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و ُمَسِخر کـننده بادها ( وجود)ستایش خاص خدا است که مالک سلـطنت و روان کـننده کشتی 

ستایش خداىی را است  . و حکـمفرمای روز جزا و پروردگار جهانیان است و شکافـنده سپـیده صبح
دریـاها و که از ترس او آمسان و ساکـنانش غرش کـنند و زمنی و آباد کـنندگانش بر خود بلرزنـد و 

درود خدا بر حممد و آل حممد کـشتـیـهای . آنـانکه در قـعر آهنا شناورى کـنـند به جـنبـش و موج در آیـد
جاری در پـستی و بلندی، در امنیت است سوارش شود، و کسانی که آنرا ترک کنند غرق می شوند، 

ا عقب مانـد هالک شده و کسی که از آهن. و کسانی که بر آن ها متـقدم شوند پـیمان شکن اند
 .               آیند و مهراهان آهنا پس از این می. آیند حبساب می

ُرونَ ﴿ َناٍت لََّعلَُّكْم َتذَكَّ  1: نور .﴾ُسورٌَة أَنَزْلَناَها َوفَ َرْضَناَها َوأَنَزْلَنا ِفيَها آيَاٍت بَ ي ِّ

و در آن آیاتى روشن فرو فرستادمي  اى است كه آن را نازل و آن را فرض گردانیدمي سوره[ این)]
 (.باشد كه مشا پند پذیرید

از مجاعتی از علمایی که رهربی طائفه ی شیعیان را بدست دارند، خواستم معجزه ای بر اساس 
ذکر منودم، طلب کنند، اما هیچ کدام آهنا طلبی  شرایطی که در نشریه های انصار امام مهدی 

به من امر فرمودند تا  م امام مهدی حممد بن احلسن عسکری تقدمي نکرد، و به مهنی دلیل پدر 
را آشکار سازم، که من وصی ایشان و اولنی حکمفرما  موضع و جایگاه خودم نسبت به ایشان 

                         .                                از آن خرب دادند، می باشم بعد از ایشان از فرزندانش و هنری از اهنار هبشت که رسول اهلل 

و اولنی معجزه ای که برای مسلمانان و متام مردم آشکار می سازم این است که من موضع قرب 
را می دامن، و متامی مسلمانان بر این اتفاق نظر  پاره تن رسول اهلل  لیها السالمفاطمه زهراء ع

از آن آگاه نیست؛ و  خمفی بوده و کسی جز امام مهدی  لیها السالمعدارند که قرب ایشان 
و قرب ایشان جفت و چسبیده . آگاه کردند لیها السالمعایشان مرا از موضع قرب مادرم فاطمه زهراء 

می باشد، گویی که حضرت در آغوش مادرشان قرار گرفته  به قرب فرزندش امام حسن جمتبی
ام سوگند یاد کنم، و خداوند به آنچه می گومي گواه و من حاضر هستم به آنچه که گفته . است
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را دفن کرد به آنچه که می گومي   لیها السالمعکه فاطمه   ، و علی است و رسول اهلل حممد 
 .  و محد و سپاس از آن خداوند جهانیان است. گواه می باشند

به من باز را بکند و در امور  کوچک و بـزرگ  و هر کس ادعای ارتباط با امام مهدی 
نگردد، کذاب و دروغگو بوده و بر خدا و رسولش افرتاء بسته است؛ و ال حول و ال قوة إال باهلل 

َوِإن َكاُدوْا لََيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن اأَلْرِض ﴿. العلي العظیم و محد و سپاس از آن خداوند جهانیان است
َها َوِإًذا الَّ يَ ْلَبُثوَن ِخالَفَك إِ  َلَك ِمن رُُّسِلَنا َواَل َتِجُد * الَّ َقِلياًل لُِيْخرِجوَك ِمن ْ ُسنََّة َمن َقْد َأْرَسْلَنا قَ ب ْ

  77-77: سراءا .﴾ِلُسنَِّتَنا َتْحوِياًل 

و چیزى منانده بود كه تو را از این سرزمنی بر كنند تا تو را از آجنا بريون سازند و در آن صورت )
سنىت كه مهواره در میان امت هاى فرستادگاىن  * ماندند  اندكى منى[ زمان]پس از تو جز [ هم]آنان 

 (. بوده است و براى سنت و قانون ما تغیريى خنواهى یافت[ جارى]امي   كه پیش از تو گسیل داشته
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بر هر مسلمان واجب است بعد از اینکه این بیانیه را خبواند، آن را در دوازده بار تکثري   :مالحظه
 .و اگر توانایی ترمجه را داشته باشد، آن را ترمجه کند. کرده و پخش کند


