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طفين من لمات المصكفي  نزلت يتاليوم فتنة الّ  نّ إ نسان ها االٕ يّ أفيا 

هماء دّ ال الفئة كتلك في المسلمين فاستمس لّ كت طحاأد ين قدّ ال  ةئمّ أ
 لم الجهنامظيلم الملماء الّص ّظ خياء الغبراء الجهناء الّط اء المّ العمياء الّص 

ن أد حأدر لن يقو هلّ ك ين رسول اهللدبها يثبت  يتبرى الّ كالم بالحجة الّظ ال
 ّال إ ة نسانيّ د فيه روح االٕ حأرض فوق االٔ  ياليوم ما بق نّ إ و فر بهكيو ّال إ  هديجح

هم لّ كاس للنّ ك والم لكا اختصر الذ ناأفي لوح مبين ف يقهدتاب تصك نزل دقو
 نّ إ و ...ة الخالصة المحضة يّ دم العبوك حّال إ  يعدّ اال عيت ودجمعين ما اأ

في  نكلو رتبتهفي  يذكر لال  نّ دومة الٔ الحقيقة معفي  انتكلو و ةيّ در العبوذك
د نا عبأ يننّ إ قول أة ة الوصليّ الفصليّ و ةفصيليّ التّ  ةالممنوعيّ  دبع يجلّ مقام التّ 

قين عين اليقين بعلم اليفي  نتأاليقين بمثل ما  فاعرف حّق  ...اهلل  يكرمنأ
سالم  -م ظاكمر أليوم ا ]ريم خانك دمحم حاج[عى ادّ  يذالّ  نّ إاليقين ف وحّق 

ة يّ رّ في ذ ونكه ال يزال ينّ مره الٔ أ بكذّ نسبه م نّ إ و ضالل مبينفي  - اهلل عليه
انوا كلو و ]قاجار[المعروفة  ةيّ رّ في ذ اجماع الفئة الو اضمكآل اهلل بنص 

عليه  -ق دار الّص ذك عواه بمادب كذّ ون مكوسج) لتكمؤمنين ثم آية وجهه (
خبث ال ي تمن الّ  نّ أودليل ب ه من سئية منهنّ أل بّض يث المفدحفي  - السالم
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 يد بمثلحالٔ  ّظ حَ  ا العلم فالمّ أد ومقام الجسك في لذ نّ إ و اكدً  نّال إ يخرج 
ما كهار صحيفة بعض النّ في  ا شاء اهللذإ كتب ا ينّ الٔ  ينأد بشحالٔ رة دوال ق
 فرالسّ في  نتكن مع ما لى االٓ إ  ينّ إ و عيانرجال االٔ  يديأالميزان بين  ثبت

منها خمسة عشر  يتة الّ كربعون نسخة مبارأ يد جرى من قلمق ام الخوفيّ أو
تاب وك راياتدّ الو بطالخو شاراتفي علم االٕ  المناجات ومثلهافي  صحيفة

فمن اليوم  ... سبيل الحجّ في  َق رِ سُ  دونها قد ماو االٓياتفي  رطما سو لدع
طير العلم اليوم  نّ إكم فصيصيت لّ ك طاطساالٔ ي ولأظهروا يا أقل ف يدر بمثليق

لى سبحات إ ظر اها النّ يّ أنت يا أو ...ي عنّ  ردوح ال ينحسيل الرّ و ي لَ ا ال يرقى 
 يثم صبر يفي نفس اهلل فى فاجعل البرهان حّب واالٔ  ّظ ح دآيات البيان لو تري

 يثدح تيانإ وعجز من  تبكتب ما آمن وبلغ وهاجر وك يذعن الّ  يلموحِ 
  هدما سئل من جح يطائباعبناء جنسه أمع  يده بنفسحو
  
  
  
  
 


