جناب بزرگ
بسم الّله الأقدس العلّی الأعلی
فاعلموا یا اهل البهآء بأّن الّشیطان اّتحد مع شیطان العجم و غدروا فی امر رّبهم ال ّرحمن و کتبوا رسائلًا باسم احد من احّبائی و
فیها کتبوا ما ارادوا مّم ا یضطرب منه الملل و الّدول ثّم احتالوا الی ان بلغت ال ّرسائل الی الأمرآء و اشتعلت نار الفتنة و البلآء و
هاجت اریاح الّس طوة و القضآء و اخذوا الّشیطان و اّلذی معه من قبلنا و بعد ابتلائه کتب الی شیطان العجم اّنی کنت معک
فاحفظنی من هذه الفتنة الّدهمآء اّنه قال لا مهرب لک اّنی بریء منک اذًا ظهرت شمس کلمة اّلتی اشرقت عن افق فم محّم د
رسول الّله قال و قوله الحّق اذ قال الّشیطان للانسان اکفر فلّم ا کفر قال اّنی بریء منک فأنصفوا بالّله یا عباد ال ّرحمن فی امر

الغلام کّل ذی بصر و ذی انصاف یشهد بأّن الغلام ما تمّس ک بأحد فی امر الّله و ما استنصر من نفس و به ارتفع ذکر الّله بین
ما سواه و شّیدت ارکان الّذ کر و البیان و لاحت شمس الّتبیان عن افق مشّیة ال ّرحمن و فاحت نسایم الّس بحان عن یمن الایقان
و مع هذا الأمر اّلذی لا ینکره اّلا کّل ذی ضغینة و بغضآء انکره المشرکون و اّتخذوا الّشیطان لأنفسهم رّبًا فویل لهم و بما هم

یعملون و اّلذی کان فی العراق من جنود الّشیطان اّنه اّتحد فی هناک مع الأعجام جهرة و کفر بالّله المهیمن ال قّیوم اّنک اسمع
قولی و قم علی نصرة هذا المظلوم و اّن نصرتک اّیاه هو ذکرک رّبک العزیز المّنان کذلک امرک الغلام حّبًا لنفسک توّکل فی
کّل الأمور علی الّله اّنه ینصر من یشآء بأمره و اّنه علی کّل شیء قدیر

این سند از کتابخانٔه م راجع بهائی دانلود شده است .شما مجاز هستید از متن آن با توّج ه به مق ّررات مندرج در سایت  www.bahai.org/fa/legalاستفاده نمائید.
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