
 

ىف  الُْمؤْمِناتِوَالُْمؤْمِنینَ   عَلَْیوِ عَنْ جَمیعِ  َّللاَِّبَلِّغْ مَْوالىَ صاحِبَ الزَّمانِ صَلَواتُ اَللّيُمَّ 

تِيِمْ وَ عَنْ والِدَىَّ َو وَ بَحْرِىا و َسَيْلِيا وَ جَبَلِيا حَیِّيِمْ وَ مَیِّ رْضِ وَ مَغارِبِيا وَ بَرِّىامَشارِقِ االْ

دَ ما رِضاُه وَ َعدَ وَ مِداَد كَلِامتِوِ وَ مُنْتَيىَّللاَِّ لصَّلَواتِ وَالتَّحِیّاتِ زِنََة عَرْشِ امِنَ  دى وَ عَنّىلوُ

ىف ىذَا الْیَْومِ و َىف كُلِّ یَْومٍ عَْيداً َو عَقْدًا َو  اِّّن اُجَدِّدُ َلوَُاللّيُمَّ اَحْصاهُ كِتابُُو وَ اَحاَط بِِو ِعلُْموُ 

بِيذِِه  كاَم َشََّفْتَنى بِيذَا التَّْْشیفِ وَ فَضَّلْتَنى بِيذِهِ الَْفضیَلةِ َو خََصصْتَنى اَللّيُمَّ رَقَبَتى بَیْعَةً ىف

مِنْ اَنْصارِهِ وَ اَْشیاعِوِ وَالذّآبّیَن  ْعمَةِ َفصَلِّ عَىل مَْوالىَ وَ سَیِّدى صاحِبِ الزَّمانِ وَاجْعَلْنىالنِّ

الَّذى نََعتَّ اَْىلَوُ ىف  بَیْنَ یََدیْوِ طاِئعاً غَیْرَ مُكْرَهٍ ىفِ الصَّفِّ عَنْوُ وَاجَْعلْنى مِنَ اْلمُسْتَشْيَدینَ

و َآلِِو عََلیْيِمُ السَّالُم  نْیانٌ مَرْصوٌُص عَىل طاعَتِكَ َو طاَعةِ رَسُولِكَ فَقُلْتَ صَفّاً كَاَنَّيُمْ بُ كِتابِكَ

 . ىذِهِ بَْیعَةٌ َلوُ ىف عُنُقى اِىل یَوِْم الْقِیمَةِ للّيُمَّ اَ

مردان و زنان  خدایا برسان به موالى من حرضت صاحب الزمان كه درودهاى تو بر او باد از طرف همه

هموارى زمین و كوهند،  و دریا هستند و در هاى زمینند و در خشىك ها و غرب با ایامن كه در رشق

هایى هم وزن عرش  درودها و تحیت شان و از طرف پدر و مادر و فرزندان و خود من شان و مرده زنده

خشنودیش و به شامره آنچه برشمرده است آن را   خدا و به شامره كلامت و سخنانش و نهایت مرتبه

جناب در این روز و در هر روز  كنم براى آن دفرت و كتابش و احاطه دارد بدان دانشش خدایا من نو مى

چنانچه مرا مفتخر ساختى بدین افتخار و برتریم دادى به این  عهد و پیامن و بیعتى را در گردنم

بدین نعمت پس درود فرست بر موال و آقایم حرضت صاحب الزمان و  فضیلت و مخصوصم داشتى

در پیش رویش از  حرضت و بگردانم از شهادت یافتگان از یاران و پیروان و دفاع كنندگان آن قرارم ده

 روى میل و رغبت بدون اكراه و ناراحتى در آن صفى كه اهل آن را در كتاب خود )قرآن( توصیف كرده

و آل رسولت  و فرمودى: "صفى كه گویا بناىئ استوارند" در راه فرمانربدارى تو و فرمانربدارى رسول تو

 . ا سالم باد خدایا این بیعتى است از آن جناب در گردن من تا روز قیامتكه بر متامى آنه


