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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 
 .                                 آنـانکه در قـعر آهنا شناورى کـنـند به جـنبـش و موج در آیـد

درود خدا بر حممد و آل حممد کشتـی های جاری در پـستی و بلندی، در امنیت است سوارش  
د پـیمان شکن شود، و کسانی که آنرا ترک کنند غرق می شوند، و کسانی که بر آن ها متـقدم شون

 .                                                                                    آیند آیند، و مهراهان آهنا پس از این می و کسی که از آهنا عقب مانـد هالک شده حبساب می. اند
َناَك اْلُمْستَ ْهزِئِينَ ِإنَّا َكفَ * فَاْصدَْع ِبَما تُ ْؤَمُر َو أْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكيَن ﴿  59-59: حجر .﴾ي ْ

كه ما شر ریشخندگران را * پس آنچه را بدان مأمورى آشكار كن و از مشركان روى برتاب ) 
 (.از تو برطرف خواهیم كرد

مهه از خداییم و بسوی او باز می گردمی، و هیچ قدرت و نریویی نیست مگر با قدرت و نریوی 
و بیعت با مهدی ایشان حممد ابن احلسن  اهلی، و لعنت دائم بر هر کس که بیعت با آل حممد 

 و بیعت با وصیش و اوصیای یازده گانه ی بعد او را بشکند؛ و لعنت خدا بر متامی بیعت ،
ن عهد اهلی که با خداوند پیمان بسته یا می بندند که مهواره از وصی امام حممد بن حسن شکنندگا
  که اکنون در میانتان است، دفاع و محایت کنند                     . 

 49: سراءا .﴾َوَأْوُفوْا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤوًل  ...﴿ 

 (.زیرا كه از پیمان پـرسش خواهد شد و به پیمان خود وفا كنید)... 
قرآن ناطق است و هیهات که ذره ای با قرآن خمالفت کند، پس ناداِن  حممد بن احلسن 

 .ملعون مشا را سبک نشمارد
مهانا برای من در گردن هر کدام از مجاعت انصار امام مهدی بیعتی است که هیچ کس را از 

را از آنان مطالبه خواهم کرد، و در گردن هر شخصی  آن بر کنار منی کـنم و در روز قیامت آن
پیمانی شناخته شده در عامل ذر است، پس هر کس بیعت را بشکند و این عهد را نقض کند، لعنت 

 .                                                      خدا و انبیاء و فرستادگان و لعنت فرشتگان و نیکوکاران بر او باد
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ردم بدانید که میانی نیست اال اینکه برای من مانند دست راستم باشد، دعوت کننده پس ای م
ی بسوی امرم باشد، و به راه خدا  که من با ارشاد و راهنمائی پدرم امام مهدی حممد بن احلسن 

 .                       بر آن در حال سری هستم، هدایتگری کند عسگری 
کسی که بر مینی من بوده، از راه مستقیم به چپ یا راست منحرف پس اگر در روزی از روزها،  

شود، در او بداء حاصل می گردد، و به حقیقت گمراه و منحرف از صراط مستقیم اهلی شده، به 
و سربازانش از انس و جن ملعوننی به او وحی می  ( لعنه اهلل)صراط جحیم دعوت کرده، ابلیس 

 :      کرد و سخن آنان را تکرار منود  کنند، بعد از اینکه از آهنا پریوی
ٌر مِّْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّاٍر َو َخَلْقَتُه ِمن ِطينٍ ﴿  67: ص .﴾قَاَل أَنَا َخي ْ

 (. اى اى و او را از گل آفریده گفت من از او هبرتم مرا از آتش آفریده) 
، و خواهند گشتاند به زودى خواهند دانست به كدام بازگشتگاه بر  و كساىن كه ستم كرده)

 (.عاقبت از آن پرهیزگاران است
 ...و ال حول و ال قوة اال باهلل العلي العظیم 
 

 بقیة آل حممد 

 رکن شدید سید امحد احلسن 

 برای مهه ی مردم وصی و فرستاده ی امام مهدی 

 مؤید به جربائیل، مسدد به میکائیل و منصور به اسرافیل

 (است و خداوند شنوای داناستذریه ی آنان نسلی از نسل دیگر )
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