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عای عهدد  
 

مردان و زنان مؤمن در  یتمام یاز سو زیعهد مشتمل بر درود مخصوص از طرف خواننده دعا و ن یدعا

)عج( است. سپس  یامام مهد شگاهیو از پدر و مادر و فرزند، به پ ا،یو در یشرق و غرب جهان و خشک

اظهار  امتیقرا تا روز  مانیپ نیبر ا یداریو پا کند یم دیبا آن حضرت را تجد عتیو ب مانیعهد و پ

که امام زمان ظهور نکرده  یکه اگر مرگ من فرا برسد در حال کند یآنگاه از خداوند درخواست م دارد یم

 داریآن حضرت سعادتمند کن و بعد درخواست د یاریظهور او، مرا از قبرم بر آور، و به باشد پس از 

 افتنیحکومت حقه و سامان  ییظهور و فََرج و برپا لیتعج یشده و دعا برا انیب یفیامام با عبارت ظر

، ۷، ج«عهد یدعا» ،یحائر .)دعا است نیبخش ا انیپا مانیو اهل ا نید قیجهان و زنده شدن حقا

 ص۵۳۱.( 

قائم ما  اورانیعهد را بخواند، از  نیشده: هرکه چهل صبحگاه ا تیالّسالم روا هیاز حضرت صادق عل

آورد، که در خدمت آن  رونیبرود، خدا او را از قبر ب ایاز ظهور آن حضرت از دن شیباشد، و اگر پ

و هزار گناه از او محو سازد، و  د،یابر هر کلمه هزار حسنه به او کرامت فرم یحضرت باشد، و حق تعال

:است نیآن عهد ا  
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نْ  اللهُهمه  هْوَراِة َو اْْلِ فِيعِ َو َربه الْبَْحِر الَْمْسُجوِر َو ُمنِْزَل الت ِ الره بُوِر َو َربه النُّوِر الْعَِظيِم َو َربه الْكُْرِسي  ِِ َو الزه ِجي

ِ ِ َو الَْحُروِر َو ُمنِْزَل الْقُْرآِن ]الْفُْرقَاِن [ الْعَِظيِم َو َربه الَْمالئِ  بِيَن َو اْْلَنْبِيَاِء ]َو[ الُْمْرَسلِيَن الْمُ  َكةِ َربه الظ ِ قَره

 یَا قَيُّوُ  أَْسأَلَُك بِاسِْمَك اللهُهمه إِن ِي أَسْأَلَُك بَِوْجِهَك ]بِاْسِمَك [ الَْكِریِم َو بِنُوِر َوْجِهَك الُْمنِيِر َو ُملِْكَك الْقَِدیِم یَا َحيُّ 

ِ ِ َحي   َو یَا َو اْْلَ  اتُ الهِذي أَْشَرقَْت بِِه السهَماوَ  َِ لُ ْ لُوَن َو اخْآِرُروَن یَا َحي اق قَب َرُووَن َو بِاسِْمَك الهِذي یَْللَُ  بِِه اْْلَوه

ِ ِ َحي   َو یَا َحي اق ِحيَن ال َحيه یَا ُمْحيَِي الَْمْوتَى َو ُمِميَت اْْلَْحيَاِء یَا َحيُّ ال إِلَهَ إِال . أَنْتَ َحي ا بَعَْد لُ  
 

جوشان، و فرو فرستنده  یایبلند، و پروردگار در یپروردگار نور بزرگ، و پروردگار کرس یا ایخدا

و حرارت آفتاب، و نازل کننده قرآن بزرگ، و پروردگار  هیو زبور، و پروردگار سا لیتورات و انج

و رسوالن امبرانیفرشتگان مقّرب، و پ  

زنده و پا  یات، ا نهیرید ییشت، و فرمانرواو به نور وجه نوربخ مت،یکر یخواهم به رو یاز تو م ایخدا

روشن شد، و به حق نامت که  نهایخواهم به حق نامت، که به آن آسمانها و زم یدائم، از تو م یبرجا

زنده  یزنده پس از هر زنده، ا یاز هر زنده، ا شیزنده پ یشوند، ا یم ستهیبه آن شا انینیو پس انینیشیپ

ستیجز تو ن یزنده، معبود یزندگان، ا رانندهیزنده کننده مردگان، و م ینبود، ا یکه زنده ا یدر آن وقت  

 

ِ َعلَيِْه َو عَلَى آبَائِِه الطه  اللهُهمه  َماَ  الَْهاِدَي الَْمْهِديه الْقَائَِم بِأَْمِرَك َصلََواُت َّللاه اِهِریَن َعْن َجِميعِ بَل ِْغ َمْوالنَا اْْلِ

َها َو بَْحِرَها َو َعن ِي َو َعْن َواِلَديه الُْمْؤِمنِيَن َو الُْمْؤِمنَا ِت فِي َمشَاِرِق اْْلَْرِض َو َمغَاِربَِها َسْهِلَها َو َجبَلَِها َو بَر ِ

 ُ ِ َو ِمَداَد لَِلَماتِِه َو َما أَْحَلاهُ ِعلُْمهُ ]ِلتَابُهُ [ َو أََحاَط بِِه ِلتَاب لََواِت ِزنَةَ َعْرِش َّللاه [ اللهُهمه إِن ِي  هُ ]ِعلُْمهُ ِمَن الله
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دُ لَهُ فِي َصبِيَحِة یَْوِمي َهذَا َو  ِعْشُت ِمْن أَیهاِمي َعْهدا َو َعقْدا َو بَيْعَةق لَهُ فِي عُنُِقي ال أَُحوُل عَنَْها َو ال  َماأَُجد ِ

َو الُْمَساِرِعيَن إِلَيِْه فِي قََضاِء َحَوائِِجِه ]َو  أَُزوُل أَبَدا اللهُهمه اْجعَلْنِي ِمْن أَنَْلاِرِه َو أَْعَوانِِه َو الذهاب ِيَن َعنْهُ 

ابِقِيَن إِلَى إَِرادَتِِه َو الُْمسْتَْشَهِدیَن بَيَْن یَدَیْهِ  لِينَ الُْمْمتَثِ  ِْلََواِمِرِه [ َو الُْمَحاِميَن َعنْهُ َو السه  

 

خدا بر او و پدران  یکننده به فرمانت که درودها امیق افته،یراه  یما امام راهنما یبرسان به موال ایخدا

 ش،یها و کوهها یهموار ش،یو مغربها نیزم یپاکش، از جانب همه مردان و زنان مؤمن، در مشرقها

و کشش کلماتش،  ا،عرش خد یو از طرف من و پدر و مادرم، از درودها به گران ش،یاهایها و در یخشک

افتهیاحاطه  و آنچه دانشش برشمرده، و کتابش به آن . 

 عتیو ب مانیآن حضرت بر عهده ام، عهد و پ یبرا م،یکنم از روزها یروز و تا زندگ نیدر صبح ا ایخدا

.گاه دست برندارم چیکنم، که از آن رو نگردانم، و ه یم دیتجد  

در برآوردن  ش،یو مددکاران و دفاع کنندگان از او قرار ده، و از شتابندگان به سو ارانیمرا، از  ایخدا

به جانب خواسته اش، و  رندگانیگ شیو اطاعت کنندگان اَوامرش، و مدافعان حضرتش، و پ ش،یخواسته ها

.شگاهشیکشته شدگان در پ  

 

ِري ُمْؤتَِزراق َلفَنِي إِْن َحاَل بَيْنِي َو بَيْنَهُ الَْمْوُت الهِذي َجعَلْتَهُ َعلَى ِعبَاِدَك َحتْماق َمقِْضي اق، فَأَْرِرْجنِي ِمْن قَبْ  اللهُهمه 

داق قَنَاتِي ُملَب ِياق َدْعَوةَ الدهاِعي فِي الَْحاِوِر َو الْبَاِدي اللههُ  ةَ  مه َشاِهراق َسيِْفي ُمَجر ِ ِشيدَةَ َو الْغُره لْعَةَ الره أَِرنِي الطه

ِْ فََرَجهُ  ِْ نَاِظِري بِنَظَْرة  ِمن ِي إِلَيِْه َو َعج ِ تَهُ َو  الَْحِميَدةَ َو اْلُح ِْ َمْخَرَجهُ َو أَْوِسْع َمنَْهَجهُ َو اْسلُْك بِي َمَحجه َو َسه ِ

بِِه باِلَدَك َو أَْحيِ بِِه ِعبَاَدَك فَإِنهَك قُلَْت َو قَْولَُك الَْحقُّ َظَهَر الْفَسَادُ فِي الْبَر ِ  للهُهمه أَنِْفذْ أَْمَرهُ َو اْشدُْد أَْزَرهُ َو اْعُمِر ا

ى بِاْسِم َرسُولِكَ  َو الْبَْحرِ  بَِما َلَسبَْت أَیِْدي النهاِس فَأَْظِهِر اللهُهمه لَنَا َوِليهَك َو ابَْن بِنِْت نَبِي َِك الُْمسَمه  
 

 رونیاز قبر مرا ب دهیحائل شد، کفن پوش یساخت یکه بر بندگانت حتم و قطع یمن و او مرگ نیاگر ب ایخدا

و  نیشهرنش انیبرهنه، پاسخگو به دعوت آن دعوت کننده، در م زهیو ن ده،یبرکش امیاز ن ریآور، با شمش

.نینش هیباد  

ام را سرمه بنه،  دهیاز من به او د یو با نگاه ان،یستوده را به من بنما یشانیآن جمال با رشادت، و پ ایخدا

امرش شتاب کن، و آمدنش را آسان گردان، و راهش را وسعت بخش، و مرا به راهش  شیو در گشا

را آباد کن، و  تیبه دست او کشورها ایدرآور، و فرمانش را نافذ کن و پشتش را محکم گردان، خدا

و  یو گفته ات حق است که: فساد در خشک ،یکه تو فرمود یاو زنده فرما، به درست لهیبندگانت را به وس

شده،  دهیکه به نام رسولت نام امبرتیات، و فرزند دختر پ یول ایشد، خدا انیدر اثر اعمال مردم نما ا،یدر

ما آشکار کن یبرا  

 

قَهُ َو یُِحقه الَْحقه َو یَُحق ِقَهُ َو اْجعَلْهُ اللهُهمه َمفَْزعاق ِلمَ  َحتهى ِِ إاِل َمزه بَاِدَك َو ْظلُوِ  عِ ال یَْظفََر بَِشْي ء  ِمَن الْبَاِط

َِ ِمْن أَْحكَاِ  ِلتَابَِك  داق لَِما عُط ِ ُمشَي ِداق لَِما َوَرَد ِمْن أَْعالِ  ِدینَِك َو  وَ نَاِصراق لَِمْن ال یَِجدُ لَهُ نَاِصراق َغيَْرَك َو ُمَجد ِ

نْتَ  ْن َحله ُ َعلَيِْه َو آِلِه َو اْجعَلْهُ اللهُهمه ِممه داق َصلهى سُنَِن نَبِي َِك َصلهى َّللاه هُ ِمْن بَأِْس الُْمعْتَِدیَن اللهُهمه َو سُره نَبِيهَك ُمَحمه

ُ َعلَيِْه َو آلِِه بُِرْؤیَتِ  ةَ َعْن َهِذِه اْْلُمه  هِ َّللاه ِة َو َمْن تَبِعَهُ عَلَى دَعَْوتِِه َو اْرَحِم اْستَِكانَتَنَا بَعَْدهُ اللهُهمه اْلِشْف َهِذِه الْغُمه

اِحمِ بُِحضُورِ  ِْ لَنَا ظُُهوَرهُ إِنهُهْم یََرْونَهُ بَِعيدا َو نََراهُ قَِریبا بَِرْحَمتَِك یَا أَْرَحَم الره .ينَ ِه َو َعج ِ  
 

او را قرار  ایخدا د،یمگر آن را از هم بپاشد، و حق را پابرجا و ثابت نما ابد،یاز باطل دست ن یزیبه چ تا

و  ابد،ی یخود جز تو نم یبرا یاریکه  یکس یبرا اوریاز بندگانت، و  دگانیستمد یبرا یده پناهگاه

 امبرتیپ یو روشها نتید یها هشده، و محکم کننده آنچه از نشان لیآنچه از احکام کتابت تعط دکنندهیتجد

از آنان که از حمله متجاوزان، نگاهش  ا،یاست، و او را قرار ده، خدا دهی)درود خدا بر او و خاندانش( رس
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دعوتش از او  هیکه بر پا یاو، و کسان داریمحّمد )درود خدا بر او و خاندانش( را به د امبرتیپ ایخدا ،یدار

امت به حضور آن  نیاندوه را از ا نیا ایما رحم فرما، خدا یدرماندگ بهکردند شاد کن، و پس از او  یرویپ

و ما  نند،یب یظهورش را دور م گرانیما شتاب فرما، که د یحضرت برطرف کن، و در ظهورش برا

.مهربانان نیمهربان تر یات ا یبه مهربان م،ینیب یم کینزد  

 

:ىیبر ران خود دست مى زنى، و در هر مرتبه مى گو سه بار آنگاه  

 

 َِ َمانِ  الْعََج َِ یَا َمْوالَي یَا َصاِحَب الزه .الْعََج  
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