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 غدیر عید روز در اخوت عقد دعای   

اهلل اکبر است و این روز، روز قبولی اعمال  اعمال ماه ذی الحجه؛ روز هجدهم، روز عید غدیر و عید

ایشان است و این روزی است که حضرت موسی علیه السالم بر  شیعیان و روز برطرف شدن غم های

ضرت خداوند آتش را بر ابراهیم خلیل علیه السالم سرد و سالمت کرده و ح ساحران، غلبه کرده و

شمعون الصّفا  علیه السالم، یوشع بن نون را وصیّ خود گردانیده و حضرت عیسی علیه السالم، موسی

را بر استخالفّ آصف بن بَرخیا  را وصی خود قرار داده و حضرت سلیمان علیه السالم، رعیّت خود

ده و لهذا شایسته آله ما بین اصحاب خود برادرى افكن اِشهاد کرده و جناب رسول خدا صلى اهلل علیه و

و کیفیت آن به نحوى که شیخ ما در مستدرك وسائل   اخوت با اخوان مؤمنین است در این روز عقد

راست برادر  کتاب زاد الفردوس نقل فرموده چنین است که بگذارد دست راست خود را بر دست از

 :مؤمن خود و بگوید

 
ي  ي َو َصاَفحُْتَك ِفي اَّلله ي َو َصاَفْیُتَك ِفي اَّلله   َواَخْیُتَك ِفي اَّلله

 با تو برادر شدم در راه خدا و صفا كردم با تو در راه خدا و دست دادم با تو در راه خدا 

 
َكَتُه َو ُكُتَبُه َو ُرُسَلُه َو  َ َو َماَلئي اَلُم  َو َعاَهْدُت اَّلله ُ السه

نَي َعَلهْْيي َة اْْلَْعُصومي مه ئي
َیاَءُه َو اْْلَ ْْني

َ
  أ

 و عهد كردم با خدا و فرشتگانش و كتابهايش و رسوالنش و پيمبرانش و امامان معصوم عليهم السالم 
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ْدُخَل 
َ

ْن أ
َ

أ َن ِلي بي ذي
ُ

َفاَعةي َو أ ةي َو الشه نه ْهلي اْلجَ
َ

ْن أ ْن ُكْنُت مي ِّني إي
َ

يلََعَ أ ْنَت َمعي
َ

اله َو أ ْدُخُلَها إي
َ

َة اَل أ نه   اْلجَ

بر اينكه اگر من از اهل بهشت و مشمول شفاعت بوده باشم و رخصت يافتم كه داخل جنت و بهشت شوم داخل  

 آن نروم مگر اينكه تو با من باشى

 

 آنگاه برادر مؤمن بگوید

ْلُت    َقبي

 پذیرفتم 

 پس بگوید

 

ْسَقْطُت َعْنَك 
َ

َیاَرَة أ َعاَء َو الزي َفاَعَة َو الدُّ ةي َما َخاَل الشه ُخوه یَع ُحُقوقي اْْلُ  ََجي

 ساقط كردم از تو جميع حقوق برادرى را غير از شفاعت و دعاء و زيارت. 

 

و محدث فیض نیز در خالصه االذکار صیغه اخوت را قریب به همین نحو ذکر نموده آنگاه فرموده 

ل از براى خود یا موکل خود به لفظى که داللت بر قبول نماید پس ساقط پس قبول نماید طرف مقاب

                                                                                                                                                                                                                                                   کنند از همدیگر جمیع حقوق اخوت را ما سوى دعا و زیارت


