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 دعای عهد

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام دوم؛ زیارت های امام زمان علیه السالم را بیان می 

 :کنیم. دعاى عهد را می خوانیم

یاوران قائم ما  حضرت صادق علیه السالم منقول است که هر که چهل صباح این عهد را بخواند از از

بیرون آورد که در خدمت آن حضرت  خدا او را از قبر باشد و اگر پیش از ظهور آن حضرت بمیرد

کرامت فرماید و هزار گناه از او محو کند و آن عهد  باشد و حق تعالى به هر کلمه هزار حسنه او را

  این است

 
ْوَراِة  وِر َو ُمْنِزَل التَّ  َو َربَّ اْلَبحِْر اْْلَْسجُ

ِ
ِفیع وِر اْلَعِظمِي َو َربَّ اْلُكْرِسيِّ الرَّ ُهمَّ َربَّ النُّ یِل َو اللَّ جِ

ْْ
ِ
ْْ  َو ا

ُُبِر   الزَّ

رسى با رفعت و خداوند درياى احسان و اى نازل كننده پروردگارا اى رب نور حقيقى وجود كامل و خداوند ك 

 (كتاب آسمانى تورات موسى )ع( و انجيل عيسى )ع( و زبور داود )ع

 
ِبنَي َو ا لِّ َو اْلحَُروِر َو ُمْنِزَل اْلُقْرآِن )اْلُفْرَقاِن( اْلَعِظمِي َو َربَّ اْْلاََلِئَكِة اْْلَُقرَّ َیاِء )َو( َو َربَّ الظِّ ْْنِ

ْْلَ
 ُ   ْرَسِينَي اْْل

و اى پروردگار سايه و آفتاب گرم و اى نازل كننده قرآن عظيم الشأن و اى پروردگار ماليك مقرب و پيغمبران و  

 رسوالن
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وِر َوْجِهَك اْْلُِنرِي َو ُمْيِكَك اْلَقِدمِي َيا َحيُّ  َك( اْلَكِرمِي َو ِِبُ ْجِهَك )ِباْْسِ َ
ُلَك ُبِ

َ
ْسأ

َ
ُهمَّ ِإِّنِّ أ وُم  َيا َق اللَّ   یُّ

مثالت كه عالم به آن  كنم به حق ذات بزرگوارت و به نور جمال بى پروردگارا همانا از حضرتت درخواست مى 

 روشن است و به ملك قديم و سلطنت ازليت اى زنده ابدى و اى پاينده سرمد

 
َماَواُت َو اْْلََرُضوَن َو ِباْْسِ  ْشَرَقْت ِبِه السَّ

َ
َك الَِّذي أ ُلَك ِباْْسِ

َ
ْسأ

َ
ُلوَن َو أ وَّ َحُ  ِبِه اْْلَ َك الَِّذي َْصْ

  اْْلِخُروَن 

كنم به حق آن اسمى كه آسمانها و زمينها را به آن اسم نور وجود بخشيدى و به آن اسمى  از تو درخواست مى 

 كه اولين و آخرين اهل عالم را به آن اصالح و تربيت دادى

 
  ْعَد ُكلِّ َحيٍّ َو َيا َحّیًا ِحنَي اَل َحَي َيا َحّیًا َقْبَل ُكلِّ َحيٍّ َو َيا َحّیًا َب 

 اى زنده پيش از هر زنده اى زنده ابدى بعد از هر زنده اى زنده هنگامى كه احدى زنده نبود 

 
ْنَت 

َ
ْحَیاِء َيا َحيُّ اَل ِإَلَه ِإالَّ أ یَت اْْلَ   َيا ُمحِْیَي اْْلَْوََت َو ُُمِ

 ن عالم اى زنده بالذات كه غير تو خدايى نيستاى زنده كننده مردگان و ميراننده زندگا 
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ِ َعَيْیِه َو لََعَ آَب  ْمِرَك َصَيَواُت اَّللَّ
َ
َماَم اْْلَاِدَي اْْلَْهِديَّ اْلَقاِئَم ِبأ ِ

ْْ ْغ َمْواَلَنا ا ُهمَّ َبيِّ ََ اللَّ اِهِري   اِئِه الََّّ

يام كننده به فرمان تو كه درود خدا پروردگارا تو بر موالى ما حضرت امام عصر هادى امت و مهدى آل محمد ق 

 بر او و بر پدران پاك گوهر او باد

 
َها َو َب  ا َسْهِيَها َو َجَبِيَها َو ََبِّ  اْْلُْؤِمِننَي َو اْْلُْؤِمَناِت ِِف َمَشاِرِق اْْلَْرِض َو َمَغاِرِِبَ

ِ
یع َْ ََجِ  حِْرَهاَع

 هستند و در صحرا و كوه و بر و بحر عالمنداز تمام مرد و زن اهل ايمان كه در مشرق و مغربهاى زمين  

 
ِ َو ِمَداَد َكِيَماِتِه  َيَواِت ِزَنَة َعْرِش اَّللَّ ََ الصَّ َْ َواِلَديَّ ِم   َو َعِّنِّ َو َع

 و پدر و مادر من بر او درود و تحيتى فرست برابر عرش خدا و به قدر مداد كلمات حق از من 

 
ْحَصاُه ِعْيُمُه )ِكَتاُبُه(

َ
َحاَط ِبِه ِكَتاُبُه )ِعْيُمُه  َو َما أ

َ
 (َو أ

 و آنچه كه علم خدا احصاء و كتاب آفرينش حق احاطه بر آن نموده است 
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اِمي َعْهدًا َو َعْقدًا َو َبْیَعًة َلُه  يَّ
َ
َْ أ ِمي َهَذا َو َما ِعْشُت ِم ُد َلُه ِِف َصِبيحَِة ََيْ َجدِّ

ُ
ُهمَّ ِإِّنِّ أ   ِِف ُعُنِقي اللَّ

كنم عهد خود و عقد  در صبح همين روزم و تمام ايامى كه در آن زندگانى كنم با او تجديد مىپروردگارا من  

 بيعت او را كه بر گردن من است

 

َبدًا 
َ
ُزوُل أ

َ
ُحوُل َعْنَها َو اَل أ

َ
 اَل أ

 كه هرگز از اين عهد و بيعت برنگردم و تا ابد بر آن ثابت قدم باشم 

 
اِر  ْْنَ

َ
َْ أ ُهمَّ اْجَعْيِِّن ِم ِه اللَّ نَي َعْنُه َو اْْلَُساِرِعنَي ِإَلْیِه ِِف َقَضاِء َحَواِئجِ ابِّ ْعَواِنِه َو الذَّ

َ
  ِه َو أ

كنند و از پى انجام مقاصدش  پروردگارا مرا از انصار و ياران آن بزرگوار قرار ده و از آنان كه از او دفاع مى 

 شتابند مى

 
( َ ََ َبنْيَ َيَدْيِه َو اْْلُْمَتِثِينَي ِْلََواِمِرِه( َو اْْلُ اِبِقنَي ِإََل ِإَراَدِتِه َو اْْلُْسَتْشَهِدي   اِمنَي َعْنُه َو السَّ

اش مشتاقانه سبقت ميكنند و در حضور حضرتش بدرجه  و اوامرش را امتثال و از وى حمايت كرده و بجانب اراده 

 رفيع شهادت ميرسند مرا از آنان مقرر فرما
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ُهمَّ ِإْن َحاَل َبْیِِّن  ً َمْقِضّیاً اللَّ ْْ َنُه اْْلَْوُت الَِّذي َجَعْيَتُه لََعَ ِعَباِدَك َح ْ ََ   َو 

 اى جدايى افكند پروردگارا اگر ميان من و او موت كه بر تمام بندگانت قضاى حتمى قرار داده 

 
دًا َقَناِتي ُمَيبِّ  رِّ ي ُمْؤَتِزرًا َكَفِِّن َشاِهرًا َسْیِفي ُمجَ َْ َقْْبِ ْخِرْجِِّن ِم

َ
اِعي ِِف اْلحَاِضِر َو اْلَباِديَفأ   یًا َدْعَوَة الدَّ

پس مرا از قبر برانگيز در حالى كه كفنم را ازار خود كرده و شمشيرم را از نيام بركشيده و لبيك گويان دعوتش  

 را كه بر تمام مردم شهر و ديار عالم الزم اإلجابه است اجابت كنم

 
ِش  ْيَعَة الرَّ ِرِِّن الََّّ

َ
ُهمَّ أ ْظَرٍة ِمِّنِّ ِإَلْیِه اللَّ َة اْلحَِمیََدَ َو اْكحُْل َناِظِري ِِبَ   یََدَ َو اْلُغرَّ

اى خدا به ما آن طلعت زيباى رشيد را بنما و از پرده غيب پديدار كن و سرمه نور و روشنى ابد به يك نظر بر  

 آن جمال مبارك به چشم من دركش

 
َرَجُه َو  ْل َمخْ ْل َفَرَجُه َو َسهِّ ْزَرُه  َو َعجِّ

َ
ْمَرُه َو اْشُدْد أ

َ
ْنِفْذ أ

َ
َتُه َو أ ُه َو اْسُيْك ِِب َمَحجَّ ْوِسْع َمْنَهجَ

َ
  أ

و فرج آن حضرت را نزديك و خروجش را آسان ساز و توسعه در طريق وى عطا فرما و مرا به طريقه با حجت و  

 بيان او سلوك ده و فرمان آن حضرت را نافذ گردان و پشت او را قوى ساز
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َك ُقْيَت َو َقْوُلَك اْلحَُق  َو  ْحِي ِبِه ِعَباَدَك َفِإنَّ
َ
  اْعُمِر اللَُّهمَّ ِبِه ِباَلَدَك َو أ

و اى خدا شهر و ديارت را بوجود او معمور ساز و بندگانت را بواسطه او زنده ساز چون تو خود فرمودى و كالم  

 تو حق و حقيقت است

 
اِس َظَهَر اْلَفَساُد ِِف اْلَْبِّ َو اْلَب  ْيِدي النَّ

َ
ا َكَسَبْت أ   حِْر ِِبَ

 «ظهر الفساد فى البر و البحر بما كسبت ايدى الناس»فرمودى  

 

ى ِباْسِم َرُسولَِك  َك اْْلَُسمَّ یِّ ََ ِِبِْت َْنِ َك َو اْب ُهمَّ َلَنا َوِلیَّ ْظِهِر اللَّ
َ
  َفأ

پيغمبرت است بر ما از پرده غيب ظاهر پس تو اى پروردگار ولى خود و پسر دختر پيغمبرت را كه مسمى به نام  

 فرما

 
َقُه  َحَّتَّ اَل َيْظَفَر ِبَشْي  َقُه َو ُيِحقَّ اْلحَقَّ َو ُيحَقِّ ََ اْلَباِطِل ِإالَّ َمزَّ   ٍء ِم

 تا آنكه بر هر باطل ظفر يابد و آن را محو و نابود سازدو حق را ثابت و محقق گرداند 
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 َ َك َو اْجَعْيُه اللَُّهمَّ َمْفَزعًا ِْل ُد َلُه َناِصرًا َيرْيَ َْ اَل َيجِ َ   ْظُيوِم ِعَباِدَك َو َناِصرًا ِْل

 و آن حضرت را اى پروردگار فريادرس بندگان مظلومت قرار ده و ناصر و ياور آنان كه جز تو ناصر و يارى ندارند 

 
دًا ِْلَا  ْحَكاِم ِكَتاِبَك َو ُمَشیِّ

َ
َْ أ َل ِم دًا ِْلَا ُعَِّّ دِّ ُ َو ُمجَ َك َصيَّى اَّللَّ یِّ َِ َْنِ ْعاَلِم ِديِنَك َو ُسَن

َ
َْ أ َوَرَد ِم

  َعَيْیِه َو آِلِه 

و مجدد احكامى از قرآن مجيدت كه تعطيل شده و رفعت و استحكام بخش كاخ شعاير آيينت و سنن پيغمبر  

 اكرمت صلى اهلل عليه و آله

 

 
ْ
َْ َبأ ْنَتُه ِم َْ َحصَّ ََ َو اْجَعْيُه اللَُّهّم ُِمَّ   ِس اْْلُْعَتِدي

 و او را اى پروردگار از بيداد ستمكاران در حفظ و امان خود بدار 

 
َْ َتِبَعُه لََعَ َدْعَوِتِه َو ا ِه َو َم ُ َعَيْیِه َو آِلِه ِبُرْؤََيِ دًا َصيَّى اَّللَّ َك ُمحَمَّ یَّ ُهمَّ َو ُسرَّ َْنِ   ْرَحِم اْسِتَكاَنَتَنا َبْعَدُ اللَّ

مبر اكرمت حضرت محمد صلى اهلل عليه و آله را شاد و مسرور گردان به ديدار او و پيروانش كه پروردگارا و پيغ 

 دعوت حضرتش را اجابت كردند و اى خدا بر حال زار پريشان ما بعد از او ترحم فرما
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ْل َلَنا ُظُه  ُضوِرِه َو َعجِّ ِة ِبحُ مَّ َْ َهِذِه اْْلُ َة َع ُهمَّ اْكِشْف َهِذِه اْلُغمَّ   وَرُه اللَّ

اى خدا غم و اندوه دورى آن بزرگوار را بظهورش از قلوب اين امت برطرف گردان و براى آرامش دلهاى ما به  

 ظهورش تعجيل فرما

 
نَي  اِْحِ ْرَحَم الرَّ

َ
ِتَك َيا أ ْ َيَرْوَنُه َبِعیدًا َو َنَراُه َقِربيًا ِبَرْْحَ ُ   ِإهَّنَّ

 دانيم اى خدا اى مهربانترين مهربانان عالم نزديك مى كه مخالفان بعيد دانند و ما فرج و ظهورش را 

 

  گویى زنى و در هر مرتبه مى پس سه مرتبه دست بر ران راست خود مى

 

َماِن  َل َيا َمْواَلَي َيا َصاِحَب الزَّ َل اْلَعجَ   اْلَعجَ

 .تعجيل و شتاب فرما اى موالى من اى صاحب الزمان


