السالم علیک یا میثاق اهلل الذی اخذه و وکده و عد اهلل الذی ضمنه
السََّالَمُ عَلَى مُحْیِي الْمُؤْمِنِینَ وَ مُبِیرِ الْكَافِرِینَ السََّالَمُ عَلَى مَهْدِیَِّ الْأُمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِمِ
السَّالَمُ عَلَى رَبِیعِ الْأَنَامِ وَ نَضْرَةِ الْأَیَّامِ

 -1مَنْ ماتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ ماتَ مَیْتَةً جاهِلِیََّةً  ،عهد مي بندم نسبت به شناخت هرچه بهتر شما اقدام نمایم و معارف
 ،مناقب وفضائل شما را با هر وسیله ای که بتوانم به جامعه بشناسانم.
 -2الْمَعروفُ ما أمَرْتُم بِهِ وَ الْمُنكَرُ ما نَهَیتُم عَنهُ عهد میبندم آمر به معروف و ناهي از منكر ،مروّج خوبیـها و دستورات
حیات بخش شما در جامعه باشم و در این مسیر هرگــز از پای ننشینم .
 -3اني سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم  :عهد مي بندم دوستداران حقیقي شما را دوست بدارم و با دشمنان شما
دشمن باشم.
 -4میدانم گناهان من اصلي ترین مانع ظهور شماست عهد مي بندم به نوبه خود با سعي در ترک گناهانم هرچه بیشتر
خودم را به حصن حصین والیت شما وارد نمایم.
 -5ایران اسالمي شیعه خانه شما و این انقالب و خون شهدایش در راه شما علمدار مبارزه با ستم و ستم پیشه ها در دنیای
پر تالطم امروز است عهد مي بندم در راه اعتالی انقالب اسالمي و فرمانبری از نایب شما کوشش وافر کنم.
 -6انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا  ،عهد مي بندم همواره آماده و مهیای ظهور شما باشم و بسیار برای فرجتان دعا کنم و
اگر در ایام عمرم واقعه شریف ظهور محقق شد تا آخرین قطره خون از شما و قیامتان دفاع نمایم و تا آن روز هرگز
اسلحه ام را زمین نخواهم گذاشت.
 -7عهد میبندم با هر تخصّصي که دارم پیرو راه شما باشم و با خدمت به شیعیانتان خدمت در دولت کریمه شما را تمرین
کنم.
 -8کونوا لنا زینا و ال تكون علینا شینا  ،عهد مي بندم برای شما مایه زینت باشم و رفتاری از من سر نزند که بواسطه آن
شما را سرزنش کنند .
 -9عهد میبندم در این مسیر از نا مالیمت ها خسته نشوم  ،از سخره مسخره کنندگان و مالمت سرزنش گران نهراسم ،در
مقابل مومنان فروتن باشم و در برابر ظالمان عزیز و شكست ناپذیر .
 -11یااهلل،یارحمن،یارحیم،یامقلب القلوب ثبت قلبي علي دینک  ،عهد مي بندم مهارت های الزم برای زیستن در آخر
الزمان را کسب نمایم و با تمسک به قرآن و سیره اهل بیت و تاسي از علما و فقها ،فتنه های پیش رو را با مدد الهي و
عنایات و دستگیری شما پشت سر بگذارم ان شا اهلل .
 -11پیامبر خوبي ها فرمودند  :اني بعثت التمم مكارم االخالق عهد مي بندم به تاسي از ایشان و خاندان پاکش هر چه
بیشتر اخالق محمدی را در وجودم بارورتر گردانم و نسبت به ارائه الگوی عملي و اجتماعي اخالق حسنه در میان
اطرافیان و جامعه اقدام نمایم.

 -12عهد مي بندم هرچه بیشتر محبت شما را در دلم بپرورانم  ،برای سالمتي تان صدقه بدهم  ،به نیابت از شما به زیارت
ائمه و مشاهد شریفشان بروم به نیابت از حضرتعالي قرآن بخوانم و زمان هایي را برای گفتگو با شما اختصاص دهم و
ان شااهلل خداوند این توفیق را نصیب من گرداند که هر صبحم را با قرائت دعای عهد و جمعه هایم را با شرکت در
دعای ندبه ،پربرکت و مهدوی گردانم .

اللَّهُمَّ إِنِّي أُجَدِّدُ لَهُ فِي صَبِیحَةِ یَوْمِي هَذَا وَ مَا عِشْتُ مِنْ أَیَّامِي عَهْدا وَ عَقْدا وَ بَیْعَةً لَهُ فِي عُنُقِي ال أَحُوُُ عَنْهَا وَ ال أَزُوُُ أَبَدا اللَّهُمَّ
اجْعَلْنِي مِنْ أَنْصَارِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ الذَّابِّینَ عَنْهُ وَ الْمُسَارِعِینَ إِلَیْهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ [وَ الْمُمْتَثِلِینَ لِأَوَامِرِهِ ] وَ الْمُحَامِینَ عَنْهُ وَ السَّابِقِینَ
إِلَى إِرَادَتِهِ وَ الْمُسْتَشْهَدِینَ بَیْنَ یَدَیْهِ.

