
 عهدنامه میت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(      

1 www.ahlolbait.com 

 

 عهدنامه میت        

خويش وصیّتش را   به راستى از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم روايت شده:هركه هنگام مرگ

 فرمود: ان وصیّت نیكو چگونه است؟ عرضه داشتند: نشانه نقص در عقل و مروّت اوست. نیكو نكند،

 و مردم نزد او جمع شوند بگويد چون مرگ او برسد،

 

ََ َالل  اواَت َوا هاَدَة  ْرَض ّه َف طاَرَر السف حَي  عاَِلَ اْلَغْیَب َو الشف ْْحَن الرف   الرف
 

ّ َوْحََدّ ََشريَك َلّه  َاّنل َاْعَهّد َاَلْیَك  اَّللف َل  َاّنل َاْشَهّد َاْن ََالَه َا
 

ّ َعَلْیَه َو آَلَه َعْبَّدّ َو َرّسوّلّه  دًا َصَلى اَّللف  َوَانف ّمَحاف
 

ٌة ََرْيَب طیها َ
اَعَة آِتَ   َو َانف السل

 

َعّث َمْن َِف اْلّقّبوَر  َ ََيْ  َو َانف اَّللف
 

َة َحقُّ  نف ساَب َحقُّ َو َانف اْلجَ  َو َانف اْلحَ
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كاَح َحقُّ  عَي َمَن اْْلَْاَكَل َو اْْلَْشَرَب َو النِّ  َو َانف ما ّوَعَد طیها َمَن النف
 

يَن َكاا َوَصَف  مياَن َحقُّ َو َانف الدل َْ اَر َحقُّ َو َانف ا  َو َانف النل
 

ْسالَم َكاا َشَرَع  َِ
َْ  َو َانف اْلَقْوَل َكاا قاَل  َو َانف ا

 

َ ّهَو اْلَحقُّ اْْلّبّي  َو َانف اْلّقرآَن َكاا َاْنَزَل   َو َانف اَّللف
 

ًا  ْنیا َاّنل َرضیّت َبَك َربل ْسالَم دينًا  َو َاّنل َاْعَهّد َاَلْیَك ِف داَر الدُّ ََ  َو َبْا
 

ًا  ًا َو َبَعَلي َوَلیل یل ّ َعَلْیَه َو آَلَه ََنَ ى اَّللف ٍد َصلف َحاف  َو َباْلّقْرآَن َكتابًا  َو َِبّ
 

ىت الّم َاَئاِّ ّ السف
َك َعَلْیَه َو َعَلهْْيَ َت ََنِّیِّ  َو َانف َاْهَل ََبْ

 

ىت  ّه َف َاْنَت َثَقىت َعْنَد َشدف َبىت َالل  َو َرجائى َعْنَد ُّكْ
 

ىت َتْنَزّل ىب ّموَرالف َّ ىت َعْنَد ا  َو ّعدف
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  َو َاهلى َو َالّه آبائى َو َاْنَت َوَلّيل ِف َنْعَاىت 
 

ٍد َو آَلَه   َو ََتَكْلىن َاىل َنْفىس َرْرَطَة َعْيٍ َاَبدًا  َصلِّ لََع ّمَحاف
 

َم َاْلقاَك َمْنّشورًا  َو اَنْس ِف َقْْبى َوْحَشىت  َواْجَعْل ىل َعْنَدَك َعْهَدًا ََيْ

 

كند،و وصیت بر هر مسلمانى حق  اين عهد میّت است در روزى كه به حاجت خود وصیّت مى

فرمود:تصديق اين معنا در گفتار خداى تبارك و تعالى در سوره   است.حضرت صادق علیه السّالم

كه نزد خداى بخشنده پیمان گرفته باشد. و  مگر كسى شوند شفاعت را، مريم آمده است: مالك نمى

اين همان پیمان است. رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم به امیر مؤمنان علیه السّالم فرمود: آن را 

  ل بیت و شیعه خود آموزش ده،كه آن را جبرئیل به من آموخت.بیاموز و به اه

 


