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ين َو َمْفزَُع اْلَمْكروبني َو ِغياثُ  اْلُمْسَتغيثني َما ْْل إٰلٌه َغي َْرك َفَأْدعوُه َوال  اَْللُهمَّ أَْنَت َدليُل اْلُمَتَحِّير

َشريك لَك َفَأْرجوه َصلَّ َعلى ُُمََمٍد َوآِل ُُمََمٍد َواْجَعْل ْل ِمْن أَْمرِي فَ َرجًا َواْهِدِن اِلَ ق َْرَب ِمْن ٰهذا 
لِيُل  قَ َرْعُت باَبَك َوَأََنُْت َرْحِلي ِبساَحِة ُقْدِسَك َوَجناِبَك طالِباً . َرَشداً  ِسيُس الذَّ َشهاَدَتَك، َوأَنا اْلَعْبُد اْلَْ

ْ ْل أَْمَر َاََحََد اْلََْسن بَِأْوَضِح بَ َياٍن َواَْفَصِح ِلساٍن، فَِاْن َكانَ   َولِيََّك َوأَْنَت الرَّبُّ اْلَعزيُز اْْلَِليل، بَ نير
ُتُه َوبَايَ ْعُتُه َوَنَصْرتُُه َوِاْن كاَن َعُدورَك َكذَّ  ق ْ                                    .                                                                                                                            بْ ُتُه َوَحارَبْ ُتهُ َصدَّ

خداىي جز  ؛و پناهگاه دردمندان، و فريادرس فريادخواهان گردانان هستیخدايا؛ تو راهنمای سر 
بر ُمّمد و . تو ندارم که او را خبوامن و هيچ شريکی برای تو نيست تا از او التماس و متّنا کنم

خاندانش درود فرست و براى من در كارم گشايش قرار ده و مرا به راهى كه نزديكرت از اين به 
ام،  درب رَحت تو را زدم و شرتم را در حياط مقدس تو خوابانده. صواب است هدايت كن

. من بنده ی پست و ذليل و تو پروردگار عزيز و بزرگ هستی. خواهان گواهی و شهادت تو هستم
پس اگر از اولياء تو بود او را باور  ؛امر اَحد اْلسن را برای من به وضوح و با زبانی گويا بيان كن

 .                                                                                        ا او دمشنی کنمو با او بيعت کرده و او را ياری مى رسامن، و اگر دمشن تو بود او را تکذيب و ب

َو ِإْذ َأْوَحْيُت ِإَلى اْلَحَوارِيِّيَن َأْن ﴿: َرُسولُهُ  يا َمْن َأْوحٰى لِْلَحَوارِّينِيَ َو َشِهَد ََلُْم بَِأنَّ ِعيسٰى 
ْ ْل ٰهَذا اْْلَْمر،   111: ائدةم .﴾َو ِبَرُسوِلي قَاُلوا آَمنَّا َو اْشَهْد بِأَن ََّنا ُمْسِلُمونَ  آِمُنوا ِبي ِاْشَهْد ْل َو بَ نير

 فَ َقْد َشِهَد َشْعرِي َو َبَشرِي َو ْلَِْمي َو َدِمي َو َعْظِمي َو َما أَقَ لَِّت اْْلَْرُض ِمِّنر َو ُروِحي ِإنَّ َشَهاَدَتكَ 
َنُكمْ ﴿: َشَهاَدةٍ  اَْكبَ رُ   11: نعاما.﴾ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكبَ ُر َشَهاَدًة ُقِل اللَُّه َشِهيٌد بَ ْيِني َو بَ ي ْ

فرستاده  گواهی و شهادت داد که عيسی ای کسی که به حواريون وحی کرد؛ و به آهنا  
ام اميان آوريد    و ياد كن هنگامى را كه به حواريون وحى كردم كه به من و فرستاده: )اش است

براى من نيز گواهی ده و اين مسأله را برامي روشن (. گفتند اميان آوردمي و گواه باش كه ما مسلمانيم
روحم  آنچه را زمني از من بر گرفته است وساز، که مو و پوست و گوشت و خون و استخوامن و 
از مهه برتر است  بگو گواهى چه كسى: )شهادت می دهند که گواهی تو بزرگرتين گواهی است

 (.   بگو خدا ميان من و مشا گواه است
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َويَ ُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْسَت ﴿: َشاِهدًا فَ َقالَ  ٰيا َمْن َعَرَض نَ ْفَسُه لِْلٰكاِفريَن ِبرَِساَلِة ُُمَمٍَّد 
َنُكمْ  تَ َراُه ُقْل ِإِن افْ تَ َريْ ُتُه َفال ﴿ 34: الرعد .﴾ُمْرَساًل ُقْل َكَفى بِاللَِّه َشِهيدًا بَ ْيِني َوبَ ي ْ َأْم يَ ُقوُلوَن اف ْ

َنُكْم َوُهَو الْ  َغُفوُر َتْمِلُكوَن ِلي ِمَن اللَِّه َشْيئًا ُهَو َأْعَلُم ِبَما تُِفيُضوَن ِفيِه َكَفى ِبِه َشِهيدًا بَ ْيِني َوبَ ي ْ
َنُكْم ِإنَُّه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبيرًا َبِصيراً ُقْل َكَفى بِاللَِّه َشِهيدًا بَ ْيِني َوب َ ﴿  8: اْلحقاف .﴾الرَِّحيمُ  : اإلسراء .﴾ي ْ

 .                                                                         فَ َزِهْدوا ِبَشَهاَدِتكَ   19

و كساىن كه كافر شدند : )گواه قرار داد، پس فرمود  ای کسی که خود را در رسالت ُممد 
گويند اين    يا مى) -(.  كاىف است  گواهی خدا بني من و مشابگو  ! گويند تو فرستاده نيسىت   مى

بگو اگر آن را بربافته باشم در برابر خدا اختيار چيزى براى من نداريد او ! را بربافته است[ كتاب]
است و گواه بودن او ميان من و مشا بس . رويد تر است به آنچه با طعنه در آن فرو مى   آگاه

بگو ميان من و مشا گواه بودن خدا كاىف است چرا كه او مهواره به ) -(.اوست آمرزنده مهربان
 .                                                                            پس به گواهی تو بی رغبت شدند(. بندگانش آگاِه بينا است[ حال]

ُُ َوْحِيَك ِاْشَهْد ْل ٰيا َربر فَِإِنر  يَا َح ٌّ  ِمْن ِعْنِدَك َوَطئاِئ ْْ  اٰل اَْزَهُد ِبَشَهاَدِتَك، َوَاْشَهُد َأنَّ الرُّ
ٰيا ٰيا َمْن َمَدَح اِبٰراِهيَم َوَجَعَل النُّبُ وََّة ِف ُذرريَِته ِْلَنَّ . وََكِلَماِتَك الَِِّت تَ َفضَّْلَت ِِبٰا َعَلى اْلٰعاَلِمني ْْ ُه َصدََّق الرُّ

ْقَت الرُّْؤيا ِإنَّا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنينَ * َونَاَديْ َناُه َأْن يَا ِإبْ َراِهيُم ﴿: ُسْبَحاَنكَ  ْلتَ فَ قُ   .﴾َقْد َصدَّ
َوَمْرَيَم ابْ َنَت ِعْمَراَن الَِّتي َأْحَصَنْت فَ ْرَجَها فَ نَ َفْخَنا ِفيِه ﴿: َوَمَدْحَت َمْرمَيَ فَ ُقْلتَ  103-101: الصافات

َقْت ِبَكِلَماِت رَب َِّهاِمْن   11: التحرمي .﴾ُروِحَنا َوَصدَّ

به من گواهی ده که من نسبت به گواهی تو بی رغبت منی باشم، و شهادت می پروردگارا، 
ْيا از جانب تو ح ٌّ است و نشانه های وحی تو می باشند و کلماتی که به جهانيان  دهم که ر

ناء گفت و نبوت را در نسل ايشان قرار داد زيرا که ای کسی که ابراهيم را مدح و ث. ارزانی کردی
ْيا را راست گفت، پس ای منزه فرمودی ْيا* او را ندا دادمي كه اى ابراهيم ) :ر را [ ى خود]ر

گفتی، پس و مرمي را مدح و ثناء  (. دهيم  حقيقت خبشيدى ما نيكوكاران را چنني پاداش مى
خود را پاكدامن نگاه داشت و در او از روح خود و مرمي ُدخت عمران را مهان كسى كه ) :فرمودی

                  (.                                                                                                                           دميدمي و سخنان پروردگار خود و كتاِباى او را تصدي ٌّ كرد و از فرمانربداران بود
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َنا ِإلَْيَك َهَذا ﴿: فَ َقالَ  ٰيا َمْن ٰخاَطَب ُُمَمَّد  َنْحُن نَ ُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحي ْ
ِإْذ قَاَل يُوُسُف ََلَبِيِه يَا أََبِت ِإنِّي رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر  * اْلُقْرآَن َوِإْن ُكْنَت ِمْن قَ ْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِليَن 

ْمَس َواْلَقَمَر رَأَيْ تُ ُهْم ِلي َساِجِدينَ َكوْ  ٰيا َأْحَسَن اْلِقَصِص ِف    4-3: يوسف .﴾َكبًا َوالشَّ ْْ َفَسمَّْيّت الرُّ
ا َوََسَّاٰها ِكٰتاِبَك اْلَكرمِِي َوَمَدْحَت َمْن َصدََّق ِِبَا ِمْن َأْولِٰياِئَك َوأَْنِبَياِئَك َوُرُسِلَك، َوَذَّمََّْت َمْن َكذََّب ِبِٰ 

تَ َرَب لِلنَّاِس ِحَسابُ ُهْم َوُهْم ِفي َغْفَلٍة ُمْعِرُضوَن ﴿: َأْضٰغاُث َأْحئٰاٍم فَ ُقْلَت َوقَ ْوُلَك اْلَْ ٌّر  َما يَْأتِيِهْم * اق ْ
ا النَّْجَوى الَِّذيَن َّلِهَيًة قُ ُلوبُ ُهْم َوَأَسرُّو * ِمْن ِذْكٍر ِمْن رَبِِّهْم ُمْحَدٍث ِإَّلَّ اْسَتَمُعوُه َوُهْم يَ ْلَعُبوَن 

ْحَر َوأَنْ ُتْم تُ ْبِصُروَن  قَاَل رَبِّي يَ ْعَلُم اْلَقْوَل ِفي * ظََلُموا َهْل َهَذا ِإَّلَّ َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم َأفَ َتْأُتوَن السِّ
ِميُع اْلَعِليُم  َماِء َواَْلَْرِض َوُهَو السَّ تَ َراُه بَ * السَّ ْل ُهَو َشاِعٌر فَ ْلَيْأتَِنا َبْل قَاُلوا َأْضَغاُث َأْحالٍم َبِل اف ْ

 1-1: اْلنبياء .﴾ِبآيٍَة َكَما ُأْرِسَل اَْلَوَُّلونَ 

ما نيكوترين سرگذشت را به موجب اين ): کرد، پس فرمود  ای کسی که خطاب به ُممد 
* خربان بودى  كنيم، و تو قطعًا پيش از آن، از ىب  قرآن كه به تو وحى كردمي بر تو حكايت مى 

يازده ستاره را با خورشيد و [ در خواب]زماىن را كه يوسف به پدرش گفت اى پدر من  [ياد كن]
ْيا را نيکوترين سرگذشت ها در کتاب  (. كنند   براى من سجده مى[ آهنا]ماه ديدم، ديدم  پس ر

کرمي خود ناميدی و هر که آن را از اولياء و پيامربان و فرستادگانت راست گفت، او را مدح و ثناء 
دی، و هر کس آن را دروغ برمشرد و خواب های آشفته ناميد را مذمت و نکوهش کردی، پس فرمو 

  حسابشان نزديك شده است و آنان در ىب[ وقت]براى مردم ): فرمودی و فرموده ی تو ح ٌّ است
در * كنان آن را شنيدند    اى از پروردگارشان نيامد مگر اينكه بازى هيچ پند تازه* خربى رويگردانند 

جز [ مرد]ىل كه دَلايشان مشغول است و آنانكه ستم كردند پنهاىن به جنوا برخاستند كه آيا اين حا
[ هر]گفت پروردگارم [ پيامرب* ]رويد   بشرى مانند مشاست، آيا ديده و دانسته به سوى سحر مى

است، بلكه گفتند خواِباى آشفته * داند و اوست شنواى دانا   را در آَسان و زمني مى[ ى]گفتار
بلكه آن را بربافته بلكه او شاعرى است، پس مهان گونه كه براى پيشينيان هم عرضه شد بايد [ نه]

                                         (.                                                                                                                           اى بياورد براى ما نشانه 
 33: يوسف .﴾َأْضَغاُث َأْحالٍم َوَما َنْحُن بَِتْأِويِل اَْلَْحالِم ِبَعاِلِمينَ ﴿: َوقَاَل َمََلُ ِفْرَعْوِن َوَزبَانَِيِتهِ 

ٰا َفَمَدْحَتُه َوقُ ْلَت ُسْبٰحاَنكَ  ٰيا َوَأَوَلُّ ْْ يقُ يُوُسُف أَي َُّها ﴿: َوَصدََّق يُوُسُف بِالرُّ  39: يوسف .﴾الصِّدِّ
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َُ َوْحِيَك وََكِلٰماِتَك الَِِّت  ٰيا َطئاِئ ْْ  تَ َفضَّْلَت ِِبٰا اَلَّلُهمَّ اْجَعْلِِّن َكَأْولِٰياِئك َوأَْنِبٰياِئَك َوُرُسِلَك َاْصَدُق بِالرُّ
 .                                                                                 ُلُف َوْعَدكَ َعَلى اْلٰعاَلِمنَي َوَاْحَسَن اْلَقَصِص ِف ِكٰتاِبَك َواٰل أَنْ ُقُض َعْهَدَك َواٰل َاخْ 

گفتند خواِباىي است پريشان و ما به تعبِّي خواِباى آشفته ): و سران فرعون و قومش گفتند
ْيا را راست گفت و آن را تأويل کرد پس او را مدح و ثناء گفتی، پس ای (. دانا نيستيم و يوسف ر

خداوندا، مرا مانند اولياء و پيامربان و فرستادگانت (. اى يوسف اى مرد راستگوى): منزه فرمودی
ْيا، نشانه های وحی و کلماتی که به جهانيان ارزانی کردی و نيکوترين سرگذشت ها  قرار ده، تا ر

                     .                                                                                                                            ابت را راست گومي، و عهد تو را نقض نکنم و خئاف وعده ات عمل نکنمدر کت

 .ِاْهِدِن ٰيا َربر ِِبَ ٌّر ٰفاِطَمة. ِاْرََحِِّْن ٰيا َربر ِِبَ ٌّر ٰفاِطَمة. ةأَِغْثِِّن ٰيا َربر ِِبَ ٌّر ٰفاِطمَ  :سپس می گويی

خداوندا . خداوندا به ح ٌّ فاطمه به من رحم کن. خداوندا به ح ٌّ فاطمه مرا کمک و ياری کن
 .به ح ٌّ فاطمه مرا هدايت کن
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خبوان، تا خداوند حقانيت امام اَحد ( نيمه شب)اين دعاء را به مدت چهل شب : مئاحظه
وصی و فرستاده ی امام مهدی عليه السئام را به وضوح و با زبانی گويا برای مشا بيان   اْلسن 

 کند


