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 می رسید فرا هنگامی که ماه رمضان دعا

 

اَلُم ِإَذا َدَخَل َشْهُر َرَمَضاَن    َو ََكَن ِمْن ُدَعاِئِه َعَلْیِه السَّ
 از دعاهاى امام علیه الّسالم است هنگایم که )شب اّول يا روز اّول( ماه رمضان مي رسید

 

 

ِزَيَنا ََعَ َاْلحَْمُد  يَن َو ِلَيجْ اِِكِ ْحَساِنِه ِمَن الشَّ ْهِلِه ِلَنُكوَن ِِلِ
َ
ِ الَِّذي َهَداَنا ِلحَْمِِدِ َو َجَعَلَنا ِمْن أ  َذلَِ  ّلِِلَّ

ِْسِنَي    َجَزاَء امْْلُ
 حمد و سپاس خداوندى را كه ما را به حمد و سپاس خويش راه نمود و از جمله حامدان خود قرار داد، تا از 

شكرگزاران احسان او باشيم. و ما را در برابر حمد و سپاس خويش پاداش داد، آن سان كه نيكوكاران را پاداش 

 دهد.

 

َلَنا ِِف ُسُبِل ِإْحَساِنِه ِلَنْسُلَكَها ِتِه َو َسبَّ َنا ِِبِلَّ ِ الَِّذي َحَباَنا ِبِديِنِه َو اْخَتصَّ ِه ِإََل ِرْضَواِن  َو اْلحَْمُد ّلِِلَّ نِّ ِه ِِبَ
ا ا َو َيْرَضى ِبِه َعنَّ ُلُه ِمنَّ َقبَّ دًا ََيَ  ََحْ

حمد و سپاس خداوندى را كه دين خود به ما ارزانى فرمود و ما را به آيين خويش اختصاص داد و به راههاى  

اش گام برداريم. حمد و سپاسى كه شايان قبولش  احسان خود در آورد، تا به مدد احسانش در طريق خشنودى 

 ما خشنود گردد. دان ازافتد و ب

 

ْساَلِم  َیاِم َو َشْهَر اِْلِ ُبِل َشْهَرُه َشْهَر َرَمَضاَن َشْهَر الصِّ ِ الَِّذي َجَعَل ِمْن ِتْلَ  السُّ   َو اْلحَْمُد ّلِِلَّ
حمد و سپاس خداوندى را كه يكى از آن راهها كه در برابر ما گشوده، ماه خود، ماه رمضان است، ماه صيام و ماه  

 م،اسال
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َن  اِس َو ََبِّ ْنِزَل ِفیِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّ
ُ
یِص َو َشْهَر اْلِقَیاِم الَِّذي أ ْمحِ

ُهوِر َو َشْهَر التَّ اٍت ِمَن اْْلَُدى َو َشْهَر الطَّ
  َو اْلُفْرَقاِن 

كه راهنماى  ها، ماه رهايى از گناهان، ماه نماز، ماهى كه در آن قرآن نازل شده، قرآنى ماه پاكيزگى از آلودگى  

 مردم است و نشانه آشكار هدايت است و تميز دهنده حق از باطل است.

 

ا َجَعَل َلُه ِمَن اْلحُُرَماِت اْْلَْوُفوَرِة َو اْلَفَضاِئِل اْْلَْشُهوَر  ُهوِر ِِبَ َباَن َفِضیَلَتُه ََعَ َساِئِر الشُّ
َ
َم ِفیِه َما َفأ حَرَّ

ََ
ِة 

ِه ِإْعَظاماً  َحلَّ ِِف َغْْيِ
َ
 أ

شمار و فضيلت بسيارى كه بدين ماه ارزانى داشت، برترى آن را بر ديگر ماهها آشكار ساخت.   پس به حرمت بى 

 براى بزرگداشت آن، هر چيز را كه در ديگر ماهها حالل داشته بود، در اين ماه حرام كرد.

 

امًا َو َجَعَل َلُه َوْق  َر ِفیِه اْْلََطاِعَم َو اْْلََشاِرَب ِإِْكَ یُز َو َحجَ نًا اَل ُيجِ
َم َقْبَلُه َو اَل َيْقَبُل  -َجلَّ َو َعزَّ  -تًا ََبِّ ْن ُيَقدَّ

َ
أ

َر َعْنُه  ْن ُيَؤخَّ
َ
  أ

گراميداشت آن را هر خوردنى و آشاميدنى ممنوع داشت و براى آن زمانى معين قرار داد، آن سان كه اجازت  

 د.ندهد روزه آن پيشتر ادا گردد و نپذيرد كه به تأخير افت

 

اَها َلْیَلَة اْلَقْدِر  ْلِف َشْهٍر َو ََسَّ
َ
َل َلْیَلًة َواِحََدً ِمْن َلَیاِلیِه ََعَ َلَیاِِل أ َّ َفضَّ

ُ
وُح )ُث ُل اْْلاََلِئَكُة َو الرُّ َتَنزَّ

ْمٍر 
َ
ْ ِمْن ُکلِّ أ ِ

  َساَلم   1(ِفیَها ِبِإْذِن َرهِّبِّ
ناميد؛ شبى كه در آن فرشتگان و روح، به « شب قدر» هاى آن بر هزار ماه برترى داد و آن را سپس يكى از شب

 .آرند فرمانى را فرود مى دستور پروردگارشان، هر

 

                                                                    
 .4( سوره القدر، آیه  1
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ْحََكَ ِمْن َقَضاِئِه َداِئُم ا
َ
ا أ ِر ََعَ َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ِِبَ َکِة ِإََل ُطُلوِع اْلَفجْ   ْلََبَ

تغيير، بر هر كه او خواهد،   و بركتِ بادوام، همراه با تقدير و اندازه گزارىِ بىدم، همه سالم   آن شب تا سپيده

 .فرود آيد

 
  

ا  َظ ِِمَّ حَفُّ
ْمَنا َمْعِرَفَة َفْضِلِه َو ِإْجاَلَل ُحْرَمِتِه َو التَّ ْْلِ

َ
ٍد َو آلِِه َو أ  ُمحَمَّ

ُهمَّ َصلِّ ََعَ   َحَظْرَت ِفیِه َاللَّ
رود بفرست بر محمد و خاندانش و شناخت فضيلت اين ماه و بزرگداشت حرمت آن و پرهيز از هر بار خدايا، د 

 اى. به ما الهام كن.  چه در اين ماه ما را از آن منع كرده

 

ا ُيْرِضیَ  َحَّتَّ اَل  ا ِفیِه ِِبَ َواِرِح َعْن َمَعاِصیَ  َو اْسِتْعَماِْلَ  ِصَیاِمِه ِبَكفِّ اْلجَ
ا ََعَ ِعنَّ

َ
اِعَنا  َو أ َْسَ

َ
ِغَي ِبأ ُُنْ

ْبَصاِرَنا ِإََل َْلٍْو 
َ
 ِإََل َلْغٍو َو اَل نُْسِرَع ِبأ

و ما را به روزه داشتن يارى ده:آن سان كه اعضاى بدن خويش از معاصى تو بازداريم و در آنچه سبب خشنودى  

  گريمتوست به كار داريم، تا به هيچ سخن بيهوده گوش نسپاريم و به هيچ لهو و بازيچه نن

 

وٍر َو َحَّتَّ اَل َتِعَي ُبُطوُن  ْقَداِمَنا ِإََل َمْحجُ
َ
ُظوٍر َو اَل َنْخُطَو ِبأ ْيِدَيَنا ِإََل َمحْ

َ
ْحَلْلَت َو َحَّتَّ اَل َنْبُسَط أ

َ
  َنا ِإالَّ َما أ

اى در  و به هيچ ممنوع دست نگشاييم و به سوى هيچ حرامى گام بر نداريم و چيزى جز آنچه تو حالل كرده  

  شكمهاى خود جاى ندهيم

 

َف ِإالَّ َما ُيْدِِن ِمْن َثَواِبَ  َو اَل َنَتَعاَطى ِإ  ْلَت َو اَل َنَتَكلَّ ا َمثَّ ْلِسَنُتَنا ِإالَّ ِِبَ
َ
الَّ الَِّذي َيِقي ِمْن َو اَل َتْنِطَق أ

  ِعَقاِبَ  
اب تو نزديك سازد و كارى نكنيم و زبانمان جز سخن تو نگويد و رنجى بر خود هموار نكنيم جز آنكه ما را به ثو 

 جز آنچه ما را از عقاب تو در امان دارد.
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َحدًا ُدوَنَ  َو اَل 
َ
َعِة اْْلُْسِمِعَي اَل نَْشَرُك ِفیِه أ ُه ِمْن ِرَئاِء اْْلَُراِئَي َو َُسْ َّ َخلِّْص َذِلَ  ُکلَّ

ُ
ََنَْتِغي ِفیِه ُث

  ُمَرادًا ِسَواَك 
يم كه اين همه اعمال را از رياى رياكاران و آوازه در افكندن آوازه افكنان دور نگه خواه  اى خداوند، از تو مى 

 دارى. و چنان باد كه كسى را در عبادت با تو شريك نسازيم و جز تو براى خود مرادى نجوييم.

 

َلَواِت ا  ٍد َو آلِِه َو ِقْفَنا ِفیِه ََعَ َمَواِقیِت الصَّ  ُمحَمَّ
ُهمَّ َصلِّ ََعَ ْدَت َاللَّ ْمِس ِبحُُدوِدَها الَِّتي َحدَّ   ْلخَ

بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندان او و در اين ماه ما را به اوقات نمازهاى پنجگانه آگاه فرما:به حدود و  

  اى  احكامش كه مقرر داشته

 

ا  ْوَقاِِتَ
َ
ْفَت َو أ   الَِّتي َوقََّت َو ُفُروِضَها الَِّتي َفَرْضَت َو َوَظاِئِفَها الَِّتي َوظَّ

 اى.  اى و شروط و هنگامش كه معين كرده و واجباتش كه واجب ساخته  

 

ْوَقاِِتَ 
َ
ا ِِف أ يَن َْلَ ا اْْلَُؤدِّ ْرََكِِنَ ا اْلحَاِفِظَي ِِلَ ْنِزْلَنا ِفیَها َمْنِزَلَة اْْلُِصیِبَي ِْلََناِزِْلَ

َ
ُه َعْبُدَك َو َو أ ا ََعَ َما َسنَّ

 -اُتَ  َعَلْیِه َو آِلِه َصَلَو  -َرُسوُلَ  
يابند و همه اركان  اى خداوند، چنان كن كه به هنگام نماز همانند كسانى باشيم كه به منازل واالى آن راه مى  

 –صلى اهلل عليه و آله  -كنند و آن را به وقت خود، به آيين بنده تو و رسول تو محمد   آن رعايت مى

 

وِدَها َو  ْبَلِغِه ِِف ُرُکوِعَها َو ُسجُ
َ
ُشوِع َو أ ْبَيِ اْلخُ

َ
ْسَبِغِه َو أ

َ
ُهوِر َو أ ََتِّ الطَّ

َ
 َفَواِضِلَها ََعَ أ

ِ
یع   ََجِ

 آورند.  ترين وضوء و طهارت و در نهايت خشوع به جاى مى در ركوع و سجود و همه فضيلتهايش، به كامل 
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ْرَحاَمَنا ِباْلَِبِّ َو الصِّ 
َ
َل أ ْن َُنِ

ْقَنا ِفیِه ِِلَ ِة َو َوفِّ ْفَضاِل َو اْلَعِطیَّ ْن َنَتَعاَهَد ِجَْياَنَنا ِباِْلِ
َ
 َلِة َو أ

اى خداوند، در اين ماه ما را موفق دار كه به خويشاوندانمان نيكى كنيم و به ديدارشان بشتابيم و همسايگانمان  

  را به بخشش و عطاى خويش بنوازيم

 

ِبَعاِت  ْمَواَلَنا ِمَن التَّ
َ
َص أ لِّ ْن ُنخَ

َ
َکَواِت َو أ َرَها ِبِإْخَراِج الزَّ ْن ُنَطهِّ

َ
  َو أ

  ايم پيراسته داريم و با اداى زكات پاكيزه گردانيم و اموالمان را از هر چه به ناحق بر آن افزوده  

 

ْن نَُساِِلَ َمْن َعاَداَنا َحاََش َمْن ُع 
َ
ْن ُنْنِصَف َمْن َظَلَمَنا َو أ

َ
ْن ُنَراِجَع َمْن َهاَجَرَنا َو أ

َ
  وِدَي ِفیَ  َو َلَ  َو أ

اند بپيونديم و با آن كه در حق ما ستمى روا داشته به مقتضاى انصاف رفتار كنيم و  و با آنان كه از ما گسيخته  

 ايم، با آن كه با ما دشمنى ورزيده دوستى كنيم، جز آن كسان كه به خاطر رضاى تو با آنان دشمن شده 

 

ُه اْلَعُدوُّ الَِّذي اَل ُنَ  اِفیِه َفِإنَّ ْزُب الَِّذي اَل ُُنَ   اِلیِه َو اْلحِ
 گاه سخن از دوستى نگوييم و همدل نشويم. كه با چنين دشمنى هيچ 

 

ُنِب  ُرَنا ِبِه ِمَن الذُّ ا ُتَطهِّ اِکَیِة ِِبَ َب ِإَلْیَ  ِفیِه ِمَن اِْلَْعَماِل الزَّ ْن َنَتَقرَّ
َ
  َو أ

كردارهاى پسنديده به تو تقرب جوييم، آن سان كه ما را از گناهان  اى خداوند، در اين ماه ما را توفيق ده كه به 

  پاك دارى

 

ِنُف ِمَن اْلُعُیوِب 
ْ
ا نَْسَتأ   َو َتْعِصُمَنا ِفیِه ِِمَّ

 دارى، و از بازگشت به اعمال ناشايست نگه 
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َحد  ِمْن َماَلِئَكِتَ  ِإالَّ ُدوَن َما ُنِرُد ِمْن 
َ
اِع اْلُقْرَبِة َحَّتَّ اَل ُُيِرَد َعَلْیَ  أ ْنَ

َ
اَعِة َلَ  َو أ اِب الطَّ ْْبَ

َ
أ

  ِإَلْیَ  
تا هيچ يك از مالئكه تو طاعتى به درگاهت نياورد جز آنكه از طاعت ما كمتر باشد و در تقرب به پايه تقرب ما  

 نرسد.

 

َد َلَ  ِف  ْهِر َو ِبحَقِّ َمْن َتَعبَّ ُلَ  ِبحَقِّ َهَذا الشَّ
َ
ْسأ
َ
ُهمَّ ِإِنِّ أ ْبَتُه َاللَّ یِه ِمِن اْبِتَداِئِه ِإََل َوْقِت َفَناِئِه ِمْن َمَلٍ  َقرَّ

ْرَسْلَتُه 
َ
ْو َنِِبٍّ أ

َ
  أ

جبين عبادت به درگاه تو سوده،  -از آغاز تا انجام  -اى خداوند، به حق اين ماه و به حق آن كس كه در اين ماه  

 اى،  كه به رسالتش فرستادهاى، يا پيامبرى  خواه ملكى بوده كه او را مقرب خود ساخته 

 

ْوِلَیاَءَك ِم 
َ
ْلَنا ِفیِه ِْلَا َوَعْدَت أ هِّ

َ
ٍد َو آِلِه َو أ َي ََعَ ُمحَمَّ لِّ ْن ُُتَ

َ
ْو َعْبٍد َصاِلحٍ اْخَتَصْصَتُه أ

َ
اَمِتَ  أ   ْن َِكَ

زاوار كرامتى كن اى، بر محمد و خاندانش درود بفرست و ما را س اى صالح كه از ميان بندگانت برگزيده  يا بنده  

 اى. كه به دوستان خود وعده داده 

 

ِف  ْوَجْبَت ِِلَْهِل اْْلَُباَلَغِة ِِف َطاَعِتَ  َو اْجَعْلَنا ِِف َنْظِم َمِن اْسَتحَقَّ الرَّ
َ
ْوِجْب َلَنا ِفیِه َما أ

َ
یَع اِْلََْعَ َو أ

ِتَ     ِبَرَْحَ
يز نصيب دار و به رحمت خود ما را در زمره كسانى اى ما را ن هر چه مبالغان در عبادت خود را نصيب داشته  

 را سزاوارند. -آن باالترين مرتبت  -قرار ده كه بهشت 

 

یِدَك َو الشَّ  جِ
ْقِصَْي ِِف ََتْ ِحیِدَك َو اْلتَّ ْلحَاَد ِِف ََتْ ْبَنا اِْلِ

ٍد َو آلِِه َو َجنِّ  ُمحَمَّ
ُهمَّ َصلِّ ََعَ    َّ ِِف ِديِنَ  َاللَّ

ود بفرست بر محمد و خاندان او و ما را دور دار از الحاد در توحيد خود و قصور در بزرگداشت خود بار خدايا، در 

 و شك در دين خود
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ِجِي  ْیَطاِن الرَّ َك الشَّ َداَع لَِعُدوِّ ْغَفاَل ِلحُْرَمِتَ  َو ااِلْنخِ   َو اْلَعَمى َعْن َسِبیِلَ  َو اِْلِ
 خود و فريفته شدن به دشمنت، آن شيطان رجيم.و نابينايى در طريق خود و غفلت از تعظيم  

 

ٍد َو آلِِه َو ِإَذا ََكَن َلَ  ِِف ُکلِّ َلْیَلٍة ِمْن َلَیاِِل َشْهِرَنا َهَذا ِرَقاب  ُيْعِت   ُمحَمَّ
ُهمَّ َصلِّ ََعَ ُبَها َاللَّ َ ََ ْو 

َ
ُقَها َعْفُوَك أ

  َصْفحَُ  
ن در شبهاى اين ماه اراده عفو و بخشايش كنى ما را در شمار بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندان او و چو 

 گردند. شوند و در خور بخشايش تو مى   آن بندگان در آور كه به عفو تو آزاد مى

 

ْصحَاٍب 
َ
ْهٍل َو أ

َ
َقاِب َو اْجَعْلَنا ِلَشْهِرَنا ِمْن َخْْيِ أ ا ِمْن ِتْلَ  الرِّ   َفاْجَعْل ِرَقاََبَ

 اند. اند و اين ماه به سر آورده  هترين كسانى قرار ده كه در اين ماه زيسته اى خداوند، ما را از ب 

 

حَاِق ِهاَلِلِه  ا َمَع امِّ ٍد َو آلِِه َو اْمحَْق ُذُنََبَ  ُمحَمَّ
ُهمَّ َصلِّ ََعَ   َاللَّ

 ان ما محو كن.افتد، گناه  بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندان او و آنگاه كه هالل ماه رمضان به محاق مى 

 

ْیَتَنا ِفیِه ِمَن اْلَخِطیَئ  ا َو َقْد َصفَّ اِمِه َحَّتَّ َيْنَقِضَي َعنَّ يَّ
َ
ا َتِبَعاِتَنا َمَع انِْساَلِخ أ ْخَلْصَتَنا ِفیِه َو اْسَلْخ َعنَّ

َ
اِت َو أ

َئاِت  یِّ   ِمَن السَّ
رون كن، آن سان كه چون به سر و چون به سلخ رسد و روزهايش به آخر آيد، جامه شوخگن گناهان از تن ما بي 

 شود ما را از هر خطا پيراسته و از هر گناه، پاك ساخته باشى.
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ْمَنا َو ِإِن اْشَت  ْلَنا َو ِإْن ُزْغَنا ِفیِه َفَقوِّ ٍد َو آلِِه َو ِإْن ِمْلَنا ِفیِه َفَعدِّ  ُمحَمَّ
ُهمَّ َصلِّ ََعَ َك َاللَّ َمَل َعَلْیَنا َعُدوُّ

ْیَطاُن َفاْس    َتْنِقْذَنا ِمْنُه الشَّ
ايم، به راه راستمان آور و اگر از حق   بار خدايا، بر محمد و خاندان او درود بفرست. اگر در اين ماه به راه كج رفته 

 ايم، به حقمان بازگردان و اگر دشمن تو، شيطان، بر ما چيره شد، ما را از چنگال او رهايى بخش. عدول كرده 

 

ُهمَّ اْشحَْنُه  اِرِه ََعَ ِصَیاِمِه َو ِِف َلْیِلِه ََعَ َاللَّ ا ِِف َِنَ ِعنَّ
َ
ْوَقاَتُه ِبَطاَعِتَنا َلَ  َو أ

َ
ْن أ اَك َو َزيِّ اَلِة ِبِعَباَدِتَنا ِإيَّ  الصَّ

ِع ِإَلْیَ   َضرُّ   َو التَّ
ما را يارى ده اى خداوند، ماه رمضان را از زمزمه عبادت ما پرساز و شب و روزش را به طاعات ما آراسته گردان.  

  كه روزهايش را روزه بداريم و شبهايش را به نماز و تضرع

 

اُرُه َعَلْیَنا ِبَغْفَلٍة َو اَل َلْیُلُه ِبَتْفِري ِة َبْيَ َيَدْيَ  َحَّتَّ اَل َيْشَهَد َِنَ لَّ ُشوِع َلَ  َو الذِّ  ٍط َو اْلخُ
يش به غفلت ما شهادت دهند و شبهايش به و خشوع و مذلت در پيشگاه تو به سحر رسانيم، تا مباد كه روزها 

 سهل انگارى ما.

 

ْرَتَنا اِم َکَذِلَ  َما َعمَّ يَّ ُهوِر َو اِْلَ ُهمَّ َو اْجَعْلَنا ِِف َساِئِر الشُّ  َاللَّ
 ايم چنين باشيم. اى خداوند، چنان كن كه در ديگر ماه ها و روزها تا زنده  

 

اِلِحَي  ِذيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُُهْ ِفیَها َخاِلُدوَن  َو اْجَعْلَنا ِمْن ِعَباِدَك الصَّ   الَّ
 اند و در آن جاويدانند، چنان كن كه در شمار بندگان صالح تو در آييم:آنان كه بهشت را به ميراث برده  
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ْ َراِجُعوَن َو  ِ
ْ ِإََل َرهِّبِّ ُ هَّنَّ

َ
ْ َوِجَلة  أ ا َو ُقُلوهُِّبُ ِذيَن ُيْؤَُتَن َما آََتْ اِت َو َو الَّ ْْيَ ِذيَن ُيَساِرُعوَن ِِف اْلخَ ِمَن الَّ

ا َساِبُقوَن    ُُهْ َْلَ
كنند و باز هم دلهايشان ترسان است، آنان كه بايد نزد  آنان كه همه آنچه را كه بايد ادا كنند ادا مى  

 .گيرند  شتابند و در آن بر يكديگر سبقت مى پروردگارشان باز گردند، آنان كه به كارهاى نيك مى 

 

ْیَت ََعَ  َواٍن َو ََعَ ُکلِّ َحاٍل َعَدَد َما َصلَّ
َ
ٍد َو آلِِه ِِف ُکلِّ َوْقٍت َو ُکلِّ أ  ُمحَمَّ

ُهمَّ َصلِّ ََعَ ْیَت َاللَّ َمْن َصلَّ
  َعَلْیِه 

بار خدايا، در هر وقت و در هر زمان و در هر حال بر محمد و خاندانش درود بفرست، به شمار درودهايى كه بر  

  اى  اند فرستاده  كسانى كه شايان درود تو بوده همه

 

ال  ِْلَا ُتِريُد  َ  َفعَّ َك ِإنَّ ِصیَها َغْْيُ ِه ِباِْلَْضَعاِف الَِّتي اَل ُيحْ ْضَعاَف َذِلَ  ُکلِّ
َ
 َو أ

 و چندين برابر آنها، آن سان كه هيچ كس جز تو شمارش نتواند كرد. انك فعال لما تريد. 

  


