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 رمضان ماه 28 شب دعای   

كه در كافى  اعمال مخصوصه ماه رمضان: دعاهای شب های دهه آخر؛ و از جمله اين دعاها است

  هشتم گويى در شب بیست و عه و مصباح مرسال نقل شده كه مى سندا و در مقن

 

َماِء  وِر ِِف السَّ َواِء َو َخاِزَن النُّ ْیِل ِِف اْْلَ  َيا َخاِزَن اللَّ

 اى آنكه شب تار را در آسمان و نور را در فضا مخزون كردى 

 
 
َ
ْن َتَقَع لََعَ اْْلَْرِض ِإالَّ ِبِإْذِنِه َو َحاِبَسُهَما أ

َ
َماِء أ  ْن َتُزواَل َو َماِنَع السَّ

 و سقف آسمان را از افتادن بر زمين جز به فرمانت نگاهدارى و از زوال و فنا حفظ گردانى 

 
ُ َيا َواِرُث َيا َباِعَث َمْن ِِف اْلُقُبوِر   َيا َعِلمُي َيا َعِظمُي َيا َغُفوُر َيا َداِئُم َيا اَّللَّ

 مردگان از قبرها خلق پس از مرگ اى برانگيزنده اى دانا اى بزرگ اى آمرزنده اى دائم ابدى اى خدا اى وارث 
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َياُء َو اْْلاَلُء  ْمَثاُل اْلُعْلَیا َو اْلِكْْبِ اُء اْلحُْسََن َو اْْلَ ْْسَ ُ َلَك اْْلَ ُ َيا اَّللَّ ُ َيا اَّللَّ  َيا اَّللَّ

حسان به تو ا اى خدا اى خدا اى خدا نامهاى نيكو مخصوص توست و نشانهاى مقام بلند و بزرگى و هر انعام و 

 اختصاص دارد

 
ٍد  ٍد َو آِل ُمحَمَّ َي لََعَ ُمحَمَّ لِّ ْن ُُتَ

َ
ُلَك أ

َ
ْسأ
َ
 أ

 كنم كه بر محمد و آلش درود فرستى از تو درخواست مى 

 
نَي  یِّ َهَداِء َو ِإْحَساِِن ِِف ِعلِّ َعَداِء َو ُروِحي َمَع الشُّ ْیَلِة ِِف السُّ ي ِِف َهِذِه اللَّ َعَل اْْسِ

ْن َتجْ
َ
َو ِإَساَءِتي َو أ

 َمْغُفوَرة  

را در مقام  و نام مرا در اين شب در صف اهل سعادت ثبت فرمايى و روح مرا با شهيدان محشور سازى و طاعتم 

 عليين رسانى و از اعمال زشتم درگذرى

 
َب ِل  ْن ََتَ

َ
َََسْمَت ِل َو أ ا  َ ِِ َیِِّ  ِِ كَّ َعِِّّ َو ُتْر ِِ َو ِإََمانا  ُيْذِهُب الشَّ ْل

ََ ِقینا  ُتَباِشُر ِبِه  ََ    

كنى و به  و مقام يقينى كه هرگز از قلبم جدا نشود و ايمانى كه هر شك و ريب را از من دور سازد به من عطا 

 اى راضى و خشنودم سازى هر چه نصيبم فرموده
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اِر اْلحَِريِق َو آِت  َنا َعَذاَب النَّ َِ  َو 
ْنَیا َحَسَنة  َو ِِف اْْلِخَرِة َحَسَنة    َنا ِِف الدُّ

 نگاهدارى و ما را در دنيا هر چه نيكوست و در آخرت هر چه نيكوست عطا فرمايى و از آتش سوزان دوزخ 

 
ْغَبَة ِإَلْیَك  َك َو ُشْكَرَك َو الرَّ ِِّ ِفیَها ِذْْكَ َْ   َو اْرُز

 در اين ماه مراشكر و ذكر و شوق لقاى خود و 

 
ُ َعَلْیِه َو َع  ٍد َصلَّى اَّللَّ دا  َو آَل ُمحَمَّ ْقَت َلُه ُمحَمَّ ْوِفیَق ِِلَا َوفَّ ْوَبَة َو التَّ َناَبَة َو التَّ ْ َو اْْلِ   َلْْيِ

فرمودى موفق  وفيق عطاو توبه و انابه به درگاهت نصيب فرمايى و بر آنچه محمد و آل محمد عليهم السالم را ت 

 .سازى


