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صحيفه سجاديه مسوچهل و  یدعا  
 دعا هنگام نگاه کردن به هالل ماه نو

 

لََِوَ  َإِل ىَالِْهَل  ر  ُمَإِذ اَن ظ  َِمْنَدُع ائِِهَع ل يِْهَالسََّل  :ك ان   
.دعاهاىَامامَعليهَالّسَلمَاستَهنگامىَكهَبهَهَللَوَماهَنوَنگاهَميَكردَاز  
.خواندَیهَللَمَتياستَکهَامامَسجاد)ع(َهنگامَرؤَيیشدهَوَدعاَميفرازَتنظ۷َدعاَدرََنيا  
 

ْحَمِن  ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه الره  
 

ُف فِي فَلَِك التهْدبِيرِ  أَيَُّها دُ فِي َمنَاِزِل التهقِْديِر الُْمتََصر ِ الَْخلُْق الُْمِطيُع الدهائُِب السهِريُع الُْمتََرد ِ  
ماهَآسمانىَاىَمخلوقَوَفرمانبرَايزدَاىَآنكهَدرَمنازلَفلكىَبهَتقديرَالهىَشتابانَشبانَوَروزانََاى

زنىَگردىَوَدرَمدارَآسمانىَبهَطاعتَحقَدايمَدورَمىَََمى  
 

لََم َو أَْوَضَح بَِك الْبَُهَم َو َجعَلََك آيَةً ِمْن آيَاِت ُملِْكِه َو عَ  آَمنْتُ  َر بَِك الظُّ   الََمةً ِمْن َعالََماِت سُلَْطانِهِ بَِمْن نَوه
بهَخدايىَكهَشبانَتارَراَبهَتوَروشنَداشتهَوَراهَهاىَمبهمَوَناپيداَراَبهَتوَپيداَساختهَايمانََمن

امَكهَتوَراَيكىَازَآياتَقدرتَوَادلهَسلطنتَخويشَقرارَدادَآوردهَ  
 

َماَن َو اْمتََهنََك بِالْكََماِل َو النُّقْ  فََحده  نَاَرةِ َو الْكُسُوفِ بَِك الزه   َصاِن َو الطُّلُوعِ َو اْْلُفُوِل َو اْْلِ
وََحدودَزمانَراَبهَسيرَتوَبرَبندگانَمعينَفرمودَوَفقرَوَحاجتتَراَبهَزيادتَوَنقصانَوَطلوعََو

 غروبَوَروشنىَوَخسوفَبرَخلقَآشكاراَكرد
 

  كُل ِ ذَِلَك أَنَْت لَهُ ُمِطيٌع َو إِلَى إَِرادَتِِه سَِريعٌ  فِي
شتابىََدرَتمامَاينَحاالتَتوَفرمانبردارَخدايىَوَبهَارادهَاوَمىَو  

 
  ٍر َحاِدثٍ َما أَْعَجَب َما َدبهَر ِمْن أَْمِرَك َو أَلَْطَف َما َصنََع فِي َشأْنَِك َجعَلََك ِمفْتَاَح َشْهٍر َحاِدٍث ِْلَمْ  سُبَْحانَهُ 

استَخداىَكهَچگونهَشگفتَتدبيرىَدرَكارَآفرينشَتوَكردَوَلطفَوَزيبايىَصنعَخويشَراََمنزه
نمودارَساختَتوَراَكليدَقفلَبستهَزمانَوَظهورتَراَهرَماهَنوَبراىَتاريخَوَتعيينَحادثهَنوَقرارَداد  

 
َ َرب ِي َو َربهَك َو َخاِلِقي َو َخاِلقََك َو  فَأَْسأَلُ  َركَ َّللاه ِ ِري َو ُمَصو  ِ َرَك َو ُمَصو  ِري َو ُمقَد ِ   ُمقَد ِ

اىَماهَنوَمنَازَخداىَمربىَمنَوَتوَوَآفرينندهَماَوَنظمَوَتقديرَفرماىَامورَماَوَصورتَآفرينََپس
كنمََماَدرخواستَمى  
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ٍد َو أَْن يَْجعَلََك ِهالََل بََرَكٍة الَ  أَنْ  ٍد َو آِل ُمَحمه   تَْمَحقَُها اْْلَيهاُم َو َطَهاَرٍة الَ تَُدن ِسَُها اْْلثَامُ يَُصل َِي عَلَى ُمَحمه
درودَبرَمحمدَوَآلشَفرستدَوَتوَراَماهَباَبركتىَبرَماَقرارَدهدَكهَآنَبركتَراَروزگارانَمحوََكه

نگرداندَوَپاكىَازَآاليشَعطاَكندَكهَديگرَهرگزَآنَراَگناهانَبهَپليدىَنيااليد  
 

ُ أَْمٍن ِمَن اْْل  ِهالَلَ    فَاِت َو ساَلََمٍة ِمَن السهي ِئَاِت ِهالََل َسعٍْد الَ نَْحَس فِيِه َو يُْمٍن الَ نَكََد َمعَه
هيچَنحوستَماهَميمنتَوََايمنىَازَآفاتَوَسَلمتىَازَزشتىَوَسيئاتَگرداندَماهَسعدَوَسعادتَبىََماه

هيچَرنجَوَزحمتَمقررَفرمايدََمسرتَبى  
 

  ْسٌر َو َخيٍْر الَ يَشُوبُهُ َشرٌّ ِهالََل أَْمٍن َو إِيَماٍن َو نِعَْمٍة َو إِْحَساٍن َو َسالََمٍة َو إِْسالَمٍ يُْسٍر الَ يَُماِزُجهُ عُ  وَ 
هيچگونهَسختىَوَمشقتَوَباَخيرَوَبدونَشرََهمهَكارَراَدرَاينَماهَبرَماهَسهلَوَآسانَوَبىََو

بگرداندَوَدرَاينَماهَامنَوَامانَوَنعمتَوَاحسانَوَسَلمتىَوَتسليمَحكمَيزدانَنصيبَماَگرداند  
 

ٍد َو اْجعَلْنَا ِمْن أَْرَضى َمنْ  اللهُهمه  ٍد َو آِل ُمَحمه َطلََع َعلَيِْه َو أَْزَكى َمْن نََظَر إِلَيِْه َو أَْسعََد َمْن تَعَبهَد  َصل ِ عَلَى ُمَحمه

  لََك فِيهِ 
كندَوَنيكوترَََبرَمحمدَوَآلشَدرودَفرستَوَماَراَازَبهترينَكسانَكهَماهَبرَآنهاَطلوعَمىَپروردگارا

كندَگردانَستشَمىَمردمانَكهَبهَماهَمىَنگرندَقرارَدهَوَسعادتمندترَكسىَكهَتوَراَدرَاينَماهَپر  
 

شُْكَر الن ِعَْمةِ  َوف ِقْنَا اللهُهمه فِيِه ِللطهاَعِة َو التهْوبَِة َو اْعِصْمنَا فِيِه ِمَن اْْلثَاِم َو الَْحْوبَِة َو أَْوِزعْنَا فِيهِ  وَ   
َاىَخداَبهَماَتوفيقَطاعتَوَتوبهَازَگناهانَعطاَكنَوَازَخطاَوَعصيانَدرَآتيهَمحفوظَدارَوَدرَو

 اينَماهَبهَماَشكرَنعمتَخودَبياموز
 

اُن الَْحِميدُ أَلْبِسْنَا فِيِه ُجنََن الْعَافِيَِة َو أَتِْمْم عَلَيْنَا بِاْستِْكَماِل َطاعَتَِك فِيِه الِْمنهةَ إِنهَك أَنَْت الَْمنه  وَ   
هَتوَنعمتَبخشَلباسَعافيتَبپوشانَوَبهَاستكمالَنفسَدرَطاعتتَنعمتَراَبرَماَبهَحدَكمالَرسانَكَو

 وَستودهَصفاتى
 

ٍد َو آِلِه الطهي ِبِينَ  وَ  ُ َعلَى ُمَحمه   َصلهى َّللاه
درودَخداىَبرَمحمدَ)ص(َوَآلَپاكشَبادَو  

 
اْجعَْل لَنَا فِيِه عَْوناً ِمنَْك عَلَى َما نَدَبْتَنَا إِلَيِْه ِمْن ُمفْتََرِض طَاَعتَِك َو تَقَبهلَْها وَ   

اىَاعانتَفرماىَوَطاعتَماَراَبپذيرََدعوتَفرمودهَاىَخداَتوَبرَآنچهَازَطاعتتَماَراَبرَآنَو  
 

  .اْْلَْكَرُم ِمْن كُل ِ َكِريٍم َو اْْلَْرَحُم ِمْن كُل ِ َرِحيٍم آِميَن آِميَن َربه الْعَالَِمينَ  إِنهكَ 
توَكريمترينَكريمانىَوَمهربانترينَمهربانانَعالمىَفرمانَتوَراَاجابتَكرديمَاىَپروردگارََكه

.عالميان  
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