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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 

 سايت اينترنتی گلزارنور
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صحيفه سجاديه مپنجچهل و  یدعا  
وداع در شب آخر رمضان یدعا  

 

دعا اوصاف  یمشهور است. امام در ابتدا« وداع با ماه رمضان» یبخش دارد و به دعا ۵۶دعا  نیا
آن  فیو به توص فرستد یبار بر ماه رمضان درود م ۲۰بخش  ۲۰و سپس در  کند یم انیخداوند را ب

.پردازد یم .دعاکننده از خداوند آمده است یها در آخر دعا درخواست   
.مراد است نیهم زین نجایو در ا دیآ یهم م یخداحافظ یبه معنا یدر زبان عرب کیالسالم عل  

 

َسِة ا َوَداعٌ ِ بِْن الُْحَسیِْن ع َصاِحِب اْْلَنْفَاِس الُْمقَدَّ لشَِّریفَِة فِیَما آَخُر ِلَشْهِر َرَمَضاَن َو قَْد َرَویْنَاهُ َعْن َمْوََلنَا َعِلي 
ِحیفَِة فَقَاَل َو َكاَن ِمْن دَُعائِِه ع فِي َوَداعِ َشْهِر َرَمضَ  نَهُ أَْسنَادُ أَْدِعیَِة الصَّ   :انَ تََضمَّ

ادی ه»ماه رمضان و براساس اسناد كتاب  گرید وداع علیهما -، موَلیمان على  بن حسین«صحیفه سج 
:كرد گونه وداع مى صاحب انفاس مقدس و شریف، با ماه رمضان این-الس الم  

 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 
يَا َمْن ََل يَْرَغُب فِي الَْجَزاِء َو يَا َمْن ََل يَنَْدُم َعلَى الْعَطَاءِ  اللهُهمه   

گردى اى كسى كه خواهان پاداش نیستى و اى كسى كه از عطا پشیمان نمى خداوندا،  
 

َواءِ  وَ  يَا َمْن ََل يَُكافُِئ َعبِيَدهُ َعلَى السه  
دهى صورت برابر نمى ات را به اى خدایى كه پاداش بنده و  

 
لٌ َو عُقُوبَتَُك عَْدٌل َو قََضاُؤَك َخيْرٌ [  ]َو َعفُْوكَ ابْتَِداٌء َو َعِطيهتَُك [  ]ِهبَتُكَ  ِمنهتُكَ  ٌ  تَفَضُّ []ِخیََرة  

ل و كیفرت، عدل و داد و سرنوشت حتمى تو آغازین ]بى بخشش ات، خیر و  درخواست[و گذشت تو، تفض 
 برگزیده و است

 
یا  أَْعَطيَْت لَْم تَشُْب َعَطاَءَك بَِمن ٍّ َو إِْن َمنَعَْت لَْم يَكُْن َمنْعَُك بِتَعَد ٍّ  إِنْ  []تَعَد ِ  

آمیزى و اگر بازدارى، بازداشتن تو تعد ى و تجاوز نیست عطا كنى، عطاى خود را با من ت درنمى اگر  
َمْن َشَكَرَك َو أَنَْت أَلَْهْمتَهُ شُْكَركَ  تَْشكُرُ   
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كه تو سپاسگزارى را به او الهام  كنى درحالى هركس كه از تو سپاسگزارى كند، سپاسگزارى مى از
اى كرده  
 

تَُكافُِئ َمْن َحِمدََك َو أَنَْت عَلهْمتَهُ َحْمدَكَ  وَ   
اى كه تو خود ستایش را به او آموخته دهى درحالى به هركس كه از تو ستایش كند پاداش مى و  

 
ُ  وَ  تَْستُُر عَلَى َمْن لَْو ِشئَْت فََضْحتَهُ َو تَُجودُ َعلَى َمْن لَْو أََرْدَت َمنَعْتَه  

پوشانى و به كسانى كه  توانستى رسوایشان سازى، مى خواستى مى ]گناه و غفلت[كسانى را كه اگر مى و

بخشى توانستى عطا نكنى، مى اگر اراده نموده بودى، مى  
 

نَْك ِللْفَِضيَحِة َو الَْمنْعِ َغيَْر أَنهَك بَنَيَْت أَفْعَالََك َعلَى التهفَضُّلِ ِكََلهَُما أَْهلٌ مِ  وَ   
كه تو كارهایت را براساس تفض ل هر دو دسته سزاوار رسوایى و عدم عطا هستند، جز این كه درحالى  

 
هَجاُوِز َو تَلَقهيَْت َمْن َعَصاَك بِالْحِ  وَ  لِْم َو أَْمَهلَْت َمْن قََصَد ِلنَفِْسِه بِالظُّلْمِ أَْجَريَْت قُْدَرتََك عَلَى الت  

كنند، با بردبارى برخورد  گذارى نموده و با كسانى كه از تو نافرمانى مى قدرتت را بر گذشت پایه و
دهى كنى و كسانى را كه قصد ستم به خود دارند، مهلت مى مى  

 
نَابَِة َو تَتُْرُك ُمعَاَجلَتَُهْم إِلَى التهْوبَةِ بِأَنَاتَِك [  ]تَْستَْطِردُهُمْ  تَْستَنِْظُرهُمْ  إِلَى اْْلِ  

كنى ى آنان شتاب نمى دهى و در توبه با تأن ى و درنگ مهلت بازگشت به آنان مى و  

 
[ ََل يَْهِلَك عَلَيَْك َهاِلكُُهْم َو ََل  ِلَكيْ  ْعََاِر َو بَعَْد تََراد ُِِ َشِقيُُّهْم إَِله [  ]بِنَِقَمتِكَ يَْشقَى بِنِعَْمتَِك ]َو ِلئاَلَّ  َعْن طُوِل اْْلِ

ِة َعلَيْهِ   الُْحجه
كه  گردد، به اختیار خود به هالكت دچار گردد و بدبختان بعد از این هركس كه به هالكت دچار مى تا

اى، در برابر  درپى بر آنان اتمام كرده خواهى به آنان داده و حجت خود را پى مهلت طوَلنى براى پوزش

تو دچار بدبختى گردند نعمت  
 

يَا َحِليمُ  [ ]َعفِْوكَ يَا َكِريُم َو َعائَِدة  ِمْن َعْطِفَك  [ ]َعفِْوكَ ِمْن فِعِْلَك  َكَرما    
ى تو است اى بزرگوار و از عطوفت سودمند تو است اى بردبار این همه به خاطر كارهاى بزرگوانه و  

. 
ي فَتَْحَت ِلِعبَاِدَك بَابا  إِ  أَنْتَ  َِ هْوبَةَ اله يْتَهُ الت لَى َعفِْوَك َو َسمه  

آن خدایى كه درى براى بندگان براى نیل به عفو و گذشتت گشودى و آن را توبه نامیدى تویى  
 

  تَبَاَرَك اْسُمكَ  :ِلئََله يَِضلُّوا َعنْهُ فَقُلْتَ [  ]َوْحیِكَ َجعَلَْت عَلَى ََِلَك الْبَاِب َدلِيَل  ِمْن َرْحَمتَِك  وَ 
راهنمایى از وحى خود بر این در قرار دادى تا بندگانت گمراه نشوند و فرمودى: اى كسانى كه ایمان  و

اید آورده  
 

ِ تَْوبَة  نَُصوحا  َعسى َجنهاتٍّ تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَنْهارُ   َربُّكُْم أَْن يَُكف َِر َعنْكُْم َسي ِئاتِكُْم َو يُْدِخلَكُمْ   تُوبُوا إِلَى َّللاه  
هاى شما را بپوشاند و شما را به  ى خالصانه به درگاه خدا توبه كنید، امید كه پروردگارتان بدى توبه با

ها روان است وارد كند هایى كه از زیر درختان آن، جوى بهشت  
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يَن آَمنُوا َمعَهُ نُوُرهُْم يَسْعى يَْومَ  َِ ُ النهبِيه َو اله َو بِأَيْمانِِهْم يَقُولُونَ  بَيَْن أَيِْديِهمْ   َل يُْخِزي َّللاه  

اند فرو نگذارد، و نورشان پیشاپیش و در سمت  آن روز، خدا پیامبر و كسانى را كه به او ایمان آورده  در

:گویند راستشان در حركت باشد. مى   
 

.[8 هیآ م،یسوره التحر]  ءٍّ قَِديرٌ  كُل ِ شَيْ   أَتِْمْم لَنا نُوَرنا َو اْغِفْر لَنا إِنهَك َعلى َربهنا  
 اى پروردگار ما، نور ما را براى ما به كمال رسان و ما را بیامرز، كه تو بر هر كارى توانایى

 
  [أَْغفََل دُُخوَل ََِلَك الَْمنِْزِل بَعَْد فَتْحِ الْبَاِب َو إِقَاَمِة الدهلِيلِ ]عَُُْر َمْن  فََما

گشودن در و بر گماشتن راهنما غفلت  پس از -سراى توبه  -پس كسى كه از دخول به چنین سرایى 
 ورزد، چه عذر تواند آورد؟

 
َعْن دُُخوِل ََِلَك الْبَاِب يَا َسي ِِدي بَعَْد فَتِْحِه َو إِقَاَمِة الدهلِيِل عَلَيْهِ  أَْغفَلَ   

-كه گشوده و راهنما بر آن اقامه شده است باوجود این-كس كه از ورود به این در سرور من، پس آن اى

!ورزد چه عذرى دارد؟غفلت   
 

ْوِم َعلَى نَفِْسَك لِِعبَاِدَك تُِريدُ ِربَْحُهْم فِي ُمتَاَجَرتَِك  وَ  ي ِزْدَت فِي السه َِ   []َمتَاِجِرِهْم لَكَ أَنَْت اله
و هدف تو از این، آن است كه آنان در دادوستد  -ى خود با بندگان افزودى تویى آن خدایى كه در معامله و

 خود سود نموده

 
یَاَدةِ ِمنَْك فَقُلَْت تَبَاَرَك اْسُمَك َو تَعَالَیْتَ فَْوَزهُْم بِِزيَاَدتَِك  وَ    []بِالَْوفَاَدةِ َعلَیَْك َو الز ِ

به افزونى تو دست یابند و  
 

ي ِئَِة فََل يُْجزى:  فَقُلْتَ   هیسوره اَلنعام، آ ] ِمثْلَهاإَِله   َمْن جاَء بِالَْحسَنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثالِها َو َمْن جاَء بِالسه

16۰].  
فرمودى: هركس یك كار نیك بیاورد، ده برابر آن براى او خواهد بود و هركس یك كار بد بیاورد، جز  و

.به برابر آن پاداش داده نخواهد شد  
 

ِ َكَمثَِل َحبهةٍّ :  قُلْتَ  ثُمه  يَن يُنِْفقُوَن أَْموالَُهْم فِي َسبِيِل َّللاه َِ ُ َمثَلُ اله أَنْبَتَْت سَبَْع َسنابَِل فِي كُل ِ سُنْبُلَةٍّ ِمائَةُ َحبهةٍّ َو َّللاه

.[۲61 هیسوره البقره، آ ] يُضاِع ُِ ِلَمْن يَشاءُ   
اى است كه  كنند، همانند مثل دانه هاى خود را در راه خدا هزینه مى فرمودى: مثل كسانى كه دارایى سپس

.ى آن صد دانه وجود دارد هفت خوشه برویاند كه در هر خوشه  
 

َ قَْرضا  َحَسنا  فَيُضاِعفَهُ لَهُ أَْضعافا  َكثِيَرة    :قُلْتَ  وَ  ي يُقِْرُض َّللاه َِ َو َما [ ۲45 هیالبقره، آسوره  ] َمْن ََا اله

  []ِمْن تََضاعُِف الَْحَسنَاتِ أَنَْزلَْت ِمْن نََظائِِرِهنه فِي الْقُْرآِن 
و آیات « كیست كه به خدا قرض الحسنه دهد، تا خدا بر آن چند برابر بیفزاید؟»اى:   و نیز تو خود گفته

اى دیگر مشابه این آیات كه در قرآن نازل كرده  
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ِهْم  وَ  ي فِيِه ِمْن َحظ ِ َِ ي ِمْن َغيْبَِك َو تَْرِغيبَِك اله َِ ي دَلَلْتَُهْم بِقَْوِلَك اله َِ َعلَى َما لَْو َستَْرتَهُ عَنُْهْم  [ ]َحظُّهُمْ أَنَْت اله
 لَْم تُْدِركْهُ أَبَْصاُرهُمْ 
و نصیبى است كه  ى بهره كه دربردارنده-تویى آن خدایى كه به سخن غیبى و به ترغیب و تشویق خود

دید پوشاندى، دیدگانش آن را نمى اگر از آنان مى  
 

فَاَْكُُرونِي أََْكُْركُْم َو اْشكُُروا ِلي َو َل   :لَْم تَِعِه أَْسَماعُُهْم َو لَْم تَلَْحقْهُ أَْوهَاُمُهْم فَقُلَْت تَبَاَرَك اْسُمَك َو تَعَالَيْتَ  وَ 
[15۲ هیسوره البقره، آ]  تَْكفُُرونِ   

نام تو -آنان را راهنمایى كردى، آنجا كه تو-پیوست هایشان بدان نمى یافت و عقل هایشان درنمى گوش و

فرمودى: مرا یاد كنید، تا شما را یاد كنم مرا سپاس گویید و ناسپاسى من مكنید-بلندپایه و متعالى باد  
 

[7 هیآ م،یسوره ابراه ] إِنه َعَابِي لََشِديدٌ لَئِْن َشَكْرتُْم َْلَِزيدَنهكُْم َو لَئِْن َكفَْرتُمْ  : قُلْتَ  وَ   
كنم و اگر ناسپاسى  فرمودى: اگر از من سپاسگزارى كنید، قطعا ]نعمت خود بر[شما را افزون مى نیز

 كنید، به راستى كه كیفر من سخت است

 
يَن يَْستَكْبُِروَن َعْن ِعباَدتِي سَيَدُْخلُوَن َجَهنهَم داِخِرينَ  : قُلْتَ  وَ  َِ  هی] سوره غافر، آ  اْدعُونِي أَسْتَِجْب لَكُْم إِنه اله

6۰]  
كنند  فرمودى: مرا بخوانید، تا ]دعاى[شما را اجابت كنم. آنهایى كه از پرستش من سركشى مى  همچنین

آیندزودا كه در عین خوارى به جهنم در   
» 

يَْت دَُعاَءَك ِعبَاَدة  َو تَْرَكهُ اْستِكْبَارا  َو تََوعهْدَت َعلَى تَْرِكِه دُُخوَل َجَهنهَم َداِخِريَن فََََكرُ    وكَ فََسمه
اى و ترك آن را خودپسندى و سركشى، و  بار خدایا، دعاى بندگان را به درگاه خود، عبادت خوانده 

اى  وعده جهنم و خوارى آن دادهكسانى را كه از آن سر بر تابند   
 

ُ   :َو قُلْتَ  َ قَْرضا  َحَسنا  فَيُضاِعفَهُ لَه ي يُقِْرُض َّللاه َِ َو [  ]بَِمن ِكَ فَََكَُروَك [ ۲45 هی] سوره البقره، آ  َمْن ََا اله

 َشَكُروَك بِفَْضلِكَ 
و « كیست كسى كه به خدا وام نیكو دهد و در نتیجه خداوند آن را براى او دوچندان كند.»فرمودى:  و

 بندگان براى درخواست ]روزى[افزون تو، تو را یاد كرده و از تو سپاسگزارى نموده
 

انَْت نََجاتُُهْم ِمْن َغَضبَِك َو فَْوُزهُْم بِِرَضاكَ َو َدَعْوَك َو تََصدهقُوا لََك َطلَبا  ِلَمِزيِدَك َو فِيَها كَ [  ]بِأَْمِركَ َدَعْوَك  وَ   
ات در همین  خواندند و در راه تو صدقه پرداختند و راه نجات آنان از خشم تو و كامیابى به خشنودى و

 بود
 

ي َدلَلَْت َعلَيِْه ِعبَاَدَك ِمنْ  وَ  َِ َك َكاَن َمْحُمودا  لَْو َدله َمْخلُوٌق َمْخلُوقا  ِمْن نَفِْسِه َعلَى ِمثِْل اله  
كرد، قطعا مورد  ى دیگر را بر آنچه تو بندگان را بر آن رهنمون شدى، راهنمایى مى اى آفریده آفریده اگر

گرفت سپاس قرار مى  
 

الَْحْمدُ َما ُوِجَد فِي َحْمِدَك َمََْهٌب َو َما بَِقَي ِللَْحْمِد لَفْظٌ تُْحَمدُ بِِه َو َمعْن ى يَنَْصِر ُِ إِلَيْهِ  فَلَكَ   
شود كه بتوان به  اى یافت مى ستایش تو را تا زمانى كه راهى براى ستایش تو وجود دارد و واژه پس

سوى تو بازگردد ى آن تو را ستایش كرد و معنایى كه به واسطه  
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ْحَساِن َو الْفَْضِل َو َعاَملَُهْم  يَا َد إِلَى ِعبَاِدِه بِاْْلِ ْوِل َما أَفَْشى فِينَا نِعَْمتََك َو أَْسبََغ بِالَْمن ِ َو الطه [  ]َغَمَرهُمْ َمْن تََحمه

كَ  نَا بِبِر ِ  َعلَيْنَا ِمنهتََك َو أََخصه
ل بندگانت را به ستایش خود واداشته و با نوازش و بخشش با آنان رفتار  اى خدایى كه با نیكوكارى و تفض 

ات به ما ویژه است رىكنى، چقدر نعمت تو در میان ما منتشر و نوازشت بر ما فراوان و نیكوكا مى  
 

ْرتَنَا َما يُوِجُب الزُّ  َهَديْتَنَا لَْت َو بَصه ي سَهه َِ ي اْصطَفَيَْت َو ِملهتَِك الهتِي اْرتََضيَْت َو سَبِيِلَك اله َِ لْفَةَ لَدَيَْك َو ِلِدينَِك اله
 الُْوُصوَل إِلَى َكَراَمتِكَ 

ن و فراهمت رهنمون شدى و به امورى كه موجب را به دین برگزیده و آیین مورد پسند و راه آسا ما
شود، بینا گردانیدى نزدیكى و قرب و رسیدن به كرامتت مى  

 
ي اْختََصْصتَهُ مِ  اللهُهمه  َِ ْن َو أَنَْت َجعَلَْت ِمْن َصفَايَا تِلَْك الَْوظَائ ِِِ َو َخَصائِِص تِلَْك الْفُُروِض َشْهَر َرَمَضاَن اله

 َسائِِر الشُُّهورِ 
ى این وظایف برگزیده و واجبات ویژه، ماه رمضان را قرار دادى، ماهى كه آن  و نیز از جمله وندا،خدا

ها ویژه گردانیده را از میان سایر ماه  
 

قُْرآنِ تََخيهْرتَهُ ِمْن َجِميعِ اْْلَْزِمنَِة َو الدُّهُوِر َو آثَْرتَهُ َعلَى َجِميعِ اْْلَْوقَاِت بَِما أَنَْزلَْت فِيِه ِمَن الْ  وَ   
ى فروفرستادن قرآن ها و روزگاران برگزیدى و به واسطه ى زمان از میان همه و  

 
يَاِم  وَ  بَْت فََرْضَت فِيِه ِمَن الص ِ  َخيٌْر ِمْن أَل ِِْ شَْهرٍّ  ِهيَ :َو أَْجلَلَْت فِيِه ِمْن لَيْلَِة الْقَْدِر الهتِي [  فِیِه ِمَن الِْقیَامِ ]َو َرغَّ

[.3 هیسوره القدر، آ ]  
در آن، آن را بر تمام -كه بهتر از هزار ماه است-دارى و قرار دادن شب قدر واجب گردانیدن روزه و

 اوقات مقدم داشتى
 

فَصُْمنَا بِأَْمِرَك نََهاَرهُ َو قُْمنَا [  ]اْْلَْدیَانِ آثَْرتَنَا بِِه َعلَى َسائِِر اْْلَُمِم َو اْصَطفَيْتَنَا بِفَْضِلِه دُوَن أَْهِل الِْملَِل  ثُمه 
 ُ  بِعَْونَِك لَيْلَه

ها را،  یگر ملتها، ما را مقدم داشته و آن را به ما عطا كردى و ما را، نه د ى ام ت گاه از میان همه آن و
 براى دست یافتن به فضایل آن برگزیدى

 
ِضينَ  ْضتَنَا لَهُ ِمْن َرْحَمتَِك َو سَبهبْتَنَا  ُمتَعَر ِ إِلَيِْه ِمْن  ]تََسبَّبْنَا[ ]نََدبْتَنَا[ ]تستبتنا[ ]نََسبْتَنَا[بِِصيَاِمِه َو قِيَاِمِه لَِما عَره

 َمثُوبَتِكَ 
هایش را برخاستیم و هدف ما از  را روزه داشتیم و به یارى تو شب ما نیز به فرمان تو روزهاى آن و

خیزى در آن، درخواست رحمت تو بود كه تو راه تقاضاى آن و پاداش خود را براى ما  دارى و شب روزه
 فراهم كردى

 
قَِريُب إِلَى َمْن َحاَوَل قُْربَكَ ُء بَِما ُرِغَب فِيِه إِلَيَْك الَْجَوادُ بَِما سُئِلَْت ِمْن فَْضِلَك الْ  أَنَْت الَْملِي وَ   

تو همان خدایى هستى كه هرچه را كه از تو خواسته شود، دارا هستى و هرچه از روزى افزونت  و
بخشى و به هركس در كوشش رسیدن به قربت باشد، نزدیكى درخواست شود، مى  
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[]ُصْحبَةَ سُُروٍر[ ]صُْحبَة  َمبُْروَرة  قَدْ أَقَاَم فِينَا َهََا الشهْهُر ُمقَاَم َحْمدٍّ َو َصِحبَنَا صُْحبَةَ السُُّروِر  وَ   
نشینى كرد اى داشت و با شادمانى با ما هم این ماه در میان ما جایگاه ستوده و  

 
َضَل أَْربَاحِ الْعَالَِميَن ثُمه  وَ 

قَْد فَاَرقَنَا ِعنَْد تََماِم َوقْتِِه َو انِْقطَاعِ ُمدهتِِه َو َوفَاِء َعَدِدهِ أَْربََحنَا أَفْ  
ما برترین سودهاى جهانیان را از آن بودیم و اكنون در پایان زمان و به سرآمدن مدت و تكمیل  و

شود ى روزهایش، از ما جدا مى شماره  
 

عُوهُ َوَداَع َمْن َعزه فَِراقُهُ  فَنَْحنُ  نَا َو أَْوَحَشنَا  ُمَود ِ نَا[ انِْصَرافُهُ َعنها  [ ]أَْوَحشَ َعلَيْنَا َو َغمه َماُم ]فََهمَّ َو لَِزَمنَا لَهُ الَ ِ

 الَْمْحفُوظُ 
كنیم، همانند وداع با كسى كه جدایى از او بر ما سخت و غمبار است و  رو، ما با او وداع مى این از

هاى آن را نگاه داشته ده و پیمانبازگشت او، ما را دچار احساس تنهایى نمو  
 

ِ اْْلَْكبََر  وَ  َو يَا ِعيَد أَْوِليَائِِه [  ]اْْلَْكَرمَ الُْحْرَمةُ الَْمْرِعيهةُ َو الَْحقُّ الَْمقِْضيُّ فَنَْحُن قَائِلُوَن السهََلُم َعلَيَْك يَا َشْهَر َّللاه

 اْْلَْعَظمَ 
گوییم: درود بر تو ]خدا حافظ[ اى  رو، مى ایم. از این احترام آن را رعایت كرده و حق آن را ادا كرده و

ترین عید اولیاى خدا ترین ماه خدا و اى بزرگ بزرگ  
 

َعلَيَْك يَا أَْكَرَم َمْصُحوبٍّ ِمَن اْْلَْوقَاِت َو يَا َخيَْر َشْهرٍّ فِي اْْلَيهاِم َو السهاَعاتِ  السهََلمُ   
ها ها و اى بهترین ماه در میان روزها و لحظه ى زمان ترین همدم از میان همه بر تو اى گرامى درود  

 
َرتْ  ]نُِشَرتْ  فِيِه اْْلَماُل َو نُِشَرتْ [  ]قربتَعلَيَْك ِمْن َشْهرٍّ قَُربَْت  السهََلمُ  فِيِه اْْلَعَْمالُ  [ [ ]یُس ِ  
جا آورده شد بر تو اى ماهى كه آرزوها در تو نزدیك گردید و اعمال، آسان به درود  

 
ُ [  ]فَقْدُهُ َعلَيَْك ِمْن قَِرينٍّ َجله قَْدُرهُ َمْوُجودا  َو أَفَْجَع فَِراقُهُ  السهََلمُ  ٍّ آلََم فَِراقُه َمفْقُودا  َو َمْرُجو   

دآور استبر تو اى ماهى كه حضور تو ارجمند و جدایى تو در درود  
. 

  []ُمْدبِرا  فَأََمضَ َعلَيَْك ِمْن أَِلي ٍِّ آنََس ُمقْبَِل  فََسره َو أَْوَحَش ُمنْقَِضيا  فََمضه  السهََلمُ 
بر تو اى خوگرى كه هنگام روى آوردن با ما انس گرفتى و ما را شادمان كردى و هنگام رفتن ما  درود

را به درد آوردىرا دچار وحشت و احساس تنهایى نموده و ]دل[ما   

 
َعلَيَْك ِمْن ُمَجاِورٍّ َرقهْت فِيِه الْقُلُوُب َو قَلهْت فِيِه الَُّنُوبُ  السهََلمُ   

ها در تو نازك و گناهان اندك گردید اى كه دل بر تو اى همسایه درود  
 

َل سُبَُل  السهََلمُ  يْطَاِن َو َصاِحبٍّ َسهه ْحَسانِ َعلَيَْك ِمْن نَاِصرٍّ أََعاَن َعلَى الشه اْْلِ  
بر تو اى یاورى كه ما را علیه شیطان یارى دادى و دوستى كه راه نیكوكارى را آسان نمودى درود  

 
ِ فِيَك َو َما أَْسعَدَ َمْن َرَعى ُحْرَمتَهُ بِكَ  السهََلمُ  َعلَيَْك َما أَْكثََر عُتَقَاَء َّللاه  

ى تو، حرمت تو را پاس  بر تو كه چقدر آزادشدگان خدا در تو بسیار بود و كسانى كه به واسطه درود
اند داشتند، چه قدر نیكبخت  
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َعلَيَْك َما َكاَن أَْمَحاَك لِلَُّنُوِب َو أَسْتََرَك ِْلَنَْواعِ الْعُيُوبِ  السهََلمُ   
بودىها  ى انواع عیب زدا و پوشاننده بر تو كه چقدر گناه درود  

 
َعلَيَْك َما َكاَن أَْطَولََك َعلَى الُْمْجِرِميَن َو أَْهيَبََك فِي ُصدُوِر الُْمْؤِمنِينَ  السهََلمُ   
كاران طوَلنى و در دل مؤمنان با هیبت بودى بر تو كه چقدر بر زه درود  

 
َعلَيَْك ِمْن َشْهرٍّ ََل تُنَافِسُهُ اْْلَيهاُم السهََلُم عَلَيَْك ِمْن َشْهرٍّ هَُو ِمْن كُل ِ أَْمرٍّ َسََلمٌ  السهََلمُ   

ى  توانند با تو برابرى كنند. درود بر تو اى ماهى كه ایمن از همه بر تو اى ماهى كه روزها نمى درود
 امور هستى

 
ُمَصاَحبَِة َو ََل ََِميِم الُْمََلبََسةِ َعلَيَْك َغيَْر كَِريِه الْ  السهََلمُ   

كنیم نشینى با تو ناخوشایند نیستیم و معاشرت با تو را نكوهش نمى كه ما از هم بر تو درحالى درود  
 

َعلَيْنَا بِالْبََرَكاِت َو َغَسلَْت عَنها َدنََس الَْخِطيئَاتِ [  ]َوَرْدتَ َعلَيَْك َكَما َوفَْدَت  السهََلمُ   
ها بر ما وارد شدى و چرك خطاهاى ما را شستى و همان گونه كه با بركتبر ت درود  

 
َعلَيَْك َغيَْر ُمَودهعٍّ بََرما  َو ََل َمتُْروكٍّ ِصيَاُمهُ سَأَما   السهََلمُ   

ات را از روى رنجش ترك كنیم آنكه از روى خستگى با تو وداع كنیم و یا روزه بر تو بى درود  

 
ُ َعلَيَْك ِمْن َمطْلُوبٍّ قَبَْل َوقْتِِه َو َمْحُزونٍّ َعلَيِْه قَبَْل  السهََلمُ  فَْوتِهِ [  ]ِعنَْده  

جستیم و هنگام سپرى شدن تو، بر تو اندوه  بر تو كه پیش از فرارسیدن زمان تو، تو را مى سالم
خوریم مى  

 
َخيْرٍّ أُفِيَض بَِك عَلَيْنَاَعلَيَْك َكْم ِمْن سُوءٍّ ُصِر َِ بَِك َعنها َو َكْم ِمْن  السهََلمُ   

ى تو از ما برطرف گردید و چه بسیار خیرها كه به  ها كه به واسطه بر تو كه چه بسیار بدى درود
ى تو بر ما افاضه شد واسطه  

 
ُ َخیْرا [ َعلَيَْك َو َعلَى لَيْلَِة الْقَْدِر الهتِي ِهَي َخيْرٌ  السهََلمُ  ِمْن أَل ِِْ شَْهرٍّ  ]َجعَلََها َّللاَّ  
بر تو و بر شب قدرى كه خداوند آن را بهتر از هزار ماه قرار داده است درود  

 
َعلَيَْك َما َكاَن أَْحَرَصنَا بِاْْلَْمِس َعلَيَْك َو أََشده َشْوقَنَا َغدا  إِلَيْكَ  السهََلمُ   

اق خواهیم داشتبر تو كه چقدر دیروز به تو آزمند بودیم و چقدر فردا به تو اشتی سالم  
 

ي ُحِرْمنَاهُ َو َعلَى َماضٍّ  السهََلمُ  َِ ِمْن بََرَكاتَِك سُلِبْنَاهُ [  ]َما َكانَ َعلَيَْك َو َعلَى فَْضِلَك اله  
هایى كه از ما گرفته شد بر تو و بر فضیلت تو كه از آن محروم گردیدیم و بر بركت سالم  

 
فْتَنَا بِِه َو َوفهقْتَنَا بَِمن َِك لَهُ ِحيَن َجِهَل اْْلَْشِقيَاُء َوقْتَهُ وَ  اللهُهمه  ي َشره َِ  ُحِرُموا ِلَشقَائِِهْم إِنها أَْهلُ َهََا الشهْهِر اله

  []فَْضلَهُ  َخيَْرهُ 
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ف و به من ت خود بدان موفق گردانیدى، آ خداوندا، گاه كه  نما اهل این ماه هستیم و ما را بدان مشر 
شان از فضیلت آن محروم گردیدند بدبختان از زمان آن آگاهى نداشته و به خاطر بدبختى  

 
يَاَمهُ َو قِيَاَمهُ َعلَى تَقِْصيرٍّ أَنَْت َوِليُّ َما آثَْرتَنَا بِِه ِمْن َمعِْرفَتِِه َو َهَديْتَنَا لَهُ ِمْن سُنهتِِه َو قَْد تََولهيْنَا بِتَْوفِيِقَك صِ  وَ 

أَدهيْنَا ِمْن َحق َِك فِيِه قَِليَل  ِمْن كَثِيرٍّ  وَ   
تو سرپرست شناخت آن هستى و ما را براى آن برگزیدى و ما را به راه و روش آن رهنمون گردیدى  و

دار شده و اندك از حق بسیار تو را در آن ادا  خیزى آن را با كوتاهى عهده و ما به توفیق تو روزه و شب
 كردیم

 
َساَءةِ َو اْعتَِرافُنَا[ لََك فَ  اللهُهمه  َضاَعِة َو لََك ِمْن قُلُوبِنَا َعقْدُ ]فَلََك إِقَْراُرنَا بِاْْلِ سَاَءِة َو اْعتَِرافا  بِاْْلِ الَْحْمدُ إِقَْرارا  بِاْْلِ

فُ النهدَِم َو ِمْن أَلِْسنَتِنَا ِصْدُق  ]عُقَْدةُ[ اَِلْعتََِارِ  [ ]تََصرُّ  
كنیم و با دل، پیمان پشیمانى  بدكارى خود اقرار كرده و به تضییع خود اعتراف مىرو به  از این خداوندا،

خواهیم با تو بسته و با زبان از تو صادقانه پوزش مى  

 
فِيِه َو   الَْمْرغُوبَ فِيِه ِمَن التهفِْريِط أَْجرا  نَْستَْدِرُك بِِه الْفَْضَل [  ]أُِصبْنَا بِهِ َعلَى َما أََصابَنَا ]فَآِجْرنَا[  فَأُْجْرنَا

 نَعْتَاُض بِِه ِمْن إِْحَراِز الَُّْخِر الَْمْحُروِص عَلَيْهِ 
ى آن فضیلت مورد  اى كه در آن به ما رسید، پاداشى به ما عطا كن كه به واسطه در برابر كوتاهى پس

ایم به دست آوریم اى را كه بر آن تشویق شده تمایل را دریافته و در عوض آن، اندوخته  
 

َشْهِر َرَمَضاَن [  ]ِمنْ  أَْوِجْب لَنَا عََُْرَك َعلَى َما قَُصْرنَا فِيِه ِمْن َحق َِك َو أَبْلِْغ بِأَعَْماِرنَا َما بَيَْن أَيِْدينَا إِلَى وَ 
 الُْمقْبِلِ 

پوزش بر كوتاهى در حق ت را بایسته كن و عمر پیشاروى ما را به ماه رمضان آینده برسان و وقتى  و
انیدىبدان رس  

 
نَا إِلَى الْقِيَاِم بَِما تَْستَِحقُّ  فَِإََا هُ ِمَن الطهاَعةِ بَلهغْتَنَاهُ فَأَِعنها َعلَى تَنَاُوِل َما أَنَْت أَهْلُهُ ِمَن الِْعبَادَِة َو أَد ِ  

انجام عبادتى كه اهل آن هستى یارى كن و به عمل به طاعتى كه مستحق آن هستیم، نایل ساز و به  بر
اى كه تدارك اعمال شایسته به اندازه  

 
ْهِر[ أَْجِر لَنَا ِمْن َصالِحِ الْعََمِل َما يَكُوُن َدَركا  ِلَحق َِك فِي الشهْهَريِْن ِمْن  وَ  الدههْرِ شُُهوِر ]َو فِي شُُهوِر الدَّ  
هاى روزگار باشد، موفق بدار ى ماه پاداش حق تو در دو ماه رمضان ]گذشته و آینده[و در همه و  

 
فِيِه ِمْن ََنْبٍّ ]َو أَْوقَعْنَا[ َو َما أَلَْمْمنَا بِِه فِي َشْهِرنَا َهََا ِمْن لََممٍّ أَْو إِثْمٍّ أَْو َواقَعْنَا  اللهُهمه   
را كه در این ماه بدان نزدیك شده یا مرتكب شدیمهر گناه كوچك یا بزرگ  خدایا،  

 
دٍّ ِمنها أَْو  [ ]َعنْ  اْكتََسبْنَا فِيِه ِمْن َخِطيئَةٍّ عَلَى وَ  ]أَِو فِيِه أَنْفُسَنَا أَِو انْتََهْكنَا ]ِمْن ظُلِْمنَا[ نِْسيَانٍّ َظلَْمنَا [  ]َعلَىتَعَمُّ

افِيِه ُحْرَمة  ِمْن َغيِْرنَ  [ انْتَِهاِكنَا بِهِ   
خواه از روى عمد بوده یا فراموشى، و خواه به خود ستم كردیم یا حرمت -جا آوردیم هر خطایى كه به و

 دیگران را دریدیم
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دٍّ َو آِلِه َو اْستُْرنَا  فََصل ِ  ُ عَلَى ُمَحمه الشهاِمتِينَ بِِستِْرَك َو اْع ُِ َعنها بِعَفِْوَك َو ََل تَنِْصبْنَا فِيِه ِْلَْعيُِن [  ]فَاْستُْره  
كنندگان قرار مده پوشش خود مستور بدار و به گذشت خود عفو كن و ما را نصب العین شماتت به  

 
اِعنِيَن  وَ  ا َو اْستَعِْملْنَا بَِما يَكُوُن ِحطهة  َو َكفهاَرة  لَِما أَنَْكْرَت ِمنه [  ]أَلِْسنَةَ الطَّاِغینَ ََل تَبْسُطْ َعلَيْنَا فِيِه أَلْسَُن الطه

ي ََل يَنْقُصُ  َِ  فِيِه بَِرأْفَتَِك الهتِي ََل تَنْفَدُ َو فَْضِلَك اله
پسندى،  گیران را بر ما مگشا و در آنچه موجب ریزش و پوشش اعمال زشتى كه از ما نمى زبان خرده و

لت كه كاستى نمى ات كه پایان نمى بكار گیر. به مهرورزى پذیرد یابد و به تفض   
 

دٍّ َو آلِِه َو اْجبُْر ُمِصيبَتَنَا بَِشْهِرنَا َو بَاِرْك لَنَا فِي يَْوِم ِعيِدنَا َو فِطِْرنَا َصل ِ  اللهُهمه  عَلَى ُمَحمه  
د درود فرست و مصیبت این ماه ما را جبران كن و روز عید فطر را براى  خداوندا، د و آل محم  بر محم 

 ما مبارك گردان
 

َو اْغِفْر لَنَا َما َخِفَي ِمْن َُنُوبِنَا َو [  ]ِلذَنْبٍ َو أَْمَحاهُ لِلَهنِْب ]ِلعَفٍْو[ عَلَيْنَا أَْجلَبُهُ لِلْعَفِْو  اْجعَلْهُ ِمْن َخيِْر يَْومٍّ َمره  وَ 

 َما َعلَنَ 
زداترین روز قرار داده و گناهان  ترین و گناه آن را از بهترین روزهایى كه بر من گذشته و عفوكش و

 پنهان و آشكار ما را بیامرز
 

دٍّ َو آلِِه َو اْسلَْخنَا بِانِْسََلخِ َهََا الشهْهِر ِمْن َخَطايَانَا َو أَْخِرْجنَا بُِخُروِجِه ِمْن  اللهُهمه  َسي ِئَاتِنَا[  نْ ]عَ َصل ِ عَلَى ُمَحمه  
د درود فرست[و با بركنده شدن و پایان این ماه، ما را از خطاهایمان بركن خداوندا، د و آل محم  ]بر محم   

 
ُ  وَ  ا  ِمنْه اْجعَلْنَا ِمْن أَْسعَِد أَْهلِِه بِِه َو أَْجَزلِِهْم قِْسما  فِيِه َو أَْوفَِرِهْم َحظ   

ترین اهل این ماه قرار ده ترین و پربهره ن آر و از نیكبختهایمان بیرو به بیرون آمدن آن از بدى و  
 

ْهِر َحقه ِرَعايَتَِها َو َحِفَظ ُحدُوَدهُ َحقه ِحفِْظَها[  ]ُحْرَمتِهِ َو َمْن َرعَى َحقه  اللهُهمه  ]َو قَاَم بُِحدُوِدِه َحقَّ  َهََا الشه

َو اتهقَى َُنُوبَهُ َحقه تُقَاتَِها قِیَاِمَها[  
هركس حق این ماه را به راستى رعایت و حدودش را به شایستگى حفظ و حقیقتا از گناهان  خداوندا،

 پرهیز كرده است
 

َب إِلَيَْك بِقُْربَةٍّ أَْوَجبَْت ِرَضاَك لَهُ  أَوْ  ُ تَقَره َو َعَطفَْت بَِرْحَمتَِك َعلَيْهِ  [ ]َعنْه  
ى آن خشنودى خود را بر او بایسته كرده است و  با عمل عبادى به درگاه تو نزدیكى جسته كه به واسطه یا

اى به رحمتت را متوجه او نموده  
 

لَنَا ِمثْلَهُ ِمْن ُوْجِدَك َو إِْحَسانَِك َو أَْعِطنَا أَْضعَافَهُ ِمْن فَْضِلَك فَِإنه فَْضلََك ََل يَِغيضُ  فََهبْ   
هایت را به ما ارزانى دار و چندین برابر آن از فضلت را به ما عطا كن،  عطایا و احسانآن از  همانند

كشد زیرا فضل تو هرگز فرونمى  
 

بَْل تَِفيُض َو إِنه َمعَاِدَن إِْحَسانَِك ََل تَفْنَى َو إِنه عََطاَءَك لَلْعََطاءُ الُْمَهنها]تَنْفَدُ[ إِنه َخَزائِنََك ََل تَنْقُُص  وَ   
پذیرد و به راستى كه عطاى تو گوارا است ات پایان نمى هاى نیكوكارى هایت كاستى و معدن گنجینه و  
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دٍّ َو آلِِه َو اْكتُْب لَنَا ِمثَْل أُُجوِر َمْن َصاَمهُ بِنِيهةٍّ أَْو تَعَبهَد لََك فِيِه إِلَى يَْوِم  اللهُهمه  الِْقيَاَمةِ َصل ِ عَلَى ُمَحمه  
بر محمد و آل محمد درود فرست و همانند پاداش تمام كسانى كه تا روز قیامت این ماه را با نیت  خداوندا،

آورند، براى ما بنویس جا مى گیرند یا عبادت تو را به ]خالص[روزه مى  

 
ي َجعَلْتَهُ ِللُْمسِْلِميَن ِعيدا  َو  اللهُهمه  َِ سُُرورا  إِنها نَتُوُب إِلَيَْك فِي يَْوِم فِْطِرنَا اله  

ى شادمانى مسلمانان در این روز فطر كه آن را عید و مایه خداوندا،  
 

ِملهتَِك َمْجَمعا  َو ُمْحتََشدا  ِمْن كُل ِ ََنْبٍّ أََْنَبْنَاهُ أَْو سُوءٍّ أَسْلَفْنَاهُ أَْو َخاِطِر ]َخطَْرِة[ َشر ٍّ [  ]ِللُْمْؤِمنِینَ ِْلَْهِل  وَ 

 أَْضَمْرنَاهُ 
هایى كه  ایم و بدى ى گناهانى كه مرتكب شده اى، از همه زمان اجتماع و گردآمدن اهل آیینت قرار داده و

هاى بدى كه در دل داریم در گذشته از ما سرزده است و خاطره  
 

 َمْن ََل يَنَْطِوي َعلَى ُرُجوعٍّ إِلَى ََنْبٍّ َو ََل يَعُ  أَوْ 
[ بَعْدَهَا فِي َخِطيئَةٍّ َعِقيَدةِ َسْوءٍّ اْعتَقَْدنَاهَا تَْوبَةَ ودُ ]َعْودٍّ  

ى كسى كه هرگز بازگشت  كنیم، بسان توبه باورهاى زشتى كه بدان اعتقاد داریم، به درگاه تو توبه مى و
پرورد به آن گناه یا به خطاى دیگر را در دل نمى  

 
هلَْها ِمنه  تَْوبَة   ا َو اْرَض بَِها عَنها َو ثَب ِتْنَا َعلَيَْهانَُصوحا  َخلََصْت ِمَن الشهك ِ َو اَِلْرتِيَاِب فَتَقَب  

ى آن از ما  ى ما را بپذیر و به واسطه خالصانه كه از شك و تردید خالص گردیده باشد. پس توبه اى توبه
 خشنود باش و ما را بر آن استوار بدار

 
هى نَِجدَ لََهةَ َما نَْدعُوَك بِِه َو َكآبَةَ َما الَْوِعيِد َو َشْوَق ثََواِب ا[  ]ِعقَابِ اْرُزقْنَا َخْو َِ َغم ِ  اللهُهمه  لَْمْوعُوِد َحت

ُ [  ]نَْستَِجیُر بِكَ نَْستَِجيُرَك  ِمنْه  
مان كن، تا لذ ت آنچه را  ى عذاب و شوق به پاداش روز موعود را روزى بیم دلگیرى از وعده خداوندا،

جوییم، بیابیم خوانیم و اندوه آنچه از آن به تو پناه مى كه تو را بدان مى  

 
يَن أَْوَجبَْت لَهُْم َمَحبهتََك َو قَبِلَْت ِمنُْهْم ُمَراَجعَةَ َطاعَتَِك يَ  وَ  َِ ابِيَن اله هوه ا أَْعَدَل الْعَاِدِلينَ اْجعَلْنَا ِعنَْدَك ِمَن الت  
ات را بر آنان بایسته كرده و بازگشت به طاعتت را از  كنندگانى كه دوستى در نزد خود ما را از توبه و

اى، قرار ده، اى دادگرترین دادگر تهآنان پذیرف  
 

َهاتِنَا َو أَْهِل ِدينِنَا َجِميعا  َمْن َسل ََِ ِمنُْهْم َو َمْن َغبََر إِلَى يَْوِم الْقِيَ  اللهُهمه  اَمةِ تََجاَوْز َعْن آبَائِنَا َو أُمه  
ند و یا تا روز قیامت ا كیشان ما، اعم  از كسانى كه درگذشته ى هم از پدران و مادران و از همه خداوندا،

 باقى هستند، درگذر
 

بِيَن َو َصل ِ َعلَيِْه َو آِلِه كَ  اللهُهمه  دٍّ نَبِي ِنَا َو آلِِه َكَما َصلهيَْت َعلَى َمََلئَِكتَِك الُْمقَره َما َصلهيَْت عَلَى َو َصل ِ َعلَى ُمَحمه

  []الُْمْرَسِلینَ أَنْبِيَائَِك الُْمَطههِريَن 
د و خاندان او درود فرست، همان گونه كه بر فرشتگان مقرب و  خداوندا، نیز بر پیامبرت، حضرت محم 

شده درود فرستادى و بر او و خاندان او درود فرست، همان گونه كه بر پیامبران فرستاده  
 

الِِحيَن َو َسل ِْم عَلَى آِلِه َكَما َسلهْمَت عَلَى آِل يس َو َصل ِ عَلَيْهِ  وَ  ْم أَْجَمِعينَ ِعبَاِدَك الصه  
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ات درود فرستادى و بر خاندان او سالم بفرست، همان گونه كه بر خاندان یس سالم  بندگان شایسته و
ى آنان درود فرست فرستادى و بر همه  
 

دَُعاُؤنَاَو يُْستََجاُب لََها ]بَِها[ تَبْلُغُنَا بََركَتَُها َو يَنَالُنَا نَفْعَُها َو تَغُْمُرنَا بِأَْسِرَها  َصََلة    
ى آن دعایمان مستجاب  ى آن ما را فراگیرد و به واسطه كه بركت و سود آن به ما برسد و همه درودى

 گردد
 

َل َعلَيِْه َو أَعَْطى َمْن سُئَِل ِمْن فَْضلِِه َو أَنَْت َعلَى كُل ِ شَ  إِنهكَ  .ءٍّ قَِدير يْ أَْكَرُم َمْن ُرِغَب إِلَيِْه َو أَكْفَى َمْن تُُوك ِ  
ترین كسى هستى كه از  شود و عطاكننده ترین كسى هستى كه از تو خواهش مى راستى كه تو گرامى به

.شود و به راستى كه تو بر هر چیز توانایى فضل تو درخواست مى  
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