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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 چهل و پنجمدعای 

 دعای آن حرضت هنگام وداع ماه مبارک رمضان

به و کرم هرگز از بخشش  و و احسان به خلق پاداش نخواهی ای خدا ای آنکه در عطاء

بندگان ( یکن ی�خود مقابله به مثل  ی ی که با بندهیو ای خدا شوی ی�بندگان پشی�ن 

و تفّضل  و عفوت سابقه یب و نعمتت احسان )،سازی ی�عاصی را از نعمتت محروم 

به خلق چیزی عطا کنی  اگر خیر و صالح است، یتو قضا�ودنت عدالت  مجازات

را و ت آنکه تم نیست،اگر منع کنی منعت از روی س و کنی ی�عطایت را به مّنت مشوب 

هر که سپاس تو  و یا �ودهخود شکرت را به او الهام  که یدرحالشکر گذارد شکرش کنی 

بر  پوشی یم پرده با آنکه تو خود سپاس را به او آموختی، دهی یمرا بجا آورد پاداش 

بخشش کنی بر کسی که اگر  و ساختی یمرسوایش  خواستی یمکسی که اگر 

 یول ،اند یغو دررسوایی  دو سزاوارآنکه هر  حال ،داشتی یماز او دریغ  خواستی یم

) بر انتقامکامل (قدرت  و با استوار است و احسانجود  فضل و ی کارهای تو بر پایه

 یو بردبار با حلم  کاران یتمعص با ،یا داشتهمقّرر  و گذشتقدرتت را بر عفو  یانجر

را  او به نفس خود دارد، و ستماه قصد ظلم کس که با عصیان و گن آن ،شوی یمروبرو 

حلم و امهالت پشی�ن شده به درگاهت باز  ی واسطه بهتوبه و انابه دهی تا  یمهلت برا

آنان که مستوجب قهر و  ی توبه به سببنکنی تا  ها آنتعجیل در عقاب  ؛ وآید

کرم  ی هواسط به اند حرمانهم هالک نشوند و هم آنان که مستحق شقاوت و  اند عذاب

و رحمتت از شقاوت برهند پس وول مدت امهال و اعتذار و اتام حجت پی در پی تو 

 .ای خدای کریم که آن هم از عطوفت و کرم نامنتهای تو است

به روی بندگان باز  و بخششتعفو  یسو   بهکه دری  ییتوای خدای با حلم و بردبار 

راهن�یی  ) خودپیامرب( یوح ی یلهوس بهبر آن در  و را توبه نهادی و نامشکردی 

توبه به درگاهت راه جویند مبارک است نام  ی واسطه به و فرمودی تا آن را گم نکنند

 یدو دوام) کننصوح (با خلوص  ی توبهبه درگاه خدا ( خدا تو خود فرمودی: یا پاک تو،
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 بهشتی که زیر درختانش یها باغباشد که گناهانتان را مستور گرداند و ش� را در 

به او را  یدگانو گرودر آن روزی که خدا پیغمرب خود را  ،نهرهای جاری است داخل کند

در  ها و واعات) آنای�ن نور (آن روز  ) درابد گرداند رسفرازبلکه عزیز و نسازد (ذلیل 

حال در آن  مؤمنان ) و�اید یمو راه بهشتیان رود ( یمپیش رو و سمت راست ایشان 

به لطف را ( و ماپروردگارا تو نور ما را به حد ک�ل رسان  یندگو) از روی شوق و نشاط(

چیست عذر گناهکاری که از  پس یی) ببخش که تنها تو بر هر چیز تواناو کرم خود

بپا  پس از گشودن در و سازد یمرا غافل  خود ،) توبهامان امن ومنزلگاه (ورود به این 

خود الزم کردی که سود  بر ندگانت با تو،که در معامالت ب ییتوخدا  یا و داشت راهن�،

هنگامی که بر  ) وو یک عمل خیر را ده برابر پاداش دهی( یدار بندگان منظور 

بخشی و زیاده بر  یو رستگار را سعادت  ها ) آنپس از مرگشوند (حرضتت وارد 

 یی.فرمانها عطا ه آ پاداششان ب

هر کس حسنه (یک عمل  :تو خود فرمودی باشی یممبارک است نام تو و متعالی  پس

آورد او را ده برابر پاداش خواهد بود و هر کس کار زشت جز  ) بجاخیر برای رضای خدا

مثل کسانی که  ی:فرمودنیز در کتاب خود  و ه�ن قدر کار بد مجازات نشوده ب

در  و است که هفت خوشه بروید یا دانه بانند ،کنند یماموالشان را در راه خدا انفاق 

خداوند برای هر که  ) وکه یک دانه هفتصد دانه شودباشد (صد دانه  هر خوشه

 ی:فرمودباز در کتاب خود  و بر این مقدار هم بیفزاید سازد یمبخواهد آن را مضاعف 

آن دهد تا خدا  الحسنه قرضکیست آنکه به خدا وام دهد برای رضای خدا به نیازمندان 

افزایش حسنات بندگان  ی دربارهکه در قرآن  ها وعدهنظایر این  و چندین برابر سازد را

تو ای خدا بندگان را به کالم خود از عال غیب  و باز به اضعاف مضاعف نازل فرمودی

شوند و اگر آن  مند بهرهداللت فرمودی و ترغیب و تشویق �ودی تا به حظ وافر خود 

نه هرگز به  ها آن داشتی یممستور  ها آنحقایق را که در قرآن از عال غیب فرستادی از 

در قرآن  پس ،رسید یم بدان جاافکارشان  و نه شنیدند یمبه گوش  و نه دیدند یمچشم 

 و مرا بجا آرید و کفران نورزید و سپاسشکر  و مرا یاد کنید تا ش� را یاد کنم ی:فرمود

کفران کنید ه�نا عذاب من  و اگر هر آینه اگر شکر کنید ش� را فزونی دهم فرمودی:
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که از دعا و  آنان مرا بخوانید تا ش� را اجابت کنم، ی:فرمود و بسیار سخت است

 پس شوند یموارد دوزخ  یو خوار با ذلت  یزود  بهکشی کنند عبادت من اعراض و رس 

ترک دعا به دخول دوزخ با  بر و نیایش به سویت را عبادت و ترک آن را تکرب نامیدی،

به فضلت شکر  و تو را به نعمتت یاد کردند ،گانجهت بند  ینبد خواری تهدید فرمودی،

و  حسب فرمانت تو را خواندند و به خاور عطایای فراوانت صدقه دادند بر و گذارند،

اگر مخلوقی  که بود ات یخشنودبه  یابی و دست از خشم تو شان ییرهاتنها راه  آن

 مورد ،کرد یم یی�راهن مخلوق دیگری را بانند آن که تو بندگانت را راهن�یی �ودی،

تا آنجا که ما را راه به ستایش حرضتت  کنیم یمستایش  تو را حمد و پس ،بود یمستایش 

نه در حد حمدی که  کنیم یمخودمان ستایش  و ادراکتو را در حد معرفت شود (یافت 

که تو به آن ستوده ی یرای ستایش و سپاس تو لفظی و معناتا آنجا که ب ) والیق تو است

 .باقی باشدشوی 

چه بسیار و  ،را فرا گرفته بندگان ،یشو عطا ها نعمتی که احسان و فضلش و یخدا یا

را  ما ،یا دادهچه بسیار ما را به نیکی خود اختصاص  و بر ما یتها نعمتآشکار است 

و ما را  یا فرمودهرشیعت سهل و آسانت هدایت  و ات یدهپسند و ملتبه دین برگزیده 

 های یدهبرگزالها تو یکی از  بار ،یا ساختهو رسیدن به کرامتت آگاه به تقرّب به خود 

برتری  ها ماهآن را بر سایر  که ماه رمضان قرار دادی را آن واجبات های یژگیو و وظائف

تام اوقات سال  بر و برگزیدی، ها دورانو  ها زمان ی همهرا از بین  و آن بخشیدی

 توضیح:( یفرمودکتاب آس�نی را نازل  قرآن) مبارکماه (در این  چون ترجیح دادی،

شده و همچنین به  ) نازلصاکرم (قرآن در ماه مبارک رمضان بر قلب مقدس پیامرب  تام

 ) وشد یممختلف به آن حرضت وحی  یها مناسبتتدریج ظرف بیست و سه سال در 

 و تیای�ن را در این ماه مضاعف ساخ و ی) فرستادعلم و حکمتنور (آن قرآن را با 

شب قدر را در آن  و �از را در آن ترغیب �ودی ی اقامه و روزه را در آن واجب کردی

 ها امتما را به سبب آن بر سایر  پس شب که از هزار ماه بهرت است، آن تجلیل فرمودی،

به فرمان تو  پس برگزیدی، ها ملت ی همهآن ما را از بین  ی یهسادادی و در  یبرتر 

روزه و �ازش  ی یلهوس به و به �از برخاستیم ات یاریرا به  شبش م،روزش را روزه گرفتی
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 ثواب قرار دادیم، ی یلهوسآن را  و خواهان رحمتی شدیم که برای�ن آماده ساختی

تو است و به آنچه از فضلت مسألت  منتهای یبرسشار و  ی خزانهبندگانت در  ی خواسته

ماه در  ینا بسیار نزدیکی، جوید یمبه آن کس که تقرّب به حرضتت  و شود بخشنده

با ما پسندیده مصاحبت کرد و بهرتین سودهای جهانیان را  و میان ما ستوده زیست

پس از آنکه مدت این ماه به اتام رسید و زمانش سپری شد و عدد  و نصیب ما ساخت

 با او همچون کسی که درد فراقش و از او مفارقت کردیم ما ایام رشیفش به پایان آمد،

عهد  یول بر ما سخت مشکل بود وداع �ودیم و مفارقتش ما را سخت غمگین ساخت،

اداء حق وی بر ما  ملحوظ و و جاللش و حرمتمحبتش همیشه در قلب ما محفوظ 

 .حکم حتم گردید

بر تو  سالم ای عید دوستان خدا، و ماه خدا ینتر بزرگبر تو ای  سالم :گوییم یمما  لذا

ای بهرتین ماه از گردش تام ایام و  و یار و مونس ما از میان اوقات ترین یگرامای 

ای ماهی که دعاها و آرزوهای بندگان از درگاه خدا در آن به اجابت  بر تو سالم ساعات.

که چون پدید  ینینش همبر تو ای  سالم اع�ل نیک در آن فراوان است. و نزدیک گشته

امیدی که  ی یهمادی فقدانت دردناک است و ای ناپدید گردی و چون آمدی احرتامت الزم

اُنس شد و چون  ی یهمابر تو ای همدمی که چون رو آورد  سالم فراقش رنج افزاید،

 و در آن رقّت گرفت ها دلکه  ای یههمسابر تو ای  سالم سپری شد وحشت افکند،

با شیطان یاری  ی مبارزهکه ما را در  یا دهندهبر تو ای یاری  سالم در آن کم شد، ها گناه

 بر تو، سالم ،کردی یماحسان و نکوکاری را بر ما آسان  یها راهای رفیقی که  و �ودی یم

چه خوشبخت است کسی که احرتام تو را  و بسیارند آزاد شدگان خدا از آتش در تو چه

 بودی، ها یبعی انواع  پوشنده و گناهان، ی کنندهبر تو که چه محو  سالم ،داشته  نگه

چه با هیبت بودی در دل  و بر گناهکاران ی) بودبار گران( یووالنبر تو که چه  سالم

بر تو ای ماهی  سالم ،رسد ی�بر تو ای ماهی که دیگر ایام به فضیلت تو  سالم ،مؤمنان

معارشتت  و که مصاحبت با تو ناپسند بر تو سالم که از هر جهت موجب سالمتی،

ما را از  و را برای ما به ارمغان آوردی ها رکتببر تو چنانکه  سالم نکوهیده نیست،

بر تو که وداع با تو از روی خستگی و فراغت از  سالم آلودگی گناهان شستشو دادی،
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از  یشو پ بر تو که پیش از آمدن در آرزویت بودیم سالم از روی ماللت نیست، ات روزه

وجود تو از  ی واسطه بهکه  ها یبدبر تو چه بسیار رش و  سالم رفت بر فراقت محزونیم،

 گردید، ) افاضهاز خداما (تو بر  به سببکه  ها یخوبما برورف شد و چه بسیار خیر و 

به دیروز چه سخت  ،بر تو سالم شب قدر تو که از هزار ماه بهرت است، بر بر تو، سالم

 بر تو و بر سالم فردا چه بسیار به تو اشتیاق پیدا خواهیم کرد، و دل بسته بودیم تو

 .که از ما ربوده شد ات گذشتهبرکات  و فضیلت تو که دریغا از آن محروم شدیم

ماه  ینبه ابر این ماه مبارک داشتیم که ما اّمت را  یستگیو شا یتاهلما  خداوندا

رشافت دادی و برای انجام روزه و عباداتش به لطف و کرمت موفق فرمودی هنگامی 

 اوقات و ایام این ماه را نشناختند و از فضیلت برکاتش محروم شدند، رشافت یاءاشقکه 

ولی نعمت ما که به معرفت و رشافت این ماه ما را برگزیدی و به آداب و  ییتو خدا یا

تقصیر به توفیق تو بر انجام روزه و �از این  ی با همه و ماسننش ما را هدایت فرمودی 

پس تو را سپاس  یاخدا سیار این ماه را انجام دادیم،ماه قیام کردیم و اندکی از وظایف ب

و اعرتاف به سهل انگاری و تضییع اوقات  ها یزشتو اقرار به  کنیم یمو ستایش 

 ،کنیم یم یعذرخواهاز صمیم دل از آن پشی�نیم و صادقانه با زبان خود  و �اییم یم

و  اجر مرغوب از دست رفته، یها ثوابفوت شده و  های یلتفضدر عوض آن  پس

را به ماه رمضان آینده برسان  و ماپاداش کامل به ما عطا بفرما و عذر تقصیر ما را بپذیر 

آن  ی یبندهزتو و  ی یستهشاو چون آن ماه فرا رسد ما را بر عبادات و واعات آن چنانکه 

فرما که  ای تهیسشادر تام عمر پیوسته ما را موفق به کارهای  و ماه است یاری بفرما

سال را توانیم  یها ماه ) ازمبارک رمضانماه (آن تدارک حق واعتت در دو  ی یلهوس به

 .کرد

هر نافرمانی که  یا ،یما شدهالها هر گناه کوچک یا بزرگی را که در این ماه مرتکب  بار

 ،از روی عمد بوده و یا فراموشی چه ،یما دادههر خطایی که انجام  و ایم یدهگرددچارش 

درود  محمدو آل  محمدبر  پس ستم بر خود بوده و یا هتک حرمت دیگری، چه

به عفوت از ما درگذر و  و و گناهان را در پرده مستور ساز ها لغزشتام آن  و بفرست

 و زبان وعنه زنندگان را بر ما مگشای و را در معرض نظر ش�تت کنندگان در میاور ما
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گ�ر که سبب محو گناهان و و فضل و کرمت به کاری ب پایان یبما را به مهربانی 

 باشد. پسندی ی�آن چیزی که در این ماه بر ما  ی کفاره

درود بفرست و مصیبت ما را به فراق این ماه مبارک  دمحمد و آل محمبار الها بر 

آن را از بهرتین روزهایی قرار ده که بر ما  و روز عید را بر ما مبارک گردان و جربان کن

گناهان  و بیشرتین گناه باشد ی کنندهگذشته است که موجب بیشرتین عفو و محو 

 پنهان و آشکار ما را بیامرز.

ترین افراد  را پر نصیب ما و بار الها با پایان یافت این ماه ما را از خطاهای�ن خارج ساز

و حرص کرمت به ما آن  حد یبالها از دارایی  بار ن قرار ده،ایشا ینمندتر بهرهاز  و در آن

حرمتش را  و که شایسته است مراعات کند وور آنعطا کن که به هر کس این ماه را 

از گناهان خود درست  و احسن بپا دارد به نحوو حدودش را  نگه دارد که باید، وور آن

 ات یخشنودموجب  که یدجوکار نیکی به درگاه حرضتت تقرب  ی یلهوس به یا بپرهیزد،

ما را ه�نند او از  ی ای خدا سهم و بهره پس رحمتت را متوجه او ساختی، و گشته

چندین برابر آن را از فضل خود نصیب ما  و و نهایت خویش عطا فرما حد یبدارائی 

کرمت از عطا نقصان  یها ینهگنج و از بخشش کم نگردد و رحمتتبگردان زیرا که فضل 

ه�نا که عطای تو  و شود ی�احسانت فانی  یها معدن و شود یمافزون  بلکه ،پذیرد ی�

 گواراترین عطا است.

درود فرست و ه�نند کسانی که تا روز رستاخیز این ماه  محمد و آل محمدبار الها بر 

و  ) اجرامت اسالم یا) ص( یغمربپ یتب اهلرا روزه بدارند یا تو را عبادت کنند برای ما (

 ثواب عطا فرما.

برای اهل ملّت خود  و عید و روز شادی مؤمنانبار الها در این روز فطر که آن را برای 

از هر گناهی که  کنیم یمبه پیشگاهت توبه  یا دادهروز اجت�ع و گرده�یی قرار 

 در دل داریم،بدی که  ی یشهاندیا هر کار بدی که از ما رس زده، یا  یما شدهمرتکب 

 نگردد، �ی پس از توبه به خطا بر و کسی که خیال بازگشت به گناه را ندارد ی توبه
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از ما خشنود  و از ما بپذیر آن را پس خالصی که از شک و تردید پیراسته باشد، ی توبه

 ) راموعودثواب (شوق به  ) وو عیدعذاب (الها ترس از  بار ما را بر آن ثابت بدار، و شو

آنچه را که از آن به تو پناه  و اندوه خواهیم یملّذت آنچه را که از تو  تا ما سازروزی 

ما را نزد خود از توبه کنندگانی قرار ده که محبتت را برایشان  و دریابیم بریم یمپناه 

 .ها عادل ینتر عادل یا ،ای یرفتهپذبازگشتشان را به واعت خود  و الزم ساختی

گذشته و هر که تا هر که از ایشان در  اهل دین ما، ی همهبار الها از پدران و مادران و 

پیامرب ما و بر خاندان او  محمدالها بر  بار ،درگذر خواهد پیوست، ها آنروز قیامت به 

بر او و خاندان او درود  و بر فرشتگان مقّربت درود فرستادی همچنان کهدرود بفرست 

بر او و خاندان او درود بفرست  و ر پیامربان مرسلت درود فرستادیکه ب وور آنبفرست 

 چنان بهرت از آن ای پروردگار جهانیان، و درود فرستادی ات یستهشاآن وور که بر بندگان 

به موجب آن دعاهای ما  و نفعش عاید ما شود و درودی که برکتش به ما برسد

یمی که خلق به کرمش راغب و تو از هر کر ،ه�نا ای پروردگار که مستجاب گردد

تو از  محققاً و از هر کس که خلق به او اعت�د کنند  تری یمکر نهایت یبالبته  اند مشتاق

 درخواستترین کسی که از فضل و کرمش خلق  تو عطا بخش و خواهی بود تر یکافاو 

 ی.یدرت کامل داری و بر هر چیز توانای که بر کل جهانیان قیتو حاجت کنند و

 عجل لولیک الفرج اللهم
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