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 رمضان ماه استهالل ادعیه   

چون رؤيت هالل كرد اشاره به  -اعمال مختصه ماه رمضان: شب اول و در آن چند عمل است: دوم

 :هالل نكند بلكه رو به قبله كند و دستها را به آسمان بلند كند و خطاب كند هالل را و بگويد

 

مَياِن  ْمِن َو اْْلِ
ُه َعَلْیَنا ِباْْلَ ِهله

َ
ُهمه أ نَي الله ُ َربُّ اْلَعاََلِ َك اَّلله   َرِّبي َو َربُّ

 و پروردگار تو پروردگار جهانيان است خدايا اين ماه را بر ما نو كن با امنيت و ايمان پروردگار من 

 

 

بُّ َو َتْرَضى ْساَلِم َو اَْلَُساَرَعِة ِإََل َما ُتحِ اَلَمِة َو اْْلِ   َو السه

 پسندى  و تندرستى و مسلمانى و سبقت گرفتن و شتاب در آنچه تو دوست دارى و آن را مى 

 

 

ُهمه  ُه َو َباَلَءُه َو ِفْت  الله ُه َو َشره ا ُضره ُه َو َعْوَنُه َو اْصِرْف َعنه   ََنَتُه َباِرْك َلَنا ِِف َشْهِرَنا َهَذا َو اْرُزْقَنا َخْْيَ

خدايا در اين ماه ما را بركت ده و روزى ده ما را از خير و كمك آن و بگردان از ما زيان و بدى و شر و بال و فتنه  

 آن را

 

 

كرد هالل ماه رمضان را روى  يت شده كه حضرت رسول صلى اهلل علیه و آله چون رؤيت مى و روا

  گفت فرمود و مى   شريف را به جانب قبله مى
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َلِة َو ِد  َله ْساَلِم َو اْلَعاِفَیِة امْْلُ اَلَمِة َو اْْلِ مَياِن َو السه ْمِن َو اْْلِ
ُه َعَلْیَنا ِباْْلَ ِهله

َ
ُهمه أ   ْسَقاِم َفاِع اْْلَ الله

 بار خدايا نو كن اين ماه را بر ما به امنيت و ايمان و تندرستى و اسالم و عافيت شايان و دفع بيماريها 

 

 

َیاِم َو اْلِقَیاِم َو ِتاَلَوِة اْلُقْرآِن ) اَلِة َو الصي ( َو اْلَعْوِن لََعَ الصه
ِ
ْزِق اْلَواِسع   َو الري

 دارى و تالوت قرآن بار  و كمك به نماز و روزه و شب زنده 

 

 

ْمَنا ِفیِه  ا َو َسلي ْمُه ِمنه ْمَنا ِلَشْهِر َرَمَضاَن َو تََسله ُهمه َسلي   الله

 خدايا ما را براى ماه رمضان سالم بدار و آن را از ما دريافت و ما را در آن سالم دار 

 

 

ا َشْهُر َرَمَضاَن َو َقْد َعَفْوَت َعنه  َتَناَحَّته َيْنَقِضَي َعنه  ا َو َغَفْرَت َلَنا َو َرِِحْ

 تا ماه رمضان بر ما بگذرد و تو ما را عفو كرده باشى و ما را آمرزيده باشى و بر ما رحم نموده باشى 

 

 

 و از حضرت صادق علیه السالم منقول است كه چون رؤيت هالل نمودى بگو
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ْضَت  ُهمه َقْد َحَضَر َشْهُر َرَمَضاَن َو َقِد اْفََتَ   َعَلْیَنا ِصَیاَمُه  الله

 اش را به ما واجب و فرض گردانيدى بار خدايا ماه رمضان آمد و روزه 

 

 

َناٍت ِمَن اْْلَُدى َو اْلُفْرَقاِن  اِس َو ََبي ْنَزْلَت ِفیِه اْلُقْرآَن ُهًدى لِلنه
َ
  َو أ

 و باطل استو قرآن را در آن نازل گردانيدى كه راهنماى مردمان و گواهيهاى هدايت و تميز حق  

 

 

ْمَنا ِمْنُه  ْمَنا ِفیِه َو َسلي ا َو َسلي ْلُه ِمنه  ِصَیاِمِه َو َتَقبه
ا لََعَ ِعنه

َ
ُهمه أ   الله

 و از ما قبول كن به كرمت و ما را در آن سالم داربار خدايا ما را در روزه گرفتن آن يارى فرما  

 

 

ْمُه َلَنا ِِف ُيْسٍر ِمْنَك َو َعاِفَیٍة  َك لََعَ ُكلي َشْي َو َسلي اُن َيا َرِحُي  ِإنه   ٍء َقِديٌر َيا َرِْحَ

و درياب ما را از آن و سالم دار براى ما را راحتى و عافيت از جانب تو بدرستى كه تو بر هر چيز توانايى اى  

 بخشاينده مهربان

 

 

رده كه بخواند دعاى چهل و سوم صحیفه كامله را در وقت رؤيت هالل سید بن طاوس روايت ك
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گذشت كه نظر كرد به هالل ماه رمضان  روزى حضرت امام زين العابدين علیه السالم در راهى مى

  پس آن حضرت ايستاد و گفت

 

ُف ِِف َفَلِك الته  ْقِديِر اَْلَُتَصري ُد ِِف َمَناِزِل الته دي ِريُع اَْلََُتَ اِئُب السه ْلُق اَْلُِطیُع الده ا اْلخَ َ ُّيُّ
َ
 ْدِبِْي أ

گردى  ماه آسمانى اى مخلوق و فرمانبر ايزد اى آنكه در منازل فلكى به تقدير الهى شتابان شبان و روزان مىاى  

 زنى و در مدار آسمانى به طاعت حق دايم دور مى 

 

ْوَضَح ِبَك اْلُبَهَم َو َجَعَلَك آَيًة ِمْن آَياِت ُمْلِكِه َو َعاَل 
َ
ََلَ َو أ َر ِبَك الظُّ ْن ََنه َمًة ِمْن َعاَلَماِت آَمْنُت ِِبَ

  ُسْلَطاِنِه 

ام كه  من به خدايى كه شبان تار را به تو روشن داشته و راههاى مبهم و ناپيدا را به تو پيدا ساخته ايمان آورده  

 تو را يكى از آيات قدرت و ادله سلطنت خويش قرار داد

 

 

ْق  َماَن َو اْمَتَهَنَك ِباْلَكَماِل َو النُّ َناَرِة َو اْلُكُسوِف َفحَده ِبَك الزه ُفوِل َو اْْلِ
ُلوِع َو اْْلُ   َصاِن َو الطُّ

و غروب و  و حدود زمان را به سير تو بر بندگان معين فرمود و فقر و حاجتت را به زيادت و نقصان و طلوع 

 روشنى و خسوف بر خلق آشكارا كرد
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ْنَت َلُه ُمِطیٌع َو ِإََل ِإَراَدِتِه َس 
َ
  ِريٌع ِِف ُكلي َذِلَك أ

 شتابى  و در تمام اين حاالت تو فرمانبردار خدايى و به اراده او مى 

 

ِنَك َجَعَلَك ِمْفَتاَح َشْهٍر َحاِدٍث ِْلَ 
ْ
ْلَطَف َما َصَنَع ِِف َشأ

َ
ْمِرَك َو أ

َ
َر ِمْن أ َب َما َدبه ْعجَ   ْمٍر َحاِدٍث ُسْبحَاَنُه َما أَ

فرينش تو كرد و لطف و زيبايى صنع خويش را نمودار منزه است خداى كه چگونه شگفت تدبيرى در كار آ 

 ساخت تو را كليد قفل بسته زمان و ظهورت را هر ماه نو براى تاريخ و تعيين حادثه نو قرار داد

 

َرَك  ِري َو ُمَصوي َرَك َو ُمَصوي ِري َو ُمَقدي َك َو َخاِلِقي َو َخاِلَقَك َو ُمَقدي َ َرِّبي َو َربه ُل اَّلله
َ
ْسأ
َ
  َفأ

پس اى ماه نو من از خداى مربى من و تو و آفريننده ما و نظم و تقدير فرماى امور ما و صورت آفرين ما  

 كنم  درخواست مى

 

 

ٍد  ٍد َو آِل ُمحَمه َي لََعَ ُمحَمه لي ْن ُُيَ
َ
 أ

 كه درود بر محمد و آلش فرستد 
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اُم  يه حَُقَها اْْلَ َكٍة اَل ََتْ َعَلَك ِهاَلَل ََبَ ْن َيجْ
َ
  َو َطَهاَرٍة اَل ُتَدنيُسَها اْْلَثاُم  َو أ

و تو را ماه با بركتى بر ما قرار دهد كه آن بركت را روزگاران محو نگرداند و پاكى از آاليش عطا كند كه ديگر  

 نيااليد هرگز آن را گناهان به پليدى

 

َئاِت ِهاَلَل َسْع  یي ْمٍن ِمَن اْْلَفاِت َو َساَلَمٍة ِمَن السه
َ
ٍن اَل َنَكَد َمَعُه ِهاَلَل أ   ٍد اَل َنحَْس ِفیِه َو مُيْ

هيچ نحوست ماه ميمنت و مسرت  ماه ايمنى از آفات و سالمتى از زشتى و سيئات گرداند ماه سعد و سعادت بى  

 هيچ رنج و زحمت مقرر فرمايد  بى

 

 

اِزُجُه ُعْسٌر َو َخْْيٍ اَل َيُشوُبُه َشر  
 َو ُيْسٍر اَل مُيَ

 هيچگونه سختى و مشقت و با خير و بدون شر بگرداند ا در اين ماه بر ماه سهل و آسان و بى و همه كار ر 

 

 

ْمٍن َو ِإمَياٍن َو ِنْعَمٍة َو ِإْحَساٍن َو َساَلَمٍة َو ِإْساَلٍم 
َ
  ِهاَلَل أ

 و در اين ماه امن و امان و نعمت و احسان و سالمتى و تسليم حكم يزدان نصيب ما گرداند 
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ُه  ٍد الله ٍد َو آِل ُمحَمه  مه َصلي لََعَ ُمحَمه

 پروردگارا بر محمد و آلش درود فرست 

 

َد َلَك ِفیِه  ْسَعَد َمْن َتَعبه
َ
ْزَكى َمْن َنَظَر ِإَلْیِه َو أ

َ
ْرَضى َمْن َطَلَع َعَلْیِه َو أ

َ
  َو اْجَعْلَنا ِمْن أ

كند و نيكوتر مردمان كه به ماه مى نگرند قرار ده و سعادتمندتر   و ما را از بهترين كسان كه ماه بر آنها طلوع مى 

 كند گردان اين ماه پرستش مى كسى كه تو را در 

 

 

ْوَبِة  اَعِة َو الته ُهمه ِفیِه لِلطه ْقَنا الله  َو َوفي

 طا كنو اى خدا به ما توفيق طاعت و توبه از گناهان ع 

 

 

ْلِبْسَنا ِفیِه ُجَنَن اْلَعاِف 
َ
ْعَمِة َو أ ْوِزْعَنا ِفیِه ُشْكَر الني

َ
 َیِة َو اْعِصْمَنا ِفیِه ِمَن اْْلَثاِم َو اْلحَْوَبِة َو أ

 و از خطا و عصيان در آتيه محفوظ دار و در اين ماه به ما شكر نعمت خود بياموز و لباس عافيت بپوشان 
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ْم  َْتِ
َ
اُن اْلحَِمیُد َو أ ْنَت اَْلَنه

َ
َك أ َة ِإنه نه  َعَلْیَنا ِباْسِتْكَماِل َطاَعِتَك ِفیِه اَْلِ

 و به استكمال نفس در طاعتت نعمت را بر ما به حد كمال رسان كه تو نعمت بخش و ستوده صفاتى 

 

ِبنَي  یي ٍد َو آِلِه الطه ُ لََعَ ُمحَمه   َو َصلهى اَّلله

 د )ص( و آل پاكش بادو درود خداى بر محم 

 

 

ْلَها ِض َطاَعِتَك َو َتَقبه  َو اْجَعْل َلَنا ِفیِه َعْونًا ِمْنَك لََعَ َما َنَدْبَتَنا ِإَلْیِه ِمْن ُمْفََتَ

 اى اعانت فرماى و طاعت ما را بپذير دعوت فرموده و اى خدا تو بر آنچه از طاعتت ما را بر آن 

 

 

ُم ِمْن ُكلي َْكِ  َك اْْلَْْكَ ْرَحُم ِمْن ُكلي َرِحٍي آِمنَي آِمنَي َربه اْلَعاََلِنَي ِإنه    ٍمٍي َو اْْلَ

 كه تو كريمترين كريمانى و مهربانترين مهربانان عالمى فرمان تو را اجابت كرديم اى پروردگار عالميان 

 

 


