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 رمضاندر شب آخر  وداع دعای

 

اَلُم ِِف َوَداِع َشْهِر َرَمَضاَن    َو ََكَن ِمْن ُدَعاِئِه َعَلْیِه السَّ
  از دعاهای امام علیه الّسالم است در باره وداع و بدرود ماه رمضان

 

َزاِء  ُهمَّ َيا َمْن اَل َيْرَغُب ِِف اْلجَ  َو َيا َمْن اَل َيْنَدُم لََعَ اْلَعَطاِء  َاللَّ
خداوندى  اى دارى به پاداشت رغبتى نيست.  اى خداوندى كه در برابر نعمتهايى كه بندگانت را ارزانى مى 

 شوى.  كه از بخشيدن پشيمان نمى

 

َواِء   َو َيا َمْن اَل ُيَكاِفُئ َعْبََدُ لََعَ السَّ
 دهى.  اى خداوندى كه پاداش عمل بنده را نه برابر عمل، بلكه بيش از آن مى 

 

ٌة  ٌل َو ُعُقوَبُتَك َعْدٌل َو َقَضاُؤَك ِخََيَ ُتَك اْبِتَداٌء َو َعْفُوَك َتَفضُّ  ِمنَّ
هيچ سابقه است و عفو تو بر مقتضاى فضل و احسان توست و عقوبتت بر آيين عدالت است و هر   ت بىنعمت 

 چه تقدير كنى خير ما در آن است.

 

يا   نٍّ َو ِإْن َمَنْعَت ََلْ َيُكْن َمْنُعَك َتَعدِّ ْعَطْیَت ََلْ تَُشْب َعَطاَءَك ِِبَ
َ
 ِإْن أ

 اگر منع كنى، منع كردنت نه از روى ستم باشد.اگر عطا كنى، عطاى خويش به منت نياميزى و  

 

ْمَتُه ُشْكَرَك  ْْلَ
َ
ْنَت أ

َ
  تَْشُكُر َمْن َشَكَرَك َو أ

 اى. پاداش نيك دهى كسى را كه سپاست گويد، با آنكه تو خود او را سپاس گفتن الهام كرده  
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َدَك  ْمَتُه ََحْ ْنَت َعلَّ
َ
َدَك َو أ   َو ُتَكاِفُئ َمْن ََحِ

 اى. ى كسى را كه تو را بستايد، با آنكه تو خود او را ستايشگرى آموخته جزاى خير ده 

 

وُد لََعَ َمْن َلْو ِشْئَت َمَنْعَتُه    تَْسُُتُ لََعَ َمْن َلْو ِشْئَت َفَضحَْتُه َو َتجُ
كنى كه اگر مى   ساختى. به كسى عطا مى  خواستى، رسوايش مى پوشى كه اگر مى  عيب كسى را مى  

 گرفتى. ا از او باز مى خواستى، عط 

 

ْجَرْيَت ُق 
َ
ِل َو أ َفضُّ ْفَعاَلَك لََعَ التَّ

َ
َك ََبَْیَت أ نَّ

َ
 َغَْيَ أ

ِ
َفِضیحَِة َو اْْلَْنع

ْهٌل ِمْنَك لِلْ
َ
ا أ ْدَرَتَك لََعَ َو ِكاَلُُهَ

اُوِز  جَ
 التَّ

بازگيرى. ولى تو و آن دو يكى در خور آن بود كه رسوايش كنى و يكى سزاى آن بود كه عطاى خويش از او  

 اى.  اى و قدرت خود را بر گذشت از گناهان جارى داشته اى خداوند، كار خود بر تفضل بنا نهاده 

 

َناِتَك ِإََل ا
َ
ْْلِ تَْسَتْنِظُرُُهْ ِبأ

ْلَت َمْن َقَصَد لَِنْفِسِه ِبالظُّ ْْمَ
َ
ْْلِ َو أ ْیَت َمْن َعَصاَك ِباْلحِ ُك َو َتَلقَّ َناَبِة َو َتُْتُ ْْلِ

ْوَبِة ُم  ْ ِإََل التَّ  َعاَجَلهََتُ
با آنان كه تو را عصيان كنند، با بردبارى روياروى شوى و آنان را كه آهنگ ستم بر خود كنند، مهلت دهى.  

آرى اى پروردگار من، مهلتشان دهى و با آنان مدارا كنى، باشد كه به سوى تو باز گردند، و چاره كارشان به 

 سپارى، توبه

 

ْعَذاِر ِإَلْیِه َو َبْعَد ِلَكْیاَل َيْ   َعْن ُطوِل اْْلِ
ْ ِإالَّ ُ ِلَك َعَلْیَك َهالُِكُهْم َو اَل َيْشََق ِِبِْعَمِتَك َشِقهُّيُّ

ِة َعَلْیِه    َتَراُدِف اْلُحجَّ
تا آن كه بايد هالك شود به خالف رضاى تو در مهلكه نيفتد و آن كه از نعمت تو مست غرور شده و طريق  

 فته بدبخت نگردد، مگر آنگه كه ديگرش عذر نماند و حجت بر او تمام شود.پيش گر شقاوت در
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مُي َو َعاِئََد  ِمْن َعْطِفَك َيا َحِلُي   ِمْن َعْفِوَك َيا ََكِ
ما    ََكَ

ها از روى كرم و عفو توست اى خداى بخشنده و سودى است كه از عطوفت تو حاصل گردد، اى  همه اين 

 خداى بردبار.

 

ْنَت الَّ 
َ
ْوَبَة أ ْیَتُه التَّ  ِذي َفَتحَْت لِِعَباِدَك َبابا  ِإََل َعْفِوَك َو ََسَّ

 اى. اى و آن را توبه ناميده   اى خداوند، تويى كه در عفو به روى بندگانت گشوده 

 

وا َعْنُه َفُقْلَت  لُّ  ََيِ
َك َتَباَرَك  -َو َجَعْلَت لََعَ َذلَِك اْلَباِب َدلِیال  ِمْن َوْحِیَك لَِئالَّ  -اَْسُ

اى، تا كسى آن در گم نكند،  اى راهنما ساخته  و براى رسيدن به اين در، آياتى را كه بر پيامبرت وحى كرده  

 اى: كه تو اى خداوندى كه بزرگ و متعالى است نام تو، خود گفته 

 

َر َعْنُكْم َسیِّ  ْن ُيَكفِّ
َ
ُُكْ أ وحا  َعََس َربُّ َبة  ََنُ ِ َُتْ ِري ُُتُُبا ِإََل اَّللَّ َئاِتُكْم َو ُيْدِخَلُكْم َجَناٍت َتجْ

اُر  ْْنَ  ِمْن َتحِْتَها اْْلَ
اى از روى اخالص باشد كه پرودگارتان، گناهانتان را محو كند و شما را به  به درگاه خدا توبه كنيد، توبه » 

 بهشتهايى داخل كند كه در آن نهرها جارى است.

 

ِِبَّ َو  ُ النَّ ِزي اَّللَّ َم اَل ُيخْ ْ َيُقوُلوَن  ََيْ اهِِنِ ْْيَ
َ
ْيِدِهِيْ َو ِبأ

َ
ِذيَن آَمُنوا َمَعُه ُُنُرُُهْ يَْسَعى َبْْيَ أ   الَّ

اند فرو نگذارد، و نورشان پيشاپيش و در سمت  در آن روز، خدا پيامبر و كسانى را كه به او ايمان آورده  

 گويند: راستشان در حركت باشد. مى 
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ْم َلَنا ُُنَر ) ْْتِ
َ
ا أ َ َك لََعَ ُكلِّ َشْي َرِبَّ  1(ٍء َقِديٌر  َنا َو اْغِفْر َلَنا ِإنَّ

 «اى پروردگار ما، نور ما را براى ما به كمال رسان و ما را بيامرز، كه تو بر هر كارى توانايى. » 

 

ِلیِل  ْغَفَل ُدُخوَل َذِلَك اْْلَْنِزِل َبْعَد َفْتحِ اْلَباِب َو ِإَقاَمِة الدَّ
َ
  َفَما ُعْذُر َمْن أ

پس از گشودن در و بر گماشتن راهنما غفلت ورزد،  -سراى توبه  -كسى كه از دخول به چنين سرايى پس  

 چه عذر تواند آورد؟

 

ْ َلَك   َنْفِسَك ِلِعَباِدَك ُتِريُد ِرْبحَُهْم ِِف ُمَتاَجَرهِِتِ
ْوِم لََعَ ْنَت الَِّذي ِزْدَت ِِف السَّ

َ
  َو أ

  افزايى با بندگان خود، همواره به سود آنان در بها مى  اى خداى من، تو كسى هستى كه در معامله 

 

َياَدِة ِمْنَك َفُقْلَت  َك َو َتَعاَلْیَت  -َو َفْوَزُُهْ ِباْلِوَفاَدِة َعَلْیَك َو الزِّ  -َتَباَرَك اَْسُ
خود خواهى كه در معامله با تو سود برند و به افزون دهى و نزول بر آستان تو كامياب شوند، كه تو   و مى 

 –بزرگ و متعالى است نام تو و بلند است مرتبت تو  -اى  گفته 

 

َزی ِإالَّ ِمْثَلَها) َئِة َفاَل ُيجْ یِّ ا َو َمْن َجاَء ِبالسَّ ْمَثاِْلَ
َ
 2(َمْن َجاَء ِباْلحََسَنِة َفَلُه َعْشُر أ

هد، تنها همانند آن هر كس كار نيكى انجام دهد، ده برابر به او پاداش داده شود و هر كه كار بدى انجام د» 

 «كيفر بيند. 

 

 

                                                           
 .8سوره التحریم، آیه (  1

 .160نعام، آیه ال( سوره ا 2
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ْْنََتْت َسْبَع َسَناِبَل ِِف ُكلِّ ُسْنُبَل )َو ُقْلَت 
َ
ٍة أ ِ َكَمَثِل َحبَّ ْمَواَْلُْم ِِف َسِبیِل اَّللَّ

َ
ِذيَن ُيْنِفُقوَن أ ٍة َمَثُل الَّ

اِعُف ِْلَْن َيَشاُء  ُ َُيَ ٍة َو اَّللَّ  3(ِماَئُة َحبَّ
اى است كه هفت  كنند مثل دانه ن كه مال خود را در راه خدا انفاق مى مثل آنا»اى:   و نيز تو خود گفته 

 «كند.   اى صد دانه باشد، خدا پاداش هر كه را كه بخواهد، چند برابر مى خوشه بر آورد، و در هر خوشه 

 

ْضَعافا  َكِث )َو ُقْلَت 
َ
َ َقْرضا  َحَسنا  َفُیَضاِعَفُه َلُه أ  4(ََية  َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اَّللَّ

 «كيست كه به خدا قرض الحسنه دهد، تا خدا بر آن چند برابر بيفزايد؟ »اى:   و نيز تو خود گفته 

 

ْنَزْلَت ِمْن َنَظاِئِرِهنَّ ِِف اْلُقْرآِن ِمْن َتَضاِعیِف اْلحََسَناِت 
َ
  َو َما أ

 اى. و نظاير اين آيات كه در قرآن در باب مضاعف شدن حسنات نازل كرده  

 

ْنَت 
َ
ْ ََلْ  َو أ َتُه َعهْْنُ ُهْم لََعَ َما َلْو َسَُتْ ْ ِبَقْوِلَك ِمْن َغْیِبَك َو َتْرِغیِبَك الَِّذي ِفیِه َحظُّ الَِّذي َدلَلْهََتُ

ْبَصاُرُُهْ 
َ
  ُتْدِرْكُه أ

بار خدايا، تويى كه به وسيله وحيى كه از عالم غيب فرستادى و به ترغيب خويش، آدميان را به چيزهايى راه  

 بود. داشتى، از ديدگانشان پنهان مى   اگر پنهان مى ى كهنمود

 

ْم َفُقْلَت  ْوَهاُْمُ
َ
اُعُهْم َو ََلْ َتْلحَْقُه أ َْسَ

َ
ُُكْ َو اْشُكُروا ِِل َو اَل َتْكُفُروِن  )َو ََلْ َتِعِه أ ْذَُكْ

َ
وِِن أ  5( ُاْذَُكُ

مرا ياد »اى:   آمد، كه تو خود گفته  هايشان از تصور آن عاجز مى  گوششان از شنيدن آواز آن ناتوان و انديشه 

 «شما را ياد كنم. مرا سپاس گوييد و ناسپاسى من مكنيد.  كنيد تا

                                                           
 .261سوره البقره، آیه (  3

 .245( سوره البقره، آیه  4

 .152سوره البقره، آیه (  5



 رمضان در شب آخر  وداعدعای                                                                                                                موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(                                                                                          

  

6 www.ahlolbait.com 

 

ُكْم َو َلِئْن َكَفْرُُتْ ِإنَّ َعَذاِِب َلَشِديٌد )َو ُقْلَت  ِزيَدنَّ  6(َلِئْن َشَكْرُُتْ َْلَ
كفران كنيد بدانيد كه عذاب من افزايم و اگر  اگر مرا سپاس گوييد، بر نعمت شما مى »اى:  و نيز گفته  

 «سخت است. 

َ )َو ُقْلَت  وَن َعْن ِعَباَدِتي َسَیْدُخُلوَن َجَهَّنَّ ِذيَن َيْسَتْكِِبُ ْب َلُكْم ِإنَّ الَّ جِ
ْسَت ُاْدُعوِِن أَ

 7( َداِخِريَن 
در عين كنند زودا كه  بخوانيد مرا، تا شما را پاسخ گويم. آنهايى كه از پرستش من سركشى مى »اى:   و گفته 

 «جهنم در آيند.  خوارى به

 

َ َداِخِريَن  ِكِه ُدُخوَل َجَهَّنَّ ْدَت لََعَ ََتْ عَّ َكُه اْسِتْكَبارا  َو َُتَ ْیَت ُدَعاَءَك ِعَباَدة  َو ََتْ   َفَسمَّ
اى و ترك آن را خودپسندى و سركشى، و كسانى  بار خدايا، دعاى بندگان را به درگاه خود، عبادت خوانده  

 اى.  سر بر تابند وعده جهنم و خوارى آن داده آنرا كه از 

 

ُقوا َلَك َطَلبا  ِْلَِزيِدَك َو ِفیَها ََكَنْت  دَّ ْمِرَك َو ََتَ
َ
َك َو َشَكُروَك ِبَفْضِلَك َو َدَعْوَك ِبأ نِّ وَك ِِبَ  َفَذََكُ

ْ ِمْن َغَضِبَك َو َفْوُزُُهْ ِبِرَضاَك  اهُِتُ   َنجَ
بخششت ياد كردند و به فضل و احسانت سپاس گفتند و هم به فرمان تو،  از اين روست كه تو را به نعمت و 

دعا خواندند، و در راه تو صدقه دادند تا به ثوابشان بيفزايى، و در آن بود رهاييشان از خشم تو و  تو را به

 تو. كاميابيشان به خشنودى

 

ُلوقا  ِمْن َنْفِسِه لََعَ ِمْثِل الَّ  ُلوٌق َمخْ ِذي َدَلْلَت َعَلْیِه ِعَباَدَك ِمْنَك ََكَن َمْوُصوفا  َو َلْو َدلَّ َمخْ
ْحَساِن َو َمْنُعوتا  ِبااِلْمِتَناِن َو َمحُْمودا  ِبُكلِّ ِلَساٍن    ِباْْلِ

بار خدايا، اگر يكى از آفريدگان تو، آفريده ديگر را چنان راهنمايى كرده بود كه تو بندگانت را راهنمايى  

 ستودندش.  ساختند و به هر زبان مى انعام و احسان متصف مى را به صفت  اى، او كرده 

                                                           
 .7( سوره االبراهیم، آیه  6

 .60سوره غافر، آیه (  7
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حَْمِد َلْفٌظ ُتحَْمُد ِبِه َو َمْعًن  َيْنَصِرُف ِإَلْیِه  ِدَك َمْذَهٌب َو َما َبِقَي ِِلْ   َفَلَك اْلحَْمُد َما ُوِجَد ِِف ََحْ
تو لفظى باقى است و  پس حمد و سپاس تو را، تا هر زمان كه سپاست توان گفت و تا آنگاه كه بر حمد 

 اى از آن توان يافت. طريق بهره  معنايى كه در اين

 

ْفََش ِفیَنا ِنْعَم 
َ
ْوِل َما أ ْحَساِن َو اْلَفْضِل َو َغَمَرُُهْ ِباْْلَنِّ َو الطَّ َد ِإََل ِعَباِدِه ِباْْلِ ْسَب ََ َيا َمْن َتحَمَّ

َ
َتَك َو أ

َك  َنا ِبِِبِّ َخصَّ
َ
َتَك َو أ   َعَلْیَنا ِمنَّ

  اى و آنان را در بخشش و عطا غرقه ساخته  اى خداوندى كه احسان و فضل خويش به بندگانت عطا كرده 

نعمت تو بر ما چه آشكار است و احسان تو در حق ما چه بسيار. و چه بسيار ما را به بر و نيكى  اى. آثار

 اى.  گردانيده خويش مخصوص

 

ْلَفَة  َهَدْيَتَنا ِلِديِنَك الَِّذي اْصَطَفْیَت  ْرَتَنا الزُّ ْلَت َو َبصَّ ِتَك الَِّتي اْرَتَضْیَت َو َسِبیِلَك الَِّذي َسهَّ َو ِملَّ
اَمِتَك    َلَدْيَك َو اْلُوُصوَل ِإََل ََكَ

ما را به دين برگزيده خود، آيين پسنديده خود، شريعت سهل و آسان خود هدايت كردى و ديدگانمان را  

 م و به مقام كرامت تو واصل آييم.تو تقرب جويي بينا ساختى كه به

 

ْنَت َجَعْلَت ِمْن َصَفاَيا ِتْلَك اْلَوَظاِئِف َو َخَصاِئِص ِتْلَك اْلُفُروِض َشْهَر َرَمَضاَن الَِّذي 
َ
ُهمَّ َو أ َاللَّ

ُهوِر   اْخَتَصْصَتُه ِمْن َساِئِر الشُّ
ه رمضان را قراردادى. ماهى كه آن را از ترين واجبات، ما ترين وظايف و خاص بار خدايا، يكى از اين برگزيده  

  اى ديگر ماه ها ويژگى ديگرى بخشيده  ميان
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ْنَزْلَت ِفیِه 
َ
ا أ َنِة ِِبَ ْوَقاِت السَّ

َ
ُهوِر َو آَثْرَتُه لََعَ ُكلِّ أ ْزِمَنِة َو الدُّ  اْْلَ

ِ
یع َتُه ِمْن ََجِ ْ َيَّ

ِمَن اْلُقْرآِن َو  َو َتخَ
وِر َو َضاَعْفَت ِفیِه ِمَن  َْياِن  النُّ   اْْلِ

اى و بر تكاليف مؤمنان چند  اى، زيرا كه در آن قرآن و نور نازل كرده  اش نهاده   بر همه اوقات سال برترى 

  اى افزوده  برابر

 

ْجَلْلَت ِفیِه ِمْن َلْیَلِة اْلَقْدِر الَِّتي
َ
ْبَت ِفیِه ِمَن اْلِقَیاِم َو أ َیاِم َو َرغَّ ِهَي َخَْيٌ ِمْن  َو َفَرْضَت ِفیِه ِمَن الصِّ
ْلِف َشْهٍر 

َ
 أ

اى و شب   اى و مردمان را به بر پاى خاستن براى عبادت خود ترغيب كرده و روزه را در آن واجب داشته  

 اى.  از هزار ماه بهتر است تجليل فرموده قدر را كه

 

َمِم َو اْصَطَفْیَتَنا ِبَفْضِلِه ُدوَن   َساِئِر اْْلُ
َّ آَثْرَتَنا ِبِه لََعَ

ُ
اَرُه َو ُقْمَنا  ُث ْمِرَك َْنَ

َ
َلِل َفُصْمَنا ِبأ ْهِل اْْلِ

َ
أ
  ِبَعْوِنَك َلْیَلُه 

و چون رمضان را به ما عطا كردى، ما را بر ديگر امتها فضيلت نهادى و از ميان پيروان ديگر كيشها  

 ما به فرمان تو روزش را روزه داشتيم و شبش را به نماز برخاستيم، برگزيدى. پس

 

ْبَنا ِإَلْیِه ِمْن َمُثوَبِتَك ُمَتَعرِّ  ِتَك َو تََسبَّ ْضَتَنا َلُه ِمْن َرَْحَ   ِضَْي ِبِصَیاِمِه َو ِقَیاِمِه ِْلَا َعرَّ
و با روزه داشتن و نماز خواندن در اين ماه به رحمتى كه ما را ارزانى داشته بودى روى نهاديم و آن را وسيله  

 ثواب تو قرار داديم. نيل به

 

ْنَت 
َ
ا ُسِئْلَت ِمْن َفْضِلَك اْلَقِريُب ِإََل َمْن َحاَوَل ُقْرَبَك  اْْلَِلي َو أ َواُد ِِبَ ا ُرِغَب ِفیِه ِإَلْیَك اْلجَ   ُء ِِبَ

تويى كه هر چه از تو خواهند توانى داشت و آنچه از فضل و احسان تو طلبند توانى داد و به خواستاران مقام  

 نزديك هستى. قرب خود
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َقاَم 
َ
وٍر  َو َقْد أ َبَنا ُصحَْبَة َمِْبُ ٍد َو َصحِ ْهُر ُمَقاَم ََحْ

 ِفیَنا َهَذا الشَّ
 اى خداوند، ماه رمضان در ميان ما بس ستوده زيست و ما را مصاحب و يارى نيكو بود 

 

اِم َوْقِتِه َو اْنِقَطا َّ َقْد َفاَرَقَنا ِعْنَد َْتَ
ُ
َْي ُث ْرَباِح اْلَعاَْلِ

َ
ْفَضَل أ

َ
ْرَبحََنا أ

َ
ِتِه َو َوَفاِء َعَدِدِه َو أ   ِع ُمدَّ

و گرانبهاترين سودهاى مردم جهان را به ما ارزانى داشت. اما چون زمانش به سر رسيد و مدتش و شمار  

 پايان گرفت، آهنگ رحيل كرد. روزهايش

 

ْوَحَشَنا اَْنِ 
َ
َنا َو أ ُعوُه ِوَداَع َمْن َعزَّ ِفَراُقُه َعَلْیَنا َو َغمَّ ُْفوُظ َفَنحُْن ُمَودِّ َماُم امْْلَ ا َو َلِزَمَنا َلُه الذِّ  َراُفُه َعنَّ

كنيم، همانند وداع با عزيزى كه فراقش بر ما گران است و رفتنش ما را  اى خداوند، اينك با او وداع مى  

  داريم گرفتار وحشت تنهايى كند، عزيزى كه او را بر ما پيمانى است كه بايد نگه غمگين و

 

 َ ْو َو اْلحُْرَمُة اْْل
َ
ْكَِبَ َو َيا ِعیَد أ ِ اْْلَ اَلُم َعَلْیَك َيا َشْهَر اَّللَّ ُة َو اْلحَ ُُّ اْْلَْقِضيُّ َفَنحُْن َقاِئُلوَن َالسَّ   ِلَیاِئِه ْرِعیَّ

ترين ماه  گوييم: بدرود اى بزرگ و حرمتى كه بايد رعايت كنيم و حقى كه بايد ادا نماييم. پس، اكنون مى  

 ى خدا.عيد اوليا خداوند و اى

 

اَعاِت  اِم َو السَّ يَّ ْوَقاِت َو َيا َخَْيَ َشْهٍر ِِف اْْلَ َم َمْصحُوٍب ِمَن اْْلَ َْكَ
َ
اَلُم َعَلْیَك َيا أ   َالسَّ

 ترين اوقاتى كه ما را مصاحب و يار بودى، اى بهترين ماه در همه روزها و ساعتها. بدرود اى گرامى  

 

اَلُم َعَلْیَك ِمْن َشْهٍر َقُرَب    ْت ِفیِه اْْلَماُل َو نُِشَرْت ِفیِه اْْلَْعَماُل َالسَّ
 بدرود اى ماه دست يافتن به آرزوها، اى ماه سرشار از اعمال شايسته بندگان خداوند. 
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َع َفْقَُدُ َمْفُقودا  َو َمْرُجوٍّ آََلَ ِفَراُقُه  ْفجَ
َ
اَلُم َعَلْیَك ِمْن َقِريٍن َجلَّ َقْدُرُه َمْوُجودا  َو أ   َالسَّ

رود اى يار و قرينى كه چون باشى، قدرت بس جليل است و چون رخت بر بندى، فراقت رنج افزا شود. اى بد 

 ما كه دوريت براى ما بس دردناك است. مايه اميد

 

ْوَحَش ُمْنَقِضیا  َفَمَض 
َ
ِلیٍف آَنَس ُمْقِبال  َفَسرَّ َو أ

َ
اَلُم َعَلْیَك ِمْن أ   َالسَّ

ما كه چون بيايى، شادمانى و آرامش بر دل ما آرى و چون بروى، رفتنت وحشت خيز است بدرود اى همدم  

 افزاى. و تألم

 

ُُنُب  ْت ِفیِه اْلُقُلوُب َو َقلَّْت ِفیِه الذُّ اِوٍر َرقَّ اَلُم َعَلْیَك ِمْن ُمجَ   َالسَّ
 نقصان.اى كه تا با ما بودى، دلهاى ما را رقت بود و گناهان ما را   بدرود اى همسايه 

 

ْحَساِن  َل ُسُبَل اْْلِ ْیَطاِن َو َصاِحٍب َسهَّ َعاَن لََعَ الشَّ
َ
اَلُم َعَلْیَك ِمْن َناِصٍر أ   َالسَّ

بدرود اى ياريگر ما كه در برابر شيطان ياريمان دادى و اى مصاحبى كه راه هاى نيكى و فضيلت را پيش  

 هموار ساختى. پاى ما

 

ْكَثَ 
َ
اَلُم َعَلْیَك َما أ ْسَعَد َمْن َرَعى ُحْرَمَتَك ِبَك  َالسَّ

َ
ِ ِفیَك َو َما أ   ُعَتَقاَء اَّللَّ

 بدرود كه آزاد شدگان از عذاب خداوند، در تو چه بسيارند، و چه نيكبخت است آن كه حرمت تو نگه داشت. 

 

اِع اْلُعُیوِب  َك ِْلَُْنَ ْسَُتَ
َ
ُُنِب َو أ ْمحَاَك لِلذُّ

َ
اَلُم َعَلْیَك َما ََكَن أ   َالسَّ

 بدرود كه چه بسا گناهان كه از نامه عمل ما زدودى و چه بسا عيبها كه پوشيده داشتى. 

 

ْهَیَبَك ِِف ُصُدوِر اْْلُْؤِمِنَْي 
َ
ِْرِمَْي َو أ ْطَوَلَك لََعَ امْْلُ

َ
اَلُم َعَلْیَك َما ََكَن أ   َالسَّ

 نان چه بسيار بود.بدورد كه درنگ تو براى گنه كاران چه به درازا كشيد و هيبت تو در دل مؤم 
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اُم  يَّ اَلُم َعَلْیَك ِمْن َشْهٍر اَل ُتَناِفُسُه اْْلَ   َالسَّ
 بدرود اى ماهى كه هيچ ماه ديگر را توان همسرى با تو نيست. 

 

ْمٍر َساَلٌم 
َ
اَلُم َعَلْیَك ِمْن َشْهٍر ُهَو ِمْن ُكلِّ أ   َالسَّ

 بدرود اى ماهى كه تا تو بودى، امن و سالمت بود. 

 

يِه اْْلَُصاَحَبِة َو اَل َذِمِي اْْلاَُلبََسِة َالسَّ   اَلُم َعَلْیَك َغَْيَ ََكِ
 بدرود اى آن كه نه در مصاحبت تو كراهت بود و نه در معاشرتت ناپسندى. 

 

ا َدَنَس اْلَخِطیَئاِت  ََكِت َو َغَسْلَت َعنَّ اَلُم َعَلْیَك َكَما َوَفْدَت َعَلْیَنا ِباْلَِبَ   َالسَّ
 هاى گناه شست و شو دادى. سرشار از بركات بر ما در آمدى و ما را از آلودگى بدرود كه  

 

ما  
َ
وٍك ِصَیاُمُه َسأ ٍع َبَرما  َو اَل َمُْتُ اَلُم َعَلْیَك َغَْيَ ُمَودَّ  َالسَّ

 ات ماللتى در خاطر. بدرود كه به هنگام وداع از تو نه غبارى به دل داريم و نه از روزه  

 

اَلُم َعَلْی    َك ِمْن َمْطُلوٍب َقْبَل َوْقِتِه َو َمحُْزوٍن َعَلْیِه َقْبَل َفْوِتِه َالسَّ
 بدرود كه هنوز فرا نرسيده از آمدنت شادمان بوديم و هنوز رخت بر نبسته از رفتنت اندوهناك. 

 

ِفیَض ِبَك َعَلْی 
ُ
ا َو َُكْ ِمْن َخَْيٍ أ

اَلُم َعَلْیَك َُكْ ِمْن ُسوٍء ُصِرَف ِبَك َعنَّ  َناَالسَّ
 بدرود كه چه بديها كه با آمدنت از ما دور شد و چه خيرات كه ما را نصيب آمد. 
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ْلِف َشْهٍر 
َ
اَلُم َعَلْیَك َو لََعَ َلْیَلِة اْلَقْدِر الَِّتي ِهَي َخَْيٌ ِمْن أ  َالسَّ

 بدرود تو را و آن شب قدر تو را كه از هزار ماه بهتر است. 

 

اَلُم َعَلْیَك َما ََكَن  َشدَّ َشْوَقَنا َغدا  ِإَلْیَك َالسَّ
َ
ْحَرَصَنا ِباْْلَْمِس َعَلْیَك َو أ

َ
  أ

بدرود كه ديروز كه در ميان ما بودى آزمند ماندنت بوديم و فردا كه از ميان ما خواهى رفت آتش اشتياق در  

 خواهد كشيد. دل ما شعله

 

اَلُم َعَلْیَك َو لََعَ َفْضِلَك الَِّذي ُحِرْمَناُه َو لََعَ     َماٍض ِمْن َبَرََكِتَك ُسِلْبَناُه َالسَّ
ايم. و بر آن بركات كه پيش از اين ما را داده  بدرود تو را و آن فضل و كرم تو را كه اينك از آن محروم مانده  

 ايم. اينك از كفش داده  بودى و

 

ْقَت  ْفَتَنا ِبِه َو َوفَّ ْهِر الَِّذي َشرَّ ْهُل َهَذا الشَّ
َ
ا أ ُهمَّ ِإنَّ َك َلُه ِحَْي َجِهَل اْْلَْشِقَیاُء َوْقَتُه َو ُحِرُموا َاللَّ نِّ َنا ِِبَ

ْم َفْضَلُه    ِلَشَقاِِئِ
بار خدايا، ما آشناى اين ماهيم، ماهى كه ما را بدان شرف و منزلت دادى و به بركت نعمت و احسان خويش  

شور بختى خويش را از  داشتنش را توفيق دادى، در حالى كه مردمان شقى قدرش را نشناختند و روزه

 فضيلتش محروم ماندند.

 

ْیَنا ِبَتْوِفیِقَك ِص  لَّ ِتِه َو َقْد َُتَ ْنَت َوِِلُّ َما آَثْرَتَنا ِبِه ِمْن َمْعِرَفِتِه َو َهَدْيَتَنا َلُه ِمْن ُسنَّ
َ
َیاَمُه َو ِقَیاَمُه لََعَ أ

ْيَنا ِفیِه َقِلیال  ِمْن َكِثٍَي  دَّ
َ
 َتْقِصٍَي َو أ

د، تو بودى كه ما را برگزيدى و به شناخت اين ماه توفيق عنايت كردى و به سنت آن راه نمودى. اى خداون 

ما را توفيق روزه داشتن و نمازگزاردن ارزانى داشتى، هر چند ما قصور ورزيديم و اندكى از بسيار  تو بودى كه

 به جاى آورديم.
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َساَء   ِباْْلِ
ُهمَّ َفَلَك اْلحَْمُد ِإْقَرارا  ْلِسَنِتَنا َاللَّ

َ
َدِم َو ِمْن أ ا َعْقُد النَّ َضاَعِة َو َلَك ِمْن ُقُلوِِبَ  ِباْْلِ

افا  ِة َو اْعُِتَ
 ِصْدُق ااِلْعِتَذاِر 

كنيم و به تبهكارى خويش معترفيم.   بار خدايا، حمد تو راست در حالى كه به بدكردارى خويش اقرار مى 

 طلبيم.  ايم و از سر صدق از تو پوزش مى توست اگر در اعماق دلمان پشيمان شده  براى رضاى

 

ْجرا  نَْسَتْدِرُك ِبِه اْلَفْضَل اْْلَْرُغوَب ِفیِه َو َنْعَتاُض 
َ
ْفِريِط أ ا ِفیِه ِمَن التَّ َصاَِبَ

َ
ُجْرَنا لََعَ َما أ

ْ
ِبِه ِمْن َفأ

ْخِر امْْلَُْروِص َعَلْیِه  اِع الذُّ ُْنَ
َ
  أ

ايم، ما را پاداشى ده كه به يارى آن بر فضيلت  ت تو ورزيده پس در برابر قصورى كه در اين ماه در طاع 

 ايم بستانيم.  هاى گوناگون را كه به آن مشتاق شده  دست يابيم و آن اندوخته مرغوب

 

ْيِديَنا ِمْن 
َ
ْعَماِرَنا َما َبْْيَ أ

َ
َك َو اْبُل َْ ِبأ ْرَنا ِفیِه ِمْن َحقِّ ْوِجْب َلَنا ُعْذَرَك لََعَ َما َقصَّ

َ
َشْهِر َرَمَضاَن َو أ

  اْْلُْقِبِل 
 عذر تقصير ما را در اداى حق خود بپذير و عمر ما را تا رمضان ديگر دراز كن. 

 

ا َي  َنا ِإََل اْلِقَیاِم ِِبَ دِّ
َ
ْهُلُه ِمَن اْلِعَباَدِة َو أ

َ
ْنَت أ

َ
ا لََعَ َتَناُوِل َما أ ِعنِّ

َ
ْغَتَناُه َفأ اَعِة َفِإَذا َبلَّ ُه ِمَن الطَّ قُّ  ْسَتحِ

و چون به رمضان ديگر رسيديم، ياريمان ده تا آن سان كه سزاى خداوندى توست عبادتت كنيم و ما را به  

  كه سزاوار طاعت توست منزلتى رسان

 

ْهِر  ْهَرْيِن ِمْن ُشُهوِر الدَّ َك ِِف الشَّ ْجِر َلَنا ِمْن َصاِلحِ اْلَعَمِل َما َيُكوُن َدَرَك  ِلحَقِّ
َ
 َو أ

 اى برگمار كه اداى حق تو را در اين رمضان و رمضان ديگر، بايسته باشد. شايسته و به چنان اعمال  
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ْو َواَقْعَنا ِفیِه ِمْن َذْنٍب 
َ
ٍ أ
ْ
ْو ِإُث

َ
ْْلَْمَنا ِبِه ِِف َشْهِرَنا َهَذا ِمْن َْلٍَم أ

َ
ُهمَّ َو َما أ   َاللَّ

 يم،ا ايم، يا مرتكب آن شده  بار خدايا، در اين ماه اگر قصد گناه كرده  

 

ِو اْنَتَهْكَن 
َ
ْنُفَسَنا أ

َ
ْو لََعَ ِنْسَیاٍن َظَلْمَنا ِفیِه أ

َ
ا أ ٍد ِمنَّ ا ِبِه ُحْرَمة  ِمْن َو اْكَتَسْبَنا ِفیِه ِمْن َخِطیَئٍة لََعَ َتَعمُّ

َنا  َغَْيِ
را ايم، يا پرده حرمت ديگرى   يا به عمد خطايى از ما سر زده، يا از سر فراموشى ستمى بر خود روا داشته 

 ايم، دريده 

 

ا ِبَعْفِوَك َو اَل َتْنِصْبَنا ِفیِه ِْلَْعُْيِ الشَّ  َك َو اْعُف َعنَّ َنا ِبِسُْتِ ٍد َو آِلِه َو اْسُُتْ
  اِمِتَْي َفَصلِّ لََعَ ُمحَمَّ

بار خدايا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و گناه ما در پرده اغماض فرو پوش و ما را عفو كن و در برابر  

  شماتت كنندگان قرار مده ديدگان

 

ْنَكْرَت 
َ
اَرة  ِْلَا أ ة  َو َكفَّ ا َيُكوُن ِحطَّ اِعِنَْي َو اْسَتْعِمْلَنا ِِبَ ْلُسَن الطَّ

َ
ا ِفیِه  َو اَل َتْبُسْط َعَلْیَنا ِفیِه أ ِمنَّ

َفِتَك الَِّتي اَل َتْنَفُد َو َفْضِلَك الَِّذي اَل َيْنُقُص 
ْ
  ِبَرأ

دراز مگردان و ما را به رأفت پايان نيافتنى و فضل و كرم نقصان ناپذير خود به  و زبان طاعنان در حق ما 

اى، از ميان ببرد يا فرو  ايم و تو آن را نپسنديده  برگمار كه خطاهايى را كه در اين ماه مرتكب شده كارى

 پوشد.

 

ٍد َو آلِِه َو اْجُِبْ ُمِصیَبَتَنا ِبَشْهِر   ُمحَمَّ
ُهمَّ َصلِّ لََعَ ِم ِعیِدَنا َو ِفْطِرَناَاللَّ  َنا َو َباِرْك َلَنا ِِف ََيْ

بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندان او. ما از سپرى شدن رمضان اندوهگينيم، تو ما را بر اندوه اين  

 خير ده و اين روز عيد و روز روزه گشادن را بر ما مبارك گردان. فراق پاداش
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ٍم  ا َو َما َعَلَن  َو اْجَعْلُه ِمْن َخَْيِ ََيْ ْمحَاُه لَِذْنٍب َو اْغِفْر َلَنا َما َخِفَي ِمْن ُذُُنِِبَ
َ
ْجَلِبِه ِلَعْفٍو َو أ

َ
  َمرَّ َعَلْیَنا أ

چنان كن كه روز عيد از شمار بهترين روزهايى باشد كه بر ما گذشته و عفو تو را به سوى ما آورده و گناه ما  

 و نهان ما را بيامرز. زدوده است. بار خدايا، گناهان آشكار را

 

َئاِتَنا ُروِجِه ِمْن َسیِّ ْخِرْجَنا ِبخُ
َ
ْهِر ِمْن َخَطاَياَنا َو أ َنا ِبانِْساَلِخ َهَذا الشَّ ُهمَّ اْسَلخْ  َاللَّ

  اى خداوند، با به پايان رسيدن اين ماه ما را از لوث گناه پاك نماى و با رفتنش، از ورطه گناهان برهان 

 

ْوَفِرُِهْ َحّظا  ِمْنُه  َو اْجَعْلَنا ِمْن 
َ
ْم ِقْسما  ِفیِه َو أ ْجَزِْلِ

َ
ْهِلِه ِبِه َو أ

َ
ْسَعِد أ

َ
  أ

اند و نصيبشان از همه بيشتر بوده و بيش  ترين كسانى قرار ده كه در آن به عبادت تو پرداخته  و از نيكبخت 

 اند.  آن بهره يافته از همه از

 

ْهَر  ُهمَّ َو َمْن َرَعى َهَذا الشَّ ا َو  َاللَّ  ِرَعاََيِِه َو َحِفَظ ُحْرَمَتُه َح َُّ ِحْفِظَها َو َقاَم ِبحُُدوِدِه َح َُّ ِقَیاِْمَ
َح َُّ

ا ََق ُذُُنَبُه َح َُّ ُتَقاِِتَ  اتَّ
بار خدايا، اگر كسى از بندگان تو، حق اين ماه آن چنان كه شايسته اوست رعايت كرده و حرمتش نگه  

  ه جاى آورده و از گناهان پرهيز كردهخود و احكام آن را ب داشته و وظايف

 

َتَك َعَلْیِه  ْوَجَبْت ِرَضاَك َلُه َو َعَطَفْت َرَْحَ
َ
َب ِإَلْیَك ِبُقْرَبٍة أ ْو َتَقرَّ

َ
  أ

 و به تو تقرب جسته، آن سان كه خشنودى تو نصيبش شده و رحمت تو بر او روى نهاده، 

 

ْعِطَنا 
َ
ْضَعاَفُه ِمْن َفْضِلَك َفَهْب َلَنا ِمْثَلُه ِمْن ُوْجِدَك َو أ

َ
  َفِإنَّ َفْضَلَك اَل َيِغیُض   أ

نيازيت به ما نيز ارزانى دار و چند برابر آن از فضل  دهى، از خزانه بى  اى خداوند، همانند مزدى كه او را مى 

 كه خزاين فضل تو را نقصان نيست، عطا فرماى، خود
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ا َو ِإنَّ َخَزاِئَنَك اَل َتْنُقُص َبْل َتِفیُض   َو ِإنَّ َمَعاِدَن ِإْحَساِنَك اَل َتْفًَن َو ِإنَّ َعَطاَءَك لَلَْعَطاُء اْْلَُهنَّ
 بلكه همواره در افزايش است، و معادن احسان تو دستخوش فنا نشود و بخشش تو چه بخششى گواراست. 

 

ُجوِر َمْن 
ُ
ٍد َو آلِِه َو اْكُتْب َلَنا ِمْثَل أ  ُمحَمَّ

ُهمَّ َصلِّ لََعَ ِم اْلِقَیاَمِة  َاللَّ َد َلَك ِفیِه ِإََل ََيْ ْو َتَعبَّ
َ
 َصاَمُه أ

بار خدايا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و براى ما مزدى بنويس چونان مزد كسى كه اين ماه را تا روز  

 روزه داشته و تو را عبادت كرده است. قيامت

 

ِم ِفْطِرَنا ا َنُتوُب ِإَلْیَك ِِف ََيْ ُهمَّ ِإنَّ  الَِّذي َجَعْلَتُه لِلُْمْؤِمِنَْي ِعیدا  َو ُسُرورا   َاللَّ
 اى خداوند، ما در اين روز فطر، روز عيد و شادمانى مؤمنان، روز اجتماع مسلمانان به گرد يكديگر، 

 

ْو 
َ
ْسَلْفَناُه أ

َ
ْو ُسوٍء أ

َ
ْذَْنَْناُه أ

َ
َمعا  َو ُمحَْتَشدا  ِمْن ُكلِّ َذْنٍب أ ِتَك َمجْ ْضَمْرَناُه  َو ِْلَْهِل ِملَّ

َ
  َخاِطِر َشرٍّ أ

ايم و از هر كار زشت كه زين پيش از ما سر زده، و از هر خيال بد كه در دل   از هر گناه كه مرتكب شده 

 كنيم، ايم، توبه مى  داشته  خود پنهان

 

َبَة َمْن اَل َيْنَطِوي لََعَ ُرُجوٍع ِإََل َذْنٍب َو اَل َيُعوُد َبْعَدَها ِِف َخِطیَئٍة   َُتْ
 توبه كسى كه در دل خيال بازگشتش به گناه نيست و بار ديگر به گناه باز نگردد، 

 

اِب  َ  َو ااِلْرِتِ
كِّ وحا  َخَلَصْت ِمَن الشَّ َبة  ََنُ   َُتْ

 بازگشت، عارى از هر گونه شك و ريب.  اى بى  توبه 

 

ْتَنا َعَلْیَها ا َو َثبِّ ا َو اْرَض َعنَّ ْلَها ِمنَّ  َفَتَقبَّ
 اى را از ما بپذير و از ما خشنود شو و ما را در آن توبه ثابت قدم گردان. يا، چنين توبهبار خدا 
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َة َما َنْدُعوَك ِبِه َو َك  َد َلذَّ  َنجِ
ُهمَّ اْرُزْقَنا َخْوَف ِعَقاِب اْلَوِعیِد َو َشْوَق َثَواِب اْْلَْوُعوِد َحَّتَّ َبَة َما َاللَّ

ْ
أ

َُيَك ِمْنُه  جِ
  نَْسَت

  روزى ما ساز خوف از عقاب جهنم را و شوق به نعيم بهشت را، تا لذت آنچه را كه از تو خواستهاى خداوند،  

 آوريم وارهيم. يابيم و از اندوه آنچه از آن به تو پناه مى  ايم در

 

 ْ َتَك َو َقِبْلَت ِمهْْنُ ْم َمحَبَّ ْوَجْبَت َْلُ
َ
ِذيَن أ اِبَْي الَّ وَّ ْعَدَل َو اْجَعْلَنا ِعْنَدَك ِمَن التَّ

َ
ُمَراَجَعَة َطاَعِتَك َيا أ

  اْلَعاِدِلَْي 
اى كه   اى و پذيرفته  اى خداوند، ما را در شمار توبه كنندگانى در آور كه محبت خود را به آنان ارزانى داشته 

 تو باز گردند، اى دادگرترين دادگران. به طاعت

 

اِتَنا َو  َ ْمَّ
ُ
اَوْز َعْن آَباِئَنا َو أ ُهمَّ َتجَ ِم اْلِقَیاَمِة َاللَّ ْ َو َمْن َغَِبَ ِإََل ََيْ یعا  َمْن َسَلَف ِمهْْنُ ْهِل ِدنِيَنا ََجِ

َ
 أ

اند و آنان كه هنوز جام مرگ  اى خداوند، از پدران و مادران و همكيشان ما، آنان كه ديده از جهان بسته  

 گذر. اند، در  ننوشيده

 

َنا َو  یِّ ٍد َْنِ  ُمحَمَّ
ُهمَّ َصلِّ لََعَ ِبَْي َو َصلِّ َعَلْیِه َو آِلِه َكَما َاللَّ ْیَت لََعَ َماَلِئَكِتَك اْْلَُقرَّ آِلِه َكَما َصلَّ

َیاِئَك اْْلُْرَسِلَْي  ْْنِ
َ
ْیَت لََعَ أ   َصلَّ

  بار خدايا، بر محمد پيامبر ما و خاندان او درود بفرست همچنان كه بر مالئكه مقربين خود درود فرستاده 

 اى. درود بفرست، آن سان كه بر پيامبران مرسل خود درود فرستاده  خاندانش اى. و بر او و

 

ْفَضَل ِمْن َذِلَك َيا َربَّ اْلَعاَْلَِْي 
َ
اِلِحَْي َو أ ْیَت لََعَ ِعَباِدَك الصَّ   َو َصلِّ َعَلْیِه َو آِلِه َكَما َصلَّ

اى، درودى بر تر از درود  هو درود بفرست بر او و خاندانش، آن سان كه بندگان صالح خود را درود فرستاد 

 پروردگار جهانيان. آنها، اى
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ا ُدَعاُؤَنا اُب َْلَ َكُتَها َو َيَناُلَنا َنْفُعَها َو ُيْسَتجَ  َصاَلة  َتْبُلُغَنا ََبَ
 درودى كه بركت آن به ما رسد و سود آن نصيب ما گردد و سبب استجابت دعاى ما شود، 

 

ُم َمْن ُرِغَب ِإَلْی  َْكَ
َ
َك أ ْنَت لََعَ ُكلِّ ِإنَّ

َ
ْعَطى َمْن ُسِئَل ِمْن َفْضِلِه َو أ

َ
َل َعَلْیِه َو أ كِّ ْكََف َمْن ُُتُ

َ
ِه َو أ

 ٍء َقِديٌر  َشْي 
تر كسى هستى كه بدو رغبت توان يافت و كارسازترين كسى هستى كه بدو توكل توان كرد و تو  كه تو كريم 

 ء قدير. أنت على كل شي ترين كسان به سائالن درگاه خود هستى. و  خود بخشنده


