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دعاى روز اول ماه مبارك رمضان

 اللهَم  اجْعلْ صِیامــــی فـیه صِیـام الصّائِمیَن وقیامـــــی فیهِ قیاَم 
القائِمیَن وَنبّهْنـی فیهِ عن َنوَمۀِ الغافِلیَن وَهبْ لـی جُــرمــی فیهِ یا الَه 

العاَلمیَن واعْفُ عنّی یا عافیاً عنِ المجْرمیَن.
! روزه مرا در این روز مانند روزه داران حقیقی که مقبول توســـت قرار ده، و اقامه  خدایا

نمازم را مانند نمازگزاران واقعی، و مرا از خواب غافالن بیدار ســـاز و گناهم را ببخش اي 

معبود جهانیان و در گذر از من اى بخشنده ي گنهکاران. 

 

دعاى روز دوم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ َقرِّبْنی فیهِ اِلى َمرْضـاتَِک وَجنِّبْنی فیهِ مِن َسَخطَِک و َنقماتَِک 
و َوفِّقْنی فیهِ لِقِرآَئۀِ آیاتَِک بَِرحَْمتَِک یا أرَْحَم الرّاحِمین. 

! مرا در این روز به رضا و خشنودیت نزدیک ساز و از خشم و غضبت دور ساز، و براي   خدایا

قرائت قرآنت موفق گردان به حق رحمتت اي مهربانترین مهربانان عالم. 

 

دعاى روز سوم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ ارْزُقنـی فیهِ الذِّهَْن والتَّنبیَه َو باعِدْنـی فیهِ مَِن السَّفاَهۀِ والتَّمْویهِ 
َواجَْعلْ لی َنصیباً مِنْ کلِّ َخیْرٍ تَُنزِلُ فیهِ بِجودَِك یا أجَْوَد األجَْودیَن. 

! در این روز به من هوش و بیداري در طاعتت نصـیب فرما و از سفاهت و جهالت و   خداوندا

کار باطل و بیهوده دور گردان و از هر خیري که در این روز نازل میفرمایی، مرا نصــــیب 

بخش، به حق جود و کرمت اي بخشنده ترین بخشندگان عالم .
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دعاى روز چهارم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ َقوِّنـــی فیهِ َعلـــى اِقاَمۀِ َامرَِك َو َاذِقْنــــی فیهِ َحالَوةِ ذِکْرَِك َو 
َاوْزِعْنـــــی فیهِ لِأدآءِ شُکْرَِك بَِکَرمَِک َو احَْفظْنـــــی فیهِ بِحِفظَِک و 

ََستْرَِك یا َابَصَر النّاظِریَن . 
! مرا در این روز براي اقامه و انجام فرمانت قوت ببخش و حالوت و شیرینی ذکرت   خداوندا

را به من بچشـان و براي اداي شکر خود به کرمت مهیا ساز و در این روز مرا به حفظ و پرده 

پوشی از گناه محفوظ بدار، اي بصیرترین بینایان عالم! 

 

دعاى روز پنجم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ اجَعلْنی فیهِ مَِن المُســـــــــَتغْفِریَن ، َو اجَعلنی فیهِ مِن عِبادَِك 
الصّالحیَن القانِتیَن ، َو اجَعلنی فیهِ مِن َاوْلیائَِک المَُقرَّبیَن ، بَِرأَفتَِک 

یا َارَحَم الرّاحمیَن. 
! مرا در این روز از توبه کنندگان قرار ده و از بندگان مطیع خود مقرر فرما و هم در   خداوندا

این روز مرا از دوســتان مقرب درگاه خود قرار ده، به حق لطف و رأفتت، اي مهربان ترین 

مهربانان عالم! 

 

دعاى روز ششم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ ال َتخْذُلنی فیهِ لَِتَعرُّضِ َمعصَِیتَِک ، َو الَتضــــــرِبنی بِسِیاطِ 
َنقَِمتَِک ، َو َزحْزِحنـــی فیهِ مِن موُجِبات َسَخطَِک بَِمنَِّک َو َایادیَک یا 

مُنَتهى َرغَْبۀِ الرّاغِبیَن. 
! مرا در این روز به واسطه ارتکاب گناه خوار مســاز و با تازیانه قهرت کیفر مکن و از   خدایا

موجبات خشـم و غضـبت دور گردان، به حق احسـان و نعمتهاي بیشـمار تو به خلق اي 

منتهی آرزوي مشتاقان. 



دعاى روز هفتم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ َاعِنّی فیهِ َعلى صِیامِهِ َو قِیامِهِ ، َو َجنِّبنـی فیهِ مِن َهَفواتِهِ َواثامِهِ 
، َو ارْزُقنی فیهِ ذِکَْرَك بَِدوامِهِ ، بَِتوْفیقَِک یا هادَِي المُضِّلیَن. 

 خداوندا! در این روز مرا بر روزه گرفتن و اقامه نماز یاري کن و از لغزش ها و گناهان دور ساز 

) نصیبم فرما، به حق توفیق و بخششت اي رهنماي  (که تمام روز به یاد تو باشم و ذکر دائم 

گمراهان عالم! 

دعاى روز هشتم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ ارْزُقْنی فیهِ َرحَمَۀ اَألیْتامِ َو اِطعاَم الطَّعامِ َواِفْشـــــــــاَء  السّالمِ 
وصُحَْبۀِ الکِرامِ بَِطوْلَِک یا ملجأ اآلمِلین.

! در این روز مرا توفیق ترحم به یتیمان و اطعام به گرسنگان و افشا و انتشار سالم   خداوندا

بین مسلمانان و مصاحبت نیکان نصیب فرما، به حق انعامت اي پناه آرزومندان عالم! 

 

دعاى روز نهم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ اجَْعل لی فیهِ َنصـــــــــیباً مِن َرحَمتَِک الواسَِعۀِ ، َو اهْدِنی فیهِ 
لَِبراهینَِک السّاطَِعۀِ ، َو خُذْ بِناصَِیتی إلى َمرْضــــــــــــاتَِک الجامَِعۀِ 

بَِمَحبَّتَِک یا َاَمَل المُشتاقیَن. 
! مرا نصــیبی کامل از رحمت واسعه خود عطا فرما و به ادله و براهین روشن خود   خداوندا

هدایتم نما و سرنوشت مرا به سوي رضا و خشـنودي خودت که جامع هر نعمت است سوق 

ده به حق دوستی و محبتت، اي امید و آرزوي مشتاقان عالم! 
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دعاى روز دهم ماه مبارك رمضان

اللَّهُمَّ اجَْعلنی فیهِ مَِن المَُتَوکِلیَن َعَلیَْک واجْعلنـی فیهِ من الفائِـزیَن 
َلَدیَْک واجْعلنی فیهِ من المَُقرّبیَن الیَک بإحْسانَِک یاغاَیَۀ الطّالِبین.

! مرا در این روز از متوکالن درگاهت قرار ده و نیز از کامروایان حضـــرتت و مقربان   خدایا

درگاهت قرار ده، به حق احسانت، اي نهایت همت جویندگان! 

دعاى روز یازدهم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ َحبِّبْ اَِلیَّ فیهِ الْإحسـاَن ، َو َکرِّهْ فیهِ الْفُسُوَق َو العِصــیاَن َو َحرِّمْ 
َعَلیَّ فیهِ الَسَخَط َو النّیراَن بَعوْنَِک یاغیاَث المُسَتغیثیَن. 

! در این روز احسان و نیکوکاري را محبوب و مطلوب من ساز و فسـق و معاصی را   خداوندا

ناپسـند من قرار ده و در این روز خشـم و آتش قهرت را بر من حرام گردان، به حق توان و 

نصرتت، اي فریاد رس درماندگان عالم! 

دعاى روز دوازدهم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ َزیِّنِّـــی فیهِ بالسِّترِ َو الَْعفافِ ، َو اسْتُـــرنــــی فیهِ بِلِباسِ الْقُنُوعِ و 
َالَکفافِ ، َو احْمِلنی فیهِ َعَلى الَْعدْلِ َو الْإنصـافِ ، َو آمنِّی فیهِ مِنْ کُلِّ 

ما َاخافُ بِعِصَْمتَِک یاعصَمَۀ الْخائفیَن. 
! در این روز مرا به زیور ستر و عفت نفس بیآراي و به جامه قناعت و کفاف بپوشان   خداوندا

و مرا به عدل و انصاف مزین ساز و از هر چه ترسانم مرا ایمنی بخش، به حق عصـمتت، اي 

عصمت بخش خداترسان عالم! 
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دعاى روز سیزدهم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ َطهِّرْنـی فیهِ مَِن الدَّنسِ َو الْأقْذارِ ، َو َصبِّرْنـی فیهِ َعلـى کائِناتِ 
الَْأقدارِ ، َو َوفِّقْنـــی فیهِ لِلتُّقـــى َو صُحَْبۀِ الْأبــــرارِ بَِعوْنَِک یاقُرََّة َعیْن 

الَْمساکینِ. 
) پاك ســاز و بر  ! در این روز مرا از پلیدي و کثافت اخالقی (هواي نفس و گناهان  خداوندا

حوادث خیر و شر قضـا و قدر صبر و تحمل عطا فرما و بر تقوي و پرهیزکاري و مصـاحبت 

نیکوکاران عالم موفق گردان، به حق قدرت و توانایی ات اي مایه شـــــادي و اطمینان 

مسکینان! 

دعاى روز چهاردهم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ التُؤاخِذْنی فیهِ بالَْعَثراتِ ، َو َاقِلْنـی فیهِ مَِن الَْخطایا َو الَْهَفواتِ ، 
َو ال َتجَْعلْنی فیهِ َغَرضاً لِلَْبالیا َو األفاتِ بِعزَّتَِک یاعِزَّ المُسْلمیَن. 

 خداوندا! در این روز مرا به لغزشــهایم مؤاخذه مکن و عذر خطاهایم بپذیر و مرا هدف تیر 

بالها و آفتهاي عالم قرار مده، به حق عزت و جاللت اي عزت بخش اهل اسالم! 

دعاى روز پانزدهم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ ارْزُقْنـــــــــــــی فیهِ طاَعَۀ الخاشِعیَن ، َو اشَْرحْ فیهِ َصدري بِاناَبۀِ 
المُخْبِتیَن ، بِأمانَِک یاأماَن الخائِفیَن. 

! در این روز طاعت بندگان خاشع و خاضع خود را نصـیب من گردان و شرح صدر   خداوندا

مردان فروتن خداترس را به من عطا فرما، به حق امان بخشی خود اي پناه دل هاي ترسان! 
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دعاى روز شانزدهم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ َوفِّقْنی فیهِ لِمُواَفَقۀِ الْأبرارِ، َو َجنِّبْنی فیهِ مُراَفَقۀِ األشــرارِ، َوآونی 
فیهِ بَرحَمتَِک إلى دارِ الَقرارِ بإلهیَّتَِک یا إله العاَلمیَن . 

 خداوندا! در این روز مـــرا به موافقت (اعمال و افکار) نیکان عالم موفق بدار و از رفاقت و 

مصـاحبت اظرار جهان دور گردان و مرا در بهشـت جاودانه ات به رحمت منزل ده، به حق 

الهیت و معبودیتت اي پروردگار عالمیان! 

دعاى روز هفدهم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ اهدِنی فیهِ لِصـــالِحِ األعْمالِ ، َو اقضِ لی فیهِ الحوائَِج َو اآلمالِ یا 
َمنْ ال َیحتاجُ إلى التَّفســـیرِ َو السُّؤالِ ، یا عالِماً بِما فی صُدُورِ العاَلمیَن 

َصلِّ َعلى مَُحمَّدٍ َو آلهِ الطّاهِریَن . 
! در این روز مرا با اعمال صالح راهنمایی کن و حاجتها و آرزوهایم را برآورده سـاز   خداوندا

اي کسی که نیازمند شرح و تفسـیر حاجات بندگان نیسـتی، اي خدایی که قبل از اینکه 

کسـی حاجات خود را به تو بگوید، تو به اسرار دل او آگاهی ، اینک درود و سالم خود را بر 

محمد (ص) و آل او ارزانی فرما! 

دعاى روز هیجدهم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ َنبِّهنی فیهِ لَِبَرکاتِ أســـــحارِهِ ، َو نوِّرْ َقلْبی بِضِیاءِ أنوارِهِ ، َو خُذْ 
بِکُلِّ أعْضائِی إلى اتِّباعِ آثارِهِ بِنُورَِك یا مَُنوَِّر قُلُوبِ العارِفیَن . 

! در این روز مرا با اعمال صالح راهنمایی کن و حاجتها و آرزوهایم را برآورده سـاز   خداوندا

اي کسی که نیازمند شرح و تفسـیر حاجات بندگان نیسـتی، اي خدایی که قبل از اینکه 

کسـی حاجات خود را به تو بگوید، تو به اسرار دل او آگاهی ، اینک درود و سالم خود را بر 

محمد (ص) و آل او ارزانی فرما! 
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دعاى روز نوزدهم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ َوفِّـر فیهِ َحظّـی مِن َبَرکاتِهِ ، َو َسهِّلْ َسبیلـی إلـى خیْـراتِهِ ، َو ال 
َتحْرِمْنی َقبُوَل َحَسناتِهِ یا هادِیاً إلى الَحقِّ المُبینِ . 

! در این روز بهره مرا از برکاتش فراوان گردان و به سوي خیراتش راه مرا سـهل و   خداوندا

آسان ساز و از حسـنات مقبولش مرا محروم مسـاز، اي هدایت کننده به سوي دین و حق 

روشن! 

دعاى روز بیستم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ افَْتحْ لی فیهِ أبواَب الجِنان ، َو أغلِقْ َعنَّی فیهِ أبواَب النِّیـرانِ ، َو 
َوفِّقْنی فیهِ لِتِالَوةِ القُرآنِ یامُنْزَِل السَّکیَنۀِ فی قُلُوبِ المؤمِنین . 

! در این روز بر روي من درهاي بهشت را بگشا و درهاي آتش دوزخ را به رویم ببند   خداوندا

و مرا توفیق تالوت قرآن عطا فرما، اي فرود آرنده وقار و سکینه بر دلهاي اهل ایمان! 

دعاى روز بیست و یکم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ اجَْعلْ لی فیهِ إلى َمرضــــاتَِک َدلیالً ، و ال َتجَعلْ لِلشَّیْطانِ فیهِ 
َعَلیَّ َسبیالً ، َو اجَْعلِ الَجنََّۀ لــــــــــــی َمنْزِالً َو َمقیالً ، یا قاضَِی َحوائِج 

الطّالِبیَن . 
! در این روز مرا به سوي رضا و خشـــنودي خود راهنمایی کن و شیطان را بر من   خداوندا

مسلط مگردان و بهشت را منزل و جایگاهم قرار ده اي برآوردنده حاجات طالبان معرفت و 

مشتاقان حقیقت! 
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دعاى روز بیست و دوم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ افَْتحْ لــــــــی فیهِ أبواَب َفضْلَِک ، َو أنزِل َعَلیَّ فیهِ َبَرکاتَِک ، َو 
َوفِّقْنی فیهِ لِمُوجِباتِ َمرضــاتَِک ، َو أسْکِنِّی فیهِ بُحْبُوحاتِ َجنّاَتَک ، 

یا َمجیَب َدعَوةِ المُضَْطرِّیَن . 
! در این روز بر روي من درهاي فضل و کَرَمت را بگشا و بر من برکاتت را نازل فرما و   خداوندا

بر موجبات رضا و خشـنودیت موفقم بدار و در وسط بهشــت هایت مرا مســکن ده، اي 

پذیرنده دعاي پریشانان و درماندگان! 

دعاى روز بیست و سوم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ اغْسِلْنی فیهِ مَِن الذُّنُوبِ ، َو َطهِّرْنی فیهِ مَِن العُیُوبِ ، َو امَْتحِنْ 
َقلبی فیهِ بَِتقَْوى القُلُوبِ ، یامُقیَل َعَثراتِ المُذنِبین . 

! در این روز مرا از گناهان پاکیزه گردان و از هر عیب و نقصی پاك ساز و دلم را در   خداوندا

آزمایش، رتبه دلهاي اهل تقوي بخش، اي پذیرنده عذر لغزشهاي گناهکاران! 

دعاى روز بیست و چهارم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ إنِّی أســـــألَُک فیهِ مایُرضـــــیَک ، َو أعُوذُ بَِک مِمّا یُؤذیَک ، َو 
أسألَُک التَّوفیَق فیهِ لَِأنْ اُطیَعَک َوال أعْصَِیَک ، یا َجواَد السّائِلیَن . 

! در این روز از تو درخواست می کنم آنچه را که رضـاي تو در اوسـت؛ و به تو پناه   خداوندا

میبرم از آنچه تو را ناپسـند است و از تو توفیق می خواهم که در تمام این روز به فرمان تو 

باشم و هیچ نافرمانی نکنم، اي عطا کننده سؤال کنندگان! 
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دعاى روز بیست و پنجم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ اجَْعلنـــی فیهِ مُحِبّاً لِأوْلیائَِک ، َو مُعادِیاً لِأعْدائَِک ، مُسَْتنّاً بِسُنَّۀِ 
خاَتمِ أنبیائَک ، یا عاصَِم قٌلٌوبِ النَّبیّیَن . 

! مرا در این روز محب دوستانت و عدو دشمنانت قرار ده و در راه و روش به طریقه   خداوندا

و سنت خاتم پیغمبرانت بدار، اي عصمت بخش دلهاي پیغمبران! 

دعاى روز بیست وششم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ اجَْعلْ َسعْیی فیهِ َمشــــکوراً ، َو َذنبی فیهِ َمغفُوراً ، َو َعَملی فیهِ 
َمقبُوالً ، َو َعیْبی فیهِ َمستوراً یا أسَمَع السّامِعیَن . 

! در این روز سعی و کوششـــم را در راه طاعتت بپذیر و جزاي خیر عطایم فرما و   خداوندا

گناهانم را در این روز ببخش و عملم را مقبول درگاهت ساز و عیبم را مســتور گردان، اي 

بهترین شنواي دعاي خلق! 

دعاى روز بیست و هفتم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ ارْزُقنی فیهِ َفضَْل َلیَلۀِ الَقدرِ ، َو َصیِّرْ اُمُوري فیهِ مَِن العُسـرِ إلى 
الیُســـــرِ ، َو اقَبلْ َمعاذیري َو حُطَّ َعنِّی الذَّنَب َو الوِزَْر ، یا َرؤُفاً بِعِبادِهِ 

الصّالِحیَن . 
! در این روز فضیلت لیلۀ القدر را نصـیب من گردان و تمام امور و کارهاي مشـکل   خداوندا

مرا آسان و راحت ساز و عذرهایم را بپذیر و گناهانم را محو و نابود فرما، اي رئوف و مهربان 

در حق صالحان! 

101010



111111

دعاى روز بیست و هشتم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ َوفِّرْ َحظِّی فیهِ مَِن النَّوافِلِ ، َو أکْرِمنی فیهِ بِإحضارِ الَمسـائِلِ ، َو 
َقرِّبْ فیهِ َوســـیَلتی إَلیَک مِنْ َبیْنِ الَوســــائِلِ ، یا َمن ال َیشَْغلُهُ إلحاحُ 

المُلِحِّیَن . 
! در این روز به اعمال نافله و مســـتحبات من بهره وافر عطا فرما و براي حاضر و   خداوندا

آماده ســـاختن اموري که در دنیا و آخرت به آن نیاز دارم در حقم کرم فرما و من را با هر 

وسیله اي بین اسباب و وسایل به سوي خودت نزدیک کن، اي خدایی که سماحت و الحاح 

بندگان تو را از کار لطف و جود و بخشش باز نخواهد داشت! 

دعاى روز بیست ونهم ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ َغشِّنـی فیهِ بالرَّحَْمۀِ ، َو ارْزُقنـی فیهِ التَّوفیَق َو العِصَْمَۀ ، َو َطهِّـر 
َقلبی مِن َغیاهِبِ التُّهَمۀِ ، یاَرحیماً بِعبادِهِ المُؤمِنیَن . 

! در این روز مرا ســراپا به رحمت خود درپوشــان و هم توفیق و حفظ از گناهان   خداوندا

روزي فرما و دلم را از تاریکی هاي شک آور و اوهام باطل پاك دار، اي خداي مهربان بر اهل 

ایمان! 

دعاى روز سى ام ماه مبارك رمضان

 اللَّهُمَّ اجَْعلْ صِیامی فیهِ بِالشُّکْرِ َوالَْقبُولِ َعلی ما َترْضــــاهُ َویرْضـــــاهُ 
الرَّسُولُ مُحَْکَمۀً فُرُوعُهُ بِاالُْصُولِ بَِحقِّ َسیدِنا مَُحمَّد َو الِهِ الطّاهِــــــریَن 

َوالَْحمْدُ هللاِِ َربِّ الْعاَلمیَن. 
! چنان کن روزه ام در این ماه که مورد قدردانی و پذیرش بوده و مورد پســـند تو و   خدایا

پسند رسولت باشد و فروع آن را به وسیله اصول آن محکم اساس گردان، به حق آقاي ما، 

محمد و آل پاکش و ستایش خاص پروردگار جهانیان است. 



: دو رکعت اول، بعد از خواندن حمد و سوره، باید پنج  نماز عید فطر و قربان دو رکعت است

تکبیر بگوید، بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند، بعد از قنوت پنجم، تکبیر دیگرى بگوید، 

به رکوع رود، دو ســجده بجا آورد، برخیزد و در رکعت دوم چهار تکبیر بگوید، بعد از هر 

تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بگوید، به رکوع رود، بعد از رکوع دو ســـجده کند، 

تشهد بخواند و نماز را سالم دهد. 

در قنوت نماز عید فطر و قربان، هر دعا و ذکرى بخواند کافیسـت، اما بهتر است این دعا را 

بخواند: 

اللّهُمَّ َأهَْل الْکِبْـــــــریاءِ َوالَْعَظمۀِ َو أهَْل الجُودِ َوالَجَبرُوتِ َو َأهَْل الَعفْو 
َوالرَّحَْمۀِ َو َأهَْل الَتقّو ى َوالَمغْفَِرة، َأسَْئلَُک َبَحقِّ هَذا الْــــــــیَومِ الّذي 
َجَعلَْتهُ لِلمُسْلِمیَن عیداً َو لِمَُحمّدٍ َصلّـ ى اهللاُ َعلیْه َو آلِهِ ذُخْــراً َو َشَرفَا َو 
کِرامتاً َو َمزیداً، َأن تَُصلّی َعل ى مَُحمّدٍ َو آلِ مَُحمَّدٍ َو َأنْ تُدْخِلنی فی 
کُلِّ َخیْرٍ َأدَْخلَْت فیهِ مَُحمَّداً َو آَل مَُحمَّد َو َأنْ تُخْرَِجنــی مِنْ کُلِّ سُوءٍ 
َأخَْرجَْت مِنْهُ مَُحمَّداً َو آل مَُحمَّدٍ، َصَل واتَُک َعَلیُهِ َو َعَلیْهِمْ، اللّهُمَّ إنـی 
َأسَْئَلَک َخـــــیَر  ما َسَئَلَک مِنْهُ عِـــــبادَُك ال صّالِحُوَن َوَاعُوذُ بَِک مِمّا 

اسَْتعاَذ مِنْهُ عِبادَُك الْمُخْلِصوَُن (ال صّالِحُوَن). 
نماز عید سوره مخصـوصى ندارد، ولى بهتر است که در رکعت اول آن سوره “شمس”  و در 
رکعت دوم سوره “غاشیه”  را بخوانند، یا در رکعت اول سوره “سبح اسـم” و در رکعت دوم 

سوره “شمس” را بخوانند.

مســتحب است در نماز عید بر زمین سجده کنند و در حال گفتن تکبیرها دستها را بلند 
. بعد از نماز مغرب و عشـاى شب عید فطر و بعد از نماز صبح و  کنند و نماز را بلند بخوانند 

ظهر و عصر روز عید و نیز بعد از نماز عید فطر مستحب است این تکبیرها را بگویند:

. “اللّه اکبر, اللّه اکبر, ال اله اال اللّه واللّه اکبر, اللّه اکبر وللّه الحمد, اللّه اکبر على ما هدانا “
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دعاي 
یا علی و یا عظیم

یا َعلِىُّ یا َعظیمُ یا َغفُورُ یا َرحیمُ
اى واال اى بزرگ اى آمرزنده اى مهربان

َانَْت الَرّبُّ الَْعظیمُ اَلّذى َلیَْس َکمِثْلِهِ َشىءٌ َو هَُو الَسّمیعُ الَْبصیرُ
تویى پروردگار بزرگى که نیست مانند او چیزى و او شنوا و بینا است

َو هذا َشهْرٌ َعَظّمَْتهُ َو َکَرّمَْتهُ َو َشَرّفَْتهُ َو َفَضّلَْتهُ َعَلى الشُّهُورِ
و این ماهى است که آنرا بزرگ و گرامى داشته و او را شرافت و برترى داده اى بر 

ماههاى دیگر

َو هَُو الَشّهْرُ اَلّذى َفَرضَْت صِیاَمهُ َعَلَىّ َو هَُو َشهْرُ َرَمضاَن
و این ماهى است که روزه آن را بر من واجب کرده و این ماه رمضان است

اَلّذى َانَْزلَْت فیهِ الْقُرْآَن هُدىً لِلنّاسِ َو َبیِّناتٍ مَِن الْهُدى َوالْفُرْقانِ
همان ماهى که قرآن را در آن فرو فرستادى آن قرآنى که راهنماى مردم

و نشانه هاى روشنى از هدایت و جدا ساختن (میان حق و باطل ) است

َو َجَعلَْت فیهِ َلیَْلَۀ الَْقدْرِ َو َجَعلَْتها َخیْراً مِنْ َالْفِ َشهْرٍ
و قراردادى در این ماه شب قدر را و آن را بهتر از هزار ماه کردى

َفیا َذالَْمنِّ َو ال یَُمنُّ َعَلیَْک مَُنّ َعَلَىّ بَِفکاكِ َرَقَبتى مَِن النّارِ
پس اى منت دارى که کسى بر تو منت ندارد منت بنه بر من به آزاد ساختنم از آتش

فیَمنْ َتمُنُّ َعَلیْهِ َو َادْخِلْنِى الَْجَنَّۀ بَِرحَْمتَِک یا َارَْحَم الرّاحِمیَن
در میان آنانکه بر آنها منت نهى و داخل بهشتم گردان برحمتت اى مهربانترین 

مهربانان
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دعاي 
اهل القبور السرور

َاللّهَُمّ َادْخِلْ َعلى َاهْلِ الْقُبُورِ السُّرُوَر، َاللّهَُمّ َاغْنِ کَُلّ َفقیرٍ
خدایا بفرست بر خفتگان در گور نشاط و سرور، خدایا دارا کن هر ندارى را

َاللّهَُمّ َاشْبِعْ کَُلّ جایِعٍ، َاللّهَُمّ اکْسُ کَُلّ عُرْیانٍ
خدایا سیر کن هر گرسنه اى را، خدایا بپوشان هر برهنه را

َاللّهَُمّ اقْضِ َدیَْن کُلِّ َمدینٍ، َاللّهَُمّ َفرِّجْ َعنْ کُلِّ َمکْرُوبٍ
خدایا ادا کن قرض هر قرضدارى را، خدایا بگشا اندوه هر غمزده را

َاللّهَُمّ رَُدّ کَُلّ َغریبٍ، َاللّهَُمّ فَُکّ کَُلّ َاسیرٍ
خدایا به وطن بازگردان هر دور از وطنى را، خدایا آزاد کن هر اسیرى را

َاللّهَُمّ َاصْلِحْ کَُلّ فاسِدٍ مِنْ اُمُورِ الْمُسْلِمیَن، َاللّهَُمّ اشْفِ کَُلّ َمریضٍ
خدایا اصالح کن هر فسادى را از کار مسلمین، خدایا درمان کن هر بیمارى را

َاللّهَُمّ سَُدّ َفقَْرنا بِغِناَك، َاللّهَُمّ َغیِّرْ سُوَء حالِنا بِحُسْنِ حالَِک
خدایا ببند رخنه فقر ما را به وسیله دارائى خود، خدایا بدى حال ما را بخوبى حال 

خودت مبدل کن

َاللّهَُمّ اقْضِ َعَنّا الَدّیَْن َوَاغْنِنا مَِن الَْفقْرِ، اَِنَّک َعلى کُلِّ َشىءٍ َقدیرٌ
خدایا ادا کن از ما قرض و بدهیمان را و بى نیازمان کن از ندارى، به راستى که تو بر هر 

چیز توانائى
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توصیه هاي غذایی

براي روزه داران
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اگرچه براي روزه داران  واقعی فواید روزه و آثاري که بر جسـم آنها دارد هدف 

اصلی نیست ، اما به هرحال در روایات بر این نکته تاکید شده است که گذشته 

 . از آثار معنوي، روزه ماه رمضان در سالمت جسـمی روزه داران هم مؤثر است

اما نباید فراموش کرد که تنها در شـرایطی می توان انتظار داشـت که روزه دار 

. مثالً روزه  سالمت جسم و روح را به دست آورد که مطابق اصول صحیحی باشد

می تواند با کاهش وزن بدن، سبب کاهش فشـار بر مفاصل استخوانی پا، کمر و 

سـایر اندام شـود؛ البته در صـورتی که شـخص روزه دار در خوردن افطاري و 

 . سحري طوري زیاده روي نکند که بعد از پایان ماه رمضان اضافه وزن پیدا کند

رعایت توصیه هاي زیر می تواند به یک روزه داري سالم کمک کند.

توصیه هاي عمومی براي روزه داران:

- اول سـاعات بعد از سـحري و سـپس سـاعات بعد از افطار به ترتیب براي  1

مطالعه دانش آموزان و دانشجویان وقت مناسبی است.

3- درماه رمضـان تمرینات ورزشی سبک تر باشد، زیرا بدن نمک و آب زیادي 

در جریان ورزش از دست می دهد و در ورزش هاي شدید منجر به ضعف شدید 

. ورزشکار باید تا سحر به تدریج مایعات زیادي مصــرف کند که  بدن می شود

نیازهاي بدنش تامین شود.

4- خرما  ، سوپ، سبزیجات و شیر براي افطار ورزشکاران توصیه می شود.

5- میزان انرژي تامین شده از پروتئین در ورزشکاران باید حدود 15 درصـد و 

2 درصد باشد؛ چون پروتئین زیاد، مناسب نیست و سبب تولید مواد  حداکثر 0

زاید در خون و احساس خستگی در حین ورزش می شود.

توصیه هاي غذایی
براي روزه داران

111111161616



توصیه هایی براي سحري :

1- فراموش نکنید که پرخوري در هنگام سحر نه تنها از احسـاس گرسنگی در 

ساعات انتهایی روز جلوگیري نمی کند، بلکه در ساعات ابتدایی بعد از سـحر، 

فشــــار زیادي را به معده و دستگاه گوارشی فرد وارد می کند که سبب بروز 

عالئمی نظیر سوء هاضمه، درد و نفخ معده می شود.

- در ماه رمضــــان سعی کنید شب ها زود بخوابید تا بتوانید سحر به موقع          2

( تقریباً 5/1 ساعت قبل از اذان صبح ) بیدار شـوید. با این روش از ورود مقدار 

زیادي غذا و مایعات به معده و تجمع آنها جلوگیري می کنید و هضــم غذا نیز 

راحت تر خواهد بود.

-  بیدار نشدن براي سحري کامالً اشتباه است و در طوالنی مدت سبب ضعف  3

و  بی حالی روزه داران خواهد شد.

4-  در ســــحر از مواد غذایی پروتئین دار ( تخم مرغ  ، حبوبات  ، لبنیات  و 

گوشت ) استفاده کنید و به جاي نوشیدن آب زیاد، میوه هاي آب دار بخورید.

. یک لیوان  - مایعات توصیه شده براي سحري باید به تدریج نوشیده شـوند 5

آب میوه و یک لیوان شربت عسل  یا قند اثر مفیدي خواهد داشت.

111111171717

 در ســـــــــــــحر از مواد غذایی پروتئین دار ( تخم مرغ ،حبوبات ، 

لبنیات و گوشـت ) اســتفاده کنید و به جاي نوشــیدن آب زیاد، 

میوه هاي آب دار بخورید.



توصیه هایی براي افطاري:

1- بیشـــتر انرژي بدن باید با خوردن سحري تامین شود. پس افطار را سبک 

بخورید تا شکم سنگین نشود.

2- غذاي افطار باید سبک و پرکالري بوده و سریع هضـــم شود. مثل: خرما  ، 

. شـما هم حتماً از غذاهاي کم  شـله زرد  ، مقداري کمی شـیر و چاي  کمرنگ

حجم استفاده کنید تا به معده فشاري وارد نشود.

- بهتر اسـت با چاي شـیرین و خرما روزه خود را باز کنید و حتی المقدور از  3

نوشـیدن آب زیاد بپرهیزید؛ چون این کار باعث بی حالی، ضـعف و درد معده 

خواهد شد.

4-  موقع افطار مایعات زیادي مصـرف نکنید؛ چرا که مصــرف مایعات در این 

زمان، سبب سوء هاضمه می شود، اگرچه در ساعات بعد از افطار نوشـیدن آب 

زیاد مفید است.

5- در زمان افطار و سحر از خوردن غذاهاي پرچرب خودداري کنید.

6- حتما بین افطار تا شـام 2 تا 3 واحد میوه میل کنید تا در پایان این ماه دچار 

کمبود انواع ویتامین ها نشوید.

7- در وعده افطار، زیاد چاي نخورید؛ زیرا این نوشـیدنی مدر اســت و ممکن 

است شما را به کم آبی مبتال کند.

111111181818

 .  غذاي افطار باید سبک و پرکالري بوده و سریع هضــــــم شود

مثل: خرما ، شله زرد ، مقداري کمی شیر و چاي کمرنگ.



احکام روزه
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چیزهایی که روزه را باطل می کند:

نه چیز روزه را باطل می کند که برخی از آن ها عبارتند از:

1- خوردن و آشامیدن

2- دروغ بستن به خدا و پیغمبر(ص) و جانشینان پیغمبر(ع)

3- رساندن غبار غلیظ به حلق 

4- فرو بردن تمام سر در آب

5- باقى ماندن بر جنابت و حیض تا  اذان صبح

6- اماله کردن با چیزهاى روان

7- قى کردن

8- استمناء، یعنی انسان با خود کاري کند که منی از او بیرون آید

9- جماع

کفاره روزه چیست؟

. روزه را  افطار کرده باشد و تا رمضان  . . اگر شخص به علت بیماري یا مسافرت و

سال بعد موفق به گرفتن قضاي آن نشـده باشد عالوه بر قضـاي روزه براي هر 

روز یک مد طعام (750 گرم آرد، گندم، برنج و...) بعنوان کفاره به فقیـر بدهد و 

اگر بدون عذر عمدا روزه خود را باطل کرده باشد براي هر روز عالوه بر قضـا 60 

مد طعام به 60 مســکین باید بدهد و یا 60 روز روزه بگیرد و اگر به چیز حرامی 

روزه را باطل کرده است عالوه بر اطعام 60 مســکین براي هر روز، 60 روز روزه 

هم باید بگیرد.

احکام روزه
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کسانى که روزه بر آنها واجب نیست: 

1- کسى که به واسطه پیرى نمیتواند روزه بگیرد، یا براى او مشـقت دارد، روزه 

بر او واجب نیســت ولى در صورت دوم باید براى هر روز یک مد که تقریبا ده 

سیر است گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد.

-  کسـى که به واسطه پیرى روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضـان بتواند روزه  2

بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید قضاى روزهایى را که نگرفته بجا آورد.

- اگر انسان مرضى دارد که زیاد تشنه میشـود و نمیتواند تشـنگى را تحمل  3

کند یا براى او مشـقت دارد، روزه بر او واجب نیســت ولى در صورت دوم باید 

براى هر روز یک مد گندم یا جو و مانند اینها به فقیـر بدهد و احتیاط واجب آن 

است که بیشتر از مقدارى که ناچار است آب نیاشامد و چنانچه بعد بتواند روزه 

بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید روزه هایى را که نگرفته قضا نماید.

احکام روزه
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روزه هاى حرام و مکروه:

- روزه عید فطر و قربان حرام است و نیز روزى را که انســــان نمیداند آخر  1

شعبان است یا اول رمضان، اگر به نیت اول رمضان روزه بگیرد، حرام میباشد.

- روزه مستحبى اوالد اگر اسباب اذیت پدر و مادر یا جد شود، جایز نیسـت،  2

بلکه اگر اسباب اذیت آنان نشود، ولى او را از گرفتن روزه مستحبى جلوگیرى 

کنند، احتیاط واجب آن است که روزه نگیرد.

- اگر پسر بدون اجازه پدر روزه مسـتحبى بگیرد و در بین روز پدر او را نهى  3

کند، باید افطار کند.

4-کسـى که میداند روزه براى او ضرر ندارد، اگرچه دکتر بگوید ضرر دارد باید 

روزه بگیرد و کســـى که یقین یا گمان دارد که روزه برایش ضرر دارد اگرچه 

دکتر بگوید ضرر ندارد باید روزه نگیرد و اگر روزه بگیرد، صحیح نیسـت، مگر 

آن که به قصد قربت بگیرد و بعد معلوم شود ضرر نداشته.

- اگر انســـان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر دارد و از آن احتمال ترس  5

براى او پیدا شود، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، نباید روزه بگیرد و 

اگر روزه بگیرد صحیح نیسـت، مگر آن که به قصــد قربت گرفته باشد و بعد 

معلوم شود ضرر نداشته.

-کسـى که عقیده اش این است که روزه براى او ضرر ندارد، اگر روزه بگیرد و  6

بعد از مغرب بفهمد روزه براى او ضرر داشته، باید قضاى آن را بجا آورد.

غیر از روزه هایى که گفته شد، روزه هاى حرام دیگرى هم هست که در کتابهاى 

. روزه روز عاشورا و روزى که انسان شک دارد روز عرفه  مفصل گفته شده است

است یا عید قربان مکروه است.

احکام روزه
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اعمال شب هاي قدر
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شب قدر،  شبی است که در تمام سال هیچ شبی به فضــــیلت 

. در این  آن نمی رسـد و عمل در آن بهتراز عمل در هزار ماه اســت

. در شــب  شــب برنامه هاي یک ســال هر کس مقدر می گردد

قدر مالئکه و روح که اعظم مالئکه است به اذن پروردگار، 

خدمت امام زمان علیه السالم مشرف می شوند و مقدرات هر 

کس را به امام عرضه می دارند.

اعمال شب هاي قدر بر دو نوع است:

اعمالی که در هر سه شب انجام می  شود و به اعمال مشترك 

معروف است و اعمالی که مخصوص هر یک از شب هاي مبارك 

نوزدهم، بیست و یکم و بیست  و سوم است.

اعمال شبهاي قدر

111111242424



اعمال مشترك شبهاي قدر

1- غسـل کردن که بهتر است مقارن غروب آفتاب غسـل کرده و نماز عشـا با 

غسل خوانده شود.

2- خواندن 2 رکعت نماز که در هر رکعت بعد از حمد، هفت مرتبه سوره  توحید 

.لَیها اَتوب را خوانده و بعد از نماز هفتاد مرتبه گفته شود: اَستَغفُرِاهللاَ و

3- قرآن به سر گرفتن و خدا را به چهارده معصوم سوگند دادن .

4- زیارت امام حسین علیه السالم .

5- احیا داشــتن (بیدار ماندن و عبادت کردن) در این شـــب ها. در روایات 

بسیاري از پیامبر(صلی اهللا علیه و آله) و معصومین(علیهم السـالم) نقل شده 

است هر کس شب قدر را احیا کند، گناهان او آمرزیده شود.

- فضیلت و پاداش بسیار دارد که صد رکعت نماز خوانده شود و بهتر است که  6

در هر رکعت بعد از سوره ي مبارك حمد، ده مرتبه سوره ي توحید خوانده شود.

7- دعایی از امام زین العابدین علیه السـالم که در مفاتیح الجنان آمده است . 

اللهم انی امسیت لک عبداً...

8- قرائت دعاي جوشن کبیر.

9- طلب آمرزش از خداي متعال و درخواســــت از خدا جهت نیازهاي دنیا و 

آخرت .

10- ذکر گفتن و صلوات بر محمد وآل محمد علیهم السالم.

اعمال شبهاي قدر
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در این شب هاي مبارك، اعمال زیر نیز سفارش شده است:

1- خواندن 2 رکعت نماز براي ســالمتی امام زمان(عج) و تعجیل در ظهور آن 

حضرت

2- خواندن 2 رکعت نماز براي شادي روح همه ي درگذشتگان و اسیران خاك و 

 مین وســلالم نات وومالم نین ووممیعِ المجی لرلاغف م25 بار گفتن ذکر “ اللّه

المسلمات”

3- خواندن 2 رکعت نماز تقدیم به اهل بیت پیامبر(ص) و خواندن دعاي توسل

4- خواندن 2 رکعت نماز حضــــرت زهرا(س): در رکعت اول بعد از حمد صد 

مرتبه سوره قدر و در رکعت دوم بعد از حمد صد مرتبه سوره توحید

5- خواندن سوره هاي مبارك دخان و قدر

 

اعمال مخصوص شب نوزدهم

1- صد بار ذکر “ اَستَغفرُاهللاَ ربی واَتوب الَیه”

2- صد بار ذکر” اللّهم العن قَتَلَت امیرالمومنین”

3- دعاي “ اللّهم اجعل فیما تَقضی و تَقدر من االمر المحتُوم ...”

 

اعمال شبهاي قدر
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اعمال مخصوص شب بیست و یکم

1- دعاي “ اللهم صل علی محمد وال محمد و اقسـم لی حلما یســد عنی باب 

الجهل ...”

2- لعن بر قاتل امیرالمومنین. صد بار ذکر ” اللّهم العن قَتَلَت امیرالمومنین”

3- زیارت امام علی علیه السالم .

 

اعمال مخصوص شب بیست و سوم

1- تالوت سوره هاي عنکبوت و روم که امام صادق علیه السـالم فرمود: تالوت 

کننده این دو سوره در این شب از اهل بهشت است.

2- قرائت سوره هاي مبارك عنکبوت، روم و دخان .

3- قرائت هزار مرتبه سوره قدر .

4- خواندن و تکرار دعاي سالمتی امام زمان(عج) “ اللهم کن لولیک حجۀ ابن 

الحسن ...”

5- دعاي “ اللهم امددلی فی عمري واوسع لی فی رزقی ... “

6- تالوت قرآن کریم به هر مقدار که توانستی .

7- خواندن دعاي “یا باطنا  فی ظهوره و یا ظاهراً فی بطونه ...”

اعمال شبهاي قدر
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صوت هاي شب قدر
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 باالي سر نشسته پیغمبر

 امشب نماز صبح و خون..

 السالم علیک یا امیرالمومنین

 خداحافظ اي نخل ها چاه ها

 امشب شب شام غریبان است

 باران اشک را به نگاهت نگاه دار

 بود روز یتیمی گر یتیمی بشنود

 تو پیش چشم من سیلی زدي بر..

 از عطاي فاطمه ما مبتالي حیدریم

جاي مادر دور تو می گردم و از تو پرستاري کنم
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مجموعه مولودي، مناجات

 و سخنرانی
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مولودي 

303030

اگر عاشق و دل باخته ي آل رسولی

 مژده امشب شب احیاي قلوب است

اي مدینه ماه زهرا جلوه گر شد

رمضان مه رحمت و جود است

مژده مژده گل یاسمن آمد

تو مدینه رهام کنید
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مناجات 

313131

از ما عجیب نیست دعایی نمی رسد

باز هم نیمه شب است و سحري در راه است

در بساط زنده دالن نیست آشتی

در رحمت هزاران باب دارد

ساقی بریز باده و حالم خراب کن

علی باشد امیر سفره داران، علی هم سفره شب زنده داران

کمکم کن که به مردان خدا دل بندم

مژده اي منتظران ماه خدا آمده است

یا حبیب الباکین، یا حبیب الباکین

یا کریم و یا اهللا، یا کریم و یا اهللا، یا کریم و یا اهللا
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سخنرانی 
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سه چیز است که بندگان را به خداوند نزدیک می کند...

تـرس از سر بی ایمانی بـه خدا (حجت االسالم پناهیان)

توبه در پیري - آیت اهللا مجتهدي تهرانی 

تسبیح الهی - آیت اهللا مجتهدي تهرانی  

ترس از مرگ - آیت اهللا مجتهدي تهرانی 

گناه زبان - آیت اهللا مجتهدي تهرانی

شرط ورود به ماه مبارك رمضان (حجت االسالم پناهیان)

کلیپی از سخنان حاج آقا انصاریان

کلیپی از سخنان حاج آقا پناهیان

کلیپی از سخنان حاج آقا صدیقی
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م
ری
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رم

ت 
ار

 ک
ش

فل
ه 

وع
جم

م

حکیمانه
مجموعه سخنرانی مقام معظم رهبري (مدظله العالی) در خصوص ماه مبارك رمضان
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اوجب واجبات

مساجد و وظایف ما

غذاي روح

روح دعا و نماز

دعا، مغز عبادت

ایجاد رابطه با خدا بزرگترین فایده دعا

یاد خدا و توکل بر او

دمیدن روح اخالص با دعا

سخنرانی هاي کوتاه
و شنیدنی
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دعا؛ عشق به خدا

استغفار از گناه راه استجابت دعا

پذیرش توبه با آغوش باز

معناي توبه

درجات توبه

اراده بر استغفار توفیق الهی

استغفار از خودخواهی

قرائت روزانه قرآن

سخنرانی هاي کوتاه
و شنیدنی
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اوجب اهمیت اخالق

تالش ما و عفو خدا

تقوا یعنی مراقبت

رعایت تقوا در اعمال

 گریه سالح تقوا

امیرالمومنین و تقوا

التماس دعا

سخنرانی هاي کوتاه
و شنیدنی

ود
ش

ه 
هد

شا
م

ه 
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