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مختصر هر روز ماه رمضان یهادعا  

ابن عباس روايت كرده اند: كه حضرت رسول صلى ّللاه عليه و آله براى روزه هر روز  از

هر روز دعاى مخصوصى با فضيلت و  یماه مبارك رمضان فضيلت بسيار بيان فرمود و برا

:كنيميثواب بسيار براى آن ذكر كرد كه ما به بيان اصل دعا اكتفا م  

 

روز اول دعای  

اِئِميَن َو قِيَاِمي فِيِه قِيَاَم اْلقَاِئِميَن َو نَب ِْهِني فِيِه َعْن نَْوَمِة اْجعَْل ِصَياِمي فِ  اللهُهمه  يِه ِصيَاَم الصه

.اْلغَافِِليَن َو َهْب ِلي ُجْرِمي فِيِه یَا إِلَهَ اْلعَالَِميَن، َو اْعُف َعن ِي یَا َعافِياً َعِن اْلُمْجِرِمينَ   
شب زنده  یام را شب زنده دار یران قرار ده، و شب زنده دارماه روزه روزه دا نيروزه ام را در ا ايخدا

و از من درگذر،  ان،يمعبود جهان یخبران و ببخش گناهم را در آن ا یکن در آن از خواب ب دارميداران و ب

.درگذرنده از گنهکاران یا  

 

دوم روزدعای   

ْبنِي فِيِه ِإلَى َمْرَضاتَِك، َو َجن ِْبنِي فِيِه ِمْن َسَخِطَك َو نَِقَماتَِك، َو َوف ِْقنِي فِيِه ِلِقَراَءِة آیَاتِكَ  اللهُهمه  ، قَر ِ

اِحِمينَ  .بَِرْحَمتَِك یَا أَْرَحَم الره  
موفق  اتتيآکن، و از خشم و انتقامت برکنار دار، و به قرائت  کيات نزد یماه به خشنود نيمرا در ا ايخدا

.مهربانان نيمهربان تر یکن، ا  

 

سوم روزدعای   

ْهَن َو التهْنبِيهَ، َو َباِعْدنِي فِيِه ِمَن السهَفاَهِة َو التهْمِویِه، َو اْجعَْل ِلي نَِصيبا  اللهُهمه  اْرُزْقنِي فِيِه الذ ِ

.ِمْن ُكل ِ َخْيٍر تُْنِزُل فِيِه، ِبُجوِدَك یَا أَْجَوَد اْْلَْجَوِدینَ   
و اشتباه دورم ساز، و از هر  یخرد یفرما، و از ب تيعنا یداريو ب یزهوشيماه به من ت نيدر ا ايخدا

.جودمندان نيجودمندتر یقرار ده، و به حق جودت ا یبهره ا ميبرا ،یکن یماه نازل م نيکه در ا یريخ  

 

چهارم روزدعای   

نِي فِيِه َعلَى إِقَاَمِة أَْمِرَك، َو أَِذْقنِي فِيِه َحالَوةَ ِذْكِرَك َو أَْوِزْعنِي فِيِه ِْلََداِء ُشْكِرَك بَِكَرمِ  اللهُهمه  ِ َك قَو 

.َو اْحفَْظنِي فِيِه بِِحْفِظَك َو ِستِْرَك، یَا أَْبَصَر النهاِظِرینَ   
 یذکرت را به من بچشان، و ادا ینيريو شساز مرا،  رومنديبرپاداشتن امرت ن یماه برا نيدر ا ايخدا

.نندگانيب نيناتريب یو پوششت نگاهم بدار، ا یشکرت را به من الهام فرما، و به نگهدار  
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پنجم روزدعای   

اِلِحيَن اْلقَانِتِيَن، َو اْجعَْلنِي فِيهِ  اللهُهمه   اْجعَْلنِي فِيِه ِمَن اْلُمْستَْغِفِریَن، َو اْجعَْلنِي فِيِه ِمْن ِعَباِدَك الصه

اِحِمينَ  بِيَن، بَِرأْفَتَِك یَا أَْرَحَم الره .ِمْن أَْوِلَيائَِك اْلُمقَره  
بت، به  یايفرمانبردار و از اول ستهيو از بندگان شا انيماه از آمرزش جو نيقرار ده مرا در ا ايخدا مقره

.مهربانان نيمهربان تر یرأفتت ا  

 

ششم روزدعای   

ِض َمْعِصَيتَِك، َو ال تَْضِرْبنِي بِِسيَاِط نَِقَمتَِك، َو َزْحِزْحنِي فِيِه ِمْن  اللهُهمه  ال تَْخذُْلنِي فِيِه ِلتَعَرُّ

اِغبِينَ  .ُموِجبَاِت َسَخِطَك، بَِمن َِك َو أَیَاِدیَك، یَا ُمْنتََهى َرْغَبِة الره  
انتقامت عذاب مکن  یها انهيذار و با تازات وامگ یشدن به نافرمان کيماه به خاطر نزد نيمرا در ا ايخدا

.دل شدگان یدلبستگ تينها یا ت،يو از موجبات خشمت دورم بدار، به فضل و عطاها  

 

هفتم روزدعای   

أَِعن ِي فِيِه َعلَى ِصَياِمِه َو قِيَاِمِه َو َجن ِْبنِي فِيِه ِمْن َهفََواتِِه َو آثَاِمِه َو اْرُزْقنِي فِيِه ِذْكَرَك  اللهُهمه 

.َدَواِمِه، بِتَْوفِيِقَك یَا َهاِدَي اْلُمِضل ِينَ بِ   
ده و از لغزشها و گناهانش دورم بدار و ذکرت  یارياش  یماه بر روزه و شب زنده دار نيمرا در ا ايخدا

.گمراهان یراهنما یا قتيام کن، به توف یرا همواره روز  

 

هشتم روزدعای   

 اْرُزْقنِي فِيِه َرْحَمةَ اْْلَْیتَاِم َو إِْطعَاَم الطهعَاِم َو إِْفَشاَء السهالِم، َو ُصْحبَةَ اْلِكَراِم، بَِطْوِلَك یَا اللهُهمه 

.َمْلَجأَ اْْلِمِلينَ   
با اهل کرامت را  ینيو خوراندن طعام، و آشکار کردن سالم، و همنش تام،يبه ا یماه مهرورز نيدر ا ايخدا

.پناهگاه آرزومندان یا تيبه عطا فرما، بمينص  

 

نهم روزدعای   

اْجعَْل ِلي فِيِه نَِصيبا ِمْن َرْحَمتَِك اْلَواِسعَِة، َو اْهِدنِي فِيِه ِلبََراِهينَِك السهاِطعَِة، َو ُخْذ  اللهُهمه 

.بِنَاِصيَتِي إِلَى َمْرَضاتَِك اْلَجاِمعَِة، بَِمَحبهِتَك یَا أََمَل اْلُمْشتَاقِينَ   
 يیدرخشانت راهنما لياز رحمت گسترده ات قرار ده، و به جانب دال یماه بهره ا نيمن در ا یبرا ايخدا

.مشتاقان یآرزو یمتوجه کن، به مهرت ا رتيفراگ یخشنود یکن، و به سو  

 

دهم روزدعای   

ِليَن َعلَْيَك، َو اْجعَْلنِي فِيِه ِمَن اْلفَائِزِ  اللهُهمه  یَن لََدْیَك، َو اْجعَْلنِي فِيِه ِمَن اْجعَْلنِي فِيِه ِمَن اْلُمتََوك ِ

بِيَن إَِلْيَك، بِِإْحَساِنَك یَا َغایَةَ الطهاِلبِينَ  .اْلُمقَره  
بان درگاهت قرار بده، به احسانت  نيمرا در ا ايخدا ماه از توکل کنندگان و از رستگاران نزد خود و از مقره

.ندگانيهدف جو یا  
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یازدهم روزدعای   

ْم َعلَيه فِيِه السهَخَط وَ  اللهُهمه  ْه إِلَيه فِيِه اْلفُُسوَق َو اْلِعْصيَاَن، َو َحر ِ ْحَساَن، َو َكر ِ  َحب ِْب إِلَيه فِيِه اْْلِ

.الن ِيَراَن، بَِعْونَِك َیا ِغَياَث اْلُمْستَِغيثِينَ   
رد کراهت من قرار ده، و را مو هايو نافرمان هايمن گردان، و نادرست دهيرا پسند یکيماه ن نيدر ا ايخدا

.دادخواهان ادرسيفر یات ا یاريخشم و آتش برافروخته را بر من حرام گردان، به   

 

دوازدهم روزدعای   

تِْر َو اْلعَفَاِف َو اْستُْرنِي فِيِه ِبِلبَاِس اْلقُنُوعِ َو اْلَكفَاِف َو اْحِمْلنِي فِيِه َعلَى  اللهُهمه  َزی ِن ِي فِيِه بِالس ِ

ْنَصاِف َو آِمن ِي فِيِه ِمْن ُكل ِ َما أََخاُف، بِِعْصَمتَِك َیا ِعْصَمةَ اْلَخاِئِفينَ  .اْلعَْدِل َو اْْلِ  
و به لباس قناعت و اکتفا به اندازه حاجت بپوشان، و بر  یارايب یپوشش و پاکدامنماه به  نيمرا در ا ايخدا

نگهدارنده  یات ا یده، به نگهدار یمنيترسم ا یماه از هرچه م نيعدالت و انصاف وادارم نما، و مرا در ا

.هراسندگان  

 

سيزدهم روزدعای   

ْرنِي فِيِه ِمَن الدهنَِس َو اْْلَْقذَاِر، وَ  اللهُهمه  َصب ِْرِني فِيِه َعلَى َكائِنَاِت اْْلَْقذَاِر، َو َوف ِْقنِي فِيِه ِللتُّقَى  َطه ِ

ةَ َعْيِن اْلَمَساِكينِ  .َو ُصْحبَِة اْْلَْبَراِر، بَِعْونَِك یَا قُره  
گردان و به  ميبايشک رتيمورد تقد یهايپاک کن، و بر شدن هايو ناپاک هايماه از آلودگ نيمرا در ا ايخدا

.نور چشم درماندگان یات ا یاريده، به  قميتوف کانيبا ن ینيو هم نش یزگاريپره  

 

چهاردهم روزدعای   

ال تَُؤاِخْذنِي فِيِه بِاْلعَثََراِت َو أَقِْلنِي فِيِه ِمَن اْلَخَطایَا َو اْلَهفََواِت َو ال تَْجعَْلنِي فِيِه َغَرضاً  اللهُهمه 

تَِك َیا ِعزه  .اْلُمْسِلِمينَ  ِلْلبَالیَا َو اْْلفَاِت، بِِعزه  
ماه بر لغزشها سرزنش مکن و از خطاها و افتادن در گناهان دور بدار و هدف بالها و  نيمرا در ا ايخدا

تت ا ت مسلمانان یآفات قرار مده، به عزه .عزه  

 

پانزدهم روزدعای   

اْرُزْقنِي فِيِه َطاَعَة اْلَخاِشِعيَن َو اْشَرْح فِيِه َصْدِري بِِإنَابَِة اْلُمْخبِتِيَن، بِأََمانَِك َیا أََماَن  اللهُهمه 

.اْلَخائِِفينَ   
انابه همانند بازگشت خاضعان باز کن،  یام را برا نهيکن، و س بميماه طاعت فروتنان را نص نيدر ا ايخدا

.سندگانامان ده هرا یبه امان دادنت ا  

 

شانزدهم روزدعای   

]فِي  َوف ِْقنِي فِيِه ِلُمَوافَقَِة اْْلَْبَراِر، َو َجن ِْبنِي فِيِه ُمَرافَقَةَ اْْلَْشَراِر، َو آِونِي فِيِه بَِرْحَمتَِك إِلَى اللهُهمه 

.[ َداِر اْلقََراِر، بِِإلَِهيهتَِك یَا إِلَهَ اْلعَالَِمينَ   
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با بدان دور بدار و به حق  ینيده، و از همنش قيتوف کانيبا ن يیو همسو یماه به همراه نيمرا در ا ايخدا

.انيجهان دهيپرست یات ا یدگيده، به پرست ميرحمتت به خانه آرامش جا  

 

هفدهم روزدعای   

اْهِدنِي فِيِه ِلَصاِلحِ اْْلَْعَماِل َو اْقِض ِلي فِيِه اْلَحَوائَِج َو اْْلَماَل، یَا َمْن ال یَْحتَاُج إِلَى التهْفِسيِر  اللهُهمه 

ٍد َو آِلِه الطهاِهِرینَ  .َو السَُّؤاِل، یَا َعاِلماً ِبَما ِفي ُصُدوِر اْلعَالَِميَن، َصل ِ َعلَى ُمَحمه  
 ازيآن که ن یرا برآور، ا ميفرما، و حاجتها و آرزوها تيهدا ستهيشا یکارها یسو ماه به نيمرا در ا ايخدا

د و خاندان پاکش درود  انيجهان نهيآگاه به آنچه در س یو پرسش ندارد، ا یبه روشنگر است، بر محمه

.فرست  

 

هيجدهم روزدعای   

ْر فِيِه قَْلبِي بِِضيَاِء أَْنَواِرِه َو ُخْذ بُِكل ِ أَْعَضائِي إِلَى ات ِ  اللهُهمه  ِ َباعِ نَب ِْهنِي فِيِه ِلبََرَكاِت أَْسَحاِرِه َو نَو 

َر قُلُوِب اْلَعاِرفِينَ  ِ .آثَاِرِه، بِنُوِرَك َیا ُمنَو   
بخش و تمام  یانوارش روشن يیآگاه کن و دلم را با روشنا شيسحرها یماه به برکتها نيمرا در ا ايخدا

.عارفان ینوربخش دلها یآثارش بگمار، به نورت ا یرويرا به پ مياعضا  

 

نوزدهم روزدعای   

ْل َسبِيِلي ِإلَى َخْيَراتِِه، َو ال تَْحِرْمنِي قَبُوَل َحَسنَاِتِه، یَا  اللهُهمه  ي ِمْن بََرَكاتِِه، َو َسه ِ َوف ِْر فِيِه َحظ ِ

ِ اْلُمبِينِ  .َهاِدیا إِلَى اْلَحق   
هموار نما و از  شيهايکين یکامل گردان و راهم را به سو شيماه بهره ام را از برکتها نيدر ا ايخدا

.حق آشکار یکننده به سو تيهدا یمحرومم مساز، ا شيهايخوب رفتنيپذ  

 

بيستم روزدعای   

ِن، یَا اْفتَْح ِلي فِيِه أَْبَواَب اْلِجنَاِن َو أَْغِلْق َعن ِي فِيِه أَْبَواَب الن ِيَراِن َو َوف ِْقِني فِيِه ِلتِالَوِة اْلقُْرآ اللهُهمه 

.ُمْنِزَل السهِكيَنِة فِي قُلُوِب اْلُمْؤِمنِينَ   
بربند و به  ميه روزآتش دوزخ را ب یباز کن و درها ميرا به رو تيبهشت ها یماه درها نيدر ا ايخدا

.فرو فرستنده آرامش در دل مؤمنان یتالوت قرآن موفقم بدار، ا  

 

بيست و یكم روزدعای   

اْجعَْل ِلي فِيِه إِلَى َمْرَضاتَِك َدِليالً َو ال تَْجعَْل ِللشهْيَطاِن فِيِه َعلَيه َسبِيالً َو اْجعَِل اْلَجنهَة ِلي  اللهُهمه 

.اِضَي َحَوائِجِ الطهاِلبِينَ َمْنِزالً َو َمِقيالً، یَا قَ   
من قرار  یبه سو یراه طانيش یقرار ده، و برا یليات دل یخشنود یمن به سو یماه برا نيدر ا ايخدا

.برآورنده حاجات خواهندگان یقرار ده، ا شگاهميمده، و بهشت را منزل و آسا  
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بيست و دوم روزدعای   

اْفتَْح ِلي فِيِه أَْبَواَب فَْضِلَك، َو أَْنِزْل َعلَيه فِيِه بََرَكاتَِك َو َوف ِْقنِي فِيِه ِلُموِجبَاِت َمْرَضاتَِك َو  اللهُهمه 

ینَ  .أَْسِكن ِي فِيِه بُْحبُوَحاِت َجنهاتَِك، یَا ُمِجيَب َدْعَوِة اْلُمْضَطر ِ . 
رکاتت را بر من نازل فرما و به موجبات من بگشا، و ب یفضلت را به رو یماه درها نيدر ا ايخدا

.برآورنده خواهش درماندگان یده، ا ميجا تيبهشت ها انيات موفقم بدار، و در م یخشنود  

 

بيست و سوم روزدعای   

ْرنِي فِيِه ِمَن اْلعُيُوِب َو اْمتَِحْن قَْلبِي فِيِه بِتَْقَوى اْلقُلُوِب، یَا  اللهُهمه  اْغِسْلنِي فِيِه ِمَن الذُّنُوِب َو َطه ِ

.ُمِقيَل َعثََراِت اْلُمْذنِبِينَ   
 یا ،یازمايدلها ب یزکاريپاکم کن و دلم را به پره بهايده و از ع ميماه از گناهانم شست وشو نيدر ا ايخدا

.اهل گناه یلغزش ها رندهيگ دهيناد  

 

بيست و چهارم روزدعای   

ا یُْؤِذیَك َو أَْسأَلَُك التهْوفِيَق ِفيِه ِْلَْن أُِطيعََك َو ال اللهُهمه   إِن ِي أَْسأَلَُك فِيِه َما یُْرِضيَك َو أَُعوذُ بَِك ِممه

.أَْعِصيََك، َیا َجَواَد السهائِِلينَ   
کند به تو  یکنم و از آنچه تو را ناخشنود م یکند از تو درخواست م یماه آنچه تو را خشنود م نيدر ا ايخدا

.ازمندانيبخشنده به ن یات را خواستارم، ا یاطاعت و ترک نافرمان قيماه توف نيآورم و از تو در ا یپناه م  

 

بيست و پنجم روزدعای   

، َو ُمعَاِدیا ِْلَْعَداِئَك، ُمْستَن اً بُِسنهِة َخاتَِم أَْنبَِيائَِك، یَا َعاِصَم قُلُوِب اْجعَْلنِي فِيِه ُمِحب اً ِْلَْوِليَائِكَ  اللهُهمه 

.النهبِي ِينَ   

 امبرانتيو دشمن دشمنانت قرار ده و آراسته به راه و روش خاتم پ اءاتيماه دلبسته اول نيمرا در ا ايخدا

.امبرانيپ ینگهدارنده دل ها یگردان، ا  

 

بيست و ششم روزدعای   

اْجعَْل َسْعيِي فِيِه َمْشُكوراً، َو ذَْنبِي فِيِه َمْغفُوراً َو َعَمِلي فِيِه َمْقبُوالً َو َعْيبِي فِيِه َمْستُوراً،  اللهُهمه 

.یَا أَْسَمَع السهاِمِعينَ   
قرار ده،  دهيوشرا پ بميو ع رفتهيو عملم را پذ دهيماه مورد سپاس، و گناهم را آمرز نيکوششم را در ا ايخدا

.انيشنوا نيشنواتر یا  

 

بيست و هفتم روزدعای   

 اْرُزْقنِي فِيِه فَْضَل َلْيلَِة اْلقَْدِر َو َصي ِْر أُُموِري فِيِه ِمَن اْلعُْسِر إِلَى اْليُْسِر َو اْقبَْل َمعَاِذیِري، وَ  اللهُهمه 

اِلِحينَ  .ُحطه َعن َِي الذهْنَب َو اْلِوْزَر، یَا َرُءوفاً بِِعبَاِدِه الصه  
 ميبرگردان و پوزشها یبه آسان یرا از سخت ميرهاام ساز، و کا یشب قدر را روز لتيماه فض نيدر ا ايخدا

.ستهيمهربان به بندگان شا یا ز،يو گناه و بار گران را از ُگرده ام بر ريرا بپذ  
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بيست و هشتم روزدعای   

ْب فِيِه َوسِ  اللهُهمه  ي فِيِه ِمَن النهَوافِِل، َو أَْكِرْمنِي فِيِه ِبِإْحَضاِر اْلَمَسائِِل، َو قَر ِ يلَتِي إِلَْيَك ِمْن َوف ِْر َحظ ِ

ينَ  .بَْيِن اْلَوَسائِِل، یَا َمْن ال َیْشغَلُهُ إِْلَحاُح اْلُمِلح ِ  
 انيماه از مستحبات فراوان کن، و مرا با تحقق درخواستها اکرام فرما، و از م نيبهره ام را در ا ايخدا

.اصرارورزان مشغولش نسازد یکه پافشار یکن، ا کينزد تيام را به سو لهيوس ليوسا  

 

بيست و نهم روزدعای   

ْر قَْلبِي ِمْن َغيَاِهِب التَُّهَمِة، یَ  اللهُهمه  ْحَمِة َو اْرُزْقنِي فِيِه التهْوفِيَق َو اْلِعْصَمةَ َو َطه ِ نِي فِيِه ِبالره ا َغش ِ

.َرِحيماً بِِعبَاِدِه اْلُمْؤِمنِينَ   
تهمت دلم را  یهايرگيکن و از ت بمينص یو خود نگهدار قيتوفو  ريماه با رحمتت فروگ نيمرا در ا ايخدا

.مانيمهربان به بندگان با ا یپاک گردان، ا  

 

سى ام روزدعای   

ُسوُل، ُمْحَكَمةً فُُروُعهُ  اللهُهمه  اْجعَْل ِصَياِمي فِيِه ِبالشُّْكِر َو اْلقَبُوِل، َعلَى َما تَْرَضاهُ َو یَْرَضاهُ الره

ِ اْلَعالَِمينَ  ِ َرب  ٍد َو آِلِه الطهاِهِریَن َو اْلَحْمُد ّلِِله ِ َسي ِِدنَا ُمَحمه .بِاْْلُُصوِل، بَِحق   
قرار ده،  رشيپسندد مورد سپاس و پذ یآن را م امبر،يآنچه تو و پ هيپا ماه، بر نيروزه ام را در ا ايخدا

د و اهل ب یدرحال را  یپاکش و سپاس خدا تيکه فروعش بر اصولش استوار باشد، به حق سرورمان محمه

.انيپروردگار جهان  
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