
 ماه رمضان ماه دعا و نیایش
دکتور محمد فرید یونس

اعتقاد ما مسلمین است که ماه رمضان ماه  رحمت و مغفرت است. ماه  توبه و استغفار است. ماه تزکیه نفس و 
دل است. ماه پاکی از گناهان است. ماه گشایش است. خداوند در قرآن مجید وعده کرده است که دعای بنده را

 می گوید186می پذیرد و در سوره بقره آیه 
دوون  شو لههومش ی رش نووا  بىى ل ع  مى یوؤش لش یبووا  لىى و  ت جى ی سش انى   ف لش ع  ا د  ة  ٱلدهاعى إىذ  و  عش یبو د  نىى ف إىنىى ق رىیب   أوجى ب ادىى ع  أ ل ك  عى ا س  إىذ   و 

یعنی و چون بندگانم  در بارۀ من از تو پرسش کنند [بگو] من نزدیکم و دعای دعا کننده را وقتی که مرا بخواند
 اجابت می کنم، پس به فرمان من گردن نهند و به من ایمان آورند ، باشد که راه یابند

این ماه است که قرآن نه تنها به مسلمین بلکه به جهانیان نازل شد و حق ازباطل تفکیک گردید.  روزه ماه 
وا” یعنی روزه گیرید تا تندرست شوید حو وا ت صى ومو .صحتیابی است و  سید المرسلین (ص) می فرماید “ صو

باده» یعنی دعا مغز  خ العى پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی ا علیه و آل وسلم فرموده است که « «الدوعا ، مو
الرقة فانها رحمةو»  یعنی بهنگام رقت دعا را غنیمت شمارید که ند  وا الدعا عى عبادت است. باز می فرماید « اىغت نىمو
ر لنفسهى» یعنی رقت مایه رحمت است. در حدیث دیگر رسول اکرم (ص) میخوانیم که «افضل الدعاء دعاء الم 

دو د عوتوۀو» یعنی بهترین دعا ها دعایست که انسان برای خود می کند. باز  میخوانیم که فرموده است «الصایم و ل تور 
دعای روزه دار رد نمیشود. در متون دینی خود میخوانیم که دعا آداب دارد. اول: آن دعا باید با تضرع و زاری

باشد.پیامبر (ص) فرموده است که ” از دل غافل هیچ دعا نشنوند.“ دوم: بهترین دعا در روز جمعه ، ماه رمضان
، سحرگاه و نصف شب است. سوم: در ماه رمضان در وقت آذان و اقامت. چهارم دستان به حضور خداوند (ج)
بال کند. رسول  خدا (ص) فرموده  است  :”هر که دعا کند ، از سه چیز خالی نماند: یا گناهانش بیامرزد ، یا در

حال خیری به وی رساند ، یا در آینده خیریی به وی رسد.“  پنجم: بر دعای خود تردد نکند و باید یقین داشته باشد
که قبول درگاه حق  قرار خواهد گرفت. رسول اکرم (ص) فرموده است : ” خداوند را بخوانید در حالی که باور

دارید که پاسخ خواهد گفت. “  ششم : نگوید که  بارها دعا کردم و اجابت نشد زیرا خداوند خیر بنده را بهتر
میداند. هفتم : قبل از دعا باید بگوید « سبحان ربی العلی الوهاب» یعنی پاکی و بی عیبی پروردگار برتر و فرا

بخش مرا. هشتم: که نهایت مهم است باید از گناهان اول توبه کند. این را میدانیم که همه دعا و نیایش  خاص برای
پرودگار عالمیان  حق تعالی است و اما مرجع تفاوت دارد

اول دعا های قرآنی است که از قرآن گرفته می شود و بزرگترین فضیلت را دارد و مسلمان باید از قرآن مجید
بیاموزد. در قرآن مجید دعای مستقیم یا به « رب نا» شروغ می شود و یا به «اللوهم»، طور مثال

ههابو  و  ة   إىنهك  أ نت   ٱلش م  حش ن لهدونك  ر  ه بش ل ن ا مى ت ن ا و  یش د  إىذش ه د  بهن ا ل  توزىغش قولووب ن ا ب عش ، آیه هشتم). و یا(سوره آل عمران ر 
أ نت  ن ا و  قش زو ٱرش نك    و  ای ة  مى ء  ن ا و  رى اخى ء  لىن ا و  ا لى وه ید  اءءى ت كوونو ل ن ا عى ن  ٱلسهم  ة  مى اءٮدىد  ن ا م  ل یش بهن اء أ نزىلش ع  ی م  ٱللههومه ر  رش نو م  یس ى ٱبش ق ال  عى

قىین  (سوره مائده آیه  ٲزى رو ٱلره یش ) یعنی عیسی بن مریم گفت بار پروردگارا برای ما مایده ای از آسمان نازل114خ 
فرما که عیدی برای ما چه امروزیانمان و چه آیندگانمان و معجزه ای از تو باشد و به ما روزی ببخش که تو

  بهترین روزی دهندگانی
بعد از دعای قرآنی دعا های نبوی است که حضرت رسول اکرم (ص) فرموده است. طور مثال وقتی مؤمن 

نووبی و داخل مسجد می شود این دعا را میخواند  « اللوهم  صل علی محمد  و علی آل محمد  و سلم ، اللوهم اغفىرلی ذو
افتح لی ابواب رحمتىک»  یعنی خدایا درود و سلم فرست بر محمد و خاندان محمد خدایا گناهان مرا بیامرز و در

 اثر بی نظیر امام محمد غزالی263های بخشایش خود را به روی من بگشا (کیمیای سعادت جلد اول صفحه 
 هجری قمری ) . در بعضی جا ها دیده می شود که درود به پیامبر را حذف کرده اند که عمل505طوسی متوفی 

درست نیست. سوم دعا های  عالمی است. این دعا های است که دانشمندان اسلمی ترتیب و تنظیم کرده اند.
بهترین مثال آن دعای ختم قرآن کریم است که در اخیر تفسیر کابلی دیده میشود

چهارم دعا های تصوفی و عرفانی است.  این دعا ها در کنار عظمت دعا برای پروردگار عالمیان ، عظمت زبان
فارسی را هم بیان میکند. زیبا ترین این دعا را از پیر طریقت خواجه عبدا انصاری هروی میخوانیم که زیاد تر

به نام مناجات مشهور است. طور مثال
الهی از پیش خطر و از پس راهم نیست



دستم گیر که جز تو پناهم نیست
الهی دستم گیر که دست آویز ندارم

و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم
پنجم دعا های اومی است. این دعا های است که شخص برای خود و خانواده و دوستان خود میکند. طور مثال

خداوندا پدر و مادرم را بیامرز
) دعای بعد از نماز را که بعد از هر نماز در ماه2004این جانب در شماره هشتاد و پنجم ماهنامه فقه (اکتوبر 

 می سال29رمضان المبارک ده بار خوانده شود ، به نشر رسانده بودم. در دوشنبه گذشته ، سوم ماه رمضان (
جاری) در برنامه «داکتر یونس شو» دعای بعد از نماز را با عزیزان شریک شدم. بعد از برنامه دوستداران

برنامه از اروپا وامریکا خواهش کردند که چون نتوانستند دعا را از طریق تلویزیون بنویسند ، اگر امکان باشد
این دعا قلمی نشر شود. این خواهش عزیزان گرامی را خواستم طی یک مقاله کوتاه برآورده سازم و چون ماه

رمضان ماه دعا و نیایش و طلب مغفرت است خواستم هرچه زود تر این دعا را خدمت اهل ایمان تقدیم کنم

فىره   غ  یا واسع الم 
ای آنکه بخشایش تو بس پهناور است

یا واسعو الفضل اغفىرلی
ای آنکه فضل تو بس پهناور است ، من را ببخشای

م الراحمین ح  منىی یا ار  اللهوم ارح 
خداوندا رحم کن بر من ای آنکه مهربان مهربانان یی

اللهوم اغفىرلىی ذنووبی یا رب العلمین
خداوندا ببخشای گناهان من را ای پروردگار علمیان

نه یا رب العلمین لنىی فی الج  ن النار و ا دخى اللهوم اتقىنىی مى
خداوندا نگهه دار مرا از آتش و من را داخل جنت کن ای پروردگار عالمیان

نىی یا غفور یا غفور یا غفور فوو ف اعفو ع  بو الع  اللهوم اىن ک  عفوو توحى
خداوندا آمرزنده یی و آمرزش را دوست داری پس بیامرز مرا، ای بخشاینده، ای بخشاینده ، ای بخشاینده

ذبىک من النار نه  و نعوو ل اىله  اىل او ن ستغفىرو ا نسالوک الج 
نیست معبودی جز از ا ، از تو بهشت را آرزو می کنم و از آتش به تو پناه می برم

از عایشه صدیقه (رض) روایت است که از رسول اکرم (ص) سؤال کرده بود که اگر لیلةالقدر را بیبیند چه کند؟
:رسول خدا (ص) جواب داده است که این دعا را بخوان

نىی فوو ف اعفو ع  بو الع  اللهوم اىن ک  عفوو توحى
ماه  فضیلت و فیض و برکت مبارک.  و طاعات و عبادات قبول 

التماس دعا  
محمد فرید یونس
 هجری قمری1438هفتم ماه مبارک 
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