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 یسم اهلل الرحمن الرحیم 

 رمضانمبارک دعای مخصوص افطار ماه 

 

 اللَّه صلّى اللَّه رسول إِنَّ: السالم عليه الصّادق قال: قال اللَّه رحمه عمر بن المفضّل إِلى باسنادنا مارويناه
 قبل دعاءك فاجعل أقبل، قد رمضان شهر هذا الحسن أبا يا:السالم عليه المؤمنين ألمير قال آله و عليه

 أن قبل رمضان شهر في الدّعاء بهذا دعا من محمَّد يا: فقال جاءني السالم عليه جبرئيل فانّ فطورك،
 و ذنبه، له غفر و دعوات، عشر له استجاب و صالته، و صومه قبل و دعاءه، تعالى اللَّه استجاب يفطر،

 الصّدّيقين، و النَّبيّين أعمال مع عمله رفع و طلبته، أنجح و حوائجه، قضى و كربته، نفّس و همّه، فرّج
 :قل: فقال جبرئيل؟ يا هو ما: فقلت البدر، ليلة القمر من أضوء وجهه و القيامة يوم جاء و

 رَبَّ  وَ الَْمسْجُورِ، اْلبَحْرِ رَبَّ وَ الرَّفِيعِ، الْكُرْسِيِّ َربَّ وَ الْعَظِيمِ، النُّورِ رَبَّ اللَّهُمَّ

 الُْفرْقانِ وَ الزَّبُورِ، وَ الْإنْجِيلِ وَ التَّوْراةِ  رَبَّ  وَ الْعَِزيزِ، النُّورِ وَ الَْكبِيرِ، الشَّفْعِ

 .الْعَظِيمِ 

 أَنْتَ  وَ غَيْرُكَ، فِيهِما إِلهَ  ال الْأَرْضِ فِي مَنْ إِلهُ وَ السَّمواتِ فِي مَنْ إِلهُ أَنْتَ

 َملِكُ أَنْتَ غَيْرُكَ، فِيِهما جَبَّارَ ال الْأَرْضِ فِي مَنْ جَبَّارُ وَ السَّمواتِ فِي مَنْ جَبَّارُ

 أَسْأَُلكَ  غَيْرُكَ، فِيهِما مَلِكَ ال الْأَرْضِ، فِي مَنْ مَلِكُ  وَ  السَّمواتِ، فِي مَنْ

 .الْقَدِيمِ  بِمُلِْككَ وَ الْمُنِيرِ، َوجْهِكَ نُورِ وَ الْكَبِيرِ، بِاسْمِكَ

 ِبهِ  أَشْرَقَ الَّذِي بِاسْمِكَ أَسْأَلُكَ قَيُّومُ، يا حَيُّ يا قَيُّومُ يا حَيُّ يا قَيُّومُ، يا حَيُّ يا

 الَّذِي بِاسْمِكَ وَ الْأَْرضُ، وَ السَّمواتُ بِهِ أَشْرَقَتْ الَّذِي بِاسْمِكَ وَ ءٍ،شَيْ كُلُّ

 .االخِرُونَ يَصْلُحُ  بِهِ وَ الَْأوَّلُونَ، بِهِ صَلُحَ
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 عَلَى صَلِّ أَنْتَ إِال إِلهَ ال حَيُّ يا وَ حَيٍّ، كُلِّ بَعْدَ حَّيا يا وَ حَيٍّ، ُكلِّ قَبْلَ حَيّا يا

 فََرجا وَ يُسْرا أَمْرِي ِمنْ لِي اجْعَلْ وَ ذُنُوبِي، لِي اغْفِرْ  وَ  مُحَمَّدٍ، آلِ  وَ مُحَمَّدٍ

 مُحَمَّدٍ، آلِ وَ مُحَمَّدٍ هُدى عَلى وَ مُحَمَّدٍ، آلِ وَ مُحَمَّدٍ دِينِ عَلى ثَبِّْتنِي وَ قَرِيبا،

 فِي عَمَلِي اجْعَلْ وَ السَّالمُ عَلَيْهِمُ وَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ، آلِ وَ مُحَمَّدٍ سُنَّةٍ عَلى وَ

 مُؤْمِن   فَانِّي طاعَتِكَ، أَْهلِ  وَ ألَوْلِيائِكَ وَهَبْتَ كَما لِي هَبْ وَ الْمُتَقَبَّلِ، الْمَرْفُوعِ

 لِأَهْلِي وَ لِي تَجْمَعُ وَ إِلَيْكَ، مَصِيري مَعَ إِلَيْكَ، مُنِيب  عَلَيْكَ، مُتَوَكِّل  وَ بِكَ،

 .كُلَّهُ الشَّرَّ أَهْلِي وَ وَلَدِي عَنْ وَ عَنِّي تَصِْرفُ وَ ُكلَّهُ، الْخَيْرَ لِوَلَدِي وَ

 تَصْرِفُهُ  وَ تَشاءُ، مَنْ الْخَْيرَ تُعْطِي الْأَرْضِ، وَ السَّمواتِ بَدِيعُ اْلمَنَّانُ الْحَنَّانُ أَنْتَ

 .الرَّاحمين أَْرحَمَ يا بِرَحَْمتِكَ عَلَيَّ فَامْنُنْ تَشاءُ، عَمَّنْ
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 تَوَكَّلتُ عَلَْيكَ وَ أَفْطَرْتُ رِزْقِكَ عَلَى وَ صُمْتُ لَكَ اللَّهُمَّ .1

 كند افطار خواستمى گاه هر السالم عليه المؤمنين امير حضرت .2

 إِنَّكَ مِنَّا فَتَقَبَّلْ أَْفطَرْنَا رِزْقِكَ عَلَى وَ صُمْنَا َلكَ اللَّهُمَّ اللَّهِ سْمِب»ِ :گفتمى

  «الْعَِليمُ السَّمِيعُ أَنْتَ

 «لِي اغْفِرْ اْلمَغْفِرَةِ وَاسِعَ َيا الرَِّحيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ» :بگويد اول لقمه در .3

 بخواند قدر سوره افطار وقت در .4

 باشد آب شربتى يا خرما دانه چند به چه اگر را داران روزه دهد افطار .5

 دعاالتماس 


