
 

 
 1ص  ،ی اعامل شب اّول ماه مبارک رمضانآقا بِنیسی دربارهمنت سخرنانی حاج

 سم الله الرّحامن الرّحیم ب

 

 آقا اسامعیل داستانی بِنیسی سخرنانی حاج  یچکیده

 
 اّول ماه مبارک رمضان  ی اعامل شب هر دربا

 (1400/  1/  24) 1442شب اّول ماه مبارک رمضان در 

 آوران عاشورا در هیأت پیام 
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 یم الله الرّحامن الرّح  بسم

 رمضانماه مبارک شگفتی 

ُسبحاَن الله! ماذا  فرمودند: »بار  3 ید،ماه مبارک رمضان فرارس هنگامی کهرسول اکرم حرضت

را استقبال   یز و شام چه چ آیدیبه استقبال شام م یزالله! چه چ سبحان ؛ 1و ماذا تَستَقبِلون؟!  یَستَقبِلُکُم،

 «!کنید؟یم

  «!الله: »سبحانگویدیم  مؤمن گاهی  عرب«؛ اّما  : »َعَجب!گوییمی مکنیم،  وقتی از چیزی تعّجب می  ما

 .که ذکر هم هست

:  دندفرمو را دیدند و  یارزیباییبس  ی. ـ پرسبچه یهعل یالله تعالسالم حرضت امام جعفر صادق ـ 

 «الله!سبحان »

است ماه مبارک   یماهَعجب کردند؛ یعنی: ر ابراز تعّجب با 3با این واژه، کرمرسول احرضت 

 رمضان! 

 .یم بدان  ش راقدر خیلی  یدبا ؛است  یارمبارکبس ،ماهاین 

  

 

 دعاهای شب اّول ماه مبارک رمضان

عضی  و ب کوتاه ی بعض های بسیارزیبایی است که ، دعاشب اّول ماه مبارک رمضان  از اعامل بخشی 

 . هستند  مفّصل

 : کنمبیان میرا  یشهاکوتاه دعاهایاز تا  دو

  

 دعای اّول

ماه   ی؛ وقتاِذا َحرَضَ َشهُر رََمضاَن فَُقل. ـ فرمودند: »یهعل یالله تعالسالم حرضت امام جعفر صادق ـ 

به   با توّجهتا  خوانمی م ، آن بخش رابعد گویم؛یرا م این دعا  هر بخش یامعن بتدابگو.« ا ید، رمضان رس

 
؛ و املعجم 1885، ش 189، ص 3؛ صحیح ابن خزیمة، ج 13، ش 347، ص 96؛ بحار األنوار، ج 150، ش 140الثاّلثة، ص  فضائل األشهر 1

 .1، ش 32، ص 1؛ برگرفته از: ماه خدا، ج 4935، ش 158، ص 5األوسط، ج 
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اَللّٰهُمَّ قَد َحرَضَ َشهُر رََمضاَن،  ؛  یرا واجب کردآن    یو تو بر ما روزه   یدا! ماه رمضان رسیدا. »خگوییدب  معنا

  یت از هدا  یآشکار  یهانشانه  )بیان( مردم و  راهنامیی  ی ابر ، قرآن را آن. و در یاَمهُ ِص  ینا و قَِد افََتَضَت َعلَ 

.  و الُفرقانِ  ی  ِمَن الهُد یِّنات  لِلنّاِس و بَ  ی  الُقرآَن ُهد یهِ و اَنزَلَت ف  ؛ ( فرستادیحق از باطلردن )جداک و 

آن )= عبادت در ماه رمضان( را از  ! یا. خدایاِمهِ ِص  ی  اَللّٰهُمَّ اَِعنّا َعلاش کمک کن؛ داری بر روزه را   ! مایاخدا

خودت   یاز سو   ایی ر آساندآن را    . ویهِ و َسلِّمنا ف   ؛سالمت بدار آن  ما را در  و  .  ا اَللّٰهُمَّ تََقبَّلُه ِمنّ   ؛قبول کنما  

  . )چون( تو بر هر چیزی توانایی؛ یَة  ِمنَک و عاِف  یرُس   یو تََسلَّمُه ِمنّا ف ؛، از ما دریافت کنیت و در عاف

 2« .ینَ اَرَحَم الرّاِحم یا ها!؛ترین مهربان . ای مهْربان یر  قَد یء  ُکلِّ شَ  ی  اِنََّک َعل

اگر قدر معارف مذهبش را بداند،   یعه . شندرمودمعارف ف یادنیک ، کوتاهدعای  ینهم درحرضت 

 خوشبخت است. 

 

 دوم: دعای عفوخواهی دعای

 یا»  :عرض کردم  ید،ماه رمضان رس   یوقتنقل کرده است که  ،  حرضت رسول اکرم  همرسعایشه،  

  ؛ یالَعفَو، فَاعُف َعنّ   تُِحب  اَللّٰهُمَّ اِنََّک َعُفوٌّ " بگو: »: ایشان فرمود «یم؟. چه بگوید الله! ماه رمضان رسرسول

 3«"پس، از من بگذر. داری؛ ی و گذشت را دوست م ی! قطعا  تو اهِل گذشتیاخدا

 اند!و رحمت خدا زیبا چیده شده فوع  جلبها برای این واژه چقدر

 انسان باید زیبا دعا کند. 

 

 دعای جوشن کبیردعای سوم: 

 است.  یرجوشن کب ی شب، دعاین ا دیگردعاهای از 

  طولدعا  در مجالس  ؛ اگرچه گاهیبردی زمان من ، ساعت یک، قِرائت این دعا به صورت معمولی

 .کشدمی

 
، بدون اِسناد به معصوم؛ اإلقبال، 314ملُقنعة، ص ؛ ا185؛ املقنع، ص 183، ش 80، ص 1؛ تفسیر العیّاشی، ج 5، ش 74، ص 4الکافی، ج  2

؛ برگرفته از: 2، ش 383، ص 96، در آن چنین آمده است: »... اللّهّم فصّل علی محّمد و آله، و اعنّا...«؛ و بحار األنوار، ج 146، ص 1ج 
 .259، ش 222، ص 1ماه خدا، ج 

 .256، ش 214، ص 1؛ برگرفته از: ماه خدا، ج 24282، ش 588ص ، 8و کنز العاّمل، ج  915، ش 285الّدعاء للطّربانی، ص  3
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اند کردهنقل  .ـ   میهعل  یالله تعال  سالمـ  از طریق پدرشان، از جّد بزرگوارشان    العابدینینحرضت امام ز 

  اَوَِّل َشهِر رََمضانَ  یخالَِصة  ف یَّة  َمن َدعا بِِه بِنِ رض کرد: »عبه حرضت رسول اکرم یلجربئَجناب که 

سونَُه، اللَه و    یَُسبِّحونَ   اَلَف َملَک    ینَ و َخلََق لَُه َسبع  ، الَقدرِ   یلَةَ . ـ لَ ی  َرزَقَُه اللُه ـ تَعال ؛  4هُ و َجَعَل ثَوابَهُم لَ   یَُقدِّ

و  ) کندی م ی شب قدر را به او روز  وند وال خدا ،بخواند در آغاز ماه رمضان  خالص یّت با ن آن را که  یکس

که   آفریندمی هفتادهزار فرشته  ش یبرا)خدا( ( و کنددرک می و شب قدر را  رسدی عمرش به شب قدر م

 «دهد.می قرار او  رایرا ب پاداش آنان   (خدا)کنند و  یسو تقد یحرا تسب  خدا

 

 

 مبارک رمضانل ماه غسل شب اوّ 

 . استغسل  ، شبدیگر این ز اعامل ا

  اّول شبغسل  5؛ یُستََحب  َمن َشهِر رََمضاَن  یلَة  غُسُل اَوَِّل لَ فرمودند: »امام جعفر صادق حرضت

 ماه رمضان، مستحب است.« 

َمِن اغتََسَل اَوََّل   فَاِنَّهُ ؛ ِمن َشهِر رََمضانَ  یلَة  اَوََّل لَ  یَغتَِسلفَل  بِِه الِحکَّةُ  یَکونَ َمن اََحبَّ اَن لفرمودند: »باز 

در  ، که دوست دارد خارش پوست نداشته باشد یکس  ؛6َشهِر رََمضاَن ِمن قابِل   ی  ِحکَّة  اِل یُصیبُهُ ِمنُه ل یلَة  لَ 

غسل کند، تا ماه رمضاِن ساِل بعد،   از آن، شب اّولدر  که  یکس؛ چون ماه رمضان غسل کند از شب اّول

 «.رسدی خارش پوست به او من

  ـ و پناه بر خدا!ـ پوست شد  یددچار خارش شد و ایشان  شد دهز  یاشتباه یآمپول یروحانبه یک 

 . . خدا رحمتش کندآمدی بسا خون مکه چه  خاراندیم قدریناپوستش را  

  .شودی دچار خارش پوست منتا یک سال،  هم  و    بردیهم ثواب م  ،کندیغسل ماگر کسی در این شب  
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 مناز شب اّول ماه مبارک رمضان

 است.   مخصوص منازیک  ، شباز اعامل دیگر این 

هرِ  یلَة  اَوََّل لَ  ی  َمن َصلّ رمودند: »ق ـ سالم الله تعالی علیه. ـ ف صاد جعفر امامحرضت    ینِ َرکَعتَ  ِمَن الشَّ

هِر، و َوقاُه ِمَن املَخاِوِف و ذ  یف یَخافُهُ . ـ ما ی  تَعالکَفاُه اللُه ـ  یَکِفیَهُ و َساََل اللَه اَن  بِسورَِة الَنعامِ  لَِک الشَّ

بار   ، یکرکعتیعنی: در هر )بخواند اَنعام  یبا سوره ، دو َرکعت که در شب اّول ماه یکس؛ 7الَسقامِ 

مرا    : »خدا!یدبگویعنی  کند )  یتکفااو را  و از خدا بخواهد که    بخواند(  نعاماَ یک بار سورۀ    حمد وسورۀ  

او  و  کندیم یتکفا ماه یندر ا ، )مانند کرونا( ترسدیکه م یزهاییاز چرا  او وال  خداوند، «(.کن یتکفا

 .«کندیحفظ م هایامری ها و برا از ترس
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