
 

 

 در ادعیۀ ماه مبارک رمضان امام مهدی

*هادفمودملکمحاالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
بخشهد. انسهان بها دعها توجهه و  را تعهالی می دعا و نیایش تهأ یر زیهادی در روح انسهان دارد و آن 

کند. دعا نوعی عبادت، خضوع و بنهدگی اسهت؛  شایستگی بیشتری برای درک فیض ح  پیدا می
خواههد بهود؛  طور که هم  عبادات آ ار تربیتی متعددی دارند، دعها نیه  دارای چنهین ا هری همان
رو در آیات و روایات بر آن تأکید بسیاری شهده اسهت. اسهتجابت دعهای بنهدگان از سهوی  ازاین

ََ »که در قرآن کریم بر آن تصریح و تاکید شده است:  خداوند یکی از سنن الهی است  َو ِإذل َسنَأَل
لِع ِإذل َدعاِن  ی َقريٌب ُأجيُب َدْعَوَة للدَّ ی َفِإنِّ گاه بندگان من از تو دربارۀ مهن بزرسهند، هر 1«:ِعبادی َعنِّ

 کنم.  ]بگو[ من ن دیکم و دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا بخواند، اجابت می

ارا مینبی میناسیتدوستنزدیی 
  

ارکییی مییینا ویدوهموییییناجییی 
 

کنهد؛ سهائل  و جواب متفرع بر سؤال است و تا سؤال نشود، جهواب صهدق نمی« استجابت»
پذیرد و از فضل خهویش  دهد، حوائج آنها را می ت و مجی  خداوند که جواب بنده را میبنده اس

 کند. عنایت می
دستحاجتچوبری،نزدصداونیدیبیر

  
ک کریماستوهحیماسیتوففیوهاسیتوودود

 

پاییییانکیییرمشنامتنیییاهفنعمیییشبف
  

مقصیودهیچصواهنیدها اییندهنیرودبف
 

هها بهرای دعاسهت؛ زیهرا بهر اسهاس خطبه  شهعبانیه  از بهترین زمانماه مبارک رمضان یکی 
 ماهی است که:  حضرت رسول اکرم

أَااَشأْهٌ ا»...  اةو ٍِ أاَعا ا ُسه
ألو ََ ْف

َ
ا  ياَ اَسأاَعاتو و ُِ َيأا

ا َُّه ألو ََ ْف
َ
يِ ا  ُِ َيا

َُ اِ اَ ا ا ْأَفه لو ََ ْف
َ
ا  امو و فه

َ
َ ا 
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ِعَّْا ِو ِ اَ ا ىاِتَياَفِ ا َُّه َُ ْماِفيِ اِإ ِعيتو ْماِفيأِ اَتْسأِبيٌحاَ اقو أ و ْنَفاسو
َ
أِ ا  ْةأِلاَكَ  َمأِ ا َُّه

َ
ْماِفيأِ اِمأْنا  تو

ْما ْسَتَجاٌطاااِفيِ اااَنْامو و ْماِفيِ امو كو َعاؤو اٌلاَ اقو بو ْْ ْماِفيِ اَم َّو و َُ اَ اَع ٌَ روزهایش بهتهرین  1...«:ِعَباَق
 ها و ساعاتش بهترین سهاعات اسهت. مهاهی کهه در آن هایش بهترین ش  روزها، ش 

های مردم در  اند. نفس مردم به ضیافت خدا خوانده و از اهل کرامت خدا قرار داده شده
 آن  واب تسبیح دارد و خوابیدن در آن عبادت و دعای مردم در آن مستجاب است و... .

هها  در جایگهاه امهام حهیف و غایه  از انظهار، بهرای همه  زمان گرچه توجه به امام مهدی
ضای معنوی ماه مبارک رمضان و آمادگی شرایط الزم بهرای اسهتجابت ضروری است،با توجه به ف

توجه بیشتری داشت و دعاهای مخصوص را مهورد توجهه ویهژه قهرار  دعا، باید به امام مهدی
حضرت و گریه و ابراز  اظهار شوق به لقای آن »اند:  باره نوشته الله صافی گلزایگانی دراین داد. آیت

بودن از فیض حضور و دعا برای تعجیل فرج و ظهور و ذکر فضهایل و  نگرانی از مفارقت و محروم
ای  های انقالبی و اصهالحی آن وجهود مبهارک، ...، یهک سهنفت حسهنه مناق  و اقدامات و برنامه

 2«.آن را شعار خود قرار داده است است که همواره شیعه بر آن مداومت داشته و

 در دعاهای ماه مبارک  توجه به امام زمان
های معنوی بهرای دعها بیشهتر فهراهم اسهت؛ از میهان  توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان زمینه با

تأکیهد  دعاهای مختلفی که برای ایام این ماه مبارک وارد شهده اسهت، دعها بهرای امهام زمهان
تهرین عنهاوین و  بهاره وارد شهده اسهت. مهم بیشتری دارد و دعاههایی بها عنهاوین مختلهف دراین

توان در مهوارد ذیهل  را می جود در دعاهای ماه مبارک رمضان درباره امام مهدیموضوعات مو
 بندی نمود: دسته

 . دعا برای تعجیل در فرج امام زمان1

که در برخی از دعاهای ماه مبهارک رمضهان آمهده  دعا برای تعجیل فرج یکی از موضوعاتی است 
 اند از: که عبارت ه شده است های مختلف این ماه به این دعا پرداخت است. در مناسبت

را  آن  اقبنال االعمنالدعای ش  ششم ماه مبارک رمضان که سید بن طهاووس در  الف(
 آورده است: 
َما» هو ْشَتَ ىا َُّه ُو ُْ ْيَ ا  َُ اَ اِإ دو ُْ َح ُْ َ ا  َُ ا مه هو ْنَتااا َُّه

َ
ااا  ِدفمو َْ ُْ ا  دو َِ َا 

ُْ ااا  ا ُده ِئمو اااَ ا ْلِْخ و طو اااَ ا ُ ه قو ُِ َخأا
ُْ اا 
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َ ااَ ا ُو ْسََ
َ
اَ ا  َ   و ِتياََلاتو ُه ا  َِ ِعزه

ُْ ْكَ  ِ اَ ا  َجََلِلاَ ا ْْلِ
ُْ َ اَفااَن ا  ُو ْسََ

َ
فِنا...ا  اَفْاَ ا ُدم ُو ا فه اَ اا ُده أ و َفاا َُّه

أَلاَفأَ َجا ِلا َعجم اتو ُْ
َ
اَ ا  أد  ُه َح اَ ا ِلامو د  ُه َح يَاَعََّىامو َصَّم اتو ُْ

َ
َ ا  ُو ْسََ

َ
ا  ُو ا َُ َْ َ اَفااَب ُو ْسََ

َ
اَ ا  أد  ُه َح مو

ْاِميا  ََ َلا به َْ ِهْماَ اَت ِِ َنااِكَفَ  َِ پروردگارا حمد مخصوص توست و تنهها بهه تهو » 1...«:َفَ 
آوریم، خدایا تهو یکتهای قهدیم و آخهر  دائهم هسهتی و پروردگهار آفریننهده،  شکایت می

خهواهم  ج ادهندۀ روز قیامتی ]که هیچ عملی را از خیر و شر وامگذاری[، ... از تو می
تی که جوینده  ای  خهواهم  ای برایش نیست و از تهو می ای صاح  جالل و کرامت و ع ف

خهواهم کهه بهر محمهد و آل محمهد درود  ای مهربان، از تهو می خواهم  الله و از تو می
فرستی و فرج آل محمد را زودتر رسانی و گشایش امر ما را با فرج آنان تعجیل فرمهایی 

 ام را بزذیری و ... . و روزه
 در دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان نی  به این موضوع اشاره شده است:  ب(

اَعََّْي » دو ُِ ْعَت
َ
ًَلا  َُ ياَع ُِ ْعُا

َ
اِمْنا  دو ِِ

َ
اِإنمياَلا  مه هو يَاَعَّأىاا َُّه َصأَّم اتو ُْ

َ
َ ا  ُو ْسأََ

َ
اَ ااا...اَ ا  أد  ُه َح مو

ياَمَعا ِِ اَ اَفَ  د  ُه َح َلاَفَ َجا ِلامو َعجم د  اَ اتو ُه َح ْما ِلامو ِلااا اَ اَفَ َجااهو اااكو ْؤِمن  ِتَ ااامو َُ َْ ْؤِمَن   اِكَ  فأااااَ امو
َما ََ ْب

َ
يناا  ُِ َِ بارخدایا من از کارهایم عملی کهه بتهوانم بهر آن تکیهه کهنم، چیه ی  2«:ا ُ ه 

خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و فهرج آل محمهد را  یابم ... از تو می نمی
را با آنها تعجیل فرمایی؛ نی  فهرج ههر مهؤمن و مؤمنهه را زودتر برسانی و گشایش کار م

 ترین مهربانان. ای مهربان  ات زودتر بیاوری، به مهربانی
بهه ایهن مطله  توجهه شهده  ویکم ماه مبارک رمضان از امام صادق در دعای ش  بیست ج(

 است: 
َ ا»...  ُو ْسََ

َ
يِعاااَ ا  ُِ َ اااِكَج تو ُْ

َ
ْمااامااَسَ َُ َ اااَ اماا ُو ْسََ

َ
َ اااَعِظيِماااِمْنااا  تو ُْ

َ
َسأَ َُ ا أ و تو ُْ أْااَعَِّ َُ َ  اماا َلُِ َِ

يَاَعَّى َصَّم اتو ُْ
َ
أِفياِئَ اااِكِ  ا  َْ

َ
ياِئَ اَ ا  ُِ  ْ

َ
ا  ِ اَفَ جو ِِ َفَ ِجاَمْناِكَفَ  ُِ ا َُ َن

ْ
اَتَ ُْ

َ
ْةِلاَكْيِتِ  اَ ا 

َ
اَ ا  د  ُه َح مو

أْم اَعا هو ْهَِّ و يَناَ اتو ُِ ُِ أا
ا ُظه ِبيأدو أَ  اَ اِكأِ اتو ِْ ينِمْناَخَّْ ُِ

َُ عأا ُْ ا  أَ افأااَبطه ُِ أْلان از تهو   3...«:جم
خواهم به تمام آنچه از تو سؤال نمودم و آنچه از تهو درخواسهت نکهردم از جاللهت  می

کهردم اینکهه بهر محمهد و  دانستم، به آن از تو درخواسهت مهی عظیم تو که اگر آن را می
رگ یهدگان از خلقهت خاندان او درود فرستی و فرج کسی را که به فهرج او، دوسهتان و ب

                                                           

 .261، ص 1، ج اقبال االعمال. علی بن موسی ابن طاووس، 1
 .270. همان، ص 2
 .366. همان، ص 3



44    ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 

گشایش یابند، را اجازه فرمایی و بهه ]دسهت[ او سهتمگران را نهابود و ههالک گردانهی. 
 را برسان، ای پروردگار عالمیان.  زودتر آن 

 . دعا برای تجدیدعهد با والیت و امامت امام مهدی2

 است:  اشاره شده در دعای روز سی دهم ماه مبارک به دعا برای تجدیدعهد با امام زمان
َما» هو ياا َُّه َ اااِإنم ِقفنو

َ
أْؤِمِنيَنااَ اِ َلَفِتأَ اااِكطاَعِتأَ ااا  ُو ُْ ِميأِ ا 

َ
أَ  اَ اِ َلَفأِ ا  اَنِبيم أد  ُه َح  اَ اِ َلَفأِ امو

ِتأَ .اَ ا نه َِ ْةأِلا
َ
َدْياَشأباِطا  َ  اَ اَسأيم َسْيِناِسْبَطيْاَنِبيم حو ُْ َحَسِناَ ا  ُْ َ  اَ اِ َلَفِ ا  ِبيِباَنِبيم ََ

ِقف
َ
اِكِاَلَفِ اَعَّ  َ افااَبطم انو ِداْكِناَعَِّااىم ُه َح َسْيِن اَ امو حو ُْ اْكِنا  اسأىى  د  اَ امو ُه َح ْعَفِ اْكِنامو َِ ْكأِنااا اَ ا

ْعَف   اَ اَعَِّا اَِ اسىاىم ِداْكِناَعَِّأاْكِنامو ُه َح ا اَ امو َحَسأِناْكأِناَعَِّأى  ُْ أد  اَ ا  ُه َح ا اَ اَعَِّأيماْكأِنامو  اَ اى 
ِدياَ اَمأْاَل ْسأَِّيِماِكُأااَسيم اِكطأاَعِتِهْماَ اِ َلَفأِتِهْم اَ اِكاُته أَ افأااَبطم ِقفنو

َ
ا  ُِ مأا ِبا ُزه َِ َياَأا

م ََّْتهو َه و  بارالها من با اطاعت از خودت و والیتت و والیت محمد پیامبرت 1...«:ااَف
دوست پیامبرت و والیت حسن و حسین دو نوادۀ پیامبرت و دو  والیت امیر مؤمنان

کنم. همچنهین ای  داری مهی دار تهو هسهتم و تهو را دیهن ان اهل بهشتت، دینآقای جوان
پروردگار به والیت علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسهی بهن 
جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بهن محمهد و حسهن بهن علهی و آقها و 

گهار بهه اطاعهت و والیهت دار تو هستم و همچنین ای پرورد ال مان دین موالیم صاح 
 کنم ...... . ات می داری ای، دین بودن به آنچه آنان را بدان برتری داده ایشان و تسلیم

 و دفع بالها از ایشان . دعا برای نصرت امام مهدی3

 خوانیم:  باره می این در دعای روز سی دهم ماه مبارک رمضان در
اَعَّى» لم ََ ا مه هو َحااا َُّه اَ ا ِلامو د  ُه َح ْأاِئِمامو ُْ سأاِنَ  اَ ا  ُِ أَ اَ اَخَِّيَفِتأَ اَ ا يم ُِ أد  اَ ا ْقَفأْعاَعأْناَ  ُه

َِ اَ ا أاِظَ  أَ  اَ اَعْيِنأَ ا ُنه ُِ  ْ أاِهِقاِكحو أِ اَعْنأَ  اَ ا ُنه َعبم ُو ُْ ْ َمِتَ  اَ ا  حو ُِ ِما َعظم ُو ُْ ْسِطَ  اَ ا  ِْ ِك
ِتَ اَعَّى جه َو اِمَعِ  اَ اشاِةِداِعباِقَك اَ ا ِنَ ا ُسه نو ْجَتِهأِداااإو ُو ُْ جاِةِداِفياَسِبيََِّ  اَ ا  ُو ُْ َ  اَ ا  ِْ َخَّْ

ِعأْنا
َ
اَ ا  ِعْنأ و

َ
أِب اَ ا  ُِ اا

ُْ ْنأِدَكا  اِكجو ْدهو فم
َ
يعو اَ ا  َِ ِتياَلاَت

ُه اِفياَ ِقفَعِتَ ا  َعَّْ و ِْ ِفياهاَعِتَ  اَ ا 
ِذفَناَفنْا ُه ِدياِمَنا  َُ د اَ اَ  َُ اَ امااَ  َديه ُِ َعَِّْنياَ ا   ِْ ْنيااَ اَعْن و اَ ا  اِكِ اِفأيا ُأدُّ َُ اَ اَفْنَتِص و  صو و َن و

َِا بارالها بر محمد و آل محمد درود فرست و از ولی و خلیفه و زبان گویایت و  2«: ْلِخَ 
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حرمتت و بازگوکننهدۀ از سهوی تهو،   کنندۀف ات و تعظیم پاخاسته ]برای اجرای[ دادگری به
گواه بندگانت و حجت تو بر خلقت  گویندۀ حکم تو و چشم بیننده و گوش شنوندۀ تو و

گهر در طاعتهت هرگونهه بهال را دفهع کهن و او را در امانهت  و جهادگر در راهت و تالش
ناشدنی خویش قرار ده و به سهزاهیان پیهروزت تأییهد فرمها و او را یهاری نمها و از او  گم

ار ده که او را اند و فرزندانم را از کسانی قر حمایت کن و مرا و والدینم و آنچه متولد کرده
 گیرند. کنند و از او در دنیا و آخرت یاری می یاری می

 واسطه امام مهدی . دعا برای ایجاد همبستگی در جامعۀ منتظر به4

 خوانیم:  در دعای افتتاح با اشاره به این مطل  می
ْقاِكِ اَفْتا» ْدَعَنااَ ا ْبتو ََ ْماِكِ اَشَعَثَنااَ ا ْشَعْباِكِ ا ُو ُْ ا  مه هو [اِكأِ ا َُّه ِعأزه

َ
ْعأِزْزا] 

َ
َتَنااَ ا  ْ اِكِ اِةَّه َنااَ اَكثم َْ

اِكأِ اَخَّها أده َ َنأااَ اسو ْْ ْ اِكأِ اَف بو ِْ ْاَ ِمَناا]َمْاَ ِمَنا[اَ ا  ْغِناِكِ اَعاِئَََّنااَ ا ْةِضاِكِ اَعْنامو
َ
َتَنااَ ا  ُه َتَنأااَ اِن

اكِا اَةَنااَ افو ه ِو ْضاِكِ ا و ْسَ َنااَ اَكيم ْ اِكِ اعو ْنِجأْزاِكأِ اَمَا ِعيأَدَنااَ اَفسم
َ
ْنِجْحاِكِ اَهََِّبَتَنااَ ا 

َ
ْسَ َنااَ ا 

َ
ِ ا 

ْعِطنَا
َ
َنااَ ا  َُ ا َما َِ ْنَيااَ ا ْلِْخَ  ْاَنااِكِ اِمَنا ُدُّ َنااَ اَكَّم

َُ ْؤ ْعِطَنااِكِ اسو
َ
ااِكأِ اَفأْاَقا ْسَتِجْباِكِ اَقْعَاَتَنااَ ا 

يَناَ ا اُِ ْسئو َُ ُْ اِكَنأااَ ااَبْغَبِتَنااَفااَخْيَ ا  َّو ْنِةأْباِكأِ اَغأْيَقاةو
َ
دو َبَنااَ ا  َو اِكِ ا ِِ ْعِطيَنا ْش ُو

ُْ ْ َسَعا 
َ
 

اَ ا يم  ِْ ْسأَت امو  ْ أَ   َِ أىا
َُ اِإ أَ اَتْهأِدياَمأْناَتَشأاءو اِكِنْنِنَ اِإنه َحقم ُْ اِفيِ اِمَنا  َِ َِّ اا ْختو َُ ُِ  ْةِدَنااِكِ ا

َ ا َُ َنااِإ َكاَ اَعدو م ْ َنااِكِ اَعََّىاَعدو م َخَِّْقا ْنصو ُْ ا]  َحقم ُْ مها را بهه یهاری   خدایا پریشانی 1«:[ا ِميَناا 
او جمع کن؛ پراکندگی ما را به او وحدت بخش؛ گسیختگی ما را با او پیوند ده؛ انهدک 
ت ده؛ تنگدسهتی مها را بهه او تهوانگری بخهش؛  ت ما را به او ع ف ما را به او زیاد فرما؛ ذلف

را به مدد او جبران فرما؛ جدایی و دودستگی ما را  بدهی ما را از برکت او ادا کن؛ فقر ما
به او برطرف کن؛ دشواری کار ما را به او آسان گردان؛ روی ما را به دیدار او سزید کهن؛ 

های ما  های ما را به لطف او برآور؛ وعده اسیران ما را به یاری او آزاد گردان؛ درخواست
مهان را بهه  هاي او اجابت کن؛ خواسته مان را به کمک ؛ دعاي را به ظهور او تحق  بخش

مان برسان؛ لطف به او باالتر  ح  او عطا فرما؛ ما را به یاری او به آروزهای دنیا و آخرت
ترین بخشندگان،  دست شدگان و گشاده به ما اعطا کن، ای بهترین خواسته  مان از آرزوي

کن و ما را به مدد او بهه   رفمان را به او برط هاي های ما را به او شفا بخش، کین  دل سینه
حقیقت آنچه در آن اختالف افتاده از ح  به اذن خود راهنمایی فرما. همانا تو هر کهه را 
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کنی و به وسیله او ما را بهر دشهمنان خهود و دشهمنان  هدایت می  بخواهی، به راه راست
 خویش یاری ده، ای معبود ح ، آمین.

نأا»وانیم: خ در دعای روز سی دهم ماه مبارک نی  می َْ أْقاِكأِ اَفْت أْدَعنا اَ ا ْبتو ََ  ، َُّهما...ا ْشأَعْباِكأِ ا
.»...1 

 . دعا برای نابودی ستم و ستمگران توسط امام مهدی5

يَناَ ا»... خوانیم:  می ویکم در وصف حضرت مهدی در دعای ش  بیست ُِ ُِ أا
ا ُظه ِبيأدو َ اِكأِ اتو

ا ُِ
َُ عأا ُْ ا  َ افااَبطه ُِ ْلان ْم اَعجم هو ْهَِّ و و بهه ]دسهت[ او سهتمگران را نهابود و ههالک گردانهی.   2...«:ينتو

 را برسان، ای پروردگار عالمیان.  زودتر آن 
َجأْاَب اَ اَقْمأِدْ ا»خوانیم:  در دعایی دیگر می ُْ ِمأْتاِكأِ ا 

َ
ا  أمه هو ءو َسااا َُّه أ و اَ ا ْةِصأْمابو َُ أْناَنَصأَبا َُ ِك

ى ته ََ ِ  ا َلَُ َه ااا ُ ُِ اب اَلاَتَدْعاَعََّىا ْأَْب ْماَقفه ای خدا به ]ظهور[ او ستم را بمیران، و ههر کهه بها  3«:ِمْنهو
او بستی د، نابودش ساز و سران گمراهی را پشت بشکن تا اینکهه احهدی از آنهها را روی زمهین بهه 

 جای نگذرای.

 گستری ایشان با تأکید بر عدالت . دعا برای امام مهدی6

ا»خوانیم:  در دعای افتتاح می مه هو أا َُّه ُِ اَعََّىاَ 
لم ََ اَ ا ْنَتَظأِ ااىم ُو ُْ َعأْدِلا  ُْ أِلاَ ا  َؤمه ُو ُْ أاِئِما  َْ ُْ ْمأِ َكا 

َ
  :»...4 

 گستر موردانتظار درود فرست. کننده مورد آرزو و عدالت دار فرمانت و قیام خدایا بر عهده
 نقل شده نی  به این موضوع اشاره شده است:  العابدین در دعای دیگری که از امام زین

اَ ا ِلا » أد  ُه َح ياَعََّأىامو َصأَّم اتو ُْ
َ
َ ا  ُو ْسََ

َ
َُ ا...ا    ْ ْو ُْ َتاِفيِ ا  ُْ ْنَز

َ
ِذيا  ُه َُ ا  اَبَمَا اةذ اَشْه و مه هو َُّه

يَ َِ اَ اَ  د  ُه َح َ اَخَِّيَفَ امو اَتْنصو ُْ
َ
د  اَ ا  ُه َح ْأاِئَمااامو ُْ أد  اَ ا  ُه َح ااامو أد  ُه َح أياِءامو َِ  ْ

َ
ْسأِ اِمأْنا  ِْ

ُْ ِكا
ا ا ُسه اَعََّْيِهمو ِْ خهواهم جانشهین محمهد و  خهدایا از تهو می 5...«:َعََّْيِهْماَنْصَ َكاااَل و ا ْعِط

کننده به عدالت از اوصیای محمد ه که درودهایت بر او و ایشان باد  وصی محمد و قیام
 ات را بر آنان معطوف بدار. ه را یاری نمایی، یاری
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 یبیتوسط مالئکه و نیروهای غ . دعا برای امداد حضرت مهدی7

اَ ا...اَف  »خوانیم:  باره می این در دعای افتتاح در مه هو ِساَفأاااا َُّه أدو ْو ُْ اِكأ و ِحا  أْدهو فم
َ
ِكيَناَ ا  َْ ه ُو ُْ ََلِئَ ِتَ ا  َُ ِك

يَنا ُِ
َُ َعا ُْ ا  اش  القهدس کمهک و یهاری خدایا ایشان را با فرشتگان مقربت دربر گیر و با روح 1«:َبطه

حضرت را با  که خداوند آن  وایات نی  به این نکته اشاره شده استکن، ای پروردگار عالمیان. در ر
و یؤیهده اللهه بالمالئکهه و الجهن و شهیعتنا »رسهاند؛ از جملهه:  الطبیعه امداد می نیروهای ماوراء

کنهد.  را با فرشتگان، جن و شیعیان مخلص یاری می خداوند حضرت مهدی 2«:المخلصین
هوا»همچنین وارد شده است:  دو َؤفم ْعأبافو أْؤِمِنيَناَ ا ُ ُّ ُو ُْ ََلِئَ أِ اَ ا  َُ ُْ اِكا َنأاق  ِْ

َ
خداونهد آن  3...«: ِكَثََلَثِ ا 

 انداختن در دل دشمن[. دهد: فرشتگان، مؤمنان و رع  ]ترس حضرت را با سه لشکر یاری می 

 کنندۀ قرآن و دین  . دعا برای حضرت در جایگاه اقامه8

 خوانیم:  در دعای افتتاح می
ا» مه هو ىاِكَتاِكَ اا َُّه َُ ا ُده ِعيَاِإ َعَّْ و ِْ أاا ْسأَتْخََّْفَتااا  َُ اَك ُِ اِفأيا ْأَْب أاِئَماِكأِدفِنَ ا ْسأَتْخَِّْف و

َْ ُْ َ ا 
َكاََلا أدو ْمنأًااَفْعبو

َ
اِمْناَكْعِداَخْاِفِ ا  ُْ و ْكِد

َ
ا  َُ و ا ْيَت و ََ ِذيا ْبَت ُه ا  اِقفَن و َُ و ْنا ِذفَناِمْناَةْبَِِّ اَم م ُه ا  ْشأِ كو افو

کننده به امر دینت قهرار  کننده به کتابت و قیام خدایا آن حضرت را دعوت 4...«:ْيئاًاِكَ اَشا
گونه که پیشینیان او را جانشین خهود قهرار  ده، او را در زمین جانشین خود قرار ده؛ همان

ای پابرجا ساز و بیم و ترس او را بهه آسهودگی خهاطر و  دادی؛ دینی که برای او پسندیده
 .. . ایمنی تبدیل کن .

ىاَلاَفْسَتْخِفَىاِكَشْىا»خوانیم:  همچنین می ته ََ َکا نه اَنِبيم ْظِهْ اِكِ اِقفَنَکاَ اسو
َ
ا  مه هو اَمَخاَفأ اا َُّه َحأقم ُْ اِمَنا  ء 

َخَِّْقا ُْ اِمَنا  د  ََ
َ
خدایا به دست او دینت را و سنت پیغمبرت را آشکار ساز تا آنکه دیگهر چیه ی  5«: 

 خل  مخفی نماند. از ح  و حقیقت از ترس احدی از
حضرت دین الهی را در زمین بسط و گسهترش  در روایات به این نکته اشاره شده است که آن 

كناةَ »خواهد داد. در روایتی در تفسیر آی   َّلَة َو آَتنُول للزَّ ْرِض َأقاُمول للصَّ اُهْم ِفی لَْلَ نَّ ََ ِإْن َمکَّ ِذي  6«للَّ
لامحُدا)عَّيهما ُسَل (ا ا ُُهدیا ا َأحاك افَُّ هأماةذها ْلف اْل»نقل شده است:  از امام باقر
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 َُّ امشابقا أبُا اماابكهاا افظه ا ُدفنا افُيتا َُّ اك ا ا َحاك ا ُبدعا ُباهلاكُاا مأاٍا ُسأف ا
کنهد و حهاکم  خداونهد بهه وسهیل  آنهان دیهن خهود را آشهکار مهی  1«: ُحقاَتىاَلاف یا ث اَُّظَّأم

 شود. م و بدعت دیده نمیای که ا ری از ست گرداند؛ به گونه می

 . دعا برای عزت، نصرت و یاری حضرت مهدی9

ْعأِزْزاِكأِ اَ ا»خهوانیم:  باره می در دعای افتتاح به این مطل  اشاره شده است و دراین
َ
اَ ا  هو ِعأزه

َ
ا  أمه هو  َُّه

اَفْتحًااَفِسأي  َُ و اَنْص ً اَعِزفزً  اَ ا ْفَتْحا ْ هو اَ ا ْنَتِصْ اِكِ ا ْنصو ْ هو َعأْلا ْنصو ِْ أ واااً اَ ا  ْنَ اااِمأْناااَُ أدو أََّْطانًااَنِصأي  ااَُ  2«:سو
اش کهن و دیگهران را  واسهطه او عه ت ده و کمهک و یهاری خدایا او را ع ت بخش و دیگهران را به

وسیله او یاری رسان و فتح و پیروزی را نصیبش فرما و از جان  خویش حکهومتی پیروزمنهد و  به
 سلطنت و قدرت توجه فرما. 

منهد  سار حکومهت او ع ت ری و نصرت با حضرت باشد، اسالم و اهل اسالم در سایهاگر یا
ْةََّ وا»شوند:  می

َ
ْسَلَ اَ ا  اِكَهاا ْْلِ ِعزُّ

 «.تو
 شدن مشکالت جامعۀ منتظر . دعا برای برطرف10

 خوانیم:  در دعای افتتاح می
َنااَ اَغْيَبَ ا» َداَنِبيم ْْ ْيَ اَف َُ ااِإ ااَنْش و اِإنه مه هو ِفَتِنا َُّه ُْ ا  ََ َنااَ اِشده اَعدو م ََ اااِإَماِمَنااَ اَكْثَ  ُِ َمأا َ ا ُزه

َ اَتَظاةو
َ ا ُِ ااَعََّىاَن ِعنه

َ
اَ ا  د  ُه َح اَ ا ِلامو د  ُه َح اَعََّىامو

اااَعََّْيَنااَفَصلم اَ اَنْصأ  
اَتْ ِشأفو و أ   َو اَ اِك َّو و َعجم اتو ِكَفْتح 

ا َْ اَ اَب هو ْظِه و اتو ق  ََ ا ُِ ََّْطا اَ اسو هو ِعزُّ
أماتو ِتَ اَفأاا َب َُ َْ َناَةااِكَ  َِّْبسو اِمْنَ اتو َناَةااَ اَعاِفَي   َّو َجَّم اِمْنَ اتو   َُ

مان و فراوانهی دشهمنان و کمهی  خدایا ما از فقدان پیامبرمان و غیبت امام» 3«: ُ  َُين
کنیم؛ پهس بهر  های سخت و خودنمایی روزگار بر ضرر ما به تو شکایت می تعداد و فتنه

پاکش درود بفرست و ما را بر این امور یاری فرما به پیروزی ن دیک از محمد و خاندان 
جان  خودت و و رنج و سختی را از ما بر طرف ساز و ما را به رحمت خویش فرا گیهر 

 ترین مهربانان. ای مهربان

 های حکومت جهانی حضرت مهدی . دعا برای ظهور و برخورداری از برکت11

 خوانیم:  در دعای افتتاح می
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َفأاَقا» اِكَهأاا ُنم أِذلُّ اَ اتو ْةََّ و
َ
ْسََلَ اَ ا  اِكَهاا ْْلِ ِعزُّ

اتو   َُ ف اَكِ    
َُ ْيَ اِفياَقْ  َُ اِإ ااَنْ َغبو اِإنه مه هو اَ اا َُّه ْةََّأ و

َ
َ ا 
َنأااِكَهأااَكَ  َمأَ ا ُأ ةو أىاَسأِبيََِّ اَ اَتْ زو َُ اِإ َِ أاَق َْ

ُْ ىاَهاَعِتأَ اَ ا  َُ اِإ َِ َعا َنااِفيَهااِمَنا ُدُّ ْنَيااَ اَتْجَعَّو دُّ
ا َِ واسطه آن اسهالم و اهلهش را  خدایا ما آرزومند دولت کریمانه هستیم که به 1...«: ْلِخَ 

به آن ع ت بخشی؛ نفاق و اهل نفاق را ذلیل و خوار گردانی و مها را در آن دولهت حقهه 
واسهط  آن دولهت بهه مها  اهل دعوت به طاعتت و از پیشوایان راه هدایت قرار دههی و به

 نیا و آخرت عطا فرمایی ... .کرامت د

 . دعا برای سالمتی امام زمان12

یکی دیگر از دعاهایی که در ایام ماه مبارک رمضان بر آن تأکیهد شهده، دعها بهرای سهالمتی امهام 
سوم تأکید بیشتری شده است. کلینی از محمد  و ویژه به این دعا در ش  بیست است؛ به زمان

سهوم مهاه  و آورده است که فرمودند: ایهن دعها را شه  بیست بن عیسی به سند خود از امامان
کنهی و نیه  ههر قهدر کهه  رمضان در حال سجده و برخاستن و نشستن و در هر حهال تکهرار مهی

ات؛ پهس از حمهد خهدای تبهارک و تعهالی و  توانی و هرگاه که به یادت آمهد در دوران زنهدگی می
َما»بگو:  صلوات بر پیغمبر هو ْنااا َُّه َاُِاااكو َ اُِ ااايم ُِ ََل

اااْكِنااافو  ُ ََل
اَعِ اَ اِفيااَةِذهِاااِفياافو ِلااا ُسه أًااَ اااكو ي  ُِ اَ  َسأاَع  

اِفيَهااَها َع و تم َُ ْبَتَ اَهْاعًااَ اتو
َ
ا  ْسِ َن و ىاتو ته ََ يًَلاَ اَةاِئدً اَ اَعْانًااَ اَعْينًاا ُِ َِ ً اَ اَق اِفظًااَ اَنا  2...«.ِافَلََ
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