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Dua für den ersten Tag  
im Monat Ramadan 

 

 روز اولدعای 
 اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِیامِی فِیهِ صِیامَ الصَّائِمِینَ  

 وَ قِیامِی فِیهِ قِیامَ الْقَائِمِینَ 
 الْغَافِلِینَ  ةم َّوَ نَب ّهْنِی فِیهِ عَنْ نَوْ

 وَ هَبْ لِی جُرْمِی فِیهِ یا إ لَهَ الْعَالَمِینَ 
 وَ اعْفُ عَنِّی یا عَافِیا عَن  الْمُجْر مِینَ

 

 داران قرار ده  ی روزه ام را در این ماه روزه خدایا، روزه
 داران  زنده داری شب زنده ام را شب داری زنده و شب

 خبران  و بیدارم کن در آن از خواب بی
 و ببخش گناهم را در آن، ای معبود جهانیان 

 .کاران و از من درگذر، ای درگذرنده از گنه

 
 

O Allah, mach mein Fasten an diesem Tag wie das Fasten 

jener, die aufrichtig fasten und mein Aufstehen zum Gebet 

wie das jener, die aus Gehorsamkeit aufstehen. Erwecke 

mich aus dem Schlaf der Unachtsamen und verzeih mir 

meine Sünden. O Herr der Welten. Vergib mir. O Du 

Einziger, der die Sünden verzeiht. 
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 روز دومدعای 
  مَرْضاتِكَ، إ لى فِیهِ قَرِّبْنِى هُمَّاللّ

  جَنِّبْنِى فِیهِ مِنْ سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ،  وَ

 آیاتِكَ،  هوَفِّقْنِى فِیهِ لِقِراءَ وَ

 ب رَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ

 

 خدایا،

 ات نزدیک کن  مرا در این ماه به خشنودی

 و از خشم و انتقامت برکنار دار 

 و به قرائت آیاتت موفق کن، 

 .ترین مهربانان ای مهربان

 

 
 

O Allah, bring mich an diesem Tag näher zu Deinem 

Wohlgefallen und entferne mich von Deinem Zorn und 

Deiner Strafe. Gestatte mir Deine Verse (des Qurans) zu 

rezitieren durch Deine Barmherzigkeit, O Gnädigster. 

 

 

 

Dua für den zweiten Tag  

im Monat Ramadan 
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  روز سومدعای 
 

  وَالتَّنْب یهَ، الذِّهْنَ فِیهِ ارْزُقْنِىااللّهُمَّ 

  وَالتَّمْو یهِ، هالسَّفاهَ مِنَ فِیهِ باعِدْنِى وَ

  فِیهِ، تُنْز لُ خَیْرٍ كُلِّ مِنْ نَصِیباً لِى وَاجْعَلْ

 .الْأَجْوَدِینَ أَجْوَدَ یَا ب جُودِكَ

 

 

 خدایا،

 در این ماه به من تیزهوشی و بیداری عنایت فرما 

 خردی و اشتباه دورم ساز  و از بی 

 ای قرار ده  کنی، برایم بهره و از هر خیری که در این ماه نازل می

  حق جودت، ای جودمندترین جودمندان  به

 

 

O Allah, gewähre mir an diesem Tag Weisheit und 

Erkenntnis. Halte mich fern von Torheit und Heuchelei. 

Gewähre mir einen Anteil an Deine Segnungen, die Du 

hinunter sendest durch Deine Großzügigkeit, O 

Großmütiger. 

 

Dua für den dritten Tag  
im Monat Ramadan 



 

 

6 

 روز چهارمدعای 
  أَمْر كَ، هإ قامَ عَلَى فِیهِ قَوِّنِىااللّهُمَّ 

 أَذِقْنِى فِیهِ حَالوَةَ ذِكْر كَ،  وَ

 أَوْز عْنِى فِیهِ لِأَداءِ شُكْر كَ ب كَرَمِكَ،  وَ

 احْفَظْنِى فِیهِ ب حِفْظِكَ وَسَتْر كَ،  وَ

 .یَا أَبْصَرَ النَّاظِر ینَ
 

 خدایا، در این ماه برای برپاداشتن امرت نیرومند ساز مرا 

 و شیرینی ذکرت را به من بچشان 

 و ادای شکرت را به من الهام فرما 

 و به نگهداری و پوششت نگاهم بدار، 

 .ای بیناترین بینندگان

 

O Allah,  

stärke mich an diesem Tag,  

Deine Befehle auszuführen.  

Lass mich die Süße der Empfehlungen schmecken.  

Gewähre mich durch Deine Gnade,  

dass ich Dir danken darf.  

Schütze und bedecke mich mit Deinem Schutz, O 

Scharfsinnigster. 

 

Dua für den vierten Tag  
im Monat Ramadan 
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Dua für den fünften Tag  
im Monat Ramadan 

 

 

 

 

 

 پنجم  روزدعای  
  الْمُسْتَغْفِر ینَ، مِنَ فِیهِ اجْعَلْنِىااللّهُمَّ 

 الْقانِتِینَ، الصَّالِحِینَ عِبادِكَ مِنْ فِیهِ اجْعَلْنِى وَ
 وَاجْعَلْنِى فِیهِ مِنْ أَوْلِیائِكَ الْمُقَرَّب ینَ، 

 ب رَأْفَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ

 
 خدایا، 

 جویان  قرار ده مرا در این ماه از آمرزش

 بردار و از اولیای مقرّبت،  و از بندگان شایسته فرمان

  .ترین مهربانان به رأفتت ای مهربان

 

 
O Allah,  

setze mich an diesem Tag zu jenen,  

die Vergebung suchen.  

Stelle mich zu Deinen rechtschaffenen und gehorsamen 

Dienern und zu Deinen nahen Freunden durch Deine 

Freundlichkeit,  

O Gütiger. 
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  مروز شش دعای 
 تَخْذُلْنِى فِیهِ لِتَعَرُّض  مَعْصِیَتِكَ، الاللّهُمَّ 

 تَضْر بْنِى ب سِیاطِ نَقِمَتِكَ، ال وَ
 زَحْز حْنِى فِیهِ مِنْ مُوج باتِ سَخَطِكَ،  وَ

 .الرَّاغِب ینَ هرَغْبَأَیادِیكَ یَا مُنْتَهى  ب مَنِّكَ وَ

 

 

 ات وامگذار  خدایا، مرا در این ماه به خاطر نزدیک شدن به نافرمانی
 های انتقامت عذاب مکن  و با تازیانه

 و از موجبات خشمت دورم بدار، 
  شدگان بستگی دل به فضل و عطاهایت، ای نهایت دل

 

 
O Allah, erniedrige mich nicht an diesem Tag durch 

Ungehorsam Dir gegenüber und schütze mich vor dem 

Peitschenschlag Deiner Strafe. Halte mich durch Deine 

Güte und Macht fern von den Gründen Deines Zornes. O 

Du endgültiger Wunsch der Sehnsüchtigen. 

 

 

 

Dua für den sechsten Tag  

im Monat Ramadan 
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  روز هفتمدعای 
  وَقِیامِهِ، صِیامِهِ عَلَى فِیهِ أَعِنِّىاللّهُمَّ 
 هَفَواتِهِ وَآثامِهِ،  مِنْ فِیهِ جَنِّبْنِى وَ

  ارْزُقْنِى فِیهِ ذِكْرَكَ ب دَوامِهِ،  وَ
  ب تَوْفِیقِكَ یَا هادِىَ الْمُضِلِّینَ

 

 خدایا، 
 اش یاری ده  داری زنده مرا در این ماه بر روزه و شب

 ها و گناهانش دورم بدار  و از لغزش
 ام کن،  و ذکرت را همواره روزی

 .به توفیقت ای راهنمای گمراهان

 

 
O Allah, 

 hilf mir an diesem Tag beim Fasten  

und Beten und halte die Fehler  

und Sünden an diesem Tag fern von mir.  

Gewähre mir durch Deine Hilfe Dir unaufhörlich an diesem 

Tag zu gedenken.  

O Führer, der Verirrten. 

 

Dua für den siebten Tag  

im Monat Ramadan 
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 روز هشتمدعای 
 

  الْأَیْتام ، رَحْمَةَ فِیهِ ارْزُقْنِىااللّهُمَّ 
  السَّالم ، إ فْشاءَ وَ الطَّعام ، إ طْعامَ وَ

 .الْآمِلِینَ مَلْجَأَ یَا ب طَوْلِكَ الْكِرام ، صُحْبَةَ وَ
 

 

 

 خدایا، در این ماه مهرورزی به ایتام 
 و خوراندن طعام و آشکار کردن سالم 

 نشینی با اهل کرامت را نصیبم فرما،  و هم

 .به عطایت ای پناهگاه آرزومندان

 

 

 
O Allah, 

 lass mich an diesem Tag die hungrigen  

Waisenkinder ernähren,  

Frieden verbreiten und die Edelgesinnten begleiten.  

O Schützer der Hoffnungsvollen. 

 

 

Dua für den achten Tag  
im Monat Ramadan 
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 روز نهمدعای 
 ،هالْواسِعَ رَحْمَتِكَ مِنْ نَصِیباً فِیهِ لِى اجْعَلْاللّهُمَّ 

  ،هالسّاطِعَ لِبَراهِینِكَ فِیهِ وَاهْدِنِى
  ،هالْجامِعَ مَرْضاتِكَ إ لى ب ناصِیَتِى خُذْ وَ

  الْمُشْتاقِینَ أَمَلَ یَا ب مَحَبَّتِكَ
 

 

 ات قرار ده ای از رحمت گسترده خدایا، برای من در این ماه بهره
 و به جانب دالیل درخشانت راهنمایی کن  

 سوی خشنودی فراگیرت متوجه کن،   و به
  به مهرت ای آرزوی مشتاقان

 

 
O Allah, 

 gewähre mir an diesem Tag einen Anteil an Deiner Gnade, 

die weit reichend ist.  

Leite mich zu Deinen leuchtenden Beweisen.  

Führe mich durch Deine Liebe zu Deinen allumgreifenden 

Genüssen.  

O Hoffnung, der Begehrlichen. 

 

 

Dua für den neunten Tag  
im Monat Ramadan 
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 روز دهمدعای 
 الْمُتَوَكِّلِینَ عَلَیْكَ،  مِنَ فِیهِ اجْعَلْنِىااللّهُمَّ 
 اجْعَلْنِى فِیهِ مِنَ الْفائِز ینَ لَدَیْكَ،  وَ
 اجْعَلْنِى فِیهِ مِنَ الْمُقَرَّب ینَ إ لَیْكَ،  وَ

 .ب إ حْسانِكَ یَا غایَةَ الطَّالِب ینَ
 

 خدایا، 
 کنندگان و از رستگاران نزد خود  مرا در این ماه از توکل

 و از مقرّبان درگاهت قرار بده، 

  .به احسانت ای هدف جویندگان

 

 

 
O Allah, 

 mach mich an diesem Tag zu einen deiner Diener,  

die auf Dich vertrauen  

und setze mich durch Deine Huld zu denen,  

die Dir nah sind.  

O Ziel, der Suchenden. 

 

 

 

Dua für den zehnten Tag  
im Monat Ramadan 
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 روز یازدهم دعای 
 

  الْإ حْسانَ، فِیهِ إ لَىَّ حَبِّبْااللّهُمَّ 
  وَالْعِصْیانَ، الْفُسُوقَ فِیهِ إ لَىَّ كَرِّهْ وَ
  وَالنِّیرانَ، السَّخَطَ فِیهِ عَلَىَّ حَرِّمْ وَ

 .الْمُسْتَغِیثِینَ غِیاثَ یَا ب عَوْنِكَ

 

 

 خدایا، در این ماه نیکی را پسندیده من گردان 
 ها را مورد کراهت من قرار ده  ها و نافرمانی و نادرستی

 و خشم و آتش برافروخته را بر من حرام گردان، 
 .ات ای فریادرس دادخواهان به یاری

 
 

O Allah, 

 lass mich an diesem Tag das Gute lieben und das Schlechte 

und den Ungehorsam verabscheuen.  

Schütze mich vor dem Zorn und dem Feuer der Hölle.  

O Helfer, der Hilfsbedürftigen. 

 

 

 

Dua für den elften Tag  

im Monat Ramadan 
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 روز دوازدهم دعای 
  وَالْعَفافِ، ب السِّتْر  فِیهِ زَیِّنِّىاللّهُمَّ 

  وَالْكَفافِ، الْقُنُوع  ب لِباس  فِیهِ اسْتُرْنِى وَ
 الْعَدْل  وَالْإ نْصافِ،  عَلَى فِیهِ احْمِلْنِى وَ

 آمِنِّى فِیهِ مِنْ كُلِّ مَا أَخافُ،  وَ
 .ب عِصْمَتِكَ یَا عِصْمَةَ الْخائِفِینَ

 

 دامنی بیارای  خدایا، مرا در این ماه به پوشش و پاک

 و به لباس قناعت و اکتفا به اندازه حاجت بپوشان 

 و بر عدالت و انصاف وادارم نما 

 ترسم ایمنی ده،  و مرا در این ماه از هرچه می

 .ات ای نگهدارنده هراسندگان به نگهداری

 
O Allah, 

 verschönere mich an diesem Tag mit den Kleidern der 

Zufriedenheit und Keuschheit.  

Lass mich an der Gerechtigkeit und Fairness festhalten. 

Schütze mich vor all den Dingen,  

wovor ich Angst habe.  

O Beschützer, der Geängstigten. 

 

Dua für den zwölften Tag  

im Monat Ramadan 
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 روز سیزدهم دعای 
 طَهِّرْنِى فِیهِ مِنَ الدَّنَس  وَالْأَقْذار ، اللّهُمَّ 

  الْأَقْدار ، كائِناتِصَبِّرْنِى فِیهِ عَلَى  وَ

  الْأَبْرار ، هوَصُحْبَتُّقى لِل فِیهِ وَفِّقْنِى وَ

 .الْمَساكِین  عَیْن  قُرَّةَ یَا ب عَوْنِكَ

 

 

 ها پاک کن  ها و ناپاکی خدایا، مرا در این ماه از آلودگی

 های مورد تقدیرت شکیبایم گردان  و بر شدنی

 نشینی با نیکان توفیقم ده،  و به پرهیزگاری و هم

 .ات ای نور چشم درماندگان به یاری

 

 

 
O Allah,  

reinige mich an diesem Tag von Unreinheit und Schmutz. 

Gib mir Geduld und die Fähigkeit fromm zu sein.  

Lass mich durch deine Hilfe den Guten Gesellschaft leisten. 

O Geliebter der Verarmten. 

 

 

Dua für den dreizehnten Tag  

im Monat Ramadan 
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 روز چهاردهم دعای 
  ب الْعَثَراتِ، فِیهِ لَاتُؤاخِذْنِىاللّهُمَّ 

  وَالْهَفَواتِ، الْخَطایا مِنَ فِیهِ أَقِلْنِى وَ
 وَالْآفاتِ، لِلْبَالیا غَرَضاً فِیهِ تَجْعَلْنِى وَلَا

 .الْمُسْلِمِینَ عِزَّ یَا ب عِزَّتِكَ 
 

 

 ها سرزنش مکن  خدایا، مرا در این ماه بر لغزش

 و از خطاها و افتادن در گناهان دور بدار 
 و هدف بالها و آفات قرار مده، 

  .به عزّتت ای عزّت مسلمانان

 

 

 

O Allah,  

verurteile mich an diesem Tag nicht für meine Fehler.  

Lass mich meine Fehler verringern.  

Mach mich nicht zum Ziel von Drangsal und Ärger.  

O Ehre der Muslime. 

 

 

 

 

Dua für den vierzehnten Tag  

im Monat Ramadan 



 

 

17 

 

 

 

 

  روز پازندهمدعای  
  الْخاشِعِینَ، طاعَةَ فِیهِ ارْزُقْنِىاللّهُمَّ 

  الْمُخْب تِینَ، هب إ نابَ صَدْر ى فِیهِ وَاشْرَحْ

 .الْخائِفِینَ أَمانَ یَا ب أَمانِكَ
 

 

 

 خدایا، در این ماه طاعت فروتنان را نصیبم کن  

 ام را برای انابه همانند بازگشت خاضعان باز کن،  و سینه

  ده هراسندگان به امان دادنت ای امان

 

 

 
O Allah,  

gewähre mir an diesem Tag  

den Gehorsam gegenüber den Gedemütigten.  

Weite meine Brust für die Reue der Armen.  

O Beschützer der Furchtsamen. 

 

 

 

 

 

 

Dua für den fünfzehnten Tag  

im Monat Ramadan 
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  روز شازندهمدعای  
  الْأَبْرار ، هلِمُوافَقَ فِیهِ وَفِّقْنِىاللّهُمَّ 

  الْأَشْرار ، مُرافَقَةَ فِیهِ جَنِّبْنِى وَ

  الْقَرار ، دار  إ لى ب رَحْمَتِكَ فِیهِ وَآو نِى

 .الْعالَمِینَ إ لهَ یَا ه یَّتِكَب إ ل
 

 

 خدایا، مرا در این ماه به همراهی و همسویی با نیکان توفیق ده 

 نشینی با بدان دور بدار  و از هم

 حق رحمتت به خانه آرامش جایم ده،  و به

  .ی جهانیان ات ای پرستیده به پرستیدگی

 

 
O Allah,  

gewähre mir an diesem Tag Verträglichkeit mit den Guten. 

Halte mich fern von einer erneuten Freundschaft  

mit dem Bösen.  

Lass mich durch deine Gnade eintreten  

in den ewigen Wohnsitz.  

O Herr der Welten. 

 

 

 

Dua für den sechzehnten Tag  
im Monat Ramadan 
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  روز هفدهمدعای  
  الْأَعْمال ، لِصالِح  فِیهِ اهْدِنِىااللّهُمَّ 
 فِیهِ الْحَوائِجَ وَالْآمالَ،  لِى وَاقْض 

 یَا مَنْ ال یَحْتاجُ إ لَى التَّفْسِیر  وَالسُّؤال ، 
 یَا عالِماً ب ما فِى صُدُور  الْعالَمِینَ، 

 .الطَّاهِر ینَ وَآلِهِ مُحَمَّدٍصَلِّ عَلَى 
 

 سوی کارهای شایسته هدایت فرما  خدایا، مرا در این ماه به
 ها و آرزوهایم را برآور،  و حاجت

 که نیاز به روشنگری و پرسش ندارد،  ای آن
 ای آگاه به آنچه در سینه جهانیان است 

  بر محمّد و خاندان پاکش درود فرست

 
O Allah, leite mich an diesem Tag zu den guten Taten und 

erfülle meine Hoffnungen.  

O Einziger, der Du keiner Erklärungen und Fragen bedarfst 

und weißt, was in der Brust des Menschen ist. Gesegnet sei 

Muhammad und seine reine Familie. 

 

 

 

Dua für den siebzehnten Tag  
im Monat Ramadan 
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Dua für den achtzehnten Tag  

im Monat Ramadan 

 

 

 

  روز هیجدهمدعای  
 نَبِّهْنِى فِیهِ لِبَرَكاتِ أَسْحار ه، اللّهُمَّ 
 نَوِّرْ فِیهِ قَلْب ى ب ضِیاءِ أَنْوار هِ،  وَ
 خُذْ ب كُلِّ أَعْضائِى إ لَى اتِّباع  آثار هِ،  وَ

 ب نُور كَ یَا مُنَوِّرَ قُلُوب  الْعار فِینَ
 

 های سحرهایش آگاه کن  خدایا، مرا در این ماه به برکت
 و دلم را با روشنایی انوارش روشنی بخش 
 و تمام اعضایم را به پیروی آثارش بگمار، 

  .های عارفان به نورت ای نوربخش دل

 

 
O Allah, erwecke mich an diesem Tag mit den Segnungen 

des frühen Morgens. Erhelle mein Herz mit den Glanz 

seiner Strahlen. Lass meine Körperteile den Auswirkungen 

folgen. O Erleuchter der Herzen der Kenntnisreichen. 
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  روز نوزدهمدعای  
 بَرَكاتِهِ، مِنْ حَظِّى فِیهِ وَفِّرْااللّهُمَّ 

  خَیْراتِهِ، إ لى سَب یلِى سَهِّلْ وَ 
 حَسَناتِهِ،  قَبُولَ تَحْر مْنِى َلَا و

 .یَا هادِیاً إ لَى الْحَقِّ الْمُب ین 
 

 
 هایش کامل گردان  ام را از برکت خدایا، در این ماه بهره

 هایش هموار نما  سوی نیکی و راهم را به
 هایش محرومم مساز، و از پذیرفتن خوبی

  سوی حق آشکار ای هدایت کننده به 

 

 

 
O Allah, vervielfache an diesem Tag die Segnungen dieses 

Tages und erleichtere meinen Weg zu seiner Freigebigkeit. 

Entzieh mir nicht den Empfang seiner guten Taten. O 

Führer der deutlichen Wahrheit. 

 

 

 

 

Dua für den neunzehnten Tag  

im Monat Ramadan 



 

 

22 

 

 

 

 

 روز بیستمدعای  
  الْج نان ، أَبْوابَ فِیهِ لِى افْتَحْااللّهُمَّ 

  النِّیران ، أَبْوابَ فِیهِ عَنِّى أَغْلِقْ وَ
 الْقُرْآن ،  هالوَلِتِ فِیهِ وَفِّقْنِى وَ

 .فِى قُلُوب  الْمُؤْمِنِینَ هیَا مُنْز لَ السَّكِینَ
 

 
 هایت را به رویم باز کن  خدایا، در این ماه درهای بهشت

 و درهای آتش دوزخ را به روزیم بربند 
 و به تالوت قرآن موفقم بدار، 

  آرامش در دل مؤمنانای فرو فرستنده 

 

 

 
O Allah, öffne mir an diesem Tag die Tore des Paradieses 

und verschließe die Tore der Hölle. Hilf mir den Quran zu 

rezitieren. O Einziger, der Ruhe ins Herz der Gläubigen 

schickst. 

 

 

 

 

Dua für den zwanzigsten Tag  
im Monat Ramadan 
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 ویکم روز بیستدعای  
  دَلِیالً، مَرْضاتِكَهِ إ لى فِی لِى اجْعَلْااللّهُمَّ 
  سَب یالً، عَلَىَّ فِیهِ لِلشَّیْطان  تَجْعَلْال وَ

 مَنْز الً وَمَقِیالً،  لِى الْجَنَّةَ وَاجْعَل 
 یَا قاضِىَ حَوائِج  الطَّالِب ینَ

 

 
 ات دلیلی قرار ده  سوی خشنودی خدایا، در این ماه برای من به

 سوی من قرار مده  و برای شیطان راهی به
 و بهشت را منزل و آسایشگاهم قرار ده، 

  .ای برآورنده حاجات خواهندگان

 

 
O Allah, zeige mir an diesem Tag, wie ich dein 

Wohlgefallen erlange. Lass den Satan nicht Einfluss auf mich 

haben. Mach das Paradies zu einem Wohnsitz und 

Ruhestätte für mich. O Erfüller der Bitten, der Bedürftigen. 

 

 

 

 

 

Dua für den einundzwanzigsten Tag  

im Monat Ramadan 
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 ودوم روز بیستدعای  
  فَضْلِكَ، أَبْوابَ فِیهِ لِى افْتَحْااللّهُمَّ 
  بَرَكاتِكَ، فِیهِ عَلَىَّ أَنْز لْ وَ

  مَرْضاتِكَ، لِمُوج باتِ فِیهِ وَفِّقْنِى وَ
 كِنِّى فِیهِ بُحْبُوحاتِ جَنَّاتِكَ، أَسْ وَ

 .الْمُضْطَرِّینَ هیَا مُج یبَ دَعْوَ
 

 خدایا، در این ماه درهای فضلت را به روی من بگشا 
 و برکاتت را بر من نازل فرما 

 ات موفقم بدار  و به موجبات خشنودی
 هایت جایم ده،  و در میان بهشت

  .ای برآورنده خواهش درماندگان

 

 
O Allah, öffne an diesem Tag die Türen Deiner Gnade. 

Sende hinab Deine Segnungen. Hilf mir und schenk mir 

einen Platz im Paradies. O Beantworter der Rufe, der 

Verzweifelten. 

 

 

 

Dua für den zweiundzwanzigsten Tag  

im Monat Ramadan 
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  وسوم روز بیست
 اغْسِلْنِى فِیهِ مِنَ الذُّنُوب ، االلّهُمَّ 
 طَهِّرْنِى فِیهِ مِنَ الْعُیُوب ،  وَ

 وَامْتَحِنْ قَلْب ى فِیهِ ب تَقْوَى الْقُلُوب ، 
 .مُقِیلَ عَثَراتِ الْمُذْنِب ینَ یَا

 
 

 وشویم ده  خدایا، در این ماه از گناهانم شست
 ها پاکم کن  و از عیب

 ها بیازمای،  و دلم را به پرهیزکاری دل
  های اهل گناه گیرنده لغزش ای نادیده

 

 
O Allah,  

wasche an diesem Tag meine Sünden fort.  
Reinige mich von allen Schönheitsfehlern.  

Fülle mein Herz mit Frömmigkeit.  
O Einziger, der Du die Fehler der Sündigen überblickst. 

 

 

 

 

Dua für den dreiundzwanzigsten Tag  

im Monat Ramadan 
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  وچهارم روز بیستدعای 
  یُرْضِیكَ، مَا فِیهِ أَسْأَلُكَ إ نِّىااللّهُمَّ 
 یُؤْذِیكَ، مِمَّا ب كَ أَعُوذُ وَ

 أَعْصِیَكَ، الوَ أُطِیعَكَ لِأَنْ فِیهِ التَّوْفِیقَ أَسْأَلُكَ وَ
 السَّائِلِینَ جَوادَ یَا

 

 کنم  کند از تو درخواست می خدایا، در این ماه آنچه تو را خشنود می
 آورم  کند به تو پناه می و از آنچه تو را ناخشنود می

 ات را خواستارم،  و از تو در این ماه توفیق اطاعت و ترک نافرمانی
 ای بخشنده به نیازمندان

 
 

O Allah, an diesem Tag bitte ich Dich um das, was Dir 

gefällt und suche Schutz vor dem, was Dir missfällt.  
Ich bitte Dich mir die Möglichkeit zu geben, Dir zu 

gehorchen und nicht Ungehorsam zu sein.  
O Einziger, der Du gütig bist zu den Fragenden. 

 

 

 

 

 

Dua für den vierundzwanzigsten Tag  
im Monat Ramadan 



 

 

27 

Dua für den fünfundzwanzigsten Tag  
im Monat Ramadan 

 

 

 

  وپنجم روز بیستدعای 
 مُحِبّاً لِأَوْلِیائِكَ،  فِیهِ اجْعَلْنِىااللّهُمَّ 

 مُعادِیاً لِأَعْدائِكَ،  وَ
 خاتَم  أَنْب یائِكَ،  همُسْتَنّاً ب سُنَّ

 یَا عاصِمَ قُلُوب  النَّب یِّینَ
 

 

 خدایا، مرا در این ماه دلبسته اولیائت 
 و دشمن دشمنانت قرار ده 

 و آراسته به راه و روش خاتم پیامبرانت گردان،
  های پیامبران ی دل ای نگهدارنده 

 

 
O Allah, lass mich an diesem Tag so sein wie jene, die Deine 

Freunde lieben und Deine Feinde hassen.  
Lass mich den Weg deines letzten Propheten befolgen.  

O Beschützer der Herzen der Propheten. 
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Dua für den sechsundzwanzigsten Tag  

im Monat Ramadan 

 

 

 

 

  وششم روز بیستدعای 
  مَشْكُوراً، فِیهِ سَعْی ى اجْعَلْااللّهُمَّ 

  مَغْفُوراً، فِیهِ ذَنْب ى وَ
  مَقْبُوالً، فِیهِ عَمَلِى وَ
  مَسْتُوراً، فِیهِ عَیْب ى وَ
 .السَّامِعِینَ أَسْمَعَ یَا

 

 خدایا، کوششم را در این ماه مورد سپاس 
 و گناهم را آمرزیده 
 و عملم را پذیرفته 

 و عیبم را پوشیده قرار ده،
  .ای شنواترین شنوایان 

 

 
O Allah, mach meine Anstrengungen an diesem Tag zu 

etwas wertvollem und vergebe mir meine Sünden. 

Akzeptiere meine guten Taten und verberge meine Sünden. 

O Du bester Erhöhrer. 
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Dua für den siebenundzwanzigsten Tag  
im Monat Ramadan 

 

 

 

 

  وهفتم بیستروز دعای  
 الْقَدْر ،  هلَیْلَ فَضْلَ فِیهِ ارْزُقْنِىااللّهُمَّ 

 صَیِّرْ أُمُور ى فِیهِ مِنَ الْعُسْر  إ لَى الْیُسْر ،  وَ
 اقْبَلْ مَعاذِیر ى،  وَ

 وَحُطَّ عَنِّى الذَّنْبَ وَالْو زْرَ، 
  یَا رَؤُوفاً ب عِبادِهِ الصَّالِحِینَ

 

 

 ام ساز  خدایا، در این ماه، فضیلت شب قدر را روزی
 و کارهایم را از سختی به آسانی برگردان 

 هایم را بپذیر  و پوزش
 ام بریز،  و گناه و بار گران را از گُرده

  ای مهربان به بندگان شایسته

 

 
O Allah, beschere mir an diesem Tag die Segnungen von 

Laylatul Qadr. Erleichtere mir meine schweren 

Angelegenheiten. Akzeptiere meine Entschuldigungen und 

reduziere meine Sünden. O Anteilnehmender Deiner 

rechtschaffenen Diener. 
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Dua für den achtundzwanzigsten Tag  

im Monat Ramadan 

 

 

 

 

  وهشتم روز بیستدعای 
  النَّوافِل ، مِنَ فِیهِ حَظِّى وَفِّرْااللّهُمَّ 

 الْمَسائِل ،  ب إ حْضار  فِیهِ أَكْر مْنِى وَ
 قَرِّبْ فِیهِ وَسِیلَتِى إ لَیْكَ مِنْ بَیْن  الْوَسائِل ،  وَ

 یَا مَنْ لَا یَشْغَلُهُ إ لْحاحُ الْمُلِحِّینَ
 

 

 ام را در این ماه از مستحبات فراوان کن  خدایا، بهره
 ها اکرام فرما  و مرا با تحقق درخواست

 سویت نزدیک کن،  ام را به و از میان وسایل، وسیله
  ای که پافشاری اصرارورزان مشغولش نسازد

 

 
O Allah, gewähre mir an diesem Tag einen Anteil an den 

Nawafil-Gebeten. Ehre mich durch die Lösung meiner 

Probleme. Lass mich Dir näher sein. O Einziger, der Du 

nicht woanders bist mit Deinen Gedanken, wenn die 

Anflehenden Dich bitten. 
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Dua für den neunundzwanzigsten Tag  

im Monat Ramadan 

 

 

 

 

  ونهم روز بیستدعای 
 ، ههِ ب الرَّحْمَفِی غَشِّنِىاللّهُمَّ 

 ، هالتَّوْفِیقَ وَالْعِصْمَارْزُقْنِى فِیهِ  وَ
 ، هَطَهِّرْ قَلْب ى مِنْ غَیاهِب  التُّهَمَ و

 .یَا رَحِیماً ب عِبادِهِ الْمُؤْمِنِینَ
 

 

 

 خدایا، در این ماه با رحمتت فروگیر 
 و توفیق و خود نگهداری نصیبم کن 

 های تهمت دلم را پاک گردان،  و از تیرگی
  .ای مهربان به بندگان با ایمان

 

 

 
O Allah, schütze mich an diesem Tag mit Deiner Gnade. 

Gewähre mir Erfolg und Schutz. Reinige mein Herz von 

Dunkelheit und falscher Beschuldigung. O Barmherziger 

der gläubigen Diener. 
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Dua für den dreißigsten Tag  
im Monat Ramadan 

 

 

 

 

  ام روز سیدعای 
 اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِیامِی فِیهِ ب الشُّكر  وَ الْقَبُول 
 عَلَی مَا تَرْضَاهُ وَ یرْضَاهُ الرَّسُولُ 

 مُحْكمَةً فُرُوعُهُ ب الْأُصُول  
 ب حَق ّ سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِر ینَ 

  وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَب ّ الْعَالَمِینَ
 

 

پسندد مورد  ام را در این ماه، بر پایه آنچه تو و پیامبر آن را می خدایا، روزه
 سپاس و پذیرش قرار ده، 

 که فروعش بر اصولش استوار باشد،  درحالی
 بیت پاکش  حق سرورمان محمّد و اهل به

 .و سپاس خدای را پروردگار جهانیان

 
O Allah, mach an diesem Tag mein Fasten 

wertschätzungswürdig, sodass es Dir und deinem Gesandten 

gefällt. Die Äste sollen durch die Wurzeln gestärkt werden, 

um Muhammads und seiner reinen Familie Willen. Lob 

gebührt Allah, dem Herrn der Welten. 

 
 


