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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  رمضانمباركة 
  أعمال شهر رمضان

يف أخر يوم من شعبان  Uخطبنا رسول اهللا  : قال Wروى عن سلمان الفار 
لة القدر خري من  ( : فقال أيها اجاس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه 

ل من تقرب فيه خبصلة  ، تطوع ةألف شهر جعل اهللا تعاىل صيامه فريضة وقيام 
ومن أدى فريضة فيه اكن كم أدى  ، اكن كمن أدى فريضة فيما سواه من اخلري

وهو شهر الصرب والصرب ثوابه اجلنة وهو شهر املواساة  ، سبعني فريضة فيما سواه
وهو شهر يزداد فيه رزق املؤمن من فطر فيه صائما اكن  عتق رقبة ومغفرة 

يعطي اهللا ( : يفطر به الصائم قال  ليس لكنا جيد مايارسول اهللا : قلنا) نوبه 
هذا اخكواب من يفطر صائما بل مذقة لنب أو رشبة ماء أو تمرة ومن أشبع صائما 

 ً نوبه وسقاه ربه من حوضه رشبة ال يظمأ بعدها أبدا واكن  مثل  اكن  مغفرة 
ء وهو شهر أو رمحة وأوسطه م غفرة وأخره أجره من غري أن ينقص من أجره 

فاستكرثوا فيه من  ومن خفف عن مملوكه فيه أعتقه اهللا من اجار عتق من ااجار
أما : خصلتني ترضون بهما ربكم وخصلتني ال غىن لكم عنهما : أربع خصال 
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، تستغفرونه وفشهادة أن ال هل إال اهللا : اخلصلتان اللتان ترضون بهما ربكم 
تسألون ربكم اجلنة وتتعوذون به من : هما اخلصلتان اللتان الغىن لكم عن وأما
  .  ) اجار

أمة  مأعطيت أميت مخس خصال يف شهر رمضان لم تعطه( :  Uومنها قو 
وتستغفر هلم ، صائم أطيب عند اهللا من ريح املسك الخلوف فم  : قبلهم

ويزين اهللا تعاىل لك يوم  ، وتصفد فيه مردة الشياطني ، املالئكة ح يفطروا
ويغفر  ، يوشك عبادي الصاحلون أن يكف عنهم السوء واألذى : اجلنة ويقول

لة منه لة القدر قال : قيل ، هلم يف أخر  العامل  ، ولكن ال :  يارسول اهللا أيه 
يف اجلنة ثمانية أبواب باب يسىم (  Uومنها قو ) إنما يو أجره إذا ق عمله 

من صام رمضان إيمانا وأحتسابا (  Uوقال ) يدخله إال الصائمون  الريان ال
  .  )تأخر  تقدم من ذنبه وما غفر  ما

  :ومن مستحبات هذا الشهر الكريم 

ء ربيع  « Wروي عن اإلمام اكاقر املواظبة بل قراءة القرآن فقد  -١ للك 
 . ويستحب ختم القرآن ملرات عديدة »ن وربيع القرآن شهر رمضا

خء والصالة واإلستغفار  -٢  .اإلكثار من ا
 .  حممد ومن الصالة بل حممد وآل »ال هل إال اهللا  «اإلكثار من قول  - ٣
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  : مستحبات اإلفطار

 » بسم اهللا الرمحن الرحيم ياواسع املغفرة اغفر يل «أن يقول عند أول لقمة 
وأن  » وعليك تولكُت  وبل رزقك أفطرُت  امهلل لك صومُت  « وأن يقول

  .  ر الصائمني ولو بعدد من احكمر أو برشبة من املاءيتصدق عند اإلفطار ويفّط 

  :ومن مناسبات شهر رمضان 

وم العارش وفاة السيدة خدجية ر اهللا عنها �   . ا
وم اخلامس عرش والدة اإلمام احلسن  �   . Wا
وم السابع عرش غزوة بدر الكربى �   . ا
وم الواحد والعرشون شهادة أمري  �   . املؤمنني عيل كرم اهللا وجهها
  ، لة القدر ويه يف العرش األواخر �

ُ
نزل فيها وهلا فضل كبري حيث أ

  . وفيها مستحبات كثرية ، من ألف شهر القرآن ويه خريُ 
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  أدعية شهر رمضان

  أدعية استقبال شهر رمضان

  :عند رؤية هالل شهر رمضان  Uرسول دخء ال

امهلل (  : استقبل القبلة ورفع يديه وقالهل هالل شهر رمضان أذا إ Uاكن 
والعافية املجللة والرزق  ، والسالمة واإلسالم ، هله علينا باألمن واإليمانأ

وسلمه  ، امهلل ارزقنا صيامه وقيامه وتالوة القرآن فيه ، ودفع األسقام ، الواسع
  ) .وتسلمه منا وسلمنا فيه ، جا 

  :دخء اإلمام عيل كرم اهللا وجهه 

،  وبركته ، ونرصه ، ه ونورهحوفت ، امهلل أ أسألك خري هذا الشهر : قل
فيه  بك من رش ما ، وأعوذ بعده فيه وخري ما وأسألك خري ما ، ورزقه،  وطهوره

والربكة  ، والسالمة واإلسالم ، امهلل ادخله علينا باألمن واإليمان ، بعده وما
  . واحكوفيق ملا حتب وتر ، واحكقوى

  : Wدخء اإلمام عيل زين العابدين 

ي هدانا حلمدهاحلمد  وحعلنا من أهله جكون الحسانه من  ، هللا ا
جزينا ، الشاكرين ي حبانا ، واحلمد  بل ذلك جزاء املحسنني و هللا ا
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واختصنا بملته وسبلنا يف سبل احسانه لنسلكه بمنة اىل رضوانه محدا  ، بدينه
ي جعل، واحلمد  يتقبله منا وير به عنا من تلك السبل شهره شهر  هللا ا

وشهر احكمحيص وشهر  ، وشهر الطهور ، هر اإلسالمرمضان ، شهر الصيام ، وش
ي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان فابان  ، القيام ا

والفضائل  ، وفورةلشهور بما جعل  من احلرمات املفضيلته بل سائر ا
وحجر فيه املطاعم واملشارب  ، حل يف غريه اعظاماأ املشهورة فحرم فيه ما

ن أيقبل  وال ، ن يقدم قبلهأ _جل وعز_اكراما وجعل  وقتا بينا ال جيزي 
ايل الف ، يؤخر عنه ه بل  ا لة واحدة من  لة  ثم فضل  شهر وسماها 

ً  م منالقدر تزنل املالئكة والروح فيها باذن ربه دائم الربكة  لك أمر سالما
امهلل صل  ، ىل طلوع الفجر بل من يشاء من عباده بما احكم من قضائهإ

واحكحفظ مما حظرت  ، بل حممد وآ وأهلمنا معرفة فضله وأجالل حرمته
هلا فيه بما وأعنا بل صيامه بكف اجلوارح عن معاصيك واستعما ، فيه

 وح ال ، بصارنا إىل هلوأغو وال نرسع بىل لإيرضيك ح ال نصيغ بأسماعنا 
ال إىل حمجور وح ال تىع بطوننا إقدامنا أوال خنطو ب ، نبسط أيدينا إىل حمظور

 ،  من ثوابك يد ال ماإوال نتلكف  ، ال بما مثلتإتنطق سنتنا  حللت والأ ما
ي يىق من عقابكإوال نتعا   ،  ثم خلص ذلك لكه من رئاء املرائني ، ال ا

وال نبتيغ فيه بل مواقيت  ، ال نرشك فيه أحدا دونك ، وسمعة املسمعني
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ووظائفها اليت  ، الصلوات اخلمس حبدودها اليت حددت وفروضها اليت فرضت
زهلا احلافظني نزجا فيها مزنلة املصيبني ملناأوأوقاتها اليت وققت و ، وظفت

ولك صلواتك عليه وآ سنه عبدك ورس وقاتها بل ماأراكنها املؤدين هلا يف أل
ني اخلشوع بْ أو هسبغأالطهور و تمّ أيف ركوعها وسجودها ومجيع فواضلها بل 

ننا وأن نتعاهد جريا ، ووفقنا فيه ألن نصل أرحامنا بالرب والصلة ،  بلغهأو
خراج إوأن خنلص أمواجا من احكبعات وأن نطهرها ب ، باألفضل والعطية

ننصف من ظلمنا وأن نسالم من خدانا الزكوات وأن نراجع من هاجرنا وأن 
ي ال نصافيه نّ إحاشا من عودى فيك ولك ف ه واحلزب ا ي ال نوا ه العدو ا

نوبإن نتقرب أو وتعصمنا  ، ك فيه من األعمال الزاكية بما تطهرنا به من ا
ال دون إحد من مالئكتك أح ال يورد عليك فيه مما نستأنف من العيوب 

كب الطاعة نورد من أبوا ما امهلل إ أسألك حبق هذا  ، لك وأنواع القربة إ
من ملك قربته أو  ، ىل وقت فنائهإبتدائه اوحبق من تعبد لك فيه من  ، الشهر

وأهلنا فيه ملا  ، نيب أرسلته أو عبد صالح اختصصته أن تصيل بل حممد وآ
ائك من كرامتك وأوجب جا فيه ما أوجبت ألهل املبالغ ة يف وعدت أو

امهلل صل بل  ،  طاعتك واجعلنا يف نظم من استحق الرفيع األبل برمحتك
والشك يف ،  واحكقصري يف تمجيدك ، حممد وآ وجنبنا األحلاد يف توحيدك

خنداع لعدوك الشيطان ، وال واإلغفال حلرمتك ، والعىم عن سبيلك ، دينك
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ايل شهرنا  ،  صل بل حممد وآامهلل ، الرجيم لة من  وإذا اكن لك يف لك 
 ، هذا رقاب يعتقها عفوك أو يهبها صفحك فاجعل رقابنا من تلك الرقاب

امهلل صل بل حممد وآ واحمق  ، واجعلنا لشهرنا من خري أهل وأصحاب
واسلخ عنا تبعاتنا مع انسالخ أيامه ح ينق عنا  ، حماق هالإذنوبنا مع 

امهلل صل بل  ،  واخلصتنا فيه من السيئات ، اخلطيئات وقد صفيتنا فيه من
وإن اشتمل علينا  ،  وأن ملنا فيه فعدجا وإن زغنا فيه فقومنا ، حممد وآ

وقاته أوزين  ، ياك، امهلل اشحنه بعبادتنا إ  عدوك الشيطان فاستنقذنا منه
له بل الصلة واحكرضع ، واعنا يف نهاره بل صيامه ، بطاعتنا لك ك و   ، إ

لة بني يديك ح  لة  ،  ال يشهد نهاره علينا بغفلةواخلشوع لك وا وال 
عمرتنا واجعلنا من  امهلل واجعلنا يف سائر الشهور واأليام كذلك ما ، بتفريط

ون ين يرثون الفردوس هم فيها خا ين يؤتون ما ، عبادك الصاحلني ا  وا
ين يسارعون يف اخلريات  ، أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إىل ربهم راجعون ومن ا

أوان وبل لك حال امهلل صل بل حممد وآ يف لك وقت ولك  ،  وهم هلا سابقون
 ال ه وأضعاف ذلك لكه باألضعاف اليتصليت بل من صليت علي عدد ما

  .  حيصيها غريك أنك فعال ملا تريد
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  :  Wدخء اإلمام الصادق 

لة  Wاكن الصادق : روى عن حارث بن مغرية اجرضي قال  يدعو يف آخر 
لة من رمضان    :من شعبان وأول 

ي أنزل فيه القرآن وجُ  نات للناس وبيِّ  هدًى  َل عِ امهلل إن هذا الشهر املبارك ا
فسلمنا فيه وسلمه جا وتسلمه منا يف يرس منك  من اهلدى والفرقان قد حرض

أقبل مين اليسري امهلل إ أسألك  ، وشكر الكثري ، لقليلوخفية يا من آخذ ا
 ،  يا أرحم الرامحني ، ال حتب مانعا ومن لك ما ، أن جتعل يل إىل لك خري سبيال

يا من لم يؤاخذ بارتكاب  ،  يا من عفا عين وعما خلوت به من السيئات
وزجرتين  ،  إليه وعظتين فلم أتعظ ،  ياكريم ، عفوك عفوك عفوك ، املعا

 ،  عفوك عفوك ، كريم فاعف عين يا ،  عن حمارمك فلم أنزجر فما عذري
نب من  ،  والعفو عند احلساب ، أسألك الراحة عند املوتإ امهلل  عظم ا

عفوك  ،  عبدك فليحسن احكجاوز من عند يا أهل احكقوى ويا أهل املغفرة
ىل رمحتك وأنت إضعيف فقري  ، متكأامهلل إ عبدك ابن عبدك ابن  ، عفوك

مقتدر أحصيت أعماهلم وقسمت  مزنل الغين والربكة بل العباد قاهر
وال يعلم  ،  وجعلتهم خمتلفة ألسنتهم وألوانهم خلقا من بعد خلق ، أرزاقهم

فال ترصف  ، ولكنا فقري إىل رمحتك ،  وال يقدر العباد قدرك ، العباد علمك
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 ، واجعلين من صال خلقك العمل واألمل والقضاء والقدر ، عين وجهك
ائك ومعادة أعدائكامهلل ابقين خري اكقاء وافنين خري الفناء بل   ، مواالة أو

ك واحكصديق والرهبة منك واخلشوع والوفاء والتسليم لك  ،  والرغبة إ
جحود  اكن يف قليب من شك أو ريبة أو امهلل ما ، بكتابك واتباع سنة رسولك

أو رياء أو سمعة أو شقاق أو نفاق أو  أو قنوط أو فرح أو بذخ أو بطر أو خيالء
ء ال حتب فأسألك يارب أن تبدلين  كفر أو فسوق أو عصيان أو عظمة أو 

ً  ، ووفاء بعهدك ،  ماكنه إيمانا بوعدك نيا ورضا ورغبة  ، بقضائك وزهدا يف ا
سألك ذلك يارب العاملني إليه نصوحا أوأثرة وطمأنينة وتوبة  ، فيما عندك

وأنا  َص عْ فكأنك لم يُ  ، ومن كرمك وجودك تطاع ، عْ أنت من حلمك يُ 
 وباخلري عوادا يا ، فكن علينا بالفضل جوادا ، ساكن أرضك َك ِص ومن لم َفعْ 

 تعد وال وصىل اهللا بل حممد وآ صالة دائمة ال حت وال ، أرحم الرامحني
  .  الرامحني قدر قدرها غريك يا أرحمي

  :إذا طلع هالل شهر رمضان  : Wدخء اإلمام الرضا 

امهلل اجعله علينا هالال مباراك ووفقنا لصيام  ،  ربنا وربك اهللا رب العاملني
َ  ، نا فيهمْ لِّ وسَ  ،  شهر رمضان ُ مْ لَّ سَ وت نا فيه واستعملْ  ، وخفية رْسٍ نا منه يف ي

ء قدير ، بطاعتك   . إنك بل لك 


