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خطبة النبيP في ا�ضتقبال �ضهر رم�ضان 

 ،Qدوق ب�ضند ُمعتبر عن الّر�ضا روى ال�ضّ

عن �آبائه، عن �أمير �لم�ؤمنين عليه وعلى �أوالده 

�ل�ّسالم قال: �إّن ر�س�ل �هللP خطبنا ذ�ت ي�م 

فقال: 

�أّيه���ا �لّنا����س �أّن���ه ق���د �أقب���ل �إليك���م �سه���ر اهلل 

بالبرك���ة و�لّرحمة و�لمغف���رة، �سهر ه� عند اهلل 

�أف�س���ل �ل�ّسه����ر، و�أّيام���ه �أف�سل �الأّي���ام، ولياليه 

�أف�س���ل �لّليال���ي، و�ساعات���ه �أف�س���ل �ل�ّساعات، ه� 

�سهر دعيتم فيه �لى �سيافة اهلل، وجعلتم فيه من 

�أه���ل كر�م���ة اهلل، �أنفا�سكم فيه ت�سبي���ح، ون�مكم 

ودعاوؤك���م  مقب����ل،  في���ه  وعملك���م  عب���ادة،  في���ه 

في���ه م�ستج���اب، ف�سل����� اهلل رّبكم بنّي���ات �سادقة، 
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�أن ي�ّفقك���م ل�سيام���ه، وت���الوة  وقُل����ب طاه���رة 

كتاب���ه، فاإّن �ل�ّسقي م���ن حرم غفر�ن اهلل في هذ� 

�ل�ّسه���ر �لعظي���م، و�ذك���رو� بج�عك���م وعط�سك���م 

فيه ج����ع ي�م �لقيامة وعط�س���ه، وت�سّدق�� على 

فقر�ئكم وم�ساكينك���م، ووقّرو� كباركم، و�رحم�� 

�سغارك���م، و�سل�� �أرحامك���م، و�حفظ�� �أل�سنتكم، 

����� عّما ال يحّل �لّنظر �إليه �أب�ساركم، وعّما  وغ�سّ

ال يح���ّل �ال�ستم���اع �إليه ��سماعك���م و تحنن�� على 

�أيت���ام �لنا����س يتحّن���ن عل���ى �أيتامكم وت�ب����� �إليه 

م���ن ذن�بك���م، و�رفع�� �إلي���ه �أيديك���م بالّدعاء في 

�أوق���ات �سل��تك���م فاّنه���ا �أف�س���ل �ل�ّساع���ات ينظر 

اهلل عزوج���ل فيه���ا بالّرحمة �لى عب���اده يجيبهم 

�إذ� ناج����ه، ويلّبيهم �إذ� نادوه، وي�ستجيب لهم �ذ� 

دع�ه.

�أّيه���ا �لنا����س �إّن �أنف�سك���م مره�ن���ة باأعمالكم 

م���ن  ثقيل���ة  وظه�رك���م  با�ستغفارك���م،  ففّك�ه���ا 

�أوز�رك���م فخّفف�� عنها بط�ل �سج�دكم، و�علم�� 
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�أّن اهلل تعال���ى ذك���ره �أق�س���َم بعّزت���ه �أن ال يع���ّذب 

�لم�سّلي���ن و�ل�ّساجدي���ن، و�أن ال يروعه���م بالّن���ار 

ي�م يق�م �لّنا�س لرّب �لعالمين ، �أّيها �لّنا�س من 

فّطر منكم �سائماً م�ؤمناً في هذ� �ل�ّسهر كان له 

بذل���ك عن���د اهلل عتق رقب���ة، ومغفرة لم���ا م�سى 

م���ن ذن�به ، قيل: يا ر�س����ل اهللP ولي�س ّكلنا 

يقدر على ذلك ، فقالP: �ّتق�� �لّنار ول� ب�سّق 

تم���رة �تّق����� �لّنار ول���� ب�سربة من م���اء، فاإّن اهلل 

تعال���ى يهب ذل���ك �الأجر لمن عمل ه���ذ� �لي�سير 

�إذ� ل���م يق���در على �أكثر من���ه ، يا �أّيه���ا �لّنا�س من 

ح�ّس���ن منكم ف���ي هذ� �ل�ّسهر ُخلق���ه كان له ج��ز 

ر�ط ي�م تزّل فيه �القد�م، ومن خّفف  عل���ى �ل�سّ

في هذ� �ل�ّسهر عّما ملكت يمنيه خّفف اهلل عليه 

ح�ساب���ه، ومن كّف فيه �س���ّره كّف اهلل عنه غ�سبه 

ي����م يلق���اه، ومن �أكرم فيه يتيم���اً �أكرمه اهلل ي�م 

يلق���اه، ومن و�سل فيه رحمه و�سله اهلل برحمته 

ي����م يلق���اه، ومن قطع فيه رحم���ه قطع �هلل عنه 
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رحمت���ه ي�م يلقاه، ومن تط���ّ�ع فيه ب�سالة كتب 

اهلل له بر�ءة من �لّنار، ومن �أّدى فيه فر�ساً كان 

له ث��ب َمن �أّدى �سبعين فري�سة فيما �س��ه من 

الة علّي ثقل اهلل  �ل�ّسه�ر، من �أكثر فيه من �ل�سّ

ميز�ن���ه ي����م تخ���ّف �لم��زين، ومن ت���ال فيه �آية 

من �لقر�آن كان له مثل �أجر من ختم �لقر�آن في 

غي���ره من �ل�ّسه�ر ، �أّيها �لّنا�س �إّن �أب��ب �لجنان 

ف���ي هذ� �ل�ّسهر مفتحة ف�سل�� رّبكم �أن ال يغلقها 

عليك���م، و�أب��ب �لّنير�ن مغلقة ف�سل�� رّبكم �أن ال 

يفتحها عليكم، و�ل�ّسياطين مغل�لة ف�سل�� رّبكم 

�أن ال ي�سّلطها عليكم ، �إلخ.
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 Qدعاء الإمام زين العابدين

اَن اإَِذا َدَخَل �َضْهُر َرَم�ضَ

���ِذي َهَد�َنا ِلَحْمِدِه ، َوَجَعلََنا ِمْن  �ْلَحْمُد هلِلِ �لَّ

اِكِريَن ، َوِلَيْجِزَيَنا  ْح�َساِنِه ِمَن �ل�سَّ ْهِل���ِه ِلَنُك�َن اِلإِ
َ
�أ

َعلَى َذِلَك َجَز�َء �ْلُمْح�ِسِنيَن.

َن���ا  ���ِذي َحَباَن���ا ِبِديِن���ِه ، َو�ْخَت�سَّ َو�ْلَحْم���ُد هلِلِ �لَّ

َلى  لََنا ِفي �ُسُبِل �إِْح�َساِنِه ِلَن�ْسُلَكَها ِبَمنِِّه �إِ ِبِملَِّتِه ، َو�َسبَّ

ُلُه ِمنَّا ، َوَيْر�َسى ِبِه َعنَّا. َ��ِنِه ، َحْمد�ً َيَتَقبَّ ِر�سْ

ُبِل �َسْهَرُه  َو�ْلَحْمُد هلِلِ �لَِّذي َجَعَل ِمْن ِتْلَك �ل�سُّ

َياِم ، َو�َسْه���َر �اْلإِ�ْساَلِم ،  اَن ، �َسْه���َر �ل�سِّ �َسْه���َر َرَم�سَ

ُه�ِر ، َو�َسْهَر �لتَّْمِحي�ِس ، َو�َسْهَر �ْلِقَياِم  َو�َسْهَر �لطَّ

ْن���ِزَل ِفيِه �ْلُق���ْر�آُن ، ُهًدى ِللنَّا����ِس ، َوَبيَِّناٍت 
ُ
���ِذي �أ �لَّ

يلََتُه َعلَى �َساِئِر  َباَن َف�سِ
َ
ِم���َن �ْلُهَدى َو�ْلُفْرَقاِن  َفاأ
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ُه����ِر ِبَم���ا َجَعَل َلُه ِم���َن �ْلُحُرَم���اِت �ْلَمْ�ُف�َرِة ،  �ل�سُّ

َحلَّ ِفي 
َ
َم ِفيِه َم���ا �أ اِئ���ِل �ْلَم�ْسُه����َرِة ، َفَح���رَّ َو�ْلَف�سَ

َغْيِرِه �إِْعَظام���اً ، َوَحَجَر ِفيِه �ْلَمَطاِعَم َو�ْلَم�َساِرَب 

ْن 
َ
�إِْكَر�م���اً ، َوَجَعَل َلُه َوْقتاً َبيِّناً اَل ُيِجيُز َجلَّ َوَعزَّ �أ

َل  َر َعْن���ُه. ُثمَّ َف�سَّ ْن ُي�ؤَخَّ
َ
َم َقْبلَ���ُه ، َواَل َيْقَب���ُل �أ ُيَق���دَّ

ْل���ِف �َسْهٍر ، 
َ
َلْيلَ���ًة َو�ِح���َدًة ِمْن َلَياِلي���ِه َعلَى َلَياِلي �أ

وُح  ُل �ْلَماَلِئَك���ُة َو�ل���رُّ اَه���ا َلْيلَ���َة �ْلَق���ْدِر ، َتَن���زَّ َو�َسمَّ

ْمٍر �َساَلٌم ، َد�ِئُم �ْلَبَرَكِة 
َ
ِفيَه���ا ِب���اإِْذِن َربِِّهْم ِمْن ُكلِّ �أ

�إَِل���ى ُطُل�ِع �ْلَفْج���ِر َعلَى َمْن َي�َساُء ِم���ْن ِعَباِدِه ِبَما 

اِئِه. ْحَكَم ِمْن َق�سَ
َ
�أ

ْلِهْمَنا َمْعِرَفَة 
َ
ٍد َو�آِلِه ، َو�أ لِّ َعلَى ُمَحمَّ �للَُّهمَّ �سَ

ا َحَظْرَت  َظ ِممَّ ْج���اَلَل ُحْرَمِتِه ، َو�لتََّحفُّ ِلِه َو�إِ َف�سْ

َياِم���ِه ِبَك���فِّ �ْلَج���َ��ِرِح َع���ْن  ���ا َعلَ���ى �سِ ِعنَّ
َ
ِفي���ِه ، َو�أ

يَك َحتَّى  ي���َك ، َو��ْسِتْعَماِلَه���ا ِفيِه ِبَم���ا ُيْر�سِ َمَعا�سِ

ْب�َساِرَنا 
َ
�ْسَماِعَنا �إَِلى َلْغٍ� ، َواَل ُن�ْسِرَع ِباأ

َ
ِغَي ِباأ اَل ُن�سْ

َلى َمْحُظ�ٍر ،  ْيِدَيَن���ا �إِ
َ
���ى اَل َنْب�ُسَط �أ �إَِل���ى َلْهٍ�  َوَحتَّ

ْقَد�ِمَن���ا �إَِلى َمْحُج�ٍر ، َوَحتَّى اَل َتِعَي 
َ
َواَل َنْخُطَ�ِباأ
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ْل�ِسَنُتَنا �إِالَّ ِبَما 
َ
ْحلَْلَت ، َواَل َتْنِطَق �أ

َ
ُبُط�ُنَن���ا �إِالَّ َم���ا �أ

ْل���َت ، َواَل َنَتَكلَّ���َف �إِالَّ َما ُيْدِني ِم���ْن َثَ��ِبَك ، َواَل  َمثَّ

���ِذي َيِقي ِم���ْن ِعَقاِبَك ، ُث���مَّ َخلِّ�ْس  َنَتَعاَط���ى �إِالَّ �لَّ

َذِلَك ُكلَُّه ِمْن ِرَئاِء �ْلُمَر�ِءيَن ، َو�ُسْمَعِة �ْلُم�ْسِمِعيَن 

َحد�ً ُدوَنَك ، َواَل َنْبَتِغي ِفيِه ُمَر�د�ً 
َ
، اَل ُن�ْسِرُك ِفيِه �أ

�ِسَ��َك.

���ٍد َو�آِل���ِه ، َوِقْفَن���ا ِفي���ِه  ���لِّ َعلَ���ى ُمَحمَّ �للَُّه���مَّ �سَ

لََ��ِت �ْلَخْم����ِس ِبُحُدوِدَها �لَِّتي  َعلَ���ى َمَ��ِقيِت �ل�سَّ

���َت ، َوَوَظاِئِفَه���ا  ِت���ي َفَر�سْ َه���ا �لَّ ْدَت ، َوُفُرو�سِ َح���دَّ

ْنِزْلَن���ا 
َ
َو�أ ���تَّ   َوقَّ ِت���ي  �لَّ ْوَقاِتَه���ا 

َ
َو�أ  ، ْف���َت  َوظَّ ِت���ي  �لَّ

يِبي���َن ِلَمَناِزِلَه���ا ، �ْلَحاِفِظيَن  ِفيَه���ا َمْنِزَل���َة �ْلُم�سِ

ْوَقاِتَها َعلَى َما �َسنَُّه 
َ
ي���َن َلَها ِفي �أ دِّ ْرَكاِنَه���ا ، �ْلُم�ؤَ

َ
اِلأ

لََ��ُتَك َعلَْيِه َو�آِلِه ِفي ُرُك�ِعَها  َعْب���ُدَك َوَر�ُس�ُلَك �سَ

ُه�ِر  َت���مِّ �لطَّ
َ
ِلَه���ا َعلَى �أ َو�ُسُج�ِدَه���ا َوَجِمي���ِع َفَ���سِ

ْقَن���ا ِفيِه  ْبلَِغ���ِه. َوَوفِّ
َ

ْبَي���ِن �ْلُخ�ُس����ِع َو�أ
َ
�ْسَبِغ���ِه ، َو�أ

َ
َو�أ

ْن َنَتَعاَهَد 
َ
لَ���ِة ، َو�أ ْرَحاَمَن���ا ِباْلِبرِّ َو�ل�سِّ

َ
���َل �أ ْن َن�سِ

َ
اِلأ

ُنَخلِّ����َس  ْن 
َ
َو�أ  ، ���ِة  َو�ْلَعِطيَّ ���اِل  ِبااْلإِْف�سَ ِجيَر�َنَن���ا 
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ْخ���َر�ِج  ِباإِ َرَه���ا  ُنَطهِّ ْن 
َ
َو�أ  ، ِبَع���اِت  �لتَّ ِم���َن  ْمَ��َلَن���ا 

َ
�أ

َف  ْن ُنْن�سِ
َ
ْن ُنَر�ِجَع َمْن َهاَجَرَن���ا ، َو�أ

َ
َك���َ��ِت ، َو�أ �لزَّ

ْن ُن�َساِل���َم َم���ْن َعاَد�َن���ا َحا�َسى َمْن 
َ
َم���ْن َظلََمَن���ا ، َو�أ

���ِذي اَل ُنَ��ِليِه ،  نَُّه �ْلَعُدوُّ �لَّ ُع����ِدَي ِفي���َك َوَلَك ، َفاإِ

َب �إَِلْيَك ِفيِه  ْن َنَتَقرَّ
َ
َو�ْلِحْزُب �لَِّذي اَل ُن�َساِفيِه. َو�أ

ُن�ِب  ُرَنا ِبِه ِمَن �لذُّ �ِكَيِة ِبَما ُتَطهِّ ْعَماِل �لزَّ
َ
ِم���َن �اْلأ

���ا َن�ْسَتاأِْنُف ِمَن �ْلُعُي�ِب ، َحتَّى  ُمَن���ا ِفيِه ِممَّ ، َوَتْع�سِ

َحٌد ِمْن َماَلِئَكِتَك �إِالَّ ُدوَن َما ُن�ِرُد 
َ
اَل ُي�ِرَد َعلَْيَك �أ

ْنَ��ِع �ْلُقْرَبِة �إَِلْيَك.
َ
اَعِة َلَك ، َو�أ ْبَ��ِب �لطَّ

َ
ِمْن �أ

ْه���ِر ، َوِبَحقِّ  ُل���َك ِبَحقِّ َهَذ� �ل�سَّ
َ
�ْساأ

َ
���ي �أ �للَُّه���مَّ �إِنِّ

���َد َلَك ِفي���ِه ِم���ِن �ْبِتَد�ِئِه �إَِلى َوْق���ِت َفَناِئِه  َم���ْن َتَعبَّ

اِلٍح  ْو َعْبٍد �سَ
َ
ْر�َسْلَتُه ، �أ

َ
ْو َنِب���يٍّ �أ

َ
ْبَتُه ، �أ ِم���ْن َملٍَك َقرَّ

ْلَنا  هِّ
َ
ٍد َو�آِلِه ، َو�أ ْن ُت�َسلَِّي َعلَى ُمَحمَّ

َ
َت���ُه ، �أ �ْخَت�َس�سْ

ْوِجْب 
َ
ْوِلَياَءَك ِمْن َكَر�َمِت���َك ، َو�أ

َ
ِفي���ِه ِلَما َوَع���ْدَت �أ

ْه���ِل �ْلُمَباَلَغِة ِف���ي َطاَعِتَك 
َ
ْوَجْبَت اِلأ

َ
َلَن���ا ِفيِه َم���ا �أ

ْعلَى 
َ
ِفي���َع �اْلأ ، َو�ْجَعْلَن���ا ِف���ي َنْظِم َم���ِن ��ْسَتَحقَّ �لرَّ

ِبَرْحَمِتَك.
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ٍد َو�آِلِه ، َوَجنِّْبَنا �اْلإِْلَحاَد  لِّ َعلَى ُمَحمَّ �للَُّهمَّ �سَ

كَّ  يَر ِفي َتْمِجيِدَك ، َو�ل�سَّ ِفي َتْ�ِحيِدَك ، َو�ْلتَّْق�سِ

َع���ْن �َسِبيِل���َك ، َو�اْلإِْغَف���اَل  ِف���ي ِديِن���َك ، َو�ْلَعَم���ى 

ْيَط���اِن  �ل�سَّ َك  ِلَع���ُدوِّ َو�اِلْنِخ���َد�َع   ، ِلُحْرَمِت���َك 

ِجيِم. �لرَّ

���ٍد َو�آِل���ِه ، َو�إَِذ� َكاَن َلَك  ���لِّ َعلَى ُمَحمَّ �للَُّه���مَّ �سَ

ِف���ي ُكلِّ َلْيلٍَة ِمْن َلَياِل���ي �َسْهِرَنا َهَذ� ِرَقاٌب ُيْعِتُقَها 

ْفُح���َك َفاْجَع���ْل ِرَقاَبَن���ا ِم���ْن  ْو َيَهُبَه���ا �سَ
َ
َعْف���ُ�َك ، �أ

ْهٍل 
َ
َق���اِب ، َو�ْجَعْلَن���ا ِل�َسْهِرَن���ا ِم���ْن َخْي���ِر �أ ِتْل���َك �لرِّ

َحاٍب. �سْ
َ
َو�أ

ٍد َو�آِلِه ، َو�ْمَحْق ُذُن�َبَنا  لِّ َعلَ���ى ُمَحمَّ �للَُّهمَّ �سَ

َحاِق ِهاَلِلِه ، َو��ْسلَْخ َعنَّا َتِبَعاِتَنا َمَع �ْن�ِساَلِخ  َمَع �مِّ

ْيَتَن���ا ِفيِه ِمَن  فَّ ���ا َوَقْد �سَ َي َعنَّ ���ى َيْنَق�سِ اِم���ِه َحتَّ يَّ
َ
�أ

يَِّئاِت. َتَنا ِفيِه ِمَن �ل�سَّ ْخلَ�سْ
َ
�ْلَخِطيَئاِت ، َو�أ

ٍد َو�آِل���ِه ، َو�إِْن ِمْلَنا ِفيِه  لِّ َعلَ���ى ُمَحمَّ �للَُّه���مَّ �سَ

ْمَنا ، َو�إِِن ��ْسَتَمَل َعلَْيَنا  ْلَنا ، َو�إِْن ُزْغَنا ِفيِه َفَق�ِّ َفَعدِّ

ْيَطاُن َفا�ْسَتْنِقْذَنا ِمْنُه. َك �ل�سَّ َعُدوُّ
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ْوَقاَتُه 
َ
���ْن �أ اَك ، َوَزيِّ يَّ �للَُّه���مَّ ��ْسَحْن���ُه ِبِعَباَدِتَن���ا �إِ

َياِمِه ، َوِفي  ِعنَّا ِفي َنَهاِرِه َعلَى �سِ
َ
ِبَطاَعِتَنا َلَك ، َو�أ

ِع �إَِلْي���َك ، َو�ْلُخ�ُس�ِع  ���رُّ ���اَلِة َو�لتَّ�سَ َلْيِل���ِه َعلَى �ل�سَّ

���ى اَل َي�ْسَه���َد َنَهاُرُه  ���ِة َبْي���َن َيَدْي���َك َحتَّ لَّ َل���َك ، َو�لذِّ

َعلَْيَنا ِبَغْفلٍَة ، َواَل َلْيُلُه ِبَتْفِريٍط.

���اِم  يَّ
َ
ُه����ِر َو�اْلأ �للَُّه���مَّ َو�ْجَعْلَن���ا ِف���ي �َساِئ���ِر �ل�سُّ

ِعَب���اِدَك  ِم���ْن  َو�ْجَعْلَن���ا   ، ْرَتَن���ا  َعمَّ َم���ا  َكَذِل���َك 

ِذي���َن َيِرُث����َن �ْلِفْرَدْو����َس ُه���ْم ِفيَها  اِلِحي���َن �لَّ �ل�سَّ

َخاِل���ُدوَن ، َو�لَِّذيَن ُي�ؤُْت�َن َما �آَتْ�� َوُقُل�ُبُهْم َوِجلٌَة 

نَُّهْم �إَِلى َربِِّهْم َر�ِجُع�َن ، َوِمَن �لَِّذيَن ُي�َساِرُع�َن 
َ
، �أ

ِفي �ْلَخْيَر�ِت َوُهْم َلَها �َساِبُق�َن.

���ٍد َو�آِلِه ، ِف���ي ُكلِّ َوْقٍت  ���لِّ َعلَى ُمَحمَّ �للَُّه���مَّ �سَ

لَّْيَت َعلَى َمْن  َو�ٍن َوَعلَ���ى ُكلِّ َحاٍل َعَدَد َما �سَ
َ
َوُكلِّ �أ

َعاِف �لَِّتي  �سْ
َ

َعاَف َذِلَك ُكلِِّه ِبااْلأ �سْ
َ
لَّْيَت َعلَْيِه ، َو�أ �سَ

اٌل ِلَما ُتِريُد. يَها َغْيُرَك ، �إِنََّك َفعَّ اَل ُيْح�سِ
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اأعمال �ضهر

رم�ضان العامة
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اأعمال �ضهر رم�ضان العامة

�ل�سهر  �أول  من  فري�سة  كل  بعد  �لدعاء   �  1

�إلى �آخره بهذه �الأدعية:

 ِفي عاِمي 
ِ
٭ اللَُّهمَّ اْرُزْقِني َح���جَّ َبْيِتَك اْلَحرام

ْبَقْيَتِني ِفي ُي�ْسٍر ِمْنَك َوعاِفَيٍة 
َ
 ما اأ

ٍ
َهذا َوِفي ُكلِّ عام

َو�َسَع���ِة ِرْزٍق َوال ُتْخِلِني ِمْن ِتْل���َك اْلَمواِقِف اْلَكِريَمِة 

َلواُتَك  ���َك �سَ ِريَف���ِة َوِزياَرِة َقْبِر َنِبيِّ َواْلَم�ساِه���ِد ال�سَّ

ْنيا َواالآِخَرِة َفُكْن  َعَلْي���ِه َواآِلِه َوِفي َجِميِع َحواِئ���ِج الدُّ

ُر ِمَن  ي َوُتَق���دِّ ُلَك ِفيم���ا َتْق�سِ
َ
�ْساأ

َ
���ي اأ ِل���ي. اللَُّهمَّ اإِنِّ

 ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِر ِمَن اْلَق�ساِء الَِّذي ال 
ِ
ْمِر اْلَمْحُتوم

َ
االأ

 
ِ
اِج َبْيِتَك اْلَحرام ْن َتْكُتَبِني ِمْن ُحجَّ

َ
ُل اأ ُيَردُّ َوال ُيَب���دَّ

ُهُم اْلَم�ْسُكوِر �َسْعُيُهْم اْلَمْغُفوِر ُذُنوُبُهْم  اْلَمْبُروِر َحجُّ

ُر  ي َوُتَقدِّ ئاُتُهْم َواْجَعْل ِفيما َتْق�سِ ِر َعْنُهْم �َسيِّ اْلُمَكفَّ

ي  َي َعنِّ ���َع َعَليَّ ِرْزِقي َوُت���وؤَدِّ ْن ُتِطي���َل ُعْمِري َوُتَو�سِّ
َ
اأ

19



ماَنِتي َوَدْيِني اآِميَن َربَّ اْلعاَلِميَن.
َ
اأ

ْنَت 
َ
٭ ي���ا َعِل���يُّ يا َعِظي���ُم يا َغُف���وُر يا َرِحي���ُم اأ

ِميُع  بُّ اْلَعِظيُم الَِّذي َلْي�َس َكِمْثِلِه �َسْيٌء َوُهَو ال�سَّ ال���رَّ

ْفَتُه  ْمَت���ُه َو�َسرَّ ْمَت���ُه َوَكرَّ ي���ُر َوَه���ذا �َسْه���ٌر َعظَّ اْلَب�سِ

َت  ���ِذي َفَر�سْ ْهُر الَّ ُه���وِر َوُهَو ال�سَّ ْلَت���ُه َعَلى ال�سُّ َوَف�سَّ

ْنَزْلَت ِفيِه 
َ
���ِذي اأ ياَم���ُه َعَليَّ َوُهَو �َسْهُر َرَم�ساَن الَّ �سِ

ناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرقاِن  ا����سِ َوَبيِّ اْلُقْراآَن ُهَدًى ِللنَّ

ْلِف 
َ
َوَجَعْل���َت ِفي���ِه َلْيَلَة اْلَق���ْدِر َوَجَعْلَتها َخْي���رًا ِمْن اأ

�َسْه���ٍر َفيا ذا اْلَمنِّ َوال ُيَم���نُّ َعَلْيَك ُمنَّ َعَليَّ ِبَفكاِك 

َة  ْدِخْلِني اْلَجنَّ
َ
اِر ِفي َمْن َتُمنُّ َعَلْيِه َواأ َرَقَبِت���ي ِمَن النَّ

اِحِميَن. ْرَحَم الرَّ
َ
ِبَرْحَمِتَك يا اأ

ُروَر اللَُّهمَّ  ْهِل اْلُقُبوِر ال�سُّ
َ
ْدِخْل َعَلى اأ

َ
٭ اللَُّه���مَّ اأ

�ْسِبْع ُكلَّ جاِئٍع اللَُّهمَّ اْك�ُس ُكلَّ 
َ
ْغِن ُكلَّ َفِقيٍر اللَُّهمَّ اأ

َ
اأ

ْج َعْن  ُعْرياٍن اللَُّهمَّ اْق����سِ َدْيَن ُكلِّ َمِديٍن اللَُّهمَّ َفرِّ

�ِسيٍر 
َ
ُكلِّ َمْكُروٍب اللَُّهمَّ ُردَّ ُكلَّ َغِريٍب اللَُّهمَّ ُفكَّ ُكلَّ اأ

ُم���وِر اْلُم�ْسِلِميَن اللَُّهمَّ 
ُ
ِلْح ُكلَّ فا�ِسٍد ِمْن اأ �سْ

َ
اللَُّه���مَّ اأ

ا�ْس���ِف ُكلَّ َمِري����سٍ اللَُّهمَّ �ُسدَّ َفْقَرن���ا ِبِغناَك اللَُّهمَّ 
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ا  ْر �ُس���وَء حاِلنا ِبُح�ْس���ِن حاِلَك اللَُّه���مَّ اْق�ِس َعنَّ َغيِّ

َك َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌر. ْغِننا ِمَن اْلَفْقِر اإِنَّ
َ
ْيَن َواأ الدَّ

2 � ت���الوة �لق���ر�آن: وه���و اأف�س���ل االأعمال في 

�سهر رم�سان وينبغي االإكثاُر من تالوته ففيه كان  

ن���زول الق���راآن وفي الحدي���ث اإنَّ لكلِّ �س���يٍء ربيعًا 

وربيُع القراآِن �سهر رم�سان.

3 � �لذكر: واأف�سله ال�سالة على محمد واآل محمد 

)مئة مرة( في كل يوم واالأف�سل اأن يزيد عليها.

4 � �لت�سبيح: في كل يوم )مئة مرة( ِب�: »�ُسبحاَن 

���ار النافع، �ُسبحاَن القا�س���ي بالحّق، �ُسبحاَن  ال�سَّ

العليِّ االأعلى، �سبحاَنُه وبَحمِدِه، �سبحاَنُه وتعالى«.

.»
َّ

5 � �الإكثار من �الإ�ستغفار وذكر »ال �إله �إال �هلل
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م�ضتحبات الإفطار

تاأخير االإفط���ار عن �سالة المغرب اإال اإذا   � 1

غلبه ال�سعف اأو كان له قوٌم ينتظروَنه.

مُت  الدعاء عن���د االإفطار ب�»اللَُّه���مَّ َلَك �سُ  � 2

لُت«، وعلى ِرزِقَك اأفَطرُت َوَعَليَك َتَوكَّ

واأن يق���ول عن���د اأول لقم���ة ياأخذها »ب�سم   � 3

 الرحم���ن الرحي���م يا وا�ِس���َع المغِفرِة 
َّ

الل

اغفر لي«، وتالوة »�سورة القدر«.

الت�س���ّدق وتفطير ال�سائمي���َن ولو ب�سربٍة   � 4

من الماء.

اأعمال م�ضتحّبة في كل ليلة من �ضهر رم�ضان

ْنَزْلَت ِفيِه 
َ
دعاء: اللَُّهمَّ َربَّ �َسْهِر َرَم�ساَن الَّذي اأ

لِّ  ياَم �سَ َت َعَلى ِعب���اِدَك ِفيِه ال�سِّ اْلُقْراآَن َواْفَتَر�سْ

 
ِ
ٍد َواْرُزْقِني َحجَّ َبْيِتَك اْلَحرام ٍد َواآِل ُمَحمَّ َعَلى ُمَحمَّ

ُنوَب   َواْغِفْر ِلي ِتْلَك الذُّ
ٍ
ِفي عاِمي َهذا َوِفي ُكلِّ عام

ُم. ُه ال َيْغِفُرَها َغْيُرَك يا َرْحماُن يا َعالَّ اْلِعظاَم َفاإِنَّ
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دعــــــاء الفـتـــتــاح
ٌد  ْنَت ُم�َسدِّ

َ
ْفَتِتُح الثَّناَء ِبَحْم���ِدَك َواأ

َ
ي اأ اللَُّه���مَّ اإِنِّ

اِحِميَن  ْرَحُم الرَّ
َ

ْنَت اأ
َ
َك اأ نَّ

َ
ْيَقْنُت اأ

َ
َك َواأ واِب ِبَمنِّ ِلْل�سَ

�َس���دُّ اْلُمعاِقِبيَن ِفي 
َ
ْحَمِة َواأ ِع اْلَعْف���ِو َوالرَّ ِف���ي َمْو�سِ

ِريَن ِفي  ْعَظ���ُم اْلُمَتَجبِّ
َ
ِقَم���ِة َواأ ���كاِل َوالنَّ ِع النَّ َمْو�سِ

ِذْن���َت ِلي ِفي 
َ
���ِع اْلِكْبِري���اِء َواْلَعَظَم���ِة اللَُّه���مَّ اأ َمْو�سِ

ِجْب 
َ

َلِتَك َفا�ْسَمْع يا �َسِميُع ِمْدَحِتي َواأ
َ
ُدعاِئ���َك َوَم�ْساأ

ِقْل يا َغُفوُر َعْثَرِتي َفَكْم يا اإِلِهي 
َ
ي���ا َرِحيُم َدْعَوِتي َواأ

 َقْد َك�َسْفَتها َوَعْثَرٍة َقْد 
ٍ
ْجَتها َوُهُموم ِمْن ُكْرَبٍة َقْد َفرَّ

َقْلَتها َوَرْحَمٍة َقْد َن�َسْرَته���ا َوَحْلَقِة َبالٍء َقْد َفَكْكَتها 
َ
اأ

اْلَحْم���ُد لِلِ الَِّذي َل���ْم َيتَِّخْذ �ساِحَب���ًة َوال َوَلدًا َوَلْم 

لِّ  َيُكْن َلُه �َسِريٌك ِفي اْلُمْلِك َوَلْم َيُكْن َلُه َوِليٌّ ِمَن الذُّ

ْرُه َتْكِبيرًا اْلَحْمُد لِلِ ِبَجِميِع َمحاِمِدِه ُكلِّها َعَلى  َوَكبِّ

َجِمي���ِع ِنَعِمِه ُكلِّه���ا الحمد لل الذي ال م�سادَّ له في 

ْم���ِره اْلَحْم���ُد لِلِ الَِّذي ال 
َ
ُمْلِك���ه وال من���ازَع له في اأ

�َسِريَك َلُه ِفي َخْلِقِه َوال �َسِبيَه َلُه ِفي َعَظَمِتِه اْلَحْمُد 

 
ِ
اِهِر ِباْلَكَرم ْمُرُه َوَحْمُدُه الظَّ

َ
لِلِ اْلفا�ِسي ِفي اْلَخْلِق اأ
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َمْجُدُه اْلبا�ِسِط ِباْلُجوِد َيَدُه الَِّذي ال َتْنُق�ُس َخزاِئُنُه 

ُه ُهَو  نَّ َوال َتِزي���ُدُه َكْث���َرُة اْلَعط���اِء اإِالَّ ُجودًا َوَكَرم���ًا اإِ

ُلَك َقِلياًل ِمْن َكِثيٍر 
َ
�ْساأ

َ
���ي اأ اُب اللَُّهمَّ اإِنِّ اْلَعِزي���ُز اْلَوهَّ

َلْيِه َعِظيَم���ٍة َوِغناَك َعْنُه َقِديٌم َوُهَو  َم���َع حاَجٍة ِبي اإِ

ِعْنِدي َكِثيٌر َوُهَو َعَلْيَك �َسْهٌل َي�ِسيٌر اللَُّهمَّ اإِنَّ َعْفَوَك 

ْفَحَك َعْن  َعْن َذْنِبي َوَتج���اُوَزَك َعْن َخِطيَئِت���ي َو�سَ

ُظْلِمي َو�َسْتَرَك َعَل���ى َقِبيِح َعَمِلي َوِحْلَمَك َعْن َكِثيِر 

ْطَمَعِني ِفي 
َ
ُجْرِمي ِعْنَدما كاَن ِمْن َخَطئْي َوَعْمِدي اأ

�ْسَتْوِجُبُه ِمْنَك الَِّذي َرَزْقَتِني ِمْن 
َ
َلَك م���ا ال اأ

َ
�ْساأ

َ
ْن اأ

َ
اأ

ْفَتِني ِمْن اإِجاَبِتَك  َرْيَتِني ِمْن ُقْدَرِتَك َوَعرَّ
َ
َرْحَمِتَك َواأ

ِن�سًا ال خاِئفًا 
َ
ُل���َك ُم�ْسَتاأ

َ
�ْساأ

َ
ْدُعوَك اآِمنًا َواأ

َ
���ْرُت اأ َف�سِ

ْدُت ِفيِه اإَِلْيَك َفاإِْن  َوال َوِجاًل ُمِداّلً َعَلْيَك ِفيم���ا َق�سَ

 
َ
ْبَطاأ

َ
ي َعِتْب���ُت ِبَجْهِلي َعَلْيَك َوَلَع���لَّ الَِّذي اأ  َعنِّ

َ
ْبَط���اأ

َ
اأ

َر َمْوَلًى 
َ
ُموِر َفَلْم اأ

ُ
ي ُهَو َخْيٌر ِلي ِلِعْلِمَك ِبعاِقَبِة االأ َعنِّ

َك  َبَر َعَلى َعْبٍد َلِئيٍم ِمْنَك َعَليَّ يا َربِّ اإِنَّ �سْ
َ
َكِريم���ًا اأ

�ُس اإَِلْيَك  َتَبغَّ
َ
َل���يَّ َفاأ ُب اإِ َولِّي َعْنَك َوَتَتَحبَّ

ُ
َتْدُعوِن���ي َفاأ

نَّ ِلَي التََّطوَُّل َعَلْيَك 
َ
ْقَبُل ِمْن���َك َكاأ

َ
َليَّ َفال اأ ُد اإِ َوَتَت���َودَّ
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ْحَمِة ِل���ي َواالإِْح�ساِن اإَِليَّ  َفَلْم َيْمَنْع���َك ذِلَك ِمَن الرَّ

���ِل َعَل���يَّ ِبُج���وِدَك َوَكَرِمَك َفاْرَح���ْم َعْبَدَك  َوالتََّف�سُّ

ْح�ساِن���َك اإِنََّك َجواٌد  ���ِل اإِ اْلجاِه���َل َوُج���ْد َعَلْيِه ِبَف�سْ

ِ ماِل���ِك اْلُمْل���ِك ُمْج���ِري اْلُفْلِك 
َ

َكِري���ٌم اْلَحْم���ُد لِل

يِن َربِّ  ���اِن الدِّ ب���اِح َديَّ ي���اِح فاِلِق االإِ�سْ ���ِر الرِّ ُم�َسخِّ

اْلعاَلِمي���َن اْلَحْمُد لِلِ َعَلى ِحْلِمِه َبْعَد ِعْلِمِه َواْلَحْمُد 

لِلِ َعَل���ى َعْفِوِه َبْع���َد ُقْدَرِتِه َواْلَحْم���ُد لِلِ َعَلى ُطوِل 

ِبِه َوُه���َو قاِدٌر َعَلى ما ُيِري���ُد اْلَحْمُد  ناِت���ِه ِفي َغ�سَ
َ
اأ

باِح ِذي  �سْ ْزِق فاِلِق االإِ لِلِ خاِل���ِق اْلَخْلِق با�ِسِط ال���رِّ

 الَِّذي َبُعَد َفال 
ِ
ْنعام ِل َواالإِ  َواْلَف�سْ

ِ
اْلَجالِل َواالإِْك���رام

ْجَوى َتب���اَرَك َوَتعاَلى اْلَحْمُد  ُي���َرى َوَقُرَب َف�َسِهَد النَّ

���ِذي َلْي�َس َلُه ُمناِزٌع ُيعاِدُل���ُه َوال �َسِبيٌه ُي�ساِكُلُه  لِلِ الَّ

َع  اَء َوَتوا�سَ ِع���زَّ
َ
ِتِه االأ ُدُه َقَه���َر ِبِعزَّ َوال َظِهي���ٌر ُيعا�سِ

ِلَعَظَمِت���ِه اْلُعَظماُء َفَبَلَغ ِبُقْدَرِتِه ما َي�ساُء اْلَحْمُد لِلِ 

ناِديِه َوَي�ْسُتُر َعَل���يَّ ُكلَّ َعْوَرٍة 
ُ
���ِذي ُيِجيُبِني ِحي���َن اأ الَّ

جاِزيِه َفَكْم 
ُ
ْعَمَة َعَليَّ َفال اأ ���ُم النِّ يِه َوُيَعظِّ ْع�سِ

َ
َنا اأ

َ
َواأ

ْعطاِني َوَعِظيَمٍة َمُخوَفٍة َقْد 
َ
ِم���ْن َمْوِهَبٍة َهِنيَئٍة َقْد اأ
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ْثِني َعَلْيِه حاِمدًا 
ُ
َراِني َفاأ

َ
َكفاِني َوَبْهَج���ٍة ُموِنَقٍة َقْد اأ

حًا، اْلَحْمُد لِل الَِّذي ال ُيْهَتُك ِحجاُبُه  ْذُك���ُرُه ُم�َسبِّ
َ
َواأ

ُب اآِمُلُه، اْلَحْمُد  َوال ُيْغَلُق باُبُه َوال ُيَردُّ �ساِئُلُه َوال ُيَخيَّ

اِلِحيَن َوَيْرَفُع  ي ال�سَّ لِلِ الَِّذي ُيوؤِْمُن اْلخاِئِفيَن َوُيَنجِّ

ُع اْلُم�ْسَتْكِبِري���َن َوُيْهِلُك ُمُلوكًا  َعِفي���َن َوَي�سَ اْلُم�ْسَت�سْ

اِريَن  ِم اْلَجبَّ َوَي�ْسَتْخِلُف اآَخِريَن، َواْلَحْم���ُد لِلِ قا�سِ

اِلِميَن  اِلِميَن ُمْدِرِك اْلهاِرِبي���َن َنكاِل الظَّ ُمِبي���ِر الظَّ

اِلِبيَن  ِع حاجاِت الطَّ ِرِخي���َن َمْو�سِ ِريِخ اْلُم�ْسَت�سْ �سَ

ِمِني���َن اْلَحْم���ُد لِلِ الَِّذي ِم���ْن َخ�ْسَيِتِه  ُمْعَتَم���ِد اْلُموؤْ

اُرها  ْر�ُس َوُعمَّ
َ
اُنه���ا َوَتْرُجُف االأ ماُء َو�ُسكَّ َتْرَعُد ال�سَّ

َوَتُموُج اْلِبح���اُر َوَمْن َي�ْسَبُح ِفي َغَمراِتها اْلَحْمُد لِلِ 

ْن َهدانا 
َ
ا ِلَنْهَتِدَي َل���ْوال اأ الَِّذي َهدانا ِلَه���ذا َوما ُكنَّ

 اْلَحْم���ُد لِلِ الَِّذي َيْخُلُق َوَلْم ُيْخَل���ْق َوَيْرُزُق َوال 
ُ َّ
الل

ْحي���اَء َوُيْحِيي 
َ
ُي���ْرَزُق َوُيْطِع���ُم َوال ُيْطَع���ُم َوُيِميُت االأ

اْلَمْوَت���ى َوُهَو َحيٌّ ال َيُموُت ِبَيِدِه اْلَخْيُر َوُهَو َعَلى ُكلِّ 

ٍد َعْبِدَك َوَر�ُسوِلَك  لِّ َعَلى ُمَحمَّ �َسْيٍء َقِديٌر اللَُّهمَّ �سَ

���َك َوَحِبيِبَك َوِخيَرِت���َك ِمْن َخْلِقَك  ِفيِّ ِميِن���َك َو�سَ
َ
َواأ
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ْح�َسَن 
َ
���َل َواأ ْف�سَ

َ
���ِغ ِر�ساالِتَك اأ َك َوُمَبلِّ َوحاِف���ِظ �ِس���رِّ

�ْسَنى 
َ
ْطَهَر َواأ

َ
ْطَيَب َواأ

َ
ْنَمى َواأ

َ
ْزَكى َواأ

َ
ْكَمَل َواأ

َ
ْجَمَل َواأ

َ
َواأ

ْنَت َو�َسلَّْمَت  ْمَت َوَتَحنَّ لَّْيَت َوباَرْكَت َوَتَرحَّ ْكَثَر ما �سَ
َ
َواأ

ْفَوِتَك  ْنِبياِئَك َوُر�ُسِلَك َو�سَ
َ

َحٍد ِم���ْن ِعباِدَك َواأ
َ
َعَلى اأ

لِّ َعَلى  ْه���ِل اْلَكَراَمِة َعَلْيَك ِمْن َخْلِق���َك اللَُّهمَّ َو�سَ
َ
َواأ

يِّ َر�ُس���وِل َربِّ اْلعاَلِميَن  ِمِنيَن َوَو�سِ ِمي���ِر اْلُموؤْ
َ
َعِليٍّ اأ

ِتَك َعَلى َخْلِقَك  ِخي َر�ُسوِلَك َوُحجَّ
َ
���َك َواأ َعْبِدَك َوَوِليِّ

يَقِة  دِّ لِّ َعَلى ال�سِّ َباأِ اْلَعِظيِم َو�سَ َواآَيِتَك اْلُكْبَرى َوالنَّ

لِّ َعَلى  َدِة ِن�ساِء اْلعاَلِميَن َو�سَ اِهَرِة فاِطَم���َة �َسيِّ الطَّ

ْحَمِة َواإِماَمِي اْلُهَدى اْلَح�َسِن َواْلُح�َسْيِن  �ِسْبَط���ِي الرَّ

ِة اْلُم�ْسِلِميَن  ِئمَّ
َ
لِّ َعَلى اأ ِة َو�سَ ْهِل اْلَجنَّ

َ
َدْي �َسباِب اأ �َسيِّ

ٍد  ِد ْبِن َعَليٍّ َوَجْعَفِرْبِن ُمَحمَّ َعِليِّ ْبِن اْلُح�َسْيِن َوُمَحمَّ

ِد ْبِن َعِليٍّ  َوُمو�َسى ْبِن َجْعَفٍر َوَعِليِّ ْبِن ُمو�َسى َوُمَحمَّ

ٍد َواْلَح�َسِن ْبِن َعِليٍّ َواْلَخَلِف اْلهاِدي  َوَعِلّي ْبِن ُمَحمَّ

َمناِئَك ِفي ِبالِدَك 
ُ
اْلَمْهِديِّ ُحَجِجَك َعَلى ِعباِدَك َواأ

ْمِرَك 
َ
لِّ َعَل���ى َوِليِّ اأ ���الًة َكِثيَرًة داِئَم���ًة اللَُّهمَّ َو�سَ �سَ

ُه ِبَمالِئَكِتَك  ِل َواْلَع���ْدِل اْلُمْنَتَظِر َوُحفَّ اْلقاِئِم اْلُموؤَمَّ
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���ْدُه ِب���ُروِح اْلُقُد�ِس ي���ا َربَّ اْلعاَلِميَن  يِّ
َ
ِبي���َن َواأ اْلُمَقرَّ

اِعَي اإَِلى ِكتاِب���َك َواْلقاِئَم ِبِديِنَك  اللَُّه���مَّ اْجَعْلُه الدَّ

ِذيَن ِمْن  ْر����سِ َكما ا�ْسَتْخَلْف���َت الَّ
َ
ا�ْسَتْخِلْف���ُه ِفي االأ

ْبِدْلُه ِمْن َبْعِد 
َ
ْيَتُه َلُه اأ ْن َلُه ِديَنُه الَِّذي اْرَت�سَ َقْبِلِه َمكِّ

ُه  ِعزَّ
َ
ْمن���ًا َيْعُبُدَك ال ُي�ْسِرُك ِبَك �َسْيئًا اللَُّهمَّ اأ

َ
َخْوِفِه اأ

رًا  ���ْرُه َن�سْ ْر ِبِه َواْن�سُ ���ْرُه َواْنَت�سِ ْع���ِزْز ِب���ِه َواْن�سُ
َ
َواأ

َعِزيزًا َواْفَتْح َلُه َفْتح���ًا َي�ِسيرًا َواْجَعْل َلُه ِمْن َلُدْنَك 

َك  َة َنِبيِّ ْظِهْر ِبِه ِديَنَك َو�ُسنَّ
َ
يرًا اللَُّهمَّ اأ �ُسْلطان���ًا َن�سِ

َحٍد 
َ
���ى ال َي�ْسَتْخِف���َي ِب�َسْيٍء ِم���َن اْلَحقِّ َمخاَف���َة اأ َحتَّ

ا َنْرَغُب اإَِلْيَك ِفي َدْوَلٍة َكِريَمٍة  ِمَن اْلَخْل���ِق، اللَُّهمَّ اإِنَّ

ْهَلُه 
َ
ف���اَق َواأ ْهَل���ُه َوُتِذلُّ ِبها النِّ

َ
ُتِعزُّ ِبه���ا االإِ�ْسالَم َواأ

عاِة اإَِلى طاَعِتَك َواْلقاَدِة اإَِلى  َوَتْجَعُلنا ِفيها ِمَن الدُّ

ْنيا َواالآِخَرِة اللَُّهمَّ  �َسِبيِل���َك َوَتْرُزُقنا ِبها َكَراَم���َة الدُّ

ْرنا َعْنُه  ْفَتنا ِمَن اْلَح���قِّ َفَحّمْلناُه َوم���ا َق�سُ م���ا َعرَّ

ْدَعنا  َفَبلِّْغن���اُه اللَُّهمَّ اْلُمْم ِبِه �َسَعَثن���ا َوا�ْسَعْب ِبِه �سَ

َتنا  ْعِزْز ِب���ِه ِذلَّ
َ
���ْر ِبِه ِقلََّتن���ا َواأ َواْرُت���ْق ِب���ِه َفْتَقنا َوَكثِّ

ْغِن ِب���ِه عاِئَلنا َواْق�ِس ِبِه َع���ْن ُمْغَرِمنا َواْجُبْر ِبِه 
َ
َواأ
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�ْس ِبِه  ْر ِبِه ُع�ْسَرن���ا َوَبيِّ َفْقَرن���ا َو�ُسدَّ ِبِه َخلََّتن���ا َوَي�سِّ

ْنِجْز 
َ
ْنِجْح ِب���ِه َطِلَبَتنا َواأ

َ
�ْسَرنا َواأ

َ
َوُجوَهنا َوُفكَّ ِب���ِه اأ

ْعِطنا ِبِه �ُسوؤَْلنا 
َ
ِبِه َمواِعيَدنا َوا�ْسَتِجْب ِبِه َدْعَوَتنا َواأ

ْعِطنا ِبِه َفْوَق 
َ
ْنيا َواالآِخَرِة اآماَلنا َواأ َوَبلِّْغنا ِبِه ِمَن الدُّ

ْو�َسَع اْلُمْعِطيَن ا�ْسِف 
َ
وِليَن َواأ َرْغَبِتنا يا َخْي���َر اْلَم�ْسوؤُ

ْذِه���ْب ِبِه َغْيَظ ُقُلوِبنا َواْهِدنا ِبِه ِلما 
َ
ُدوَرنا َواأ ِبِه �سُ

َك َتْهِدي َمْن َت�ساُء  اْخُتِل���َف ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ ِباإِْذِنَك اإِنَّ

َك  ْرنا ِبِه َعَل���ى َعُدوِّ ���راٍط ُم�ْسَتِقي���ٍم َواْن�سُ اإَِل���ى �سِ

ا َن�ْسُكو اإَِلْيَك َفْقَد  ن���ا اإِلَه اْلَحقِّ اآِميَن. اللَُّهمَّ اإِنَّ َوَعُدوِّ

نا  نا َوَكْثَرَة َعُدوِّ َلواُتَك َعَلْيِه َواآِلِه َوَغْيَبَة َوِليِّ نا �سَ َنِبيِّ

ماِن َعَلْينا  َة اْلِفَتِن ِبنا َوَتظاُهَر الزَّ َوِقلََّة َعَدِدنا َو�ِسدَّ

���ا َعَلى ذِل���َك ِبَفْتٍح  ِعنَّ
َ
���ٍد َواآِلِه َواأ ���لِّ َعَل���ى ُمَحمَّ َف�سَ

ُه َو�ُسْلطاِن  ���ٍر ُتِعزُّ رٍّ َتْك�ِسُفُه َوَن�سْ ُل���ُه َوِب�سُ ِمْنَك ُتَعجِّ

�ُلناَه���ا َوعاِفَيٍة ِمْنَك  َحقٍّ ُتْظِه���ُرُه َوَرْحَمٍة ِمْنَك ُتَجلِّ

اِحِميَن. ْرَحَم الرَّ
َ
ُتْلِب�ُسناها ِبَرْحَمِتَك يا اأ

اِلِحي���َن  ال�سَّ ِف���ي  ِبَرْحَمِت���َك  اللَُّه���مَّ   : دع���اء 

يَن َفاْرَفْعنا َوِبكاأ�ٍس ِمْن َمِعيٍن ِمْن  ْدِخْلنا َوِفي ِعلِّيِّ
َ
َفاأ
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َعْي���ٍن �َسْل�َسِبيٍل َفا�ْسِقنا َوِمَن اْلُحوِر اْلِعيِن ِبَرْحَمِتَك 

ُلوؤٌ  ُه���ْم ُلوؤْ نَّ
َ
ْجن���ا َوِم���َن اْلِوْل���داِن اْلُمَخلَِّدي���َن َكاأ َفَزوِّ

ْيِر   الطَّ
ِ
���ِة َوُلُحوم ْخِدْمنا َوِمْن ِثماِر اْلَجنَّ

َ
َمْكُن���وٌن َفاأ

ْنُد�ِس َواْلَحِريِر َواالإِ�ْسَتْبَرِق  ْطِعْمنا َوِمْن ِثياِب ال�سُّ
َ
َفاأ

 َوَقْتاًل 
ِ
ْلِب�ْسن���ا َوَلْيَل���َة اْلَقْدِر َوَح���جَّ َبْيِتَك اْلَح���رام

َ
َفاأ

َلِة 
َ
ع���اِء َواْلَم�ْساأ ْق َلن���ا َو�ساِلَح الدُّ ِف���ي �َسِبيِل���َك َفَوفِّ

ِلي���َن َواالآِخِريَن َيْوَم  َفا�ْسَتِج���ْب َلنا َواإِذا َجَمْعَت االوَّ

اِر َفاْكُتْب َلنا َوِفي  اْلِقياَم���ِة َفاْرَحْمنا َوَبراَءًة ِمَن النَّ

َم َف���ال َتُغلَّنا َوِفي َعذاِبَك َوَهواِن���َك َفال َتْبَتِلنا  َجَهنَّ

ياِطيِن  ِريِع َفال ُتْطِعْمنا َوَمَع ال�سَّ  َوال�سَّ
ِ
وم قُّ َوِمَن الزَّ

اِر َعَلى ُوُجوِهنا َفال َتْكُبْبنا َوِمْن  َفال َتْجَعْلنا َوِفي النَّ

اِر َو�َسراِبيِل اْلَقِطراِن َفال ُتْلِب�ْسنا َوِمْن ُكلِّ  ِثياِب النَّ

نا. ْنَت َفَنجِّ
َ
ْنَت ِبَحقِّ ال اإِلَه اإِالَّ اأ

َ
�ُسوٍء يا ال اإِلَه اإِالَّ اأ

ي  ْن َتْجَعَل ِفيما َتْق�سِ
َ
ُلَك اأ

َ
�ْساأ

َ
ي اأ دع���اء: اللَُّهمَّ اإِنِّ

ْم���ِر اْلَحِكيِم ِمَن 
َ
 ِفي االأ

ِ
ْمِر اْلَمْحُتوم

َ
ُر ِم���َن االأ َوُتَقدِّ

ْن َتْكُتَبِن���ي ِمْن 
َ
ُل اأ ���ِذي ال ُي���َردُّ َوال ُيَب���دَّ اْلَق�س���اِء الَّ

ُه���ُم اْلَم�ْسُكوِر   اْلَمْبُروِر َحجُّ
ِ
���اِج َبْيِتَك اْلَح���رام ُحجَّ
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ْن 
َ
ئاِتِهْم َواأ ِر َعْن �َسيِّ �َسْعُيُهُم اْلَمْغُفوِر ُذُنوُبُهُم اْلُمَكفَّ

ْن ُتِطيَل ُعْمِري ِفي َخْيٍر 
َ
ُر اأ ي َوُتَقدِّ َتْجَعَل ِفيما َتْق�سِ

ُر ِبِه  ْن َتْنَت�سِ َع ِفي ِرْزِقي َوَتْجَعَلِني ِممَّ َوعاِفَيٍة َوُتَو�سِّ

ِلِديِنَك َوال َت�ْسَتْبِدْل ِبي َغْيِري.

ِبَباِب���َك َواَلَذ  اِئُل���وَن  َوَق���َف ال�سَّ اإِله���ي  دع���اء:  

الُفَق���َراُء ِبَجناِبَك َوَوَقَفْت �َسِفيَن���ُة الَم�َساِكيِن َعَلى 

�َساِح���ِل َبْحِر ُج���وِدَك َوكرِمَك َيْرُج���وَن الَجَواَز اإَِلى 

له���ي اإِْن ُكْنَت اَل َتْرَحُم  �َساَح���ِة َرْحَمِت���َك َوِنْعَمِتَك. اإِ

ْخَل�َس َلَك ِفي 
َ
ِريِف اإِالَّ َم���ْن اأ ْه���ِر ال�سَّ ِف���ي َهَذا ال�سَّ

ر اإَِذا َغِرَق  ياِمِه َوِقَياِم���ِه َفَمْن ِلْلُمْذِن���ب الُمَق�سِّ �سِ

الَّ  ْن ُكْن���َت اَل َتْرَحُم اإِ لهي اإِ ِفي َبْح���ِر ُذُنوِبِه َواآثاِمِه اإِ

الَّ ِمَن  ْن ُكْنَت اَل َتْقَبُل اإِ يَن َواإِ اْلُمِطيِعْي���ِن َفَمْن ِلْلَعا�سِ

اِئُموَن  ِريَن اإِله���ي َرِبَح ال�سَّ الَعاِمِلي���َن َفَمْن َلْلُمَق�سِّ

���وَن َوَنْحُن َعِبيُدَك  َوَف���اَز الَقاِئُم���وَن َوَنَجا الُمْخِل�سُ

اِر  الُمْذِنُب���وَن َفاْرَحْمَن���ا ِبَرْحَمِتَك َواأْعِتْقَن���ا ِمَن النَّ

ْرَحَم 
َ

ِبَعْف���ِوَك َواْغِف���ْر َلَن���ا ُذُنوَبَن���ا ِبَرْحَمِت���َك َي���ا اأ

الّراِحِمين.
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َي  ْن َيْنَق�سِ
َ
ُعوُذ ِبَجالِل َوْجِهَك اْلَكِريِم اأ

َ
دعاء: اأ

ْو َيْطُلَع اْلَفْجُر ِمْن َلْيَلِتي َهِذِه 
َ
ي �َسْهُر َرَم�س���اَن اأ َعنِّ

ُبِني َعَلْيِه. ْو َذْنٌب ُتَعذِّ
َ
َوَلَك ِقَبِلي َتِبَعٌة اأ

اأعمال ال�َضَحْر

�أو  �لت�سحر ول� على حبة من تمر  ي�ستحب 

�سربة من ماء وتالوة �س�رة �لقدر وقر�ءة دعاء 

�لبهاء ودعاء �أبي حمزة �لثمالي ودعاء يا عّدتي، 

وقر�ءة دعاء يا مفزعي وه�: 

ِتي  يا َمْفَزِع���ي ِعْنَد ُكْرَبِتي َويا َغْوِث���ي ِعْنَد �ِسدَّ

ُلوُذ ِب�ِسواَك 
َ
اإَِلْيَك َفِزْعُت َوِبَك ا�ْسَتَغْثُت َوِبَك ُلْذُت ال اأ

ي يا َمْن  ْج َعنِّ ْطُلُب اْلَفَرَج اإِالَّ ِمْنَك َفاأِغْثِني َوَفرِّ
َ
َوال اأ

َي اْلَي�ِسيَر  َيْقَب���ُل اْلَي�ِسيَر َوَيْعُفو َعِن اْلَكِثي���ر اإْقَبْل ِمنِّ

ِحيُم اللَُّهمَّ  ْنَت اْلَغُفوُر الرَّ
َ

َك اأ نَّ َي اْلَكِثيَر اإِ َوْاْع���ُف َعنِّ

ُل���َك اإِْيمانًا ُتبا�ِس���ُر ِبِه َقْلِب���ي َوَيِقينًا َحتَّى 
َ
�ْساأ

َ
���ي اأ اإِنِّ

ِني ِمَن  الَّ ما َكَتْبَت ِلي َوَر�سِّ يَبِني اإِ ُه َلْن ُي�سِ نَّ
َ
ْعَل���َم اأ

َ
اأ

ِتي  اِحِميَن يا ُعدَّ ْرَحَم الرَّ
َ
اْلَعْي�ِس ِبما َق�َسْمَت ِلي يا اأ

32



ي ِفي  ِتي َوي���ا َوِليِّ اِحِبي ِف���ي �ِسدَّ ِف���ي ُكْرَبِت���ي َويا �سَ

اِتُر َعْوَرِتي  ْن���َت ال�سَّ
َ
ِنْعَمِت���ي َويا غاَيِت���ي ِفي َرْغَبِتي اأ

َواالآِمُن َرْوَعِتي َواْلُمِقيُل َعْثَرِتي َفاْغِفْر ِلي َخِطيَئِتي 

اِحِميَن. ْرَحَم الرَّ
َ
يا اأ

لمزيد من �لتف�سيل ر�جع كتاب )مفاتيح 

�لجنان( لل�سيخ عبا�س �لقمي )ر�س(.
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ل تغفل عن:

:P 1 � �الإعتكاف: فعن الر�سول االأكرم

»اإعتكاف ع�سٍر في �سهر رم�سان تعدل حّجَتين 

وُعمَرَتين«.

2 � �إحي���اء ليالي �لق���در: فعن االإمام ال�سادق 

Q: »اإنَّ الَعَمَل ال�ساِلَح في ليلِة القدر َخيٌر ِمَن 

الَعَمِل في األِف �سهٍر َلي�َس فيِه ليلُة القدر«.

3 � ح�س����ُر �لماآِت���ِم و�إظه���اُر �لُح���زِن ف���ي اأّيام 

.Qسهادة اأمير الموؤمنين�

4 � �لم�سارك���ُة باإحي���اِء مر��س���ِم ي����م �لقد����س 

�لعالمي.

»على جميع م�سلمي العاَلم اأن ي�ساِركوا بفّعالية 

في هذا اليوم العظيم«.

االإمام الخامنئي{

�لدعاء بتعجيل �لفرج و�لن�سر للمجاهدين 

و�لفاتحة الأرو�ح �ل�سهد�ء �الأبر�ر
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الأحكام 

ال�ضرعية لل�ضوم
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اأحكام �ضهر رم�ضان

اأقد����س العب���ادات، وه���و م���ن  ال�س���وم م���ن 

اأهم عوام���ل تثبي���ت االإخال�س في قل���ب االإن�سان 

الموؤمن:

»وجعل. . . �ل�سيام تثبيتاً لالإخال�س«

Oخطبة ال�سيدة الزهراء

وكم���ا لل�سيام �س���روط قبول فاإنَّ ل���ه �سروطًا 

عدي���دة لل�سح���ة، وهي االأح���كام ال�سرعي���ة التي 

ينبغي مراعاتها كي ياأتي �سحيحًا. وهذه االأحكام 

ده���ا وتف�سيلها نتعّر�س لما هو محل االإبتالء  لتعدُّ

منها، وباأ�سلوب مب�ّس���ط، ليكون معينًا لل�سائمين 

في عدم اإبطال �سيامهم المبارك.
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اأحكام يوم ال�ضك

�آخر  ك�نه  بين  �لمردَّد  �لي�م  ه�  �ل�سك  ي�م 

رم�سان.  �سهر  من  ي�م  �أول  �أو  �سعبان  من  ي�م 

)30 �سعبان �أو 1رم�سان(. 

ال يجب ال�سوم في يوم ال�سّك،   � 1

ال يجوز �سوم يوم ال�سك على اأنَّه من �سهر   � 2

رم�س���ان، ويكون ال�سوم باطاًل بهذه النّية 

حّت���ى لو انك�س���ف اأنَّ الي���وم كان من �سهر 

رم�سان. 

ي�سح ال�سوم بنّية الترديد، وهي باأن ينوي   � 3

���ه اإن كان م���ن �سه���ر رم�س���ان فال�سوم  اأنَّ

واج���ب اأدائ���ي، واإن كان م���ن �سعبان فهو 

م�ستحب، اأو واجب ق�سائي، وذلك بح�سب 

ا�ستغال ذّمته. 

اإذا كان المكل���ف ناوي���ًا لالإفط���ار في يوم   � 4

ال�سك، ثّم انك�سف اأّن هذا اليوم من �سهر 
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رم�سان، فهنا �سورتان:

اإن كان قب���ل تن���اول المفط���ر، وكان  اأ. 

قبل الزوال يج���ب ال�سوم مع النّية، 

وال يجب الق�ساء. 

واإن كان بع���د تناول المفطر، اأو كان  ب. 

بع���د ال���زوال يج���ب االإم�س���اك بقّية 

النهار تاأّدبًا ثّم الق�ساء دون كفارة. 

لو ن���وى �س���وم ي���وم ال�س���ك عل���ى اأنَّه من   � 5

�سعبان، ث���ّم انك�سف اأنَّه من �سهر رم�سان 

يعدل بنّيته، وي�سح عن �سهر رم�سان. 

ا ف���ي الذمة( اأو  ي�س���ّح ال�س���وم بِنّية )عمَّ  � 6

)امتثااًل الأمر الل( في يوم ال�سّك. 

د بين كونه  يجب �سوم ي���وم ال�سّك الم���ردَّ  � 7

اآخر يوم من �سهر رم�سان اأو اأول  يوم من 

�سهر �سوال وينوي اأّنه من �سهر رم�سان. 
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�ضرائط وجوب ال�ضوم

اإذا تحّققت ي�سبح  وهي ال�سروط التي 

ال�سيام واجبًا على الإن�سان: 

�لعقل: اأن ال يكون االإن�سان مجنونًا 

اإح���دى  لدي���ه  تحّقق���ت  تك���ون  اأن  �لبل����غ: 

العالمات الدالة على كونه اأ�سبح مكّلفًا باالأحكام 

ال�سرعّية. 

�لح�س���ر: اأي ع���دم كون���ه م�ساف���رًا بالمعن���ى 

ال�سرعي. 

ع���دم �الإغم���اء: اأن ال يكون فاقدًا لوعيه بحيث 

ال تح�سل منه النّية. 

ع���دم �لمر����س: اأن ال يكون لديه مر�س بحيث 

ي�سّره ال�سوم. 

�لخل���� م���ن �لحي����س و�لنفا����س: اأن ال تك���ون 

المكّلفة في فترة الحي�س اأو النفا�س. 

40



اأحكام النّية

�لنّية هي �لد�فع و�لباعث و�لد�عي للعمل. 

تج���ب نّية ال�س���وم قبل طل���وع الفجر، وال   � 1

يجب التلّف���ظ بها وال اإخطاره���ا تف�سياًل 

في البال. 

ال ي�س���ّح �سوم غير �سهر رم�سان في �سهر   � 2

رم�سان. 

تكفي نية واحدة ل�سهر رم�سان كّله.   � 3

اإذا تن���اول المفط���ر ف���ي �سه���ر رم�س���ان   � 4

معتقدًا بقاء الليل )اأي اأنَّ الفجر لم يطلع 

بعد( واّت�سح الحقًا اأّنه كان طالعًا، فهناك 

حالتان: 

دون مراع���اة الحّجة على عدم طلوع  اأ. 

الفج���ر، فيجب االإم�س���اك والق�ساء 

دون الكفارة. 

مع المراع���اة والتيّقن ببق���اء الليل،  ب. 
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فيك���ون �سوم���ه �سحيح���ًا وال �س���يء 

عليه. 

لظلم���ة ظ���ن منه���ا  المفط���ر  تن���اول  اإذا   � 5

بدخول الليل )اأي اأنَّ المغرب ال�سرعّي قد 

( واّت�سح الحقًا ع���دم دخوله، فهناك  ح���لَّ

حالتان:

اإذا ل���م يك���ن ف���ي ال�سم���اء عّل���ة من  اأ. 

غي���م اأو غي���ره فيجب علي���ه الق�ساء 

والكفارة. 

اإذا كان ف���ي ال�سم���اء عّل���ة من غيم  ب. 

اأو غي���ره ف�سومه �سحي���ح  وال �سيء 

عليه. 

اإذا تن���اول المفط���ر لقطعه بدخ���ول الليل   � 6

)ولي�س ظّنه( واّت�سح عدم دخوله، فيجب 

الق�ساء دون الكفارة. 

اإذا تن���اول المفطر قبل دخول الليل تعوياًل   � 7

على من اأخبر بدخوله، وكان المخبر ممن 
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ج���از التعويل على اإخب���اره فعليه الق�ساء.  

واأّما اإذا لم يكن المخبر ممن يجوز التعويل 

على اإخباره، فعليه الق�ساء والكفارة معًا.

المفطرات

د االأكل وال�سرب، من غير  �الأول و�لثاني: تعمُّ

ف���رق بين المعتاد )كالخبز والماء( وغير المعتاد 

)كالتراب وع�سارة االأ�سجار( وال فرق بين القليل 

والكثير، وال م���ا كان من المو�سع المعتاد )الفم( 

وغيره. 

اإذا ن�س���ي ال�سائم وتن���اول المفطر، �سّح   � 1

�سومه بال فرق بين �سهر رم�سان وق�سائه، 

والم�ستحب وغيره. 

اإب���رة ال���دواء ف���ي الع�س���ل اإذا كانت لمثل   � 2

التخدير اأو الت�سكين ولي�ست من المقّويات 

وال المغّذيات ال تبطل ال�سوم. 

االأح���وط وجوب���ًا االجتن���اب ع���ن االإب���رة   � 3
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المغذية والمقّوية وعن اإبرة الم�سل اأثناء 

ال�سوم م���ع االإمكان بل االأح���وط اإجتناب 

مطلق االإبرة في الوريد ولو لم تكن مغذية 

اأو مقّوية، ومع ع���دم اإمكان االجتناب ُيتِّم 

�سومه ثّم يق�سيه على االأحوط وجوبًا، واإن 

لم يمكن اإتمام ال�سوم يفطر ثّم يق�سي. 

القط���رة في االأذن والعين ال ُتبطل ال�سوم   � 4

اإال اأن ي�س���ل ال���ى ف�س���اء الف���م ويبتلع���ه 

عمدًا. 

القطرة في الفم واالأنف تبطل ال�سوم اإذا   � 5

دخل جوفه وابتلعه عمدًا. 

بّخ���اخ )ط�سا�س���ة الرب���و( اإن كان���ت هواًء   � 6

فق���ط ال تبط���ل ال�س���وم، واإن كان معه���ا 

ر ال�سوم من  دواء اأو غي���ره وتع���ذر اأو تع�سَّ

دونها ج���از له ا�ستعماله���ا، ولكن االأحوط 

وجوب���ًا اأن ال يتناول مفط���رًا اآخر )كاالأكل 

وال�س���رب(، واأن يق�سي���ه الحق���ًا فيم���ا لو 
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تمكن من ال�سيام من دون هذا الدواء. 

يجوز لل�سائم عّدة اأمور، منها:    � 7

بلع الب�س���اق المجتمع في الفم، واإن  اأ. 

ر بطعام  كان اجتماعه ب�سب���ب التفكُّ

اأو �سراب.

والمعج���ون  الفر�س���اة  ا�ستعم���ال  ب. 

وال�س���واك لتنظي���ف االأ�سنان ب�سرط 

عدم ابتالع �سيء. 

قلع ال�سر�س اأو ال�س���ن حّتى لو خرج  ج. 

منه الدم، ب�سرط اأن ال يبتلعه. 

تذّوق المرق دون ابتالعه.  د. 

ه�.  م����سّ الخات���م اأو الح�س���ى، وم�سغ 

الطعام لل�سبّي اأو للع�سفور. . . ، 

ال يبطل ال�سوم مع الم�سم�سة دون ابتالع   � 8

�سيء، حّت���ى بما له طعم كالجالب ب�سرط 

ب�سقه كّله. 

اإذا تم�سم����س ال�سائ���م ف�سبقه الماء اإلى   � 9
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جوفه من غير ق�سد فهناك حالتان: 

تم�سم�س لغير الو�سوء )كالتبريد(  اأ. 

فيبط���ل ال�س���وم وال كف���ارة عليه بل 

يق�سيه فقط. 

تم�سم����س للو�سوء فال يبطل �سومه  ب. 

مهما كانت غاية الو�سوء. 

د الجماع.  �لثالث: تعمُّ

د اال�ستمناء.  �لر�بع: تعمُّ

د الكذب عل���ى الل، اأو ر�سوله �لخام����س: تعمُّ

P عل���ى االأقوى وك���ذا تعّمد الك���ذب على  اأحد 

االأئم���ةR على االأحوط وجوب���ًا و�سائر االأنبياء 

 .Oوال�سيدة الزهراء Rواالأو�سياء

اإذا ق�س���د ال�س���دق فب���ان كذب���ًا ال يبطل   � 1

ال�سوم. 

اإذا تعّمد هكذا كذب دون اأن يوّجه خطابه   � 2

الأح���د، اأو وّج���ه خطابه لم���ن ال يفهم فال 

يبطل ال�سوم. 
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اإذا تح���دث ه���زاًل دون اأن يك���ون قا�س���دًا   � 3

للمعنى اأ�ساًل ال يبطل ال�سوم. 

���د اإي�س���ال الغب���ار الغليظ اإلى  �ل�ساد����س: تعمُّ

الحلق على االأحوط. 

���د اإي�سال الغبار  ال يبطل ال�س���وم مع تعمُّ  � 1

غير الغليظ. 

د �س���رب االأدخنة )التدخين باأنواعه(  تعمُّ  � 2

مبطل لل�سوم على االأحوط وجوبًا. 

ق الدخان عمدًا غير مبطٍل لل�سوم.  تن�سُّ  � 3

د تن�س���ق البخار غير مبطل لل�سوم اإال  تعمُّ  � 4

اإذا تحّول اإلى ماء في الفم وابتلعه عمدًا. 

ز عن  لو ل���م يتمك���ن ال�سائ���م من التح���رُّ  � 5

الغب���ار الغلي���ظ، ال يج���وز بلع���ه، ولكن لو 

تع�ّسر التح���ّرز عنه فاالأحوط وجوبًا االأداء 

ثّم الق�ساء. 

ال باأ����س بدخول الغبار الغليظ مع الن�سيان   � 6

اأو الغفل���ة اأو القه���ر الراف���ع لالختي���ار اأو 
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بتخّيل عدم الو�سول. 

���د رم����س الراأ�س ف���ي الماء على  �ل�ساب���ع: تعمُّ

االأحوط وجوبًا. 

اإذا كان الم���اُء م�سافًا ف���ال يبطل ال�سوم   � 1

برم����س الراأ����س في���ه، اإال ف���ي م���اء الورد 

واأمثاله فيبطل على االأحوط وجوبًا. 

ال ي�س���ّر رم�س الراأ�س ف���ي الماء مع وجود   � 2

مث���ل زجاج���ة الغّطا����س تغط���ي الراأ�س اأو 

بع�سه، ب�سرط اأن ال يك���ون اللبا�س ال�سقًا 

براأ�س���ه واإاّل وج���ب الق�ساء عل���ى االأحوط 

وجوبًا. 

ال يبط���ل ال�س���وم بالوقوف تح���ت ر�سا�س   � 3

الماء )الدو�س( لعدم �سدق االرتما�س. 

اإذا �سقط ال�سائم في الماء بغير اختياره   � 4

ال يبطل �سوم���ه، لكن يجب عليه المبادرة 

اإلى اإخراج راأ�سه فورًا بح�سب االإمكان. 

اإذا ارتم�س ال�سائم بالماء ن�سيانًا لل�سوم،   � 5
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لقي فيه قهرًا ال يبطل �سومه. 
ُ
اأو اأ

يج���وز رم�س بع�س الراأ�س وتمام البدن في   � 6

الماء، وال ي�سّر بال�سوم. 

اإذا ارتم����س ال�سائم الإنق���اذ غريق يبطل   � 7

�سومه، وله الثواب )اإن �ساء الل(. 

د البقاء على الجنابة حتى يطلع  �لثام���ن: تعمُّ

الفجر في �سهر رم�سان. 

د البقاء على حدث الحي�س والنفا�س  تعمُّ  � 1

في �سهر رم�سان مبطل لل�سوم اأي�سًا. 

اإذا اأجن���ب المكّل���ف ف���ي ليل���ة م���ن �سهر   � 2

رم�سان ال يجوز له النوم قبل االإغت�سال اإذا 

علم اأّنه لن ي�ستيقظ قبل الفجر لالإغت�سال 

اأو كان ال يحتم���ل اال�ستيقاظ ولم يكن من 

عادته، فلو فع���ل فعليه الق�س���اء والكّفارة  

في كال الموردين. 

يبطل  ال  ال���ن���ه���ار  اأث����ن����اء  االإح�����ت�����الم   � 3
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ال�������س���وم ف���ي ج��م��ي��ع اأن�������واع ال�����س��وم. 

االإ�سب���اح ُجُنب���ًا ع���ن غير عمد ف���ي �سهر   � 4

رم�سان غير مبطل لل�سوم. 

اإذا ن�سي غ�سل الجناب���ة في �سهر رم�سان   � 5

يجب الق�ساء دون الكفارة. 

ن�سي���ان غ�س���ل الحي�س والنفا����س ال يبطل   � 6

ال�سوم في جميع اأنواعه. 

اإذا ن���ام المكّل���ف بع���د علم���ه بالجناب���ة،   � 7

وكان ناوي���ًا لالغت�س���ال، وكان م���ن عادته 

اأن ي�ستيق���ظ اأو احتم���ل اال�ستيقاظ، ولكن 

ا�ستم���ر نومه حّت���ى طلع الفج���ر في �سهر 

رم�سان، فهناك حالتان: 

اإن كان بع���د النوم���ة االأولى ف�سومه  اأ. 

�سحيح وال �سيء عليه. 

اإن كان بعد النومة الثانية وما بعدها  ب. 

يم�س���ك ع���ن المفطرات ث���ّم يق�سي 

دون كفارة. 
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اإذا تعّمد الجناب���ة لياًل في �سهر رم�سان،   � 8

ف���ي وق���ت ال ي�س���ع الغ�س���ل والتيّم���م يجب 

االإم�ساك ثّم الق�ساء والكفارة. 

اإذا ل���م يكن الجنب ق���ادرًا على اأن يغت�سل   � 9

قبل طل���وع الفجر فيجب علي���ه اأن يتيّمم، 

نع���م ال يج���ب اأن يبق���ى م�ستيقظ���ًا اإل���ى 

الفجر. 

اإذا ح�سل النقاء م���ن حدث الحي�س اأو   � 10

النفا�س في وقت ال ي�سع الغ�سل والتيمم في 

�سهر رم�سان ال ي�سّر بال�سوم. 

الم�ستحا�سة  �سوم  �سّحة  في  ي�سترط   � 11

في  وي�سترط  لل�سبح،  غ�سل  المتو�سطة 

غ�سل  الكثيرة  الم�ستحا�سة  �سوم  �سحة 

ويجب  للظهرين،   اآخ��ر  وغ�سل  لل�سبح 

االأح����وط  ع��ل��ى  ال�����س��اب��ق��ة  لليلة  ال��غ�����س��ل 

وجوبًا. 

د االحتقان بالمائع �لتا�سع: تعمُّ
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االحتقان بالجام���د )كالتحميلة( ال يبطل   � 1

ال�سوم. 

�لعا�سر: تعّمد القيء )االإ�ستفراغ(

القيء �سهوًا، اأو من غير اختيار غير مبطل   � 1

لل�سوم، بخالف ما لو كان ل�سرورة. 

ل���و و�سل بالتج�ّسوؤ �سيء اإلى ف�ساء الفم ال   � 2

يج���وز بلعه، ولو َبَلعه عم���دًا يجب الق�ساء 

والكفارة. 

لو خرج بالتج�ّسوؤ �سيء ثّم نزل اإلى الجوف   � 3

بغير اختيار ال يبطل ال�سوم. 
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اأحكام �ضوم الم�ضافر

اإذا �سافر ال�سائم قب���ل الزوال )الظهر(   � 1

َت النّية اأم ال.  يبطل �سومه �سواًء َبيَّ

2 �  اإذا �سافر بعد الزوال يجب البقاء �سائمًا. 

اإذا رجع الم�سافر اإلى بلده، اأو الى بلد نوى   � 3

في���ه االإقامة ع�س���رة اأّيام عل���ى االأقّل قبل 

ال���زوال، ولم يكن قد اأت���ى بالمفطر يجب 

تجديد النّية وال�سوم. 

اإذا رجع الم�ساف���ر اإلى وطنه وبلد االإقامة   � 4

قب���ل ال���زوال وكان ق���د اأتى بالمفط���ر، اأو 

رجع بعد الزوال ال يج���ب االأداء، بل يجب 

الق�ساء فقط. 

ال يج���وز االإفطار للم�سافر قبل و�سوله اإلى   � 5

حّد الترّخ�س. 

من �س���ام في ال�سف���ر جه���اًل باأ�سل حكم   � 6

ال�سفر ي�سّح �سومه. 
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يجوز ال�سفر ف���ي �سهر رم�سان للفرار من   � 7

ال�س���وم، ولو م���ن دون ع���ذر، لكّنه مكروه 

قبل م�سي ثالثة وع�سرون يومًا منه. 

الترخي�ص في الإفطار

اإذا تع���ّذر ال�س���وم على ال�سي���خ وال�سيخة   � 1

وذي العطا�س يفطرون، وال �سيء عليهم. 

اإذا كانوا ي�ستطيعون ال�سيام ولكن بم�سّقة   � 2

���رون عن كّل ي���وم بمّد من  يفط���رون ويكفِّ

الطعام )ثالثة اأرباع الكيلو (. 

الحامل  التي ي�سر ال�سوم بها اأو بجنينها،   � 3

والمر�سعة قليلة الحليب التي ي�سّر ال�سوم 

بها اأو بولدها، تفطران، وتق�سيان، وتجب 

الفدي���ة اإذا كان الخ���وف عل���ى الجنين اأو 

الولد. 

الفدية هي اإطعام فقير مقدار ثالثة اأرباع   � 4

الكيلو غرام من الطعام المتعارف. 
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كفارة ال�ضوم

كّف�����ارة اإفط�����ار ي��وم من �س��ه���ر رم�س��ان   � 1

عم��دًا عل���ى غ��ي���ر الح�����رام مخ�ّيرة بين 

اإطع���ام �ستي���ن م�سكينًا ل���كّل م�سكين م�ّد، 

اأو عت�ق رقب�ة، اأو �س�وم �سهرين متتابعين، 

ويكف���ي ف���ي التتاب���ع ب���اأن ي�س���وم واحدًا 

وثالث�ين يوم����ًا ع�لى نح�و التتاب�ع ثّم يفّرق 

الباق���ي كيفما ي�س���اء. والمّد ثالث���ة اأرباع 

الكيل�و م�ن الطع�ام المتعارف. 

2 �  كف���ارة اإفط���ار ي���وم عم���دًا م���ن ق�س���اء 

�سه���ر رم�س���ان بعد الزوال اإطع���ام ع�سرة 

م�ساكي���ن، ل���كّل م�سكين مّد م���ن الطعام، 

فاإن لم يتمّكن �سام ثالثة اأيام. 

م���ن اأفط���ر يومًا م���ن �سهر رم�س���ان على   � 3

واالأح���وط  الكف���ارة،  فعلي���ه  الح���رام، 

اإ�ستحبابًا الجمع بين الكفارات الثالث. 
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4 �  اإذا اأفطر عمدًا ث���ّم �سافر قبل الزوال لم 

ت�سقط عنه الكّفارة. 

اإذا اأفطر، ولكّن���ه لم يعرف اأنه كان عمدًا   � 5

اأم ال، ال تجب عليه الكّفارة. 

اإذا اأفطر لغير عذر يحرم تكرار االإفطار،   � 6

لكن ال تتكّرر الكّف���ارة في اليوم الواحداإال 

في الجماع واال�ستمن���اء فاالأحوط التكرار 

بعدد المّرات. 

مالحظة: هذه الفتاوى على طبق اآراء 

�سماحة اآية اهلل العظمى

الإمام ال�سيد علي الخامنئي{

�لدعاء بتعجيل �لفرج و�لن�سر للمجاهدين 

و�لفاتحة الأرو�ح �ل�سهد�ء �الأبر�ر
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اأحكام العتكاف
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الإعتكاف

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

 )البقرة: 125(

االإعت���كاف عب���ادة اأي���ام قليل���ة ملوؤه���ا الن���ور 

نقتطعه���ا من �سي���اق حياتنا العادي���ة لنعكف على 

العب���ادة والتفّك���ر، وهو ف���ي ال�سريع���ة يتحقق من 

خالل البقاء ف���ي الم�سجد ب�سروط خا�سة بق�سد 

. التعّبد لل عزَّ وجلَّ

ف�ضل الإعتكاف:

ورد ع���ن ر�سول اللP: »�إعت���كاف ع�سر في 

�سهر رم�سان تعدل حجتين وعمرتين«.
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اأحكام الإعتكاف:

ه���و م�ستحب باأ�سل ال�س���رع ويجب اإذا تعلق به  ٭ 

نذر اأو عهد اأو يمين اأو اإجارة.

اأن يكون في اأحد الم�ساجد االأربعة )الم�سجد  ٭ 

الح���رام، الم�سجد النب���وي ال�سريف، م�سجد 

الكوف���ة، م�سج���د الب�س���رة( اأو ف���ي الم�سجد 

الجام���ع )الذي بني في البل���د الإجتماع معظم 

اأهل البلد فيه من دون اإخت�سا�س له بقبيلة اأو 

اأهل �سوق ( فيوؤتى بنية رجاء المطلوبية.

اأن ال يك���ون اأق���ل م���ن ثالث���ة اأي���ام بلياليه���ا  ٭ 

المتو�سط���ة، واإذا زاد عل���ى ذل���ك يجب اليوم 

الثال���ث ل���كل يومي���ن ي�سبقان���ه ف���اإذا اعتكف 

خم�سة اأيام وجب ال�ساد�س واإذا اعتكف ثمانية 

وجب التا�سع وهكذا.

ال�سيام ف���ي االأيام الثالثة. فمن ال ي�سح منه  ٭ 

ال�سوم ال ي�سح له االإعتكاف.
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ال يج���وز للمعتكف الخ���روج م���ن الم�سجد اإال  ٭ 

ل�سرورة �سرعية اأو عقلية اأو عرفية، من قبيل 

الخروج لق�ساء الحاجة اأو للغ�سل اأو ال�ستقبال 

م�سافر... الخ.

���ز غير  ي�س���ح االإعت���كاف من ال�سب���ي المميِّ ٭ 

البالغ.

محرمات الإعتكاف:

كل ما يف�سد ال�سوم يف�سد االإعتكاف. ٭ 

العالقة بين الزوجين ولو بمثل اللم�س والتقبيل  ٭ 

ب�سهوة.

التلذذ ب�سم الطيب والريحان. ٭ 

البي���ع وال�سراء بل وغيرهما من اأنواع التجارة  ٭ 

كاالإجارة، اإال في حال االإ�سطرار اإليها.

الج���دال والم���راء بال فرق في كون���ه على اأمر  ٭ 

ديني اأو دنيوي.
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كلمات الإمام الخامنئي{
اأقول للمعتكفين: 

هنيئًا لكم اأّيها المعتكفون االأعزاء! 

ُتعّد ظاه���رة االعتكاف من االنجازات الثورية 

الكبيرة...

طوبى لكم اأّيها المعتكفون االأعّزاء. 

و�سّيت���ي لك���م في ه���ذه االأي���ام الثالث���ة التي 

تم�سونه���ا في الم�سجد، ه���ي اأن تمار�سوا مراقبة 

اأنف�سكم، فحينما تتكّلم���ون، اأو تاأكلون الطعام، اأو 

تجال�سون اإخوانكم، اأو تقراأون الكتب، اأو تفّكرون، 

اأو تخّطط���ون للم�ستقبل، عليكم في جميع ذلك اأن 

تقّدموا مر�ساة الل على اأهوائكم النف�سية..

اإن اإقب���ال ال�سباب في االأو�ساط الجامعية على 

المع���ارف الديني���ة وت�سّرعه���م اإل���ى الل تعالى، 

وتو�ّسله���م باالأئم���ة االأطه���ارR وق���راءة دعاء 

عرف���ة، واإقامة االعت���كاف وال�س���الة جماعة من 

االأم���ور الجّيدة للغاية، ولكن مع االلتفات اإلى روح 
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هذه ال�سعائر دون االكتفاء ب�سورتها الظاهرية..

ق�س���دوا  �سبابن���ا  م���ن  االآالآف  اأن  الحظ���وا 

الم�ساج���د في مختل���ف اأنح���اء الب���الد واعتكفوا 

فيه���ا. باأفواه �سائمة وبطون خالية و�سفاه عط�سى 

يت�سرع���ون اإلى الل تعالى ويناجونه في هذا الجو 

الح���ار. هذا �س���يء قيم جدًا. ليع���رف �سعبنا قدر 

هذا االعتكاف جيدًا.

اأو�سي المعنيين ب�سوؤون العتكاف: 

اأماك���ن  ف���ي  الجانبي���ة  البرام���ج  تجعل���وا  ال 

االعت���كاف مم���ا يتناق����س مع خل���وة كل واحد من 

المعتكفي���ن، الأن االعتكاف الذي يمار�سه ال�سباب 

هو في الحقيقة:

اإيج���اد �سلة بالل، واختالء به تعالى، اأف�سحوا 

المجال واأعطوا الوقت واأدعوا هوؤالء ال�سباب اإلى:

تالوة القراآن.

مطالعة نهج البالغة. 

قراءة ال�سحيفة ال�سجادية.
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