
ما ٌستحّب إٌتانه فً لٌالً شهر رمضان وهً اُمور : االّول : االفطار وٌستحّب تأخٌره عن صالة العشاء ااّل اذا غلب 

 علٌه الّضعف أو كان له لوم ٌنتظرونه .

 

الّشبهات سٌّما التّمر لٌضاعف أجر صالته أربعمائة ضعف وٌحسن االفطار أٌضاً الثّانً : أن ٌفطر بالحالل الخالً من 

 بأّي من التّمر والّرطب والحلواء والنّبات ـ النّبات كلمة فارسٌّة تعنى بلّورات خاصة من الّسكر ـ والماء الحار .

 

ٌَْن الثّالث : أن ٌدعو عند االفطار بدعوات االفطار المأثورة، منها أن ٌمول: اَللّ  ـُهمَّ لََن ُصْمُت، َوَعلى ِرْزلَِن اَْفَطْرُت، َوَعلَ

ل تََوكَّْلُت، لٌهب هللا له مثل أجر كّل من صام ذلن الٌوم ولدعاء اَللّـُهمَّ َربَّ النّوِر اْلعَظٌم الذي رواه الّسٌد والكفعمً فض

بِْسِم هللِا اَللّـُهمَّ لََن ُصْمنا َوَعلى ِرْزلَِن اَْفَطْرنا  كبٌر، وروي اّن امٌر المؤمنٌن )علٌه السالم( كان اذا أراد أن ٌفطر ٌمول :

 فَتَمَبَّْل ِمنّا اِنََّن اَْنَت السَّمٌُع اْلعَلٌُم .

 

ْحمـِن الّرَحٌـِم، ٌا واِسَع اْلَمْغِفَرةُ اِْغِفْر لً، ِلٌَغِفَر هللاُ   لهُ وفً الحدٌث الّرابع : أن ٌمول عند أّول لممة ٌأخذها: بِْسِم هللِا الرَّ

 اّن هللا تعالى ٌعتك فً آخر ساعة من نهار كّل ٌوم من شهر رمضان ألف ألف رلبة فسل هللا تعالى أن ٌجعلن منهم .

 

 س : أن ٌتلو سورة المدر عند االفطار .الخام

 

الّسادس : أن ٌتصّدق عند االفطار وٌفّطر الّصائمٌن ولو بعدد من التّمر أو بشربة من الماء ، وعن النّبً )صلى هللا 

علٌه وآله وسلم( : اّن من فّطر صائماً فله أجر مثله من دون أن ٌنمص من أجره شًء وكان له مثل أجر ما عمله من 

بمّوة ذلن الّطعام .وروى آٌة هللا العالّمة الحلًّ فً الّرسالة الّسعدٌّة عن الّصادق )علٌه السالم( : اّن أٌّما مؤمن  الخٌر

أطعم مؤمناً لممة فً شهر رمضان كتب هللا له أجر من أعتك ثالثٌن رلبة مؤمنة وكان له عند هللا تعالى دعوة مستجابة 

. 

 

 المدر فً كّل لٌلة ألف مّرة . الّسابع : من المأثور تالوة سورة

 

 الثّامن : أن ٌتلو سورة حم الدّخان فً كّل لٌلة مائة مّرة إن تٌّسرت .

 

التّاسع : روى الّسٌد اّن من لال هذا الّدعاء فً كّل لٌلة من شهر رمضان غفرت له ذنوب أربعٌن سنة :اَللّـُهمَّ َربَّ َشْهِر 

ٌْتَِن َرَمضاَن الَّذي اَْنَزْلَت فٌِه اْلمُ  د، َواْرُزْلنً َحجَّ بَ د َوآِل ُمَحمَّ ٌاَم، َصّلِ َعلى ُمَحمَّ ْرآَن، َواْفتََرْضَت على ِعباِدَن فٌِه الّصِ

ٌُْرَن ٌا َرْحمُن ٌ  ا َعالُّم .اْلَحراِم فً عامً هذا َوفً كُّلِ عام، َواْغِفْر لً تِْلَن الذُّنُوَب اْلِعظاَم، فَِانَّهُ ال ٌَْغِفُرها َغ

 

 ر : أن ٌدعو بعد المغرب بدعاء الحّج  .العاش

 

د  دعاء االفتتاحالحادي عشر : أن ٌدعو فً كّل لٌلة من رمضان بهذا الّدعاء :اَللّـُهمَّ اِنًّ اَْفتَتُِح الثَّناَء بَِحْمِدَن، َواَنْ  َت ُمَسّدِ

ٌْمَْنُت اَنََّن اَْنَت اَْرَحُم الّراِحمٌَن فً َموْ  نَِن، َواَ ْحَمِة، َواََشدُّ اْلُمعالِبٌَن فً َمْوِضعِ النَّكاِل َوالنَِّمَمِة، ِللصَّواِب بِمَّ ِضعِ اْلعَْفِو َوالرَّ



َمْع ٌا َسمٌُع ِمْدَحتً، َواَِجْب ٌا َواَْعَظُم اْلُمتََجبِِّرٌَن فً َمْوِضعِ اْلِكْبرٌاِء َواْلعََظَمِة، اَللّـُهمَّ اَِذْنَت لً فً ُدعائَِن َوَمْسأَلَتَِن فَاسْ 

ْجتَها َوهُُموم لَْد َكَشْفتَها، َوَعثَْرةَرح لَْد اَلَْلتَها، َوَرْحَمة لَْد  ٌُم َدْعَوتً، َواَلِْل ٌا َغفُوُر َعثَْرتً، فََكْم ٌا اِلهً ِمْن ُكْربَة لَْد فَرَّ

َولَداً، َولَْم ٌَكُْن لَهُ َشرٌن  فً اْلُمْلِن، َولَْم ٌَُكْن لَهُ َوِلىٌّ نََشْرتَها، َوَحْلمَِة باَلء لَْد فََكْكتَها، اَْلَحْمُد هلِل الَّذي لَْم ٌَتَِّخْذ صاِحبَةً َوال 

ّلِ َوَكبِّْرهُ تَْكبٌراً، اَْلَحْمُد هلِل بَِجمٌعِ َمحاِمِدِه ُكلَِّها، َعلى َجمٌعِ نِعَِمِه ُكلِّها اَْلَحْمُد هللِ 
 الَّذي ال ُمضادَّ لَهُ فً ُمْلِكِه، َوال ِمَن الذُّ

ً اْلَخْلِك اَْمُرهُ هُ فً اَْمِرِه، اَْلَحْمُد هلِل الَّذي  ال َشرٌَن لَهُ فً َخْلِمِه، َوال َشبٌهَ لَهُ فً َعَظَمتِِه، اَْلَحْمُد هلِل اْلفاشً فُمناِزَع لَ 

تَزٌُدهُ َكثَْرةُ اْلعَطاِء إالّ ُجوداً َوَكَرماً، اِنَّهُ َوَحْمُدهُ، الّظاِهِر بِاْلَكَرِم َمْجُدهُ، اْلباِسِط بِاْلُجوِد ٌََدهُ، الَّذي  ال تَْنمُُص َخزائِنُهُ، َوال 

ٌِْه َعظٌَمة َوِغناَن َعْنهُ لَ  ، َوُهَو ُهَو اْلعَزٌُز اْلَوّهاُب، اَللّـُهمَّ اِنًّ اَْساَلَُن  لَلٌالً ِمْن َكثٌر، َمَع حاَجة بً اِلَ دٌم ، َوُهَو ِعْندي َكثٌر 

، اَللّـُهمَّ  ٌَْن َسْهل  ٌَسٌر  اِنَّ َعْفَوَن َعْن ذَْنبً، َوتَجاُوَزَن َعْن َخطٌـئَتً، َوَصْفَحَن َعْن ظُْلمً َوِستَْرَن َعْن لَبٌحِ َعَملً، َعلَ

ِمْن الَّذي  َرَزْلتَنً  َوِحْلَمَن َعْن َكثٌِر ُجْرمً، ِعْنَد ما كاَن ِمْن َخطئً َوَعْمدي، اَْطَمعَنً فً اَْن اَْسأَلََن ما ال اَْستَْوِجبُهُ ِمْنَن،

 ً ْفتَنً ِمْن اِجابَتَِن، فَِصْرُت اَْدعُوَن آِمناً، َواَْساَلَُن ُمْستَأنِسا ٌْتَنً َمْن لُْدَرتَِن، َوَعرَّ ٌَْن َرْحَمتَِن، َواََر ، ال خائِفاً َوال َوِجالً، ُمِدالًّ َعلَ

ٌَْن، وَ  ٌَْن، فَِاْن اَْبطأَ َعنًّ َعتَْبُت بَِجْهلً َعلَ ُموِر، فَلَْم فٌـما لََصْدُت فٌِه اِلَ ُُ ٌْر  لً ِلِعْلِمَن بِعالِبَِة االْ لَعَلَّ الَّذي اَْبطأَ َعنًّ هَُو َخ

ًَّ ٌا َرّبِ، اِنََّن تَْدعُونً فَاَُولًّ َعْنَن، َوتَتََحبَُّب اِلَ  ُد اِلَ اََر َمْوالً َكرٌماً اَْصبََر َعلى َعْبد لَئٌم ِمْنَن َعلَ ٌَْن، َوتَتََودَّ ُُ اِلَ ىَّ ًَّ فَاَتَبَغَّ

، ْحساِن اِلَىَّ ُِ ْحَمِة لً، َواالْ ٌَْن، فَلَْم ٌَْمنَْعَن ذِلَن ِمَن الرَّ َل َعلَ ًَ التََّطوُّ ًَّ بُِجوِدَن َوَكَرِمَن،  فَال اَْلبَُل ِمْنَن، َكاَنَّ ِل ِل َعلَ َوالتَّفَضُّ

ٌِْه بِفَْضِل اِْحسانَِن اِنََّن َجواد   ٌاحِ، فاِلِك فَاْرَحْم َعْبَدَن اْلجاِهَل َوُجْد َعلَ ِر الّرِ َكرٌم ، اَْلَحْمُد هلِل ماِلِن اْلُمْلِن، ُمْجِري اْلفُْلِن، ُمَسّخِ

ْصباحِ، َدٌّاِن الّدٌِن، َرّبِ اْلعَالَمٌَن، اَْلَحْمُد هلِل َعلى ِحْلِمِه بَْعَد ِعلِمِه، َواْلَحْمُد هلِل َعلى َعْفِوهِ  ُِ   بَْعَد لُْدَرتِِه، َواْلَحْمُد هلِل َعلىاالْ

صْ  ُِ ْزِق، فِالِك ااَلْ باحِ ِذي اْلَجالِل ُطوِل اَناتِِه فً َغَضبِِه، َوُهَو لاِدر  َعلى ما ٌُرٌُد، اَْلَحْمُد هلِل خاِلِك اْلَخْلِك، باِسِط الّرِ

ْنعاِم، الَّذي بَعَُد فاَل ٌُرى، َولَُرَب فََشِهَد النَّْجوى تَباَرَن َوتَعالى ُِ ْكراِم َواْلفَْضِل َواالْ ُِ ٌَْس لَهُ ُمناِزع  َواالْ ، اَْلَحْمُد هلِل الَّذي لَ

ِعّزاَء، َوتَواَضَع ِلعََظَمتِِه اْلعَُظما َُ تِِه االْ ُء، فَبَلََغ بِمُْدَرتِِه ما ٌَشاُء، ٌُعاِدلُهُ، َوال َشبٌه  ٌُشاِكلُهُ، َوال َظهٌر  ٌُعاِضُدهُ لََهَر بِِعزَّ

 َعلَىَّ فاَل اُجازٌِه، فََكْم ِمْن َمْوِهبَة اَْلَحْمُد هلِل الَّذي ٌُجٌبُنً حٌَن اُنادٌِه، وَ 
ُم اْلنِّْعَمةَ ًَّ كُلَّ َعوَرة َواَنَا اَْعصٌِه، َوٌُعَّظِ ٌَْستُُر َعلَ

ٌِْه حاِمداً، َواَْذُكُرهُ  ً َهنٌئَة لَْد اَْعطانً، َوَعظٌَمة َمُخوفَة لَْد َكفانً، َوبَْهَجة ُمونِمَة لَْد اَرانً، فَاُثْنً َعلَ ، اَْلَحْمُد هلِل الَّذي  ُمَسبِّحا

ى الّصاِلحٌَن، َوٌَْرفَُع ال ٌُْهتَُن ِحجابُهُ، َوال ٌُْغلَُك بابُهُ، َوال ٌَُردُّ سائِلُهُ، َوال ٌَُخٌَُّب آِملُهُ، اَْلَحْمُد هلِل الَّذي ٌُْؤِمُن الْ  خائِفٌَن، َوٌُنَّجِ

بارٌَن، ُمبٌِر الّظاِلمٌَن، ُمْدِرِن اْلُمْستَْضعَفٌَن، َوٌََضُع اْلُمْستَْكبِرٌَن،ٌُْهِلُن ُملُو كاً َوٌَْستَْخِلُف آَخرٌِن، َواْلَحْمُد هلِل لِاصِم الجَّ

 الَّذي ِمْن َخْشٌَتِِه اْلهاِربٌَن، نَكاِل الّظاِلمٌَن َصرٌخِ اْلُمْستَْصِرخٌَن، َمْوِضعِ حاجاِت الّطاِلبٌَن، ُمْعتََمِد اْلُمْؤِمنٌَن، اَْلَحْمُد هللِ 

ُُ َوُعّماُرها، َوتَُموُج اْلبِحاُر َوَمْن ٌَْسبَُح فً َغَمراتِها، اَْلَحْمُد هلِل الَّ تَْرَعُد ا ْر َُ ذي َهدانا ِلهذا لسَّماُء َوُسّكانُها، َوتَْرُجُف االْ

حٌاَء َوما ُكنّا ِلنَْهتَِدَي لَْوال اَْن َهدانَا ّللّاُ، اَْلَحْمُد هلِل الَّذي ٌَْخلُُك، َولَْم ٌُْخلَْك َوٌَْرُزُق،  َُ َوال ٌُْرَزُق َوٌُْطِعُم، َوال ٌُْطعَُم َوٌُمٌُت االْ

، اَللّـُهمَّ  َصّلِ َعلى ُمَحمَّ  ء لَدٌر  ًْ ٌُْر َوهَُو َعلى كُّلِ َش ًٌّ ال ٌَُموُت، بٌَِِدِه اْلَخ د َعْبِدَن َوَرُسوِلَن، َوٌُْحًٌِ اْلَمْوتى َوهَُو َح

َن، َوُمبَلِّغِ ِرساالتَِن، اَْفَضَل َواَْحَسَن، َواَْجَمَل َواَْكَمَل، َواَْزكى َواَمٌنَِن، َوَصِفٌَِّن، َوَحبٌبَِن، َوِخٌَرَ  تَِن َمْن َخْلِمَن، َوحافِِظ ِسّرِ

ْمَت، َوتََحنَّْنَت َوَسلَّْمَت َعلى اَ  ٌَْت َوباَرْكَت َوتََرحَّ َواَْنبٌِائَِن  َحد ِمن ِعباِدنَ َواَْنمى، َواَْطٌََب َواَْطَهَر، َواَْسنى َواَْكثََر ما َصلَّ

ٍّ اَمٌِر اْلُمْؤِمنٌَن، وَ  ًّ ٌَْن ِمن َخْلِمَن، اَللّـُهمَّ َوَصّلِ َعلى َعل ِ َرُسوِل َرّبِ اْلعالَمٌَن، َوُرسُِلَن، َوِصْفَوتَِن َواَْهِل اْلَكراَمِة َعلَ ًّ َوِص

تَِن َعلى َخْلِمَن، َوآٌَتَِن اْلكُ  ّدٌمَِة الّطاِهَرِة فاِطَمةَ َعْبِدَن َوَولٌَِّن، َواَخً َرُسوِلَن، َوُحجَّ ْبرى، َوالنَّبِأ اْلعَظٌِم، َوَصّلِ  َعلَى الّصِ

ٌِْن َسٌَِّدْي َشباِب  ْحَمِة َواِماَمًِ اْلُهدى، اْلَحَسِن َواْلُحَس نَِة، َوَصّلِ َعلى َسٌَِّدِة نِساِء اْلعالَمٌَن، َوَصّلِ َعلى ِسْبَطًِ الرَّ اَْهِل اْلجَّ

ِة اْلُمْسِلمٌ ِ ْبِن ُموساَئِمَّ ًّ د، َوُموَسى ْبِن َجْعفَر، َوَعِل ٍّ، َوَجْعفَِر ْبِن ُمَحمَّ ًّ ِد اْبِن َعِل ٌِْن، َوُمَحمَّ ِ ْبِن اْلُحَس ًّ ِد ْبِن َن، َعِل ى، َوُمَحمَّ

، َواْلَخلَِف اْلهادي اْلَمْهِدّيِ، ُحَجِجَن َعلى ِعب د، َواْلَحَسِن ْبِن َعِلّىٍّ ِ ْبِن ُمَحمَّ ًّ ٍّ، َوَعِل ًّ اِدَن، َواَُمنائَِن فً باِلِدَن َصاَلةً َكثٌَرةً َعِل

ِل، َواْلعَْدِل اْلُمْنتََظِر، َوُحفَّهُ بَِمالئَِكتِ   اَللّـُهمَّ  َوَصّلِ َعلى َوِلّىِ اَْمِرَن اْلمائِِم اْلُمَؤمَّ
بٌَن، َواٌَِّْدهُ بُِروحِ اْلمُُدِس ٌا َربَّ دائَِمةً َن اْلُممَرَّ

ُِ َكما اْستَْخلَْفَت الَّذٌَن ِمْن لَْبِلهِ  اْلعالَمٌَن، اَللّـُهمَّ  ْر َُ ًَ اِلى ِكتابَِن، َواْلمائَِم بِدٌنَِن، اِْستَْخِلْفهُ فً االْ ْن لَهُ اْجعَْلهُ الّداِع ، َمّكِ

ٌْئاً، اَل ٌْتَهُ لَهُ، اَْبِدْلهُ ِمْن بَْعِد َخْوفِِه اَْمناً ٌَْعبُُدَن ال ٌُْشِرُن بَِن َش هُ َواَْعِزْز بِِه، َواْنُصْرهُ َواْنتَِصْر بِِه، دٌنَهُ الَّذي اْرتََض لّـُهمَّ اَِعزَّ

ِهْر بِِه دٌنََن، َوُسنَّةَ نَبٌَِِّن، َحتّى َواْنُصْرهُ نَْصراً َعزٌزاً، َواْفتَْح لَهُ فَتْحاً ٌَسٌراً، َواْجعَْل لَهُ ِمْن لَُدْنَن سُْلطاناً نَصٌراً، اَللّـُهمَّ اَظْ 

ًَ بِشَ  سْ ال ٌَْستَْخِف ُِ ٌَْن فً َدْولَة َكرٌَمة تُِعزُّ بَِها االْ الَم َواَْهلَهُ، َوتُِذلُّ ْىء ِمَن اْلَحّكِ، َمخافَةَ اََحد ِمَن اْلَخْلِك اَللّـُهمَّ اِنّا نَْرَغُب اِلَ

ْنٌا َواالِْخَرِة، اَللّـُهمَّ  ما بَِها النِّفاَق َواَْهلَهُ، َوتَْجعَلُنا فٌها ِمَن الدُّعاِة اِلى طاَعتَِن، َواْلماَدِة اِلى َسبٌِلَن، وَ  تَْرُزلُنا بِها َكراَمةَ الدُّ

ْلناهُ، َوما لَُصْرنا َعْنهُ فَبَلِّْغناهُ، اَللّـُهمَّ اْلُمْم بِِه َشعَثَنا، َواْشعَْب بِهِ  ْفتَنا ِمن اْلَحّكِ فََحّمِ َصْدَعنا، َواْرتُْك بِِه فَتْمَنا، َوَكثِّْربِِه  َعرَّ

ُِ بِِه َعْن َمْغَرِمنا، َواْجبُْربِِه فَْمَرنا، َوسُدَّ بِِه َخلَّتَنا،لِلَّتَنا، َواَ  ُْ  ْعِزْز بِِه ِذلَّتَنا، َواَْغِن بِِه عائِلَنا، َواَْل ْر بِِه ُعْسَرنا، َوبٌَِّ َوٌَّسِ

َواْستَِجْب بِِه َدْعَوتَنا، َواَْعِطنا بِِه ُسْؤلَنا، َوبَلِّْغنا بِِه ِمَن بِِه ُوُجوَهنا، َوفُنَّ بِِه اَْسَرنا، َواَْنِجْح بِِه َطِلبَتَنا، َواَْنِجْز بِِه َمواعٌَدنا، 

ٌَْر اْلَمْسؤولٌَن َواَْوَسَع اْلُمْعطٌَن، اِْشِف بِهِ  ْنٌا َواالِْخَرِة آمالَنا، َواَْعِطنا بِِه فَْوَق َرْغبَتِنا، ٌا َخ ٌَْظ الدُّ  ُصُدوَرنا، َواَْذِهْب بِِه َغ

َن  نا بِِه ِلَما اْختُِلَف فٌِه ِمَن اْلَحّكِ بِِاْذنَِن، اِنََّن تَْهدي َمْن تَشاُء اِلى ِصراط ُمْستَمٌم، َواْنُصْرنا بِِه َعلىلُلُوبِنا، َواْهدِ  َعُدّوِ

ٌِْه َوآِلِه، َوغَ  ٌَْن فَْمَد نَبٌِِّنا َصلَواتَُن َعلَ نا اِلـهَ اْلَحّكِ آمٌَن، اَللّـُهمَّ اِنّا نَْشُكو اِلَ نا، َولِلَّةَ َعَدِدنا، َوَعُدّوِ ٌْبَةَ َوِلٌِّنا، َوَكثَْرةَ َعُدّوِ

د َوآِلِه، َواَِعنّا َعلى ذِلَن بِفَتْح ِمْنَن تُ  ٌْنا، فََصّلِ َعلى ُمَحمَّ ماِن َعلَ لُهُ، َوبُِضّرٍّ تَْكِشفُهُ، َونَْصر َوِشّدةَ اْلِفتَِن بِنا، َوتَظاُهَر الزَّ عَّجِ

هُ َوسُْلطاِن َحّكٍّ تُظْ   ِهُرهُ، َوَرْحَمة ِمْنَن تََجلِّلُناها َوعافٌَِة ِمْنَن تُْلبُِسناها، بَِرْحَمتَِن ٌا اَْرَحَم الّراِحمٌَن .تُِعزُّ



 

أس ِمْن َمعٌن ِمْن الثّانً عشر : أن ٌمول فً كّل لٌلة :اَللّـُهمَّ بَِرْحَمتَِن فًِ الّصاِلحٌَن فَاَْدِخْلنا، َوفً ِعلٌٌَِّّن فَاْرفَْعنا، ِوبَكَ 

مَخلَّدٌَن َكاَنَُّهْم لُْؤلُ عَ  ُُ ْجنا، َوِمَن اْلِوْلداِن اْل ؤ  َمْكنُون  فَاَْخِدْمنا، َوِمْن ٌْن َسْلَسبٌل فاْسِمنا، َوِمَن اْلُحوِر اْلعٌِن بَِرْحَمتَِن فََزّوِ

ٌِْر فَاَْطِعْمنا، ِوِمْن ثٌِاِب السُّْنُدِس َواْلَحرٌِر َواالِ  ٌْتَِن اْلحراِم، َولَتاْلً ثِماِر اْلَجنَِّة َولُُحوِم الطَّ ٌْلَةَ اْلمَْدِر َوَحجَّ بَ ْستَْبَرِق فَاَْلبِْسنا، َولَ

لٌَن َواالِخرٌَن ٌَْوَم  اْلِمٌاَمِة فاَْرَحْمنا َوبَراَءةً فً َسبٌِلَن فَوفِّْك لَنا، َوصاِلَح الدُّعاِء َواْلَمْسأَلِة فاْستَِجْب لَنا، َواِذا َجَمْعَت االَوَّ

رٌعِ فاَل  ِمَن النّارِ  لُّوِم َوالضَّ تُْطِعْمنا، َوَمَع فَاْكتُْب لَنا، َوفً َجَهنََّم فاَل تَغُلَّنا، َوفً َعذابَِن َوَهوانَِن فَال تَْبتَِلنا، َوِمَن الزَّ

مَِطراِن فَال تُْلبِْسنا، َوِمْن ُكّلِ سُوء ٌا الشٌَّاطٌِن فاَل تَْجعَْلنَا، َوفًِ النّاِر َعلى ُوُجوِهنا فاَل تَْكبُْبنا، َوِمْن ثٌِاِب النّاِر َوَسرابٌِل الْ 

نا .  ال اَله إالّ اَْنَت بَِحّكِ ال اِلـهَ إالّ اَْنَت فَنَّجِ

 

الثّالث عشر : عن الّصادق )علٌه السالم( لال : تمول فً كّل لٌلة من شهر رمضان :اَللّـُهمَّ اِنًّ اَْساَلَُن اَْن تَْجعََل فٌـما 

ُر مِ  ُل اَْن تَْكتُبَنً ِمْن ُحّجاجِ تَْمضً َوتُمَّدِ مْحتُوِم فِى االَْمِر اْلَحكٌِم، ِمَن اْلمَضاِء الَّذي ال ٌَُردُّ َوال ٌُبَدَّ َُ ٌْتَِن اْلَحراِم،  َن االَْمِر اْل بَ

ُهْم، اْلَمْشكُوِر َسْعٌُُهْم ،اْلَمْغفُوِر ذُنُوبُُهْم، اَْلُمَكفَِّر َعْن َسٌِّئاتِِهْم،  ُر، اَْن تُطٌَل ُعْمري اْلَمْبُروِر َحجُّ َوأْن تَْجعََل فٌـما تَْمضً َوتُمَّدِ

ٌْري . ْن تَْنتِصُر بِِه ِلدٌنَِن َوال تَْستَْبِدْل بً َغ َع فً ِرْزلً، ََوتَْجعَلَنً ِممَّ ٌْر َوعافٌَِة، َوتَُوّسِ  فً َخ

 

الً :اَُعوذُ بَِجالِل َوْجِهَن اْلَكرٌِم اَْن الّرابع عشر : فً كتاب أنٌس الّصالحٌن اُدع فً كّل لٌلة من لٌالً شهر رمضان لائ

بُنً ٌْلَتً هِذِه، َولََن لِبَلً تَبِعَة  اَْو ذَْنب  تُعَذِّ ًَ َعنًّ َشْهُر َرَمضاَن، اَْو ٌَْطلَُع اْلفَْجُر ِمْن لَ ٌِْه . ٌَْنمَِض  َعلَ

 

ال : ٌستحّب فً كّل لٌلة من لٌالً الخامس عشر : روى الكفعمً فً هامش كتابه البلد االمٌن عن الّسٌد ابن بالً ل

شهر رمضان صالة ركعتٌن تمرأ فً كّل ركعة الحمد والتّوحٌد ثالث مّرات فاذا سلّمت تمول : سُْبحاَن َمْن ُهَو َحفٌظ  ال 

ال ٌَْلُهو، ثّم تسبّح بالتّسبٌحات  ٌَْغفُل، ُسبحاَن َمْن هَُو َرحٌم  ال ٌَْعَجُل، ُسْبحاَن َمْن هَُو لا ئِم  ال ٌَْسُهو، سُْبحاَن َمْن هَُو دائِم  

ًَ الذَّْنَب اْلعَظٌَم . ثّم تصلًّ على النّ  بً وآله االربع سبع مّرات ثّم تمول : ُسْبحانََن ُسْبحانََن ُسْبحانََن،  ٌا َعظٌُم اْغِفْر ِل

 عشر مّرات .من صلّى هذه الّصالة غفر هللا له سبعٌن ألف سٌّئة ... الخ .

 

الحدٌث اّن من لرأ فً كّل لٌلة من شهر رمضان سورة انّا فتَحنا فً صالة مسنونة كان مُصوناً فً  الّسادس عشر : فً

ذلن العام ، واعلم اّن من أعمال لٌالً شهر رمضان الّصالة ألف ركعة ولد أشار الٌها المشاٌخ واالعاظم فً كتبهم فً 

ها الّرواٌات وهً على ما رواها ابن أبً لرة عن الجواد )علٌه الفمه وفً العبادة، وأّما كٌفٌّة هذه الّصالة فمد اختلفت فٌ

السالم(واختارها المفٌد فً كتاب الغرٌة واالشراف بل واختارها المشهور هً أن ٌصلًّ منها فً كّل لٌلة من لٌالً 

رب والبالٌة وهً العشر االُولى والثّانٌة عشرٌن ركعة ٌسلّم بٌن كّل ركعتٌن، فٌصلًّ منها ثمان ركعات بعد صالة المغ

اثنتا عشرة ركعة تؤّخر عن صالة العشاء وفً العشرة، االخٌرة ٌصلًّ منها كّل لٌلة ثالثٌن ركعة ٌؤتً ثمان منها بعد 

صالة المغرب أٌضاً وٌؤّخر البالٌة عن العشاء، فالمجموع ٌكون سبعمائة ركعة وهً تنمص عن االلف ركعة ثالثمائة 

ر وهً اللٌّلة التّاسعة عشرة والحادٌة والعشرون والثّالثة، والعشرون فٌخّص كّل من ركعة، وهً تؤّدى فً لٌالً المد

هذه اللٌّالً بمائة ركعة منها، فتتّم االلف ركعة ولد وّزع هذه الّصالة على الّشهر بنحو آخر وتفصٌل ذلن فً ممام اخر 

 وال ٌسعنا هنا بسط الكالم .

 

مْحتُوِم، َوفٌـما روي انّن تمول بعد كّل ركعتٌن من نوافل  َُ ُر ِمَن االْمِر اْل شهر رمضان :اَللّـُهمَّ اْجعَْل فٌـما تَْمضً َوتُمَّدِ

هُ  ٌْتَِن اْلَحراِم، اْلَمْبُروِر َحجُّ ٌْلَِة اْلمَْدِر، اَْن تَْجعَلَنً ِمْن ُحّجاجِ بَ  ُم اْلَمْشكُوِر َسْعٌُُهْم، اْلَمْغفُورِ تَْفُرُق ِمَن االَْمِر اْلَحكٌِم، فً لَ

َع لً فً ِرْزلً، ٌا اَْرَحَم الّراِحمٌَن .  ذُنُوبُُهُم، َواَْساَلَُن اَْن تُطٌَل ُعْمري فً طاَعتَِن، َوتَُوّسِ
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