في �آداب �شهر اهلل تعالى
بالدعاء»
«�...إذا َ
�شهر رم�ضان ،لم يتكلَّم فيه � َّإل ّ
كان ُ
العاملي
احل ّر
ّ

+

بع�ض من �آداب ال�شّ هر الكرمي ،من تالوةٍ ،وذكرٍ ،وعبادةٍ� ،أوردَها ال�شّ يخ حممّد بن احل�سن احل ّر العامليّ
ٌ
ال�صوم يف كتابه (هداية الأمّة �إىل �أحكام الأئمّة) ،اخرتنا منها،
 1104للهجرة) ،يف الف�صل ال�سّ اد�س من �أحكام َّ
باخت�صار ،العناوين الآتية:

(ت:

 -1كرث ُة تالوة القرآن الكريم فيه:

ٍ
ِ
يع ا ْلق ُْرآن ِ َش ْه ُر َر َم َضا َن».
ورب ِ ُ
شء َرب ِ ٌ
يعَ ،
* قال اإلمام الباقر ×« :لكُ ِّل َ ْ

وروي :أ ّن من قرأ آي ًة يف شهر رمضان  ،كان كمن ختم القرآن يف غريه.
* ُ
السالم :أقرأُ القرآن يف شهر رمضان يف ليلة؟ قال :ال .قيل :ففي ليل َتني؟ قال :ال .قيل:
* َ
وقيل له عليه ّ
ففي ثالث؟ فقالَ :ب َل.

الدعاء عند رؤية اهلالل:
ّ -٢

هم أَ ِه َّله َع َلينا
أهل
ُ
كان رسول اهلل | إذا ّ
هالل شهر رمضان ،استقبل القبلة ،ورفع يديه فقال« :أل َّل ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ ِ
هم
باألمن ،واإليمانّ ،
والرزق الواسعِ ،و َد ْفع ِ األسقام ،ال َّل ّ
والسالمة ،واإلسالم ،والعافية املج َّللةّ ،
ِ
هم س َّلمه لنا ،وتس َّلمه م ّنا وس َّلمنا فيه» .
صيام ُه،
ار ُزقنا
َ
َ
وقيام ُه ،وتالو َة القرآن فيه ،أل َّل ّ

املهدي :#
عن الإمام
ّ
«ال َع َم ُل ِف �شَ ْه ِر
َر َم َ�ضا َن ِف َليا ِليه،
َوال َو َدا ُع َي َق ُع ِف � ِآخ ِر
َليلَ ٍة ِمنهَ ،ف�إنْ خَ َ
اف
ُ�ص ال�شَّ ه ُر،
�أنْ َينق َ
َج َعلَ ُه ِف َليلَتَني».

الدعاء واالستغفار:
 -3كرثة ّ

ِ
* قال أمري املؤمنني عيل ×َ « :ع َليكُ م ِف َش ْه ِر َرم َضا َن بِكَ ْثة ِ االس ِت ْغ َف ِ
اء َف ُي ْد َف ُع بِه َع ْنكُ ُم ا ْل َب َل ُء ،وأَ َّما ِال ْس ِت ْغ َف ُار
والد َعاءَ ،فأَ َّما ُّ
ار ُّ
الد َع ُ
َ
ْ
َ
ْ ْ
ٌّ
ُوبكُ ْم».
َف ُت ْم َ
حى به ُذن ُ
بالدعاء ،وال ّتسبيح ،واالستغفار ،وال ّتكبري».
شهر رمضا َن مل يتك َّلم فيه َّإل ّ
عيل بن احلسني ×« :إذا كا َن ُ
* وكان ّ

 -٤أنوا ُع ّ
الذكر:

ِ
ربيع الفقراء» .
شهر اهلل ،اس َتكثوا فيه من ال ّتهليل ،وال ّتكبري ،وال ّتحميد ،وال ّتسبيح ،وهو ُ
قال اإلمام ّ
الصادق ×« :رمضان ُ

 -٥يف ليلة القدر:

ِ
ِ
فهو واهلل من أهل ِ اجل ّنة ،ال
«من قرأَ سور َة (العنكبوت)
و(الروم) يف ليلة ثالث وعرشين من َشهر رمضانُ ،
الصادق ×َ :
* قال اإلمام ّ
ّ
أخاف أن
َأستثين فيه أبد ًا وال
السورتني من اهلل مكان ًا».
يكتب ُ
َ
ُ
ل يف يميين إثم ًا ،وا ّن هلا َتني ّ
اهلل َع َ َّ

 -٦دعاء الوداع يف آخر ليلة منه أو يف آخر جمعة منه ،فإ ْن خاف أن ينقص ال ّشهر ،جع َله يف ليل َتني:

آخر ٍ
ليلة منه ،وقيل :يف ِ
املهدي × ،يسأله عن وداع شهر رمضان فقد اخ ُت ِلف فيه ،فقيلُ :يقرأ يف ِ
آخر يومٍ،
رجل إىل اإلمام
* كتب
ٌ
ّ
َ
آخر ٍ
شهر رمضان يف لياليه ،والوداع يقع يف ِ
«العمل يف ِ
ينقص ال ّشهر ،جع َله يف ليل َتني».
خاف أ ْن
ليلة منه ،فإ ْن
السالم:
ُ
ُ ُ
َ
َ
فو ّق َع عليه ّ
ٍ
فاجع ْلين مرحوم ًا وال َتجعلين حمروم ًا،
آخر العهد ِ مِن صيامِنا ّإياه ،فإ ْن جعل َت ُه
َ
* ُ
وروي[ :أنّه يقال] يف آخر جمعة منه« :أل َّل ّ
هم ال َتجعله َ
ِ
ِ
ورحمته».
وإما بغفران ِ اهلل
إما ببلوغ ِ شهر رمضان من قابلّ ،
فإنّه َمن قال ذلكَ ،ظ َفر بإحدى احل ُْس َن َينيّ ،
العدد الثاني واخلمسون
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