
التضرع للخالق جل في عاله من أكثر األشیاء التي تفید العبد في حیاتھ، وباألخص حینما یجد نتیجة دعائھ تظھر أمام عینھ وما أجمل
أن یستشعر المسلم عظمة هللا في كل خطوة یخطوھا، ویفضل أن یكثر العبد من قول دعاء شھر شعبان طوال أیامھ.

دعاء شھر شعبان مفاتیح الجنان
تساھم الطاعات في جعل العبد یشعر بالراحة  عالوة على ذلك تصاحبھ السعادة ویرافقھ التوفیق في كل خطوة یخطوھا في حیاتھ،
ومن الجید أن یجعل المسلم للذكر النصیب األكبر من یومھ، ألنھ یقیھ من البالء والشر، عالوة على ذلك یعینھ على فعل العبادات

التي أوجبھا هللا على المسلم، فإن استیقظ العبد صباحا وذكر هللا واتجھ إلى صالتھ یجد أبواب الرزق فتحت أمام عینیھ، ومن الجید أن
یتضرع المسلم إلى ربھ قائال دعاء شھر شعبان والذي یتمثل فیما یلي:

اللھم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللھم اعف عنا وارحمنا برحمتك یا أرحم الراحمین، اللھم ارزقنا التواضع وھب●
لنا عمال صالحا یقربنا إلیك.

اللھم ارزقنا الخشوع في الصالة وحسن العلم والعمل، أسألك یا رب العباد أن ترفع عنا البالء وتھدینا إلى سبیل الحق،●
اللھم طھر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الریاء.

اللھم اكتب لنا في كل خطوة نخطوھا الصالح والفالح، اللھم أنزل علینا بركات من السماء تسعد قلوبنا وتغیر حیاتنا●
لألفضل، اللھم الثبات على دین محمد.

اللھم اجعلھ شھرا كریما وھلھ علینا بالبركات، اللھم اغفر لنا الذنوب وطھرنا من العیوب ونجینا من شر القدر، واجعل لنا●
من لدنك سلطانا نصیرا.

دعاء شھر شعبان مستجاب

یتمنى العبد أن یفتح هللا لھ أبواب الخیر من حیث ال یحتسب وأن یرزقھ الرزق الذي یتمناه، ولن یستطیع المسلم الحصول على تلك
األمنیات إال إذا استعان بربھ وتوكل علیھ وأخلص النیة، فحینما یفعل المسلم كل تلك األشیاء یجد خزائن هللا ُتفتح أمام عینیھ،

باإلضافة إلى ذلك یقذف هللا في قلبھ الرضا، ویالحقھ االطمئنان أینما ذھب، ومن الجید أن یتخلى المسلم عن المعاصي ویكثر من
التضرع لرب العالمین في شھر شعبان كالتالي:

اللھم یا من بیده ملكوت كل شيء اصرف عني شیاطین اإلنس والجن، اللھم ارفع شأني بین العباد واجعلني من المذكورین●
في السماء المقبولین في األرض.

اللھم اغفر لي ذنبي ویسر لي أمري وأزل البالء من طریقي، اللھم اشفي أحبابي وبلغنا رمضان وأنت راض عنا وأبعد عنا●
الخطایا والذنوب واجعلنا من المستورین المحمودي الذین یخافون عذابك.

اللھم أعطنا حتى ترضینا وشفع رسول هللا فینا، اللھم ارزقنا الرضا والغفران وھیئ لنا الراحة والسعادة، اللھم اصرف عن●
حیاتنا الحاقدین والحاسدین ومن یبغون لنا الشر.

اللھم اجبر خاطرنا في أحبابنا، اللھم رد كل غائب واعف عن كل مبتلى، اللھم ارزقنا التوفیق والنجاح وحسن الحال، اللھم●
جنبنا الفحشاء والمنكر وسوء السبیل.

دعاء شھر شعبان قصیر

یعتبر شھر شعبان من أھم الشھور التي یغفل عنھا العباد، وفي الواقع یعد ھذا الشھر من أفضل الشھور ألنھ یقع بین شھر حرام
یسمى رجب ورمضان الذي یصومھ المسلمین، لذا یتعین على عباد هللا استغاللھ في طاعة رب العباد، ویستطیع المسلم التدرب على

الطاعات التي یود عملھا في رمضان، ویعتبر الدعاء أفضل ما یمكن قولھ في ھذا الشھر ومن الجید أن یتضرع المسلم � رب
العالمین بما یلي:

اللھم أخرجنا من شھر شعبان ونحن في خیر حال، اللھم سلمنا لرمضان بدون ذنوب، وارزقنا فیھ حسن الصالة والصیام●
والقیام، اللھم أبعد عنا الفتن والخطایا واجعلنا من المقربین إلیك.

اللھم أصلح حال أبنائي واصرف عنھم السوء، اللھم قھم البالء وارزقھم النجاح والتوفیق، اللھم اجعل لھم في كل خطوة●
أمنا وسالما، وھبھم العمل الصالح الذي یجعلھم من المقبولین عندك.



یا رب عبدك الضعیف جاءك طالبا منك العفو، اللھم اعفو عني وارزقني الخیر أینما ذھبت، اللھم وفقني لما تحب وترضى●
واجعل عملي خالصا لوجھك الكریم ونجني من الفتن والشرور.

أسألك اللھم السالمة من كل إثم والغنیمة من كل بر، اللھم ارزقني شربة ھنیئة من حوض نبیك صلى هللا علیھ وسلم ال●
أظمأ بعدھا أبدا، اللھم ارزقني من خیرات الدنیا ونعیم اآلخرة.

أعمال شھر شعبان

یتعین على الفرد القیام باألعمال التي تكتب في میزان حسناتھ خالل شھر شعبان، زیادة على ذلك علیھ أن یبتعد عن المعاصي
والذنوب التي تجعل الخیر یتوقف في حیاتھ، عالوة على ذلك تزید الضیق في صدره وأبرز أعمال شھر شعبان ما یلي:

االستغفار

االستغفار یتسبب في فتح أبواب السماء وحصول الفرد على الخیر الوفیر من عند هللا سبحانھ، عالوة على ذلك یرزقھ هللا●
البنین والبنات ویجعل المسلم ال یحتاج إلى أحد.

الصالة

یتعین على المسلم أداء الصلوات الخمس في وقتھا، باإلضافة إلى صالة السنن اقتداء بالمصطفى صلى هللا علیھ وسلم ومن●
أجمل األمور التي یقوم بھا العباد انتظار الصالة.

الصدقة

تعتبر الصدقة من أفضل األعمال التي یفعلھا المسلم في أي شھر من الشھور، لذا علیھ أن یطبقھا خالل شھر شعبان حتى●
یتمكن من فعلھا في رمضان.

الصیام

یستطیع المسلم تعوید نفسھ على صیام شھر رمضان من خالل صیام القلیل من أیام شعبان، وفي الحقیقة یساھم الصیام في●
تھذیب النفس وجعلھا تستشعر حاجة الفقراء.

كثرة الذكر

كثرة الذكر تجعل قلب المؤمن لین یتقبل أقدار هللا بصدر رحب، باإلضافة إلى ذلك یشعر بالرضا عن كل أمر ینزلھ هللا●
علیھ.

دعاء شھر شعبان من أھم األدعیة التي یقولھا المسلمین خالل ھذا الشھر، وفي الحقیقة ھناك الكثیر من العبادات التي یجب أن یفعلھا
المسلم خالل أیام شھر شعبان، أبرزھا االستغفار والجود بالصدقات، عالوة على الصیام ومن الجید اإلكثار من الصالة على النبي في

الصباح والمساء، ویعتبر الذكر من أھم األمور التي تجعل حیاة العبد جیدة وخالیة من القلق.


