
شهر رمضان وعيد الفطر: إحتفاء السماء بشهر رمضان)١(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 




  اللهم لك احلمد ولـك      . محداً يوايف نعمه ويكافئ مزيده     ، العاملني احلمد هللا رب 
 ووفقتنا إلحياء شهر رمضان  ، وهديتنا إىل اإلميان   ، علينا باإلسالم  تنن م نْالشكر على أَ  

  .  والذكر وتالوة القرآن،بالصيام والقيام
 الرءوف بكل بين    ، الرحيم الرمحن  ،له إال اهللا وحده ال شريك له      وأشهد أن ال إ   

 وليكثر ا   ، وإمنا لريفع ا درجام    ، فرض الطاعات ال ليشق ا على عباده       .اإلنسان
 والوجوه  ، واملقامات الباهرة  ، وليجعلهم يف اآلخرة من أصحاب احللل الفاخرة       ،ثوام

  .))القيامةالقيامة--٢٣٢٣،،٢٢٢٢(( }إِلَى ربها ناظرةٌ . ومئذ ناضرةٌوجوه ي { : اليت يقول فيها،الناضرة
 .ه من خلقـه وخليلـه   وصفي،وأشهد أن سيدنا وموالنا حممداً عبد اهللا ورسوله  

 . وعلْـم العلمـاء    ، وحكمة احلكماء  ، األطباء ب الذي سبق ط   ،الطبيب احلاذق املاهر  
 ، وبعد أن عجزوا عن فحصها     !! عصرنا فجعل لنا قواعد للغذاء احتار فيها العلماء يف       

  : صدق رسول اإلسالم حيث يقـول      :موا بنتائجها وقالوا وعلقوا يف مستشفيام     سلَّ
}}{فمن أين يأتينا املرض؟ !! 

صلوات اهللا وسالمه على هذا الطبيب األول الذي أسس أول مـصحة يف الوجـود               
 صـالة وسـالماً دائمـني      ، ولطهارة القلـوب واألرواح    ،ساد والنفوس لصحة األج 

  . العاملني يا رب، آمني .. آمني، ما دام ملك اهللا وملكوته،متالزمني
نا يف كل عام يـشاهد مظـاهر شـهر           كلُّ :فيا أيها األخوة املؤمنون    ..أما بعد 

ظـاهر   أو م  ، سواء كانت مظـاهر لألكـل      ، وعلمناها وعرفناها وحفظناها   ،رمضان
 أو مظـاهر    ، أو مظاهر لعادات معينة وثابتة منشي عليها يف هـذا الـشهر            ،للشراب
ـ  نولكن م .  أو مظاهر لوسائل اإلعالم    ، أو مظاهر للتليفزيونات   ،لإلذاعات نا رأى   م

 - انم – الذي   نم!! ؟املظاهر اليت حتدث يف ملكوت اهللا ومساواته مبناسبة شهر رمضان         
 الـذي   ن م !! وكيفية احتفائهم واستقباهلم لشهر رمضان؟     ،أهلهاشاهد أحوال اجلنة و   

                                     
  .م١/٥/١٩٨٧/  هـ١٤٠٧ من رمضان ٣كانت هذه اخلطبة مبسجد احلاج علي األشقر باملطرية حمافظة القاهرة يوم اجلمعة  ١
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شهر رمضان وعيد الفطر: إحتفاء السماء بشهر رمضان)٢(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شاهد عـا يف شـهر   ح تفت، ومكاتب السياحة اإلهلية يف كل مساء  ،ار السموات مأبوا 
 ليرتلـوا إىل    ، لتسجيل أمساء املالئكة الذين يأخذون تصرحياً من احلنان املنان         ،رمضان

  !!األرض للسياحة يف شهر رمضان؟
 إال إذا أنصتنا جيداً إىل      ،ال نستطيع معرفتها واإلحاطة ا    السماوية   هذه املظاهر 

فإنه وحده هـو الـذي أعطـاه اهللا    ،  صلى اهللا عليه وسـلم      الرءوف الرحيم  ،ق اخلبري املعلِّ
 ويصفه بعد ذلك    ، وتكشف عامل امللكوت   ، اليت تكشف عامل الغيب    ،العدسات الكاشفة 

 استمعوا يا معشر املؤمنني إىل رسولكم       .ؤمننيللمشاهدين واملستمعني من أتباعه من امل     
  .  ويف ملكوت اهللا،مضان يف جنة اهللا وهو حيدثكم عن مظاهر استقبال شهر ر،الكرمي

وت ليس فيه مشس وال      ولكن عامل امللك   ،حنن نعرف ميقات الشهر برؤية اهلالل     
  !! فكيف يعرفون بداية الشهر؟، وال ليل وال ار، وال جنومقمر وال

{{: ، قـال  رضى اهللا عنـهما    فيما يرويه ابن عباس      صلى اهللا عليه وسلم   ع إليه   استم



––مقابض األبواب   مقابض األبواب  ::يعينيعين   
--ٰٰ––  صوت موسـيقى روحـاين عظـيم    صوت موسـيقى روحـاين عظـيم   ::يعينيعين   --










{{.  
 أزهـار    تتعطّر منـها   ، طيبة من حتت عرش الرمحن      ب ريح  ،تلك بداية الشهر  

                                     
  جامع األحاديث واملر ٢

  اسيل
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شهر رمضان وعيد الفطر: إحتفاء السماء بشهر رمضان)٣(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ، وتصفق أوراق األشـجار    ، فيشم أهل اجلنان رائحة عطرة مل يشموا من قبل         ،اجلنان
 فيتساءل ، مل يسمع أحد مبثيلها  ، فتسمع موسيقى إهلية روحانية    ،وحترك مقابض األبواب  

  . استقبال شهر رمضانأنغام بأن هذه ،يبهن مندوب الرمحن فيج،سكان اجلنان
 ويعقد هلم مؤمتراً    ،همئرؤساء املالئكة وزعما   سبحانه وتعاىل  مث بعد ذلك جيمع احلق    

 ينفذه يف إدارته وهيئته    ، واحد منهم بتكليف خاص    ف كلَّ ويكلِّ،  عاماً يف سدرة املنتهى   
ـ  ،ورضوان خازن اجلنان   ،عليه السالم فيجمع جربيل   . يف شهر رمضان   ك خـازن    ومال

   .اً ويعطي لكل واحد منهم تكليف، وميكائيل وزير التموين اإلهلي،النريان
   امسعوا إىل أوامر احلق   اليت ذكرها سي اهللا  حيث يقـول   صلى اهللا عليه وسلم    قلْ اخلَ د 

{{ :تعـاىل 



{{٣   
ليس باألطعمـة    -  مباذا يعمرها؟ عمرها هلم    . بطاقات متوينهم اإلهلية   رعم :ىأ
وعمرها بالصالة أ بذكر اهللا  بطاقات متوينهمرعمف ،ولكن باألطعمة الروحانية -احلسية 

 الطاعات فريحبون يف هذا     وعمرها بالصدقات وعمرها بفعل اخلريات حىت ينطلقوا إىل       أ
  .املوسم الذي أقامه اهللا سوقاً للخريات والربكات والطاعات

هذه األوامر ما تفصيلها؟ وما فائدا بالنسبة لنا؟ ما الذي نستفيده مـن فـتح               
وإن كنت   - ولكنك ال تستطيع أن تعرب عنه باللسان         ،أبواب اجلنان؟ إنك تشعر ذا    

ان وجند املريض والشيخ الكبري والطفـل الـصغري     يأيت رمض  .تشعر به يف كل رمضان    
 إين أعجب كيف أين ال أشعر بأمل اجلوع وال بأمل العطش مـع أين     : يقول  والكلُّ ،يصوم

 ، ونـسى أن أنـوار اجلنـان       !!؟يف غري رمضان ال أستطيع أن أكمل صيام يوم واحد         
ا باإليقان ومتألهـا     على قلوم فتعمره   به ت ، أبواا مفتوحة للمؤمنني   ،وروائح اجلنان 

  فال تشعر بأملٍ، وجتعل األعضاء سهلة احلركة خفيفة املؤنة يف طاعة احلنان املنان ،باإلميان
  ملاذا؟!! وال وصب وال تعب

                                     
 .رواه ابن حبان يف كتاب الثواب والبيهقي عن ابن عباس ٣
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شهر رمضان وعيد الفطر: إحتفاء السماء بشهر رمضان)٤(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وإن كنت ال تشعر ـذا      ،  ة اهللا  به من جن   يتذِّللتموين اإلهلي النوراين الذي غُ    
 ألن الذي يدخل    ،تغري النوايا والقلوب   أيضاً ت  !! روحاين  وغذاءٌ ، قليب  ألنه غذاءٌ  ،الغذاء
ا        - قبل دخوهلا  -ة  اجلنويرقد علـى    ، البد أن يدخل غرفة العمليات اإلهلية على با 

ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ       {:  وينفذون فيه قول اهللا    ، ويشقون صدره  ،مشرحتها
نيقَابِلترٍ مرلَى سا عانواحلجراحلجر--٤٧٤٧  (  (} إِخ((..    

 فإنك جتد نفسك ، لكنه حيدث لك وأنت ال تشعر      ،وهذا حيدث يف شهر رمضان    
 وال تـدري    ،مستبقاً إىل عمل الطاعـات    ، مسارعاً   يف رمضان منشرحاً لفعل اخلريات    
     الذلك سبباً، وال تعرف لذلك سر   أن يصاحلك مـن خاصـمته قبـل     ، حىت أنك تود 

 وتود أن تسامح من ظلمك      ،ك قبل رمضان   أساء إلي  ن إىل م  نِسح أن ت  وتود،  رمضان
 ، وتقف على كل أبواب اخلـريات      ، وتريد أن تفعل كل أنواع الطاعات      ،قبل رمضان 

!! وال تعرف ما هذه العزمية الغريبة اليت جاءتك يف حلظة واحدة مع بدايـة الـشهر؟               
 ، اليت ب على قلـوب املـؤمنني      ، والنسمات الروحانية  ،ولكنها هي الروائح اجلنانية   

تلك بعض مالمح هذا األمـر      .  وجلّ عز  وتطهرها حلضرة رب العاملني    ،فتعمرها باليقني 
  !!!اإلهلي لفتح أبواب اجلنان

فيفتح .  وهو خاص بالصائمني، أن اجلنة فيها باب يسمى باب الريان:ملمح آخر
ونفذوا فيـه   ،  هذا الباب ليدون يف سجالته الذين قاموا هللا يف رمضان باألوامر اإلهلية           

 لتخرج هلم بطاقـة إهليـة توضـع يف          ، وتابعوا فيه الوصايا النبوية    ،األحكام الشرعية 
إِنمـا   {: وا من القبور إىل القصورذُخ أُ ، حىت إذا جاء يوم احلشر     ،سجالت هذا الباب  

  . ))الزمرالزمر--١٠١٠(( }يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ 
  : كمـا قـال الرسـول الكـرمي        ينادي الوهاب أين الـصابرون؟ والـصوم      

}}{{والشهر كما وصفه٤  :}{ . فيقوم
 فإن خلوف فم الصائم أطيب عند اهللا من رائحة          ،الصائمون فيعرفوم برائحة أفواههم   

أخذهم املالئكة املوكلون بأمر الصرب من أرض ت مث  ، فيجتمعون حتت لواء الصرب    .املسك
 وال جيـوزون علـى   ، وال ينصب هلم ميزانـاً ، ال يرون حساباً،احملشر إىل باب الريان 

                                     
 . هريرةرواه البيهقي من حديث أيب ٤
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شهر رمضان وعيد الفطر: إحتفاء السماء بشهر رمضان)٥(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

:  بل مير عليهم املوقف كما يقول سيد السادات        ، وال يرون أهواالً وال نكبات     ،صراط
}}{{٥.  

 عرضه مسرية أربعني ،م والباب كما وصفه الرءوف الرحي     - فيقفون أمام الباب  
واإلذن اإلهلى الـصريح     وإمنا يفتح ألهله بالتصريح      ، ليس له مفاتيح وال أقفال     - سنة

 وكانت لـك تـذكرة مدونـة مـع          ،فإذا وقفت أمام الباب    ،سبحانه وتعاىل  من الفتاح 
 من حـوض  وبٍ فقابلتك املالئكة بكُ  ، فُتح لك الباب ودخلت هذا الرحاب      ،األحباب
ل ما فيك من  ويتبد، تشرب منه شربة ال تظمأ بعدها أبداً   ، عليه امسك   مكتوب ،الكوثر
 الْحمد للَّه {:  وتصبح كما قال اهللا، ومن تعب ونصب، ومن مهوم ومن غموم،أمراض

 كُورش فُورا لَغنبنَ إِنَّ رزا الْحنع بي أَذْهفاطرفاطر--٣٤٣٤ ( ( }الَّذ((.  
تفتح أبواب اجلنة للقائمني، وتفتح أبواب اجلنة        و ،تفتح أبواب اجلنان للصائمني   
 فإن هذا الشهر موسم عرض بضاعة الرمحن ألهل         ،طوال هذا الشهر لتعرض البضاعة    

 ، وعرض القصور، ولكنه عرض احلور، ليس موسم عرض الكنافة والقطائف   !!!اإلميان
ار من مخر لذة وأ، وأار من لنب مل يتغري طعمه، وعرض األار، أار من ماء غري آسن   

 عرض السياج، عرض احلدائق، عرض الكافتريات       .وأار من عسل مصفى   ،  للشاربني
  . ألهل اإلميان يف شهر رمضانزين واملطاعم الربانية واجلنانية، تاإلهلية

 ، وملدة شهر واحد هو شـهر رمـضان  ،يف ملكوت اهللا  أو املعرض   هذا العرض   
  فإن احلق  ،م إمياناً واحتساباً  ا فمن ص  .ن صيام شهر رمضا   :وتذكرة دخول املعرض هي   

 ويرسل املالئكة لتأخذ روحـه مـن     ،يتفضل عليه يف ليلة العرض الكربى       سبحانه وتعاىل 
 فريون ، الذي ال ميوت مث يدخلون ا إىل جنة احلي،األرض وتعرج ا إىل عامل امللكوت

  ويكون كما قال رسول اهللا     ،ح وال يرب  لُّ ويرون اخلري الذي ال يك     ،النعيم الذي ال ينفد   
{{: صلى اهللا عليه وسلم  

ٰٰ{{٦ .  
 وقد رأى من باهر أنـوار       ،فيصبح الواحد منهم وقد رأى من عجائب قدرة اهللا        

ويريد أن  ،   ما جيعله يزهد يف هذه الدنيا      ، وقد رأى من غرائب صنع اهللا يف جنة اهللا         ،اهللا                                      
 .رواه أمحد وأبو يعلي وابن حبان والبيهقي ان أيب سعيد ٥
 .أخرجه السبعة إال أيب داود ٦
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شهر رمضان وعيد الفطر: إحتفاء السماء بشهر رمضان)٦(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

راً لقول مواله  متذكِّ،   إىل حضرة اهللا   يفر: }       يرذن هني لَكُم مإِن وا إِلَى اللَّهرفَف  ـبِنيم {  
  . ))الذارياتالذاريات--٥٠٥٠((

فإن اجلنة مفتوحة أبواا !!  فرصتكم لتشاهدوا جنتكم هذه:أيها األخوة املؤمنون
 ومن يريد أن يتفرج على نعم       !! يريد أن يشاهد ملكوت اهللا؟     ن م : تنادي عليكم  ،لكم

 فعليـه أن يـصوم      !!غري الفانية؟  سبحانه وتعاىل   ومن يريد أن يرى آثار اهللا      !!اهللا الباقية؟ 
 ويقطع تذكرة سـفر مـع       ،يكثر زاده  و ، ويعلي روحه  ،ي مهته لِّع وي ،الصيام الصحيح 

 يسافر إىل اهللا ويرى من نعـم  ، الوهاب إىل العلي-  يف ليلة السفر الكربى  - األحباب
 كمـا كـان     ، عينه بعد ذلك إىل شئ من زينة هذه احلياة          فال ميد  ،اهللا ما تقر به عيناه    

  .وأرضاهمرضى اهللا عنهم أصحاب رسول اهللا 
{{: ه وسلم صلى اهللا علي   قال رسول اهللا  
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شهر رمضان وعيد الفطر: إحتفاء السماء بشهر رمضان)٧(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 







{{
  .ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة

  :اخلطبة الثانية
  وأشـهد أن  ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له  . العاملني احلمد هللا رب 

ا حممد وعلـى     وسلم وبارك على سيدن    اللهم صلِّ  .سيدنا وموالنا حممداً عبده ورسوله    
 وجننا واشفنا وانصرنا على أعدائنا      ، واعطنا اخلري وادفع عنا الشر     ،آله وصحبه وسلم  

العاملني يا رب .  
  لكم عند اهللا فـضلٌ     فإنَّ،  روابشروا وبش أ :خواين مجاعة املؤمنني  إ فيا   ..أما بعد 

  .ه وقدره إال اٍهللا ال يعلم حد، كبري وخري،عظيم
يـسجلون هـذا    - والذين وكلهم اهللا خبـدمتكم     - عكمفإن املالئكة الذين م   

 فـإذا وصـلوا إىل      ، إىل اهللا  عز وجل   ربكم د وحيولونه إىل أرصدتكم الباقية عن     ،الثواب
 إهلنـا   : فريجعون إىل اهللا فيقولـون     ، جيدوا له أجراً معهم    مالصيام نظروا يف القائمة فل    

 كم يساوي من القيمة     - يام ماذا نكتب لعبادك الصائمني؟ شيك الص      ،وسيدنا وموالنا 
{{: عند امللك العالم؟ فيجيبهم الواحد األحد الفرد الصمد       

{{٨.   
إن شيك الصيام خيرج من خزانة ملك امللوك ال يطلع عليه ملَـك فيكتبـه وال        

ألن ما فيه ال يستطيع احلاسبون حساب ما فيـه مـن            ملاذا يا رب؟    !! شيطان فيفسده 
وما فيـه مـن      ،سبحانه وتعاىل   وال يستطيع حسابه إال احلسيب األكرب      !!األجر والثواب 

 وما فيه من التكـرمي ال       ،الثواب العظيم ال يستطيع أن يعرف مداه إال حضرة العظيم         
                                     

  . ىف جامع األحاديث واملراسيلرضي اللَّه عنه عن ابن عباس  ٧
 .رضي اللَّه عنه رواه أمحد والبخاري والنسائي من حديث أيب هريرة ٨
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شهر رمضان وعيد الفطر: إحتفاء السماء بشهر رمضان)٨(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

روا فبـش  .سـبحانه وتعـاىل    ألنه تكرمي حضرة الكـرمي  ،يليق أن يعرف إال يف دار النعيم      
ولذا امسعوا إىل رسول اهللا !!  فإن أجركم يف الصيام ال يعلمه إال امللك العالم        ،بشرواأو

{{: وهو يقول  صلى اهللا عليه وسلم   
{{

بشر يا صائم   أ : واألرض تقول لك   ،بشر يا صائم باجلنة   أ :السماوات تقول لك  
 وأبواب اجلنـة مفتوحـة ترعـى        ،بشر يا صائم باجلنة   أ:  واملالئكة تقول لك   ،باجلنة

 وأبواب النار موصدة ألن هذه البضاعة ليس هـذا          ، وتروح على القائمني   ،الصائمني
املؤمنني صائماً فإنه بفضل اهللا يدخل جنـة         ولذا من ميت من      ،وقتها وليس هذا أواا   

 ، وطريق اجلنة وحده هو املفتـوح      ، ليس له طريق إليها    ! ألن النار مغلقة األبواب    ،اهللا
ذهب به املالئكة ويعرجون فيجدون طريق النار مغلق فأين يـذهبون؟ يـذهبون إىل          تف

تقاء من   حىت ولو كان عمله غري مكتمل فإن هذا يسجل يف كشوف الع            ،طريق اجلنان 
  !! النار

 ،فإن ديوان ملك امللوك يخرج يف كل ليلة من ليايل هذا الشهرحافظة وكـشفاً            
د نالوا يف هذه الليلة     أو ستمائة ألف ىف رواية أخرى، ق      فيه أمساء مائة ألف من املؤمنني       

   ما هذه اجلائزة؟ كل واحد منهم يأخذ شهادة بـالعتق          -  العاملني جائزة كربى من رب 
أخرج ديوان ملك امللوك يف كل ساعة       ويومها  اجلمعة  ليلة   فإذا كان يوم     - نمن النريا 

 فإذا كان آخر ليلة يف الـشهر أخرجـوا          !من املؤمنني عتيق من النار    كشفاً مبائة ألف    
   !!!كشوفاً بعدد الكشوف اليت أخرجت يف سائر الشهر

    فابشروا مجاعة املؤمنني فإن مليوم يأخذها غداً   مل يأخذ عالوة العتق من النار ا       ن ،
 يأخذها العام الذي يليه    ومن مل يأخذها هذا العام    ،  ومن مل يأخذها غداً يأخذها بعد غد      

  .أبشروا.... أبشروا ... فآبشروا !! إن شاء اهللا
فماذا ترجو بعد ذلك من هذه الدار       ،  أخذت عالوة العتق من النريان    أنت  إذا  ف

 مـا الـذي ينقـصك يف دار    ،لغفـار  إذا أخذت شهادة مغفرة من ا!!دار اهلوان؟  -
 لكنك خرجت منها ومل حتصل على شـهادة     ،هب أنك ملكت الدنيا بأمجعها    ! !البوار؟

   سلطانك شيئاً؟ عنكي عنك ذلك شيئاً؟ هل يغينهل يغنِ؟ الغفور الغفار
                                     

   رضي اللَّه عنهعن أَيب هدبة عن أَنسٍ) كر( الديلمي ٩
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شهر رمضان وعيد الفطر: إحتفاء السماء بشهر رمضان)٩(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ومـصوراً   ،لـه آ ومصوراً م  ،مصوراً حاله  -إن مثل هذا يقول فيه ملك امللوك        
 َما َأْغَنى َعنِّ ي َماِلی ھْ   {:  فيقول!! أين مالك؟ :تقول له املالئكة   ،استهزاء املالئكة به  

، فيناديهم ))حلاقةحلاقة ا ا--٢٩٢٩((  }َھَلَك َعنِّ ي ُس ْلَطاِنیْھ    { :أين سلطانك؟ فيقول،  ،  ))حلاقةحلاقة ا  ا --٢٨٢٨((  }
ُث مَّ ِف ي ِسْل ِسَلٍة َذْرُعَھ ا َس ْبُعوَن          . ُث مَّ اْلَجِح یَم َص لُّوهُ     . ُخ ُذوُه َفُغلُّ وهُ    { :اجلبار

ـ عمسبحانه ، مث يقول  ))حلاقةحلاقة ا  ا --  ٣٢٣٢::٣٠٣٠(( } َراًعا َفاْسُلُكوهُ ِذ ِإنَّ ُھ َك اَن ال ُی ْؤِمُن     { :الًًلِّ
   ..))احلاقةاحلاقة  --  ٣٤٣٤، ، ٣٣٣٣((   } َوال َیُحضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكیِن. ِباللَِّھ اْلَعِظیِم

 فاحرص أشد احلرص على أن تنال شـهادة         ،هذا الذي مل ينفعه ماله وال جاهه      
:  إذا أخذا فقد طبق عليك قرار احلنان املنان        ، وتنال شهادة العتق من النريان     ،املغفرة
}         فَاز ةَ فَقَدنلَ الْجخأُدارِ ونِ النع زِححن زـاةُ    {: والدنيا بعد ذلك، }فَميمـا الْحو

  . . ))آل عمرانآل عمران  --١٨٥١٨٥(( } الدنيا إِالَّ متاع الْغرورِ

اىل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وركوعنـا وسـجودنا،          نسأل اهللا سبحانه وتع   
ودعاءنا وأعمالنا، وأن يوفقنا لفعل اخلريات، ولترك املنكرات، ولعمـل الطاعـات،            

  .وللمسارعة إىل الرب واإلحسان ىف هذا الشهر الكرمي، يا حنان يا منان
  . اللهم وفقنا ملا حتبه وترضاه

اللـهم  . عتقائك من النار ومن املقبولني    اللهم اجعلنا ىف هذا الشهر الكرمي من        
  .اكتبنا ىف كشوف العتق من النار ىف هذا اليوم يا كرمي

اللهم تفضل علينا فاغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشـف أمراضـنا، وأصـلح             
أحوالنا، ووسع أرزاقنا، وسدد ديوننا، وأصلح حكامنا، ووفقهم إىل طاعتك ورضاك يا   

  .رب العاملني
 إىل الدار   -ى عبادك واملؤمنني واملؤمنات الذين سبقونا باإلميان        اللهم تفضل عل  

اللهم أسكنهم فسيح . اللهم تفضل عليهم بالعفو والعافية.  فاغفر هلم يا كرمي–اآلخرة  
  . اللهم اجعلهم من الذين يدخلون اجلنة بغري سابقة سؤال وال حساب. جناتك

م تعطف علينا وارمحنا مـن      الله. اللهم أذهب الغالء عنا   . اللهم اكشف كربنا  
  .أجل أطفالنا وشيوخنا، ومن أجل ائمنا يا رب العاملني
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شهر رمضان وعيد الفطر: إحتفاء السماء بشهر رمضان
)١٠(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  . اللهم ال جتعل هلم يداً علينا. اللهم ال تشمت بنا عبادك الكافرين يا رب العاملني
اللهم ارزقنا مبا شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وال جتعل واليتك              

  .رإال لنا وعلينا يا على يا قدي
إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتاء ذي الْقُربى وينهى          {: عباد اهللا، اتقوا اهللا   

  ..))نحلنحلالال  --٩٠٩٠(( } عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

    ..اذكروا اهللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالةاذكروا اهللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة
******************************************************************************  
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