
 
         ١٢/٩/١٤٢٩    املسجد احلراميف                   مد آل طالبصاحل بن حم: فضيلة الشيخل                             اجلنة :عنوان اخلطبة  
  

-١ - 

  
  :اخلطبة األوىل

.. له وافر احلمد وأزكى التحايا ، وهو املؤمل  ملغفرة الذنوب واخلطايـا              .. احلمد هللا ذي الفضل والعطايا       .. احلمد هللا 
  .. أوعد ووعد ، وجعل العاقبة احلسىن ملن آمن به ورشد ومن استقام واهتدى ومل يشرك بربه أحدا 

بشر أمته  ..  ورسوله   حد ، وأشهد أن حممدا عبد اهللا       يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً أ        ه مل وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل         
صلى اهللا عليه وعلى آله األطهار وصحبه األخيار والتـابعني          .. باجلنة وأنذرهم النار ، وجتاىف عن هذه الدار طمعاً يف دار القرار             

  .   بإحسان إىل يوم الدينتبعهمومن 
  

أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا ؛ فهي عدة هذه احلياة للوصول إىل عدة اإلله ، وال تلـهينكم                 : املسلمون  أيها  .. أما بعد   
فإن احلياة دوالب عما قليل سوف يقف ونفوس إىل آجاهلا تدنو وتزدلف ، مث يصري اخللق كلهم بعـد ذلـك إىل                      .. احلياة الدنيا   

من عملَ سيئَةً فَلَا يجزى إِلَّا مثْلَها ومن        * يا قَومِ إِنما هذه الْحياةُ الدنيا متاع وإِنَّ الْآخرةَ هي دار الْقَرارِ              .. وعد اهللا أو وعيده     
فاملوفق من جـد    ) .. ٤٠: غافر  (  وهو مؤمن فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ يرزقُونَ فيها بِغيرِ حسابٍ         عملَ صالحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى     

  .باجلنة يظفر بشر ليحظى باجلنة وومشر ويف مواسم اخلريات سعى وا است
  

بشارة اهللا لكم جنة اخللد دار السالم ، ووعده لكـم آعـايل             .. أيها الصائمون أيها املتعبدون أيها األوابون األواهون        
 ترياق وسلوان وتشويق وإميان ، وعند العمل الـصاحل          - أيها املؤمنون    -احلديث عن اجلنة    .. اجلنان وملن خاف مقام ربه جنتان       

وعودها وترجتي اجلنات من را ومعبودها ؛ فاجلنة موعود رب العاملني وجائزته للمتقني العاملني ، وهي سلوى                 فو القلوب إىل م   
اجلنة وما فيها منتـهى أمـل       ..هي منازل األنبياء وسكىن األصفياء السعداء ومستقر األولياء         .. الصابرين وحمط رحال العابدين     
، واملقصود منه شحن اهلمم وترقيـق       ) حادي األرواح إىل بالد األفراح    ( اجلنة هو    احلديث عن .. اآلملني وغاية طموح الطاحمني     

القلوب وتذكري النفوس وبشارة أهل اإلميان والسنة مبا أعد اهللا هلم يف اجلنة ؛ فإم املستحقون للبشرى يف احلياة الدنيا واآلخـرة                      
رِ الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات أَنَّ لَهم جناٍت تجرِي من تحتها اَألنهار كُلَّما رزِقُواْ منها من ثَمرٍة رزقاً قَـالُواْ هــذَا                      وبش ِ 

   ..  )٢٥: البقرة  ( ولَهم فيها أَزواج مطَهرةٌ وهم فيها خالدونَ الَّذي رزِقْنا من قَبلُ وأُتواْ بِه متشابِهاً

ذَلك الَّذي يبشر اللَّه عباده الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات قُل لَّا أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِلَّا الْمودةَ في الْقُربى ومن يقْترِف حسنةً                      
 كُورش غَفُور ناً إِنَّ اللَّهسا حيهف لَه زِد٢٣: الشورى (  ن.. (  

يبشرهم ربهم  * لهِم وأَنفُِسهِم أَعظَم درجةً عند اللّه وأُولَئك هم الْفَائزونَ          الَّذين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ في سبِيلِ اللّه بِأَموا        
         يمقم يمعا نيهف ماٍت لَّهنجاٍن وورِضو هنٍة ممحخ* بِر         يمظع رأَج هندع داً إِنَّ اللّها أَبيهف ينداجلنـة  .  . )٢٢ -٢٠:التوبة  ( ال

يستقبل أهل  .  .))موضع سوط يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها          ((  :الصحيحنييف  .. هي امليعاد ونعيمها يفوق الوصف واخليال       
ادخلُـوا   * ذين آمنوا بِآياتنا وكَانوا مسلمني    ال * يا عباد لَا خوف علَيكُم الْيوم ولَا أَنتم تحزنونَ          باخللوداجلنة باألمن والبشارة    

   ربحت كُماجوأَزو مةَ أَنتنـا                 * ونَالْجيهف مأَنـتو نيلَذُّ الْأَعتو الْأَنفُس هِيهتشا تا ميهفابٍ وأَكْوبٍ ون ذَهاٍف محهِم بِصلَيع طَافي
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إن أول زمرة يدخلون اجلنة     : (( ن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        أ: يف الصحيحني   و ) ..٧١ – ٦٩: الزخرف  (  * خالدونَ
ال يبولون وال يتغوطون وال يتفلون وال       .. على صورة القمر ليلة البدر مث الذين يلوم على أشد كوكب دريّّّ يف السماء إضاءة                

على خلق رجل واحد علـى صـورة        ..  احلور العني    أمشاطهم الذهب ورشحهم املسك وجمامعهم األلوة وأزواجهم      .. ميتخطون  
  ..))السماءأبيهم آدم ستون ذراعاً يف 

  
وقَالُوا الْحمد   : يف اجلنة يلقي املؤمن عنه العناء ويستريح من الوعثاء ، وحيمد اهللا على هذا املستقر                : أيها املسلمون    

          كُورش فُورا لَغنبنَ إِنَّ رزا الْحنع بي أَذْهالَّذ لَّهـا     ال* ليها فنـسملَـا يو بـصا نيها فنسملَا ي هلن فَضم ةقَامالْم ارا دلَّني أَحذ
وب٣٥ -٣٤: فاطر  (لُغ (  ..  

يسمعونَ فيهـا     ال  *نَ وعده مأْتّياً  جنات عدٍن الَّتي وعد الرحمن عباده بِالْغيبِ إِنه كَا        اجلنة مرتهة عن كل املنغصات    
  . ) ٦٣ -٦١: مرمي (  تلْك الْجنةُ الَّتي نورِثُ من عبادنا من كَانَ تقّياً  * لَغواً إِلَّا سلَاماً ولَهم رِزقُهم فيها بكْرةً وعشّياً

  
في *  إِنَّ الْمتقني في مقَامٍ أَمنيٍ       وهذا الوعد حق واهللا إنه كان وعده مأتيا         ،  نتم الوارثون   أإنكم  . .املتقونامسعوا أيها   

لَـا   * يدعونَ فيها بِكُلِّ فَاكهٍة آمـنِني      * كَذَلك وزوجناهم بِحورٍ عنيٍ   * يلْبسونَ من سندسٍ وإِستبرقٍ متقَابِلني      *  جناٍت وعيوٍن   
 - ٥١:الـدخان    (فَضالً من ربك ذَلك هو الْفَوز الْعظـيم         *  يذُوقُونَ فيها الْموت إِلَّا الْموتةَ الْأُولَى ووقَاهم عذَاب الْجحيمِ        

 وزوجـة   ة،نضجة  طرد وفاكهة كثري   ورحيانة تز وقصر مشيد ور م      هي ورب الكعبة نور يتألأل    .. إن اجلنة ال خطر هلا       )..٥٧
 ية نزع من قلوم الشحناء والبغـضاء ووسـاوس          ، يف دور عالية   ، يف حربة ونضرة   ،أبديوحلل كثرية يف مقام      ،حسناء مجيلة 

، قال -رضي اهللا عنه     -عن أيب هريرة     )٤٧: احلجر  (  غلٍّ إِخواناً علَى سررٍ متقَابِلني     ونزعنا ما في صدورِهم من      درـالص
حلني ما ال عـني رأت وال أذن مسعـت وال   أعددت لعبادي الصا -تعاىل   -قال اهللا     ((- صلى اهللا عليه وسلم    -قال رسول اهللا    

 رواه البخـاري    )) } من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون         مفال تعلم نفس ما أخفي هل     { : وا إن شئتم    أقراخطر على قلب بشر ف    
  ومسلم 

  
محن عرش الـر  ..  وخيامها من اللؤلؤ الصايف على شواطئ أارها البهيجة          ،جنات عدن غرفاا من أصناف اجلوهر كله      

غرف من فوقها مبنية جتـري      ..  والذهب والفضة لبناا     ،ها واللؤلؤ والياقوت واجلوهر حصباؤ    ،اسقفها واملسك والزعفران تربته   
ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مـسكيناً ويتيمـاً        : وإن أردت املزيد فامسع ما يلقاه املؤمنون العاملون الوجلون          ..  رمن حتتها األا  

 اللَّـه شـر     فَوقَاهم*  نا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قَمطَرِيراً      إ* إِنما نطْعمكُم لوجه اللَّه لَا نرِيد منكُم جزاء ولَا شكُوراً           * وأَسرياً  
متكئني فيها علَى الْأَرائك لَا يرونَ فيها شمساً ولَا زمهرِيراً           * وجزاهم بِما صبروا جنةً وحرِيراً    * ذَلك الْيومِ ولَقَّاهم نضرةً وسروراً      

 *    قُطُوفُه ذُلِّلَتا ولَالُهظ هِملَيةً عانِيديالً وذْلا           *ا تارِيرقَو تابٍ كَانأَكْوٍة وضن فٍة مهِم بِآنِيلَيع طَافيا      * ووهرٍة قَـدضن فم ارِيرقَو 
م وِلْـدانٌ مخلَّـدونَ إِذَا رأَيـتهم        ويطُوف علَيهِ * عيناً فيها تسمى سلْسبِيالً     * ويسقَونَ فيها كَأْساً كَانَ مزاجها زجنَبِيالً       * تقْديراً  

عاليهم ثياب سندسٍ خضر وإِستبرق وحلُّوا أَساوِر مـن فـضٍة          * وإِذَا رأَيت ثَم رأَيت نعيماً وملْكاً كَبِرياً        * حِسبتهم لُؤلُؤاً منثُوراً    
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نعيم البدن باجلنان   ..  ) ٢٢ – ٨: اإلنسان   (  إِنَّ هذَا كَانَ لَكُم جزاء وكَانَ سعيكُم مشكُوراً       *  طَهوراً   وسقَاهم ربهم شراباً  
هذَا ذكْـر      اآلبادعيش ونعيم أبد    . .والدوامالقلب وقرة العني باخللود     واألار والثمار ونعيم النفس باألزواج املطهرة ونعيم        

وعنـدهم   * ئني فيها يدعونَ فيها بِفَاكهٍة كَـثريٍة وشـرابٍ        متك * جنات عدٍن مفَتحةً لَّهم الْأَبواب     * وإِنَّ للْمتقني لَحسن مآبٍ   
    ابرأَت فالطَّر اترابِ      * قَاصسمِ الْحويونَ لدوعا تذَا مفَادٍ      * هن نم ا لَها مقُنذَا لَرِزن سـألت   إو ..) ٥٤ - ٤٩: ص   ( إِنَّ ه

زواجهـن  حور مقصورات يف اخليام عرب متحببات أل      .. مجعن مجال الظاهر والباطن     ..  فاحلور العني خريات حسان      األزواجعن  
ـ بني الـسماء واألرض ر     ت ما  على الدنيا ملأل   إحداهنلو اطلعت    ..  انّال ج  و مهلَب قَ سنإِ هّنثْمطْ ي  مل أبكارا     وعطـراً  اًحي

 أمجلوجيزي اهللا املؤمنات بإنشائهن على       ..ري من الدنيا وما فيها      ولنصيفها على رأسها خ   ،  ها ضياء الشمس    ولطمث نورها واؤ  
  مجيمع اهللا مشلهم ويؤانسهم بأهـاليه     )  ٣٧ -٣٥: الواقعة  (  عرباً أَتراباً  * فَجعلْناهن أَبكَاراً * إِنا أَنشأْناهن إِنشاء     : خلقة  

    لَحص نما وهلُونخدٍن يدع اتنابٍ          جن كُلِّ بهِم ملَيلُونَ عخدكَةُ ياملَالَئو هِماتيذُرو اجِهِموأَزو هِمائآب ن٢٣: الرعد  (   م(  ..
 تعرِف فـي    * علَى الْأَرائك ينظُرونَ   *نَّ الْأَبرار لَفي نعيمٍ   إِ ظرة وسعادة    سرور دائم وبقاء أبدي ون     .. من رب رحيم     سالم قوالً 

 عيناً يشرب   * ومزاجه من تسنِيمٍ   *مسك وفي ذَلك فَلْيتنافَسِ الْمتنافسونَ     ختامه   * يسقَونَ من رحيقٍ مختومٍ    *وجوههِم نضرةَ النعيمِ  
  . )٢٨ -٢١ : املطففني(  بِها الْمقَربونَ

  
ه املرته عن التمثيل والتشبيه كما ترى الـشمس يف          ه وزيارة العزيز احلميد ورؤية وج     ،يدن سألت عن يوم املز    إو،  هذا  

وذلك موجود يف الصحاح والسند واملسانيد من رواية        ،  كما تواتر عن الصادق املصدوق النقل فيه        .. الظهرية والقمر ليلة البدر     
يا أهـل   : فاستمع يوم ينادي املنادي     ((  : –هم أمجعني    رضي اهللا عن   -جرير وصهيب وأنس وأيب هريرة وأيب موسى وأيب سعيد          

؛ فـإذا   مسعاً وطاعة وينهضون إىل الزيارة مبـادرين        : فيقولون  ،  يركم فحي على زيارته     زيست -تبارك وتعاىل    -اجلنة إن ربكم    
 ومجعوا هناك   اهلم موعد حىت إذا انتهوا إىل الوادي األفيح الذي جعل         ،   على ظهورها مسرعني     نوتوسفي هلم   بالنجائب قد أعدت  

مث نصبت هلم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ         ،  بكرسيه فنصب هناك     -تبارك وتعاىل    - أمر الرب    .. احدأفلم يغادر الداعي منهم     
ما يرون أن أصحاب    .. وليس فيهم دين    .. ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجلس أدناهم على كثبان املسك               

 لكـم عنـد اهللا      إنياأهل اجلنة   :  نادى املنادي    أماكنهم استقرت م جمالسهم واطمأنت م       إذاحىت  ،  قهم بالعطايا   الكراسي فو 
فبينمـا  .. ؟  مل يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا اجلنة ويزحزحنا عن النار           ؟ أ هو   ما: فيقولون  ،  موعدا يريد أن ينجزكموه     

شرف عليهم من   أقد   - هأمساؤجل جالله وتقدست     -سهم فإذا اجلبار    وفرفعوا رؤ ؛  جلنة   له ا  أشرقت سطع هلم نور     إذهم كذلك   
اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت      : فال ترد هذه التحية بأحسن من قوهلم        ،  } يا أهل اجلنة سالم عليكم      { : فوقهم وقال   
يسمعون  فيكون أول ما  .. }  اجلنة   أهليا  { :  ويقول   همإلييضحك   -تبارك وتعاىل    -فيتجلى هلم الرب    ؛   واإلكرامياذا اجلالل   

 ،أن قد رضينا فارض عنا      : فيجتمعون على كلمة واحدة     } فهذا يوم املزيد    ؟  أين عبادي الذين أطاعوين بالغيب ومل يروين        { : منه  
 أرنا: فيجتمعون على كلمة واحدة      ،} لوين  أهذا يوم املزيد فاس   ..  جنيت   أسكنكم لو مل أرض عنكم مل       إين اجلنة   أهليا  {: فيقول  

احلجب ويتجلى هلم فيغشاهم من نوره وينسون كل نعيم عاينوه ، ولـوال أن          -جل جالله    -فيكشف الرب   ؛   إليهوجهك ننظر   
  ..  قضى أال حيترقوا الحترقوا - سبحانه -اهللا 
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} يافالن أتذكر يوم فعلت كذا      { : ل  حىت إنه ليقو  ..  حماضرة   - تعاىل   -وال يبقى يف ذلك اجمللس أحد إال حاضره ربه          
  .)) } مبغفريت بلغت مرتلتك هذه  .. بلى { :  فيقول ؟ أمل تغفر يل.. ياريب :  فيقول ،يذكره ببعض غدراته يف الدنيا .. 
  

  . . مضلةاللهم إنا نسألك لذة النظر إىل وجهك الكرمي والشوق إىل لقائك يف غري ضراء مضرة وال فتنة   
  . ولكم يل - تعاىل -ستغفر اهللا أأقول قويل هذا و. . واحلكمةا يف القرآن والسنة وانفعنا مبا فيهما من اآليات اللهم بارك لن

  
  

  :  اخلطبة الثانية 
  

ونوع هلم األعمال الصاحلة ليتخذوا منها إىل تلك اجلنات سـبال ،            ،  جعل جنات الفردوس للمؤمنني نزال      .. احلمد هللا   
ال .. وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه           .. وضرب مدة احلياة الفانية دوا أجال       ،  لقدوم عليه   وجعل ميعاد دخوهلا يوم ا    

وال مطمع لنا يف اجلنة إال بعفوه ومغفرته ، وأشهد أن حممدا عبد اهللا ورسـوله وخليلـه                  .. غىن لنا طرفة عني عن فضله ورمحته        
  .وصحبه أمجعني صلى اهللا وسلم وبارك عليه وعلى آله .. ومصطفاه 

  
فهـل  ..  أكرم - تعاىل - واهللا ،وإال فإن احلقائق أعظم.. فتلك عبارات ليست إال إشارات : أيها املسلمون .. أما بعد    

 ملن آثر احلياة الدنيا عليها فباع جنة اخللد         اأال فبئس .. فهي واهللا احلياة    .. حنن املشمرون إن شاء اهللا      :  اجلنة ؟ قولوا     إىلمن مشمر   
بئسا لقوم نعموا يف الدنيا .. أوله خماوف وآخره متالف   .. إن أضحك قليال أبكى كثريا وإن سر يوما أحزن شهورا           .. عيش زائل   ب

 وتركـوا   مهلوهاأوبئسا لقوم نسوا اآلخرة      .. خلدوا هلا كأمنا خلقوا هلا وسلكوا يف حتصيلها كل طريق من حالل أو حرام كأمنا              
فَذُوقُوا بِما نِسيتم لقَاء يومكُم هذَا إِنا نِسيناكُم وذُوقُوا عـذَاب الْخلْـد بِمـا كُنـتم     :  يقال هلم    غدا.. أوامر اهللا وأضاعوها    

حني تظهر احلـسرة    ظهر الغنب الفاحش يوم القيامة      فيا عجبا ممن آثر الفاين على الباقي ، وإمنا ي         ) .. ١٤: السجدة  ( .. تعملُونَ
لـيعلمن  : ؤوس األشهاد   ونادى املنادي على ر   .. وردا    إذا حشر املتقون إىل الرمحن وفدا وسيق اجملرمون إىل جهنم           .. والندامة  

 بِأَكْوابٍ وأَبارِيق    *يطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ   و أهل املوقف من أوىل باإلكرام من بني العباد ، فلو رأيت املؤمنني املكرمني              
كَأَمثَالِ اللُّؤلُؤِ   * حور عني و َ *ولَحمِ طَيرٍ مما يشتهونَ     * وفَاكهٍة مما يتخيرونَ    * لَا يصدعونَ عنها ولَا يرتِفُونَ      * سٍ من معنيٍ    وكَأْ

 ونكْنيماً * الْمأْثلَا تواً وا لَغيهونَ فعمسيالً* لَا يلَاماً إِلَّا قلَاماً س٢٦ -١٧:الواقعة  ( س. (  
  

 مث إىل اهللا املنقلب ؛ فأروا اهللا        ساعةفهاأنتم يف زمن احلرث والعمل والكرت واألمل ، وإمنا الدنيا صرب            .. وبعد ياعباد اهللا      
   )١٣٣: آل عمران ( وسارِعواْ إِلَى مغفرٍة من ربكُم وجنٍة عرضها السماوات واَألرض أُعدت للْمتقني   خريا من أنفسكم

  .. ) ٢٥: يونس  (يمٍ واللّه يدعو إِلَى دارِ السالَمِ ويهدي من يشاُء إِلَى صراٍط مستق :  يناديكم - تعاىل -فاهللا 



 
         ١٢/٩/١٤٢٩    املسجد احلراميف                   مد آل طالبصاحل بن حم: فضيلة الشيخل                             اجلنة :عنوان اخلطبة  
  

-٥ - 

 وبِالْأَسحارِ هم يستغفرونَ     * ليالً من اللَّيلِ ما يهجعونَ    كَانوا قَ  : فهلموا إىل اجلنة والرضوان ، وكونوا كمن وصف الرمحن          
هللا ملن أطاب الكالم وأطعم     أعدها ا ..  يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها         اوإن يف اجلنة غرف   ) .. ١٧ -١٦:  الذاريات(

شهر الصالة والصيام   .. وها هو شهر رمضان موسم التوبة واإلنابة وموطن الدعاء واإلجابة            ..الطعام وصلى بالليل والناس نيام      
كُلُـوا  :  يف الـدار اآلخـرة   تزودوا من الصاحلات واستكثروا من احلسنات إىل أن يقال لكم غداً .. والصدقة وصلة األرحام    

      ةيالامِ الْخي الْأَيف ملَفْتا أَسنِيئاً بِموا هبراشوا ألنفسكم فإن يف الناس الفقراء واملساكني وأصحاب الديون         قدم. .)٢٤: احلاقة  ( و
كلهم حباجـة   .. العاجزين والغارمني واليتامى واأليامى ومن غيبتهم السجون وأسر السجناء ومن يتكففون العيش ومن يتعففون               

وصدرت ..  فقوموا حباجام    ويف البالد جلان وطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم ورعاية أسرهم ؛           ..إىل صدقاتكم وزكواتكم    
  .. )٧ – ٥: الليل (  وصدق بِالْحسنى فَسنيسره للْيسرى      * فَأَما من أَعطَى واتقَى    الفتوى بصرف الزكاة هلم ؛ فأعينوهم       

  .اللهم اجعلنا من أهل اجلنة .. اللهم اجعلنا من أهل اجلنة .. اللهم اجعلنا من أهل اجلنة 
  

 وسلم وزد وبارك على     اللهم صل .. هذا ، وصلوا وسلموا على خري الربية وأزكى البشرية رسول اهللا حممد بن عبد اهللا                  
مرته وارزقنا مرافقتـه يف     اللهم أوردنا حوضه واحشرنا يف ز     .. اللهم أوردنا حوضه    .. عبدك ورسولك حممد وعلى آله وصحبه       

 وسـائر بـالد      مطمئناً اللهم أعز اإلسالم واملسلمني وأذل الشرك واملشركني ودمر أعداء الدين ، واجعل هذا البلد آمناً              .. اجلنة  
اللهم وفقه هلداك واجعل عمله يف      .. اللهم آمنا يف أوطاننا وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا ، وأيد باحلق إمامنا وويل أمرنا                .. املسلمني
م ملا فيه صالح العباد     اللهم وفقه ونائبه وإخوام وأعوا    .. اللهم أصلح بطانته واصرف عنه بطانة السوء يارب العاملني           .. كرضا

اللـهم  .. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك املـؤمنني          .. نصر اجملاهدين يف سبيلك يف كل مكان        اللهم ا .. والبالد  
  .. اللهم آمنهم وأرخص أسعارهم ، وامجع كلمتهم على احلق واهلدى يارب العاملني .. أصلح أحوال املسلمني 

  
واقض الـدين عـن املـدينني ،    ، ر املأسورين وفك أس ،  اللهم فرج هم املهمومني من املسلمني ونفس كرب املكروبني          

اللهم اغفر ذنوبنـا    .. اللهم إنا نسألك رضاك واجلنة ونعوذ بك من سخطك والنار           .. واشف برمحتك مرضانا ومرضى املسلمني      
  ..  اخلاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من .. واستر عيوبنا ويسر أمورنا ، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا 

  
.. ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عـذاب النـار     .. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصاحل أعمالنا        

اللهم ما سألناك يف هذا الشهر الكرمي من مسألة صاحلة فاجعل أوفر احلظ والنصيب منها لنا ولوالـدينا ووالـديهم وأزواجنـا                      
 وتـب  العلـيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع      .. ا بالدعاء ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك ومن له حق علينا            وذرياتنا ومن أوصان  

 .  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ، الرحيمعلينا إنك أنت التواب 


