




1
رمـضــان

األحـــــــــــد
03/04/2022

04:5906:1612:40

04:1307:0408:21

، اللهم أهله علينا بالُيمن واإليمان
والسالمة واإلسالم



2
رمـضــان

اإلثنـيــن
04/04/2022

04:5806:1512:40

04:1307:0408:22

، إن صمت فليصم سمعك
.وبصرك، ولسانك



3
رمـضــان

الثالثــــاء
05/04/2022

04:5606:1412:39

04:1407:0508:23

من قام رمضان إيمانًا واحتساباً 
غفر له ما تقدم من ذنبه



4
رمـضــان

األربــعـــاء
06/04/2022

04:5506:1312:39

04:1407:0608:23



5
رمـضــان

الخمـيــس
07/04/2022

04:5406:1112:39

04:1407:0608:24

ذهب الظمأ وابتلت العروق 
وثبت األجر إن شاء الله



6
رمـضــان

الجمـعــة
08/04/2022

04:5206:1012:39

04:1407:0708:25

همَّ رحمَتَك أرجو فال تِكْلني إ لى اللَّ
ه نفسي طرفَة عيٍن وأصِلْح لي شأني كلَّ

ال إلَه إالَّ أنَت 



7
رمـضــان

السـبـــت
09/04/2022

04:5106:0912:38

04:1407:0808:26

ون ساهم في إفطار صائم ولو بالقليل، ليك
!فرصة عظيمة وأجر كبير!لك مثل أجره

ر للجنان، وطالب رضا الرحمن أين المشمِّ



8
رمـضــان

األحـــــــــــد
10/04/2022

04:4906:0812:38

04:1407:0808:27

ْنَيا حَ  نا آِتَنا ِفي الدُّ َسَنًة، َوِفي ربًّ
ارِ اآلِخَرِة َحَسَنًة، َوِقَنا َعذَ  ََ النَّ ا



9
رمـضــان

اإلثنـيــن
11/04/2022

04:4806:0612:38

04:1407:0908:28

؛ كل عمل بن آدم له إال الصيام
فإنه لي وأنا أجزي به 



10
رمـضــان

الثالثــــاء
12/04/2022

04:4606:0512:38

04:1407:1008:29

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، 
والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من 
عذاَ القبر، ومن فتنة المحيا والممات



11
رمـضــان

األربــعـــاء
13/04/2022

04:4506:0412:37

04:1407:1008:30



12
رمـضــان

الخمـيــس
14/04/2022

04:4406:0312:37

04:1407:1108:30

السرُّ في استجابة دعوة المظلوم
والمسافر و الصائم الكْسرة التي

في قلب ُكلِّ واحد منهم



13
رمـضــان

الجمـعــة
15/04/2022

04:4206:0212:37

04:1407:1208:31

اللهم قربني فيه الى مرضاتك ، 
وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ، 

و وفقني فيه لقراءة اياتك



14
رمـضــان

السـبـــت
16/04/2022

04:4106:0012:37

04:1407:1308:32

ر صائمًا فله أجر صائم، من فطَّ
فاحرص على مضاعفة أجرك في 

رمضان أضعافا كثيرة



15
رمـضــان

األحـــــــــــد
17/04/2022

04:3905:5912:36

04:1407:1308:33

ُهمَّ اْهِدِني ِفيَمْن َهَدْيَت، اللَّ
نِ  ْيَت َوَعاِفِني ِفيَمْن َعاَفْيَت، َوَتَولَّ ، ي ِفيَمْن َتَولَّ

رَّ َما َقَضْيَت َوَباِرْك ِلي ِفيَما َأْعَطْيَت، َوِقِني َش 



16
رمـضــان

اإلثنـيــن
18/04/2022

04:3805:5812:36

04:1407:1408:34

إن الله جعل الصوم مضمارًا 
.هلعباده ليستبقوا إلى طاعت



17
رمـضــان

الثالثــــاء
19/04/2022

04:3705:5712:36

04:1407:1508:35

نك سيشهد رمضان عليك بنطق لسا
ونظر عينك،وسُيشار يوم الجمع 
إليك َشِقَي فالن وَسِعد فالن



18
رمـضــان

األربــعـــاء
20/04/2022

04:3505:5612:36

04:1407:1508:36



19
رمـضــان

الخمـيــس
21/04/2022

04:3405:5512:35

04:1407:1608:37

، ٍَ ِة َثَماِنَيُة َأْبَوا ِفي اْلَجنَّ
اَن، يَّ ى الرَّ ٌَ ُيَسمَّ ِفيَها َبا
اِئُموَن  اَل َيْدُخُلُه ِإالَّ الصَّ



20
رمـضــان

الجمـعــة
22/04/2022

04:3305:5412:35

04:1407:1708:38

تستغفر المالئكة 
.اللصائمين حتى يفطرو



21
رمـضــان

السـبـــت
23/04/2022

04:3105:5212:35

04:1407:1708:39

اللهم إني أسألك الهدى والتقى، 
والعفاف والغنى



22
رمـضــان

األحـــــــــــد
24/04/2022

04:3005:5112:35

04:1407:1808:40

اللهم تقبل صيامنا 
.دروقيامنا وبلغنا ليلة الق



23
رمـضــان

اإلثنـيــن
25/04/2022

04:2905:5012:35

04:1407:1908:41

اللهم إني أعوذ بك من جهد البالء،
ودرك الشقاء، وسوء القضاء، 

وشماتة األعداء



24
رمـضــان

الثالثــــاء
26/04/2022

04:2705:4912:35

04:1407:2008:42



25
رمـضــان

األربــعـــاء
27/04/2022

04:2605:4812:34

04:1407:2008:43

؛ فقد بقي القليل ، أْخِلْص وِجدَّ
ٍة خالصٍة، فقد أزف ال رحيل واعزْم بنيَّ



26
رمـضــان

الخمـيــس
28/04/2022

04:2505:4712:34

04:1407:2108:44

اللهم سلمني إلى رمضان 
وسلم لي رمضان

وتسلمه مني متقباًل 



27
رمـضــان

الجمـعــة
29/04/2022

04:2405:4612:34

04:1407:2208:45

َك ُعُفوٌّ كَ  ُهمَّ ِإنَّ ِريٌم ُتِحبُّ اللَّ
ي اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّ



28
رمـضــان

السـبـــت
30/04/2022

04:2205:4512:34

04:1407:2308:46

اللهم اجعل
صيامي فيه صيام الصائمين
و قيامي فيه قيام القائمين



29
رمـضــان

األحـــــــــــد
01/05/2022

04:2105:4412:34

04:1407:2308:47

متك ، الّلهم ارزقنا عماًل صالحًا ُيقّربنا إلى رح
ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك



30
رمـضــان

اإلثنـيــن
02/05/2022

04:2005:4312:34

04:1407:2408:48

نا الذي هـو عـصمُة  ـَ اللـهم أصلح لنا ديـن
نا، أمِرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فـيها معـاُش 

نا التي ٍاليها معادنا ـَ وأصلح لنا آخرت


