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وَحانِيَّةِ اْلَ  ِمْن َمنَاخِ ِعنَدَما نَْقتَِرُب "  " ْشُهِر الثَََّلثَِة الرُّ

 

 

 
ِمنُ ل  َها اأَي   َ ُمؤ   ! ءُ از  عِ وَن ال 
ُ نَحْ    يَّامِ اْلَ َهِذِه  غَنَا بَلَّ  ِه الَِّذي َعلَيْ  ونُثْنِي  تَعَالَى َمُد ّللاَّ

وَحانِيَّةِ ال لَ ن  وَ  ⸵ رُّ سُوِل الَْكَرِم الَّ  ن سلم  وَ  يصَّ ِذي َعلََّم َعلَى الرَّ

تَهُ الِعبَاَدةَ  ْستِْغفَارَ  َوالتَّْوبَةَ  َوالطَّاَعةَ أُمَّ َع. والدَُّعاءَ  واْْلِ  والتََضرُّ

نَا  َرب ِ ِر الثَََّلثَِة الَّتِي تَْجلُُب َمعََها إِْحَساَن ْشهُ اْلَ  َعلَْينَا ِظلُّ  يَِحلُ 

َمْصُحوبَةً   تُْحَصى وَلَ ال تِي ََل تُعَدُّ  وأَْلَطافِهِ  ،وَعََل  َجل  

   َحنَا. االَّتِي تَْملَُؤ أَْروَ   والسَِّكينَةِ  ِرنَاَعلَى أَْعَما تِ بََرَكابِالْ 

 ! َها ال ُمسِلُموَن الَفَاِضلُ أَي  
 في ستقامةِ واْل  الغَْفلَةِ  ِمنَ  قَةِ ِلَلْستِفَا ٌعُْنَوان يه الشهرُ َهِذِه 

ِ   ِلْلعُبُوِدي ةِ   الَْوقَاتِ  ِمنَ هي  الثَََّلثَةِ  الَْشُهرِ   ِهِذهِ  إِنَّ . َوَجلَّ  َعزَّ  لِِلَّ

ْحَمةُ اطُ فِيَها ي حِ تُ  ر  شه  أها نل . قُُدوَمَها تَِظرُ نَنْ  ال تِي  النَّاِدَرةِ   لرَّ

َو يَتَِّجهُ فِيَها الُمْؤِمنُوَن ُمْجتَِمِعيَن ،  هذا الكون ةُ رَ فِ غْ مَ الْ وَ  اِْللَِهيَّةُ 

 . هْ حمتِ بنا عزوجل ورَ رَ  فوِ طلباً لعَ ،  ِعبَاَدةِ الْ   إِليَ 

ِ ا نَانِ يمَ إِ  َعلَى عَلمةُ هَُو بالطاعاِت  الشَّْهرِ غَلَل هذا ستِ إإن    بِالِلَّ

  َطاَعتِنَا  وَ  تِنَا َمَحبَّ  َعلَى َرْمزً وَ ،  اِلَْيهِ  ئِنَا لُُجو و َجلَّ  وَ  َعزَّ 

 . َسلَّم وَ  َعلَْيهِ  للاُ  َصلَّى للاِ  ِلَرسُولِ 
ِمنوُ َها اأَي   َ  نَ لُمؤ   فَاِضل!ال 

َ نْ يِ لْ عَ  بُ يجِ  ،ْهِر َرَجبْ شَ  ضاءِ انقِ بَْعَد   إِلَي أَْنفَُسنَا ئَ َهيأن ن ا

 لِ غَلَ ستِ في إ  َوكذا والصيامِ  بالطاعاتِ  َشْعبَانِ  َشْهرِ  إستقبال

 َلستقبالِ  دَ كما يجب علينا ان نستعِ  ،نَ َشْعبَامن  النصفِ  ليلةَ 

ً نَْفِسيًّشهُر الخيِر والبركاِت والقران  َرَمَضانَ شهِر   .  ا َو َجَسِديا
لُهُ َرْحَمة  ،الَْشُهِر الثَََّلثَِة هذه ُر آَخِ فهو َو   َو أَْوَسطُهُ َمْغِفَرة   أَوَّ

َشْهُر الصَّْوم ِ َو القُْرآَِن  َشْهُر َرَمَضاَن  ، النَّارِ  ِمنَ  ٌ آَِخُرهُ ِعتْق

َكاةِ َو  ِخِر فِي آََوا  . وَ والعبادة  التََّطُهِر َو التَّفَكُّرَو اِْلْنفَاِق َو الزَّ

 ِمنْ  ٌ الَّتِي ِهَي َخْير لليلةِ ا  هذِه  نُْحيِيَ أن ا وعلين اْلقَْدرِ  لَْيلَة  ه أَيَّامِ 

  بِفَْرَحة   الِعيدَ  نُْدِركُ  علينا ان الشهر   نَِهايَةِ  وفِي .َشْهر أَْلفِ 

 . َجلَّ  وَ  َعزَّ  لربنا   ُمِطيِعينَ  ِعبَاًدا نَاَكْونِ  ،وسعادة  
 ! لكرامَها ال ُمسِلُموَن اأَي  
عزوجل بنا ما بيننا وبين رَ  العبوديةِ  وابطَ رَ  نقوي ِلَكْي 

الَْخََلِق  َمَع  يَش َحيَاةً تَتََماَشىَحقَّ ِعبَاَدتِِه َو ِلَكْي نَعِ  ونَْعبَُدهُ 

من  الى للاِ  بْ لنتُ فَ أَْن نَْغتَنَِم فُْرَصةَ الَْشُهِر الثَََّلثَِة َهِذه.  َعلَْينَا

 ما استطعنا، فدربُ  الخيراتِ  علِ إلى فْ  ادرِ بَ لنُ و  نانوبِ ذُ  جميعِ 

أَْن  نسالُ للاَ  "اما  تخ .لدْ خُ يَ  فلنْ  ، ومهما طالَ قصير   العمرِ 

ونحن  نَ َشْعبَاَن َو أَْن يُبَل ِغَنَا َرَمَضاَرَجَب ويُبَاِرَك لَنَا فِي 

 . بصحة  وعافية  وَخير" 
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