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َ  َمَناخِ  ِمنْ ِعنَدَما نَْقَتِرُب  واْل ُ َََلثَِة الر  َةِ ْشُهِر الث   َحانِي 

 ُ َ َها اْلُمسْ أَي   !َفاِضلُ لُِموَن اْل

ُ  ولُ يَقُ  َ َ َو َجل َ الل  َ   َعز  : ُتَهاَكِريَمِة ال َِتي تَلَوْ يَِة الْ ِفي اْل
ِ  َمْغِفَرٍةِمنْ  وااِٰلىَوَساِرُع  " َةٍَعْرضُ  ُكمْ َرب  ٰمَواُت َوَجن  َ َها الس 

ْت  َواْْلَْرضُ   َ َق   اُِعد   |1"ينَ  لِْلُمت 

َ  َنايَُعل ِمُ وَ  ُ  يَرُسوُل الِل َصل  َ ِفي  ل َمَ ِه َو سَ يْ  َعلَ الل 
ِريِف ال َِذي َقَرْأُتهُ الْ  َ َعاءِ  تِْلَك  َحِديث ِالش  ُ َ  الد  ُهم  : "اَلل ٰ

ُ الْ  ٌّ َكِريمٌّ تُِحب   2َعْفَو َفاْعُف َعن ِى"إِن ََك َعُفو 

 ُ َ ُمْؤِمنُ لْ َها اأَي   !ءُ از َ عِ وَن اْل

 َ َ  َعلَْيَنا ِظل ُ َحل  َََلثَِة ال َِتي تَْجُلُب َمَعَها ْشهُ اْل ِر الث 
ُ َو َْل  هِ َنا َجل  َو َعََل و أَْلَطافِ َرب ِ إِْحَساَن  ال ِتي َْل ُتَعد 
كِ  ِرنَاَعلَى أَْعَما ِت َبَرَكاِبالْ َمْصُحوبًَة  ُتْحَصى َ َنِة يَو الس 

ِ اال َِتي تَْملَُؤ أَْروَ  َ ِفي   تََعالَىَحَنا. َو َسُنْدِرُك ِبإِْذِن الل 

 َ َ الل  ِة لَْيلََة ُجُمعَ الْ  مِ وْ يَ يَْوَم الَخِميِس بِ  طُ بِ رْ ي تَ تِ ْيلَِة ال 
َغائِِب  َ  .الر 

ُ نَحْ  َ َ  ال َِذيِه َو نُْثِني َعلَيْ  لَىتََعا َمُد الل   لىَ إِ  َغَنابَل 
َ َهِذِه  وال ي َامِ اْل ُ َةِ ر  ُسوِل وَ  ⸵َحانِي  َ ََلُم َعلَى الر  َ ََلُة َو الس  َ الص 

 َ َتُه الِعَباَدَة وَ ِذي عَ الَْكَرِم ال  َ َاَعةَ ل ََم أُم  ْوبَةَ  الط  َ َو  َوالت 
َعاءَ  رَ ْسِتْغَفاْلِ ا ُ  .عَ َو الَتَضر ُ  َو الد 

 ُ  !َها اْلُمسلُِموَن الََفاِضلُ أَي 
ََلثَةُ َهِذِه الَ   ِمنَ  َقةِ لَِلْسِتَفا ٌِهي ُعْنَوان ⸲ْشُهُر الث 

ََطه ُ  الَغْفلَةِ  ِ  لِْلُعُبوِدي ةِ  يٍ َوعْ َمَع  رِ َوالت  َ  إِن َ . َوَجل َ  َعز َ  لِل 
َََلثَةِ  الَْشُهرِ  ِهِذهِ  َمْوِعدَ  َاِدَرةِ  الَْوَقاِت  ِمنَ  الث   ال ِتي الن 

ُط يحِ تُ ِتي ال   الَْشُهرُ  أَْيضاً  ِهيَ  وَ . ِبَحَماٍس  ُقُدوَمَها َتِظرُ نَنْ 
ْحَمةُ اِفيَها  َ َةُ  لر  َِجُه  ⸲ودِ جُ وُ الْ  مِ الَ عَ بِ  ةُ رَ فِ غْ مَ الْ وَ  اِللَِهي  َو يَت 

 ِعَباَدِة.الْ  إِليَ ِفيَها الُمْؤِمُنوَن ُمْجَتِمِعيَن 

َل أَبْ  إِن َ  َ ُْطِف الَبَدِ أَو  ُ رَ ي َِة ال َِتي َفَتَحَها َواِب الل   انَ ب 
ْهُر ُهَو َعَلَمةٍب جَ ُهَو َشْهُر رَ  هِ دِ ابَ عِ لِ  تََعالَى َ  ٌ. َو َهذا الش 
ِ ا نَ انِ يمَ إِ  َعلَى َ  َعلَىَرْمزٌّ وَ  اِلَْيهِ  ئَِنالُُجو و َجل َ  وَ  َعز َ  ِبالل 
 .َسل َم وَ  َعلَْيهِ  اللُ  َصل َى اللِ  لَِرُسولِ  َطاَعِتَنا وَ  ِتَناَمَحب َ 

ُ أَ   !اءِعز َ لَ ُمْؤِمنوَن اْ لْ َها اي 
ًفا يْ ضَ  انِ تَ كَ ارَ بَ مُ  انِ تَ لَ يْ لَ  َكانَْت  ، ِفي َشْهِر َرَجب 

َ  نِ يْ اتَ ى هَ دَ حْ إِ   .انَ بِ ولُ قُ َعلَى َمَناِزِل   ةُ لَ يْ لَ  يَ هِ  نِ يْ تَ لَ ليْ ال 



ا نَ اتِ بَ لَ طَ  ل ِ كُ  طِ بْ رَ  ةُ لَ اوَ حَ مُ ِهَي  ُب ائِ غَ الر َ وَ  .ِب ائِ غَ الر َ 
ِ اضَ رِ بِ  انَ اتِ بَ غَ رَ وَ  َ َ  هِ ذِ هَ وَ   .تََعالَى الل   ن َ ا أَ نَ مُ ل ِ عَ تُ  ةُ لَ يْ الل 
هُ  وَ هُ  ةِ قَ ف ِ دَ تَ مُ ا الْ نَ اتِ يَ حَ فِي  يي َ يقِ قِ حَ ا الْ نَ بَ سَ كْ مَ  ُ ََوج   الت 
َ ودِ بُ عُ الْ  ناِبَعْهدِ  يَفاءُ َو اْلِ ا ، نَ ب ِ رَ  لىَ إِ  ُتَجاَهُه ُسْبَحانَُه َو  ةِ ي 

 . تََعالَى

ااْ وَ  َ ال َِتي  َفِهَي لَْيلَُة اِلْسَراِء َو الِمْعَراج لَخرُ أَم 
َِحُد َمَع الََما َ تَت  ُ َصلى َ نَِة ال  َِبي  الُل َعليِه َو  ِتي تََرَكَها الن 

ِتِه َو هُ  َ ََم ِلُم  ُرنَا سل  ِ َو الَمْسِجُد الَْقَصى. حيث يَُذك 
ي َِة إِ الِمْعَراُج ِباْلْنِتَقاِل ِمَن ا اد ِ َ ْغَبِة الم  َ ِقَيمِ لَى الْ لر 

وحِ  ُِع ِمَن الْ ي َ الر ُ َرف  َ  .ءِ َبَقاالْ  َناِء إِلَىفَ ِة، َو الت 

 ُ َ  نَ لُمْؤِمنوُ َها اأَي   َفاِضل!اْل
 أَنَا أَْنُفَسَناْهِر َرَجب ِعْنَدَما نَُكوُن َقْد َهي َ َو بَْعَد شَ 

ا َو َجَسِديًا يَْسَتْقِبُلَنا َشْهُر نَْفِسي   إِلَي َشْهِر َرَمَضانَ 
ُرنَا  ⸲نَ ِف َشْهِر َشْعَبا ِفي ُمْنَتصِ . وَ ْعَبانشَ  ِ لَْيلَُة ُتَذك 

َ ال ِن الُمَتََلْلَِئةُ الن ِْصِف ِمْن َشْعَبا ِ َو أَن  َخََلَص ِمَن الَغم 
ِة َو نَْيِل الَعْفوَ الُعُقوبَ  َ َو الَعاِفَيَة يَْكُمُن ِفي ِعَباَدِة  ِة اِللَِهي 

َ وَ   . َجل َ الِل َعز 

َََلثَِة ُهوَ ُر َو آَخِ  ْهُر ال ِذي الَْشُهِر الث  َ لُُه َرْحَمةٌّ  الش  َ  أَو 
َارِ  ِمنَ  ٌَو آَِخُرُه ِعْتق َو أَْوَسُطُه َمْغِفَرةٌّ  أََْل َو ُهَو  ⸲الن 

ِريُف الال َرَمَضانُ  َ ْوم ِ َو  َشْهُر َرَمَضاَن  . ُمَباَركُ ش  َ َشْهُر الص 

َكاِة َو  َ ُر. وَ االُقْرآَِن َو اِلْنَفاِق َو الز  ََفك  ََطُهِر َو الت  ِفي  لت 
َفإِن ََنا نُْحِيي لَْيلََة اْلَقْدِر ال َِتي  ⸲ِخِر أَي َاِم َشْهِر َرَمَضانَ آََوا

 وَ . َقْدَرَها َوِقْيَمَتَها ل َِذيَن يَْعِرُفونَ لِ َشْهرٍ  أَْلِف  ِمنْ  ٌِهَي َخْير
 َناَكْونِ  َحةِ ِبَفرْ  الِعيدَ  نُْدِركُ  ِفإِن ََنا ِف الَمَطا نَِهايَةِ  ِفي

 .َجل َ  وَ  َعز َ  للِ  ُمِطيِعينَ  ِعَباًدا

 ُ  َها اْلُمسلُِموَن الََفاِضل!أَي 

َو أَْن نَْعُبَدُه  ِبَناُقُلو لَِكْي نَْرتَِبَط بَِرب َِنا ِمْن َصِميمِ 
َ ِعَباَدتِِه َو لَِكْي نَعِ   ِق َمَع الَْخََل  يَش َحَياًة تََتَماَشىَحق 

َََلثَِة َهِذه. َفْلَنُتْب ِمْن َعلَْيَنا أَْن نَْغتَ  ِنَم ُفْرَصَة الَْشُهِر الث 
ِيَئِة إِْن َداتَِنا الس َ َعن َعا َنْبَتِعدْ لْ َنا َو أَْخَطائَِنا َو ُذنُوبِ 

ِقيَقِة َو َصْفَحًة َجِديَدًة َمَع الَحِق َو الحَ  َنْفَتحْ لْ ُوِجَدْت وَ 
ُروَر إِلَى القُ  الَفَرَح وَ  ْحِمْل نَ لْ وَ  الَخْيِر َو الَجَماِل  ُ ُلوِب الس 

َ لْ وَ  الُمْنَكِسَرةِ  لُِشُعوِر   ِمْن ُشُعوِر "أَنَا" َو نَِصلُ َنْفَتك 
ْنَيا َو الَِخَرة. َكَذا نَْسعُد ِفيهَ  "نَْحُن" وَ  ُ  الد 

أَْن تَُكوَن  تََعالَى للَ اُل ئَ َبِة أَسْ َو ِبَهِذِه الُمَناسَ 
َََلثََة َو لَْيلةَ الَ  َجْلِب الَخْيِر  يَغائِِب َسَبًبا فِ الر َ  ْشُهَر الث 

ٍد َصلى َ  َ ِة ُمَحم  َ أَْسأَُل اللَ وَ ل ََم. سَ الُل َعليِه وَ  لَِشْعِبَنا َو ِلُم 
َشْعَباَن َو أَْن َرَجَب و ْيًضا أَْن يَُباِرَك لََنا ِفي َشْهَرْي أَ 

 .نَ يَُبل َِغَنا َرَمَضا
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ةِ  ينِي َ ِ ُة لِْلَخَدَماِت الد   الُمِديرِي َُة الَعام َ


