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 " ةِ كَ ارَ بَ مُ الْ  رِ هُ شْ أَ  ةُ ثَ لَ ثَ َمْوِسُم اْلَبَرَكةِ:  "
 

َ ْلُمْسلُِموَن ا اي ُهَ أَ  اءُ اْل َ  !ِعز 

ِفي  ةِ كَ ارَ بَ مُ الْ  رِ هُ شْ أَ  ةِ ثَ لَ ثَ  نَْحُن ْاآلَن َعلَى َعَتَبةِ 
ْحَمُة َواْلُغْفَراُن.  َ ِ لََها الر  َ ِ اَْلَحْمُد ِرَحاِب اّلل  َ  ال َِذي ّلِل 

ِ ْلَحْمُد االُمَباَرَكِة. وَ َصلََنا إَلَى َهِذِه ْالَي َاِم أَوْ  َ  ّلِل 
باً طَ  َكِثيراً َحْمًدا   لَىعَ  َونَُسل ِمُ  ِلي ِ صَ نُ و َهيفِ ُمَباَركاً  ِي 

َنا اْلَحِبيِب  ِ  .ينَ لِْلَعالَمِ  اُْرِسَل َرْحَمةً  ال َِذينَِبي 
 ُب جَ رَ ِبَما ِفيَها  ةَ كَ ارَ بَ مَ الْ ةَ ثَ لَ الث َ رَ هُ شْ لَ اْ  ن َ إِ 

َغائِِب   تَبَدأُ َمَع ُحُلوِل لَْيلَةِ انُ ضَ مَ رَ وَ  انُ عبَ شَ وَ  َ  الر 
ُ َمع  َوتَْصَعُد  .لَْيلَِة اْلِمْعَراِج َولَْيلَِة اْلَبَراَءةِ َوتَْسَتِمر 
ِة  َ َ َعلَى اْلِقم   ِتي َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهر  َمَع لَْيلَِة اْلَقْدِر ال 

ُز ُج َوتََكل َُل َمَع ِعيِد الْ َتو َ تَ و ِ ا نَ تَ دَ حْ وَ ِفْطِر ال َِذي يَُعز 
ََتَنا. ل َِذي يَِزيُد اا وَ نَ نَ امُ ضَ تَ وَ  تََنا َوَمَحب  َ َ َمَود   رَ هُ شْ لَ اْ إِن 

ل َِذي نَْنَتِظُرُه اْلُمَباَرُك اَ ِهَي َضْيُفَنا  ةَ كَ ارَ بَ مَ الْ  ةَ ثَ لَ الث َ 
َا.  ْبِر ُمْنُذ ُمَغاَدَرتِِه َعن  َ ِمْن أَْجِل َذلَِك لََقْد َمَع َفاِرِغ الص 
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ِ صَ  َ ُ َعلَْيِه َوَسل َمَ َدَعا َرُسوُل اّلل  َ ِحيَنَما يَْسَتْقِبُل  ل َى اّلل 
َ بَاِرْك لََنا ِفي َرَجب اَ } َهَكَذا: ةَ ثَ لَ الث َ  رَ هُ شْ لَ اْ  لل َُهم 

 1{َوبَل ِْغَنا َرَمَضانَ  َوَشْعَبانَ 
َ ؤِمُنوْلمُ ا اي ُهَ أَ  اءُ َن اْل َ  !ِعز 
 ةٌ ي َ نِ مَ زَ  ةٌ رَ تْ فَ  يَ هِ  ةَ كَ ارَ بَ مَ الْ  ةَ ثَ لَ الث َ  رَ هُ شْ لَ اْ  ن َ إِ 

ُ ا يهَ فِ وَ  ةٌ ينَ مِ ثَ  ُل تَ تَ وَ َغَزاَرًة  ةُ ي َ هِ لَ لِ اْ  ةُ كَ رَ بَ الْ تَُصب  َ َنز 
ِكيَنُة  َ ُة الس  َ بَانِي  َ وِحي َ ال َمْأنِيَنةُ ط ُ َوالالر  ُ َلى عَ ُة ر 
 ِت اقَ وْ لَ اْ  هِ ذِ هَ َسَنا ِفي نَْحُن نَُحاِسُب اَْنفُ وَ ُصُدوِرنَا. 

ُد ِميثَ  َونُْدِرُك َغايََة ِخْلَقتِ ةِ كَ ارَ بَ مُ الْ  ِ  اَقَنا.َنا َونَُجد 
َاَعةِ َواْلِعَباَدِة  َجُه إَلَى الط  َ ْالَْعَماِل لَى َوإِ َواْلَحَسَنةِ َونََتو 

 انَ وبَ لُ قُ  حُ لِ ْص نُ اْلَْوَقاِت ْالُْخَرى وَ  نَ مِ  رَ ثَ كْ أَ الَخْيِري َِة 
َة. وَ َونَْبِني َعالَ  َ وِحي  ُ ا نَ اتِ بَ اجِ وَ  رُ ك َ ذَ تَ نَ َمَنا الر 

َ نَ اتِ ي َ ولِ ؤُ سْ مَ وَ   .ةِ ايَ حَ الْ َفْوَضى ي ا فِ اهَ نَ لْ مَ هْ ي أَ تِ ا ال 
 اْلُمْحَتَرُموَن!َن ْسلُِموْلمُ ا اي ُهَ أَ 

َ ال َلْيلََة  اْلُجُمَعةِ  ال َِتي بَْيَن يَْوِم اْلَخِميِس ويَْومِ إِن 
َغائِِب  َ  ي ِ هِ لَ لِ اْ  ِض يْ فَ الْ بِ  ةٌ يئَ لِ مَ اْلَقاِدَمِة ِهَي لَْيلَُة الر 

َ الر َ  ةِ كَ رَ بَ الْ وَ  ُمْحَتَرمُة ِبَمْعَنى ِهَي الْ  ُب ئِ َغار َ لاَ . ةِ ي َ انِ ب 
َ لَ َوا ُغوبَةُ اْلَمرْ وَ   ِهَي ِب ئِ َغار َ ْيلََة الْلُمْشَتاَقُة َكِثيًرا. إِن 

َ اْلَْشهُ نَِذيُر  ََلثَِة َوَرُسوُل َشْهِر َرَمَضاَن ال   ِذي َشْهرِر الث 
َياِم.  ِ  َب اسِ كَ مَ الْ  ن َ أَ ا بِ رنَ ك ِ ذَ َهِذهِ الل َْيلَةَ تُ  ن َ إِ اْلُقْرآِن َوالص 

ِة ا نَ اتِ يَ ي حَ فِ  ةَ ي َ يقِ قِ حَ الْ  َ ُ مَ اْلَيْوِمي  َحاِب ال َِتي تَُمر  َ َ الس   ر 
هُ ت َ لِهَي ا ُ َِريِق  َوج  ِ ى لَ إِ نَْحَو الط  َ َقْلًبا ى الَ عَ تَ وَ  هُ انَ حَ بْ سُ  اّلل 

َ ودِ بُ عُ لْ َواْلَوَفاُء ِباْلِميَثاِق ا  ِعْلًما. ةِ ي 



 اْلُمْحَتَرُموَن! ْؤِمُنونَ ْلمُ ا اي ُهَ أَ 

اْلَكِريَمةِ  ةِ آليَ اْ يَُقوُل َرب َُنا ُسْبَحانَُه َوتََعالَى ِفي 
 َ : يالِ الت َ  وِ حْ ى الن َ لَ عَ ِتي بَ طْ خُ  ةِ ايَ دَ ي بِ ا فِ هَ تُ أْ رَ ي قَ تِ ال 
َ َوْلَتْنُظْر نَْفٌس َما  يَا﴿ َ أَي َُها ال َِذيَن آَمُنوا ات َُقوا اّلل 

 َ َ إِن  َ َمْت لَِغد  َوات َُقوا اّلل  َ َ َخِبيٌر بَِما تَْعَملُونَ قَد  َ  2﴾ اّلل 

، ِوْفًقا  ِ لَِهي   نْ أَ  ن  مِ ؤْ مُ  ل ِ ى كُ لَ عَ ْنَبِغي يَ لَِهَذا الِخَطاِب اْلِ
َهِذِه اْلَْشُهِر  ِخَللَ  رِ يْ خَ الْ  نَ مِ  يدِ زِ مَ الْ  لِ ذْ ى بَ لَ ى إِ عَ سْ يَ 
َ ُطُرَق  .انِ رَ فْ غُ الْ وَ  ةِ مَ حْ الر َ  نَ مِ اْلُمَباَرَكِة  ةِ ثَ لَ ث َ ال َوإِن 

ى لَ عَ  يلُ لِ دْ لت َ اَ تَاَرةً اْلَخْيِر َكِثيَرُة. َعلَى َسِبيل اْلِمَثاِل؛ 
َ َعْن َسِبيِلهِ  الص َ يِق رِ الط َ   تَاَرةً وُهو َصَدَقٌة،  َواِب لَِمْن َضل 

ْوَكِة أَِو إِلَى َغْيِر َذلَِك َعْن َطِريِق  َ َعْزُل اْلَحَجِر أَِو الش 
 َواِْنَفاُق ينَ اجِ تَ حْ مُ الْ  ةُ دَ اعَ سَ مُ  وتَاَرةً  الَناِس ُهَو َصَدَقٌة،

ٌد َعْن َمَساِكينِ ال َ ْنَفاَق لَْيَس مَجر  َ اْلِ  ُهو َصَدَقٌة. ِلَن 
ِة بَْل ُهَو يَْشُملُ  الُمَساَعَدةِ  َ  اِت نَ سَ حَ الْ َعلَى  الَمالِي 

َنا اْلَحِبيُب صَ عَ و ِ طَ تَ مُ الْ  ُ ُ َعَلْيِه ِة. يُِشيُر نَِبي  َ ل َى اّلل 
ْنَفاقِ إِلَى َكْثَرِة أَْنَواِع ُطُرِق  َوَسل َمَ   ل ُ كُ َقائًِل: } اْلِ

 يلِ لِ الذ َ اَْلُمَساَعَدُة لِْلَمِريِض  3{ةٌ قَ دَ صَ  وف  رُ عْ مَ 
َواَء ِهَي َت  الوَ  َ  !يل  بِ نَ  ك  ولُ سُ  نْ مِ  هُ ا لَ يَ . ةٌ قَ دَ صَ ْوِفيُر لَُه الد 
عَ انَاوضَ رْ مَ لِ  لِ مَ لَ اْ  ورَ نُ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  يلٌ مِ جَ  ُهوَ  مْ كَ  ُ ََبر   اَلت 
َ ابِ  ع   َغْيرَ  ةِ ي َ عِ ذْ جُ ا الْ يَ لَ خَ الْ وَ  اعِ خَ الن ُ وَ  اءِ ضَ عْ ْل َ ُمَتَوق ِ أي 

ي     َياِت ِمْن ُمْقَتضَ  وَ هُ  وكِ لُ ا الس ُ ذَ هَ  لَ ثْ مِ . ِعَوض  َماد ِ
َ رِ شَ بَ الْ وَ  ةِ ي َ ينِ ا الد ِ نَ تِ ي َ ولِ ؤُ سْ مَ  َ  .ةِ ي   اِت ي َ وكِ لُ الس ُ  هِ ذِ هَ إن 

َما ِفي ِ ََلثَِة اْلُمبَ  اَلِسي  ِبَما أَن ََها َمْوِسُم َرَكِة اْالَْشُهِر الث 
                                                           

 59/18ُسوَرةُ اْلَحْشِر،  2
 33،بَاُب األَدَِب ، ي  ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ  3
 5/32ُسوَرةُ اْلَمائِدَةِ،  4

ِ هَ ن أَ مِ  ةٌ دَ احِ وَ  يَ هِ اْلَبَرَكة  ُِب  ْعَمالِ االَ  م  إِلَى ال َِتي ُتَسب 
.  َفْوِز َمْرَضاةِ  َ َ َوَجل  ُ تََعالَى ِفي ِكَتابِِه َرب َِنا َعز  َ َوَقاَل اّلل 
َاَس  ﴿اْلَكِريِم:  َوَمْن أَْحَياَها َفَكأَن ََما أَْحَيا الن 
  4﴾َجِميًعا
 َن اْلُمْحَتَرُموَن!ْسلُِموْلمُ ا اي ُهَ أَ 

َ اْلَْشهُ    بَاُب اْلُمَباَرَكَة ِهيَ  ةَ ثَ لَ ث َ َر الإِن 
ِذِه إًِذا َدُعونَا نَْنَتِهُز هَ  .ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ َمْفُتوٌح ُفْرَصة  

َِخُذَها َوِسيلًَة لَِكْي نَفُوَز ِبَها  ِ ِمْن ِرَضا االُفْرَصَة َونَت  َ ّلل 
 َ الَِحِة ِفي َهِذِه اْل َ ي َاِم َمَع ِخَلِل اْلِعَباَدِة َوْالَْعَماِل الص 

َ ودِ بُ عُ  رُ صِ حَ نْ نَ  ا الَ ونَ عُ دَ لََيالِيَها.  َ لَ اْ  هِ ذِ ي هَ ا فِ نَ تَ ي   امِ ي 
َ وَ  َى يَْأتِيَنا  ْل بَ  طْ قَ فَ  يالِ يَ الل  ُ ِفيَها َحت  ْلَيِقيُن. انَْسَتِمر 

ِ  اِلَي َفْلَتُكْن َرْغَبُتَنا  َ بَْذُل  يهِ  ،َداًِما ُطوَل ِحَياتَِنااّلل 
ِ تََعالَى.أْقَصى ُجْهدِ  َ  نَا ِفي َطِريِق اْلَفْوِز ِرَضا اّلل 

َغائِِب  ، أَُهن ِئُ ُمَناَسَبةِ َوِبَهِذِه الْ  َ ِتَنا  لَْيلََة الر  َ ِلُم 
 ِ َ تََعالَى  َوأَْسأَلُ  .هِ رِ أسْ بِ اْلَعِزيَزِة َولِْلَعالَِم اْلِْسَلِمي  َ اّلل 

 َرَكةَ اْلُمَبا ةَ ثَ لَ ث َ َهِذِه اْلَْشُهَر الَوِسيلًَة أَْن يَْجَعَل 
ْحَمِة َواْلَمْغِفَرِة َواْلَبَرَكِة َوِهَدايَِة اْلَبَشرِ  َ  مِ لَ س َ  واللِلر 

ِ مِ الَ عَ الْ   .ي 

 ةِ ي  ينِ الد ِ  اتِ مَ دَ خَ لْ لِ  ةُ ام  عَ الْ  ةُ ي  يرِ دِ مُ لْ اَ 


