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 9من  2الصفحة  رمضانتجديد اإليمان والعشر األواِخر من  :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

  ِّالدليل. كرِّ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى
د بداهللِّ  ونعدوذُ   ،رُ ونسدتففِّ  ونسدتهديه هونسدتعينُ  نحمدُد  هلل، الحمدَ  إنَّ  دأنفُ  شدرورِّ  نمِّ ُ  الندا،أعمَ  وسديئاتِّ  ناسِّ َُّ َمدْن َيْهددِّ 

ا ددد  ددَد َلددُه َولِّي ددا ُمْرشِّ  نبيَّنددا أنَّ  لدده، وأشددهد شددري َ  ال وحددد  للاُ  إال إلدده ال أنْ  وأشددهد ،َفُهددَو اْلُمْهتَدددِّ َوَمددْن ُيْضددلِّْل َفَلددْن َتجِّ
ا كون، شدرِّ المُ  كرِّ  ولو كل ِّه الدين على لُيظهر  الحق ِّ  ودين بالهدى ربُّه أرسله وخليُله، يُّهوصف ورسوُله، ُد عبْ  محمد 

لين، الُفر ِّ  وأصحابِّه رين،الطاهِّ  الطي ِّبِّين بيته آل وعلى عليه وسالمه رب ِّي فصلواتُ   هدمدربِّ  علدى سدار ومن الُمحجَّ
ددا بعددد إخددوا اإليمددان،  ،الدددين يددو  إلددى داهمُهددبِّ  واهتدددى ُنذذوا ال ذذِي     ))ِإن   يقددول للا تعددالى وهددو أحَكددُم القددا لين:أم   آم 
ِمُلذذوا ا ِ  و ع  ذذاِلح  ة   و أ ق ذذاُموا الص  ذذة  ذذاة   و آت ذذُوا الص  ذذُرُمم   ل ُهذذم   الز ك  ذذد   أ ج  ِهذذم   ِعن  بِ  ذذو     و ل   ر  ِهم   خ  ل ذذي  ُنذذون    ُمذذم   و ل   ع  ز   ي ح 
ذِتِهُم  ِإن  )) ويقول عزَّ من قا ل: [.277]البقرا: ذرِِ ِمذ   ت ح  ذاِنِهم  ت ج  يم  بُُّهذم  ِِِِ ِد ِهم  ر  اِ    ه  اِلح  ِمُلوا الص  ال ِي    آم ُنوا و ع 

ن اِ  الن ِعيِم اُر ِفي ج  ه   .[9]يونس:   األ  ن 

ُنوا ال ِي     ))ِإن   ويقول تبارك وتعدالى: ِمُلذوا آم  ا ِ  و ع  ذاِلح  ان ذ    الص  ن ذا ُ  ل ُهذم   ك  و  ِ  ج  د  ِفذر  اِلذِد     * ُنذُزًل  ال  ذا خ   ل   ِفيه 
ُغون   ا   ب  ه   .[108-107]الكهف:    ِحو ًل  ع ن 

ن قددرَ  فددي كتدداب للا تعددالى، نددركر، لوجدددنا عشددرات اليددات الكريمددةَنُعدددَّ و حصددي و أن نُ  -أيهددا األحبَّددة  –لددو أردنددا 
ددر  للاُ  العمددل، فبفيددرِّ اإليمددان ال ُيقبددل العمددُل وال ُيرتضددى، لدديس فيهددا اإليمددان بالعمددل الصددال ، فقدددَّ  اإليمددان وأخَّ

هدددرا فحسدددب، بدددل بفيددددر اإليمدددان يفقِّدددد اإلنسددددان القدددوا النفسدددية واإلرادا القلبيدددة والعزيمددددة القويدددة للقيدددا  باألعمددددال 
يَّة.  الصالحة المْرضِّ

ين، هددو ذاك الَوقددوُد الددر  اإليمددان، ومددا أدراك مددا اإليمددان  اإليمددان هددو تِّلدد  الجددروا المشددتعلة فددي قلددوبِّ المدد من
مَّات والإلبددات عنددد المطبَّددات، اإليمددان   -ُيعيددنهم علددى الخيددرات وعلددى الطاعددات، ُيعيددُنهم علددى الصددبر فددي المدددلهِّ

بددده تسدددمو أرواح المددد منين، وتطمدددئن نفدددوى العدددارفين، فتدددرى مدددنهم الإلبدددات والتفددداؤل والشدددجاعة  -أيُّهدددا السدددادا 
مون وال واإلقدددا ي يتفدداءلون بالمسددتقبل فال عاقبددة للمتقددين، يإلقددون بنصددر للا، وكددان حق ددا علينددا نصددر المدد منين، ُيْقدددِّ

 يهابون، ُيشم ِّرون وال يتكاسلون... وما هرا كلُّه إال من ثمرات إيمانهم الر  عمر قلوبهم بما ُيرضي للا تعالى.

ل زاد الم منين اليقين الإلابت واإليمان الرا -أيها السادا  –لرل     سخ باهلل رب ِّ العالمين.كان أوَّ
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يقددددوى بالطاعددددة ويضددددُعف بالمعصددددية، كانددددت العبددددادات وسدددديلة  لتقويددددة اإليمددددان  -أيَّهددددا األحبَّددددة -وألن اإليمددددان 
ولترسيخه في القلوب، فبركر للا والقرآن والصالاِّ والصيا  والقيدا  والجهدادِّ واإلحسدان يقدوى اإليمدان، وبفيدر ذلد  

 يضعُف ويهتز.

ا فدي الشددا والرخداء، فقدد كدان شدبن النبدي ِّ ا الُعدوألنه كما أسدلفن أن يعتندي دا مدا ببنداء  -صدلَّى للا عليدهِّ وسدلَّم –دَّ
 اإليمان وتقويته في قلوب الصحابة ليكونوا أهال لحمل رسالة اإلسال .

ددا لددرل ،  طيلددة بعإلتدده الشددريفة كددان يعتنددي ببندداء اإليمددان، وأوَل بعإلتدده كددان -صددلَّى للا عليددهِّ وسددلَّم –النبددي ِّ  متفر ِّغ 
ة لبث بضع عشر من السنين وهو يجتهد على إيمان الصدحابة الكدرا ، وهدو يدربيهم ويربيده ربُّده بمدا  يو  كان بمكَّ
ددا، فبالعبددادات والصددالحات تكددون تقويددُة اإليمددان لكددي تكددون أيُّهددا الُمسددلم قددادر ا علددى حمددل  يقددو ِّ  عزيمتدده هددو أيض 

مَّاتِّ    والخطوب...الرسالة والإلبات أما  الُمدلهِّ

دا علدى النبدي  ل البعإلدةِّ الشدريفة فرض  وعلدى صدحابته  -صدلَّى للا عليدهِّ وسدلَّم–مإلاُل ذلِّد : قيدا  الليدل، فقدد كدان أوَّ
دا علدى رسدول للا وغددا ُسدنَّة   خ ذل  فبقي قيدا  الليدل فرض  الكرا ، فلما قو  إيماُنهم واشتدَّ في اإلسال ِّ عوُدهم، ُنسِّ

ذذاا إليدده عنددد مددن دوَن النبددي  مددن الصددحابة والمدد منين، قددال تعددالى: مسددتحبَّة  نفددال  مندددوب   ذذا ))ي  ذذ ُ  أ  ُّه   ُقذذِم  1) ال ُمز مِ 
ذذذذذذذ    ذذذذذذذف  ُ   2) ق ِلذذذذذذذيًة  ِإل   الل ي  ُقذذذذذذذ    أ وِ  ِنص  ذذذذذذذ ُ  ان  ذذذذذذذ ِ  ِزد   أ و    3) ق ِلذذذذذذذيًة  ِمن  ل ي  تِ ذذذذذذذ ِ  ع  ر  ُقذذذذذذذر آن   و  ِتيًة  ال    4) ت ذذذذذذذر 

ُنل ِقي ِإن ا ل ي ك   س  دُّ  ِمي   الل ي  ِ  ن اِشئ ة   ِإن    5) ث ِقيًة  ق و ًل  ع  ط ًئا أ ش  مُ  و  ذارِ  ِفي ل ك   ِإن    6) ِقيًة  و أ ق و  ًحا الن ه  ذب   ط ذِويًة  س 
ُكرِ   7) م   و اذ  بِ ك   اس  ت ب ت     ر  ذ ِ  و  ِتذيًة  ِإل ي  بُّ   8) ت ب  ذِر ِ  ر  ِكذيًة  ف ات ِخذي  ُ  ُمذو   ِإل   ِإل ذ    ل   و ال م غ ذِرِب  ال م ش  دل:     9) و  ]المزم ِّ

1-9]. 

، لكددي تكددون أهددال إن ُرمددت المدددد والعددون فددي النهددار فددال بدددَّ مددن أن تشددحن قلبدد  بالمدددد والطاقددة اإليمانيددة لدديال  
 لحمل القول الإلقيل وللإلبات عليه...

وهكدرا كدان شدبن الصدحابة الكددرا ، وهكدرا هدو حدال مدن تددبعهم  –صدلَّى للا عليددهِّ وسدلَّم  –هكدرا كدان شدبن النبدي 
بإحسددان  فددي كددل زمددان  ومكددان، ليكددون أهددال لحمددل القددول الإلقيددل، لحمددلِّ الدددعوا الربَّانيَّددة، ليكددون أهددال لرفددعِّ رايددة 

 اإلسال  وللصبر على مشقات الطريق وما فيه من فِّتن.
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هددا المختلفددةي  ُيفددتن بهددا ضددعيف المددال والسددلطة والجدا ،  السدرَّاء: فددتن اء، فددتنرَّ الضددفِّددتن اء و فددتن السدرَّ الفدتن ببنواعِّ
... ُيفددتن والتضددحيات والال  والدددماءوالقتددُل والقِّتدداُل  المِّحددنُ اإليمددان، وكددرلِّ  فِّددتُن الضددرَّاء: الجددوا والفقددر والقهددر و 

دددا ضدددعيُف اإليمدددان، ولهدددرا كدددان شدددبن المددد منين وكدددان التوجيددده الربَّدددانيُّ والنبدددو ُّ   لهدددم بدددبن يسدددعوا لتقويدددة بهدددا أيض 
ِّ َصددلَّى للُا َعَلْيددهِّ َوَسددلََّم: يقددولإيمددانهم وتجديددد  وفددي هددرا  َُّ ل ذذُق » َرُسددوُل  ذذان  ل ي خ  يم  ِ   ]أ  َليبلددى[ِإن  اْلِ  ذذو  ِفذذي ج 

ِلُق، ُب ال خ  ل ُق الث و  م ا ي خ  ِدُكم  ك  ذان  ِفذي  ]أ  كما يبلى الإلوب البدالي بعدد االسدتعمال[ أ ح  يم  د  اْلِ  ذدِ  ذَ ُلوا ه   أ ن  ُيج  ف اس 
 [الُمستدرك في والحاكِّم الكبير في الطبراني خرجهأ حسن حديث]. «ُقُلوِبُكم  

، ُينب ِّهندا رسدول الُمسدتدرك فدي والحداكِّم الكبير في الطبراني أخرجهالر   حسنال حديثنعم أيها السادا، في هرا ال
إلدى ضدرورا تجديدد اإليمدان، فبانشدفالنا فدي الددنيا وبمعاملتندا للنداى يضدُعف إيمانندا أو  َوَسدلَّمَ َصلَّى للُا َعَلْيدهِّ للا 

ندددده... بسددددماعنا للمنددددافقين والمددددرجفين، أحيانددددا يهتددددزُّ إيماننددددا أو تضددددُعف نفوسددددنا، لددددرل  وجددددب تفقُّددددد   ُيصدددداب مِّ
ددا،  و  بمددا ذكرنددا مددن صددالا وصدديا  وربددا   فاسددبلوا للا أن ُيجدددد إيمددانكم، وجددددوإصددالحه وتقويتدده وتجديددد  دا م 

وقيددا   وذكددر  وتددالوا  للقددرآنِّ واغتنددا   لمواسددم الطاعددات التددي كتبهددا للا تعددالى لعبدداد  ُفرصددة  ليتعدداونوا علددى تجديددد 
 إيمانهم...

در  م، انتصف شدهُر رمضدان المبدارك، زَرَا فيده مدن زَرا وخداب وخسِّ ٌم من أعظمِّ تل  المواسِّ وها قد انتصف موسِّ
 من قَعد:فيه 

 خدما من بالجناتِّ  بالفوزِّ  صَّ واختُ . ... ماوانهدَ  والهفا  الشهر فَ تنصَّ 
 ر َ حُ  ما ظمَ عُ  يا ويحه فيا مإللي  ....  رامنكسِّ  المسكينُ  الفافل وأصب 
 والندما الهمَّ  إال ديحُص  ترا    .. ..  فما رارالبَ  وقت في الزرا فاته من

 معتصما للا وبحبلِّ  شهر  في ...    هبضاعتَ  التقوى  كانت لمن طوبى

ددر ، و   فلددم رمضددان أدرك مددن المسدكين المحددرو طدوبى لمددن اغتددنم فدي أول الشددهر الفضدديل واسددتمرَّ ثابت دا إلددى آخِّ
 .للا فببعد  له يففر

 رمضدان يددركوا أن يتمنَّدون  كدانوا وقدد الإلدرى  أطبداق تحدت إخوانده بفيداب يدتع  ال مدن – األحبَّدة أيهدا – المحرو 
 …نار اعمأ  من بقي فيمافلننظر كيف نعمل  ،ناوأبقا للا فتوفاهممعنا 
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 بالمدددال مخددددواٌ  والثدددا ، بالمعاصدددي مشدددفول وهدددو الليدددالي هدددر  عنددده انصدددرفت مدددن – اإلخدددوا هددداأيَّ – المحدددرو 
ا ويا حسرته عظيم ياف واألحال ، دَّ عظديم خسدارته... اللهدم ال تجعلندا مدن الخاسدرين وال تكتبندا مدن  ، ويداندامته شِّ

النددادمين، واجعلنددا اللهددم مددن المقبددولين، واغفددر تقصدديرنا يددا غفددوُر يددا رحدديم... أقددول مددا تسددمعون وأسددتففر للا لددي 
 ولكم فاستففِّرو  فيا فوز المستففرين.
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 :الثانية الخطبة

ذد  ): البرايدا رب ِّ  وصدي ةُ  الوصدايا خيدرُ  للا، عبداد اصدطفى، الدر  عبدد  علدى وسدالم ا وصدالا   وكفدى، هلل الحمد ل ق   و 
ن ا ي  ص  ِكت اب   ُأوُتوا ال ِي     و  ِلُكم   ِمذ    ال   العِّصدمة للا فبتقدوى  للا، عبداد للا فداتقوا ،[131:النسداء]  ه    ات ُقذوا أ نِ  و ِإي ذاُكم   ق ذب 
َحدن من والسالمة الفتن، من ، ونحدن نتحددَّع عدن تجديدد اإليمدان، ونحدن نتحددَّع عدن األحبَّدة أيهدا بعدد مَّدا.. أ.المِّ

اغتنددا  مواسدددم الطاعدددات، ونحدددن نتحددددَّع عدددن انقضددداء النصدددف األول مدددن شدددهر رمضدددان، هندددا وجدددب أن ُندددرك ِّر 
ر في أول الشهر ليستدرِّك فيما بقي، ولمدن أحسدن فدي أولِّده ليزيدد فدي إحسدانه، فرصدةٌ  ت لمن قصَّ  بُفرصٌة ال تفوَّ
ددر مددن رمضددان، و  ددم هددرا الشددهر الفضدديل، أال وهددي العشددر األواخِّ  فدديقا مددٌة ال تعددوَّو بموسددم  مددن أخددص مواسِّ

 كذان – موسذل   علي  هللا ىصل   – رسول هللا أن  "  :عنها للا رضي عا شة أ  ِّ الم منين عن مسلم،اإلما   صحي 
وعدن  عنهدا للا رضدي – عنهدا البخدار   وفدي" غيرمذا فذي يجتهذد ل مذا رمضذان مذ  األواخذر العشذر فذي يجتهد
خ     ِإذ ا – موسل   علي  هللا ىصل   – الن ِبيُّ  ك ان  ": َقاَلْت  –أبيها  رُ  د  د   ال ع ش  ر ُ ، ش  ز  ي ا ِمئ  ل ُ ، و أ ح  ظ   ل ي  ق   ."أ م ل  ُ  و أ ي 

دن ذنبِّده ومدا تدبخَّر،  ر من رمضان، وهو الر  ُغفِّر له ما تقدَّ  مِّ  َدَخدلَ  إَِّذاهكرا كان حال النبي  في العشر األواخِّ
ْئَزَرُ ، َشدَّ  اْلَعْشرُ   .أَْهَلهُ  َوَأْيَق َ  َلْيَلُه، َوَأْحَيا مِّ

دا ،فيهدا جهدد  بداذال   ،لهدا وتفدرَّ  للعبادا شمَّر أ : (مئزر  شدَّ )  عدن كنايدةٌ  ببنُّهدا وقيدل المباركدة، الليدالي هدر  مفتنم 
د باالعتكددداف لالنشددفال النسدداء اعتددزال كر للا بددالقرآنأحيددا ليلدده (: ليلددده وأحيددا) ،فددي المسددجِّ القيدددا  و  أحيدددا ليلدده بددرِّ

 فيدبتمُّون  والطاعدات، ربداتالقُ  تلد  فدي معده ليشدركهم( أَْهَلدهُ  َوَأْيَقد َ ) ،الفضديلة الليدالي إحيداء يكدون  هكراف الصالاو 
َدُهم ع ليددربيهم الكددريم، القددرآن معدده ويقددرؤون  ويتعلَّمددون  صددالته فددي بدده وتعددالى،  سددبحانه للا يرضددي مددا لددىوليعددو ِّ

دون  فدبين ،فيكون عملهم من بعد  في صحيفة حسناته بعدد وفاتده    – موسدل   عليده للا ىصدل   – للا برسدول المتبسُّ
ددر    للا، مواسددم باغتنددا  يجتهدددون  فتددراهم قدددوتهم، النبدديَّ  جعلددوا الددرين أيددنأيددن المشددم ِّرون الغتنددا  العشددرِّ األواخِّ

ددن األجددر فددي معهددم لُيشددرِّكوهم بيددتهم وأهددل أبندداءهم جددامعين ددر مِّ ... فددي هددر  العشددر الفضدديلة، فددي العشددرِّ األواخِّ
اليدو  وتبددأ رمضان، تل  التي تبدأ بفروب يو  العشرين من رمضان، وقد نبهنا سابق ا ببن الليلدة الشدرعية تسدبق 

 بفروب الشمس.

د والعشرين من رمضان وتبدأ العشُر الفضيلة  فبفروب شمس اليو  العشرين تبدُأ ليلة الواحِّ
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 .– موسلَّ  عليه للا ىصلَّ  –تبدأ العشر التي كان ُيشم ِّر لها رسول للا 

ذا ُ  ))ِإن ذا تبدأ العشر التي فيها ليلٌة خيٌر من ألف شهر، ليلدٌة قدال للا عنهدا: ن  ز ل  ل ذةِ  ِفذي أ ن  رِ  ل ي  ذد  ذا  1) ال ق  م  ر اك   و   أ د 
ل ةُ  م ا رِ  ل ي  د  ل ةُ   2) ال ق  رِ  ل ي  ذد  ذر   ال ق  ي  ر   أ ل ذ ِ  ِمذ    خ  ذه  لُ   3) ش  ِئك ذةُ  ت ن ذز  و ُ  ال م ة  ذا و الذرُّ نِ  ِفيه  ذ  بِ ِهذم   ِِذِِ ذر   ُكذ  ِ  ِمذ    ر   أ م 
م    4) ة  ت ى ِمي   س  رِ  م ط ل عِ  ح   .]سورا القدر[    5) ال ف ج 

ا)) : َقدالَ  – موسدلَّ  عليده للا ىصدلَّ  – للاِّ  رسدولَ  أنَّ  البخدار  ِّ  فديمتى هر  الليلة المباركدة   و  ذر  ل ذة   ت ح  رِ  ل ي  ذد   فذي الق 
ت رِ  رِ  ِم    الو  ذان   ِمذ    األو اِخرِ  الع ش  م ض  وا ليلدة  الفرديَّدة الليدالي فدي أ     ر  در تحدرَّ القددر التدي لدم مدن العشدر األواخِّ

ر جميعها.  تحدد في أ  ليلة من ليالي العشر ليكون ذل  دافعا ل  لالجتهاد في العشر األواخِّ

رضدي للا  – الكدرا  الصدحبنعم أيها األحبَّة اجتهدوا في العشدر وشدم ِّروا الغتندا  موسدم  قدد ال نحيدا إلدى قابِّلده.  
 مدا كإليدر ا فقدد كدانوا الفاضدالت، والليالي الرحمات، مواسم اغتنا  على النَّاىِّ  أحرصِّ  من كانوا -عنهم وأرضاهم 

 عذذ  صذذحي  ِِسذذناد ماجذذة وابذذ  الترمذذيِ روى  مذذيا وفذذي الغتنامهددا، الُمإللدى الطريقددة وعددن عنهدا يسددبلون  كدانوا
يقة عائشة  فيهذا أقذول ما القدر، ليلةُ  ليلة   أِ علم  إن أرأ   هللا رسول يا" ل قُ : قال  عنها هللا رضي الصدِ 

 عفذو كإن ذ اللهذم قذولي" : [-روحدي فددا   –] قذال ،[الفضديلة الليلدة هدر  فدي رب ِّدي بده أدعدودعاء   خير هو ما]  ؟"
 ."عني فاعف العفو تحب

 العفدو تحدب عفدو إنَّد  اللهدمفبجابده النبدي: قدولي  ربَّهدا، بده تددعو مدا خيدر عدن تسدبل أن تريدد حريصدة   مدن س الٌ 
 المحرومين في هر  األيا  الفضيلة. من تكتبنا وال عنَّا فاعف العفو، تحبُّ  عفو إنَّ  اللهم ،يعن فاعف

حريصا على اغتندا  كدل لحظدة  فيهدا ولهدرا سدنَّ  –وسلَّم عليه للا صل ى–هر  األيا  الفضيلة التي كان رسول للا 
در مدن رمضدان المسدجد فدي االعتكداف ن ةسُ لنا روحي فدا    عا شدة عدن ومسدلم، البخدار   ففدي ،فدي العشدر األواخِّ

يَ  ذان   – موسذل   عليذ  هللا ىصل   – النبي   أن  " :عنها للاُ  َرضِّ ذر   ي ع ت ِكذ ُ  ك  ، ِمذ    األو اِخذر   الع ش  ذان  م ض  ت ذى ر  ف ذا ُ  ح   ت و 
ت ك     ُثم   ت ع ال ى، هللاُ  و اُج ُ  اع   ".ِ ع ِد ِ  ِم    أز 
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وسدداوى الشددياطين وضوضدداء الحيدداا والبعددُد عددن السددكينة واالفتقددار للطمبنينددة... أنددت بحاجددة  لفتددرا  تعددود فيهددا 
 –لنفسِّ ، تعود فيها لرب ِّ ، تعيُش فيها شيئ ا من الراحة للبال والسكينةِّ للروح والُطمبنينة للنفس... سدنَّ لد  النبديُّ 

ر. – وسلَّم عليه للا صل ى  ُسنَّة االعتكاف في العشرِّ األواخِّ

د دددا يلتدددزُِّ  الُمعتكِّدددُف المسدددجِّ ل بالصدددالا والصددديا   وحددددها، بالعبدددادا للا طاعدددة إلدددى الددددنيا أعمدددال عدددن متفر غ  ينشدددفِّ
 واألذكارِّ والقرآن والدعاء .... 

 بنيَّددة المسددجد اإلنسددان فيدددخل رمضددان، مددن العشددرين يددو  شددمس غددروب مددن يبدددأ -أيهددا األحبَّددة  –واالعتكدداف 
ر وال االعتكدداف  مددن اعتكافدده فدديُيكإلِّددُر  …الفضدديل الشددهر أيددا  مددن يددو  آخددر شددمس غددروب حتددى المسددجد يفددادِّ

ل ببمور الدنياي والطاعات والنوافل القربات أنواا  البددَّ  لمدا إالَّ  المسدجد مدن يخدرج وال يشتر   وال يبيع ال) وال ينشفِّ
 …إذا لم يكن هناك مكاٌن مخصٌص  شابه وما الخالء إلى كالخروج منه له

 وتفسددير  القدرآن مدارسددة فدي ذلدد  كدان ولددو للعبدادا، للتنشد أحيانددا   المبداح الحددديث مدن بشدديء   للمعتكِّدف بدبى وال
، لكدي ال يكدون كدبعن مدن رأيندا ممدن يبخدرون مظداهر العبدادات وينسدون وأكدر  لده أفضدل فهدو العلم طلب وفي

مضدددمونها، يتوهمدددون أن االعتكددداف فقددد  بالُمكدددثِّ فدددي المسدددجد، فتدددرى بعضدددهم يحبسدددون أنفسدددهم فدددي المسدددجد 
ُ  ُمتشاغلين بكال  الددنيا، بدل بالفيبدة والنميمدة أحياندا، ملتهدين بدالجواالت وألعابهدا واتصداالتها ومكالماتِّهدا ... فدب

 اعتكاف  هرا  !!

ا. -أيُّها األحبَّة  –أمإلال أولئ    لم يفقهوا الفاية من االعتكاف، لم يفهموا دين للا فهما صحيح 

الفاية من االعتكاف أن تعيش شيئا من الراحة، أن تعيش شيئ ا مدن السدكينة والطمبنيندة فدي قلبد ، أن تعدود إلدى 
كرِّ للا...نفسِّ  ورب ِّ ، أن تعُمر ما بين  وبين للا، أ ر لساَن  عن غيرِّ ذِّ  ن ُتطه ِّ

ومإلل أولئ  الرين لم يفقهوا دين للا بشكل  صحي ، من رأينا وقد تركوا ما افترو للا علديهم مدن خدمدة العجدا ز 
دة االعتكداف  من الباء واألمَّهات، والربا  أما  العدو الكدافِّر علدى الجبهدات، يتُركدون مدا افتدرو للا علديهم بحجَّ

، وفددددددي الحددددددديث القدسددددددي الددددددر  أخرجدددددده اإلمددددددا  البخددددددار ، يقددددددول للا تعددددددالى: فُيضدددددديعون  ددددددا ألجددددددل نفددددددل   فرض 
م ا ...)) ب   و  ر  يء   ع ب دِ ِإل ي   ت ق  ذا إل ي   أ ح ب   ِش  ذ ُ  ِمم  ض  ل يذِ ، اف ت ر  ذا ع  م  ذِدِ   ذز الُ  و  ب  بُ  ع  ت ذى ِالن واِفذ ِ  إل ذي     ت قذر   ح 
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مع  ُ  ُكن  ُ  أ حب بُت ُ  ف ِذ ا أِحب ُ ، م عُ  ال ِيِ س  ر  ُ  ِِِ ، ي س  ب ص  ِصذرُ  ال ذِيِ و  ِطُ   ال تذي وي ذد  ُ  ِِذِ ، ُ ب  ذا،   ذب  ل ذ ُ  ِبه  ِرج   ال ِتذي و 
ا، ي م شي َ ل ِني و ِإن   ِبه  ِطي ن  ُ  س  ُع  ل ِئ ِ  أل  ت ع اذ ِني و  ُِعيي ن  ُ  اس   .  أل 

وزاد على ذِلك ِالنواِف  رقى درجة المحبوبي ، رقذى درجذة مذ   م  تقر ب إلى هللا ِالفرائض التي افترضها هللا،
 كان هللا مادي  في سمع  وبصر  ويد  وِرجل ...

دن أحبابِّد ، نسدبل  للا أن تعينندا علدى الفدروو والنوافدل، نسدبُل  اللهدم أن نكدون مدن  اللهم إندا نسدبل  أن نكدون مِّ
  وحدددبَّ كددل ِّ عمددل صدددال  يقر ُِّبنددا إلددى ُحب ِّددد ، نسددبل  حدددبَّ أحبابِّدد  وأوليا دد ، نسدددبُل  اللهددم ُحبَّدد  وُحدددبَّ مددن ُيحبُّدد

الخيرات وفِّعل الطاعات واجتنداب المنكدرات وأن تففدر لندا وترحمندا، وإذا أردت بقدو   فتندة  فتوفَّندا إليد  غيدر خزايدا 
 وال مفتونين.... إن ِّي داا  فبم ِّنوا.


