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 العشر األواخر
 

ل لعباده الؿتؼقن إلى مرضاته سبقًًل، وأوضح لفم  الحؿد هلل الذي سفَّ

وهو الؿحؿود طؾى  صريق الفداية وجعل اتباع الرسول طؾقه دلقًًل، أحؿده 

ره وقضاه، وأستعقـُ ه استعاكة َمن يعؾُم أكه ال ربَّ له غقره، وال إله له كل ما قدَّ

 سواه.

وأشفد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، شفادًة يلمُن َمن قالفا، وطؿل 

بؿؼتضاها يوم الػزع األكرب، ما أُودطفا صدٌر إال استؼر واكشرح، وال أُشرهبا 

خاصم بربهاهنا َفؾج،  قؾٌب إال اصؿلن واكػسح، َمن استػتح بنيؿاهنا َولج، وَمن

وَمن حاد طن بقـاهتا الواضحة السؿحة زلَّ وزلج، هي كؾؿُة التؼوى، وهي 

 العروة الوثؼى، وهي التي جعؾفا إبراهقُم كؾؿًة باققة يف َطِؼبه لعؾفم يرجعون.

وأشفد أنَّ محؿًدا طبده ورسوله، خقر َمن صؾى وصام، وهتجد وقام،  

ػاه لؾبًلغ والرسالة، وأيَّده بالُحجج البُْؾج، الذي اكتؼاه من أصفر سًللة، واصط

ه بالـصر الؿمزر والَػؾج، رمى به األقران فلتاهم دون ُلبث، وأكزل طؾقه  وخصَّ

ى ما طؾقه ائتؿـه، ولم يحتسب إال طؾى  الؼرآن فؼرأه طؾى الـاس طؾى ُمؽث، أدَّ

ن آزروا اهلل أجره وثؿـه، صؾى اهلل وسؾم وبارك طؾقه، وطؾى آله وأصحابه الذي

ووذروا، وأكصاره الذين آوْوا وكصروا، كجوم الُفدى الؾوامع، وُغقوث الـدي 

الفوامع، صًلًة وتسؾقًؿا يفبان َهبوب الرياح، ويتعاقبان تعاُقب الؿساء 

 والصباح، وطؾى َمن تبعفم بنحساٍن إلى يوم الدين، وسؾَّم تسؾقًؿا مزيًدا.

o  p 
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ا بعُد:   -أمَّ

؛ فنهنا وصقُة اهلل لألولقن فقا أيفا الؿممـون! أوصقؽم ب تؼوى اهلل طزَّ وجلَّ

ڻ ۀ ۀ ہ )واآلخرين، قال الحق، سبحاكه:  ڻ ڻ ڻ 

هي كجاتؽم يوم ُيـصب  وتؼوى اهلل ،  [131]النساء: (ھہ ہ ہ ھ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )الصراط، قال الحق، سبحاكه: 

 .[27]مريم: (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

تؾط الظًلم بالـور، قال الحق، وهي برهاكؽم يوم تؾتبس األمور، ويخ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) سبحاكه:  [72]األىفال: (چ چ ڇ ڇ 

 ،.  والتؼوى هي أساس كل خقٍر، بنذن اهلل طزَّ وجلَّ

طباد اهلل! ال زلـا وإياكم كتػقَّلُ ضًلل هذا الشفر الػضقل، مضى مـه طشرون 

يوًما، وبؼي الثؾث األخقر، مضت أيامه سريعة، وأوشؽت ِخقامه طؾى 

ويض، وشؿسه طؾى األُفول، باألمس بدأ رمضان، وها كحن القوم طؾى التؼ

 أبواب وداطه وتوديعه، ذهبت تؾك الؾقالي، فقا هلل كم من ُغرةٍ جعؾفا اهلل 

لًلهتبال، ويا هلل كم كعؿٍة يف تؾك الؾقالي تزن رواجح الجبال، أطرضـا طـفا 

 لطقٌف بعباده. وهي ُطرضة اإلقبال، ولؽنَّ اهلل 

من شفر  (1)ؾك األيام، وبؼي ُزبدهتا وُخًلصتفا، هي العشُر األخقرمضت ت

رمضان الؿبارك، الذي هو كـُز الخقرات، وُيـبوع الربكات، ومستودُع 

 الؽرامات، بنذن رب األرض والسؿاوات.

                                                                 

 رة.أُفَضل استعؿال لػظ األَُخر أو األواخر، أو األخق (1)
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ؾه اهلل  ل  إنَّ شفر رمضان فضَّ طؾى سائر الشفور تػضقًًل، كؿا فضَّ

 .طؾى سائر الخؾق تػضقًًل  --محؿًدا 

وإن شفر رمضان يتػاضل فقؿا بقـه، فالعشُر األخقر مـه أفضل من 

ا،  العشرين األُول، فقوٌم بدهر، ولقؾُة بللف شفر، فالسعقد َمن أستودطفا بِرًّ

ا.  واستحػظفا من العؿل الصالح خبقًة زاكقًة وِسرًّ

يجتفاد يف العشار األخقار  --كعم طباد اهلل، كاان الـباي 

يف غقره من أيام رمضان، كان يجتفد يف العشر األخقر  من رمضان، ما ال يجتفد

من رمضان ما ال يجتفد يف العشارين األُول مـاه؛ كؿاا تؼاول طائشاة، رضاي اهلل 

-إَِذا َدَخااَ  الَعُرااُر  َكاااَ  النَّيِااي  » تعااالى طـفااا وأرضاااها:

-األخوااااار
(1)

َظ أَُهَ اااااُه َشااااادَّ ِمَُاااااَزَرئ، َشااااادَّ ِمَُاااااَزَرُئ، َوأَُيوَاااااا لَوَُ اااااُه، َوأَيَُ ااااا 

»
(7)

. 

-)شااادَّ مهااازره(: كِـاياااًة طااان تااارك الجؿااااع، وأحقاااا لقؾاااه، كاااان الـباااي  

-  يف العشرين األُول يخؾط الؼقام بالـوم، فانذا جااء العشار

-الؾقال كؾاه، فاًل يغؿاض لاه جػااٌن  --األخقار قاام الـباي 

- يرجااااو بااااذلك لقؾااااة الؼاااادر، وكااااان يااااوقظ أهؾااااه ،-

- كااان يااوقظفم بـػسااه ،--دركوا ؛ لقاا

هااذا الخقاار العظااقم، ولقـااالوا هااذا الثااواب الجزياال، الااذي َماان ُحرمااه ففااو 

الؿحروم، كؿا قال، 
(3)

. 

                                                                 

 الؽؾؿة لقست موجودة يف كص الحديث؛ لذا وضعتفا بقن الشرصقن. (1)

 (.1114(، ومسؾم )2224أخرجه البخاري ) (2)

 (.12/ 8طؾى مسؾم ) "شرح الـووي"يـظر: (3)
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َمن ُحرم هذا الخقر، وهذا الـبع الؿتدفق مِن الحسـات والخقرات ففو  

 الؿحروم.

كعم طباد اهلل، أيام شفر رمضان أياٌم معدودة، أياٌم معدودة تسقر سريًعا، 

ط ففا كحن أبـاء القو م كؾـا يشفد ذلك، والؽل يضرب كفَّ الحقرة، طؾى ما فرَّ

، هذه العشر األخقر هو ُزبدة وخًلصة 
َّ

يف العشرين األول، ولؽن يا أُخي

 : پ پ پ ڀ ڀ ڀ )األيام؛ فقفا لقؾة هي لقؾة الؼدر، قال اهلل، طزَّ وجلَّ

 .[3]الؼْدر: (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

فا كل أمٍر حؽقم، هذه الؾقؾة هذه الؾقؾة العظقؿة هي الؾقؾة التي ُيػرق فق

 فقفا الؼرآن.  هي التي أكزل اهلل 

طؾاى إدراكفاا واهتبالفاا، وقااد  هاذه الؾقؾاة حاثَّ الـبااي 

، ولؽاان حصاال ُمًلحاااٌة بااقن بعااض أصااحابه، أُرَيفاا الـبااي 

فخرج إلقفم يػض االشتباك، ويحُل الـزاع، فلُكسقَفا الـبي، 
(1)

 

-ًلف والِجاااادال، والـبااااي وهااااذا دلقااااٌل طؾااااى شاااامم الِؿااااراء والِخاااا

-  هاذه الؾقؾاة، ال شاك أكاه باقَّن بالن هاذا خقاٌر 
َ

حقـؿا أُكساي

بااقَّن أهنااا يف العشاار األواخاار ماان رمضااان،  ♥لفااذه األمااة، لؽـااه 

وأرشد إلى أن تُدرك يف الؾقاالي الاوتر، فتُادرك يف لقاالي الاوتر مِان رمضاان، يف 

أو واحٍد وطشرين، أو سبٍع وطشرين، أو خؿٍس وطشرين، أو ثًلٍث وطشرين، 

                                                                 

 ( من حديث طبادة بن الصامت، رضى اهلل طـه.44أخرجه البخاري ) (1)
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حثَّ طؾى إدراكفا يف هذه  ♥لقؾة التاسع والعشرين أيًضا، فالـبي 

الؾقالي الوتر، مِن العشر األخقر من رمضان
(1)

. 

وطؾى اإلكسان العاقل الؽقِّس الػطن، الذي يريد الجـة، طؾقه أن يفتبل أيام 

هذه الؾقؾة، وما  العشر كؾفا، ال أن يليتَ لقؾة السابع والعشرين، فقعبد اهلل يف

أدراك أن لقؾة الؼدر يف هذه الؾقؾة، ففي تتـؼل يف العشر األخقر من رمضان، 

فاتِق اهلل يا ُطبقد اهلل، وأِر اهلل من كػسك خقًرا؛ فنن الؿحروم َمن ُحرم خقر هذه 

الؾقؾة، وإن الؿرحوم َمن ُوفِّق الغتـام هذه الؾقؾة بالؼقام، وبالدطاء، وبؼراءة 

 الؼرآن.

فتح لعباده  ا الؿممـون! األطؿال الصالحة ال تُعد وال تحصى، واهلل أيف

أبواب الؼربات، وحثَّفم طؾى التـافس يف الخقرات، والؿسابؼة يف األطؿال 

الصالحات، فلروا اهلل من أكػسؽم أيفا الؿممـون خقًرا، ففذه الؾقالي 

كدركفا يف العام  الزاكقات، لقاٍل مِن كعؿة اهلل طؾقـا أن وفؼـا إلقفا، وقد ال

الؼادم، فؽم من صاحٍب، وكم من قريٍب، وكم من جاٍر، وكم من زمقٍل لـا، 

 كان معـا يف العام الؿاضي، ذهبت أرواحفم الـػقسة فؾتة.

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )

 . [22]الحج: (ڱ ں ں

ؾوها، ففي الركُن  فالصًلة الصًلة، فًل هتؿؾوها، ووضائػفا الؿعروفة فؽؿِّ

م الؿاثُل طؾى جادة الطريق، بادروا صػوففا الؿاثؾة، وأتبُعوا الوثقق، والعؾَ 

 الؾقل، وبوادَي األسحار.
َ

 فريضتفا الـافؾة، واغتـؿوا هبا كواشي

                                                                 

 .▲ئشة، ( من حديث طا1114(، ومسؾم )2211أخرجه البخاري ) (1)



 

 7  

الصًلة أيفا الؿممـون هي خقر موضوع، وهي مِن أجلِّ األطؿال وأفضؾفا  

ُيؽثر من الصًلة، وكان  --؛ فؾؼد كان الـبي طـد اهلل 

وُ ِ أَُفَضَ  ال»يؼول:  الَةِ َصالَُة الَمُرِء فِي َجُوِف ال َّ «صَّ
(1)

. 

، ال سقؿا يف هذه --فلكثروا من الصًلة يا أمة محؿد  

الؾقالي الطقبات الزاكقات، أكثروا من الصًلة فقفا؛ فنن الصًلة صؾٌة بقن العبد 

ڳ )وربه، وأكثروا من قراءة الؼرآن، فنن هذا الشفر هو شفر الؼرآن، 

ڻ ڻ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

خقٌر مِن  ، فننَّ ذكر اهلل وأكثروا من ذكر اهلل ،  [181]الي رة: (ۀڻ

َهِب خوٌر من »: كثٍر مِن األطؿاِل، بل قال الـبي،  إُِىَفاِق الذَّ

وخوٌر من أ  ت  ُوا عدوكم، فوَُضرِبُوا ِرَقابَُكُم وَتُضرِبُوا ِرَقابَُهُم، هو  َوالَوِرِق،

 عزَّ وج َّ 
ِ
«ذُِكُر اهَّلل

(7)

. 

:  -سبحاكه-وقد امتدح اهلل  ۇ )الذاكرين؛ قال طزَّ وجلَّ

 . [31]األيزاب: (ۇ ۆ ۆ

َمن طؾم حؼقؼة الحقاة، وأهنا داُر ُلجعة، ومحلُّ ُلؼؾة، َطؾِم ققؿة ما يؼدمه 

 يف يوٍم ال يـػع فقه ماٌل وال بـون، إال َمن أتى اهلل بؼؾٍب سؾقم. لربه 

ذا هبم طاصؾقن، فؼال: )ما لؽم؟ مرَّ بعض السؾف طؾى بعض الشباب، فن

قالوا: اكتفقـا من األطؿال، وجؾسوا يؾعبون، فؼال: هذا فعُل َمن لم يعؾم أكه 

 سقؼف بقن يدي اهلل(.
                                                                 

 ، بـحوه.◙( من حديث أبي هريرة 1113أخرجه مسؾم ) (1)

( من حديث أبي 21122(، وأحؿد )3142(، وابن ماجة )3311أخرجه الرتمذي ) (2)

 الدرداء، رضى اهلل طـه.
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وهل هـاك فراٌغ يف وقت اإلكسان، إذا اكتفقت من أطؿالك، وإذا اكتفقت 

 يرفع هبذا الذكر ؛ ترصب به لساكك، واهلل من شغؾك، فًل تـَس ذكر اهلل 

 أقواًما درجاٍت يف جـات الخؾد.

كثقاااااًرا، وكاااااان،  حاااااثَّ طؾاااااى ذكااااار اهلل  ♥والـباااااي 

 :َكااَ  »، وهو الذي غػر اهلل له ما تؼادم مان ذكباه وماا تالخر

«يَُذُكُر اهَّللَ َعَ ى ُك ِّ أَُيوَاىِِه 
(1)

. 

وهذا الشفر أيفا الؿممـون، شفُر الُجود واإلحسان، وشفر اإلكػاق 

ا طؾى أكػسؽم أيفا الؿممـون، ال تبخؾوا طؾى أكػسؽم يف والتصدق، فًل تبخؾو

هذا الشفر، ويف غقره من الشفور واأليام، فَؿن فاته التصدق يف أول شفر 

 رمضان، فًل يػوته يف العشر األخقر مـه.

طؾقؽم بالـظر إلى األرامل واأليتام، والػؼراء والؿساكقن، والؿسحوققن 

وا يد ال عون إلقفم، يا أصحاب األكفِّ الـدية، والؿرضى والؿحتاجقن، ُمدُّ

والؼؾوب الرحقؿة، هـاك َمن ال يجدون العظام، وال كسرة الطعام، هـاك 

الػؼراء، هـاك الذي يهـُّون من الجوع، وهـاك الذين يهـُّون تحت وصلة 

الؿرض، وال يجدون العًلج، اهلل اهلل بالتصدق طؾقفم، وبرطايتفم، وبالؿرور 

 من أجلِّ األطؿال وأفضؾفا. طؾقفم؛ فننَّ الصدقة

كان أجود الـاس، وكان أجوُد ما يؽون يف  ♥والـبي 

رمضان
(2)

، طؾقه من ربي أفضل الصًلة وأتم التسؾقم، والصدقة ال تُـؼص 

 : چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )الؿال، بل تَزيده، قال طزَّ وجلَّ
                                                                 

 .▲ طائشة، ن حديث( م313مسؾم ) خرجهأ (1)

 .¶ ( ابن طباس2328)، ومسؾم (1البخاري ) خرجهأ (2)
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ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  

ڳ  ی ی ی ی جئ ): ويؼول طزَّ وجلَّ ، [761]الي رة: (گ 

: ،  [32]سيي: (ىئ يئ جب مئحئ ڎ )ويؼول طزَّ وجلَّ ڌ ڌ 

  . [726]الي رة: (ڈڎ ڈ

والصدقات طوائدها أثقرة يف طالم الغقب، ويف طالم الشفادة، وفؼـي اهلل 

وإياكم لؾعؿل الصالح الذي يرضقه، وقادين وإياكم إلى ما فقه كجاتـا يوم 

 الدين، إن ربي سؿقٌع مجقب.

عون، وأستغػُر اهلل لي ولؽم، ولسائر الؿسؾؿقن مِن كل ذكٍب أقوُل ما تسؿ

 وخطقهة، ويا فوز الؿستغػرين! أستغػر اهلل.
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 اخلطبة الثانية

الحؿُد هلل طؾى إحساكه، والشؽر له طؾى توثقؼه وامتـاكه، وأشفد أن ال إله 

اطي  إلى إال اهلل وحده ال شريك له، وأشفد أنَّ محؿًدا طبده ورسوله، الدَّ

ِرضواكه، صؾى اهلل وسؾم وبارك طؾقه، وطؾى آله وأصحابه وإخواكه، وسؾَّم 

 تسؾقًؿا مزيًدا.

ا بعُد:  -أمَّ

فقا أيفا الؿممـون! وإنَّ من األطؿال الصالحة يف هذا الشفر الػضقل 

 .االطتؽاف؛ ففو ُسـة كبقؽم محؿٌد، 

رك طؾقه، صؾى اهلل وسؾم وبا-االطتؽاف يف العشر األخقر هي سـة الـبي 

يعتؽف يف أوائل أموره، اطتؽف  --ولؼد كان الـبي 

العشر األُول، ثم اطتؽف العشر األوسط، ثم اطتؽف العشر األخقر، واستؿر 

طؾى ذلك إلى أن توفاه اهلل، طزَّ وجلَّ 
(1)

. 

فؾؼد كان يواضب يف العشر األخقر، ففي سـٌة طؾى قول جؿاهقر أهل 

 العؾم.

، واالكؼطاع طن الدكقا، وطن د لطاطة اهلل هو لزوم الؿسج واالعتكاف:

، والرتقي يف مدارج مشاغؾفا، وطن طًلئؼفا وطوائؼفا، والسقر إلى اهلل 

                                                                 

( من حديث أبي سعقد الخدري 1111(، ومسؾم )813)أخرجه البخاري  (1)

◙. 
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، يخؾو العبد يف مسجٍد، ويف جامٍع من بقوت الؽؿال، حقث الُخؾْو بالرب  

يحاسب كػسه، ويدطو  ، يخؾو بـػسه مع ربه، يخؾو بـػسه مع ربه اهلل 

اء الؾقل وأصراف الـفارربه، ويـاجقه آك
(1)

. 

هذا هو االطتؽاف، وهذه هي صبقعته، وهذه هي صػته، ال كؿا يػعؾه كثقٌر 

حقث يلتون  -هداكا اهلل وإياهم إلى الصواب والرشد–من الؿسؾؿقن 

االطتؽاف بلموٍر مخالػة لطبقعته، فاطتؽاففم هو كثرة الؽًلم، والـظر، وكثرة 

 مع صبقعة االطتؽاف.الحديث مع اآلخرين، وهذا يتـاىف 

فاالطتؽاف هو االكؼطاع طن الدكقا، واالكؼطاع طن االختًلط مع 

، يدطو العبد ربه، ويسلله ويرجوه، هذا هو اآلخرين، واالكػراد باهلل 

، وكان يعتؽف دائًؿا، وإنَّ --االطتؽاف، وهو سـة الـبي 

يف هذا كثقًرا من الـاس يحرص طؾى العؿرة يف رمضان كل طام، وال شك أن 

كان يعتؽف كل طام، وكبقـا  --أجٌر طظقم، لؽنَّ الـبي 

ال يػعل إال األفضل، فاحرصوا طؾى االطتؽاف يا أمة محؿٍد  ♥

، وتعؾؿوا أحؽامه، تعؾؿوا أحؽام االطتؽاف، فؿا طؾى ♥

اإلكسان إال أن ُيثـي ركبته طـد صالب طؾٍم، أو إمام الؿسجد ويسلله طن صبقعة 

 االطتؽاف وأحؽامه.

أَذِن لـسائه يف االطتؽاف، فاطتؽػَن يف حقاته،  ♥والـبي 

وبعد وفاته، 
(2)

. 
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فالؿرأة ال بلس لفا باالطتؽاف إن لم يؽن هـاك ضرٌر طؾقفا، أو تػوت 

ا من الحؼوق الواجبة طؾقفا، كحق الزوج، أو األوالد، أو غقرها من  حؼًّ

 الحؼوق الواجبة.

وح أيفا الؿممـون! هذا مقدان التسابق إلى ا لجـان والرضوان والرَّ

ط يف العشرين  والريحان، هذه األيام هي أياٌم فاضؾة، هي أياٌم زاكقة، فَؿن فرَّ

األُول فؾقتِق اهلل يف العشر األخقر من رمضان، أياٌم يـبغي أن يدع اإلكسان فقفا 

الؽسل، ويـبغي أن يؼؾل اإلكسان فقفا من الـوم، وأن يؽثر من قراءة الؼرآن، 

من األطؿال الصالحة، فاهلل اهلل يف هذه األيام العظقؿة! التي جعؾفا وأن يؽثر 

مستودًطا لؾحسـات، فؾتغرف يا طبقد اهلل، فؾتغرف من هذا الؿستودع،  اهلل 

فؿؼلٌّ أو مسؽثٌر حسب اجتفادك، وحسب كشاصك وإقدامك طؾى اهلل، طزَّ 

.  وجلَّ

بى؛ إذ أمركم هذا وصؾوا وسؾؿوا طؾى الـبي الؿصطػى، والرسول الُؿجت

ڄ ڄ )بالصًلة والسًلم طؾقه، فؼال وهو أصدق الؼائؾقن:  اهلل 
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