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 فضل العشر األواخر من رمضان

 

إن الحؿد هلل، كحؿده وكستعقـه وكستغػره، وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا 

ومن سقئات أعؿالـا، من يفده اهلل فال مضل له، ومن يضؾل فال هادي له، 

 .أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشفد أن محؿًدا عبده ورسوله وأشفد

]آل  (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ)

 .[201عؿران:

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ)

 .[2]الـساء:(ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ے ے ۓ ۓ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ۀ)

 .[72-70]األحزاب:(﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

ا بعُد   ...أمَّ

ها هو شفر رمضان الؿبارك يودِّعؽم، فـحن عؾى أعتاب  :فقا عباد اهلل

الثؾث األخقر من هذا الشفر الػضقل، مضت أيامه ولقالقه سريعة، كعم إكه 

باألمس الؼريب هلَّ عؾقـا هالله، ويف هذه الؾقالي أوشؽت ضقٌف عجول، 

  .شؿسه عؾى الؿغقب

ك باستثؿار ما بؼي من أيام هذا الشفر أال فؾـتِق اهلل جؿقًعا يا عباد اهلل، وذل

جعل خاتؿة هذا الشفر عظقؿة، وقد استودعفا جؿؾًة من  الػضقل، فنن اهلل 

العبادات والطاعات، وجؿؾًة من الػرص العظقؿات لؿن ألؼى السؿع وهو 

o  p 
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يجتفد يف  كان رسول اهلل ": تؼول عائشة ، شفقد 

 ."العشر األخقر من رمضان ما ال يجتفد يف غقره

 إهنا العشر األواخ:  :عباد اهلل كعم

فؿن كان محسـًا يف العشرين األول، فؾقزدد عؿاًل صالًحا يف العشر  -

 .األواخر

ًصا - متساهاًل، متفاوًكا ففذه الؾقالي واأليام كػقؾٌة بنذن اهلل  ،ومن كان مػرِّ

  إلدراك ما فاتك يف العشرين األول، وإلدراك ما فاتك من األعؿال

صت الصالحة التي  فقفا فقؿا مضى من أيام هذا الشفر. فرَّ

ت بذلك األخبار إذا  ولذلك عباد اهلل كان كبقـا  كؿا صحَّ

 «هُ َوَشدَّ ِمْئَزر ،َوَأْيَؼَظ َأْهَؾهُ  َلْقَؾُه، َأْحَقا»دخل العشر األخقر من رمضان 

 (2). 

 :فاكظروا إلى هذا الوصف العجقب من حال الـبي 

  ؛(2) «هُ َشدَّ ِمْئَزر قرِ ِخ الَ  رُ ْش عَ الْ  َل َخ ا دَ ذَ إِ  انَ كَ »

  .ققل: كـايًة عن ترك الجؿاع -

 وققل: كـايًة عن االجتفاد يف العبادة والطاعة. -

ۓ ۓ ): أيؼظ كساءه وأهل بقته  :«َوَأْيَؼَظ َأْهَؾهُ »

 .[231]طه:(  ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾

                                                           

( من حديث 2272(، ومسؾم يف صحقحه )1012أخرجه البخاري يف صحقحه ) (2)

 .▲عائشة 

 ما قبؾه.يـظر  (1)
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ام يف العشر يف إشارٍة إلى زيادة صول الؼق  «َلْقَؾهُ  َأْحَقاوَ »

من الصحابة  األواخر من رمضان، ولذلك فِفم السؾف الصالح 

ومن جاء بعدهم، ففؿوا أن العشر األواخر يـبغي االجتفاد فقفا بحقث أن 

ولذلك كان بعض السؾف يغتسل ، اإلكسان إذا استطاع أن يؼوم الؾقل كؾه قامه

وما كاكوا يـامون من كل لقؾة لقـَشط عؾى العبادة والطاعة، فؿا كاكوا يفجعون، 

 الؾقل إال قؾقاًل.

أجود الـاس، وكان أجود ما  كان الـبي  كذلك عباد اهلل

 .يؽون يف رمضان، ولؼد كان جوده وعطاءه يتجاوز الحدود

 »َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: 
ِ
َأْجَوَد الـَّاِس،  َكاَن َرُسوُل اهلل

َوُد َما َيُؽوُن فِي َرَمَضاَن ِحقَن َيْؾَؼاُه ِجْبرِيُل، َوَكاَن َيْؾَؼاُه فِي ُكلِّ َلْقَؾٍة ِمْن َوَكاَن َأْج 

 
ِ
َأْجَوُد بِالَخْقِر ِمَن  َرَمَضاَن َفُقَداِرُسُه الُؼْرآَن، َفَؾَرُسوُل اهلل

يِح الُؿْرَسَؾةِ   .(1) «الرِّ

أن الؿسؾم يـبغي أن يجود يف العشر األواخر من ا: فؿن الؿتؼرر أيض  

رمضان، وأن يزداد عطاًء وإكػاًقا، فنهنا أياٌم زاكقات، ولقالي فاضالت ُتؿثِّل 

 خاتؿة هذا الشفر الػضقل.

ٱ ): وإن هذه األيام عباد اهلل فقفا لقؾة هي خقٌر من ألف شفر، قال 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

]الؼدر: (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٿ ٿ ٹ ٹ

2-5]. 

                                                           

(، من حديث عبد اهلل 1008(، ومسؾم يف صحقحه )6أخرجه البخار يف صحقحه ) (2)

 .¶ بن عباسا
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، ولذلك كان هبا أمة محؿٍد  هذه الؾقؾة خصَّ اهلل  

ى لقؾة الؼدر،  الـبي  يعتؽف العشر األواخر من رمضان يتحرَّ

إال  وألجل هذا عدَّ العؾؿاء االعتؽاف سـَّة ثابتة عن كبقـا 

 إذا كذره اإلكسان.

االعتؽاف أن يعتؽف يف مسجد ولذلك ُيشَرع لؾؿسؾم الؿستطقع عؾى 

بحقث أن الؿسؾم يـػِرد  جؿاعة، واالعتؽاف هو لزوم الؿسجد لطاعة اهلل 

، ويؼطع العالئق والعوائق، ويبتعد عن الؿشوشات ويخؾو بربه 

غ قؾبه لرب األرض والسؿوات ، يخؾو بربه، ويستعقن به والؿشؽالت، وُيػرِّ

ه والتعبُّ   د هلل رب العالؿقن.ويتوكل عؾقه، وُيؽثر من التللُّ

ي لقؾة الؼدر، وكان يؼول  وكان كبقـا   يحثُّ عؾى تحرِّ

 :«(2) «ِمْن َرَمَضان فِي الَعْشرِ الََواِخرِ  اْلَتِؿُسوَها. 

 .(1) «الَْوَتارِ  فِي اْلَتِؿُسوَها»وكان يؼول: 

 يعـي أوتار العشر األخقر من رمضان.

عؾقه أن يفتبِل  ما عـد اهلل ولذلك الؿسؾم الؽقِّس الػطِن الذي يريد 

فرصة هذه العشر األواخر من رمضان، وذلك باالعتؽاف، وكثرة التللُّه 

ك هلل  ، فؿتى ما إن قام عؾى هذه ، وكثرة ِذكره واستغػاره والتعبُّد والتـسُّ

ا َلُؽمْ اْذَهُبوا »العبادة، فسقـتظر الجواب:   .«َمْغُػور 

 

                                                           

(، من حديث 1017(، ومسؾم يف صحقحه )1017أخرجه البخاري يف صحقحه ) (2)

 .◙أبي سعقد الخدري 

 يـظر ما قبؾه. (1)
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لجؾقالت التي يـبغي أال تػوت الؿسؾم هذه من العبادات ا :عباد اهلل كعم

 وال الؿسؾؿة.

الؾفم إكك عػٌو ُتحب "كذلك ُيشَرع يف هذه الؾقالي كثرة الدعاء بؼول: 

: لؾـبي  ، ولذلك قالت عائشة "العػو فاعُف عـا
ُفمَّ إِكََّك َعُػوٌّ ُقولِي: »قال:  "ما أقول حقـؿا ُأدرك لقؾة الؼدر؟" ُتِحبُّ اْلَعْػَو الؾَّ

 .(1) «َفاْعُف َعـِّي

 هذه األيام هي خاتؿة الشفر، وهذه الؾقالي استودعفا اهلل  :عباد اهلل كعم
 :هذه الؾقؾة التي هي خقٌر من ألف شفر

  .فالؿرحوم من أدركفا -

ط يف مثل هذه الؾقالي وتساهل وتؽاسل -   .والؿحروم من فرَّ

ى صاعته وحسن عبادته إكه خقر كسلل اهلل تعالى أن ُيعقــا وإياكم عؾ

 .مأقول ما تسؿعون وأستغػر اهلل لي ولؽ، مسمول

 

 

                                                           

(، وأحؿد يف مسـده 0850ماجه يف ســه ) (، وابن0520أخرجه الرتمذي يف ســه ) (2)

/ 5، وصححه األلباين يف سـن الرتمذي )▲(، من حديث عائشة 15082)

502.) 
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 الثانية اخلطبة 
 

لحؿد هلل وكػى، وصؾَّى اهلل وسؾَّم وبارك عؾى الـبي الؿصطػى، وعؾى ا

 من بلثره اقتػى إلى يوم الحشر والؿـتفى.

 أما بعد...

واعؾؿوا أن األعؿال بالخواتقم، ففذه العشر  فاتؼوا اهلل يا عباد اهلل،

ألواخر مقداٌن لؾتسابق لؾػوز بجـٍة عالقة، قطوففا داكقة، فتـافسوا يا عباد اهلل يف ا

الرتقِّي يف مدارج الؽؿال، تسابؼوا يف هذا الطريق الالحب الطويل، الذي 

 يوصؾؽم إلى مرضاة اهلل تعالى وجـَّته: 

 .[16]الؿطػػقن:(  ۉ ۉ ې ې) -

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) -

 .[233]آل عمران:(  ڀ ڀ

م  الذي غػر اهلل  واكظروا يف سقرة كبقؽم  له ما تؼدَّ

من ذكبه وما تلخر، ومع ذلك كان يجتفد هذا االجتفاد العظقم، حتى كاكت 

يا رسول اهلل وهو يؼوم الؾقل فتتورم قدماه، تؼول له: يا "عائشة تؼول له: 

م من ذكبك وم ن عؾى كػسك، ألم يغػر اهلل لك ما تؼدَّ  "ا تلخر؟رسول اهلل، هوِّ

ا»فؽان يؼول:  ا َشُؽور   .(1) «؟َأَفََل َأُكوُن َعْبد 

                                                           

(، من حديث 1829(، ومسؾم يف صحقحه )2200أخرجه البخاري يف صحقحه ) (2)

 .◙الؿغقرة بن شعبة 
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فحريٌّ بؽل واحٍد مـا يا عباد اهلل أن يجتفد يف هذه األيام الؿتبؼقات، وكؿا 

  :ذكرت

فؿن كان من أهل الصالح واستثؿار أيام رمضان من أولفا فؾقجتفد يف  -

  .العشر األواخر كؿا كان كبقـا 

ًصا مؼصرً  - ا ففذا مقدان التسابق، هذا مـاخ األوبة والعودة ومن كان مػرِّ

 .والتوبة إلى اهلل 

هذا وصؾوا وسؾِّؿوا عؾى الـبي الؿصطػى والرسول الؿجتبى إذ أمركم 

ڄ ڄ )بالصالة والسالم عؾقه، فؼال وهو أصدق الؼائؾقن:  اهلل 

 (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 .[56األحزاب:]

 إبراهقم وعؾى محؿد، كؿا صؾقت عؾىالؾفم صلِّ عؾى محؿٍد وعؾى آل 

آل إبراهقم إكك حؿقٌد مجقد، وبارك عؾى محؿٍد وعؾى آل محؿد كؿا باركت 

 عؾى آل إبراهقم إكك حؿقٌد مجقد.

، واحؿي حوزة واكصر عبادك الؿوحدينالؾفم أعزَّ اإلسالم والؿسؾؿقن، 

العالؿقن، اجعل هذا البد آمـًا مطؿئـًا وسائر أوصان الؿسؾؿقن يا رب الدين، و

لي أمركا بتوفقؼك، وأيِّده بتليقدك، الؾفم واجعؾه كصًرا وووفِّق الؾفم إمامـا و

ام اإلمارات لؿا  ودرًءا وعوًكا لإلسالم والؿسؾؿقن، ووفِّق الؾفم جؿقع حؽَّ

ُتحب وترضى، وُخْذ بـواصقفم لؾرب والتؼوى، واحػظ الؾفم جؿقع الؿسؾؿقن 

 ارحم الؾفم األموات.والؿسؾؿات، الؿممـقن والؿممـات، و

الؾفم ارزقـا خشقتك يف الغقب والشفادة، وكؾؿة الحق يف الغضب 

ة عقٍن ال والرضا،  والؼصد يف الػؼر والغـى، وكسللك الؾفم كعقًؿا ال يـػذ، وقرَّ

ة  تـؼطع، وكسللك الرضا بعد الؼضاء، وبرد العقش بعد الؿوت، وكسللك لذَّ
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ة، وال فتـٍة مضؾَّة،  الـظر إلى وجفك، والشوق إلى لؼائك يف  اء مضرَّ غقر ضرَّ

ـا بزيـة اإليؿان، واجعؾـا هداًة مفتدين، برحؿتك يا أرحم الراحؿقن  .الؾفم زيِّ

الؾفم اجعؾـا ووالديـا وجؿقع الؿسؾؿقن من عتؼائك من الـار، الؾفم 

، الؾفم اجعل التؼوى اجعؾـا ووالديـا وجؿقع الؿسؾؿقن من عتؼائك من الـار

اعة، وثبِّت أقدامـا يوم تؼوم الساعة، وال تجعؾـا يف هذه أيامـا هذه لـا أربح بض

بؼقة عؿركا من أهل التػريط واإلضاعة، الؾفم اغػر ذكوبـا، واسرت عقوبـا، و

وارحم موتاكا، واقبل شفداءكا، واختم لـا بالخقر يا رب العالؿقن، ربـا آتـا يف 

 .الدكقا حسـة، ويف اآلخرة حسـًة وقـا عذاب الـار

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ) :عباد اهلل

 [90الـحل:] (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

فاذكروا اهلل العظقم الجؾقل يذكركم، واشؽروه عؾى وافر كعؿه يزدكم، 

 .[25العـؽبوت:](ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)

 

 

 


