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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ) التذكير باغتنام العشر األواخر  )

 

 

 احلؿد هلل الذي يؼبل التوبي ظن ظبوده ويعػو ظن السقئوت ، احلؿد هلل الذي جعل رمضون موشمً 

ٓ اهلل وحده ٓ رشيك له إٓ اله أن وأصفد  لػعل الؼربوت و الصوحلوت وكقل الدرجوت و احلسـوت ،

 ن حمؿداً أشتدراك الػوتتوت ، وأصفد ٓ وً ل الطوظوت ومجقل الؼربوت وبوبجلؾق اكوً جعل ختوم رمضون مقد

وأزكدددى مدددن مدددذ ومدددوم مدددؾوات رىل وشددد مه ظؾقددده وظدددذ  لددده  ،د وقدددومظبدددده ورشدددوله خدددر مدددن جددد

 .الطوهرين ومحبه الطقبني ومن تبعفم بنحسون اىل يوم الدين

تدده، وانتـددوم صددفر التؼددوى بتحصددقل أظددذ وكػيسدد بتؼددوى اهلل وضوظظبددود اهلل فلومددقؽم  :مددو بعدددأ

َوَتَزَودوا َفِنَن َخَر الّزاِد الَتؼوى  ﴿ :قول تعوىل ،و خر زاد وأرجى خخردرجوهتو وكقل أشؿى مراتبفو فنَّن 

 .﴾َواَتؼوِن يو ُأوِِل إَلبوِب 

ادبدورك،  بختدوم صدفر رمضدون يذاكوً إهي العرش إواخر من رمضون قد أضّؾً ظؾقـو  هو: اهلل ظبود

ٌ مهم ادتؼني وتشد من ظزم العوبدين ل قتداء هبدي شقد ادرشؾني، لقؽوكوا يف  شجل ادؼبولني تستح

  .وظداد ادرحومني

ضني ظذ اشتدراك تؼصرهم والتوبي مدن تػدريطفم، لعؾده يـجدو يف ختدوم كم تعظ ادؼرصين وادػر  

 . شجل إصؼقوء وظداد ادحرومنييف ن يؽونأالشفر 

وهذا من كرم اهلل  ي وخصوتص مشفودة ،بػضوتل مجَ  قد خصفو ربـو ظبود اهلل ر دففذه العش

ن جعددددل خددددر لقددددوِل الشددددفر أواخرهددددو لقددددزداد ادحسددددـون ويسددددتدرك أحسددددوكه إتعددددوىل وظظددددقم جددددوده و

 .روندادؼص

 الخطبة األولى
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فقفدو لقؾدي  جدر ذدذه الؾقدوِل العرشد، أنَ رسار ادثوبدي وإأمن أظظم أشبوب الزكي و الػضدل، و نَ أو

هدى لؾـدوس وبقـدوت مدن اذددى والػرقدون،  الؼر نالؼدر تؾك الؾقؾي ادبوركي الرشيػي ، التي أكزل فقفو 

: م قددرهوَظدوالتي هي خر من ألف صفر يف العبودة والذكر والدظوء والؼقوم ، قول تعوىل يف فضؾفو وظِ 

 َتـَددَزُل   َصددفرٍ  َألددِف  ِمددن َخدرٌ  الَؼدددرِ  َلقَؾدديُ   الَؼدددرِ  يُ َلقَؾدد مدو َأدراكَ  َومددو  ِ إِّكدو َأكَزلـددوُه يف َلقَؾددِي الَؼدددر﴿

ِم بِِنخنِ  فقفو َوالّروُح  اَد ِتَؽيُ   .﴾ى َمطَؾِع الَػجرِ َحتّ  ِهَي  َش مٌ   َأمرٍ  ُكل   ِمن َرهب 

 .ىل ضؾوع فجرهوإمن نروب صؿسفو  ،ني من كل شوء، وحصن ذم من كل رشهي ش م لؾؿممـ

مدني مطؾى اددممـني ورجدوء الصدوحلني وأمـقدي ادتؼدني ، فقفدو يتـدزل الدروح إاهلل ظبود تؾك الؾقؾي 

كدددوار و دددل فدددتعم إ واد تؽدددي الؽدددرام يشدددفدون مدددواضن الدددذكر والؼقدددوم والددددظوء ، جزيدددل 

  .وت وتؽثر اخلرات وجتوب الدظواتالزك

 قدول: أرأيً ان وافؼً لقؾي الؼدر مو أقول فقفدو  <: الـبي   شللً ظوتشي

 >.كك ظػو  ى العػو فوظف ظـيإقوِل الؾفم 

َجددول  :تؼدددر أقدددار العددوم ََقددوَل َقَتددوَدة َوَنددْرهظبددود اهلل ويف هددذه الؾقؾددي  ْٔ ُُمددور َوُتَؼددَدر ا ْٕ ُتْؼَتَهدد ِفقَفددو ا

َْرَزاق ْٕ  . ﴾فقفو ُيػَرُق ُكلُّ َأمٍر َحؽقمٍ ﴿ :َكَم َقوَل َتَعوىَل  ،َوا

 واحتسوبوً  يمكوً إمن قوم لقؾي الؼدر  <ػضؾفو العؿقم حني قول :ب    ادصطػىوقد برَش 

فطدوبى  واخر من رمضدون ويف الدوتر مـفدو خومدير إدوأمر بتحرهيو يف العش >.تؼدم من خكبه نػر له مو

 .يف هددذه العشدر يطؾبفو ٓمرئ

ر بؿزيدد دهدذه العشد الرشدول  وٕجل هذا الػضل العؿقم واخلر العظقم فؼدد خدَص 

 أنَ :<  ، فػي محقح مسؾم ظن ظوتشيحقوتفوإـي يف وكون له هدي وُش  ،آجتفود يف العبودةمن 

 >.جيتفد يف نره  واخر موٓر إدكون جيتفد يف العش الـبي
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دخدددل  خاإ كدددون الـبدددي<وقولدددً : فدددقم روتددده  ظبدددود اهللومتثدددل هدددذا آجتفدددود 

 ةدٓلي واضحي ظذ اجتفوده وتػرنده لؾعبدود .[ظؾقهمتػق ]>. مئزره وأحقو لقؾه وأيؼظ أهؾه  العرش صدَ 

 .له الـسوءواظتزا

 < :ل العظدقم ، فػدي ادسدـد ظـفدو قولدًن يدوقظفم لؾؿشدوركي يف هدذا الػضدأوكون من رمحته بلهؾه 

خا كدون نبصد ة وكدوم فد -ول مدن رمضدونرين إدأي العشد -رين دخيؾط العشد  كون الـبي 

 >.ادئزر ر وصدَ العرش صؿَ 

لؼقوم رمضون الذي  متوموً إحقوء تؾك العرش بؼقوم الؾقل إ  وكون من هديه : اهلل ظبود

 .  >تؼدم من خكبه من قوم رمضون ايمكو واحتسوبو نػر له مو <برّش فوظؾه بودغػرة والرضوان فؼول :

بؼولده ورفعي يف مـزلته ظـد اهلل تعوىل، الذي امتدح الؼدوتؿني  رشف ادممن ،ظبود اهلل فؼقوم الؾقل 

: ﴿ ََتعَؾمُ  َف   َتَتجوىف ُجـوهُبُم َظِن اَدضوِجِع َيدظوَن َرهَبُم َخوًفو َوَضَؿًعو َوِِمّو َرَزقـوُهم ُيـِػؼون 

 ﴾.ؾونَ َيعؿَ  كوكوا بِم َجزاءً  َأظنُيٍ  ُقَرةِ  ِمن َذُم ُأخِػَي  مو َكػٌس 

:" لدقس يف الددكقو وقدً يشدبه ويف ققوم الؾقل لذة وأكس يستشعرهو اددممن قدول ظـفدو بعدع العؾدمء

 ".كعقم أهل اجلـي إٓ مو جيده أهل التؿؾُّق يف قؾوهبم بولَؾقل من ح وة ادـوجوة

خددر مددن يف الثؾددٌ إ ويف ققددوم الؾقددل يدددرك ادسددؾم شددوظي آجوبددي التددي يتـددزل فقفددو الددرب 

للـي فلظطقدده ،مددن مددن يدددظوس فوشددتجقى لدده ،مددن يسدد <الؾقددل ، فقـددودي شددبحوكه وهددو الؽددريم الددرحقم:

 . > يستغػرس فلنػر له

إّن يف الؾقدل لسدوظي ٓ يوافؼفدو رجدل < وقدول:  تؾك السوظي التدي برّشد هبدو ادصدطػى 

 .> مسؾم يسلل اهلل خرًا من أمر الدكقو وأخرة إٓ أظطوه إيوه، وخلك كل لقؾي

رواه ] > ن هلل ظتؼددوء يف كددل يددوم ولقؾددي لؽددل ظبددد مددـفم دظددوة مسددتجوبيأ<  :وقددول 

 .[لبوسمحد ومححه إأ
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عبود ادؼربون وهي ن يدرك ادسؾم تؾك العبودة العظقؿي التي خيتص هبو الأومن فضوتل ققوم الؾقل 

اَلذيَن َيؼولوَن َرَبـو إَِكـو  َمـّو َفونِػر َلـو ُخكوَبـو َوِقـو َظذاَب ﴿ ، امتدحفم رهبم فؼول:شحورآشتغػور بوٕ

 .﴾حورِ بِوَٕش َوادُسَتغِػرينَ  َوادُـِػؼنيَ  َوالؼوكِتنيَ  َوالّصوِدقنيَ  الّصوبِرينَ  الـّوِر 

فدوز مدن طػدر  ،يف ضؾبفو ، ففي واهلل الغـقؿي البوردة دَ ن كجأيف  رهيو وظبود اهلل كجتفد  أن فحري

 لفأفقه لقؾي هي خر من < ، كم أخز الصودق ادصدوق حني قول :طهبو وقبل، وحرم من ضقعفو وفرَ 

 . >من حرم خرهو فؼد حرم صفر

 

اْدُْسؾِِؿنَي ِمْن َبوَرَك اهلُل ِِل َوَلُؽْم يِف اْلُؼْر ِن اْلَعظِقِم، َأُقوُل َهَذا اْلَؼْوَل، َوَأْشتَْغِػُر اهلَل ِِل َوَلُؽْم َولَِسوتِِر 

 ُكل  َخكٍْى؛ َفوْشَتْغِػُروُه؛ إَِكُه ُهَو اْلَغُػوُر الَرِحقُم.
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ّٓ اهلل تعظددقًم لشددوكه، احل ؿددد هلل ظددذ إحسددوكه، والشددؽر لدده ظددذ توفقؼدده وامتـوكدده، وأصددفد أن ٓ ن إ

 .كثراً  وأصفد أن حمؿًدا ظبده ورشوله الداظي إىل رضواكه، مذ اهلل ظؾقه وظذ  له وشؾم تسؾقمً 

ة مددن ر إخددردِؽددُف يف العشددأكدده كددون يْعتَ  وكددون مددن هدددي كبددقؽم : ظبددود اهلل أمددو بعددد

  ن.رمضو

ِغ لطوظِي اهلل  وآظتؽوف  ، وهو ُشـَي، وقد اظتؽَف هو: ُلُزوُم ادسِجد لؾَتَػرُّ

 أَن الـبدددَي  واظَتَؽدددَف أمدددحوُبه يف حقوتددده وبعدددد وفوتددده، َفَعدددْن أىل شدددعقٍد اخلددددري  

َر إَول دُف العشددإس اظتِؽدد ))ثددم اظتؽددف العرشدد إوْشددط ثددم قددول:  ،اظَتَؽددَف العرَشدد إَوَل مددن رمضددونَ 

ًُ فؼقل ِل: إّنو يف العشداْلَتِؿُس هذه الؾقؾَي، ثم أْظتِؽُف العش ِر إواخِر، فؿن أحَى دَر إوشَط، ثم ُأتِقْ

 [.رواه مسؾم] ((مـؽم أْن يعتِؽَف َفؾَْقْعتؽْف 

:  وظددن ظوتشددَي  ًْ مضددوَن يعتؽددُف العرَشدد إواخددِر ِمددْن ر كددون الـبددي  ))قولدد

 [.متػق ظؾقه] ((ثم اظتؽف أزواُجه ِمن بعِده ، حتى توفوه اهلل

، وأن يَتجـَى مو ٓويـْبِغي دن أراد آظتؽوف أْن يشتغَل بولص ة والذكِر وقراءِة الؼر
ِ
  ن والدظوء

ٌٍ مبوٍح مع أْهؾِه أو نرهم دصؾحيٍ  ٌِ الدكَقو، وٓ بلَس أْن يتحدَث قؾق ً بحدي  .َيْعـِقه من حدي

 دؾؿعتؽف ٕمٍر ٓ ُبَد مـه ضبعوً أْو صوجيوز اخلروُج ل
ِ
 حوجِي من بوِل أو نوِتط والوضوء

ِ
رظًو كؼضوء

الواجِى والُغْسِل الواِجى جلـوَبٍي أْو نرهو وإكدِل والرشدِب ففدذا جدوتٌز إخا م ُيْؿؽدْن فْعُؾدُه يف ادسدجِد 

ظؾقدِه كعقدودِة مدريٍع وصدفوِد جـدوزٍة فنْن أمؽَن ِفُعُؾه يف ادسجِد فد َ، وأمدو اخلدروج ْٕمدر ضوظدِي ٓ جتدُى 

 اظتؽوِفه
ِ
َٓ أْن يشسَط خلك يف ابتداء  .وكحو خلك ف  يػعؾه إ

 ومجوِع أْهؾِِه ومبورشهِتم 
ِ
وٓ جيوز لؾؿعتؽف اخلروُج ْٕمٍر يـويف آظتؽوَف كوخلروج لؾبقِع والرشاء

 .وَف ويـويف ادؼصوَد مـهوكحو خلك، ف  يػعؾه ٓ برشٍط وٓ بغِر رشٍط، ٕكه يـوقُع آظتؽ

 الثانيةالخطبة 
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ب إىل اهلل ظبود اهلل فوهلل اهلل   .أن كغتـم هذا الشفر الػضقل فقم ُيَؼر 

ْش َِم َواْدُْسؾِِؿنَي، وأَ  الؾُفمَ  ين. َحْوَزةَ  مِ احْ وَ  ،نيكِ رِ دْدشوادُ  كَ رْ دَل الدش  خِ أظَز اْْلِ  الد 

َة ُأُموِرَكو. ِمـَو يِف َأْوَضـِـَو، َوَأْمؾِح َأتِ  الؾُفمَ  َٓ  َؿَتـَو َوُو

 وفق مجقع وٓة ادسؾؿني لؾعؿل بؽتوبك، واتبوع شـي كبقك، و ؽقم رشظك. الؾُفمَ 

ْش َمَ احْلََرَمنْيِ لِم ِفقه ظِ  ـَو َخوِدمَ ف ق إَمومَ وَ  الؾُفمَ    .َوَم َُح اْدُْسؾِِؿني زُّ اْْلِ

 وه. َض رْ وتَ  هُ بُ ه لِم ُ ِ ه َوَأْظَواكَ اكَ َوَوِِلَ َظْفِدِه َوإِْخوَ  هُ ؼْ َوف   الؾُفمَ 

 احػظ جـودكو ادرابطني ورجول أمــو، وشدد رمقفم يو رب العودني. مَ الؾفُ 

 .فورقل والـَ ق الؾَ ارِ وَ ضَ  رَ دور وَص جَ الػُ  دقْ وكَ  اررَ دْص إَ  رَ دو َص ـَ ػِ اكْ  الؾُفمَ 

 َشَخطِك.  ل َظوِفَقتك، َوُفَجوَءة َكِؼَؿتِك، َومَجِقعِ إَكو َكُعوُخ بَِك ِمْن َزَواِل كِْعَؿَتك، َوَ َوُّ  الؾُفمَ 

 َوادُـَؽِر َوالَبغِي ﴿ ظبود اهلل:
ِ
 ِخي الُؼربى َوَيـفى َظِن الَػحشوء

ِ
إَِن اَّلَلَ َيلُمُر بِولَعدِل َواِْلحسوِن َوإيتوء

 .﴾ِعُظُؽم َلَعَؾُؽم َتَذَكرونَ يَ 

اجلؾقل يذكركم، واصؽروه ظذ كعؿه يزدكم، ولذكر اهلل أكز، واهلل يعؾم مو فوخكروا اهلل العظقم 

 تصـعون.


