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العشر الوارر من رمضان
اْلمد لله الذي أكرمنا بشهر رمضان ،وجعل العشر األواخر فيه
من أفضل األزمان ،وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له،
وأشهد أن سيدنا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك
عليه وعلى آله وأصحابه أجعي ،والتابعي هلم بإحسان إَل ي وم
الدين .أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله ،قال جل
ف عاله( :يا أيـها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب
على الذين من قـبلكم لعلكم تـتـقون)( .)1أيـها المؤمنون :إن نا

مقبلون على عشر ليال عظيمة ،أجرها كبي ،وث واب العمل الصالح
فيها كثي ،إن ها العشر األواخر من رمضان ،الِت كان رسول الله 
يتهد فيها ما ل يتهد ف غيها( .)2ف يكثر ف ن هارها من الذكر
والعبادة ،وسائر األعمال الصاْلة ،وي قضي ليالي ها ساجدا وقائما،
لربه مناجيا ،وللقرآن تاليا ،قالت عائشة أم المؤمني رضي الله
عن ها :كان النب  إذا دخل العشر؛ أحيا لي له ،وأي قظ أهله(.)3
( )1البقرة.183 :
( )2مسلم .1175 :
( )3متفق عليه.

ف يستحب ف العشر األواخر زيادة العبادات ،وإحياء لياليها بالقيام

وأن واع الطاعات()1؛ إذ فيها لي لة القدر ،وهي خي ر من ألف شهر.
وإن من هديه  ف هذه العشر؛ أن يوقظ أهله ،ليشاركوه الصالة
والدعاء ،قال علي بن أب طالب رضي الله عنه :كان رسول الله
 يوقظ أهله ف العشر األواخر من شهر رمضان ،وكل صغي
وكبي يطيق الصالة( .)2ف لنستثمر هذه األيام المباركة ،ف نشارك
أولدنا وأسرنا ف هذا اجلو اإليان ،ونشجعهم على تالوة القرآن ف
رمضان ،الذي قال الله ت عاَل فيه( :شهر رمضان الذي أنزل فيه

القرآن هدى للناس وبـيـنات من الهدى والفرقان)

()3

ونث هم

على القتداء برسول الله  ،ونأمرهم بالصالة والدعاء ،واإلكثار
من ق ول :اللهم إنك عفو تب العفو فاعف عنا ،وندعو الله باْلي
ألن فسنا وألولدنا ،وأسرنا ووالدينا ،وألرحامنا ومن له حق علي نا،
ول جميع المؤمني والمؤمنات ،وندعو للوطن وللحاكم ،ونشكر
الله ت عاَل على نعمة رمضان ولياليه ،وعلى جيع الن عم الِت حبانا
با .أقول ق وِل هذا وأست غفر الله ِل ولكم ،فاست غفروه إنه هو الغفور الرحيم.
( )1شرح النووي على مسلم.)71/8( :
( )2الرتمذي  795 :خمتصرا  ،والطربان ف املعجم األوسط .253/7
( )3البقرة.185 :
2

الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،والصالة والسالم على نبي نا ُممد خاَت
النبيي ،وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إَل ي وم الدين.

عباد الله :إن األعمال بواتيمها ،وهذه العشر هي خاتة شهر

رمضان ،ف لنسارع فيها إَل اإلكثار من الصدقات ،ولنبادر إَل
إخراج الزكاة ،إذا ب لغت نصاب ها ،وحال حوهلا؛ اقتداء برسول الله
؛ الذي كان ف رمضان أكث ر كرما وتصدقا .ون قبل على أعمال
الرب واإلحسان ،والعمل اإلنسان ،الذي أرسى دعائمه والدنا القائد
الشيخ /زايد بن سلطان آل هنيان ،طيب الله ث راه ،وذلك باإلسهام
ف بذل اْلي رات ،والت عاون على ت قدي المب رات؛ عمال بقول الله
ت عاَل( :وتـعاونوا على البر والتـقوى)( )1ولقد عرفت دولة اإلمارات
العربية المتحدة بالبذل واجلود والعطاء ،وأياديها الب يضاء متدة إَل
شّت بقاع األرض؛ ت نشر اْلي ر وأسباب النماء ،ف لن غرس هذه القيم
اإلنسانية ف ن فوس ب ناتنا وأب نائنا؛ طاعة لرب نا ،وات باعا لنبي نا ،
واستثمارا للعشر األواخر من شهرنا ،وسي را على ن هج آبائنا
( )1املائدة.2 :
3

وأمهاتنا .هذا وصلوا وسلموا على سيدنا ونبي نا ُممد ،اللهم صل
وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجعي .اللهم أدم على دولة اإلمارات
ريـرها وهناءها ،وتـقدمها ورفـعتـها ،ورراءها وازدهارها ،وانشر السعادة
بـين أهلها ،أنت ربـها ووليـها .اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ رليفة بن
زايد ونائبه وولي عهده المين ،وإروانه حكام اإلمارات؛ لما تحبه
وتـرضاه.

اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين
انـتـقلوا إلى رحمتك ،وأدرلهم بفضلك فسيح جناتك .وارحم شهداء

الوطن وأجزل مثوبـتـهم ،وارفع في الجنة درجتـهم.

اللهم ارحم المؤمني والمؤمنات :األحياء من هم واألموات.
اللهم ارفع عنا وعن العالمي الوباء ،واشف المصابي بذا الداء،

وعافنا بفضلك من كل داء ،يا ُميب الدعاء.
رب نا آتنا ف الدن يا حسنة ،وف اْلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.
عباد الله :اذكروا الله العظيم؛ يذكركم ،وأقم الصالة.

من مسؤولية الخطيب:
 أن ل تتجاوز مدة األذان الثان دقيقة واحدة. أن ل تتجاوز اْلطبة والصالة عشر دقائق. التأكد من عمل السماعات ف الباحات اْلارجية للمسجد خاصة ف الركوع والسجود. التنبيه على املصلي باللتزام بالتباعد ولبس الكمامات.4

