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 يـو عرفة يوـٌ عظيم

تحدَّث فيها "، والتي يوـٌ عظيم يـو عرفةخطبة الجمعة بعنواف: " -حفظو اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ صالح البدير 
 .، وأشار إلى بعض الِعَبر المأخوذة من مناسك الحجضائلوِعَظم يـو عرفة وذكر بعض ف عن

 الخطبة األولى

بارِئ النََّسم، وُمحِيي الرَِّمم، وُمجِزِؿ الِقَسم، ُمبدِع البدائع، وشارِِع الشراِئع، ديًنا رضيِّا، ونورًا  ، الحمد هللالحمد هلل
شهادَة ، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ميلُمِضيِّا، أحمُده وقد أسَبَغ البرَّ الجزيل، وأسبَل الستَر الج

نا وسيدنا محمًدا عبده ورسولو، صلَّى اهلل عليو وعلى آلو ، وأشهد أف نبيَّ عبٍد آمَن بربِّو، ورجا العفَو والغُفراَف لذنبو
 .وأتباعو وِحزبو، صالًة وسالًما دائَمْين ُممتدَّين إلى يـو الدين وصحبو

 ا المسلموف:أما بعد، فيا أيه

 َلُكمْ  ُيْصِلحْ ( 77) َسِديًدا قَػْواًل  َوُقوُلوا اللَّوَ  اتػَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَابالتقوى تحُصل البركة، وتندفُع الهَلكة، 
 .[71 ،77: األحزاب] َعِظيًما فَػْوزًا َفازَ  فَػَقدْ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  يُِطعِ  َوَمنْ  ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويَػْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ 

 أيها المسلموف:

بين الِجباؿ والتِّالؿ، والمهابِة والجالِؿ، والبهاِء والجماؿ، وفي البلد األمين والحرـِ اآلِمن تجتمُع قوافُل الحجيج، 
 وتكتمُل ُحُشوُدىم ووفوُدىم، وفي الرحاِب الطاىرة يسُكُبوف عَبرات الشوؽ وخَشعات اإلنابة ودموَع التوبة.

ـُ ما قبَلو، ومن حجَّ فلم يرُفث ولم يفُسق والحُ  جَّاُج والُعمَّاُر وفُد اهلل دعاىم فأجابوا، وسألوه فنالوا، والحجُّ يهِد
 .رجَع من ذنوبو كما ولَدتو أمُّو، والحجَُّة المبرورُة ليس لها ثواٌب إال الجنة
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 اهلل الذي أوسَعو كرامًة وجالالً ومهابًة. فهنيًئا لمن ورَد مشارَِع القبوؿ، وخيَّم بمنازؿ الرحمة، ونزَؿ بحرـِ 

 أيها المسلموف:

، وما أجلَّها من مواسم، وغًدا يـو عرفة يوـٌ شريٌف كريم، وعيٌد ألىل الموقِف عظيٌم، يوـٌ تُعَتُق  ما أعظَمها من أياـٍ
 لدعاُء وُيجاُب، وما من يوـٍ أكثر من أف يُعِتقَ ، يوـٌ تُعَتُق فيو الرِّقاُب، يوـٌ تُعَتُق فيو الرِّقاُب، وُيسَمُع فيو افيو الرِّقابُ 

 فيو عبًدا من النار من يـو عرفة، وإنو ليدنُو ثم يُباِىي بهم المالئكَة، فيقوؿ: ما أراد ىؤالء؟ - عز وجل - اهلل

ار، والحاجَة وخيُر الدعاء دعاُء يـو عرفة؛ فأظِهروا فيو التوبَة واالستغفار، والتذلُّل واالنِكسار، والندامَة واالفتق
 واالضطرار.

 أيها المسلموف:

ـُ يـو عرفة لغير الحاجِّ، وصياُمو يُكفُِّر السنَة الماضيَة والباقية، وُيستحبُّ التكبيُر عِقَب الصلوات  وُيستحبُّ صيا
و، المفروضات من فجر يـو عرفة إلى آخر أياـ التشريق، والمسبوُؽ ببعض الصالة يُكبِّر إذا فرَغ من قضاء ما فاتَ 

 .ويُكبػُِّر الُحجَّاج ابتداًء من صالة الظهر يـو النَّْحر

 أيها المسلموف:

، والتزِموا باألنظمة والتعليمات قدِّسوا الحَرـ، وعظِّموا ُحرمَتو، وراُعوا مكانَتو، وتذكَّروا شرَؼ الزماف وجاللَة المكاف
 ، أو ُيخاِلُف مقاِصَده، أو يُناِفَي أىداَفو.التي تصُدُر من الجهات المسؤولة، واحَذروا ما يُعكُِّر صفَو الحجِّ 

خَل في النُُّسك وتلبَّس باإلحراـ وقصَد البيَت الحراـ أف يخرَج عن ُحدود الشرع، أو يجعل الحجَّ دوال يليُق بمن 
، والُمالحاة والُمجادالت، والنداءات والشِّعارات والنَّعرات، والتجمُهرات سبياًل للُخصومات والُمنازَعات
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الُمظاىرات والمسيرات، والحجُّ أجلُّ وأسَمى وأعلى من أف يكوف مسرًحا للخالفات الِحزبيَّة والمذىبيَّة و 
 والسياسية، والحجُّ المبروُر ىو الحجُّ السالُم عن التجاُوزات والتعدِّيات والجنايات.

الرعاية، ووجََّهت جهوَدىا، وجنََّدت  أعَطت الحجَّ َعناف العناية وقَصبَ  - أيَّدىا اهلل تعالى - والدولُة السعودية
 ُجنوَدىا، وحشَدت ُحُشوَدىا ألمن الحاجِّ، وسالمة الحاجِّ، وصحَّة الحاجِّ، وراحِة الحاجِّ.

مواِقع الُمهِلكة الُمناِفية للشرع الحكيم، فاحَذروا األفعاَؿ الُمخزِية، والمساِلَك الُمرِدية، والمزاِلَق الُمترِبة، وال
 م.والعقل السلي

أقوؿ ما تسمعوف، وأستغفر ات والحكمة، نيبوالسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من ال قرآفبارؾ اهلل لي ولكم في ال
 اهلل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنٍب وخطيئٍة، فاستغفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.

 

 الخطبة الثانية

إال من لُدنو، الخلُق بيديو، وال اعتماَد إال عليو، وال ملجأَ  الحمد هلل الذي ال خيَر إال منو، وال فضلَ  ،الحمد هلل
وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك  ، وال إقالَع لسحائبو،حمًدا ال انقطاَع لراتِِبوأحمُده وال منجا منو إال إليو، 

ونبيُّو، وصفُيو ونِجيُّو، ووليُّو  ه ورسولونا وسيدنا محمًدا عبدُ ، وأشهد أف نبيَّ سميٌع لراِجيو، قريٌب ممن يُناِجيولو 
 .وسلَّم تسليًما كثيًرا بواصحأ، صلَّى اهلل عليو وعلى آلو و ورِضيُّو، وأميُنو على وحِيو، وِخيرتُو من خلِقو

 أما بعد، فيا أيها المسلموف:

 ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َواَل  تُػَقاتِوِ  َحقَّ  اللَّوَ  اتػَُّقوا َمُنواآ الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا، أفضُل ُمكتَسب، وطاعَتو أعلى نَسب؛ فإف تقواه اتقوا اهلل
 .[172: عمراف آؿ] ُمْسِلُموفَ  َوَأنْػُتمْ 
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 أيها المسلموف:

، وأفيُقوا من رقَدة الَهوى، وامُحوا وحلَّ زمانُها، ونزَؿ أوانُها، فُهبُّوا من نومِة الرََّدىىذه التوبُة قد ُشرَِعت أبوابُها، 
صياف بلواِحق اإلحساف، ولتكن مواسُم الخيرات والعشُر الُمباركات بدايَة عودتكم، وانطالقَة رُجوعكم، سواِبَق الع

وإشراَؽ ُصبحكم، وتباِشيَر فجركم، وادِلفوا إلى باب اإلنابة، وانزِعوا عن الخطيئة، وأقِلعوا عن المعصية، وال 
ـُ وباٌؿ ن الحراـعقوَؽ إلى أصحابها، وطهِّروا لُقمَتكم تُؤخِّروا التوبة، وتخلَّصوا من حقوؽ الناس، ورُدُّوا الح ؛ فالحرا

على صاحبو، تنالُو ُسقَبُتو، وتُدرُِكو نقمُتو، وتلَحُقو عقوبُتو، وفي الطيِِّب ُغنيٌة عن الخبيث، وفي الحالؿ كفايٌة عن 
 الحراـ.

 ومن تاَب وأناَب تاَب اهلل عليو، والتائُب من الذنِب كمن ال ذنَب لو.

من  - أيها المؤمنوف - اعلموا أف اهلل أمركم بأمٍر بدأ فيو بنفسو، وثنَّى بمالئكتو الُمسبِّحة بُقدسو، وأيَّو بكمثم 
 ُمواَوَسلِّ  َعَلْيوِ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا النَِّبيِّ  َعَلى ُيَصلُّوفَ  َوَماَلِئَكَتوُ  اللَّوَ  ِإفَّ جنِّو وإنِسو، فقاؿ قواًل كريًما: 

 .[56: األحزاب] َتْسِليًما

بشير الرحمة والثواب ونذير السَّطوة والعقاب الشافع الُمشفَّع يـو  محمد نبيِّنا وسيدنااللهم صلِّ وسلِّم على 
 .كريم يا وىَّابيا   وعنَّا معهم بمنِّك وكرمك وُجودؾجميع اآلؿ واألصحاب، وارَض عن اللهم ، الحساب

، وأصِلح اللهم أئمََّتنا ووالَة أمورنا، وأيِّد بالحق ، اللهم آِمنَّا في أوطاننا، اللهم آِمنَّا في أوطاننااللهم آِمنَّا في أوطاننا
 إماَمنا ووليَّ أمرنا، وأصِلح لو ِبطانَتو يا رب العالمين.

ـَ الحرمين الشريفين الملَك عبَد اهلل بن عبد العزيز ووليَّ عهده األميَر نايف بن  عبد العزيز خير اللهم واجِز خاد
الجزاء وأوفاه على بذلهم وعطائهم وخدمتهم للحرمين الشريفين والمشاعر الُمقدَّسة وُحجَّاج بيتك الحراـ، اللهم 

 متِّعهما بالصحة والعافية يا كريم.
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، اللهم واحفظ رجالَنا العاملين في الحج، واجزِىم خيَر اللهم واحفظ رجاَؿ أمننا، اللهم واحفظ رجاَؿ أمننا
 لجزاء، وارفع درجاتهم، وكِفر سيئاتهم يا كريم يا غنيُّ يا رحيم.ا

وادفع شرَّ الكائدين ومكَر  المسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالـ والمسلمين، ودمِّر أعداء الدين،و اللهم أِعزَّ اإلسالـ 
 يا رب العالمين. ر المنافقينالماكرين وُعدواف الُمعتدين وتربُّص الُمتربِّصين وكيَد الحاسدين وحسَد الفاِجرين وُفجو 

اللهم احفظ الُحجَّاج والزُّوَّار والُمعتمرين، اللهم احفظ الُحجَّاج والزُّوَّار والُمعتمرين، اللهم تقبَّل مساِعَيهم وزكِّها، 
م لهم من اآلماؿ أعالىا، ومن الخيرات أقصاىا، اجعل حجَّهم مبرورًا، وسعَيكوارفع درجاتهم وأعِلها، اللهم حقِّق 

 مشكورًا، وذنَبهم مغفورًا يا رب العالمين.

اللهم أصِلح أحواَؿ إخواننا في اليمن والشاـ، اللهم أصِلح أحواَؿ  اللهم أصِلح أحواَؿ إخواننا في اليمن والشاـ،
 إخواننا في اليمن والشاـ يا كريم.

اللهم عليك  هاينة الغادرين،اللهم عليك باليهود الغاصبين، والص اللهم طهِّر المسجد األقصى من رِجس يهود،
 .هم عبرًة وآيةً اللهم ال ترفع لهم راية، وال ُتحقِّق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفَ  بهم فإنهم ال يُعِجزونك،

 .أرحم الراحمينوُفكَّ أسرانا، وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا يا  وعاِؼ ُمبتالنا، اللهم اشف مرضانا،

فال تمَنع عنَّا بذنوبِنا فضَلك، اللهم ُتب علينا برحمتك وإحساِنك، اللهم ُتب علينا اللهم إنا خلٌق من خلقك، 
 برحمتك وإحساِنك، اللهم ُتب علينا برحمتك وإحساِنك، وتفضَّل علينا بفضلك وامِتناِنك يا كريم.

 

 

 



 

  8/12/1432:النبوي  المسجدمن         البديرصالح د.  :لشيخل                   يـو عرفة يوـٌ عظيم: الجمعةخطبة  

 

6   ____________________________________________________________________________ 

 عباد اهلل:

ْحَسافِ  بِاْلَعْدؿِ  يَْأُمرُ  اللَّوَ  ِإفَّ  َهى ىاْلُقْربَ  ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ  َتذَكَُّروفَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَػْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَػنػْ
اهلل أكبر، واهلل يعلم ما  يذكركم، واشكروه على نعمو يزِدكم، ولذكرُ  الجليلَ  فاذكروا اهلل العظيمَ  .[97: النحل]

 تصنعوف.

 


