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 ، وجعل هلم عيدين يف يوم واحد      ،ة أكمل على عباده املؤمنني املن     ،العاملني  هللا رب  احلمد
 يعطي ال من قلة، ويغفر !! سبحانه ..سبحانه .رفته وجوده وإكرامهعليشملهم مجيعاً بكرمه وم

 ،ار الـذنوب   غفَّ عز وجلَّ   ألنه ،ب وللمبعد  ويغفر للقري  ، وإمنا يعطي عطاءاً ال ينفد     ،وليس لعلة 
ار العيوبوست. 

لو ،  وبالكرم موصوف، معروفوِد باجلُ إله،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
 فأعطى كل   ،ه وفضله وكرامته   فسألوه من خريه وبر    ،وقف اخللق مجيعاً على حياض حضرته     

 .كما ينقص املخيط إذا وضع يف البحر  ما نقص ذلك من ملكه إالَّ،سائل مسألته
    وأشهد أن سيدنا حممداً عباهللا ورسوله  د ، وجلَّ   اختاره اهللا  ،ه من خلقه وخليله    وصفي عز 

 صلى اهللا عليـه وسـلم     ها معه    وجعل له عيدين لتحتفل العوامل كلُّ      ، وإلمتام شريعته  ،لكمال رسالته 
الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممـت        [[ :ر امليمون  عليه يف هذا اليوم األغ     لَز وأن ،بتمام الدين 

 .))املائدةاملائدة--٣٣ ( (]]علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم اِإلسالَم ِدينا 
ى  وأد ،غ عن اهللا فأحسن الـبالغ      الذي بلَّ  ، وسلم وبارك على سيدنا حممد     اللهم صلِّ 

    واجعلنا  ، واحشرنا يف زمرته يوم اللقاء     ، خري اجلزاء   يا اهللا عنا   ِهِزعن اهللا فأحسن األداء، واج 
  )أما بعد (.العاملني يا رب.. آمني . حتت لواء شفاعته أمجعني

 سـواء  -  على املؤمنني أمجعني   عز وجلَّ  تفضل اهللا : خواين ويا أحبايب يف اهللا ورسوله     فيا إ 
 فجعل ، اهللا على اجلميع ذا اليومل تفض-  أو املقيمني يف بلدام مثلنا ، أو املعتمرين  ،احلجاج

 لقد نزلت   : وأرضاه رضى اهللا عنه   وقد قالت اليهود لعمر بن اخلطاب        ،يوم عرفة يوافق يوم اجلمعة    
 عـز وجـلَّ   قول اهللا: وما تلك اآلية؟ قالوا   :  قال ، لو نزلت علينا جلعلنا يومها عيداً      ة،عليكم آي 

 ..))املائـدة املائـدة --٣٣ ( (]]تممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم اِإلسالَم ِدينـا    الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَ    [[
 . نزلت يف يوم عرفة وكان يوم مجعة،أشهد أا نزلت يف يوم عيدين اثنني: رضى اهللا عنه فقال

 
 _________________________________________________ 

 -م مبسجد سيدي سعد الدين اجليباوي بقرية البنـدرة          ٢٠/٥/١٩٩٤هـ املوافق   ١٤١٤ من ذي احلجة     ٩كانت هذه اخلطبة يوم وقفة عرفة        1
 .  غربية-مركز السنطة 
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 فـإن   ،يوم عرفة يوم عيد حلجاج بيت اهللا      .  ويوم اجلمعة يوم عيد    ،فيوم عرفة يوم عيد   
ـ   اهللا  ويأمر املالئكـة أمجعـني أن يترتلـوا    ، لصباح هذا اليوم إىل السماء الدنيا لُزنت ي لَّعز وج

 يعطيهم إذنـاً أن ينتـهوا       ، حىت أن املالئكة املوكلني باألعمال     ،ليشاهدوا هذا احلفل العظيم   
 خمبتني بني يـدي     ،ن ضارعني متبتلني  و وهم واقف  ،ويتركوا األعمال ليشهدوا حجاج بيت اهللا     

 مباهياً بعباده املؤمنني للمالئكـة      -  هلم عز وجلَّ   قال اهللا  ،فإذا شهدوهم أو رأوهم   ،  ز وجلَّ ع اهللا
{{: املقربني


{{

 ما داموا قـد حتـروا املـال    ، فيغفر هلم مجيع الذنوب واألوزار ،ارفيتجلى عليهم الغفَّ  
 ولـذا قـال الصـادق       .عز وجلَّ  ن هللا و وهم متوجه  ، والنفقة احلالل  ، والزاد احلالل  ،احلالل

 .{{{{:صلى اهللا عليه وسلماملصدوق 
عـز    إن اهللا  ؟ أو يتجلى ويغفر هلم مجيع الذنوب      ،وهل يغفر اهللا هلم ما بينه وبينهم فقط       

 ما صغر منها    ، ما ظهر منها وما بطن     ،وب يغفر هلم مجيع الذن    -  على احلقيقة يا إخواين    - وجلَّ
 وإليكم الدليل على    . من خلق اهللا    وما كان بينهم وبني أحدٍ     ، ما كان بينهم وبني اهللا     ،روما كب 

رِضـي  عبّاِس بِن ِمرداٍس    فقد ورد    ،صلى اهللا عليه وسلم    ذلك من حديث سيدنا وموالنا رسول اهللا      
هنع اللَّه: 

}}









{{

_________________________________________________ 
 . واملفترق على أنسرواه أبو يعلى يف مسنده واخلطيب يف املتفق 2
وجدنا ذلك ىف  ،رواه اخلطيب يف املتفق واملفترق والديلمي يف مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند ضعيف            : قال العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء      3

  .كشف اخلفاء
 .الترهيب وغريه، الترغيب و. رواه ابن ماجه عن عبد اللَّه بن كنانة بن عباس بن مرداس أن أباه أخربه عن أبيه4
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}}



{{

فقال ، ٦}}{{: صلى اهللا عليه وسلم وقال  
هذا   أن: صلى اهللا عليه وسلم   فأخربهم  يا رسول اهللا أهذا لنا خاصة أم لنا وملن بعدنا؟           : سيدنا عمر 

عز وجـلَّ {{   ...م إىل يوم القيامة   هوملن بعد م  هل
صلى اهللا عليه وسلم

{{حيجل مـن شـدة الفـرح     رضى اهللا عنه  فأخذ سيدنا عمر  ،  ٧
 .وطاب  خري ربنا قد فاض، ربنا وطاب قد فاض خري:ويقول

 - عز وجـلَّ    بل إن اهللا   ، وستر العيوب  ،يوم غفران الذنوب   -يا إخواين    -فذلك اليوم   
صلى اهللا عليـه   بل كما يقول الصادق األمني     ،ال يغفر للحاج يف نفسه فقط      -له وكرمه   من فض 
فإذا استغفر احلاج لرجل هنا أو امرأة     . ٨}}{{: وسلم
ذين يستغفر  ويغفر ألهله وذويه ال    ،ا االستغفار  فإن اهللا من فضله وجوده وكرمه يقبل هذ        ،هنا

   وجـلَّ   العاملنيهلم على بساط رب وغفر هلم ،هم التبعاتعن وضمن ،فإذا غفر هلم الذنوب. عز 
، فينظر إىل دعـائهم     ))غـافر غـافر --٦٠٦٠ ( (]] ادعوِني أَستِجب لَكُم    [[:  قال هلم  ،ذنوب ذويهم وأحبام  
 .  ويليب هلم املطالب، وحيقق هلم الرجاء،فيستجيب هلم الدعاء

 ولبسـوا يف  ، وقد خرجوا من حـوهلم وطـوهلم  عز وجـلَّ  ألم جاءوا إىل اهللا    !!ملاذا؟
 . وهم يستحضرون يوم اجلمع على اهللا      ،هم ووقفوا بني يدي رب    ،إحرامهم أكفام عند موم   

 أو   وليس هناك غين   ، وال وزير وال خفري    ، ليس هناك أمري أو حقري     ،فاجلميع سواسية أمام اهللا   
 وقد جتـردوا    ، بل الكل بني يدي اهللا يلبسون األكفان البيضاء        ،وضعيفأ طول   و وال ذ  ،فقري

 وأوالدهـم   ، وقد تركوا خلفهم مناصبهم وعشـائرهم      ، وقد جتردوا من الطول    ،من احلول 
 وقدموا بـني    ، ووقفوا بني يدي اهللا    ، وأمواهلم وكل شئ يتباهون به يف هذه احلياة        ،وبالدهم

  .جون من اهللا أن يغفرها هلم ير،أيديهم ذنوم ومعاصيهم وقبائحهم
_________________________________________________ 

 .رواه صاحب الترغيب والترهيب عن أنس 5
 .رواه أبو يعلى يف مسنده واخلطيب يف املتفق واملفترق عن أنس 6
 .رواه مسلم والنسائي وابن ماجة عن عائشة 7
 .رواه البزار والطرباين يف الصغري عن أيب هريرة 8
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 ، فيغفر هلـم   ،هم ويرحم ذلَّ  ، ويرحم فقرهم  ، ويرحم ضعفهم  ،فالرمحن الرحيم يرمحهم  
{{: كما قال النيب الكرمي، هم أمهامهم كما ولدت ويرد ،ويستجيب هلم 

{{٩  
 فما بالكم إذا وافق هذا اليـوم        ،يف السنوات العادية   -يا إخواين    -الكرمي  هذا اليوم   

 ومع مالئكة ، ومع أصحاب رسول اهللا، اهللا وهو اليوم الذي احتفل به اهللا مع نيب      ؟يوم اجلمعة 
س  ديناً قيماً ميأل حياة الناعز وجـلَّ   الذي اختاره اهللا، وبإمتام دين اهللا،اهللا بتمام نزول شرع اهللا    

 . إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، واحملبة والسالم،باإلميان
 - صـلى اهللا عليـه وسـلم    - ة الوداع يف حجة النيب فقد وافق حج،فإذا وافق يوم اجلمعة

{{ :صلى اهللا عليه وسـلم   فقد قال    ،ويوافق اليوم الذي سنقوم فيه للقيامة     


{{
 ويوم القيامة سيكون يـوم      ،فهؤالء القوم يف هذا اليوم كأم يستحضرون يوم القيامة        

 ليس لنـا لبـاس      ، قبورنا ومن حلودنا عرايا كما ولدتنا أمهاتنا        وسنخرج فيه مجيعاً من    ،مجعة
 : ومن هنا قال القائل، وعمل صاحل قدمه إىل اهللا،ى عند اهللاقَ من له تيواري سوءاتنا إالَّ

 إذا املرُء مل يلبس ثياباً من التّقَى     
  

لَّقَتب رياناً وإن كان كاسياً    ع 
ـ         لباِس املرء طاعـةُ رب ِهوخري 

 
 وال خفِ ي ريمكان هللا عاصياً   ن  

 وليس معنا ما ، وليس معنا دفاتر شيكاتنا،نقوم مجيعاً يف هذا اليوم وليس معنا مدخراتنا 
ولَقَد ِجئْتمونا [[ : وجيول يف آذاننا قول اهللا، ألننا خنرج إىل اهللا،حنتفظ به من صنوف أموالنا
رلَ مأَو اكُملَقْنا خى كَمادفُراءكُمفَعش كُمعى مرا نمو وِركُماء ظُهرو اكُملْنوا خم مكْترتٍة و[[  

بفصيلته اليت ال و، وال بأخيه وال بذويه،فال يستطيع أن يباهي يف ذلك اليوم ببنيه .))األنعاماألنعام--٩٤٩٤((
 .  بل إن اإلنسان يف هذا اليوم العظيم ال ينفعه إال ما قدمت يداه،تأويه

 ولو من هذه - يا عباد اهللا - فال تشغلوا أنفسكم !!رم هذا اليوم على اهللافما أك
 أو بالندم على ما ، أو باالستغفار هللا، أو بذكر اهللا،اللحظة إىل غروب الشمس إال بطاعة اهللا

 وحيفنا مجيعاً ،ا مجيعاً بغفرانهنمعي فَ، حىت يتفضل علينا اهللا مع حجاج بيت اهللا،ارتكبناه
 _________________________________________________ ونشاركهم ، ألننا نشاركهم يف اإلنابة، ويستجيب لنا الدعاء معهم، ويغفر لنا معهم،هبرضوان

 .حيحه عن أيب هريرةرواه الدار قطىن يف سننه، وأمحد يف مسنده والبخاري يف ص 9
 .رواه ابن حبان يف صحيحه والبيهقي يف سننه واحلاكم يف املستدرك وأيب داود يف سننه والترمذي والنسائي وأمحد وأي يعلى عن أيب هريرة 10
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  . ونشاركهم يف الدعاء، ونشاركهم يف االستغفار،يف التوبة
{{{{: صلى اهللا عليه وسلمقال 

{{:صلى اهللا عليه وسلموقال 
{{١٢. 

 .ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة
اخلطبة الثانية
  ونسأله، وجعلنا من أمة خري أحبابه، احلمد هللا الذي هدانا لكتابه ،العاملني  هللا رب  احلمد

 .العاملني يا رب آمني  .. آمني،ملخالفة جلنابه وأن حيفظنا من ا، أن يهدينا لطريق صوابهعز وجلَّ
 اج وفر،ب للعيوار وست، للذنوبار غفَّ إله،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له       

  . لكل اهلموم وكاشف،للكروب
  وأشهد أن سيدنا حممداً عبوهـدانا للحجـة  ، هدانا للصراط املستقيم، اهللا ورسولهد ، 

  . هالك ال يزيغ عنها بعده إالَّ،هااِرها كنه ليلُ، وتركنا على احملجة البيضاء،جةوأظهر لنا احمل
 واعطنـا اخلـري   ، وعلى آله وصحبه وسلم، وسلم وبارك على سيدنا حممد     اللهم صلِّ 
نا واشفنا وانصرنا على أعدائنا وجنِّ،وادفع عنا الشر، أما بعد (.العاملني يا رب(  

 ما جيب علينا مجيعـاً أن     ،نذكر يف عجالة سريعة    :يف اهللا ورسوله  فيا إخواين ويا أحبايب     
 فأول ما جيب علينا يف هذا اليوم وفيما         : ويف هذه األيام التالية إن شاء اهللا       ،نتبعه يف هذا اليوم   

  وجلَّ  ر اهللا بعده أن نكب عقب كل صالة   عز ،   وهذا التكبري س يقول فيها سيدنا رسـول اهللا       ،ةن 
 -ووقته يبدأ من صالة الفجر يف هذا اليوم       ،  ١٣}}{{: ه وسلم صلى اهللا علي  

  .إىل عصر اليوم الرابع من ايام العيد إن شاء اهللا -يف يوم عرفة 
نكبمجيعاً ر ،لكن جيب أن نعلم أن التكـبري  ،ر إذا صلينا يف بيت اهللا يف مجاعة وحنن نكب 
 حـىت  ،ر عقب الصـالة  فلو جئت بعد اجلماعة فعليك أن تكب       ، مبفرده  ولو صلى  لكل مصلٍّ 
بعد هـذه   - عليه  ، أو من يصلي قيام الليل     ، أو من يصلي الضحى    ،ي نوافل زائدة  الذي يصلِّ 

ـ  ،  عز وجلَّ  هللار  أن يكب  -النوافل   ر عقـب  حىت لو حضرنا جنازة يف هذه األيام فعلينا أن نكب
_________________________________________________ 

 .رواه مسلم وأمحد يف مسنده عن أيب قتادة األنصاري 11
 .رباين يف الكبري عن أيب سعيد اخلدري أخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود والديلمي عن أنس وابن عباس والط12
 .رواه الطرباين يف الصغري واألوسط والسيوطي يف الكبري عن أيب هريرة 13
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نـا أن   نا وبناتِ َءوعلينا أن نأمر نسـا    . صلى اهللا عليه وسلم   يدنا رسول اهللا     تأسياً بس  ،صالة اجلنازة 
عقب كل   - لكن عليهن أيضاً أن يكربن       ، وإن كن يكربن بصوت خافت     ،يكربن يف البيوت  

 . يف هذه األيام املباركةعز وجلَّ هللا  -صالة
اعة اهللا إىل    بط - كما يعمل حجاج بيت اهللا     -مث علينا بعد ذلك أن نشغل هذا الوقت         

 مكربين تـالني    ، مسبحني مهللني  ، منيبني تائبني  ، نقوم مجيعاً بني يدي اهللا خمبتني      ،آذان املغرب 
م لِّ فـنقَ ، مث علينا بعد ذلك أن نتجهز لصالة العيد . إىل هذا الوقت واحلني    ،عز وجلَّ  لكتاب اهللا 
صلى اهللا ه هي قول رسول اهللا  يف حقِّةُن فالس ، كان عنده أضحية   ن م  إالَّ ، وحنلق شعورنا  ،أظافرنا

}}:عليه وسلم 
{{

  يعين ال يا إال بعد أ           ،ق حىت لصالة العيد   ِلحداء  ألن األضحية ال تنفع وال يكون هلا ثوا
 حىت يصلي العيد ويـذبح      ، فالذي عنده أضحية ال حيلق شعره وال يقصر ظفره         ،صالة العيد 
 إال  ، وال يقلمـون   ، فإم ال يقصرون   ، وذلك لكمال تشبهه حبجاج بيت اهللا احلرام       ،أضحيته

  . ويقلمون أظافرهم، مث حيلقون شعورهم، ويذحبون اهلدى هللا،بعد أن يرمون مجرة العقبة
 مث نغتسل ليلة العيـد أو صـباح     ، ونقلم أظافرنا  ،لق شعورنا لغري املضحي   فعلينا أن حن  

هللا ،  صـلى اهللا عليـه وسـلم       عن رسول اهللا     ةًن س - غسل العيد  - نويت االغتسال    :العيد ونقول 
  .ة حملها القلبأو نستحضر هذه املعاين بقلوبنا فالني. تعاىل

 ويستحسن أن تكون الثياب     ، عندنا نلبس خري ما   - وهو يوم العيد   -فإذا أصبح الغد    
 ، فإذا مل يوجد نلبس الثياب البيضـاء       ، فإذا مل يكن عندنا جديد فنلبس خري ما عندنا         ،جديدة

 من حلظة اخلروج من البيت   - عز وجلَّ  ر اهللا  وخنرج من البيت ومعنا أوالدنا نكب      ،ونضع العطر 
 .رينر مع املكب لنكبعز وجلَّ اهللا بصوت عال حىت ندخل إىل بيت ، ويف شوارعنا، يف بيتنا-

  ح بيوتنا فعلينا أن نفر، ح طرقاتنا  ونفر، بالتكبري فيها وحنن سـائرون      ،ح شوارعنا  ونفر 
 ، مث بعدها نصافح إخواننا املـؤمنني      ، فإذا صلينا العيد جلسنا لسماع اخلطبة من اإلمام        ،فيها
ع الغلَّ ِزونن والش ونرجع من طريق آخر حىت نكثـر مـن          ،دور واحلقد والكره من الص    ،ح 

 . فنسلم على قوم آخرين يف طريقنا غري الذين سلمنا عليهم يف جميئنا،السالم على املؤمنني
 وأن جيعلنا مـن الـذين       ، وأن يستر علينا عيوبنا    ، أن يغفر لنا ذنوبنا    عز وجلَّ  نسأل اهللا 
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 فضائل يوم عرفة: جاحلخطب  )٧ ( 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .حيل عليهم كرمه وإحسانه و، ويكتب هلم جنات رضوانه،يشملهم يف هذا اليوم بغفرانه
   وكنا نود أن نكون بني يديك يف وسط هؤالء احلجيج          ،رت بنا النفقة  اللهم إنا قد قص ، 

 . وال حترمنا إجابة الدعاء الذي تتفضل به عليهم،فال حترمنا من املغفرة الىت تغفر ا هلم
األحيـاء منـهم    ، واملؤمنني واملؤمنات، وللمسلمني واملسلمات،اهللا اغفر لنا ولوالدينا  

 . ملا حتبه وترضاه-  حكام وحمكومني-  ووفق والة أمورنا واملسلمني أمجعني،واألموات
ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربى وينهـى عـِن             { اتقوا اهللا    :عباد اهللا 

لَع ِعظُكُمِي يغالْبنكَِر والْماء وشونَالْفَحذَكَّرت النحل-٩٠( } لَّكُم.(  
****************** 
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