
خطبة عن فضل عشر ذي الحجة ویوم عرفة
تعد ھذه الخطبة من الخطب الھامة التي تعلو بھا النداءات من على منابر المساجد یوم الجمعة، وخاصة مع اقتراب حضور ھذه األیام
المباركة بفضلھا المذكور، سواء في النصوص القرآنیة أو في األحادیث النبویة الشریفة، وذلك لضرورة تنبیھ الناس عن ھذا الفضل
الذي خصھ هللا تعالى بھ على عباده المؤمنین والصالحین، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم خطبة كاملة عن فضل ھذه األیام ویوم عرفة

فیھا.
مقدمة خطبة عن فضل عشر ذي الحجة ویوم عرفة

بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، مالك الخلق ومالك یوم الدین، ورازق الخلق من السابقین والالحقین، والحمد �
تعالى الذي ھدانا إلى الصراط المستقیم، الذي اصطفانا من خلقھ، ولم یجعلنا من المغضوب علیھم والضالین، والحمد � الذي علیھ

نتوكل وبھ نستعین، والذي نستھدیھ ونشكره ونستغفره، وإلیھ نتوب وإلى أمره نستكین، ونعوذ با� من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا،
فمن یھد هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، فالحمد � الذي ھدانا وأرسل إلینا المصطفى الطاھر األمین، لیدلنا إلى طریق

الحق ویعلمنا أصول الدین، وسالم على المرسلین من بعث الخلق إلى یوم الدین، ومن اتبع الھدى من الصالحین، ونشھد أن ال إلھ إال
هللا وحده ال شریك لھ، ونشھد أن محمداً عبده ورسولھ، وأما بعد:
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عباد هللا، إن هللا خلق السنین والشھور واألیام، وفضل بعضھا عن بعض في العبادة واألجر المترتب علیھا، وما األیام العشر ھذه

المقبلین علیھا، إال فرصة للتوبة والغفران والرحمة، التي یتفضل بھا رب العزة والجاللة على عباده التائبین المخلصین الطامعین في
اٍم أْفَضَل منھا في ھذه، قالوا: وال الِجھاُد؟ قاَل: وال مكارمھ، وقال النبي -علیھ الصالة والسالم- في فضل أعمالھا: "ما الَعَمُل في أیَّ

إذالكریم،لوجھھالخالصةبالعبادةاألیامھذهتعالىهللاخصوقد]،1بَشيٍء"[َیْرِجْعفَلْمومالِھ،بَنْفِسھُیخاِطُرَخَرَجَرُجٌلإالَّالِجھاُد،
فیھا تقام شعائر عبادة من أعظم العبادات عند هللا تعالى، أال وھي الحج إلى بیتھ الحرام، ولعظمة فضل ھذه األیام، فقد أقسم هللا تعالى

إلىفتنبھواعظیم،ھوبماإالیقسمالالعظیمهللاأنهللاعبادواعلموا]،2َعْشٍر}[َوَلَیاٍل*{َواْلَفْجِرالحكیم:كتابھفيقالإذبھا،
عظمة ھذه األیام عند هللا تعالى.

وقد تعددت فضائل ھذه األیام المباركة عند رب العزة والجاللة، ومن خیر األیام فیھا یوم عرفة، الیوم الذي یقف فیھ حجاج بیتھ
الحرام في صعید عرفات، حیث تشھد المالئكة وأھل السماء على ھذا الیوم، الذي ذكر عظمتھ المصطفى -علیھ الصالة والسالم-

فضلحدودتقفوال]،3ُغْبًرا"[ُشْعًثاجاءونيھؤالِء،عباديإلىانُظروافیقوُل:السماِء،مالئكَةعرفاٍتبأھِلُیباھيَهللا"إنَّبقولھ:
ھذا الیوم عند حجاج بیت هللا الحرام، بل فضلھ یعم أعل األرض أجمعین لمن أمرمھ بحسن طاعات وأعظم العبادات، ومن ذلك صیام

ِ أن ُیكفَِّر یوم عرفة لغیر الحاج، إذ قال المصطفى -علیھ الصالة والسالم- في فضل صیامھ: "صیاُم یوِم عرفَة إنِّي أحتسُب على هللاَّ
نَة المبارك.الیومھذافيعلیكمهللاأغدقھالذيالفضلھذاإلىهللاعبادفانظروا]،4بعَدهُ"[والَّتيقبَلُھالَّتيالسَّ

خاتمة خطبة عن فضل عشر ذي الحجة ویوم عرفة
عباد هللا، إن هللا غفور رحیم بعباده وال یكلف نفساً إال وسعھا، وطریق الخیر والصالح والتوبة بیِّن، فمن سلكھ وقع في رحمة هللا
تعالى وكان من الفائزین في اآلخرة، ومن غفل عنھ أو تجاوزه عمداً، فقد ضل وكان من الخاسرین في اآلخرة، ویندمون ساعة ال

ٍةِمْثَقاَلَیْعَمْل{َفَمْنالحكیم:كتابھفيتعالىهللاقالالندم،ینفع ٍةِمْثَقاَلَیْعَمْلَوَمْن*َیَرهَخْیًراَذرَّ اَذرَّ ھذهتفوتوافال]،5َیَره}[َشّرً
الفرصة على أنفسكم فتكونوا من الخاسرین، فإن أبواب الرحمة تفتح على مصراعیھا في ھذه األیام الفضیلة، فأكثروا فیھا العبادات،
وعلوا فیھا أصوات التھلیالت والتكبیرات، وال تغفلوا عن فضل صیام یوم عرفات، وفي یوم النحر فضل األضحیات، وأقول قولي

ھذا وأستغفر هللا لي ولكم، أقم الصالة أثابنا وأثابكم هللا.
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لطالما كان منبر النبي -علیھ الصالة والسالم- ھو نور الھدایة ومنھل الوعظ واإلرشاد في أمور دیننا ودنیانا، وھذا ما انتھجھ أھل
العلم من بعده لیستمروا فیما أمرھم وأمرنا بھ، وما ھذه الخطبة التي قدمناھا إلى من دروسھ ومن وحي ما أتى بھ بالحق، والتي

نیةعلىواإلرشاد،الوعظمسیرةفيمنھااإلستفادةللمھتمینیتسنىحتىھنا""منتحمیلھیمكنpdfبصیغةكملفلكمسنقدمھا
الھدى بإذن هللا تعالى.
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الوعظ واإلرشاد ھي مسیرة ال متناھیة في الحیاة البشریة، وقد حض اإلسالم على ذلك، وفرض على الناس حضور یوم الجمعة

واالستماع إلى الخطبة التي تصب في ھذه الغایة، لما فیھ خیر المسلمین، وما ھذه الخطبة إال من دروس الوعظ التي یمكن االستفادة
األوجھكافةفيمنھااالستفادةللمھتمینیتسنىحتىھنا""منتحمیلھیمكنdocبصیغةكملفنقدمھاولذلكسبل،بعدةمنھا

المتاحة، وهللا ولي التوفیق.
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