
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

بعد أيام سيمر علينا يوم مبارك من أيام شهر ذي احلجة، يوم من األيام التي أقسم اهلل هبا يف كتابه الكريم،   

هذا اليوم رشفه اهلل وفضله بفضائل عظيمة، هذا اليوم الذي خصه اهلل باألجر الكبري، والثواب العظيم عن 

ال  عنهم  ويكفر  بالرمحات،  عباده  اهلل  يعم  يوم  السنة،  أيام  من  كل  ويعتقهم  اخلطايا  عنهم  ويمحو  سيئات، 

النار، يوم ُيرى فيه إبليس صاغًرا حقرًيا، هو اليوم الذي أكمل اهلل فيه الدين وأتم النعم عىل املسلمني، إنه 

اليوم الذي يقف فيه الناس عىل صعيد واحد جمردين من كل   يوم عرفة يوم التجليات والنفحات اإلهلية، 

 .بخطاب واحد)لبيك اللهم لبيك( والعقيدة، يناجون إهلًا واحدًا،  رابطة إال رابطة اإليامن

احلرش؛  موقف  عن  مصغر  موقف  يشء، إنه  كل  من  جمردين  عرفات  يف  الناس  يقف  وال   حاكم ال   حيث 

الكل عبيد هلل،   الكل يناجي ربه  وحمكوم، وال غني وال فقري، وال أمري وال مأمور، وال أبيض وال أسود، 

 .رته ورضوانهالعظيم لينالوا مغف

فان أبواب الرمحة  ،  فإذا كان احلجيج وهم واقفون يف عرفات ينعمون برمحات اهلل تعاىل وغفرانه ورضوانه 

، أمامنا ونحن يف بيوتنا باستغاللنا هلذا اليوم بطاعة اهلل تعاىلأمام كل مسلم،  واملغفرة والرضوان مفتوحة  

 : فضائل هذا اليوم املباركفهذه بعض 

اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي } :يف يوم عرفة نزل قوله سبحانه وتعاىل  :الفضيلة األوىل

ْساَلَم ِدينًا   . [3املائدة: ] { َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

يف كتابكم    تقرؤون هذه اآلية العظيمة قال عنها اليهود لعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه إنكم معرش املسلمني  

 :فقال عمر هلم: وما تلك؟ قالوا هي قوله تعاىل   آية لو علينا معرش اليهود نزلت الختذنا ذلك اليوم عيدا.

َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْْتَْمُت َعَلْيكُ } ْساَلَم ِدينًا اْلَيْوَم  ؛ فقال عمر ريض اهلل عنه:  {ْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

اهلل  رسول  كان  وأين  أنزلت  وأين  أنزلت  ساعة  أي  ويف  أنزلت  يوم  أي  يف  ألعلم  إين  عليه    واهلل  اهلل  صىل 

 .حني أنزلت: أنزلت ورسول اهلل فينا خيطب ونحن وقوف بعرفة، وسلم

 



 

 

 

حصل ألن اهلل أعاد احلج عىل قواعد إبراهيم عليه السالم ونفى الرشك وأهله وإكامل الدين يف ذلك اليوم  

  .فلم خيتلط باملسلمني يف ذلك املوقف منهم أحد

لَيْغِفَر }:وأما إْتام النعمة فإنام حصل باملغفرة فال تتم النعمة بدوهنا كام قال تعاىل لنبيه صىل اهلل عليه وسلم 

َم ِمْن  اًطا ُمْسَتِقياًم َلَك اهللهُ َما َتَقده مه نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوََيِْدَيَك ِِصَ
َر َوُيتِ  .[2الفتح: ]{َذْنبَِك َوَما َتَأخه

الثانية  قوله :الفضيلة  يف  املشهود  اليوم  فهو  بعظيم،  إالّ  يقسم  ال  والعظيم  به،  اهلل  أقسم  يوم  عرفة  يوم  أن 

 [. 3الربوج: ] { َوَشاِهٍد َوَمْشُهودٍ } :تعاىل

اهللهِقال   َرُسوُل  َقاَل  عنه:  اهلل  ريض  ُهَرْيَرَة  َوَسلهَم:    أبو  َعَلْيِه  اهللهُ  َواْلَيْوُم ))َصىله  اْلِقَياَمِة،  َيْوُم  املَْْوُعوُد  اْلَيْوُم 

اِهُد َيْوُم اْْلُُمَعةِ   ((. املَْْشُهوُد َيْوُم َعَرَفَة َوالشه

َواْلَوْتروَ } :ويوم عرفة هو الوتر الذي أقسم اهلل به يف قوله ْفِع  الشفع يوم )، قال ابن عباس:  [3]الفجر:  {الشه

 (. األضحى، والوتر يوم عرفة

أن يوم عرفة هو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار واملباهاة بأهل املوقف، وهذا ما اخرب    :الفضيلة الثالثة

صىل اهلل عليه وسلم  : ))َوَما   وُل اهللِ َقاَل: َقاَل َرُس   عنه الصادق املصدوق صىل اهلل عليه وسلم ؛ فَعْن َجابِرٍ 

بَِأْهِل األَْرضِ  َفُيَباِهي  ْنَيا  الدُّ  
ِ
اَمء السه إِىَل  اهللهُ  َينِْزُل  َعَرَفَة  يْوِم  ِمْن  ِعنَْد اهللِ  َأْفَضُل  يْوٍم  َفَيُقوُل:  ِمْن   ،

ِ
اَمء السه َأْهَل   

ا َضاِحنَي َجاُؤوا   َيَرْوا َعَذاِِب، َفَلْم ُيَر َيْوٌم اْنُظُروا إِىَل ِعَباِدي ُشْعًثا ُغرْبً ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق َيْرُجوَن َرمْحَتِي، َوََلْ 

 .َأْكَثُر ِعْتًقا ِمَن النهاِر ِمْن يْوِم َعَرَفَة((

ُيْعتَِق اهللهُ فِيِه َعْبًدا ِمَن النهاِر  َقاَلْت َعائَِشُة: إِنه َرُسوَل اهللهِ صىل اهلل عليه وسلم َقاَل: ))َما ِمْن َيْوٍم َأْكَثَر ِمْن َأْن  

))
ِ
ُه َلَيْدُنو ُثمه ُيَباِهى هِبُِم املاََْلئَِكَة َفَيُقوُل َما َأَراَد َهُؤالَء  . ِمْن َيْوِم َعَرَفَة َوإِنه

وجاء عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال: وقف النبي صىل اهلل عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس  

تؤوب،   وسلم،  فقالأن  عليه  اهلل  صىل  اهلل  لرسول  أنصتوا  فقال:  بالل  فقام  الناس.  يل  أنصت  بالل  يا   :

فأنصت الناس، فقال: معرش الناس، أتاين جربائيل عليه السالم آنفا، فأقرأين من رِب السالم وقال: إن اهلل  

 -ريض اهلل عنه   عز وجل غفر ألهل عرفات، وأهل املشعر، وضمن عنهم التبعات، فقام عمر بن اخلطاب 

هذا لكم وملن أتى من بعدكم إىل يوم القيامة، فقال عمر بن   :، قال"يا رسول اهلل، هذا لنا خاصة؟ :فقال

 .رواه ابن املبارك وصححه األلباين "!كثر خري اهلل وطاب :-ريض اهلل عنه-اخلطاب 



 

 

 

الرابعة ما    :الفضيلة  وهذا  سنتني،  ذنوب  يكفر  صيامه  عرفة  يوم  وسلم أن  عليه  اهلل  صىل  نبينا  به  أخربنا 

تِي َبْعَدُه((  نََة اله تِي َقْبَلُه َوالسه نََة اله َر السه  .))ِصَياُم َيْوِم َعَرَفَة َأْحَتِسُب َعىَل اهللهِ َأْن ُيَكفِّ

ترك  وهذا إّنام يستحب لغري احلاج، أّما احلاج فال يسن له صيام يوم عرفة؛ ألّن النبي صىل اهلل عليه وسلم  

 .صومه، وروي عنه أّنه هنى عن صوم يوم عرفة بعرفة 

مما جيعل ملا ينعم به اهلل تعاىل عىل عباده من الرمحات ،إن يوم عرفة يوم يغيظ الشيطان،    :الفضيلة اخلامسة

إبليس يندحر صاغرا؛ يقول صىل اهلل عليه وسلم وهو يصف الشيطان وحاله يف ذلك املوقف يقول: ))َما  

يْ  الشه إِاله ُرئَِي  َذاَك  َوَما  َعَرَفَة  َيْوِم  يِف  ِمنُْه  َأْغَيُظ  َواَل  َأْحَقُر  َواَل  َأْدَحُر  َواَل  َأْصَغُر  فِيِه  ُهَو  َيْوًما  ِمْن    َطاُن  َرَأى  ملَِا 

ُنوِب اْلِعَظاِم إاِله َما ُأِرَي َيْوَم َبْدٍر ِقيَل َوَما   اُوِز اهللهِ َعْن الذُّ مْحَِة َوََتَ ِل الره َرَأى َيْوَم َبْدٍر َيا َرُسوَل اهللهِ َقاَل َأَما  َتنَزُّ

يَل َيَزُع املاََْلئَِكَة(( ُه َقْد َرَأى ِجرْبِ   .إِنه

السادسة فيه، وهذا    :الفضيلة  الدعاء  نبينا صىل اهلل عليه وسلم؛    اخربما  إن يوم عرفة يوم يرجى إجابة  به 

َأبِيِه َعْن   ْبِن ُشَعْيٍب َعْن  َعَرَفَة  فَعْن َعْمِرو  َيْوِم  ُدَعاُء   
ِ
َعاء َعَلْيِه َوَسلهَم َقاَل: ))َخرْيُ الدُّ ِه َأنه النهبِيه َصىله اهللهُ  َجدِّ

يَك َلُه َلُه املُْْلُك َولَ    ُه احْلَْمُد َوُهَو  َوَخرْيُ َما ُقْلُت َأَنا َوالنهبِيُّوَن ِمْن َقْبِِل اَل إَِلَه إاِله اهللهُ َوْحَدُه اَل رَشِ
ٍ
ء َعىَل ُكلِّ يَشْ

املسلم أن يتفرغ للذكر والدعاء واالستغفار يف هذا اليوم العظيم، وليدع لنفسه ولِوالدْيه  فحري ب  َقِديٌر((؛

 .وألهله وللمسلمني

من   :قال ابن املبارك جئت إىل سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث عىل ركبتيه وعيناه تذرفان فقلت له  

 .ل: الذي يظن أن اهلل ال يغفر لهقا  أسوأ هذا اْلمع حاالً؟

له امللك وله احلمد وهو عىل  ،  فصوموا هذا اليوم املبارك، وأكثروا من قول ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له

 أكثروا يوم عرفة من الدعاء   ،كل يشء قدير

 :نذكرك أخي املسلم احلبيب ببعض السنن النبوية يف أيام عيد األضحى املبارك 

 .شيئا قبل الذهاب إىل املصىل حتى يرجع من الصالة  يأكل أال -1

 .يستحب االغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب -2

 .يسن الذهاب إىل املصىل مشًيا، وأن يذهب يف طريق ويعود من طريق آخر -3

 



 

 

 

التكبري: يسن التكبري خاصة بعد الصلوات املفروضة واملسنونة من صبح يوم عرفة وينتهي إىل آخر يوم  -4

 .قبل الغروب  ن أيام العيد م

أما التكبري بعد أي عمل من األعامل فيكون مستحبًا من غروب شمس ليلة العيد إىل قبيل دخول اإلمام يف 

 .صالة العيد

 .  تقّبل اهلل منا ومنك: التهنئة بالعيد بقول املسلم ألخيه املسلم  -5

: ))إن  -صىل اهلل عليه وسلم    -العيد لقوله  األضحية، وهي أن يضحي املسلم بعد رجوعه من صالة   -6

   .أول ما نبدأ به يف يومنا هذا أن نصِل ثم ننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا((

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


