
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

أعاملنا، من هيده اهلل  إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل تعاىل من رشور أنفسنا وسيئات   

فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده  

ُقوا اهللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ إِالَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ }،  ورسوله ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ َا ال }،  {َيا َأهيه ُكُم  َيا َأهيه ُقوا َربَّ نَّاُس اتَّ

ُقوا   اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجاالً َكثرِيًا َونَِساًء َواتَّ

َا ا}، {بِِه َواْْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً  ُقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقْوالً َسِديدًا ُيْصلِْح َلُكْم َأْعاَمَلُكْم َيا َأهيه ِذيَن آَمنُوا اتَّ لَّ

َعظِيامً  َفْوزًا  َفاَز  َفَقْد  َوَرُسوَلُه  اهللََّ  ُيطِِع  َوَمْن  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  بعد ، {َوَيْغِفْر  اهلل،  :  أما  كتاب  فإن أصدق احلديث 

علي اهلل  صىل  حممٍد  هدي  اهلدي  بدعة وخري  وكل  بدعة،  حمدثة  وكل  حمدثاهتا،  اْلمور  ورش  وسلم،  وآله  ه 

 :         ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار  عباد اهلل 

يوم عرفة من اْليام الفاضلة، جتاب فيه الدعوات، وتقال فيه العثرات، ويباهي اهلل فيه املالئكة، وهو يوم  

 ة، ويوم مغفرة الذنوب والعتق من النريان. عظَّم اهلل أمره إذ هو يوم إكامل الدين وإَتام النعم

 حري بنا أن نتعرف عىل فضائله، وما ميزه اهلل به عىل غريه من اْليام ويوم كهذا  

يا  ،  إنه يوم إكامل الدين وإَتام النعمة-1 له:  اليهود قال  فعن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه أن رجاًل من 

اليوم عيدًا، قال أي    أمري املؤمنني، آية يف كتابكم تقرؤوهنا، لو  ؟  آيةعلينا معرش اليهود نزلت الختذنا ذلك 

قال عمر:    [3املائدة:  ] قال: )اليوم أكملت لكم دينكم وأَتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا(  

 قد عرفنا ذلك اليوم واملكان الذي نزلت فيه عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم اجلمعة. 

تعاىل: إن-2 قوله  يف  املشهود  اليوم  فهو  بعظيم،  إال  يقسم  ال  سبحانه  العظيم   والرب  به  اهلل  أقسم  يوم  ه 

، فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: )اليوم [3الربوج:  ])وشاهد ومشهود(  

 (. املوعود : يوم القيامة، واليوم املشهود: يوم عرفة، والشاهد: يوم اجلمعة

والوتر( )والشفع  قوله:  يف  به  اهلل  أقسم  الذي  الوتر  اْلضحى،    [3الفجر:  ]وهو  يوم  الشفع  عباس:  ابن  قال 

 والوتر يوم عرفة  



 

 

 

فقد ورد عن أيب قتادة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم سئل عن    أن صيامه يكفر سنتني: -3

 ة القابلة( صوم يوم عرفة فقال: )يكفر السنة املاضية والسن

 صىل اهلل عليه وسلم ترك صومه    هوهذا إنام يستحب لغري احلاج، أما احلاج فال يسن له صيام يوم عرفة؛ ْلن

ريض  _ففي صحيح مسلم عن عائشة    أنه يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار واملباهاة بأهل املوقف: -4 

من النار من يوم   عبداأكثر من أن يعتق اهلل فيه  عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: )ما من يوم    _اهلل عنها 

 عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي هبم املالئكة فيقول: ما أراد هؤالء؟(. 

عرفة،   بأهل  عرفة  عشية  مالئكته  يباهي  تعاىل  اهلل  )إن  قال:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  أن  عمر  ابن  وعن 

                                                    فيقول: انظروا إىل عبادي، أتوين شعثا غربًا(          

 أعظم الدعاء يوم عرفة قال النبي صىل اهلل عليه وسلم:)خري الدعاء دعاء يوم عرفة(  -5

كثرة العتق من النار يف يوم عرفة قال النبي صىل اهلل عليه وسلم: )ما من يوم أكثر من أن يعتق اهلل فيه   -6

 ة(   عبدا من النار من يوم عرف

يوم حزن الشيطان، فام رئي الشيطان أحقر وال أدحر منه يف يوم عرفة، ملا يرى من تنزل اْلمالك والرمحة  -7

 من اهلل لعباده 

فاملوفق واهلل من استغل ذلك اليوم خري استغالل ومل يضيع حلظة من حلظاته بام ال ينفع فضال عام يرض وملن  

 له هذه الكلامت                              مل يتيرس له احلج والوقوف بعرفة فانقل 

فلُيبيِّت  بمزدلفة،  املبيت  عن  عجز  ومن  َعَرَفه،  الذي  بحقه  هلل  فليقم  بعرفة  القيام  العام  هذا  يف  فاته  ))من 

به وأزلفه ، ومن مل يقدر عىل نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ املُنى ، من   عزمه عىل طاعة اهلل وقد قرَّ

 ْل إىل البيت ْلنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إىل من دعاه من حبل الوريد(( مل يص

 اهلل يل ولكم  استفغر  و اقول هذا القول  

   


