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 كم جنوب شرق مكة 52بعد ٌقع على  ذي الحجة لتأدٌة ركن الحج األعظم " الوقوف بعرفة" ،9ٌتجمع فٌه الحجاج ٌوم  = واد   عرفة -

 ٌوم عرفةا وجمع تقدٌم خطبة الوداع ، وصلى فٌه الظهر والعصر قصر   أهم  المعالم : * مسجد نمرة = المكان الذي خطب فٌه النبً -

 ،حتى غروب الشمس  النبً فً حجة الوداع ٌدعو وٌلبً  * جبل الرحمة = بأسفله توجد الصخرات التً وقف عندها                  

 ) لٌس من السنة صعود الجبل أو الوقوف علٌه( " الٌوم أكملت لكم دٌنكم ، وأتممت علٌكم نعمتً .."ونزلت علٌه                                       

 ذي الحجة01من لٌلة  وجزء   ذي الحجة9من نهار ٌوم  جزء   نائما أو مستٌقظا واقفا أو جالسا ، راكبا أو ماشٌا ،جود بوادي عرفة الوالوقوف بعرفة =  -

 : فضله 

 )رواه أحمد(ٌوم عرفة أفضل ٌوم عند هللا "..ما من ٌوم أفضل عند هللا من ٌوم عرفة.. "  -

 فٌه " الٌوم أكملت لكم دٌنكم وأتممت علٌكم نعمتً..."ٌوم عرفة ٌوم إكمال الدٌن وإتمام النعمة ، نزلت  -

 :  ٌوم عرفة ٌوم المباهاة بأهل الموقف  " .. ٌنزل هللا تبارك وتعالى فٌباهً بأهل األرض أهل السماء فٌقول -

اان            ا من كل فج عمٌق ٌرجون رحمتً.. أشهِ   ظروا إلى عبادي جاءونً ُشُعث   .]رواه أحمد[" كم أنً قد غفرت لهمدُ ُغُبر 

 وم مغفرة الذنوب والعتق من النار :ٌوم عرفة ٌ -
ا من النار من ٌوم عرفة.. وإنه لٌدنو عز وجل              ثم ٌباهً بهم المالئكة فٌقول  ما أراد هؤالء؟.. ،   *  " ما من ٌوم أكثر من أن ٌعتق هللا فٌه عبٌد 

 " * ".. من ملك فٌه سمعه وبصره ولسانه ُغفر له           ]رواه مسلم[اشهدوا مالئكتً أنً قد غفرت لهم"                

 )التبعات=ما ٌترتب على الفعل من جزاء، وتستخدم للتعبٌر عن الشر( " إن هللا  قد غفر ألهل عرفة وألهل المشعر الحرام وضمن عنهم الَتِبعات*  قال النبً ٌوم عرفة "          

 ، وخٌر ما قلت أنا والنبٌون من قبلً: ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له .. " "خٌر الدعاء دعاء ٌوم عرفة -

 ٌوم عرفة فٌه ركن الحج األعظم " الحج عرفة "  -

ا هو فٌه أصغر وال أْدح"ما رؤَي الش - ٌَظ من ٌوم عرفة، وما ذلك إال لما رأى من تنزل الرحمات ، وتجاوز هللا عن    )أذل( رٌطان ٌوم   وال أغ

 ]البٌهقًرواه [ٌوم بدر"  يَ رِ ، إال ما أُ وب العظامالذن     

 الموعود=ٌوم القٌامة، والشاهد=ٌوم الجمعة، والمشهود=ٌوم عرفة()"والسماء ذات البروج، والٌوم الموعود، وشاهد ومشهود  ← *  سورة البروج  ٌوم عرفة أقسم هللا به فً : -

 ذو الحجة " ( 9ٌوم عرفة " ، والوتر=ٌوم النحر الشفع = ) "ٌال عشر، والشفع والوتروالفجر، ول ← " سورة الفجر  *                       

ََِِير"" َوَيْذُكُروا اْسَم المَِّه ِفي َأيَّاٍم َمْعُموَماٍت َعَمى َما َرَزَقُهْم ِمْن َبِهيَمِة اْْلَْنَعاِم َفُكُموا  ِمْنَها َوأَ  ٌوم عرفة أحد األٌام المعلومات    -          (82)الحج: ْْطِعُموا اْلَباَِِس اْل
 العشر األوائل من ذي الحجة (← ٌام المعلومات أٌام التشرٌق        * األ← ) الفرق بٌن األٌام المعلومات والمعدودات:  * األٌام المعدودات 

 رمضان( . لٌالً العشر األواخر من    . لٌالً العشر األوائل من ذي الحجة)اللٌالً العشر)اختالف(  والفجر ولٌال عشر"  ٌوم عرفة أحد األٌام العشر التً أقسم هللا بها " -

 ()حادثة أم الفضل(  ) ٌكره صٌامه  للحاج ألن النبً لم ٌصمهلغٌر الحاج ←  ]مسلمرواه ["صٌام ٌوم عرفة ٌكفر السنة الماضٌة والسنة القابلة "  -

 ]أصحاب السننرواه [" ٌوم عرفة والنحر والتشرٌق عٌدنا أهل اإلسالم وهً أٌام أكل وشرب"  -

  يوم عرفةيستحب :  

ٌَّد التكبٌر   - (ك وله الحمد وهو على كل شًء قدٌر المل ،لهأفضله: ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له) لذكر ا -كثرة الدعاء  -الصٌام        )خاص بعٌد   المق

 والدعاء   ، ٌوم عرفة  الحجٌج مشاهدة    -(  ٌام التشرٌقوٌنتهً بعد عصر آخر أ ، ٌبدأ من بعد فجر ٌوم عرفة األضحى، عقب الصلوات المفروضة      

 مشاهدة تغٌٌر كسوة الكعبة بعد فجر ٌوم عرفة..  -عل بفضلك كلمة الحق والدٌن( أو المسلمٌن ،)اللهم انصر اإلسالم و لإلسالم والمسلمٌن     

  : الصالحين يوم عرفة 

 وجل عن حكٌم بن َحزام " أعتق "حكٌم بن حزام " ٌوم عرفة مائة من العبٌد فً عنق كل منهم طوقا من فضة ُنقش علٌه "عتقاء هلل عز*                 

 عشٌة عرفة وهو جاث  على ركبتٌه وعٌناه تذرفان : " من أسوأ هذا الجمع حاال  ؟ " قال :  من تابعً التابعٌن()* ُسئل  " ُسفٌان الثوري "                 

 ".. عن أحد الصالحٌن ٌوم عرفة :  " اللهم ال ترد أهل هذا الموقف من أجلً .."            " ..الذي ٌظن أن هللا ال ٌغفر له * 

 فتاوى يوم عرفة: بعض 

 وم الجمعة تعدل سبع أو سبعٌن حجة !!لٌس هناك دلٌل على أن مصادفة ٌوم عرفة لٌ  -       

 ٌوم عرفة بنٌة قضاء ٌوم من رمضان، كما ٌجوز صٌام  وعلى المسلم)ة( قضاء أٌام من رمضانٌجوز صٌام ٌوم عرفة   -       

 أوسبت أو أحد جمعةصادف ٌوم  ٌجوز إفراد ٌوم عرفة بالصٌام حتى لو  -       

 إلى فجر ٌوم النحر )بعد صالة الظهر(شمس ٌوم عرفة   أي وقت من زوال ←ور هعند الجم*   : )اختالف(زمن الوقوف بعرفة   -       

 فجر ٌوم عرفة إلى فجر ٌوم النحر من← عند الحنابلة *        

ٌُجبَ واجب  من اللٌل بعرفة من النهار وجزء   الوقوف جزء  *           الشافعٌة عند )تركه ال ٌوجب شًء(نة وسُ  ، ند الجمهورع ر بدم()تركه 

ٌُشترط للوقوف بعرفة الطهارة من الحدثٌن األكبر واألصغر أو استقبال القبلة أو النٌة -                فساءوالنُ  ب والحائضنُ ث والجُ حدِ المُ ، لذا ٌصح وقوف  ال 

 ذو الحجة(9) يــــوم عــــرفــــة                              4102تحديث سبتمبر


