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 فَضاِئلُ يوِم عرفَةَ        
  

  مقدمةٌ
احلمد ِهللا مدِبر الليايل واأليام، ومصرف الـشهور        
واألعوام، امللِك القدوس السالم، املُتفرِد بالعظمـِة والبقـاِء      
والدوام، املُترتِِّه عن النقائِص ومشاِة األنام، يرى ما يف داخِل 
         الـصوِت ولطيـف ِفيالعروِق وبواطِن العظام، ويسمع خ

، ِإله رحيم كثري اِإلنعام، ورب قدير شديد االنتقـام،          الكالم
          ع الـشرائعـرراها على أحسِن نظام، وشفأج ر األمورقد
فأحكمها أيما إحكام، بقدرته ب الرياح ويسري الْغمـام،         
وحبكمته ورمحته تتعاقب اللياِلي واأليام، أمحده على جليـِل         

م، وأشكره شكر من طلب املزيد ورام، الصفاِت ومجيل اِإلنعا
وأشهد أن ال إله إالَّ اهللا الَِّذي ال حتيطُ به العقولُ واألوهام،            
وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسولُه أفضلُ األنام، صلَّى اهللا عليه          
وعلى صاحبه أيب بكٍر السابق إىل اِإلسالم، وعلى عمر الَِّذي          

عثمانَ الَِّذي جهز مباِله جـيش      إذا رآه الشيطانُ هام، وعلى      
العسرِة وأقام، وعلى علي الْبحِر اِخلضم واألسِد الـضرغَام،         
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 فَضاِئلُ يوِم عرفَةَ        

وعلى سائر آِلِه وأصحاِبه والتابعني هلم بِإحساٍن على الدوام،         
  . وسلَّم تسليماً

هل تريد مغفـرة الـذنوب وتكفـري        :        أخى ىف اهللا  
وهـل  ..  دخول اجلنـات؟   وهل تطمع حقاً ىف   .. السيئات؟

وهل تبتغى فعالً إجابـة     .. ترجو صدقاً رمحة بارى الربيات؟    
  الدعوات؟

، فصمت يوم عرفــة صدقاً   ، إن أردت ذلك حقاً   
واُهللا يضاعف ملن يـشاء     ، وخري عميم ، حلظيت بأجر كرمي  

عليم واهللا واسع . 
  .. هل تعلم كم فضيلة يوم عرفــة؟  .. واآلن 

ه مـن أحاديـث خـامت       وكم صح ىف فضل صوم    
  .. األنبياء؟

  ... فلو علمتها لطرقت باا لتكون من األتقياء
  : يوم عرفـــة فضائلوإليك اآلن 
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 فَضاِئلُ يوِم عرفَةَ        

   عرفَةَفَضاِئلُ يوِم
  : يوم عرفة أحد أيام األشهر احلرم -١

ِإنَّ ِعدةَ الشهوِر ِعند اللَِّه اثْنا عـشر     : (- عز وجل  -قال اهللا 
 ِكتاِب اللَِّه يوم خلَق السماواِت والْأَرض ِمنها أَربعةٌ      شهرا ِفي 

مــر ــة ) [حـــ ــورة التوبـــ  ]. ٣٩: ســـ
 اهللا عليها يف    ذكرهايوم عرفة أحد األيام املعلومات اليت        -٢

   :كتابه
ِليشهدوا مناِفع لَهم ويذْكُروا اسم      : (- عز وجل  -قال اهللا   
–قال ابن عباس    ]. ٢٨:سورة احلج ) [ياٍم معلُوماتٍ اللَِّه ِفي أَ  

.عـشر ذي احلجـة    : األيام املعلومات   : رضي اهللا عنهما    
   

  :يوم عرفة أحد أيام أشهر احلج-٣
سـورة  ) [الْحج أَشهر معلُومات   : (- عز وجل  - قال اهللا   

شوال ، ذو القعدة ، ذو      : وأشهر احلج هي    ] ١٩٧: البقرة  
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   .احلجة
  :يوم عرفة أحد األيام العشر اليت أقسم اهللا ا -٤
 –قال ابن عبـاس     ]. ٢:سورة الفجر ) [ولَياٍل عشٍر    (:قالف

: إا عشر ذي احلجة قال ابن كـثري        : -رضي اهللا عنهما    
   .وهو الصحيح

يوم عرفة أحد األيام العشرة املفضلة يف أعماهلـا علـى     -٥
  :غريها من أيام السنة

ما من عمل أزكى عند اهللا : (ى اهللا عليه وسلم  قال النيب صل
 وال أعظم أجرا من خـري يعملـه يف عـشر            - عز وجل  -

 ؟ قال   - عز وجل  -وال اجلهاد يف سبيل اهللا      : األضحى قيل 
 إال رجل خرج بنفسه     - عز وجل  -وال اجلهاد يف سبيل اهللا      

رواه الـدارمي وحـسن     ) وماله فلم يرجع من ذلك بشيء     
    .األلباين يف كتابه إرواء الغليلإسناده الشيخ حممد 
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  :يوم عرفة أكمل اهللا فيه امللة، وأمت به النعمة -٦
إن رجـال مـن      : -رضي اهللا عنه  – قال عمر بن اخلطاب     

يا أمري املؤمنني آية يف كتابكم تقرؤوا، لـو         : اليهود قال   
أي : قال  . علينا معشر اليهود نزلت الختذنا ذلك اليوم عيدا       

الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممـت علَـيكُم        : ( آية؟ قال 
قـال  ]. ٥:سورة املائدة) [ ِنعمِتي ورِضيت لَكُم الِْإسلَام ِدينا   

قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلـت        : - رضي اهللا عنه   –عمر  
فيه على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو قائم بعرفـة يـوم             

   .اجلمعة
أحد أيام تسع ذي احلجة اليت حث النيب صلى         يوم عرفة   -٧

رضي اهللا  - فعن هنيدة بن خالد    اهللا عليه وسلم على صيامها    
 عن امرأته عن بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم           -عنه

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يـصوم تـسع ذي      : (قالت  
أول اثـنني  : احلجة ويوم عاشوراء وثالثة أيام من كل شهر       

صححه األلباين يف كتابه صـحيح أيب       )  ومخيسني من الشهر 
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 .داود
كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسع قال           
الرسول صلى اهللا عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة         

رواه مسلم يف الصحيح    ) يكفر السنة املاضية والسنة القابلة    : 
فة ألنه  وهذا لغري احلاج وأما احلاج فال يسن له صيام يوم عر          

   .يوم عيد ألهل املوقف
  :عظم الدعاء يوم عرفة -٨
خري الدعاء دعاء يوم عرفة     : (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم      

قال ابن عبد   . صححه األلباين يف كتابه السلسة الصحيحة     ) 
ويف ذلك دليل على فضل يوم عرفـة         : - رمحه اهللا    –الرب  

   .على غريه
  : املوقف يوم العيد ألهل هويوم عرفة  -٩

يوم عرفة ويوم النحر وأيام     : (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم     
  . رواه أبو داود وصححه األلباين) مىن عيدنا أهل اإلسالم 
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  :مباهاة اهللا بأهل عرفة أهل السماء-١٠
إن اهللا يباهي بأهل عرفات : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم   

ـ    ) أهل السماء  . اينرواه أمحـد وصـحح إسـناده األلب
  :كثرة العتق من النار يف يوم عرفة  -١١

ما من يوم أكثر مـن أن       : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       
رواه مـسلم يف    ) يعتق اهللا فيه عبدا من النار من يوم عرفـة         

   .الصحيح
 التكبري املقيد الذي يكون عقب الصلوات املفروضـة       - ٢١

  :يبدأ من فجر يوم عرفة
ومل يثبت يف شيء من ذلـك        : -رمحه اهللا –قال ابن حجر    

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث وأصح ما ورد عـن            
أنه من  _ رضي اهللا عنهم  _ الصحابة قول علي وابن مسعود      
وأما التكبري املطلق فهـو     ، صبح يوم عرفة إىل آخر أيام مىن      

الذي يكون يف عموم األوقات ويبدأ مـن أول ذي احلجـة    
ضي اهللا عنهم خيرجون إىل     حيث كان ابن عمر وأبو هريرة ر      
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واملقـصود تـذكري    ) السوق يكربون ويكرب الناس بتكبريمها    
ــة   ــرادى ال مجاعـ ــربوا فـ ــاس ليكـ  . النـ

  :األعظمفيه ركن احلج   يوم عرفة-٣١
 .متفق عليـه  ) احلج عرفة : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم     

هذا ما تيسر مجعه سائال اهللا أن يتقبل منا ومـن املـسلمني             
  .وأن جيعلها خالصة لوجهه الكرميأعماهلم 

من هدى النىب   ..صوم يوم عــرفة إخوتى املؤمنني       -١٤
 - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم -األمني  

 صوم يوم عــرفة يكفر ذنـوب الـسنة املاضـية           -١٥
 :فلن تر هلا من باقية، والباقية

 صلَّى اُهللا    أَنَّ رسولَ اهللاِ   "- رِضى اُهللا عنه     - فعن أىب قتادة    
يكَفِّر الـسنةَ   «: علَيِه وسلَّمَ سِئلَ عن صوِم يوِم عرفَةَ؟ فَقَالَ       

  (١)»الْماِضيةَ والْباِقيةَ

                              
  ١٩٧:مسلمرواه ٠)١(
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وليست هذه  ،  صوم يوم عــرفة يبارك ىف سحوره      -١٦
 :كل أجوره
 علَيِه  قَالَ النِبي صلَّى اهللاُ   :  قَالَ - رِضى اُهللا عنه     - فعن أنس   

لَّمسكَةً«: وروِر بحوا فَِإنَّ ِفي السرحس(١)»ت  
 سحور املسلم ليلة عــرفة خمالفةٌ ألهـل الكتـاب          -١٧

 :األشقياء
عمِرو بِن الْعاِص، أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم           فعن  
 أَهـِل الِْكتـاِب، أَكْلَـةُ    فَصلُ ما بين ِصياِمنا وِصيامِ   «: قَالَ

  (٢)»السحِر
  
  

                              
  متفق عليه )١(
  ٤٦:مسلم رواه )٢(
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كمـا  ..  سحور املسلم ليلة عرفة سبب ىف رمحة اهللا        -١٨ 
  : - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم - بشر بذا رسول اهللا 

رمِن عِن ابفع - هناُهللا ع ِضىلَّى : ، قَالَ- رولُ اللَِّه صسقَالَ ر
  ِه ولَيع اللَّه ـلَّملَـى         «: سلُّونَ عـصي ـهلَاِئكَتمو ِإنَّ اللَّـه
ِرينحست(١)»الْم 

الصالةُ من اهللا عز : وقال البخارى ىف صحيحه عن أىب العالية   
، الرمحـة : وقيـل   ، ثناؤه على عبده ىف املأل األعلى     : وجل
  )رمحةٌ مقرونةٌ بتعظيم: وقيل
فهل يزهد ، ريية تعجيلُ الفطر يوم عرفة من عالمات اخل-١٩

 !ىف هذا األجر أحد من الربية؟
 -  أن رسـول اهللا   - رِضى اُهللا عنه   - سهِل بِن سعٍد    فعن  

     لَّمسلَيِه ولَّى اُهللا علُوا      : " قال -صال يزال الناس خبٍري ما عج
 (١) "الِفطر

                              
  :ةالصحيح:  حسن)١(
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  تعجيلُ الفطر يوم عرفة ال يزال صاحبه على سنّة النىب           -٢٠
-ص  لَّمسلَيِه ولَّى اُهللا ع- : 

قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ - رِضى اُهللا عنه  -  سهِل بِن سعٍد     فعن
   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص :»        ِظرتنت ا لَمِتي منلَى سِتي عالُ أُمزلَا ت

ومجا الن(٢)»ِبِفطِْره  
 عالمات إظهـار الـدين       تعجيلُ الفطر يوم عرفة من     -٢١

  : وخمالفِة املغضوب عليهم والضالني
، عِن النِبي صلَّى - رِضى اُهللا عنه    -   أَِبي هريرةَ  فعن

لَا يزالُ الدين ظَاِهرا ما عجلَ النـاس        «: اُهللا علَيِه وسلَّم قَالَ   
ؤى يارصالنو ،ودهِلأَنَّ الْي ،ونَالِْفطْرر(٣) »خ  

                                                   
  ه عليمتفق )١(
  ٢٠٨١: الصحيحة :  صحيح)٢(
  ١٠٦٧: صحيح الترغيب:حسن )٣(
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كما بـشر   ..  دعاُء الصائم يوم عرفة ال يرد بإذن اهللا          -٢٢
 :- صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم - بذا رسول اهللا 

قَـالَ  : قَالَ - رِضى اُهللا عنه     - أَنِس بِن ماِلٍك     فعن
     لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اِهللا صساٍت الَ  : "روعثَالَثُ د   ،دـرت 

  (١)"دعوةُ الْواِلِد، ودعوةُ الصاِئِم، ودعوةُ الْمساِفِر
من مسـات   ) وغريه من النوافل  ( صيام يوم عرفـة     ٢٤-٢٣

، الذين وعدوا بدخول جنات النعـيم     ، أهل الصيام األتقياء  
  :وباملغفرة واألجر العظيم

ِلماِت والْمـؤِمِنني   ِإنَّ الْمسِلِمني والْمـس   {: فقد قال تعاىل  
والْمؤِمناِت والْقَاِنِتني والْقَاِنتاِت والـصاِدِقني والـصاِدقَاِت       
     ِقنيدصتالْماِت واِشعالْخو اِشِعنيالْخاِت واِبرالصو اِبِرينالصو

   اِفِظنيالْحاِت واِئمالصو اِئِمنيالصقَاِت ودصتالْمو   مهوجفُـر 

                              
  ١٧٩٧: الصحيحة:  حسن)١(
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والْحاِفظَاِت والذَّاِكِرين اللَّه كَِثرياً والذَّاِكراِت أَعد اللَّه لَهـم         
 (١)}مغِفرةً وأَجراً عِظيماً 

وعن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى         
فَق زوجيِن ِفي سـِبيِل اللَّـِه،       من أَن : " اُهللا علَيِه وسلَّم، قَالَ   

يا عبد اللَِّه هذَا خير، فَمن كَانَ ِمن        : نوِدي ِمن أَبواِب اجلَنةِ   
أَهِل الصالَِة دِعي ِمن باِب الصالَِة، ومن كَانَ ِمن أَهِل اِجلهاِد   

       أَه كَانَ ِمن نماِد، واِب اِجلهب ِمن ِعيد     ِمـن ِعياِم ديِل الص
 (٢)" باِب الرياِن  

                              
  )٣٥:األحزاب() ١(
  متفق عليه )٢(
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 فهل تعى ذلك األمة؟،  صيام يوم عرفـة جنة -٢٥
 -  قَالَ رسولُ اللَِّه :  قال- رِضى اُهللا عنه   - فعن أىب هريرة    

 لَّمسلَيِه ولَّى اُهللا عص- " :ِإلَّ: قَالَ اللَّه ،لَه مِن آدِل ابما كُلُّ ع
           موِإذَا كَانَ يةٌ، ونج اميالصِزي ِبِه، وا أَجأَنِلي و هفَِإن ،اميالص
            أَو ـدأَح هـابفَِإنْ س ،بخصالَ يفُثْ ورفَالَ ي ِدكُمِم أَحوص

 اِئمص ؤري امقُلْ ِإنفَلْي ،لَه(١)"قَات  
ن ريح املـسك   أطيب م ) يوم عرفة (خلوف فم الصائم    -٢٦

  :- صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم - كما قال  رسول اهللا  ، عند اهللا 
والَِّذي نفْـس محمـٍد      «:"....يف ما يرويه عن ربه ومواله     

   (٢)»ِبيِدِه، لَخلُوف فَِم الصاِئِم أَطْيب ِعند اللَِّه ِمن ِريِح اِملسِك
  

                              
  متفق عليه )١(
  متفق عليه )٢(
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 فَضاِئلُ يوِم عرفَةَ        

كما قـال نبينـا    ، انفرحت) يوم عرفـة (للصائم  : ٢٨-٢٧
  :- صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم -  العدنان

ِإذَا أَفْطَر فَِرح، وِإذَا لَِقـي      : ِللصاِئِم فَرحتاِن يفْرحهما  "  ....
 (١)"ربه فَِرح ِبصوِمِه 

ثلـث  ( من صام عـرفة كان كمن صام عشرة أيام          -٢٩
  :مكما قال عليه الصالة والسال) الشهر 

 »         كُلَّه رهالد امص ِر فَقَدهالش اٍم ِمنثَلَاثَةَ أَي امص نم«   ثُـم ،
من جاَء ِبالْحسنِة فَلَه عـشر      {: صدق اللَّه ِفي ِكتاِبهِ   : " قَالَ

  (٣)" (٢)}أَمثَاِلها
  

                              
  متفق عليه )١(
  ]١٦٠: األنعام[)٢(
   ٦٣٢٤: صحيح اجلامع: صحيح )٣(
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 فَضاِئلُ يوِم عرفَةَ        

كمـا  ،  صوم يوم عرفــة يشفع لصاحبه يوم الدين       -٣٠
   :- صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم -  قال نبينا األمني

 "        اميقُولُ الـصِة، يامالِْقي موِد يباِن ِللْعفَعشآنُ يالْقُرو اميالص :
أَي رب، منعته الطَّعام والشهواِت ِبالنهاِر، فَـشفِّعِني ِفيـِه،          

: " ، قَـالَ  "اللَّيِل، فَشفِّعِني ِفيِه    منعته النوم بِ  : ويقُولُ الْقُرآنُ 
 (١) "فَيشفَّعاِن 

 صائم يوم عرفـة يباِعد اهللا وجهه سبعني خريفاُ عن          -٣١
 :- صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم - كما صح عن النىب املختار     ، النار

الناِر سبِعني من صام يوما ِفي سِبيِل اللَِّه، بعد اللَّه وجهه عِن «
  (٢)»خِريفًا

 

                              
  ٣٨٨٢:اجلامعصحيح :  صحيح )١(
  متفق عليه  )٢(
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 فَضاِئلُ يوِم عرفَةَ        

،  صائم يوم عرفــة تباعد منه جهنم مسرية مائة عام         -٣٢
  :كما قال عليه الصالة والسالم

 »            منهج هِمن اللَّه داعلَّ بجو زِبيِل اللَِّه عا ِفي سموي امص نم
  (١)»مِسريةَ ِمائَِة عاٍم

هللا بينه وبني النار خنـدقاً       صائم يوم عرفــة جيعل ا     -٣٣
 صـلَّى   -  كما قال خامتُ األنبياء   ، كما بني األرض والسماء   

 لَّمسلَيِه واُهللا ع-:   
من صام يوما ِفي سِبيِل اللَِّه جعلَ اللَّه بينه وبين الناِر خندقًا   « 

  (٢)»كَما بين السماِء واَألرِض
  
  

                              
  ٢١٣٧-٦٣٣٠:يح اجلامعصح: حسن)١(

  

  ٥٦٣:الصحيحة:  صحيح)٢(
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 فَضاِئلُ يوِم عرفَةَ        

٣٤-  خ نكما قـال   ، تم له بصوم يوم عرفـة دخل اجلنة       م
  :سيد األمة

 ومن صام يوما ابِتغاَء وجِه اِهللا خِتم لَـه ِبهـا دخـلَ      "...
  (١) "احلديث...الْجنةَ

*****  

                              
  ٩٧٦:صحيح الترغيب:  صحيح)١(
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 فَضاِئلُ يوِم عرفَةَ        

  فَتاوى عرفَة
  فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء

هل نستطيع أن نصوم هنا يومني ألجل صوم يوم عرفة؛ : س
ألننا هنا نسمع يف الراديو أن يوم عرفة غدا يوافق ذلك عندنا 

  الثامن من شهر ذي احلجة؟
احلمد هللا، يوم عرفة هو اليوم الذي يقف الناس فيه : ج

بعرفة، وصومه مشروع لغري من تلبس باحلج، فإذا أردت أن 
تصوم فإنك تصوم هذا اليوم، وإن صمت يوما قبله فال بأس، 

لتسعة من أول ذي احلجة فحسن؛ ألا وإن صمت األيام ا
أيام شريفة يستحب صومها؛ لقول النيب صلى اهللا عليه 

 اهللا إىل وأحب خري فيهن الصاحل العمل أيام من ما: "وسلم
يا رسول اهللا، وال اجلهاد يف : قيل". العشر األيام هذه من

 خرج رجل إال اهللا، سبيل يف اجلهاد وال: "سبيل اهللا؟ قال
وباهللا التوفيق، ". بشيء ذلك من يرجع مل مث ه،ومال بنفسه

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
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 فَضاِئلُ يوِم عرفَةَ        

  عرفة؟ يوم وافق إن اجلمعة يوم صيام حكم :س
احلمد هللا، يشرع صوم يوم عرفة إذا صادف يوم مجعة : ج

ولو بدون صوم يوم قبله؛ ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه 
ان فضله وعظيم ثوابه، قال وسلم من احلث على صومه وبي
 :سنتني يكفر عرفة يوم: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

". ماضية سنة يكفر عاشوراء يوم وصوم ومستقبلة، ماضية
 أحدكم يصومن ال"وهذا احلديث خمصص لعموم حديث 

  "بعده أو قبله يوما يصوم من إال اجلمعة يوم
املسلم بالصوم؛ فيكون عموم النهي حمموالً على ما إذا أفرده 

لكونه يوم مجعة، أما من صامه ألمر آخر رغَّب فيه الشرع 
وحث عليه فليس مبمنوع، بل مشروع ولو أفرده بالصوم، 
لكن إن صام يوما قبله كان أوىل ملا فيه من االحتياط بالعمل 

وباهللا التوفيق، وصلى اهللا على نبينا . باحلديثني، ولزيادة األجر
  .محممد وآله وصحبه وسل

  السبت؟ يوم صادف إن عرفة يوم صوم حكم :س
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 فَضاِئلُ يوِم عرفَةَ        

احلمد هللا، جيوز صيام يوم عرفة مستقالًّ، سواء وافق يوم : ج
السبت أو غريه من أيام األسبوع؛ ألنه ال فرق بينها؛ ألن 
صوم يوم عرفة سنة مستقلة، وحديث النهي عن يوم السبت 

وباهللا . ضعيف الضطرابه وخمالفته لألحاديث الصحيحة
  .يق، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلمالتوف
 من أيام وعليه التطوع بقصد عرفة يوم صام من حكم ما :س

  رمضان؟
احلمد هللا، من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام : ج

من رمضان فصيامه صحيح، واملشروع له أن ال يؤخر 
لو القضاء؛ ألن نفسه بيد اهللا وال يدري مىت يأتيه األجل، و

صام يوم عرفة عن بعض أيام رمضان لكان أوىل من صيامه 
. تطوعا؛ ألن الفرض مقدم على النافلة، وهو أوىل بالعناية

وباهللا التوفيق، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه 
  .وسلم
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 فَضاِئلُ يوِم عرفَةَ        

 مجعة يوم صادف إذا عرفة يوم إن :الناس بعض يقول :س
 دليل هناك هل .حجات سبع أدى كمن يكون العام كهذا

  ذلك؟ على السنة من
احلمد هللا، ليس يف ذلك دليل صحيح، وقد زعم بعض : ج

الناس أا تعدل سبعني حجة، أو اثنتني وسبعني حجة، وليس 
وباهللا التوفيق، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله . بصحيح أيضا
  .وصحبه وسلم

*****  
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 فَضاِئلُ يوِم عرفَةَ        

 فتاوى العالمة ابن باز رمحه اهللا
  م يوم عرفة؟ما هي فضيلة من صا: س
 -من صام يوم عرفة له أجر عظيم، ثبت عن رسول اهللا : ج

 أن اهللا يكفر بصوم يوم عرفة السنة -عليه الصالة والسالم 
اليت قبلها والسنة اليت بعدها، يعين بشرط اجتناب الكبائر 

  .كما بينه األحاديث األخرى
يقال بأن يوم عرفة إذا صادف يوم مجعة يسمى هذا : س

فهل هذا صحيح، وما هو احلديث الوارد ، ج األكرباحلج باحل
  يف هذا الشأن إن وجد؟

احلج األكرب يوم عرفة إذا صاف يوم عرفة يوم اجلمعة : ج
 صلى اهللا عليه -صادف عيد مع عيد، وصادف حجة النيب 

وهذا فضل عظيم، لكن يوم احلج األكرب هو يوم - وسلم 
اجلمعة يوم النحر، هو يوم احلج األكرب، لكن إذا صادفت 

عرفة صار فضل إىل خري، فضل اجلمعة وفضل عرفة، اجتمع 
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 فَضاِئلُ يوِم عرفَةَ        

للحجاج فضالن، واجتمع للحجاج موافقة حجة النيب عليه 
  .الصالة والسالم، ففي ذلك خري عظيم وفضل كبري

*****  
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 فَضاِئلُ يوِم عرفَةَ        

  فتاوى العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا
  أحسن اهللا إليكم هل صيام يوم عرفة مكفر للكبائر؟: س
يكفر : "قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم إنهظاهر : ج 

، يكفر الكبائر لكن كثري من "السنة اليت قبله واليت بعده أنه
صلى - العلماء رمحهم اهللا قالوا إنه ال يكفر الكبائر ألن النيب 

الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة " : قال-اهللا عليه وسلم
شى ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا بينهن ما مل تغ

، قالوا فإذا كانت الصالة املفروضة وهي أفضل "الكبائر
أعمال البدن ال تكفر إال إذا ترك الكبائر فغريها من باب 

  أوىل
وعلى هذا فنقول صيام يوم عرفة يكفر السنة اليت قبله واليت 
بعده بالنسبة للصغائر فقط أما الكبائر فال بد فيها من توبة 

  .مستقلة
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 فَضاِئلُ يوِم عرفَةَ        

تطوع وهو ستة أيام من شوال أو أيهما أفضل صيام ال: س
صيام يومي االثنني واخلميس أو ثالث أيام من كل شهر، أو 
صيام عشرة من ذي احلجة ويوم عرفة أو تاسوعاء 

  وعاشوراء، أفيدونا جزاكم اهللا خريا؟
هذه أيام لكل واحد منها فضل فصيام ستة أيام من  :ج 

ام شوال إذا صام اإلنسان رمضان وأتبعه ا كان كمن ص
الدهر وهذا فضل ال حيصل بصوم يوم االثنني واخلميس 
ولكن لو صام اإلنسان يوم االثنني واخلميس من شهر شوال 
ونوى بذلك أا للستة أيضا حصل له األجر ألنه إذا صام 
االثنني واخلميس سيكمل الستة أيام قبل أن يتم الشهر وأما 

- النيب صيام عشر ذي احلجة ويوم عرفة فله أيضاً مزية فإن
ما من أيام العمل الصاحل فيهن "  : قال-صلي اهللا عليه وسلم

 – يعين عشر ذي احلجة - " أحب إىل اهللا من األيام العشر
وال اجلهاد يف سبيل اهللا : "وال اجلهاد يف سبيل اهللا قال: قالوا

؛ وأما "إال رجل خرج بنفسه وماله ومل يرجع من ذلك بشي
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 فَضاِئلُ يوِم عرفَةَ        

اهللا أن يكفر السنة اليت أحتسب على :"صوم يوم عرفة فقال
، ولكن ليعلم أن صوم يوم عرفة ال "قبله والسنة اليت بعده

صلى اهللا عليه -يسن للحاج الواقف بعرفة فإن رسول اهللا 
 كان فيه مفطرا وأعلن فطره للناس وشاهدوه من - وسلم

صلى اهللا -أجل أن يتبعوه يف هذا وهذا الفعل من رسول اهللا 
مته حىت يعلموه ويتبعوه عليه  الذي أظهره أل- عليه وسلم

خمصص لعموم احلديث الدال على فضل صوم يوم عرفة 
الذي ذكرته آنفاً وأما صوم تاسوعاء وعاشوراء فهو أيضا له 

 قال يف صوم عاشورا -صلى اهللا عليه وسلم-مزية فإن النيب 
عليه - أحتسب على اهللا أن يكفر السنة اليت قبله ولكنه 

ن يصام يوم قبله أو يوم بعده وقال  أمر بأ-الصالة والسالم
ألن عشت إىل قابل ألصومن التاسع يعىن مع العاشر فالسنة 
ملن أراد أن يصوم عاشوراء أن يصوم قبله اليوم التاسع فإن مل 
يتمكن صام اليوم احلادي عشر وذلك من أجل خمالفة اليهود 
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 فَضاِئلُ يوِم عرفَةَ        

الذين كانوا يصومونه ألن اهللا جنا فيه وموسى وقومه وأهلك 
  .ن وقومهفرعو

*****  
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 فَضاِئلُ يوِم عرفَةَ        

  فتاوى العالمة صاحل الفوزان
فضيلة الشيخ، أليس قوله صلى اهللا عليه وسلم عن يوم : س

عرفة يكفر السنة املاضية والسنة الباقية أليس السنة الباقية يدل 
  على ما بقي من السنة وهي العشرين يوما من ذي احلجة؟

 السنة السنة الباقية يقول السنة الباقية سنة ذكر سنتني: ج
املاضية والسنة الباقية فكيف تقول أن املراد باقي الشهر هذا 

  .فهم غريب
 يا شيخ -هل إجابة الدعاء وفضل الدعاء يف يوم عرفة : س

  صاحل، خاص للحجاج أم أنه يعم الغري؟
الدعاء يوم عرفة عام للحجاج وغريهم لكن احلجاج : ج

على وجه أخص ألم يف مكان فاضل وهم متلبسون 
إلحرام وواقفون بعرفة فهم يعين يتأكد الدعاء يف حقهم با

والفضل يف حقهم أكثر من غري احلجاج وأما بقية الناس 
الذين مل حيجوا فإم يشرع هلم الدعاء واالجتهاد بالدعاء يف 
هذا اليوم ليشاركوا إخوام احلجاج يف هذا الفضل والنيب 
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 فَضاِئلُ يوِم عرفَةَ        

رفة وخري ما خري الدعاء دعاء ع" :صلى اهللا عليه وسلم يقول
قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له 

، فالدعاء مشروع "امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير
يف يوم عرفة للحاج ولغريه لكنه يف حق احلاج آكد وأفضل 
ملا هو متلبس به من املناسك وملا هو فيه من املكان العظيم 

الزمان فيشترك فيه احلجاج وغري الفاضل وأما الزمان وفضل 
  .احلجاج وأما املكان فيختص به احلجاج وهو الوقوف بعرفة

فضيلة الشيخ صاحل، بالنسبة للدعاء املأثور ال إله إال اهللا : س
وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء 

يف يوم عرفة هل هو خاص باحلجيج فقط أم أن  قدير هل هو
  يرددون ذلك؟غري احلجيج 

كما ذكرنا يف اجلواب أن هذا عام للحجاج ولغريهم إال : ج
أنه للحجاج آكد من غريهم ألن احلجاج كما ذكرنا يف 
عرفة متلبسون باإلحرام فهم أرجى يف قبول الدعاء وآكد 
وغريهم يشاركهم يف هذا األمر وهلذا يسن صيام يوم عرفة 
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اليوم ألنه يوم لغري احلجاج ملن هم يف اآلفاق يصومون هذا 
  .فاضل ويشتغلون بالذكر بذكر اهللا والدعاء واالستغفار فيه

*****  
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  إخواىن
نــصل إىل ديــارهم فلنــصل انكــسارنا  إن مل"

فات،  بانكسارهم، إن مل تقدر على عرفات فلنستدرج ما قد
إن مل نصل إىل احلجر فليلن كل قلب حجر، إن مل نقـدر              

  ف هاهنامبأمت األس على ليلة مجع ومىن فلنقم
 

 الصادق أين املنيب املُجد السابق؟ هذا يوم يرحم فيه         
من مل ينب يف هذا اليوم فمىت ينيب ومن مل يجب يف هـذا              

  ."يتعرف بالتوبة فهو غريب الوقت ومن مل
 

خبـري    مل يغفر له اليوم ما جىن، كلما همأسفاً لعبٍد       
فما حصل خرياً   نقض الطود وما بىن، حضر موسم األفراح        

الفالح فما مد كفاً وما جىن، ليت  وال اقتىن، ودخل بساتني
  شعري من منا خاب ومن منا نال املُىن؟؟
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فيا إخويت إن فاتنا نزول مىن، فلنرتل دموع احلسرة          
وكيـف  ! ماذا يراد بنا؟ وكيف ال نبكي وال ندرى هاهنا،

 بالسكون وما نعلم ما عنده لنا؟
*****  
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 تنافس املتنافسونويف ذلك فلي
لقد شوقتم إىل الفضائل فهل اشتقتم؟، وزجرمت عن الرذائـل   
وكنتم يف سكر اهلوى فهل أفقتم؟، فلو حاسبتم أنفـسكم          
وحققتم، لعلمتم أنكم بغري وثيق توثقتم، فاطلبوا اخلالص من   

 .أسر اهلوى فقد جد الطالبون
 ويف ذلك فليتنافس املتنافسون

وصـفت أعمـاهلم    ، حلني حثيث إخواين، توانيم وسري الصا   
وبعض أعمالكم كدر خبيث، وكم نصحناكم ولرمبا ضاع        

 .احلديث، فهل أراكم تتفكرون
 ويف ذلك فليتنافس املتنافسون

أيقظنا اهللا وإياكم ملصاحلنا، وعصمنا من ذنوبنا وقبائحنـا،         
واستعمل يف طاعته مجيع جوارحنا، وال جعلنا ممن يرضـى          

 .بالدون
  املتنافسونويف ذلك فليتنافس
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  وأخريا
إن أردت أن حتظى مبضاعفة هذه األجور واحلسنات     

من دلَّ علَى خيٍر فَلَه ِمثْلُ أَجِر       «: فتذكر قول سيد الربيات     
  (١)»فَاِعِلِه

فطوىب لكل من دلّ على هذا اخلري واتقاه، سـواء          
بكلمة أو موعظة ابتغي ا وجه اهللا، كذا من علقها علـى            

 اهللا، ومن طبعها رجاء ثواا ووزعها علـى         بيت من بيوت  
عباد اهللا، ومن بثها عرب القنوات الفضائية، أو شبكة اإلنترنت   
العاملية، ومن ترمجها إىل اللغات األجنبية، لتنتفع ا مجيـع          

نضر اللَّه امـرأً    «: األمة اإلسالمية، ويكفيه وعد سيد الربية       
   ِفظَهِديثًا، فَحا حِمن ِمعس  ناِمِل ِفقٍْه ِإلَى مح بفَر ،هلِّغبى يتح 

   (٢) »هو أَفْقَه ِمنه، ورب حاِمِل ِفقٍْه لَيس ِبفَِقيٍه

                              
  ١٣٣:مسلمرواه ) ١(
   ٦٧٦٤ : اجلامع رواه الترمذى وصححه األلباين يف صحيح) ٢(
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 أموت ويبقى كل ما كتبته    فياليت من قرأ دعا ليا
 عسى اإلله أن يعفو عىن     ويغفر ىل سوء فعالـيا

هبكَت  
 أبو عبد الرمحن أمحد مصطفى

com.yahoo@CP_ahmedmostafa_dr  
 

حقوق الطبع لكل مسلم عدا من غير فيه أو استخدمه ىف (
 )أغراض جتارية

*****  
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  سالفهر
  ٢...............................................مقدمةٌ

  ٤......................................فَضاِئلُ يوِم عرفَةَ
  ٤..................: يوم عرفة أحد أيام األشهر احلرم -١
ومات اليت ذكرها اهللا عليها يف يوم عرفة أحد األيام املعل -٢

  ٤...............................................:كتابه
  ٤.....................:يوم عرفة أحد أيام أشهر احلج-٣
  ٤......: يوم عرفة أحد األيام العشر اليت أقسم اهللا ا -٤ 

يوم عرفة أحد األيام العشرة املفضلة يف أعماهلا على  -٥
  ٥..................................:غريها من أيام السنة

  ٦.........: يوم عرفة أكمل اهللا فيه امللة، وأمت به النعمة-٦
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يوم عرفة أحد أيام تسع ذي احلجة اليت حث النيب صلى -٧ 
  ٦..........................اهللا عليه وسلم على صيامها 

  ٦............................:عظم الدعاء يوم عرفة -٨
  ٧..............: هو يوم العيد ألهل املوقف يوم عرفة -٩

  ٨................:مباهاة اهللا بأهل عرفة أهل السماء- ١٠
  ٨...............:كثرة العتق من النار يف يوم عرفة  -١١ 

التكبري املقيد الذي يكون عقب الصلوات املفروضة - ١٢ 
  ٨...............................:يبدأ من فجر يوم عرفة

  ٨................:فيه ركن احلج األعظم  يوم عرفة-١٣ 
من هدى النىب .. صوم يوم عــرفة إخوتى املؤمنني - ١٤

  ٩......................- صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم -األمني  
 صوم يوم عــرفة يكفر ذنوب السنة املاضية - ١٥
  ٩...........................:فلن تر هلا من باقية، والباقية
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وليست هذه ،  صوم يوم عــرفة يبارك ىف سحوره- ١٦
  ١٠.......................................:كل أجوره

 سحور املسلم ليلة عــرفة خمالفةٌ ألهل الكتاب - ١٧
  ١٠..........................................:األشقياء

كما بشر ..  سحور املسلم ليلة عرفة سبب ىف رمحة اهللا- ١٨
  ١١............:- صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم - بذا رسول اهللا  

فهل يزهد ، ات اخلريية تعجيلُ الفطر يوم عرفة من عالم- ١٩
  ١١.......................!ىف هذا األجر أحد من الربية؟

 تعجيلُ الفطر يوم عرفة ال يزال صاحبه على سنّة النىب  - ٢٠
- لَّمسلَيِه ولَّى اُهللا ع١٢..........................:- ص  

 تعجيلُ الفطر يوم عرفة من عالمات إظهار الدين - ٢١
  ١٢...................:وخمالفِة املغضوب عليهم والضالني

 ()................................................١٢  
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كما بشر .. عرفة ال يرد بإذن اهللا  دعاُء الصائم يوم - ٢٢
  ١٣............:- صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم - بذا رسول اهللا  

من مسات ) وغريه من النوافل( صيام يوم عرفـة ٢٤- ٢٣
، الذين وعدوا بدخول جنات النعيم، أهل الصيام األتقياء

  ١٣............................:وباملغفرة واألجر العظيم
  ١٥...فهل تعى ذلك األمة؟،  صيام يوم عرفـة جنة - ٢٥

أطيب من ريح املسك ) يوم عرفة(خلوف فم الصائم - ٢٦
:-  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم -كما قال  رسول اهللا   ،  عند اهللا

..................................................١٥  
كما قال نبينا ، فرحتان) يوم عرفـة(للصائم : ٢٨- ٢٧

  ١٦..................:-  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم -العدنان  
ثلث ( من صام عـرفة كان كمن صام عشرة أيام - ٢٩
  ١٦..............:كما قال عليه الصالة والسالم) الشهر 
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كما ،  صوم يوم عرفــة يشفع لصاحبه يوم الدين- ٣٠
  ١٧.......... :-علَيِه وسلَّم  صلَّى اُهللا -قال نبينا األمني  

 صائم يوم عرفـة يباِعد اهللا وجهه سبعني خريفاُ عن - ٣١
  ١٧...................:كما صح عن النىب املختار  ، النار
، ــة تباعد منه جهنم مسرية مائة عام صائم يوم عرف- ٣٢

  ١٨......................:كما قال عليه الصالة والسالم
 صائم يوم عرفــة جيعل اهللا بينه وبني النار خندقاً - ٣٣

 صلَّى - كما قال خامتُ األنبياء  ، كما بني األرض والسماء
سلَيِه واُهللا ع ١٨................................. :-لَّم  

كما قال ،  من ختم له بصوم يوم عرفـة دخل اجلنة- ٣٤
  ١٩........................................:سيد األمة

  ٢٠........................................فَتاوى عرفَة
  ٢٠.........................فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء
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  ٢٤.......................فتاوى العالمة ابن باز رمحه اهللا
  ٢٦...................فتاوى العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا

  ٣٠.........................فتاوى العالمة صاحل الفوزان
  ٣٣............................................إخواىن

  ٣٥........................ويف ذلك فليتنافس املتنافسون
  ٣٦............................................وأخريا
  ٣٨...........................................سالفهر

 


