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 ُمقد َِّمة  
احلمُد هللِّ مدبِّر الليايل واألايم، ومصرف الشهور واألعوام، 
ُِّ ك  ِّ ِّ عكك  

وام، امل ُِّدكر ِّعِّ ةل ومكةِّ والوقككاوِّ والكدت
وا المككام، امل ِِّ القكدس امللك

ال قائصِّ ومشاهَبةِّ األانم، يَكَرى ما يف عاخلِّ ال روقِّ وبواط ِّ ال وكام، 
نَ ام، وَرب  ويممع َخدِّيت الصوتِّ ولطيَف الكام ، إِّله  رحيم  كثريُ اإلِّ

ر األموَر فأْجراها على أحم ِّ نوام، وَشرَع  قدير  شديُد االنِّقام، قدت
كا إْحككام، بقدربكه لكايس الكرايُ  ويمكري اْل مككام،  الشكرائَع فأْحكَمهكا أات
م، أمحُد ُ على جليلِّ الصداتِّ  وحبكمِّه ورمحِّه بِّ اقاي الليايلِّ واألايت

ن كا م، وأشككرُ  شككَر مكْ  طلكاي امل يكَد َوَرام، وأشكهد أ  ال ومجيكل اإلِّ
إلككه إالت ا التككك ِّي ال بكككيُع بكككه ال قككوُأ واألوهكككام، وأشكككهد أ ت  مكككدا  
عوُد  ورسوُله أفَضكُل األانم، لكلتى ا عليكه وعلكى لكاحوه أٍ بككر  
سام، وعلى عَمَر الت ِّي إذا رآ  الشيطاُ  َهام، وعلى  المابق إىل اإلِّ
كككَ  شالِّككه جكككيَو الُ ْمكككرلِّ وأقككام، وعلكككى علكككي   اْلَوْ كككرِّ  عثمككاَ  التككك ِّي جهت
ككْرَ ام، وعلككى سكائر آلِّككهِّ وألكك ابِّه والِّككاب    ككم  اخلَِّضكم ِّ واألَسككدِّ الض ِّ

 إبِّحما   على الدوام، وسلتم بمليما . 
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أخكككككككككككى د اغ هككككككككككككل بريكككككككككككد م دككككككككككككرل الككككككككككك نوب وبكدككككككككككككري         
عخككوأ اا ككات... وهككل برجككو  المكياات... وهككل بطمككع حقككا  د

 لدقا  رمحة ةرى الربايت... وهل بوِّ ى ف ا  إجابة الدعوات.
إ  أرعت ذلكككككِك حقكككككككا ، فصكككككككم  يككككككوم عرفكككككككككة لكككككككدقا ، 
حلويك  ججككر كككرري، وخككري عمككيم، واُ يضككاعف ملكك  يشككاو وا 

 واسع  عليم . 
 واآل  .. هل ب لم كم فضيلة لصوم يوم عرفككة. . .. 

ضككككككككل لكككككككككومه مكككككككك  أحاعيككككككككك  خكككككككككا  وكككككككككم لككككككككك ت د ف
 األنوياو... 

 فلو علمِّها لطرق  ةهبا لِّكو  م  األبقياو... 
وإليككِك اآل  اني ِّككك  وعشككككري  فضكككيلة لصككككوم يكككوم عرفكككككككة .... إ  
وكككك  هبكككككا وعملكككك   كككككا ك كككك  مككككك  الدضكككككاو إبذ  رب األر   رُ  ِّ

 والمماوغ 
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يَلة  لَِّمْ  َلاَم َعَرَفةَ  22   َفضِّ
 وبى املككنم   ..مككك  هككدى ال كك  األمككك  ( لككوم  يككوم عكككككرفة إخكك1)
 -َللتى اُ َعَليهِّ َوَسلتَم  -
( لوُم يوم عككرفة يكدر ذنوب المك ة املايكية والواقيكة، فلك  بكر 2)

  ا م  ةقيةغ
كككككَى اُ َعْ ككككهُ  - ف كككك  أا قِّكككككاعل  َأ ت َرُسكككككوَأ اِّ َلكككككلتى اُ  "-ر يِّ

ككككَ َة »يَككككْومِّ َعَرَفككككَة. فكََقكككاَأغ  َعَلْيكككهِّ َوَسكككلتَمَ ُسكككاَِّل َعككككْ  َلكككْومِّ  كككُر المت يَُكد ِّ
َيَة َواْلَواقَِّيةَ   )1(«اْلَمايِّ

( لكككككوُم يكككككوم عكككككككرفة يوكككككار  د سككككك ور ، وليمككككك  هككككك   كككككككل 3) 
 أجور غ

كككَى اُ َعْ ككهُ  - ف كك  أنكك   س َلككلتى اُ َعَلْيكككهِّ  -ر يِّ َقككاَأغ َقكككاَأ ال تككَِّّ
رُوا َفإِّ ت يفِّ المت »َوَسلتَمغ   )2(«ُ ورِّ بَكرََكة  َبَم ت

                             
  197غمملمروا   (1)

 

 مِّدق عليه (2)
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 ( س وُر اململم ليلة عككرفة خمالدة  ألهل الكِّاب األشقياوغ4) 
، َأ ت َرُسكوَأ اِّ َلكلتى اُ َعَلْيكهِّ َوَسكلتَم َقكاَأغ ف    َعْمرِّو بْك ِّ اْلَ كا،ِّ

، َأْكَلةُ المتَ رِّ » َيامِّ َأْهلِّ اْلكِِّّابِّ َ ا َولِّ َيامِّ  )1(«َفْصُل َما َبْ َ لِّ
وُر املمكككلم ليلكككة عرفكككة سكككواي  د رمحكككة ا.. كمكككا بشتكككَر ( سكك 5) 

 غ -َللتى اُ َعَليهِّ َوَسلتَم  - ب ا رسوأ ا 
ككَى اُ َعْ ككهُ  - فَ كك ِّ ابْكك ِّ ُعَمككرَ  ، َقككاَأغ َقككاَأ َرُسككوُأ التِّ َلكككلتى -ر يِّ

ُ َعَلْيكككككككككككككككككهِّ َوَسككككككككككككككككككلتَمغ  َلككككككككككككككككككى إِّ ت الَت َوَمَائَِّكِّكككككككككككككككككهُ ُيَصككككككككككككككككككلسوَ  عَ »الت
رِّي َ   )2(«اْلُمَِّم  ِّ

وقكاأ الواككارُى د لك ي ه عكك  أا ال اليككةغ الصكالُ مكك  ا عكك  
وجككلغ ني ككال  علككى عوككد  د املككق األعلككى، وقيككل غ الرمحككة، وقيكككلغ 

 رمحة  مقرونة  بِّ ويم(

                             
 46غمملمروا   (1)
 ةغالص ي حم غ  (2)



 

 كيوم ولدته أمه

 

 

 

 
 

 6 

 
 

 فضيلًة ملن صام عرفة 22    

( ب جيُل الدطر يكوم عرفكة مك  عامكات اخلرييكة، فهكل ي هكد د 6) 
 ه ا األجر أحد  م  الربية.!

كككككَى اُ َعْ ككككهُ  - لِّ بْككككك ِّ َسككككْ د  َسككككهْ ف كككك    - أ  رسكككككوأ ا   -ر يِّ
قكككاأغ "ال يككك اأ ال ككككاا لكككري  مكككا عجتلُككككوا  -َلكككلتى اُ َعَليكككهِّ َوَسككككلتَم 

 )1( الدِّطر"
 - ( ب جيكُل الدطكر يكوم عرفكة ال يك اأ لكاحُوه علكى ُسك تة ال ك  7)

 غ -َللتى اُ َعَليهِّ َوَسلتَم 
كككَى اُ َعْ ككهُ  - د  َسككْهلِّ بْككك ِّ َسكك ْ  ف كك  َقكككاَأغ َقككاَأ َرُسكككوُأ التِّ  -ر يِّ

ككككْر »َلكككلتى اُ َعَلْيكككهِّ َوَسكككلتَمغ  ْ بكَ كِّْوِّ ال بكَككك َاُأ أُمتكككَِّ َعَلكككى ُسككك تَِّ َمكككا َْ
  )2(«بِّدِّْطرَِّها ال سُجومَ 

                             
 همِّدق علي (1)
 2081ل ي غ الص ي ة غ  (2)
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( ب جيككككُل الدطكككككر يكككككوم عرفكككككة مككككك  عامكككككات إ هكككككار الكككككدي  9,8) 
 غ وخمالدةِّ امل ضوب عليهم والضال 

كككَى اُ َعْ كككهُ  -  أٍَِّ ُهرَيْككككرَلَ  ف كك  ، َعككك ِّ ال تكككَِّّ ِّ َلكككلتى -ر يِّ
ككككَل ال تككككاُا »اُ َعَلْيكككهِّ َوَسككككلتَم َقككككاَأغ  ر ا َمككككا َعجت ال يَككككك َاُأ الكككد ِّيُ  َ ككككاهِّ

رُو َ  َ ت اْليكَُهوَع، َوال تَصاَرى يكَُنخ ِّ   )1(«اْلدِّْطَر، ألِّ
إبذ  ا .. كمككا بشتكَر بكك ا  ( ععكاوُ الصكائم يككوم عرفكة ال يكرعس 10)

 غ-َللتى اُ َعَليهِّ َوَسلتَم  - رسوأ ا 
ِ   ف ككك  كككَى اُ َعْ كككهُ  - أَنَككك ِّ بْككك ِّ َمالِّكككك َقكككاَأغ َقككككاَأ  -ر يِّ

ُ َعَلْيككهِّ َوَسككلتَمغ "نيَككَاُت َعَعككَوات  اَل بُكككَرعس، َعْعككَولُ  َرُسككوُأ اِّ َلككلتى الت
، َوَعْعَولُ اْلُمَمافِّرِّ"اْلَوالِّدِّ، َوَعْعَوُل الصت   )2(ائِّمِّ

                             
 1067ل ي  الرت يايغ حم غ (1)
 1797الص ي ةغ حم غ  (2)
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( لكياُم يككوم عرفكككة )و كري  مكك  ال وافككل( مك   ككات أهككل 12,11) 
الصككيام األبقيكككاو، الكك ي  ُوعكككدوا بككدخوأ ج كككات ال  ككيم، وةمل دكككرل 

 واألجر ال ويمغ
َ  َواْلُمْمككككككككلَِّماتِّ َواْلُمكككككككككْنمِّ َِّ  فقككككككككد قكككككككككاأ ب ككككككككاىلغ  }إِّ ت اْلُمْمكككككككككلِّمِّ

َ كككككككككككاتِّ َوالْ  َقاتِّ َواْلُمْنمِّ َقكككككككككككانَِِِّّّ  َواْلَقانِِّّكككككككككككاتِّ َوالصتكككككككككككاعِّقَِّ  َوالصتكككككككككككاعِّ
قَِّ   ككككككككَ اتِّ َواْلُمَِّصككككككككد ِّ كككككككك َِّ  َواخْلَاشِّ َوالصتكككككككابِّرِّيَ  َوالصتككككككككابِّرَاتِّ َواخْلَاشِّ
َ  َوالصتكككككككككائَِّماتِّ َواحْلَكككككككككافِّوَِّ  فُككككككككككرُوَجُهْم  َقاتِّ َوالصتكككككككككائِّمِّ َواْلُمَِّصككككككككد ِّ

ككككرَل  َواحْلَافَِّوكككاتِّ َوالكككك تاكِّرِّيَ   ُ َ ُككككم متْ دِّ الَت َكثِّككككريا  َوالككك تاكِّرَاتِّ َأَعككككدت الت
 )1(َوَأْجرا  َعوِّيما  {

ُ َعْ ككُه، َأ ت َرُسككوَأ التِّ َلككلتى اُ  ككَي الت وَعكْ  أٍَِّ ُهرَيْكككرََل َريِّ
ككك ْ  َعَلْيككهِّ َوَسككلتَم، َقككاَأغ " َمككْ  أَنْكَدكككَق َيْوَجككْ ِّ يفِّ َسككوِّيلِّ التِّ، نُككوعَِّي مِّ

ككْ  َأْهككلِّ الصتككَالِّ  أَبْككَوابِّ ااَ تككةِّغ اَي َعْوككَد التِّ َهكَ ا َخككرْي ، َفَمككْ  َككاَ  مِّ
ككككْ   كككْ  َأْهكككلِّ ااَِّهكككاعِّ ُععِّكككَي مِّ كككْ  َةبِّ الصتكككَالِّ، َوَمكككْ  َككككاَ  مِّ ُععِّكككَي مِّ

                             
 (35)األح ابغ( 1)
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كككْ  َةبِّ الكككرتايت ِّ    كككَيامِّ ُععِّككَي مِّ كككْ  َأْهككلِّ الص ِّ َةبِّ ااَِّهككاعِّ، َوَمكككْ  َكككاَ  مِّ
" )1( 

***** 

                             
 مِّدق عليه (1)
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 ( ليام يوم عرفكة ج تة ، فهل ب ى ذلِ األمة.13) 
كككَى اُ َعْ ككككهُ  - ف ككك  أا هريككككرل   - َقككككاَأ َرُسككككوُأ التِّ  قكككاأغ  -ر يِّ

غ " َقككاَأ التُغ ُككلس َعَمككلِّ ابْكك ِّ آَعَم َلككُه، إِّالت -َلكلتى اُ َعَليككهِّ َوَسككلتَم 
كككَياَم، َفإِّنتككككهُ يلِّ َوَأاَن َأْجككك كككَياُم ُج تككككة ، َوإَِّذا َككككاَ  يَكككككْوُم الص ِّ  ِّي بِّككككهِّ، َوالص ِّ

َلكْومِّ َأَحكدُِّكْم َفكَا يَكْرفُكْ  َواَل َيْصكَااْي، َفكإِّْ  َسكابتهُ َأَحكد  أَْو َقابكََلككُه، 
 )1(فكَْليكَُقْل إِّّن ِّ اْمرُل  َلائِّم  "

( خلككوُف فككم الصككائم )يككوم عرفككة( أطيككاي مكك  ريكك  املمككِك 14) 
، -َلكككلتى اُ َعَليكككهِّ َوَسككككلتَم  -   اع كككد ا ، كمكككا قكككاأ  رسككككوأ 

َوالتككك ِّي نَكْدككُ   َُمتكككد  بَِّيكككدِّ ِّ، » يف مككا يرويكككه عككك  ربككه ومكككوال غ"....
 ِِّ ْ  رِّي ِّ املِّْم   )2(«خَلُلُوُف َفمِّ الصتائِّمِّ َأْطَياُي عِّْ َد التِّ مِّ

                             
 مِّدق عليه (1)
 مِّدق عليه (2)
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  ( للصكائم )يككوم عرفككة( فرحِّككا ، كمككا قكاأ نوي ككا ال ككدان 16,15) 
ْرَحِّكككا ِّ يَكْدَرُحُهَمكككاغ  غ....- َعَليكككهِّ َوَسكككلتَم َلكككلتى اُ  - " لِّلصتكككائِّمِّ فكَ

هِّ "  )1(إَِّذا َأْفَطَر َفرَِّ ، َوإَِّذا َلقَِّي رَبتهُ َفرَِّ  بَِّصْومِّ
( َم  لام عكرفة كا  كمك  لكام عشكرل أايم )نيلك  الشكهر ( 17)

ككككك» غكمككككا قككككاأ عليككككه الصككككال والمكككككام م  مِّ َ  َمككككْ  َلككككاَم نَيَانيَككككَة َأايت
ْهَر ُكلتككهُ  ُ يفِّ كِِّّابِّككهِّغ «الشتككْهرِّ فكََقككْد َلككاَم الككدت ، ُُثت َقككاَأغ " َلككَدَق الت

َا{ حلََْمَ ةِّ فكََلهُ َعْشُر أَْمَثا ِّ  )3(" )2(}َمْ  َجاَو ةِّ
( لكككوم يكككوم عرفكككككة يشكككدع لصككككاحوه يكككوم الكككدي ، كمكككا قككككاأ 18) 

كككككَياُم َواْلُقكككككرْآُ   غ -َلكككككلتى اُ َعَليككككهِّ َوَسكككككلتَم  -  نويس ككككا األمككككك  "الص ِّ
، َم كَْ ُِّككككككهُ  كككككَياُمغ َأْي َرب ِّ َياَمكككككةِّ، يَكُقككككككوُأ الص ِّ َيْشكككككَدَ ا ِّ لِّْلَ ْوكككككدِّ يَكككككككْوَم اْلقِّ

                             
 مِّدق عليه (1)
 [160غ األن ام](2)
  6324ل ي غ ل ي  ااامعغ  (3)
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ل كتَهككارِّ، َفَشككد ِّْ ،ِّ فِّيككهِّ، َويَكُقككوُأ اْلُقككرْآُ غ َم كَْ ُِّكككهُ   الطتَ ككاَم َوالشتككَهَواتِّ ةِّ
، َفَشد ِّْ ،ِّ فِّيهِّ "، َقاأَ  للتْيلِّ   )1(غ " فكَُيَشدتَ ا ِّ "ال كتْوَم ةِّ

كككككُد ا وجهكككككه سككككو   خريدكككككاُ عككككك  19) (  لككككائم يكككككوم عرفكككككة يواعِّ
 غ-َلككلتى اُ َعَليككهِّ َوَسككلتَم  -  ال كار، كمككا لكك  عكك  ال ك  املاِّككار

ُ َوْجَهكككهُ َعكك ِّ ال تككارِّ َسكككْو َِّ  » َمككْ  َلككاَم يَكْوم كككا يفِّ َسككوِّيلِّ التِّ، بَك تككَد الت
 )2(«َخرِّيد ا

لكائُم يككوم عرفككككة بواعككد م ككه جهك م ممككريل مائككة عككام، كمككا  (20)
َمككْ  َلكككاَم يَكْوم كككا يفِّ َسكككوِّيلِّ التِّ َعككك ت » غقككاأ عليكككه الصكككال والمكككام

اَئةِّ َعام   ريََل مِّ ْ هُ َجَه تَم َممِّ  )3(«َوَجلت َةَعَد التُ مِّ

                             
 3882ااامعغل ي  ل ي غ   (1)
 مِّدق عليه  (2)
  2137-6330حم غ ل ي  ااامعغ(3)
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( لككائم يكككوم عرفكككككة ن كككل ا بي كككه وبككك  ال كككار خ كككدقا  كمكككا 21)  
َلكلتى اُ َعَليككهِّ  -  األر  والمككماو، كمكا قككاأ خكا ُ األنويككاو بك 

َ كككهُ َوبَككككْ َ » غ -َوَسكككلتَم  ُ بَكيكْ َمكككْ  َلككككاَم يَكْوم كككا يفِّ َسكككوِّيلِّ التِّ َجَ ككككَل الت
 )1(«ال تارِّ َخْ َدق ا َكَما َبْ َ المتَماوِّ َواأَلْر ِّ 

قكاأ سككيُد  ( َمكْ  ُخكِّم لكه بصكوم يكوم عرفككة عخكل اا كة، كمكا22) 
َكككا َعَخكككَل  غ "...األمككة كككا ابَِِّّ كككاَو َوْجكككهِّ اِّ ُخكككَِِّّم َلكككهُ هبِّ َوَمكككْ  َلكككاَم يَكْوم 
 )2( ...احلدي "اْاَ تةَ 

***** 

                             
  563الص ي ةغل ي غ  (1)

 

  976ل ي  الرت يايغل ي غ  (2)
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 فكَِّاَوى َعَرَفة 
 فِّاوى اللج ة الدائمة لإلفِّاو

اغ هل نمِّطيع أ  نصوم ه ا يوم  ألجل لوم يوم عرفة؛ 
ا يوافق ذلِ ع دان ألن ا ه ا نممع يف الراعيو أ  يوم عرف ة  د 

 الثام  م  شهر ذي احلجة.
جغ احلمد هلل، يوم عرفة هو اليوم ال ي يقف ال اا فيه ب رفة، 
ولومه مشروع ل ري م  بلو  ةحلج، فإذا أرعت أ  بصوم 
فإنِ بصوم ه ا اليوم، وإ  لم  يوم ا قوله فا جا، وإ  

م لم  األايم الِّم ة م  أوأ ذي احلجة ف م ؛ ألهنا أاي
 ماشريدة يمِّ اي لومها؛ لقوأ ال َّ للى ا عليه وسلمغ "

 األايم ه   م  ا إىل وأحاي خري فيه  الصاحل ال مل أايم م 
". قيلغ اي رسوأ ا، وال ااهاع يف سويل ا. قاأغ ال شر

 ْ ُث وماله، ب دمه خرج رجل إال ا، سويل يف ااهاع وال"
لِّوفيق، وللى ا على نوي ا ". وةهلل ابشيو ذلِ م  يرجع

  مد وآله ول وه وسلم.
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 عرفة. يوم وافق إ  اام ة يوم ليام حكم اغ 
جغ احلمد هلل، يشرع لوم يوم عرفة إذا لاعف يوم مج ة ولو 
بدو  لوم يوم قوله؛ ملا نيو  ع  ال َّ للى ا عليه وسلم 
م  احل  على لومه وبيا  فضله وعويم نيوابه، قاأ رسوأ ا 

 مايية س ِّ غ يكدر عرفة يوملى ا عليه وسلمغ "ل
". وه ا مايية س ة يكدر عاشوراو يوم ولوم وممِّقولة،

 اام ة يوم أحدكم يصوم  الاحلدي  خمصص ل موم حدي  "
 "ب د  أو قوله يوم ا يصوم م  إال

فيكو  عموم ال هي  موال  على ما إذا أفرع  اململم ةلصوم؛ 
  لامه ألمر آخر ر تاي فيه الشرع لكونه يوم مج ة، أما م

وح  عليه فلي  شم وع، بل مشروع ولو أفرع  ةلصوم، لك  
إ  لام يوم ا قوله كا  أوىل ملا فيه م  االحِّياط ةل مل 
ةحلديث ، ول ايعل األجر. وةهلل الِّوفيق، وللى ا على نوي ا 

  مد وآله ول وه وسلم.
 لمو .ا يوم لاعف إ  عرفة يوم لوم حكم اغ
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جغ احلمد هلل، نوي ليام يوم عرفة ممِّقاًّ، سواو وافق يوم  
المو  أو  ري  م  أايم األسووع؛ ألنه ال فرق بي ها؛ أل  لوم 
يوم عرفة س ة ممِّقلة، وحدي  ال هي ع  يوم المو  ي يف 
اليطرابه وخمالدِّه لقحاعي  الص ي ة. وةهلل الِّوفيق، وللى 

  وه وسلم.ا على نوي ا  مد وآله ول
 م  أايم وعليه الِّطوع بقصد عرفة يوم لام م  حكم ما اغ

 رمضا .
جغ احلمد هلل، م  لام يوم عرفة بقصد الِّطوع وعليه أايم م  
رمضا  فصيامه ل ي ، واملشروع له أ  ال ينخر القضاو؛ أل  
ندمه بيد ا وال يدري مىت أيبيه األجل، ولو لام يوم عرفة 

ا  أوىل م  ليامه بطوع ا؛ أل  ع  ب ض أايم رمضا  لك
الدر  مقدم على ال افلة، وهو أوىل ةل  اية. وةهلل الِّوفيق، 

 وللى ا على نوي ا  مد وآله ول وه وسلم.
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  مج ة يوم لاعف إذا عرفة يوم إ  ال ااغ ب ض يقوأ اغ 
 عليل ه ا  هل حجات. سوع أعى كم   يكو  ال ام كه ا

 ذلِ. على الم ة م 
، لي  يف ذلِ عليل ل ي ، وقد يعم ب ض جغ احلمد هلل

ال اا أهنا ب دأ سو   حجة، أو اني ِّ  وسو   حجة، ولي  
بص ي  أيض ا. وةهلل الِّوفيق، وللى ا على نوي ا  مد وآله 

 ول وه وسلم.
***** 
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 فِّاوى ال امة اب  ةي رمحه ا 
 اغ ما هي فضيلة م  لام يوم عرفة.

 -ر عويم، نيو  ع  رسوأ ا جغ م  لام يوم عرفة له أج
أ  ا يكدر بصوم يوم عرفة الم ة  -عليه الصال والمام 

الَ قولها والم ة الَ ب دها، ي ، بشرط اجِّ اب الكوائر كما 
 بي ه األحاعي  األخرى.

اغ يقاأ ج  يوم عرفة إذا لاعف يوم مج ة يممى ه ا احلج 
  الوارع يف ةحلج األكرب، فهل ه ا ل ي ، وما هو احلدي

 ه ا الشأ  إ  وجد.
جغ احلج األكرب يوم عرفة إذا لاف يوم عرفة يوم اام ة 

للى ا عليه  -لاعف عيد مع عيد، ولاعف حجة ال َّ 
وه ا فضل عويم، لك  يوم احلج األكرب هو يوم -وسلم 

ال  ر، هو يوم احلج األكرب، لك  إذا لاعف  اام ة يوم 
اام ة وفضل عرفة، اجِّمع  عرفة لار فضل إىل خري، فضل
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لل جاج فضا ، واجِّمع لل جاج موافقة حجة ال َّ عليه  
 الصال والمام، فدي ذلِ خري عويم وفضل كوري.

***** 
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 فِّاوى ال امة اب  عثيم  رمحه ا 
 اغ أحم  ا إليكم هل ليام يوم عرفة مكدر للكوائر.

غ  اهر قوأ الرسوأ للى ا عليه وسلم إنهغ "يكدر الم ة ج 
الَ قوله والَ ب د  أنه"، يكدر الكوائر لك  كثري م  ال لماو 

للى ا عليه -رمحهم ا قالوا إنه ال يكدر الكوائر أل  ال َّ 
"الصلوات اخلم  واام ة إىل اام ة ورمضا   قاأغ -وسلم

ا ْ ب شى الكوائر"، قالوا فإذا  إىل رمضا  مكدرات ملا بي ه  م
كان  الصال املدروية وهي أفضل أعماأ الود  ال بكدر إال 

 إذا بر  الكوائر ف ريها م  ةب أوىل
وعلى ه ا ف قوأ ليام يوم عرفة يكدر الم ة الَ قوله والَ 
ب د  ةل موة للص ائر فقع أما الكوائر فا بد فيها م  بوبة 

 ممِّقلة.
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ليام الِّطوع وهو سِّة أايم م  شواأ أو اغ أيهما أفضل  
ليام يومي االني   واخلمي  أو نيات أايم م  كل شهر، أو 
ليام عشرل م  ذي احلجة ويوم عرفة أو اتسوعاو وعاشوراو، 

 أفيدوان ج اكم ا خريا.
ه   أايم لكل واحد م ها فضل فصيام سِّة أايم م   جغ 

  كم  لام شواأ إذا لام اإلنما  رمضا  وأبو ه هبا كا
الدهر وه ا فضل ال حيصل بصوم يوم االني   واخلمي  ولك  
لو لام اإلنما  يوم االني   واخلمي  م  شهر شواأ ونوى 
ب لِ أهنا للمِّة أيضا حصل له األجر ألنه إذا لام االني   
واخلمي  سيكمل المِّة أايم قول أ  يِّم الشهر وأما ليام 

للي ا - ية فإ  ال َّ عشر ذي احلجة ويوم عرفة فله أيضا  م
"ما م  أايم ال مل الصاحل فيه  أحاي إىل  قاأغ -عليه وسلم

قالواغ وال  –ي ، عشر ذي احلجة  -ا م  األايم ال شر" 
ااهاع يف سويل ا قاأغ "وال ااهاع يف سويل ا إال رجل 
خرج ب دمه وماله ْو يرجع م  ذلِ بشي"؛ وأما لوم يوم 
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ماي على ا أ  يكدر الم ة الَ قوله والم ة عرفة فقاأغ"أحِّ 
الَ ب د "، ولك  لي لم أ  لوم يوم عرفة ال يم  لل اج 

كا  فيه   -للى ا عليه وسلم-الواقف ب رفة فإ  رسوأ ا 
مدطرا وأعل  فطر  لل اا وشاهدو  م  أجل أ  يِّو و  يف ه ا 

أ هر  ال ي  -للى ا عليه وسلم-وه ا الد ل م  رسوأ ا 
ألمِّه حىت ي لمو  ويِّو و  عليه خمصص ل موم احلدي  الداأ 
على فضل لوم يوم عرفة ال ي ذكربه آندا  وأما لوم اتسوعاو 

 -للى ا عليه وسلم-وعاشوراو فهو أيضا له م ية فإ  ال َّ 
قاأ يف لوم عاشورا أحِّماي على ا أ  يكدر الم ة الَ قوله 

أمر ج  يصام يوم قوله أو يوم  -عليه الصال والمام-ولك ه 
ب د  وقاأ أل  عش  إىل قابل أللوم  الِّاسع ي ىن مع 
ال اشر فالم ة مل  أراع أ  يصوم عاشوراو أ  يصوم قوله اليوم 
الِّاسع فإ  ْ يِّمك  لام اليوم احلاعي عشر وذلِ م  أجل 
خمالدة اليهوع ال ي  كانوا يصومونه أل  ا جنا فيه وموسى 

 لِ فرعو  وقومه.وقومه وأه
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 فِّاوى ال امة لاحل الدويا  
اغ فضيلة الشيخ، ألي  قوله للى ا عليه وسلم ع  يوم 
عرفة يكدر الم ة املايية والم ة الواقية ألي  الم ة الواقية يدأ 

 على ما بقي م  الم ة وهي ال شري  يوما م  ذي احلجة.
 الم ة جغ الم ة الواقية يقوأ الم ة الواقية س ة ذكر س ِّ 

املايية والم ة الواقية فكيف بقوأ أ  املراع ةقي الشهر ه ا 
 فهم   رياي.

اي شيخ  -اغ هل إجابة الدعاو وفضل الدعاو يف يوم عرفة 
 لاحل، خا، لل جاج أم أنه ي م ال ري.

جغ الدعاو يوم عرفة عام لل جاج و ريهم لك  احلجاج على 
إلحرام وجه أخص ألهنم يف مكا  فايل وهم مِّلومو  ة

وواقدو  ب رفة فهم ي ، يِّأكد الدعاو يف حقهم والدضل يف 
حقهم أكثر م   ري احلجاج وأما بقية ال اا ال ي  ْ حيجوا 
فإهنم يشرع  م الدعاو واالجِّهاع ةلدعاو يف ه ا اليوم ليشاركوا 
إخواهنم احلجاج يف ه ا الدضل وال َّ للى ا عليه وسلم 
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عرفة وخري ما قل  أان وال ويو  م  "خري الدعاو ععاو  يقوأغ 
قولي ال إله إال ا وحد  ال شريِ له له امللِ وله احلمد وهو 
على كل شيو قدير"، فالدعاو مشروع يف يوم عرفة لل اج 
ول ري  لك ه يف حق احلاج آكد وأفضل ملا هو مِّلو  به م  
امل اسِ وملا هو فيه م  املكا  ال ويم الدايل وأما ال ما  

ال ما  فيشرت  فيه احلجاج و ري احلجاج وأما املكا   وفضل
 فياِّص به احلجاج وهو الوقوف ب رفة.

اغ فضيلة الشيخ لاحل، ةل موة للدعاو املأنيور ال إله إال ا 
وحد  ال شريِ له، له امللِ وله احلمد وهو على كل شيو 

يف يوم عرفة هل هو خا، ةحلجيج فقع أم أ   قدير هل هو
 يرععو  ذلِ.  ري احلجيج

جغ كما ذكران يف ااواب أ  ه ا عام لل جاج ول ريهم إال أنه 
لل جاج آكد م   ريهم أل  احلجاج كما ذكران يف عرفة 
مِّلومو  ةإلحرام فهم أرجى يف قووأ الدعاو وآكد و ريهم 
يشاركهم يف ه ا األمر و  ا يم  ليام يوم عرفة ل ري احلجاج 
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اليوم ألنه يوم فايل ويشِّ لو   مل  هم يف اآلفاق يصومو  ه ا 
 ةل كر ب كر ا والدعاو واالسِّ دار فيه.

***** 
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 إخواىن 
نصل إىل عايرهم فل صل انكماران ةنكمارهم، إ   "إ  ْ

فات، إ  ْ نصكل إىل احلجكر  ْ بقدر على عرفات فل مِّدرج ما قد
شكأ   فليل  كل قلكاي حجكر، إ  ْ نقكدر علكى ليلكة مجكع ومكىن فلك قم

 سف هاه ااأل
 

جككد المككابق. هكك ا يككوم يُككرحم فيكه         
ُ
 الصككاعق أيك  امل يككاي امل

مك  ْ ي ُككاي يف هك ا اليككوم فمككىت ي يكاي ومكك  ْ ُنكاي يف هكك ا الوقكك  
 ."يِّ رف ةلِّوبة فهو  رياي وم  ْ

 

لكري نقككض  ْ يُ دككر لكه اليكوم مككا جكىن، كلمككا هكم   أسكدا  ل وكد         
فمككا حص ككل خككريا  وال اقِّكككىن،  الطككوع ومككا بككىن، حضككر موسككم األفككرا 

الدكا  فمكا مكد كدكا  ومكا جكىن، ليك  شك ري مك  م كا  وعخل بماب 
ىن..

ُ
 خاب وم  م ا انأ امل
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فيككككا إخكككككوا إ  فاب ككككا نككككك وأ مككككىن، فل ُ ككككك أ عمككككوع احلمكككككرل  

مكاذا يكراع ب كا.! وكيكف ةلمككو   وكيف ال نوكي وال نكدرى هاه ا،
 وما ن لم ما ع د  ل ا.

***** 
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 يِّ اف  املِّ افمو ويف ذلِ فل 
لقككككد شككككوقِّم إىل الدضككككائل فهككككل اشككككِّقِّم.، ويجككككر  عكككك  الرذائكككككل 
وك كككككِّم يف ُسكككككككر ا كككككوى فهككككككل أفقككككككِّم.، فلكككككو حاسككككككوِّم أندمكككككككم 
وحققككِّم، ل لمككِّم أنككككم ب ككري ونييكككق بككونيقِّم، فكككاطلووا اخلككا، مككك  

 .أسر ا وى فقد جد  الطالوو 
 ويف ذلِ فليِّ اف  املِّ افمو 

احل  حثيك ، ولكد  أعمكا م وب ككض إخكواّن، بكوانيم وسكري الصك
أعمكككالكم ككككدر  خويككك ، وكككككم نصككك  اكم ولرشكككا يكككاع احلككككدي ، 

 .فهل أراكم بِّدكرو 
 ويف ذلِ فليِّ اف  املِّ افمو 

أيقو كككككا ا وإايككككككم ملصكككككاحل ا، وعصككككككم ا مككككك  ذنوب كككككا وقوائ  ككككككا، 
واسككككككِّ مل يف طاعِّكككككككه مجيكككككككع جوارح كككككككا، وال ج ل كككككككا  ككككككك  يريكككككككى 

 .ةلدو 
   املِّ افمو ويف ذلِ فليِّ اف
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 وأخريا 
إ  أرعت أ  بوكككى شضكككاعدة هككك   األجكككور واحلمككك ات 

ْثككُل َأْجكككرِّ »فِّكك كر قككوأ سكككيد الككربايت غ  َمكككْ  َعأت َعَلككى َخككرْي  فكََلكككهُ مِّ
  )1(«َفاعِّلِّهِّ 

فطكككككوا لككككككل مككككك  عأ  علكككككى هككككك ا اخلكككككري وابقكككككا ، سكككككواو 
بكلمكة أو موعوكة ابِّ ككي هبكا وجككه ا، كك ا مك  علقهككا علكى بيكك  

ت ا، ومكك  طو هكككا رجككاو نيواهبكككا وويعهككا علكككى عوكككاع ا، مكك  بيكككو 
ومكك  بثهكككا عكككرب الق كككوات الدضكككائية، أو شكككوكة اإلنرتنككك  ال امليكككة، 
ومكككككك  برمجهكككككككا إىل الل ككككككات األج ويكككككككة، لِّ ِّدكككككككع هبككككككا مجيكككككككع األمكككككككة 

ككَع مِّ تكككا »اإلسككامية، ويكديككه وعككد سككيد الربيككة غ  ُ اْمككرَأ   ِّ َنضتككَر الت
ككلِّ فِّْقككه  إِّىَل َمككْ  ُهككَو َأفكَْقككهُ َحككدِّيث ا، َفَ دَِّوكك هُ َحككىتت يكُوكَل َِّ ككُه، فكَككرُبت َحامِّ

لِّ فِّْقه  َلْيَ  بَِّدقِّيه   ْ ُه، َورُبت َحامِّ    )2(«مِّ

                             
 133غمملم( روا  1)
  6764غ  ااامع ( روا  الرتم ى ول  ه األلواّن يف ل ي 2)



 

 كيوم ولدته أمه

 

 

 

 
 

 30 

 
 

 فضيلًة ملن صام عرفة 22    

 
 أموت ويوقى كل ما كِّوِّه    فيالي  م  قرأ ععا ليا
 عمى اإلله أ  ي دو عىن     وي در ىل سوو ف الكيا

َوهُ   َكِّكَ
 أبو عبد الرمحن أمحد مصطفى

dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com 
 

)حقوق الطوع لكل مملم عدا َم   ريت فيه أو اسِّادمه د أ را  
 جتارية(
***** 

mailto:dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com
mailto:dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com
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    االدهر  
 2 ..........................................................................ُمقد ِّمَة  

ةَ  22  4 ....................................................َفضِّيَلًة لَِّمْن َصاَم َعَرَف

َصـلىى ُُ َعَليـ ِّ  -( صوم  يوم عــرفة إخوتى املؤمنني ..من هدى النـ  اممـني  1)
 4 ....................................................................... -َوَسلىمَ 

 4 ( صوُم يوم عــرفة يكفر ذنوب السنة املاضية والباقية, فلن تر هلا من ابقية:2)

 4 .............. ( صوُم يوم عــرفة يبارك ىف سحوره, وليست هذه كل أجوره:3)
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َر بذا رسول ُ  :5)  5 .( سحوُر املسلم ليلة عرفة سبب  ىف رمحة ُ.. كما بشى

( تعجيلُ الفطر يوم عرفة من عالمات اخلريية, فهل يزهد ىف هذا امجر أحد  6)
 6 .................................................................... من الربية؟!

َصـلىى ُُ َعَليـ ِّ  -علـى ُسـنىة النـ   ( تعجيُل الفطر يوم عرفة ال يزال صاحُب  7)
 6 ...................................................................... :-َوَسلىمَ 

( تعجيــُل الفطــر يــوم عرفــة مــن عالمــات إخمهــار الــدين وخمالفــةِّ امل ضــوب 9,8)
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 7 ...................................................... :-َصلىى ُُ َعَلي ِّ َوَسلىمَ 

قيـاء, ( صياُم يوم عرفـة )وغريه مـن النوافـل( مـن  ـات أهـل الصـيام امت12,11)
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 11 ........... ( للصايم )يوم عرفـة( فرحتام, كما قال نبينا العدانم  16,15)

ة كـام كمـن صـام عشـرة أثم )الـه الشـهر ( كمـا قـال عليــ  ( َمـن صـام عــرف17)
 11 .......................................................... ()الصالة والسالم: 

 11 .... ( صوم يوم عرفــة يشفع لصاحب  يوم الدين, كما قال نبي.نا اممني 18)

(  صـايم يـوم عرفــة يباعِّـُد ُ وجهـ  سـبعني خريفـاُ عـن النـار, كمـا صـح عـن 19)
 12 ................................................................. الن  املختار

( صايُم يوم عرفــة تباعد من  جهنم مسـرية مايـة عـام, كمـا قـال عليـ  الصـالة 20)
 12 .................................................................... والسالم:

( صايم يوم عرفــة جيعل ُ بين  وبني النار خندقاً كمـا بـني امرو والسـماء,  21)
 13 .................................................... :كما قال خامُت امنبياء  
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