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    يوم عرفةيوم عرفةيوم عرفةيوم عرفة

 ��م�����
هو يوم التاسع من هو يوم التاسع من هو يوم التاسع من هو يوم التاسع من     يوم عرفةيوم عرفةيوم عرفةيوم عرفة

، وهو أهم أركان ، وهو أهم أركان ، وهو أهم أركان ، وهو أهم أركان الحجةالحجةالحجةالحجةذي ذي ذي ذي     شهرشهرشهرشهر
الحج، وقد تعددت الروايات الحج، وقد تعددت الروايات الحج، وقد تعددت الروايات الحج، وقد تعددت الروايات 

التي تتحدث عن سب التي تتحدث عن سب التي تتحدث عن سب التي تتحدث عن سب 
بهذا االسم، لكن بهذا االسم، لكن بهذا االسم، لكن بهذا االسم، لكن     عرفةعرفةعرفةعرفة    تسميةتسميةتسميةتسمية

الروايتين األكثر تأكيدا هما؛ الروايتين األكثر تأكيدا هما؛ الروايتين األكثر تأكيدا هما؛ الروايتين األكثر تأكيدا هما؛ 
التقا التقا التقا التقا     آدمآدمآدمآدم    أن أبو البشرأن أبو البشرأن أبو البشرأن أبو البشر

وتعارفا بعد وتعارفا بعد وتعارفا بعد وتعارفا بعد     حواءحواءحواءحواء    معمعمعمع
في هذا في هذا في هذا في هذا     [[[[64646464]]]]الجنةالجنةالجنةالجنة    خروجهما منخروجهما منخروجهما منخروجهما من

المكان ولهذا سمي المكان ولهذا سمي المكان ولهذا سمي المكان ولهذا سمي 
والثانية والثانية والثانية والثانية     [[[[66666666]]]][[[[65656565]]]]بعرفة،بعرفة،بعرفة،بعرفة،

طاف طاف طاف طاف     جبريلجبريلجبريلجبريل    أنأنأنأن
فكان يريه فكان يريه فكان يريه فكان يريه     إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم    بالنبيبالنبيبالنبيبالنبي

: : : : مشاهد ومناسك الحج فيقول لهمشاهد ومناسك الحج فيقول لهمشاهد ومناسك الحج فيقول لهمشاهد ومناسك الحج فيقول له
فيقول فيقول فيقول فيقول " " " " أعرفت أعرفت؟أعرفت أعرفت؟أعرفت أعرفت؟أعرفت أعرفت؟""""

ولهذا ولهذا ولهذا ولهذا " " " " عرفت عرفتعرفت عرفتعرفت عرفتعرفت عرفت: ": ": ": "إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم
تقع عرفة شرق تقع عرفة شرق تقع عرفة شرق تقع عرفة شرق [[[[68686868]]]][[[[67676767]]]]....سميت عرفةسميت عرفةسميت عرفةسميت عرفة

مكة على الطريق الرابط مكة على الطريق الرابط مكة على الطريق الرابط مكة على الطريق الرابط 
 كم،  كم،  كم،  كم، ٢٢٢٢٢٢٢٢بنحو بنحو بنحو بنحو     والطائفوالطائفوالطائفوالطائف    بينهابينهابينهابينها

، ، ، ، ²²²² كم كم كم كم١٠،٤١٠،٤١٠،٤١٠،٤تبلغ مساحتها حوالي تبلغ مساحتها حوالي تبلغ مساحتها حوالي تبلغ مساحتها حوالي 
 كم،  كم،  كم،  كم، ١٠١٠١٠١٠حوالي حوالي حوالي حوالي     منىمنىمنىمنى    تبعد عنتبعد عنتبعد عنتبعد عن

. . . .  كم كم كم كم٦٦٦٦وعن مزدلفة حوالي وعن مزدلفة حوالي وعن مزدلفة حوالي وعن مزدلفة حوالي 
واسع واسع واسع واسع     سهلسهلسهلسهل    وعرفة عبارة عنوعرفة عبارة عنوعرفة عبارة عنوعرفة عبارة عن

مستو على شكل قوس كبير، مستو على شكل قوس كبير، مستو على شكل قوس كبير، مستو على شكل قوس كبير، 
تحيط الجبال بأطراف هذا تحيط الجبال بأطراف هذا تحيط الجبال بأطراف هذا تحيط الجبال بأطراف هذا 

 



القوس، ووتر هذا القوس هو القوس، ووتر هذا القوس هو القوس، ووتر هذا القوس هو القوس، ووتر هذا القوس هو 
يحدها من يحدها من يحدها من يحدها من     [[[[69696969]]]]....وادي عرنةوادي عرنةوادي عرنةوادي عرنة

ل سعد، ومن ل سعد، ومن ل سعد، ومن ل سعد، ومن الشمال الشرقي جبالشمال الشرقي جبالشمال الشرقي جبالشمال الشرقي جب
الشرق جبل أمغر، ومن الجنوب الشرق جبل أمغر، ومن الجنوب الشرق جبل أمغر، ومن الجنوب الشرق جبل أمغر، ومن الجنوب 

سلسلة جبيلة سوداء اللون، سلسلة جبيلة سوداء اللون، سلسلة جبيلة سوداء اللون، سلسلة جبيلة سوداء اللون، 
أما في الغرب والشمال أما في الغرب والشمال أما في الغرب والشمال أما في الغرب والشمال 

الغربي فيوجد وادي عرنة الغربي فيوجد وادي عرنة الغربي فيوجد وادي عرنة الغربي فيوجد وادي عرنة 
والطريق الرابط بين مكة والطريق الرابط بين مكة والطريق الرابط بين مكة والطريق الرابط بين مكة 

    ....والطائفوالطائفوالطائفوالطائف

شمس يوم التاسع من شمس يوم التاسع من شمس يوم التاسع من شمس يوم التاسع من     شروقشروقشروقشروق    معمعمعمع
رج الحاج من منى رج الحاج من منى رج الحاج من منى رج الحاج من منى ذي الحجة يخذي الحجة يخذي الحجة يخذي الحجة يخ

متوجها إلى عرفة للوقوف متوجها إلى عرفة للوقوف متوجها إلى عرفة للوقوف متوجها إلى عرفة للوقوف 
والوقوف بعرفة يتحقق والوقوف بعرفة يتحقق والوقوف بعرفة يتحقق والوقوف بعرفة يتحقق     [[[[70707070]]]]بها،بها،بها،بها،

بوجود الحاج في أي جزء من بوجود الحاج في أي جزء من بوجود الحاج في أي جزء من بوجود الحاج في أي جزء من 
أجزاء عرفة، سواء كان واقفا أو أجزاء عرفة، سواء كان واقفا أو أجزاء عرفة، سواء كان واقفا أو أجزاء عرفة، سواء كان واقفا أو 

 لم  لم  لم  لم راكبا أو مضطجعا، لكن إذاراكبا أو مضطجعا، لكن إذاراكبا أو مضطجعا، لكن إذاراكبا أو مضطجعا، لكن إذا
يقف الحاج داخل حدود عرفة يقف الحاج داخل حدود عرفة يقف الحاج داخل حدود عرفة يقف الحاج داخل حدود عرفة 
المحددة في هذا اليوم ففد المحددة في هذا اليوم ففد المحددة في هذا اليوم ففد المحددة في هذا اليوم ففد 

يعد الوقوف يعد الوقوف يعد الوقوف يعد الوقوف     [[[[72727272]]]][[[[71717171]]]]بطل حجه،بطل حجه،بطل حجه،بطل حجه،
بعرفة أهم ركن من أركان الحج بعرفة أهم ركن من أركان الحج بعرفة أهم ركن من أركان الحج بعرفة أهم ركن من أركان الحج 

 صلى  صلى  صلى  صلى وذلك لقول النبي محمدوذلك لقول النبي محمدوذلك لقول النبي محمدوذلك لقول النبي محمد
الحج عرفة الحج عرفة الحج عرفة الحج عرفة     »»»» : : : :اهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلم

فمن جاء قبل صالة الفجر من فمن جاء قبل صالة الفجر من فمن جاء قبل صالة الفجر من فمن جاء قبل صالة الفجر من 
وقد وقد وقد وقد     [[[[73737373]]]]....««««ليلة جمع فقد تم حجهليلة جمع فقد تم حجهليلة جمع فقد تم حجهليلة جمع فقد تم حجه

األحاديث األحاديث األحاديث األحاديث     وردت بعضوردت بعضوردت بعضوردت بعض
التي تتحدث عن فضل التي تتحدث عن فضل التي تتحدث عن فضل التي تتحدث عن فضل     النبويةالنبويةالنبويةالنبوية

أبو أبو أبو أبو     ما رواهما رواهما رواهما رواه: : : : هذا اليوم منهاهذا اليوم منهاهذا اليوم منهاهذا اليوم منها
عن عن عن عن     رضي اهللا عنهرضي اهللا عنهرضي اهللا عنهرضي اهللا عنه    هريرةهريرةهريرةهريرة

 صلى اهللا عليه  صلى اهللا عليه  صلى اهللا عليه  صلى اهللا عليه النبي محمدالنبي محمدالنبي محمدالنبي محمد
إن اهللا إن اهللا إن اهللا إن اهللا     »»»» : : : : أنه قال أنه قال أنه قال أنه قالوسلموسلموسلموسلم

يباهي بأهل عرفات أهل السماء، يباهي بأهل عرفات أهل السماء، يباهي بأهل عرفات أهل السماء، يباهي بأهل عرفات أهل السماء، 
انظروا إلى انظروا إلى انظروا إلى انظروا إلى : : : : فيقول لهمفيقول لهمفيقول لهمفيقول لهم

 



عبادي جاءوني شعثا عبادي جاءوني شعثا عبادي جاءوني شعثا عبادي جاءوني شعثا 
رضي رضي رضي رضي     عائشةعائشةعائشةعائشة    وما روتهوما روتهوما روتهوما روته    [[[[74747474]]]]،،،،««««غبراغبراغبراغبرا

عن النبي محمد عن النبي محمد عن النبي محمد عن النبي محمد     هاهاهاهااهللا عناهللا عناهللا عناهللا عن
أنه أنه أنه أنه صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم 

ما من يوم أكثر من أن ما من يوم أكثر من أن ما من يوم أكثر من أن ما من يوم أكثر من أن     »»»» : : : :قالقالقالقال
يعتق اهللا فيه عبيدا من يعتق اهللا فيه عبيدا من يعتق اهللا فيه عبيدا من يعتق اهللا فيه عبيدا من 
النار من يوم عرفة، وإنه النار من يوم عرفة، وإنه النار من يوم عرفة، وإنه النار من يوم عرفة، وإنه 

ليدنو يتجلى، ثم يباهي بهم ليدنو يتجلى، ثم يباهي بهم ليدنو يتجلى، ثم يباهي بهم ليدنو يتجلى، ثم يباهي بهم 
ما أراد هؤالء؟ ما أراد هؤالء؟ ما أراد هؤالء؟ ما أراد هؤالء؟ : : : : المالئكة فيقولالمالئكة فيقولالمالئكة فيقولالمالئكة فيقول

اشهدوا مالئكتي أني قد غفرت اشهدوا مالئكتي أني قد غفرت اشهدوا مالئكتي أني قد غفرت اشهدوا مالئكتي أني قد غفرت 
    [[[[75757575]]]]««««لهملهملهملهم

وقت الوقوف بعرفة هو من وقت الوقوف بعرفة هو من وقت الوقوف بعرفة هو من وقت الوقوف بعرفة هو من 
زوال شمس يوم عرفة إلى زوال شمس يوم عرفة إلى زوال شمس يوم عرفة إلى زوال شمس يوم عرفة إلى 

طلوع فجر اليوم التالي وهو طلوع فجر اليوم التالي وهو طلوع فجر اليوم التالي وهو طلوع فجر اليوم التالي وهو 
ويصلي ويصلي ويصلي ويصلي [[[[76767676]]]]أول أيام عيد األضحىأول أيام عيد األضحىأول أيام عيد األضحىأول أيام عيد األضحى

الحاج الحاج الحاج الحاج 
جمع جمع جمع جمع     والعصروالعصروالعصروالعصر    الظهرالظهرالظهرالظهر    صالتيصالتيصالتيصالتي

تقديم بأذان واحد تقديم بأذان واحد تقديم بأذان واحد تقديم بأذان واحد 
ويستحب للحاج في ويستحب للحاج في ويستحب للحاج في ويستحب للحاج في     [[[[77777777]]]]وإقامتين،وإقامتين،وإقامتين،وإقامتين،

يوم عرفة أن يكثر يوم عرفة أن يكثر يوم عرفة أن يكثر يوم عرفة أن يكثر 
وذلك وذلك وذلك وذلك     والتلبيةوالتلبيةوالتلبيةوالتلبية    الدعاءالدعاءالدعاءالدعاء    منمنمنمن

 صلى اهللا  صلى اهللا  صلى اهللا  صلى اهللا لقول النبي محمدلقول النبي محمدلقول النبي محمدلقول النبي محمد
خير الدعاء خير الدعاء خير الدعاء خير الدعاء : ": ": ": "عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم 

دعاء يوم عرفة وخير ما قلت دعاء يوم عرفة وخير ما قلت دعاء يوم عرفة وخير ما قلت دعاء يوم عرفة وخير ما قلت 
أنا والنبيون من قبلي ال إله أنا والنبيون من قبلي ال إله أنا والنبيون من قبلي ال إله أنا والنبيون من قبلي ال إله 

إال اهللا وحده ال شريك له له إال اهللا وحده ال شريك له له إال اهللا وحده ال شريك له له إال اهللا وحده ال شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على الملك وله الحمد وهو على الملك وله الحمد وهو على الملك وله الحمد وهو على 

يبقى الحجاج يبقى الحجاج يبقى الحجاج يبقى الحجاج     [[[[79797979]]]][[[[78787878]]]]،،،،""""كل شيء قديركل شيء قديركل شيء قديركل شيء قدير
الشمس، الشمس، الشمس، الشمس،     غروبغروبغروبغروب    حتىحتىحتىحتى    في عرفةفي عرفةفي عرفةفي عرفة

فإذا غربت الشمس ينفر الحجاج فإذا غربت الشمس ينفر الحجاج فإذا غربت الشمس ينفر الحجاج فإذا غربت الشمس ينفر الحجاج 
للمبيت للمبيت للمبيت للمبيت     مزدلفةمزدلفةمزدلفةمزدلفة    إلىإلىإلىإلىمن عرفة من عرفة من عرفة من عرفة 

ويصلي بها الحاج ويصلي بها الحاج ويصلي بها الحاج ويصلي بها الحاج     [[[[80808080]]]]بها،بها،بها،بها،

 



جمع جمع جمع جمع     ءءءءوالعشاوالعشاوالعشاوالعشا    المغربالمغربالمغربالمغرب    صالتيصالتيصالتيصالتي
تأخير؛ بمعنى أن يؤخر صالة تأخير؛ بمعنى أن يؤخر صالة تأخير؛ بمعنى أن يؤخر صالة تأخير؛ بمعنى أن يؤخر صالة 

المغرب حتى دخول وقت المغرب حتى دخول وقت المغرب حتى دخول وقت المغرب حتى دخول وقت 
ويستحب للحاج ويستحب للحاج ويستحب للحاج ويستحب للحاج     [[[[81818181]]]]العشاء،العشاء،العشاء،العشاء،

اإلكثار من الدعاء واألذكار، اإلكثار من الدعاء واألذكار، اإلكثار من الدعاء واألذكار، اإلكثار من الدعاء واألذكار، 
وعددها وعددها وعددها وعددها     بالحصىبالحصىبالحصىبالحصى    ويتزود الحاجويتزود الحاجويتزود الحاجويتزود الحاج

فوق فوق فوق فوق ))))    [[[[82828282]]]] حصاة حصاة حصاة حصاة٧٠٧٠٧٠٧٠
    وأقل منوأقل منوأقل منوأقل من    الحمصالحمصالحمصالحمص    حجمحجمحجمحجم

وذلك لرمي الجمرات وذلك لرمي الجمرات وذلك لرمي الجمرات وذلك لرمي الجمرات     [[[[82828282]]]]((((البندقالبندقالبندقالبندق
كلها، ثم يقضي ليلته في كلها، ثم يقضي ليلته في كلها، ثم يقضي ليلته في كلها، ثم يقضي ليلته في 

مزدلفة حتى يصلي الفجر، بعد مزدلفة حتى يصلي الفجر، بعد مزدلفة حتى يصلي الفجر، بعد مزدلفة حتى يصلي الفجر، بعد 
ذلك يتوجه الحاج إلى منى ذلك يتوجه الحاج إلى منى ذلك يتوجه الحاج إلى منى ذلك يتوجه الحاج إلى منى 
    ....لرمي جمرة العقبة الكبرىلرمي جمرة العقبة الكبرىلرمي جمرة العقبة الكبرىلرمي جمرة العقبة الكبرى
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 .أول مسند الكوفيين

كتاب المستدرك : تخريج الحديث  .٧٤
على الصحيحين، أول كتاب 

المناسك، فصل إن اهللا يباهي 
 .بأهل عرفات أهل السماء

 -سنن النسائي :تخريج الحديث  .٧٥
 -وصحيح مسلم كتاب مناسك الحج،

 .كتاب الحج
هذا الرأي عند األحناف ومالك   .٧٦

والشافعي وجمهور العلماء، 
وذلك ألن النبي إنما وقف بعد 

لزوال، وكذلك الخلفاء ا
الراشدون، قال اإلمام أحمد بن 

وقت الوقوف بعرفة ما : حنبل
بين طلوع فجر يوم عرفة 
وفجر يوم النحر، ويكفي 

الوقوف في أي جزء من هذا 
 .الوقت ليال أو نهارا

 صلى اهللا ثبت أن النبي محمد  .٧٧
 يوم عرفة خطب في عليه وسلم

الناس بعد زوال الشمس، وبعد 
 بالل ثم أقام فصلى الخطبة أذن

النبي بالناس الظهر، ثم أقام 
فصلى العصر ولم يصل بينهما 
شيئا، بمعنى أنه صالهما قصرا 

وجمع تقديم في وقت صالة 
 .الظهر

موقع الحج  الدعاء يوم عرفة  .٧٨
  والعمرة، 

 -سنن الترمذي :تخريج الحديث  .٧٩
 -وموطأ مالك كتاب الدعوات،

 .كتاب النداء للصالة وكتاب الحج

 



حجيج بيت اهللا الحرام ينفرون   .٨٠
إلى مزدلفة استعدادا لرمي 

  نت. المؤتمر الجمرات
إذا وصل الحاج إلى مزدلفة   .٨١

بعد غروب الشمس من يوم 
النحر فإن عليه أن يجمع بين 

 والعشاء جمع تأخير المغرب
بأن يؤخر المغرب حتى يصليها 

بعد وجوب العشاء ال قبله، 
ويصلي المغرب ثالث ركعات 

والعشاء ركعتين بأذان واحد 
 .وإقامتين، وال يتنفل بينهما

اإلفاضة من عرفات إلى  .٨٢
دليل الحاج والمعتمر  مزدلفة

  إلى بيت اهللا الحرام، 
 

 


