
 خالصه ای از اعمال روز عرفه

 

 

روز نهم ذی الحجه روز عرفه و از اعیاد بزرگ استت ا اچر ه به استتم عیم نا یمد ناتتمد استت  و روزی استت  یه      ال  
وائم جود و ا ستان خود را برای ایاان چسررانیمد و ییاان در ای  روز  بنمچان خویش را به عبادت و طاع  خود خوانمد و  َ

 .خوار و  قیر ر و رانمد  ر و خامنایرری  اوقات خواهم بود

روای  یتمد یه  رترت ا از زی  ال ابمی  عهیه الس ز در روز عرفه امای سائه  را ینیم یه از  ردز درخواس     نمود    
آیا از غیر خما سؤال    ین  در ای  روز و  ال آن یه ا یم    رود در ای  روز برای بچّه های  ا از به او فر ود :وای بر  و !

 !در یکم یه فرل خما یا ل آن ها یود و س اد منم یونم؟

 :در این روز چند عمل مستحب است

 اول: غسل

ر جهاد ا بهکه باال ر اس    یه ثوابش برابر با هزار  جّ و هزار عمرد و هزا دوّم: زیارت امام حسین  عینه اسسیالم  

ا ادیث در یثرت فرتتیه  زیارت آن  رتترت در ای  روز  روا ر استت  و اچر یستت   وفی  یابم یه در ای  روز در  ح  ق بّه 

 . قمّسه آن  ررت )یرب  ( بایما ثوابش نه  نها یمرر از یس  یه در عرفات بایم نیس ا بهکه زیادد و  قمّز اس 

پنش از آن که مشغول به خواندن دعاهای عرفه شود، دو رکعت نماز در زیر  سوم: بعد از نماز عصر،

و نزد      ال  به چناهان خوداعرراف و اقرار ینم  ا به ثواب عرفات فایز یتتود و چناهانش آ رزیمد  آسیمان باا آورد 

یمد و آنها زیادد از آن اس   چردد  ستس  به اعمال و ادعیه عرفه  اوول یود یه از  ججَج طاهرد اهوات الههه عهیهم روای  

 .یه در ای   خرصر ذیر یود

برای یس  یه ض ف پیما نکنم از دعا خوانمن  سرحب اس  روزد روز عرفه و نیز غسل »یتی  یع م  در  صتباف فر ودد:   

 . پیش از زوال و زیارت ا از  سی  عهیه الس ز در روز و یب عرفه

نماز ظهر و عصر را با ریوع و سجود نیکو به عمل آورد و  ون فارغ یودا دو و هنگا   یه وق  ظهر یم زیر آسمان برود و 
ری ت  نمتاز ینتم  در ری   اوّل ب م از  مم  و یم و در دوز ب م از  مما ق ل یا اهیاهَا الفکافُروجنه بخوانما ب م از آن  هار ری      

 «. ر به بخوانمنماز چزارد در هر ری   ب م از  مماسورد  و یم)قل هو اهلل(را پنجاد 

 .ای  نماز همان نماز  ررت ا یرالمؤ نی  عهیه الس ز اس 
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