روز عرفه از ايام باشكوه و عظيم است .روزي است كه درهاي آسمان را براي پذيرش تضرعهاي عاشقانه بندگان ذات
اقدس اله ميگشايند و باز هم آن فاعل بالعشق خواهان بازگشت اشرف مخلوقاتش به بارگاه امناش است  .آري باز
هم فرصت براي بازگشت انسان به اصل و جايگاه اعلي اوليهاش را فراهم ميكنند ،چقدر بزرگوارند و بزرگوارانه رفتار
ميكنند .چقدر ظلم كرديم! چقدر ناديده گرفتيم آن همه رحمت را! ولي باز هم ميخوانندمان ،دعوتمان ميكنند و
ميخواهند همچو شب قدر به ارزش و منزلت خود نائل شويم .آري روز عرفه ،روزي است كه حق تعالي بندگان خويش
را به عبادت و اطاعت خود دعوت كرده و از آن سوي سفره جود خود را براي آنها گسترانيده است.
شيطان را در اين روز در غل و زنجير ميكشد و باز هم زمينه پيروزي انسان را بر نفس فراهم ميكند .امام صادق (ع)
فرمودهاند :اگر شخص گناهكاري نتواند در شبهاي قدر خود از قدر و منزلت خود به نحو احسنت استفاده كند و بهره
گيرد ،ميتواند در اين روز از امتيازات برخورداري از رحمت الهي برخوردار شود.
فضایل روز عرفه
روز نهم ذیحجه روز عرفه و از اعياد عظيمه است اگرچه به اسم عيد ناميده نشده است  .عرفه روزى است که حق
تعالى بندگان خویش را به عبادت و طاعت خود فرا خوانده و سفره های ُ
جود و احسان خود را براى ایشان گسترانيده
و شيطان در این روز خوار و حقيرتر و راندهتر و خشمناکترین اوقات خواهد داشت.
روایت شده که حضرت امام زین العابدین عليه السالم در روز عرفه صدای سائلی را شنيد که از مردم تقاضای کمک
می کرد .امام به او فرمود :واى بر تو آیا در این روز از غير خدا تقاضا مىکنى؟ حال آن که در این روز اميد مىرود که
بچهها در شکم هم از فضل خدا بی نصيب نمانند و سعيد شوند.
اعمال روز عرفه
اول :غسل
دوم :مستحب است روزه روز عرفه براي کسي که از دعا خواندن ضعف پيدا نکند( .الزم به ذکر است که این حکم
اهميت و ارزش دعا کردن در این روز با عظمت را نشان می دهد).
سوم :زيارت امام حسين عليه السالم که مقابل هزار حج و هزار عمره و هزار جهاد ،بلکه باالتر است ،و احاديث در
کثرت فضيلت زيارت آن حضرت در اين روز متواتر است.
سوم :خواندن دو رکعت نماز :پس از نماز عصر ،پيش از آنکه مشغول به خواندن دعاهاي عرفه شود دو رکعت نماز بجا
آورد در زير آسمان و اعتراف و اقرار کند نزد حق تعالي به گناهان خود تا فايز شود به ثواب عرفات و گناهانش آمرزيده
شود.
چهارم :اعمال و ادعيه عرفه که از ُ
حجَج طاهره ـ صلوات للا عليهم ـ روايت شده و در کتب معتبر ادعيه از جمله "اقبال
األعمال" اثر سيد بن طاووس عليه الرحمة و "مفاتيح الجنان" حاج شيخ عباس قمی رحمة هللا عليه موجود است.

