2

تم تنسيق هذه المادة ومراجعتها يف
َّ

هاتف+965 50350077 :

البريد االلكتروين:

maktab.etqan@gmail.com
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¢
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف
األنبياء والمرسلين ،نب ِّينا محمد األمين ،وعلى آله وصحبه
أجمعين ،أما بعد:
فإن حج بيت اهلل تعالى هو الركن الرابع من أركان اإلسالم
واجب على ك ِّل مسلم مكلف مستطيع( ،)1كما
الخمس ،وهو
ٌ
قال تعالى ( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ).
النبي
وثبتت لهذه العبادة العظيمة فضائل عدة ،منها قول ِّ
الحج المبرور ليس له جزا ٌء إال الجنَّـة»(.)2
ُّ « :¤
( (1المكـ َّلف :هو البالغ العاقل ،واالستطاعـة تشمل:

ِ
تحم ِل مشقة
 االستطاعة البدنية؛ بأن يكونَ
صحيح البدن ،ويقدر على ُّ

السفر وأداء المناسك.
ِ
الحج والسفر إليه.
تكاليف
 واالستطاعة المالية؛ بأن يمل َكَ
ِّ
( (2أخرجه مسلم ،رقم.)1349( :
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وقوله « :¤م ْن ح َّج هذا البيت ،فلم يرفث ( ،) 1ولم
يـ ْفسق ،رجع كما ولدته أ ُّمه»(.)2
وقد اختص اهلل  Ùهذه الفريض َة بأن ج َع َل  üأي ام
أدائها خير أيام الس ِنة على ِ
اإلطالق ،كما قال النبي « :¤ما م ْن
َ
أحب إليه من العمل فـيهن م ْن هذه األيام
أيام أعظم عند اهلل ،وال ُّ
العشر»(.)3
ثم اختص اهلل  Ùيو َم عرفـ َة مِن بين هذه األيام العشر
َ
الحج األعظم ،كما قال
بِفضائِ َل ِعدة،
وجعل الوقوف فيه رك َن ِّ
الحج عـرفة»(.)4
النبي ُّ « :¤
ُّ
( (1الرفث :هو ِ
الجماع ،ومقدِّ ماته الفعلية؛ كالتـقبيل ونحوه ،والقولية؛
َّ
ِ
كالكالم المتع ِّلق بالجماع والشهوة ،ويدخل يف ذلك الكالم البذيء.
( (2أخرجه البخاري ،رقم ،)1819( :ومسلم رقم.)1350( :
( (3أخرجه اإلمام أحمد ،رقم ،)6155( :وحسنه الحافظ ابن حجر العسقالين
يف «األمالي المطلقة» (ص.)14
( (4أخرجه أبو داود رقم ،)1949( :والرتمذي رقم ،)889( :وصححه
األلباين يف «اإلرواء» رقم.)1064( :
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وألهمية يوم عرف َة ،وعظي ِم منزلته أحببت جم َع جملة من
الفضائل الثابتة عن نب ِّينا الكريم  ¤يف هذا اليوم؛ لي َ
حاج
درك ال ُّ
الكبير الذي يسره اهلل له
الشرف
هذه النعم َة العظيم َة ،وهذا
َ
َ
بعض
بشهوده هذا اليوم ،وأدائه هذا النُّسك العظيم ،ثم ذكرت َ
الحاج التنبُّـه لها أثناء وجودِ ِه يف هذه
التنبيهات التي ينبغي على
ِّ
البقعة المباركة ،يف يوم عرفة.
وأسأل اهلل أن يتقب َـل مِن حجاج ِ
بيت اهلل حجهم ،وأن
َ
كورا ،إنه سمي ٌع م ِجيب.
يجع َله ًّ
وسعـيًا َمش ً
روراَ ،
حجا َمب ً
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الفضيلة األوىل

()1

أنه خيـرُ أيــام السَّنة على اإلطالق

وثبت
فيوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة،
َ
1

النبي  ¤أن هذه األيام العشر هي أفضل أيام السنة على
عن ِّ

َ
خير من العمل يف غيرها،
العمل
اإلطالق ،وأن
َ
الصالح فيها ٌ

عمر ¬ قال :قال رسول اهلل « :¤ما م ْن أيام أعظم
فعن ابن َ
أحب إليه من العمل فـيهن م ْن هذه األيام العشر»(.)2
عند اهلل ،وال ُّ
رب العالمين  £هبـذه األيـام الـعشر يف كتابـه
وقد أقسم ُّ
الكريم -وهو  üال ي ِ
قسم إال بعظيم ،-فقال تعالى يف
( (1على ِخالف بين أهل العلم يف التفضيل بينَه وبين اليوم الذي يليه؛ يوم
النحر ،وانظر« :لطائف المعارف» البن رجب (ص.)280
( (2تقدم تخريجه (ص.)4
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الليالي
سورة الفجر( :ﭓ ﭔ ) ،قال ابن عباس ¬« :إن
َ
أقسم اهلل هبا :هي ليالي ال َعشر األ َول من ذي
العشر التي
َ
ٌ
ومسروق،
الحجة» ،وكذا قال عبد اهلل بن الزبير ،ومجاهدٌ ،
وعكرمة ،وقتادة ،والضحاك ،وغيرهم مِن سلف هذه األمة،
ورج َحه ابن جرير الطربيَ ،
ونقل عليه إجما َع أهل التفسير(.)1
أقسم بيوم عرف َة مما ُّ
بل إن اهلل Ù
يدل على أن له مزيدَ
َ
فضل وعظمة على أيام العشر األخرى ،فقال تعالى يف سورة
الربوج( :ﭘ ﭙ).
النبي « :¤اليوم الم ْشهود :يوم عـرفة ،والشاهد :يوم
قال ُّ

أيضا الخليفة الراشد عل ُّي بن أبي
الجمعة ،)2(»...وبذلك فسره ً
طالب ،وأبو هريرة ،وابن عباس ´(.)3

( (1انظر لما سبق« :جامع البيان يف تفسير القرآن» (.)348-345/24
( (2أخرجه الرتمذي رقم ،)3339( :وحسنه األلباين يف «السلسلة الصحيحة»
رقم.)1502( :
( (3انظر لما سبق« :جامع البيان يف تفسير القرآن» (.)264/24
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الفضيلة الثانية

أنه اليوم الذي أكملَ اهلل فيه الدين وأمتَّ به النعمةَ
فإن اهلل  Ùأنزل على نب ِّيـه الكريم  ¤يف عشيـ ِة يوم عرف َة
قو َله تعالى ( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ).
رجال من
ً
ويف «الصحيحين» عن طارق ب ِن ِشهاب أن
اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب ╴ فقال« :يا أمِ َير المؤمني َن
ِ
اليهود الت َخذنا
آي ٌة يف كِتابِكم َتـقـ َرؤوهنا لو علينا نـ َز َلت َمع َش َر

ِ
ي آيـة؟» ،قال ( :ﭻ ﭼ ﭽ
ذلك اليوم عيدً ا» ،قال« :وأ ُّ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ)َ ،
فقال

ت فيه ،والمكان الـذي
عمـر ╴« :إنِّي أل ْعلم اليوم الذي نـزل ْ
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ت على رسول اهلل  ¤بعـرفات يف يوم جمعـة»(.)1
ت فيه؛ نـزل ْ
نزل ْ
الطربي § يف بيان معنى قوله :Ù
قال ابن َجرير
ُّ
( ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

ﮄ ﮅ)« :اليو َم أكملت لكم أ ُّيها المؤمنون فرائضي
عليكم ،وحدودي ،وأمري إياكم و َنـه ِيـي ،وحاللي وحرامي ...

واألدل َة التي نصبـتـها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه مِن ِ
أمر
ِ
أتممت لكم جمي َع ذلك ،فال زيادة فيه بعد هذا اليوم،
دينكم ،فـ َ
النبي  ¤حج َة الوداع»(.)2
وكان ذلك يف يوم عرف َة ،عام َحج ُّ

يتذكـر
ولهذا ينبغي للمسلم عند وقوفه يف أرض عرفات ،أن
َ
نعم َة اهلل  Ùعليه وعلى جميع الثقلين بتمام هذا الدِّ ين وإكمال ِ ِه،
ِ
الحرص على المحافظة على شرائع
فيحرص بعد ذلك أشد
حذر كل الحذر من االبتداع يف الدِّين،
دينه التي ال َ
نقص فيها؛ وي َ
( (1أخرجه البخاري ،رقم )45( :ومسلم ،رقم.) 3017( :
(« (2جامع البيان يف تفسير القرآن» (.)80/8
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بأن ي ِ
أعماال ما أنزل اهلل هبا مِن سلطان؛ ألن « َّ
حد َ
ً
كل محدثـة
ث
بدعة ،وك َّل بدعة ضاللة»( ،)1وقد قال نب ُّينا الكريم « :¤من
أحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه ،فهو رد»( ،)2أي :مردو ٌد على
ْ
صاحبِـ ِه.



( (1أخرجه أبوداود رقم ،)4607( :وصححه األلباين يف اإلرواء رقم.)891( :
( (2أخرجه البخاري رقم ،)2697( :ومسلم رقم.)1718( :
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الفضيلة الثالثة

هو أكثر األيام اليت يُـعتقُ فيها من النار
عن أ ِّم المؤمنين عائش َة  ±قالت :قال رسول اهلل « :¤ما
من يـوم أكـثـر م ْن أن ي ْعـتـق اهلل فيه عبْـدً ا من النَّـار من يوم عـرفـة،
وإ َّنه ليـدْ نو ،ث َّم يباهي بهم المالئكة ،فيقول :ما أراد هؤالء؟»(.)1
فيوم عرفة أكثر أيام السنة ِعت ًقا من النار ،فعلى المسلم أن
حرص على اإلقبال على اهلل يف هذا اليوم العظيم ً
إقباال صاد ًقا،
َي َ
وأن يلجأ إليه بالدُّ عاء بأن يكت َبـه اهلل  Ùيف تلك ال َع ِشية من
عتقائه من النار الذين ال يحصيهم إال هو .Ù
وعلى المسلم أن يـ ِ
أيضا على اجـتِناب األمور التي
ص ً
حر َ
) (1أخرجه مسلم رقم.)1348( :
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ل هذا الفضل العظيم؛ ِّ
تمنَع مِن تحصي ِ
كالشرك ،ومنه :دعاء
ِ
غير اهلل  ،Ùأو َصرف شيء من العبادة لِغَيره؛ فهو الذنب الذي

ال ِ
يغفـره اهلل  ،Ùكما قال تعالى( :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
الشرك باهلل محبِ ٌ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) ،بل إن ِّ
ط لجميع
األعمال الصالحة ،كما قال تعالى( :ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ)،
وكالبدع؛ فإنها ِ
موجب ٌة َلر ِّد العم ِل وعَدَ ِم قبولِه ،وكالـتَّعاظم يف
النَّـفس والتك ُّبر على الخ ْلق ،فقد روى جابر بن عبد اهلل ¬ عن
النبي « :¤ال يرى يو ٌم أكثـر عتي ًقا من النار منه -أي :من يوم
( )1
النبي  ¤قال:
عرفة ،-وال يـغفر اهلل فيه لمختال»  ،وصح عن ِّ

«ال يـ ْنـظـر اهلل إلى م ْن جـ َّر ثوبـه خيالء»( ،)2وكاإلصرار على
) (1أخرجه اإلسماعيلي يف «معجم أسامي الشيوخ» (ص )326من حديث
أبي الزُّ بير عن جابر ╴ ،وفيه راو ضعيف ،وأخرجه عبد الرزاق الصنعاين
رقم )8813( :من حديث أيوب عن القاسم بن أبي بزة ،وشك أيوب يف
رفعه أو َوق ِفه ،فالحديث َح َس ٌن باجتماع الطريقين ،واهلل أعلم.
) (2أخرجه البخاري رقم ،)5783( :ومسلم رقم.)2085( :
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ِ
الخمس -وهي أعظم أركان الدين
الصلوات
ف ْعل الكبائر ،فإن
َ
بعد الشهادتين -ال تـكـ ِّفر ُّ
نوب للم ِص ِّر على فعل الكبائر
الذ َ
والموبِقات ،كما قال النبي « :¤الصلوات الخمس ،والجمعة
إلى الجمعة ،كفارة لما بينهن ،ما لم ت ْغش الكبائر»(.)1

الحاج الذي أكر َمه اهلل  Ùهبذه العبادة
فلذلك على
ِّ
العظيمة أن يكون طامِ ًعا يف ذلك اليوم بأن يكو َن مِ َن العتقاء من
النار ،وأن يـلِـح على اهلل بالدُّ عاء بذلك ،وأن يعز َم بقلبِـ ِه عز ًما
الفوز
صاد ًقا على اإلقالع عن كبائر الذنوب واآلثام؛ لينال هذا َ
الكبير ،والفضل العظيم من اهلل Ù؛ ( ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ)(.)2


) (1أخرجه مسلم رقم.)233( :
) (2انظر« :لطائف المعارف» للحافظ ابن رجب (ص.)628
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الفضيلة الرابعة

دنوُّ الرب  üمن عباده

ففي حديث أ ِّم المؤمنين عائشة  ±المتقدِّم ...« :وإ َّنه
ثم يباهي بهم المالئكة ،فيقول :ما أراد هؤالء؟»(.)1
ليـدْ نوَّ ،
فقوله « :¤وإ َّنـه لـيـدْ نو» أي :ينزل  üإلى السماء
ِ
دنوا يليق بجالله وعظمته
الدنيا ،ويدنو من عباده يف عرفات ًّ
وكماله ،من غير تكييف وال تمثيل ،ومن غير تحريف وال
تعطيل ،وهذا النزول والقرب مِن أهل عرفة هو مِن رحمة اهلل
كثير من الخيرات والربكات ،وتنـ ُّزل
 ،Ùحيث يرتتب عليه ٌ
النبي  ¤أن ه أجاب أحدَ
الرحمات ،كما يف الحديث عن ِّ
) (1تقدم (ص.)12
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وقف يف عرف َة ،فقال
الصحابة ´ حينَما سأ َل ه عن ثواب َمن َ
السماء الدُّ نيا
« :¤أما وقوفك بعـرفة :فإ َّن اهلل  Ùينزل إلى َّ
فـيباهي بهم المالئكة ،فيقول« :هؤالء عبادي ،جاؤوين ش ْعـثًا
غـ ْبـ ًرا ،م ْن ك ِّل فـج عميق ،يرجون ر ْحمتي ،ويخافون عذابي،
فلو كان عل ْيـك مثل ر ْمل
ول ْم يـر ْوين ،فكـ ْيـف لو رأ ْوين؟» ْ
عالج( ،)1أو مثل أيام الدُّ نيا ،أو مثل قـ ْ
السماء ذنو ًبا غسلها اهلل
طر َّ
عنك»(.)2



َ
ودخل بعضه يف بعض.
) (1العالج :ما تكا َث َـر مِ َن الرم ِل
) (2أخرجه الطرباينُّ يف «المعجم الكبير» رقم ،)13566( :وحسنه األلباينُّ
يف «صحيح الجامع» رقم.)1360( :
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الفضيلة اخلامسة

مباهاة اهلل  Ùبأهل عرفة املالئكةَ
فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ¬ أن النبي  ¤قال:
«إ َّن اللـه  Ùيـباهي مالئـكته عش َّيـة عـرفة بأهل عرفـة فيقول:
انْظـروا إلى عبادي أ ْتوين ش ْعثًا غـ ْبـ ًرا»( ،)1وقد تقدم يف حديث ِّأم
المؤمنين  ±قوله « :¤ث َّم يباهي بهم المالئكة».
وهذه فضيلة عظيمة ألهل عرف َة؛ أن رب العالمين £

ي ِ
باهي هبم الملَ األعلى من المالئكة الكِرام الربرة ،وهو Ù

غني عن ِعباده ،وغني عن َح ِّجهم ودعائِهم ،كما قال تعالى:
( ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ
( )1أخرجه اإلمام أحمد رقم ،)8047( :وصححه األلباينُّ يف «صحيح
الجامع» رقم.)1868( :
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ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ)

[فاطر ،]17-15:فهو  £مع كمال غناه عن خلقه يباهي بأهل
هذا الموقف المالئكة؛ إكرا ًما لهم.
وهذه المباهاة للمالئكة دال ٌة على أن اهلل  Ùقد غفر
اج لما جاؤوا من
ذنوهبم ،وتجاوز عن سيئاهتم ،فإن الـحج َ
بلدان شتى طلبا لرحمة رب ِ
العباد ،ورغب ًة يف الفوز بالرضوان
ً
ِ
غفر ذنوهبم،
والجنان ،والعتق من النيران؛ أكرمهم اهلل بأن َ
وباهى هبم المالئكة ،كما ثبت عن النبي  ¤أنه قال فيمن ِ
يـقف
َ
بعرفة« :إن اهلل  يهبط إلى سماء الدنيا ،فـيباهي بكم المالئكة
يقول :عبادي جاؤوين شعثًـا م ْن ك ِّل فـج عميق ،يرجون ر ْحمتي،
الرمل ،أو كـقطْر المطر ،أو كزبد البحر،
فلو كان ْ
ت ذنوبكم كعدد َّ
غفورا لكم ،ولم ْن شف ْعـتم له»(.)1
لغـفرتها ،أفـيضوا عبادي م ً
) (1أخرجه البزار يف مسنده رقم ،)6177( :وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب
والرتهيب رقم.)1112( :
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الفضيلة السادسـة

استجابة اهلل  Ùدعاء أهل عرفة
اهلل يجيب َمن دعاه ،ويعطي َمن سأله من أهل الموقف
فإن َ
يف هذا اليوم العظيم ،كما مر يف حديث أ ِّم المؤمنين عائشة ±
النبي  ¤قال« :يقول اهلل :ما أراد هؤالء؟».
عن ِّ

فيسأل اهلل  مالئكتَـه« :ما أراد هؤالء؟» وهو ü

أعلم هبم ،وأعلم بما يف قلوهبم ،ولكنه  Ùيقول ذلك
ليعط َيـهم ما أرادوا ،ويجي َبهم ما سألوا ،ولهذا فإنه  Ùيقول
بعد ذلكْ « :اشهدوا مالئكتي أين قد غفرت لهم»(.)1
بـل إن اهلل  Ùمِـن إكرامه ألهل ذلك الموقف أن ه َيـقبَـل
شفاعـتهم فيمن دعوا له ،واستـغـفروا لـه ،كما ثبت يف الحديث
) (1انظر« :صحيح الرتغيب والرتهيب» رقم.)1154( :
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غفورا لكم ،ولـم ْن
السابق أنه  يقول« :أفـيضوا عبادي م ً
شف ْعـتم له»(.)1
ولهذا كان يوم عرفة خير يوم يف السنة للـدُّ عاء والمناجاة،
يوم عرفـة»(.)2
النبي « :¤خ ْيـر الدُّ عاء :دعاء ْ
كما قال ُّ

قال ابن عبد البـر §« :يف هذا الحديث مِن ِ
الفقه :أن
َ
َ ِّ
أفضل مِن غيره ...ويف الحديث ٌ
دليل على أن
الدعاء يو َم عرفـ َة َ
جاب ك ُّله يف األغلب»(.)3
دعاء يوم عرفة م ٌ
يدعو اهلل  وهو موقِـ ٌن
لحاج يف هذا اليوم أن
َ
فينبغي ل ِّ

ب أ َمـ َلـه،
باإلجابة ،وأن اهلل  Ùلـن َيـرد سؤاله ،ولن يـ َخــ ِّي َ
فـيدعـوه ذلـك لإلخـالص واإللحـاح على اللـه  Ùبـصـدق،
)  (1أخرجه البزار يف «مسنده» رقم ،)6177( :وحسنه األلباين يف «صحيح
الرتغيب والرتهيب» رقم.)1112( :
) (2أخرجه الرتمذي رقم ،)3585( :وصححه األلباين يف «السلسلة الصحيحة»
رقم.)1503( :
)« (3التمهيد» (.)41/6
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ويدعوه إلى إحسان الظ ِّن بر ِّبه الكريم.
قال عبد اهلل بن المبارك §« :جئت إلى سفيا َن الثوري

َع ِشيـ َة َعـ َرفة وهو جاث على ركبتيه ،وعيناه هتمالن ،فبكيت
الجم ِع
َ
فالتفت إلي فقال :ما شأنك؟ فقلتَ :من أسوأ أهل هذا َ
ً
اهلل ال َيـغ ِفر لهم»(.)1
حاال؟ فقال سفيان :الذي يظ ُّن أن َ
ووقف الف َضيل بن ِعياض § بعرفة ،فنَ َظ َـر إلى ن َِشيج( )2الناس
َ
وبكائِهم ِ
عشيـة عرفة ،فقال« :أرأيتم لو أن هؤالء صاروا إلى
رجل فسألوه دان ِ ًقا( ،)3أكان َيـر ُّدهم؟ قالوا :ال ،قال :واهلل،
ِ
إجابة رجل لهم بِدانِق»(.)4
للمغفرة عند اهلل أهون مِن
َ


) (1أخرجه ابن أبي الدنيا يف «حسن الظن باهلل» (ص.)92
) (2الدانق :هو سدس الدِّ رهم ،وعبر به لبيان قلة المطلوب وهوانه.
ِ
ِ
ب أو يرفع صوته به.
الغص بالـبــكاء يف
الحلق دون أن ينـتَـح َ
) (3النَّشيج :هو ُّ
مجلس يف فضل يوم عرفة» البن ناصر الدين الدمشقي (ص.)63
)« (4
ٌ
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الفضيلة السابعة

أنه من أعظم أيام السَّنة إرغامًا للشيطان
فعن طلحة بن عبيد اهلل بن كريز § ،أن رسول اهلل ¤

يوما هو أصغر ،وال أدحر ،وال أحقر ،وال
قال« :ما رئي الشيطان ً
الرحمة،
أغيظ منه يف يوم عرفة ،وما ذاك إال لما رأى من تنزُّل َّ
وتجاوز اهلل عن ُّ
الذنوب العظام»(.)1
فالشيطان يغيظه ويسوءه ما يكون يف ذلك اليوم مِن عتق
الذنوب ،لكنه ِ
وتنزل الرحمة ومغفرة ُّ
يرجع خائِبًا
الرقابُّ ،
ِّ
ِ
مدحورا.
خاس ًرا
ً
ثابت
) (1أخرجه اإلمام مالك يف «الموطأ» رقم ،)944( :وإسناد هذا الحديث ٌ
ٌ
مرسل ،قال الحافظ ابن عبد الرب
إلى طلحة بن عبيد اهلل ،وهو تابعي ،فالحديث
ٌ
محفوظ م ِن وجوه كثيرة» .
§« :معنى هذا الحديث
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ت يف يوم عرفة
تنبيها ٌ
ولما كان يوم عرفة خير يوم للدُّ عاء نذكر بعض التنبيهات
َّ
المتع ِّلقة بالدُّ عاء يف هذا اليوم العظيم ،فمن ذلك:
َحب يف هذ اليوم أن يكثِر المسلم من ترداد كلمة
أو ال ً :يست ُّ
التوحيد (ال إله إال اهللَ ،وحدَ ه ال شريك له ،له الملك وله
الحمد ،وهو على ِّ
كل شيء قدير) ،فإن هذا هدي األنبياء جمي ًعا
 ، كما قال النبي « :¤خ ْيـر الدُّ عاء :دعاء ْيوم عرفـة ،وخير
ما قلت أنا والنبيون من قبلي :ال إله إال اهلل ،وحده ال شريك له،
له الملك وله الحمد ،وهو على ِّ
كل شيء قدير»(.)1
ويف رواية« :وخ ْيـر ما قـ ْلت أنا والنَّب ُّيون م ْن قـبْـلي عش َّيـة
عـرفة»(.)2
) (1أخرجه الرتمذي رقم ،)3585( :وصححه األلباين يف «السلسلة الصحيحة»
رقم.)1503( :
) (2أخرجه الطرباين يف «الدعاء» رقم.)874( :
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ويف ترداد هذه الكلمة يف هذا اليوم مناسبة عظيمة ،فإن يو َم
عرفة هو خير األيام وس ِّيـدها ،وكلمة التوحيد (ال إله إال اهلل)
هي سيِّدة األذكار وأفضلها ،كما ثبت عن النبي  ¤أنه قال:
«أفضل ِّ
الذكْر :ال إله إ َّال اهلل»( ،)1فكان من المناسب أن يكثِـ َر
العبد مِن س ِّيد األذكار يف سيد األيام.
ستحب يف هذا اليوم أن يرف َع الداعي يديه حال
ثانيًا :ي
ُّ

الدعاء ،فعن أسامة بن زيد ¬ قال« :كنْت رديف النَّبي ¤

ت بـه ناقـتـه ،فسقط خطامها،
بعرفات ،فـرفع يد ْيـه يدْ عو ،فمال ْ
فتناول الخطام( )2بإ ْحدى يد ْيـه ،وهو راف ٌع يده األخرى»()3؛ ففي
ِ
النبي  ¤على الدعاء ورفع اليدين يف
الحديث َيـظهر حرص ِّ
ذلك اليوم ،فـرغ َم سقوط ِخطام الناقة ،إال أن ه  ¤استمر يف
) (1أخرجه الرتمذي رقم ،)3383( :وحسنه األلباين يف «السلسلة الصحيحة»
رقم.)1497( :
الحبـل الذي يقاد به البعير.
( )2الخطام :هو َ
( )3أخرجه النسائي رقم ،) 3011( :وصحح األلباينُّ إسناده.
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الدعاء ،واستمر رافِ ًعا إحدى يديه النشغال األخرى بتنـاول
الخطام الذي سقط.
النبي  ¤أنـه قال« :إ َّن ربَّـكم  حيـي كـريم،
وصح عن ِّ

فرا»(.)1
ي ْستحي م ْن عبده إذا رفع يديه إليه أ ْن ير َّدهما ص ً

النبي
يحرص
ثالثًا :أن
ُّ
َ
الحاج على األدعية المأثورة عن ِّ
 ¤يف صحيح السنة؛ فإن يف ذلك فوائد ِعدة ،منها:
* أن النبي  ¤أوت ِ َي جوامع ال َكلِم ،فأدعيته  ¤اشتَملت
على طلب غاية الكماالت ،والمطالب الرفيعة ،وخيري الدنيا
واآلخرة.
ِ
أي اعتداء
* أن األدعية المأثورة عن النبي  ¤سالم ٌة من ِّ
يف الدعاء ،أو خطأ يف المعنى؛ ألنه دعاء ال َمعصوم  ،¤و َيـتضح

للصحابي سعد بن أبي وقاص ╴
هذا يف القصة التي وقعت
ِّ

( )1أخرجه أبوداود رقم ،)1488( :والرتمذي رقم ،)3556( :وصححه
األلباينُّ يف «صحيح الجامع» رقم.)1757( :
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ِ
قائال« :اللهم إين َأس َألك الجن َة،
اهلل ً
حينما َسم َع ابنَـه يدعو َ
ِ
ونحوا م ِن هذا ،وأعوذ بك م ِ َن النار،
يمها ،وإستبـ َر َقها،
ً
و َنعـ َ
ِ
وسالسلِها ،وأغالل ِها» ،فقال له سعد بن أبي وقاص ╴َ « :لـ َقـد
ذت باهلل م ِن َشـر كثير ،وإين سمعت
كثيرا ،وتعو َ
َس َ
خيرا ً
اهلل ً
ألت َ
َ
رسول اهلل  ¤يقول« :إنه سيكون قو ٌم يعتدون يف الدُّ عاء» ،وقرأ
هذه اآلية( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ) ،وإن َحسبَـ َك أن َ
َ
أسألك الجنـ َة،
تقول :اللهم إين
وما َقـرب إليها مِن قول أو عمل ،وأعوذ بك م ِ َن النار ،وما َقـرب
إليها من قول أو عمل»(.)1
حصل
النبي  ¤ي ِّ
فالمسلم الذي يلتَزم األدعي َة المأثور َة عن ِّ

وخيرا عظي ًما ،ويسلم من المحاذير التي قد تقع يف
برك ًة كبير ًة،
ً
دعائه ،واهلل أعلم.
( )1أخرجها اإلمام أحمد رقم )1483( :واللفظ له ،وأبو داود رقم،)1480( :
وصححه األلباينُّ يف «صحيح أبي داود» -األم -رقم.)133( :
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ِ
اإلخالص
أعماله ،فإن
ص يف دعائِ ِـه ،وجمي ِع
َ
راب ًعا :أن يخلِ َ
أحد َشر َطي ِ
قبول األَعمال الصالحة( ،)1وانعدامه محب ِ ٌ
ط للعمل،
ولهذا عندما أهل النبي  ¤بالحج من ذي الح َل ِ
يفة قال« :الله َّم
َ ِّ
ُّ
( )2
اجع ْلـه حجا ال رياء فيه وال س ْمعـة»  ،فقد يتكبـد العبد مشاق
ْ
الحج ،ثم ال يجد شيئًا مِن ذلك يو َم القيامة ،وذلك ألنه كان
ِّ
حجه ،غير مخلص فيه هلل .Ù
مرائ ًيا يف ِّ
وكثير من الحجاج -للسف -قد فـتِـنوا يف هذا الزمان
ِ
ِ
ِ
الحج ،ومقصود كثير منهم
الص َور حال تأديتهم لمناسك ِّ
بالتقاط ُّ
مشاهدة اآلخرين له وهو يؤدي هذه ِ
العبادة ،وبعضهم يتلبس يف
ِّ
ِ
ِ
المشاعر ليتم تصويره وهو يف هذه الحال!!
العبادة أو الدُّعاء يف
َ
الحج كله؛
أجر ِّ
ويخشى على َمن يفعل مثل هذا أن يحر َم َ
لقوله تعالى( :ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
َ
(َّ )1
يكون العمل موافِ ًقا لسنة النبي .¤
والشرط اآلخر :أن
( )2أخرجه ابن ماجه رقم )2890( :وصححه األلباين §.
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النبي « :¤إ َّنما
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ) ،ويقول ُّ
األعمال بالنِّية ،وإ َّنما ل ِّ
كل امرئ ما نوى ،فم ْن كانت ه ْجـرتـه إلى
اهلل ورسوله ،فه ْجرتـه إلى اهلل ورسوله ،وم ْن كانت ه ْجرته إلى
دنيا يـصيبها أو امرأة يـتـز َّوجها ،فهجرتـه إلى ما هاجر إليه»( ،)1ويف
الشركاء عن ِّ
الحديث القدسي يقول اهلل « :Ùأنا أ ْغـنـى ُّ
الش ْرك،
م ْن عمل عم ًال أ ْشرك فيه معي غـ ْيري تـر ْكـتـه وش ْركه»(.)2

إخالص حجته هلل
نصب عينيه
الحاج أن يجعل
فعلى
َ
َ
ِّ
وطلب ِرضوانه وحده  ،Ùوأن يجت َِهدَ يف الحفاظ على
،Ù
َ
حجه من البطالن أو ما يشوب َقبو َله.
ِّ
خامسا :أن ي َع ِّم َم يف الـدُّ عاء لوالديه وقرابته وعموم
ً
المسلمين؛ لـيعم نفعه ،وأن ال يـقصر الدعاء على ِ
نفس ِه ،السيما
َ
َ َ
مع وجود هذه ِ
الفتَن العظيمة التي ِ
تعصف ببالد المسلمين؛ مِن
( )1أخرجه البخاري رقم ،)1( :ومسلم رقم.)1907( :
( (2أخرجه مسلم رقم.)2985( :
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إراقة الدِّماء ،وسل ِ
ب األموال وهنبها ،والـتعدي على األعراض،
ِ
نصيب؛ فإن المسلمين
فاحرص أن يكون للمسلمين مِن دعائك
ٌ
النبي « :¤الم ْؤمن
آالمهم واحدة ،وآمالهم واحدة ،كما قال ُّ

بعضا»( ،)1وقال « :¤مثـل الم ْؤمنين
للم ْؤمن كالبنيان؛ يشدُّ بعضه ً

يف توا ِّده ْم وتراحمه ْم وتعاطفه ْم مثـل الجسد إذا ْاشتكى منْـه
بالسهر والح َّمى»(.)2
ع ْض ٌو تداعى لـه سائـر الجسد َّ
الحاج على حفظ وقتـه عشية عرفة من
ساد ًسا :أن يحرص
ُّ
ِ
النبي  ¤يف
الضياع ،فيستغله بذكر اهلل والدُّ عاء؛ ولهذا جم َع ُّ
يوم عـرفة بين صاليت الظهر والعصر جم َع تـقديم()3؛ ليتـفـرغ
الـحجاج للدُّ عاء والمناجاة.
ِ
والتضرع
الحاج فضل الدُّ عاء
المؤسف أن يض ِّيع
وإنه مِ َن
ُّ
ُّ
يف هذا اليوم العظيم المشهود ،ويـنـ َ
شغل بالتنـ ُّقل هنا وهناك ،أو
( (1أخرجه البخاري رقم ،)481( :ومسلم رقم.)2585( :
( )2أخرجه مسلم رقم.)2586( :
( )3أخرجه مسلم رقم.)1218( :
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بالحديث مع غيره ،أو بالنوم ،ثم يفاج َأ فإذا الشمس قد غربت
وفا َتـته غنيمة الدُّ عاء عشية عرفةَ.
الحج إنما ش ِرعت إلقامة
النبي  ¤أن شعائر
ِّ
وقد أخربَ ُّ

الصفا
ذكر اهلل ،فقال « :¤إنما جعل الطَّواف بالبيت ،وبين َّ
والمروة ،ورمي الجمار إلقامة ذكر اهلل»(.)1

ولهذا ذكر العالمة ابن القيم § يف هذا الباب قاعد ًة
نافعةً ،فقال« :إن َ
أفضل أه ِل ك ِّل َع َمل أكثـرهم فيه ِذكـر ًا هلل ،Ù
ذكرا هلل  Ùيف صومهم...وأفضل
فأفضل ُّ
الصوام أكثرهم ً
ذكرا هلل  ،Ùوهكذا سائِـر األعمال»(.)2
الحجاج أكثرهم ً
فال يستوي َمن َعمـ َر أوقات حجته ِّ
بالذكر والدُّ عاء وقراءة
القرآن وغيرها من الطاعات ،و َمن ضيع وقتَـه بغير ذلك.
( ) 1أخـرجه أبو داود رقم ،)1888( :وذكر الشيـخ ابن باز يف «مجمـوع
ثابت عن النبي .¤
الفتاوى» ( )186/16أنه ٌ
(« )2الوابل الصيب» (ص.)75
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ِ
الحاج الصخب يف الدعاء ،واألدعيَـ َة
ب
ُّ
ساب ًعا :أن يجتَن َ
الجماعيـة؛ فذلك ال َ
أصل له يف سنة النبي  ،¤وخير الهدي
يدعو ك ُّل حاج
وأك َمله هو ما كان عليه  ،¤لذا فالمشروع أن
َ
َوحدَه منـ َفر ًدا ،وأن يذكـ َر اهلل منفر ًدا ،كما قال ابن عمر ¬ وهو
َيـ ِصف حـ َال الصحابة ´ مع التلبيـة والـ ِّذكر يف غـداة عـرفة:
« ِسرت هذا الم ِسير مع النبي  ¤وأصحابهِ ،
فمنـا الم َكـبِّر ومِنـا
َ
الم َه ِّلـل» ( ،) 1فلم يكونوا يلبُّون أو يكبِّرون أو يدعون بشكل
ِ
جماعي ،أو يجعلون قائدًا ير ِّددون بعدَه.
جدير ِّ
بكل مؤمن وفقه اهلل Ù
هذا ما يسر اهلل  Ùجم َعه ،و ٌ
يعرف مكانته،
الركن العظيم أن َيق ِد َر له َقـد َره ،وأن
َ
ألداء هذا ُّ
فيشكـ َر المن ِع َم على ما حباه به من الخير الكبير ،وما يسره من
المناف ِع الكثيرةِ المرتتبة على أداء هذه العبادة ،كما قال اهلل :Ù
(ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ
( )1أخرجه مسلم رقم.)1285( :
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ِ
ﮓ ﮔﮕﮖ ﮗ ﮘ)؛ َ
رب
األجر
لينال
الوفير من ِّ
َ
َ
العباد ،ويفوز بالجنة والسعادة يف يوم المعاد.
ِ
اهلل العلي القدير أن يو ِّف َـق المسلمين لحسن
وختا ًما أسأل َ
اإلفادة من َح ِّجهم إلى بيته العتيق ،وأن يتقب َـل عم َلهم بقبول
يغفر لنا أجمعين ،وأن يجعلنا مِن ِعباده الـمتقين
حسن ،وأن َ
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ( ،ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ) ،وصلى اهلل وسلم على نبينا
محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين.



