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راجعتها يف تمَّ تنسيق    هذه المادة وم 



 3 

  ¢ 

على أشرف  الم  والس   الة  العالمين، والص  الحمد هلل رب 

به ، وعلى آله وصح  األمين األنبياء والمرسلين، نبيِّنا محمد  

 :أجمعين، أما بعد  

من أركان اإلسالم  الرابع   إن  حج  بيت اهلل تعالى هو الركن  ف

 م ستطيع  
لِّ مسلم  م كل ف  ، كما (1)الخمس، وهو واجٌب على ك 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ھ ھ ے  )قال تعالى: 

 .(ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 
ِّ
ة، منها قول النبي وثبتت  لهذه العبادة العظيمة فضائل عد 

ة»: ¤  .(2)«الحجُّ المبرور  ليس له جزاٌء إال الجنَـّ

                                                             
،  ف:لَّ ـك  الم   1))  تشمل:  ة  ـطاع  واالست  هو البالغ  العاقل 

ِل مشقة و؛ بأن يكون صحيَح البدن، البدنية   االستطاعة   - يقِدر على تحمُّ

فر وأداء المناسك.  الس 

فر إليه. المالية   واالستطاعة   -  ؛ بأن يملَِك تكاليَف الحجِّ والس 

 (.1349، رقم: )مسلمأخرجه  2))
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، ولم ( 1)ثرف  ، فلم ي  هذا البيت   جَّ ْن ح  م  » :¤ ه  وقول    

 .(2)«ه  أمُّ كما ولدته  ع  ج  ق، ر  س  فْ ـي  

ام üهذه الفريضةَ بأن جَعَل  Ùوقد اختص  اهلل   أي 

نِة على اإِلط الق، كما قال النبي   نْ ما م  »: ¤أدائها خيَر أي ام الس 

هذه األيام  نْ يهن م  ـن العمل ف  إليه م   وال أحبُّ  ،عند اهلل أعظم   أيام  

 .(3)«العشر

مِن  بين هذه األيام العشر  ةَ ـيوَم عرف Ùثم  اختص  اهلل  

ة قوف فيه ركَن الحجِّ األعظم، ، بِفضائَِل ِعد  كما قال وجعَل الو 

 
ُّ
«فةر  ـالحجُّ ع  »: ¤ النبي

(4). 

                                                             
فث 1)) ماته الفعلي ة؛ كالتـقبيل ونحوه، والقولي ة؛ الرَّ قدِّ ، وم  : هو الِجماع 

هوة، ل يف ذلك الكالم البذيء. كالكالم المتعلِّق بالِجماع والش   ويدخ 

 .(1350، ومسلم رقم: )(1819، رقم: )البخاريأخرجه  2))

نه الحافظ ابن حجر العسقالين(6155، رقم: )اإلمام أحمدأخرجه  3))  ، وحس 

 (. 14)ص «األمالي المطلقة»يف 

(، وصححه 889، والرتمذي رقم: )(1949رقم: ) أبو داودأخرجه  4))

 (. 1064رقم: ) «اإلرواء»األلباين يف 
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جملة  من  جمعَ منزلته أحببت   ، وعظيمِ يوم عرفةَ وألهمية   

 حاجُّ ال لي دركَ  ؛هذا اليوميف  ¤الثابتة عن نبيِّنا الكريم  الفضائل

ر الذي الكبيرَ  وهذا الشرَف  ،العظيمةَ  النعمةَ هذه   هاهلل ل ه  يس 

وده هذ ه  ، ثم  ذكرت  بعَض سك العظيمهذا النُّ  ئهأداو ،موالي ابش 

يف هذه  هِ وجودِ لها أثناء  ه  ـالتنبيهات التي ينبغي على الحاجِّ التنبُّ 

 البقعة المباركة، يف يوم عرفة.

اج بيِت  ج  َل مِن ح  أل  اهلَل أن يتقبـ  هم، وأن  وأس   اهلل حج 

كوًرا، إن ه سميٌع م ِجيب.  ـيًا َمش  ا َمب روًرا، وَسع   يجعَله  حجًّ
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ة، 1  وثبَت فيوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحج 

 
ِّ
امأن  هذه األيام العشر هي أفضل   ¤ عن النبي نة  أي  على الس 

، ، وأن  العمَل الصالَح فيها خيٌر من العمل يف غيرهااإلطالق

 أعظم   أيام   نْ ما م  »: ¤ اهلل قال: قال رسول   ¬فعن ابن عمَر 

 .(2)«هذه األيام العشر نْ يهن م  ـن العمل ف  إليه م   وال أحبُّ  ،عند اهلل

ه ـعشر يف كتابـام الـذه األيـهب £ أقسم ربُّ العالمين وقد

، فقال تعالى يف -ال ي قِسم إال بعظيم ü وهو-الكريم 

                                                             

 بين أهل العلم يف الت فضيل بينَه  وبين اليوم الذي يليه؛ 1))
يوم  على ِخالف 

 (.280البن رجب )ص «لطائف المعارف»انظر: و ،الن حر

م تخريجه 2))  (. 4)ص تقد 

 األوىلالفضيلة 
 على اإلطالق  أيــام السَّنة   خيـرُأنه  

(1) 
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  إن  »: ¬قال ابن عباس ، ( ٻ ٻ)سورة الفجر:   
َ
 الليالي

ر ليالي ي: ههبااهلل  أقسمَ  التيالعشر  ل من ذي وَ األ   الَعش 

، ، ومسروٌق الزبير، ومجاهدٌ  اهلل بن   وكذا قال عبد  ، «الحجة

حاك  قتادة  و، وعكرمة   ة، ، وغير  ، والض  هم مِن سلف هذه األم 

َحه  ابن  جرير الطربي، ونقَل عليه إجماعَ   .(1)التفسيرأهل  ورج 

ا يدلُّ على أن  له مزيَد  أقسَم بيوم عرفةَ  Ù اهلل إن   بل مم 

يف سورة  فضل  وعظمة  على أيام العشر األخرى، فقال تعالى

 . (پ پ) :الربوج

  قال
ُّ
 : يوم  د  فة، والشاه  ر  ـع   : يوم  ود  ه  ْش الم   اليوم  » :¤النبي

عة... م  ره أيًضا(2)«الج   عل الراشد   الخليفة   ، وبذلك فس 
ُّ
  بن أبيي

 . (3)́ طالب، وأبو هريرة، وابن عب اس

                                                             
 (. 348-24/345) «جامع البيان يف تفسير القرآن»انظر لما سبق:  1))

 «السلسلة الصحيحة»(، وحسنه األلباين يف 3339أخرجه الرتمذي رقم: )  2))

 (. 1502رقم: )

 . (24/264) «جامع البيان يف تفسير القرآن»انظر لما سبق:  3))
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 يوم عرفةَ  ةِ ـيف عشي ¤الكريم  ـهنبيِّ أنزل على  Ùفإن  اهلل 

ڇ ڇ ڇ  ) :تعالىه قولَ  چ ڇ  چ  چ 

  .(ڍ ڍ ڌ ڌ

هاب أن رجاًل من ِش  نِ عن طارق ب «الصحيحين»ويف 

منيَن »قال: ف ╴اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب  ؤ  يا أمِيَر الم 

م  تَ  نا ـهنا لو علينا نؤورَ ـق  ـآيٌة يف كِتابِك  َشَر اليهوِد الت َخذ  َزَلت  َمع 

چ چ   )قال:  ،«؟ة  ـوأ يُّ آي»قال:  ،«ذلك اليوم ِعيًدا چ 

، فقاَل (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ل ْت فيهـالذي ن   إ نِّي ألْعل م  اليوم  »: ╴ر  ـعم  ذي ـوالمكان  ال ،ز 

 

 الثانيةالفضيلة 
 وأمتَّ به النعمةَ  الدين   فيهاهلل  اليوم الذي أكملَ أنه
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ل ْت فيه؛ ن      ـن ز 
 
ول  اهلل ل ْت على رس  ع  ـب ع   ¤ ز  م   يف يوم  ج 

فات   .(1)«ة  ـر 

                                                                  :Ù يف بيان معنى قوله § رير الطربيُّ َج  قال ابن  

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   )

المؤمنون فرائضي  هاأيُّ لكم  أكملت   اليومَ »: (ڌ ڌ

 ...وحاللي وحرامي  ،يـيِ ه  ـوأمري إياكم ونَ  ،وحدودي ،عليكم

 أمرِ  ن  إليه مِ  ها لكم على جميع ما بكم الحاجة  ـت  ـالتي نصب   واألدلةَ 

 ،فال زيادة فيه بعد هذا اليوم ،ذلك لكم جميعَ  ت  م  أتمَ ـف ،ينكمدِ 

  ج  عام َح  ،ذلك يف يوم عرفةَ كان و
ُّ
 .(2)«الوداع حجةَ  ¤ النبي

مسلم عند وقوفه يف أرض عرفات، أن يتذكـَر للينبغي ذا هول

، هِ كمالِ إين وبتمام هذا الدِّ وعلى جميع الث قلين  هعلي Ù  اهلل نعمةَ 

شرائع  على المحافظة على الحرصِ  أشد   فيحرص بعد ذلك

ين االبتداع منكل  الحذر  حذرَ ي؛ ودينه التي ال نقَص فيها  ،يف الدِّ

                                                             

 (. 3017( ومسلم، رقم: )45أخرجه البخاري، رقم: ) 1))

 (.8/80) «جامع البيان يف تفسير القرآن» 2))
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لطانبأن ي حِدَث أعمااًل ما أنزل    حد  »؛ ألن  اهلل  هبا مِن س   ة  ـث  كلَّ م 

ن م  »: ¤، وقد قال نبيُّنا الكريم ( 1)«بدعة، وك لَّ بدعة  ضاللة

«د  نا هذا ما ليس فيه، فهو ر  يف أمر   ث  د  أْح 
أي: مردوٌد على  ، ( 2)

 .هِ ـصاحبِ 

 

 

 

  

                                                             
 (.891(، وصححه األلباين يف اإلرواء رقم: )4607أخرجه أبوداود رقم: ) 1))

 (.1718(، ومسلم رقم: )2697أخرجه البخاري رقم: ) 2))
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ما »: ¤ قالت: قال رسول اهلل ± المؤمنين عائشةَ  أمِّ عن 

ن ي ن ي عْ ـثـوم  أ كـم 
ْن أ  بْ ـت  ـر  م  ن النَّ ـق  اهلل فيه ع 

ن يوم  عـًدا م  ف  ـار  م  ، ة  ـر 

 .(1)«هؤالء؟ : ما أراد  ، فيقول  باهي بهم المالئكة  ي   و، ثمَّ ن  ْد ـه لي  وإنَّ 

على المسلم أن ف، النارفيوم عرفة أكثر أيام السنة ِعتًقا من 

 ،اعلى اإلقبال على اهلل يف هذا اليوم العظيم إقبااًل صادقً  حرَص يَ 

عاءلجأ إليه أن يو ة من ي  ِش يف تلك العَ  Ù اهلل   كتبَـه  أن يب بالدُّ

 .Ùعتقائه من النار الذين ال يحصيهم إال هو 

 تِناب األمور التي ـعلى اج أيًضا حِرَص ـيالمسلم أن وعلى 

                                                             

 .(1348)مسلم رقم:  أخرجه (1)

 الثالثةالفضيلة 
 هو أكثر األيام اليت يُـعتقُ فيها من النار
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رك؛ مِن تحصيِل هذا الفضل العظيمتمنَع      دعاء  ومنه: ، كالشِّ

 من العبادة لَِغيره؛  ف  ر  ، أو َص Ùغيِر اهلل 
 
الذنب الذي  فهوشيء

ه   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ) :، كما قال تعالىÙاهلل  ال يغِفـر 

رك باهلل م حبٌِط لجميع  ،(ہ ھ ھ ھ ھ ے بل إن  الشِّ

ڭ  ے ۓ ۓ ڭ)  األعمال الصالحة، كما قال تعالى:

ۈ ۈ ٴۇ ۆ  ، (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ع يف  م  عاظ  تَّ ـالوكِم قبولِه، ؛ فإن ها موِجبٌة لَردِّ العمِل وَعدَ وكالب د 

فس ْلق والتكبُّر النَـّ عن  ¬ اهلل عبد بن جابر روى، فقد على الخ 

أي: من يوم -ال ي رى يوٌم أكثـر  عتيًقا من النار منه »: ¤النبي 

ر  اهلل فيه لمختال ،-عرفة
غف   ، و(1)«وال يـ 

ِّ
قال:  ¤صح  عن النبي

على  إلصرار  كاو، ( 2)«خيالء ه  ـثوب   رَّ ـج   نْ إلى م   ر اهلل  ـظ  ـنْ ـال ي  »

                                                             
من حديث  (326)ص «معجم أسامي الشيوخ»اإلسماعيلي يف  أخرجه (1)

بير عن جابر  وأخرجه عبد الرزاق الصنعاين  وفيه راو  ضعيف، ،╴أبي الزُّ

ة، وشك   أيوب عن ( من حديث8813رقم: ) يف أيوب القاسم بن أبي بز 

 ٌن باجتماع الطريقين، واهلل أعلم.َس ، فالحديث َح أو َوق ِفه رفعه

 .(2085)مسلم رقم: (، و5783البخاري رقم: ) أخرجه (2)
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وهي أعظم أركان الدين - الخمَس  ، فإن  الصلواِت فْعل الكبائر  

نوَب ـال ت   -بعد الشهادتين ِصرِّ للكـفِّر الذُّ على فعل الكبائر  م 

الخمس، والجمعة  وات  الصل»: ¤والموبِقات، كما قال النبي 

  .(1)«الكبائر ش  غْ إلى الجمعة، كفارة لما بينهن، ما لم ت  

ذه العبادة هب Ùهلل اذلك على الحاجِّ الذي أكرَمه  لف

تقاء من بطامًِعا يف ذلك اليوم يكون العظيمة أن  أن يكوَن مَِن الع 

عاء بذلك،ـلِ ـوأن  ي   ،النار ِه عزًما ـوأن يعزَم بقلبِ  ح  على اهلل بالدُّ

هذا الفوَز صادًقا على اإلقالع عن كبائر الذنوب واآلثام؛ لينال 

ہ ھ ھ ھ  ) ؛Ùمن اهلل  الكبير، والفضل العظيم

ۇ ۇ ڭ ڭ   . (2)(ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

 

 

                                                             
 .(233)مسلم رقم:  أخرجه (1)

 .(628)ص للحافظ ابن رجب  «لطائف المعارف»انظر:  (2)
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م ±أمِّ المؤمنين عائشة  حديثففي  ه وإنَّ  ...»: المتقدِّ

 .(1)«هؤالء؟ : ما أراد  ، فيقول  باهي بهم المالئكة  ي   و، ثمَّ ن  ْد ـلي  

ماء إلى الس   üينزل   أي: «ْدن وـي  ـه  ل  ـوإ نَّ »: ¤ فقوله 

بجالله وعظمته  ا يليق  دنوًّ عباده يف عرفات  ن  مِ  ويدنو ،الدنيا

ومن غير تحريف  وال  ،وال تمثيل، من غير تكييف  وكماله

ب  مِن أهل عرفة هو مِن رحمة اهلل  ،تعطيل   وهذا النزول والقر 

Ù ل  زُّ ـوتن ،من الخيرات والربكات كثيرٌ  يهعل ب  يرتت  ، حيث 

  يف الحديث كما، حماتالر  
ِّ
أجاب أحَد  أن ه ¤عن النبي

                                                             

م )ص (1)  .(12تقد 

 الرابعةالفضيلة 
 من عباده  üدنوُّ  الرب  
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، فقال عن ثواب َمن وقَف يف عرفةَ  سأَله  حينَما  ´الصحابة   

نيا الدُّ  ماء  إلى السَّ  ينزل   Ù اهلل   فإنَّ  :فة  ر  ـك بع  وف  ق  أما و  »: ¤

ا ثً ـعْ وين ش  جاؤ   ،باديهؤالء ع  »فيقول:  ،كة  الئ  م الم  باهي به  ي  ـف

  ،ارً ـبْ ـغ  
 ع   ج  ـف   لِّ ك   نْ م 

، يذابون ع  خاف  ، وي  يتم  ْح ون ر  رج  ي   ،يقم 

ل مْ ر   ثل  ك م  ـليْ كان ع   فلوْ  «؟ينوْ أ  لو ر   ف  ـيْ ـين، فك  وْ ر  ـي   مْ ول  

ها اهلل ل  س  ا غ  وبً ن  ماء ذ  السَّ  ر  طْ ـق   ثل  نيا، أو م  أيام الدُّ  ثل  ، أو م  (1)جعال  

 .(2)«عنك

 

 

 

                                                             

ه  يف بعض.العالج (1) مِل ودخَل بعض   : ما تكاَثـَر مَِن الر 

نه األلباينُّ (13566رقم: ) «المعجم الكبير»يف  الطرباينُّ أخرجه (2) ، وحس 

 (.1360رقم: ) «صحيح الجامع»يف 
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قال:  ¤أن النبي  ¬عبد اهلل بن عمرو بن العاص فعن  

يَّ ـباهي مالئ  ـي   Ù ه  ـإ نَّ الل»
ش  ت ه  ع  ف  ـة  عـك  ف ة  بأهل  عر   :ة  فيقول  ـر 

ْعثًا غ  ـاْنظ   وا إلى عباد ي أ تْوين ش  )«ًراـبْ ـر 
م يف قد ، و(1 حديث أمِّ تقد 

ي ب ه م  » :¤قوله  ±المؤمنين 
ة   ث مَّ ي باه  الئ ك   .«الم 

 £العالمين  رب   أن   ؛وهذه فضيلة عظيمة ألهل عرفةَ 

 Ù وهورام الربرة، األعلى من المالئكة الكِ  الملَ ي هبم باهِ ي  

 غن
 
 و، هبادعِ عن  ي

 
                كما قال تعالى: ،همدعائِ وهم جِّ عن َح  غني

ھ ھ ھ ھ ے ے   ) ہ ہ ہ  ڭ ۓ  ۓ ۀ ہ 

                                                             
صحيح »، وصححه األلباينُّ يف (8047)حمد رقم: أاإلمام  أخرجه (1)

 .(1868رقم: ) «الجامع

 اخلامسةالفضيلة 
 بأهل عرفة املالئكةَ  Ùمباهاة اهلل 
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 (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۇڭ ڭ ڭ ۇ   

بأهل باهي ي  عن خلقه مع كمال غناه  £ فهو، [17-15]فاطر:

 . إكراًما لهم  ؛المالئكةهذا الموقف 

باهاة  قد غفر  Ùاهلل أن  على  للمالئكة دال ةٌ وهذه الم 

اَج  ج  ا ذنوهبم، وتجاوز عن سيئاهتم، فإن  الـح  جاؤوا من  لم 

رب الِعباد، ورغبًة يف الفوز بالرضوان بلدان شت ى طلبًا لرحمة 

ذنوهبم،  أكرمهم اهلل  بأن غفرَ  ؛والجنان، والِعتق من النيران

فيَمن يـِقف   قالأنه  ¤ثبت عن النبي  كماوباهى هبم المالئكة، 

باهي بكم المالئكة ي  ـف ،إلى سماء الدنيا ط  هب  ي   إن اهلل »: بعرفة

 ،متيْح ون ر  رج  ي   ،ميقع   ج  ـف   لِّ ك   نْ ا م  ـعثً وين ش  ؤ  يقول: عبادي جا

حر،  بد الب  أو كز   ر،ط  ر الم  طْ ق  ـمل، أو ك  ذنوبكم كعدد الرَّ  ْت فلو كان  

 .(1)«م لهت  ـعْ ف  ش   نْ م  ول   ،ا لكمغفورً وا عبادي م  يض  ـها، أف  فرت  ـلغ  

                                                             

صحيح الرتغيب األلباين يف  وحسنه(، 6177)رقم:  مسندهيف  البزارأخرجه  (1)

 (.1112) والرتهيب رقم:
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فإن  اهللَ يجيب  َمن دعاه ، وي عطي َمن سأله من أهل الموقف 

 ±عائشة  كما مر  يف حديث أمِّ المؤمنين  ،هذا اليوم العظيم يف

 
ِّ
الء اهلل: ق ول  ي  »: قال ¤عن النبي   .«؟ما أ راد  هؤ 

 üوهو  «؟ما أراد هؤالء»: ه  ـمالئكتَ   فيسأل  اهلل  

 يقول ذلك Ù، ولكن ه وأعلم بما يف قلوهبم ،أعلم هبم

يقول  Ù، ولهذا فإن ه هم ما سألواويجيبَ  ،هم ما أرادواـيعطيَ ل

 .(1)«لهم رت  ف  قد غ  الئكتي أين وا م  د  ه  اْش » بعد ذلك:

ل ـقبَ ـيَ  أن هن إكرامه ألهل ذلك الموقف ـمِ  Ù إن اهلل لـب

ه، كما ثبت يف الحديث ـفروا لـغـتهم فيمن دعوا له، واستـشفاع
                                                             

 (.1154) رقم: «صحيح الرتغيب والرتهيب» انظر: (1)

 السادسـةالفضيلة 
 دعاء أهل عرفة  Ùاستجابة  اهلل  
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 نْ م  ـول ،ا لكمغفورً وا عبادي م  يض  ـأف  » يقول:  السابق أنه  

 .(1)«م لهت  ـعْ ف  ش  

نة   ،والمناجاةعاء دُّ ـللولهذا كان يوم عرفة خير  يوم  يف الس 

 
ُّ
يْ »: ¤ كما قال النبي عاء  ـخ  ف   :ر  الدُّ   .(2)«ة  ـد عاء  يْوم  عر 

أن   :يف هذا الحديث مَِن الِفقه»: § رِّ ـعبد البَ  قال ابن  

الدعاء يوَم عرفـَة أفَضل مِن غيره... ويف الحديث دليٌل على أن  

لُّه يف األغلب   .(3)«دعاء يوم عرفة م جاٌب ك 

 نٌ ـوقِ هو م  و اهلل  أن يدعوَ يف هذا اليوم  لحاجِّ لينبغي ف

، ه  ـلَ ـأمَ  يَِّب ــخَ ـي   نولؤاله، س د  ر  ـيَ  نـل Ùوأن  اهلل باإلجابة، 

 ، دقـصـب Ùه ـاح على اللـالص واإللحـك لإلخـوه ذلـيدعـف

                                                             
(1 صحيح »األلباين يف  وحسنه(، 6177)رقم:  «مسنده»يف  البزارأخرجه  (

 (.1112) رقم: «الرتغيب والرتهيب

 «السلسلة الصحيحة»األلباين يف  وصححه(، 3585)رقم: الرتمذي أخرجه  (2)

 (.1503) رقم:

 (.6/41) «التمهيد» (3)
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 ويدعوه إلى إحسان الظنِّ بربِّه الكريم.  

الثوري  إلى سفيانَ  جئت  » :§ قال عبد اهلل بن المبارك

 هتمالن، فبكيت   وعيناه   ،فة وهو جاث  على ركبتيهرَ ـعَ  ةَ ـي  ِش عَ 

 
 
  عِ م  ل هذا الجَ أه   أسوأ   ن  : مَ قلت  فما شأنك؟  :فقال فالتفَت إلي

«مله ر  فِ غ  ـال يَ  اهللَ  أن   الذي يظ نُّ : سفيان   قالفحااًل؟ 
(1). 

 الن اس (2)نَِشيجبعرفة، فنَظَـَر إلى  §ِعياض  بن   ووقَف الف َضيل  

ة عرفة، فقال:  لو أن  هؤالء صاروا إلى  أرأيتم  »وبكائِهم عِشيـ 

رجل  فسألوه  دانًِقا
دُّهم؟ قالوا: ال، قال: واهلل، ( 3) ، أكان َيـر 

فرة  .(4)«عند اهلل أهون  مِن  إجابِة رجل  لهم بِدانِق للَمغ 

 

                                                             
 (.92ص) «حسن الظن باهلل» أخرجه ابن أبي الدنيا يف (1)

رهم، وعب ر به لبيان قل ة المطلوب وهوانهالدانق (2) س الدِّ د   .: هو س 

ـتَـِحَب أو يرفع صوته بههو  :النَّشيج (3) ـكاء يف الحلِق دون أن ين ـبـ   .الغصُّ بال

 .(63البن ناصر الدين الدمشقي )ص «مجلٌس يف فضل يوم عرفة» (4)
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ريزف بيد اهلل بن ك   ¤ ، أن  رسول اهلل§ عن طلحة بن ع 

، وال »قال:  ، وال أحقر  ر  ، وال أدح  ي  الشيطان  يوًما هو أصغر 
ئ  ما ر 

ل الرَّ  ن ت نزُّ
حمة، أغيظ  منه يف يوم عرفة، وما ذاك إال لما رأى م 

نوب الع ظام  .(1)«وتجاوز اهلل عن الذُّ

ه  ما يكون يف ذلك اليوم مِن عتق  وء  فالشيطان يغيظ ه  ويس 

حمة ومغفرة  ل الر  قاب، وتنزُّ نوبالرِّ ، لكن ه يرِجع  خائِبًا الذُّ

 خاِسًرا مدحوًرا.

                                                             

وإسناد هذا الحديث ثابٌت (، 944رقم: ) «الموطأ»أخرجه اإلمام مالك يف (1) 

 إلى طلحة بن عبيد اهلل
 
 مرسٌل، قال الحافظ ابن عبد الرب فالحديث، ، وهو تابعي

 . «وجوه كثيرة ن  مِ  معنى هذا الحديث محفوظٌ »: §

 السابعةالفضيلة 
  إرغامًا للشيطانأنه من أعظم أيام السَّنة 
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 يف يوم عرفةتنبيهاٌت   

عاء نذكر  بعض  التنبيهات  ا كان يوم عرفة  خير يوم  للدُّ ولمَّ

عاء يف هذا اليوم   العظيم، فمن ذلك:المتعلِّقة بالدُّ

ي ستَحبُّ يف هذ اليوم أن ي كثِر المسلم من ترداد كلمة : أوالً 

وله  ك  ل  ال شريك له، له الم   ه  دَ ح  وَ ، التوحيد )ال إله إال اهلل

 قدير
 
 (، فإن  هذا هدي األنبياء جميًعاالحمد، وهو على كلِّ شيء

  يْ »: ¤، كما قال النبي عاء  ـخ  ف   :ر  الدُّ  وخير  ، ة  ـد عاء  يْوم  عر 

وحده ال شريك له،  ،ن قبلي: ال إله إال اهللأنا والنبيون م   لت  ما ق  

 .(1)«قدير شيء   وهو على كلِّ  ،له الملك وله الحمد

يْ »ويف رواية:  ْن ق  ـر  ما ق  ـوخ  ة ـيَّ ش  لي ع  ـبْ ـْلت  أنا والنَّب يُّون م 

«فةر  ـع  
(2).  

                                                             

 «السلسلة الصحيحة»األلباين يف  وصححه(، 3585)رقم: الرتمذي أخرجه  (1)

 (.1503) رقم:

 (.874رقم: ) «الدعاء»أخرجه الطرباين يف  (2)
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 يومَ  فإن  الكلمة يف هذا اليوم مناسبة عظيمة،  هذهترداد ويف   

كلمة التوحيد )ال إله إال اهلل( و ،هاد  ـاأليام وسيِّ  هو خير  عرفة 

أنه قال:  ¤هي سيِّدة األذكار وأفضلها، كما ثبت عن النبي 

ْكر  » ل  الذِّ َر ـأن ي كثِ  فكان من المناسب ،(1)«ال إ له إ الَّ اهلل   :أفض 

 .سيد األياممِن سيِّد األذكار يف  العبد  

 هذا اليوم أن يرفَع الداعي يديه حال : ي ستحبُّ يفثانيًا

ديف  النَّب ي»: قال ¬الدعاء، فعن أ سامة بن زيد   ¤ ك نْت  ر 

ف  ـف ،ب عرفات   يْ ر  وـع  يد   ي ْدع 
ها ،ه  ـت  ـه ناق  ـفمال ْت ب ،ه  طام 

ق ط  خ   ،فس 

طام  
ل  الخ  فتناو 

يْ  (2) ه  األ خرى ،ه  ـبإ ْحدى يد  ٌع يد 
و  راف  ففي ؛ (3)«وه 

 َيـظ هر  الحديث 
ِّ
يف ورفع اليدين على الدعاء  ¤ ِحرص  النبي

َم سقوط ِخ ـ، فذلك اليوم غ  استمر  يف  ¤ أن ه طام الن اقة، إالر 

                                                             
 «السلسلة الصحيحة»األلباين يف  وحسنه(، 3383)رقم: الرتمذي أخرجه  (1)

 (.1497) رقم:

طام   (2)
قاد  به البعيرالخ   .: هو الَحب ـل  الذي ي 

 . إسنادهوصحح األلباينُّ ،( 3011)النسائي رقم:  أخرجه (3)
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اول ـإحدى يديه النشغال األخرى بتن رافًِعاواستمر  الدعاء،   

 .الخطام الذي سقط

  وصح  
ِّ
م، يرـك   ي  ـي  ح    كمـربَّ  إنَّ »أنـه قال:  ¤عن النبي

 ع   نْ حي م  ت  ْس ي  
 .(1)«افرً ما ص  ه  يردَّ  إليه أنْ  ع يديهف  إذا ر   ه  بد 

  على األدعية المأثورةالحاجُّ  أن يحرَص  :ثالثًا
ِّ
عن النبي

ة ¤   :منها، يف صحيح السن ة؛ فإن  يف ذلك فوائد ِعد 

 أن   *
 
 جوامع الَكلِم ¤النبي

َ
اشتَملت   ¤، فأدعيته  أ وتِي

الدنيا  يوخير ،المطالب الرفيعةو الت،الكماغاية  على طلب

  .واآلخرة

  ن أيِّ مِ  سالمةٌ  ¤ أن  األدعية المأثورة عن النبي *
 
اعتداء

ـت ضح  ويَ ، ¤ ومص  ع  مَ ال دعاء   يف الدعاء، أو خطأ  يف المعنى؛ ألنه

 سعد بن أبي وقاص يف هذا 
ِّ
 ╴القصة التي وقعت للصحابي

                                                             

وصححه  (،3556، والرتمذي رقم: )(1488)رقم:  أبوداود أخرجه (1)

 .(1757رقم: ) «صحيح الجامع» يف األلباينُّ
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 ،لك الجنةَ سأَ إين أَ  م  الله  »: قائاًل  يدعو اهللَ  ه  ـَسِمَع ابنَ حينما   

 ،النار نَ بك مِ  وأعوذ   ،ن هذاا مِ ونحوً  ،هاقَ رَ ـوإستب ،هايمَ ـعِ ونَ 

 د  ـقَ ـلَ » :╴له سعد بن أبي وق اص  فقال ،«هاوأغاللِ  ،هالِ وسالِس 

 وإين سمعت   ،كثير ر  ـَش  ن  باهلل مِ  ذَت وتعو   ،اا كثيرً خيرً  اهللَ  ألَت َس 

وقرأ  ،«عاءيعتدون يف الدُّ  قومٌ  إنه سيكون  » :يقول ¤اهلل  رسوَل 

ے ) :هذه اآلية ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

 ،ةَ ـالجن إين أسألَك  اللهم   :أن تقوَل  َك ـبَ س  حَ  وإن  ، (ۓ

ب ر  ـوما قَ  ،النار نَ بك مِ  وأعوذ   ،أو عمل قول   ن  ب إليها مِ ر  ـوما قَ 

 .(1)«إليها من قول أو عمل

  المأثورةَ  فالمسلم  الذي يلتَزم  األدعيةَ 
ِّ
ل  ي   ¤ عن النبي  حصِّ

لم  من المحاذير التي قد تقع يف ةً بركًة كبير ، وخيًرا عظيًما، ويس 

 دعائه، واهلل أعلم.

                                                             

 (،1480واللفظ له، وأبو داود رقم: ) (1483)رقم:  أحمدأخرجها اإلمام  (1)

 .(133رقم: ) -األم- «صحيح أبي داود» يف وصححه األلباينُّ
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 خ  ي   أن  : رابًعا  
 اإلخالَص يف دعائِـِه، وجميِع أعمالِه، فإن   َص لِ

الحة مال الص  طَي قبوِل األَع  أحد  َشر 
ه  (1)  ،عملم حبٌِط لل، وانعدام 

 
ُّ
 اللهمَّ »قال:  يفةِ لَ من ذي الح   جِّ بالحَ  ¤ولهذا عندما أهل  النبي

)«ةـع  مْ فيه وال س   ياء  ا ال ر  ج  ح   ه  ـلْ ع  اْج 
د  العبد  مشاق  ، (2 فقد يتكبـ 

، ثم  ال يجد  شيئًا مِن  ذلك يوَم القيامة، وذلك ألنه كان الحجِّ

ه، غير م خلص  فيه هلل  . Ù مرائيًا يف حجِّ

نوا يف هذا الزمان ـتِ ـف   قد -للسف- اجج  وكثير من الح  

ومقصود  كثير  منهم ، حال تأديتِهم لمناِسك الحجِّ ر وَ الصُّ  بالتقاطِ 

هم يتلب س يف  مشاهدة  اآلخرين له وهو يؤدِّي هذه الِعبادة، وبعض 

ه  وهو يف هذه الحال!!  عاء يف المشاِعر ليتم  تصوير   الِعبادة أو الدُّ

مثل هذا أن ي حرَم أجَر الحجِّ كل ه؛  يفعل نعلى مَ ويخَشى 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )لقوله تعالى: 

                                                             

رط  اآلخر  (1) وافًِقا لسن ة النبي والشَّ  . ¤: أن يكوَن العمل  م 

 . §حه األلباين ( وصح  2890)رقم:  هابن ماج أخرجه  (2)
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  ويقول، (ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ  
ُّ
ما إنَّ »: ¤ النبي

إلى  ه  ـت  ر  ـْج كانت ه   نْ ما نوى، فم   امرئ  كلِّ ما لية، وإنَّ بالنِّ  األعمال  

رته إلى ْج كانت ه   نْ إلى اهلل ورسوله، وم   ه  ـرت  ْج اهلل ورسوله، فه  

ويف ، (1)«إلى ما هاجر إليه ه  ـجها، فهجرت  وَّ ز  ـت  ـي   ها أو امرأة  يب  ص  ـنيا ي  د  

، ـن  ـأنا أغْ »: Ùالحديث القدسي يقول اهلل  ْرك  كاء  عن  الشِّ ر  ى الشُّ

ْن  ي  م 
ع  ك  فيه م  اًل أ ْشر  م  ل  ع 

م  كْ ـيْر ي تـغ   ع  ْرك ه  ـت  ـر 
 .(2)«ه  وش 

ته هلل  فعلى الحاجِّ أن  يجعل نصَب عينيه إخالَص حج 

Ù وحده وانهض  رِ  ، وطلَب Ù وأن يجتَِهَد يف الحفاظ على ،

ه من الب طالن أو ما يشوب  َقبولَ   . هحجِّ

لوالديه وقرابته وعموم  عاءدُّ ـيف ال مَ مِّ عَ أن ي   :خامًسا

السي ما  ،هِ على نفِس  اءالدع رَ ص  ق  َيـال  أن  و، ه   نفع  م  ع  يَ ـل المسلمين؛

ود الد المسلمين؛ مِن ببتعِصف   هذه الِفتَن العظيمة التي مع وج 

                                                             
 . (1907ومسلم رقم: )، (1)رقم:  البخاري أخرجه  (1)

 (.2985)مسلم رقم:  أخرجه 2))
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ماء، وسل    ،على األعراض والـت عدي، وهنبها ألموالا ِب إراقة الدِّ

 نصيٌب؛ فإن  المسلمينفاحِرص أن يكون للمسلمين مِن دعائك 

 م واحدة، ه  وآمال   ،م واحدةه  آالم  
ُّ
ن  »  :¤ كما قال النبي

ْؤم  الم 

ن  كالب نيان  
ْؤم  ه  بعًضا ؛للم  دُّ ب عض  ث  »: ¤وقال ، (1)«ي ش  ْؤمنين  ـم   ل  الم 

ه ْم مث   ه ْم وتعاط ف  م  ْم وتراح 
نْ ـيف توادِّه 

د  إذا اْشتكى م  س  ه  ـل  الج 

ْضٌو تداعى ل   ىـه  سائ  ـع  مَّ ر  والح  ه   بالسَّ
د  س   . (2)«ر  الج 

من  عشية عرفة   ه  ـوقت   فظ  على ح  الحاجُّ  أن يحرص  : ساد ًسا

عاء؛  ،الضياع   ولهذافيستِغل ه بذكر اهلل والدُّ
ُّ
يف  ¤جمَع النبي

غ ـفـليت ؛(3)قديمـرفة بين صاليت الظهر والعصر جمَع تـيوم ع ر 

عاء  اج للدُّ ج   والمناجاة.الـح 

ع  عاء والتضرُّ وإن ه مَِن المؤِسف أن ي ضيِّع الحاجُّ فضل الدُّ

 قُّل هنا وهناك، أو ـبالتن شغَل ـنـيف هذا اليوم العظيم المشهود، وي
                                                             

 .(2585)مسلم رقم: ، و(481)البخاري رقم: أخرجه  1))

 .(2586)مسلم رقم:  أخرجه (2)

 (.1218)مسلم رقم:  أخرجه (3)
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فإذا الشمس  قد غربت   بالحديث مع غيره، أو بالن وم، ثم  ي فاجأَ   

عاء عشي ة عرفةَ.  وفاَتـت ه  غنيمة  الدُّ

  وقد
ُّ
ِرعت إلقامة أن  شعائر الحجِّ إن   ¤أخربَ النبي ما ش 

فا الصَّ  وبين   ،بالبيت واف  الطَّ  ل  ع  إنما ج  »: ¤ذكر اهلل، فقال 

 .(1)«مار إلقامة ذكر اهللالج   ورمي  ،والمروة 

يف هذا الباب قاعدًة  §ولهذا ذكر العالمة ابن القيم 

، Ùراً هلل ـك  هم فيه ذِ ر  ـأكث ل  مَ عَ  لِّ ك   أهلِ  أفضَل  ن  إ»نافعًة، فقال: 

وأفضل ...صومهم يف Ùا هلل هم ذكرً ام أكثر  و  الصُّ  فأفضل  

 .(2)«وهكذا سائِـر  األعمال، Ùا هلل اج أكثرهم ذكرً ج  الح  

عاء وقراءة  رَ ـمفال يستوي َمن عَ  كر والدُّ ته بالذِّ أوقات حج 

 القرآن وغيرها من الط اعات، وَمن ضي ع وقتَـه  بغير ذلك.

                                                             
وع ـمجم»خ ابن باز يف ـ(، وذكر الشي1888)رقم:  أبو داود رجهـأخ ( 1)

 .¤أنه ثابٌت عن النبي  (16/186) «الفتاوى

 .(75)ص «الوابل الصيب» (2)
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خب يف الدعاء، واألدعيَ سابًعا    ةَ ـ: أن يجتَنَِب الحاجُّ الص 

ة؛ فذلك ال أصَل له يف سن ة النبي   ، وخير  الهدي ¤الجماعيـ 

لُّ حاج  لذا فالمشرو ،¤هو ما كان عليه  ه  ل  مَ وأك   ع أن يدعَو ك 

َده َفرًدا، وأن يذك َوح  نـ  وهو  ¬ ابن عمراهلل منفرًدا، كما قال  رَ ـم 

حابة ـِصف  حـيَ  كر يف غـة والـمع التلبي ´اَل الص  رفة: ـداة عـذِّ

ا ـن  ر ومِ بِّ ـكَ ا الم  ـن  وأصحابه، فمِ  ¤ير مع النبي ِس هذا المَ  ت  ر  ِس »

ي لبُّون أو ي كبِّرون أو يدعون بشكل  فلم يكونوا ، ( 1)«لـلِّ هَ الم  

، أو يجعلون قائًدا ي ردِّدون بعَده.  
  جماِعي

ر اهلل   Ùوف قه اهلل  مؤمن جديٌر بكلِّ جمَعه ، و  Ùهذا ما يس 

كن العظيم   ،مكانته وأن يعرَف  ،ه  رَ د  ـقَ  له رَ دِ ق  يَ أن ألداء هذا الرُّ

ره من به من الخير الكبير، و حباه  على ما  عِمَ ن  الم   رَ ـفيشك ما يس 

 :Ù قال اهلل  المرتتبة على أداء هذه العبادة، كما  الكثيرةِ  المنافعِ 

ک ک ک ک گ  ڑ    ڑ  ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ)

                                                             
 .(1285أخرجه مسلم رقم: ) (1)
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؛ ليناَل األجَر الوفيَر مِن ربِّ (ڳ ڳ ڳگگ گ  

 .عادة يف يوم المعادالعباد، ويفوز بالجن ة والس  

سن    القدير أن ي وفِّـَق المسلمين لح 
وِختاًما أسأل  اهلَل العلي

َل عمَلهم بقبول   هم إلى بيته العتيق، وأن يتقبـ  اإلفادة من َحجِّ

ت قين  حسن، وأن يغفَر لنا أجمعين، وأن يجعلنا مِن ِعباده الـم 

ے ۓ ۓ  )الذين يستمعون القول فيت بعون أحسنه، 

ڭ ڭ ۇ ۇ على نبينا وسل م  ، وصلى اهلل(ڭ ڭ 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 

 

 

 






