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احلمد هلل، والصـالة والسـالم عىل رسول اهلل.

َعَرفة،  يوِم  يف:  جمموعة  وخالصات  فوائد  فهذه 
أسأل اهلل أن ينفع هبا.

حممد صالح المنجد
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ام العرِش الفاضلة، أفضِل  يوُم َعَرفة مــن األيَّ
١

نيا، وهو أفَضُلها بعَد يوِم النَّْحر، بل  ام الدُّ أيَّ
َله بعُض العلامء عليه، وقال بعضهم: إنه يوم احلج  فضَّ
األكرب، والصحيح: أنَّ يــوَم النَّْحر أفضُلها، وأنه هو 
اِم ِعنَْد  يوم احلج األكرب، ويف احلديث: »إِنَّ َأْعَظَم األَيَّ

اهلل َتباَرَك َوَتعاَل: َيْوُم النَّْحِر«))).

ام العرِش -التي  َعَرفة هو اليوُم التاِسع من أيَّ
٢

نيا-، فهو اليوم قبل األخري  هي أفضِل أياِم الدُّ
، واألنفاس معدودة،  منها، فزماُنه فاِضُل، والعمر ُيَولِّ
واألعامر حمدودة، والمؤمن ُيباِدر إىل اغتناِم ساعاهتا، 

وُيساِرع إىل مرضاة ربِّه فيها.

حه األلباني. )))رواه أبو داود )٧٦٥)(، وصحَّ
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٥

ين وإمتاِم النِّعمة عىل  يوُم َعَرفَة يوُم إكامِل الدِّ
3

المسلمني: قال هيوديٌّ لعمَر بِن اخلطَّاب : 
يا َأِمرَي المؤِمنــن، آَيٌة يِف ِكتابُِكْم َتْقَرُءوَنا، َلْو َعَلْينا 
َْذنا َذلَِك الَيْوَم ِعيًدا. قاَل:  َمْعَشَ الَيُهــوِد َنَزَلْت التَّ

»َأيُّ آَيٍة؟«، قاَل: ) چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ( ]المائدة: ٣[، 
ِذي  قاَل ُعَمُر: »َقــْد َعَرْفنا َذلَِك الَيــْوَم والمكاَن الَّ
َنَزَلْت فِيِه َعــىَل النَّبِيِّ : َوُهَو قاِئٌم بَِعَرفَة 

َيْوَم ُجَُعٍة«))).

ة  ين يف يوِم َعَرفَة، يف حجَّ أكمَل اهلل تعال الدِّ
4

يــن: أكمَله  الــوداع، قال جهــور المفسِّ
ين كلِّه، فلم َيُجَّ معهم يف هذا العامِّ  بإظهاِره عىل الدِّ
واحلدود  الفرائــض  ُمعَظم  وباســتيعاب  ٌك،  ُمــْشِ

)))رواه البخاري )٤٥(، ومسلم )٧)٣٠).
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6

ُة  واحلالل واحلرام؛ فقــد نزَلت بعد هــذه اآلية عدَّ
با وآية الَكاللة وغريمها))). أحكاٍم؛ كآية الرِّ

ــام عند اهلل تعال،  يــوُم َعَرفة من أفضل األيَّ
٥

ل  عظَّم اهلل أمَره، ورفع عىل األيام قدَره، يتفضَّ
عوات، وُتقال  بُّ عىل العبــاد، فُتجاب فيه الدَّ فيه الرَّ
الَّت، وُتْرَفع أُكفُّ الرضاعِة  الَعَثــرات، وُتغَفر فيه الزَّ
إىل اهلل تعاىل خاشــعاٍت راجيــات، وُيباهي اهلل فيه 

المالئكَة بأهل َعَرفات.

ِمــن َفضِل يوِم َعَرفة: أنَّ اهلل تعال أقســَم به 
6

-وهو سبحانه ال ُيْقِسم إال بعظيم-،  فقال 
تعاىل: )پ پ ( ]الــربوج: ٣[، فيوُم َعَرفة هو 

))) انظر: تفسير الطبري )٨٠/٨(، والبغوي )٣/٣)(، وابن عطيَّة )٥٤/2)(، وفتح القدير 
للشوكاني )2/٣)).
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7

اليوم المشهود؛ ألنَّ الناس َيْشَهدوَنه، أي: يرُضوَنه 
َتِمعون فيه.وجاَء تفسرُيه يف حديٍث مرفوٍع: »الَيْوُم  وَيْ
الَمْوُعوُد َيــْوُم الِقياَمِة، والَيْوُم الَمْشــُهوُد َيْوُم َعَرفَة، 

اِهُد َيْوُم اجُلُمَعِة«))). والشَّ

ُر باجتامِع الناس  ــاِج بَعَرفة ُيَذكِّ وقوف احُلجَّ
7

ُر  يوم القيامــة، ولباس اإلحرام األبيض ُيَذكِّ
باملوِت والَكَفِن، وقد قال تعاىل عن يوِم القيامة: )ڱ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ہ ہ ھ ھ( ]هود: ٠٣)[.

ِمن َفضِل يوِم َعَرفة: أنَّه )الَوْتر( الذي أقسَم 
٨

]الفجر:٣[، قال  ) پ پ(  اهلل به، فقال: 
ــْفع يوُم النَّْحر  اك: الشَّ حَّ ابــُن عبَّاس وِعْكِرمة والضَّ

نه األلبانّي. ))) رواه الترمذي )٣٣٣٩(، وحسَّ
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٨

-لكونــه العــاِش-، والَوْتر يــوُم َعَرفــة -لكونه 
التاسع-))).

، َعْن جابٍِر ، قاَل:  َبرْيِ صح عن أيب الزُّ
٩

قاَل َرُسوُل اهللِ َ قال: »ما ِمْن يْوٍم 
ْنيا  امِء الدُّ َأْفَضُل ِعنَْد اهللِ ِمْن يْوِم َعَرَفَة، َينِْزُل اهللُ إَِل السَّ

امِء«))). َفُيباِهي بَِأْهِل األَْرِض َأْهَل السَّ
وثبت َعْن ُأمِّ َسَلَمَة  قاَلْت: »نِْعَم الَيْوُم َيْوٌم َينِْزُل 
ْنيا » قاُلوا: يا ُأمَّ الُمْؤِمنَِن َوَأيُّ َيْوٍم  امِء الدُّ اهلل فِيِه إىَِل السَّ

ُهَو؟ قاَلْت: » َيْوُم َعَرَفَة«)٣).
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية : »وصف اهلل نفسه 

بالنزول َعِشيَّة َعَرَفة يف عدة أحاديث صحيحة«)٤).

))) انظر: تفسير الطبري )٣٤٨/2٤(، والقرطبي )٤٠/2٠(، وابن كثير )٨/)٣٩).
)2) رواه ابن حبان )٣٥٨٣(، وغيره.

)٣) الرد على الجهمية للدارمي )٣٧)(، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي )٤٩٩/٣).
)٤) مجموع الفتاوى )٣٧٣/٥(. 
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٩

ويتفضل اهلل بالعتق ِمن النَّار عىل من شاء، 
١٠

ممّن وقــَف بَعَرفة، وَمن مل يقف هبا من أهل 
األمصار من المســلمني؛ فلذلك صاَر اليوُم الذي 
يليه عيًدا جلميع المسلمن يف جيع أمصاِرهم، َمن 
َشِهَد الموســَم منهم وَمن مل َيْشَهْده؛ الْشِتاِكهم يف 
ك المسلمون  الِعتق والمغفرة يوم َعَرفة. وإنَّام مل َيْشَتِ
كلُّهم يف احلج كلَّ عاٍم؛ رمحــًة من اهلل وتفيًفا عىل 
عباده؛ فإنَّه جعَل احلَجَّ فريضَة العمر، ال فريضَة كلِّ 

عام))).

يوُم َعَرفة هو يوُم إحســاِن الظنِّ باهلل، وعدِم 
١١

ل عىل أهِل  تِه، وأنَّه ســيتفضَّ اليأس من َرْحَ
الموقف بالمغفرة والرمحة.

))) لطائف المعارف )ص2٧٦).
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١٠

قال عبــُد اهلل بُن المبارك : جئُت إىل ُســفيان 
الثورّي عشــيَّة َعَرفة وهو جاٍث عىل ركبَتيه، وعيناه 
َتْذِرفان، فقلُت له: َمن أســوأ هذا اجلَْمع حااًل؟ قال: 

»الذي يُظنُّ أنَّ اهلل ال يغِفر هلم«))).

نوب  َفْضُل َعَرفة بالِعْتق ِمن النار ومغفرة الذُّ
١٢

اِج  يف هذا اليــوِم العظيِم، ال خيتــصُّ باحُلجَّ
وأهِل الموِقف وحَدهم؛ بل هو عامٌّ لكلِّ المسلمن 

الذين عِملوا بأسباب هذا الِعتق والمغفرة.

فالَفْضل لليوم، فَيُعمُّ َمن كان يف َعَرفة وغريها 
١3

ا بَعَرفة  من أهل األمصار. وَمــن كان حاجًّ
فقد جَع بن َفْضِل المكاِن والزماِن.

))) لطائف المعارف )ص2٨٧).
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١١

ُيْســَتَحبُّ للمســلم اإلكثاُر يف هذا اليوم ِمن 
ُيرَجى هبا المغفرة ١4 التــي  الطاعات والُقُربات 

والِعْتق من النار، ومنهــا: اإلكثار من ِذكر اهلل تعاىل، ال 
سيَّام شــهادة التَّوحيد )التهليل(، التي هي »أصُل ِدين 
اإلسالم وأساُسه الذي أكمَله اهلل تعاىل يف ذلك اليوم«))).

عاِء: ُدعاُء َيْوِم َعَرفَة،  ففي احلديث: »َخْيُ الدُّ
١٥

َوَخْيُ ما ُقْلُت َأنا والنَّبِيُّوَن ِمْن َقْبِل: ال إَِلَه إاِلَّ 
يَك َلُه، َلــُه الُمْلُك َوَلُه احَلْمُد، َوُهَو  اهلل، َوْحَدُه ال َشِ

ٍء َقِديٌر«)2). َعىَل ُكلِّ َشْ
  ِويف رواية: »كاَن َأْكَثُر ُدعاِء َرُســوِل اهلل
يَك َلُه، َلُه الُمْلُك  َيْوَم َعَرفَة: ال إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َوْحَدُه ال َشِ
ٍء َقِديٌر«)٣). ، َوُهَو َعىَل ُكلِّ َشْ َوَلُه احَلْمُد، بَِيــِدِه اخَلْيُ

))) لطائف المعارف )ص2٨٣).
نه األلبانّي. )2) رواه الترمذي )٣٥٨٥(، وحسَّ

قو المسند. نه لغيره محقِّ )٣) رواه اإلمام أحمد )٦)٦٩(، وحسَّ
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١٢

اجلزاء مــن ِجنْس الَعَمل، فَمــن أعتَق رقبًة 
١6

أعتَق اهلل رقبَته مــن النار، واإلكثاُر من ِذكر 
اهلل بالتهليل وحتقيق التوحيد يؤَجر عليه المسلم بأجِر 
قاب ُيوِجب الِعتق من النِّريان. قاب، وِعتق الرِّ ِعتق الرِّ

قاب، الذي  فشــهادة التوحيد َتْعِدل ِعتَق الرِّ
١7

»َمْن  النار. ففي احلديث:  الِعْتَق ِمن  ُيوِجب 
يَك َلُه، َلُه الُمْلك َوَلُه  قاَل: ال إَِلَه إاِلَّ اهلل، َوْحَدُه ال َشِ
ٍة؛  ٍء َقِديٌر، يِف َيــْوٍم ِماَئَة َمرَّ احَلْمُد، َوُهــَو َعىَل ُكلِّ َشْ
كاَنْت َلُه َعــْدَل َعرْشِ ِرقاٍب، َوُكتَِبْت َلُه ِماَئُة َحَســنٍَة 

َيْت َعنُْه ِماَئُة َسيَِّئٍة...«))). َوحُمِ

ِدُم  »َتْ وِصــْدق  بإخالٍص  التوحيــد  كلمة 
١٨

نوب، ومتحوها حمًوا، وال ُتْبقي ذنًبا، وال  الذُّ

))) رواه البخاري )٣2٩٣(، ومسلم ))2٦٩).
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١3

مه اهلل  يســبقها َعَمل... وَمن قاهلا خملًصا ِمن قلبه حرَّ
عىل النار«))).

ــَلُف الصالُح  جيتهدون يف  كان السَّ
١٩

أعامل الرب واإلحســان يف هــذا اليوم، وكان 
َحكيم بن ِحزام  يقــف بَعَرفة ومعه مائة َبَدَنة 
مقلَّدة، ومائة رقبة؛ فَيْعتِق رقيَقه، فَيِضجُّ الناُس بالبكاء 
نا، هذا عبُدك قد أعتَق عبيَده،  عاء ويقولون: »ربَّ والدُّ

ونحن عبيُدك فأعتِْقنا«)2). 
وَمن أعتَق رقبًة مؤمنًة أعتَق اهلل بكلِّ ُعضٍو منها عضًوا 

منه من النار.

))) لطائف المعارف )ص٤)2).

)2) لطائف المعارف )ص2٨٣).
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١4

ُيَسنُّ اإلكثار يف هذا اليوم ِمـن ِذْكر اهلل تعال، 
٢٠

يف كلِّ األوقاِت وعــىل جيِع األحواِل، قائاًم 
وجالًسا ومضطِجًعا، راكًبا وماشًيا.

واإلكثار من التهليل والتكبي والتحميد، قال 
٢١

العش -وَعَرفة منها-:  ام  أيَّ  عن 
»... َفَأْكثُِروا فِيِهنَّ ِمَن التَّْهلِيِل والتَّْكبِِي والتَّْحِميِد«))).

إذا وافَق يوُم َعَرفة يوَم اجُلُمعة؛ فهو خٌي عىل 
٢٢

خي، ويوُم عيٍد مع يوِم عيٍد؛ الجتامِع اليوَمن 
ام، وملواَفَقتِه يوَم وقفِة رســول  اللََّذين مها أفضُل األيَّ
اهلل ، والجتامِع ســاعِة اإلجابــِة فيِه بعد 
ع،  عاء والترضُّ الَعْص مع وقوف أهــِل الموِقف للدُّ

وغري ذلك من الفضائل)2).

قو المسَند. حه محقِّ ))) رواه اإلمام أحمد )٥٤٤٦(، وصحَّ
)2) انظر: زاد المعاد ))/٦٠).
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١٥

اعتقاُد بعِض العوام أنَّــه إذا وافَق يوُم َعَرفة 
٢3

ات، أو  ة َتْعِدل ســبَع حجَّ يوَم اجُلُمعة فاحَلجَّ
سبعني، أو ثنتني وسبعني، أو غي ذلك؛ باطٌل ال أصل 

له.

ة وغنيمٌة  صــوُم َعَرفة لغي احلاجِّ ُســنَّة نبويَّ
٢4

ــُر ذنوب ســنََتْن، ماضية  كربى؛ فهو يكفِّ
َر  وقادمة: »ِصياُم َيْوِم َعَرفَة َأْحَتِســُب َعىَل اهللِ َأْن ُيَكفِّ
ُر  نََة الَّتِي َبْعَدُه«، ويف رواية: »ُيَكفِّ نََة الَّتِي َقْبَلُه والسَّ السَّ

نََة الماِضَيَة والباِقَيَة«))). السَّ

األوَل واألْكَمُل يف صيام النَّفل المعنيَّ -ومنه 
٢٥

صوُم َعَرفة-: أن تكون نيَّة الصيام من اللَّيل؛ 
حور نيَّة. ليكون األجُر كاماًل غرَي منقوص، والسُّ

))) رواه مسلم )٦2))).
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١6

ينبغي تعاُهد األهل واألوالد وَمن لإلنســان 
٢6

عليهــم والية بصيام يــوم َعَرفــة، والقيام 
ِر له. للتسحُّ

كان ســعيُد بُن ُجَبري  يقول: »أْيِقُظوا َخَدَمكم 
روَن لَصْوِم يوِم َعَرفة«. َيَتَسحَّ

إذا وافَق يوُم َعَرفة يوَم ُجُعة أو ســبت؛ فال 
٢7

وم وال ُيكــَره، فهو  مانــع من إفــراِده بالصَّ
ام التي ُيَشع صوُمها، ال ألنَّه يوُم  يصومه ألنَّه من األيَّ

ُجُعة أو سبت))).

ــاٍم من رمضان؛ فال  َمــن كان عليه قضاُء أيَّ
٢٨

ع، ثم يقيض  مانَع من صياِم َعَرفة بَقْصِد التطوُّ
ع جائٌز قبل قضاِء  ما عليــه بعد ذلك؛ فصوم التطــوُّ

))) انظــر: فتح البــاري )2٣٤/٤(، وفتاوى ابن بــاز )٥)/٤)٤(، وفتــاوى ابن عثيمين 
.(٥٨/2٠(
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١7

ٌ يفوُت  رمضان -عــىل الصحيح-، وألنَّه صوٌم معنَّ
ع. بفواِت يوِمه، والقضاء ُمَوسَّ

اٍم من رمضان، فصاَم  َمن كان عليه قضاُء أيَّ
٢٩

َعَرفة بنيَّــة قضاِء يوٍم منهــا؛ صحَّ قضاؤه، 
وُيْرَجى أن ينال ثــواَب َعَرفة عند بعِض أهل الِعْلم، 
فيحُصل له أجُر َعَرفة مع القضاء، وبه أفتى الشــيخ 

. ابُن عثيمن

لكــن األفضل: أن يقيَض ما عليه من الصوم 
3٠

ع،  يف غي يوم َعَرفة، فيصوم َعَرفَة بنيَّة التطوُّ
ثم يقيض مــا عليه؛ ليجمَع بــن الفضيَلَتن: فضيلة 

القضاء وفضيلة صوم يوم َعَرفة))).

))) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )٠)/٣٩٨).
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١٨

َمن كان ُمســافًرا؛ فال بأس أن يصوم َعَرفة، 
3١

ما مل َيُشقَّ عليه.

َمن َمنَعه الُعْذُر من صيام يوِم َعَرفة، كالمريض 
3٢

واحلائض والُمْرِضع، وكان من عاَدتِه صياُمه 
كلَّ عاٍم؛ فله األجــُر بنيَّته، وليحِرص عىل أعامل الربِّ 

وأسباِب املغفرة األخرى.
ففي احلديث: »إِذا َمِرَض الَعْبُد َأْو ساَفَر؛ ُكتَِب َلُه ِمْثُل 

ما كاَن َيْعَمُل ُمِقياًم َصِحيًحا«))).

اْحِرْص عىل أن تغُرَب ذنوُبك يوَم َعَرفة مع 
33

ُغُروِب َشْمِسه.

))) رواه البخاري )2٩٩٦).
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١٩

يبــدأ التكبــي المقيَّــد بأدبــار الصلوات 
34

المكتوبات ِمــن فجِر يوِم َعَرفة لغي احلاّج، 
وللحاّج من ظهر يوم النَّْحر، وينتهي بعد عِص ثالِث 

ام التشيق. أيَّ

ُدعــاُء يوِم َعَرفــة ُترجى إجابُتــه، فاإلكثاَر 
3٥

ِي الدنيا واآلخرة،  عاء بخرْيَ اإلكثاَر مــن الدُّ
ع  عــاء، مع َرفع اليَديــن، والترضُّ واالجتهاد يف الدُّ
عاِء: ُدعاُء َيْوِم َعَرفَة«))). واالبتهال والُبكاء: »َخْيُ الدُّ

عاء،  من الُمِهــّم: حضــوُر القلــب يف الدُّ
36

ُقرِب  الُملهيات، واستِشعاُر  واالنقطاُع عن 
اهلل وَكَرِمــه؛ فهذا ِمن أعَظم ما ُيعن عىل االبتهاِل إىل 

بِّ تعاىل بِصْدٍق وإخباٍت. الرِّ

نه األلبانّي. ))) رواه الترمذي )٣٥٨٥(، وحسَّ
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٢٠

األفضل أن يدعَو باألدعيِة الواردِة يف القرآن 
37

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  مثــل:)  ــنَّة،  والسُّ
ېِ(  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ُهمَّ إِنِّ َأْسَأُلَك اهُلَدى والتَُّقى والَعفاَف  ]البقرة: )2٠[،  »اللَّ

ُهمَّ َأْصلِْح ِل ِدينِــي الَِّذي ُهَو ِعْصَمُة  والِغنَى«، »اللَّ
َأْمِري، َوَأْصلِْح ِل ُدْنياَي الَّتِي فِيها َمعاِش، َوَأْصلِْح 
ِل آِخَرِت الَّتِي فِيها َمعاِدي، واْجَعِل احَلياَة ِزياَدًة ِل يِف 
 ،» ، واْجَعِل الَمْوَت راَحــًة ِل ِمْن ُكلِّ َشٍّ ُكلِّ َخــْيٍ
وغري ذلك مــن األدعية المأثورة اجلامعة، وإال دعا 

. بام أحبَّ

ة: المغفرة،  من المطلوبات يف األدعية النبويَّ
3٨

والرمحــة، والِعتــق، والَعْفــو والعافيــة، 
واإلخالص، واهلَُدى، والتُّقى، والعفاف، والِغنَى، 
ة، والنص،  حَّ زق، واحِلفــظ، والصِّ والّســت، والرِّ
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٢١

ة  واألمن، وأعَظــم ذلك: الِفــْرَدوس األعىل، ولذَّ
النظــر إىل َوْجه الرمحن؛ فْلنَْجَعْلهــا من أدعَيتِنا يوَم 

َعَرفة.

عاِء  ْكر والدُّ ينبغي اســتفراُغ الُوْســع يف الذِّ
3٩

عاء  وقــراءِة القرآن، وأنــواع األذكار، والدُّ
للنفــس والوالَدين والزوجــة واألوالد واألقارب 
 ، واألصدقاء والمشايخ والعلامء، وسائر َمن هلم حقٌّ
وجيع المسلمن، واحلذَر احلذَر من التقصري يف ذلك؛ 

فإنَّه يوٌم ال ُيمكن تداُرُكه، بخالِف غرِيه.

كان من ُدعاء ابِن ُعَمر يف هذا اليوم: »ال إَِلَه 
4٠

يَك َلــُه، َلُه الُمْلك َوَلُه  إاِلَّ اهلل، َوْحَدُه ال َشِ
ُهمَّ اْهِدنا بِاهُلَدى،  ٍء َقِديٌر. اللَّ احَلْمُد، َوُهَو َعىَل ُكلِّ َشْ

نَّا بِالتَّْقَوى، واْغِفْر َلنا يِف اآلِخَرِة واألُوَل«. َوَزيِّ
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٢٢

ُهمَّ إِنِّ َأْســَأُلَك ِمْن  ُثمَّ َيِْفُض َصْوَتُه، ُثمَّ َيُقوُل: »اللَّ
ُهمَّ إِنََّك َأَمْرَت  َفْضلَِك َوَعطائَِك ِرْزًقا َطيًِّبا ُمباَرًكا، اللَّ
َنْفِسَك بِاالْستِجاَبِة، َوَأْنَت ال  عاِء، َوَقَضْيَت َعىَل  بِالدُّ

لُِف َوْعَدَك، َوال َتْكِذُب َعْهَدَك. ُتْ
ُه َلنا، َوما  ْ ُهمَّ ما َأْحَبْبَت ِمْن َخــْيٍ َفَحبِّْبُه إَِلْينا َوَيسِّ اللَّ
ْهــُه إَِلْينا َوَجنِّْبناه، َوال َتنِْزْع َعنَّا  ٍء َفَكرِّ َكِرْهَت ِمْن َشْ

اإِلْسالَم َبْعَد إِْذ َأْعَطْيَتنا«))).

المسلُم الذي يرجو مغفرَة ربِّه تعال والِعتَق 
4١

من النِّيان يف هــذا اليوم، حيِرُص عىل ِحفظ 
مات، وحيَذر من ذنوبِه، ويستغفر  جواِرحه عن المحرَّ
اهلل يتوب إليه، وَيْعِزم عىل َعَدِم العوِد، مع النََّدم عىل 

نَة. اِم السَّ ما فاَت، وَيْعل هذا حاَله كّل أيَّ

د إسناَده شيُخ اإلسالُم ابُن تيميَّة في شرح العمدة  عاء )٨٧٨(، وجوَّ ))) رواه الطبرانيُّ في الدُّ
)٥٠٩/٣، المناسك(.
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٢3

وقد ُروي يف احلديث: »إِنَّ َهذا َيْوٌم َمْن َمَلَك فِيِه َسْمَعُه 
ُه َولِساَنُه؛ ُغِفَر َلُه«))). َوَبَصَ

الوقوف بَعَرفــة أعَظُم أركاِن احَلجِّ -وَعَرفة 
4٢

كلُّها موِقف إاِلَّ َبْطَن ُعَرَنة-؛ ففي احلديث: 
»احَلجُّ َعَرفُة«)2).

اُج بعد ُطُلوِع شمِس يوم التاسع  يسي احُلجَّ
43

من ِمنَــى إل َعَرفة؛ ليقفوا هبــا، وُيَلبُّون يف 
ون، كــام كان يفعل ذلك أصحاُب  طريقهم أو يكربِّ

ة الوداع. النبيِّ  وهم معه يف َحجَّ
 ُ قال َأَنــٌس: »كاَن ُيَلبِّي الُمَلبِّي الَ ُينَْكــُر َعَلْيِه، َوُيَكربِّ

ُ َفاَل ُينَْكُر َعَلْيِه«)٣). الُمَكربِّ

فه األلباني. حه المنذري وأحمد شاكر، وضعَّ ))) رواه اإلمام أحمد )٤٠٣)(، وصحَّ
حه األلبانّي. )2) رواه أبو داود )٩٤٩)( والترمذي )٨٨٩(، وصحَّ

)٣)رواه البخاري )٩٧٠(، ومسلم )2٨٥)).
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٢4

َيْبَتِدُئ وقُت الوقوِف بَعَرفة من زوال الشمِس 
44

يوَم َعَرفة، ويمَتدُّ إىل ُطُلوِع الَفْجر يوَم النَّْحر.

فَمن طلَع عليه الَفْجُر يــوَم النَّْحِر ومل يقف 
4٥

، وَمن وقَف أدنى َوْقفة  بَعَرفة فقد فاَته احَلجُّ
. يف هذا الوقت فقد أدرَك احلَجَّ

َمن وقَف بَعَرفة هناًرا؛ وجَب عليه البقاُء إل 
46

  َُّغــُروب الشــمس؛ ألنَّ النبي
وقَف إىل الُغُروب، وقال: »لَِتْأُخُذوا َمناِسَكُكْم«))).

وألنَّ الدفع من َعَرفة قبل ُغُروب الشمس من أعامل 
اجلاهليَّة التي جاَء اإلسالم بُمخاَلَفتِها.

))) رواه مسلم )2٩٧)).
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٢٥

َمن وقف هناًرا ودفَع قبل الُغُروب؛ فعليه َدٌم، 
47

لكن لو ُنبِّه للمخالفة التي وقَع فيها، فعاَد إىل 
َعَرفة ولو قبل طلوع الَفْجر؛ فليَس عليه يشء.

َمن وقــف لياًل فقط، بأن مل يأِت إل َعَرفة إال 
4٨

بعد ُغُروب الشمس؛ فإنَّه يزئه وال دَم عليه.

اج أن ُيَصلُّوا مع اإلمام صالَت الظُّْهر  ُيَسنُّ للُحجَّ
4٩

 ، ُّوالعص جَع تقديم، كام فعَل النبي
وإال فيؤذِّن هلم أحُدهم وُيَصلُّون يف خياِمهم.

كر  ُيستَحبُّ للحاجِّ االنشغاُل يف َعَرفات بالذِّ
٥٠

د االجتهاُد يف  عاء وتالوِة القرآِن، ويتأكَّ والدُّ
َيْوِم  عاِء: ُدعاُء  عاء؛ لقوله : »َخْيُ الدُّ الدُّ

َعَرفَة«))).

نه األلبانّي. ))) رواه الترمذي )٣٥٨٥(، وحسَّ
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٢6

مـن  والِعْتـق  الَمْغِفـرة  يـوُم  َعَرفـة  يـوُم 
٥١

النـيان؛ ففي احلديـث: »ما ِمْن َيـْوٍم َأْكَثَر 
ِمـْن َأْن ُيْعتَِق اهلُل فِيـِه َعْبًدا ِمَن النَّاِر ِمـْن َيْوِم َعَرفَة، 
ـُه َلَيْدُنو، ُثـمَّ ُيباِهي هِبِـِم المالئَِكـَة، َفَيُقوُل: ما  َوإِنَّ
َأراَد َهُؤالِء؟«))).وقولـه سـبحانه ملالئكتـه وهـو 
أراَد  يشٍء  »أيُّ  أي:  َهـُؤالِء؟«  َأراَد  »مـا  أعَلـم 
هؤالء، حيـث ترُكوا أهَلهـم وأوطاَنم، ورصفوا 
أمواهَلـم، وأتعبـوا أبداَنـم؟! أي: مـا أرادوا إال 
ضـا، والُقـرَب والِعتق مـن النِّريان،  المغفـرَة والرِّ

.» دَّ وَمن جاء هذا الباب ال يشى الرَّ
فــكأنَّ المعنى: »مــا أراَد هؤالء فهــو حاِصٌل هلم، 

ودرجاهُتم عىل َقْدِر أعامهِلم ونيَّاهتم«)2).

))) رواه مسلم )٣٤٨)).
ف. )2) مرقاة المفاتيح )٨٠٠/٥)(، بتصرُّ
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٢7

جــاء يف حديٍث آخــر: »إِنَّ اهلل ُيباِهي بَِأْهِل      
٥٢

اْنُظُروا  َفَيُقوُل:  امِء،  َأْهِل السَّ َعَرفاٍت َمالئَِكَة 
ا«))). ُغــرْبً ُشــْعًثا  َهــُؤالِء، جــاُءوِن  ِعبــاِدي  إَِل 

عر واملالبس. ي األبدان والشَّ )ُشْعًثا(: متغريِّ
ا(: التصَق الُغبار بأعضاِء ِجْسِمهم[. )ُغرْبً

قال العلامء: ُمباهاة اهلل تعال المالئكَة هبؤالء 
٥3

م مغفوٌر هلم؛ ألنَّه ال  اج »يدلُّ عــىل أهنَّ احُلجَّ
ُيباهــي بأهل اخلطايــا والذنوب إالَّ ِمــن بعد التوبة 

والُغفران«)2).

يــوُم َعَرفة يوُم عيٍد ألهل الموقف، فهو يوُم 
٥4

ُيْســَتَحبُّ للحاجِّ  مغفرة وِعتق، ولــذا فال 
عاء، واقتداًء بالنبيِّ  كر والدُّ صياُمــه؛ تقويًة له عىل الذِّ

))) رواه اإلمام أحمد )٨٠٣٣(، وابن حبَّان )٣٨٥2(، وهو في صحيح الترغيب.
)2) التمهيد البن عبد البر ))/2٠)ّ(.
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، ويف احلديث: »َيْوُم َعَرفَة، َوَيْوُم النَّْحِر، 
اُم َأْكٍل  يِق؛ ِعيُدنا َأْهَل اإِلْســالِم، َوِهَي َأيَّ اُم التَّرْشِ َوَأيَّ

ٍب«))). َوُشْ

وأخًيا ... ٥٥

ه  * َمن فاَته يف هذا العــاِم القياَم بَعَرَفْه؛ فْلَيُقم هلل بحقِّ
الذي َعَرَفْه!

* َمن عجَز عن المبيــِت بُمْزَدلَِفْه؛ فلَيبِت عزُمه عىل 
به وأزلَفه! طاعة اهلل وقد قرَّ

* َمن مل ُيْمِكنه القيــاُم بأرجاِء اخلَيْف؛ فليُقم هلل بحقِّ 
جاء واخلوْف! الرَّ

حه األلبانّي. ))) رواه أبو داود )٩)2٤(، والترمذي )٧٧٣(، وصحَّ
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* َمن مل يقِدر عىل َنْحِر َهْديه بِمنَى؛ فْلَيْذَبْح هواه ُهنا، 
وقد بلَغ الُمنى!

* َمن مل َيِصل إىل البيــِت ألنَّه منه بعيْد؛ فليقِصد ربَّ 
البيت فإنَّه أقــرُب إىل َمن دعاه ورجــاه ِمن َحْبِل 

الوريد)))!

نسأل اهلل تعاىل أن يعلنا من المقبولن
وأن يشمَلنا بمغفرته وَرمْحَتِه
ويعَلنا من ُعتقائه من النار
واحلمد هلل ربِّ العالمن...

))) لطائف المعارف )ص٧٨2).


