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كيف تعيش إميانيات يوم عرفة
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الحم��د هلل الم ّنان ،ذي الفضل واإلحس��ان ،والصالة والس�لام على

سيد ولد عدنان ،وبعد:
فيوم عرفة ...
ُ

ي��وم عظيم جليل الق��در ،رفيع المكان��ة ،عالي الدرجة ،س��امي القدر،
ٌ

ولعلو منزلته أقسم اهلل به يف كتابه فقال( :ﭘ ﭙﭚ) [الربوج :آية .]3
جمع من المفسرين ،قال الشيخ
فالمشهود هو :يوم عرفة على ما قاله ٌ

أصح ما قيل فيه.
ابن باز  وهو ّ
يوم عرفة ..
ُ

ليلت��ه عظيمة يقدّ رها ُ
أه��ل اإليمان ،العارفون بأم��ر رهبم ،المؤملون

رحمته ،فيستقبلوهنا بالفرح والس��رور ّ
ألن صبيحتها ليست كصبيحة أي
ي��وم ،وفجرها ليس كفجر أي يوم ،فلذا تش��تاق نفوس��هم لصبيحة عرفة

وساعات يومه ليقينهم أنّهم سيبلغون خير األ ّيام.

فلذا ال بد وأن تتعامل معه معاملة مغايرة عن سائر أ ّيام العام .
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انظ��ر ل��ه نظرة تس��تحقه ،وعظمه كم��ا ّ
عظمه وأج ّل��ه اهلل ،فهو يوم

تتغي��ر فيه نوامي��س الكون كله ،فنزول ربنا  لس��ماء الدنيا كل ليلة

طوال العام أ ّما يف عرفة فنزوله -سبحانه -يف عشية هناره المبارك( وهو
ٌ
نكيفه وال نمثّله وال ّ
نش��بهه وال نعطله
ن��زول يليق بجالله وعظمته -ال ّ

وال ننفيه .)-

يوم عرفة …
ُ

س��اعات عش��يته (وهي :مابعد الزوال) س��اعات نفيس��ة ،ولحظات

تنزل
ش��ريفة ،فهي أش��رف س��اعات النه��ار يف العام كل��ه ،هي س��اعات ّ
الر َحمات ،وإفاضة الهبات ،وكثرة العطايا والخيرات .
َ

مخوف به
ه��ي س��اعات الفوز بالس��عادة األبدي��ة ،واألمن من أك�بر َّ

(نار الجحيم).

ليتفرغ
ّ
يحج نبيك  فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم ّ

للدعاء ،و ُيكثر المناجاة ،ويمضي هذه الس��اعات مفتقر ًا إلى ربه ومواله،
فيحقق معنى العبودية الحقة يف أظهر صورها ،وأوضح مقاصدها ،يقول
رأيت رس��ول اهلل  يدعو يوم عرفة على
ابن عباس ُ :

هيئة استطعام المسكين .
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نعم هذه الساعات هي :

س��اعات االفتقار ،وإظهار الذلة والمس��كنة هلل تعالى ،هي س��اعات
تحقي��ق العبودية  ،والتذل��ل الذي ُيحبه ُ
اهلل -تعال��ى -ويرضاه من عبده،

فام�لاء القلب أم ً
الظن به ،فهي
ال بربك الكريم الجواد الم ّنان ،وأحس��ن ّ
الظن بأنّه س��يغفر الذنب ،و ُيقيل العثرة ،ويجرب الكسر،
س��اعات حس��ن ّ
ويس�تر العيوب،ويقبل التوبة ،ويمح��و الخطيئة ،ويغف��ر الزلل ،ويحقق
حسن الحال والمآل.
األمنيات ،و ُي ّ

إ ّنها س��اعات أنف��س المطالب م��ن رزق الهداية ،وتحبي��ب اإليمان

وتزيينه يف النفوس ،وشرح الصدر للطاعة ،ورزق العافية من ِّ
كل بالء.

إ ّنها س��اعات إجاب��ة كل دعوة تعتل��ج يف النفس ،وتحقي��ق كل أمنية

تسكن يف القلب .

الر َحمات ،والعطاي��ا والهبات ،يقول :
إ ّنها س��اعات َ
ِ
الدعاء  ،دعاء يوم عرفة" رواه الرتمذي .
"خير
ُ
الظ��ن ب��اهلل  -تعالى  -وأ ّنك س��تفوز بكل دع��وة دعوت بها
أحس��ن
ّ

حب منك
ربك ،فر ُبك
ٌ
جواد كريم واس��ع الفض��ل ،م ّنان لطيف ّ
وهابُ ،ي ّ
س��ألت ،فال تتعاظم مس��ألة وال تستكثر
مما
َ
كثرة الس��ؤال و ُيعطيك أكثر ّ

طلبًا.
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ّ
بش��ر النبي  يوم��ًا أصحابه وأ ّمت��ه بهذا ،فق��ال" :ما من
��م اَّإل أعط��ا ُه ُ
ٍ
إث��م وال قطيع ُة ِ
ُم ِ
اهَّلل بِها
س��ل ٍم يدع��و
رح ٍ
ليس فيه��ا ٌ
بدع��وة َ
ِ
إحدى ٍ
اآلخرة
خرها َل ُه يف
ثالث إ َّما أن ُت َّ
عج َل َل ُه دعو ُت ُه يف الدُّ نيا وإ َّما أن يدَّ َ
قالُ :
رسول اهَّلل ِ إ ًذا ُنكثِ ُرَ ،
َ
الس ِ
اهَّلل
وء مث ُلها قالوا :يا
وإ َّما أن ُي َ
صر َف عن ُه من ُّ
َأك َث ُر" وهو حديث صحيح .

يتصوره أو ُيقاربه أو يدانيه،
فكرم اهلل  -تعالى  -يستحيل على بشر أن
ّ

فهو ّ
يتخيله العباد؛ فأكثر من الدعاء ،وسل ربك
أجل وأعظم ،وأوسع ّ
مما ّ

كل شيء ( فاهلل أكثر )

ساعات ( عشية عرفة )…

هي ساعات أعظم مطلوب ،وأرجى مسألة يسألها العبدُ الصادق من

ربه ،إنّها ساعات:

العتق من ال ّنار .

والم ّ
عظم له��ذا الموق��ف -هذا
ه��ل اس��تحضرت -أ ّيه��ا الداع��يُ ،

المطلب النفيس؟

بعد س��اعات س�� ُيعتق ٌ
عبيد من نار الجحيم ،يكتب لهم النجاة منها،

والس�لامة من حره��ا ،فهل هناك س�لامة أعظم من هذه الس�لامة ،وهل
هناك نجاة أكرب من هذه النجاة !؟
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ممن تفوز بهذا.
وأحسن ّ
الظن بربك بأ ّنك ّ

ّ
عش هذا الش��عور وأنت تدعو ربك ،وكأنّك س��تفرح بعد قليل لنيل

ش��مس هذا اليوم وقد س��لمت من
ه��ذا المطلوب ،وأنّه س��تغيب عليك
ُ
توعد ُ
اهلل به خلقه.
أفظع عذاب ّ

استحضره وأنت تقرأ هذه البشائر من أحاديث رسول اهلل 

القائل " :ما ِمن يوم أكثر من أن يعتق اهلل فيه ً
من النار من يوم عرفة،
عبدا َ
وإنه ليدنو ،ثم ِ
يباهي بهم المالئكة ،فيقول :ما أراد هؤالء؟" رواه مسلم،

غفرت لهم".
زاد رزين يف جامعه ":واشهدوا  -يا مالئكتي  :-أ ِّني قد
ُ

بي " :وم��ا ِمن يوم أفضل عند
ويف حدي��ث جابر قال ال َّن َّ
الس��ماء الدُّ نياِ ،
فيباهي بأهل األرض َ
أهل
اهلل ِم��ن يوم عرفة ،ينزل اهلل إلى َّ

ِ
ضاحين ،جاؤوا من ِّ
فج
السماء ،فيقول :انظروا إلى عبادي ُشع ًثا ُغ ًبرا
كل ٍّ
من النار
عميق ،لم يروا رحمتي ،ولم يروا عذابي ،فلم َأر يو ًما أكثر عتي ًقا َ
من يوم عرفة" رواه أبو َي ْعلى وغيره ،وهو َح َسن.

الظن باهلل  -تعالى  -أ ّنك س��تنال رحمت��ه و ُيكرمك بج ّنته،
فأحس��ن ّ

وتفوز بجواره يف مسكن السعادة والحبور ،يف سعادة متصلة ال هناية لها .
أ ّيها المؤمن  ...أ ّيتها المؤمنة /

دع��و كل أمر من أمور دنياكم جانبًا ،فلي��س هناك وظيفة لهذا الوقت
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إال الدعاء وتعظيم اهلل تعالى بتوحيده واإلكثار من شهادة التوحيدّ ،
وتذكر

فضله وم ّنته ،فهي عشية الدعاء والتهليل والتعظيم واإلجالل هلل -تعالى-
يا أهل عرفات ..

ّ
عظموا هذا الموقف ،وتذكروا هذا الفضل واالجتباء من اهلل لكم ،فقد

اصطفاكم من بين ماليين البش��ر لتقف��ون على صعيد عرفات ،وتحضرون

ه��ذا المش��هد العظيم ،وهاك��م البش��رى التي تع��دل الدنيا بأس��رها ،ففي
الحدي��ث يق��ول - لِمن س��أله عن فضل الوق��وف بعرفة:-
��ي َة َع َرف َة؛ فإنَّ َ
س��ماء الدُّ نيا ف ُيباهي ُ
ِ
بك ُم
اهلل َي ْهبِ ُط إلى
" ..وأ َّما ُوقو ُف َك َع ِش َّ
المالئك َةَ ،ي ُ
جاؤوين ُش ْ��ع ًثا ِمن ِّ
ٍ
قولِ :عبادي ُ
رحمتي،
كل َف ٍّج
عميق َي ْر ُجون ْ
َ
ِ
الرملِ  ،أو ك َق ْط ِر المط ِر ،أو كزَ َب ِد البح ِر؛ َلغ َف ْر ُتها،
كانت ُذ ُنو ُب ُك ْم
فلو ْ
كعدد َّ
مغفورا ُ
لكم ،ولِ َمن َش َف ْعتُم ل ُه "..وهو حديث حسن .
َأ ِفيضوا ِعبادي
ً

ويف حدي��ث أن��س  قال  ي��وم عرف��ة ألصحابه:

"معشر الناس أتاين جبرائيل  آنفا فأقرأين من ربي السالم؛ وقال:
إنّ اهلل  غفر ألهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات".

مس��تفهما  :-يا رس��ول اهلل ه��ذا لنا خاصة؟
فق��ال له عمر - 
ً

فق��ال " :ب��ل لكم ولمن جاء م��ن بعدكم إلى ي��وم القيامة"
وهو يف صحيح الرتغيب .

فيابشرى كل من وقف يف عرفات إلى يوم القيامة .
7

يا أهل األمصار ..

فضل اهلل -تعالى -واس��ع ،ورحمته ش��املة ،فلكم نصيب من عطاء

ربك وأنتم يف بلدانكم ،فالعتق من ال ّنار عشية هذا اليوم شامل للمسلمين
يف مش��ارق األرض ومغارهبا ،ذل��ك ّ
أن ربكم جواد كري��م ،فاجتهدوا يف

الظن بربكم .
الدعاء ويف اغتنام هذه الساعات ،وأحسنوا ّ

اللهم بأس��مائك الحس��نى وصفاتك العلى نس��ألك أن نكون يف هذا

اليوم من الفائزين بفضلك ،الناجين من نارك ،المعتوقين منها.

ممن أكرمته يف ي��وم عرفة ،فقبلت عمله ،واس��تجبت
الله��م اجعلن��ا ّ

دعوات��ه ،وحقق له المطالب ورفعت له الدرج��ات ،وأقلت له العثرات،
وغفرت له الزالت .
اللهم آمين .

كتبه  /عادل بن عبدالعزيز اجلهين
 1442/12/8هجري
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