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L    كيف تعيش إميانيات يوم عرفة  J

الحمللد هلل المّنان، ذي الفضل واإلحسللان، والصاة والسللام على 
سيد ولد عدنان، وبعد:

فيوُم عرفة ...

ي��وٌم عظيم جليل الق��در، رفيع المكانللة، عالي الدرجة، سللامي القدر، 
ولعلو منزلته أقسم اهلل به يف كتابه فقال: )پ پ ڀ(  ]الربوج: آية 3[.

فالمشهود هو: يوم عرفة على ما قاله جمٌع من المفسرين، قال الشيخ 
ابن باز  وهو أصّح ما قيل فيه.

يوُم عرفة ..

ليلت��ه عظيمة يقّدرها أه��ُل اإليمان، العارفون بأمللر رهبم، المؤملون 
رحمته، فيستقبلوهنا بالفرح والسللرور ألّن صبيحتها ليست كصبيحة أي 
يللوم، وفجرها ليس كفجر أي يوم، فلذا تشللتاق نفوسللهم لصبيحة عرفة 

وساعات يومه ليقينهم أّنهم سيبلغون خير األّيام.

فلذا ال بد وأن تتعامل معه معاملة مغايرة عن سائر أّيام العام .
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انظ��ر ل��ه نظرة تس��تحقه، وعظمه كم��ا عّظمه وأجّل��ه اهلل، فهو يوم 
تتغيللر فيه نواميللس الكون كله، فنزول ربنا  لسللماء الدنيا كل ليلة 
طوال العام أّما يف عرفة فنزوله -سبحانه- يف عشية هناره المبارك) وهو 
 نللزوٌل يليق بجاله وعظمته- ال نكّيفه وال نمّثله وال نّشللبهه وال نعطله 

وال ننفيه -(.

يوُم عرفة …

س��اعات عش��يته )وهي: مابعد الزوال( س��اعات نفيس��ة، ولحظات 
شللريفة، فهي أشللرف سللاعات النهللار يف العام كللله، هي سللاعات تنّزل 

الَرَحمات، وإفاضة الهبات، وكثرة العطايا والخيرات .

ف به   ه��ي س��اعات الفوز بالس��عادة األبدي��ة، واألمن من أكللرب مخوَّ
)نار الجحيم(.

يحّج نبيك  فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم ليتفّرغ 
للدعاء، وُيكثر المناجاة، ويمضي هذه السللاعات مفتقرًا إلى ربه ومواله، 
فيحقق معنى العبودية الحقة يف أظهر صورها، وأوضح مقاصدها، يقول 
ابن عباس : رأيُت رسللول اهلل  يدعو يوم عرفة على 

هيئة استطعام المسكين .
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نعم هذه الساعات هي :

س��اعات االفتقار، وإظهار الذلة والمس��كنة هلل تعالى، هي سللاعات 
تحقيللق العبودية ، والتذلللل الذي ُيحبه اهلُل -تعالللى- ويرضاه من عبده، 
فامللاء القلب أمًا بربك الكريم الجواد المّنان، وأحسللن الظّن به، فهي 
سللاعات حسللن الظّن بأّنه سلليغفر الذنب، وُيقيل العثرة، ويجرب الكسر، 
ويسللر العيوب،ويقبل التوبة، ويمحللو الخطيئة، ويغفللر الزلل، ويحقق 

األمنيات، وُيحّسن الحال والمآل.

إّنها س��اعات أنف��س المطالب م��ن رزق الهداية، وتحبيللب اإليمان 
وتزيينه يف النفوس، وشرح الصدر للطاعة، ورزق العافية من كلِّ باء.

إّنها س��اعات إجاب��ة كل دعوة تعتل��ج يف النفس، وتحقيللق كل أمنية 
تسكن يف القلب .

 : إّنها س��اعات الَرَحمات، والعطايللا والهبات، يقول
"خيُر الدعاِء ، دعاء يوم عرفة" رواه الرمذي .

أحس��ن الظ��ّن ب��اهلل - تعالى - وأّنك س��تفوز بكل دع��وة دعوت بها 
ربك، فرُبك جواٌد كريم واسللع الفضللل، مّنان لطيف وّهاب، ُيحّب منك 
كثرة السللؤال وُيعطيك أكثر مّما سللألَت، فا تتعاظم مسللألة وال تستكثر 

طلبًا.
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بّش��ر النبي  يوم��ًا أصحابه وأّمت��ه بهذا، فق��ال: "ما من 
ُمس��ِلٍم يدع��و بدع��وٍة ليَس فيه��ا إث��ٌم وال قطيعُة رِح��ٍم إالاَّ أعط��اُه اهلُل بِها 
خَرها َلُه يف اآلخرِة  ا أن يداَّ نيا وإماَّ َل َلُه دعوُتُه يف الدُّ ا أن ُتعجاَّ إحدى ثالٍث إماَّ
وِء مثُلها قالوا: يا رسوَل اهللِ إًذا ُنكثُِر، قاَل: اهلُل  ا أن ُيصَرَف عنُه من السُّ وإماَّ

َأكَثُر" وهو حديث صحيح .

فكرم اهلل - تعالى - يستحيل على بشر أن يتصّوره أو ُيقاربه أو يدانيه، 
فهو أجّل وأعظم، وأوسع مّما يتخّيله العباد؛ فأكثر من الدعاء، وسل ربك 

كل شيء ) فاهلل أكثر (

ساعات ) عشية عرفة (…

هي ساعات أعظم مطلوب، وأرجى مسألة يسألها العبُد الصادق من 
ربه، إّنها ساعات:

 العتق من الّنار .

ه��ل اس��تحضرت -أّيه��ا الداع��ي، والُمعّظم لهللذا الموقللف- هذا 
المطلب النفيس؟

بعد س��اعات س��ُيعتق عبيٌد من نار الجحيم، يكتب لهم النجاة منها، 
والسللامة من حرهللا، فهل هناك سللامة أعظم من هذه السللامة، وهل 

هناك نجاة أكرب من هذه النجاة !؟
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وأحسن الظّن بربك بأّنك مّمن تفوز بهذا.

عّش هذا الش��عور وأنت تدعو ربك، وكأّنك سللتفرح بعد قليل لنيل 
هللذا المطلوب، وأّنه سللتغيب عليك شللمُس هذا اليوم وقد سلللمت من 

أفظع عذاب تّوعد اهلُل به خلقه.

  استحضره وأنت تقرأ هذه البشائر من أحاديث رسول اهلل
القائل : "ما ِمن يوم أكثر من أن يعتق اهلل فيه عبًدا مَن النار من يوم عرفة، 
وإنه ليدنو، ثم يباِهي بهم المالئكة، فيقول: ما أراد هؤالء؟" رواه مسلم، 

زاد رزين يف جامعه :"واشهدوا - يا مالئكتي -: أنِّي قد غفرُت لهم".

ويف حديللث جابر قال النَّبيَّ : "وم��ا ِمن يوم أفضل عند 
نيا، فيباِهي بأهل األرض أهَل  ��ماء الدُّ اهلل ِم��ن يوم عرفة، ينزل اهلل إلى الساَّ
السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي ُشعًثا ُغبًرا ضاِحين، جاؤوا من كلِّ فجٍّ 
عميق، لم يروا رحمتي، ولم يروا عذابي، فلم أَر يوًما أكثر عتيًقا مَن النار 

من يوم عرفة" رواه أبو َيْعلى وغيره، وهو َحَسن.

فأحس��ن الظّن باهلل - تعالى - أّنك س��تنال رحمت��ه وُيكرمك بجّنته، 
وتفوز بجواره يف مسكن السعادة والحبور، يف سعادة متصلة ال هناية لها .

أّيها المؤمن ... أّيتها المؤمنة /

دع��و كل أمر من أمور دنياكم جانبًا، فليللس هناك وظيفة لهذا الوقت 
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إال الدعاء وتعظيم اهلل تعالى بتوحيده واإلكثار من شهادة التوحيد، وتذّكر 
فضله ومّنته، فهي عشية الدعاء والتهليل والتعظيم واإلجال هلل -تعالى-

يا أهل عرفات ..

عّظموا هذا الموقف، وتذكروا هذا الفضل واالجتباء من اهلل لكم، فقد 
اصطفاكم من بين مايين البشللر لتقفللون على صعيد عرفات، وتحضرون 
هللذا المشللهد العظيم، وهاكللم البشللرى التي تعللدل الدنيا بأسللرها، ففي 
 الحديللث يقللول  -لِمن سللأله عن فضل الوقللوف بعرفة-: 
نيا فُيباهي بُكُم  َة َعَرفَة؛ فإناَّ اهلَل َيْهبُِط إلى س��ماِء الدُّ ا ُوقوُفَك َعِش��ياَّ ".. وأماَّ
ًثا ِمن كلِّ َفجٍّ عميٍق َيْرُجون رْحمتي،  الَمالئكَة، َيقوُل: ِعبادي جاُؤوين ُش��عْ
مِل، أو كَقْطِر المطِر، أو كَزَبِد البحِر؛ لَغَفْرُتها،  فلو كانْت ُذُنوُبُكْم كعدِد الراَّ

َأِفيضوا ِعبادي مغفوًرا لُكم، ولَِمن َشَفْعُتم لُه.." وهو حديث حسن .

ويف حديللث أنللس  قال  يللوم عرفللة ألصحابه: 
"معشر الناس أتاين جبرائيل  آنفا فأقرأين من ربي السالم؛ وقال: 

إّن اهلل  غفر ألهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات".

فقللال له عمر  - مسللتفهًما -: يا رسللول اهلل هللذا لنا خاصة؟ 
فقللال : "ب��ل لكم ولمن جاء م��ن بعدكم إلى ي��وم القيامة" 

وهو يف صحيح الرغيب .

فيابشرى كل من وقف يف عرفات إلى يوم القيامة .
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يا أهل األمصار ..

فضل اهلل -تعالى- واس��ع، ورحمته ش��املة، فلكم نصيب من عطاء 
ربك وأنتم يف بلدانكم، فالعتق من الّنار عشية هذا اليوم شامل للمسلمين 
يف مشللارق األرض ومغارهبا، ذلللك أّن ربكم جواد كريللم، فاجتهدوا يف 

الدعاء ويف اغتنام هذه الساعات، وأحسنوا الظّن بربكم .

اللهم بأس��مائك الحس��نى وصفاتك العلى نسللألك أن نكون يف هذا 
اليوم من الفائزين بفضلك، الناجين من نارك، المعتوقين منها.

الله��م اجعلن��ا مّمن أكرمته يف ي��وم عرفة، فقبلت عمله، واسللتجبت 
دعواتلله، وحقق له المطالب ورفعت له الدرجللات، وأقلت له العثرات، 

وغفرت له الزالت .

اللهم آمين .
كتبه / عادل بن عبدالعزيز اجلهين 

1442/12/8 هجري 


