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 ملخص البحث 
ع  هذا البحث في فضائل يوم عرفة  للحاج , وسننه وآدابه  تناول فيه الباحث  ,بيان فضل يوم عرفة من الكتاب, و السنَّة النبوية,  بتتب   

أحاديث يوم عرفة, وأقوال العلماء  فيها الستخراج  ُسنٍن الوقوف بعرفة وآدابه  , واعتمدت  هذه الدراسُة على المنهج االستقرائي ثم  
تنباطي؛ وذلك باستقراء أقوال ُشرَّاح الحديث حول أحاديث يوم عرفة , واستنباِط ما فيها من معاٍن وُسنن وآداب وِحَكم وفوائد، مع االس

 مراعاة المنهج المتَّبع في البحوث العلمية في الترتيب والَعْزو، وإيراد األقوال، والمناقشة، والترجيح عند الحاجة.  
،ومن سنن ذلك اليوم  الغُ  ْيُر من ِمًنى إلى َعَرفَة صباًحا بعد طلوِع َشْمِس يوِم َعَرفة، والن زوُل بَنِمَرة من طريق َضبٍ    ْسُل للوقوِف بَعَرفة ,والسَّ

بعد مع التلبية والتكبير , ورفع الصوت  بهما , والرجوع   من عرفات إلى مزدلفة من طريق المأِزَمين،  وتكون ُخطبُة َعَرفة قبل الصالة و 
لزوال , ثم  قصُر صالة الظهر والعصر وجمُعهما ,والتهجيُر بهما واإلسرار بالقراءة فيهما, واستحباب الفطر يوم عرفة لمن وقف بها ا

تر في وقوفه لل  ا, مع الحرص الشديد على اغتنام جميع الوقت في التضر ع والمناجاة , مع الحرص على الُبروِز وعدِم اتِ خاذ السِ  عاء  حاجًّ د 
كينِة والَوَقاِر، مع اإلسر ,وا مِس بالسَّ ْفُع إلى مزَدِلفَة بعد غروِب الشَّ مع والبصر واللِ سان .ثم التبكير بالدَّ اع في الـُمتََّسع , وأن  ألمر بَمْلك السَّ

 .  ُيِفيَض مستغِفًرا ُملبِ ًيا ذاكًرا هلل عزَّ وجلَّ
 د. يوم عرفة، ُسنن، آداب، النبي ون، مشهو  :الكلمات المفتاحية

________________________________________________________________ 
 من الرحيمبسم هللا الرح

 .أشرف األنبياء والمرسلين والصالة والسالم على، العالمين هلل رب ِ  الحمدُ 
 .ناتوالبي ِ دى بالهُ  أرسله هللاُ ، هللا رسولُ   اوأشهد أن محمدً ، شريك له ده الوحْ   إله إال هللاأشهد أالَّ و 

 وبعُد..
ْ}قال تعالى:  , محمد  هديُ  يِ دْ الهَ  وخيرَ ، هللا الحديث كتابُ  أحسنَ  فإنَّ  ِطيُعوهَُْْوِإن 

ُ
ُدواْت

َ
ت  .[54]النور:     {   َته 

 :بعدُ ثم أمَّا 
 وطـالمـا كـان الوقوُف بعرـفة هو ركنَ ، بعرـفةوهـذا يعني: أنَّ كـلَّ معـاني الحج تجتمُع في الوقوِف ،  بعرـفة  هو الوقوفُ  األعظمَ  الحج ِ  ركنُ ـفإن 
ــورة فيهاألعظم فاعلْم أنه تجتمع تلك المعاني كل    الحج ِ   حين  -ُن على أحِدنا  تعيَّ ك انطباًعا أنه يَ عطيَ ن يُ ألوهذا وحَدُه كاٍف ، ها في أكمل صــــ

ــتمتعَ ، عانيأن يكون من أحظى الناس بإدراك تلك الم -  ب هللُا له أن يكون مع الواقفين بعرفةيكتُ  ما  ؛ب في تلك العبادات الكبرى بالتقل    ويســ
الكثير و ، واتِ باٍع للنبي  ،  عاءعتبات الد    علىع  التضــر  و ، ركْ س بالذ ِ فْ متاع النَّ إو ،  ِلما عنده وافتقاٍر عظيم،   إليهوصــدِ  التجاءٍ ،  ٍق باهللبين تعل  
 .هيبمَ ـالجليلة في ذلك الموقف ال من المعاني الكثير

ــنَّ فرِ أن أُ  كن العظيم أحببتُ ل هذا الر  وألجْ  ــائله من الكتاب والسـ ــحيحةد فضـ ــُ ذكْ و ،  في المبحث األول  ة الصـ ،  في المبحث الثاني   نه وآدابهنَ ر سـ
 .ها من حديث جابر رضي هللا عنهأكثرُ و 

ر جزًءا المنذِ   بكر ابنُ  وصـــــــــنَّف فيه أبو،  رواوأكثَ  - النبي   ة حج ِ فَ في صـــــــــِ   - على حديث جابرٍ   م الناُس وقد تكلَّ »: عياض  قال القاضـــــــــي
 .(1)«منه قريب   رِ دْ يد على هذا القَ زِ لَ  ىقصَّ ولو تَ ، ًفا وخمسين نوًعاي ِ ج فيه من الفقه مائة ونَ وخرَّ ،  كبيًرا

  .ننه وآدابهفضائل يوم عرفة وسُ  :موضوع البحث
ــير   :حدود البحث  ــيح سـ ــول هللا    ةتوضـ ــع يوم عرفة إلى  بَ  من،  عرفةإلى    ىنً من خروجه من مِ ، رسـ ــمس اليوم التاسـ ــرو  شـ عد شـ

 .ذلك اليوم خروجه من عرفة بعد غروب شمسِ 
 

 (.338/ 4) ( شرح مسلم، للنووي  1)
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 أهداف البحث:
 .و السنَّة النبوية المطهَّرة. بيان فضل يوم عرفة من الكتاب الكريم .1
 .وآدابه لوقوف بعرفةا ننٍ تناول أقوال العلماء فيما استنبطوه من سُ  .2
 .نن ذلك اليوم وآدابهالستخراج سُ ع أحاديث يوم عرفة تتب   .3

 :الدراسات السابقة
 الحديث احُ ما ذكره شـرَّ  إال، إليه من مصـادر  فيما رجعتُ  مسـتقل ٍ  ببحثٍ  ننه وآدابه(يوم عرفة وسا   )فضاائل ف على من تناولقِ لم أَ 

 .كاملةً رسول هللا  ةَ جَّ أو من تناول حَ ، بالشرح الحج ِ في كتبهم عند تناول أحاديث 
 :منهج البحث

من ناحية   أحاديث يوم عرفة  حول اح الحديثرَّ أقوال شُـ   وذلك باسـتقراء  ؛ثم االسـتنباطي  على المنهج االسـتقرائي  هذه الدراسـةُ تعتمد  
ــناد ــتنباطِ ،  المتن واإلسـ ــُ  فيها من معانٍ  ما واسـ الترتيب في  في البحوث العلمية  بعالمنهج المتَّ  مع مراعاة،  وفوائدم كَ وحِ نن وآداب  وسـ

 .والترجيح عند الحاجة، والمناقشة، وإيراد األقوال، وزْ والعَ 
 :في البحث به لتزمأا ومم  

ــ  ال  عدم .1 ــلُ ف ؛األحاديث ع في تخريجتوســــ ــحيحين  إذا كان أصــــ خارج  من وإذا كان الحديثُ ،  كتفى بتخريجه منهمايُ   الحديث في الصــــ
ا يفي رً ا مختصــَ تخريجً  - فات والمســانيدكالمصــنَّ   -  لتخريجه منها  و الحاجةُ تدعُ أو ما ،  ســعةتناول من باقي الكتب الت ِ الصــحيحين يُ 

 .كم عليه إجمااًل أقوال العلماء في الحُ  إيرادمع  ، بالمطلوب
 .ثقال الحواشيإ خشيةَ  ؛هرتهملشُ  عالمألا عدم ترجمة .2
  .ب الحاجةاح الحديث حسَ رَّ العلماء وشُ   أقوال إيراد .3

 .وخاتمة، ينومبحثَ ، مةمقد ِ طبيعة البحث تقسيمه إلى  اقتضت:ة البحثط  خ  
 :مةالمقد   

 ة البحث طَّ وخُ ، ومنهج البحث، والكلمات المفتاحية، والدراسات السابقة، وحدوده، على أهمية الموضوع اشتملْت  
 .ة مطالبويشتمل على عد  ، فضل يوم عرفة :المبحث األول
  .آيات ةُ وفيه عدَّ ، القرآن الكريمفضل يوم عرفة في  :المطلب األول
  .ة أحاديثوفيه عدَّ ، ة النبويةفضل يوم عرفة في السنَّ  :المطلب الثاني
 .مطالب ة  وفيه عد  ، يجج  للح  وآدابه يوم عرفة نن س   :المبحث الثاني
 ة.الُغْسُل للوقوِف بَعَرف :المطلب األول

ْيُر من ِمًنى إلى َعَرفَة صباًحا بعد طلوِع َشْمِس يوِم َعَرفة.. الث اني: المطلب  السَّ
 .في طريقه لعرفةالطريق الذي سلكه رسول هللا   :المطلب الثالث
 .إلى عرفة الطريق ون فير المسنُ كْ الذ ِ  :المطلب الرابع

 وت بالتلبية والتكبير.رفع الصَّ  :المطلب الخامس
 .َعَرفة قبل الصالة يوم عرفةُخطبُة  :السادسالمطلب 

 .واإلسراُر بالقراءة فيهما، والتهجير بهما، بعرفةوجمُعهما صالة الظهر والعصر  قصرُ  :بعالمطلب السا
 .اطر يوم عرفة لمن وقف بها حاجًّ الفِ   استحباب :المطلب الثامن
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 .لةَ بْ  القِ اًل مستقبِ  ةعلى الدابَّ  وقوفه :تاسعالمطلب ال
 .هللا يِ دَ ل بين يَ في التذل   الوقت جميع رص الشديد على اغتنامالحِ  :العاشرالمطلب 

 .الحرص على البروز وعدم اتخاذ الستر في وقوفه للدعاء بعرفة :المطلب الحادي عشر
 .السمع والبصر واللسان  كِ لْ األمر بمَ  :المطلب الثاني عشر

ْفُع إلى مُ  المطلب الثالث عشر: مسِ التبكير بالدَّ كينةِ ، زَدِلفَة بعد غروِب الشَّ  .عسَ في المتَّ  مع اإلسراع، والَوَقارِ  بالسَّ
  ُمَلبِ ًيا ذاكًرا هلل عزَّ وجلَّ  امستغفرً  يَض فِ يُ  أن الرابع عشر: المطلب

 .النتائج والتوصيات على أهم ِ  واشتملْت  :الخاتمة ثم 
 .ت المراجعبْ على ثَ  واشتملْت   والفهارس:

 .ع بهنفَ وأن يَ ، ا لوجهه الكريمسأل أن يجعله خالًص أ وهللاَ ، هذا
__________________________________________________________ 

 : ة مطالبمل على عد  تويش :المبحث األول
 : في القرآن الكريمفضل يوم عرفة  :المطلب األول

  ِإن  }قال هللا عز وجل:  
 
ة     ِ  ِعد 

ِ  ِعْند   الشُُُُُُُّّّّّّّ 
 

ا  ّللا ن 
ْ
    اث

 
شُُُُُُُّّّّّّّ ا ع     ْ

 
اِب  ِفي  شُُُُُُُّّّّّّّ ِ  ِكت 

 
ْ م    ّللا ق   ي 

 
ل
 
اِ   خ ا   ْ ض    السُُُُُُُّّّّّّّ   

 ْ
اْل ا      ِمْنه 

 
ة ع  ْ ب 

 
م    أ ــهُ 37]التوبة: { ح    م  رُ الحُ   رُ [. واألشـــــ

وهي:    ،ر الحج ِ أحد أشـهُ و أيام ذي الحجة أحد األشـُهر الُحُرم،  من  أنه  ةيوم عرفمن فضـائل  و ، ورجب،  ممحرَّ الو ،  ةوذو الحجَّ ، هي: ذو القعدة
ة، شـــــوَّال وذو ج  }قال هللا عز وجل:    القعدة وذو الحجَّ ح 

ْ
       ال

ْ
شُُُُُّّّّّ

 
ا     أ  م 

 
ْعل عليها   األيام المعلومات التي أثنى هللاُ   عرفة أحدُ  [ ويومُ 197]البقرة:  {  م 

َهُدوا}   :قال هللا عز وجل،  في كتابه مَ   َوَيْذُكُروا َلُهمْ  َمَناِفعَ  ِلَيشـــــــــْ  األيامُ »عن الحســـــــــن قال:  و [.  27  ]ســـــــــورة الحج:  {َمْعُلوَماتٍ   َأيَّامٍ  ِفي  ّللاَِّ  اســـــــــْ
، يربَ وعن سـعيد بن جُ ،  «رشْـ العَ  المعلومات أيامُ  األيامُ »بير قال:  وعن سـعيد بن جُ ،  «التشـريق أيامُ   والمعدوداتُ ،  ةذي الحجَّ   رُ شْـ المعلومات عَ 

  المعدودات أيامُ  واأليامُ ،  رشْ العَ  المعلومات أيامُ  األيامُ »ادة قال:  تَ وعن قَ ،  «رُ شْ العَ »قال:    في أيام معلومات عن ابن عباس رضي هللا عنهما:
 .(2)«التشريق

  :أتناولها في النقاط التالية، في آيات عدة في القرآن الكريم  رك  عرفة بالذ    يوم   ص  خ  وقد  
م  }  :األولىاآلية  ❖ م ل ت   الي و  ين ك م   ل ك م   أ ك  ك م   و أ ت م م ت   د  ل ي  يت   ن ع م ت ي ع  ض  ر  ال م   ل ك م   و  س  يًنا اإل   [3]المائدة: { ]  د 

آَية  ِفي ِكَتاِبُكْم ، الَيُهوِد َقاَل َلُه: َيا َأِميَر الُمْؤِمِنينَ َعْن ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب َأنَّ َرُجاًل ِمَن ف؛  مةع  الن    فيه وأتم  ،  ة  ل  م  ااااااااااااااافيه ال يوم عرفة أكمل للا  
اؤ َتْقرَ  َر الَيُهوِد  -َلْو َعَلْينـَا ،  وَنـهَ ْذَنا َذِلَك الَيْوَم ِعـيًدا. َقاَل: َأي  آَيٍةق َقاَل:    -َمْعشــــــــــــــَ تُ   ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَملْـتُ  الَيْومَ } َنَزَلْت اَلتَّخـَ   ِنْعَمِتي  َعَلْيُكمْ  َوَأْتَمـمْ

يتُ  اَلمَ   َلُكمُ  َوَرضـِ َوُهَو َقاِئم  ِبَعَرَفَة َيْوَم  ؛َمَكاَن الَِّذي َنَزَلْت ِفيِه َعَلى النَِّبيِ  ــــــــــــــــوال،  [ َقاَل ُعَمُر: »َقْد َعَرْفَنا َذِلَك الَيْومَ 3]المائدة: { ]   ِديًنا اإِلسـْ
 .(3)ُجُمَعٍة«
ا  وأمَّ ، أركان اإلســـــــــــــالم  الذي هو أحدُ   الحج ِ   عظمُ وهو مُ ، ا المكان فهو عرفاتأمَّ   ؛ذلك اليوم والمكان نا تعظيمَ ا ما تركْ معناه: أنَّ : ووي  وقال النَّ 

ــالن وشـــــرفان وهو يوم  ،  عرفة الجمعة ويومُ  الزمان فهو يومُ  قد  ف  ؛فإذا اجتمعا زاد التعظيمُ ،  واحد منهما  نا لكل ِ تعظيمُ  ومعلوم  ،  اجتمع فيه فضـــ
 .(4)رأشهُ  عليه السالم بعدها ثالثةَ  وعاش النبي  ، ة الوداعوهذا كان في حجَّ ، اه أيًض نا مكانَ مْ وعظَّ ، اعيدً  نا ذلك اليومَ اتخذْ 

 

 (.4( فضل عشر ذي الحجة، للطبراني )ص 2)
 (.2313/ 4(، ومسلم في صحيحه ) 18/ 1( أخرجه البخاري في صحيحه ) 3)
 (.264/ 1(، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ) 1/179( انظر: الكوكب الد ري، للكرماني ) 4)
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ر  } :تعالى ولهق ، اآلية الثانية ❖ ل ي ال    ال ف ج  ر    و   [2-1:] الفجر {  ع ش 
 .بعظيم إالم للا قس  وال ي  ،  رهاد  ق    و   ل  لها وع  م فض  ظ  ا على ع  هً بها منب    األيام العشر التي أقسم للا   عرفة أحد   يوم  

رٍ  َوَلَيالٍ   اْلَفْجرِ }  قال هللا عز وجل: ُرو   َعِن    [2-1]الفجر:  {  َعشـْ َِِل َمسـْ رٍ  َوَلَيالٍ   اْلَفْجرِ }سـُ ُل َأيَّاِم {  َعشـْ َنِة«َقاَل: »ِهَي َأْفضـَ قال ابن   .(5)السـَّ
 .«وهو الصحيح»قال ابن كثير: ، «ةالحجَّ  ذي رُ شْ إنها عَ »عباس رضي هللا عنهما: 

ر  } :تعالى هلو ق ، لثةاآلية الثا ❖ ل ي ال   ال ف ج  ر   و   [ 3 ]الفجر:{  ع ش 
[ »َعْشُر 2- 1]الفجر:  {  َعْشرٍ  َوَلَيالٍ  اْلَفْجرِ }  :َعْن َجاِبٍر َرِضَي ّللاَُّ َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل ّللاَِّ ف ؛به الذي أقسم للا   تر  يوم عرفة الو  

ْفُع َيْوُم النَّْحِر«،  ْتُر َيْوُم َعَرَفةَ َواْلوَ ، اأْلُْضِحى ْفِع َواْلَوْتِر{  به في قوله:  الذي أقسم هللاُ  ترُ وهو الوَ .(6)والشَّ قال ابن عباس: ، [  3]الفجر: }َوالشَّ
 .(7)اكعكرمة والضحَّ  . وهو قولُ « عرفة يومُ  والوترُ ،  األضحى يومُ  فعُ الشَّ »
{  :تعالى هلو ق ، اآلية الرابعة ❖ ود  ه  م ش  اه د  و  ش   . [3]البروج: }و 

وكان هذا اليوم مشهوًدا ألن الناس َيشَهدونه  .[3]البروج: }َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد{  :في قوله تعالىوالمذكور   ،اليوم المشهود هو يوم عرفة
 .(8) ويحُضرونه ويجتمعون فيه، وكل  مشهود شاهد ، وكل  شاهد مشهود ، ولكن ُخصَّ كل  يوم باسمٍ 

   ٍد{ في  قال ابن االثير: »وقد تكاثرت الرواياُت عن النبي 
ْ
ش م  اِهٍد   

 
ش [، وأكثُر ما وردْت أن الشاهد يوُم الجمعة، والمشهود 3]البروج: }  

  .(10)«..الجمعة يومُ  اهدُ والشَّ ،  عرفة المشهود يومُ   واليومُ ،  القيامة الموعود يومُ  اليومُ »: النبي  .قال(9) يوُم عرفة«
ب ر  {  :تعالى هلو ق ، خامسةاآلية ال ج   األ ك  م  الح  ول ه  إ ل ى الن اس  ي و  س  ر   .[3]التوبة: }و أ ذ اٌن م ن  َّللا   و 

  األكبر يوم الحج   يوم عرفة هو  ❖
 يومُ »: رضي هللا عنه-أن يوم الحج األكبر المذكور في اآلية الكريمة هو يوم عرفة، فقد قال  -رضي هللا عنهما- ابن عباس ورد عن 

 .(11) «المباهاة وهو يومُ ،  عرفة يومُ  األكبرِ   الحج ِ 
ــحابه أن يوم الحج ِ  وال خالف عن مالكٍ » :ابُن عبد البر ِ   قالو  ــحابُ ، النحر األكبر يومُ   وأصـــــ ــافعي في ذلك  واختلف أصـــــ  طائفة   فقالْت   ؛الشـــــ

 .(12)«منصوص وليس عنه شيء  ، وكذلك اختلف أصحاب أبي حنيفة، النحر يومُ  :هموقال بعُض ، عرفة األكبر يومُ  الحج ِ  يومُ   :منهم
 األكبر على ثالثة أقوال: ن في يوم الحج   ير المفس    زي اختالف  و  الج   ص ابن  ولخ  
 وعطاء.، وطاوس، وأبي جحيفة، رضي هللا عنهم - بيروابن الز  ، مروابن عُ ، مرعُ  مذهبُ وهو ، عرفة ها: أنه يوم  فأحد  

ــُ ،  ىفَ وْ أبي أَ وعبد هللا بن  ،  أبي موســـى األشـــعري  وهو مذهبُ ، النحر يوم    أنه:  والثاني ــي ِ ، رضـــي هللا عنهم  -  بةعْ والمغيرة بن شـ ، بوابن المسـ
 ين.ولَ وابن عباس كالقَ  ي. وعن علي ٍ د ِ والس  ، وابن زيد، عيخَ والنَّ ، ري هْ والز  ، بيعْ والشَّ ، مةرِ كْ وعِ 

 

نعاني ) 5)  (.376/ 4( مصنَّف عبد الرزَّا  الصَّ
(، والبيهقي في فضائل األوقات )ص:  245/ 4(، والحاكم في مستدركه ) 389/ 22(، وأحمد في مسنده ) 335/ 10النسائي في ُسننه الكبرى ) ( أخرجه  6)

 (. وقال الحاكم: »َهَذا َحِديث  َصِحيح  َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخرِ َجاُه«. وقال الذهبي: »على شرط مسلم«.340
 (.210/ 4مالك، لألشبيلي )  ( المسالك في شرح موطأ 7)
 (.210/ 4(. وانظر: المسالك في شرح موطأ مالك، لألشبيلي ) 209/ 11( التنوير شرح الجامع الصغير، للكحالني ) 8)
 (.138/ 2( الشافي في شرح مسند الشافعي، البن األثير ) 9)
نه األلباني.10)  ( رواه الترمذي، وحسَّ
 (.124/ 1ألسانيد، البن عبد البر ) ( التمهيد لما في الموطَّأ من المعاني وا 11)
 (.361/ 5(، وشرح صحيح البخاري، البن بطَّال ) 113/ 2(. وانظر: المعلم بفوائد مسلم ) 126-124/ 1( التمهيد، البن عبد البرِ  ) 12)
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وري. وعن مجاهد كاألقوال  فيان الثَّ سُ   وهذا مذهبُ ،  ينف ِ ِص   ويومُ ،  لمَ الجَ   كما يقال: يومُ  ؛ر عن األيام باليومفعبَ ، هاكل   الحج     أنه أيام  : والثالث
 .(13)الثالثة

ـقه بيوم النحر؛ أال ترى أن يوم عرـفة لو ـفات ـفات إلى  ـبه أقوى من تعل    ق الحج ِ عرـفة؛ ألن تعل   واألقوى أـنه يومُ   واألغـلبُ   :يتوربشـــــــــــــــقال الت  و 
 .(14)«اْلَحج  َعَرَفةُ » :في قوله التفت النبي   وإلى هذا المعنى، غير بدلٍ 

 :ة النبويةفضل يوم عرفة في السن   :المطلب الثاني
نة النبوية في أحاديث عديدة، أورد منها ما يلي:وردت فضائل يوم عرفة في   الس 

 :رضي للا عنهما الحديث األول: حديث ابن عباس
لة على غيرها من أيام الســنة، ف َعِن النَِّبيِ  ، رضــي هللا عنهما َعْن اْبِن َعبَّاسٍ وقد ورد في هذا الحديث أن يوم عرفة أحد األيام العشــر المفضــَّ

 َ؟    : »َأنَُّه َقال ا ف ي ه ذ  ه  ل  م ن  اد  َقاُلوا: َواَل الِجَهاُدق َقاَل:  م ا الع م ل  ف ي أ ي ام  أ ف ضاا  ه  م ال ه  ، »و ال  الج  ه  و  ساا  ر  ب ن ف  اط  ر ج  ي خ  ٌل خ  ج  ع  ، إ ال  ر  ج  ف ل م  ي ر 
ء   ي   .(15)ب ش 

من غيره من   حتى يصـــــير أفضـــــلَ ،  فاضـــــل  إذا وقع في زمانٍ في أن العمل المفضـــــول يصـــــير فاضـــــاًل  نص    وهذا الحديثُ » :قال ابن رجب
ى  وَ ستثنى من ذلك سِ وال يُ ، من جميع األعمال الفاضلة في غيره  ة أفضلُ شر ذي الحجَّ وفي أن العمل في عَ ، زمانه  ضلِ األعمال الفاضلة لفَ 
 .(16)«ع منهما بشيءرجِ ثم ال يَ ، وماله سهبنفْ  لُ ج الرجُ وهو أن يخرُ  ؛أفضل أنواع الجهاد

ــيلُ » :قال العينيو  ــَّ شــــر ذي الحجَّ أيام عَ   وفضــــلُ ،  نةبعض األزمنة على بعض كاألمكِ  وفيه تفضــ  ظهر فائدةُ وتَ ،  نةة على غيرها من أيام الســ
أيام    أفضــلُ   -على الصــحيح    -ألنه ،  عرفة يومُ ن عيَّ ا منها تَ د يومً فرَ فلو أَ ،  من األعمال بأفضــل األيامق عماًل أو علَّ   ذلك فيمن نذر الصــيامَ 

 .(18)من النار من يوم عرفة تقاءَ عُ  أكثرُ  يوم   رَ ألنه لم يُ  ؛عرفة يومُ  - نةبل أفضل أيام السَّ  -شر ن أفضل أيام العَ إ :وقيل.(17)«شرالعَ 
 :كتة فقهيةن  

ْمُس َيْوُم »: لقوله    ؛الجمعة ق يومَ طلَّ هما: تُ أحدُ ،  في أفضـل األيام فألصـحابنا وجهان  : امرأتي طالق  لو قال رجل   َخْيُر َيْوٍم َطَلَعْت َعَلْيِه الشـَّ
ِمْن َيْوٍم َأْكَثَر ِمْن َأْن ُيْعِتَق هللُا ِفيِه َما »: لقوله    ؛عرفة  هما: يومُ وأصــــــــــــح    .(19)«َوِفيِه ُأْخِرَج ِمْنَها،  َوِفيِه ُأْدِخَل اْلَجنَّةَ ،  ِفيِه ُخِلَق آَدمُ   ؛اْلُجُمَعةِ 

ل حديثُ  «َعْبًدا ِمَن النَّاِر ِمْن َيْوِم َعَرَفةَ   .(20)يوم الجمعة على أنه أفضل أيام األسبوع وُيَتأوَّ
  :حديث عائشة رضي للا عنها :الحديث الثاني

 

 (.116/ 9ر: شرح النووي على مسلم ) (. وانظ24- 23/ 1( كشف المشكل من حديث الصحيحين، البن الجوزي ) 13) 

 (.619/ 2( الميسر في شرح مصابيح السنَّة، للت وَربشتي ) 14)

اِلُح ِفيَها 20/ 2( أخرجه البخاري  في صحيحه ) 15) ِإَلى ّللاَِّ ِمْن َهِذِه اأْلَيَّاِم« َيْعِني َأيَّاَم اْلَعْشِر،    َأَحب    (. وفي رواية أبي داود »َما ِمْن َأيَّاٍم اْلَعَمُل الصَّ
(، وأخرجه  325/ 2اِلِه، َفَلْم َيْرِجْع ِمْن َذِلَك ِبَشْيٍء« ) ، َواَل اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل ّللاَِّق َقاَل: »َواَل اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل ّللاَِّ، ِإالَّ َرُجل  َخَرَج ِبَنْفِسِه َومَ َقاُلوا: َيا َرُسوَل ّللاَِّ 

«، وابُن ماجه في ُسننه ) َعبَّاٍس َحِديث  َحَسن  َصِحيح   ( وقال: »َحِديُث اْبنِ 121/ 3الترمذي )   ( بلفظ أبي داود.550/ 1َغِريب 

 (.12/ 9( فتح الباري البن رجب ) 16)
 (.291/ 6( عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني ) 17)
 (.170/ 1( انظر: المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ) 18)
 (.585/ 2( أخرجه مسلم في صحيحه ) 19)
 (.117/ 9( شرح مسلم، للنووي ) 20)
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ُة رضـــي هللا عنهيوم عرفة، فوفي هذا الحديث تصـــريح  في أن كثرة العتق من النار تكون في   ــَ وَل هللِا   :اَقاَلْت َعاِئشـ ــُ َما ِمْن »َقاَل:   ِإنَّ َرسـ
 .(21)«َأَراَد َهؤاَُلِءقَفَيُقوُل: َما ، َوِإنَُّه َلَيْدُنو ُثمَّ ُيَباِهي ِبِهِم اْلَماَلِئَكةَ ، َيْوٍم َأْكَثَر ِمْن َأْن ُيْعِتَق هللُا ِفيِه َعْبًدا ِمَن النَّاِر ِمْن َيْوِم َعَرَفةَ 

يلعن   ، ال  :قيل «همقد  رُ أكان يَ ، ًقافســألوه دانِ  لٍ وا الى رجُ أرأيتم لو أن هؤالء صــارُ »  :فقال، اض أنه نظر إلى بكاء الناس بعرفةيَ بن عِ   الُفضــَ
 .(22)«قٍ دانِ لهم بِ  لٍ رجُ  ةجابإمن  ونُ هْ عند هللا أَ  مغفرةِ لْ لَ ، وهللاِ » :قال

 :الحديث أربع فضائلفي هذا 
 :العتق من النار :ولىاأل  الفضيلة   ▪

 «.وهللا أعلم .رانفْ وبة والغُ ن بعد التَّ الخطايا والذنوب إال مِ  ألنه ال يباهي بأهلِ  ؛لهم على أنهم مغفور   وهذا يدل  » :عبد البر ِ  قال ابنُ 
 .(23) «عرفة ةَ يَّ شِ عة اإلمام عَ فْ ل عند دَ نزِ ون أن الرحمة تَ رَ كانوا يَ » قال مجاهد:

 :للا جل جالله ألهل الموقف (24)و  ن  د   :الفضيلة الثانية ▪
 .(25)«ةَمسافة ومماسَّ  وَّ نُ ال دُ ،  كرامة وتقريب و ُدُنوَّ دنُ يَ  :قال المازري 

ر كما جاء في الحديث اآلخَ ،  الدنيازول إلى الســــــماء ل حديث الن  تأو    ل فيه ما ســــــبق فيتأوَّ يُ »  :المازري بقوله  قولَ  ِعياض    ب القاضــــــيعقَّ وتَ 
 .(26)«ل الرحمةا يرى من تنز  مَ لِ  ؛عرفة الشيطان يومَ  غيظِ  من

 

 (.982/ 2( أخرجه مسلم في صحيحه ) 21)
يباني ) 22)  (.132/ 12( الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشَّ
 (.120/ 1( التمهيد لما في الموطَّأ من المعاني واألسانيد، البن عبد البرِ  ) 23)
نو  من صفات هللا 24)  : الُقْرُب أو التقر ُب، والد  ُنو   الفعلية االختيارية، ثابتة  له بالكتاب والسنَّة. و)القريب( اسم  من أسمائه تعالى.( الد 
 الدليل من الكتاب: -
اِع ِإَذا َدَعاِن{ قوله تعالى:  - 1  [.186]البقرة: }َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِ ي َفِإنِ ي َقِريب  ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
 [.61]هود:  ُتوُبوا ِإَلْيِه ِإنَّ َربِ ي َقِريب  ُمِجيب  { }َفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ وقوله:  - 2
 الدليل من السنَّة: -
 (.2068/ 4اًعا... «. أخرجه مسلم في صحيحه ) حديث: »... َوَمْن َتَقرََّب ِمنِ ي ِشْبًرا َتَقرَّْبُت ِمْنُه ِذَراًعا، َوَمْن َتَقرََّب ِمنِ ي ِذَراًعا َتَقرَّْبُت ِمْنُه بَ  - 1

َلف وأهل الحديث يعتقدون أنَّ هللا عزَّ وجلَّ قريب  من عباده حقيقًة كما يليق بجالله وعَظمتهواع ، وهو ُمسَتٍو على  لم أن أهل السنَّة والجماعة من السَّ
رون كلَّ قرٍب ورد لفُظه في   القرآن أو السنَّة بالُقرب الحقيقي× فقد  عرشه، بائن  من َخْلقه، وأنه يتقرَّب إليهم حقيقًة، ويدُنو منهم حقيقًة، ولكنهم ال ُيفسِ 

(: »وأمَّا ُدنو ه وتقر ُبه من بعض عباده  466/ 5يكون الُقرُب ُقرَب المالئكة؛ وذلك حَسب سيا  اللَّفظ. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في مجموع الفتاوى ) 
َلف وأئمَّة اإلسالم المشهورين،  فهذا ُيثِبته من ُيثِبت قياَم األفعال االختيارية بنفسه، ومجيَِه يوم القيام ة، ونزوَله، واستواَءه على العرش، وهذا مذهُب أئمَّة السَّ

.»  وأهِل الحديث، والنَّقُل عنهم بذلك متواتر 
رُبه بنْفسه، بل يبقى  (: »... وال َيلَزم من جواز الُقرب عليه أن يكون كل  موِضٍع ُذكر فيه قرُبه يراد به ق14/ 6وقال في موِضٍع آَخر من مجموع الفتاوى ) 

ِ الوارد، فإن دلَّ على هذا ُحمل عليه، وإن دلَّ على هذا ُحمل عليه«.    هذا من األمور الجائزة، وُينظر في النص 
 (.76، 25-19/ 6، 237-232/ 5وقد أطال الكالم رحمه هللا على هذه المسألة بما ال مزيد عليه. انظر: مجموع الفتاوى ) 

 (.113/ 2للمازري )   ( المعلم بفوائد مسلم، 25)
 (.422/ 1( أخرجه مالك في الموطَّأ ) 26)
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ْنَيا َفُيَباِهي ِبِهُم اْلَماَلِئَكةَ   -َتَباَرَك َوَتَعاَلى   -َفِإنَّ ّللاََّ  » هذا الحديث:  يا  فوقد روى عبد الرزَّ  َماِء الد  ــَ وقد  »  :القاضــــــيقال  . (27)«َيْنِزُل ِإَلى ســــ
وقد وقع    :قال، ره ســــــــــــبحانه وتعالىحمة ومباهاة المالئكة بهم عن أمْ ل معهم من الرَّ نزِ المالئكة إلى األرض أو إلى الســــــــــــماء بما يَ  وَّ نُ يريد دُ 

 .(28)ارً مختَص  في صحيح مسلمٍ  الحديثُ 
َتَباَرَك -َفِإنَّ ّللاََّ   َوَأمَّا َوُقوُفَك ِبَعَرَفةَ »:  قال -رضـــــــــــــي هللا عنهما  -  مربن عُ امن رواية   ،ا  في مســـــــــــــندهالرز ِ   عبدُ   كاماًل   وذكر هذا الفضـــــــــــــلَ 

ْنَيا َفُيَباِهي ِبِهُم اْلَماَلِئَكةَ  -َوَتَعاَلى َماِء الد  ــَ ْعًثا ُغْبًرا ِمْن ُكلِ  َفجٍ  َعِميقٍ ؤُ َفَيَقُوُل: َهؤاَُلِء ِعَباِدي َجا  ،َيْنِزُل ِإَلى ســـــــ ــُ َيْرُجوَن َرْحَمِتي َوَيَخاُفوَن ، وا شـــــــ
ْنَيا،  َفَلْو َكاَن َعَلْيَك ِمْثُل َرْمِل َعاِلجٍ  !َفَكْيَف َلْو َرُأوِني، َوَلْم َيَرْوِني،  َعَذاِبي َماِء ُذُنوًبا، َأْو ِمْثُل َأيَّاِم الد  َلَها ّللاَُّ َعْنكَ   ،َأْو ِمْثُل َقْطِر السـَّ . (29)«َغسـَ

 .(30) بُطولهالحديثَ  سا و 
ــيَّ فإنه من المعلوم أن الحَ » :ةيقال ابن تيم ،  عنه   كة ما ال يمكن التعبيرُ رَ ور والبَ حمة والن  ل على قلوبهم من اإليمان والرَّ نزِ عرفة يَ   ةَ جيج عشــــــــــ

 .(31)«جيجبالحَ  ويباهي المالئكةَ ، و إلى السماء الدنيايدنُ  يفي قلوبهم هو الذ يلكن ليس هذا الذ
 .(32)«ُب من العباد بفضله ورحمتهيقرُ لَ  -تعالى  -هللا  إنَّ  :أي» :كلَ مَ ـال قال ابنُ 

 :مباهاة للا بهم المالئكة   :الفضيلة الثالثة ▪
إلى   اويحتمل أن يكون ذلك في الحقيقة راجعً ، فيه  ىيء المباهَ الشَّ  محلَّ   -  بين أولِك المأل  -به وكرامته  رْ هم من قُ ل  حِ أي يُ » :تيبشْ ورَ قال الت  

 .ون ذلك من موهبتهلكَ   اسـه تحقيقً إلى نفْ   وبين المالئكة. وإنما أضـاف الفعلَ   بينهم  تقتضـي المباهاةَ  لهم من الكرامة منزلةً نزِ أي: يُ   ؛أهل عرفة
 .(33)«وهللا أعلم

 .(34)«هم وشرَفهم بين المالئكةر فضلَ يعني: ُيظهِ  ؛اج على المالئكةجَّ أي يفتخر بالحُ » :قال ابن الملك

 

 (.17/ 5( أخرجه عبد الرزَّا  في مصنَّفه ) 27)
 (.982/ 2( أخرجه مسلم في صحيحه ) 28)
، َفَقاَل  ( َعِن اْبِن ُمَجاِهٍد، َعْن َأِبيِه، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َجاَء َرُجالِن ِإَلى َرُسوِل ّللاَِّ  29) ، َأَحُدُهَما ِمَن اأْلَْنَصاِر واآلَخُر ِمْن َثِقيٍف، َفَسَبَقُه اأْلَْنَصاِري 

ُئُه َيا َرُسوَل ّللاَِّ   النَِّبي    : َأَنا أَُبدِ  «، َفَقاَل: اأْلَْنَصاِري  : »َيا َأَخا َثِقيٍف، َسَبَقَك اأْلَْنَصاِري  ا َأَخا َثِقيٍف، َسْل َعْن َحاَجِتَك، َوِإْن ِشَِْت  : »يَ ، َفَقاَل النَِّبي   ِللثََّقِفيِ 
َأُل َعْن َصاَلِتَك، َوَعْن ُرُكوِعَك، َوَعْن ُسُجوِدَك، َوَعْن ِصَياِمَك،  َأَنا َأْخَبْرُتَك ِبَما ِجَِْت َتْسَأُل َعْنُه« َقاَل: َفَذاَك أَْعَجُب ِإَليَّ َأْن َتْفَعَل، َقاَل: »َفِإنََّك ِجَِْت َتسْ 

َل اللَّْيِل َوآِخَرُه َوَنْم َوَسطَ َوتَ  ، َقاَل: »َفَصلِ  َأوَّ ُه« َقاَل: َفِإْن َصلَّْيَت َوَسَطُه َفَأْنَت ِإذْن« َقاَل: َفِإَذا ُقْمَت ِإَلى  ُقوُل: َماَذا ِلي ِفيِهق« َقاَل: ِإي َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِ 
اَلِة َفَرَكْعَت، َفَضْع َيَدْيَك َعَلى ُرْكبَ  َفَأْمِكْن َجْبَهَتَك ِمَن اأْلَْرِض«.    َتْيَك، َوَفرِ ْج َبْيَن َأَصاِبِعَك، ُثمَّ اْرَفْع َرْأَسَك َحتَّى َيْرِجَع ُكل  ُعْضٍو ِإَلى ِمْفَصِلِه، َوِإَذا َسَجْدتَ الصَّ

، َفَقاَل: »َسْل َعْن َحاَجِتَك، َوِإْن ِشَِْت َأْخَبْرُتَك« َقاَل:  َقاَل: »وُصِم اللََّياِلي اْلِبيَض: َثاَلَث َعْشَرَة، َوَأْرَبَع َعْشَرَة، َوَخْمَس َعْشَرةَ  «، ُثمَّ َأْقَبَل َعَلى اأْلَْنَصاِريِ 
«، َقاَل: »َفِإنََّك ِجَِْت َتْسَأُلِني َعْن ُخُروِجَك ِمْن َبْيِتَك َتُؤم  اْلَبْيَت اْلَحَراَم، فَ  يِهق َوِجَِْت َتْسَأُل َعْن ُوُقوِفَك ِبَعَرَفَة، َوَتُقوُل َماَذا  َتُقوُل: َماَذا ِلي فِ »َفَذاَك أَْعَجُب ِإَليَّ

. َقاَل: »َفَأمَّ  َلَك ِبُكلِ  َوْطَأٍة    ا ُخُروُجَك ِمْن َبْيِتَك َتُؤم  اْلَبْيَت اْلَحَراَم، َفِإنَّ ِلي ِفيِهق َوَعْن َرْمِيَك اْلِجَماَر، َوَتُقوُل: َماَذا ِلي ِفيِه«، َقاَل: ِإي َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِ 
ُ َلَك َحَسَنًة، َوَيْمُحو َعْنَك َسيِ ًَِة،   ْنَيا َفُيَباِهي ِبِهُم اْلمَ َتَطُؤَها َراِحَلُتَك َيْكُتُب ّللاَّ اَلِئَكَة، َفَيَقُوُل:  َوَأمَّا َوُقوُفَك ِبَعَرَفَة، َفِإنَّ ّللاََّ َتَباَرَك َوَتَعاَلى َيْنِزُل ِإَلى َسَماِء الد 

َفَكْيَف َلْو َرُأوِني! َفَلْو َكاَن َعَلْيَك ِمْثُل َرْمِل َعاِلٍج، َأْو ِمْثُل   اَلِء ِعَباِدي َجاُؤوا ُشْعًثا ُغْبًرا ِمْن ُكلِ  َفجٍ  َعِميٍق، َيْرُجوَن َرْحَمِتي َوَيَخاُفوَن َعَذاِبي َوَلْم َيَرْوِني،َهؤُ 
َماءِ  ْنَيا، َأْو ِمْثُل َقْطِر السَّ َنًة، َفِإَذا ُطْفَت  َوَأمَّا َرْمُيَك اْلِجَماَر َفِإنَُّه َمْذُخور  َلَك، َوَأمَّا َحْلُقَك َرْأَسَك َفِإنَّ َلَك ِبُكلِ  َشْعَرٍة َتْسُقُط َحسَ  ُذُنوًبا، َغَسَلَها ّللاَُّ َعْنَك،  َأيَّاِم الد 

نعاني )  ِباْلَبْيِت َخَرْجَت ِمْن ُذُنوِبَك َكَيْوِم َوَلَدْتَك ُأم َك«. مصنَّف  (.  15/ 5عبد الرزَّا  الصَّ
 (.459/ 4( إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض ) 30)
 (.39( شرح حديث النزول، لشيخ اإلسالم )ص: 31)
 (.286/ 3( شرح المصابيح البن الملك ) 32)
ر في شرح مصابيح السنَّة، للتوربشتي ) 33)  (.607/ 2( الميسَّ
 .( 286/ 3( شرح المصابيح، البن الملك ) 34)
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 :سؤال للا عن مرادهم :الفضيلة الرابعة ▪
،  قاءَ والل ِ ،  برَ والقُ ،  ضــاوالر ِ ، أي: ما أرادوا إال المغفرة، هموأتعبوا أبدانَ ،  هموصــرفوا أموالَ ، وأوطانهم أراد هؤالء حيث تركوا أهلهم  شــيءٍ  أي: أي  

شــــــيء أراد   أي   :أو  .اتهمونيَّ  راداتهمر مُ دْ هم على قَ ودرجاتُ ،  لهم حاصــــــل  أو التقدير: ما أراد هؤالء فهو   .دَّ ومن جاء هذا الباب ال يخشــــــى الرَّ 
 .(35)األرباب تعاظم عند رب ِ من التراب ال يَ  كف ٍ  مغفرةُ  إذْ  ؛ا عندنا يسيرً ا سهاًل أي: شيًِ  ؛هؤالء

 :رحمن بن يعمر الديلمي رضي للا عنهعبد الحديث   :الحديث الثالث
يلَ الوقوف يوم عرفة هو ركن الحج العظيم، فوفي الحديث تصريح بأن    .(36)«اْلَحج  َعَرَفةُ »َقاَل َرُسوُل ّللاَِّ  ي ِ مَعْن َعْبِد الرَّْحَمِن الدِ 

ه شــبَّ وهو مُ ،  ألنه يشــتمل على الصــالة  ؛الطواف :قلنا  قأركان الحج أفضــلُ  أي    :فإن قيل»  :الم في أماليهعبد الســَّ  بنُ االدين    قال الشــيخ عز  
ألن   ؛ة عرفةعلى أفضـــــليَّ   يدل    «الَحج  َعَرَفةُ » قوله    فإن قيل:  ،على األفضـــــل أفضـــــلُ  لُ والمشـــــتمِ ،  من الحج ِ   أفضـــــلُ   والصـــــالةُ ، بالصـــــالة

  فمن أدرك ليـلةَ   ،عرفـة  وقوفُ  الحج ِ   إدراكُ   :وهو ؛عليـها  عًـ جمَ ا مُ ر أمرً قـد ِ بـل نُ  ،ر ذـلكقـد ِ أن ال نُ  :فـالجواب ،عرفـة  وقوفُ  الحج ِ   مُ عظَ مُ   :التقـديرَ 
 .(37)مامَ التَّ  بَ أي قارَ  :ب في تعليقهقال القاضي أبو الطي ِ  .هحج   فقد تمَّ  عٍ مْ جَ  عرفة قبل طلوع الفجر من ليلةِ 

إال به    الحج    مُ تقوَّ م فما ال يُ ل ِ ولو ســـُ ، وفيه نظر  »  :فقال ،على الوقوف بعرفة  وافَ تفضـــيله الطَّ   الســـالم في ابن عبد  حجر اســـتنباطَ   ابنُ  وقد ردَّ 
 .(38)«فال تفضيلَ  ،في ذلك سواء   والطوافُ  والوقوفُ  ،برنجَ ا يَ ممَّ  أفضلُ 

 :رضي للا عنه حديث عقبة بن عامر :الحديث الرابع
وُل ّللاَِّ  ،  ُعْقَبَة ْبَن َعاِمرٍ عن الموقف؛ فوقد ورد في هذا الحديث أن يوم عرفة هو يوم العيد ألهل  ــُ ،  َوَيْوُم النَّْحرِ ،  َيْوُم َعَرَفةَ » َقاَل: َقاَل َرســـ

ْساَلمِ   .(39)«َوِهَي َأيَّاُم َأْكٍل َوُشْربٍ ، َوَأيَّاُم التَّْشِريِق ِعيُدَنا أَْهَل اإْلِ
أن خير ب رســــــــــول هللا    منهذا الحديث إخبار  وفي  :؟ رضااااااي للا عنهمعن جد    ،عن أبيه ،عيبعمرو بن شاااااا   حديث :الحديث الخامس

َعيْـبٍ الدعاء دعاء يوم عرفة؛ ف هِ   ،َعْن َأِبـيهِ   ،َعْن َعْمِرو ْبِن شــــــــــــــُ َعاِء ُدَعاُء َيْوِم َعَرَفةَ »: َقاَل النَِّبيَّ  :قال َعْن َجدِ  َوَخْيُر َما ُقلْـُت َأَنا ،  َخْيُر الد 
 .(40)«َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِدير   ،ُمْلُك َوَلُه الَحْمدُ ـَلُه ال، َوالنَِّبي وَن ِمْن َقْبِلي: اَل ِإَلَه ِإالَّ ّللاَُّ َوْحَدُه اَل َشِريَك َلهُ 

 

 (.1800/ 5( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) 35)
يَلميِ  َقاَل: َشِهْدُت َرُسوَل هللِا  36) ، َفَقاَل َرُسوُل هللِا  ( َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن الدِ  : »اْلَحج  َعَرَفُة، َفَمْن َأْدَرَك  ِبَعَرَفَة َوَأَتاُه َناس  ِمْن أَْهِل َنْجٍد َفَسَأُلوُه َعِن اْلَحجِ 

 ( ُسننه  داود في  أبو  ُه«. أخرجه  َتمَّ َحجَّ َفَقْد  َجْمٍع  َلْيَلِة  ِمْن  اْلَفْجِر  ُطُلوِع  َقْبَل  َعَرَفَة  ) 196/ 2َلْيَلَة  ُسننه  والترمذي  في  ُسننه  228/ 3(،  والنسائي  في   ،)
قال القرطبي: »وهو حديث  انفرد  (.233  -230/ 6) المنير، (. قال ابن الملقِ ن: »َهَذا الَحِديث َصِحيح«. البدر 218/ 4(، وابُن ماجه في ُسننه ) 159/ 4) 

 (. قال األرناوؤط: »إسناده صحيح«.114/ 2به هذا الرجُل من الصحابة، إال أنه ُمجَمع  عليه«. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ) 
 ( .365/ 25العقبى في شرح المجتبى )  ( ,وذخيرة 482/ 3البن حجر )   (. وانظر: فتح الباري، 256/ 5( حاشية السيوطي على ُسنن النسائي ) 37)
 (.482/ 3( فتح الباري، البن حجر ) 38)
 (.228/ 3(، والنسائي في ُسننه الكبرى ) 134/ 3(، والترمذي في ُسننه ) 320/ 2( أخرجه أبي داود في ُسننه ) 39)

َياَم َأيَّاَم التَّْشِريِق، ِإالَّ َأنَّ َقْوًما ِمْن َأْصَحاِب  قال أبو عيسى: »َوَحِديُث ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َحِديث  َحَسن  َصِحيح ، َوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعْنَد أَْهِل الِعْلِم؛ َيْكَرهُ  وَن الصِ 
ِلْلُمَتَمتِ ِع    النَِّبيِ    َيِجْد َهْدًيا، َوَلْم َيُصْم ِفي الَعْشِر  إِ   -َوَغْيِرِهْم َرخَُّصوا  ، َوَأْحَمُد،    - َذا َلْم  اِفِعي  َيُقوُل َماِلُك ْبُن َأَنٍس، َوالشَّ َأْن َيُصوَم َأيَّاَم التَّْشِريِق. َوِبِه 

 (.  134/ 3َوِإْسَحاُ «. ُسنن الترمذي ) 
(، من حديث عمرو بن ُشعيب،  368بيهقي في فضائل األوقات )ص:  (، وال572/ 5(، والترمذي في ُسننه ) 548/ 11( أخرجه أحمد في مسنده ) 40)

ه. قال أبو عيسى: »َهَذا َحِديث  َغِريب  ِمْن َهَذا الَوْجِه، َوَحمَّاُد ْبُن َأِبي ُحَمْيٍد ُهَو: ُمَحمَُّد بْ  ُن َأِبي ُحَمْيٍد، َوُهَو َأُبو ِإْبَراِهيَم اأَلْنَصاِري   عن أبيه، عن جدِ 
  ، ( إلى الحديث، وقال: »إن الحديث ذكره  180/ 11َوَلْيَس ُهَو ِبالَقِويِ  ِعْنَد أَْهِل الَحِديِث«، وأشار الشيُخ أحمد شاكر في تعليقاته في المسند ) الَمِديِني 

ل عليه إال هذ   المنذري  في )الترغيب( من رواية الترمذي، ونقل عنه تحسينه ا، وما ذكروه من المغفرة  قال ابن العربي: »ليس في دعاء عرفة حديث  ُيعوَّ
نعاني )   (.547/ 5فيه والفْضل ألهله أحاديُث ال ُتساوي سماَعها«. التنوير شرح الجامع الصغير، للصَّ
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 .(41)وخيُر الدعاء: أُي خيُره لصاحبه وأنفعه؛ وذلك لكونه أعجَل إجابًة، وأجزًل ثواًبا
وفي فضـــــــل يوم ، على فضـــــــل يوم عرفة على غيره  وفي ذلك دليل  ، من غيره  أن دعاء يوم عرفة أفضـــــــلُ   فيه من الفقه»  :عبد البر ِ  قال ابنُ 

على أن دعاء يوم عرفة    ا دليل  وفي الحديث أيضـــــــــً   .درك إال بالتوقيفإال أن ذلك ال يُ ،   على بعضأن لأليام بعضـــــــــها فضـــــــــاًل   عرفة دليل  
ــمَّ  وإن كان ثناءً   ،هذا.(42)«ه في األغلبكل   مجاب   ــمَّ ، الدعاء مةُ ألن الثناء مقد ِ   اه دعاءً فإنما سـ ــمَّ  :وقيل ،(43)اه باســـمهفسـ مع كونه  اه دعاءً سـ

الشـريفة    ى الكلمةُ سـمَّ تُ  :وقيل. (44) «صـار كأنه منه ،لحصـول المطلوب  ووصـلةً ،  ا للثوابفي كونه جالبً   الدعاءَ   رُ كْ ك الذ ِ ا شـارَ مَّ ـــــــــــــــألنه ل  ثناءً 
 .(45)ب اإلقامة وحصول المرادفي جلْ  عاءَ ألنها تشارك الد   ؛مع أنها ثناء   دعاءً 

ــميته دعاءً »  :وري فُ قال المباركْ  ِ ْبِن ُعَمرَ ا لحديث وإمَّ ،  بالدعاء والســــؤال  على الكريم تعريض   ا ألن الثناءَ إمَّ   وتســ اِلِم ْبِن َعْبِد ّللاَّ ــَ ،  َعْن َأِبيهِ ، ســ
هِ  :   َعِن النَِّبيِ  ، َعْن َجدِ  اِئلينَ »َقاَل: َيُقوُل ّللاَُّ َعزَّ َوَجلَّ َل َما أُْعِطي الســـــــَّ َأَلِتي أَْعَطْيُتُه َأْفضـــــــَ َغَلُه ِذْكِري َعْن َمســـــــْ   «.هكذا قالوا  .(46)«َمْن شـــــــَ

أن خير   ال إله إال هللا.. إلخ بل المرادُ   :هقولَ   وال يخفى أن عبارة هذا الحديث ال تقتضــــــــــــــي أن يكون الدعاءُ   ,ليس فيه دعاء   هي ذكر   :وقيل
 :بمعنى «ما قلتُ » إلى جعلِ   فال حاجةَ ،  كر غير الدعاءإلى ذِ  إشــــــــــــــارة   «َوَخْيُر َما ُقْلتُ »  :وقوله،  كان  دعاءٍ  أيَّ ،  الدعاء ما يكون يوم عرفة

 .(47)«من الثناء على هللا قبل الدعاء ب  ستحَ ما يُ لِ  ؛لتلك األدعية كر توطِةً ويمكن أن يكون هذا الذ ِ ، «دعوتُ ما »
َمْن  » :للحديث  ؛ل الدعاءُ حصـِ  ا يُ ممَّ   ل أفضـلَ حصـِ  يُ  ناءُ ا كان الثَّ مَّ ــــــــــــــــأنه ل  :هاأحدُ   ،هلثالثة أوجُ   دعاءً  كرُ هذا الذ ِ  يَ م ِ وإنما سُـ »:قال ابن عالن

اِئلينَ  َل َما أُْعِطي السـَّ َأَلِتي أَْعَطْيُتُه َأْفضـَ َغَلُه ِذْكِري َعْن َمسـْ   ،عاءُ الد   سـتفتحما يُ   فضـلُ أَ   :معناه :الثاني  الوجهُ   .الدعاء فأطلق عليه لفظَ   ،(48)«شـَ
  .ودعا بعد ذلك   ،لخإ  «ده ال شـريك لهال إله إال  هللا وحْ   :الدعاء أن أقول  أفضـلُ »  :فإنه قال  ؛راآلخَ  عليه الحديثُ   ويدل   ،مضـافٍ   على حذفِ 

 .(49)«الطبري  حب ِ للمُ  ى(رَ القِ )كذا في  .هُ وجَ أَ  واألولُ ، الخ .ل به عن الدعاء ال إله إال هللاستبدَ ما يُ  أفضلُ  :الثالث الوجهُ 
 :رضي للا عنهبيد للا حديث طلحة بن ع   :السادس  الحديث

 

«. الجامع الصغير وزيادته )  (. قال الشيخ: »حديث صحيح«. السراج  1503(، والصحيحة ) 3274(، وصحيح الجامع ) 5585/ 1قال األلباني: »حسن 
 (.131/ 3ع الصغير في حديث البشير النذير، للعزيزي ) المنير شرح الجام

ر في شرح مصابيح السنَّة، للتوربشتي ) 41)  (.  608/ 2( انظر: الميسَّ
 (.41/ 6( التمهيد لما في الموطَّأ من المعاني واألسانيد، البن عبد البر ) 42)
 (.  368( فضائل األوقات للبيهقي )ص/ 43)
 (.471/ 3( فيض القدير، للهروي ) 44)
نعاني ) ( ا45)  (.546/ 5لتنوير شرح الجامع الصغير، للصَّ
(، وابن شاهين في الترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلك  519/ 1(، والطبراني في الدعاء )109( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد )ص:  46)

 ر بن عتيق، عن سالم... به.(، كل هم من طريق صفوان بن أبي الصهباء، عن بكي94/ 2(، والبيهقي في شعب اإليمان ) 56)ص: 
 (.365/ 25(، وانظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ) 33/ 10، للمباركفوري ) على ُسنن الترمذي  ( تحفة األحوذي47)
 ( سبق تخريجه قريًبا.48)
 (.246/ 4( الفتوحات الربانية على األذكار النواوية، البن عالن ) 49)
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ــيطان، فوفي هذا الحديث   ــارة  إلى أن يوم عرفة يوم  ُيدَحر وُيَذل  فيه الشـ ِ ْبِن َكِريزٍ إشـ وَل ّللاَِّ    َعْن َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد ّللاَّ ــُ َما ُرِئَي »َقاَل:   َأنَّ َرسـ
ْيَطاُن َيْوًما ــَّ َغُر َواَل َأْدَحرُ  الشــ ــْ ِل الرَّْحَمةِ   ؛َيْوِم َعَرَفةَ   ِمْنُه ِفي (51)، َواَل َأْحَقُر َواَل أَْغَيظُ   (50)ُهَو ِفيِه َأصــ َوَتَجاُوِز ّللاَِّ  ، َوَما َذاَك ِإالَّ ِلَما َرَأى ِمْن َتَنز 

 .(52)«َأَما ِإنَُّه َقْد َرَأى ِجْبِريَل َيَزُع اْلَماَلِئَكةَ »َوَما َرَأى َيْوَم َبْدٍر َيا َرُسوَل ّللاَِّق َقاَل:  :. ِقيلَ «ِإالَّ َما ُأِرَي َيْوَم َبْدرٍ ، َعِن الذ ُنوِب اْلِعَظامِ 
 في سائر األيام. نْفسه ف؛ أي: الشيطاُن في يوم عرَفة أبعُد مراِده منرْ منصوب  على الظَّ  (َيْوِم َعَرَفةَ )

لَ   (َأْدحرُ )قوـله:  ُد. ُيـقال: َدحْرُت الَرجـُ قرـيب  من   ى. واـلدحقُ َمهُجوًرا ُمْقصــــــــــــــً  :أعلم وهللاُ   ،يرـيد,ه عن المكـانيتُـ ه ونحَّ إذا طردتُـ  ،معـناه أذل  وأْبعـَ
ْحر ْحيق    ،أي أْبَعَده  :َأْدَحَقُه هللاُ  :ُيقال  ،الدَّ نوب هللا عن الذ    زِ وتجاوُ  الرحمة لِ تنز  ا يرى من مَ وذلك لِ   ؛(53)ُمْبَعد  َمْطرود   :أي ؛ورُجل  َدِحيق  ســــــــــــــَ

  ؛عين إلى هللا هم متضــــــــر ِ وقد رفعوا أيديَ ، هموســــــــَ ؤ هم قد كشــــــــفوا ر وكل  ،  فلع على عباده في ذلك الموقِ إن هللا ســــــــبحانه وتعالى يطَّ  ؛ إذامظَ العِ 
 .باهي بهم المالئكةَ فيُ ، عوخضوع وتواُض  ونه بخشوعٍ دعُ يَ 

فإنه كان في يوم بدٍر أحقَر منه في   ؛يعني: الشـيطاُن في يوم عرفَة أحقُر منه في سـائر األيام إال يوَم بْدر «بدرٍ إال ما كان من يوم »قوله:  
 .(54) َمَدِد المسلمينـيوم عرفَة؛ ألنه رأى نزوَل المالئكة ل

 :يوم عرفة للحجيج وآداب ننس   :بحث الثانيالم
ل  للوقوف    :المطلب األول فةالغ س   :بع ر 

ان    ع ن  ن اف ع   ،ع ن  م ال ك   د  َّللا   ب ن  ع م ر  ك  ر م  » :أ ن  ع ب  ل  أ ن  ي ح  ر ام ه  ق ب  ح  ل  إل   ل د خ ول ه  م ك ة  ، ي غ ت س  ف ة  ، (55)و  ي ة  ع ر  ق وف ه  ع ش  ل و   .(56) و 

 

 رحمة هللا، ومن مراِده.( )أْدَحر( بالحاء المهملة؛ أي: أبعُد من 50)
فُع بُعنٍف على    -بالخاء المعجمة    -وقال: »معنى )َأْدَحُر(: َأْبعُد من رحمة هللا، ولو كان أدخر   حُر الدَّ ره بـ )أبعد(. وقيل: الدَّ (، ولم يفسِ  ره بـ )أذلَّ لفسَّ

 ( للمظهري  المصابيح،  شرح  في  المفاتيح  انظر:  واإلذالل«.  اإلهانة  وشرح3/302سبيل  نن    (،  الس  حقائق  عن  بالكاشف  المسمَّى  للطيبي،  المشكاة 
 (.594/ 2أ ) (، وشرح الُزرقاني على الموطَّ 1990/ 6) 
يطاُن يوم عرفَة ذلياًل وحقيًرا وكثيَر الغيظ؛ ألنه يرى نزوَل الرح51)  المسلمين،  مِة الكثيرِة على  ( قوله: »وال َأْغَيظ«؛ أي: وال أشد  غيًظا، يعني: يصيُر الشَّ

يفعل بالمسلمين خالَف ما يحب  الشيطان،    -تعالى    -وهو يكرُه نزوَل الرحمة الكثيرة على المسلمين، ويحب  نزول الغضب والعذاب، فلما رأى أن هللا  
 (.302/ 3يصيُر الشيطان حقيًرا. المفاتيح في شرح المصابيح، للمظهري ) 

 (.355(، وفضائل األوقات، للبيهقي )ص 17/ 5رزَّا  في المصنف ) (، وعبد ال422/ 1( أخرجه مالك في الموطَّأ ) 52)
، ثم البيهقي  في ُشَعب اإليمان في الباب الخامس وال عشرين، وكذلك الطبري  ثم  قال الزَّْيَلعي: »ومن طريق مالٍك رواه عبُد الرزَّا  في )مصنَّفه( في الحجِ 

 (.32/ 2خريج أحاديث الكشاف، للزَّْيَلعي ) الثعلبي ثم البغوي في تفاسيرهم، وهو مرسل  صحيح. ت
 ( .394/ 1غريب الحديث، للخطَّابي ) ( 53)
 (.302/ 3( المفاتيح في شرح المصابيح، للمظهري ) 54)
ون  طواف د( أضاف الُغسَل إلى دخول مكة وإن كان مقصوُده الطَّواَف؛ ألنه ُيفعل عند دخول مكة ليتَّصل الدخوُل بالطواف، والغسُل في الحقيقة لل 55)

 الدخول؛ ولذلك ال تغتسل الحائُض وال الن َفساء لدخول مكة؛ لَتعذ ر الطواف عليهما.
(، قال الكحالني: »موقوف صحيح«. التحبير إليضاح معاني التيسير،  161/ 4(، وابن سعد في الطبقات ) 322/ 1( أخرجه مالك في الموطأ ) 56)

 (.226/ 3لألمير الكحالني ) 
نن والمسانيد ) قال أيمن شعبان:   (، زاد في رواية: »َوَكاَن ِإَذا َأْحَرَم اَل َيْغِسُل َرْأَسُه ِإالَّ ِمْن االْحِتاَلِم«.  407/ 30»إسناده صحيح«. الجامع الصحيح للس 

(، قال الكحالني: »موقوف  324/ 1ِمَن ااِلْحِتاَلِم« أخرجه مالك  في الموطَّأ ) َعْن َماِلٍك، َعْن َناِفٍع َأنَّ َعْبَد ّللاَِّ ْبَن ُعَمَر َكاَن »اَل َيْغِسُل َرْأَسُه َوُهَو ُمْحِرم  ِإالَّ  
 (.226/ 3صحيح«. التحبير إليضاح معاني التيسير، لألمير الكحالني ) 

(. وإسناُده  68/ 4ف ) وأخرج ابُن أبي َشْيبة من طريق أبي أسامة، عن عبيد هللا، عن نافع، عن ابن ُعمر أنه كان إذا راح إلى الـَمْعروف اغتسل. المصنَّ 
 (.38صحيح، رجاُله ُشموس. انظر: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من األحاديث واآلثار في إرواء الغليل )ص: 
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ل ي ا رضااي للا عنه   ٌل ع  ج  أ ل  ر  ل  و ع ن  ز اذ ان  ق ال : ساا  م  إ ن  شاا   ت  ،  ع ن  ال غ ساا  ل  ك ل  ي و  ت ساا  ال : ال  ،  ق ال : اغ  ل  ،  ف ق  ل  ال ذ ي ه و  ال غ ساا   ق ال : (57)ال غ ساا 
م ع ة  » م  ال ج  ف ة  ، ي و  م  ع ر  ي و  ر  ، و  م  الن ح  ي و  م  ال ف ط ر  ، و  ي و   .(58) و 
ُل كصـــالِة الُجُمعة  ،الَخْلُق في موضـــٍع واحدٍ ُقربة  يجتِمُع لها   الوقوف بعرفةأنَّ  ثم ِرَع لها الُغســـْ وهو مذهب »  :عبد البر ِ  قال ابنُ  .والعيدين  فشـــُ

 .(60)«ونهستحب  العلم يَ  وأهلُ ، (59)مرعبد هللا بن عُ 
يََّة َعَرَفةَ »  :وقوله تقديمه قبل   سـتحب  وإنما يُ ، للوقوف بعرفة سـاءُ فَ والن    يقتضـي أن حقيقة الغسـل للوقوف؛ ولذلك تغتسـل الحائُض   «َوِلُوُقوِفِه َعشـِ

  الصـــالةَ  :ينجمع في غســـله األمرَ فيَ   ،رع له االغتســـالا شـــُ والثاني: أن الصـــالة ممَّ ، الوقوف بالصـــالة  صـــالُ هما: ات ِ أحدُ   ؛ينلمعنيَ   (61)الصـــالة
 .(62)والوقوف كما يفعل عند اإلحرام حقيقة الغسل لإلحرام

يوم   ســـلُ والغُ  ،عند دخول مكة  والغســـلُ   ،اإلحرام  ســـلُ أغســـال: غُ  إال ثالثةُ   وال عن أصـــحابه في الحج ِ  ل عن النبي نقَ ولم يُ » :قال ابن تيمية
 .(63)«بل هو بدعة   ،له فال أصلَ  - وللمبيت بمزدلفة ،وافمار والطَّ سل لرمي الجِ كالغُ  -ى ذلك وَ وما سِ ، عرفة

ــافعية ــَ إلى أنه يُ   ،في قولٍ  (66)والمالكية،  (65)والحنابلة،  (64)وذهب الشــ ــالُ   ن  ســ وابن  ، وابن مســــعود  ،وي عن علي ٍ ما رُ لِ  ؛للوقوف بعرفة  االغتســ
 .أنهم كانوا يغتسلون إذا راحوا لعرفة مر رضي هللا عنهمعُ 

عند    دُ المعتمَ هو  و  - (67)وذهب الحنفية ،  كصــــــــــــالة الجمعة والعيدين  ؛لُ ســــــــــــْ رع لها الغُ شــــــــــــُ   واحد في موضــــــــــــعٍ   يجتمع لها الخلقُ   بة  رْ وألنه قُ 
  .ب  ليوم عرفة مستحَ  االغتسالإلى أن  - (68)المالكية

ــهورة متَّ وبهذا يتبيَّ  ــال يوم عرفة ةفقن أن المذاهب األربعة المشـــــــ ــروعية االغتســـــــ ــروعيته هو فعلُ  ودليلُ ، ثيبمن فعله أُ   وأنَّ ،  على مشـــــــ   مشـــــــ
 .لقُ يجتمع لها الخَ  بة  رْ وأنه قُ ، الصحابة رضي هللا عنهم

 

 (.120/ 1( َأْي: إنما أسألك عن الغسل الذي هو الُغسل؛ أي: الذي في إصابته الفضُل. انظر شرح معاني اآلثار، للطَّحاوي ) 57)
(،  393/ 3(، والبيهقي في ُسننه ) 256/ 4( وابن المنذر في األوسط ) 343/ 1(، وابن أبي شيبة في مصنَّفه ) 309/ 3في مصنَّفه )   ( أخرجه عبد الرزَّا  58)

نن والمسانيد ) 146وصحَّحه األلباني في اإلرواء تحت حديث: )   (.492/ 23(، الجامع الصحيح للس 
وعبد هللا بن مسعود رضوان هللا عليهم، والنََّخعي، وعبد الرحمن بن اأَلْسود، وعبد    ( وُذكر الغسُل كذللك عن عمر بن الخطاب، وعلى بن أي طالب، 59)

 (.420/ 3الرحمن بن أبي َلْيلى. انظر: مصنَّف ابن أبي َشْيبة ) 
ْيباني ) 19- 18/ 10( التمهيد لما في الموطَّأ من المعاني واألسانيد ) 60)  (.77/ 1(. وانظر: المبسوط، للشَّ
، َأْخَبَرَنا َناِفع ،    ( ُذكر أن ابن عمر61) يباني: َأْخَبَرَنا َماِلك  َأنَّ  كان يغتسل في عرفة، وليس قبل الخروج من ِمًنى؛ كما جاء في رواية محمد ابن الشَّ

ْيباني  ُعَمَر َكاَن »َيْغَتِسُل ِبَعَرَفَة َيْوَم َعَرَفَة ِحيَن ُيِريُد َأْن ُيَروِ َح«. َقاَل ُمَحمَّد : »َهَذا َحَسن  َولَ  اْبنَ  ْيَس ِبَواِجٍب«. موطَّأ مالك، رواية محمد بن الحسن الشَّ
ْحَمِن َأنَُّه َأْخَبَرُه َمْن َرَأى  (. وكذا عن عمر ين الخطاب، كما جاء عند ابن أبي َشْيبة، َقاَل: نا َوِكيع ، َعْن َأِبي ُذَؤْيٍب، َعِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد الرَّ 164)ص:  

 (.420/ 3َرَفَة َوُهَو ُيَلبِ ي«. مصنَّف ابن أبي َشْيبة ) ُعَمَر »َيْغَتِسُل ِبعَ 
 (.193-192/ 2( انظر: المنتقى شرح الموطَّأ، للباجي ) 62)
 (.132/ 26( مجموع الفتاوى، البن تيمية ) 63)

 (.15/ 64وممَّن قال باستحباب الُغسل يوم عرفة: الشيخ عبد الكريم الخضير . انظر: شرح الموطَّأ، لعبد الكريم الخضير ) 
 (.243/ 2( األم ، للشافعي ) 64)
اف الِقناع، للبهوتي ) 65)  (.151/ 1( كشَّ
 (.102/ 2( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 66)

 المْحِرم«.  .قال القرطبي: »ومالك  يرى هذه االغتساالت الثالث )يغتسل إلحرامه قبل أن ُيحِرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشيََّة يوم عرفة( من أفعال
ْيباني ) ( 67)  (.35/ 1(، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني )78/ 1المبسوط، للشَّ
 (.102/ 2(، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 2/395( النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات، للقيرواني ) 68)
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 .(69)«عًراشَ  فُ نتِ ه على رأسه بحيث ال يَ يدَ  وُيِمرَّ  ،هل رأسَ غسِ ويَ  ،م أن يغتسلرِ يجوز للمحْ » :قال النووي 
فلو  ، »(70)«علـيه  وال شــــــــــــــيءَ ، للحج ِ   ك  درِ مُـ   طـاهرٍ  من نحفظ عـنه من أهـل العلم على أن من وقف بهـا غيرَ   وأجمع كـل  » :المـنذرـقال ابن  و 

لحديث عائشــة رضــي هللا  ؛ وذلك (71)«ه الفضــيلةً وفاتتْ   ،هوقوفُ   صــحَّ ، رةوْ العَ   أو مكشــوفَ  ،أو عليه نجاســة   ،اأو حائضــً   ،ابً نُ ا أو جُ ثً حدِ وقف مُ 
ْيء  َكَتَبُه ّللاَُّ َعَلى َبَناِت آَدمَ » قال رســـــول هللا   ،حين حاضـــــْت  عنها َغْيَر َأْن اَل َتُطوِفي ِباْلَبْيِت َحتَّى ،  َفاْفَعِلي َما َيْفَعُل الَحاج  ،  َفِإنَّ َذِلِك شـــــَ

 .جائز   - على غير طهارةٍ  -على أن الوقوف بعرفة  دليل  ، وهو (72)«َتْطُهِري 
 .(73)«ا من المناسك إال على وضوءي شيًِ قِض كان عطاء يقول: ال يَ  .ها على وضوءكلَّ  شهد المناسكَ له أن يَ  ب  ستحَ يُ »قال أحمد: 

فة  صباحً  المطلب ي ر  من م ًنى إلى ع ر  فةالث اني: الس  م س  يوم  ع ر   :ةر  م  والنزول بن   ،ا بعد طلوع  ش 
َي هللُا عنه ــِ وُل هللِا ،  َفَأَهل وا ِباْلَحج ِ »  :قال عن جابٍر َرضـ ــُ اَء َواْلَفْجرَ ،  َوَرِكَب َرسـ ــَ َر َواْلَمْغِرَب َواْلِعشـ ــْ لَّى ِبَها الظ ْهَر َواْلَعصـ ــَ ُثمَّ َمَكَث َقِلياًل ،  َفصـ

ْمُس َحتَّى َطَلَعِت   .»(74)َفَساَر َرُسوُل هللِا ، َوَأَمَر ِبُقبٍَّة ِمْن َشَعٍر ُتْضَرُب َلُه ِبَنِمَرةَ ،  الشَّ
ْيُر من ِمًنى إلى َعَرفَة صباًحا بعد طلوِع َشْمِس يوِم َعَرفة  .(75)ُيَسن  السَّ

 .ةرَ مِ إذا وصل نَ  انزل فيهيَ  ب لهضرَ تُ  ةٍ بَّ بقُ الرسول  وأمرُ ، عليه فق  وهذا متَّ ، الشمُس  عَ طلُ جوا من منى حتى تَ ة أال يخرُ أن السنَّ  :فيه
، اي الظهر والعصــر جمعً وبعد صــالتَ ،  لوا عرفات إال بعد زوال الشــمسة أال يدخُ ألن الســنَّ  ؛ىنً رة إذا ذهبوا من مِ مِ النزول بنَ  اســتحبابُ  :وفيه
 قبل الزوال. بها للوقوف اويغتسلو ، ضربها ة  بَّ فمن كان له قُ ، رةمِ أن ينزلوا بنَ  ةُ فالسنَّ 

 :في طريقه لعرفة الطريق الذي سلكه رسول للا   :لثالمطلب الثا
َي هللُا عنه ْمُس   »  :قال  عن جابٍر َرضــِ َرُب َلُه ِبَنِمَرةَ ، ُثمَّ َمَكَث َقِلياًل َحتَّى َطَلَعِت الشــَّ َعٍر ُتضــْ وُل هللِا  ،  َوَأَمَر ِبُقبٍَّة ِمْن شــَ اَر َرســُ ك   ،َفســَ َواَل َتشــُ

َعِر اْلَحَرامِ ُقَرْيش  ِإالَّ َأنَُّه   ــْ َنُع ِفي اْلَجاِهِليَّةِ   َواِقف  ِعْنَد اْلَمشـ ــْ وُل هللِا ،  َكَما َكاَنْت ُقَرْيش  َتصـ ــُ ِرَبْت ،  َحتَّى َأَتى َعَرَفةَ  َفَأَجاَز َرسـ ــُ َفَوَجَد اْلُقبََّة َقْد ضـ
 .(76)«َفَنَزَل ِبَها،  َلُه ِبَنِمَرةَ 

يُر ِبِهْم ِمْن َغِدِه  » :ديرْ قال الماوَ  ــِ ُع   -َوَيسـ ــِ ب ٍ   -َوُهَو التَّاسـ ــَ ْمِس إَلى َعَرَفَة َعَلى َطِريِق ضـ ــَّ َوَيُعوُد َعَلى َطِريِق اْلَمْأِزَمْيِن اْقِتَداًء  ، َمَع ُطُلوِع الشـ
  ِ وِل ّللاَّ َدَر ِمْنهُ  ِبَرسـُ ْمُس َفِإَذا أَ  ،َوْلَيُكْن َعاِئًدا ِمْن َغْيِر الطَِّريِق الَِّذي صـَ َرَف َعَلى َعَرَفَة َنَزَل ِبَبْطِن َعَرَفَة َوَأَقاَم ِبِه َحتَّى َتُزوَل الشـَّ اَر  ، شـْ ُثمَّ سـَ

ِ َعَلْيهِ  -ِمْنُه إَلى َمْسِجِد إْبَراِهيَم   .(77)«ِبَواِدي َعَرَفةَ  - َصَلَواُت ّللاَّ

 

 (488/ 4(. شرح مسلم للنووي ) 69)
 (.57( وأنظر: اإلجماع البن المنذر )ص: 315/ 3البن المنذر )  ( اإلشراف على مذاهب العلماء 70)
عنه من أهل  ( قال ابن قدامة: وال يشترط للوقوف طهارة، وال ستارة، وال استقبال، .....وال نعلم في ذلك خالفا. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ  71)

 (.373/ 3يء عليه. المغني، البن قدامة ) العلم، على أن من أدرك الوقوف بعرفة غير طاهر، مدرك للحج. وال ش
 (.68/ 1( أخرجه البخاري في صحيحه ) 72)
 (.373/ 3( المغني، البن قدامة ) 73)
 (.889/ 2( أخرجه مسلم في صحيحه ) 74)
 (.366/ 3(، المغني، البن قدامة ) 175/ 4( الحاوي الكبير، للماوردي ) 75)
 (.889/ 2( أخرجه مسلم في صحيحه ) 76)
 (.175، للماَوْردي )ص:  ( األحكام السلطانية 77)
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ب ٍ  هابه إلى عرفات طريقَ ســــــــلك في ذَ   النبيَّ ألن   ؛(78)ين مَ ختار أن يســــــــلك طريق المأزِ ويُ » :ديرْ قال الماوَ  ورجع من عرفات إلى   ،ضــــــــَ
 .(79)«وهللا أعلم .ي برسول هللا ولكننا نختار التأس ِ ، ك  سُ وليس في المسلك نُ ، سلك فال بأس به طريقٍ  وأيَّ ، ينمَ مزدلفة في طريق المأزِ 

 .«ووقف بعرفة، نةرَ وخطب ُبعَ ، ةرَ مِ نزل بنَ  وهو » :مقال ابن القي ِ 
ر ذلكإن تَ ،  فيها إلى ُقبيل الزوال  يمكثُ ،  (80)ةرَ مِ بنَ   زولُ الن   ن  ســــــَ يُ  من  (81)نةُ وليســــــت ُعرَ  ،ونزل فيها  انتقل إلى ُعَرنة  فإذا زالت الشــــــمُس ،  يســــــَّ

 .(82)أرض عرفة عند عامَّة العلماء
ـنة الن زول بوادي نَ  وَمن تعـذَّر علـيه العمـلُ  ة الفقهـاء ،رة أو ببطن ُعرـنة فتجـاوزهمـا إلى عرـفةمِ بســــــــــــــ   :ـقال ابن تيمـية، فال حرج علـيه عـند عـامـَّ

ر عَ المشْ التي بين  -نة رَ بعُ  قامِ مُ ـــــــــــــــثمَّ ال  ،التي قبل يوم عرفة  بها الليلةَ  والمبيتِ ،  من المَقام بمًنى يوم الترويةرسول   ه ُسنَّةُ وأمَّا ما تضمَّنتْ »
ــالتين في أثناء الطريق ببطن ُعرنةوالخُ   ،رفةمنها إلى عَ   هابِ والذَّ ،  إلى الزوال - الحرام وعرفة ، فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء،  طبة والصــــ

 .(83)«ثةلبة العادات المحدَ غَ فه لِ عرِ الناس ال يَ  وأكثرُ ، من المصنِ فين ال يميِ زه وإن كان كثير  
 .(84)«بين العلماء المسلمين فيه ه ال خالفَ هذا كل  » :عبد البر ِ  قال ابنُ 

 :عرفةإلى  الطريق المسنون فيكر ذ   ال :المطلب الرابع
 .والتهليل   والتكبير   من السنة التلبية  

ــتحباب   ول   »  عمر رضــــــــي هللا عنه قال:  التلبية والتكبير في الطريق من مًنى إلى عرفات حديثُ من  اإلكثارويدل  على اســــــ سااااا  ن ا م ع  ر  و  غ د 
ف ات    للا ن ا المل ب  ي ،م ن  م ًنى إ ل ى ع ر  ن ا، م  م  ب  ر   و   .(85) المك 

 .»(86)أن الصحابة إنما أخذوا ذلك من رسول هللا  ويدل  » :رسالن قال ابنُ 

 

قال  ( المأِزَمان، وطريق المأزمين: هو الطريق الذي بين الجبَلين حينما تخرج من عرفات، ويكون المسجُد وراء ظهرك وتذهب إلى جهة مزدلفة.  78)
نقيطي: »وهناك طريقان: الطريُق الذي ُينَصب من بين الجبال، والطريُق اآلَخر األيسر هو ط ريق َضبٍ  الذي ُيقِبل به من ِمًنى، وهو  محمد المختار الشِ 

طريق  للسيارات، لكنَّ  َمقَدُمه، عليه الصالة والسالم؛ فطريُق المأزمين هو الذي بين الجَبَلين، وهو مشهور  وباٍ  إلى اآلن، وهو طريُق المشاة اآلن، وفيه  
ى طريَق المأزمين، وكل ها من السنَّة، فحتى لو مضى من طريق السيارات األيمن  السيارات َتتياَمن فيه، وطريُق المشاة الذي ُينَصب إلى داخل مزدلفة يسمَّ 

 (.123/ 15فإنه ُيصيب السنََّة؛ ألنه جزء  من طريق المأزمين«. شرح زاد المستنقع، لمحمد المختار الشنقيطي ) 
 (.175/ 4( الحاوي الكبير، للماوردي ) 79)
النون وكسر الميم: موِضع  قريب80) بفتح  النبي    ( نمرة،  َمنِزَل  الوداع. انظر: مراصد االطالع، للصفي    من عرفة وليس منها، كانت  ة  في َحجَّ

 (.134/ 1(، ومعجم ما استعجم، للبكري ) 1390/ 3البغدادي: ) 
َواَية، َوَقاَلُه اْبن ُدَرْيد بفتح الرَّاء. َقاَل بعُضهم: َوُهَو 81) َواب، ُهَو بطن َوادي َعَرَفة الَِّذي ِفيِه َمْسِجدَها، ُيَقال َأن َحاِئط  ( ُعرنة، ِبَضمِ  اْلعين َوالرَّاء: الرِ  الصَّ

ه َلو سقط َما سقط ِإالَّ ِفيِه، َوُهَو من اْلحرم. َوَقاَل اْبن حبيب: »بطن َوادي ُعَرَنة ُهَو   بطُن اْلَوادي الَِّذي ِفيِه َمْسِجُد َعَرَفة،  َمْسِجد َعَرَفة القبلي على َحدِ 
الواديين ُهَو بطن َمكَّة ِممَّا َيِلي َذا ُطًوى  أصبُغ المْسِجد من بطن ُعَرَنة، َواَل ُيجِزئ اْلُوُقوُف ِفيِه ِعْنده، َولم يره مالك ِمْنَها َوَأَجاَز اْلُوُقوف، وبطُن هَذْين  َوَرأى  

 (.117/ 1ُطًوى والخضاض«. مشار  األنوار على صحاح اآلثار )  من الثَّنيَّة اْلَبْيَضاء ِإَلى التَّْنِعيم ِإَلى َثنيَّة الخضاض ِإَلى َما َبين ِذي
(. قال البغوي:  181/ 8( قال النووي: »وليست ُعَرنُة من أرض عرفات عند الشافعي والعلماء كافًَّة، إال مالًكا فقال: هي من عرفات«. شرح مسلم ) 82)

ه، وق  (.153/ 7ال مالك: َحج ه صحيح ، وعليه دم «. شرح السنَّة )»واختلفوا فيمن وقف ببطن ُعَرنة؛ فقال الشافعي: ال يجزئه َحج 
  (.168/ 26( مجموع الفتاوى، البن تيمية ) 83)
 (.324/ 4( االستذكار، البن عبد البر ) 84)
 (.933/ 2( أخرجه مسلم في صحيحه ) 85)
 (.619/ 8( شرح سنن أبي داود، البن رسالن ) 86)
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ه  »وفي حديث أنس رضي هللا عنه قال:  ل ي  ك ر  ع  ل  ف ال  ي ن  ن ا المه  ل  م  ه  ، ك ان  ي ه  ل ي  ك ر  ع  ب  ر  ف ال  ي ن  ن ا المك  ي ك ب  ر  م   .(87) و 
ــل األمرين ما دلَّ عليه فعلُ ،  ذلك  على وإن دلَّ على التخيير بين التكبير والتلبية من تقريره    ،والحديث   ؛من لزومه التلبية  ه  إالَّ أنَّ أفضــ

 .على ما ثبت من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما الطويل
ِ ْبِن َمْسُعودٍ ،  (90)اوي حَ والطَّ (89)بة يْ وابن أبي شَ  (88)بذلك عند أحمد  هو صريح   كر ماذُ »قال الحافظ ابن حجر:   َقاَل: َخَرْجُت َمَع   َعْن َعْبِد ّللاَّ

 ِ  .(91)«ِإالَّ َأْن َيْخِلَطَها ِبَتْكِبيٍر َأْو َتْهِليلٍ ، َفَما َتَرَك التَّْلِبَيَة َحتَّى َرَمى َجْمَرَة اْلَعَقَبةِ »َرُسوِل ّللاَّ
 .(92)ر من التلبية ويأتي بالتكبير. وهللا أعلمكثِ لكن يُ  ،اين جميعً رَ كْ أن يأتي بالذ ِ  فاألقربُ 

 .(93)«ه لعرفةوأنها ال تنقطع بالتوج   ،دوام التلبية في اإلحرام وفي الحديث استحبابُ » قال ابن حجر:
ِعيِد ْبِن ف ؛(94)في موقفه على عرفة   ا التلبيةُ ة أيضــــــً ومن الســــــنَّ  ــَ َمُع النَّاَس ،  َقاَل: ُكنَّا َمَع اْبِن َعبَّاٍس ِبَعَرَفاتٍ  ُجَبْيرٍ َعْن ســــ ــْ َفَقاَل: َما ِلي اَل َأســــ

ةَ  اِويـَ اُفوَن ِمْن ُمعـَ ُت: َيخـَ هِ   ،ُيَلب وَنق َفُقلـْ اطـِ طـَ اَل:  ،  َفَخَرَج اْبُن َعبـَّاٍس ِمْن ُفســــــــــــــْ كَ »َفقـَ َك اللُهمَّ َلبَّيـْ َة ِمْن ُبْغِض   ،َلبَّيـْ نـَّ ْد َتَرُكوا الســــــــــــــ  ِإنَُّهْم قـَ َك فـَ َلبَّيـْ
 ، (95)«َعِلي ٍ 

 ؛اأو حائضــً   ابً نُ أو جُ   اثً حدِ كان مُ  ســواء   ؛اقً طلَ م مُ رِ للمحْ   ب  ســتحَ رة العقبة أو في طواف اإلفاضــة إن قدم عليها. ويُ مْ شــرع في جَ أن يَ   ىي إللب ِ ويُ 
 .(96)«وفيطُ أن ال تَ  غيرَ  ،عصنَ اصنعي ما نَ »: لقوله 

  .ويبدأ من فجر يوم عرفة ،  وات المفروضـــــةلَ الصـــــَّ  بَ قِ د الذي يكون عَ أن التكبير ينقســـــم إلى قســـــمين: التكبير المقيَّ  التكبير: فقد ذكر العلماءُ 
بح يوم ن صــُ وابن مســعود أنه مِ   علي ٍ   ما ورد عن الصــحابة قولُ   وأصــح   ،حديث   ت في شــيء من ذلك عن النبي ثبُ ولم يَ »  :قال ابن حجر
 ,«ىنً ام مِ ر أيَّ عرفة إلى آخِ 

جون خرُ مر وأبو هريرة رضـــــــــي هللا عنهم يَ عُ   كان ابنُ   إذ  ؛ةويبدأ من أول ذي الحجَّ ، فهو الذي يكون في عموم األوقات قُ لَ المطْ   ا التكبيرُ وأمَّ 
 .رادى ال جماعةً روا فُ كب ِ الناس ليُ  تذكيرُ  والمقصودُ ،  بتكبيرهما اُس النَّ ر كب ِ رون ويُ كب ِ و  يُ إلى الس  

 :وت بالتلبية والتكبيررفع الص   :المطلب الخامس
 .(97)«َنْصُرُخ ِباْلَحجِ  ُصَراًخا... َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل هللِا »َقاَل:  َعْن َأِبي َسِعيدٍ 

 

 (.933/ 2صحيحه ) (، ومسلم في  20/ 2( أخرجه البخاري في صحيحه ) 87)
 (.100/ 4( مسند أحمد ) 88)
 (.150/ 5( مصنَّف ابن أبي َشْيبة ) 89)
 (.225/ 2( شرح معاني األثار ) 90)
(91 ( مسنده  في  أحمد  أخرجه   )4 /100 ( مصنَّفه  في  شيبة  أبي  وابن   ،)5 /150 ( المستدرك  في  والحاكم  وال461/ 1(،  الكبرى  (،  ُسننه  في  بيهقي 
 (.398/ 30ال الشيخ ُشعيب األرناؤوط: »إسناده صحيح.« الجامع الصحيح للسنن والمسانيد ) قال األلباني: »حسن«، وق(.144/ 10) 
 (.24/ 10(، وعمدة القاري، للعيني ) 533/ 3( انظر: فتح الباري، البن حجر ) 92)
 (.55/ 4( فتح الباري، البن حجر ) 93)
ة النبي ^، لأللباني ) 94)  (.73( في حجَّ
(. قال الحاكم: »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرِ جاه«.قال  636/ 1، والحاكم في المستدرك ) (151/ 4( أخرجه النسائي في الكبرى ) 95)

 (.29/ 14األلباني: »صحيح اإلسناد«، وقال األعظمي: »إسناده صحيح«. المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة ) 
نن ) 96)  (.1952/ 6( شرح المشكاة للطيبي المسمَّى بالكاشف عن حقائق الس 
 (.914/ 2( أخرجه مسلم في صحيحه ) 97)
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راخً  خ بالحج ِ نصــــرُ »قوله:   ــُ ــًدا بحيث ال يُ ،  عليه  فق  وهو متَّ ، لرفع الصــــوت باإلهالل  ة  جَّ فيه حُ   «اصــ ــَ ي نفْ ؤذِ بشــــرط أن يكون رفًعا مقتصــ ،  ه ســ
اهر في وجوبه ألهل الظَّ   اخالفً ، من غير إســـــــراٍف وليس بواجبٍ  مشـــــــروع    هوو ، فتنة ألن صـــــــوتها محل   ؛هاســـــــَ ع نفْ ســـــــمِ ع بل تُ رفَ ال تَ  والمرأةُ 

الفتنــــةُ   ؛فعُ ليس لهــــا الرَّ   والمرأةُ ،  عليــــه  ق  شــــــــــــــُ بحيــــث ال يَ ،  وت بــــالتلبيــــةالصــــــــــــــَّ   رفعُ ب   ُيســــــــــــــتحــــَ »  :ووي قــــال النَّ .(98)عنــــدهم   ألنــــه ُيخــــاف 
ــوتها ــَتحب   و .(99)«بصـــــــ ــِ  ال،  منها اإلكثارُ ُيســـــــ ــعود والهبوط، هاريل والنَّ كإقبال اللَّ   ؛ر األحوالما عند تغي  يَّ ســـــــ والقيام  ،  فقاءواجتماع الر  ، والصـــــــ

 ..عليه في هذا الحال المُ ه السَّ كرَ ويُ ، دَّ عليه رَ  مَ ل ِ وإن سُ ، فال يقطعها بكالم، والتوالي فيها، لواتوأدبار الصَّ ، والنزولوالركوب ، والقعود
فةالساااادسلمطلب ا ن  لإلماِم أن يخُطبَ :قبل الصاااالة يوم عرفة : خ طبة  ع ر  الةِ   (100)ُيســـــَ واِل قبل الصـــــَّ ة  ومن الســـــنَّ ،  يوَم َعَرفَة بَنِمَرَة بعد الزَّ

 .(101)الصالة بة وتعجيلُ طْ الخُ  قصرُ 
 .(102)«ين جلس بينهماطبتَ ولم تكن خُ ، واحدةً  طبةً خطب خُ » :مالقي ِ  قال ابنُ  

إذا    ر الصالةَ قُص وأنه يَ ، أن صالته جائزة    ،طبةعرفة بغير خُ ى بعرفة يوم لو صلَّ  ،ا على أن اإلمامجميعً  وأجمع الفقهاءُ »  :عبد البر ِ   قال ابنُ 
 .(103) عرفة بة قبل الصالة يومَ طْ وأجمعوا أن الخُ ، بخطُ ا وإن لم يَ كان مسافرً 

 :اسر    والقراءة فيهما ،بهما  والتهجير   بعرفةوجمعهما صالة الظهر والعصر   قصر   :بعالمطلب السا
 .(28)«ولم ُيَصلِ  بينهما شيًِا، ثم أقام فَصلَّى العصرَ ، هرَ ثم أقام فصلَّى الظ  ، ثمَّ َأذَّنَ » :قال عن جابٍر َرِضَي هللُا عنه 

ْمُس »قال الماوردي:  ِ َعَلْيهِ َص  -ُثمَّ َساَر ِمْنُه إَلى َمْسِجِد إْبَراِهيَم  ،  َفِإَذا َأْشَرَف َعَلى َعَرَفَة َنَزَل ِبَبْطِن َعَرَفَة َوَأَقاَم ِبِه َحتَّى َتُزوَل الشَّ   - َلَواُت ّللاَّ
اَلِة َكاْلُجُمَعةِ ، ِبَواِدي َعَرَفةَ   .(104)« َيْخُطُب ِبِهْم اْلُخْطَبَة الثَّاِنَيَة ِمْن ُخَطِب اْلَحجِ  َقْبَل الصَّ

ا إلى  ارتفع فوقف بجبالها داعيً ثم ،  ا بعرفةجميعً   والعصرً   ى الظهرً صلَّ رسولالفي أن   وال اختلف العلماءُ  ختلف اآلثارُ لم تَ » :مرقال أبو عُ 
 .(105)«مسمن حضره إلى غروب الشَّ  كل   ووقف معه، هللا تعالى

 :مسائل ة  في هذا المطلب عد  
 :داء لهاالن    :األولى المسألة  •

 

(. ثم قال: »كذلك في مسجد ِمًنى والمسجد الحرام يرفع بها الصوت. واختلف في غيرهما من المساجد؛  326/ 4( إكمال المعلم بفوائد مسلم، للمازري )98)
نْفَسه ومن يليه؛ لِالَّ ُيشِهَر نْفَسه بين أهل المسجد بأنه حاج     فعن مالك في ذلك روايتان؛ أحدهما: الرَّفُع كسائر المواضع، واألخرى: ال َيرَفع، وَيسَمع

َفة«.  ويخاف فتنته، وهذا مأمون  في المسجدين؛ ألن جميع من فيهما بتلك الصِ 
 (.247/ 4( شرح مسلم، للنَّووي ) 99)
 ( اختلف أهُل الِعْلِم هل ُخطبُة َعَرفة ُخطبتاِن، أو ُخطبة  واحدة ، على قوليِن:100)

ل: أنَّ ُخطبَة َعَرفة ُخطبتاِن ُيفَصُل بينهما بِجْلسٍة خفيفٍة، وهو َمذَهُب الُجْمهوِر: الَحَنفيَّة، والماِلكيَّة، والشَّ   القول افعيَّة؛ وذلك قياًسا على ُخطبِة الُجمعِة.  األو 
 الَقيِ م، وابُن ُعثيمين. القول الثَّاني: أنَّ ُخطبَة َعَرفَة ُخطبة  واحدة ، وهذا مذَهُب الَحناِبلة، واختاَره ابنُ 

ِ حديث جابر رضي هللا عنه.  القول الثاني: أنها ُخطبة  واحدة  لَنص 
 (.366/ 3(، والمغني، البن ُقدامة ) 19-18/ 10( التمهيد لما في الموطَّأ من المعاني واألسانيد ) 101)
 (.216/ 2( زاد المعاد في هدي خير العباد، البن القيِ م ) 102)
 (. 19-18/ 10)   في الموطَّأ من المعاني واألسانيد، البن عبد البر ِ ( التمهيد لما 103)
 (.175( األحكام السلطانية، للماوردي )ص:  104)
 (. 281-280/ 4( االستذكار، البن عبد البرِ  ) 105)
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ــنَّ  ِ نَ لِ   ؛طبةبعد الخُ   ة أن يكون األذانُ الســ ــَّ .رضــــي هللا عنه حديث جابرٍ  ص  ــل ِ يُ »افعي:  قال الشــ وبه قال أبو ، (106)«واحد وإقامتين  يهما بأذانٍ صــ
 .(108)«وإقامة أذان   صالةٍ  ين؛ لكل ِ تَ ين وإقامَ ذانَ يوم عرفة بأَ » :قال مالكو ,(107)الرأي ور وأصحابُ ثَ 

 :والتهجير بهما، ينالت  لجمع بين الص  ا :المسألة الثانية •
فَ  اَج ْبَن ُيوســُ َي ّللاَُّ َعْنُهَماَعاَم َنَزَل ِباْبِن   -  ثبت َأنَّ الَحجَّ َبْيِر َرضــِ َي ّللاَُّ َعْنهُ  - الز  َأَل َعْبَد ّللاَِّ َرضــِ َنُع ِفي الَمْوِقِف َيْوَم َعَرَفَةق   :ســَ َكْيَف َتصــْ

اِلم :   اَلِة َيْوَم َعَرَفةَ »َفَقاَل ســَ ْر ِبالصــَّ نََّة َفَهجِ  ِ ْبُن ُعَمرَ ،  «ِإْن ُكْنَت ُتِريُد الســ  َد َ »:  َفَقاَل َعْبُد ّللاَّ ِر ِفي    ؛صــَ ِإنَُّهْم َكاُنوا َيْجَمُعوَن َبْيَن الظ ْهِر َوالَعصــْ
نَّةِ   .(109)«َوَهْل َتتَِّبُعوَن ِفي َذِلَك ِإالَّ ُسنََّتهُ »ق َفَقاَل َساِلم : َفُقْلُت ِلَساِلٍم: َأَفَعَل َذِلَك َرُسوُل ّللاَِّ ، «الس 

ى مع ل من صــــــــــــــلَّ فعَــ وكــذلــك يَ ،  ع بين الظهر والعصــــــــــــــر بعرفــة في يوم عرفــةجمَ العلم على أن اإلمــام يَ   وأجمع أهــلُ »  :قــال ابن المنــذر
 .(110)«اإلمام

 :الجهر واإلسرار بالقراءة :المسألة الثالثة  •
ِر بعرفاتٍ  ــْ ن  اإلســــراُر بالقراءِة في صــــالَتِي الظ ْهِر والَعصــ ــَ الَجْهُر    تأيَُّد هذا بأنَّه لم ُينَقل عن رســــوِل هللاويَ ، حتى لو واَفَق يوَم الُجُمعةِ ،  ُيســ

 .فظاِهُر الحاِل اإلسرارُ ، فيها
 .(111)جهر فيهمان ال يُ ان الصالتاإذ هات ؛جهر بالقراءةعلى أنه لم يَ  دلَّ ، «والعصر ى الظهرَ صلَّ » :ا قال جابر  مَّ لَ و  

  هذا قولُ   ؛جهر في صـــــــــــالة الظهر والعصـــــــــــر بعرفة بالقراءةمن نحفظ عنه من أهل العلم على أن اإلمام ال يَ  وأجمع كل  قال ابن المنذر: »
 .(116)«ومجاهد، طاوسوروينا ذلك عن ، (115)وأصحاب الرأي، وأبي ثور، وإسحا ، (114)وأحمد، (113)والشافعي،  (112)ومالك، ري هْ الز  

 :ماممن فاتته الصالة مع اإل :المسألة الرابعة  •
 .(117)«إقامة وإن شاء بإقامةٍ ، ينبأذان واحٍد وإقامتَ  ؛ذلك فعل فهو جائز   أيَّ  :مع اإلمام بعرفة ه الصالةُ فاتتْ  نْ فيمَ ,عن أحمد »قال األثرم: 

 

 ( .311/ 3, وهو رواية عن أحمد  انظر: اإلشراف على مذاهب العلماء، البن المنذر ) ( 233/ 2( انظر: األم، للشافعي ) 106)
 (.152/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني )  ( 107)
نة، لمالك ) 108)  (.429/ 1( المدوَّ

ًة أصاًل؛ ال من سنٍَّة صحيحة، وال من رواية سقيمة، وال من عمِل صاحٍب وال تاِبٍع«. المحلَّ  حزم   ى باآلثار، البنقال ابن حزم: »وما نعلم لهذا القول ُحجَّ
 (5 /121.) 
 (.162/ 2ي في صحيحه ) ( أخرجه البخار 109)
 (.113/ 2(، وبداية المجتهد ، البن رشد ) 57(. وانظر: اإلجماع، البن المنذر )ص: 311/ 3( اإلشراف على مذاهب العلماء، البن المنذر ) 110)
 (.311/ 3( انظر: اإلشراف على مذاهب العلماء، البن المنذر ) 111)
 (.113/ 2( بداية المجتهد ونهاية المقتصد، البن رشد ) 112)
 (.233/ 2( األم ، للشافعي ) 113)
 (113/ 2( بداية المجتهد ونهاية المقتصد، البن رشد ) 114)
 (.152/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني ) 115)
واالستذكار، البن  (،  113/ 2(، وانظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، البن رشد ) 311/ 3( انظر: اإلشراف على مذاهب العلماء البن المنذر ) 116)

 (.340/ 4(، وشرح صحيح البخاري، البن بطَّال ) 326/ 4عبد البرِ  ) 
 (.311/ 3( اإلشراف على مذاهب العلماء البن المنذر ) 117)
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، (120)وأحمـد، (119)وـبه ـقال مـاـلك،  (118)مر يجمع بينهمـاعُ  فكـان ابنُ  ؛يوم عرـفة مع اإلمـام ه الصــــــــــــــالةُ واختلفوا فيمن ـفاتتْـ ـقال ابن المـنذر: »
 .(124)«وبه نقول، (123)ومحمدٍ ، ويعقوبَ ، (122)ور ذلك عن الشافعيوحكى أبو ثَ ، وأبو ثور، (121)وإسحا 
 كلَّ   ل ِ لك فصـــــَ حْ في رَ  يتَ إن صـــــلَّ »وري: وقال الثَّ ، «صـــــالة لوقتها ى كلَّ مع اإلمام صـــــلَّ   ه الصـــــالةُ إذا فاتتْ » :أبو حنيفةو ، (125)عيخَ وقال النَّ 

 .(126)«مرابن عُ  لِ عْ يفعل كفِ »قال أبو بكر:  .«صالة لوقتها
 .(127)«َوِإْن ِشَِْت َفَصلِ  ُكلَّ َواِحَدٍة ِمْنُهَما ِلَوْقِتَها، َفِإْن ِشَِْت َفاْجَمْع َبْيَنُهَما :ِإَذا َصلَّْيَت ِفي َرْحِلكَ » عطاء:قال 
 .(128)«ما جاءت به اآلثارُ  ذلك بكل ِ  في العملُ  وجائز  »: بري الطَّ قال 

 :ع بينهماالتطو   :المسألة الخامسة  •
 .(129)ينالتَ بين الصَّ  ع بينهما الجامعُ تطوَّ وأجمعوا على أن ال يَ 

 ا:طر يوم عرفة لمن وقف بها حاج  الف   استحباب :ثامنال المطلب
َياِم النَِّبيِ    وا ِفي صــِ ك  َي ّللاَُّ َعْنَها: َأنَّ النَّاَس شــَ َلْت ِإَلْيِه ِبِحاَل »َيْوَم َعَرَفَة   َعْن َمْيُموَنَة َرضــِ ِرَب ِمْنُه   ،َمْوِقفِ ــــــــــــــــٍب َوُهَو َواِقف  ِفي الَفَأْرســَ َفشــَ

 .(130)«والنَّاُس َيْنُظُرونَ 
َي هللُا َعْنُهَما َقاَل:   ْمهُ  َحَجْجُت َمَع النَِّبيِ  »وَعِن اْبِن ُعَمَر َرضــــِ ْمهُ ، َفَلْم َيصــــُ َي هللُا َعْنُه َفَلْم َيصــــُ َي هللُا  ، َوَمَع َأِبي َبْكٍر َرضــــِ َوَمَع ُعَمَر َرضــــِ

 .(131)«َواَل آُمُر ِبِه َواَل َأْنَهى َعْنهُ ، َوَأَنا اَل َأُصوُمهُ ، َيُصْمهُ َوَمَع ُعْثَماَن َرِضَي هللُا َعْنُه َفَلْم ، َعْنُه َفَلْم َيُصْمهُ 
 يوم عرفة بعرفة. الفطرَ  واحد من أهل العلم غيرُ  فاستحبَّ  ؛وقد اختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفات

 

، َعِن اْبِن َأِبي َروَّاٍد، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر »َأنَُّه َكاَن ِإَذا َفاتَ 118) َثَنا َحْفص  َماِم ِبَعَرَفَة َجَمَع َبْيَن الظ ْهِر َواْلَعْصِر  ( َقاَل َأُبو َبْكٍر: َحدَّ اَلُة َمَع اإْلِ ْتُه الصَّ
 (.3/262ِفي َرْحِلِه«. مصنَّف ابن أبي َشيبة ) 

 (.326/ 4( االستذكار، البن عبد البرِ  ) 119)
 (.519/ 1(، والكافي في فقه اإلمام أحمد، البن قدامة ) 115/ 8( انظر: مسائل أبي داود ) 120)
 (.84/ 2قة الكبيرة في مسائل الخالف علي مذهب أحمد، للفرَّاء ) ( التعلي121)
 (.170/ 4( الحاوي الكبير، للماوردي ) 122)
 (.15/ 10( المرجع السابق، والتمهيد لما في الموطَّأ من المعاني واألسانيد، البن عبد البرِ  ) 123)
 (.15/ 10التمهيد لما في الموطَّأ من المعاني واألسانيد، البن عبد البرِ  ) (. وانظر: 311/ 3( اإلشراف على مذاهب العلماء، البن المنذر ) 124)
، َعْن ُمِغيَرَة، َعْن ِإْبَراِهيَم َقاَل: »ِإَذا َصلَّْيَت ِفي َرْحِلَك ِبَعَرَفَة فَ 125) َثَنا َجِرير  ُكلِ  َواِحَدٍة ِمْنُهَما  َصلِ  ُكلَّ َواِحَدٍة ِمْنُهَما ِلَوْقِتَها، َواْجَعْل لِ ( َقاَل َأُبو َبْكٍر: َحدَّ

 (.262/ 3َأَذاًنا َوِإَقاَمًة«. مصنَّف ابن أبي َشْيَبة ) 
 (.312/ 3( اإلشراف على مذاهب العلماء، البن المنذر ) 126)
 (.262/ 3( مصنَّف ابن أبي َشْيبة ) 127)
 (.340/ 4( شرح صحيح البخاري، البن بطَّال )128)
 (.57( اإلجماع، البن المنذر )ص: 129)
 (.791/ 2(، ومسلم في صحيحه ) 42/ 3لبخاري في صحيحه ) ( أخرجه ا130)
 (.315/ 3(، واإلشراف، البن المنذر ) 327/ 4( أخبار مكة، للفاكهي ) 131)
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وإن أفطر    ،على أن يصـــــوم صـــــامَ   رَ دَ إن قَ »وقال أحمد:    .(133)والشـــــافعي، وري والثَّ ، (132)بن أنس ومالكُ ، عباس ن مال إلى الفطر ابنُ وممَّ 
وقال قتادة: ، (135)«يفوال أصــــــوم في الصــــــَّ  ،تاءأصــــــوم في الشــــــِ  »في صــــــوم يوم عرفة:   وقال عطاء  ،  (134)«ةفيه إلى القوَّ   فذلك يوم يحتاجُ 

ــعُ  بأَس  ال» ــتحَ يُ »  :أنه قال عن أبي حنيفة  وحكى الحســــــــــــنُ ،  (136)«ف عن الدعاءبه إذا لم يضــــــــــ ــعِ ه إال أن يُ له صــــــــــــومُ  ب  ســــــــــ فه عن  ضــــــــــ
يصــــــــومون يوم  وعائشــــــــةُ ، (138)بيرالز    وابنُ ،  بن أبي العاص  وكان عثمانُ ،  يوم عرفة  يجب الفطرُ »وقال يحيى األنصــــــــاري: ،  (137)«الدعاء
َنَة اْلَماِضَيَة َواْلَباِقَيةَ »ُسَِِل َعْن َصْوِم َيْوِم َعَرَفَةق َفَقاَل:  :أنه عن رسول هللا  ،لحديث أبي قتادة األنصاري  ؛(139)عرفة ُر السَّ  .(140)«ُيَكفِ 

للم يُ  ولغيرهم؛ ألن النبي  ،يوم عرفة لمن كان واقًفا بها  ع صــومُ شــرَ أو يُ  ن  ســَ الحديث أنه يُ  ظاهرُ ف فقال   ؛فيها ف  ختلَ مُ   وهذه المســألةُ   .فصــِ 
ــامل  بعض  ــحيح الذي عليه الجمهور: أنه لمن لم يقف ، ومن لم يكن واقًفا بها، لمن كان واقًفا بعرفة العلماء: إن هذا الحكم شــــــــ ولكن الصــــــــ
النبي  لفعلِ  ؛له أن يفطر ا من كان واقًفا بها فالمشروعُ فأمَّ ، بعرفة

(141). 
َمْن َأْفَطَر َيْوَم َعَرَفَة ِلَيَتَقوَّى ِبِه َعَلى  »َعْن َعَطاٍء َقاَل:    وقد روينا .  لرســــــــول هللا اباعً ت ِ ا،  إليَّ  يوم عرفة بعرفات أحب    الفطرُ »قال أبو بكر:  

اِئمِ  َعاِء َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِر الصَّ  .(142)«الد 
 :لةب   الق  مستقباًل ، ةعلى الداب   وقوفه :تاسعالمطلب ال

َي هللُا عنه النبيِ   ــِ وُل هللِا  »  :قال  - عن جاِبِر َرضــ ــُ َخَراتِ   ،َحتَّى َأَتى اْلَمْوِقفَ  ُثمَّ َرِكَب َرســ ــَّ َواِء ِإَلى الصــ ــْ َوَجَعَل ،  َفَجَعَل َبْطَن َناَقِتِه اْلَقصــ
ل ة  ، َحْبَل اْلُمَشاِة َبْيَن َيَدْيهِ  ب ل  ال ق ب  ت ق  ل   ،و اس  ْفَرُة َقِلياًل   و اق ًفاف ل م  ي ز  ْمُس َوَذَهَبِت الص   .(143)«َحتَّى َغاَب اْلُقْرُص  َحتَّى َغَرَبِت الشَّ

، ه به إلى غروب الشـمسصـل وقوفُ فيتَّ ، إلى الموقف  واحُ صـل بذلك الرَّ ثم يتَّ   ،والعصـرَ  بأثر الزوال الظهرَ   يَ صـل ِ من الوقوف أن يُ  ب  المسـتحَ و 
 .(144)ل والفرضفْ دفع وقد جمع بين النَّ  الشمُس  تِ بَ رَ فإذا غَ 

 

 (.350/ 1( الكافي في فقه أهل المدينة، البن عبد البر ) 132)
 (.171/ 4(، والحاوي الكبير، للماوردي ) 156/ 3( اإلشراف، البن المنذر ) 133)

اجِ  ترك صوِم عرفة؛ ألنه حاج  ُمْضٍح مسافر«. أراد بالـُمضِحي البارَز للشمس؛ ألنه ال ُيغطِ ي رأَسه، ولم َيتظلَّل. الزاهر في  قال الشافعي: »أحب  للح
 (.116غريب ألفاظ الشافعي )ص: 

ة شرح العمدة، للمقدسي )ص: 69/ 2( الترغيب والترهيب، للمنذري ) 134)  (.179/ 3(، والمغني، البن قدامة ) 209(، والعدَّ
 (.155/ 3( اإلشراف، البن المنذر ) 135)
 (.179/ 3( المغني، البن قدامة ) 136)
 (.343/ 1(. وانظر: تحفة الفقهاء، للسمرقندي ) 176/ 3( حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، للشاشي ) 137)
 (.69/ 2( الترغيب والترهيب، للمنذري ) 138)
 (.179/ 3قدامة ) (، والمغني، البن  155/ 3( اإلشراف، البن المنذر ) 139)
 (.819/ 2( أخرجه في صحيحه ) 140)
 (.258/ 3( فتح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ المرام، البن عثيمين ) 141)
نعاني ) 142)  (.21/158(. وانظر: التمهيد، البن عبد البرِ  ) 316/ 3(، واإلشراف، البن المنذر ) 284/ 4( مصنَّف عبد الرزَّا  الصَّ
 (.889/ 2( أخرجه مسلم في صحيحه ) 143)
 (.20/ 3( المنتقى شرح الموطأ، للباجي ) 144)
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ل الذَّ التَ فإذا فرغ من الصــــــــَّ  جبل  أســــــــفلَ  المفترشــــــــات (145)خراتراحلته إلى الصــــــــَّ  ا جعل بطنَ وإن كان راكبً ، إلى الموقف بعرفة  هابَ ين عجَّ
إليه    ر عليه الوصـــولُ عذَّ فإن تَ ، اإلمكان  بأو عندها بحســـَ   خرات وقف على الصـــَّ وإن كان راجاًل ، ب  المســـتحَ  وهذا هو الموقفُ ،  (146)حمة  الرَّ 
 .ةَ رنَ عُ  إالَّ بطنَ ، كل ها موقف   وإالَّ فعرفةُ .(147)فهذا هو الصواب، ب اإلمكانب منه بحسَ قرَّ حمة تَ للزَّ 

ــهولهاومَ  ،في جوانبها ونواحيها -من عرفة  وحيث وقف الناُس »قال الشـــــافعي:   ــُ  ،وبطنها وأوديتها ،ضـــــاربها وجبالها وســـ وقها المعروف  وســـ
ا أو  عامدً   ،ن ورائها أو دونها في عرفةمِ   -  ا إذا وقف بغير عرفةفأمَّ ، بعرفة  فه العربُ عرِ إذا وقف في الموضع الذي يَ   أجزَ أَ  -از  جَ مَ ـــــــــي البذِ 

 .(148)«هزِ جْ لم تُ  - بها ا أو جاهاًل ناسيً 
 .(149)«ا من منزل األمراء اليومخرات قريبً بعرفة عند الصَّ   أنه نزل» :البر ِ  عبد قال ابنُ 
  جوازُ   بل الصــــــــوابُ ، ط  لَ إال فيه فغَ   الوقوفُ   ح  صــــــــِ مهم أنه ال يَ وه  وتَ ،  من االعتناء بصــــــــعود الجبل  ا ما اشــــــــتهر بين العوام ِ وأمَّ »  ووي:قال النَّ 

 .(150)«خراتعند الصَّ هللاوأن الفضيلة في موقف رسول ، جزء من أرض عرفات الوقوف في كل ِ 
 .(151)«احمة إجماعً جبل الرَّ  ع صعودُ شرَ وال يُ » :قال ابن تيمية

،  بل هو كسـائر أرض عرفة   ،في خصـوصـه شـيء   دْ رِ ألنه لم يَ   ؛فيه  وال فضـيلةَ ،  له  ال أصـلَ » :جبل الرحمة في صـعود قيطينْ قال الشـِ  وكذا   
م أن ما قاله  علَ وبذلك تَ ،  واحد كما قاله غيرُ ، من غيره  فيه أفضــلُ   فالوقوفُ  ؛  رســول هللا إال موقفَ   أرضــها ســواء   وكل  ، ها موقف  كل    وعرفةُ 

 (153)«ل عليه. والعلم عند هللا تعالىوَّ عَ ال يُ  -حمة من استحباب صعود جبل الرَّ  - (152)دي  رْ والماوَ ، بن جرير الطبري اأبو جعفر 
  لمن وقف بعرفة المشي   م أ   أفضل   الركوب   :لةأوهنا مس

ــيُ  :اختلف العلماءُ »قال ابن المنذر:   ــلُ   في الحج ِ  هل المشـ ــي أحب   كوبُ فقال مالك: الر   قأو الركوب  أفضـ ــافعي؛  ،  إلىَّ من المشـ وبه قال الشـ
  :ا وقيل أيضــــً   .(154)عواالبتهال والتضــــر  عاء  وألنه إذا كان مســــتريًحا كان أقوى له على الد  ،  قة في الحج ِ فَ ل النَّ ولفضــــْ ، راكًبا  حجَّ  ألن النبي 
ــكه له على وظائفِ   ألنه أَعَونُ  ــلُ   وقال داود: الحج  ، نفقةً  وألنه أكثرُ ،  مناســــــــ ــًيا أفضــــــــ ــقَّ   ماشــــــــ ــد  ، تهلمشــــــــ ــقَّ وهذا فاســــــــ ليســــــــــت  ةَ ؛ ألن المشــــــــ

  ة  لَّ ته عِ إال أن يكون به أو بدابَّ ، افقال: بل يقف راكبً اق يقف راكبً   مْ ل أَ نزِ يَ أَ  :عن الوقوف بعرفة للراكب  ِل مالك  وسُ »قال يحيى: ,(155)«مطلوبةً 

 

 ( لحديث جابٍر السابق في صحيح مسلم.145)
ُقدامة   ( جبل الرَّحمة: هو الذي بوَسط أرض عرفات، وَحد  عرفة من الجبل المْشِرف على ُعَرنة إلى الجبال المقابلة له. انظر: المغني، البن146)
 (3 /410.) 
 (.112/ 8( المجموع شرح المهذب، للنووي ) 147)
 (.172/ 4( الحاوي الكبير، للماوردي ) 148)
 (.324/ 4( االستذكار، البن عبد البرِ  ) 149)
 (.  112/ 8(. وانظر المجموع، للنووي ) 185/ 8( شرح مسلم، للنووي ) 150)
 (.  383/ 5( الفتاوى الكبرى، البن تيمية ) 151)
 (.172/ 4( الحاوي الكبير، للماوردي ) 152)
 (.441/ 4القرآن بالقرآن، للشنقيطي ) ( أضواء البيان في إيضاح  153)
 (.  269/ 4(. وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض ) 189/ 4( شرح صحيح البخاري، البن بطَّال )154)
 (.341 -  340/ 4( شرح مسلم، للنَّووي ) 155)
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ــتريح إذا    اوإن وقف قائمً ،  إليَّ   وهو أحب  ،  ل يوم عرفة في الموقف عن بعيرهنزِ ب  أن يَ وال ُأحِ » :قال مالك,(156)«ذربالعُ   رُ عذَ أَ   فاهللُ  فله أن يســ
 .(157)«عليه فال شيءَ  - تهة بدابَّ لَّ وال عِ  - سها. قال أشهُب: وإن وقف بنفْ يَ عْ أَ 

ى ستفتَ ليُ  إلى ظهوره حتاج الناُس ى به ويَ دَ قتَ ن يُ أو كان ممَّ ، عاءف به عن الد  ضعُ أو كان يَ ،  اماشيً   عليه الوقوفُ   ق  شُ إن كان يَ »  :ووي النَّ قال  
إذا كان ا  وأمَّ ، هذه  ه والحالةُ من تركِ   أفضلُ  والركوبُ ، اوقف راكبً   ين أن النبي حيحَ فقد ثبت في الصَّ  ؛اه راكبً وقوف  له    فاألفضلُ ، ى بهدَ قتَ ويُ 

عند األصــحاب    هاأصــح  ،  للشــافعي  ه أقوال  ففي األفضــل في حق ِ ،  حتاج إلى ظهورهن يُ و ممَّ وال هُ ،  عليه ق  شُــ وال يَ ، اف بالوقوف ماشــيً ضــعُ ال يَ 
  .(158)«في هذا الموضع وهو المهم  ، له على الدعاء ونُ عْ وألنه أَ ، لالقتداء بالنبي  ؛ا أفضلُ راكبً 

 .(159)ع والخضوعه بالتواُض شبَ ألنه أَ  ؛الركوب أفضلُ  والثاني: تركُ 
 .(161)وهللا أعلم .ل الفضيلتين فيهاتعادُ لِ  (؛م ِ األُ )ه في وهو نص  ، (160)ما سواء  والثالث: هُ 

وهذا هو الصــــــــحيح. وقال بعض أصــــــــحابنا: ، ملة الطريقكما أنه في جُ ، من المشــــــــي  أن الركوب في تلك المواطن أفضــــــــلُ » :يبيقال الط ِ 
 .(162)«إال في مواطن المناسك كوبُ الر   األفضل في جملة الحج ِ 

 .(164) .يختلف باختالف األحوال واألشخاص :ويحتمل أن يقال، (163)عبا فيه من التَّ مَ لِ  ؛أفضل المشيُ  :بن راهويه قال إسحا ُ 

 

»وتختلف أفضليُة الحجِ  راكًبا أو ماشًيا بَحَسب الناس،  (. قال ابن تيمية:  19/ 3(، والمنتقى شرح الموطَّأ ) 572/ 3( موطَّأ مالك، بتحقيق األعظمي ) 156)
 (  383/ 5والوقوُف راكًبا أفضُل، وهو المذهب«. الفتاوى الكبرى، البن تيمية ) 

 (.395/ 2( النوادر والزيادات، للقيرواني ) 157)
المحا158) قطع  المصنِ ُف واألصحاب، وبه  القديم واإلمالء كما ذكره  في  المنصوص  القوُل هو  الباقون.  ( وهذا  والماَوْردي وآَخرون، وصحَّحه  ملي 

؛ فإن ذلك أَْعَوُن له على الدعاء. قال  (. قال ابن قدامة: »واألفضل، أن يقف راكًبا على بعيره كما فعل النبي   111/ 8المجموع شرح المهذب، للنووي ) 
لراجُل أفضُل؛ ألنه أخف  على الراحلة. ويحتمل التسويُة بينهما«.  وقف على راحلته«. وقيل: ا  أحمد، حين ُسِل عن الوقوف راكًبا، فقال: »النبي   

 (.380/ 3(. وانظر: فتح الباري، البن حجر ) 368/ 3المغني، البن قدامة ) 
، وقال إسحا : »المشُي أفضُل«، وهو محجوج  بفعِل النبي عل159) ، وفعل ذلك ابُن ُجريج والثَّوري  ه السالم.  ي( وكان ُحسيُن بن عليٍ  يمشى في الحجِ 

 (.190/ 4شرح صحيح البخاري، البن بطَّال ) 
 ( به قال اإلمامان مالك  وأبو حنيفة، رحمهما هللا تعالى، هذا حكُم الرَُّجل.160)
 (.283(، اإليضاح في مناسك الحج والعمرة، للنووي )ص: 111/ 8( المجموع شرح المهذب، للنووي ) 161)

ر له، وإن ر فهل يقف أو يجلسق هذا راجع  إلى مسألة من جلس على الدابَّة: هل هو جالس  أو قائمق فقال بعُض    وقيل: َيرَكب على دابَّته إن َتيسَّ لم َيتيسَّ
كان على دابَّته، وهذا نوُع جلوس، ومن هنا إذا وقف له  العلماء: إنه يقف أبلغ في التضر ع، وبعضهم يقول بالجلوس، والجلوُس فيه وجه ؛ ألن النبي  

 ., وهلل الحمد   وجه   وجه  وإذا جلس له 
نن ) 162)  (.1963/ 6( شرح المشكاة، للطيبي المسمَّى بالكاشف عن حقائق الس 

ه، وألن بن عباس أو  ي: »ومن استحب  للحاج  الركوَب فإنه َيستحب  له المشَي إلى مكة في المناسك إلى انقضاء حجِ  صى َبِنيه عند  قال أبو طالب المكِ 
، ُحج   وا ُمشاًة؛ فإن للحاجِ  الماشي بكلِ  َقَدٍم يخطوها سبَعمائة حسنة من حسنات الحرم، قيل: وما حسناُت الحرمق قال الحسنُة بمائة  موته فقال: يا َبِنيَّ

ةَ  إلى الموقف، ومن الموقف إلى المزدلفة في اإلفاضة، ومن المْشَعر الحرام غدا   ألف، وَأْوَكُد ما مشى فيه من المناسك وأفضُله ِمن مسجد إبراهيم  
 (.197/ 2ي ) النَّحر إلى ِمًنى، وفي أيام رْميه الِجَماَر«. ُقوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، ألبي طالب المك ِ 

 (.380/ 3( فتح الباري، البن حجر ) 163)
 (.383/ 5( الفتاوى الكبرى، البن تيمية ) 164)
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 (166)لها أن تكون في حاشــية الموقف  ب  ســتحَ ويُ »قال:   الماوردي    بهح ن صــرَّ وممَّ  .لها رُ ســتَ ألنه أَ   ؛(165)أن تكون قاعدةً   فاألفضــلُ   المرأةُ ا  وأمَّ 
 .(167)«حمةخرات والزَّ ال عند الصَّ ، في أطراف عرفة

 :يوم عرفة للا ي  د  والمناجاة بين ي  ع في التضر   الوقت جميع الحرص الشديد على اغتنام :عاشرالمطلب ال
َي هللُا عنه مُس ،  واســـــــتقَبَل الِقبلةَ  »قال:    عن جاِبِر َرضـــــــِ اَمُة ْبُن َزْيدٍ وعن  .«فلم َيَزْل واقًفا حتى َغَرَبِت الشـــــــَّ ِ  َقال ُأســـــــَ وِل ّللاَّ : ُكْنُت َرِديَف َرســـــــُ

 ٍ(168)«َفَتَناَوَل اْلِخَطاَم ِبِإْحَدى َيَدْيِه َوُهَو َراِفع  َيَدُه اأْلُْخَرى »َقاَل:  «َفَسَقَط ِخَطاُمَها، َناَقُتهُ َفَماَلْت ِبِه ، َفَرَفَع َيَدْيِه َيْدُعو»،  ِبَعَرَفات. 
 .هكلَّ  ل الوقتَ شمَ يَ حتى  ر هللاكْ ِمَن ذِ  اإلكثارِ  مع، ع والمناجاةالتضر   في االجتهادُ  بَعَرفة ُيستحب  لمن وقف

مُس فلم َيَزْل  »  :قوله َعه اإلنســانُ   غَ ســتفرِ على أن يَ   دليل   «واقًفا حتى َغَرَبِت الشــَّ حتى ،  هللا للدعاء والتضــرع والمناجاة يِ دَ في الوقوف بين يَ   ُوســْ
ِبِإْحَدى َيَدْيِه َوُهَو َراِفع  َيَدُه َفَتَناَوَل اْلِخَطاَم  »  :وكذا قوله.(169)،  ة الوقوف هذه إلهية  نَّ فيه أن ســُ   :اضيَ قال القاضــي عِ , ذلك اليوم  شــمُس   تغيبَ 

ر  وَ ورة من صــــُ على أكمل صــــُ ، هال ِ كُ لحظات الموقف   واغتنامِ ،  الدعاء  في جميعديد في رفع اليدين  الشــــَّ    على حرص النبي  دليل   «اأْلُْخَرى 
بظاهره وباطنه عن جميع   غويتفرَّ   ،أشغاله قبل الزوال م قضاءَ قد ِ أن يُ   وينبغيالشواغل ,ا من فارغً   ،القلب  بأن يكون حاضرَ   ؛بلَ المناجاة والطَّ 

  ينزعج بهم.لِالَّ  ؛  القوافل وغيرهمرُ وينبغي أن ال يقف في طُ  ،العالئق
ِريدِ  عن ْت َقاَل:  ،ِبَعَرَفاتٍ  َأْشَهُد َلَوَقْفُت َمَع َرُسوِل ّللاَِّ »َيُقوُل:  فيقَ ويد الثَّ بن سُ  الشَّ   .«َحتَّى َأَتى َجْمًعا َقَدَماُه اأْلَْرَض َفَما َمسَّ

 تهاالفي االب  هعلى اغتناام الوقات كلا      تاأكياد حرصاااااااااه  على  دليالٌ   عن بعير؟ حتى أتى جمعًاا  عادم  نزولاهو راكبـًا بعرفـات    النبي  ووقوفُ 
 .اإلجابةى فيه رجَ رغبة تُ  عاء؛ ألنه يومُ كر والد  في الذ ِ  االجتهادو  ،إلى هللا هعاء والتوج  والد  
يـلق مع أن االتفـا  على أن وقوف الليـل  واللَّ   هـارُ أو النَّ ،  دهوحْـ   يـلُ الفرض اللَّ   ل  حَـ وهـل مَ   النهاار دون الليال   فياه وقوف    يهال يكف  :لفواخت  

ــبال االحتياطُ وفيه ، ن لم يقفكمَ  -قوله   في معروفِ   -فإنه عنده  ؛اإال مالكً   ،جزئ هم على أن وقوف النهار يُ وأكثرُ ،  يجزئ  حتى تزول    ثِ كْ مُ ــ
 .(170)من الليل االمغيب ليأخذ جزءً  قَ وأن تحق  ، رةُ فْ الص  

 . (171)الشمس غيبِ على مَ  من الليل زائدٍ  زءٍ على االحتياط بأخذ جُ  ونهاًرا. وفيه دليل   الجمع بين الوقوفين لياًل  في أفضلية وال خالفَ 
مجـاوزة   مِ دَ كَـ   م  فعليـه دَ   دْ عُـ فلو خرج من عرفـة قبـل الغروب ولم يَ  ؛على أن اســــــــــــــتـدامـة الوقوف إلى الغروب واجبـة   بـه الحنفيـةُ   اســــــــــــــتـدلَّ وقـد  

وهو عند ، (174)به المالكية على وجوب الجمع بين الليل والنهار وقد يستدل  ،  (173)ب  ستحَ مُ عندهم  م  بخالف الشافعية؛ فإن الدَّ   ،(172)الميقات
  سخ:وفي بعض الن    «،ُص رْ حين غاب القُ »يب الشمس غِ على مَ  يل زائدٍ من اللَّ   ذ جزءٍ على االحتياط بأخْ   دليل   الحديث  ففي,  الشافعية مستحب  

 

 سيَّارة، وإال فاألفضُل أن تكون فيه وفيها؛ ألنهما َأسَتُر لها.( هذا إن لم يكن لها َهْوَدج  أو  165)
 ( َمَحل ه عند أمنها من ِفَرا  أهلها.166)
 (.94/ 4( الحاوي الكبير، للماوردي ) 167)
ديث  (، قال شعيب األرنوؤط: »ح258/ 4(، وابن خزيمة في صحيحه ) 158/ 4(، والنسائي في ُسننه الكبرى ) 146/ 36( أخرجه أحمد في مسنده ) 168)

 صحيح، رجاُله ثقات  رجاُل الشيخين«. وقال األعظمي: »إسناده صحيح«، وقال األلباني: »صحيح اإلسناد«.
 (.280/ 4( إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض ) 169)
 (.280/ 4( إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاض عياض ) 170)
 (.337/ 3( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) 171)
 (.64/ 4المبسوط، ) ( 172)
 (.119/ 8( انظر: المجموع، للنووي ) 173)
 (.35-33/ 13( انظر االستذكار، البن عبد البرِ  ) 174)
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ــي:    «،حتى غاب» ــوابه»قال القاضـــــــــ بياًنا  «ُص رْ حتى غاب القُ »  :ويكون قوله، ويحتمل أن الكالم على ظاهره»ووي:  قال النَّ ، «حين  :صـــــــــ
 .(175)«مُس الشَّ  تِ بَ رَ حتى غَ » :لقوله

 اإلكثار من دعاء يوم عرفة
َعْيبٍ  هِ ، َعْن َأِبيهِ ،  َعْن َعْمِرو ْبِن شــــــــــــــُ َعاِء ُدَعاُء َيْوِم َعَرَفةَ »َقاَل:  َأنَّ النَِّبيَّ  َعْن َجدِ   َوَخْيُر َما ُقْلُت َأَنا َوالنَِّبي وَن ِمْن َقْبِلي: اَل ِإَلَه ِإالَّ ،  َخْيُر الد 

 .(176)«َلُه اْلُمْلُك َوَلُه الَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِدير  ، ّللاَُّ َوْحَدُه اَل َشِريَك َلهُ 
 .(177)كر فيه بما فعله عليه السالم من التكبير والتهليل والدعاءالذ ِ  ةُ وفيه سنَّ 
 للدعاء بعرفةتر في وقوفه خاذ الس   البروز وعدم ات   الحرص على  :عشرحادي  الالمطلب 

ــنَّ  ــتظِ للواقف أن ال يَ   ةُ الســـــ ــَّ برُ بل يَ  ،لَّ ســـــ ــرَّ بأن يَ ،  ذرمس إال للعُ ز للشـــــ  ل أن النبي نقَ ولم يُ ،  ه في األذكاردعاؤه أو اجتهادُ   َص نقُ ر أو يَ تضـــــ
ــتظلَّ  ْينِ َعْن ُأمِ     .(178)رمي الجمرةَ وهو يَ   عليه بثوبٍ   لَ ل ِ ظُ  أن النبي مع ثبوت  ، بعرفات اسـ ــَ وِل هللِا »َقاَلْت:    اْلُحصـ ــُ َة   َحَجْجُت َمَع َرسـ َحجَّ

 .(179)«َحتَّى َرَمى َجْمَرَة اْلَعَقَبةِ ، َواآْلَخُر َراِفع  َثْوَبُه َيْسُتُرُه ِمَن اْلَحر ِ  َوَأَحُدُهَما آِخذ  ِبِخَطاِم َناَقِة النَِّبيِ  ، َفَرَأْيُت ُأَساَمَة َوِباَلاًل ، اْلَوَداعِ 
:  دُ قال عب  .ق«له متَ حرَ لمن أَ َأْضِح »وقال:  ،مر فيهذ بقول ابن عُ تأخُ  مْ أَ ، إليك ب  حَ أَ  ل  ستظِ م يَ رِ أبي عن المحْ  سألتُ »ّللاَّ
 .(181)ونحوها امس بعًص ستظلَّ يومٍِذ من الشَّ أن يَ  مالك   هَ رِ وكَ . (180)«له لمن أحرمتَ َأْضِح مر: ول ابن عُ قَ لِ  ؛ل  ستظِ ال يَ »فقال: 

 :سانصر والل   مع والب  ك الس  ل  م  األمر ب :عشرحادي  ال المطلب

 

 (.8/619شرح سنن أبي داود، البن رسالن ) ( 175)
ي حميد، وهو  (. قال أبو عيسى: »هذا حديث  غريب من هذا الوجه، وحمَّاُد بن أبي حميد هو: محمد بن أب464/ 5( أخرجه الترمذي في ُسننه ) 176)

«. تحفة الذاكرين  أبو إبراهيم األنصاري  المديني، وليس هو بالقويَّ عند أهل الحديث«. قال الشوكاني: »وأخرجه أيًضا من حديثه أحمُد بإسناٍد رجاُله ثِ  قات 
ة الِحصن الَحصين، للشوكاني )ص:   أَس به بمجموع ُطُرقه«.(. قال األلباني: »حسن«، وقال عبد هللا السعد: »وإسناده ال ب248بعدَّ

يه، ومن ذلك ما جاء من ُمرَسل طلحَة بِن ُعبيد هللا بن كريز، عند اإلمام مالك في الموطَّأ )  (، وعبد الرزَّا  في مصنَّفه  1/422والحديُث له شواهُد ُتقوِ 
(: »ال خالَف عن مالٍك في  6/39برِ  في التمهيد ) (. قال ابُن عبد ال188/ 2(، والبيهقي في ُسننه الكبرى ) 103(، والمحاملي في الدعاء )ص  378/ 4) 

،  191إرسال هذا الحديث، كما رأيَت، وال أحفُظه بهذا اإلسناد مسَنًدا من وجٍه ُيحَتج  بمثِله«. وقال البيهقي في فضائل األوقات رقم )  (: »هذا مرسل  َحَسن 
وقد ُروي الحديُث مسَنًدا من طريق جماعٍة من الصحابة، ولكنها ال تخُلو من َمقال،  . «وقد ُرِوَي من حديِث مالٍك موصواًل بإسناٍد آخر، وَوْصُلُه َضعيف  

 (: »وُمرَسُل مالٍك أثبُت من تلك المسانيد«.41/ 6ولذا قال ابُن عبد البرِ  في التمهيد ) 
 (.282/ 4( إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض ) 177)
 (.117/ 8( المجموع شرح المهذب، للنووي ) 178)
 (.944/ 2( أخرجه مسلم في صحيحه ) 179)

، ورخَّص فيه أكثرُ  َوابِ  ، نازاًل باألرض وراكًبا على ظهور الدَّ  أهل العلم، إال  أن مالك بن  قال الخطَّابي: »فيه من الفقه أن للُمْحِرم أن َيستِظلَّ بالمظالِ 
، عن ابن ُعمر أنه رأى رجاًل قد جعل على َرْحِله ُعوًدا له ُشْعبتان، وجعل عليه  أنس وأحمد بن حنبل كانا يكرهان للُمْحِرم أن َيستِظلَّ راكًبا. وروى أحمد

نن، للَخطَّابي )  مس«. َمعالم الس   (.179/ 2َثوًبا َيستِظل  به وهو ُمْحِرم ، فقال له ابُن ُعمر َأْضِح للذي أحرمَت له؛ أي: اْبُرْز للشَّ
 (.195/ 8( الجامع لعلوم اإلمام أحمد، مسائل عبد هللا ) 180)
 (.395/ 2( النوادر والزيادات، للقيرواني ) 181)
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وِل ّللاَِّ »: َقاَل اْبَن َعبَّاسٍ  اءَ ،  َيْوَم َعَرَفةَ  َكاَن ُفالن  َرِديَف َرســــــــــُ وُل ّللاَِّ  ، َوَيْنُظُر ِإَلْيِهنَّ   َقاَل: َفَجَعَل اْلَفَتى ُيالِحُظ النِ ســــــــــَ  َقاَل: َوَجَعَل َرســــــــــُ
ِرُف َوْجَهُه ِبَيِدِه ِمْن َخْلِفِه ِمَراًرا ــْ وُل ّللاَِّ  ،  َقاَل: َوَجَعَل اْلَفَتى ُيالِحُظ ِإَلْيِهنَّ ، َيصـــــــــــ ــُ ِإنَّ َهَذا َيْوم  َمْن َمَلَك ِفيِه ،  اْبَن َأِخي» :َقاَل: َفَقاَل َلُه َرســـــــــــ

 .(182)«ِفَر َلهُ غُ  َوِلَساَنهُ   َوَبَصَرهُ  َسْمَعهُ 
 :[197 :]البقرة}َفَمْن َفَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَ  َواَل ِجَداَل ِفي اْلَحجِ  {  :في قوله تعالى ،يديرِ الماتُ  قال

ــْ وأَ » ــبحانه وتعالى أمر بحفظ الل ِ   -وّللاَّ أعلم    -األمور   هُ بَ شــــــ ــان والفَ بتأويل اآلية: أن ّللاَّ ســــــ  ر من فســــــــو ٍ ذكَ ما يُ  ج في اإلحرام عن كل ِ رْ ســــــ
ن  وع  .وذكر الحديث ،  رسـول هللا يفَ دِ ى أن الفضـل بن َعبَّاٍس كان رَ روَ ث بالفعل والقول؛ ألنه يُ فَ وعن الرَّ ،  مةومخاصـَ   لةومجادَ ، ومعصـية

 .(183)«هبَ غِض ك حتى تُ صاحبَ  لْ ال تجادِ »أنه قال:  - رضَي ّللاَُّ تعالى عنه - ابن َعبَّاسٍ 
 ذلك محظور    كل  ،  ثفَ دال والرَّ فكذلك المعاصي والفسو  والجِ ،  رمتهحُ ا لِ تعظيمً   يوم عرفة  صَّ ولكنه خَ   ،ذلك في غير ذلك اليوم  حظرُ  ومعلوم  

ا  ه إياها بحال اإلحرام تعظيمً ويكون تخصــــــــيصــــــــُ   ،فظا فيه وفي غيره بعموم اللَّ أو كان محظورً  ،حظره اإلحرامُ ا  كان ممَّ   ســــــــواء  ومراد  باآلية؛  
 .وقت في كل ِ  وإن كانت محظورةً  ،لإلحرام
 .(184)«مات في ذاك اليومحه عن المحرَّ ار منها: حفظ جو ، دة  متعد ِ  عرفة له فضائلُ  فيومُ » :رجب قال ابنُ 
مس  ب  التبكير :عشر نيثاال المطلب ل فة  بعد غروب  الش  ف ع  إلى مزد  كينة  ب الد  ق ار   الس   عس  في المت   مع اإلسراع، والو 

ْفرُة قلياًل حتى غاب الُقْرُص بَ رَ فلم َيَزْل واقًفا حتى غَ »  :قال عن جابٍر َرِضَي هللُا عنه مُس وَذهبِت الص  ودفع ، فأرَدَف أسامَة َخْلَفه، ِت الشَّ
مامِ رسوُل هللا  كينةَ ، ويقول بيده الُيْمنى: أي ها النَّاُس ، َك َرْحِلهرِ حتى إنَّ َرْأَسها َلُيِصيُب َموْ ، وقد َشَنَق للَقْصواِء بالزِ  كينةَ  السَّ وقال   .(185)«السَّ

   «.َنصَّ فإذا َوَجَد َفجوًة ، كان يسيُر الَعَنقَ » :ن رسول هللا إ  :أسامُة َرِضَي هللُا عنه 
مسِ ب ُغرو د بع -  ج  ُيَسن  أن َيْدَفَع الحا  .(186)فإذا وجد فجوًة أسرعَ ، والَوقارُ  كينةُ إلى ُمْزَدِلفَة وعليه السَّ  - غروبها ق كمالُ تحقَّ يَ و  الشَّ

ه نَ مكِ يُ لِ  له الوقتُ  سـعَ وليتَّ ، بادر إلى المناسـكليُ   اإلسـراعَ  اسـتحبَّ   جةً رْ فإذا وجد فُ   ،ير في حال الزحامفق في السـَّ الر ِ   فيه اسـتحبابُ »:  وي  وَ قال النَّ 
 .(187)«أعلم -تعالى  - وّللاَُّ  .في حال الزحمة فقُ الر ِ 

 .كينة والوقاربالسَّ  بالخروج من عرفة بعد غروب الشمس  وفيه التبكيرُ 
 ذاكًرا هلل عز  وجل   ايً لب   م   ارً مستغف  يض ف  ي  أن  :عشرثالث  ب الطلالم
 .[199:البقرة ] }ُثمَّ َأِفيُضوا ِمْن َحْيُث َأَفاَض النَّاُس َواْسَتْغِفُروا ّللاََّ ِإنَّ ّللاََّ َغُفور  َرِحيم  {  :هللا تعالى قال

 

(182 ( الزهد  في  وكيع  أخرجه   )1 /977 ( مسنده  في  وأحمد   ،)5 /355 ( صحيحه  في  خزيمة  وابن  مسنده  1336/ 2(،  في  الـَمْوِصلي  يعلى  وأبو   ،)
(، كل هم من  499/ 5(، والبيهقي في شعب اإليمان ) 232/ 12) (، والطبراني في المعجم الكبير  291/ 1(، وابن أبي الدنيا في آداب اللسان ) 330/ 4) 

(، قال حسين سليم أسد: »إسناده  131/ 2طريق سكين بن عبد العزيز به. قال المنذري: »رواه َأْحمُد ِبِإْسَناد َصِحيح«. الترغيب والترهيب، للمنذري ) 
 (.330/ 4صحيح«. مسند الـَمْوِصلي ) 

، والبيهقي، وأبو َيْعَلى، وأحمد بن حنبل، بإسناٍد صحيح«. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد  قال الُبوِصيري: »رواه أبو داود ا  ، وابن ُخزيمة، والطبراني  لطَّيالسي 
 (.216/ 3المسانيد العشرة، للبوصيري ) 

 (.91/ 2( تفسير الماتريدي = تأويالت أهل السنَّة ) 183)
 (.283( لطائف المعارف، البن رجب )ص:  184)
 (.889/ 2م في صحيحه ) ( أخرجه مسل185)
 سار َسيًرا فيه سرعة .  -أي: مكاًنا متَّسًعا، ليس به ِزحام   –( أي إنه كان يسير َسيًرا رفيًقا من أْجل الرِ فق بالناس، فإذا وجد َفْجوًة 186)
 (.6/338(، واإلعالم بفوائد عمدة األحكام، البن الـُملقِ ن ) 35/ 9( شرح مسلم، للنووي ) 187)
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ُثمَّ َأْرَدَف الَفْضَل ِمَن المْزَدِلَفِة ِإَلى  ،  ُمْزَدِلَفةِ ـــــــــِمْن َعَرَفَة ِإَلى ال َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي ّللاَُّ َعْنُهَما: َأنَّ ُأَساَمَة َرِضَي ّللاَُّ َعْنُه َكاَن ِرْدَف النَِّبيِ  
 .(188)«ُيَلبِ ي َحتَّى َرَمى َجْمَرَة الَعَقَبةِ  َلْم َيَزِل النَِّبي  »َقاَل: َفِكاَلُهَما َقاَل: ، ِمًنى

ــتغفار ألنها مَ   -تعالى    -وأمر    :عطية قال ابنُ  ــاقطُ بُ القَ  ان  ظَ ه ومَ نُ واطِ باالســــ ، ما فرغ من عبادةكلَّ ، وهكذا ينبغي للعبد .(189)حمةالرَّ  ول ومســــ
 .(190)ه على التوفيقرَ شكُ ويَ ، عن التقصير ستغفر هللاَ أن يَ 

ــِ   ــةُ رين المفســــــ ُتْم ِمْن َعَرفاٍت َفاْذُكُروا ّللاََّ {كيف يقال: ،  الكالم ال يقتضــــــــي ذلك  فظاهرُ  ؛(191)من عرفات  على أنها اإلفاضــــــ ــْ ثم ، }َفِإذا َأَفضــــــ
أفاض  يضـــــــــوا من حيث فِ ه: ثم أَ تقديرُ ،  اوتأخيرً  االتفســـــــــير: أن فيه تقديمً   الكالم على ما قال أهلُ   يضـــــــــوا من عرفاتق غير أني أقول: وجهُ فِ أَ 

 .(192)«م من عرفات فاذكروا هللاَ فاذا أفضتُ ، الناُس 
 الخاتمة

 .على أشرف األنبياء والمرسلين والسالم والصالةُ ، العالمين هلل رب ِ  الحمدُ 
 .صة من األحاديثنن المستخل  الس   وإليكم بعض  ، هذا أشكر المولى على تيسير؟  وفي ختام بحثي 
 .الُغْسُل للوقوِف بَعَرفة •
ْيُر من ِمًنى إلى َعَرفَة صباًحا بعد طلوِع َشْمِس يوِم َعَرفة •  ة.رَ مِ بنَ  زولُ والن   ،السَّ
 ، ينمَ ورجع من عرفات إلى مزدلفة في طريق المأزِ  ،َضب ٍ هو طريُق في طريقه لعرفة  الطريق الذي سلكه رسول هللا  •
 .إلى عرفة الطريق في همرَ كْ ذِ  كان التلبية والتكبير •
 .الصوت بالتلبية والتكبيررفع  •
 .ُخطبُة َعَرفة قبل الصالة يوم عرفة •
 واإلسرار بالقراءة فيهما. بهما والتهجيرُ  ،بعرفةوجمُعهما صالة الظهر والعصر  قصرُ  •
 .االفطر يوم عرفة لمن وقف بها حاجًّ   استحباب •
 .ةَ لَ بْ  القِ اًل ستقبِ مُ ، ة من بعد الصالة إلى مغرب الشمسابَّ على الدَّ   وقوفه •
 .عرفة يومَ  هللا يِ دَ ع والمناجاة بين يَ في التضر   الوقت جميع الحرص الشديد على اغتنام •
 .عاء بعرفةتر في وقوفه للد  خاذ الس ِ ات ِ  وعدمِ  روزِ الحرص على البُ  •
 .سانمع والبصر والل ِ ك السَّ لْ األمر بمَ  •
مسِ   التبكير • ْفُع إلى مزَدِلفَة بعد غروِب الشَّ كينةِ  بالدَّ  .عسَ تَّ مُ ـفي ال مع اإلسراع، والَوَقارِ  بالسَّ
 .ذاكًرا هلل عزَّ وجلَّ   ايً لب ِ مُ   ارً مستغفِ  يَض فِ أن يُ  •

 :من التوصيات
نن والســـ  ،  لألوقات الفاضـــلة فة من مكانةٍ ة المشـــرَّ ورد في الكتاب العزيز والســـنَّ  ع ماة بتتب  توجيه الدراســـات العلمية في الكتاب والســـنَّ  •

  .الواردة فيها
 

 (.931/ 2(، ومسلم في صحيحه ) 137/ 2ي في صحيحه ) ( أخرجه البخار 188)
 (.276/ 1( تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) 189)
 (.92( تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن )ص: 190)
 (.230/ 1(، وتفسير البغوي ) 261/ 1(، وتفسير الماوردي ) 96/ 2( انظر: تفسير الماتريدي ) 191)
 (.167/ 1في علم التفسير، البن الجوزي )   ( زاد المسير192) 
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ــَّ هذا ما تَ  ــألُ أَ   وهللاَ   ،الحمدُ   ه وهللِ ر بيانُ يسـ ــَّ  التوفيقَ   سـ ــأله  أو   ،في القول والعمل  وأن يباركَ   ،دادَ والسـ ــبحانه  -سـ   اأن يجعله خالصـــً   - سـ
 .وينفعني به والمسلمين، هرَ كْ لنا ذِ  رَ يس ِ ويُ ، لوجهه الكريم
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 المصادر والمراجع فهرس
 .القرآن الكريم

 (ت: دار المشكاة للبحث العلمي. دار الوطن 840الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. ألحمد البوصيري )إتحاف 
 األولى. ( ت: فؤاد عبد المنعم. دار المسلم للنشر والتوزيع  . الطبعة:319اإلجماع. ألبي بكر محمد بن المنذر )

 القاهرة.  –هـ(. الناشر: دار الحديث 450األحكام السلطانية. لعلي بن محمد بن محمد بالماوردي )
ض، دار الكتب العلمية،  ت:هـ(.463، يوسف بن عبد البرِ  )االستذكار  الطبعة: األولى.سالم عطا، ومحمد ُمعوَّ

 هـ(. 319ألبي بكر محمد بن المنذر النيسابوري )المتوفى:  اإلشراف على مذاهب العلماء .
 هـ(. دار الفكر للطباعة .1393أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . لمحمد األمين بن محمد الشنقيطي )

  .1ط:هـ(ت: يْحَيى ِإْسَماِعيل. الناشر: دار الوفاء للنشر مصر، 544) للقاضي عياض إكمال المعلم بفوائد مسلم 
 م. 1990هـ/1410بيروت، بدون طبعة،  -هـ(دار المعرفة 204محمد بن إدريس المطلبي القرشي المكي )المتوفى: . لاألم

 هـ . 1425هـ( . دار الحديث القاهرة . 595)بن رشد القرطبي بداية المجتهد ونهاية المقتصد . ألبي الوليد محمد 
 هـ(. الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع. 804لشافعي المصري )البدر المنير في تخريج األحاديث. البن الملقن ا

 هـ(. َمكَتَبُة الر شد، الرياض. 1182التحبير إليضاح معاني التيسير، لمحمد بن إسماعيل )
 بيروت.  –هـ( دار الكتب العلمية 1353تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي. لمحمد عبد الرحمن )المتوفى:   

 هـ(، دار القلم. 1250تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كالم سيد المرسلين. لمحمد بن علي الشوكاني )
 هـ  1414ة، بيروت الطبعة: الثانية، هـ(. دار الكتب العلمي540تحفة الفقهاء. لمحمد بن أحمد السمرقندي )

  .هـ 1406هـ(دار الكتب العلمية. الطبعة: الثانية، 587بدائع الصنائع. ألبي بكر بن مسعود الحنفي ) 
 هـ( ت: إبراهيم شمس الدين. دار الكتب العلمية.656لترغيب والترهيب. لعبد العظيم ، المنذري ) 

 . 1426هـ(، ت مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، 333ِريدي )محمد بن محمد الماتُ لتفسير الماُتِريدي, 
 . ت: مصطفى العلوي، ومحمد البكري التمهيد لما في الموطَّأ من المعاني ، يوسف بن عبد البرِ  الُقْرُطبي 

 مكتبة دار السالم، . هـ(ت: محمَّد إبراهيم1182التنوير شرح الجامع الصغير . لمحمد بن إسماعيل، الكحالني )
 .  2014 – 8 - 15الجامع الصحيح للسنن والمسانيد. صهيب عبد الجبار. تاريخ النشر: 

 هـ(911صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته. لعبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي )المتوفى:   
الجامع المسـند  .دار الغرب اإلسـالمي هــــــــــــــــ(ت: بشـار معروف . الناشـر:279الجامع الكبير ,سـنن الترمذي . محمد ، الترمذي )

 محمد بن إسماعيل البخاري. ت: محمد الناصر ل ,الصحيح المختصر من أمور رسول هللا 
 المقدمات  . لخالد الرباط، سيد عزت عيد ]بمشاركة الباحثين بدار الفالح[.  –الجامع لعلوم اإلمام أحمد 

 عادل عبد الموجود  . دار الكتب العلمية، بيروت. ,معوض  هـ( ت: علي450الحاوي الكبير. لعلي بالماوردي ) 
 . ن درادكه، مكتبة الرسالة الحديثةحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. ألبي بكر محمد القفال. ت: ياسي

 الرياض -هـ(. دار المعارف السعودية 256خلق أفعال العباد. لمحمد بن إسماعيل البخاري، )
  .دار المعراج الدولية.شرح المجتبى )شرح سنن النسائي( . محمد بن عليذخيرة العقبى في 
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 مكتبة المنار اإلسالمية،  -مؤسسة الرسالة، بيروت ,هـ(751زاد المعاد في هدي خير العباد. ل ابن قيم الجوزية )
 .1430ة العالميةهـ(، تحقيق شعيب األرنؤوط، وآخرون، دار الرسال273سنن ابن ماجه، ألبي عبد هللا، القزويني )

 قره بللي، دار الرسالة العالمية.شَعيب األرنؤوط، ومَحمَّد  ت:هـ(،275سليمان بن األشعث )سنن أبي داود،،
 هـ(ت: محمد عبد القادر. دار الكتب العلمية، بيروت .458السنن الكبرى . أحمد بن ، أبو بكر البيهقي )

الشافي فْي َشْرح  هــ.   1421  ,هــ(ت : حسن عبد المنعم. الناشر: مؤسسة الرسالة303)، النسائي   أحمد بن شعيب.السنن الكبرى 
اِفعي   .َياسر إبراهيم . َمكَتبَة الر ْشدِ  -ت: أحمد سليمان ,المبارك الجزري ابن األثير ,ُمْسَند الشَّ

 . ومحمد الشاويش، المكتب اإلسالمي شعيب األرنؤوط،ت :هـ(، 516الحسين ابن الفرَّاء الَبَغوي ) شرح السنَّة، ، 
 هـ.  1417 .هـ( ت: د. عبد الحميد هنداوي مكتبة نزار الباز743شرح الطيبي على مشكاة للحسين الطيبي )

 : إدارة الثقافة اإلسالمية . الناشر: لجنة مختصة ,ت, شرح مصابيح السنة البغوي شرح المصابيح البن الملك. 
 هـ(الناشر: المكتب اإلسالمي. 728شرح حديث النزول. ألبي العباس أحمد ابن تيمية الحنبلي )

 شرح زاد المستنقع، لمحمد المختار الشنقيطي. 
  .األولى(ت: عدد من الباحثين بدار الفالح. دار الفالح الطبعة:  844بن رسالن )شرح سنن أبي داود. ألحمد 

 .هـ(ت: النجار. محمد الحق. عالم الكتب. الطبعة: األولى321شرح معاني اآلثار. ألبي جعفر الطحاوي )
  بالهند. الرشد بالتعاون مع الدار السلفية,هـ(ت: عبد العلي حامد458بكر البيهقي ) يبألشعب اإليمان  ، 

 . المكتب اإلسالمي. هـ(1420المتوفى: محمد ناصر الدين األلباني )ل. صحيح الجامع الصغير وزياداته
 م.  1968هـ( ت: إحسان عباس. دار. الطبعة: األولى، 230الطبقات الكبرى. ألبي عبد هللا محمد بن سعد ، )

  .الناشر: دار إحياء التراث العربي هـ( .855عمدة القاري شرح صحيح البخاري. محمود بن أحمد العيني )
 العلمية. بيروت. الطبعة: األولى.هـ( ت: القلعجي. دار الكتب 597عبد الرحمن بن الجوزي )لغريب الحديث . 

 1402, دمشق: هـ(ت: الغرباوي, عبد القيوم. دار الفكر  388غريب الحديث. ألبي سليمان حمد الخطابي ) 
 بيروت.  -أحمد بن حجر العسقالني. دار المعرفة  فتح الباري شرح صحيح البخاري .

  .هـ(ت: مجموعة من العلماء . مكتبة الغرباء795فتح الباري شرح صحيح البخاري . لعبد الرحمن بن رجب )
 (. دار إحياء التراث العربي. 1378بلوغ األماني. ألحمد الساعاتي ) الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد,ومعه

 العثيمين. ت: صبحي رمضان، أم إسراء بيومي. المكتبة اإلسالمية.  دفتح ذي الجالل واإلكرام. لمحم
 مكة المكرمة .  -هـ(. ت: القيسي. مكتبة المنارة 458فضائل األوقات . ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي )

ة، ألبي القاسم، سليمان الطََّبراني )ف  :عمَّار الجزائري، مكتبة العمرين.هـ(، ت360ضل عشر ذي الحجَّ
 هـ(. مكتبة الرياض 463الكافي في فقه أهل المدينة  . ليوسف بن عبد البر القرطبي )

 .هـ(. مكتبة الرشد 235المصنف في األحاديث واآلثار. ألبي بكر بن أبي شيبة، ) 
 هـ(. دار الكتب العلمية. 1051ع عن متن اإلقناع. لمنصور بن يونس البهوتى الحنبلى )المتوفى: كشاف القنا
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 الكواكب الدراري     الرياضالبواب. الناشر: دار هـ(. ت:597ج عبد الرحمن الجوزي )كشف المشكل من حديث الصحيحين. أبو الفر 
  .هـ( الناشر: دار إحياء التراث العربي786في شرح صحيح البخاري. محمد الكرماني )

 . ر ابن حزمدا. هـ(795لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب، ). لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف
 بيروت.  –فة هـ( . دار المعر 483المبسوط  . لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي )المتوفى: 

 هـ(. ت: عبد الرحمن بن قاسم  . مجمع الملك فهد. 728حمد بن عبد الحليم بن تيمية )ألمجموع الفتاوى .  
ــ(.  652المحرر في الفـقه على مـذهـب اإلمـام أحمـد بن حنـبل. لعـبد الســــــــــــــالم ابن تيمـية الحراني، مجـد اـلدين )المتوفى:        هــــــــــــــــــــــــــ

 هـ. 1404الرياض الطبعة الثانية  -مكتبة المعارف
 م1994 -هـ 1415الطبعة: األولى، . دار الكتب العلمية. هـ(179لمالك بن أنس )المتوفى: .  المدونة

 يل، بيروت. الطبعة: األولى.مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع. لعبد المؤمن بن عبد الحق، دار الج
  1403هـ(. عالم الكتب، بيروت. 487سماء البالد والمواضع. ألبي عبيد عبد هللا البكري )معجم ما استعجم من أ

 .  هـ( . َدار الَغرب اإلسالمي543المساِلك في شرح ُمَوطَّأ مالك . القاضي محمد بن عبد هللا االشبيلي المالكي )
 . الناشر: دار الكتب العلمية.ا هـ(ت: مصطفى عط405لحاكم محمد بن عبد هللا )ل ,المستدرك على الصحيحين

 هـ(ت: شعيب األرنؤوط ، وآخرون مؤسسة الرسالة. 241مسند اإلمام أحمد. ألبي عبد هللا أحمد الشيباني ) 
اج,إحياء التراث.ملسو هيلع هللا ىلصالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا   ،لمسلم بن الحجَّ

 هـ(. دار المأمون للتراث. دمشق. 307ألبي يعلى أحمد بن علي )مسند الموصلي. 
 المكتبة العتيقة ودار التراث .هـ(  دار النشر: 544مشار  األنوار على صحاح اآلثار. لعياض بن موسى السبتي، )

ْنعاني )  .بيروتالمكتب اإلسالمي،  هـ(، ت: األعظمي211المصنَّف، ، عبد الرزَّا  بن همَّام الِحْمَيري الصَّ
 هـ(. ت: طار , عبد المحسن الحسيني . 360لمعجم األوسط . لسليمان بن أحمد ، أبو القاسم الطبراني )

 هـ(ت: محمد الشاذلي. 536الُمْعلم بفوائد مسلم. محمد بن علي التَِّميمي المازري المالكي )المتوفى: 
 هـ(  . مكتبة القاهرة . 620دسي )المتوفى: المغني البن قدامة . عبد هللا بن أحمد ، الشهير بابن قدامة المق

 . الطبعة: األولىهـ(دار النوادر. وزارة األوقاف الكويتية.  727المفاتيح في شرح المصابيح. الحسين الُمْظِهري )
 هـ 1332هـ(مطبعة السعادة. الطبعة: األولى، 474) لسليمان بن خلف الباجي المنتقى شرح الموطأ. 

ــ(، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار  179موطَّأ اإلمام مالك، لمالك بن أنس بن مالك بن عامر اأَلْصَبحي المدني )المتوفى:   هــ
 م.  1985 -هـ  1406لبنان،  –إحياء التراث العربي، بيروت  

 ي. الناشر: مكتبة نزار الباز. هـ( ت: عبد الحميد هنداو  661الميسر في شرح مصابيح السنة. لفضل هللا الت وِرِبْشِتي )  
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In this study, the researcher clarifies the sunnahs, decency, virtues and merits of the Day of 

Arafah for a pilgrim from Al-Qura’an and Al-Sunnah. Through tracing the hadiths on the Day of 

Arafah, and the sayings of trusted scholars, the sunnahs of the day will be extracted. This study 

relied on the inductive approach then the deductive approach by extrapolating and inducting the 

commentators on the hadiths of the Day of Arafah and deducting their meanings, merits, wisdom 

and benefits; taking into account the methodology of scientific research in terms of order, 

attribution, sayings, discussion and preponderance when needed  . 

Sunnahs of the Day of Arafa include showering to stand on Arafat, walking from Mina’ to Arafat 

on the day of Arafa after the sunrise, heading to Namirah with takbir and talbiyah loudly. 

Returning from Arafat to Muzdalifah through Tareeq Al-Ma’zamin. Arafa’s Khutbah is after 

Zawal and before Al-Dhuhr prayer then shortening prayers of Al-Dhuhr and Al-Aser with a silent 

reciting. It is recommendable (Mustahab) for those pilgrims who are in Arafat not to fast, but 

giving much attention to supplications while being careful to be prominent and not covered, and 

protecting hearing, sight and tongue. Then, going early to Muzdalifah after sunset with calmness 

(Sakina) and reverence (Waqar), with speeding when possible and seeking forgiveness by 

supplicating Almighty  . 
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