( الصحيحة )
ما من يوم أكثر من أن يعتق اهلل فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه
ليدنو ثم يباهي بهم المالئكة فيقول  :ما أراد هؤالء ؟
عن أبي هريرة قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم اليوم الموعود يوم
القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة وما طلعت الشمس
وال غربت على يوم أفضل منه فيه ساعة ال يوافقها عبد مؤمن يدعو اهلل
بخير إال استجاب اهلل له وال يستعيذ من شيء إال أعاذه اهلل منه ( صحيح
)

حديث عُ َم َر بْن الْ َخطَّاب ،أ َّ
ين
َن َر ُجالا م َن الْيَ ُهود قَ َ
ال لَهُ :يَا أَم َير ال ُْم ْؤمن َ
ك
آيَة في كتَاب ُك ْم تَ ْق َرءُونَ َها ،لَ ْو َعلَْي نَاَ ،م ْع َش َر الْيَ ُهود نَ َزلَ ْ
ت ،الَتَّ َخ ْذنَا ذل َ
ت َعلَْي ُك ْم
ال :أَي آيَة قَ َ
الْيَ ْوَم عي ادا قَ َ
ْت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ
ال (الْيَ ْوَم أَ ْك َمل ُ
ك الْيَ ْوَم،
يت لَ ُك ُم اإل ْسالَ َم ديناا) قَ َ
عيه َم ُر :قَ ْد َع َرفْ نَا َذل َ
ن ْع َمتي َوَرض ُ
ال ُ
ت فيه َعلَى النَّبي صلى اهلل عليه وسلم َو ُه َو قَائم ب َع َرفَةَ،
َوال َْم َكا َن الَّذي نَ َزلَ ْ
يَ ْوَم ُج ُم َعة(متفق عليه)
ويكثر من التهليل فإنه خير الدعاء يوم عرفة لقوله صلى اهلل عليه وسلم :
" أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة  :ال إله إال اهلل وحده ال شريك
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير "الصحيحة

يباهي بهم المالئكة كما في الحديث  " :ما من يوم أكثر من أن يعتق اهلل
فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم المالئكة فيقول :
ما أراد هؤالء ؟ " مسلم
وروى ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن
مالك قال :
وقف النبي صلى اهلل عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب
فقال يا بالل أنصت لي الناس فقام بالل فقال أنصتوا لرسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم فأنصت الناس فقال معشر الناس أتاني جبرائيل عليه
السالم آنفا فأقرأني من ربي السالم وقال إن اهلل عز وجل غفر الهل
عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات فقام عمر بن الخطاب رضي
اهلل عنه فقال يا رسول اهلل هذا لنا خاصة قال هذا لكم ولمن أتى من
بعدكم إلى يوم القيامة فقال عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه كثر خير اهلل
وطاب
( صحيح لغيره )
عن بالل بن رباح أن النبي صلى اهلل عليه و سلم قال له غداة جمع يا
بالل أسكت الناس أو أنصت الناس ثم قال إن اهلل تطول عليكم في
جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل ادفعوا
باسم اهلل * ( صحيح )

صيام يوم عرفة أحتسب على اهلل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي
بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على اهلل أن يكفر السنة التي قبله
مسلم
الدماء في الحج::الفدية:مخالفة واجب
جزاء الصيد :اذا صاد شيئا
االحصار:اذا منع من الحج
التمتع:اذا اتى النسك متمتعا
كيف كانت العرب تلبي تقول":لبيك اللهم لبيك  ،لبيك ال شريك لك ،
إال شريك هو لك  ،تملكه وما ملك"؟ المشركون كانوا يقولون هذا.

لك وقُ ْربا منكَّ ،
اب:
طاعةا َ
إجابَة .وقَ ْولُهم :لَبَّ ْي َ
كَ :م ْعنَاه َ
ألن اإللْبَ َ
التَّ لْبيَةَُ :
ت.
بالم َكان ولَبَّْب ُ
ب ،ألْبَْب ُ
ال ُق ْر ُ
ت َ

إسعاد
وس ْع َديْ َ
إس َعادا لك بع َد ْ
ك أي ْ
وقولُهم لَبَّ ْيك َ

طاعتك إلْبابا بَ ْع َد إلْباب وإجابَةا بَ ْع َد إجابَة أو
 :لَبَّ ْي َ
ك أي  :أنا ُمقيم على َ

ك
صدي لَ َ
َم ْعناهُ  :اتجاهي وقَ ْ
( صحيح لغيره )

وعنه رضي اهلل عنه قال سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو
مسند ظهره إلى الكعبة يقول الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة
ولوال أن اهلل تعالى طمس نورهما ألضاءتا ما بين المشرق والمغرب
رواه الترمذي

وفي رواية للبيهقي قال ( حسن صحيح ) إن الركن والمقام من ياقوت
الجنة ولوال ما مسه من خطايا بني آدم ألضاء ما بين المشرق والمغرب
وما مسهما من ذي عاهة وال سقيم إال شفي
عن السدي قال :لما فرغ إبراهيم وإسماعيل من بنيان البيت ،أمره اهلل أن
ْحج ) [سورة الحج ،]72:فنادى بين
ينادي فقالَ (:وأَذ ْن في النَّاس بال َ
أخشبي مكة )1( :يا أيها الناس! إن اهلل يأمركم أن تحجوا بيته .قال:

فوقرت في قلب كل مؤمن ،فأجابه كل من سمعه من جبل أو شجر أو
دابة":لبيك لبيك" .فأجابوه بالتلبية":لبيك اللهم لبيك" ،وأتاه من أتاه.
فأمره اهلل أن يخرج إلى عرفات ،ونعتها [له] )7( ،فخرج .فلما بلغ
الشجرة عند العقبة ،استقبله الشيطان ،فرماه بسبع حصيات
يكبر مع كل حصاة ،فطار فوقع على الجمرة الثانية أيضا ،فصده ،فرماه
وكبر ،فطار فوقع على الجمرة الثالثة ،فرماه وكبر .فلما رأى أنه ال يطيقه،
ولم يدر إبراهيم أين يذهب ،انطلق حتى أتى"ذا المجاز" ،فلما نظر إليه
فلم يعرفه جاز ،فلذلك سمي":ذا المجاز" .ثم انطلق حتى وقع بعرفات،
فلما نظر إليها عرف النعت .قال :قد عرفت! فسميت":عرفات" .فوقف
إبراهيم بعرفات ،حتى إذا أمسى ازدلف إلى جمع)1( ،
فسميت"المزدلفة" ،فوقف بجمع .ثم أقبل حتى أتى الشيطان حيث لقيه
أول مرة فرماه بسبع حصيات سبع مرات ،ثم أقام بمنى حتى فرغ من
الحج وأمره .وذلك قوله":وأرنا مناسكنا")7( .

