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خير الدعاء دعاء يوم عرفة

نبي بعده...  لله وحده، والصالة والسالم على من ال  الحمد 
أما بعد:

بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحجاج من منى إلى 
 ، عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال، إذا تيسر ذلك لفعله
خطبة  الناس  يخطب  أن  نائبه  أو  لإلمام  سن  الشمس  زالت  فإذا 
وبعده،  اليوم  هذا  في  للحاج  يشرع  ما  فيها  يبين  الحال،  تناسب 
ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده واإلخالص له في كل األعمال، 
الله  بكتاب  بالتمسك  فيها  ويوصيهم  محارمه،  من  ويحذرهم 
وسنة نبيه ، والحكم بها والتحاكم إليها في كل األمور اقتداًء 
قصرًا  والعصر  الظهر  يصلون  وبعدها  كله،  ذلك  في    بالنبي
]رواه    لفعله وإقامتين  واحد  بأذان  األولى  وقت  في  وجمعًا 

مسلم من حديث جابر[.
ويستحب  ُعرنة  بطن  إال  موقف  وكلها  بعرفة  الناس  يقف  ثم 
يتيسر  لم  فإن  ذلك،  تيسر  إن  الرحمة  وجبل  القبلة  استقبال 
استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يتستقبل الجبل، ويستحب للحاج 
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في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع 
القرآن  من  شيئًا  قرأ  أو  لبى  وإن  الدعاء  حال  يديه  ويرفع  إليه، 
فحسن، ويسن أن يكثر من قول: ال إله إال الله وحده ال شريك له، 
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لَِما 
روي عن النبي  أنه قال: »خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل 
ما قلت أنا والنبيون من قبلي: ال إله إال الله وحده ال شريك له، له 
الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير« وصح عنه  أنه 
قال: »أحب الكالم إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، وال 

إله إال الله، والله أكبر«.
فينبغي اإلكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، 
وينبغي اإلكثار أيضًا من األذكار واألدعية الواردة في الشرع في 
كل وقت وال سيما في هذا الموضع في هذا اليوم العظيم، ويختار 

جوامع الذكر والدعاء ومن ذلك:
• ٿ 	 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ   ...﴿[

ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾ ]سورة البقرة: 128-127[

• ۉ 	 ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ    ...﴿
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ې ې ې ې ﴾ ]سورة البقرة: 201[
• وئ 	 وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې   ...﴿

ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
ىب  مب  حبخب  جب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی  ی  ی  ی 
يب جت حت خت مت ﴾ ]سورة البقرة: 286[

• ىئ 	 ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ﴿ائ 
ىئ ىئ ﴾ ]سورة آل عمران: 8[

• ﴿... ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ, ﴾ 	
]سورة آل عمران: 16[

• 	 ﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ   ...﴿
]سورة آل عمران: 38[

• پ 	 پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
پ ڀ ﴾ ]سورة آل عمران: 53[

• ﴿...  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 	
ۈئ ېئ ېئ ېئ  ﴾ ]سورة آل عمران: 147[

• ۅ 	 ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ 
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ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ 
ىئ ىئ ی ی ی  ﴾ ]سورة آل عمران: 194-193[

• ﴿...   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴾ ]سورة المائدة: 83[	
• ڀ 	 ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     ...﴿

ڀ ڀ  ﴾ ]سورة األعراف: 23[
• ﴿...   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ﴾ ]سورة األعراف: 47[	
• ائ 	 ى  ېى  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ      ...﴿

ائ ەئ ەئ﴾ ]سورة التوبة: 129[
• ے 	 ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ    ...﴿

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ ]سورة يونس: 86-85[
• ائ 	 ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ﴿ۉ 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ۈئ ۈئ ﴾ ]سورة إبراهيم: 41-40[

• 	 ﴾ ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   ...﴿
]سورة الكهف: 10[

• طه: 	 ]سورة   ﴾ ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ...﴿
]26-25
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• ڻ 	 ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ...﴿
ۀ  ۀ ﴾ ]سورة األنبياء: 87[

• ]سورة 	 ۈ﴾  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ...﴿
األنبياء: 89[

• ﴿...  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 	
ہ ہ﴾ ]سورة المؤمنون: 98-97[

• ڇ﴾ 	 ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ     ...﴿
ائ  ى  ى  ې     ...﴿.]109 المؤمنون:  ]س��ورة 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ 

ۈئ ېئ﴾ ]سورة الفرقان: 66-65[
• ھ 	 ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ     ...﴿

ھ    ے ے ۓ ﴾ ]سورة الفرقان: 74[
• ے 	 ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ      ...﴿

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۆ ۈ ﴾ ]سورة النمل: 19[

• ﴿...    ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴾ ]سورة القصص: 16[	
• ﴿...    مت ىت يت جث مث ىث﴾ ]سورة القصص: 21[	

7
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• ]سورة 	 ژ﴾  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ       ...﴿
القصص: 24[

• ]سورة 	 ېئ﴾  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ       ...﴿
العنكبوت: 30[

• ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 	      ...﴿
ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]سورة األحقاف: 15[
• ڀ 	 ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ      ...﴿

ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
]سورة الحشر: 10[

• ىب 	 مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  ﴿حئ 
يب جت حت خت مت ىت يت﴾[)1) ]سورة نوح: 28[

• »سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم«.	
• »ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين«.	
• »ال إله إال الله وال نعبد إال إياه، له النعمة وله الفضل وله 	

كره  ولو  الدين  له  مخلصين  الله  إال  إله  ال  الحسن  الثناء 
الكافرون«.

ما بين القوسين ][ ليس من كتاب الشيخ، ُوِضَع للفائدة.  (1(
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• »ال حول وال قوة إال بالله«.	
• ۉ 	 ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ    ...﴿

ې ې ې ې ﴾ ]سورة البقرة: 201[
• وأصلح 	 أمري،  عصمة  هو  الذي  ديني  لي  أصلح  »اللهم 

فيها  التي  آخرتي  لي  وأصلح  معاشي،  فيها  التي  دنياي  لي 
والموت  خير،  كل  في  لي  زيادة  الحياة  واجعل  معادي، 

راحة لي من كل شر«.
• القضاء 	 وسوء  الشقاء  ودرك  البالء  جهد  من  بالله  »أعوذ 

وشماتة األعداء«.
• العجز 	 ومن  والحزن،  الهم  من  بك  أعوذ  إني  »اللهم 

والمغرم،  المأثم  ومن  والبخل،  الجبن  ومن  والكسل، 
ومن غلبة الدين وقهر الرجال، أعوذ بك اللهم من البرص 
والجنون والجذام، ومن سيء األسقام، اللهم إني أسألك 
العفو والعافية في الدنيا واآلخرة، اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي 
يدي ومن خلفي، وعن  بين  وآمن روعاتي، واحفظني من 
يميني وعن شمالي، ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال 

9
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في  وإسرافي  وجهلي  خطيئتي  لي  اغفر  اللهم  تحتي،  من 
أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي 
وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت 
وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، 
قدير،  شيء  كل  على  وأنت  المؤخر  وأنت  المقدم  أنت 
الثبات في األمر والعزيمة على الرشد ،  اللهم إني أسألك 
وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبًا سليمًا 
ولسانًا صادقًا ، وأسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما 

تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك عالم الغيوب«
• »اللهم رب النبي محمد عليه الصالة والسالم اغفر لي ذنبي 	

وأذهب غيظ قلبي وأعذني من مضالت الفتن ما أبقيتني«.
• »اللهم رب السموات ورب األرض ورب العرش العظيم 	

التوراة  منزل  والنوى  الحب  فالق  شيء  كل  ورب  ربنا 
آخذ  أنت  شيء  كل  شر  من  بك  أعوذ  والقرآن،  واإلنجيل 
بناصيته، أنت األول فليس قبلك شئ، وأنت اآلخر فليس 
بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن 

فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر«.
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• »اللهم أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت 	
وليها وموالها«.

• من 	 بك  وأعوذ  والكسل،  العجز  من  بك  أعوذ  إني  »اللهم 
.» القبر  عذاب  من  بك  وأعوذ  والبخل،  والهرم   الجبن 
) اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك 
إال  إله  ال  تضلني  أن  بعزتك  أعوذ  خاصمت،  وبك  أنبت 

أنت. أنت الحي الذي اليموت والجن واإلنس يموتون«.
• قلب ال يخشع 	 أعوذ بك من علم الينفع ومن  إني  »اللهم 

ومن نفس ال تشبع ومن دعوة ال يستجاب لها«.
• واأله��واء 	 واألعمال  األخ��الق  منكرات  جنبني  »اللهم 

واألدواء«.
• »اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي«.	
• »اللهم اكفني بحاللك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن 	

سواك«.
• »اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى«.	
• »اللهم إني أسألك الهدى والسداد«.	
• ما علمت 	 الخير كله عاجله وآجله  إني أسألك من  »اللهم 
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منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما 
منه  سألك  ما  خير  من  وأسألك  أعلم،  لم  وما  منه  علمت 
وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه   ، عبدك ونبيك محمد

.» عبدك ونبيك محمد
• »اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، 	

عمل،  أو  قول  من  إليها  قرب  وما  النار  من  بك  وأعوذ 
وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا«.

• الملك وله الحمد، 	 له  له،  الله وحده ال شريك  إله إال  »ال 
يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير«.

• أكبر، 	 والله  الله،  إال  إله  وال  لله،  والحمد  الله،  »سبحان 
والحول وال قوة إال بالله العلي العظيم«.

• »اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على 	
على  وبارك  مجيد،  حميد  إنك  إبراهيم  آل  وعلى  إبراهيم 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 

إبراهيم إنك حميد مجيد «.
• عذاب 	 وقنا  حسنة  اآلخرة  وفي  حسنة  الدنيا  في  آتنا  »ربنا 

النار«
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تقدم  ما  الحاج  يكرر  أن  العظيم  الموقف  هذا  في  ويستحب 
والدعاء  الذكر  من  معناها  في  كان  وما  واألدعية  األذكار  من 
من  ربه  ويسأل  الدعاء،  في  ويلح   ، النبي على  والصالة 
الدعاء  كرر  دعا  إذا    النبي وكان  واآلخ��رة،  الدنيا  خيري 
والسالم.  الصالة  عليه  ذلك  في  به  التأسي  فينبغي   ثالثًا، 
ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتًا لربه سبحانه متواضعًا له، 
خاضعًا لجنابه منكسرًا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف 
هذا  ألن  نصوحًا،  توبة  ويجدد  نفسه  ويحاسب  ومقته،  عذابه 
بهم  ويباهي  عباده  على  فيه  الله  يجود  كبير،  ومجمع  عظيم  يوم 
مالئكته ويكثر فيه العتق من النار، وما يرى الشيطان في يوم هو 
فيه أدحر وال أصغر وال أحقر منه في يوم عرفة إال ما رؤي يوم 
بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة 
  أن النبي  إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة
النار من يوم  فيه عبدًا من  الله  أكثر من أن يعتق  قال:»ما من يوم 
 عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم المالئكة فيقول: ما أراد هؤالء؟«.
فينبغي للمسلمين أن ُيُروا الله من أنفسهم خيرًا، وأن يهينوا عدوهم 
الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء ومالزمة التوبة واالستغفار 
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من جميع الذنوب والخطايا، واليزال الحجاج في هذا الموقف 
فإذا  الشمس،  تغرب  أن  إلى  والتضرع  والدعاء  بالذكر  مشتغلين 
التلبية. من  وأكثروا  ووقار  بسكينة  مزدلفة  إلى  انصرفوا   غربت 

سؤال: ما حكم االجتماع في الدعاء في يوم عرفة سواء كان ذلك 
في عرفات أو غيرها، وذلك بأن يدعو إنسان من الحجاج الدعاء 
الوارد في بعض كتب األدعية المسمى بدعاء يوم عرفة أو غيره، 
ثم يردد الحجاج ما يقول هذا اإلنسان دون أن يقولوا آمين، فهل 
 يعتبر هذا الدعاء بدعة أم ال، نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟

في  يجتهد  أن  العظيم  اليوم  هذا  في  للحاج  الجواب:األفضل 
ألن  يديه،  ويرفع  وتعالى  سبحانه  الله  إلى  والضراعة  الدعاء 
الرسول  اجتهد في الدعاء والذكر في هذا اليوم حتى غربت 
في  وقصرًا  جمعًا  والعصر  الظهر  صلى  بعدما  وذلك  الشمس، 
الصخرات  الموقف فوقف هناك عند  إلى  وادي عرنة، ثم توجه 
والذكر  الدعاء  فى  واجتهد  إالل،  جبل  ويسمى  الدعاء،  وجبل 
رافعًا يديه مستقباًل القبلة وهو على ناقته، وقد شرع الله سبحانه 
ورغبة  وجل،  عز  لله  وخشوع  وخيفة  بتضرع  الدعاء  لعباده 
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 ورهبة، وهذا الموطن من أفضل مواطن الدعاء فقال الله تعالى: 
﴾ ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ   ﴿ہ 
ې  ۉ  ۉ  تعالى:﴿  وق��ال   ،]55 األع���راف:  ]س��ورة 
أبو  قال  الصحيحين:  وفي   ]205 األعراف:  ې﴾]سورة 
فإنكم  أنفسكم  على  أربعوا  الناس  »أيها  األشعري  موسى 
هذا   ( بصيرًا  سميعًا  تدعون  ولكن  غائبًا  وال  أصم  تدعون  ال 
البخاري  ونص  الصواعق،  مختصر  في  القيم  ابن  أورده  اللفظ 
جل  الله  أثنى  وقد  بصيرًا(  سميعًا  تدعون  ولكن  غائبًا  وال   ...(

ٻ  ٻ  تعالى:﴿ٻ  قال  ذلك،   في  زكريا  على  وعال 
مريم:  ﴾]سورة  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

﴾ ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ  وجل:  عز  وقال   ]3،2 
الذكر  على  الحث  في  واألحاديث  واآليات  غافر:60[،  ]سورة 

والدعاء بإخالص وحضور قلب ورغبة ورهبة كثيرة معلومة. 
  النبي ذلك  فعل  كما  وبالتلبية  به  الصوت  رفع  ويشرع 
اليوم: »خير  قال في هذا  أنه   وقد روي عنه  ، وأصحابه
قبلي: من  والنبيون  أنا  قلت  ما  وخير  عرفة،  يوم  دعاء   الدعاء 
الإله إال الله وحده ال شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على 
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كل شيء قدير«.
تركه؛  واألح��وط  أصاًل  له  أعلم  فال  الجماعي  الدعاء  أما 
علمت،  فيما    أصحابه عن  وال    النبي عن  ينقل  لم  ألنه 
في  بأس  فال  دعائه  على  نوا  وأمَّ جماعة  في  إنسان  دعا  لو  لكن 
ودعاء  الكريم،  القرآن  ختم  ودعاء  القنوت،  دعاء  في  كما  ذلك 
االستسقاء ونحو ذلك، أما التجمع في يوم عرفة فال أصل له عن 
وقد قال :»من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد«   ، النبي 

]أخرجه مسلم في صحيحه[. والله ولي التوفيق.
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