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 بسم هللا الرحمن الرحيم

61/2/2162 

 

 لتعارفوا: يوم عرفة 

 بقلم

 عبد الحميد أحمد أبو سليمان. د.أ

 :التعارف في بناء أمة الصدر األول

ياابةم هع ااا  ميااز حااوا    ،ضاارةرر رةحيااة هااو التعااارف فاان انيةااايية

 .ةاللغات ،ةاأليةام ،ةاأللوان ،العنصرية

 إن لتعارفوا وقبائل شعوبا وجعلناكم وأنثى ذكر من خلقناكم إنا الناس ياأيها(: يقول تعالى

  {31}سورة الحجرات ( خبير عليم اهلل إن أتقاكم اهلل عند أكرمكم

َماَةاتِ  َخل ق   آيَاتِهِ  ِهن  ة) ضِ ةَ  الةَّ َر  تََِلف   األ  م   َةاخ  م   أَل ِةنَتِك   َذلِا َ  فِن إِنَّ  َةأَل َوايِك 

 {22}سورر الرةم ( لِّل َعالِِمينَ  ََليَات  

وه م  ) ع  ِ  ِعندَ  أَق َةط   ه وَ  َِلبَائِِ م   اد  وا لَّم   فَإِن ّللاَّ لَم  م   آبَاءه م   تَع  َواي ك  ينِ  فِان فَاإِخ   الادِّ

م    {5}سورر األح ام( َةَهَوالِيك 

ال فضاال لعرباان علااي ": ةعاان رسااوص ّللا هللااالي ّللا عليااه ةساالم أيااه قاااص

،  63532: أخر ااه أحمااد  "ةال ألعجماان علااي عرباان إال بااالتقو  ،أعجماان

: ، ةالطبراياان 3/595: رةاه الحااا م فاان المةااتدر   "ةساالمان هنااا آص البياا "

يااا  ةلكاان إيما ،ساالمان فارساان لاايل هاان آص البياا  يةاابا  يحاان يعلاام أن ، ة2/622

 .ةهللاَلحا  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1756#docu
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 "ةيأتوين بأعمال ميا هعشر قريش ال تأتوين بأيةابكم "

 :ةعنه هللالي ّللا عليه ةسلم فن ةهللاية حجة الوداع

 حرهااة  ،يااا هعشاار النااام إن دهاااء م ةأهااوالكم ةأعراضااكم علاايكم حاارام) 

رةاه ( الل ام فاشا د ،فن بلد م هابا ، أال هال بلغا  ،فن ش ر م هبا ،يوهكم هبا

 .البخاري 

يمارساون الكييار  الياوم حتاي هابا  "المةالمين"  م ور ل هبا ير   ةرغم

.  هكاياة ةيةابا   هنهعلي أليل هن هو  ل علي ألوان العنصرية ةاالستعَلء  نه

َندددا َوَلَقدددد  )  :ةّللا يقاااوص م  دددرِ  ال َبدددر   ِفددد  َوَحَمل َندددا  م   آَدمَ  َبِنددد  َكرَّ دددنَ  َوَرَزق َندددا  م َوال َبح   م 

 {07}سورة اإلسراء( َتف ِضيلا  َخَلق َنا م مَّن   َكِثير   َعَلى ل َنا  م  َوَفضَّ  الطَّي َباتِ 

ان  }  :ةهو القائل  ال  َللاه نَا يَح  ِعيَشاتَ  م   بَي انَ  م قََةام  ي يَا ال َحيَاارِ  فِان هَّ نَاا الادن  َةَرفَع 

َض  م   قَ  بَع  ا    فَو  ا  م لِيَتَِّخابَ  َدَرَ اات   بَع  ض  ضاا   بَع  ِرياا   بَع  اخ  َما   َةرَ  س   َخي ار   َربِّا َ  ح 

ا مَّ َمع ونَ  هِّ   {36} ال خرف{ يَج 

 يال يتعااارض هااز تةاااةالقاادرات  ةهاان الواضاا  أن هاابا يعناان أن ت اااةت

 ا ء ال يتجا أ   تاراحمالتكافال ةالتعااةن ةال ةهن الواض  أيضاا  أن ،الكراهات

 .فليل هكرها  هن يمد يده عن حا ة ،هن تحقيق الكراهة انيةايية

بكار  أباا يعنان( سيديا أعتاق سايديا: )لخطام رضن ّللا عنه يقوصةهبا ابن ا

الابي ال تقاام قدراتاه  الماذذن ةباَلص بان رباال العباد الحبشان ،رضن ّللا عناه

 .ةلكن ما يتةاةيان فن الكراهة ،أبن بكر رضن ّللا عنه" الخلي ة"بقدرات 

فيقاوص يةأص أبا بكر فن عام العةارر ( هللالي ّللا عليه ةسلم)ةهبا رسوص ّللا 

هللاالي )فيقوص له النبان . تصدق  بكل هالن  :فيقوص  ؟تصدق  يا أبا بكر بم) :له
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تر ا  ل اام ّللا  :بكار فيقاوص سايديا أباو فمااذا تر ا  ألبنائا ؟(:  علياه ةسالمّللا 

 . ةرسوله

ةالحقيقاة . علي عظم إيمان أبان بكار البع  أن هبه التضحية تدص  ةاعتبر 

 الكااهن معنايالتةاالص ، ةلكان شا  أة  عظم إيمان أبن بكر ليل هوضاوع  أن

هاو أياه تار  ألبنائاه قبال  ال  ،فان هابا المقاامرضان ّللا عناه ما قاله أبو بكار ل

بصا ته رئايل الدةلاة ،  ثام رساوص ّللا شنء ةبعد  ل شنء ّللا سبحايه ةتعالي 

 .ن بشنء هن هاله فن عون إخوايه المةلمين ضيال ةلبل  هو 

ةقد أهةينا أفارادا  يتكاالبون علاي  ،بيننا –يوم  ما يحدث ال –ةلو أن أبا بكر 

 ،لباتاه ، ةلايل هناا هان يجاد فان حو تاه عوياا  ةال رعاياة هان أحاد  الا  ،اللقمة

هن هو سند ألي أحد إال ها يدر حيث ليل هنا  ، اليومأبناء األهة هو حالنا ةهبا 

ه ةالةاب  أيا هان هالاه ، أي شانءأعطي لما  -  وعته ةسقمه يده طلبا  لةد يمد

، ال ةفان حوتتاه  ةابهلدياه هان هااص ذاتاه ةهاا سند لاه إال عون ةال ال  يعلم أيه

 .  فيه أحد، ةال ين ق هنه علي أحديشار

هاله  كلب هن ر اص الصدر األةص ةأهيالهرضن ّللا عنه بكر  لقد تصدق أبو

االبأة  لك اااه  ،حا ااة  أحااد هاان أهلااه أة أي ،هللاااابتهأ ، أليااه يعلاام أيااه إنهالااه ج 

 .رأم الدةلة البي هو (لي ّللا عليه ةسلمهللا)الرسوص 

 يجاد المخلا  التكافال هاباة ،غرابة أن ير  هابا العطااء الةاخن ةلبل  ال 

هاز إخاواي م  -ن اقتضاي األهارإ – بال ةتة اات م ،أهاوال م يتقاسامون األيصار

خاواي م ةعوياا  نح ظاا  لادين م  "المنوررالمدينة "إلي الم ا رين البين ها رةا 

خااواي م األةم إ لااد ليجاادةا  تااار ين خل  اام أهااوال م ةديااارهم ،، فاان  المدينااة
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دياار ةال لاون  -ه ا رين ةأيصاار – بين م فيه ال ي رق َل  ةتكاف خاء  ةالخ رج إ

 .ةال عرق ةال أيةام 

في ا العاون  أحد ةاحدر ال يألوأهة ببل   ان أبناء الع د انسَلهن األةص حقا  

 .ةالعطاء لكل ذي حا ة

 

، ساايجد هاان "يتاايم قاهللااار"هاان ي قااد أباااه استشاا ادا  أة هوتااا  ةهااو ةل اابا فااإن 

هللاااويا   "أه ااات األيتااام" نا ه اا ن  َهاا بااال ةاج هاان األراهاال يضااحنهاان  القااادرين

نعالااة تضااحية ةحمااَل  للمةااذةلية ةالرعايااة ص ةالعنايااة المااالكااراهت م، ةلباابص 

المةاالم   هاابا اللاون هان التكافال يجعال ،ةهللااون  راهاة أه اات م هاذالء اليتااهي

 .ا ال يخشي الموت ةالقتل دفاعا  عنة  ،يببص ي ةه فن سبيل خدهة أهته

ن  ) وا   ال َيتَدداَمى ِفدد  ت ق ِسددط وا   َألَّ  ِخف ددت م   َواِ  ددنَ  َلك ددم َطددا َ  َمددا َفددانِكح   َمث َنددى الن َسدداء م 

َبددا َ  َوث ددَل َ  ددِدل وا   َألَّ  ِخف ددت م   َفددِنن   َور  َنددى َذِلدد َ  َأي َمددان ك م   َكددت  َملَ  َمددا َأو   َفَواِحددَدةا  َتع   َألَّ  َأد 

 {3} سورة النساء (َتع ول وا  

 :عرفة لتعارفوا

ع اد النباور -علي بحق  تجةيد الوحدر انيةايية لألهة انسَلهية هللاورةهن 

هو لقاء أبناء األهة فن فريضة  ؛ةالبي أخطأيا ةشوهنا ف مه -ةالخَلفة الراشدر

 -أهاة ةاحادر  أي امفان ةهلماوم  نبشاكل هرئاة ،الحج، هن  ل هللااوم ةحادم

 .ةالقةماترغم اختَلف الديار ةاأللوان ةاللغات 

ت ةار لقااء  هان بعاد ذلا  الع اد، يجاد أهتناا أينا ،غير الم  ومهن فإيه لبل  ة

غافلاة عان  "أساطوري خرافان"بشاكل  ،الحجيج هن أبناء األهة فان ياوم عرفاة
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 األي ا ةرفاة سامي  عرفان سااحة عإ: المرئن ةالملموم، ليقولواالحقيقن هعناه 

 ".عرفة"ذل  المكان  ن، ةلبل  سم الموقز البي التقي فيه أبويا آدم بأهنا حواء

ةلبل  ةساوم  ،رغم أيه ال يخ ي علي أحد أن أهنا حواء خلق ا ّللا هن آدمة

 .تة ين ال يت رقان الشيطان ل ما ألي ما

 :يقوص ّللا سبحايه ةتعالي فن هحكم  تابه

َجَهدا ِمن َهدا َوَخَلد َ  َواِحدَدة   نَّف دس   م دن َخَلَقك دم الَّدِذ  َربَّك دم   اتَّق دوا اس  النَّد َأيَُّها َيا)  َوَبد َّ  َزو 

َحدامَ  ِبد ِ  َتَسداءل ونَ  الَّدِذ  اللّد َ  َواتَّق دوا َوِنَسداء َكِثيراا  ِرَجالا  ِمن ه َما  َعَلدي ك م   َكدانَ  اللّد َ  ِإنَّ  َواأَلر 

 {2}سورة النساء( َرِقيباا 

ددن   َلك دددم َخَلدد َ  َأن   آَياِتددد ِ  َوِمددن  ) َواجدداا  َأنف ِسدددك م   م  دددك ن وا َأز  دددَودَّةا  َبي ددَنك م َوَجَعدددلَ  ِإَلي َهددا ل َتس   مَّ

َمةا  م   ََلَيات   َذِل َ  ِف  ِإنَّ  َوَرح  ونَ  ل َقو   {62}سورة الروم( َيَتَفكَّر 

ددك ن   آَدم   َيددا َوق ل َنددا} دد َ  َأنددتَ  اس   َتق َرَبددا َول ِشددئ ت َما َحي دد    َرَغددداا  ِمن َهددا لَ َوك دد ال َجنَّددةَ  َوَزو ج 

َرَجه َمددا َعن َهددا الشَّددي َطان   َفَأَزلَّه َمددا* ظَّدداِلِمينَ ال ِمددنَ  َفَتك وَنددا الشَّددَجَرةَ  َ دددِذ ِ  ددا َفَأخ   ِفيدد ِ  َكاَنددا ِممَّ

ك م   ا  ِبط وا َوق ل َنا دَتَقر   اأَلر ضِ  ِف  َوَلك م   َعد و   ِلَبع ض   َبع ض  سدورة  { ِحدين   ِإَلدى َوَمتَدا    م س 

 32-35، اَلية البقرة

ةالبي  ان يصح  ةالديه إلي الحج  ل " هكة المكرهة" ءةلما  ن  هن أبنا

حاين تو اه إلاي هصار ةساواها طلباا   –عام هنب ةالدته حتي سن الياهنة عشرر 

يجلاال علااي قارعااة الطريااق يرقاا  الحجاايج فاان  ،لط االذلاا  ا  ااانفقااد  –للعلاام 

اخاتَلف  علاي  يت ح  ة وه مةهو  ة ، الم دل إليهن عرفة "  ررالن"ساعة 
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 ةقاد عريا  رلةسا م ،، يرتدةن قطعتين هان القمااا األباي ألواي م ةسمات م

 ، يار ، يحملاون أط اال مخال تةتطيز أن ت رق باين ةتيار ةال هادير ةال  بحيث

 . "هحجبات"هتةترات  ،فن لباس م األبي  ،ةيصحبون يةاءهم

فاَل باد  ،ةهعنااه ،ةيتادبر داللتاه ،ةيتمعن فيما ير  ،المنظر ةهن يشاهد هبا

 .أن يدر  علي الحقيقة لماذا سمي  عرفة له 

 

 :لقاء اإلخاء والمودة والتراحم

يأتن البشر هن  ل حدم ةهللااوم باألوان ةسامات  ،ف ن هبا الموقف العظيم

فاات رغم  ال االختَلةأي م  ون ،إخور هذهنال يجمع م إال أي م  ،ةلغات هختل ة

، ال  الاادينيةااايية ةفاان انفاان  أهااة ةاحاادرةأي اام  ماايع م  ،خااور فاان انيةاااييةإ

أة  ،للعنصاارية ، ةال لَلسااتعَلء بالماااص خااائ م انيةاااين ةالااديننفاان إ هجاااص

 .م ايةأة األ ،الجاه

 : يقوص ّللا سبحايه ةتعالي

م إِيَّا النَّام   أَين َا يَا) ن َخلَق نَا   م  َة َ  َةأ ييَاي َذَ ار   هِّ وبا   َعل نَاا   اع   لِتََعااَرف وا َةقَبَائِالَ  ش 

م   إِنَّ  َرَهك  ِ  ِعندَ  أَ   م   ّللاَّ َ  إِنَّ  أَت قَا    {23} سورر الحجرات( َخبِير   َعلِيم   ّللاَّ

وه م  } ع  ِ  ِعندَ  أَق َةط   ه وَ  َِلبَائِِ م   اد  وا لَّم   فَإِن ّللاَّ لَم  م   آبَاءه م   تَع  َواي ك  ينِ  فِان فَإِخ   الادِّ

م   م   َةلَي لَ  َةَهَوالِيك  نَال   َعلَي ك  طَأ ت م فِيَما    اا َةلَِكان بِاهِ  أَخ  اَدت   هَّ م   تََعمَّ  ّللاَّ   َةَ اانَ  ق ل اوب ك 

ِحيما   َغ  ورا    {5}اَلية  األح امسورر { رَّ

التان يةتشاعر  ؟!فأين هبا المعني الةاهن ةالغاية العظمي للحج فان عرفاات

ظاار عاان أي اعتبااار بغاا  الن ،ةالتااراحم لااوداة انخاااء هشاااعرفي اا المةاالمون 
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 انيةااين الكراهاة ةانخااءبهان م  ل ةاحد ة ال شاع  ينعم آخر، ةليةتشعر ة

 .ةانسَلهن

 :يقوص ّللا سبحايه ةتعالي

َنا َوَلَقد  ) رِ  ال َبر   ِف  َوَحَمل َنا  م   آَدمَ  َبِن  َكرَّم  دل َنا  م  َوفَ  الطَّي َباتِ  م نَ  َوَرَزق َنا  م َوال َبح   ضَّ

 {07}سورة اإلسراء( َتف ِضيلا  َخَلق َنا م مَّن   َكِثير   َعَلى

فمان ال يجاد لقمتاه ةيماد  ،ةالرتق ةالتكافل حق لكل إيةان ،فالكراهة لكل إيةان

ةساوء  ،ةآياتاهتشويه لمعااين الاوحن هو  ،ةغير ذل  ،ال  راهة لهفإيه يده تةوال  

هابه ة ،هابه الم ااهيم ،"المةالمون" ي قادحاين  ف م لل طرر الةاليمة ، فاَل غراباة

أن يصاابحوا فااَل بااد عندئااب  اال تماعيااة، ةعَلقااات م حيااات م فاان ةاقااز  ،المعاااين

 ،هااااامةياااانحط أدال ،ةتتماااا ق ةحااااادت م ،، تتشاااااوه عَلقااااات م"أهااااة"ال  "أفاااارادا  "

 . عويا  ألعدائ م علي أي ة م ةيصبحون ،ةتن ارحضارت م

 .رت آحادا  ةكافترقن ت ةإذا إذا ا تمعن تكةرا   تأبي العصن

، رغام ةضاوح ا "عرفاة"فن ف م داللة  لمة  ،التخريفهبا هبا التحريف ة

انيةاايية  بتشاويه العَلقااتتتعلاق  ،أ باريقوديا إلي إشكالية أخار   لمن يتدبر،

 براء ، ةإيماا هان ، ةالدين هنهإلي الدين التشويه  هبا ينة لألسف أن ة ،ذات ا

 ،نااهصااد النااام عية ،إلااي الاادين ةاانءين عنصااري ةةاقااز أيااايه اااهيم ةتقاليااد 

 ، لمااا سااببناه هاان ةتره "نالمةاالمي"بعياادا  عاان انسااَلم ، يحماال يحاان دفع م ةياا

يةاااايية انالقرآيياااة ةه اهيمناااا اال تماعياااة الكويياااة الحضاااارية رليتناااا تشاااوه 

 .علي  ل هللاعيدالرةحية 

هان أ يار األهام  إال أيناا أهةاينا ،الياوم" نالمةالمي"رغم  يرر عدد ل با فإينا 

ةيحاااان  ةهوايااااا  ، لاااايل لنااااا عطاااااء فاااان الحيااااار ، ةضااااَلال  تخل ااااا  ةضااااع ا  
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لاايل إال فان الحيااار،  اال هااا يتطلاز إليااه ة ، "االساتخَلف"أة  "الخَلفااة"أدعيااء

 ،ينتج الة ،يعمل َلف ،فن ايتظار الموتةيحن ةد ب ا الرهق ، يلكن لقمة عيش 

 .ةانحةان ةانتقانالعطاء ةالةعن فن هوا بة حقا  ية م  الة

ةاقااز اَلخاارين، ةهجماال هااا يمياا  علااي عالااة أهللااابحنا فاان هجملنااا  ةهكاابا

 ،ةالخرافاااة، ةه ااااهيم م التربوياااة، هاااو الجماااود، ةيظم ااام التعليمياااة ثقاااافت م،

 نحناانتلة ،ةهرضااا    ،ة وعااا   ،فقاارا   ور الشااعوملتتضاا ،ةالماارض ،ةالج اال

هجاارد ةرثااة ون إال أي اام ال يملكااة، ه ايااة ة  ،ضااع ا   ،أهااام أعاادائ م ،ساا مةرل

 .إال الت اخر بالب رياتاليوم حضارر هن ارر ليل ل م هن ا 

 :اذ األمةالمفكرين في استنقدور 

فن  ال  ،ةالبحث ،النظر فنهعان إ ،ةه كري ا ،لعلماء األهةالبد فإيه ةلبل  

 لحااق بعقياادر األهااة الاابي تشااوهال ندرا  سااب ، ةاقااز األهااة اياا  هاان  واياا  

تصاب  األهاة  حتاي يمكان أن الحياتية،اال تماعية ةهمارسات ا يية ةرليت ا الكو

نخاء ةالتكافل ةانعماار ةا، ةالعدصل داية هياص اة ،األرض اءل َ خ   المةلمة أهة

  .ةانتقان ةالةَلم

دددرَ  ك ندددت م  ) دددة   َخي  ِرَجدددت   أ مَّ ونَ  ِللنَّددداسِ  أ خ  و ِ  تَدددأ م ر  نَ  ِبدددال َمع ر   ال م نَكدددرِ  َعدددنِ  َوَتن هَدددو 

ِمن ددونَ وَ  ددل   آَمددنَ  َوَلددو   ِباللّدد ِ  ت ؤ  ددراا  َلَكددانَ  ال ِكتَددا ِ  َأ   ددن ه م   لَّه ددم َخي  ِمن ددونَ  م  ثَددر   م   ال م ؤ   َوَأك 
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أن عرفااة ساامي  عرفااة ألي ااا ساااحة لقاااء  ،هاان الم اام أن ياادر ةل اابا فااإن 

لقااء  ، هان دعاو أساطورر رد هج ، ةليلالعظيم نةانسَله ،انخاء انيةاين

لمااا هذسااف يمااوذج  ساااحة أرض عرفااة التاان هاانفاان  ،هنااا حااواءةأ ،نااا آدمأبي

اص تتار  هان ةهاا تا  ،سيطر علي ثقافتنا هن األساطير ةالخرافات التان تر ا 

 .إلي ها ايت   إليه اليوم"  انسَلهية"البي ايت ي باألهةآثارها البَلء العظيم 

 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل ر  العالمين .نء قدير ةباهلل العون إيه علي  ل ش

 


