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khntijamsbmcp shÅnbmgvNbnemWv \mw kwLan¨ncn¡p¶Xv. ImcWw, 
hcm\ncn¡p¶Xv t{ijvT§fmb GXm\pw cm]IepIfmWv. {]kvXpX Znhk§fpsS 
]hn{XX Im¯pkq£n¡m\pw B\pIqey§Ä k¼mZn¡m\pw {ian¡Wsa¶v BZyw 
hkzn¿ v̄ sN¿p¶p. {]tXyIn¨v Ad^m Zn\w. AXv ap_mlmXnsâ ZnhkamWv: 

عنها قالت : يوم عرفة يوم المباهاة . قيل لها : وما يوم المباهاة ؟ قالت رضي اهللا عنها : ينزل اهللا تبارك  عن عائشة رضي اهللا
وتعالى يوم عرفة إلى السماء الدنيا يدعو مالئكته ويقول : انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ، بعثت إليهم رسوال فآمنوا به ، وبعثت 

من  كل فج عميق يسألوني أن أعتقهم من النار ، فقد أعتقتهم . فلم ير يوم أكثر أن يعتق فيه  إليهم كتابا فآمنوا به ، يأتونني من
  (اخبار مكة) النار من يوم عرفة

 

BCi (d) ]dªXv \_nX§Ä ]Tn¸n¨Xv Xs¶bmWv.  

ِئَكَة بَِأْهِل َعَرَفاٍت يـَُقوُل اْنظُُروا ِإَلى ز َوَجل لَُيَباِهي اْلَمَال َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة َقاَل قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِإن اللَه عَ 
ًرا قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َأن َرُسوَل اللِه  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النِبى (مسند احمد)    ِعَباِدي ُشْعثًا ُغبـْ

َرَواُه ».  : َما َأرَاَد َهُؤَالِء يـُْعِتَق اللُه ِفيِه َعْبًدا ِمَن الناِر ِمْن يـَْوِم َعَرَفَة َوِإنُه لََيْدنُو ثُم يـَُباِهى الَمالَِئَكَة فـَيَـُقولُ َما ِمْن يـَْوٍم َأْكثـََر َأْن :« 
  .ُمْسِلمٌ 

 

C¡mcyw C_v\p AkmInÀ (d) D²cn¡p¶Xv C§s\: 

 : إن اهللا باهى بالناس يوم عرفة عامة وباهى بعمر بن الخطاب  -وسلم  صلى اهللا عليه -عن ابن عباس قال قال رسول اهللا  
  خاصة (ابن عساكر)

JpÀB³ 85:3 Â ]dbp¶ a ivlqZv, Ad^m Zn\amWv.  

ْلَمْشُهوُد يـَْوُم َعَرَفَة َوالشاِهُد يـَْوُم ْليـَْوُم اقَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم اْليَـْوُم اْلَمْوُعوُد يـَْوُم اْلِقَياَمِة َوا .َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة َقالَ 
  (ترمذي)  اْلُجُمَعةِ 

AXp-sIm−v A¶v {]mÀ°\¡v \mw IqSpXÂ kabw amänsh¡pI.  

عن جده عباس بن مرداس السلمي رضي اهللا عنه قال : إن )   ....رواه الترمذي(خير الدعاء دعاء يوم عرفة  صلعم ال ق
ه وسلم دعا ألمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء . قال : فأجابه اهللا عز وجل أني قد رسول اهللا صلى اهللا علي
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فعلت ، إال ظلم بعضهم بعضا ، فأما ذنوبهم فما بيني وبينهم فقد غفرتها لهم . فقال : يا رب إنك قادر أن تثيب هذا 
ز العشية ، فلما كان غداة  المزدلفة أعاد الدعاء ، فأجابه اهللا عالمظلوم من مظلمته أو تغفر لهذا الظالم . قال : لم يجبه تلك 

وجل أني قد غفرت لهم ، ثم تبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال له بعض أصحابه : يا رسول اهللا ، تبسمت في 
ل قد استجاب هللا عز وجتبسمت من عدو اهللا إبليس لما علم أن ا« ساعة لم تكن تبسم فيها ؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم : 

  (اخبار مكة) »لي في أمتي هو يدعو بالويل والثبور  ويحثي التراب على رأسه 

Ad^m Znhkw sshIpt¶cw {]hmNIÀ (kz) \S¯nb {]mÀ°\bpsS KmUX ]ÞnX·mÀ 
hniZoIcn¡p¶Xv ImWpI. 

َيْدُعو ِبَعَرَفَة يََداُه  -اهللا عليه وسلم صلى-َعباٍس قَاَل : رََأْيُت َرُسوَل اللِه َعْن ُحَسْيِن ْبِن َعْبِد اللِه اْلَهاِشِمى َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن 
يه وسلم بعرفات كان النبي صلى اهللا عل« عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال : (بيهقي)    ِإَلى َصْدرِِه َكاْسِتْطَعاِم اْلِمْسِكينِ 

ن يده فتناوله فوقع من يده صلى اهللا عليه وسلم ، ثم قال أصحاب محمد صلى وهو يدعو فرفع يديه ، فانفلت زمام الناقة م
  »اهللا عليه وسلم رضي اهللا عنهم : هذه االبتهال ، هذه التضرع 

C¶v \mw apkvenwIÄ \nch[n i{Xp¡fpsS \SphnemWtÃm. AhÀs¡ms¡ \Ã _p²n 
tXm¶m\pw lnZmb v̄ e`n¡m\pw \mw ZpB sN¿pI  

اللهم  «صلى اهللا عليه وسلم يوم عرفة وهو واقف بعرفة ، فرفع يديه حتى رئي بياض إبطيه ، وقال : قال مجاهد : دعا النبي 
  »علم العالم منهم يسع طبق األرض « قال : » اهد قريشا ثالث مرات اللهم إنك أذقت أولهم وباال ، فأذق آخرهم نواال 

IqsS AXnsâ hnip²n \mw IfbmXncn¡pI.  

لنساء فجعل يوم عرفة وكان الفتى يالحظ ا  -صلى اهللا عليه وسلم  -ن الفضل بن عباس رديفًا للنبى  عن ابن عباس قال : كا
يصرف وجهه بيده ويقول ابن أخى إن هذا يوم من غض فيه بصره وحفظ فرجه ولسانه غفر   -صلى اهللا عليه وسلم  -النبى  

ل عنه كان رديف  النبي صلى اهللا عليه وسلم يوم عرفة ، فقاأن الفضل رضي اهللا « مالك بن دينار يقول    له (ابن زنجوية)
   .من حفظ سمعه وبصره ولسانه يوم عرفة حفظه اهللا عز وجل من عرفة إلى عرفة» رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

lÖmWtÃm Cu amks¯ {][m\s¸« NS§v. ZpÂlnÖ F¶mÂ lÖpÅ amkw. F´mWv 
lÖv? ]ÞnX³amÀ ]dbp¶p.  

  و شرعا قصد البيت و حقيقة قصد اهللا عز و جل. الحج لغة القصد

C\n, F´n\mWv lÖv? CXv hniZoIcW¯neqsS a\Ênem¡m³ Ignbp¶ H¶Ã. adn¨v, t\cn«v 
A\p`hn¨dntb−XmWv. JpÀBsâ kq£vaamb ]Z{]tbmKw (ilmZ v̄) t\m¡pI.  
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ي َوَيْذُكُروا اْسَم اللِه فِ  لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهمْ ) 27تِيَن ِمْن ُكل َفج َعِميٍق (َوَأذْن ِفي الناِس بِاْلَحج يَْأتُوَك ِرَجاًال َوَعَلى ُكل َضاِمٍر يَأْ 
  (الحج) َأياٍم َمْعُلوَماتٍ 

 

ChnsS JpÀB³ ]dbp¶Xv lÖv A\p`hn¨dnbm\pÅXmsW¶mWv. C¶v 
hym]Iambn ImWmdpÅXp t]mse lÖpw Dwdbpw PohnX¯nsâ A´y Imet¯¡v 
amänsht¡− H¶Ã. Ignbp¶Xpw t\cs¯ sNt¿− ImcyamWv. 

الحج ، يعني  تعجلوا إلى« عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 
  (احمد)  »الفريضة ، فإن أحدكم ال يدري ما يعرض له 

 

Ignhp−mbn«pw lÖn\v t]mIm¯hcpsS ho«nÂ sN¶v Pnkvb ]ncn¡Wsa¶v 
AaodpÂ apAvan\o³ DaÀ (d) BÚm]n¡mdp−mbncp¶p 

Camw A_ql\o^ (d) ]dbp¶p: GXmWv Ckvemanse Gähpw t{ijvTamb IÀaw 
F¶XnÂ F\n¡v kwibap−mbncp¶p. ]n¶oSv lÖv sNbvXv Ignªt¸mÄ F\n¡v 
a\Ênembn, lÖmWv Ckvemanse Gähpw ]pWyIcamb A\pjvTm\w F¶v. 

lÖv A\p`hn¨dnbWsa¶v CXneqsS CamahdpIfpw \s½ ]Tn¸n¡p¶p. 
F¶ncp¶mepw lÖv ]Tn¸n¡p¶ \nch[n ]mT§fpw ktµi§fpaps−¶v \ap¡v 
a\Ênem¡mhp¶XmWv. 

AXnse hfsc {][m\s¸« H¶mWv CJvemkznsâ {]m[m\yw. 

F´mWv CJvemkv? sN¿p¶ IÀaw F´msW¦nepw AXv AÃmlphn\p th−n am{Xw 
sN¿pI.  

لِه فَـَقْد اْسَتْكَمَل َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َأنُه قَاَل َمْن َأَحب لِلِه َوَأبـَْغَض ِللِه َوَأْعَطى لِلِه َوَمَنَع لِ َعْن َرُسوِل اللِه - َعْن َأِبي أَُماَمةَ 
يَمانَ    (ابو داوود)  اْإلِ

AsÃ¦nÂ AÃmlp AXv kzoIcn¡p¶XÃ. 

شرك, يه وسلم قال: قال اهللا تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الروى مسلم عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عل
روى أبو داود والنسائي، من حديث أبي أمامة، بإسناٍد جيٍد، قال: جاء    من عمل عمال أشرك معي فيه غيري تركته وشركه".
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قول: أعادها ثالثًا، كل ذلك يرجل، فقال: يا رسول اهللا؛ أرأيت رجًال غزا يلتمس األجر والذكر، ما له؟. قال: "ال شيء له"، ف
  "ال شيء له"، ثم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "إن اهللا ال يقبل من العمل إال ما كان له خالصًا، وابُتغي به وجهه".

  َعْن َيْحَيى ْبِن اْلَولِيِد ْبِن ُعَباَدَة ْبِن الصاِمِت َعْن َجدِه قَالَ 

ثـََنا َأبُو ُموَسى نسائ)   (  لُه َعَلْيِه َوَسلَم َمْن َغَزا ِفي َسِبيِل اللِه َوَلْم يـَْنِو ِإال ِعَقاًال فَـَلُه َما نـََوىَقاَل َرُسوُل اللِه َصلى ال َحد
 اْألَْشَعِري   َم فَـَقاَل يَا َرُسوَل اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِبيا أََتى النَرُجًال َأْعَرابِي ُجُل ِه الَأنُجُل يـَُقاِتُل ِلُيْذَكَر َوالرُجُل يـَُقاِتُل لِْلَمْغَنِم َوالرر

ِبيِل َتُكوَن َكِلَمُة اللِه َأْعَلى فَـُهَو ِفي سَ لِ  يـَُقاِتُل لِيـَُرى َمَكانُُه َفَمْن ِفي َسِبيِل اللِه فـََقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َمْن قَاَتلَ 
  (مسلم)  اللهِ 

inÀIv J^n¿v F¶ t]cnÂ Adnbs¸Sp¶ C¡mcyw hniZoIcn¡p¶ JpÀB³ kqàamWv 
Ilv̂ v 110. CXv Cd§m\pÅ ]ÝmXew ]cntim[n¡pI.  

وروي عن مجاهد أنه جاء رجل إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقال:إني أتصدق وأصل الرحم، وال أصنع ذلك إال هللا، فُيذَكر 
عجب به. فلم يقل النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم له شيئاً حتى نزلت اآلية، يعني قوله تعالى: {َفَمْن َكاَن يـَْرُجوا ذلك مّني، وأُ 

  ِلَقاَء رَبِه فَـْليَـْعَمْل َعَمال َصاِلحاً َوال ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِه َأَحدًا}

CkvemanÂ CJvemkzn\pÅ Øm\w hfsc {]ISam¡p¶ lZokmWv Gsd ]cnNnXamb 
"C¶aÂ AAvamep _n¶n¿mXv'. Cu l-Zo-knsâ {]m[m\yw apl±nkpIfpw ]qÀh kqcnIfpw 
hniZoIcn¨n«p−v  

قال: لو صنفت كتاباً بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث، وقال اإلمام أبو   عن اإلمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي
ن افعي اإلمام في كتابه المعالم رحمه اهللا تعالى: كان المتقدمون مسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الش

شيوخنا يستحبون تقديم حديث (األعمال بالنيات) أمام كل شيء يُنشأ ويُبتدأ من أمور الدين؛ لعموم الحاجة إليه في جميع 
تابَه لقيه بالقبول، وبه صدر البخاري كوقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم  واتفق العلماء على صحته وت أنواعها.

 الصحيح، وأقامه مقام الُخطبة له؛ إشارة منه إلى أن كل عمل ال يُراد به وجه اهللا فهو باطل، ال ثمرة له في الدنيا وال في اآلخرة
شة (من أحدث في بالنيات)، وحديث عائ وعن اإلمام أحمد قال: أصول اإلسالم على ثالثة أحاديث: حديث عمر (األعمال .

 أمرنا ما ليس منه فهو رد)، وحديث النعمان بن بشير: (الحالل بين والحرام بين).

C\n t\m¡pI. Ckvemanse an¡ Bcm[\Ifpw AXoh Cu l-Zo-knsâ clkyambn 
A\pjvTn¡mhp¶XmWv. DZmlcW¯n\v \nkvImcw. kp¶-̄ pIÄ Hä¡v 
\nkvIcn¡pt¼mgmWtÃm AXnsâ ta· IqSp¶Xv.  
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طُونـَُها ِمْن َقاَل النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِإن ِفي اْلَجنِة ُغَرًفا تـَُرى ظُُهورَُها ِمْن ُبطُونَِها َوبُ - َعْن َعِلي قَالَ َعْن النـْعَماِن ْبِن َسْعٍد 
َوالناُس الصَياَم َوَصلى ِللِه بِاللْيِل  َأْطَعَم الطَعاَم َوَأَدامَ ظُُهوِرَها فـََقاَم َأْعَراِبي فـََقاَل ِلَمْن ِهَي يَا َرُسوَل اللِه قَاَل ِلَمْن َأطَاَب اْلَكَالَم وَ 

  (ترمذي)  نَِيامٌ 

 

kam\ kz`mh¯nepÅXmWv Zm\hpw t\m¼pw. 

َعٌة يُِظلُهْم اللُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفي َعْن َأِبي ُهَريـَْرةَ  َورَُجٌل َتَصدَق ....لِه يـَْوَم َال ِظل ِإال ِظلُه ظِ  َعْن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل َسبـْ
َعْت َيِميُنهُ    (بخاري)  ِبَصَدَقٍة فََأْخَفاَها َحتى َال تـَْعَلَم ِشَماُلُه َما َصنـَ

 

"t\m¼v F\n¡pÅXmWv' F¶v AÃmlp ]dbm\pÅ ImcWw Xs¶ AXnsâ clky 
kz`mhamsW¶v ]ÞnX·mÀ ]dbp¶p. F¶mÂ, lÖv Hcn¡epw A§s\bÃ. AXv 
e£¡W¡n\v BfpIsf km£nbm¡n sN¿p¶ IÀaamWv. hninjym, lÖnse kp{][m\ 
NS§mb Ad^bnÂ \nÂ¡Â, Xsâ IqsS lÖn\p h¶ FÃmhcpsSbpw km¶n[y¯nemWv. 
AXpsIm−v lÖnÂ CJvemkv Im¯pkq£n¡Â Gsd {]bmkIcamWv. 

lÖv Ignªp h¶Xn\p tijw lmPn F¶p hnfn¡s¸Spt¼mÄ kt´mjw tXm¶p¶hÀ 
\½psS Iq«¯nentÃ. CXp icnbmtWm? 

وقد أخرج الواحدي في أسباب النزول جواب جندب بن زهير َلّما قال للنبي صلى اهللا عليه وسلم: إني أعمل العمل هللا، وإذا 
اّطلع عليه سّرني، فقال صلى اهللا عليه وسلم: "ال شريك هللا في عبادته"، وفي رواية: "إن اهللا ال يقبل ما شورك فيه"، رواه ابن 

.عباس  

NneÀ ap¼v sNbvX lÖpw AXnsâ Ncn{Xhpw CS¡nsS FSp¯p ]dbp¶Xv ImWmw. Camw 
ssZean Hcp XncphN\w D²cn¡p¶p. 

"إن الرجل ليعمل عمالً سرًا فيكتبه اهللا عنده سرًا، فال يزال به الشيطان حتى يتكلم به؛ فيمحى من السر والعالنية، وكتب 
  رياًء".

C¯cw lÖpIÄs¡ms¡ F´v alXzamWpÅXv. C§s\ t]cn\pw {]ikvXn¡pw th−n 
lÖv sNbvXmÂ AÃmlp AXv kzoIcn¡ptam? 
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خّرج اإلمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ه من عند ي َعَمٍل عمله هللا، فليطلب ثوابوسلم: "إذا جمع اهللا األولين واآلخرين ليوٍم ال ريب فيه، نادى مناٍد: من كان أشرك ف

  غير اهللا، عز وجل، فإن اهللا أغنى الشركاء عن الشرك"

A´y\mtfmSSp v̄ IS¶p hcp¶ Nne lmPnamsc {]hmNI³ ZoÀLZÀi\w sN¿p¶p: 

وقد روي في خبر من طريق أهل البيت " إذا كان آخر الزمان خرج الناس إلى الحج أربعة أصناف سالطينهم للنزهة  
(احياء علوم الدين) وأغنياؤهم للتجارة وفقراؤهم للمسألة وقراؤهم للسمعة "  

CXnÂ s]«v t]mhmXncn¡m³ \mw {ian¡pI. PohnX¯nÂ sNbvX GI lÖnsâ thfbnse 
{]hmNIcpsS {]mÀ°\ C§s\bmbncp¶p. 

  »اللهم اجعلها حجة مبرورة  متقبلة ، ال رياء فيها وال سمعة«

lÖnsâtbm aäv GsX¦nepw IÀa¯nsâtbm t]cnÂ HcmÄ \s½ ]pIgv¯nbmÂ 
AXp{]iv\aÃ. 

عن عبد اهللا بن الصامت عن أبي ذر قال قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده 
  )مسلم في صحيحه( الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن

 

F¶mÂ BfpIÄ ]pIgv̄ m³ th−n AXp sN¿cpXv. Gsd ]cky kz`mhapÅ lÖv F¶ 
IÀaw hntijn¨pw. AXn\v \ap¡v Ignbptam F¶mWv AÃmlp lÖneqsS hnizmknIsf 
]co£n¡p¶Xv. 

*****    *****   *****    ***** 

({i²¡v: Ad^m Zn\w, {]hmNIcpsS {]`mjWw, _en s]cp¶mÄ ... XpS§n \nch[n 
hnjb§Ä ]dbmhp¶ Hcp shÅnbmgvNbmWv C¶v. FÃm hnjb§fpw `mKnIambn kv]Àin¨v 
t]mImsX GsX¦nepw H¶nÂ tI{µoIcn¡emIpw BIÀjIamhpI. JXzo_pamÀ 
{i²n¡patÃm) 
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