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مجًُزِٕ وصس العسبّٕ
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فضائن العشس َفضن األضحّٕ
َفكٌ املكاصد

احلَؼملدُمهللِمرَبِّماظضملَاظَؼملِنيَم،ماظعملائلٔميفمطِؿَابِهِماظضملزؼزٔم{:وَاظْظملَفِرٔ م*موَظَؿملَالٕمسَرملِرٕم*موَاظرملٖظملْعٔم
وَاظْوَتِرٔ} ،موأَذؾملدُ مأنِ مالَ مإظهَ مإٔالَّ ماهللُ موحدَهُ مال مذَرؼكَ مظَ ُه م ،موأَذؾملدُ مأنٖ مدؿملدَغا موغؾؿملٖؽملا محمؼملدّام
سَؾدُهموردوظُهُم،ماظػملَّؾملُمٖمصَلِّمودػملخملمِموبارٔكْمسػملَؿملهموسػملَىمآظِهِموصقؾِهِم،موعَنِمتَؾِضملَؾملُمِمبكملحلانٕمإظَىم
ؼومٔماظدِّؼنٔم،مَبعدم:مم م
صكملنمعنمصسمللماهللمتضملاىلمسػملىمسؾاده مأنمجضمللمأؼامماخلريمواظربطةمتؿواىلم،متسملاسفم
صؿملؾملا ماحللؽملات م ،موتغملظملر مصؿملؾملا ماظلؿملؽات م ،موؼُلؿغملْـَر مصؿملؾملا معنماظزملاحلات م ،موؼؿفدد مصؿملؾملا مغرملاطم
اظضملؾدمصؿمللارعمصؿملؾملامإىلماخلرياتمظؿملؿعملربمعنمربماِّرضمواظلؼملوات.م
صقؿملاة مادللػملم مز اخرةٌ مباِّسؼملال ماظزملاحلة م ،مواظضملؾادات مادلرملروسة ماظيت مجتضملػمله ميفم
سؾادةٍمعُلؿؼملرةٍم،موسؼمللٕمصاحلٕم،مودضمليٕمدءوبٍمإىلماهللمجلميفمسُاله م،موميؿازمدػرهمبفملغهم
عػمليء مبادلوادم ماظظملاضػملة مواِّوضات ماظضملاعرة م ،مومتؿاز مأؼاعه مباظؽملظملقات ماظضملاررة مواظرمحاتم
َبغملُمِمسَزٖموَجَلٖمصِيمأَؼٖامٔمدَػِ ٔرطُمِمغَظملَقَاتٍ،م
ادلؿعملاررةم،مضالم(صَػملَّىماظػملَّهُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ) م:م(إٔنٖمظِر ِّ
دطُمِ مأَنِ متُزملِؿملؾَهُ معِؽملِؾملَا مغَظملْقَةٌ مظَا مؼَرملِعملَى مبَضملِدَػَا مأَبَدّا) م ،موهلذا محـؽملا مغؾؿملؽملام
صَؿَضملَرٖضُوا مظَؾملَا ،مظَضملَلٖ مأَحَ َ
اظغملرؼمم(صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم)مسػملىمضرورةماشؿؽملامموادؿـؼملارمػذهماظؽملظملقاتم،محؿملثمضالم
(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) م :م(اصْضملَػملوا ماخلَؿملِرَ مدَػِ َرطُمِ ،موتَضملَرٖضُوا مظِؽملَظملَقاتِ مرَحِؼملَةِ ماهللِ م ،مصكملنٖ مهللِم
غَظملَقاتٍمعنمرمحؿِهِ م،مؼُزملِؿملبُمبِؾملامعَنِمؼَرملَاءُمعنمسؾادِهِ م،مودَػملواماهللَمأنِمؼَلِؿُرَمسَوِرَاِتغملُمِ م،موأنِم
ؼُقملَعِّنَمرَوِسَاِتغملُمِ).مم م
موذؾملرمذي ماحلفة معنماِّذؾملرماحلرمماظيتمحيرممصؿملؾملاماظعملؿال م ،مضالمتضملاىل:م{إٔنٖمسِدٖةَم
اظرملٗؾملُورٔمسِؽملِدَماظػملَّهِماثِؽملَامسَرملَرَمذَؾملِرّامصِيمطِؿَابِماظػملَّهِمؼَوِمَمخَػملَقَماظلٖؼملَاوَاتِموَاظْفملَرِضَمعِؽملِؾملَامأَرِبَضملَةٌمحُرُمْم
ذَظِكَ ماظدِّؼنُ ماظْعملَؿملِّمُ مصَػملَا متَصملْػملِؼملُوا مصِؿملؾملٔنٖ مأَغِظملُ َلغملُمِ ،}...مصػملؾملذملا مضدادذملة موحرعذملة موعغملاغذملة مسؽملد ماهللم
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(سز موجل) م ،موظألؼام ماظضملرملرة ماِّوىل معؽمله معغملاغة مسصملؿملؼملة م ،مؼسملاسف مصؿملؾملا مثواب ماظشملاسات،م
وجضمللماهللم(سزموجل)مثوابماظضملؼمللماظزملاحلمصؿملؾملامأطـرمثوابّاموأسصملممأجرّامعنماظضملؼمللمصؿملؼملام
دواػامعنماِّؼام م،مصؾمليمأؼامْمذرؼظملةٌمصاضػملةٌمساظؿملةماظعملدر م،موػي مأسصملممأؼامماظدغؿملا مبرطةً م،م
صؾمليمسَرملِرْمعؾارطاتْ مطـريةُماحللؽملات م،مساظؿملةُ ماظدَٓرجات م،معؿؽملؤٓسةٌماظشملَٓاسات م،محؿملثمجيؿؼملعم
صؿملؾملامحفاجمبؿملتماهللماحلرامميفمأرؾملرمبعملضملةمعنماِّرضم،محولماظغملضملؾةمادلرملرصةمؼشملوصونم،م
وإىلماظشملاسات مؼؿلابعملونم،مويفماخلرياتمؼؿؽملاصلونم،مظؿملؿزودوامخبريمزادم؛مسؼملالًمبعملولماهللم
تضملاىلم:م{وَتَزَوٖدُواْمصَكملٔنٖمخَؿملِرَماظزٖادِماظؿٖعملْوَىموَاتٖعملُونٔمؼَامأُوِظِيماَِّظْؾَابِ} .م
وظعملدمغوٖه ماإلدالممبعملدرمػذهماِّؼاممادلؾارطةمصفملعرمادللػملؼملنيمأنمؼطملؿؽملؼملوامظؿملػملؾملاموغؾملارػام
صؿمللارسونمإىلمسؼمللماظزملاحلاتمرشؾةميفماظؿعملربمإىلماهللم(سزموجل)ماظذيمجيزىماحللؽملةم
بضملرملرمأعـاهلا،مضالمدؾقاغه:م{عَنمجَاءمبِاظْقَلَؽملَةِ مصَػملَهُمسَرملِرُمأَعِـَاظِؾملَاموَعَنمجَاءمبِاظلٖؿملِّؽَةِمصَالَمؼُفِزَىم
إٔالَّمعِـِػملَؾملَاموَػُمِمالَمؼُصملْػملَؼملُونَ} .م
َهلرٍ األِام فضائن كجرئ ،وهًا:

أى اهلل تعاىل أقسم بًا يف كتابٌ الكسِم م،مواهللمتضملاىلمالمؼعمللممإالمبضملصملؿملم م،موالمجيوزم
خلػملعملهمأنمؼعمللؼملوامإالمبهم،مصاظعملَلَممبؾملامؼدلُٓمسػملىمسصملؼملؿؾملامورصضملةمعغملاغؿؾملام،موتضملصملؿملمماهللمتضملاىلم
هلا،موتؽملوؼؾملّامبرملفملغؾملاموصسملػملؾملا،موإرذادّامِّػؼملؿملؿؾملاموعغملاغؿؾملاموعؽملزظؿؾملا م،مضالمدؾقاغه:م{وَاظْظملَفِرٔ*م
وَظَؿملَالٕمسَرملِرٕم*موَاظرملٖظملْعٔ موَاظْوَتِرٔ}،مواظذيمسػملؿملهممجؾملورمادلظمللرؼنمأنماظػملؿملاظيماظضملرملرمػيمسرملرم
ذيماحلفة،موضدموردمسنماظؽمليبم(صَػملَّىماظػملَّهُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ)مأغهمضالميفمتظمللريمػذهماآلؼات:م
(اظضملرملر:مسَرملِرُماظؽملٖقِرٔ،موَاظْوَتِرُمؼَوِمُمسَرَصَةَ،موَاظرملٖظملْعُمؼَوِمُماظؽملٖقِرٔ) .م
ذطُرُوامادِمَماظػملَّهِم
َوو فضائمًا :أنًا األِام املعمُوات اظيتمضالماهللمتضملاىلمسؽملؾملا م{:وَؼَ ِ
صِي مأَؼٖامٕ معَضملِػملُوعَاتٍ مسَػملَى معَا مرَزَضَؾملُمِ معِنِ مبَؾملٔؿملؼملَةِ ماظْفملَغِضملَامٔ} ،مصؾملي مأؼام مجتؿؼملع مصؿملؾملا مأعؾملاتم
اظضملؾاداتم،مطاظزملالةم،مواظزملدضةم،مواظزملؿملامم،مواحلجم،موالمؼؿفملتىمذظكميفمشريػامعنماِّؼامم؛م
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ظذا مؼلؿقب مصؿملؾملا مطـرة مذطر ماهلل متضملاىل م ،مصاظذطر محؿملاة ماظعملػملوب موحيعملق مرؼملفملغؿملؽملؿؾملا ،مضالم
ذطْرٔ ماظػملَّهِ متَشملْؼملَؽِنٗ ماظْعملُػملُوبُ} ،موضالم
تضملاىل :م{اظَّذِؼنَ مآعَؽملُوا موَتَشملْؼملَؽِنٗ مضُػملُوبُؾملُمِ مبِذِطْرٔ ماظػملَّهِ مأَظَا مبِ ِ
(صَػملَّىماظػملَّهُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ) م:م(عَامعِنِمأَؼٖامٕمأَسِصملَمُمسِؽملِدَماهللِ م،موَالَمأَحَبٗمإٔظَؿملِهِمعِنَماظْضملَؼملَلٔمصِؿملؾملٔنٖمعِنِم
ػَذِهِماَِّؼٖامٔماظْضملَرملِرٔ،مصَفملَطْـِرُوامصِؿملؾملٔنٖمعِنَماظؿٖؾملِِػملؿمللٔ،موَاظؿٖغملْؾِرئموَاظؿٖقِ ِؼملؿملدِ)،موطانمسؼملرم(رضيماهللم
سؽمله) مؼغملؾٓر ميف مضؾؿه ممبؽملى مصؿمللؼملضمله مأػل مادللفد مصؿملغملؾٓرون م ،موؼغملؾٓر مأػل ماِّدواق محؿىم
ترتجٓ معؽملىمتغملؾريّا) ،موطانمابنمسؼملرمؼغملربممبؽملىمتػملكماِّؼاممخػملفماظزملػملواتموسػملىمصراذه،م
ويفمجمػمللهموممرملاهم ،موعنمثممصؿمللؿقب مظػملؼمللػملم مأن مجيؾملر مباظؿغملؾري ميف مػذه ماِّؼام مإسالغّام
بؿضملصملؿملمماهللمتضملاىل .م
َوو فضائمًا :أنًا أفضن أِام العامم،م صضملنمجابرمبنمسؾدماهللم(رضيماهللمسؽملؾملؼملا)مأنم
اظؽمليب م(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) مضال :م(أَصْسملَلُ مأَؼٖامٔ ماظدٗغِؿملَا مأَؼٖامُ ماظْضملَرملِرٔ م ،مسَرملِرٔ مذِي ماظْقِفٖةِ)...م
واظضملؼمللماظزملاحلمصؿملؾملامأحبُٓمإىلماهللمعنمشريػا م ،مصؾمليمعودممظػملرٔٓبّّ م،موعؿملدانُماظلَٓؾِقمإىلم
اخلرياتم ،مضالم(صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم) م:م(عَامعِنِمأَؼٖامٕماظْضملَؼملَلُماظزملٖاظُِّّمصِؿملؾملَامأَحَبٗمإٔظَىماظػملَّهِم
عِنِمػَذِهِماظْفملَؼٖامٔ)مؼَضملِؽملِيمأَؼٖامَماظْضملَرملِرٔ م،مضَاظُوا:مؼَامرَدُولَماظػملَّهِ م،موَظَاماظْفِؾملَادُمصِيمدَ ِؾؿمللٔماظػملَّهِ؟مضَالَ:م
(وَظَاماظْفِؾملَادُمصِيمدَِؾؿمللٔماظػملَّهِم،مإٔظَّامرَجُلْمخَرَجَمبِؽملَظملْلِهِموَعَاظِهِم،مصَػملَمِمؼَرِجِعِمعِنِمذَظِكَمبِرملَيِءٍ).م م
َفًّا ُِم عسفٕ م،موػوماظؿملومماظؿادعمعنمذيماحلفَٓة م،ماظذي مأطؼمللماهللم(سزموجل)م
ظؽملا مصؿمله ماظدؼن ،موضد محلدغا ماظؿملؾملود مسػملى مػذا ماظغملؼملال ،مصعملد مضال محَؾِرْ معن مأحؾار ماظؿملؾملودم
ظلؿملدغامسؼملر م(رضيماهللمسؽمله)م:مآؼةٌميفمطؿابغملممظومغزظتمسػملؿملؽملامعضملرملرماظؿملؾملود؛ماتَٓكذغامذظكم
اظؿملومماظذيمغزظتمصؿملهمسؿملدّا{:اظْؿملَوِمَم َأطْؼملَػملْتُمَظغملُمِمدِؼَؽملغملُمِموَأَتِؼملَؼملِتُمسَػملَ ِؿملغملُمِمغِضملِؼملَؿِيموَرَضِؿملتُم
دلغملَانَماظَّذِيم
َظغملُمُماإلدِالَمَمدِؼؽملّا}،مضالمسؼملرم(رضي ماهللمسؽمله)م :م( مضَدِمسَرَصْؽملَامذَظِكَ ماظؿملَوِمَ،موَا َ
غَزَظَتِمصِؿملهِمسَػملَىماظؽملٖؾِيِّم(صَػملَّىماهللُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ)موَػُوَمضَائِمْمبِضملَرَصَةَمؼَوِمَمجُؼملُضملَةٍ) .م
وظومملمؼغملنميفمسرملرمذيماحلفةمإالمؼوممسرصةمظغملظملاهمذظكمصسملالًم،مصؾملومؼومماحلجماِّطربم م
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وػومؼوممعطملظملرةماظذغوبمواظضملؿقمعنماظؽملريانم،مضَالَم(صَػملَّىماهللُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ) م:م(إٔذَامطَانَمؼَوِمُم
سَرَصَةَمصَكملٔنٖماهللَمتَؾَارَكَموَتَضملَاظَىمؼُؾَاػِيمبِؾملٔمُماظْؼملَػملَا ِئغملَةَم،مصَؿملَعملُولُم:ماغِصملُرُوامإٔظَىمسِؾَادِيمأَتَوِغِيمذُضملِـّام
دطُمِمأَغِّيمضَدِم َشظملَرِتُمظَؾملُمِ م،مضَالَمرَدُولُماهللِ م(صَػملَّىم
شُؾِرّامضَاحِّنيَمعِنِمطُلِّمصَجدملمسَ ِؼملؿملقٕ م،مأُذِؾملٔ ُ
اظػملَّهُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ):م(مصَؼملَامعِنِمؼَوِمٕمأَطْـَرَمسَؿِؿملعملًامعِنَماظؽملٖارٔمعِنِمؼَوِمٔمسَرَصَةَ)م،موػوماظؿملوممادلرملؾملود م،م
صعملدمضالماظؽمليبم(صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم):م(اظؿملَوِمُماظْؼملَوِسُودُمؼَوِمُماظعملِؿملَاعَةِم،موَاظؿملَوِمُماظْؼملَرملِؾملُودُمؼَوِمُم
سَرَصَةَ م،موَاظرملٖاػِدُمؼَوِمُماجلُؼملُضملَةِ ،)....م عنمعػملكمصؿملهمجوارحهموصانممسضملهموبزملرهموظلاغهمشظملرم
اهللمظه،مضال(صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم):م(...إٔنٖمػَذَامؼَوِمْمعَنِمعَػملَكَمصِؿملهِمدَؼملِضملَهُموَبَزملَرَهُموَظِلَاغَهُمشُظملِرَم
ظَهُ)م،مواظدساءمصؿملهمجمابم،مضالم(صَػملَّىماظػملَّهُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ):م(خَؿملِرُماظدٗسَاءِمدُسَاءُمؼَوِمٔمسَرَصَةَ،موَخَؿملِرُم
عَامضُػملْتُمأَغَاموَاظؽملٖؾِؿملٗونَمعِنِمضَؾِػملِي:مظَامإٔظَهَمإٔظَّاماظػملَّهُموَحِدَهُمظَامذَرٔؼكَمظَهُ م،مظَهُمادلُػملْكُموَظَهُماحلَؼملِدُم
وَػُوَمسَػملَىمطُلِّمذَيِءٍمضَدِؼرْم) .م
وضدمجضمللمردولماهللم(صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم) مصوعهمتشملوُٓسّا مظطملريماحملرم مؼُغملظملِٓرمذغوبم
دؽملؿني :مدؽملة معاضؿملة مودؽملة معُعملؾػملة م؛ مصعملَالَ م(صَػملَّى ماهلل مسَػمل ِؿملهِ مودَػملَّمَ) م :م( مصِؿملَامُ مؼَوِمٔ مسَرَصَةَ ،مإٔغِّيم
أَحِؿَلِبُمسَػملَىماهللِمأنمؼُغملظملِرَماظلٖؽملَةَماظَّؿِيمضَؾِػملَهُم،موَاظَّؿِيمبَضملِدَهُ)م،موظذامصكملغهمؼلؿقبماشؿؽملام مػذام
اظؿملوممبغملـرةماظزملؿملامم،مواظعملؿملامم،مواظذطرم،موضراءةماظعملرآنماظغملرؼمم،موصاحلماِّسؼملالم،مدواءم
أطاغتمعنمأسؼملالماظضملؾاداتمأممعنمأسؼملالمسؼملارةماظغملونموصؽملاسةماحلؿملاة.م م
َفًّا كرلك ُِم الهحس م،موػوماظؿملومماظضملاذرمعنمذيماحلفَٓةم،موػومأصسمللماِّؼامم،م
ضَالَم(صَػملَّىماظػملَّهُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ)م:م(إٔنٖمأَسِصملَمَماَِّؼٖامٔمسِؽملِدَماظػملَّهِمؼَوِمُماظؽملٖقِرٔمثُمٖمؼَوِمُماظْعملَرِّموَػُوَماظَّذِيم
ؼَػملِؿملهِ) ،مصفملؼام ماظضملرملر معن مذي ماحلفة معن مأسصملم مادلوادم ماظيت ماعنت ماهلل متضملاىل مبؾملا مسػملىم
سؾاده،موادلوصقمعنماشؿؽملؼملؾملاموحازمرضاماهللمتضملاىلمصؿملؾملا.م م
أقُه قُلْ يرا َأستغفس اهلل لْ َلكم
*مممممممممم*مممممممممم* م
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احلؼملدمهللمربماظضملذملادلنيمم،م وصذملالةمودذملالعّامسػملذملىمخذملابمأغؾؿملائذملهموردذملػملهمدذملؿملدغامحمؼملذملدم
(صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم)،موسػملىمآظهموصقؾهمأمجضملني.م م
إخُٔ اإلسالم:ممم م
عن مأػم مأسؼملال ماخلري ماظيت مؼؿفملطد مصضملػملؾملا ميف مسرملر مذي ماحلفة مظػملعملادر مالتكسب إىل
اهلل (سز موجل) بربح األضحّٕ ماظيت مدؽملؾملا مظؽملا مردول ماهلل م(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) موحثٖم
سػملى مصضملػملؾملا م؛ مدلا مصؿملؾملا معن ماظؿعملرب مإىل ماهلل م(سز موجل) م ،موإحؿملاء مظلؽملة مأبؿملؽملا مإبراػؿملم م(سػملؿملهم
اظلالمم)م ،مؼعملو لم(صَػملَّىماظػملَّهُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ)م:م(عَامسَؼملِلَمآدَعِىٌّمعِنِمسَؼملَلٕمؼَوِمَماظؽملٖقِرٔمأَحَبٖمإٔظَىم
اظػملَّهِمعِنِمإٔػِرَاقٔماظدٖمٔمإٔغٖؾملَامظَؿَفملْتِىمؼَوِمَماظْعملِؿملَاعَةِمبِعملُرُوغِؾملَاموَأَذِضملَارٔػَاموَأَزْالَصِؾملَاموَإٔنٖماظدٖمَمظَؿملَعملَعُمعِنَم
اظػملَّهِ مبِ َؼملغملَانٕ مضَؾِلَ مأَنِ مؼَعملَعَ معِنَ ماَِّرِضٔ مصَشملِؿملؾُوا مبِؾملَا مغَظملْلّا) ،مصؾملي مدؽملة معقملطدة م ،مضال متضملاىل م:م
ي م(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) م ِبغملَؾِرملَؿملِنٔم
{صَزملَلِّ مظِرَبِّكَ موَاغِقَرِ} ،موسَنِ مأَغَسٕ مضَالَ :م(ضَقٖى ماظؽملٖؾِ ٗ
أَعِػملَقَؿملِنٔ مأَضْرَغَؿملِنٔ)م،موسن مسؾد ماهلل مبن مسؼملر م(رضي ماهلل مسؽملؾملؼملا)م:م(أن مردول ماهلل م(صػملى ماهللم
سػملؿمله مودػملم)محنر مؼوم ماِّضقى مبادلدؼؽملة)م ،موعنمثم مؼلن مظغمللمضادرمعودرمأنمؼؿعملربمإىلم
اهللمبظملضملػملؾملام؛مِّغؾملامذضملريةمسصملؿملؼملةمعنمذضملائرماظدؼنماإلدالعيماحلؽملؿملفم،مبؾملامتؿقعملقماظؿعملوىم،م
ضالمتضملاىل م:م{ظَنِمؼَؽملَالَماظػملَّهَمظُقُوعُؾملَاموَظَامدِعَاؤُػَاموََظغملِنِمؼَؽملَاظُهُماظؿٖعملْوَىمعِ ِؽملغملُمِمطَذَظِكَمدَكٖرَػَام
َظغملُمِمظِ ُؿغملَؾِّرُواماظػملَّهَمسَػملَىمعَامػَدَاطُمِموَبَرملِّرٔماظْؼملُقِلِؽملِنيَ} .م
وإذامأردغامأنمغؿقدثمسنماِّضقؿملةمصكملغؽملامغقملطدمأنماهلدفموادلعملزملدماظضملاممعؽملؾملا مػوم
اظؿودضملة مسػملى ماِّػل معن مجؾملة م ،موسػملى ماظظملعملراء مواحملؿاجني معن مجؾملة مأخرى م ،مبعملزملدم
إدخالماظلرورمسػملؿملؾملمممجؿملضملّا،موظؽملامػؽملاموضظملات :م
أَالً:مأنماِّضقؿملةمػيمظونمعنمأظوانماظؿغملاصلمواظرتاحمميفمدؼؽملؽملاماحلؽملؿملف.م م
ثانًّا :م ضرورة ماحلظملاز مسػملى ماظؾؿملؽة مواالظؿزام مباظذبّّ ميف ماجملازر مأو ماِّعاطنم
ادلكزملزملذملةمظذظكم،موسذملدمماظذبذملّّميفماظشملرضذملذملاتمأومعداخلماظضملؼملذملذملاراتم،محؿىمالمؼؿلؾبم م
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ذظكميفمأضرارمصقؿملةمموبؿملؽؿملةم،مأومإحلاقماِّذىمباظطملريممبكػملظملاتماظذبّّموحنوه .م
ثالجا :مسؽملدعا ماذرتط ماظظملعملؾملاء مدؽملّا محمددةً مظألضقؿملة موضضملوا ميف ماسؿؾارػم مضرورةم
احلظملازمسػملىماظـروةماحلؿملواغؿملةم،موذظك مباظؾضملدمسنمذبّّمعامػومدونمدنماِّضقؿملةمدواءم
عن ماإلبل م ،مأم ماظؾعملر م ،مأم ماظطملؽملم م ،محؿى مال متُؾملدر مثروتؽملا ماحلؿملواغؿملة م ،مضال(صَػملَّى ماظػملَّهُ مسَػملَؿملِهِم
وَدَػملَّمَ)م:م(مالمتَذِبَقُوامإٔالمعُلِؽملٖةًمإٔالمأَنِمؼَضملِلُرَمسَػملَ ِؿملغملُمِمصَؿَذِبَقُوامجَذَسَةًمعِنِماظسملٖفملْنٔ)م .م
وذطرماظظملعملؾملاءمأنمعامجيزئمعنماإلبلمعامأبممخسمدؽملواتم،موعنماظؾعملرمعامأبمدؽملؿني،م
وعنماظسملفملنمعامأبمدؿةمأذؾملر م،موعنمادلاسز معامأبمدؽملة م،مويفمتسملقؿملةماظؽمليب م(صػملى ماهللم
سػملؿمله مودػملم) مبغملؾرملني مأضرغني مأعػملقني مإذارة مواضقة مإىل مضرورة مترك ماِّغـى مادلؽملؿفةم
ظؿغملـريماظؽمللل،مممامؼقملطدمأنمدؼؽملؽملامدؼنمحسملارةموسػملممورضيم،موالمميغملنمأنمؼزملشملدممحبؿملاةم
اظؽملاسم،مبلمإغهمجاءمظزملاحلماظؾالدمواظضملؾادميفمطلمذؽونمحؿملاتؾملمموعضملاذؾملمموعضملادػم.مم م
َلّعمم املضحْ أى األضحّٕ إمنا يْ شعرئ ؼؿعملرب مبؾملا مإىل ماهلل م(سز موجل) مصالم
جيوز مبؿملع مذيء معن محلؼملؾملا مأو مجػملدػا م ،مأو مإسشملاء مذيء معن مذظك مظػملفزار مسػملى مدؾؿمللم
اِّجرة م،مصضملػملىمادلسملقيماالدؿظملادة مباجلػملد م،مأوماظؿزملدقمبهمأومبـؼملؽملهم،مععماحلرصمسػملىم
سدم موضوع ممثؽمله ميف مؼد مأي ممجاسة معن ماجلؼملاسات مادلؿشملرصة ماظيت مضد متلؿطملػمله مصؿملؼملا مؼسملرم
مبزملاحلماظؾالدمواظضملؾاد.م م
زابعًا :ين صك األضحّٕ حيكل املكصد ؟ موأؼؾملؼملا مأعـل :مأن مؼؾاذر ماإلغلان مذبّّم
أضقؿملؿهمبؽملظملله؟مأومأنمؼوطلمشريهمسنمررؼقمذراءمصكماِّضقؿملة؟مغعملول:مظومطانماإلغلانم
ؼضملؿملشميفمعؽملشملعملةمؼغملـرمصؿملؾملاماظظملعملراءموؼعمللمصؿملؾملاماِّشؽملؿملاء مضرؼةًم،مأومنضملّام،مأومعؽملشملعملةمذدؼدةم
اظظملعملرم،مصاِّوىلمأنمؼؾادرمبكملدخالماظظملرحةمسػملىمعنمحوظهم،موأنمؼذبّّمأضقؿملؿهميفمادلغملانم
ادلكزملص مهلا مباظسملوابط ماظزملقؿملة م ،مثم مؼلارع مبكملدخال ماظظملرحة مسػملى ماحملؿاجني معنم
اظظملعملراءموادللاطنيم،مصؾملذامأدرعمظوصولماخلريمإظؿملؾملم م ،مذرؼشملةمأنمؼؿعمليماهلل م(سزموجل)م
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يفمتوزؼعمأضقؿملؿهم،مصالمؼُ ِقملثِرمغظمللهموأصدضاءهمبفملصسمللمأجزائؾملام،موؼوزعمعاالمؼرملؿؾمليمعؽملؾملام
ظػملظملعملراء م ،موسػملؿمله مأن مؼؿفملدى مبردوظؽملا م(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) مؼوم مأن مدفملل ماظلؿملدة مسائرملةم
(رضيماهللمسؽملؾملا)مسنماظرملاةماظيتمذحبتم(عَامبَعملِيَمعِؽملِؾملَا؟)مضَاظَتِ:معَامبَعملِىَمعِؽملِؾملَامإٔالَّمطَؿِظملُؾملَا،مضَالَ:م
(بَعملِىَمطُػملُّؾملَامشَؿملِرَمطَؿِظملِؾملَا) .م
وطاغتماظلؿملدةمسائرملةم(رضيماهللمسؽملؾملا)متشملؿملبماظدراػممواظدغاغريمضؾلمأنمتؿٓزملدقمبؾملا،م
ودلامدؽػملتمسنمذظكم،مضاظتم:م(إنماظدراػممتعملعميفمؼدماهللمضؾلمأنمتعملعميفمؼدماظلائل)م،م
وؼعملول ماحلق مدؾقاغه :م{ظَنِ متَؽملَاظُوا ماظؾِرٖ محَؿٖى متُؽملِظملِعملُوا معِؼملٖا متُقِؾٗونَ} ،موؼعملول مدؾقاغه :م{وَظَام
تَؿملَؼملٖؼملُوا ماظْكَؾِؿملثَ معِؽملِهُ متُؽملِظملِعملُونَ موَظَلِؿُمِ مبِـملخِذِؼهِ مإٔظَّا مأَنِ متُطملِؼملِسملُوا مصِؿملهِ موَاسِػملَؼملُوا مأَنٖ ماظػملَّهَ مشَؽملِيٌّم
حَ ِؼملؿملدْم} .م
أعامعنمؼلغملؽملونميفمادلؽملارقماظراضؿملةماظيتمؼغملـرمصؿملؾملاماِّشؽملؿملاءموؼعمللمصؿملؾملاماظظملعملراءمصرملراءم
اظزملغملوك مهلقملالء مأوىل موأصسملل موأغلب م ،مِّغه مؼقملدي مإىل موصول ماِّضقؿملة مإىل ماِّطـرم
ادؿقعملاضًا ميف مادلؽملارق ماِّطـر ماحؿؿملاجّا مبزملورة معؽملصملؼملة م ،مسػملى مأن مؼؿقرى ماجلؼملؿملع ماظدضةم
واِّعاغة ميف ماجلؾملة ماظيت مؼؽملؿملؾوغؾملا مسؽملؾملم ميف متوزؼع محلوم ماِّضاحي م ،موأن متؾادر مػذهم
اجلؾملات مبذبّّ ماِّضاحي ميف ماظوضت مادلكزملص مهلا مذرسّا م ،موأن متؾادر مبلرسة متوزؼضملؾملام
وإؼزملاهلامإىلمعلؿقعملؿملؾملا.م م
وعا مأمجل مأن مجيؼملع مادللؿشملؿملع مادلودر مبني ماِّعرؼن ماظذبّّ متودضملةً مسػملى مأػػمله م،م
وذراءماظزملغملوكمتودضملةمسػملىمساعةماظظملعملراءميفمادلؽملارقماحملروعةمواِّطـرماحؿؿملاجّا .م
صقَرٔيٌّمبغمللمعلػملممأنمؼضملرفمهلذهماِّؼاممصسملػملؾملا م،موؼعملدرمهلامضدرػا م،مصؿملقرصمسػملىم
االجؿؾملادمصؿملؾملامباِّسؼملالماظزملاحلة م،موؼرملغملرَماهللم(تضملاىل)مسػملىمصسملػملؾملاموصسملِلماظضملؼمللماظزملاحلم
صؿملؾملام،موأنمؼرملغملرَهم(سزموجل)مسػملىمبُػملُوشؾملاموػوميفمأعِنٕموساصؿملة.م م
فالمًم تكبن وها نسكها َ ،أعها عمٖ ذكسك َشكسك َحسو عبادتك.

