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م 
  فضائن العشس َفضن األضحّٕ

 َفكٌ املكاصد 

م ماحَلؼملُد م:هلِلمَربِّ ماظضملزؼٔز م*ممَواْظظمَلِفٔر}اظضمَلاَظؼمِلنَيم،ماظعملائٔلميفمِطَؿابِِِه مَواظرمٖلظمْلٔع*مَوَظؿمَلإلمَسرمِلٕر

م{َواْظَوِتٔر م، ماهلُلموحَدُه مٔإالَّ مإظَه ماَل مأِن مدؿملوَأذؾملُد مأٖن موَأذؾملُد م، مَظُه محمؼملّدامالمَذرؼَك موغؾؿمٖلؽملا َدغا

َسؾُدهموردوُظُهم،ماظػملَّؾمُلٖممَصلِّمودػملخملِمموبأرْكمسػمَلؿملهموسػمَلىمآِظِهموصقِؾِهم،موَعِنمَتِؾضمَلؾمُلِممبكملحلإنمإَظىم

ممم:مَبعدم،ؼؤمماظدِّؼٔنم

أنمجضمللمأؼامماخلريمواظربطةمتؿواىلم،متسملاسفممسؾادهكملنمعنمصسمللماهللمتضملاىلمسػملىمص

ماحللؽملات ممصؿملؾملا م، ماظلؿملؽاتم، مصؿملؾملا معنماظزملاحلاتـَلؿغمْلوُؼوتغملظملر مصؿملؾملا مومر مغرملاطم، ؼؿفددمصؿملؾملا

 ماظضملؾدمصؿمللارعمصؿملؾملامإىلماخلرياتمظؿملؿعملربمعنمربماِّرضمواظلؼملوات.

م مادللػملم ميفمزصقؿملاة ماظيتمجتضملػمله مادلرملروسة مواظضملؾادات م، ماظزملاحلة مباِّسؼملال اخرٌة

،موميؿازمدػرهمبفملغهمميفمُسالهدضملٕيمدءوٍبمإىلماهللمجلمسؾادٍةمُعلؿؼملرٍةم،موسؼملٕلمصاحٕلم،مو

مواِّوضاتماظضملاعرة ماظظملاضػملة مبادلوادم مواظرمحاتممعػمليء مباظؽملظملقاتماظضملاررة مأؼاعه مومتؿاز ،

مَوَدػملََّم( مَسػمَلؿمِلِه مَوَجٖلمِصيمَأٖؼأممَدِػٔرُطِممَغظمَلَقاٍت،م:م)مادلؿعملاررةم،مضالم)َصػملَّىماظػملَُّه ٔإٖنمِظَربِّغمُلِممَسٖز

مَظضمَلٖل مَظؾمَلا، مَأَبّدامَصَؿضمَلٖرُضوا مَؼرمِلعمَلىمَبضمِلَدَػا مَظا مَغظمْلَقٌة مِعؽمِلؾمَلا مُتزمِلؿملَؾُه مَأِن مم(َأَحَدُطِم مغؾؿملؽملامو، محـؽملا هلذا

ماظغملرؼمم)صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم(مسػملىمضرورةماشؿؽملامموادؿـؼملارمػذهماظؽملظملقاتم حؿملثمضالم،

مودػملم( مَرِحؼمَلم:م)صػملىماهللمسػملؿمله مِظؽمَلظمَلقاِت موَتضمَلٖرُضوا مَدِػَرُطِم، ماخَلؿمِلَر ماهلِل)اْصضمَلػملوا مهلِلممِة مصكملٖن ،

،موأِنمم،موَدػملواماهلَلمأِنمَؼِلُؿَرمَسِوَراِتغمُلِمم،مُؼزمِلؿملُبمِبؾملامَعِنمَؼرمَلاُءمعنمسؾاِدِهمَغظمَلقاٍتمعنمرمحِؿِه

ممم.(ُؼقمَلعَِّنمَرِوَساِتغمُلِم

ٔإٖنمِسٖدَةم}ضالمتضملاىل:مم،معنماِّذؾملرماحلرمماظيتمحيرممصؿملؾملاماظعملؿالماحلفةميوذؾملرمذم

ُحُرْممماظػملَِّهماِثؽمَلامَسرمَلَرمَذؾمِلّرامِصيمِطَؿاِبماظػملَِّهمَؼِوَممَخػمَلَقماظٖلؼمَلاَواِتمَواْظفمَلِرَضمِعؽمِلؾمَلامَأِرَبضمَلٌةماظرمٗلؾمُلؤرمِسؽمِلَد

مَأِغظمُلَلغمُلِم... مِصؿملؾمٔلٖن مَتصمْلػمِلؼمُلوا مَصػمَلا ماْظعمَلؿملُِّم مصػملؾمل{َذِظَكماظدِّؼُن مضدادذمل، اهللممةمسؽملدذملةموعغملاغذملةموحرعذملا
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موجل( ماِّوىلم)سز ماظضملرملرة موظألؼام مسصملؿملؼملة، معغملاغة ماظشملاسات،مممعؽمله مثواب مؼسملاسفمصؿملؾملا ،

وجضمللماهللم)سزموجل(مثوابماظضملؼمللماظزملاحلمصؿملؾملامأطـرمثواّباموأسصملممأجّرامعنماظضملؼمللمصؿملؼملام

معنماِّؼام مساظؿملةماظعملدرمدواػا مصاضػملٌة مذرؼظملٌة مصؾمليمأؼاْم موػيمأسصملممأؼامماظم، م،م، مبرطًة دغؿملا

معؾارطاْت ماحللؽملاتمصؾمليمَسرمِلْر مساظؿملُةمطـريُة ماظشملَٓاساتمدَٓرجاتاظم، معؿؽملؤٓسٌة ،محؿملثمجيؿؼملعمم،

،مم،محولماظغملضملؾةمادلرملرصةمؼشملوصونمصؿملؾملامحفاجمبؿملتماهللماحلرامميفمأرؾملرمبعملضملةمعنماِّرض

سؼملاًلمبعملولماهللم؛مؼؿؽملاصلونم،مظؿملؿزودوامخبريمزادميفماخلرياتموؼؿلابعملونم،ممإىلماظشملاساتو

م.{اظٖؿعمْلَوىمَواٖتعمُلؤنمَؼامُأِوِظيماَِّْظَؾاِبَوَتَزٖوُدوْامَصكمٔلٖنمَخؿمِلَرماظٖزاِدم}:ممتضملاىل

اإلدالممبعملدرمػذهماِّؼاممادلؾارطةمصفملعرمادللػملؼملنيمأنمؼطملؿؽملؼملوامظؿملػملؾملاموغؾملارػاممغٖوهوظعملدم

إىلمسؼمللماظزملاحلاتمرشؾةميفماظؿعملربمإىلماهللم)سزموجل(ماظذيمجيزىماحللؽملةممنصؿمللارسو

َصػمَلُهمَسرمِلُرمَأِعـَاِظؾمَلامَوَعنمَجاءمِباظٖلؿملَِّؽِةمَصاَلمُؼِفَزىممَعنمَجاءمِباْظَقَلؽمَلِة}بضملرملرمأعـاهلا،مضالمدؾقاغه:م

ـِػمَلؾمَلامَوُػِمماَلمُؼصمْلػمَلؼمُلوَن م.{ٔإالَّمِع

 وهًا: كجرئ،َهلرٍ األِام فضائن 

،موالمجيوزمم،مواهللمتضملاىلمالمؼعمللممإالمبضملصملؿملممأى اهلل تعاىل أقسم بًا يف كتابٌ الكسِم 

صاظعمَلَلممبؾملامؼدلُٓمسػملىمسصملؼملؿؾملامورصضملةمعغملاغؿؾملام،موتضملصملؿملمماهللمتضملاىلم،ممخلػملعملهمأنمؼعمللؼملوامإالمبه

َواْظظمَلِفٔر*م}،مضالمدؾقاغه:ممهلا،موتؽملوؼؾمّلامبرملفملغؾملاموصسملػملؾملا،موإرذاّدامِّػؼملؿملؿؾملاموعغملاغؿؾملاموعؽملزظؿؾملا

م*م ،مواظذيمسػملؿملهممجؾملورمادلظمللرؼنمأنماظػملؿملاظيماظضملرملرمػيمسرملرم{َواْظَوِتٔرمَواظرمٖلظمْلٔعَوَظؿمَلإلمَسرمِلٕر

م:احلفة،موضدموردمسنماظؽمليبم)َصػملَّىماظػملَُّهمَسػمَلؿمِلِهمَوَدػملََّم(مأغهمضالميفمتظمللريمػذهماآلؼاتذيم

م)اظضملرملر:مَسرمِلُرماظؽمٖلِقٔر،مَواْظَوِتُرمَؼِوُممَسَرَصَة،مَواظرمٖلظمْلُعمَؼِوُمماظؽمٖلِقٔر(.

اظػملَِّهمَوَؼِذُطُرواماِدَمم}:ماظيتمضالماهللمتضملاىلمسؽملؾملااألِام املعمُوات  أنًا :َوو فضائمًا

ماْظفمَلِغضمَلأم مَبؾمٔلؿملؼمَلِة مِعِن مَرَزَضؾمُلِم مَعا مَسػمَلى مَعضمِلػمُلوَعاٍت مَأٖؼإم مم،{ِصي مأؼام مأعؾملاتمجتصؾملي مصؿملؾملا ؿؼملع

؛ممامعنماِّؼاموالمؼؿفملتىمذظكميفمشريػواحلجم،م،مواظزملؿملامم،مواظزملدضةم،مطاظزملالةمم،اظضملؾاداتم
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م ماظعملػملوبموحيعملقظذا محؿملاة مصاظذطر ماهللمتضملاىلم، مذطر مطـرة مضالممؼلؿقبمصؿملؾملا رؼملفملغؿملؽملؿؾملا،

م ماْظعمُلػمُلوُب}تضملاىل: مَتشمْلؼمَلِؽٗن ماظػملَِّه مِبِذْطٔر مَأَظا ماظػملَِّه مِبِذْطٔر مُضػمُلوُبؾمُلِم مَوَتشمْلؼمَلِؽٗن مآَعؽمُلوا موضالم{اظَِّذؼَن ،

،مَواَلمَأَحٗبمٔإَظؿمِلِهمِعَنماْظضمَلؼمَلٔلمِصؿملؾمٔلٖنمِعِنمم:م)َعامِعِنمَأٖؼإممَأِسصمَلُممِسؽمِلَدماهلِلم)َصػملَّىماظػملَُّهمَسػمَلؿمِلِهمَوَدػملََّم(

َػِذِهماَِّٖؼأمماْظضمَلرمِلٔر،مَصفمَلْطـُِروامِصؿملؾمٔلٖنمِعَنماظٖؿؾمِلػمِلؿملٔل،مَواظٖؿغمْلِؾرٔيمَواظٖؿِقؼمِلؿملِد(،موطانمسؼملرم)رضيماهللم

مصؿملغملٓؾرونم مأػلمادللفد ممبؽملىمصؿمللؼملضمله ميفمضؾؿه مؼغملٓؾر مسؽمله( مأ، ػلماِّدواقمحؿىموؼغملٓؾر

وطانمابنمسؼملرمؼغملربممبؽملىمتػملكماِّؼاممخػملفماظزملػملواتموسػملىمصراذه،مم(،عؽملىمتغملؾرّيامترتٓج

إسالّغامماِّؼاممػذهميفمباظؿغملؾريمجيؾملرمأنمظػملؼمللػملممؿمللؿقبعنمثممصوم،ويفمجمػمللهموممرملاهم

م.بؿضملصملؿملمماهللمتضملاىل

صضملنمجابرمبنمسؾدماهللم)رضيماهللمسؽملؾملؼملا(مأنم،ممالعامَوو فضائمًا: أنًا أفضن أِام 

م)اظؽمليبم مضال: ماْظضمَلرمِلٔر)صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم( مَأٖؼاُم ماظٗدِغؿمَلا مَأٖؼأم مِذيماْظِقٖفِةمَأْصسمَلُل مَسرمِلٔر م...(،

مإىلماهللماظو عؿملداُنماظلَِٓؾقمإىلمو،ممصؾمليمعودممظػملرٔٓبّّم،معنمشريػاضملؼمللماظزملاحلمصؿملؾملامأحبُٓ

اظزمٖلاِظُّّمِصؿملؾمَلامَأَحٗبمٔإَظىماظػملَِّهم:م)َعامِعِنمَأٖؼإمماْظضمَلؼمَلُلممضالم)صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم(ماخلرياتم،

،مَوَظاماْظِفؾمَلاُدمِصيمَدِؾؿملٔلماظػملَِّه؟مَضاَل:مم،مَضاُظوا:مَؼامَرُدوَلماظػملَِّهمِعِنمَػِذِهماْظفمَلٖؼأم(مَؼضمِلؽمِليمَأٖؼاَمماْظضمَلرمِلٔر

مم.َذِظَكمِبرمَلِيٍء(مػمَلِممَؼِرِجِعمِعِن،مَصم،مٔإظَّامَرُجْلمَخَرَجمِبؽمَلظمْلِلِهمَوَعاِظِهم)َوَظاماْظِفؾمَلاُدمِصيمَدِؾؿملٔلماظػملَِّه

مأطؼمللماهللم)سزموجل(ماظذي،مم،موػوماظؿملومماظؿادعمعنمذيماحلفَٓةمَفًّا ُِم عسفٕ

ممظؽملا مصؿمله ماظغملؼملال،اظدؼن، مسػملىمػذا ماظؿملؾملود محلدغا مموضد ماظؿملؾملودمصعملد معنمأحؾار ضالمَحِؾْر

مسؼملر مآؼٌةميفمطمظلؿملدغا م: معضملرملرم)رضيماهللمسؽمله( مذظكماظؿملؾملودؿابغملممظومغزظتمسػملؿملؽملا ماتَٓكذغا ؛

مَأْطؼمَلػمْلُتمَظغمُلِممِدؼؽمَلغمُلِممَوَأِتؼمَلؼمِلُتمَسػمَلؿمِلغمُلِممِغضمِلؼمَلِؿيمَوَرِضؿملُتم}اظؿملومماظذيمغزظتمصؿملهمسؿملّدا: اْظؿمَلِوَم

مِدؼؽمّلا ماإلِداَلَم م){َظغمُلُم م: مضالمسؼملرم)رضيماهللمسؽمله( ماظَِّذيمم، مَوادَلغمَلاَن مَذِظَكماظؿمَلِوَم، مَسَرْصؽمَلا َضِد

م.اظؽمٖلِؾيِّم)َصػملَّىماهلُلمَسػمَلؿمِلِهمَوَدػملََّم(مَوُػَومَضاِئْممِبضمَلَرَصَةمَؼِوَممُجؼمُلضمَلٍة(مَغَزَظِتمِصؿملِهمَسػمَلى

مماِّطربموظومملمؼغملنميفمسرملرمذيماحلفةمإالمؼوممسرصةمظغملظملاهمذظكمصسملاًلم،مصؾملومؼومماحلج
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)ٔإَذامَطاَنمَؼِوُمم:ممَضاَلم)َصػملَّىماهلُلمَسػمَلؿمِلِهمَوَدػملََّم(ؼوممعطملظملرةماظذغوبمواظضملؿقمعنماظؽملريانم،مػومو

:ماِغصمُلُروامٔإَظىمِسَؾاِديمَأَتِوِغيمُذضمِلـّامم،مَصؿمَلعمُلوُلمَسَرَصَةمَصكمٔلٖنماهلَلمَتَؾاَرَكمَوَتضمَلاَظىمُؼَؾاِػيمِبؾمٔلُمماْظؼمَلػمَلاِئغمَلَة

مَسؼمِلؿملٕق مَصجدمل مَضاحِّنَيمِعِنمُطلِّ مَشظمَلِرُتمَظؾمُلِممُشِؾّرا مَأغِّيمَضِد مُأِذؾمٔلُدُطِم مَضاَلمَرُدوُلماهلِلم، م)َصػملَّىم،

م،ماظػملَُّهمَسػمَلؿمِلِهمَوَدػملََّم(:م)مَصؼمَلامِعِنمَؼِوٕممَأْطـََرمَسِؿؿملعمًلامِعَنماظؽمٖلأرمِعِنمَؼِؤممَسَرَصَة(م،موػوماظؿملوممادلرملؾملود

،مَواظؿمَلِوُمماْظؼمَلرمِلؾمُلوُدمَؼِوُممماظؿمَلِوُمماْظؼمَلِوُسوُدمَؼِوُمماظعمِلؿمَلاَعِة:م)ضالماظؽمليبم)صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم(مصعملد

ماجُلؼمُلضمَلِة....مَسَرَصَة عنمعػملكمصؿملهمجوارحهموصانممسضملهموبزملرهموظلاغهمشظملرمم،(،مَواظرمٖلاِػُدمَؼِوُم

ٔإٖنمَػَذامَؼِوْممَعِنمَعػمَلَكمِصؿملِهمَدؼمِلضمَلُهمَوَبزمَلَرُهمَوِظَلاَغُهمُشظمِلَرم...)مودػملم(:ضال)صػملىماهللمسػملؿملهممظه،اهللم

َخؿمِلُرماظٗدَساِءمُدَساُءمَؼِؤممَسَرَصَة،مَوَخؿمِلُرماظػملَُّهمَسػمَلؿمِلِهمَوَدػملََّم(:م)م(م،مواظدساءمصؿملهمجمابم،مضالم)َصػملَّىَظُه

مَذٔرؼَكمَظُه مَظا مَوِحَدُه ماظػملَُّه مٔإظَّا مٔإَظَه مَظا مَضِؾػمِلي: مِعِن مَواظؽمٖلِؾؿمٗلوَن مُضػمْلُتمَأَغا ماحَلؼمِلُدممَعا مادُلػمْلُكمَوَظُه مَظُه ،

م(.مَوُػَومَسػمَلىمُطلِّمَذِيٍءمَضِدؼْر

غملظملِٓرمذغوبمُؼمظطملريماحملرممصوعهمتشملوُّٓسامضمللمردولماهللم)صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم(وضدمج

مُععملؾمدؽملةمدؽملؿني: موَدػملََّم(مػملةعاضؿملةمودؽملة م)َصػملَّىماهللمَسػملؿمِلِه مصعمَلاَل مَسَرَصَةم؛ مَؼِؤم مِصؿمَلاُم م) مٔإغِّيم: ،

امذػمماشؿؽملاؼلؿقبمكملغهمصوظذام،ممَضِؾػمَلُهم،مَواظَِّؿيمَبضمِلَدُه(مَأِحَؿِلُبمَسػمَلىماهلِلمأنمُؼغملظمِلَرماظٖلؽمَلَةماظَِّؿي

وضراءةماظعملرآنماظغملرؼمم،موصاحلماِّسؼملالم،مدواءم،مواظذطرم،مواظعملؿملامم،ماظزملؿملاممبغملـرةماظؿملومم

ممأسؼملالمسؼملارةماظغملونموصؽملاسةماحلؿملاة.معنأطاغتمعنمأسؼملالماظضملؾاداتمأمم

،موػوماظؿملومماظضملاذرمعنمذيماحلفَٓةم،موػومأصسمللماِّؼامم،ممحسَفًّا كرلك ُِم اله

َوُػَوماظَِّذيمَضاَلم)َصػملَّىماظػملَُّهمَسػمَلؿمِلِهمَوَدػملََّم(م:م)ٔإٖنمَأِسصمَلَمماَِّٖؼأممِسؽمِلَدماظػملَِّهمَؼِوُمماظؽمٖلِقٔرمُثٖممَؼِوُمماْظعمَلرِّم

ماظيتماعنتماهلل مادلوادم معنمأسصملم معنمذيماحلفة ماظضملرملر مصفملؼام مسػملممتضملاىلَؼػمِلؿملِه(، ىمبؾملا

ممصؿملؾملا.وادلوصقمعنماشؿؽملؼملؾملاموحازمرضاماهللمتضملاىلمم،سؾاده

 أقُه قُلْ يرا َأستغفس اهلل لْ َلكم

م*مممممممممم*مممممممممم*
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وصذملالةمودذملالّعامسػملذملىمخذملابمأغؾؿملائذملهموردذملػملهمدذملؿملدغامحمؼملذملدمممممممممم،ماظضملذملادلنيماحلؼملدمهللمربم

موسػملىمآظهموصقؾهمأمجضملني.مممودػملم(،)صػملىماهللمسػملؿملهم

مممم:اإلسالمإخُٔ 

م مظػملعملادر التكسب إىل عنمأػممأسؼملالماخلريماظيتمؼؿفملطدمصضملػملؾملاميفمسرملرمذيماحلفة

موجل(اهلل  موحٖثممبربح األضحّٕ )سز مودػملم( مردولماهللم)صػملىماهللمسػملؿمله مظؽملا اظيتمدؽملؾملا

م مسػملىمصضملػملؾملا م؛ م، معنماظؿعملربمإىلماهللم)سزموجل( مصؿملؾملا مإبراػؿملمم)سػملؿملهمدلا مأبؿملؽملا مظلؽملة وإحؿملاء

لم)َصػملَّىماظػملَُّهمَسػمَلؿمِلِهمَوَدػملََّم(م:م)َعامَسؼمِلَلمآَدِعىٌّمِعِنمَسؼمَلٕلمَؼِوَمماظؽمٖلِقٔرمَأَحٖبمٔإَظىمؼعملوم،اظلالمم(م

َممَظؿمَلعمَلُعمِعَنماظػملَِّهمِعِنمٔإِػَرأقماظٖدٔممٔإٖغؾمَلامَظَؿفمْلِتىمَؼِوَمماْظعمِلؿمَلاَعِةمِبعمُلُروِغؾمَلامَوَأِذضمَلأرَػامَوَأْزاَلِصؾمَلامَؤإٖنماظٖد

مَغظمْلّلا(ماظػملَِّه مِبؾمَلا ماَِِّرٔضمَصشمِلؿملُؾوا مِعَن مَؼعمَلَع مَأِن مَضِؾَل مِبؼمَلغمَلإن م، م، معقملطدة :ممتضملاىلمضالصؾمليمدؽملة

م)َضاَلمَأَغٕسموَسِنم،{َواِغَقِرمِظَربَِّكمَصزمَللِّ} مودػملممسػملؿملهماهللمصػملى)مٗياظؽمٖلِؾمَضٖقى: مِبغمَلِؾرمَلؿمِلٔن(

ماهللمصػملى)ماهللمردولمأن(م:م)سؽملؾملؼملاماهللمرضي)مسؼملرمبنماهللمسؾدموسن(م،مَأْضَرَغؿمِلٔنمَأِعػمَلَقؿمِلٔن

أنمؼؿعملربمإىلمظغمللمضادرمعودرمملنؼموعنمثمم(م،بادلدؼؽملةماِّضقىمؼوممحنر(مودػملممسػملؿمله

،مبؾملامتؿقعملقماظؿعملوىم،مِّغؾملامذضملريةمسصملؿملؼملةمعنمذضملائرماظدؼنماإلدالعيماحلؽملؿملفم؛مماهللمبظملضملػملؾملا

ممضالمتضملاىل م}: مَوَظا مُظُقوُعؾمَلا مَؼؽمَلاَلماظػملََّه مَطَذِظَكمَدٖكَرَػامَظِن ماظٖؿعمْلَوىمِعؽمِلغمُلِم مَؼؽمَلاُظُه مَوَظغمِلِن ِدَعاُؤَػا

م.{َظغمُلِممِظُؿغمَلؾُِّرواماظػملََّهمَسػمَلىمَعامَػَداُطِممَوَبرملِّٔرماْظؼمُلِقِلؽمِلنَي

ػوممؾملاوإذامأردغامأنمغؿقدثمسنماِّضقؿملةمصكملغؽملامغقملطدمأنماهلدفموادلعملزملدماظضملاممعؽمل

ماظظملعملر موسػملى م، مجؾملة معن ماِّػل مسػملى ماظؿودضملة م، مأخرى مجؾملة مواحملؿاجنيمعن بعملزملدماء

ما،موظؽملامػؽملاموضظملات:سػملؿملؾملمممجؿملضمّلمإدخالماظلرور

ممأنماِّضقؿملةمػيمظونمعنمأظوانماظؿغملاصلمواظرتاحمميفمدؼؽملؽملاماحلؽملؿملف.مأَاًل:

ًّا: ماِّعاطنمثان مأو ماجملازر ميف مباظذبّّ مواالظؿزام ماظؾؿملؽة مسػملى ماحلظملاز مضرورة

ماراتم،محؿىمالمؼؿلؾبمذملذملاتمأومعداخلماظضملؼملذملذملّّميفماظشملرضذملدمماظذبذملةمظذظكم،موسذملادلكزملزمل
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م.وحنوهمإحلاقماِّذىمباظطملريممبكػملظملاتماظذبّّمأو،مأضرارمصقؿملةمموبؿملؽؿملةممذظكميف

مما:ثالج مظألضقؿملة محمددًة مدؽمّلا ماظظملعملؾملاء ماذرتط مضرورةسؽملدعا ماسؿؾارػم ميف موضضملوا

مػومدونمدنماِّضقؿملةمدواءم موذظكمباظؾضملدمسنمذبّّمعا احلظملازمسػملىماظـروةماحلؿملواغؿملةم،

معنماإلبلم م، ماظؾعملر مأم م، ماظطملؽملم مُتأم محؿىمال م، ماحلؿملواغؿملة مثروتؽملا مَسػمَلؿمِلِهمضال)م،ؾملدر َصػملَّىماظػملَُّه

م.(مَجَذَسًةمِعِنماظسمٖلفمْلٔن:م)مالمَتِذَبُقوامٔإالمُعِلؽمٖلًةمٔإالمَأِنمَؼضمِلُلَرمَسػمَلؿمِلغمُلِممَصَؿِذَبُقوامم(َوَدػملََّم

،معامأبمدؽملؿنيوعنماظؾعملرم،ممعامأبممخسمدؽملواتذطرماظظملعملؾملاءمأنمعامجيزئمعنماإلبلمو

مأبمدؿةمأذؾملروعنماظسملفملنم موعنمادلاسزمعا مأبمدؽملةم، ممعا ويفمتسملقؿملةماظؽمليبم)صػملىماهللم،

مإىلم مواضقة مإذارة مأعػملقني مأضرغني مبغملؾرملني مودػملم( مسػملؿمله مادلؽملؿفةمضرورة ماِّغـى ترك

ظؿغملـريماظؽمللل،مممامؼقملطدمأنمدؼؽملؽملامدؼنمحسملارةموسػملممورضيم،موالمميغملنمأنمؼزملشملدممحبؿملاةم

ممماظؽملاسم،مبلمإغهمجاءمظزملاحلماظؾالدمواظضملؾادميفمطلمذؽونمحؿملاتؾملمموعضملاذؾملمموعضملادػم.

مإىلماإمنا يْ شعرئ َلّعمم املضحْ أى األضحّٕ  موجل)هللمؼؿعملربمبؾملا صالمم(سز

م مبؿملع مجيوز مأو معنمحلؼملؾملا مذيء مسػملىمدؾؿمللمجػملدػا مذظكمظػملفزار معن مذيء مإسشملاء مأو ،

ععماحلرصمسػملىمبـؼملؽملهم،مبهمأومأوماظؿزملدقم،مماجلػملدبمظملادةدؿاالصضملػملىمادلسملقيم،مماِّجرة

مؼسملرممسدمموضوعممثؽملهميفمؼدمأيممجاسةمعنماجلؼملاساتمادلؿشملرصة مصؿملؼملا اظيتمضدمتلؿطملػمله

مم.مبزملاحلماظؾالدمواظضملؾاد

مم؟ : ين صك األضحّٕ حيكل املكصدزابًعا مأعـل: مذبّّموأؼؾملؼملا ماإلغلان مؼؾاذر أن

صكماِّضقؿملة؟مغعملول:مظومطانماإلغلانمذراءمسنمررؼقمؼوطلمشريهممومأنأأضقؿملؿهمبؽملظملله؟م

ماِّشؽملؿملاء ماظظملعملراءموؼعمللمصؿملؾملا ممؼضملؿملشميفمعؽملشملعملةمؼغملـرمصؿملؾملا مضرؼًة مأومعؽملشملعملةمذدؼدةم، م، أومنضمّلا

ّّمأضقؿملؿهميفمادلغملانموأنمؼذباظظملعملرم،مصاِّوىلمأنمؼؾادرمبكملدخالماظظملرحةمسػملىمعنمحوظهم،م

م م، ماظزملقؿملة مباظسملوابط معنمادلكزملصمهلا ماحملؿاجني مسػملى ماظظملرحة مبكملدخال مؼلارع ثم

مأدرعمظوصولماخلريمإظؿملؾملم مصؾملذا م(سزموجل)مذرؼشملةمأنمؼؿعمليماهللم،ماظظملعملراءموادللاطنيم،
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مصالمُؼ مصسملرمغظمللهموأصدضاءهمبفملِثقمِليفمتوزؼعمأضقؿملؿهم، موؼوزعمعاالمؼرملؿؾمليمعؽملؾملاملمأجزائؾملا ،

مؼؿفملدمظػملظملعملراء مأن موسػملؿمله مسائرملةممى، مأنمدفمللماظلؿملدة مؼوم مودػملم( م)صػملىماهللمسػملؿمله بردوظؽملا

م:َضاَلم،َعامَبعمِلَىمِعؽمِلؾمَلامٔإالَّمَطِؿظمُلؾمَلام:َضاَظِت(م؟َعامَبعمِلَيمِعؽمِلؾمَلا)سنماظرملاةماظيتمذحبتم)رضيماهللمسؽملؾملا(م

م.)َبعمِلَىمُطػملُّؾمَلامَشؿمِلَرمَطِؿظمِلؾمَلا(

مبؾملا،متٓؿزملدقمأنمضؾلمواظدغاغريماظدراػممتشملؿملب(مسؽملؾملاماهللمرضي)اظلؿملدةمسائرملةممطاغتو

م(م،اظلائلمؼدميفمتعملعمأنمضؾلماهللمؼدميفمتعملعماظدراػممإن):ممضاظت،مودلامدؽػملتمسنمذظكم

مو مُتِقٗؾوَن}ؼعملولماحلقمدؾقاغه: مِعؼمٖلا مَحٖؿىمُتؽمِلظمِلعمُلوا ماظِؾٖر مَتؽمَلاُظوا موؼعملول{َظِن مدؾقاغهم، َوَظام}:

مَشؽمِليٌّ ماظػملََّه مَأٖن مَواِسػمَلؼمُلوا مِصؿملِه مُتطمِلؼمِلسمُلوا مَأِن مٔإظَّا مِبـملِخِذؼِه مَوَظِلُؿِم مُتؽمِلظمِلعمُلوَن مِعؽمِلُه ماْظَكِؾؿملَث مَتؿمَلؼمٖلؼمُلوا

م.{َحؼمِلؿملْدم

أعامعنمؼلغملؽملونميفمادلؽملارقماظراضؿملةماظيتمؼغملـرمصؿملؾملاماِّشؽملؿملاءموؼعمللمصؿملؾملاماظظملعملراءمصرملراءم

مأوىل مهلقملالء موأغلبماظزملغملوك مموأصسملل مِّغه مإىل، ماِّطـرممؼقملدي مإىل ماِّضقؿملة وصول

ماحؿؿملاّجامادؿقعملاًضا ممبزملورةمعؽملصملؼملةميفمادلؽملارقماِّطـر سػملىمأنمؼؿقرىماجلؼملؿملعماظدضةم،

ماِّضاحي محلوم ميفمتوزؼع مسؽملؾملم ماظيتمؼؽملؿملؾوغؾملا ميفماجلؾملة مػذهممواِّعاغة متؾادر موأن ،

ميفماظوضتمادلكزملصم ماِّضاحي مبذبّّ ماجلؾملات مبلرسةهلا متؾادر موأن م، توزؼضملؾملاممذرّسا

ممهلامإىلمعلؿقعملؿملؾملا.ازملإؼو

مأمجلم م،مادللؿشملؿملعمؼملعمجيمأنوعا مسػملىمأػػمله مبنيماِّعرؼنماظذبّّمتودضملًة ادلودر

موذراءماظزملغملوكمتودضملةمسػملىمساعةماظظملعملراءميفمادلؽملارقماحملروعةمواِّطـرماحؿؿملاّجا.

،مصؿملقرصمسػملىمم،موؼعملدرمهلامضدرػامصَقٔريٌّمبغمللمعلػملممأنمؼضملرفمهلذهماِّؼاممصسملػملؾملا

مباِّسؼملالماظزملاحلة موصسمِللماظضملؼمللماظزملاحلمماالجؿؾملادمصؿملؾملا ماهللم)تضملاىل(مسػملىمصسملػملؾملا موؼرملغملَر ،

مسػملىمُبػمُلوشؾملاموػوميفمأِعٕنموساصؿملة.مم،موأنمؼرملغملَرهم)سزموجل(مصؿملؾملا

 َأعها عمٖ ذكسك َشكسك َحسو عبادتك.، فالمًم تكبن وها نسكها 


