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الحج ُأحكام األضحٖح
الخطثح األُلْ
أما تعد. . .
فاذقِا ا﵀ عثاا ا﵀ ُافعواِا الخٖاع لعوكال ذنوحاِه فااىكل
فااأ مِمااال ماااو مِامااال الثاااع العهاااٖل ٖاااعج ٖعاذاااٌ
ُرحناذااٌ فٖااٌ ٖااع إٔااام الضماااه ُأفلااوَا العام ا فَٖااا
تالثع ُاإلحساه أفل عيد ا﵀ النوك الادٕاه ماو الاَاا
ئال مااٍداً عج فٔ مثٖ ا﵀ فعقع جِا ً ُأٍعٕق ماٌ
﵀ العهٖل العحنو.
عثا ا﵀ ٕامو ذعجِه ا﵀ ُالادار اٗ اعج ٕاامو ذإمواِه
جيح ععضَا السناُاخ ُاألرض أىرل فٔ إٔاام عراع ٓ
الحاااح النثااارت الراأ قاااف فَٖااا اااوْ ا﵀ عوٖااٌ ُمااول:
(( مامو إٔام العنا الااالف فَٖاا أحاة ئلاْ ا﵀ ماو ٍا ً
األٕام ٕعئ إٔام العرع قالِاُ :ال الاَاا فأ ماثٖ ا﵀
قااافُ :ال الاَااا فاأ مااثٖ ا﵀ج ئال رج ا ااعج تينسااٌ
ُمالٌ ثل لل ٕعجع مو لك ترٔء))
رُاً الثخاارٓ ُيٖاعًج فاا﵀ ا﵀ إَٔاا النساونِه أ اعُا
فَٖا مو األعناف الاالحح الرأ ذعفاع رجااذكل ُذقاعتكل
مو مواٖككل فااه ا﵀ جا ُعا فارف لكال فأ ٍا ً العراع
أتِاب الخٖع وَا ُىدتكل ئلْ االجرَا فٔ جنٖعَاج إَٔاا
النإميِه ئه ماو أ ام ماا ذنٖاضخ تاٌ إٔاام العراع اع
ا﵀ ذعالْ فٔ حافٍ ُحٖو فقاف ذعالََُْٕ﴿ :ا ْ ُعُُا امْالَ
عوَْ مَا رَزَقََُلْ ِموْ تََِٖ َنحِ ا ْلأَىْعَامِ﴾
الوٌِ فِٔ إََّٔامٍ مَ ْعوُِمَاخٍ َ
َّ
قاااف حثااع األمااح ُذعجناااه القااعبه عثااد ا﵀ تااو عثااا :
األٕام النعوِماخ ٍٔ إٔاام العراعج فناو ٖاع أعناالكل ٕاا
عثااا ا﵀ ااع ا﵀ ذعااالْ فاأ ٍ ا ً األٕااام فعااو اتااو عنااع
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رضٔ ا﵀ عيَنا معفِعاً قاف(( :ما مو إٔاام أعهال عياد
ا﵀ ُال أحة ئلٌٖ مو العن فَٖو ماو ٍا ً األٕاام العراع
فأ عُا فَٖو مو الرَوٖ ُالركثٖع ُالرحنٖد))
رُاً اإلمام أحند تسيد جٖد.
فٖا إَٔا النإميِه ا عُا ا﵀ عا ٖعاً ُماثحًِ تكاعجً
ُأاااااٖ ج ا ااااعُا ا﵀ قٖامااااً ُقعااااِ اً ُعوااااْ جيااااِتكلج
ا اااعًُ تقواااِتكل ُألسااايركل فااااه الا ا ع حٖااااج القواااِبج
ُىعٖنَااا نااا قاااف اااوْ ا﵀ عوٖااٌ ُمااول(( :م ا ال ا ٓ
ٕ ع رتٌ ُال ٓ ال ٕ ع رتٌ ن الحٔ ُالنٖد))
فأ عُا إَٔا النإميِه مو قِف ا﵀ أ ثع ا﵀ أ ثع ال ئلٌ
ئال ا﵀ ُا﵀ أ ثاااع ا﵀ أ ثاااع ُ﵀ الحنااادج اجَاااعُا تَا ا ا
الا ا ع ُاوَاااعًُ فااأ مسااااجد ل ُماالساااكل ُأماااِاقكل
ُتِٖذكل ُعيد أٍوٖكل ُأُال ل فا عُا ا﵀ حٖو ذنسِه
ُحٖو ذااثحِه ُعراٖا ُحاٖو ذهَاعُه فنأ الثخاارٓ
عو اتو عنع ُأتٔ ٍعٕعج رضٔ ا﵀ عيَل(( :أىَنا اىا
ٕخعجاااه ئلااْ السااِي فاأ إٔااام العرااع فٖكثااعاه ُٕكثااع
اليا تركثٖعٍنا))
ج فاحعاااااِا إَٔاااااا النإمياااااِه عوااااْ اااااع ا﵀ ذعاااااالْ
ُاجرَدُا فٔ لاك فااه الا ع فأ ٍا ً األٕاام أفلا ماو
الاَاااا تالساااٖن ُالساااياه قااااف اتاااو القاااٖل رحناااٌ ا﵀:
"ُال ع فأ ٍا ً األٕاام – أٓ إٔاام العراع – أفلا ماو
الاَا يٖع النرعٖو".
عثااا ا﵀ ئه ال ا ع فاأ ٍ ا ً األٕااام عوااْ ىحاإِو :اليحااِ
األُف :ع مطواق ٕكاِه فأ ا ُقاد ُال ٕقٖاد تناا تعاد
الاااوِاخ ٍُ ا ا ُقرااٌ مااو ااِف ااَع ٓ الحاااح ئلااْ
ب ااع ٕااِم مااو إٔااام الررااعٕقج ُأمااا اليحااِ ال اااىٔ :فا ع
مقٖد ٍُِ ال ٓ تعد الاوِاخ ٕكِه مو فااع ٕاِم ععفاح
ئلْ عاع ب ع ِٕم مو إٔام الررعٕق فنٔ ٍ ً األٕام ِٕم
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ععفح ُِٕم اليحع ُإٔاام الرراعٕق ٕارناع الا ع النطواق
ُالنقٖااد فٖا ع النااعء رتااٌ فاأ ا حااٖو نااا ٕا عً تعااد
فعايٌ مو الاوِاخ فا ا ماول ماو الاا ج امارثنع ث ثااً
ثاال قاااف :الوَاال أىااد الس ا م ُميااك الس ا م ذثار ااد ٕااا ا
الا ف ُاإل عام ثل ٕقاِف تعاد لاك :ا﵀ أ ثاع ا﵀ أ ثاع ال
ئلٌ ئال ا﵀ ُا﵀ أ ثع ا﵀ أ ثع ُ﵀ الحنادج ٕكاعر لاك ماا
اء ثال ٕاأذٔ تعاد لاك تاأل اار النراعُعح تعاد الاا ج
مو الرسثٖف ُالرحنٖد ُالركثٖع ُيٖع لك.
فٖروخم مو ٍ ا إَٔا النإميِه أه ال ع النطوق ٕكاِه
مو ِف العراع ئلاْ ب اع ٕاِم ماو إٔاام الرراعٕق ُأماا
النقٖد فٖكِه مو فاع ِٕم ععفح ئلْ ب اع ٕاِم ماو إٔاام
الررااعٕقج فااايرينِا النعاااح ٕااا عثااا ا﵀ ُأ ااعُا مااو
ااعً ُ ااكعً ُال ياااء عوٖااٌ ُأترااعُا فاااه ا﵀ العهااٖل
الاوٖ ا قااد ُعااد ل عوااْ ااعً ٖااعاً ٖااعاً فقاااف ذعااالْ:
﴿فَا ْ ُعُُىِٔ َأ ْ ُعْ ُلْ﴾
ُقد قاف اوْ ا﵀ عوٌٖ ُمول(( :ماثق النناع ُه قاالِا
ُمو الننع ُه ٕا رماِف ا﵀ قااف :الا ا عُه ا﵀ ٖاعاً
ُال ا عاخ))
إَٔا النإميِه ئه مو األعناف الاالحح الرأ ىادب ئلَٖاا
أٍ العول فٔ ٍ ً األٕام الاٖام ال ٓ قاف فٌٖ الثارٓ ج
عً ُعض جياتٌ(( :الاٖام لٔ ُأىا أجضٓ تٌ))
فاحعاِا عوْ االمارك ار ماو ااٖام ٍا ً األٕاام الماٖنا
ِٕم ععفاح فاىإٌ(( :كناع السايح الرأ قثواٌ ُالسايح الرأ
تعدً))
رُاً مسولج ُقد اع الساإاف إَٔاا النإمياِه عاو قاِف
تعض اليا " :ئه مو األ طاء فٔ ٍا ً العراع ااٖامَا
وَا" ج فاالاِاب أه ٍا ا القاِف يٖاع ااحٖف فااه ااٖام
ٍ ً األٕام مو العن الاالف ال ٓ حث عوٌٖ اليثٔ ااوْ
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ا﵀ عوٖااٌ ُمااول فاأ عنااِم قِلااٌ(( :مااامو إٔااام العناا
الاالف فَٖو أحة ئلْ ا﵀ مو ٍ ً األٕام))
ُالااٖام مااو ٖاع األعناااف ُأعهنَاا أجااعاً ُلعا مااعا
ااحة ٍ ً النقالاح الرحا ٕع ماو ااٖام ٕاِم العٖاد ليَأ
اليثٔ اوْ ا﵀ عوٌٖ ُمول عو لاك أماا يٖاع ٕاِم العٖاد
مو إٔام العرع ف ئ كاف فٔ ئه اٖامٌ ميدُب ئلٌٖ فأ
الانوح ئ ٍِ مو ٖع األعناف الاالحح.

الخطثح ال اىٖح
أما تعد. . .
فٖا إَٔا النإميِه ئه رتكل ج ُعا قااف فٖناا ذقدمِىاٌ
الوٌَ لُحُِمََُا َُال ِمَا ُؤٍَاا
مو اللحإا ُالَدإاَ ﴿ :لوْ َٕيَافَ َّ
َُلَ ِكوْ َٕيَاُلٌُ الرَّقَِّْ مِيْكُلْ﴾
فاذقِا ا﵀ عثا ا﵀ ُاعونِا أه مقاِ الرارع الحكٖل
مو ئراقح م الَادإا ُاللاحإا الرقاعب ئلاْ ا﵀ ماثحاىٌ
ُذعالْ تأج ماذقادرُه عوٖاٌ ماو تَٖناح األىعاام أي ٍاا
قاادراً ُأي ٍااا ثني ااً ُأىنسااَا فاىااٌ ج ا ُع ا لااو ٕيالااٌ
لحِمَا ُال ماؤٍا ُئىنا ٕيالٌ ميكل ذقِا ل لٌ ُمحثاركل
لٌ ُئٕ ار ل الرقعب ئلٌٖ تأحة األ اٖاء لادٕكل ُذعهاٖنكل
اعارعًَ ﴿ :لِاكَ َُمَاوْ ُٕعَهالْ َاعَارِعَ الوَّاٌِ َفاِىَََّااا مِاوْ ذَقْاَِّ
الْ ُقوُِبِ﴾
ُقد جع ا﵀ ٍ ً اللحإا ُالقعاتٖو مو عارعً فقااف:
الوٌِ﴾
﴿َُالْ ُث ْدهَ جَ َعوْيَاٍَا لَكُلْ ِموْ َعَارِعِ َّ
فعهنٍِااا ٕاعثااا ا﵀ فاااه أفل ا اللااحإا أي ٍااا ثني ااً
ُأىنسَا عيد أٍوَا.
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إَٔا النإميِه ئه مو الرعُط الِاجثاح فأ اللاحإا أه
ذثوغ السو النعرثعج ععاً ٍُأ مارح أ اَع فأ اللاأه
ُميح فٔ النعض ُمايراه فأ الثقاع ُ ناو مايِاخ فأ
اإلت قاف اوْ ا﵀ عوٌٖ ُمول(( :ال ذ تحِا ئال مسيح ئال
ئه ذعسع عوٖكل فر تحِا ج عح مو اللأه))
رُاً مسولج ُالنسيح ٍٔ ال يٖح فنا فِقَاا ماو اإلتا أُ
الثقع أُالثيل.
إَٔااا النإميااِه ئه مااو الرااعُط فاأ اللااحٖح أه ذكااِه
مااوٖنح مااو العٖااِب فعااو الثااعاء اتااو عااازب رضاأ ا﵀
عيَناااا قااااف :قااااف رماااِف ا﵀ ااااوْ ا﵀ عوٖاااٌ ُماااول:
((أرتااع ال ذاااِز فاأ اللااحإا :العااِراء الثااٖو عِرٍاااج
ُالنعٕلاااح الثاااٖو معضاااَاج ُالععجااااء الثاااٖو ععجَاااا
ُالكثٖعج الرٔ ال ذيقٔ أٓ الرٔ المخ فٔ عهنَا))
رُاً الخنسح تاميا جٖدج فَ ً العِٖب ماىعح مو احح
الرلاااحٖح ُٕوحاااق تَاااا ما ااااتََا أُ ااااه أ اااد ميَاااا
العنٖاااء أُ مقطِعااح العج ا ج ُمنااا ٕيثثاأ ذايثااٌ فاأ
اللاحإا ُالَاادٓ علااثاء األ ه ٍُأ الراأ قطااع ىااان
أا ىَا أُ ااه فأ أ ىَاا اقِي أُ اعُي لحادٕث عوأ
رضٔ ا﵀ عيٌ قااف(( :أمعىاا رماِف ا﵀ ااوْ ا﵀ عوٖاٌ
ُمول أه ىسررعف العٖو ُاأل ه))
أٓ أه ىكراان ُىنحاام ُىرأماا ماا مح العااٖو ُاأل ه
ٍُا ً العٖااِب مااو ااقِي أُ ااعُي أُ قطااع فاأ األ ه
لاااٖو ماىعاااح ماااو ااااحح األضاااحٖح ُلكيَاااا ذااايقم ماااو
أجعٍااااج فاحعااااِا ٕاعثاااا ا﵀ عواااْ ما ا مح ضاااحإا ل
ُقعاتٖيكل فاه ا﵀ مثحاىٌ ُذعالْ طٖة الٕقثا ئال طٖثااًج
ُعوْ أٍ مِي النا اٖح أه ٕرقاِا ا﵀ ماثحاىٌ ُذعاالْ
ف ٕثوِا عوْ اليا األمعار ُالٕك تِا عوَٖل ُالٕدلسِا
ُالٕخنِا اٖا ًا ماو العٖاِب تا عواَٖل تالاادي ُالثٖااه
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فاىَنا مو أعهل أمثاب الثع ح فٔ الناف قاف اليثٔ اوْ
ا﵀ عوٌٖ ُمول(( :الثٖعاه تالخٖار مالل ٕرنعقا فاه ادقا
ُتٖيا تِرت لَنا فٔ تٖعَنا ُئه تا ُ رنا محقد تع ح
تٖعَنا))
فا﵀ ا﵀ ٕا أٍ النِا ٔ تالادي ُالثٖاه.
عثا ا﵀ ٕا أمح محند أ اعُا ماو األعنااف الااالحح فأ
ٍ ً األٕام ُذععضِا لينحاخ ا﵀ ُمِاٍثٌ ُذاضُ ُا فااه
ٖع الضا الرقِّ فامرك عُا مو الطاعااخ ُذخنناِا ماو
النعاااأ ُالنِتقاااخ فاااه الحسااياخ ذلاااعن فاأ ٍ ا ً
األٕام ُالسٖااخ ذعهل ُذثوظ.
إَٔا النإميِه احعااِا عواْ تاف ضاحإا ل تعاد اا ج
العٖد فاه مو تف قث أه ٕاؤ ف تٖحاح لاٌ قااف ااوْ
ا﵀ عوٌٖ ُمول(( :مو تف قث أه ٕاؤ فوٖا تف أ اعّ
مكاىَا ُمو لل ٕ تف فوٖ تف تامل ا﵀))
مرنق عوٌٖ.
إَٔا النإميِه ئه ماو األعنااف الااالحح فأ ٍا ً األٕاام
ا ج العٖد فاحعاِا عوْ ا ذَا ُ َِ ٍا فاىَا ميح
ىثٖكل اوْ ا﵀ عوٌٖ ُمول فا عجِا إَٔا النإميِه ئلاْ
ااا ج العٖاااد حٖاااث ذااااوْ ا عجاااِا تأىنساااكل ُأُال ااال
ُأٍوٖكلج فعو أم عطٖح قالاد(( :أمعىاا رماِف ا﵀ ااوْ
ا﵀ عوٖااٌ ُمااول أه ىخااعج فاأ العٖاادٕو العِاذااق ُ اخ
الخدُر حرْ ىخاعج الحاّٖض فاٖكو وان الياا فٖكثاعه
تركثٖااعٍل ُٕاادعِه تاادعارَل ٕعجااِه تع ااح لااك الٖااِم
ُطَعذٌ))
ج فاااا عجِا ئلاااْ النااااوٖاخ ُا اااعُا ا﵀ ٖاااعا لعوكااال
ذنوحِه.

