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 3902 אוקטובר 90 רביעי יום 

 החג הגדול –חג הקורבן )אלאדחא( 

הנביא של זכר נכונותו נחגג ל , והוא אצל המוסלמים הוא החג "הגדול" אלאדחאעיד 
כי אברהם חלם כי בקוראן על כך מסופר  .תהאלוהי האברהם להקריב את בנו במצַוו

בנו על החלום שראה ובנו  םעאברהים דיבר . ישמעאלבנו  אלוהים ציווה עליו להקריב את
קריב עליו לה ציית לצו האלוהי, אך האל עצר את אברהם ברגע האחרון וציווהביקש ממנו ל

המוחלטת של  בעל חיים במקום בנו. כלומר, החג מעלה על נס את ּכניעּותולאלוהים 
מתיר  אברהם כלפי אלוהים, את חובתו של הבן לציית לאביו, ואת רחמי האל, שאינו

 .יב בני אדם כפי שהיה נהּוג בחברֹות האליליֹותלהקר

 חג הקורבן והעלייה לרגל  )אלחג'(:

 בערב השוכנת למכה לרגל העלייה ושפרוש' " חג" -ה לקיום המועד את מציין החג
 בחייו אחת פעם לפחות לעלות על כל מוסלמי מצווה. בהתאם לדת המוסלמית הסעודית

 קדוש מבנה, הכעבה נמצאת למוסלמים יותרב הקדוש במסגד במכה. )לבעלי היכולת(
לאחר גירושם של אדם וחווה  נוצרה על  כעבהעל פי המסורת המוסלמית, ה, קובייה בצורת

 . אליליפולחן , אך הונהג בה האל מגן העדן, כדי שתשמש להם ולצאצאיהם מקום לעבודת

אשתו שרה  ישמעאל תינוק תבעהבנו  כשהיהבקוראן מוזכר סיפורו של הנביא אברהים, 
אברהם מילא את בקשתה ולקח את הגר ר. אברהם להרחיק אותו ואת אמו הגהשניה של 

נותרו ללא מים,  שם עזב אותם וחזר לאשתו שרה. הגר וישמעאללאזור מכה,  וישמעאל עד
בשביל בנה.  כדי לחפש מיםשנקרות "אלצפא ואלמרוה" והגר החלה לרוץ בין שתי גבעות 

"(. ישמעאל זמזם" רגלו בחול ופתאום נבע בקרבתו מעיין )שנקראבינתיים גירד ישמעאל ב
 .ואמו נשארו במקום וחיו בו עד מותם

על פי המסורת המוסלמית חזר אברהם כמה פעמים לבקר את ישמעאל. באחד מביקוריו 
חשיבותו . הפולחן האלילי שהונהג בה, והפכו אותה למקדשהכעבה מ הוא ובנו את טיהרו

מהיותו שליח האל; הוא מהווה חוליה בשלשלת הנביאים  נובעת של ישמעאל בִאסלאם
 .מוחמד , שממנו נולד הנביאקוריש וכן נחשב לאבי שבט נביא  מוחמדשקדמו ל

האבן ולסובב את ולהתברך מ בכעבה גם נמצאת האבן השחורה. לפי האמונה יש לגעת
, שנבע ושבאר הקדההמבנה שבע פעמים. בסיום ההקפות יש לשתות ממי באר הזמזם, 

  .כאמור לעיל בזמן שישמעאל גירד ברגלו בחול

בַמַּכה.  בבוקר היום התשיעי לחודש ד'ּו אלִחַג'ה מתאספים עולי הרגל למרגלות הר ַעַרַפאת
מן  שם הם שומעים דרשה, משמיעים קריאות כניעה לאלוהים, ועם השקיעה הם יורדים

נערך  הם הולכים אל ִמַנא,שם , המקום שבו הם ישנים. למחרת בבוקרמוזדלפהההר אל 
 טקס רגימת פסלים המסמלים את השטן. לאחר מכן מתקיים טקס הקרבת הקורבן, הכולל

,שהוא המצווה המרכזית של החג. לאחר הקרבת הקרבנות )ולרוב כבשים( שחיטת בהמות
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נה, ומסתפרים. פעולות אלה בפעם האחרו כעבה, מקיפים את המכהל עוברים עולי הרגל
", כלומר,מצב הקדושה וההיטהרות שאליו נכנסו אחראםממצב ה" מוציאות אותם

 .עליה לרגלבתחילת ה

 :מנהגי החג

 לעולי הרגל:  .0

, הידוע בשם תורוחני תעולי הרגל מתחילות בתהליך היטהרות, פיזילההכנות 
מלאים באדיקות את . לפני היציאה למכה, עולי הרגל מרבים בתפילה ומ"אחראם"אל

טקסי הרחצה הנדרשים לפני תחילת התפילה. הם מתגלחים, מקצרים שערם וקוצצים את 
שני אריגי בד לבנים, נקיים וחסרי תפרים, אחד  -ציפורניהם, לובשים את לבוש האחראם 

לכיסוי חציו התחתון של הגוף )עד לברכיים(, והאחר משתפל מהכתפיים כלפי מטה. נשים 
ים סנדלים במקום נעליים, ועל הנשים להצניע את גופן בפרטי לבוש נוספים כגברים נועל

 .שיערהמכסים בקפידה את הרגליים ואת ה
 

 למוסלמים שאינם עולים לרגל באותה שנה:

 צום ביום שלפני החג שנקרא יום ערפה )או וקפת ערפה( .
 ביום החג: פוקדים את בתי הקברות וקוראים פסוקים מהקוראן.

 ת תפילת החג בשחר יום החג.מתפללים א
שוחטים כבש )או בהמה אחרת( ומכינים את בשרו למאכל בסעודת החג או כתרומה 

 .לעניים
 .ויוצאים לחגוג עם קרובי משפחה ושכניםבגדים חדשים לובשים 

פחות מכינות ממתקים, ובנוסף משרוב המוסלמים נוהגים לאכול בחג בשר, לזכר הקורבן, 
 .כעכים ממולאים בשקדים ובוטניםו לאות בתמריםכמו עוגות עגולות ממו

 
ברכים בחג זה באחת מהברכות: "כל עאם ואינתום בח'יר" או ,מהחג נמשך ארבעה ימים

  ."כל סאנה ואינתום סאלמין", משמע שכל שנה יחזור החג ותהיו בריאים ושלמים
 

ירוע חברתי מעבר לפן הדתי של החג, החג מלווה בהתחדשות ובהגשת מתנות והוא מהווה א
חשוב וראשון במעלה. המשפחות מתכנסות, נערכים ביקורי קרובים הדדיים בכל המגזר 

  .באווירת חג
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החג מעניק הזדמנות לקירוב לבבות בין דתיים לחילוניים, זוהי גם הזדמנות מצויינת לאנשי 

באשר  חינוך לקדם ערכים של צדק חברתי, ערבות הדדית, סולידאריות ודאגה לכל אדם
הוא נברא בצלם אלוהים, כאשר משפחות בעלות יכולות תורמות למשפחות עניות על מנת 

שיוכלו לחגוג את החג בנחת ובשמחה. החג מאפשר למחנכים לנהל שיח פדגוגי ותרבותי על 
הצורך בגילוי סובלנות, אנושיות, אכפתיות, הבנה, הכלה, ורגישות ליכולותיו וצרכיו של 

 האחר. 
 

 
 

 وانتم بخيركل عام 
 

 בברכה,
 
 
 

 ד"ר מוחמד אלהיב
 הממונה על החינוך הבדואי


