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 ضؤنيَيت قوسبانى كشدن
 () لة طةسدةمي ثيَغةمبةسدا
 ()صفة اأُلضحية يف عهد النبػي 

 
 ( :قاؿ رسوؿ اهلل )

 …" .ُأضحية  كُلِّ عاو" يا أيَّها الناس إفَّ على ُكلِّ أهِل بيٍت يف 
 ٌووطني و ئاوادةكشدٌي

 مػحمد عبد الرزتن لطيفواوؤطتا : 
 ووتاسخوييَن وضطةوتي حاجىمةس

 : خةلين ئةمحةد واوؤطتا
 ثيَيذاضووةتةوة و ثيَصةكي بؤ ٌووطيوة

 

 ثيَصةكي:*
 ،ت صؤسةكاٌى ئايٍى ثريؤؤصى ئيظري ً   قوسباٌى كشدُ يةكيَكة لة دسومشة طةوسة و ثاداش

قػػاؿ اهلل ا ػػا   (1))ال خػػبلؼأ أفَّ األضػػحيةأ مػػن اػػ ا(ر الػػدين(دةفريريةسوويَت:  )ابػػن دقيػػع ال يػػد(

                                                           
(، و"فػػ ا البػػار  ٖٛ٘/ٚ(، وانظػػر : " الػػػمحّلى با" ػػار" البػػن حػػـ  : )ٜٔٔ/ٕإحكػػاـ األحكػػاـ اػػرح عمػػدة األحكػػاـ : ) (ٔ)

 ( .ٙ/ٓٔارح صحيا البخار ": )



 

 

واترية : خريواى طريةوسة      .(2)[لُه مِّنً ََنعَاِٜسا اللِنُِ لَلُنهِ َََِٔنا  َِٔنس       َّاِلبُدٌَِ جَعَِليَاٍَا لَ] :
دةفريريةسوويَت ئيَىريرية ئريريةو ووى خاٌريريةى كريرية دةكشيٍَريرية قوسبريرياٌى كشدووواٌريرية بريرية بةشريرييَ  لريرية    
دسومشريريةكاٌى ئريريايٍى خريريوا كريرية ثاداشريريت و خيرَيريشى تيَذايريرية بؤتريرياُ لريرية دوٌيريريا و دوا س ؤردا ، 

َاىمََنا مِنً  َِ نَْٚ         ِةسوةِا خريواى طريةوسة دةفريةسوويَت:     ََ  ُِ َِٜس اللِن ُٓعَمْنِه ََنَعا ذَلِنَم َّمَنً 
واتة : ِةس كةطريَى دسومشريةكاٌى ئريايٍى خريوا برية طريةوسةيى س اطشيرَيت ئريةوة          .(3)[اِل ُلُْبِ

كةواتة بة طريةوسة س اطشتٍريى دسومشريى رقوسبرياٌى و      ،ل طةى دهَ تشطاٌة لة خواى طةوسة بة
ةقواى دى ُ لرية طريضاى خريواى    لة خريوا تشطرياُ و تري    ئةجناوذاٌى( ٌيصاٌة و بةل طةية لةطةس

كريشدُ  نى  بؤية ثيَويظتة رواجب(ة لة طةس ووطم ىاٌاُ شاسةصابنب و بضاٌَ قوسبريا  ،طةوسة 
بؤ ئةوةى بة باشريييَ   (رضؤُ ئةجناً دساوة لة طةسدةوي ثيَغةوبةسدا  )األُضخٔ٘(

يَغةوبريةسى خريوا   شيَواص ئةً دسومشة طةوسةيةى ئايٍى ئيظ ً ئةجناً بذةُ وةك ضريؤُ ث 
 ال حى ئةً ئوممةتة ئةجناوياُ داوة.ظو طةلةفى  (ر
 ) عسٓف األُضخٔ٘(: ثيَناطةى قوسبانى *

واترية : قوسبرياٌى    .اأُلضحية : هي ما يُذبا من الن م يـو النحر وأيّاـ ال شريع اقرّباً إ  اهلل ا ا 
وسبرياُ و س ؤراٌريى   طةسبش يٍى ئريةو ووى خةيرية يرياُ ئريةو حةيواٌةيرية كرية لرية س ؤرى جريةرٌى ق        

كةواتة وةبةطت لريةً حريةيواُ    ،ةطت ٌضي  بووٌةوة لة خواى طةوسة رتةششيق(دا بة وةب
بريرية  (رطريريةسبش يٍة خواثةسطريريتىية بريرية جيَبريريةجيَكشدٌى فريريةسواٌى خريريوا و ثيَغةوبريريةس    

                                                           
 (.ٖٙ: ) حجػسورة ال (ٕ)
الشػػ ا(ر رتػػش الشػػ هة : وهػػي كػػل اػػي  فيػػ  هلل ا ػػا  الشػػوكايف يف اف ػػه هػػذ: ا"يػػة: )و اؿ اإلمػػاـ قػػ ( ،ٕٖحج : )ػسػػورة الػػ (ٖ)

 ظيمهػا : نقل ابن كثه يف اف ه: لآلية قػوؿ ابػن عبػاس : )ا( ، و ٖ٘٘/ٖف ا القدير : )…( ين  فش ا(ر اهلل أعبلـ د…ا ار 
، [ ي كردن بةوةية: كة حةيواني قوربانىيةكة قةَلة و ضاك بيَت  واتة: طةورة رِاطرتين درومشي قوربان] اس  ماهنا واس ح ػاهنا(

ي أمامة بن سهل : " كّنا ن ّمن األضحية باظتدينة ، وكاف اظت لموف ي ّمنوف " أخرج  البخػار  كمػا يف " الفػ ا " ػقوؿ أب نقل ُثَّ 
انظػػػػر: " اف ػػػػه ابػػػػن كثػػػػه " : و  فيهػػػػا ،م اػػػػرع يف ذكػػػػر أدلّػػػػة مػػػػا يُػفأ َّػػػػل يف األضػػػػحية ومػػػػا  ػػػػوز ومػػػػا ال  ػػػػوز ػ( ،  ػػػػٖٔ/ٓٔ: )
(٘/ٕٖ٘ٛ  .) 
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ئةجناوريريذاٌى ئريريةً دسومشريرية طةوسةيريريةى ئريريايٍى ئيظريري ً بريرية ثىرَيريى ئريريةو وريريةس  و حوكىريرية   
 بة ياسوةتي خوا .تايبةتاٌةى كة باطى دةكةيَ 

 )حله األُضخٔ٘(: حوكمى قوسبانىكشدن لة شةسعذا *
ٌى س اطريريت و دسوطريريتى صاٌايريرياُ لريريةً بابةتريريةدا ئةوةيريرية كريرية : قوسبريرياٌى ئةجناوريريذاُ  وبؤضريريو

م ىاٌيَ  تواٌرياى ِريةبيَت قوسبرياٌى بكريا      طريةس ِريةووو ووطري   رواجب( و فةسص و ثيَويظتة لة 
ئريةوا   *اى ِةبوو وريةس يَ  بكش يرَيت بريؤ قوسبرياٌى    ، واتة ئةطةس كةطيَ  تواٌ (4رهةموو طالَيَك 

، وة ئةطةس تواٌاى ِةبوو بةى ً  هةموو طالَيَكرواجب(ة لة طةسى قوسباٌى ئةجناً بذا  
شكاٌذووة و ئةً (رقوسباٌى ٌةكشد ئةوا تاواٌباس دةبيَت ضوٌكة فةسواٌى ثيَغةوبةسى 
 وة.دسومشة طةوسةيةى ئايٍى ثؤؤصى ئيظ وى بة طةوسة س اٌةطشتو

                                                           
، ومػػنهم مػػن قػػاؿ أهنػػا واجبػػة علػػى  اخ لػػف الفقهػػا  يف حكػػم اأُلضػػحية : فمػػنهم مػػن قػػاؿ أهنػػا واجبػػة علػػى كػػل قػػادر عليهػػا (ٗ)

إهنػا مػن اػ ا(ر و  ش هذا فبل خبلؼ يف مشػروعي ها ، وإهنػا قربػة عظيمػة وسػنة مؤّكػدة، وم الكفاية ، وقاؿ اصتمهور أهّنا سنة مؤّكدة
( ٙ/ٓٔ، انظػر : " الفػ ا " : ) لكن الراجح هو القول األّول ألّن األحاديث  امرثرب ألاأليث ظا رثاهرب لثج الوجثو الدين ، 

( و " حتفػػػػػة ٖٕٔ-ٕٕٛ/ٖجرّار ": )ػ( و " ال ػػػػػيل الػػػػػٔٔٔ/٘(و " نيػػػػػل األو:ػػػػػار ": )ٖٜ/ٖٔو " اػػػػػرح صػػػػػحيا م ػػػػػلم " : )
 (.ٕٚٚ/  ٙمهذَّب " للنوو  : )ػع ارح ال( و " الػمجمو ٚٚ-٘ٚ/٘األحوذ  ": )

ية( األصػل ووجػوب األضػحية مشػروطأ بػيْف يقػدر عليهػا فاضػبل عػن  حوا(جػ ِ قػاؿ اػيا اإلسػبلـ ابػن ايميػة : )  : سوودَيك  *
بريريةوةك كريريةوا بةوريريةسجطؤاوة  قوسبريرياٌي كريريشدُ رواجبريرييَيت( ييَتثيَويظريريت واتريرية : . [(ٗٙٔ / ٖٕ: )غتمػوع ف ػاوش اػػيا اإلسػبلـ ]

 كاٌي .ةبٍةس ةتييلة طةس ئةجناوذاٌي صياد لة ثيَذاويظتية م ىاُ تواٌاك ِةبيَت ووط
ون  يف يومػ  وليل ػ  وك ػوة ف،ػل  ، أ  نها فاضبلً عن حاج   وحاجة من َأ شرع األضحية يف حع من ملك ذتأ اُ :  قال الشالعظا)و

 ([.ٕٛٚ / ٕ) " :اإلقناعوانظر : " ، (ٖٕٔ / ٙ) : مح اجػي الػغنمُ ]( ينبغي أف اكوف فاضلة عن يـو ال يد وأياـ ال شريع
واتة : شافعي وةصِةبةكاُ دةل يََ : قوسباٌي كشدُ لة طةسدٌي كةطيَكذا شةسعيةتي ثيَذساوة كةوا ٌشخةكريةيي ِريةبيَت   
 صياد لة ثيَويظيت خؤيي و ثيَويظي ئةواٌةط كة بزيَوياُ بؤ دابني دةكا  بؤ واوةك س ؤر و شةويَ  وة صياديض بيَت لة
ثَيويظيت جرين و بريةسطي وةسصيرَي  ، واترية دةبيرَيت ثاسةكريةك صيرياتش بيرَيت لرية ثَيذاويظريتييةكاٌي س ؤرك جريةرُ و س ؤراٌريي             

 تةششيق .



 

 

وة بريرية ِيَضتريريشيَ و س ووٌييريريَ بةل طريريةى واجبيَتريريى قوسبريرياٌى ئةجناوريريذاُ ئريريةً فريريةسووودة     
 :   (5رٌةى ىى خواسةوةيةريارظحيح(

ب رفة فقاؿ : "يا أيَّها الناس  (ر : كنا وقوفا عند النيب قاؿ () عن ؼتنف بن سليمـ  1
ثيَويظتة تة: ئةى خةل كيٍة وا . (6) اضتديث…" ُأضحية  يف كل عاوإفَّ على ُكلِّ أهِل بيٍت 

 قوسباٌى بكا . هةموو طالَيَكو ِةووو خيَضاٌيَ   أللة طةس ِةووو خاوةُ وا

  …" :مباركفور  يف ارح اضتديث " على كّل أهل بيت ػقاؿ ال
 .(7)حديث من قاؿ بوجوب األضحية(ػهذا الػوقد اح ج ب ... )أ  واجب عليهم

م ي ػاِّ فػبل ػ: " مػن كػاف لػ  سػ ة ولػ (ر اهللقػاؿ : قػاؿ رسػوؿ  () وعػن أ  هريػرةـ   2
واتة : ِةس كةطيَ  تواٌاى ِةبيَت و قوسباٌى ٌةكا  با ٌضي  جيَطرياى   .(8) ،ػبلّنا "بأنَّ مُ رأ ْقػيػأ 

قاؿ الشوكانػي : )ووجػ  اإلسػ دالؿ بػ  : أنّػ  لػػّما نػػهى مػن كػاف ذا  ٌويَزى جةرمناُ ٌةبيَتةوة .
، دّؿ علػػػى أنّػػػ  اػػػرؾ واجبػػػاً ، فكينّػػػ  ال فا(ػػػدة مػػػن ال قػػػّرب سػػػ ة عػػػن قربػػػاف اظت،ػػػّلى إذا   ي ػػػّا 

 .(ٜ)بال،بلة لل بد مش ارؾ واجب األضحية (
يػـو النحػػر قػػاؿ :  (ر قػػاؿ : " اػهدت النػػيب () وعػػن جنػدب بػػن سػفياف البجلػػيـ    3

واترية : ثيَغةوبريةسً     .(ٓٔ) م يػذبا فْليأػْذبأْا "ػمن ذبا قبل أف ي،لي فلي د مكاهنا أخرش ومػن لػ
سبرياٌى كريشدووة ثرييَض    وِةسكةطرييَ  ق  :ى ولة س ؤرى جةرٌي قوسباٌذا فريةسوو بيٍى  (ر

                                                           
 انظر ال فاصيل يف اظت،ادر ا"نفة الذكر . (٘)
 (.  ٕٛٛٚ: )رقم ي داود ػأبسنن صحيا  (ٙ)
 ( .ٖٜ/٘حتفة األحوذ  بشرح جامش الرتمذ  : ) (ٚ)
سػنن ( وحّ ػن  األلبانػػي يف صػحيا ٖٕٔ/ٗ) و (ٜٖٗ/ٕ): حاكم ػ( والػٖٕٖٔ) رقػم : ( وابػن ماجػ ٕٖٔ/ٔأخرج  أزتد ) (ٛ)

 (.ٜٕٗ٘) :رقم ابن ماج  
 ( .ٔٔٔ/٘( و " نيل األو:ار " : )ٜٕٕ-ٕٕٛ/ٖجرّار : )ػال يل ال (ٜ)
 ( . ٜٓٙٔ: )رقم ( وصحيا م لم ٕٙ٘٘: )رقم  صحيا البخار  (ٓٔ)
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وة و ةئةوةى ٌويَزى جةرُ بكا  بريا لرية جيرياتى ئريةو قوسباٌىيرية قوسباٌىيريةكى تريش بكاتري        
 ئةوةط ٌةيكشدووة با بيكا  . 

 .   (ٔٔ)(لوجوب السّيما مش األمر باإلعادةي : )واألوامر ظاهرة يف اػقاؿ الشوكان
اضتػػػػافو: )وقػػػػد اسػػػػ دّؿ وػػػػذا األمػػػػر يف قولػػػػ  "فليػػػػذبا مكاهنػػػػا أُخػػػػرش" مػػػػن قػػػػاؿ بوجػػػػوب وقػػػػاؿ 

 .(ٕٔ)األضحية(
: " أأِعػػػْد ُنُ ػػػكأاً " ويف  : )واسػػػُ ِدؿَّ بقولػػػ : " اذبػػػا مكاهنػػػا أخػػػرش " ويف لفػػػوٍ  وقػػػاؿ اضتػػػافو أي ػػػاً 
ب ها " وغػػػػػػه ذلػػػػػػك مػػػػػػن األلفػػػػػػاظ اظت،ػػػػػػرحة بػػػػػػاألمر باأُلضػػػػػػحية علػػػػػػى وجػػػػػػو ػلفػػػػػػٍو: " ضأػػػػػػاِّ بػػػػػػ

 .(ٖٔ)األضحية(

                                                           
 ( .ٜٕٕ/ٖ) جرّار :ػال يل ال (ٔٔ)
 ( .ٕٚ/ٓٔ: ) الف ا (ٕٔ)
 (.ٕٕ/ ٓٔ: ) الف ا (ٖٔ)

 أدل٘ ال اٜلني بعدو ّجْب األضخٔ٘: 
مقاومة ػمػػا هػػو صػػرياأ منهػػا لػػي  ب،ػػحيٍا أو ال يػػنه  لػػو  ، اسػػ دلوا بيدلػػٍة فمػػا هػػو صػػحياأ منهػػا لػػي  ب،ػػريٍا يف نفػػي الوجػػوب

 ، فمما اس دلوا ب  لقولػهم : يف كل عاوٍبيٍت القاضية بوجوب اأُلضحية على كل أهل  ال،حيحة ال،ريػحةاألحاديث 

 ح بػػفلمػا ان،ػرؼ أُاِػػيأ بكػبٍذ فذ ، عيػد األضػحى (رقاؿ: " صليُت مػش رسػوؿ اهلل  ()ػ عن جابر بن عبد اهلل  ٔ
( وصػححُ  ٕٖٙ/  ٖ( و )ٖٙ٘/ ٖ: ) ي " أخرجػُ  أزتػدػم ُي ػِا مػن أُم ػػ، اللَّهم هذا عين وعأمَّػن لػ فقاؿ: ب م اهلل واهلل أكرب ،

 (.ٕٓٔٛ: )رقم  ي داودػأبسنن ( وصحيا ٕٔ٘ٔ: )رقم  الرتمذ سنن األلبانػي يف صحيا 
عػن أُم ػ  وعػن أهلػ   (ر، فقػالوا : الظػاهُر أفَّ ا ػحي ُ   هذا اضتػديث ػ ومػا يف م نػاُ: ػ علػى عػدـ وجػوب األضػحيةػاس دلوا ب

 غه م مكن. م ي ا سوا  كاف ُم مكناً من األضحية أوػجت ش  ُكلَّ مأْن ل
: " علػى ُكػلِّ أهػل بيػت  مكن أف ُ ػاب عػن ذلػك بػيفَّ حػديثػ: )ويػ وقاؿ الشوكانػػي ػ ب ػد أف نقػل هػذا القػوؿ عػنهم ػ رداً علػيهم

عػن غػه  (رها ، فيكػوف قرينػًة علػى أفَّ ا ػحية رسػوؿ اهلل ػجدونػػما يػدؿ علػى وجوبػػها علػى كػل أهػل بيػٍت ي…" ُأضحية 
 (.ٔٔٔ/ ٘يل األو:ار " : )الواجد ِمْن أُم ِ ( " ن



 

 

                                                                                                                                                         

 . دليلأ صرياأ لقوؿ الشوكانػي رزت  اهلل…" م ي ا ػ: " مأْن وجد س ًة ول : وحديث قلتُ 
ػى عن ّمػْن لػػم ي ػا مػن أم ػِ  بكػبذ" قرينػة صػارفة لػػما افيػدُ: ضحَّ  (روقاؿ الشوكانػي : )وج ل الػجمهور حديث : "أنَّػُ  

ػػ (رُ  ػمكن الػػػجمُش بينَّػػفػػػى أنَّػػػ  يػػأدلػػة الػػػموجبو ، وال خ :  (رػى عػػن غػػه الواجػػدين مػػن أم ػػ  كػػػما يفيػػدُ: قولػػ  ضحَّ
 .(ٖٚٓ ية ارح الدرر البهية" ص : ): "الدرار  الػمانظرى ُكلِّ أهل بيٍت أضحية"( من أم ػي" مش قولِ  : "عل م ي اػ"من ل

م ي ػا لكونػ  غػه ػ، أمَّػا مػن لػ (ريهػا مػن أُمػة ػتمػد فبهذا الػجمش بو األدلة يظهر أفَّ األضػحية واجبػةأ يف حػع القػادر عل

بيُم ػ  ألنَّػُ   (ررأفػًة واػفقًة منػُ   ، عػنهم (رقادر عليها فقد سقط عن  حكم الوجوب أصبلً ف بلً عن ا حية النيب
 (.ٕٛٔ: ) ال وبة [بِاْلُمْؤِمِنوأ رأُؤوؼأ رَِّحيمأ …]موصوؼأ يف القرآف بينُ  : 

 ، قػاؿ: " إذا دخلػت ال شػر (رأفَّ النػيب  )رضػي اهلل عنهػا(: مػا ورد عػن أـ سػلمة  علػى عػدـ الوجػوبػ ومػن أقػوش أدلػ هم  ٕ
 (.ٜٚٚٔ: )رقم  م لمصحيا بشرِ: ايئاً " ، فبل َأأ َّ من ا ر: و  وأراد أحدكم أف ي حي

ولػػػو  …"  ػػػحي قػػػاؿ: " فػػػاذا أراد أحػػػدكم أف ي (رألنػػػ   ، : فيػػػِ  دليػػػل علػػػى أفَّ األضػػػحية غػػػه واجبػػػة فقػػػالوا 
 م يُػفأوَّض إ  إراداِ .ػكانت واجبة ل

نُفػاة الوجػوب لػي  م هػم نػ أ ، د أف رأجَّػاأ الوجػوب قػا(بلً : )و قد رأدَّ على هذا اإلس دالؿ ايا اإلسبلـ ابن ايمية رزتػ  اهلل ب ػو 
، فػافَّ الواجػب  ا كػبلـأ غتمػلأ ، وهػذ قػالوا : والواجػب ال يُػ ألَّػع بػاإلرادة…" : " مػن أراد أف ي ػحي  (رفافَّ عمدهتم قول  

ػػُل إ  إرادة ال بػػد ِإذأا ر:  كقولػػ  ، ، بػػل قػػد يُ لَّػػع الواجػػب بالشػػرط لبيػػاف ُحكػػِم مػػن األحكػػاـ تأ فاف لػػ ُ ئْ : إْف ِاػػ فُيقػػاؿ ، ال يُػوأكَّ
ـأ ،  وقد قأدَّروا في  ، ([ٙ]الػػما(دة: ) د… ُقْمُ ْم ِإ أ ال،َّبلِة فاْغِ ُلواْ  وقدَّروا : إذا أردتأ القػرا ة فاسػ  ذ ، والطهػارة : إذا أردُُت القيا

ػػا  ِمػػنُكْم أأف يأْ ػػ أِقيمأ )ِٕٚإْف ُهػػوأ ِإالَّ ذِْكػػرأ لِّْل أػػالأِموأ )ر:  واجبػػة ، والقػػرا ة يف ال،ػػبلة واجبػػة ، وقػػد قػػاؿ ا ػػا  ػػن اأ  د(ٕٛ( ِلمأ
 ]ال كوير[ ومشيئة اإلس قامة واجبة (.

ػػُب علػى القػادر ، فهػو الػػذ  يريػد أف ي ػحي: )وأي ػاً فلػػي  كػ ثَّ قػاؿ رزتػ  اهلل ،كمػػا  ل أحػٍد  ػب عليػػ  أْف ي ػحي ، وإنَّػػما جتِأ
:  وا رض الػػحاجة " والػػحج فػرض علػى الػػم  طيش ، فقولػ  ، : " من أراد اضتجأ فلي  جْل ، فانَُّ  قد ا ل ال الة  (رقاؿ 

حػػديث " مػػػن أراد ، و  (ٗٙٔػ  ٕٙٔ/ ٖٕ: ) اوشغتمػػوع الف ػػ…" ( كقولػػ  : " مػػن أراد الػػػحج …" " مػػن أراد أف ي ػػحي 
( ، ٕٖٚٔ( وح ػػنُ  اإلمػػاـ األلبانػػػي فػػػي صػػحيا سػػنن أبػػػي داود رقػػم : )ٛٗٗ/ ٔاضتػػاكم: )( و ٕٗٔ/ ٔ: ) الػػػحج " روا: أزتػػد

 ي الػحلبػي.عل( للشيا ٛٙنَّة اظتطهرة " ص: )وانظر : " أحكاـ ال يدين يف ال ُ 
لػػي  اظتػراد ال خيػػه بػػو الػرتؾ واإلباحػػة ، ف،ػػار  ( : )… ٗٔٔػ  ٙٓٔ/  ٜيف اػػرح الػػهداية " )وقػاؿ اإلمػػاـ ال ينػػي يف " البنايػػة 

 (.ٓٚػ  ٙٙوانظر " أحكاـ ال يدين " ص: ) ، …(، وهذا ال يدؿ على نفي الوجوب : مأْن ق،د أف ي حي منكم  كينَُّ  قاؿ
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وابػػن  األن،ػػار  : أبػػػي بكػػر وعمػػر وأبػػػي م ػػ ود ومػػنهم ، م يػػروا وجػػوب األضػػحيةػػ واسػػ دلوا أي ػػاً بيف ػػاؿ ال،ػػحابة الػػذين لػػ ٖ
 عباس وابن عمر وببلؿ وغههم رضواف اهلل عليهم.

 مقاومة األحاديث ال،حيحة ال،رحية الظاهرة يف الوجوب.ػ: بيفَّ هذ: آ ار ال،حابة ػ رضي اهلل عنهم ػ وهي ال انه  ل وُأجيبأ 
وعأػدَّ منهػػا األضػػحية ، …"  ػبلث ُهػػنَّ علػيَّ فػػرض ولكػم اطػػوعأ  : " قػػاؿ(رأف النػيب  () أ عػػن ابػن عبػػاس ػ وُروِ  ٗ

، انظػػػر  : " اُِمػػػْرُت " ومػػػا يف م نػػػا:ُ  : " ُك ِػػػبأ علػػيَّ ولػػػػم ُيك أػػػْب علػػػيكم " ويف أخػػرش وقػػد نُِقػػػلأ هػػػذا اضتػػػديث ب ػػدة روايػػػات منهػػػا
 (.ٔٔٔ/  ٘جها يف " نيل األو:ار " : )ػختري

قػػاؿ الػػػحافو : )أ:لػػع األ(مػػة علػػى هػػذا الػػػحديث ال ػػ ف كيزتػػد  ، ي،ػػلا لئلح جػػاج : بػػيفَّ هػػذا اضتػػديث ضػػ يفأ ال واُجيػػبأ 
افو وقػد صػرَّح اضتػػ)قػػاؿ اظتبػاركفور  ( و ٛٔٔ/  ٖوالبيهقػي وابػن ال،ػبلح وابػن الػػػجوز  والنػوو  وغػههم( "ال لخػي  الػػحبه" : )

و ( ٛٔٔ/  ٖ"ال لخػي  الػػحبه" : ):  انظػرو ( ٙٚ/  ٘" : ) " حتفة األحوذ  (الػحديث ض يف من رتيش :ُرُق ِ  ابن حجر بيفَّ 
( ، ٔٔٔ/  ٘" : )"نيػػػل األو:ػػػارى الشوكانػػػػي ختػػػريج :ُػػػُرؽ اضتػػػديث وبيػػػاف ضػػػ فها يف ػ، وقػػػد اس وفػػػ (ٖٙٛ/ ٛ" : )ػمجموعالػػػ"

 (.ٜٗٗػ  ٕٜٗ/  ٙ):  لئلماـ األلبانػي وانظر "سل لة األحاديث ال  يفة والػموضوعة"
 : أدلة من قال بوجوب األضحية قائلنيهذا وقد اعرتض الـجنهور على 

ػػة يف قولػ   ٔ وقػػد  ، : " علػى ُكػػلِّ أهػل بيػػت ُأضػحية " علػى الوجػػوب ألفَّ ال،ػيغة لي ػت صػػرحية يف الوجػوب (رػ ال ُحجَّ
 ذُِكرأ م ها ال  هة ولي ت بواجبة عند من قاؿ بوجوب األضحية.

 : مكن اإلجابة عليهم بأن ُيقالـوي
وقػػػد ذُكِػػػرأ يف ك ػػػب األصػػػوؿ هػػػذ: ال،ػػػيغة ضػػػمن صػػػي   ، لػػػػُ  عليػػػكأ ف ػػػل كػػػذا " رتلػػػة خربيػػػة افيػػػد الوجػػػوب : أفَّ ال،ػػػيغة " أوالً 

: "  ، انظػػر [(ٜٚ: ) آؿ عمػراف] دوألِلّػِ  عألأػى النَّػػاِس ِحػجب اْلبػأْيػِت مأػِن اْسػ أطأاعأ إِلأْيػِ  سأػِبيبلً ر:  ومثلػوا لػػها بقولػ  ا ػا  ، الوجػوب
و " ال يسػػػي  يف أصػػػوؿ الفقػػػ  علػػػى ضػػػو  الك ػػػاب وال ػػػنة "  ، (ٕٔػ  ٕٓ: ) يوسػػػف اصتػػػديش صاي ػػػه علػػػم أصػػػوؿ الفقػػػ  " ل

 (.ٜٔٔ/  ٗو " سبل ال بلـ " : ) ، (ٖٜ/  ٘: " حتفة األحوذ  " : ) وانظر ، (ٜٕ٘ػ  ٜٕٗ: ) ظت،طفى بن سبلمة ص
مػػر بػػال  هة مػػن الوجػوب إ  النػػدب علػػى قػػوؿ ُثَّ جػػا  أحاديػػث صػارفة لؤل : الػػػحديث ظػػاهرأ يف وجػػوب األضػحية وال  ػػهة ،  انيػاً 

وبأِقيأ األمر باألضحية ظاهراً يف الوجوب ل دـ ال،ارؼ لؤلحاديث ال،حيحة  ، ب   أهل ال لم أو إلػى الن ا على قوؿ آخرين
 (.ٔٗٔػ  ٓٗٔ/  ٘( و )ٕٔٔػ  ٔٔٔ/  ٘" : )انظر: "نيل األو:ار.  القاضية بالوجوب

، ومػػش ذلػػك فلػػي   بينػػ  ُأخ ُلِػػفأ يف رف ػػ  ووقفػػ  والػػػموقوؼ أاػػب  بال،ػػواب…" اف لػػ  سػػ ة : " مػػن كػػ ػ وأجػػابوا عػػن حػػديث ٕ
 صرحياً يف اإلجاب.

 :  ُٓ ال
 . : قد  بت رف ُ  عند الػمحققو فبل وج أ لردِ: ب د هذا أوالً 



 

 

ػ هاثوأرَّا األي ظا لاألرهر وجوأل) وقاؿ ايا اإلسبلـ ابن ايمية : ا مػن أعظػم اػ ا(ر أي اً ، فاهنَّ
:  والن ػػػك مقػػػروف بال،ػػػبلة ، يف قولػػػ  ا ػػػا  وهػػػي الن ػػػك ال ػػػاـ يف رتيػػػش األم،ػػػار ، اإلسػػػبلـ ،

وقػد قػاؿ ،  [(ٕٙٔ):  سورة األن ػاـ] داِلعَالَنِنيَ قُلِ إاٌم صَالَ ِٕ َّىُطُلِٕ َّمَخَِٔاَٖ َّمَنَا ِٕ لِلُِّ زَبِّر
 فيمر بالنحر كما أمر بال،بلة . [ (ٕ):  سورة الكو ر] دََصَلِّ لِسَبِّمَ َّاىِخَسِر:  ا ا 

ِ٘        ر:  وقد قاؿ ا ػا  نَن َٔا ُِ َعلَنٙ مَنا زَشََقَُنه مِّنً َب ٍ٘ َجَعِلَيا مَيطَّلا لَِٔرُِكسُّا اضِنَه اللِن َّلِلُلِّ أُمم
َّاِلبُدٌَِ جَعَِليَاٍَا لَلُه مًِّ ََعَاِٜسا اللُِِ لَلُهِ ر:  وقػاؿ ا ػا ،  [ (ٖٗ)ػحج : سورة ال] ...د أَىِعَاوااِل

وهػي مػن ملػة إبػراهيم الػذ  أمرنػا ،  [(ٖٙ)ػحج : سػورة الػ]د َََِٔا  َِٔس  ََناذِكُسُّا اضِنهَ اللِنُِ عَلَََِٔنا    
 .*(...ها يذكر ق،ة الذبيا ػبااباع مل   ، وب

                                                                                                                                                         

 . : مثل هذا الوعيد ال يليع إالَّ برتؾ الواجب  انياً 
ػ) ي :ػقاؿ الكاسان ( ، ٜٗٔ / ٗ" : )شػبػدا(ش ال،نا(ػ( "بػرتؾ الواجػب د علػى اػرؾ األضػحية ، وال وعيػدأ إالَّ رج الوعيػوهذا خػرج ؼتأ

وقػػد  ، (ٜٕٕ/  ٖال ػػيل الػػػجرار: )…( اإلسػػ دالؿ بػػ   : )ووجػػ ُ  وقػػوؿ الشوكانػػػي ، (ٙٚ/  ٘حفة األحػػوذ  " : )ػانظػػر: " اػػو 
 (.ٜٔٔ/  ٗنقلناُ: آنفاً ، وانظر " سبل ال بلـ " : )

: " أعد ُنُ ػكاً " ويف لػػفٍو: " ضأػاِّ بػػها " وغػه ذلػك مػن  ها أخرش " ويف لفوٍ ػ: " اذبا مكان )واس دؿ بقول  : ػ قاؿ الػحافو ٖ
 يف اػيٍ  مػن ذلػك مفهم ": وال حجػةأ ػ: )قاؿ القػر:يب يف " الػ األلفاظ اظت،رحة باألمر باألضحية على وجوب األضحية ( ثَّ قاؿ

فبػو  ، األضحية لػمن أراد أف يف لها أو من أوق ها على غه الوجػ  اظتشػروع خطػيً أو جهػبلً  وإنَّػما اظتق،ود بياف كيفية مشروعية ،
 (.ٕٕ/  ٓٔ: ) الف ا "…( " ل  وج  ادارؾ ما فرط من  

 : هذا ال يويل ػ ل لك األلفاظ الػم،رحة باألمر باألضحية الػمق  ية للوجوب ػ غه وجػيٍ  : ويُقاؿ يف الػجواب
فهػو …" ها أخػرش ػ: " مػن ذبػا قبػل ال،ػبلة فلي ػد مكانػ يكوف ما قالُ  القر:يب رزت  اهلل ايويبلً ل،در اضتػديثمكن أف ػ: ي أوالً 

وهذا البياف ال يكوف صػارفاً ضتكػم األضػحية  ، وذلك بيْف يُذبا ب د صبلة ال يد من حيث وق هابيافأ لكيفية مشروعية األضحية 
 الف ل الػمحكـو علي  اي أ آخر. كم اي أ وهيئةُ فالػح ، ميخوذ من األمر بػهاػوهو الوجوب ال

: إذا كػػاف صػػدر الػػػحديث حي مػػل ذلػػك ال يويػػل الػػػمردود إلفػػادة اضتػػديث الوجػػوب ، فػػافَّ اػػػماـ اضتػػديث : " ومأػػْن لػػػم يػػذبا   انيػػاً 
 إيػجاب األضحية كما ال يػخفى . فْليذبْا " صرياأ فػي

 . (ٕٙٔ / ٖٕ: )غتموع ف اوش ايا اإلسبلـ  *
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 )َطل األضخٔ٘( : فةصأل و طةوسةيي قوسباني كشدن *
ِيض جياواصىيةك ٌىية لة ٌيَواُ صاٌاياٌذا كة قوسباٌي كشدُ كرياسيَكي شريةسعىية و ٌضيري     

وة دسومشيَكى ئاشريكشاى ئريايٍى ثريؤؤصى    بووٌةوةيةكي طةوسةية لة خواك ثةسوةسدطاس ، 
حيض صؤس طشٌطييريرياُ بريرية ظريريال ةو طريريةلةفى  (رئيظريري وة ، بؤيريرية دةبيريريٍني ثيَغةوبريريةس 

ئةجناوذاٌى قوسباٌى داوة بة شرييَوةيةك ئريةو فةسوووداٌريةى كرية لرية برياسةى ئةجناوريذاُ و        
ضريريوٌكة صؤس  (معنويثالتثثوا ر الثث)س وٌكشدٌريريةوةى ئةحكاوةكاٌيريريةوة ِريرياتووة دةطةٌريرية ثمريريةى 

وةك ضريريؤُ  (15رلريرية طةفةسيصريريذا قوسبريرياٌى ئةجناوريريذاوة    (روة ثيَغةوبريريةس ،  (14رصؤسُ
ال ذا بووبيَت ، وة ئةواٌةيض ِةووو بةل طةُ لة طريةس طريةوسةيى و فريةصل ى ئريةً     كاتيَ  لة و

 كاسة ثؤؤصة.
 

                                                           
 انظر ك اب األضاحي من الك ب ال  ة وغهها من م،ادر ال نة النبوية . (ٗٔ)

ِةٌريذيَ  لرية ووطريم ىاٌاُ ثشطريياسك ئريةوةياُ      كتيَبرية  لة دواك بآلو بووٌةوةك ضاثريي يةكريةوي ئريةً   :  بريخظتنةوةيةك
لريةً باسةيريةوة    ِرييض فةسووودةيريةك لريةو فةسوووداٌريةك كرية      (: )ف ػل األضػحية دةكشد لة بةس ضريي لة ريَش ئةً بابةتةدا

 ِاتووُ باس ٌةكشاوة ؟؟؟!!!
ٌريني و   )صػحيا(لة وةآلوذا دةل يَي : لة بةس ئةوةك ِيض فةسووودةيةك لريةو فةسوووداٌريةك كرية لريةً باسةيريةوة ِرياتووُ       

و ِةل بةطريياوُ ، و ٌابيرَيت برية ِرييض شريَيواصيَ  بذسيٍَرية ثرياأل         )موضػوع(و ىواصُ بةل كو ِةٌريذيَكياُ   )ضػ يف(ِةوووياُ 
 . (رةسك خؤشةويظتىاُ ثيَغةوب

قػػاؿ اإلمػػاـ ابػػن ال ربػػػي الػػػمالكي : )لػػي  يف ف ػػل األضػػحية حػػديث صػػحياأ ، وقػػد روش النػػاس فيهػػا عجا(ػػب لػػػم ا،ػػا ، منهػػا 
ا مطاياكم إ  الػجنة"( عارضة األحوذ  : ) (رقول    ( .ٕٕٛ/  ٙ: "إهنَّ

كاٌريريي بابريةتي قوسبرياٌي كريشدُ( كرية بريؤ كؤتريايي ضرياثي         و ىواصة )ضأ يف(بش واٌة بابةتريي : رفةسووودة وة بؤ صاٌياسيت 
 . (ٛٙػ  ٖٙ)، ىثةس ة : ة صياد كشاوة تيَبدووةوي ئةً ك

 (.ٖٚٔ/  ٙ( ، و " الػمجموع ارح الػمهذب " : )ٛ / ٓٔ): انظر الف ا  (٘ٔ)



 

 

 )احللن٘ مً األضخٔ٘(: حيكمةت لة ئةجنامذانى قوسبانى *
فريريةسواٌى كريريشدووة بريرية ئةجناوريريذاٌى قوسبريرياٌى لريرية بريريةس ضريريةٌذ     (ر  ثيَغةوبريريةسى خريريوا
 حيكىةتيَ  لةواٌة: 

 عليػ  ال،ػبلة وال ػبلـسباٌييةكةى ثيَغةوبةس ئيرباِيي ري  ري صيٍذوو كشدٌةوةى يادةوةسى قو  1
نأػاـِ أأيفِّ … ] كة خريواى طريةوسة لرية باسةيريةوة فةسووويريةتي :       ـ قأػاؿأ يأػا بػُػينأَّ ِإيفِّ أأرأش يف اْلمأ

 .(16)[َََّدَِٓيَاُِ بِرِبِذٍ عَمِٔهٍ] إ  قول  ا ا :[ أأْذَبأُكأ ...
ٍذووكشدٌريةوةى يريةكيَ  لرية دسومشريةكاٌى ئريايٍى      ري  ئاشكشا كشدُ و ثةيش ةو كريشدُ و صي   2

 ثؤؤصى ئيظ ً و بةدةطتخظتٍى ثاداشتى ئةجناوذاٌى قوسباٌى .
و خيرَيضاُ و دساوطرييَ و خضورياُ و ِريةراساُ برية       ألخؤشكشدٌى كةس و كاس و وٍريذا  ألري  د  3

 تايبةتى بة دابةشكشدٌى طؤشتى قوسباٌى بة طةسياٌذا . 
 وذكػػر جهانػػ ا رسػػوؿ اهلل إّف هػػذا يػػوـأ ُيْشػػ ػأهأى فيػػ  اللحػػم ػ يػػـو النحػػر: " يػػ ()بػػردة  قػػاؿ أبػػو

نأػػًة مػن جهانػػ  "  (17) …" ، ويف  [أ  حاجػػة] (18)اضتػديث ، ويف روايػػٍة عنػػد م ػلم : " وذكػػر هأ
وعنػػد أبػػػي داود  (19)" أل: ػػم أهلػػي وجهانػػػي وأهػػل دار : " وإيّف عّجلػػُت ن يك ػػػي  روايػػٍة أخػػرش

 (22) … " وأ: مػػُت أهلػػي وجهانػػػيأكػػٍل وُاػػرٍب ف  ّجلػػُت ، فيكلػػُت  :" وعرفػػت أّف اليػػوـأ يػػوـُ 
ـأ  (21) فكلػػوا واّدخػػروا وا،ػػدَّقبوا " …"  :(روقػػاؿ  ويف روايػػة أبػػػي داود: " أال وإفَّ هػػذ: األيّػػا

ـُ أكٍل وُاربٍ   .(22) ، وذكِر اهلل عّ  وجّل " أيّا
                                                           

 (.ٚٓٔػ  ٔٓٔ: ) سورة ال،افات (ٙٔ)
 (.ٜٗ٘٘: )رقم  صحيا البخار  (ٚٔ)
 (.ٕٜٙٔ: )رقم  صحيا م لم (ٛٔ)
 (.ٜٔٙٔ: )رقم  صحيا م لم (ٜٔ)
 (.ٕٓٓٛ):  رقمي داود ػأبسنن صحيا  (ٕٓ)
 (.ٜٔٚٔ: )رقم  صحيا م لم (ٕٔ)
 (.ٖٕٔٛ: )رقم ي داود ػأبسنن صحيا  (ٕٕ)
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بريرياٌى تيرَيريذا ئريريةجناً دةدسيرَيريت لريريةً فةسووداٌريريةدا دةسدةكريريةويَت كريرية ئريريةو ضريريواس س ؤرةى قوس
و صيكشى خواية ، بة تايبة  خريواسدٌى طؤشريتى قوسبرياٌى و     س ؤراٌى خواسدُ و خواسدٌةوة

و  كةً دةطت و ووحتريا   دساوطآىدابةشكشدٌى وةك خيَش و ضاكةيةك بة طةس خيَضاُ و 
 ِةراساُ .

  ) مِهم  لٌْ األضخٔ٘ ( ؟ قوسبانى بة ضى دةكشيَت *
شي و طاو و وةس  و بضُ دةكشيَت ، وة بة ِيض ووى خ و ئريارةل يَكى تريش   قوسباٌى تةٌّا بة وو
 جطة لةواٌة ٌاكشيَت.

وهػي: اإلبػل والبقػر والغػنم  ، قاؿ الشهاز  يف " الػمهذَّب " : )وال ُ  ش  يف اأُلضحية إالَّ األن اـ
 اللَِّه َوِلُكلِّ أُرٍَّا َجَعْلَنا َرنَسًكا لَِظْذُكُروا اْسَم ] : ىػلقولِ  ا ال

 .(23) ( [ٖٗ]الػحج : [ َعَلى َرا َرزَقَثُهم رِّن ألَِهظَمِا اأْلَنْثَعامِ 
ػػػكأ يػأْنُ ػػػُك إذا ذبػػػا الػػػػُقرباف ...والػم نػػػػى :  وقػػػاؿ الشوكانػػػػي : )الػػػػمن ك هاهنػػػا اظت،ػػػدر مػػػن نأ أ

ج لوا ػيػوج لنا لكّل أهل دين من األدياف ذَباً يذَبون  ودماً يريقون  ... ليػذكروا اسػم اهلل وحػد: و 
 .(24) ن كهم خاّصاّ ب  ... وفي  إاارة إلػى أفَّ الػُقرباف ال يكوف إالَّ من األن اـ دوف غهها(

 واألن اـ هي : اإلبل والبقر والغنم فقط دوف غهها .
 )ضً األضخٔ٘(: تةمةنى قوسبانى *  

 :   دا دةفةسوويَت)أحكاـ ال يدين( لة كتييَب)علي بن ح ن الػحليب(  شيَخ
واتريرية:   .(25) ما سػػوا: (ػحوا اصتػػذع مػػن ال ػػيف ، والثػػيّن مػػػيػػيمر أصػػحاب  أف يذبػػ (رف )وكػػا

ى دةكشد كةوا ئةطةس وةس ياُ طةسبش ى ، با وريةس يَ     (رثيَغةوبةس  فةسواٌى بة ِاوةىٌ 
                                                           

 (.ٕٙٛ/  ٛالػمجموع : ) (ٖٕ)
 (.ٗ٘٘/  ٖف ا القدير : ) (ٕٗ)



 

 

بيَت كة طال يَكى تةواو كشدبيَت ، وة ئةطةس ووشي بوو با ثيرَيٍ  طريال ى تريةواو كشدبيرَيت ،     
 دوو طال ى تةواو كشدبيَت و ضوبيَتة ٌاو طال ى طىَيةوةوة . طا و بضُ بوو بائةطةس واٌ وة

وال   ش  يف األضحية إالَّ الػجذعة من ال يف والثنية من الػػم   واإلبػل )وقاؿ يف " الػمهذب " : 
  .(26) والبقر(

ي ػوفػي مػػما يػقاؿ : " إفَّ الػػجذع مػن ال ػيف يوفػ (ر أّف النيب ()عن مشاجش بن م  ود 
واتة : وةس يَ  طال يَكي تةواو كشدبيَت وةكو بضٌيَ  واية كرية دوو   .(27) م   "ػمن  الثنػي من ال

 طال ي تةواو كشدبيَت ، واتة : لة خيَشةكةيذا .
ػت لػػُ  سػ ة أاػهر ودخػل فػػي ال ػابش ، وذلػك وقاؿ الػحنفية والػحنابلة : ) الػجأذُع من ال يف مػا دتأ

ُ  واتة : .*إذا كاف الػجأذُع عظيماً( ئةطريةس شريةك   دةل رييََ :   حةٌةفريي و حةٌبةلي وةصِةبريةكا
طةوسة و بة وةسجيَ   روةس ( شةط واٌطيصي تةواو كشدبيَت ئةوا دسوطتة بكشيَتة قوسباٌي

 .  قةل ةو بيَت و طؤشيت طشتبيَت
 )عً كه  ُجصُٚٛ اإلبل ّالب س( ؟ ووشرت و مانطا بؤ ضةنذ كةس دةبيَت* 

 ِاوبةط و شةسي  و بةشذاسبَ لة كشدٌي ووشييَ  برية قوسبرياٌي  ( دة كةس  10دسوطتة ر
قػاؿ: " ُكنَّػا مػش رسػوؿ اهلل  ()عن ابػن عبػاس  ( حةو  كةس.7ِةسوةِا واٌطايةك بؤ ر ،
 .(28)والبقػرة عػن سػب ٍة " ، يف سفٍر ، فح ر األضحى ، فاارتكنا يف الػجذور عػن عشػرةٍ  (ر

بريوويَ و جريةرٌي قوسبرياُ     (روبريةسك خريوادا   واتة: ئيَىة لة طةفةسيَكذا لرية طريةهَ ثيَغة  

                                                                                                                                                         
 (.ٕٚ-ٔٚ: ) صفػي ال نَّة الػُمطهرة أحكاـ ال يدين  (ٕ٘)
 (.ٕٙٛ/  ٙػمجموع : )ال (ٕٙ)
 .( ٕٓٙ٘: )رقمابن ماج  سنن ( وصحيا ٜٜٕٚ: )رقم ي داود ػأبسنن صحيا  (ٕٚ)

هيمة األن ػػاـ ، فمػػن ال ػػيف : مػػا أكمػػل سػػنة وهػػو قػػوؿ اصتمهػػور ، وقػػاؿ اضتنفيّػػة : مػػا ػجذعة : هػػو وصػػف ل ػػن م ػػو مػػن بػػػوالػػ
 : أنظر .البقر واظت   : ما اس كمل سن و و: ن يف الثالثة  أكمل س ة أاهر ، والثين من اإلبل : ما اس كمل ست  سنو ، ومن

 . (ٖٕٙ( و "األدلة الرضّية" ص: )ٕٚٛ/  ٛ( و "الػمجموع" : )ٖٚٔ/ٕ" زاد اظت اد" : )
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جا بة ِاوبةشي و شةسيكي ووشييَكىاُ دةكشد بة قوسباٌي بؤ دة كريةس ،   ، ئاوادة بوو
 وة واٌطايةك بؤ حةو  كةس.

 مةسِيَك يان بضنيَك بؤ ثياويَك و خاو خيَضانةكةي دةبيَت :  * 
ولػو كثػر  ، لرجػل وعػن أهػل بي ػ ِ : أفَّ الشػاة جُتػ ش  عػن ا(ر قػاؿ ابػن القػيم: )وكػاف مػن هديػ ِ 

وابريريووة كريريةوا:   (رواتريرية: لريرية س يٍَىريرياك و فريريةسووودةكاٌي ثيَغةوبريريةسدا     .(ٜٕ) عػػددهم(
روةس يَ  ياُ بضٌيَ ( دسوطريتة لرية جيرياتي ثياويرَي  خريؤك و خيَضاٌريي و وٍذال ريةكاٌي بكشَيترية         

 ِةسضةٌذة رواسةياُ صؤسيض بيَت. ، قوسباٌي
بػا أيػوب األن،ػار  كيػف كانػت ال ػحايا فػيكم علػى عهػد : " سػيلُت أ عن عطػا  بػن ي ػار قػاؿ

ُي حي بالشاة عنُ  و عػن أهػل بي ػِ  ، (ر: كاف الرجل يف عهد النيب ؟ قاؿ (ررسوؿ اهلل 
أبػو أيػوب واتة: ثشطياسً كشد لرية ر  .(ٖٓ)فييكلوف ويط موف ، ُثَّ اأباهأػى الناس ف،ار كما ارش "

؟ فةسوووك:  (رلة طةسدةوي ثيَغةوبةسدا  (: قوسباٌي ئةجناً داُ ضؤُ بوواألن،ػار 
ثيريرياو ئريريارةل يَكي روريريةس يَ  يريرياُ بضٌيرَيري (ك دةكريريشد بريرية   (رلريرية طريريةسدةوي ثيَغةوبريريةسدا 

سباٌي بؤ خؤك و خيَضاٌي و وٍذال ةكاٌي ، وة خؤياُ ليَاُ دةخواسد و ليَصريياُ دةدا برية   وق
شرياٌاصك وةك  ئريةجنا خريةل   دواك ئريةو طريةسدةوة دةطريتياُ دايرية        ، خةل   بريؤ خريواسدٌي  

 دةيبيين.
أنَّ الشثاب ُ زثث    قػاؿ الشوكانػػي : )قولػُ  " ُي ػحي بالشػػاة عنػ  وعػن أهػل بي ػِ  " فيػػ  دليػلأ علػى 

فػبل  (روالظػاهر إ:بلعػُ   (رألفَّ ال،حابة كانوا يف لػوف ذلػك يف عهػد:  عن أهل البظت
                                                                                                                                                         

 ( .ٕٖ٘ػ  ٖٔ٘/  ٕ( وكشاؼ القناع : )ٓٗٗ/  ٜ( والػمغنػي البن قدامة : )ٕٙٓ/  ٗبدا(ش ال،نا(ش : ) *
 (.ٖٕ٘٘: )رقم ابن ماج  سنن وصحيا ، ( ٔٓ٘ٔ: )رقم الرتمذ  سنن صحيا  (ٕٛ)
 (.ٖٕٖ/  ٕم اد : )ػزاد ال (ٜٕ)
 (.ٖٕٙ٘: )رقموصحيا سنن ابن ماج   ، (٘ٓ٘ٔ: )رقم صحيا سنن الرتمذ   (ٖٓ)



 

 

 ُأضػػحيةأ " ( ويػػدؿ علػػى ذلػػك أي ػػاً حػػديث : "علػػى كػػل أهػػل بيػػٍت يف كػػل عػػاـٍ  ، ينكػػر علػػيهم

(ٖٔ). 
 ّإٌِ كاىْا مَٝ٘ ىفنظٍ أّ أكرنس   ، : )والػحُع أفَّ الشاة الواحدة جُت شُ  عن أهػل البيػت وقاؿ أي اً 

دسوطريريتة كريريةوا تريريةٌّا يريريةك شريريةك واتريرية : س اطريرييت ئةوةيريرية  .(ٕٖ) ،كمػا ق ػت بػػذلك ال ػنة(
ض بريَ ،  ( طريةد كريةس يرياُ صيرياتشي    100بكشيَتة قوسباٌي لة جياتي خيَضاٌيَ  ، ئةطةس ضي ر

 ئةوةك يةك  كشدووةتةوة . (ر  ثيَغةوبةسضؤُ فةسووودةكاٌي  ِةس وةكو 
، يطػػػي يف سػػػواد  أمػػػر بكػػػبذ أقػػػرف (ر: "أف رسػػػوؿ اهلل  وعػػػن عا(شػػػة رضػػػي اهلل عنهػػػا قالػػػت

ػػلأ ها : يػػا عا(شػػة هأ ػفقػػاؿ لػػ، بػػ   يأ حِّ  أػػويػػربؾ يف سػػواد وينظػػر يف سػػواد فػػُيِ أ بػػ  ليُ   ُثَّ  ،مدية ػي الػػمِّ
قػػاؿ : باسػػم  ُثَّ  ، ح ػذبػػ أخػػذها وأخػػذ الكػػبذ فيضػػج   ُثَّ  ، ُثَّ  حجر فف لػػتْ ػ: ااػػحذيها بػػقػػاؿ 
ثثثثثرُ  نْ ِرثثثثث لْ اقبَّػػػػػ مَّ اللُهػػػػػ، اهلل  ثثثثثرُ وآل  دٍ  مَّ ػػػػػػتُ  ةِ مَّػػػػػأُ  نْ ، وِمػػػػػ دٍ  مَّ واتريريريريرية:  .*ى بػػػػػ  "حَّ ضأػػػػػ ُثَّ  ، دٍ مَّ

ؤكةكاٌي فةسواٌي كشد بة بةساٌيَكي شاخذاس كة مسريةكاٌي و ضري   (رثيَغةوبةسك خوا ر
ئريةجنا برية    ، ، جا ِيٍَاياُ بؤ ئةوةك بيكا  برية قوسبرياٌي   و دةوسوبةسك ضاوك س ةط بوو

ئريةويض   وة تيزك بكة برية بريةسديَ    ، ئةك عائيصة ضةقؤكةً بؤ بيٍَة ك فةسووو :عائيصة
ك وةسطريش  و بةساٌةكةشريي بريشد و    ضريةقؤكة  (رثيَغةوبريةس  ئةوةك ئةجناوريذا ، ئريةجنا   
ا طةسك بش ك ، ئةجنا فةسوووك : بة ٌاوك خواوة ، خواية قبول ي س ايكصاٌذ بة ىدا و ئةجن

كة لرية ووحةممريةد و بٍةوال ريةك ووحةممريةد ، وة لرية ئوممريةتي ووحةممريةديض ، ئريةجنا         
 كشدك بة قوسباٌي .

                                                           
   (.ٕٓٔ/  ٘نيل األو:ار : ) (ٖٔ)
 . (ٕٔٔ/  ٘نيل األو:ار : ) (ٕٖ)
 (.ٗٙٓ٘: )رقم صحيا م لم  *
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رن جوَّز  ض ظا الرجل عنه وعن أهل ألظتثه هذا ػواس دؿ بػ) : يف ارح هذا الػحديث قاؿ النوو 
ئيىاوي ٌةوةوك لرية   واتة : .**(زمهورثوهو رذهبنا ورذهب الث،  واشتراكهم رعه لج الثوا 

ليَكذاٌةوةك ئةً فةسووودةيةدا فةسووويةتي : ئةً فةسووودةية كشاوة بة بةل طة لة ىيةُ 
برية دسوطريت   قوسباٌي كشدٌي ثياويَ  لة جياتي خؤك و لة جيرياتي خيَضاٌريي   ئةواٌةوة كةوا 

ئةمةةط بؤضةووني ئيَمةةي شةاف ي     ،  ذادةصاٌَ و ِاوبةشَ لرية طةل يريذا لرية ثاداشريتةكةي    
 . مةصهةب و بؤضووني صؤسينةي صانايانة

دليػػل علػػى أف الشػػاة  "اقبػػل مػػن ػتمػػد وآؿ ػتمػػد ومػػن أمػػة ػتمػػد: "ويف قولػػ  )ي : ػوقػػاؿ اطتطابػػ
مػػا كانػػا أهنَّ  ()ي هريػػرة وابػػن عمػػر ػكثػػروا ، ورو  عػػن أبػػ   ئ عػػن الرجػػل وأهلػػ  وإفْ الواحػػدة جُتػػ

 .***(وأبو حنيفة ، وكر: ذلك الثور  وأزتد والشالعج: مالك واألوزاعي يف بلف ذلك ، وأجاز 
: "خوايريرية قبريريول ي كريرية لريرية ووحةممريريةد و   (رثيَغةوبريريةس ئريريةً فةسووودةيريريةك  واتريرية :

بٍةوال ةك ووحةممةد ، وة لة ئوممةتي ووحةممةديض" بةل طةية لرية طريةس ئريةوةك كريةوا     
ثياويرَي  و خيَضاٌةكةشريي ئةطريةس ضريي     تةٌّا يةك شةك دسوطتة بكشيَتة قوسباٌي لة جياتي 
كريةوا   () ةوة(هريػرة وابػن عمػر)أبو رواسةشياُ صؤس بيَت ، وة ئةوةط طيَش ساوةتةوة لة 

ِةسدووكياُ ئاواِاياُ كشدووة رواتة : تةٌّا يةك شةكياُ كشدووة بة قوسباٌي لة جياتي 
( س يَطريريةياُ أزتػػدو  ّالشنناَعٕمالػػك واألوزاعػػي خؤيريرياُ و خيَضاٌريريةكاٌياُ( ، وة ثيَصريريةواياُ ر
( ئةوةياُ بة برياط ٌريةصاٌيوة   الثور  وأبو حنيفػةبةوة داوة و بة دسوطتياُ صاٌيوة ، بةآلً ر

. 

                                                           
 ( .ٕٗٔ/  ٖٔ) ارح صحيا م لم للنوو  : **

 ( .ٜٚٔ / ٕ) : م ال ننػم ال ***



 

 

للً إذا ضنخٙ بننَا ّاحند عنً     وقاؿ الراف ي : )الشاُة الواحدة ال ُي حى بػها إالَّ عن واحػٍد ، 
 .(ٖٖ) (أٍلا بٔتٍ  أ نٕ الشعازُ ّالطينُ٘ لنجنٔعَه

للً إذا ضنخٙ بننَا   ُ  الشاة عن واحٍد ، وال جُت ش  عن أكثر من واحػد ، : )جت ش وقاؿ النوو 
كةواترية : لرية وةصِريةبي ئيىرياوي      .(ٖٗ) (ّاحد عً أٍل البٔت  أدَٚ الشعازُ يف حقا مجٔعَه

و  يسباٌي بريؤ خريؤك و خيَضاٌري   وبة ق بكا روةس يَ  ياُ بضٌيَ ( رشافعي(شذا ئةطةس كةطيَ  
 وووياُ دةكةويَت .ئةوا لة طةس ِةس ِةوٍذال ةكاٌي 

 .(ٖ٘)عػن أزواجػِ  بػالبقر " (رويف حديث عا(شة رضي اهلل عنها قالت : " ضػحى رسػوؿ اهلل 
 واٌطايةكي كشد بة قوسباٌي بؤ ِةووو خيَضاٌةكاٌي. (رواتة: ثيَغةوبةسك خوا 

 ، …(: )واسػػ دؿ بػػِ  اصتمهػػور علػػى أفَّ ضػػحية الرجػػل جتػػ ش  عنػػُ  وعػػن أهػػل بي ػػِ   قػػاؿ الػػػحافو
أمػػر كػػل واحػػدٍة مػػن ن ػػا(ِ  بيضػػحيٍة مػػش  (رم يُنقػػل أفَّ النػػيب ػ: لػػ : )قػػاؿ القػػر:يب قػػاؿ أي ػػاً و 

وال ادة اق ي بنقل ذلك لو وقػش كمػا نُِقػلأ غػه ذلػك مػن  ، ومش ا ددهنَّ  ، اكرار سنػي ال حايا
 . (ٖٙ) ويُؤيدُ: ]حديث أبػي أيوب األن،ار [( ، اصت (يات

 )ال جتْشُ  األُضخٔ٘ برات عَٔبٍ( :يب داس بيَت نابيَت حةيواني قوسباني عة * 
لة وةسجةكاٌي ئةو ئارةل ةك كة دةكشيَت بة قوسباٌي دةبيَت طريةىوة  بيرَيت لرية عريةيب و     

 كوس ك و طاغ بيَت. و كةً
: ال ػػػورا   : " أربػػػشأ ال جُتػػػ   يف ال ػػػحية (ر: قػػػاؿ رسػػػوؿ اهلل  قػػػاؿ عػػػن الػػػربا  بػػػن عػػػازب و 

 . (ٖٚ)والك ػػهة ال ػػػي ال انقػػي " ، وال رجػػا  البػػو ظل هػػا ، البػػو مرضػػهامري ة ػوالػػ ، البػػو عورهػػا

                                                           
 (.ٕٙٚ/  ٛالػمجموع : ) (ٖٖ)
 .(  ٙٓٔػ  ٘ٓٔ/  ٘، وانظر : ارح صحيا م لم للنوو  : ) (ٜٕٔ/  ٛاظت،در نف   : ) (ٖٗ)
 (.ٛٗ٘٘: )رقم صحيا البخار   (ٖ٘)
 (.ٜػ  ٛ/  ٓٔالف ا : ) (ٖٙ)
 . (ٕٕٓٛ: )رقم ي داود ػأبن سنوصحيا  (،ٜٚٗٔ: )رقم صحيا سنن الرتمذ   (ٖٚ)
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ىواصيَري    : كويَش و ٌةخؤط و شةلي ئاشكشا و ٌابيَت بكشيَت بة قوسباٌي ألواتة: ضواس ئارة
: )وأرت وا على أفَّ ال يوب األرب ة اظتػذكورة يف  قاؿ النوو  ذا ٌةبيَت.كة ئيَظكةكاٌي وؤخي تيَ

، وقطػػش  وكػذا مػا كػاف يف م ناهػا أو أقػبا منهػا كػال مى ، هاػ جُتػ   يف ال  ػحية بػحػديث الػربا  ال
واتة : صاٌاياُ يةكريذةٌطَ لرية طريةس ئريةوةك كريةوا ئريةً ضريواس كريةً و          . (ٖٛ) الرجػل واػبهِ (

(دا باس كشاوة دسوطت ٌىية بكشيرَيت برية قوسبرياٌي ،    را ػالبػكوس ىية كة لة فةسووودةكةك ر
ٌةيض كة ِاوشيَوةك ئةواٌةُ يرياُ لةواٌرية خريشار تريشُ وةكريو      ِةسوةِا ئةو كةً و كوس يا

أْف  (رقػاؿ : " أمػػرنا رسػوؿ اهلل  ()وعػن علػي  كويَشك و قاض بش اُ و ِاوشرييَوةكاٌي . 
فريريةسواٌي ثيَكريريشديَ كريريةوا  (رثيَغةوبريريةسك خريريوا واتريرية :  . (ٜٖ)ن  ػػػشرؼأ ال ػػوأ واألُذفأ "

بريؤ ئريةوةك طريةىوة  بيرَيت لرية كريةً و       ووسد ببيٍةوة لة ضاو و طوآك حةيواٌي قوسباٌي 
لريرية بريريةس ئةوريرية دةبيرَيريت قوسبريرياٌي بريرية ئارةل يرَيري  بكشيرَيريت كريريةوا  كريريوس ك و عريريةيب داس ٌريريةبيَت .

 . طةىوة  بيَت لة ِةووو عةيبيَ 

                                                           
 (.ٜٕٚػ  ٕٜٕ/  ٛوانظر " الػمجموع " : ) ، (ٔٓٔ/  ٖٔ: ) ارح صحيا م لم (ٖٛ)
 ( .ٖٙٚٗ( وصحيا سنن الن ا(ي رقم : )ٜٛٗٔصحيا سنن الرتمذ  رقم : ) (ٜٖ)



 

 

 وة لةمةش زياتر دةبيَت قةلَة و ضاك و جوان بيَت: 
ِّثثثثْم َشثثثثَعا ِرَ ر:  قػػػػاؿ ابػػػػن عبػػػػاس يف اف ػػػػه قولػػػػ  ا ػػػػا  ََ َوَرثثثثن يُثَع اللَّثثثثِه لَّنثََّهثثثثا ِرثثثثن  َثْقثثثثَو   َذلِثثثث

:  : اس  مانػػػها واس ح انػػػها ، وفػػػي روايػػٍة أُخػػرش قػػاؿ : ا ظيمهػػا قػػاؿ ، [ٕٖ]الػػػحج :  داْلُقلُثثو ِ 
 واتة: قةل ة و ضاك و طةوسة بيَت. . (ٓٗ)اإلس  ماُف واالس ح اف واإلس  ظاـ(

وكػاف اظت ػلموف ُي أػمِّنوفأ  الػمدينة ،باؿ: " ُكنَّا ُن أمُِّن األضحية ق ()وعن أ  أُمامة بن سهل 
 ، قةل ريةو دةكريشد  ىرياُ  قوسباٌيئارةل ي  (ر: ئيَىة لة وةديٍةك ثيَغةوبةسدا  واتة . (ٔٗ)"

 .  قةل ةو دةكشداُ قوسباٌيئارةل ي  وة ووطم ىاٌاٌيض
 )ّقت ذبذ األضخٔ٘(: كاتى طةسبشِينى قوسبانى * 

قوسباُ طةس برب يرَيت ، وة ِريةس كةطرييَ      وةسجة قوسباٌى دواى ئةجناوذاٌى ٌويَزى جةرٌى
رويَشيَت بةل كو ئريةو  ثيَض ٌويَزى جةرُ قوسباٌييةكةى طةس برب يَت ئةوا بة قوسباٌى بؤى ٌا

 بش اوة طةسبش اوى طؤشتة ٌةك قوسباٌى . ئارةل ة طةس
 أُ ب  مػن يومنػا هػذاخطب فقاؿ: " إّف أوَّؿأ ما نبد (ر قاؿ شت ت النيب  عن الربا  بن عازب

مػ  ػحر فاّّنػا هػو لػػمػن نػ، و  فمن ف ل هذا فقد أصاب سّن نا ، نرجش فننحر أف ن،لي ، ُثَّ  حم يُقدِّ
واتة: يةكةً شت كة ئةوش ؤ دةطريتى ثيَبكريةيَ    .(ٕٗ) لي  من الن ِك يف اػي  ..." ،ألهل  

ئةوةية ٌويَزى جةرُ دةكةيَ ، ثاشاُ دةطةس يَيٍةوة ئةجنا قوسباٌى طةس دةبريش يَ ، جريا   
كةطَى ئاواى كريشد ئريةوا لةطريةس طريوٌٍة  و س َيبرياصى ئيَىةيرية ، وة ِةسكةطريَى ثريَيض         ِةس 

صريكةط كريةس و كرياسى كريشدووة و برية      طةسى بش يوة ئةوة تةٌّا طؤشتى ثيٌَويَزى جةرُ 
 قوسباٌى بؤى ٌارويَشيَت بة ِيض شيَوةيةك.

                                                           
 (.ٖٕ٘ٛػ  ٖٕٗٛ/  ٘اف ه ابن كثه : ) (ٓٗ)
 .(ٖٔ/  ٓٔأخرجُ  البخار  كما يف " الف ا " : ) (ٔٗ)
 (.ٓٙ٘٘: )رقم صحيا البخار   (ٕٗ)
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رُ طريةس  م ىاٌاُ ئاطاداس بَ كةوا قوسباٌى دواى ئةجناوريذاٌى ٌويرَيزى جرية   بؤية دةبيَت ووط
لرية طؤشريتةكةى بكريةيَ برية     برب ُ ، وة ٌابيَت بم يَيت ئةى ئةطةس وابيَت ضؤُ فشيا بكةويَ 

ى ببةخصريني برية طريةس دساوطريَى و كريةً دةطريت و ِةراساٌريذا ؟ ضريوٌكة لرية          ريآضيَصت و لري 
كوسدطتاٌذا داب و ٌةسيت واية خةل   لة س ؤراٌى جةرٌذا ضيَصت صوو ليَريذةٌيََ بريؤ ئريةوةى    

ُ ئاوادةبيَت !! ئريةً بيرياٌووة دسوطريت ٌىيرية بريةل كو دةبيَريت دواى       بؤ دواى ٌويَزى جةر
 قوسباٌى . ٌويَزى جةرُ قوسباٌى طةس برب يَت ئةطيٍا دةبيَت ئارةل يَكى تش بكا  بة

يف يػـو النحػر ، فقػاؿ : " ال يػذَبنَّ  (ر قػاؿ : خطبنػا رسػوؿ اهلل () عن الربا  بن عػازب
إّف هػػذا يػػـو ُيشػػ ػأهأى ]فقػػاؿ : يػػا رسػػوؿ اهلل  [أبػػو بػػردة]ي ػم حػػّ  ي،ػػّلي " قػػاؿ : فقػػاـ خالػػأحػػدك

حاً ػْد ذبػػػي ، قػػاؿ : " فيِعػػػإيّف ذَبػػُت ن ػػكي أل: ػػم أهلػػي وأهػػل دار  أو جهانػػو  (ٖٗ)[فيػػ  اللحػػم
واتة : ِيض كةطيَكتاُ ثَيض ئريةوةى ٌويرَيزى جريةرُ بكريا  بريا قوسبرياٌى طريةس         .(ٗٗ)آخػر "

: رئريةوش ؤ س ؤريَكرية    وتريى: ئريةى ثيَغةوبريةسى خريوا    ( ِةطريتاو  و أبػو بػردةٌةبش يَت ، جا خال ي ر
يذا حةص لة طؤشت دةكشيَت( ، جا وَ ثةلةً كريشد ثرييَض ٌويرَيزى جريةرُ قوسباٌييةكريةً      تيَ

طةس بش ى بؤ ئةوةى بكشيرَيت بةضَيصريت بريؤ خيَضاٌةكريةً و كريةس و كرياسى ٌرياو وال ةكريةً و         
طريريةس بريريرب ة بريريؤ فريريةسوووى : دووبريرياسة ئريريارةل يَكى تريريش  (ردساوطريرييَكا، ، ثيَغةوبريريةسيض 

 قوسباٌى.
وة دسوطتة طةس بش يٍى قوسباٌى دوا خبشيَت بؤ س ؤراٌى يةكريةً و دووةً و طرييَيةوى دواى   

 (ر" ضريوٌكة ثيَغةوبريةسى خريوا     نيـم  لتشرـقي   س ؤرى جةرُ كة ثيَياُ دةووتشيرَيت: "  

                                                           
 (.ٗٗ٘٘: )رقم هذا لفو البخار   (ٖٗ)
 (.ٛٓ٘ٔ: )رقم صحيا سنن أ  داود  (ٗٗ)



 

 

 . واتريرية: ِريريةووو س ؤراٌريريى تةشريريشيق كريرياتى طريريةس(٘ٗ)" أيػاـ ال شػػريع ذبػػاأ  " كػػلب :  دةفريريةسوويَت
 بش يٍى قوسباٌىية .

بةآلً طوٌٍة  واية دواك ئةجناوذاٌي ٌويَزك جةرُ ِةس يةكةً س ؤر قوسباٌىيةكة ئةجناً 
: طريةسةتاى كرياتي    كةواترية  بذسيَت بؤ ئةوةك بكشيَت بة ضيَصيت جريةرُ و دوا ٌريةخشيَت .  

طةس بش يٍى قوسباٌى لة دواى ئةجناوذاٌى ٌويَزى جةرٌى قوسباٌةوة دةطريت ثيَريذةكا  تريا    
 . تايى طيَيةً س ؤرى دواى جةرُ واتة: تا خؤس ئاوا بووٌى س ؤرى طيَيةًكؤ

ى اغػػػػرب الشػػػػم  آخػػػػر أيػػػػػاـ ػقػػػػاؿ صػػػػاحب "ُمغنػػػػػي الػػػػػمح اج" : )ويبقػػػػى وقػػػػت ال  ػػػػحية ح ػػػػ
 .(ٙٗ)ال شريع(

 : ( ْشٓع لنخه األضخٔ٘دابةشكشدني طؤشيت قوسباني )*
ويف روايػػػة "  (ٚٗ)"روا وا،ػػػّدقوا: "كلػػػوا واّدخػػػ قػػػاؿ (رعػػػن عا(شػػػة رضػػػي اهلل عنهػػػا عػػػن النػػػيب 

ويف حػػػديث سػػػلمة بػػػن  (ٜٗ) " ويف حػػػديث جػػػابر : "واػػػ ّودوا ،بػػػدؿ " وا،ػػػّدقوا "  (ٛٗ) واجّتػػػروا"
 .(ٓ٘) " األكوع : " وأ: موا

فةسواٌي برية ضريةٌذ شريتيَ      (رلةً س يوايةتاٌةدا بؤواُ دةسدةكةويَت ثيَغةوبةسك خوا 
 ت :كشدووة كةوا خاوةُ قوسباٌي ثآك ِةل بظيَ

 
 

                                                           
 (.ٖٚ٘ٗ: )رقم جامش ال،غه ػصحيا ال (٘ٗ)
 . (ٕٖٙ/ ٗ) :مح اج ػي الػمغن (ٙٗ)
 (.ٜٔٚٔ: )رقم  صحيا م لم (ٚٗ)
جروا " أ  أ:لبػوا األجػر بال،ػدقة كمػا بّينػ  ػى قولػ  : "و ااػػي : )وم نػػ( ، قػاؿ الشوكانػٖٕٔٛ: )رقم أ  داود سنن صحيا  (ٛٗ)

 (.ٕٙٗ/ٖ: ) يف الرواية األخرش بقول  : " وا،ّدقوا "( انظر: " ال يل اصترّار  "
 (.ٕٜٚٔ: )رقم  صحيا م لم (ٜٗ)
 (.ٖٜٚٔ: )رقم  ( وصحيا م لمٜٙ٘٘: )رقم  صحيا البخار  (ٓ٘)
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 :ى و مهدالَةكانى ، ئةمةش شونهةتةخؤى لىَى خبوات و خيَسانري  1
ي ػ حب للم ػػحي ْاف ييكػل مػػن األضػػحية اػيئاً ، ويط ػػم البػاقي صػػدقة وهديػػٍة قػاؿ اضتػػافو : )و 

و خبريوا    كرية واتة : طوٌٍة  واية بؤ خاوةٌي قوسباٌي كةوا ِةٌذيَ  لرية قوسباٌىية  .(ٔ٘)(
 دياسك . و قةثامشاوةكةشي بكا  بة خيَش و ظةدة

 : قورباني ضَيشيت جةذنة* 
ى ،لَّ مُ ػمػػن الػػ ال يط ػػم حػػ  يرجػػشأ  (ر وأمػػا يف عيػػد األضػػحى فكػػاف )…: وقػػاؿ ابػػن القػػّيم 

ِريرييض  (رثيَغةوبريريةس واتريرية : ... بريريةآلً لريرية جريريةرٌي قوسباٌريريذا   .(ٕ٘)فييكػػل مػػن أضػػحي  (
ي ية قوسباٌىيةكرية خواسدٌيَكي ٌةدةخواسد ِةتاوةكو دةطةس ايةوة لرية رٌويَزطرية( ئريةجنا لري    

 دةخواسد .
، ويػػـو النحػػر ال  ال خػػرج يػػـو الفطػػر حػػّ  يط ػػم (ر  قػػاؿ : " كػػاف النػػيب ()  عػػن بريػػدة

س ؤرى جةرٌى س ةوةصاُ   (رواتة : ثيَغةوبةس  .(ٖ٘)ييكل ح  يرجش فييكل مػن ن ػيك   "
اسدٌى دةسٌةدةضريوو ِريةتا خريواسدٌى ٌةخواسدايرية ، وة س ؤرى جريةرٌى قوسبرياُ خريو        أللة وا

 ى دةخريواسد . يا لرية قوسباٌييةكرية  ئريةجن ٌةدةخواسد ِريةتا دةطةس ايريةوة لرية ٌويرَيزى جريةرُ      
 كةواتة : ضاكي واية ِةس يةكةً س ؤر قوسباٌي بكشيَت و دواٌةخشيَت .

 
 

                                                           
 (.ٖٔٔ/  ٛ( و )ٖٚٓ/  ٛر : " الػمجموع " : )( ، وانظٖٗ/  ٓٔالف ا: ) (ٔ٘)
 (.ٛٗٗ/ٕ( و " الف ا " : )ٖٖ٘/ٖ( وانظر : " نيل األو:ار " : )ٔٗٗ/ٔزاد اظت اد : ) (ٕ٘)
 ( .ٙ٘ٚٔ: )رقم  ابن ماج سنن ( وصحيا ٕٗ٘:)رقم الرتمذ  سنن صحيا  (ٖ٘)



 

 

هتةلَطرريَت بتؤ    دروشتة بؤ خاوةنى قوربانى بةشيَك لة طؤشتتى قوربانىيةكتة  ري   2
 :رِؤذانى داهاتوو 
 .(ٗ٘)حم األضحية (ػجوز أف يدخر من لػيو : ) قاؿ اإلماـ النوو 

 .  (٘٘)(" واّدخروا " أ  : اج لوها ذخهةقول  : : ) قاؿ اإلماـ اظتباركفور و 
حمأ ُمػػدَّخرأ ػأنػػ  كػػاف غا(بػػاً يف سػػفر فلمػػا رجػػش قُػػّدـ إليػػ  لػػ () ي سػػ يد اطتػػدر ػوصػػّا عػػن أبػػ

طريريةفةسيَكذا بريريوو كاتيرَيري    ( لريرية أبػػو سػػ يدواتريرية : ر .(ٙ٘)حم ضػػحايانا "ػفقػػالوا : " هػػذا مػػن لػػ
: ئةوة لة طؤشتى قوسباٌىيةكةواُ بوو كة ِةل ىاُ  طةس ايةوة طؤشتياُ بؤ ِيٍَاو ووتياُ

 طشتبوو .
خؤيريذا لرية كرياتى طريةفةسدا برية بةل طريةى        أللىَى ِةل بطشيَت و بيبا  لة طرية  وة دسوطتيصة

حـو األضػاحي علػى ػل : " كنا ن  ود قاؿ ()وعن جابر بن عبداهلل  ا ودوا " ." و :  س يوايةتى
  (رواتريرية : ئيَىريريرية لريرية طريريريةسدةوى ثيَغةوبريريريةسدا    .(ٚ٘)مدينة "ػإ  الػػ (ري ػعهػػد النبػػ

 خؤواُ ِةل ذةطش  لة وةككةوة بؤ وةديٍة. ألطة طؤشتى قوسباٌيىاُ لة
يف حجػة الػوداع : " أصػلا  (ري رسػوؿ اهلل ػقػاؿ: قػاؿ لػ (روعن  وبػاف مػو  رسػوؿ اهلل 

: لرية حريةج ى    واترية  .(ٛ٘)مدينة "ػى بلػ  الػػيصلح   فلم ي ؿ ييكل من  ح ػهذا اللحم ، قاؿ : ف
 ، ثآك وومت: لةً طؤشتةواُ بؤ ضرياك و ئاوريادة بكرية    (روال ئاواييذا ثيَغةوبةسى خوا 

ي دةخريواسد ِريةتا طةيصريتة    ريآيل(ر ئةجنا بةسدةواً ثيَغةوبةس ، جا وٍيض ضاكي كشد
 وةديٍة.

                                                           
 (.ٖٓٔ/ ٙالػمجموع : ) (ٗ٘)
 (.ٔٛ/ ٘فة األحوذ  : )حتُ  (٘٘)
 (.ٛٙ٘٘: )رقم  ا البخار صحي (ٙ٘)
 (.ٚٙ٘٘: )رقم  صحيا البخار  (ٚ٘)
 (.ٜ٘ٚٔ)رقم : صحيا م لم  (ٛ٘)
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و بيكريا  برية    ؤشت  قوربانىيةكتة بطةخَتيَت   بةشيَك لة طرواجب(ة  ثيَويصت وري   3
ض بة ئاوادة كشاوك بيَت وةك ضَيصريت يرياُ برية كريال ي و طريادةيي ، بريةى ً طريوٌٍةتة        خيَش 

صؤسبةك ِةسةصؤسك بكا  بة خيَش و بيبةخصيَت و دابةشي بكا  بة طريةس كريةً دةطريت و    
 ِةراساٌذا لة دساوطآ و خضً و دؤطتاُ و خةل كاٌي تشك بآٌةوا و ِةراس.

وب ا،ػػدقوا " فيػػ  دليػػلأ علػػى وجػػ: " وأ: مػػوا " ويف حػػديث عا(شػػة: " و  : )قولػػ  يػالشوكانػػ قػػاؿ
" وأ: مػوا واتة : فةسووودةك  .(ٜ٘)(م ظمهابػػ  حب أْف يكوف ويُ  ال ،دؽ من األضحية ... 

: بةل طةيريريرية لريريرية طريريريةس واجبريريريييَت ظريريريةدةقة كريريريشدُ بريريرية بةشريريرييَ  لريريرية   " وا،ػػدقوا "... " 
 ة  واية صؤسبةك بكشيَت بة خيَش و ظةدةقة . وة طوٌٍ قوسباٌىيةكة ... 

مق،ود إرفػػػػػػػػػاؽ ػألفَّ الػػػػػػػػػ ، ال ،ػػػػػػػػػدؽ بشػػػػػػػػػيٍ  يطلػػػػػػػػػع عليػػػػػػػػػ  األسػػػػػػػػػم جبُ ػ: )يػػػػػػػػػ وقػػػػػػػػػاؿ النػػػػػػػػػوو 
 .(ٓٙ)م اكو(ػال

ما يقػػػش عليػػػ  ػ: )وأمػػػا ال،ػػػدقة منهػػػا فال،ػػػحيا أنػػػ   ػػػب ال ،ػػػدؽ مػػػن األضػػػحية بػػػ وقػػػاؿ اضتػػػافو
 .(ٔٙ)م ظمها(ػاألكمُل أْف ي ،دؽ بو  ، األسم

)متنٙ ال ونْش إد ناز حلنه      ض كاتآ دسوطت نىيةة طؤشةيت قوسبةاني هةةلَبطرييَت    *  
  ؟ األضخٔ٘(

دسوطت ٌىية طؤشيت قوسباٌي ِةل بطؤيَت صياتش لة طريآ س ؤر ئةطريةس طشاٌريي س ووك كريشدة     
بآٌريةوا و  و خةل   و بةشيَكي كةوياُ قوسباٌياُ كشد و صؤسيٍريةياُ كريةً دةطريت و ِريةراس     

                                                           
 (.ٕٛٔ/  ٘نيل األو:ار : ) (ٜ٘)
 (.ٖٛٓ/  ٙالػمجموع : ) (ٓٙ)
 (.ٖٗ/  ٓٔالف ا : ) (ٔٙ)



 

 

 ُ ئةواٌريةك تواٌايرياُ ِةيرية قوسبرياٌي بكريةُ لىرَيي ببةخصريَ و        ، بريؤ ئريةوةك    ووحتا  بريوو
 .ِةراساٌذادابةشي بكةُ بة طةس كةً دةطت و 

أف يؤكػل مػن ضتػـو األضػاحي فػوؽ  (رػي عن عباس بػن ربي ػة قػاؿ: " قلػت ل ا(شػة أأنػأهأػى النبػ
 .(ٕٙ)"، فيراد أْف يُط م الغيُن الفقهأ  : ما ف لُ  إالَّ يف عاـٍ جاع الناس في   بلث ؟ قالت

: " أأكاف حيـر ضتػـو األضػاحي  وللطحاو  من ها الوج : ) (ٖٙ)قاؿ اضتافو يف ارح هذا اضتديث
فف ػػل لػػيط م مػػن ضػػحى  ، ولكنػػ    يكػػن ي ػػحي مػػنهم إالَّ القليػػل ، : ال قالػػت فػػوؽ  ػػبلث ؟

وعند م لم: " دأؼَّ ناسأ من أهل البادية ح رة األضحى يف زمػاف رسػوؿ  منهم من   ي ِا " ،
: يػا رسػوؿ اهلل  ما بأِقػيأ " فلمَّػا كػاف ب ػد ذلػك قيػلػوا،دقوا بػ فقاؿ: ادخروا لثبلٍث ، (رهلل ا

ػػػا نػػػ فقػػػاؿ ، لقػػػد كػػػاف النػػػاس ين ف ػػػوف مػػػن ضػػػحاياهم  ، هي كم مػػػن أجػػػل الدافػػػة الػػػ  دفَّػػػتػ: " إّنَّ
 .(ٗٙ)فكلوا وا،دقوا وادخروا "

 .ػ.ها مح اجو (ػ: الدافَّة مأْن يطرأ ِمن ال يػخطابػقاؿ ال
 : " كنُت هنيػ كم عػن ضتػـو األضػاحي فػوؽ  ػبلث () قلُت: وعند الرتمذ  من حديث بريدة

ا لكم وأ: موا وادخروا " ، لي  ش ذو الطأوِؿ على مأْن ال :أوؿأ ل ُ  ،  . (٘ٙ)فُكُلوا ما بأدأ
ػػ وعنػػد الرتمػػذ  أي ػػاً مػػن حػػديث عا(شػػة )رضػػي اهلل عنهػػا( قالػػت ػػا هنأ  (رى رسػػوؿ اهلل : " إّنَّ

 .  (ٙٙ)رخ  فيها " ُثَّ  ، جأهأِد الناسػعن ضتـو األضحي ل
: " مأػػْن ضػػػحى مػػػنكم فػػبل يأْ،ػػػِبحأنَّ ب ػػػد  () وعنػػد البخػػػار  مػػن حػػػديث سػػػلمة بػػن األكػػػوع

قبِػل قػالوا فلمَّػا كػاف ال ػا  بل ٍة وبأِقػيأ يف بي ػِ  منػُ  اػي أ ،
ُ
 ػُل كمػا ف لنػا ال ػاـ فنيػا رسػوؿ اهلل : ـ اظت

                                                           
 (.ٖٕٗ٘: )رقم صحيا البخار   (ٕٙ)
 (.ٖٗ/  ٓٔالف ا : ) (ٖٙ)
 (.ٜٔٚٔ: )رقم صحيا م لم  (ٗٙ)
 (.ٓٔ٘ٔ: )رقم صحيا سنن الرتمذ   (٘ٙ)
 . (ٕٗٚ٘: )رقم ابن ماج   سنن وصحيا ، (ٖٕٓ٘: )رقم ي داود ػأبسنن صحيا  (ٙٙ)
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فيردُت أْف اُِ ينُػوا فيهػا  وا وأ: موا وادخروا ، فافَّ ذلك ال اـ كاف بالناِس جأهأدأ ،اظتاضي ؟ قاؿ: كل
"(ٙٚ). 

وعند م لم: " فػيردُت أْف يفشػوا  ، اُ ينوا من اإلعانةو  ، : )اصتأهأد هو اظتشقة والفاقة( قاؿ النوو 
ين فػػػػػػش بػػػػػػِ  حم األضػػػػػػاحي يف النػػػػػػاس و ػأ  يشػػػػػػيُش لػػػػػػ، قػػػػػػاؿ النػػػػػػوو : ) " يفشػػػػػػوا "  (ٛٙ) فػػػػػػيهم "

 .(ٜٙ)مح اجوف (ػال
: يظهػر مػن غتمػوع هػذ: الروايػات أفَّ اظتنػش مػػن ادخػار ضتػـو األضػاحي فػوؽ  ػبلث كػاف مػػن  قلػتُ 

م ي ػِا مػن النػاس ؽتَّػن ال سػ ة وال :أػوؿأ وال ػجاعة الفقػرا  ومػن أجػل مأػْن لػػأجل حاجة النػاس ومػ
 ػػػِا ِمػػػن أهػػػل يُ  بأِقػػػيأ لُيط مػػػوا مػػن  أْ ما ػفػػػيمر اظت ػػحوأ باالدخػػػار لػػػثبلٍث وال ،ػػػدؽ بػػ قػػدرة لأػػػُ  ،

يوايةتاٌة ئةوة دةطةيةٌيَت كة قةدةغريةكشدٌي ِريةل طشتين   ثوختةك ئةً س  . اضتاجة والفقرا 
بريؤ ئريةوةك ئةواٌريةك     طؤشيت قوسباٌي صياتش لة طآ س ؤر لرية بريةس ثيَويظرييت خريةل   بريوو ،     
يةكةياُ ببةخصريَ و  قوسباٌياُ كشدووة ري كة بةشيَكي كةوي خةل   بووُ ري طؤشيت قوسباٌ  

 دابةشي بكةُ بة طةس كةً دةطت و ِةراساٌذا.
: )فػػاذا دأفَّػػت الدافػػة  بػػت النهػػي عػػن إم ػػاؾ ضتػػـو ال ػػحايا ب ػػد  قػػاؿ اإلمػػاـ الشػػاف ي رزتػػُ  اهلل

: لرية   واترية  .(ٓٚ)فالرخ،ة  اب ة باألكل وال  ود واإلدخار وال،ػدقة( م ادؼ دافةأ ،ػ، وإْف ل  بلث
بريةى ً   ، ت ٌىية طؤشيت قوسباٌي ِريةل بطؤيَت صيرياتش لرية طريآ س ؤر    كاتي ثيَويظتيذا دسوط

ئةطةس خةل   ووحتا  ٌةبووُ ئةوا سوخظة  ِةية لىَي خبريؤُ و لىَريي ِريةل بطشُ و لىَريي     

                                                           
 (.ٜٙ٘٘: رقم صحيا البخار   (ٚٙ)
 (.ٜٗٚٔ: )رقم صحيا م لم  (ٛٙ)
 (.ٖٖ/  ٓٔ( ، و انظر " ف ا البار  " : )ٕٔ/  ٖٔارح صحيا م لم : ) (ٜٙ)
 قل  اضتافو من " الرسالة " لئلماـ الشاف ي.( نٖٙ/  ٓٔالف ا : ) (ٓٚ)



 

 

بةى ً ِةٌذيَ  لرية صاٌايرياُ بؤضريووٌياُ وايرية كرية لرية ِريةووو كريا  و حال ةتيَكريذا           ببةخصَ.
 خاوةُ قوسباٌي دةتواٌيَت لىَي ِةل بطشيَت.

ح مل أْف يكوف النهي عن إم اؾ ضتػـو األضػاحي ب ػد  ػبلٍث ػي: )و  اؿ اإلماـ الشاف ي رزت  اهللق
واتريرية: لةواٌةيريرية قةدةغريرية كشدٌريريي ِريريةل طشتين طؤشريرييت قوسبريرياٌي  .(ٔٚ)من ػوخاً يف كػػل حػػاٍؿ(

 دواك طآ س ؤر ِةل وةشيٍَشاو روٍظوخ( بيَت لة ِةووو حال ةتيَكذا.
، فُيبػػػػاح اليػػػػـو  ال كراهػػػػةوأنَّػػػػُ   أْ يػأْبػػػػعأ حتػػػػر أ و  ، ي مطلقػػػػاً : )وال،ػػػػحيا ن ػػػػا النهػػػػ وقػػػػاؿ النػػػػوو 

 ،ريا حديث ػاإلدخار فوؽ  بلث واألكل إ  م  اا  ل
 .(ٕٚ)بريدة وغهِ: واهلل أعلم(

 هي كم عػػػػن ضتػػػػـو األضػػػػاحي فػػػػوؽ  ػػػػبلث ،ػ: " نػػػػ (رقػػػػاؿ رسػػػػوؿ اهلل  : قػػػػاؿ عػػػػن بريػػػػدة 
غةً كشدبوو طؤشيت قوسباٌي صياتش لة طآ س ؤر واتة: وَ قةدة . (ٖٚ)فيم كوا ما بدا لكػم "

 بةى ً ئيَظتا ِةل ي بطشُ تا ضةٌذيَ  دةتاٌةويَت. ِةل بطشُ ،
فػػػيراد أْف يُط ػػػمأ الغػػػيُن الفقػػػهأ "  : " مػػػا ف لػػػ  إالَّ يف عػػػاـٍ جػػػاع النػػػاس فيػػػ  ، : )قولػػػ  وقػػػاؿ اضتػػػافو

احي ب ػد  ػبلث ُنِ ػاأ ، وأفَّ سػببأ بػأيػَّنأْت عا(شة يف هذا اضتديث أفَّ النهي عن إدخار ضتـو األض
 .(ٗٚ)النهي كاف خاصاً يذلك ال اـ لل لة ال  ذكرهتا(

كثػرة النػاس م حو و ػدخػار فػوؽ  ػبلث عنػد قلػة الػمنش اإلػ: لكنَّ الراجا هو الػرأ  القا(ػل بػ قلتُ 
  علػم اأُلُصػوؿ ،ذلػك ألأنَّػُ  ال ُي،ػاُر إ  الن ػِا إالَّ عنػد ا ػذر اصتمػش كمػا اػأقأػرَّرأ يفو  ، مح اجوػال

 بل صريا الروايات اظت قدمة دليلأ واضاأ على هذا واهللُ أعلم.  مكن ،ػواصتمش ُهنا م

                                                           
 اظت،در ال ابع. (ٔٚ)
 (.ٖٓٔ/  ٛو انظر : " الػمجموع ارح اظتهذب " : ) ( ،ٜٓٔ/  ٖٔارح صحيا م لم : ) (ٕٚ)
 (.ٜٚٚٔ: )رقم صحيا م لم  (ٖٚ)
 (.ٗٛٙ/  ٜالف ا : ) (ٗٚ)
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)ُٓطتخب للنطخٕ أٌ ٓنربذ األضنخٔ٘   *  طوننةتة خاوةني قوسباني خؤي  طةسي بربِيَت 
 :(بيفطُ

قوسبرياٌي خريؤك ِةل ظرييَت برية طريةسبش يين قوسباٌيةكريةك ئةطريةس تواٌرياو          طوٌٍةتة خاوةٌي
خؤك قوسباٌي  (رطةسبش يَ ضوٌكة ثيَغةوبةس  ألصايي ِةبوو لةطةس ووى خ و ئارةسةشا

 خؤك طةسدةبش ك .
واضػػػ اً قدمػػػ  علػػػى صػػػفاحهما  بكبشػػػو أملحػػػو فرأي ػػػ (رقػػػاؿ: "ضػػػحى النػػػيب  عػػػن أنػػػ  
ٌي  طرييي و س ةشريي   دوو بريةسا  (رواتة: ثيَغةوبريةس   . (٘ٚ)" فذَبهما بيػد:يكرب ، ي مي و 

جا بيٍيي ثيَى خظتبووة طريةس  ىك ومريي ِريةسدوكياُ و  دةيريوو  : ر      ،ي كشد بة قوسباٌ
 ب م اهلل 

 ئةجنا طةسك ِةسدووكياٌي بش ك  بة دةطيت خؤك . ،( اهلل أكرب و 
 وة دسوطريريتة ئريريافشةتيض  .(ٙٚ)( حباب مبااػػرة اظت ػػحي الػػذبا بنف ػػ فيػػ  اسػػقػػاؿ اضتػػافو : )

 اسةصايي ِةبوو  .خؤك قوسباٌيةكةك خؤك طةس برب يَت ئةطةس تواٌا و ش
أورد:  " : ) أمػػر أبػػو موسػػى بنااػػ  أف ي ػػحو بييػػديهن ( ُثَّ   أخػػرج البخػػار  م لقػػاً يف " صػػحيح

اضتافو يف "الف ا " موصػوالً عػن اظت ػيب بػن رافػش : " أف أبػا موسػى األاػ ر  كػاف يػيمر بنااػ  أف 
ي كرية خؤيرياُ   واتة: أبو ووطى فريةسواٌي كريشد برية كاريةكاٌ     .(ٚٚ)يذَبن ن ا(كهن بييػديهن "

 بةدةطيت خؤياُ قوسباٌيةكاٌياُ طةسبرب ُ .  

                                                           
 (.ٜٙٙٔ: )رقم وصحيا م لم  ، (ٛ٘٘٘: )رقم صحيا البخار   (٘ٚ)
 (.٘ٔ/  ٓٔالف ا : ) (ٙٚ)
 (.ٕ٘ػ  ٕٗ/ ٓٔالف ا : ) (ٚٚ)



 

 

وة دسوطتيصة كةطيَكي تش لة جياتي خاوةُ قوسباٌي قوسباٌىيةكةك طةس برب يَت ئةطةس 
 خؤك طةسك ٌةبش يَت.

 (رواتة: ثيَغةوبريةس   .(ٛٚ)عن ن ا(  بقرة " (روعن عا(شة قالت: " ضحى رسوؿ اهلل 
 جياتي خيَضاٌةكاٌي.واٌطايةكي قوسباٌي طةس بش ك لة 

 وة ئةطةس خاوةُ قوسباٌي خؤك طةسك بش ك دسوطتة كةطيَكي تشيض ياسوةتي بذا .
واتريرية: ثياويرَيري   .(ٜٚ)أعػػاف رجػل ابػن عمػر يف بدن ػػ (م لقػاً: )و  لبخػار  يف " صػحيح  " :أخػرخ ا

 ك كوس ك عووةسك دا لة كاتي طةس بش يين قوسباٌىيةكةيذا.(عبد اهللرياسوةتي 
جػػػا  يف ؿتػػػو ق،ػػة ابػػػن عمػػر حػػػديث مرفػػػوع راد: ق،ػػػة ابػػن عمػػػر موصػػولًة: )و يػػػد إب ػػقػػاؿ اضتػػػافو 

أضجش أضحي   فقػاؿ: أعػين علػى  (رأخرجً  أزتد من حديث رجٍل من األن،ار: " أفَّ النيب 
قوسباٌىيةكةك خظت بة ىدا و ووتي برية   (ر: ثيَغةوبةس  واتة .(ٓٛ)فيعانػ  " ، أضحي 

 ئةويض ياسوةتي دا. ، ة لة طةس بش يين قوسباٌىيةكةوذاثياويَكي ئةٌعاسك ياسوةتيي بذ
 )ٓطتخب الربذ باملصلٙ(:  عمى(دا طةس بربِيَتطوننةتة قوسباني لة نويَزطة )مُ * 
ئريةو شريويٍَةك كرية ٌويرَيزك      دا طريةس برب يرَيت واترية لرية    ٌٍةتة قوسباٌي لة ٌويَزطة روعمى(طو

 ذا دةكشيَت لة دةسةوةك شاس.جةرٌي تيَ
ي داود : ػعنػد أبػو  .(ٔٛ)"م،لىػينحػر بالػيػذبا و  (ر: " كػاف رسػوؿ اهلل  ؿقػا عن ابن عمر 
واتريريريريرية:  .(ٕٛ)كػػػػػاف ابػػػػػن عمػػػػػر يف لػػػػػ  "و  ، م،لىػكػػػػػاف يػػػػػذبا أضػػػػػحي   بالػػػػػ  (ر" أفَّ النػػػػػيب 

                                                           
 (.ٛٗ٘٘: )رقم صحيا البخار   (ٛٚ)
 (.ٕٗ / ٓٔالف ا : ) (ٜٚ)
 (.ٕ٘ / ٓٔالف ا : ) (ٓٛ)
 (.ٕ٘٘٘: )رقم صحيا البخار   (ٔٛ)
 (.ٕٔٔٛ: )رقم صحيا سنن أ  داود  (ٕٛ)
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(يريض  ابػن عمػردا طريةس دةبريش ك ، وة ر  (،ػلىمُ ي لة ريقوسباٌىيةكة (رثيَغةوبةسك خوا 
 واك دةكشد.

 ثاك كشدني ضؤنيَيت طةس بشِيين قوسباني و
 ضلخَا()كٔفٔ٘ ذبذ األضخٔ٘ ّ

 ت ئةم ئادابانة ثةيرِةو بكات:يَتشونهةتة ئةو كةشةي قورباني شةر دةبرِ
 )إحداد الطلني ّ إحطاٌ الربذ(:ة تيز كشدني ضةقؤ و ضاك طةس بشِيين  1

ثيَويَظتة رواجب(ة بة شيَوةيةكي ضاك و بة ثةلة و بة ضةقؤيةكي صؤس تيز قوسباٌىيةكة 
جػػل ك ػػب قػػاؿ: " إفَّ اهلل عػػ َّ و  (رأفَّ رسػػوؿ اهلل  () عػػن اػػداد بػػن أوس يرَيريت.طريريةس برب 

ليحػػػد و  ، إذا ذَبػػػ م فيح ػػػنوا الػػػذباو  ، فػػػاذا ق لػػػ م فيح ػػػنوا الِق لػػػة ي  ،اػػػاإلح ػػػاف علػػػى كػػػل 
واتة: خواك طةوسة ضاكةكاسك لة طةس ِريةووو شريتيَ     .(ٖٛ)رح ذبيح ػ  "ػليو  ، أحدكم افرا 

وة ئةطريةس شريتيَكتاُ    ، رُوئةطةس شتيَكتاُ كوشت ئةوا ضاك بيكري  جا ، رواجب( كشدووة
ة طةس بش اوةكةك جنا  و ، وة با ضةقؤكةك تيز بكا  ، طةس بش ك ئةوا ضاك طةسك برب ُ

لة كرياتي طريةس بريش يين قوسباٌىيةكةيريذا      (روة ثيَغةوبةس  ةوةك ثصو بذا .بذا  بؤ ئ
ية " ، ثَّ قاؿػ ال" يا عا(شة هألمِّي إ بة دايكة عائيصةك فةسووو:  حجٍر ػ: " اس حشذيها بػ مدِّ

 وة تيزك بكة بة بةسديَ . ، : ئةك عائيصة ضةقؤكةً بؤ بيٍَة واتة .(ٗٛ)"
 بة جواني ببات بؤ شوييَن طةسبشِيين و ئاصاسي نةدات ةكةي قوسبانييحةيواندةبيَت ة   2
 :* ( أٌ ٓطْق األضخٔ٘ إىل حمل الربذ ضْقاّ مجٔالّ ال عئفاّ)

                                                           
 (.ٜ٘٘ٔ: )رقم صحيا م لم  (ٖٛ)
 (.ٗٙٓ٘: )رقم صحيا م لم  (ٗٛ)
 . (ٜٕٔ / ٗ) : بدا(ش ال،نا(شو ،  (ٔٛ / ٜ) : مجموعػال *



 

 

حها ػرجػبلً ي ػحب اػاة برجلهػا ليذبػ ()رأش عمػر بػن اطتطػاب )) ػتمد بن سػهين قػاؿ :عن 
 ()عووريةسك كريوس ك خريةتتاب    واتة :  .**((داً رتػيبلً وْ موت قػأػػها إ  الدْ فقاؿ ل  : ويلك ! قِ 

ثياويَكي بيين ثآك شةكيَكي س ادةكَيصا بريؤ ئريةوةك طريةسك برب يرَيت جريا ثريآك فريةسووو :        
 ؤ وشدُ بة شيَواصيَكي جواُ .دةك تيابايت ! بيبة ب

 )كٔفٔ٘ اليخس ّ الربذ(:ة ضؤنييَت طةس بشِيين حةيوانةكة   3
ئةطةس قوسباٌىيةكة ووشي بوو ئةوا بة ثيَوة لة طريةس ِريةسدوو قاضريي و دةطرييت س اطرييت      

ئريةجنا ضريةقؤكة    ، دةوةطتيٍَشيَت و دةطيت ضةثي بة ثةتيَ  رحريةبميَ ( دةوةطريييَتةوة  
ئريةجنا طريةس    ، بريؤ ئريةوةك برية ىدا بكريةويَت     ةوةيري ىٌضيري  قوس ط لرية  ذا دةكشيَت بة ريَش ومي

: اب ثهػػا قيامػػاً  قػػاؿ ، أنَّػػ  أاػػى علػػى رجػػٍل قػػد أنػػاخ بدن ػػ  ينحرهػػا () عػػن ابػػن عمػػر دةبش يرَيريت.
( داك بريرية ىك ثياويَكريريذا  عمػػرك كريريوس ك ر(عبػػد اهللواتريرية: ر .(٘ٛ)" (رمقيػػدة سػػنَّة ػتمػػٍد 
، ثريريآك وو :  طريريةسك برب يرَيريت  ةوك بريريؤ ئريريةوةك اٌيصريرياٌذبوو لريرية طريريةس ص  ووشريرييةكةك د

 ٍة رييظيَريِةل 
 .(ر ة لة طةس طوٌٍةتي حمىذوة و بة دةطت بةطياوك طةسك برب بة ثيَ

طريةس   قاضي دةخاترية  بوو ئةوا دةخيا  بة ىك ضةثذا و ياُ وةس  و بضُ (ٙٛ) وة ئةطةس طا
يت س اطرييت  طةسك دةطشيَت برية دةطرييت ضريةثي و برية دةطري      ىك ومي س اطيت حةيواٌةكة و

                                                           
، وذكػػػر: الشػػػيا األلبػػػػايف يف  (ٕٔٛ / ٜيف سػػػػنن  : ) يهقػػػيوروا: الب( ، ٖٜٗ / ٗ: )م،نف ػالػػػروا: عبػػػد الػػػرزاؽ ب ػػػػند: يف   **

َـّ ف ػربُ  بالػدِّ ))، ويف روايػة : ( ٛٙ / ٔ: ) ال،ػحيحةاألحاديػث سل ػلة   ((لػك ػ إ  الػػموت سأػْوقاً رتػيبلً  رَّة ، وقػاؿ : ُسػْقها ػ ال ُأ
 واتة : بة ِؤك ئةوةوة عووةس دايميَي بة توولة داس ، و ثآك فةسووو : دةك داي  ٌةويٍَيَت بيبة بؤ وشدُ بة جواٌي .

 (.ٖٕٔ/ ٘و " نيل األو:ار " : ) ، (ٜٜٙ/ ٖ( ، وانظر: " الف ا " : )ٖٔٚٔ: )رقم صحيا البخار   (٘ٛ)
 (.ٜٓٚ( حديث رقم : )ٜ٘ٙ/ ٖ: ) انظر " الف ا " (ٙٛ)
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 .(ٚٛ)"م،لىػينحػر بالػيذبا و  (ر: " كاف رسوؿ اهلل  () قاؿ ابن عمر طةسك دةبش يَت.
 ( بؤ طةس بش يين ووشية.حرػن( بؤ جطة لة ووشية ، وة راػذبكةواتة: ر

هو ال رب باضتديد يف لبَّػة البدنػة حػ  و  ، اعلم أنَّ  اكوف الذكاة بالنحر لئلبل: )و  يػقاؿ ال،ن ان
والػذبا ظتػا عػداها وقطػش األوداج أ  الػودجو  اللأبَّة : موضػش القػبلدة يف ال،ػدر،و  داجها،يفر  أو 

ف ػميَّت األرب ػة  مرش  ،ػالػ: األوداج اغليػب علػى اضتلقػـو و  فقػوعتم ، مها عرقاف ػتيطاف بػاضتلقـوو 
واضػ اً قدمػ  علػى صػفاحهما "  (ر: " فيري ػ   وقػاؿ اضتػافو يف اػرح قػوؿ أنػ  .(ٛٛ)(أوداجاً 

اافقػػوا علػػى أفَّ إضػػجاعها و  ، : )فيػػ  اسػػ حباب وضػػش الرجػػل علػػى صػػفحة عنػػع األضػػحية األَػػن
لػذابا يف أخػذِ: في ش رجل  على اصتانب اليمن ليكوف أسػهل علػى ا ، يكوف على اصتانب األي ر

اترية طريةس ىك   خبقاضريي  واترية : طريوٌٍةتة    .(ٜٛ)إم اؾ رأسػها بيػدِ: الي ػار(ال كو باليمو و 
، ت بة ىك ضريةثذا  شيَصاٌاياُ يةكش اُ لة طةس ئةوةك كةوا خب، وة ةيواٌةكة ومي س اطيت ح

بريريؤ ئريريةوةك ئاطريرياٌي بيرَيريت بريريؤ  طريريةس ىك ومريريي س اطريرييت حةيواٌةكريرية  جريريا قاضريريي دةخاتريرية  
بة دةطيت حةيواٌةكةط طةسك  وقةظابةكة تاوةكو ضةقؤكة بة دةطيت س اطيت بطشيَت 

 و بة دةطيت س اطيت طةسك دةبش يَت.طشيَت بضةثي 
 ة ووتين: )بظم اهلل و اهلل أكرب(: 4

ب ػم ذا بم يرَيت: ر ٍيري رواجب(ة لة طةس ئةو كةطةك شتيَ  طةس دةبش يَت لرية كرياتي طريةس بش ي   
 بةى ً لة كاتي طةس بش يين قوسباٌيذا طوٌٍةتة دواك  ، (اهلل

                                                           
 (.ٕ٘٘٘: )رقم صحيا البخار   (ٚٛ)
 (.ٕٛٔ/ ٗسبل ال بلـ : ) (ٛٛ)
 (.ٕٗ/ ٓٔالف ا : ) (ٜٛ)



 

 

 أنػػ  عػػن (.اهلل أكػػربب ػػم اهلل و : ر واتريرية: دةل يرَيريت ، (اهلل اكػػربو : ر ( بم يرَيريتب ػػم اهللووتريريين : ر
() ررسوؿ اهلل  ى: " ضحَّ  قاؿ) رأي ػ  و  رأي   يػذَبهما بيػدِ: ،و  ، بكبشو أملحو أقرنو

 .(ٜٓ)اهلل أكرب( "ويقوؿ: )ب م اهلل و  ، واض اً قدم  على صفاحهما
قػػػد اقػػػدـ يف الػػػذبا(ا بيػػػاف مػػػن و  ، : مشػػػروعية ال  ػػػمية عنػػػد الػػػذبا يف اضتػػػديث: )و  اضتػػػافو قػػػاؿ

واترية : طريوٌٍة  وايرية     .(ٜٔ)(لظثه اسثت با  التكبظثر رثت التسثمظاو  ، اارت:اها يف صفة الذبا
 ( .اهلل أكرب(دا بم يَيت رب م اهلللةطةأل ر

ثثُروْا اللّثثَه را ػػا :  لػػ هد  لقو ػفكينػػ  خػػاص بال  ػػحية والػػ وأمَّػػا ال كبػػه: ) يػوقػػاؿ ال،ن انػػ َولُِتَكبثِّ
كريريرية رواجب(ريريريرية ،   واهلل أكػػػرب( )ب ػػػم اهلل وة دواك ووتٍريريريريي .(ٖٜ) ( (ٕٜ)دَعلَثثثى َرثثثا َهثثثَداُكمْ 

 . (ٜٗ) )اللُهػمَّ اأقػبَّػْل ِمنِّػي( طوٌٍةتيض واية بم يَت :
 ة   سووكشدني حةيوانةكة لة قيبمة لة كاتي طةس بشِينذا: 5

رَّجأ ؼُتػػ ، غػػه:فيػػ  حػػديث مرفػػوع عػػن جػػابر و  ، القبلػػةا ها م ػػ قببلً ِوػػيػػذَبأ  : )و قػػاؿ اإلمػػاـ األلبػػايف 
أنَّػػػُ  كػػػاف  وُرو أ عػػػن ابػػػن عمػػػر " ، (ٕ٘ٛ/ ٜآخػػػر عنػػػد البيهقػػػي: )و  ، (ٖٛٔٔيف "اإلروا " : )

: " أنػُ    ( باسناٍد صحيا عنػ ُ ٘ٛ٘ٛ: ) ورأوأش عبد الرزاؽ ي  حب أف ي  قبل القبلة إذا ذبا" ،
: ابَ عىش ثآك خؤط بوو س وو لرية   واتة .(ٜ٘)كاف يكر: أْف ييكلأ ذبيحًة ُذبيحأت لغه القبلة "

                                                           
 ( واللفو لُ .ٜٙٙٔ: )رقم وصحيا م لم  (،ٛ٘٘٘: )رقم صحيا البخار   (ٜٓ)
 ( منُ  أي اً.ٓٛٚ/ ٜ( و )ٕٚٚ/ ٜوانظر: ) ( ،ٕٗ/ ٓٔالف ا : ) (ٜٔ)
 ( .ٖٚ: ) ػحجسورة ال (ٕٜ)
 (.ٜٛٔ/ ٗسبل ال بلـ : ) (ٖٜ)
 (.ٜٚٙٔ: )رقم صحيا م لم  (ٜٗ)
: وحػػديث جػػابر الػػذ  َاٜنندٗ ،  (ٖ٘رزتػػ  اهلل ، ص: ) ػيحج وال مػػرة يف الك ػػاب وال ػػنة وآ ػػار ال ػػلف لؤللبانػػػمناسػػك الػػ (ٜ٘)

[ (ٕ٘ٛ/ ٜوآخػػػر عنػػػد البيهقػػػي: ) ، (ٖٛٔٔؼُتػػػرَّجأ يف "اإلروا " : ) ، فيػػػ  حػػػديث مرفػػػوع عػػػن جػػػابر وغػػػه:أاػػػار إليػػػ  بقولػػػ  : ]
 .( ٛ٘حديث ض يف ض فُ  اإلماـ األلبانػي نف   رزت  اهلل كما بين ُ  فػي نػهاية هذا البحث ص : )



www.fermude.com 

 

 

وة ثريآك ٌرياخؤط بريوو لرية طريةسبش اويَ  خبريوا  كرية لرية          ة كاتي طةسبش يٍذا ،قيبمة بكا  ل
 وو لة قيبمة ٌةكشابيَت.ش يٍيذا س بكاتي طةس 

 )كٔفٔ٘ ضلخ األضخٔ٘(:ة ضؤنيَيت ثاك كشدني  6
فقػػاؿ لػػ  رسػػوؿ اهلل  ، مأػػرَّ بغػػبلـٍ ي ػػلا اػػاة (رأفَّ رسػػوؿ اهلل  () عػػن أ  سػػ يد اطتػػدر 

ها حػ  اػوارت ػاللحم فدأحأ أ بػ: بو اصتلد و دأ ػيأ  يك "، فيدخل رسوؿ اهللح  أر  : " اػأنأاَّ  (ر
واترية:   .(ٜٙ)م ي وضػي "ػلػ"، ثَّ م ػى وصػلى للنػاس و  ا غبلـ هكذا فاسػلاْ : " ي قاؿو  ، إ  اإلبط

 ، داك بة ىك ىويَكذا وةس يَكي ثيَظت دةطشتةوة و ثرياكي دةكريشد   (رثيَغةوبةسك خوا 
ً    ثريريآ (رثيَغةوبريريةسك خريريوا   جريريا  ، ك فريريةسووو: خريريؤ  بريريذةسة ى تريريا ثيَصريرياٌت بريريذة
وة دةطرييت كريشدة    ، دةطيت كشد بة ٌيَواُ ثيَظت و طؤشتةكةدا (رثيَغةوبةسك خوا 

ئريةجنا   ، : ئةك ىو بةً شيَواصة ثيَظت بطشةوة ئةجنا فةسوووك ، سةوة ِةتا بَ بال يورو
 . س ؤيصت و ٌويَزك كشد بؤ خةل   و دةطت ٌويَزك ٌةطش 

 )ماذا ٓفطل يف األضخٔ٘( ؟:ةيوانيَك ضاكة بكشيَتة قوسباني ضي ح * 
 )الطأٌ أَطل يف األضخٔ٘(:مةسِ ضاك تشة  ة 1

أنػػػػا أضػػػحي بكبشػػػػو و  ، ي ػػػحي بكبشػػػو (ر: " كػػػاف النػػػػيب  () قػػػاؿ أنػػػ  بػػػػن مالػػػك
، وة وٍرييض دوو بريةساُ    دوو بريةساٌي دةكريشد برية قوسبرياٌي     (رواتة: ثيَغةوبريةس   .(ٜٚ)"

فيػ  إاػ ار باظتداومػة و  ، : )كاف أنػ  ي ػحي بكبشػو لئلابػاع قاؿ اضتافو ٌي.دةكةً بة قوسبا
وة ِريريةٌيَ  لريرية صاٌايريرياُ   .(ٜٛ): ال ػػيف يف األضػػحية أف ػػل( ف م ػػك بػػ  مػػن قػػاؿ ، علػػى ذلػػك

                                                           
 (.ٕٜٕ٘: )رقم  وصحيا ابن سنن ماج  ، (ٛٚٔ: )رقم صحيا سنن أ  داود  (ٜٙ)
 (.ٖ٘٘٘: )رقم صحيا البخار   (ٜٚ)
 (.ٕٙٗ/ ٖ: " ال يل اصترار " : ) روانظ ( ،ٗٔ/ ٓٔالف ا : ) (ٜٛ)



 

 

وة بةل طةشريياُ   ، بؤضووٌياُ واية كة ضاك تش واية ووشي بكشيَت ئةجنا واٌطا ئةجنا وةس 
مػن اغ  ػل يػـو اصتم ػة : " قػاؿ (رأفَّ رسػوؿ اهلل  () ةعػن أ  هريػر  ئةً فةووودةيةية:

نأةً راح فكيّنَّ  جنابة ُثَّ ػُغ ل ال ومػن راح  ، ا قػرَّب بقػرةً ي ال اعة الثانية فكيّنَّ ػومن راح ف ، ا قػأرَّبأ بأدأ
ػػػ ػػػاً أقػػػرفيف ال ػػػاعة الثالثػػػة فكيّنَّ ْبشأ واتريريرية : ِريريريةس كةطريريرييَ  س ؤرك  .(ٜٜ)حديثػالػػػ…"  ا قػػػرَّب كأ

ؤك بصوا  وةكو ضؤُ خؤك دةشوا  بؤ ِةل طشتين لةط طشاٌريي ئريةجنا بارييَت    جووعة خ
بؤ وضطةو  ئةوة وةكو ئةوة واية كة ووشييَكي كشدبيَت بة قوسباٌي ، وة ِريةس كةطرييَ    

يةكي كشدبيرَيت برية قوسبرياٌي ،    واٌطالة طةعاتي دووةوذا بايَت ئةوة وةكو ئةوة واية كة 
ت ئةوة وةكو ئةوة واية كة بةساٌيَكي كشدبيَريت  وة ِةس كةطيَ  لة طةعاتي طآيةوذا بايَ

 بة قوسباٌي ...
 )الركس أَطل(:ضاك تش واية نيَش بيَت  ة 2

:  () قػاؿ اضتػافو يف اػرح حػديث أنػ  ضاك تش واية ووى خ و ئارةل ي قوسباٌي ٌيَش بيرَيت. 
األصػػا :  يػوقػػاؿ ابػػن ال ربػػ… هػػو قػػوؿ أزتػػد ذكر يف األضػػحية أف ػػل مػػن األنثػػى و فيػػ  أفَّ الػػ)و 

 .(ٓٓٔ)أف لية الذكور على اإلناث يف ال حايا(
 ضاك تش واية دوو بةسان بيَت: ة 3

: فةسووودةكة بةل طةية لة طةس  واتة .(ٔٓٔ)حديث داؿ على اخ يػار ال ثنيػة(ػال: )و  قاؿ اضتافو
 ، مػػػن زاد فهػػػو خػػػهفمػػػن ذبػػػا واحػػػدًة أجػػػ أت عنػػػ  و : )… وقػػػاؿ أي ػػػاً  ِةل بريريريزاسدٌي دوواُ.

ِةس كةطآ يةك داٌرية طريةس برب يَريت ئريةوا      واتة: .(ٕٓٔ)اباع يف األضػحية بكبشػو(واألف ل اإل
وة ضاك تش واية  ، قوسباٌي لة طةس دةكةويَت وة ِةس كةطيَ  صياتش بكا  ئةوة ضاك تشة

                                                           
 . (ٓ٘ٛ: )رقم وصحيا م لم  (،ٔٛٛ: )رقم صحيا البخار   (ٜٜ)
 (.ٜٕٓ/ ٛ" : )وانظر : "الػمجموع ( ،٘ٔ/ ٓٔالف ا : ) (ٓٓٔ)
 (.٘ٔ/ ٓٔف ا البار  : ) (ٔٓٔ)
 (.ٙٔ/ ٓٔالف ا : ) (ٕٓٔ)
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اسػ دؿ وقػاؿ أي ػاً : )و  دوو بةساُ بكشيَت بة قوسبرياٌي.  (ربؤ شويََ كةوتين ثيَغةوبةس 
: إفَّ األضػحية ب ػبش اػياٍ: أف ػل مػن  مػن ثَّ قػاؿ الشػاف يةو  ، ضػحبةب  على اخنيار ال ػدد يف األ

 .(ٖٓٔ)الثواب ي يد َب ب (مراؽ فيها أكثر و ػالب ه ألفَّ الدـ ال
 )األقسٌ أَطل(:وة ضاك تش واية شاخ داس بيَت ة   4

واتريريريرية:  .(ٗٓٔ)…"بكبشػػػػو أملحػػػػو أقػػػػرنو(رقػػػػاؿ: "ضػػػػحى رسػػػػوؿ اهلل ()عػػػن أنػػػػ  
 دوو بةساٌي طيي و س ةشي شاخذاسك كشد بة قوسباٌي. (ر ثيَغةوبةسك خوا

، وأنػ  أف ػل مػن األجػم مػش االافػاؽ علػى جػواز  : )وفي  اس حباب ال  حية بػاألقرف قاؿ اضتافو
 .(٘ٓٔ)ال  حية باألجم وهو الذ  ال قرف ل (

 )الطنني أَطل(:وة ضاك تش واية قةلَةو بيَت ة   5
واتريرية: صاٌايريرياُ يريريةك  .(ٙٓٔ)سػػ حباب ال ػػمو يف األضػػحية(قػػاؿ النػػوو : )وأرتػػش ال لمػػا  علػػى ا

 . دةٌطَ لة طةس ئةوةك كة طوٌٍةتة حةيواٌي قوسباٌي قةل ةو بيَت
 .(ٚٓٔ)، وكػػاف اظت ػػلموف ي ػػمنوف" عػػن أ  أمامػػة ابػػن سػػهل قػػاؿ: "كنػػا ن ػػمن األضػػحية باظتدينػػة

طريريول ىاٌاٌيض ، وة وو لريرية وةديٍريريةدا  دةكريريشد قةل ريريةو قوسباٌيىريرياُواتريرية: ئيَىريرية حريريةيواٌي  
وعػن عا(شػة وأ  هريػرة )رضػي اهلل عنهمػا( "أف رسػوؿ اهلل  . دةكشد قةل ةو قوسباٌياُ حةيواٌي

كػػػػػػاف إذا أراد أف ي ػػػػػػحي ااػػػػػػرتش كبشػػػػػػو عظيمػػػػػػو شتينػػػػػػو أقػػػػػػرنو أملحػػػػػػو موجػػػػػػو(و   (ر

                                                           
 (.ٜٕٓ/ ٛوانظر "الػمجموع " : ) ، (ٗٔ/ ٓٔالف ا : ) (ٖٓٔ)
 (.ٜٙٙٔ: )رقم وصحيا م لم  (،ٗ٘٘٘: )رقم صحيا البخار   (ٗٓٔ)
 (.٘ٔ/  ٓٔالف ا : ) (٘ٓٔ)
 (.ٜٕٓ/ ٛالػمجموع : ) (ٙٓٔ)
 (.ٖٔ/ٓٔأخرجُ  البخار  ُم لقاً كما يف " الف ا " : ) (ٚٓٔ)



 

 

بريةساٌي   ئةطريةس بيويظريتاية قوسبرياٌي بكريا  دوو     (رواتة: ثيَغةوبةسك خوا  .(ٛٓٔ)…"
:  قػاؿ الشػوكايف: )قولػ  يي و س ةشريي خةطرييٍَشاوك دةكريش ك.   طري وك شاخذاسك طةوسةك قةل ة

وة ئريريةً فةسووودةيريرية بةل طةيريرية لريرية طريريةس     .(ٜٓٔ)"شتينو"فيػػ  اسػػ حباب ال  ػػحية بال ػػمو(
: )قػػاؿ  قػػاؿ اضتػافو ئريريةوةك كريرية دسووطريريتة حريريةيواٌي خةطريرييٍَشاويض بكشيرَيريت بريرية قوسبريرياٌي.

، وقػػد   ، وفيػػ  جػػواز اطت،ػػي يف األضػػحية لوجػػا  اطت،ػػا ، وا  وع األنثيػػوػ: منػػ : اظتوجػػو  يػاطتطابػػ
كره  ب   أهػل ال لػم لػنق  ال  ػو، لكػن لػي  هػذا عيبػاً ألف اطت،ػا  يفيػد اللحػم :يبػاً وينفػي 

،  واتة: دسووطتة حةيواٌي خةطيٍَشاو بكشيَت برية قوسبرياٌي   .(ٓٔٔ)عن  ال هومة وسو  الرا(حػة(
، بةآلً ئةوة برية عريةيب    ضووٌكة كةً ئةٌذاوةوة ِةٌذيَ  لة صاٌاياُ بة ضاكياُ ٌةصاٌيوة 

ٌارويَشدسيَت ضوٌكة خةطاٌذُ طوود بة طؤشتةكة دةطةيةٌيَت كة خؤط دةبيرَيت و بؤٌرية   
 طةٌيوة ٌاخؤشةكةك ٌاِيَم يَت.

 )أٖ لٌْ أَطل(؟:ض  سِةنطيَك ضاك تشة ة   6
ضااك بَتاو ونك ماةة مةردووةاناة       ضاك واية حةيواني قوربااني رةننياي ااوا  و   

 : هاتوون ةارنونخوا
ػػػػػ قػػػػػاؿ ()/ عػػػػػن أنػػػػػ   أ واتريريريريرية:  .(ٔٔٔ)…"بكبشػػػػػو أملحػػػػػو  (ري ػى النبػػػػػػ: "ضحَّ

:  : )وأما قولػ  قاؿ النوو  س ةشي دةكشد بة قوسباٌي. دوو بةساٌي طيي و (رثيَغةوبةس 
:  قػػػاؿ اضتػػػافوو  .(ٕٔٔ)"أملحػػػو" ففيػػػ  اسػػػ حباب اس ح ػػػاف لػػػوف األضػػػحية وقػػػد أرت ػػػوا عليػػػ (

                                                           
 (.ٕٛٗ٘: )رقم صحيا سنن ابن ماج   (ٛٓٔ)
 (.ٜٕٓ/ ٛوانظر: " الػمجموع " : ) (،ٕٓٔ/٘نيل األو:ار : ) (ٜٓٔ)
 (.ٗٔ/ ٓٔالف ا : ) (ٓٔٔ)
 (.ٜٙٙٔ: )رقم وصحيا م لم  (،ٛ٘٘٘: )رقم صحيا البخار   (ٔٔٔ)
 (.ٔٓٔ/ٖٔارح صحيا م لم : ) (ٕٔٔ)
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واترية: طرييي و س ةط بيرَيت بريةآلً      .(ٖٔٔ)البيػاض أكثػر(، و  بيػاضالػذ  فيػ  سػواد و )األملا هػو 
 طييياييةكةك صياتشة.

، يطػي يف سػواد  أمػر بكػبذ أقػرف (ر: "أف رسػوؿ اهلل  ب/ وعن عا(شة رضي اهلل عنها قالت
 .(ٗٔٔ)…" ي ب  لي حي ب ػينظر يف سواد فياويربؾ يف سواد و 

مواضػػش الػػربوؾ منػػ  ومػػا أحػػاط إخل "اريػػد أف أظبلفػػ  و … واد يف سػػ: "يطػػي  : )قوعتػػا قػػاؿ اضتػػافو
 (رواتريرية: ثيَغةوبريريةسك خريريوا   .(٘ٔٔ)مبلحو عينيػػ  مػػن وجهػػ  أسػػود وسػػا(ر بدنػػ  أبػػي (ػبػػ

بةسك ضاوك س ةط س كة مسةكاٌي و ضؤكةكاٌي و دةوسوفةسواٌي كشد بة بةساٌيَكي شاخذا
 ، جا ِيٍَاياُ بؤ ئةوةك بيكا  بة قوسباٌي. بوو

، ييكػل  بكبذ أقػرف فحيػل (رى رسوؿ اهلل : "ضحَّ  قاؿ ()أ  س يد اطتدر  ج/ وعن 
بريريةساٌيَكي  (رواتريرية: ثيَغةوبريريةسك خريريوا  .(ٙٔٔ)مشي يف سػػواد وينظػر يف سػواد"ػيف سػواد ويػ

 ، وة مسةكاٌي س ةط بوو ، دةوي س ةط بوو شاخ داسك ٌيَشك تةواوك دةكشد بة قوسباٌي
 . ، وة دةوسك ضاوك س ةط بوو

: )واسػػػُ ِدؿ بػػػ  علػػػى مشػػػروعية اس ح ػػػاف األضػػػحية  () اضتػػػافو يف اػػػرح حػػػديث أنػػػ قػػػاؿ 
،  مخرب يف اللحػم فهػو أف ػلػمنظر مش :يب الػ: إف اج مش ح ن ال ماورد ػ، قاؿ ال صفًة ولوناً 

 .(ٚٔٔ)وإف انفرد فطيب اظتخرب أو  من ح ن اظتنظر(

                                                           
 (.ٖٗ٘/ٗوانظر: " النهاية يف غريب اضتديث " : ) (،ٗٔ/ ٓٔالف ا : ) (ٖٔٔ)
 (.ٗٙٓ٘: )رقم صحيا م لم  (ٗٔٔ)
 (.ٙٔ/ ٓٔالف ا : ) (٘ٔٔ)
 (.ٜٕٙٚ: )رقم ي داود ػأبسنن وصحيا  ، (ٜٙٗٔ: )رقم نن الرتمذ  صحيا س (ٙٔٔ)
 (.٘ٔ/ٓٔالف ا : ) (ٚٔٔ)



 

 

ػػػػا ِمػػػػن اػأْقػػػػوأش وأمأػػػػن يُػ أظِّػػػػر:  يف اف ػػػػه قولػػػػ  ا ػػػػا  () وقػػػػاؿ ابػػػػن عبػػػػاس ػػػػ أا(ِرأ اللَّػػػػِ  فأِانػَّهأ ْم اأ
واتريرية : ِريريةس كةطريرييَ  دسومشريريةكاٌي  .(ٛٔٔ)(هاػاس ح انػ: اس  ػػماهنا و  ا ظيمهػػا) : داْلُقلُػوبِ 

طةوسة س اطشيَت ري وةك قوسباٌي ري ئةوا بةشيَكة لة خوا تشطاٌي دل ةكاُ ، وة   بة ئايين خوا 
 ةو و ضاك بيَت .طةوسة س اطشتين دسومشي قوسباٌي بةوةية : قةل 

 )أحكام أخرى متفرقة(:ضةند حوكميَكي تري جياواز *  
 ال نةبشدني تووك و نينؤك: * 

ةك و ئةطةس كةطيَ  ويظيت وا بوو قوسباٌي بكريا  ئريةوا حةساورية لرية تريووكي ِريةووو ىشري       
، لريرية طريريةسةتاك وريرياٌطي   ك بقشتيٍَيرَيريت و كريريةوي كاتريريةوة ريآٌيٍؤكريريةكاٌي ىبريريةسيَت يريرياُ لريري 

 ( تا س ؤرك دةيةوي ئةو واٌطة.حلج٘ذّ اياٌةوة ريحاج
م  مػن ػ، فػبل يػ قػاؿ: "إذا دخلػت ال شػر وأراد أحػدكم أف ي ػحي(رعن أـ سلمة أف النػيب 

، وة  ( ِريريا ذو اضتجػػةواتريرية: ئةطريريةس دة س ؤرك يةكريريةوي وريرياٌطي ر  .(ٜٔٔ)اػػ ر: وبشػػر: اػػيئاً"
 تةوة.، ئةوا با ِيض لة تووك و ثيَظيت ٌةكا كةطيَ  ويظيت ِةبوو قوسباٌي بكا 

واتة: با ٌة لةتووكي ى بريةسيَت و ٌرية ٌيٍريؤكي     ويف رواية: "فبل ييخذف ا راً وال يقلمن ظفػراً".
 بقشتيٍَيَت.

 واتة: با تووك و ٌيٍؤكي بطشيَتةوة. : "فليم ك عن ا ر: وأظفار:". ويف رواية أخرش
د أف هذا اضتػػديث علػػى أف مػػن )دخلػػت عليػػ  عشػػر ذ  اضتجػػة وأراػوقػػد اسػػ دؿ ب ػػ  الفقهػػا  بػػ

 أظفار: ح  ن  حيـر علي  أخذ ايٍ  من ا ر: و أ… ي حي 
: ِةٌذيَ  لة صاٌاياُ ئةً فةسووودةية دةكةٌة بةل طة  واتة .(ٕٓٔ)ي حي يف وقت األضػحية(

لة طةس ئةوةك ِةسكةطيَ  ويظيت ِةبوو قوسباٌي بكا  ئةوا حةساوة لة طةسك ِرييض لرية   
                                                           

 (.ٖٕ٘ٛ/ ٘اف ه ابن كثه : ) (ٛٔٔ)
 (.ٜٚٚٔ: )رقم صحيا م لم  (ٜٔٔ)
 (.ٙٔٔ/ ٖٔارح صحيا م لم : ) (ٕٓٔ)
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لرية كرياتي طريةس بريش يين قوسباٌيريذا دواك      تووك و ٌيٍؤكي ى بةسيَت ِريةتا قوسبرياٌي دةكريا     
مراد ػ)قػاؿ أصػحابنا: والػػ:  دةفريريةسوويَت )النػػوو (وة ئيىريرياوي  ئريةجناً داٌريريي ٌويرَيريزك جريريةرُ. 

، واظتنػػش مػػن إزالػػة  بػػالنهي عػػن أخػػذ الظفػػر والشػػ ر النهػػُي عػػن إزالػػة الظفػػر بقلػػم أو ك ػػر أو غػػه:
، وسػػػػوا أ اػػػػ ر اإلبػػػػط  لػػػػكغػػػػه ذالشػػػػ ر َبلػػػػع أو اق،ػػػػه أو ن ػػػػٍف أو إحػػػػراِؽ أو أخػػػػذ: بنػػػػورة أو 

واتريرية: بريرية ِريرييض شريرييَواصيَ  ٌابيرَيريت   .(ٕٔٔ)غػػه ذلػػك مػػن اػػ ور بدنػػ (الػػرأس و والشػػارب وال انػػة و 
، وة تريووكي بريَ برياهَ و مسيَرينَ و ثيَصريةوةك رعاٌرية( و        ٌيٍؤك و تووكي ىشريةك ىبريةسيَت  

 يَت و كةً بكشيَتةوة.ربِةووو ىشةك وةك يةك ٌابيَت ىب طةسك و
 )واجب(ة لة طةس موطافش و ئافشةتيض: قوسباني * 

 الن ا (."صحيح ": )باب األضحية للم افر و قاؿ اإلماـ البخار  يف 
وإاػػػارة إ  … : إف اظت ػػػافر ال أضػػػحية عليػػػ  : )فيػػػ  إاػػػارة إ  خػػػبلؼ مػػػن قػػػاؿ وقػػػاؿ اضتػػػافو

: ووطريافش و ئريافشةتيض قوسبرياٌي    ة وات .(ٕٕٔ): إف الن ا  ال أضحية علػيهن( خبلؼ من قاؿ
، ئةوةط ئاوارةية بريؤ وةآلوذاٌريةوةك ئةواٌريةك كرية دةل رييََ ووطريافؤ و ئريافشة          دةكةُ

دا لرية جيرياتي   لرية طريةفةس   (ر، ضريوٌكة ثيَغةوبريةسك خريوا     قوسباٌيياُ لرية طريةس ٌىيرية   
 ي كشدووة.خيَضاٌةكاٌي قوسباٌ

؟  ذا: مػا هػ ، فقلػت لحم بقػرٍ ػى أُاِيػت بػػنػمِ ػفلما كنا ب: "…  عن عا(شة )رضي اهلل عنها( قالت
( بريوويَ ري لرية    ىػِمنػواتة: كاتيَ  لرية ر  .(ٖٕٔ)عن أزواج  بالبقر" (ر: ضحى رسوؿ اهلل  قالوا

: ئةورية   وومتو طريةفةسك حةجريذا لرية ٌضيري  شرياسك وةككريةدا ري طؤشرييت طايرياُ بريؤ َِيٍرياً            

                                                           
 (.ٙٔٔ/ ٖٔارح صحيا م لم : ) (ٕٔٔ)
 (.ٛ/ ٓٔالف ا : ) (ٕٕٔ)
 (.ٛٗ٘٘: )قم ر صحيا البخار   (ٖٕٔ)



 

 

طايريريةكي كريريشدووة بريرية قوسبريرياٌي لريرية جيريرياتيي   (رضريريىية؟ ووتيريرياُ: ثيَغةوبريريةسك خريريوا 
 خيَضاٌةكاٌي.
 (ريف "سنن ": )باب يف اظت افر ي حي( عن  وبػاف قػاؿ: "ضػحى رسػوؿ اهلل  وقاؿ أبو داود

ى قػػػػدمنا ػقػػػػاؿ: فمػػػػا زلػػػػت أ: مػػػػ  منهػػػػا، ح ػػػػ ، : "يػػػػا  وبػػػػاف أصػػػػلا لنػػػػا ضتػػػػم هػػػػذ: الشػػػػاة ث قػػػػاؿ
، ئريريةجنا  لريرية طريريةفةسيَكذا قوسبريرياٌيي كريريشد   (رواتريرية: ثيَغةوبريريةسك خريريوا   .(ٕٗٔ)اظتدينػػة"

ووتريي: جريا وٍرييض     ) أوبػاف(،  س ةواُ بؤ ضرياك بكرية  طؤشيت ئةً وة ) أوباف(فةسوووك: ئةك 
بريؤ خريواسدُ ِريةتا طةيصريتيٍة شرياسك       (ربةسدةواً لةو طؤشتةً دةدا برية ثيَغةوبريةس   

 وةديٍة.
)ال  طنخٔ٘ عنً املٔنت إٌِ       قوسباني بؤ مشدوو ناكشيَت ئةطةس وةظييَت نةكشدبيَةت * 

   ْٓصٕ بَا(:
 : قوسباٌي كشدُ بؤ وشدوو دةكشيَت بة دوو بةشةوة

بةوةك كةوا لة دواك وشدٌي قوسباٌي بؤ بكشيَت :  كشدبيَتري ئةطةس وشدووةكة وةظيَيت   1
 ئةوا وةظيَتةكةك جآبةجآ دةكشيَت .

بريةوةك كريةوا لرية دواك وشدٌريي قوسبرياٌي بريؤ        كشدبيَتري ئةطريةس وشدووةكرية وةظرييَيت ٌرية      2
 بكشيَت : ئةوا ئةوةشياُ دةبيَت بة دوو بةشةوة :

 بؤ وشدووةكة بكشيَت بة تةٌّا : بة طةسبةخؤيي أ / ئةطةس قوسباٌييةكة
ئةوا لةً حال ةتةدا دسوطت ٌىية بكشيَت ضوٌكة كاسيَكي بيذعةيرية و ِرييض بةل طةيريةكي لرية     

 طةس ٌةِاتووة وةك ئاوارةك ثآدةكشيَت .
وقػػاؿ اػػارحُ  ،  ها(ػم يوصػػي بػػػمنهاج " : )وال ا ػػحية عػػن ميػػٍت إْف لػػػقػػاؿ اإلمػػاـ النػػوو  يف " الػػ

ٙ  ر:  ىػمح اج" : )لقولِ  ا الػال يف "مغين  ، [(ٜٖسػورة الػنجم : )] دَّأٌَ لِِٔظَ لِِلَاىطَاٌا إالِا مَنا ضَنعَ

                                                           
 (.ٕٗٔٛ: )رقم صحيا سنن أ  داود  (ٕٗٔ)
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واتة : قوسباٌي بؤ وشدوو ٌاكشيَت ئةطةس وةظيَيت ٌريةكشدبيَت ،   .(ٕ٘ٔ) ها جاز(ػفاْف أوصى ب
واتة : ِيض شتيَ  برية   ى[]وأأأف لَّْي أ ِلئْلِن أاِف ِإالَّ مأػا سأػ أ ضوٌكة خواك طةوسة فةسووويةتي : 

دبيرَيت بريةوةك   وشؤظريري ٌاطا  ئيم  كشداس و ِةول ريي خؤك ٌريةبيَت ، وة ئةطريةس وةظرييَيت كش   
 ئةوا دةبيَت بؤك بكةُ . كةوا قوسباٌي بؤ بكشيَت

ميت إالَّ أْف ػوقاؿ النوو  يف "اجملموع": )وقاؿ صػاحب ال ػدة والبغػو : ال ا،ػا األضػحية عػن الػ
 .(ٕٙٔ) مجرد" واهللُ أعلم(ػالراف ي يف "ال قطش  ِ ػوب ، هاػيوصي ب
قوسباٌييريةك كريةوا دةكشيرَيت بريؤ      وشدووةكرية ِاوبريةط بكشيرَيت لرية خيرَيشك ئريةو       ئةطةسب / 

ئاوريارةك   )ابػن ال ثيمػو(ئةوا دسوطريتة وةك لريةً وتةيريةك صاٌرياك ثايةبريةسص شرييَخ       خيَضاٌيَ  
ٗ   قال الشٔخ ابً العرٔنني : )   ثآكشاوة : منً الننيه الطنأٌ أّ     ََذا ضنخٙ السجنل بالْاحند

واترية :   .(721) (أجصأ عً كل مً ىْاِ مً أٍنل بٔتنُ منً حنٕ ّمٔنت     نعص عيُ ّعً أٍل بٔتُ نال
ئةطةس ثياويَ  يةك شةك ياُ بضٌيَ  بكا  بة قوسباٌي لة جياتي خؤك و خيَضاٌةكةك ئةوة 

 .  *لة طةس ِةووو ئةواٌةك كة وةبةطتييَت لةو خيَضاٌة لة صيٍذو و وشدووةوة دةكةويَت

                                                           
 (.ٖٛٙ/  ٗمح اج : )ػمغين ال .(ٕ٘ٔ)
 (.ٜٜٕ/ ٛالػمجموع : ) (ٕٙٔ)
 .للشيا ابن ال ثيموأحكاـ األضحية والذكاة  (ٕٚٔ)
 ػػة أق ػػاـ : الق ػػم هػػذ: الػػػم يلة يف موضػػش آخػػر قػػا(بلً : )وأمَّػػا األضػػحية عػػن األمػػوات فهػػي  بل الشػػيا ابػػن ال ثيمػػو ذكػػر وقػػد *

ي حي ويقػوؿ  (رالنبػي األوؿ : أف اكوف اب اً لؤلحيا  ، كما لو ضحَّى اإلن اُف عن نف ِ  وأهل  وفيهم أموات وقد كاف 
 ( .ٜٕٚ/  ٗ" : )فق  ال نة ( "الػجامش ألحكاـ.، وفيهم من مات سابقاً .. : "اللُهمَّ هذا عن ػتمد وآؿ ػتمد"

 َاٜدٗ لطلب٘ العله :
 لشيا عبد اهلل بن زيد آؿ ػتمود من علما  هذا ال ،ر :ؿ ااق



 

 

 )األضخٔ٘ أَطل مً الصدق٘(:قوسباني لة خيَش و ظةدةقة ضاكرتة  * 
، ولػو علمػوا أف  واطتلفػا  الرااػدوف ب ػد: (رمغين": )وقػد ضػحى النػيب ػقاؿ ابن قدامة يف "الػ

، وألف إيثار ال،ػدقة علػى األضػحية يف ػي إ  اػرؾ سػنة سػنها رسػوؿ  ال،دقة أف ل ل دلوا إليها
ضواس جيٍَصيٍة باشةكاٌي لة دواك خريؤك   و ِةس (ريَغةوبةس : ث واتة .(ٕٛٔ(راهلل 

ٌضاٌيياية كةوا خيرَيش و ظريةدةقة باشريية لرية قوسبرياٌي      ا، جا ئةطةس بي قوسباٌيياُ كشدووة

                                                                                                                                                         

ػػلػػ مق  ى ال  بػش واالسػ قرا  لك ػػب ال،ػحاح وال ػنن واظت ػػانيد وال فاسػه وال ػه ،ػأمػا األضػحية عػػن اظتيػت فانػ  بػػ)ر د دلػػيبلً م ؾتأ
إ  ف لها ووصػوؿ  واوػا  ييمر باألضحية عن اظتيت أو يشه (رصرحياً من ك اب اهلل ، وال حديثاً صحيحاً عن رسوؿ اهلل 

الػدال(ل ال قيلػة والنقليػة يف ]( …إلي  و  ينقل أحد من ال،حابة وال اب و أهنم كانوا ي حوف ظتوااهم و  يذكر ف لها عػن أحػد مػنهم 
 .([ٕ٘-ٔ٘: ) ص؟  اف يل ال،دقة عن اظتيت على ال حية ، وهل ال حية عن اظتيت ارعية أو غه ارعية 

م أجػػد يف ال  ػػحية عػػن اظتيػػت منفػػرداً حػػديثاً صػػحيحاً ػ لػػعلػػى الرتمػػذ  قلػػت : إيفِّ  أألحػػوذ  فػػةصػػاحب حتُ قػػاؿ وقػػاؿ أي ػػاً : )
 ( ....ً  مرفوعا

وال ادة اق  ي نقل ذلك لو وقش إذ هي من األمور الظاهرة ال  بدية ال  ا وفر اعتمم والدواعي على نقلهػا وابليغهػا وقاؿ أي اً : )
ل اطته ، وإي،اؿ  واب  إ  الغه من مواػاهم ، فمػ  كػاف األمػر وػذ: ال،ػفة ، علمنػا حينئػذ أهنػا هم أحرص الناس على ف ػ، لكون

ال علػػى االس ح ػػاف واالب ػػداع كمػػا قػػاؿ  ،عية مبنيػػة علػػى ال وقيػػف واالابػػاع لي ػػت رشػػروعة ، وال مرغػػب فيهػػا ؟ وال  بػػدات الشػػر 
 ، فبل ا  بدوها فاف األوؿ   يرتؾ لآلخر مقاالً .ب   ال لف : كل عبادة   ي  بدها رسوؿ اهلل وال أصحاب  

 عرف م أف ال،حابة وال اب و   ي حوا عن موااهم ؟ ِبأ : فاف قيل 
ها ال اثبػػت عػػن أحػػد مػػنهم ف لهػػا ، ال يف سػػبيل اربعػػاهتم ػقيػػل : علمنػػا ذلػػك ب ػػدـ نقلػػ  عػػنهم ، وهػػذ: أسػػفار ال ػػنة علػػى كثراػػ

أف األمػور الوجوديػة ي ناقلهػا النػاس مػن ب  ػهم إ  ب ػ  ، حػ   ال،ادرة منهم ، ومن اظت لـوظتوااهم وال يف أوقافهم وال الوصايا 
ها إال عنػدما ػوجػود لف لهػا ، فػاف النػاس ال ينقلونػ اش هر وان شر كما نقلوا سا(ر ال نن واظت  حبات ، أما األمور ال دمية ال   ال

      ... هدش من ال بلؿ فيهاػحي اجوف إ  ردها ، وبياف ال
 مشػروعي ها ، و  ينقػل عػن رسػوؿ اهلل (ر م يثبت يف ك اب اهلل وال يف سنة رسػوؿ اهللػل واظتق،ود أف األضحية عن اظتيت ،

بطريػػع صػػحيا ، األمػػر وػػا ال بطريػػع ال ،ػػريا وال اإلَػػا  ، وعتػػذا   يف لهػػا أحػػد مػػن ال،ػػحابة ، ف ػػدـ ف لهػػا ي ػػد مػػن  (ر
  اع حجة .ػ، واس ،حاب حكم اإلرتاع يف ػتل الن األمر اجملمش علي  زمن ال،حابة

  د(وكل خه يف ااباع من سلف      وكل ار يف اب داع من خلف
 .([.ٜ٘-ٔ٘: ) الدال(ل ال قلية والنقلية يف اف يل ال،دقة عن اظتيت على ال حية ص]
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، و لة بةس ئةوةك ثيَصخظتين ظةدةقة لة طةس قوسباٌي دةبيَترية ِريؤك    ئةوا دةياُ كشد
 دايٍاوة. (رس ة ( كة ثبَغةوبواص ِيٍَاُ لة طوٌٍةتيَ  رواتة: دسوشي و س يَباصيَ

ألفَّ ال  ػػػػػحية اػػػػػ ارأ  …: )مػػػػػذهبنا أفَّ األضػػػػػحية أف ػػػػػل مػػػػػن صػػػػػدقة ال طػػػػػوع  وقػػػػػاؿ النػػػػػوو 
ظػاهرأ(
...  خيرَيش و ظريةدةقة  واتة : لة وةصِةبي رشافعي(دا قوسباٌي ضرياك تريشة لرية     .(ٜٕٔ)
 قوسباٌي دسومشيَكي دياس و ئاشكشاك ئاييين ئيظ وة .ضوٌكة 

 باٌي ئةجناً بذسيَت ٌةك خيَش و ظةدةقة.بؤية دةبيَت قوس
ضريريةٌذ طريريةدةيةكة بريرية ِريريؤك بآئاطريريايي لريرية طريريوٌٍةتي  : بريرية داخريريةوة  بريخظةةتنةوةيةك

بةسة جريةرٌاُ  ضةٌذيَ بيذعةك ضةثةل ي وةك روةولودك( و ر (رس ةثبَغةوبووباسةكي 
و رطةس ضمة و طةس طاأل( ، و ِةسوةِا رٌةصسك شريؤكي بريؤ ئيىاوريةكاُ( كرية      عةسةفة(و 
دسومشريريي قريريؤض و  ض بةل طةيريريةكي شريريةسعي لريرية طريريةس ٌريريةِاتووة بووةتريرية ِريريؤك وشاٌريريذٌيِريريي

ئريةً دسومشرية صؤس بكشيَريت    صيٍذووكشدٌريةوةك  قوسباٌي كريشدُ ، كةواترية ثيَويظريتة ِريةول ي     
صيٍريذوو بكشيٍَريةوة و صاأل ببيرَيت برية طريةس بيذعرية        (رس ةثبَغةوبتاوةكو طوٌٍةتةكاٌي 

 ( .إْف اا  اهللضةثةل ةكاٌذا ر
)ال ُٓعطنٙ ازنصاز أّ    كشآي طةس بشِينةكةي لة قوسبانىيةكةة ثآنادسيَةةت   قةطاب*  

 :   ال صاب أُجس ُُ مً األضخٔ٘(
دسوطريريت ٌىيريرية قةظريرياب يريرياُ ئريريةو كةطريريةك قوسباٌىيةكريرية طريريةس دةبش يرَيريت كريريشآك طريريةس   

 (رٕ زضْل اهلل نقال: "أمسى ()عً علٕ  بش يٍةكةك لة قوسباٌىيةكة ثآ بذسيرَيت.
جاشز ميَا نّأٌِ ال أُعطَٕ ال ، َانجاللّأٌِ أ صدق بلخْمَا ّجلْدٍا ّ ،أٌِ أقْو علٙ بُدىُِ 

                                                           
 (.ٖٙٔ/  ٛالػمجموع : ) (ٜٕٔ)



 

 

فريةسواٌي   (رواترية: ثيَغةوبريةسك خريوا     . (731)خًُ ىعطُِٔ مً عيندىا " ن: ى قال ، َٔٝاّ
 ً وة طؤشريت و ثيَظريت و جمةكريةك     ، ثيَي كشد كة ِةطتي طةسثةسشيت ووشيةكاٌي بكرية

بةكة لرية  اكريشآك قةظري  ، وة  قة و بيبةخصيكة لة طةسك داٌشابوو بكةً بة خيَش و ظةدة
 : ئيَىة خؤواُ دةيذةيٍآ. ، وة فةسوووك قوسباٌىيةكة ٌةدةً

أو ي خػذ منػ   ، بػل ي ،ػدؽ بػ  اظت ػحي ، قاؿ النوو : )وال  وز ج ػل اصتلػد وغػه: أُجػرًة للجػ ار
واتة: دسوطت ٌىية ثيَظتةكة ياُ غةيشك ثيَظريتةكة روةك طريةس    . (ٖٔٔ)…(ما ين فش ب ين 

ثآ و خوسك( بذسيَت بة قةظابةكة لة جياتي كشآ ، بريةل كو خرياوةُ قوسبرياٌي دةيكريا       و
 ياُ دةيكا  بة شتيَ  كة خؤك طودك ليَببيٍيَت. ، بة خيَش و ظةدةقة

 [اصتػ ار أو الق،ػاب]ايئاً من ضتم األضحية أو جلػدها  مجموع " : )إذا أعطى اظت حيػويف " ال
كمػا يػدفش إ   ، وإْف أعطػاُ: أُجراػُ  ُثَّ أعطػاُ: اللحػمأ لكونػِ  فقػهاً جػاز ، ج اراِ   أْ  أُ ْ ػفاْف أعطاُ: لِ 

واتريرية: ئةطريريةس خريرياوةُ قوسبريرياٌي شريريتيَ  لريرية طؤشريرييت      . (ٕٖٔ)واهلل أعلػػم( ، غػػهِ: مػػن الفقػػرا 
قوسباٌىيةكة ياُ ثيَظتةكةك بذا  بة قةظابةكة لة بةس ئريةوةك حةيواٌةكريةك بريؤ طريةس     

ئةطةس كشيَكةك ثآدا و ئةجنا بةشيَ  طؤشيت ثآدا لة بريةس  وة  ، بش يوةئةوا دسوطت ٌىية
ئةوةك فةقؤ و ِةراس و دةطت كوستة ئةوا دسوطتة وةك ضريؤُ طؤشريت دةدا  برية جطرية     

 وة خواط صاٌاتشة.،   لة ئةويض لة فةقؤ و ِةراسةكاُ
)ال ونْش بٔنع َنٍٕٛ منً     دسوطت نىية هيض بةشيَك لة قوسبانىيةكةة برشؤششيَةةت     *

    األضخٔ٘( :
وة دسوطت ٌىية ِرييض بةشرييَ  لرية ىشريةك قوسباٌىيةكرية بيشؤشريشيَت تةٌاٌرية  ثَيظريت و         

 ةكةشي.مج
                                                           

 (.ٖٖٕ٘: )رقم ذ  وصحيا الرتم ، (ٕ٘٘ٔ: )رقم صحيا سنن أ  داود  (ٖٓٔ)
 (.ٖٔٔ/ ٙالػمجموع : ) (ٖٔٔ)
 (.ٖٖٔ/ ٛالػمجموع : ) (ٕٖٔ)
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 ، وال ابي ػػوا ضتػػـو اعتػػد  واألضػػاحي… قػػاؿ: "  (رأفَّ النػػيب  ()عػػن ق ػػادة بػػن الن مػػاف 
واتريرية: لريريو طؤشريرييت رِريريةدك( و     . (ٖٖٔ)… "وكلػػوا وا،ػػدقوا واسػػ م  وا  لودهػػا وال ابي وهػػا 

طريود لرية ثيَظريتةكةك     ي خبريؤُ و ليرَيي بكريةُ برية ظريةدةقة و     وة ليرَي  ، شَقوسباٌي وةفشؤ
 ببيٍَ و وةييشؤشَ.

حـو األضػػاحي ػليػػلأ علػػى منػػش بيػػش لػػ: )قولػػ : " وال ابي ػػوا ضتػػـو األضػػاحي " فيػػِ  د يػقػػاؿ الشوكانػػ
 م(.ػظاهرُ: ال حريو 

حمها ال يُبػاع ػلػ وقػد اافقػوا علنػيفَّ …بلؿجِ ػالػجلد و ػقد اس دؿ ب  على منػش بيػش الػ: )و  وقاؿ أي اً 
ئةً فةسووودةية بةل طةية لرية طريةس حريةساوييَت فشؤشريتين     واتة :  بلؿ(.جِ ػالفكذلك اصتلود و 

طؤشيت قوسباٌي ، ِةسوةِا ٌاشبيَت ثيَظريت و جمريةكاٌي طريةس ثصتيصريي بيشؤشريشيَت برية       
 يةكذةٌطي صاٌاياُ .

 .(ٖٗٔ)ها بغه البيش(ػن فاع ب: )وفيِ  أي اً اإلذُف باال وقاؿ أي اً 
 .(ٖ٘ٔ)د األضحية وال غهِ: من أج ا(ها(ػجوز بيش جلػ: )ال ي وقاؿ النوو 
في خذ منػ  ُخفَّػاً أو ن ػبلً  جميش وجو: الن فاع ب ينِ  ،ػلد األضحية بوز أف ين فش ِ  : ) أ  وقاؿ أي اً 

ٌي : دسوطت ٌىية ثيَظرييت قوسبريا   واتة .(ٖٙٔ)أو دلواً أو فأرواً أو سقاً  أو غرباالً أو ؿتػو ذلػك(
ة طود لرية ثيَظريتةكةك ببيٍشيرَيت برية     ريو ِيض بةشيَ  لة بةشةكاٌي بيشؤششيَت ، وة دسوطت

ةوةك بيكريا  برية خريوا يرياُ     ريةك ئنت( وريِةووو شيَواصةكاٌي طود بيٍني رجطة لة فشؤش
 ٌة ياُ ِيَم ةك و ِاوشيَواصك ئةواٌة.وة رجةوةٌة( ياُ فةسوة ياُ كوريو ياُ دؤل ك ريثيَ

                                                           
 (.٘ٔ/  ٗروا: أزتد : ) (ٖٖٔ)
 (.ٖٓٔ/ ٘نيل األو:ار : ) (ٖٗٔ)
 (.ٕٖٔ/ ٛالػمجموع : ) (ٖ٘ٔ)
 (.ٕٖٔ/ ٛالػمجموع : ) (ٖٙٔ)



 

 

 ( ؟ماذا ٓفعل الف ساٛ)  كةنئةي هةراسةكان ضي ب * 
م ىاٌيَ  طةس ِةووو ووطلة طةسةتاوة بامساُ كشد كة ئةجناوذاٌي قوسباٌي رواجب(رية لة 

برية   (ٖٚٔ)ول ةوةٌريذيض ٌريةبيَت  تواٌاك كريش يين وريةس يَ  يرياُ بضٌيَكريي ِريةبيَت ئةطريةس ضريي دة       
،  نا"م ي ػا فػبل يقػربن م،ػبلػ"من كاف ل  س ة ولػ: (رسووودةكةك ثيَغةوبةس بةل طةك فة

بكريا  برية بةل طريةك     قوسبرياٌي  هةموو طالَيَكرية لة طةسك ةطةس تواٌاك ِةبوو رواجب(ئوة 
واتة: رواجب( رية لة طريةس    أضػحية". كل عاو"إف على كل أهػل بيػت يف  :  ئةً فةسووودةية
 قوسباٌي بكا . هةموو طالَيَك( عا(لةِةووو خيَضاٌيَ  ر

بيَت لة بةس دةطريت كريوستي برية شرييَوةيةك     بةآلً ئةطةس كةطيَ  تواٌاك قوسباٌي كشدٌي ٌة
كة تواٌاك ٌةبيَت وةس يَ  ياُ بضٌيَ  بكش يَت ياُ بة ِاوبةشي لة طةهَ شريةط كةطريي تريشدا    

، ئريةوا وريوردةك ثَيصريكةط دةكريةيَ و ثؤؤصبريايي لريَي دةكريةيَ         طايةك بكةُ بة قوسباٌي
جيرياتي  بة دةطيت ووباسةكي خؤك قوسباٌيي كشدووة لة  (رضوٌكة ثيَغةوبةسك خوا 

 ئةواٌةك كة قوسباٌيياُ ٌةكشدووة لة بةس ِؤكاسك ٌةداسك و دةطت كوستي.
فلمػا ق ػى خطب ػ   ، األضػحى باظت،ػلى (رقػاؿ: "اػهدت مػش رسػوؿ اهلل  ()عن جابر 

بيػػد: وقػػاؿ: ب ػػم اهلل واهلل أكػػرب هػػذا عػػين  (ري بكػػبٍذ فذَبػػ  رسػػوؿ اهلل ػأ ، وأاِػػ نػػ ؿ مػػن منػػرب:

                                                           
ئةو كةطة دةبيَت خؤساكي  ية كة( ئةوةئةطةس ضي دةول ةوةٌذيض ٌةبيَت: وةبةطت لةً بش طةيةواُ ر سوودَيك (ٖٚٔ)

  ِةبيَت وةك صاٌاياٌي شافعي وةصِةب وتوياٌة :  بةسطي ئةو وةسصةك و شةو و س ؤريَكي بؤ خؤك و خيَضاٌةكةك و جن
ونػ  يف يومػ  وليل ػ  وك ػوة ف،ػل  ، أ  نهػا فاضػبلً عػن حاج ػ  وحاجػة مػن َأ شرع األضحية يف حع من ملك ذتأ اُ :  قال الشالعظا)

 ([.ٕٛٚ / ٕ) " :اإلقناعوانظر : " ، (ٖٕٔ / ٙ) : مح اجػي الػغنمُ ( ]كوف فاضلة عن يـو ال يد وأياـ ال شريعينبغي أف ا
واتة : شافعي وةصِةبةكاُ دةل يََ : قوسباٌي كشدُ لة طةسدٌي كةطيَكذا شةسعيةتي ثيَذساوة كةوا ٌشخةكريةيي ِريةبيَت   

ُ بؤ دابني دةكا  بؤ واوةك س ؤر و شةويَ  وة صياديض بيَت لة صياد لة ثيَويظيت خؤيي و ثيَويظي ئةواٌةط كة بزيَويا
ثَيويظيت جرين و بريةسطي وةسصيرَي  ، واترية دةبيرَيت ثاسةكريةك صيرياتش بيرَيت لرية ثَيذاويظريتييةكاٌي س ؤرك جريةرُ و س ؤراٌريي             

 تةششيق .
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ػػ واتريرية: ئاوريريادةك ٌويرَيريزك جريريةرٌي قوسبريرياُ بريريووً لريرية طريريةهَ    .(138رم ي ػػا مػػن أمػػ "ػن لػػوعمَّ
، جا دواك ئةوةك وتاسةكةك تةواو كشد  (م،لىػاللة ٌويَزطةدا ر (رثيَغةوبةسك خوادا 

بة دةطيت (رخوا  كو ثيَغةوبةس ٌيَكياُ بؤ ِيٍَاا، ئةجنا بةس لة ويٍبةسةكةك دابةصك
رب( ئةورية لرية جيرياتي خريؤً و ئةواٌريةك      : ربظي اهلل و اهلل أكري  خؤك طةسك بش ك و فةسوووك

 . قوسباٌيياُ ٌةكشدووة لة ئوممةتةكةً
 (:بدع األضخٔ٘بيذعة و داهيَنشاوةكاني قوسباني )*  

بة داخريةوة   (رئةك خويٍَةسك يةك خواثةسطت و  شويٍَكةوتةك طوٌٍةتي ثيَغةوبةس 
وةك ري يظري ً   ين ثؤؤصك ئية طةوسةيةك ئايئةً ثةسطتصة ثؤؤصة و ئةً دسومش : دةل يَي

ك و بيَ كةً و كوس ييةكةك ِةووو جؤسةكاٌي تشك ثةسطتصةكاُ و دسومشةكاٌي ئايٍة ثا
بيَ بةط ٌةبووة لة كؤوةل يَ  بيذعةك س ةط و داِيٍَشاوك ٌةفاوةكاُ و ئةواٌةك  ري  ئيظ ً

  ئاطاداس ري  لة كؤتايي ئةً بابةتةداري ، بؤية بة ثيَويظتي صاٌي   سِيَطاي سِاطتىياُ داوة لة 
 بكةوةوة لة بيذعة و داِيٍَشاوةكاٌي قوسباٌي.

 بةآلً ثيَض ئةوةك بايٍة طةس باطي بيذعة و داِيٍَشاوةكاُ ئةوة  ياد دةخةوريةوة كرية  
يرَيت و  م ىاٌاُ وةس ٌاطشوةيريةك لرية ووطري   ِرييض ثةسطريتض و ِرييض كشدة    خواك ثاك و بيَطةسد

 : بيَتٌةذا تيَ ةطةس ئةً دوو وةسجةك خواسةوةكئثاداشيت بة ضاكة ٌاداتةوة 

                                                           
 (.  ٕٔ٘ٔ: )رقم الرتمذ  سنن وصحيا  ، (ٕٓٔٛ: )رقم أ  داود سنن صحيا  (ٖٛٔ)

: )فا(ػدة: مػا جػا  يف هػذ:  ي )رزتػ  اهلل( ب ػد ختر ػ  ل ػدة أحاديػث يف هػذا البػابػمػاـ األلبانػ: قػاؿ اإل َاٜدٗ
كمػػا ذكػػر: اضتػػافو يف   (رم ي ػػا مػػن أم ػ ، هػػو مػػن خ،ا(،ػ  ػعمػن لػػ (راألحاديػث مػػن ا ػػحي   

…( يف ال  حية عن األمة (ر( عن أهل ال لم. وعلي  فبل  وز ألحد أف يق د  ب  ٗٔ٘/ٜ"الف ا": )
 (..ٖٗ٘/ٗروا  الغليل: )إ



 

 

 واتة وةبةطت و ٌييةتت لة كشةوةكةدا تةٌّا س ةصاوةٌذيي خوا بيَت. ن اإل الص: 7
 [َّمَا أُمِسُّا إالِا لَِٔعِبُندُّا اللِنَُ مُخِلِصِننيَ لَنُُ الندًَِّٓ     ضوٌكة خواك طةوسة فةسووويةتي :  

ٌريةبيَت كرية خريوا    واتة : بة ِيض شتيَ  فريةسواٌياُ ثآٌريةكشاوة تريةٌّا بةوة    .[(٘سورة البينػة : )]
 بيةسطنت و بة ٌىيةتيَكي ثاك و ثوختةوة ديَ داسك بؤ خوا بكةُ .

بيَ صياد  (رواتة كشدةوةكة  دةبيَت بة ثيَي طوٌٍةتي ثبَغةوبةس بيَت  ن  اال باع:  2
"مًَِ عَنِلَ عنالّ لٔظ علٔنُِ أمسىنا   فةسووويةتي :  (رضوٌكة ثيَغةوبةسك خوا  و كةً.
ِةس كةطيَ  ِةس كشدةوةيريةك بكريا  ، وة ئريةو كشدةوةيرية ئريةوشك      واتة :  .(ٜٖٔ) ََْ زد"

ئةوا لريآك قةبوأل ٌاكشيرَيت و   [واتة : بة ثآك طوٌٍةتي وَ ٌةبيَت]ئيَىةك لة طةس ٌةبيَت 
 س ة  دةكشيَتةوة .

 …"  لة طريةسةتاك ِريةووو ووتاسيَكريذا فةسووويريةتي :     (روةِا ثيَغةوبةسك خوا ِةس
، ََّسم األمنْزا مُخندَتا َا ، ّكنل حمدتنٍ٘ بدعن٘ ، ّكنل        (رّ ري النَدٖ ٍَدُٖ مُخَنمدٍ 

واتة : باشييَ و ضاك تريشيَ س يَطريا و س يَبرياص :     .(ٓٗٔ) بدعٍ٘ ضاَلل٘ ، ّكل ضاَللٍ٘ يف اليماز"
، وة خريشاثييَ شريت : داِيٍَشاوةكاٌرية ، وة ِريةووو      (رس يَطا و س يَبرياصك ثيَغةوبريةسة    

بيذعةيةك طووش اىية ، وة ِريةووو طووش اييريةك لرية طريةأل     داِيٍَشاويَ  بيذعةية ، وة ِةووو 
ةكة  لة طريةس طريوٌٍة  بيرَيت ئريةوا     يجا بؤ ئةوةك قوسباٌي خاوةٌةكةيذا لة دؤصةخذاية .

دةبيَت ئاطاداس بيت و خؤ  بة دووس بطشيت لةً بيذعة و داِيٍَشاواٌرية و ِريةس بيذعةيريةكي    
 . ضةثةل ي تش

 
 

                                                           
 ( .ٛٔٚٔ: )رقم صحيا م لم  (ٜٖٔ)
 ، يػ( ، وانظػػػر : "خطبػػػة الػػػػحاجة" لئلمػػػاـ األلبانػػػٛٚ٘ٔ: )رقػػػم ( وصػػػحيا سػػػنن الن ا(ػػػػي ٚٙٛ: )رقػػػم صػػػحيا م ػػػلم  (ٓٗٔ)

 ( .ٙػ ٘و"علم أصوؿ البدع" ل لػي الػحلبػي ص: )
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 : بيدعة و داهَينراوةكان
)أبػو ،  كشدُ بة وةبةطيت خؤ دةسخظنت و شاٌاصك كشدُ بة طةس خةل كريةوة قوسباٌي ري   1

 ى النػاُس ف،ػار كمػا اػرش"ث ابػاهأ  "…:  بة دل يَكي غةوباسةوة دةفةسوويَت أيوب األن،ار (
! 
 !ِيٍَاٌي وةىيةك بؤ ئةوةك ئاوادةك طةسبش يين قوسباٌيةكة بيَتري  2
 !يينضاو س ةشتين حةيواٌي قوسباٌي ثيَض طةسبش ري  3
 !ثاسضة ثةس ؤيةكي طووس دةخةٌة ومي حةيواٌةكةري  4
 !وووسوو و بةُ بةطنت بة شاخي حةيواٌةكةوةري  5
ياُ شؤيين دةخةٌة ٌاو دةوريي حةيواٌةكرية لرية كرياتي طريةس       ألشةكشك كول ؤ ياُ ٌوقري   6

 !بش يٍيذا
 !دوعا و ويشد خويٍَذُ بة طوآك حةيواٌةكةداري  7
( لة كاتي طةس بش يين قوسباٌيةكريةدا برية ِريؤك وةشريغووأل     ربب ػم اهلل واهلل أكػٌةووتين رري   8

 !بووُ بة ِةٌذيَ  ويشدك تشك ٌا ششعيةوة
 ، ضوٌكة جيَطاك ٌية  تةٌّا دل ة. ووتين ٌية  بة صواُ لة كاتي طةس بش يٍيذاري  9
( لريريريةكاتي طريريريةس بريريريش يين  (رووتريريريين رلريريريةس يَي خريريريوا و وريريريةولوودك ثيَغةوبريريريةس ري     10

( وةك لريرية طريريوٌٍةتي ب ػػم اهلل واهلل أكػػرب: ر دةبيرَيريت تريريةٌّا بم يرَيريت ، ضريريوٌكة  قوسباٌيةكريريةدا
 .(رثيَغةوبةسدا ِاتووة 

، ضريوٌكة   ٌةخواسدٌي طؤشيت قوسباٌي لة ىيةُ خاوخيَضاُ و خاوةٌي قوسباٌيةكةوةري   11
 واتة: ليَي خبؤُ. " لْانكُ ":  دةفةسوويَت (رثيَغةوبةس 



 

 

ديرياسك بكشيَريت بريؤ قريؤض و     ثيَض جريةرُ  يواٌيَ  ِةٌذيَ  لة خةل   دةل يَت : ئةطةس حةري   12
 قوسباٌي ئةوا ٌابيَت لريآك خبؤيت و دةبيَت ِةوووك ببةخصيت !!! 

 "ٌريةبووة و ثيَاةواٌةشرية بريؤ فريةسووودةك :      (رئةً شتة لة طةسدةوي ثيَغةوبريةسدا  
واتة: ليَي خبؤُ ، وة ئةً بيذعةيريةط بؤترية ِريؤك دووس كةوتٍريةوةك صؤسيرَي  لريةو        " لْانكُ

 خةل كاٌة لة ئةجناوذاٌي قوسباٌي كشدُ !جؤسة 
ابةكة لة جيرياتي كشىَريي طريةس    ظفشؤشتين ثيَظيت قوسباٌيةكة ياُ بةخصيين بة قةري   13

 بش يٍةكة.
دابةط كشدٌي طؤشيت قوسباٌىيةكة بة طةس ِةووو دساوطيَكاٌذا ئةطةس ضي دةطت ري   14

قة تةٌّا بؤ فةقؤ كوس  و ووحتاجيض ٌةبَ لة بةس لؤوة و تاٌةك خةل   ، ضوٌكة ظةدة
وذكػر "دا باطي ووحتاجي دساوطآ كريشاوة ،   )أبػو بػردة(وة لة فةسووودةكةك  و ِةراساٌة ،

 .)أ  حاجة( ًة من جهان  "ػنأ ػهأ 
لرية ريرَيش خاكريذا ، برية وةبةطرييت ئريةوةك كرية ئريةو          قوسباٌىيةكةري شاسدٌةوةك خويَين   15

ووباسةكرية   قوسبرياٌى صاٌَ خوييَن خويٍَة تيَكةأل ٌةبيَت بة ئاوةس ؤ روةجاسك( ضوٌكة وا دة
. 

وال ةكاٌريذا وةك   بة طريةس ِريةووو   داكشدٌي طؤشيت قوسباٌىيةكةري يةكظاٌي لة دابةط   16
يريريةك !!! ئةوريريةط بووةتريرية ِريريؤك ٌريريةواٌي دادثريريةسوةسك لريرية ٌيرَيريواُ ئريريةو خيَضاٌاٌريريةك كريرية 

 رواسةياُ صؤسة بةساوبةس بةواٌةك كة رواسةياُ كةوة !
ةو خيَضاٌاٌةك كة رواسةياُ صؤس تشة صياتش بيَت لةواٌةك كةواتة : دةبيَت بةط و ثصكي ئ

 . دإاٌم اللَُّ َِٓأمُسُ بِاِلعَدِلا َّاإلاحِطَاٌاركة رواسةياُ كةوةتشة : 
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 : سِيَطش و بةسبةطتةكاني نةكشدني قوسباني* 
ة يرياُ  ريبة ثيَويظتين دةصا، ئةوة يادك خويٍَةساُ خبةوريةوة كرية ِةٌريذيَ  بؤضريووٌي ِةل ري     

ي ري  لرية ووطريم ىاٌاُ لرية ئةجناوذاٌري    ريٍةوةك صؤسيَريؤك دووس كةوترية ِريبووةت يذعةِةٌذيَ  ب
 وسباٌي كة بشيتني لة :ريؤض و قريق
ري صؤسبةك خةل   وا دةصاٌَ ياُ وا تيَطةيٍشاوُ ! كة روةس يَ  ياُ بضٌيَ ( تريةٌّا بريؤ يريةك      1

 ٌةفةسة !!! 
كي روةس يَ  يرياُ بضٌيَري (ك   ثياو ئارةل يَ (رلة طةسدةوي ثيَغةوبةسدا بةآلً لة س اطتيذا 

 (ركػاف الرجػل يف عهػد النػيب : )) سباٌي بؤ خؤك و خيَضاٌريي و وٍذال ريةكاٌي  ودةكشد بة ق
 ...(( . ، فييكلوف ويط موف ُيض ج ألالشاب عنُه وعن أهل ألظتهِ 

ري صؤسبةك خةل   وا دةصاٌَ يرياُ وا تيَطريةيٍشاوُ ! كرية ٌابيَريت خرياوةٌي قوسباٌىيةكرية و         2
ثيَغةوبريةسدا   فريةسووودةكاٌي  لرية طؤشريتةكةك خبريؤُ ! بريةآلً لرية س اطريتيذا       وٍذال ةكاٌي لة

و طةةوننةتة خةةؤي لةةةآي  ةةوات س ووٌكشاوةتريريةوة كريرية خريرياوةٌي قوسباٌىيةكريرية  (ر
دسوطتيصريرية رطريريآيةكي حةيواٌةكريرية( خبريريوا  و رطريريآيةكي(كي تريريشك ِريريةل بطشيَت و ئريريةو    

لنْا ّادخ نسّا   كفةسووويريةتي : رر  (رثيَغةوبريةس  رطآيةكة(كةك تشك ببةخصرييَت وةك  
 (( .ويط موف لظأكلون(( ... ررّ صدمقُّْا

لة س اطتيذا ئةً دوو بؤضووٌة ِةل ةية دوو س يَطشك صؤس كاسيطريةس و برية ِيرَيضُ بريؤ ٌريةكشدٌي      
 قؤض و قوسباٌي لة ٌاو ووطم ىاٌاٌذا !

  قوسبرياٌي  ريري ضوٌكة صؤسبةك ووطم ىاٌاُ دةل يََ : ئيَىة ٌرياتواٌني بريؤ طريةسك ِريةس ٌةفةسيرَي     
كي قريريوسس و طشاٌريرية ! ئةوريريةط صؤس س اطريريتة و   رياً بريريذةيَ لريرية بريريةس ئريريةوةك ئةسكيرَيري  ئريريةجن

 ثيَاةواٌةشة بؤ فةسووودةكةك طةسةوة و ِةسوةِا بؤ ئةً ئايةتاٌةط :



 

 

 .[ (٘ٛٔ):  سورة البقرة] دُٓسآدُ اللُُّ بِلُهُ اِلُٔطِسَ َّالَ ُٓسآدُ بِلُهُ اِلعُطِسَر 
 . [(ٕٛ):  سورة الن ا ] دُٓسآدُ اللُُّ أٌَ ُٓخَفْفَ عَيلُهِر
 . ([ٛٚ: ) حػجػسورة ال] دَّمَا جَعَلَ عَلَِٔلُهِ َِٕ الدًِّٓا مًِِ حَسَجٍ 

ري ِةسوةِا صؤسبةك ووطم ىاٌاُ دةل رييََ : ئيَىرية ئةطريةس دسوطريت بيرَيت خؤورياُ لرية طؤشرييت         
قوسباٌىيةكة خبؤيَ و دسوطتيض بيَت رطآيةكي حةيواٌةكرية( خبريؤيَ و رطريآيةكي(كي    

بطشيََ ئةوا ِةووو طال يَ  قوسباٌي دةكةيَ ، ضوٌكة وةك ووتريشاوة ئريةو كاترية    تشيصي ِةل 
 دةبيَتة : رجةرٌيَ  و دوو قوسباُ( .

 . (ٔٗٔ)))بشػروا وال انفػروا ، وي ػروا وال اُ  ػروا((فةسووويريةتي :   (رثيَغةوبةسك خريواط  
ياُ قريوسس  واتة : ووردة بذةُ و خةل   س اووةٌيََ ، وة كاس ئاطاٌي بكةُ و شت لة طريةس 

 و طشاُ و ٌاس ةحة  وةكةُ . 
ري صؤسبةك خةل   وا دةصاٌَ ياُ وا تيَطةيٍشاوُ ! كة تةٌّا يةك جرياس قوسبرياٌي دةكشيَريت      3

قريؤض و قوسبرياٌي بكريةُ     هةةموو طةالَيَك  !!! بةآلً لة س اطتيذا رواجبة( ِةووو خيَضاٌيَ  
 كثثل عثثاملِّ أهػػِل بيػػٍت يف يػػا أيَّهػػا النػػاس إفَّ علػػى ُكػػفةسووويريريةتي : رر (رثيَغةوبريريةس وةك 

و ِريةووو   ألواتة: ئريةى خةل كيٍرية ثيَويظريتة لرية طريةس ِريةووو خرياوةُ وريا        (( ، …ُأضػحية 
 . قوسباٌى بكا  هةموو طالَيَكخيَضاٌيَ  

ئارةل يَري  روريةس يَ  يرياُ    كريةوا دسوطريتة    كةواتة : ووردة دةدةيَ برية ِريةووو ووطريم ىاٌاُ :   
سضريةٌذة رواسةشريياُ صؤس بيرَيت ، بريؤ ثياوةكرية      خيَضاٌيرَي  ِة سباٌي بؤ وبة ق يَتكشببضٌيَ ( 

 . خؤك و خيَضاٌي و وٍذال ةكاٌي
 ِةسوةِا دسوطتيصة رطآيةكي حةيواٌةكة( خبؤُ و رطآيةكي(كي تشيصي ِةل بطشُ .

                                                           
 ( .ٕٖٚٔصحيا م لم رقم : ) (ٔٗٔ)
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قريؤض و قوسبرياٌي بكريةُ     هةموو طالَيَكبؤية ثيَويظتة لة طةس ئةواٌةك كة تواٌاياُ ِةيرية  
 كثثل عثثاميَّهػػا النػػاس إفَّ علػػى ُكػػلِّ أهػػِل بيػػٍت يف يػػا أفةسووويريريةتي : رر (رثيَغةوبريريةس وةك 

و ِريةووو   ألواتة: ئريةى خةل كيٍرية ثيَويظريتة لرية طريةس ِريةووو خرياوةُ وريا        (( ، …ُأضػحية 
  . قوسباٌى بكا  هةموو طالَيَكخيَضاٌيَ  

س ةثبَغةوبري ري بة داخةوة ضةٌذ طةدةيةكة بة ِؤك بآئاطايريي لرية طريوٌٍةتي ووبرياسةكي      4
روةولودك( و ربريةسة جريةرٌاُ و عةسةفرية( و رطريةس ضريمة و       ضةٌذيَ بيذعةك وةك (ر

طةس طاأل( ، و ِةسوةِا رٌةصسك شؤكي بؤ ئيىاوةكاُ( كة ِيض بةل طةيةكي شريةسعي لرية   
طةس ٌةِاتووة بووةتة ِريؤك وشاٌذٌي دسومشي قؤض و قوسباٌي كشدُ ، كةواتة ثيَويظريتة  

س ةثبَغةوبري طوٌٍريريريةتةكاٌي   ِةول ي صيٍريريذووكشدٌةوةك ئةً دسوشريىة صؤس بكشيرَيريت ترياوةكو  
 ( .إْف اا  اهللصيٍذوو بكشيٍَةوة و صاأل ببيَت بة طةس بيذعة ضةثةل ةكاٌذا ر (ر

 
 

 َنسَحِهَ اهللُ مًَِ أحٔا ضيّ٘ ّأمات بِندِعنّ٘
يػٍر فػي ااباع مأْن سلف  ُكػلب خأ

 وُكػلب اأرٍّ فػي اب داع مأْن خألأف

 ( و الواصةكاني بابةتيضعٔففةسموودة )
 قؤض( و )قوسباني كشدن()

لرية   ىيشاساوة ٌىية لة صاٌاياُ و فيَشخواصاٌي صاٌظيت شريةسعي و بريةل كو لرية ىك ِةٌريذيَك    
( و مْضنْع ( و ىواص و رضنعٔف ووطم ىاٌاٌيض كة رواسةيريةكي يريةك اس صؤس فريةسووودةك ر   



 

 

و بووة بة صؤسيَ  لة كتيَب و بابةتة شةسعىيةكاُ برية تايبرية  كتيَريب     ألِةل بةطياو تيَكة
 بابةتة فقّىيةكاُ .

( و ىواص برية دك  ضنعٔف وة لةً بابةتةشذا رقوسباٌي كشدُ( رواسةيةك صؤس فريةسووودةك ر 
دةكشيَت و بة داخةوة صؤسيَ  لة ووتاس خويٍَةكاُ ئةً فةسوووداٌةط دةكةُ برية بةل طرية و   

 بؤ ووطم ىاٌاٌي باس دةكةُ ، ِؤك ئةوةط ئةوةية :
عندو الفنسق بنني    وودةك س اطت و فةسووودةك ىواص رري جياواصك ٌةكشدُ لة ٌيَواُ فةسو  1

 ( .النخدٓث الصخٔذ ّالطعٔف
( و ِةل بةطياوةكاُ مْضْع( و ىواص و رضعٔفري طوآٌةداُ بة طيَش اٌةوةك فةسووودة ر   2

، ئةوةط لةبريةس طوآٌةداٌرية بريةو فةسوووداٌريةك كرية ِةس ةشريةك صؤس تووٌريذ و طريةختياُ         
( و ِةل بةطريياو  مْضنْع ( و ىواص و رضنعٔف ةك رتيَذاية بؤ ئريةو كةطرياٌةك كرية فريةسووود    

ةوة و بؤ ووطم ىاٌاٌي باس دةكةُ !!!  دةطيَشٌ 
يقوؿ : "إفَّ كذباً عليَّ لي  ككذٍب على أحػد ، مأػْن   (رقاؿ شت ت النيب  ()عن اظتغهة 

واتريرية : دسؤ كريريشدُ لريرية طريريةس وريريَ وةكريريو    .(ٔٗٔ)كػػذب علػػيَّ م  مػػداً فلي بػػوأ مق ػػدُ: مػػن النػػار"
ٌىيرية لرية طريةس ِرييض كةطرييَ  ، ِريةس كةطرييَ  دسؤيريةك لرية طريةس وريَ بكريا  برية               دسؤكشدُ

 ئةٌقةطت ئةوا با جيَطاك خؤك لة ٌاو ئاطشك دؤصةخذا خؤط بكا  .
كرية ثصريت    (رري بآ ئاطا بووُ لريةو ِريةووو فريةسووودة رظةحيح(ريرياٌةك ثيَغةوبريةس        3

ظرييت   و دةبييينطوآ خريشاوُ و بريؤ خريةل   برياس ٌريةكشيََ !!! كرية ضريي بةداخريةوة دةبري         
 حيكاية  و سيوايةتي ىواص و ِةل بةطياو و طةسطوس ِيٍَةس باس دةكةُ !!! 

( ضةؤنيَيت قوسبةاني كةشدن   ةدا / بري يَتكجا بؤية بة ثيَوطتي صاٌريي لرية ضرياثي دووةوريي ئريةً ر     
و ىواصاٌةك كرية لريةً بريواسةدا ِةيرية بريؤ ووطريم ىاٌاُ برية         )ضعٔف( ِةٌذيَ  لةو فةسووودة

                                                           
 ( .ٜٕٔٔ: ) رقمصحيا البخار   (ٔٗٔ)
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بة تايبةتي س ووُ بكةوةوة بؤ ئةوةك ووسيا و ئاطاداس بَ طصيت و بؤ ووتاس خويٍَةكاٌيض 
 لة طيَش اٌةوةياُ !!!

 
 األحادٓث الطعٔف٘ ّاملْضْع٘

 الْازدٗ َنٕ األضخٔ٘
 احنرزٍّنا

 * األحادٓث الطعٔف٘ يف َطل األضخٔ٘ :
: يػػا رسػػوؿ اهلل مػػا هػػذ:  (رقػػاؿ : قػػاؿ أصػػحاب رسػػوؿ اهلل  ()ػ عػػن زيػػد بػػن أرقػػم  ٔ

بكػػل اػػ رة اؿ : "سػػنة أبػػيكم إبػػراهيم ، قػػالوا : فمػػا لنػػا فيهػػا يػػا رسػػوؿ اهلل ؟ قػػاؿ : األضػػاحي ؟ قػػ
 .(ٔ)، قالوا : فال،وؼ يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ : بكل ا رة من ال،وؼ ح نة" ح نة

قػاؿ : "مػا عمػل آدمػي مػن عمػل يػـو النحػر أحػب إ  اهلل  (رػ عػن عا(شػة أف رسػوؿ اهلل  ٕ
، وأفَّ الػػػدـ ليقػػػش مػػػن اهلل  يػػػـو القيامػػػة بقروهنػػػا وأاػػػ ارها وأظبلفهػػػاإنػػػػها ل ياػػػػي مػػػن إهػػػراؽ الػػػدـ ، 

 .(ٕ)ركاف قبل أف يقش من األرض فطيبوا وا نف ا"
أنػػػ  قػػػاؿ يف األضػػػحية ل،ػػػاحبها : "بكػػػل اػػػ رة  (رقػػػاؿ الرتمػػػذ  : ويػػػروش عػػػن رسػػػوؿ اهلل 

 .(ٖ)ها"ػح نة" ، ويروش : "بقرون
يف يـو أضحى : "ما عمل آدمػي (راؿ رسوؿ اهللػ عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ : ق ٖ

 .(ٗ)يف هذا اليـو أف ل من دـ يهراؽ إالَّ أف يكوف رزتا اوصل"
                                                           

( وسل ػػلة األحاديػػث ال ػػ يفة رقػػم : ٕٚٙضػػ يف الرتغيػػب والرتهيػػب رقػػم : )و ( ٕٖٚٔ)موضػػوع( ، ضػػ يف سػػنن ابػػن ماجػػ  رقػػم : ) (ٔ)
(ٕ٘ٚ. ) 
 ( .ٔٚٙض يف الرتغيب والرتهيب رقم : ) (ٕ)
 ( .ٕٔٔ٘)( وض يف الػجامش ال،غه رقم : ٕٙ٘ال  يفة : ) وال ل لة (ٖٜٗٔض يف سنن الرتمذ  رقم : ) (ٖ)



 

 

فانػػ  ،  قػػومي إ  أضػػحي ك فااػػهديها"يػػا فا:مػػة  (رأفَّ رسػػوؿ اهلل  ()ػ عػػن علػػي  ٗ
 ي ون ػػكي وػتيػػػا ػصبلاػػ إفَّ ، وقولػػػي : ) يغفػػر لػػك عنػػد أوؿ قطػػرة مػػػن دمهػػا كػػل ذنػػب عمل يػػػ 

( ، قػػاؿ عمػػراف بػػن ح،ػػو لػػ  وبػػذلك أمػػرت وأنػػا مػػن اظت ػػلمو ما  هلل رب ال ػػاظتو ال اػػريكػومػػ
قلت : يا رسػوؿ اهلل هػذا لػك وألهػل بي ػك خاصػة أـ للم ػلمو عامػة ؟ قػاؿ : ال بػل للم ػلمو 

 .(٘)عامة "
 : "مػػا أنفقػت الػػورؽ يف اػػي (رػ عػػن ابػن عبػػاس رضػي اهلل عنهمػػا قػاؿ : قػػاؿ رسػوؿ اهلل  ٘

 .(ٙ)أحب إ  اهلل من ؿتر ينحر يف يـو عيد" 
: "مػن ضػػحى :يبػة وػػا  (رػ عػن ح ػػن بػن علػي رضػػي اهلل عنهمػا قػاؿ : قػػاؿ رسػوؿ اهلل  ٙ

 .  (ٚ)نف   ػت  با ألضحي   كانت ل  حجابا من النار"
 .  (ٛ)" فاهنا على ال،راط مطاياكممرفوعاً : "عظموا ضحاياكم  ()ػ  عن أ  هريرة  ٚ

 .(ٜ)" مطاياكم على ال،راط" اس فرهوا ضحاياكم فاهنا  ويف لفو :
 * األحادٓث الطعٔف٘ يف  فطٔل الطأٌ أّ اللبش :

خػػه األضػػحية الكػػبذ "… قػػاؿ :  (رعػػن رسػػوؿ اهلل  ()ػ عػػن عبػػادة بػػن ال،ػػامت  ٛ
 .(ٓٔ)األقرف"

يقػػوؿ : "ن ػػم أو ن مػػت األضػػحية  (رقػػاؿ : شت ػػت رسػػوؿ اهلل  ()ػ عػػن أ  هريػػرة  ٜ
 .(ٔٔ)ذع من ال يف"اصت

                                                                                                                                                         
 ( .ٖٔٔ٘جامش رقم : )ػ( وض يف الٖٚٙ( وض يف الرتغيب والرتهيب رقم : )ٕ٘٘ال  يفة رقم : ) (ٗ)
 (.٘ٚٙ( و )ٗٚٙ( وض يف الرتغيب والرتهيب رقم : )ٕٛ٘): ال  يفة رقم ال ل لة )موضوع( ،  (٘)
 .( ٕٛٓ٘: )رقم جامش ػ( وض يف الٕٗ٘: )رقم ال  يفة ال ل لة )ض يف جداً( ،  (ٙ)
 (.ٚٚٙ( وض يف الرتغيب والرتهيب رقم : )ٜٚٙ٘: )رقم جامش ػ( وض يف الٜٕ٘)رقم : ال  يفة ال ل لة موضوع ،  (ٚ)
 ( .ٗٚال  يفة رقم : )ال ل لة ) ال أصل ل  وذا اللفو ( ،   (ٛ)
 (.ٕٗٛ)رقم : جامش ػض يف الو ( ٕٚٛٙ( و )ٕ٘٘ٔرقم : )ال  يفة ال ل لة )ض يف جداً( ،  (ٜ)
مشػػػكاة و ( ٚٔ٘ٔ( ضػػػ يف سػػنن الرتمػػػذ  رقػػم : )ٕٔٛٛ( وضػػػ يف اصتػػامش ال،ػػػغه رقػػم : )ٖٙ٘ٔيف سػػنن أبػػػػي داود رقػػم : )ضػػ  (ٓٔ)
 (.ٜٚٙض يف الرتغيب والرتهيب رقم : )و ( ٔٗٙٔبػيا رقم : )ام،ػال
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يػـو األضػحى فقػاؿ : "كيػف رأيػت ن ػكنا  (رول  :ريع آخػر بلفػو : جػا  جربيػل إ  النػيب 
هذا ؟ قاؿ : لقد باهى ب  أهل ال ما  ، واعلم يا ػتمػد أف اصتػذع مػن ال ػيف خػه مػن الثنيػة مػن 

 .  (ٕٔ)اإلبل والبقر ، ولو علم اهلل ذَباً أف ل من  لفدش ب  إبراهيم علي  ال بلـ"
 .(ٖٔ)مرفوعاً : "عجب ربكم من ذَبكم ال يف يف يـو عيدكم هذا" ()ػ عن أ  هريرة  ٓٔ
عػػػػن أ  األسػػػود ال ػػػػلمي عػػػػن أبيػػػػ  عػػػن جػػػػد: قػػػػاؿ : "كنػػػػت سػػػابش سػػػػب ة مػػػػش رسػػػػوؿ  ػ   ٔٔ
، قاؿ : فيمرنا أْف ؾتمش لكل رجل منا درمهاً ، فااػرتينا أضػحية ب ػب ة دراهػم ، فقلنػا : (راهلل

"إفَّ أف ػل ال ػحايا أغبلهػا وأشتنهػا" ،   (ر لقػد أغلينػا وػا ، فقػاؿ : رسػوؿ اهلل يا رسوؿ اهلل
فيخذ رجلأ برِحٍل ، ورجلأ برِحٍل ، ورجػلأ بيػٍد ، ورجػلأ بيػٍد ، ورجػلأ بقػرٍف  (روأمر رسوؿ اهلل 

  . (ٗٔ)، ورجلأ بقرٍف ، وذبػحها ال ابُش ، وكربنا عليها رتي اً "
 .(٘ٔ)حايا إ  اهلل أغبلها وأشتنها"ويف لفو : "إفَّ أحب ال 

: "أمػرت بيػـو األضػحى عيػدا  (رقاؿ : قػاؿ رسػوؿ اهلل  ()ػ عن عبد اهلل بن عمرو  ٕٔ
ج ل  اهلل لػهذ: األمة ، قاؿ لػ  رجػل يػا رسػوؿ اهلل : أرأيػتأ إْف لػػم أجػد إالَّ منيحػة أنثػى أفيضػحي 

ربك وحتلػع عان ػك ، فػذلك اػػماـ بػػها ؟ قػاؿ : ال ولكػن خػذ مػن اػ رؾ وأظفػارؾ واقػ  مػن اػا
 .(ٙٔ)أضحي ك عند اهلل ع  وجل"

 
                                                                                                                                                         

إروا  الغليػػل و ( ٜٔٚ٘( وضػػ يف اصتػػامش ال،ػػغه رقػػم : )ٛٙٗٔبػػػيا رقػػم : )ام،ػمشػػكاة الو (  ٜٜٗٔضػػ يف سػػنن الرتمػػذ  رقػػم : ) (ٔٔ)
 ( .ٖٗٔٔرقم : )

 ( .ٗٙ)م فع على ض ف ( ، سل لة األحاديث ال  يفة رقم : ) (ٕٔ)
 (.ٖٔٚٙجامش رقم : )ػض يف الو ( ٕٕٔٙال  يفة رقم : ) ال ل لة )موضوع( ، (ٖٔ)
 (.ٜٖٛٔجامش رقم : )ػ( وض يف الٛٚٙٔال  يفة رقم : ) ال ل لة (ٗٔ)
 . (ٕٖٙٔجامش رقم : )ػض يف ال (٘ٔ)
 ( .ٜٚٗٔبػيا رقم : )ا( ومشكاة اظت،ٖ٘ٙٗلن ا(ي رقم : )( وض يف اٜٕٛٚض يف أبػي داود رقم : ) (ٙٔ)



 

 

 * األحادٓث الطعٔف٘ يف حله األضخٔ٘ :
ػ عن جبلة بن سحيم : "أفَّ رجبلً سيؿ ابن عمر عن األضحية أواجبة هػي ؟ فقػاؿ : ضػحى  ٖٔ

 (رواظت ػػػػػػلموف ، فيعادهػػػػػػا عليػػػػػػ  ، فقػػػػػػاؿ : أا قػػػػػػل ضػػػػػػحى رسػػػػػػوؿ اهلل  (ررسػػػػػػوؿ اهلل 
 .  (ٚٔ)"واظت لموف

: "األضػحى علػيَّ فري ػة وعلػيكم  (رقػاؿ : قػاؿ رسػوؿ اهلل  ()ػ وعػن  ابػن عبػاس  ٗٔ
  . (ٛٔ)سنة"

 .(ٜٔ)ويف لفو : "ك ب علي النحر ولػم يك ب عليكم ، وأمرت ب،بلة ال حى ولػم اؤمروا وا"
اػؤمروا ويف لفو آخػر : "ُك ِػبأ علػيَّ األضػحى ولػػم يك ػب علػيكم ، وأمػرت ب،ػبلة ال ػحى ولػػم 

 .(ٕٓ)وا"
   

 * حدٓث ضعٔف يف األضخٔ٘ عً الننٔت :
 (ري ػػػحي بكبشػػو فقلػػت : مػػا هػػذا ؟ فقػػاؿ : "إفَّ رسػػػوؿ اهلل  ()ػ رأيػػت عليػػا  ٘ٔ

 .(ٕٔ)أوصانػي أف أضحي عن  ، فينا أضحي عن "
 

 * ّمً األحادٓث الطعٔف٘ يف األضخٔ٘ :
 .(ٕٕ)ػي ذلك"ػ "ال حايا إ  هبلؿ الػمحـر ظتن أراد أف ي  ين ٙٔ
 .(ٖٕ)مرفوعاً : "هنػى أْف ُي حَّػى ليبًل" ()ػ عن ابن عباس ٚٔ
 .(ٕٗ)…"مرفوعاً : "ن ا األضحى كل ذبا  ()ػ عن علي  ٛٔ

                                                           
 ( .ٙٓ٘ٔض يف سنن الرتمذ  رقم : ) (ٚٔ)
 ( .ٕٕ٘ٛجامش رقم : )ػض يف ال (ٛٔ)
 ( .٘ٚٚ٘: )رقم م،ابػيا ػمشكاة ال (ٜٔ)
 ( .ٖٜٗػ  ٕٜٗ/  ٙفة : )( ، وسل لة األحاديث ال  يٗٙٔٗجامش رقم : )ػض يف ال (ٕٓ)
 ( .ٜ٘ٗٔض يف سنن الرتمذ  رقم : )و ( ٜٕٓٚض يف سنن أبػي داود رقم : ) (ٕٔ)
 (.ٜٖ٘٘جامش رقم : )ػض يف الو ( ٙٓٔٗال  يفة : ) ال ل لة (ٕٕ)
 (.ٔٔٚٗ)موضوع( ، سل لة األحاديث ال  يفة رقم : ) (ٖٕ)
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 ، بكبشػػو يف يػػـو ال يػػد (رقػػاؿ: " ضػػحى رسػػوؿ اهلل  ()عػػن جػػابر بػػن عبػػداهلل ػ  ٜٔ
َِ َواأَلْر َ ِإنِّثثج َوجَّْهثثُت َوْجِهثثَج ِللَّثثِذي لَ رفقػػاؿ حػػو وجههمػػا:  ثثَماَوا )إ  آخػػر ا"يػػة(  دطَثثَر السَّ

"…(ٕ٘). 
 :لطلب٘ العله* َاٜندٗ مَن٘ 

قػػاؿ الشػػيا ناصػػر ال ػػنة وقػػامش البدعػػة وخادتػػة الػػػمحد و اإلمػػاـ الػػػمحدِّث ال بلمَّػػػة ػتمػػد ناصػػر 
 الدين األلبانػي رزت  اهلل : 

مػش بيػاف ضػ ف  ، لقػد جػرش كثػه  ال  وز ذكر اضتديث ال  يف إالَّ  القاعدة الحادية عشرة)
هم علػػى روايػػػة ػحاضر علػػى اخػػ بلؼ مػػػذاهبهم واخ ،اصااػػػمؤلفو وال سػػيما يف ال ،ػػػر الػػػمػػن الػػ

وا علػػى ال ػػ يفة منهػػا جهػػبلً مػػنهم بال ػػنة أو ُهػػبػِّ نأ دوف أف يػُ  (راألحاديػػث اظتن ػػوبة إ  النػػيب 
أعنػػػػػػػي  -وب ػػػػػ  هػػػػػؤال  م خ،،و فيهػػػػػا ، ػرغبػػػػػًة أو ك ػػػػػبلً مػػػػػنهم عػػػػػن الرجػػػػػوع إ  ك ػػػػػب الػػػػػ

 ]ي ػا(ل األعمػاؿ خاصػة ، قػاؿ أبػو اػامة فػػلوف يف ذلك يف أحاديػث ف ػػي  اه –الػم خ،،و 
وهػػذا عنػػد الػػػمحققو مػػن أهػػل اضتػػديث وعنػػد ):  ([ٗ٘الباعػػث علػػى إنكػػار البػػدع واضتػػوادث " )ص  "

حت الوعيػػد يف قولػػ  ػدخػػل اػػ وإالَّ  مأ لِػػعأ   أمػػر: إفْ وَّ بػأػػيػُ  علمػػا  األصػػوؿ والفقػػ  خطػػي ، بػػل ينبغػػي أفْ 
 .   (ب فهو أحد الكاذبو " روا: م لميرش أن  كذ حديثٍ ػ: " من حدث عنػي ب (ر

هذا حكم من سكت عن األحاديث ال  يفة يف الف ا(ل فكيػف إذا كانػت يف األحكػاـ وؿتوهػا 
 ؟ واعلم أف من يف ل ذلك فهو أحد رجلو :

                                                                                                                                                         
 ( . ٜٗٓال  يفة رقم : ) ال ل لة)ض يف جداً( ،  (ٕٗ)

اإلماـ األلبانػي رزتُ  اهلل : )من آ ار هذا اضتديث ال يئة أف اركت سنن صػحيحة مشػهورة منهػا ال قيقػة فقػد روش البخػار  وغػه:  قاؿ
 من حديث سلماف بن عامر ال يب مرفوعاً قاؿ : "مش الغبلـ عقيقة فاهرقوا عن  دماً " .

 ( .ٕٖٔٔم : )رقابن ماج  ض يف سنن و ( ٜٕ٘ٚض يف سنن أبػي داود رقم : ) (ٕ٘)



 

 

 وداخػػلأ  للم ػػلمو فهػػو غػػاشأ   علػػى ضػػ فها بِّػػنأ إمػػا أف ي ػػرؼ ضػػ ف الػػك األحاديػػث وال يػُ  - ٔ
 يف الوعيد اظتذكور . ح ماً 

 ( : ) يف هػػػػػػذا الػػػػػػػخرب دليػػػػػػل علػػػػػػى أفَّ  ٛ - ٚ/  ٔقػػػػػػاؿ ابػػػػػػن حبػػػػػػاف يف ك ابػػػػػػ  " ال ػػػػػػ فا  " ) 
عليػ  وهػػو ي لػم ذلػػك يكػوف كيحػػد  ؿأ وِّ ُقػػا اػُ مَّ ػِمػ (رم ي،ػػا عػن النػػيب ػإذا روش مػػا لػ ثأ دِّ حأ الػػمُ 

: " مػن روش عػين حػديثاً وهػو يػرش أنػ   (رخرب ما هػو أاػد قػاؿ ػظاهر ال على أفَّ ، الكاذبو 
فيمػػػا يػػػرو  أنػػػ  صػػػحيا أو غػػػه  اػػػاؾٍّ  لب فُكػػػ -ولػػػػم يقػػػل : إنػػػ  اػػػيقن أنػػػ  كػػػذب  -كػػػذب . . " 

منكي " )ص ػي " ال،ػاـر الػػهاد  فػػونقلػ  ابػن عبػد الػ خرب " .ػي ظاهر خطػاب هػذا الػػداخل فصحيا 
 ( وأقر: .ٙٙٔ - ٘ٙٔ

وقػد ،  دوف علػمٍ  (رأي ػاً إلقدامػ  علػى ن ػب ها إليػ   مػفهو آ وإما أف ال ي رؼ ض فها  - ٕ
( يف مقدمػػػػة "  ٘]روا: م ػػػلم ) رقػػػػم : " بكػػػل مػػػػا شتػػػػش ثأ دِّ أف حُيأػػػػ مر  كػػػػذباً ػ: " كفػػػػى بالػػػ (رقػػػاؿ 

 (رم الكػػاذب علػػى رسػػػوؿ اهلل ػ، فلػػػ  حػػو مػػن إ ػػػ ([ٕ٘ٓ" وهػػو ؼتػػرج يف " ال،ػػحيحة " ) صػػحيح 
أنػ  واقػش يف الكػذب عليػ   -ومثل  من ك بػ   -أفَّ من حدث بكل ما شت    (رد أاار ألن  ق

وا"خػػػر : هػػػذا الػػػذ  ، األوؿ : الػػػذ  افػػػرتا:  ،الػػة فكػػػاف ب ػػػبب ذلػػػك أحػػػد الكػػاذبو ػت (ر
( : " يف هػػذا الػػػخرب زجػػر للمػػر  أف حيػػدث بكػػل مػػا شتػػش  ٜ/  ٔ)  قػػاؿ ابػػن حبػػاف أي ػػاً ، نشػػر: 

حل ػحديث ال يػػمػن ال ي ػرؼ ضػ ف الػ النػوو  بػيفَّ  حأ وقػد صػرَّ   صػح   " .ح  ي لػم علػم اليقػو
أو ب ػؤاؿ أهػل  كػاف عارفػاً   حث عليػ  بػال ف يذ عنػ  إفْ ػل  أف يهجم على االح جاج ب  مػن غػه بػ

 ٓٔ)ص : مقدمػة ال ػ يفة  . راجش " قواعد ال حػديث " ، وراجػش " ال مهيػد " يف م يكن عارفاً ػال لم إف ل
 .(ٔ)هػ ( ا .( ٕٔ –

 

 
 

                                                           
 ماـ الػمنة فػي ال  ليع على فق  ال نة" .ػمقدمة " ا (ٔ)
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 طشنطرتيين طةسضاوةكان
 ة قوسئاني ثريؤص . 1
 ة كتيَبة فةسموودةييةكان ، وةك : 2

 ػ صحيا البخار  .
 ػ صحيا م لم .

 ػ صحيا سنن أبػي داود .
 ػ صحيا سنن الرتمذ  .

 صحيا سنن الن ا(ي .ػ 
 ػ صحيا سنن ابن ماج  .
 ػ صحيا الػجامش ال،غه .

 ػ سل لة األحاديث ال،حيحة .
 ة كتيَبة فقوىيةكان ، وةك: 3

 ػ ف ا البار  ارح صحيا البخار  ، للحافو ابن حجر ال  قبلنػي .
 ػ ارح صحيا م لم ، لئلماـ النوو  .

 ة الػمباركفور  .ػ اػحفة األحوذ  بشرح جامش الرتمذ  ، لل بلم
 ػ الػمجموع ارح الػمهذَّب ، لئلماـ النوو  .

 ػ الػمغنػي البن قدامة الػمقدسي الػحنبلي .
 ػ نيل األو:ار ، لل بلمة الشوكانػي .

 ػ ال يل الػجرار ، لل بلمة الشوكانػي .
 ػ سبل ال بلـ ارح بلوغ الػمراـ ، لل بلمة ال،ن انػي .

 ة تةفظريةكان : 4



 

 

 كثه .  ػ اف ه ابن
 ػ اف ه ف ا القدير للشوكانػي .

 نووطةس
 حمند عبد السمحً لطٔف: مامؤطتا 

 (بكالوريوس فـي العلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية)
 (87781988623: ) كةالسكوسدطتان ة 
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