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بسم اه الرحمن الرحيم، الحمد ه والصاة والسام على رسوله وعلى آله وصححهه، أمحا ب:حدأ ًح بام بكحم ومرحهمحا ًح  
، موضححو  مهححم  "اأضحححية" وم:نححا ًحح  مححادة الضوححه موضححو  ،المسححىوا الرابحح  ،دورة بصححا ر علححى  ححهكة اللريحح   لححى اه

 نحىاجه جمي:ما.
 

 م:نى اأضحية ومشروعيىها 
 أي ما يُذبح ً  أيام عيد اأضحى. ،حى بهاسم لما ُيض   أواأضحية ً  اللغة 
، -وجح  عح   –بمحا  لحى اه ما يُذبُح من بهيمة اأن:ام ً  يوم اأضحى وما ب:حد   لحى آخحر أيحام الىشحري   ور   أواصلاحما 

"أجمحح   قححال ابححن قدامححةأحية، ضححقححد أجمحح  أبحح  ال:لححم علححى مشححروعية اأُ ، بححذ  يُوححال لهححا اأضحححية وجم:هححا أضححاح 
حح  ا جمححا  حح  السححنة ًو ذٰولِحح و ووموححن  "قححال  :ححالىأ  ،"المسححلموع علححى مشححروعية اأضحححية ومشححروعيىها ًحح  الكىححاي ًو

حا ِمحن  حوْوحووا اْلُولُحويِ  ًوِإنح هو ح  ححديا الهحرا  ، محهواأضححية محن  ح:ا ر اه  :حالى وم:الِ ، 32أ الحح  "يُح:وِظْم  و:وا ِرو الل ِه  ًو
 ضحح ىمحن "أ -ى اه عليحه وسحلمصحل  –مسحلم قحالأ قحال النهح   ً  الصححيحين وبحذا لضح  -رض  اه عنه–ن عازي ب

وبحذا  ،مسحلمصححيح  ".ن ةو المسحلمينو قه و الص اِة ًإن ما ذبحو لنضِسه، ومن ذبحو ب:دو الص حاِة ًوحد  حم  نُسحُكه، وأصحايو ُسح
  .سُ مسلمين ومن الن  نة الن أع اأضحية من سُ هيِ حديا عظيم يُ 

 
 اأضحية من أعظم  :ا ر ا سام

  ال:حام ًح  جميح  اأمصحار ُسح" نها من أعظم  ح:ا ر ا سحام و النُ  أ-رحمه اه–ولهذا يوول  يخ ا سام ابن  يمية 
حاِ   لِل حِه روِي اْل:وح "أوالنس  موروع  بالصاة ً  قوله ِ   ووُنُسِك  ووموْحيوحايو وومومو وقحد  أقحال ،162اأن:حامأ " الوِمينو ِ ع  صواو

حرْ  " قال  :الىأ ووِلُكحِ  أُم حةج جو:وْلنوحا مونسوحكما " وقحال  :حالىأ ، مر بحالنحر ممحا أمحر بالصحاة، ًح2أالكحورر " ًوصوحِ  ِلروبِح و وواْنحو
حِة اْأونْح:وحامِ  حا لوُكحم ِمحن  وح:وا ِِر " أ-سحهحانه–ال وقح، 34أالحح  " لِيوْذُمُروا اْسمو الل ِه عولوٰى موا روزوقحوُهم ِمحن بوِهيمو وواْلهُحْدعو جو:وْلنوابو

حر   يحْ ًِيهوا خو حا وولٰوِكحن يحونوالُحُه الىح ْوحووٰا ِمحنُكمْ " وقحالأ، 36أالحح  " الل ِه لوُكْم  حا ووِو ِدمواُابو  .."37أالحح " لوحن يحونوحالو الل حهو ُلُحوُمهو
ًكيحححج يجحححوز أع  ،ه وبهحححا  ُحححذمر قصحححة الحححذبيحرنحححا با هحححا  ملىِحححمِ لحححة  بحححرابيم الحححذي أُ وبححح  محححن مِ .." يوحححول  حححيخ ا سحححامأ

المسحلمين ملهحم بحذا أعظحم محن  حرك الحح  ًح  ب:ح  السحنين  كُ رْ محنهم، و حوح هم يىرموع بحذا ِ يض:لحه أححد  المسلمين مل  
-،  عام ًرض  على الكضاية أنه من  ح:ا ر ا سحام والضححايا ًح  عيحد النححر محذل  بح  بحذ وقد قالواأ  ع الح  م   
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ا" أحكام ميةمن  "اأضحية  رة الع س الد  ( 11من  2صفحة )   "4"بصائر  در
 

ض:  ً  م  بلحد ًيظهحر " ُ  قالأض:  ً  مكاع خاص"  ُض:  ً  م  بلدج ب  والصاة بخاف الح  ًيُ  -ي:ن  اأضحية
 من مجمو  الضىاوا. -رحمه اه–انىهى مامه    له ما ِ يظهر بالح "سُ   والذبح له والنُ مرُ اه وذِ  بها عهادةُ 

 
 الحكمة من اأضحية 

ححولهححذ  اأضحححية حِ  عليححه –ة  بححرابيم ن  علححى ن:مححة الحيححاة، منهححا  حيححا  ُسحح -سححهحانه و :ححالى–منهححا  ححكر اه  م مثيححرةكو
ومنهحححا محححا ًيهحححا محححن الىوسححح:ة علحححى اأبححح  واأقحححاري والجيحححراع والضحححيوف و  هحححار الضحححر  والسحححرور  -الصحححاة والسحححام

  اأن:ححام لنضحح  لوححأنححه خو  -وجحح       عحح–هالغححة ًحح   صححدي  مححا أخهححر بححه اه  راقححة الححدم مُ  ًحح  والىحححدب بن:مححة اه، ومنهححا أع
 ع ً  ذبحها ونحربا لىكوع ط:امما له.ا نساع وأوذِ 

 
 ُحكم اأضحية
ً  ذل  خاف مشهور بين الضوها ، ًالجمهور علحى أع اأضححية سحنة مةمحدة   ب   جب أو ب  سنة؟ ُحكم اأضحية

 ،يححه ًمححن مححاع قححادرما ًلححم يضححح  ًإنححه يحح رموعل ،ليسححو واجهححةم، وذبححب الحنضيححة  لححى أع اأضحححية واجهححُة علححى الوححادر
 .-رحمه اه–بذا الوول  يخ ا سام ابن  يمية  واخىارو 

 
 على أع اأضحية ليسو واجهةدلي  الجمهور 

 أححدُُمم وأرادو  ال:شرُ  دخ و   ذا"قالأ  -ى اه عليه وسلمصل  –واسىدل الجمهور ب دلةج منها حديا أم سلمة أع النه   

ًيحه  "يضحِح  أع وأرادو "ًوولحهأ  روا  مسحلم، صحححه األهحان ، "بشحرِِ   حياماِ محن  محن  وح:رِِ  و يمح    ًحا ،ضحِح يُ  أع
 .شياة وبذا ي:ن  أنها ليسو واجهةم  :لي  اأضحية على ا رادة والم

 
 ضح ى عن أمىه -صل ى اه عليه وسلم-النه  

، سحوادج  ًح  كُ ، ويهحرُ سحوادج  ًح  يلح ُ  ،أقحرعو  بكحه ج  أمحر يحِه وسحل مو أع  رسحولو اِه صحل ى اهُ عل"محذل  ًح  ححديا عا شحةأ   
 ، وينظحرُ  سحوادج  ً  ، ويهركُ  سوادج  ً  يل ُ " ،ي:ن  له قروع  ابرة "أقرعو  مه ج "، "به  و ضحِ ليُ  ً ُِ  و به . سوادج  ً  وينظرُ 

ًح  بلنحه سحواد ، يهحرك ًح  سحواد أي بنحاك سحواد  ًح  قوا محه، يلح  ًح  قحوا م، ًح  رجليحه، ًح  أرجلحه سحواد  و  "سحوادج  ًح 
يحا عا شحُة   أًوحال لهحا "ًح ُ   بحه ليضحح  بحهبحذ  الصحضة  -ى اه عليحه وسحلمصحل  -وحول عينيه سواد  بكذا اخىحار النهح  

حه . رحم قحال . ا حوِذيها بحجرج ًض:لو . رم أخذبا، وأخذ الكحه و ً ضحجو:وهأ رم قال. بوُلِم  الُمْديوة باسحِم اِه  أرحم ذبحو
   .والحديا روا  مسلم ً  صحيحه" رم ضح ى به ومن أُم ِة محمدج  . هم!  وه  من محمدج وآِل محمدج . الل

 .-ى اه عليه وسلمصل  –ه ىُ يو حِ ضْ عنهم أُ  تْ أو  و جْ ى عن أمىه ً و قد ضح   -ى اه عليه وسلمصل  –وجه الدِلة أع النه  
 

 وي اأضحيةدلي  الحنضية على وج
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ًوصوحِ  ِلروبِح و "ًاسحىدلوا بوولحه  :حالىأ  ،وجهوا اأضحية وبحو قحول ب:ح  المالكيحة واخىيحار ابحن  يميحةأما الحنضية الذين أ 
عليحه وسحل م ضوحح ينا مح و رسحوِل اِه صحل ى اهُ "قحالأ     ِلحجو ضياع الهو سُ  ي بنُ دُ نْ ا جا  ً  حديا جُ مو ولِ ، 2أالكورر "وواْنحورْ 

ًلمحا انصوحروف رآُبحُم النهح   صحل ى اهُ عليحه وسحل م أنهحم  الصحاِة، قهح و  ذوبوححوا ضوححايابم ، ًإذا أُناس  قحدُأْضِحيوةم ذاتو يومج 
 قهح و  ذبوحح موحن" -بحذا أمحر  بالحذبح- "..ُأخحروا مكانوهحا ًليوحذبوحْ  الصحاةِ  قهح و  ذبوحح موحن أًوحال الصحاِة، قهح و  قحد ذوبوححوا

واأححو  ، والححديا مىضح   عليحه "علحى اسحِم اهِ  ًليوحذبوحْ  حىى صحل ْينا ومون ماع لم يوذبوحْ  ُأخروا، مكانوها ًليوذبوحْ  الصاةِ 
 .اأضحية  ُ دو أع ا نساع الوادر ِ يو 

 
 حكم اأضحية المنذورة 

  .ًهذ  واجهة  ا ضاقما "م  عام   و حِ ضو أُ  نذر  أعْ     نذر ا نساع أضحية يوولأ "ه علو وأما اأضحية المنذورة، قد ي 
 

 ضحيةاأُ  صح ة  رو 
 .اأضحية ح  ضحية لها  رو   سىة، ِبد منها حىى  صِ اأُ 
 لشر  اأولأ أع  كوع من بهيمة اأن:اما  
ع ،  ذما بح  محن او ذا قي  الهور دخ  ًيهحا الجحوامي  و ذا قيح  الغحنم دخح  م:هحا المح ،أي من ا ب  أو الهور أو الغنم 

ًِح  "لم:  لووله  :حالىأ ا ب  ومن الهور والجوامي  ومن الض ع أو الغنم ومن ا ًِ و لوُهحْم وويوحْذُمُروا اْسحمو الل حِه  لِيوْشحهوُدوا مونوحا
 .28أ الح  "م ْ:ُلومواتج عولوٰى موا روزوقحوُهم ِمن بوِهيموِة اْأونْح:وامِ  أوي امج 
حينِ لو أمْ  بكهشوحينِ  ضح ى النه   صل ى اهُ عليه وسل م"ًو  حديا أن  ً  الصحيحين قالأ   اأملحح  أأملححين" رنوينِ أقح حو

حينِ  مهشوحينِ "بو الذي ًيه بياض  وسواد  لكن بياضه أمثحر  ذبوحهمحا بيحِد ، وسحم ى ومه حر، ووضوح  رجلوحه علحى  أقحرنويِن، أملحو
 ، على جانحب عنح  الكحه  حىحى ِ يىححرك عنحد الحذبح، ًح  نُ ي:ن  وض  رجله على صضحة ال:ُ  .مىض  عليه "ِصضاِحهما

 روا  مسحلم صححيح مسحلم، "الضحْ عِ  ِمحنو  جوذوعحةم  ًىحذبوحوا ،علحيكم ي:ُسحرو  أعْ   ِ . ن ةم ُمِسح  ِ بوحوا وحذ ِ"ححديا جحابرجأ 
 وسي    م:نا .

ا ُحكحح  عححن الحسححن بححن صححالح أنححه أجححاز الىضحححية محح كححوع مححن بهيمححة اأن:ححام  ِ  وبححذا مجمحح   عليححه أع اأضحححيةو  نمححا
لىضححية بحالظه ، وأمحا أع يضحح  ا نسحاع محثام بالحدجاا ًهحذا ِيصحح بهورة الوح  و ِ ما ُحك  أيضما عنه أنه أجاز ا
  جماعما، اأضحية  نما  كوع من بهيمة اأن:ام. 

 
 الشر  الثان أ أع  كوع قد بلغو السن الم:ىهرة  رعما

ا دوع الجذعحة محن من غيحر الضح ع ِو بمح الث ِنيةالىضحية بما دوع  ئُ ج ِ ًا  ُ  ِبد أع  هلغ الههيمة السن الم:ىهرة  رعما
محن  الث ِنيحةمن الهور محا أ محو سحنىين، و  الث ِنيةمن ا ب  ما أ مو خم  سنوات، ما أ مو خم  سنين، و  الث ِنيةالض ع، 

 ئجح  ًيُ   ِ ًح  الضح ع الث ِنيحةً  الىضحية ب ق  محن  ئج  ِيُ  ،سىة أ هر   من الض ع ما أ م  ذو والجو  الم:  ما أ مو سنة
ِ  "أن، محن الم:ح  أ محو سحنة لححديا جحابرسحنين، محن الهوحر أ محو سحنىي 5من ا ب  أ محو  الث ِنية   من الض ع،ذو الجو 
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جمح   وبحذا مُ  الث ِنيحةة بح  سحن  المُ  ،صححيح مسحلم " وذبوحوا  ِ ُمسن ةم .  ِ أْع ي:ُسرو عليكم ، ًىحذبوحوا جوذوعحةم ِمحنو الضحْ عِ 
:ىمحد علحى وعلا  وينهغ  الححذر محن الىسحاب  ًح  بحذ  المسح لة، ِو يُ حكى الخاف  ِ عن اأوزاع  عليه أيضما، ِ يُ 

قول الهحا    ِ أع يكحوع روحةم، الهحا   يريحد أع  مضح   جار حه ًربمحا محذي ب:ضحهم، ربمحا محاع جحابام بالسحن ًيوحول بحذ  
 .ضحية صلح للُ 

 
 بام لك  يصح ذبح  اأضحية  ر  السن

و ِ ًححا  صححح اأضحححية بهححا، ِو عهححرة بكثححرة اللحححم، قححال ا مححام  الثالثححةالهوححرة ِ بححد أع  ححىم لهححا سححنىاع و ححدخ  ًحح   
محن مح   ح  ج محن ا بح  والهوحر  الث ِنيحةة بح  سحن  المُ " قحال ال:لمحا أ ،ً   حرحه علحى صححيح مسحلم -رحمه اه–النووي 

ح، "والغنم ًما ًوقها قالأ وبذا مجم   عليه على ما نوله الواض  عياض   محن الضح ع بنحا ذو ع، الجوح  محن الضح ذو أمحا الجو
عحة محن الضح ع محا لهحا ذو الجمهحور علحى أع الجو  ،" ِ أْع ي:ُسرو عليكم ، ًىذبوحوا جوذوعةم ِمحنو الضحْ عِ  "يوول ً  الحدياأ

، ي:نحح  سححوا   اسححىل:نا أع نحح    بمححا بححو أمهححر أو ِ ًىصححح علينححا أولححم يشحح     أ ححهر يصححح الىضحححية بهححا، سححوا    وحح 6
 النووي وغير ،  ذما بذا  ر  السن.أ هرج ً  جمي  اأحوال مما ذمر  6له  الىضحية بالغنم بما

 
 
 
 السامة من ال:يوي المان:ة من ا ج ا  أالشر  الثالا  
-رسحول اه قحالأ سحم:وُ  ي، ًح  ححديا الهحرا  بحن عحاز صح أع  كوع ً  اأضححية عليها ِ  بناك عيوي منصوص   

ِ يجححوُز ِمححن الض حححايا أربحح  أ ال:وححْوراُ  الهححِيُن عووورُبححا وال:وْرجححاُ  الهححِيُن "ب:ه يوححولأصححا يوححول وأ ححار ب -ى اه عليححه وسححلمصححل  
 الحديا عند أب  داوود والىرمذي والنسا   وأحمد. 1" عروُجها والمريضُة الهِيُن مروُضها وال:وْجضاُ  ال ى  ِ  ُنوِ 

ابيضاضما  يدل دِلحةم  حابرةم  هي   ت حىى  صير مث  ال ر، أو  و وال:ور ي:ن  انخسضو عينها أو برز  ،ن عورباال:ورا  الهيِ 
ح ،ن الذي  ظهر أعراضه على الههيمة مالحمى الى   و:دبا عن المرعى و من   حهيىهاعلى عوربا، المرض الهيِ  ي رو والجو

 لوح  بح  اله يلحة  ِ ل:جضحا  الىح ن الذي يمن  الههيمة من السير م  الهها م السحليمة، االذي يضسد لحمها، ال:را الهيِ 
 .د  بها ما ماع مثلها أو أ   لحو ويُ  ،، ًهذ  ال:يوي اأرب:ة  من  من ا ج ا  ا ضاقماعظامها الى  ِ مخ ً 

 
 نى ال:حاج ة عحن المشح ، ِو بمولوعحة  ححدا اليحدين أو الحرجلينمْ ِو بحال    ، هصحر ِ الىضححية بال:ميحا  الىح   ج ئًا 

بحاي أولحى  ذا مانحو مولوعحة اليحدين أو الحرجلين أو  ححدا اليحدين أو الحرجلين، وأمحا محن ً  جح ئ  ذا مانو ال:رجحا  ِ
، و ذا محاع الحن   جح ئقلح  أمثحر محن النصحج ًإنهحا ِ  ية ًإذا مسحر أولْ ع أو مولوعة اأو ذُ ع مولوعة اأُ مكسورة الورْ 
 ذما بحذ   لوحو ِو قحرع لهحا،  الىح  خُ الجم حا  جح ئلوحو ِ ذنحب لهحا، ممحا الهىحرا  الىح  خُ   جح ئ، و  ج ئأو أق  ًإنها 

 السامة من ال:يوي.

                                                 
 .صحيح ابن حهاعهِيُن مروُضها وال:وْجضاُ  ال ى  ِ  ُنو " "ِ يجوُز ِمن الض حايا أرب  أ ال:وْوراُ  الهِيُن عووورُبا وال:وْرجاُ  الهِيُن عروُجها والمريضُة ال 1
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ا" أحكام ميةمن  "اأضحية  رة الع س الد  ( 11من  5صفحة )   "4"بصائر  در
 

 

 ه  المال  ه  الشر  أو من قِ ح  أو م ذونما له ًيها من قِ ض  لكما للمُ أع  كوع مِ  أالشر  الراب 
ِ  صح الىضحية بما ِ يملكه ا نساع، مالمسروق والمغصوي أو المح خوذ بحدعوا باطلحة، ِ يصحح الىوحري  لحى اه 

حىحى ِ  بذل ،  صح من الم ذوع لحه محن قهح  الشحر  محول  اليىحيم يضحح  لليىحيم  ذا جحرت ال:حادة بحذل  -   وج ع   –
ِبد من المال  وس نهه علحى مسح لة محن يشحىري  له بإذنهمِ وو الومي  من مال مُ   ضحية صح ينكسر قلهه ب:دم اأضحية، 

.  اأضحية بالوزع وا خال بهذا الشر  ب:د قلي ج

 
 أضحية عن طري  الخل  ما حكم ذبح

 أخل  ا نساع وذبح أضحية غير ؟  لوذبح ا نساع أضحية غير  دوع  ذنه؟ أو ماذا  ماذا لو

يكىشحج أنهحا ليسحو لحه، ًهحذا ذبحح أضححيةم    ا نساع ًيى:ج  ًيحذبح أضححيةم  رحم وبذا يحص ، وبذا يحص  أع ي 
لحه ًح  ًح  رسحالةج  -رحمحه اه–مر الشحيخ ابحن عثيمحين ً  ذل  صور، ً  ذل  صور مما ذ لم ي ذع له،  لغير  با  ذنه
   اأضحيةأ

 أع ينويها عن صاحهها أالصورة اأولى   
ب  بهيمة غير  ربما ماع صديوما له محثام ًحذبحها ينويهحا عحن صحاحهها، ليسو ذبيحىه ليسو بهيمىه و نما  بو ي:لم أنها
ًحإع   جح ئ، و ذا قلنحا لحم علحى الصححيح  جح ئم لح ت و ع لحم يحرضو ب:حد ذلح  أجح أو ًحإع رضح  صحاحهها يوول الشحيخأ 

 ه،  ذا بذ  الحالة اأولى أع ينويها عن صاحهها.:ضى عنالذابح يضمنها، يضمن مثلها  ِ أع يُ 
 أع ينويها عن نضسه أالصورة الثانية 

عنحه ِو   جح ئِ  اع ي:لحم أنهحا لغيحر  ًإنهحانضسه ِ عن صاحهها، ًحإع مح لكه ينويها عنأنه مما قلنا أخل  يظنها أنها مِ 
 ع محاع قحد  ،عحن صحاحهها أجح أتت عحن صحاحهها، ا المخلئ أجح أو ع ماع ِ ي:لم مهذ ،هاهِ احِ ويضمنها لصو  عن غير 

ححر    ذا ذبححح  -بححذ  الصححورة الثانيححة- ذا ذبححح  ،مثحح  اللحححم لصححاحهها،  ذما ؛ق لحمهححا وجححب أع يضححمن مثلهححاذبحهححا ًو
لكححه مححا صحححو اأضحححية عححن أحححد،  ع مححاع ِ ي:لححم وأخلحح  نهححا ليسححو مِ ذبيحححة غيححر  ونوابححا عححن نضسححه  ع مححاع ي:لححم أ

 ًإنها  صح عن صاحهها.
 أع ِ ينويها عن أحدج  أالحالة الثالثة 

بالححذبح وبحذا قححد يحصحح  مححن ب:حح   نمحا أراد أع يححذبح اأضحححية ِو نححوا عحن نضسححه ِو عححن غيححر ، ومحا وِمحح  ِو ملححج 
  ًح  الحذبح، ًحا  جح ئ عحن أححدج ل:حدم النيحة وم حيحذبح مح  أنحه لحم يُ :ج  ً  اأحواش عنحد  اأضحاح  ًيسحىارين ًالج   

 وقي   ج ئ عن صاحهها.
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ا" أحكام ميةمن  "اأضحية  رة الع س الد  ( 11من  6صفحة )   "4"بصائر  در
 

   نية الىضحية أالشر  الخام 

دي، ِبححد أع يححذبح ا نسححاع الذبيحححة وبححو ينححوي أنهححا أضحححية ممححا أع بححذا يشححىر  أيضمححا ًحح  ال:ويوححة، ويشححىر  ًحح  الهحح
وعلححى بححذا ًححا يصححح أع يشححىري ا نسححاع  ،صحححيح الهخححاري النيححات"" نما اأعمححال بلحححديا وبححذا با ضححاق المححذابب

نحوا ًيهحا اأضححية، ِ  صحح ِ أضححيةم ِو عويوحةم وبنحا بحو لم  ُ ا ذُ أنها عندم ،ضحيةبهيمةم مذبوحةم رم يوول بذ  أ
هححا ب:ححد وزنهححا مثيححرما مححن النححاس يشححىروع الههححا م حيححةم علححى أع يكححوع رمنأع  هححا، يل ننهححه علححى بححذ  المسحح لة الىحح  أ ححرت 

ذبح نححدد الحثمن حىحى  ُح ذ  الههيمحة طيحب محم رمنهحا؟ يوحول محا، بحو يىضح  مح  صحاحب الههحا م أنح  س  حىري بحمذبوحة
الههيمة، انىههوا بذا ي:نح  أع الهيح  محا صحح، الهيح  أوِم محا صحح لجهالحة الحثمن، وححين ذبحهحا قحد ذبحح  حياما ِ يملكحه، 

نا الثمن، بنا صحح الهيح  لكنحه ايع يشحىري ووُ  وب:دما ذبحها ًا  صح أضحيةم، قد ذبح  ياما ِ يملكه زنو لحمما وعًر
 الىضحية عند ذبحه وبذ  مس لة   و  مثيرما للسج. ا ِو يصح أع يضح  بلحمج لم ينوِ لحم، ا ىرا لحمم 

 
 يجب  را  الههيمة حية

ا  محا أع  ُ  را م ،  حصححيحما را الههيمة وب  حيحة  حرا م شىو  ذما ًالواجب ً  بذ  المس لة أع  ُ  را بحالنظر بحذ  شحىو صححيحم
ححا أضحححيىهض ححم بثمنهححا بنححا صححح الشححرا  وأصححهح المُ جحح و رمنهححا مححذا أو أع  ححوزع حيححةم ويُ  رححم عنححد الححذبح ينححوي  ،ح  مالكم

ع ب:د ذل  لحمما، ا ىرا ب:د ذلح  أ يكوع  نما قد ا ىرا ًهذا ،الذبح  لى ب:در  ودير الثمن اأضحية، أما أع يةخ
 ال:ويوة ِو ً  اأضحية أنه ا ىرا لحمما. هذ  ِ  صح ِ ً ىرا ب:د ذل  لحمما ًا  ،وِم ما صحالشرا  أ

 
  را  اللحم ِ يصح ً  اأضحية ِو ً  ال:ويوة

حا محا ملح  مِ و ب، الحويوحةًح   ِيملح  ونية الجازر ِ عهرة بها مونه نوا اأضحية ِ عهرة بها ًوحد نوابحا عحن  حخ ج  لكم
رحم يوحول أبي:هحا ب:حد ذلح  علحى  بنيحة اأضححية، ذبحا ح هط الحثمن ولحو ذبحح الجحازرما علم الحثمن أو ُضح صحيحما  ِ ب:د

ِ يجحوز أع  هيح   ،هحا ع اأضححية أصحام ِ  ُ ضام و نما يكوع قد باعهم لحمما أأي يج ئ ريد اأضحية ًإع ذل  ِمن ي
 .هذا محرمصارت أضحية رم  هي:ها ً ،ميج  وول ب لحم اأضحية

 
 على خاف نذمر  وقو الذبح من ب:د صاة ال:يد  لى آخر أيام الىشري ً   أع  كوع الىضحية ألشر  السادسا
ى اهُ صحل  - سوحِم:ُو النهح بحن عحازي قحال ححديا الهحرا  ًح   ما قه  صاة ال:يد ًإنما ب   اة لحم وليسو أضححية،وأ

أ بِِه ِمن يوومِ " أيخلب ًوال -معليه وسل ، ًمحن ً:وح  بحذا ًووحد أصحايو  ،نا بذا أْع ُنصحل  ع أو لو ما نوهدو رحم نورِجح و ًنونحوحرو
مىضح   2"ًإنمحا بحوو لححم  يُحووِدُمحُه أبلحِه، لحي  ِمحن الن ُسحِ  ًح   ح  ج ر قهح  أع يصحل  ومون نوح-النحر ب:د الصاة -ُسن ىونا
لصححاة أع ي:يححد الححذبح ب:ححد أمححر مححن ذبححح قهحح  ا -ى اه عليححه وسححلمصححل  -، وسححه  م:نححا حححديا جنححدي أع النهحح  عليححه

                                                 
 نحر ومن سنىنا، أصاي ًود بذا ً:  ًمن ًننحر، نرج  رم نصل ، أع بذا يومنا من به نهدأ ما أول  ع"أ ًوال يخلب وسلم عليه اه صلى النه  سم:و 2

 (.1961) ومسلم ،(965) الهخاري  روا "    ً  النس  من لي  أبله، يودمه لحم بو قه  أع يصل  ًإنما
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ا" أحكام ميةمن  "اأضحية  رة الع س الد  ( 11من  7صفحة )   "4"بصائر  در
 

ِ  ،مصحر محن اأمصحار ًحا صحاة عنحدبمًح   مكحاع ِ صحاة ًيحه م بح  الهحوادي ليسحواً   و ذا ماع ا نساعالصاة، 
ي:نح  ينىظحروع وقححو  ،مححج ر ً:ح  صححاة ال:يحد ب:حد طلحو  الشحم  قيحد رُ صحاة لل:يحد ًيهحدأ وقحو الحذبح عنحدبم ب:حد قحدْ 

دقحا   أو  ر ضا  الشم  قيد رمح رم ي يدوع عليه قدر الصاة نحو خمح ة بذا اوي يدوع عليه نحو رب  ساع الشروق
 سو دقا   ب:دبا يذبحوع.

 
 مىى ينىه  وقو اأضحية

م الىضحححية الجمهححور علححى أع أيححا بحح  ينىهحح  ذلحح  بيححومين ب:ححد ال:يححد أم بثارححة أيححام ب:ححد ال:يححد؟ ؛آخححر وقححو اأضحححية 
سححىدلوا ، واوالحنابلححة ،والمالكيححة ،لىشححري  بححذا مححذبب الجمهححور مححن الحنضيححةيححوم ال:يححد ويومححاع ب:ححد  مححن أيححام ا أرارححة

قحالوا  ،روا  مسحلم 3"أع  رسولو اِه صل ى اهُ عليِه وسل مو نهى أع  ُةمح و لححوُم اأضحاح  ب:حدو رحابج  "أ بحديا ابن عمر
عحن  م ، وأنحه وردوقو يحرم ًيه اأً   ااأضاح  ب  رارة أيام لو ماع اليوم الراب  يوم ذبح لكاع الذبح مشروعم   ذما

 .نب:  الصحابة  خصي  ذل  بيومي
 ي:نح  يحوم ال:يحد ورارحة أيحام ب:حد  وبحذا محذبب الشحاً:ية وقحول، الوول الثان  أع الىضحية  هوى  لحى آخحر أيحام الىشحري 

عحن النهح   -  اه عنحهرضح-م لِ:حهيحر بحن مُ لححديا جُ  ،خىار   يخ ا سحام وغيحر للحنابلة وقول جماعة من السلج وا
أي صححالح   ،"محح   ِمنمححى مونحححر  " روا  أحمححد، 4"محح   ِمنمححى مونحححر  وومحح   أي ححاِم الى شححريِ  ذبححح  " أقححال -ى اه عليححه وسححلمصححل  -

حى ححديا نحُ   ًحدل علحى أع اأيحام الثارحة ،"وومح   أي حاِم الى شحريِ  ذبحح  "للنحر ًيحه،  حيْ هحو ملهحا  حدخ  ًو قحال  أل  قحالذو الُهح ةشو
، دل علححى أع روا  مسححلم5"أي ححاُم الى شححريِ  أي ححاُم أوْمحح ج وُ ححريج وِذْمححرج لل ححِه عحح   وجحح   " أ-ى اه عليححه وسححلمصححل  -رسححول اه 

 ب:د . الثارة الى  يوم ال:يد ًو ً   ض: اأيام ملها صالحة للذبح وبذا بو الوول اأ هر أع اأضحية  ُ 
 

 حرحكم الىضحية ً  ليال أيام الن  
 أبذا خاف بين الضوها  على رارة أقوال اللي  ًو ً    ِيىمكن من النحر  ب:  الناس قد ِ 

 وويوحْذُمُروا "أسىدلوا بظوابر النصوصاللي  واً   الذبح ِ يج ئ، ِ يج ئاللي  ً   أع الذبح كيةمذبب المال
ًِ  أوي امج  حِة اْأونْح:وحامِ وويوحْذُمُروا اْسح"النهار  اأيام ي:ن  "اْسمو الل ِه  ًِح  أوي حامج م ْ:ُلوموحاتج عولوحٰى موحا روزوقحوُهحم ِمحن بوِهيمو  "مو الل حِه 

  .أيام م  أيام الىشري  بلض  اأيام ،28أالح 

 محذبب الجمهحور محن الحنضيحة والشحاً:يةةلكحن مح  الكرابح الليح  مجح ئ  ًح   بهوا  لى أع الحذبحوالجمهور ذ ، ،
الغالحب ًح   اللحم الكرابة أنه قد يى:ذر  ضرقة، وجه الكرابةاللي  لكن م   ً  ا  الىضحيةوالحنابلة على  ج  
   . ج ئنها ِالخاف، خاف من قال   حىمال الغلط وخروجما منًيى خر  وزي:ه وا

                                                 
 .صحيح مسلم 3

اتج موقج  وارًو:وا عن ُعرنةو وم   م دِلضةو موقج  وارًو:وا عن ُمحِسرج ًُك   ًجاِا منمى مونحور  ًو  مِ  أي اِم ال 4  .صحيح ابن حهاعى شريِ  ذبح " "م   عًر

، وِذْمِر اِه"5 ، وُ ْريج  .صححه األهان  "أياُم الىشريِ  أياُم أْم ج
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ا" أحكام ميةمن  "اأضحية  رة الع س الد  ( 11من  8صفحة )   "4"بصائر  در
 

 مححن الحنابلححة وبححو  قححول جماعححة ،الكرابححةذلحح  جححواز الححذبح لححيام محح  عححدم ًحح   والوححول الثالححا أنححه ِ مرابححة
يحىحاا  لحى دليح   الكرابحةع الوحول بأي وقحو وأًح   ذبحح الحيحواع أبحا  -سحهحانه- ع اهمذبب ابن ح م أ

 .أع  ذبح اأضحية ليام أونهارام  وبذا بو الراجح أنه ِحرا
 

 آداي وُسنن اأضحية
   أبذ  الىضحية لها آداي ولها سنن من ذل   

    ضحِ حكم حل  الش:ر و وليم اأ اًر لمن أراد أع يُ 
عليح  وأردت اأضححية ًحا ححرا  ذي الحجحة ذا دخح   حهر  الجمهحور يوولحوعذل  على قحولين،  ً  خىلج الضوها ا
 ماعحةللشحاً:ية وقحول جمحام أحمحد ووجحه ا  بحو محذبب والوحول الثحان  ، ياما أخذت من  :رك أو  ضرك أو بشر   لو

محن ليلحة اليحوم اأول محن  من أراد اأضحية وقد دخح  اليحوم اأول أو بغحروي الشحم  من السلج واخىار  ابن ح م أع
 -ى اه عليحه وسحلمصحل  -أع النهح   لححديا أم سحلمة ،م أع يحلح   ح:ر  أو ي خحذ محن أ ضحار أنحه يححرُ  حجحة هر ذي ال

ح  روايحة-ًرأا بال ذي الحجة ًا يمح  محن  ح:ر  ِو محن أ ضحار  يذبُحُه،  يريد أع بح  ذِ عند   ماع "من أقال و " ًو
وبحذا  ،روا  مسحلم 6"حىحى ُيضحِح  -، ِ من  :ر  ِو محن أ ضحار من جلد  ِ يول   ياا ي:ن بشر ه من  "ِ من بوشور 

د  و  7ذابحالحويوحة بالحً   يم ذل ، وبذا يى:ل ضى  به مثير من مشايخنا  حر ما يُ  ب بلحه  نمحا الحذابح ي:نح  ِولحي  بح ِو
   عضوام المضح  صاحب اأضحية.حِ ضالمُ 
 
 د الشضرة عند الذبحو حدا سىوهال الوهلة عند الذبحا
محن صحلى صحا ونا، واسحىوه   " أذل  ا جمحا  وقحد جحا  الححدياً   وقد حك سىوهال الوهلة عند الذبح امن السنن  

ًححا ُ ْخِضححروا اهو ًحح  -صححل ى اه عليححه وسححلم-،قهلىونححا، وأمحح  ذبيحىونححا، ًححذل  المسححلُم، الححذي لححه ذمححُة اِه وذمححُة رسححوِله
 .روا  الهخاري"ذمِىه.

ى اه صحل  -بحن أوس أع النهح   ضحجا  الشحاة ونحوبحا لححديا  وحد اد  عنحد يننن  حداد الشحضرة،  ححداد السحكِ من السُ  
لو   ،   م ِ  على ا حساعو  مىب اهو   ع  " أقال -عليه وسلم . ةبححةو. و ذا ذبححىم ً حِسحُنوا الذِ ًإذا قىلىم ً حِسُنوا الِوىحْ

 .روا  مسلم 8"ذبيحىوه ولُيِحد  أحدُمم  ضر وه. ًلُيِر ْ 
 

 ُسن ة نحر اله:ير والىكهير 

                                                 
 .صحيح مسلم"من ماع لُه ذبح  يذبُحُه، ًإذا أوبو   باُل ذي الحجِة ، ًا ي خذوع  من  :رِِ  ِو من أ ضارِِ   ياما، حىى ُيضِح "  6
 صححه األهان ."  ذا دخ  ال:شُر و أراد أحدُمم أع ُيضح و ، ًا يم   من  :رِ  ، و ِ من بشورِ   ياما"  

ابحالُمضحِ  7  .  ولي  الذ 

لوححةو . و ذا ذبححىم ً حِسححُنوا "رنىحاِع حضظُىهمحا عححن رسحوِل اِه صححل ى اهُ عليحِه وسححل مو . قحالأ   ع  اهو مىححب ا حسحاعو علححى محِ   حح ج  . ًحإذا قىلححىم ً حِسحُنو 8 ا الِوىحْ
 .صحيح مسلمالذبحو . ولُيِحد  أحدُمم  ضر وه . ًلُيِرْ  ذبيحىوه" 
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ا" أحكام ميةمن  "اأضحية  رة الع س الد  ( 11من  9صفحة )   "4"بصائر  در
 

 وبح  المكحاع الحذي الوبحدةِ ًح   ضحري بحربحة أو آلحة ححادةوالنححر بحو أع يُ  ححر نححرماة أع اله:ير ا ب  يُنن  أيضام من السُ 
هوحر والغحنم ولحو لذبح اة وأع يُحن  ل:حن ط:نمحا بحذ  الُسحيُ أو نححر أسض  ال:ن  وأعلى الصدر، آخر ال:ن  وأعلى الصحدر يُ ً  

حححححر وسحححححل م عليحححححه اهُ  صحححححل ى الن هححححح    أع  "أححححححديا جحححححابرًححححح   بححححح  ًحححححا ححححححراأنحححححه عكححححح  ًحححححذبح ا   وسحححححِىينو  رارمحححححا نحو
 .روا  مسلم 9"هيِ دْ وأ رمه ً  بو  ماغهور ًنحور علًيا أعلىو 

ى بكهشحين أملححين ضحح  "سحم ى ومهًحرححديا أنح  ًح   سحم  ويكهحرنحه يُ ًإ نن مذل  الىكهير عند ذبح اأضحيةمن السُ 
سحىحهاي الىكهيحر، الىسحمية الىسحمية واًح   سحىحهاياِ أي جمح  عليحهوبحذا مُ ، 10"أقرنين، ذبوحوهما بيحِد ، وسحم ى ومه حر

 ة.ن  ًيها خاف مهير بين الضوها  منهم من يرابا  رطما لكن الىكهير سُ 
 

 ذبح اأضحية أًض  من الصدقة بثمنها
ب:حح  النححاس يوححول ِداعحح  للضحححية ن خححذ رمنهححا ًن:ليححه للضوححرا ،  يىصححدق بثمنهححا؟أيهمححا أًضحح  ذبححح اأضحححية أو أع 

ولححذل  م:ححاعج مثيححرة،  ،ابثمنهحح دقصوححجمهححور الضوهححا  مححن الحنضيححة والمالكيححة والحنابلححة علححى أع الىضحححية أًضحح  مححن الى  
محذبب ب:ح  الضوهحا  ًح   ةجهحًإع الىضحية وا ،   هار بذ  الش:يرة، وأيضما-ى اه عليه وسلمصل  - حوي  سنة النه  

 .ال:ام ملهً   مضىو  هاواأضاح   ضوت بضوات وقىها بخاف الصدقة، ًالصدقة باب ًكيج  ُىرك،
 

 زر ج   من اأضحية؟اب  يجوز  علا  الج
ًحا  لحى رمحن  أو ذبحح اأضححية ًإنحه يحىحاا  لحى أجحرة ار  ذاالجحازر أو الجح    ؛ علا  الجازر محن اأضححية رمنحام لذبححه 

:لحى محن اللححم صحدقة أو  مراممحا  ضحاًة  لحى يجحوز أع يُ  علحى أع بحذ  أجر حه، :لى محن اللححم أو محن الجلحديجوز أع يُ 
وأع -الهُححدع ي:نحح  ا بحح -هنِححدْ بُ  علححى أقحوم أع -عليححه وسححلم اه ىصححل  - اه رسححول أمرنح  " علحح  قححالأ لحححديا ،أجر حه

 11"قحال نححن ن:ليحه محن عنحدنا ،أعل  الج ار منهحا أِو  -ى  هرباالى  عل اأ يا -وجلودبا وأِجل ىها أ صد ق بلحمها
 ضحية ِ يجوز الم:اوضة بش   منها.واأ عن عمله أجرة  عوض  بو ار جازر أو الج   دً   لى الع ما يُ أ ،مسلم  روا
 

 ؟ب  يجوز بي  جلد اأضحية
ن ه ًحا يجحوز  :حي  أج ا هحا ومحا  ه بجميح  وْ نوحيح  :و ع اأضحية بالحذبح  حو ، أمذل  ِ يجوز أحد أع يهي  جلد اأضحية

   ."منها ب  ينىض  به ِ يهي  جلدبا ِو  يااو " أ زاد المسىونِ  قال ً ، أخذ ال:وض عنها
 محمحد بحن محمحد الشحيخ قحال  حيخنا ،عليحهًهحا  الجلحد ًحا  ح   ًحذبب الضويحر  ،لكن لو  صدقو بالجلد على ًوير

أعليىحه الضويحر رحم ذبحب نضح  المسحلخ و ً    شىرا الجلد رمة  ما  ذا ماع بناكأ" أ-اه حضظه- الشنويل  المخىار

                                                 
نةج ًلم ا انصروف  لى المنحوِر نحور رارما وسِىينو بيِد  رم  أعلى علًيا ًنحور "أع  الن ه9  .صحيح ابن حهاعما غهور منها"    صل ى اهُ عليه وسل م ساق م:ه ماةو بدو

يِن أقرنويِن، ذبوحهما بيِد ، وسم ى ومه ر، ووضو  10  .صحيح الهخاري  رجلوه على ِصضاِحهما" "ضح ى النه   صل ى اهُ عليه وسل م بكهشويِن أملحو

  ارو منهحا . قحال " نححن نُ:ليحه محن "أمرن  رسوُل اِه صل ى اُه عليه وسل مو أع أقومو على بدنِه . وأع أ صحد قو بلحِمهحا وجلوِدبحا وأجل ِىهحا . وأع ِ ُأعلح و الجح 11
 .صحيح مسلمولي  ًيها أجُر الجازِر"  عنِدنا " . ًو  روايةج أ عن النهِ  صل ى اهُ عليه وسل مو 
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ا" أحكام ميةمن  "اأضحية  رة الع س الد  ( 11من  10صفحة )   "4"بصائر  در
 

أعليىحه ًحالضوير  ذا  ، رمات  شىري بناك مثير من المجازرً    "ًا ب س أو لهذ  المةسسة باعه لهذ  الشرمةالضوير و 
 انىهى من  رحه على ال اد. ،ًها  الجلد ًا ب س بذل 

 
 بثمنه؟ ليىصدق ب  يجوز بي  جلد اأضحية

أنححا ، المسحح لة اأولححى أع يهيحح  الجلححد لي خححذ رمنححه، لكححن بححذا يوححول وعنححدنا مسحح لة أخححرا أع يهيحح  الجلححد ليىصححدق بثمنححه
، روايحةًح   الجمهور يمن:حوع ذلح  وأجحاز  الحنضيحة وأحمحدذل  خاف ً   ،أ صدق به أبي  الجلد ورمنه ِ أخذ   نما

وسححواقلها  اويجححوز بيح  جلودبحح رعايىحهًحح   بححن حمحداعأبححو عهحداه  وقححال" ودأمولح حضححة الًح   الوحيم رحمححه اهقحال ابححن 
مححام أحمححد أع ابححن عمححر بححا  جلححد بوححرة ا  حححى   وا -رحمححه اه-مححام أحمححد نحح  عليححه ا  ورأسححها والصححدقة بححثمن ذلحح "

ويىصحدق  قحال ينىضح  بهحا ؟صحن  بهحاقلحو أبح  عهحداه جلحود اأضحاح  محا يو " أ، قحال  سححاق بحن منصحورق بثمنهو صد  
 رواية.ً   بذا مذبب الحنضية وأحمد اذم   "ها  ويىصدق بثمنها قال ن:م حديا ابن عمربثمنها، قلو  ُ 

هححا للضويححر، ، بححذ  ليسححو مإعلا  علححا  الجلحود للجم:يححات الخيريححة  ىححولى بي:ححه و ىصحدق بثمنححهًحح   وعلحى بححذا ِ حححرا
ا:ية   خذ  رم  هللجم ير ي خذ رم يهي  ًا حرا ولكن بذ الضو بوحول الحنضيحة جحواز بي:حه، أع بيح   ي:ه بذا يكحوع أخحذم

ى محذبب الحنضيحة موع الجم:يات  هي  الجلحود و ىصحدق بثمنهحا بحو علح    م ن  أنو الذي ب:ىه،  ذما  المومِ الومي  مهي
 نهم يمن:وع ذل .إالجمهور ً على مارواية وأً   وأحمد

 
  هي  اأضحية الممنوعة لصور المن 

 ححىروا الهوححرة ًححإذا ا ،بوححرةًحح   ع يشححىرك سححىة مححثام مححا يوحح  ًيححه مثيححر مححن النححاس جهححام أية الممنححو  مححن صححور بيحح  اأضححح
منهحا للسحاب   انوبا للضحية بحثوا عن ساب  ً دخلو  م:هم بالثمن وبذا ي:ن  أنهحم يهي:حوع جح  م وقالوا بذ  أضحية عي  

ِم قه   را   ذا أرادوا أع يكونوا سه:ةيهي:وع السه  للساب  وبذا ِ يجوز،   .ها وقه   :ينهاًابد أع يجىم:وا أو
 

 مس لة  :يين اأضحية
نححو اأضحححية  ر هححو أحكححام مثيححرة علححى يِ خىصححربا أع الضوهححا  يوولححوع  ذا عُ سحح لة  :يححين اأضحححية مسحح لة مهمححة س م 

بحححو ذبحهحححا بنيحححة و  محححا بالض:ححح و أع  وحححول بحححذ  أضححححية، محححا بحححاللض   :يحححين اأضححححية يكحححوع بححح مرينأ   :يحححين اأضححححية، 
ِم عاأضحية أو راا  ا نسحاع اأضححية وبحو ينحوي  ن أضحية م:ينة، أما مجرد أع يشىريبا بنية اأضحية  ذا مانو بد

ِم عن أضحية م:ينةأنها  ًحا  ى:حين  ِ بوولح   ،ولم ي:ينها باللض  ًإنها  هوى  اة مغيربا من الههحا م أضحية وليسو بد
ِم عن  اة م:ينة.حيبذ  أضحية أوبذبحها بنية اأض  ة أو بشرا ها بد

 
 ب:  اأحكام المى:لوة بى:يين اأضحية

 ِ  لح ِيجوز بي:ها ِو الىصرف ًيها ِو  خراجها محن المِ ، منها أنه  ذا  :ينو اأضحية  :ل  بها جملة من اأحكام 
بحذ  ًح   نهحا لح م الوررحة  نضيحذ اأضححيةي:يومنها أنه  ذا محات بحو ب:حد   ،أع يهي:ها لي    بهورة مثام   ع أبدلها بخير منها
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ا" أحكام ميةمن  "اأضحية  رة الع س الد  ( 11من  11صفحة )   "4"بصائر  در
 

 ِ يسحى:ملهامحن مناً:هحا  نحه ِ يسحىغ   حيااأ ومنها ،نو أضحيةم يِ أنها قد عُ  ولي  لهم أع يوولوا أع بذ   رمة، الههيمة
ها  ِ أع يكححوع أنضحح  لهحححا   ها أو يحىححاا ولححدبا  ليهحححا ِو يجححالحححرب ِو يرمههححا ِو يحلححب لهنهحححا بمححا ينوصححًحح   صححًو
ومنهحا أنهحا لحو  :يهحو  يد ،ً   لكه وأصهحو أمانةًخرجو عن مِ  -وج    ع   -صدق بهذا الصوف أنها  :ينو ه ويى

 :يهحو  سحرت رجلهحا محثام نهحا أصحهحو عحورا  أو مُ   الشاة أو بذ  الهورة أضحية رم  بذ قلو ي:ن ، عيهما يمن  ا ج ا 
ذلح  بحا ً:ح  منحه وبحا مثلهحا يجحب عليحه بحدلها، أو أع يوح   يض:  ذل  بض:لحه و ضريلحه ًيجحب عليحه ما أعًهنا نوولأ  
ِم  يذبحها م  أنها مى:يهة   ضريط ًُىج ا    :ينو سليمة.لماذا؟ أنها قد  :ينو سليمة أو

 
 ما الحكم  ذا ضاعو اأضحية أو ما و أو ُسرِقو؟

   عً يضحام  ،رقوأضححية ضحاعو أو ُسحنها وقال  رقو، بذ  الشاة الى  عينها من اأحكام أيضام أنها  ذا ضاعو أو سُ  
ًحا ضحماع عليحه ِو   ع محاع بحا  ضحريطًإنحه يل محه بحدلها،  مكحاع لحي  ححرزماًح   ذلح  بىضحريط منحه مثح  أع يضح:ها ماع

   .    عليه أنها أمانة وقد ذبهو
  لضهحا بح مرج  :يهو ب  ما و، أع يكحوعما و ليسو   ومن ذل  أيضام لو  لضو لو  لضو بذ  اأضحية ي:ن  ما و مثام 

 بحو الحذا اعىحدا أع  ىلحج بض:ح  مالكهحانساع ًيه مالمرض وايًة السماوية ًىموت ًحا ضحماع عليحه، لإ ًيه ن ِ صُ 
  عليها ًما و ًيل مه بدلها.

ولحو محاع ِ  قحالوا ، ًهذا ايدم  ايخحر يل محه الضحماع يضحمنها لصحاحههاالحالة الثالثة أع يكوع  لضها بض:  آدم  آخر
   و ما و بآًة سماوية ًا     عليه.ا  اللري  ًحكمها مما لمينه مول  يمكن  ض

رقو  لححى غيححر مححا لححو  :يهححو أو ضححاعو أو ما ححو أو ُسححًحح   يىر ححب عليهححا الكححام مسححا    :يححين اأضحححية مسححا   مهمححة
                           .-مى اه على نهينا محمد وعلى آله وصحهه وسل  صل  -ذل ، واه أعلم و

 
  م بحمد اه

 و ضضلوا بناأ منىديات اللري   لى اه ً  ً  قسم  ضريغ الدروس ابدوا الدرس للنشر على النو 

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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