


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2  الدزز البّٗة

 

 

 مقذمة

 احلؿد هلل افذي أـرم ظباده بؿقاشؿ افطاظات، وافصالح.

 ألرباح.امـ األجقر، و اوضاظػ فؾؿممـغ ؾقف

 قف آيات افذـر افػصاح.ؾوافصالة وافسالم ظذ مـ أكزفت ظ

 ف ما ؽرد ضر، وشبح ؿؿري وصاح.بوظذ آفف، وصح

 [.201آل ظؿران:] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)

 [.2:]افـساء (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

  [.02-00]األحزاب:  (﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮽

، ورش األمقر ، وخر اهلدي هدي حمؿد ؾنن أصـدق احلديث ـتاب اهلل   أما بعد؛ 

 فة يف افـار3 وبعد...حمدثاهتا، وـؾ حمدثة بدظة، وـؾ بدظة ضالفة، وـؾ ضال

ؾفل صعرٌة مـ  ،األضحقةاألول مـ ذي احلجة أؾضؾ األظامل يف افعؼ و ؿـ أجؾؾ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )صعائر اهلل جيب تعظقؿفا ـام ؿال تعاػ: 

 (   ڦ

دا رواه  ،يـبغل االفتزام هبا، وإحقاؤها بافعؿؾ هبا وكؼها وشـة مـ شــ افرشقل 

ـ   ك افـَّبِلُّ »َؿاَل :  َأَكٍس  افشقخان َظ َ  َضحَّ زَّ ـَ ك َو  َذَبَحُفاَم بَِقِدِه َوَشؿَّ
ِ
َرَكغ   َأؿ 

ِ
َؾَحغ   َأم 

ِ
بَِؽب َشغ 

َؾُف َظَذ ِصَػاِحِفاَم َوَوَض   .«َع ِرج 

                                 
هل جاكب افعـؼ، وافسـة أن يشفد ادضحل أضحقتف، وأن يبارشها بـػسف، وأن يلـؾ مـفا  افصػحة:(2)

 .صقًئا ـام ؾعؾ افـبل 

 .( مـ حديث أكس 2211(، ومسؾؿ )3155رواه افبخاري ) متػؼ ظؾقف:(1)
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 أؿام افـبل »اهلل ظـفام  ؿال:  وروى أمحد وافسمذي بسـد حسـ ظـ ظبد اهلل بـ ظؿر ريض

 ؼ شـغ يضحلبادديـة ظ». 

، وؾقفا تؼرب إػ اهلل تعاػ بنراؿة افدم، وؾقفا  ويف األضحقة إحقاُء شـِة أبقـا إبراهقؿ

 تقشعة ظذ األهؾ وافػؼراء يقم افعقد، واإلهداء فذوي افؼربك واجلران.

ويـبغل أن تتعؾؿ ؾؼف األضحقة، إذا ــت شتضحل أو حتك إن مل تؽـ تريد أن تضحل، 

 .ف األضحقة فتعؾؿ مـ يسلفؽ ظـ ذفؽتعؾؿ ؾؼؾقـبغل أن ت

 وقد قضىت حديثي عَ فقْ األضحية صبعة عغز وبحثا، وِي:

 .األضحٗة حكي :املبحث األوه

 مب ٖضح٘ اإلٌطاُ ؟  :املبحث الثاٌي

 وا أقن ضَ اأُلضحٗة ؟  :املبحث الثالث

 عيَّ ُتجصئ الشاة ؟ :املبحث الزابع

 ٔقت األضحٗة. :املبحث اخلاوط

 كٗفٗة الربح. :ث الضادظاملبح

 واذا ٖقٕه أثٍاء الربح ؟ :املبحث الضابع

 واذا ٖطتحُب يف الربح ؟ :املبحث الثاوَ

 ِن جيٕش األضحٗة بأٌثى ؟ :املبحث التاصع

أُ تشرتك يف بقسة "ٖكُٕ ٌصٗبك  ضبع أٔ  أّٖىا أفضن: :املبحث العاعز

 زبع  أٔ ٌصف بقسة" أً أُ تربح شآ ؟

 أّٖىا أفضن أُ تربح شاة أً تربح بقسة ؟ احلادي عغز:املبحث 

                                 
 حتػة ( وشـده حسـ. 3/21افػتح (، وافسمذي ) 25/13حسـ: رواه أمحد )( 2)
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 العٕٗب اليت تبطن األضحٗة .  الثاٌي عغز:املبحث 

 بعض العٕٗب اليت ُتكسٓ يف األضحٗة ٔال تبطمّا . الثالث عغز:املبحث 

 بعض األخطاء يف األضحٗة. الزابع عغز:املبحث 

 ثالثة ٍُٖٕٔ ،ِن جيٕش أُ ٖشرتك ضبعة يف أضحٗة اخلاوط عغز:املبحث 

 ٔأزبعة ٍُٖٕ المحي فقط ٔلٗظ أضحٗة؟ ،األضحٗة

 بعض األوٕز املتعمقة باألضحٗة. الضادظ عغز:املبحث 

 شسٔط امُلَضحِّ٘. الضابع عغز:املبحث 
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 :املبحث األوه

 .األضحٗة حكي
 

 اختمف العمىاء يف حكي األضحية ِن ِي واجبٌة أً وضتحبة ؟ 

مجفقر أهؾ افعؾؿ أهنا ُمستحبة فؾؼادر، وهذا ؿقل أيب ؾؼال بعض افعؾامء بقجقهبا، فؽـ 

ظؿر بـ اخلطاب وأيب مسعقد األكصاري، وؽرهؿ مـ افصحابة رضقان اهلل و بؽر افصديؼ

 .هق ؿقل مجفقر أهؾ افعؾؿو ظؾقفؿ،

 . ، وثقاهبا جزيؾاألن أجرها ظظقؿ جدً  3ؾقـبغل فؾؿسؾؿ أن ال يػرط ؾقفا

 

 

 

   :املبحث الثاٌي

 ٌطاُ ؟مب ٖضح٘ اإل
 

ما ظدا و ،أو إباًل  اأو بؼرً  األضحقة تؽقن مـ هبقؿة األكعام، ؾنما أن يؽقن ؽـاًم  قاه العمىاء:

 ذفؽ ال ُُتزئ يف األضحقة .
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  :املبحث الثالث

 وا أقن ضَ اأُلضحٗة ؟
 

 اجلذع مـ افضلن : أي ما بؾغ شتة أصفر.

 : ما بؾغ شـة ـامؾة .تغما ـرس ِشـَّ افثـل مـ اداظز 

 دخؾ يف افثافثة .و ـل مـ افبؼر : ما بؾغ شـتغ ـامؾتغافث

 ودخؾ يف افسادشة . اافثـل مـ اإلبؾ : ما بؾغ مخس شـقات متامً 

 

  :املبحث الزابع

 ؟عيَّ ُتجصئ الشاة
 

 ؟أي ظـ ـؿ صخص ُُتزئ افشاة

أهِؾ بقتف وإن ـثروا، ؾؾق فرجؾ أربع زوجات، وـؾ زوجة ظـدها مخس و ُُتزئ ظـ رجؾ

 فد، جُيزئ ظـفؿ خروف واحد.ظؼة و

أهؾ و أي رجؾ وأهؾ بقتف يشسك مع رجؾ آخرال جيقز اصساك اثـغ يف صاه   قاه العمىاء:

 ، فؽـ رجؾ وأهؾ بقتف يف صاه جيقز. بقتف

 .افبؼرة:  ُتزئ ظـ شبعة

ِـ  َجابِرِ ؾعـ  ـَا َمَع افـَّبِلِّ »َظب ِد اهلِل، َؿاَل:  ب  ـ  َسَ َجِّ َواف   اص  ؾُّ َشب َعٍة يِف َبَدَكةٍ يِف احل  ـُ َرِة   ،«ُعؿ 

َبَدَكةِ  ُك يِف اف  َسَ َُزورِ  َؾَؼاَل َرُجٌؾ جِلَابٍِر: َأُيش  ُك يِف اجل  َسَ نِ  َؿاَل:؟َما ُيش  ُبد  ـَ اف   .َما ِهَل إاِلَّ ِم

                                 
 افبدكة: هل اإلبؾ.(2)

 واجلزور: افبعر.(1)
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ُف َؿاَل:  فَظـ  و َكا َمَع َرُشقِل »، َأكَّ َبدَ   اهللَِكَحر  بِقَِّة اف  َُدي  ـ  بِاحل  َبَؼَرَة َظ ـ  َشب َعٍة، َواف  َكَة َظ

 .«َشب َعةٍ 

 

 

  :املبحث اخلاوط

 ٔقت األضحٗة.
 

 أي متك تذبح األُضحقة ؟

بعض افـاس يذبح فقؾة افعقد يقم ظرؾة بافؾقؾ، وهذا خطل، وبعض افـاس يذبح افصبح 

 حلؿ أو صدؿة. ؾال ُتزئ ظـ األضحقة ؾنكام هل  اؿبؾ أن يذهب فصالة افعقد،  وهذا خطل أيًض 

 وإكام افقؿت احلؼقؼل يبدأ مـ بعد صالة افعقد. 

فق ؾرضـا أكؽ يف مديـة واشعة، ويقجد أكاس ـثرة ؾؿجؿقظة صؾت يف اخلالء، وأكاس 

 يف خالء آخر، وؽرهؿ يف ذفؽ ادسجد وؽرهؿ يف مسجد اآلخر.

صالة ظقد ظؼون صالة ظقد ، ؾؿتك يبدأ وؿت ذبحؽ فألضحقة؟ وهـاك  أي فديـا مثاًل 

 ؟تـتفل ؿبؾ األخرى بربع شاظة مثاًل 

 اجلقاب: يبدأ وؿت ذبح أضحقتؽ مـ وؿت أول صالة ظقد تـتفل ـام ؿال افعؾامء.

فؾصالة يف مسجد تعرف أن إمامف يطقؾ بافصالة، وتعرف أن هـاك  ؾؼد تذهب مثاًل 

ة اذبحل يصع افعقد يف ربع شاظة، ؾتخز زوجتؽ أو ابـتؽ أول ما تـتفل اخلطب امسجدً 

 األضحقة. 

فؾؿرأة أن تذبح األضحقة، وجيقز فؾؿرأة احلائض أن تذبح وافرجؾ  اوكـتبف أكف جيقز رشظً 

 اجلـب أن يذبح، ألن بعض افـاس يظـ أن هذا ال جيقز، ؾؼد ـاكت افـساء ظذ ظفد افـبل 

                                 
 (.2521( صحقح: رواه مسؾؿ )2)

 (.2521( صحقح: رواه مسؾؿ )1)
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 يت زوجفا ؾقجد افطعام وؿد ُأظد.لوافصحابة يذبحـ افشاة ويطفقـفا، وي

 

 

  :بحث الضادظامل

 كٗفٗة الربح
 

شؿك وـز ووضع رجؾُف ظذ غ ذبحفام بقده ضحك بؽبشغ أمؾح ثبت أن افـبل 

 .صحاؾفام

 األمؾح: ما ؾقف بقاض وشقاد، وافبقاض أـثر.

 افَصحػة: هل جاكب افعـؼ. 

ظذ اجلـب  ووضع رجؾف  ،ويؽقن األيؿـ فألظذ، أضجع اخلروف ظذ جـبف األيرس

 ح.اآلخر  ويذب

 

  :املبحث الضابع

 ؟واذا ٖقٕه أثٍاء الربح
 

 يؼقل بسؿ اهلل، اهلل أـز، افؾفؿ هذا ظـ ؾالن وأهؾ بقتف، افؾفؿ تؼبؾ مـل. 

ِؿ »حقـام ذبح ؿال:  ؾافـبل  تِل اهللُ، وَ اهللِبِس  ـ  ُأمَّ ـ  مَل  ُيَضحِّ ِم ، َهَذا َظـِّل، َوَظؿَّ َزُ ـ   .«َأ

ِؿ اهلِل» يف رواية:و  دٍ بِاش  ِة حُمَؿَّ ـ  ُأمَّ ٍد، َوِم ٍد، َوآِل حُمَؿَّ ـ  حُمَؿَّ   .«، افؾُفؿَّ َتَؼبَّؾ  ِم

                                 
 .( مـ حديث أكس 2211(، ومسؾؿ )3155رواه افبخاري ) متػؼ ظؾقف:(2)

، (، مـ حديث أيب شعقد 22032(، وأمحد )2312(، وافسمذي )1120( صحقح: رواه أبق داود )1)

 وصححف األفباين.

 (، مـ حديث ظائشة ريض اهلل ظـفا.2210) ( صحقح: رواه مسؾؿ5)
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 :املبحث الثاوَ

 واذا ٖطتحُب يف الربح ؟
 

 . اأن تشحذ افسؽغ جقدً  .2

سٍ  ديثحل 3أن تريح افذبقحة .1 ـِ َأو  اِد ب  ـ  َرُشقِل اهللِ  َصدَّ ُتُفاَم َظ ، ، َؿاَل: ثِـ َتاِن َحِػظ 

ِسـُ »َل: َؿا ُتؿ  َؾَلح  ِؼت َؾَة، َوإَِذا َذَبح  ِسـُقا اف  ُتؿ  َؾَلح  ، َؾنَِذا َؿَتؾ 
ٍ
ء ؾِّ ََش  ـُ َساَن َظَذ  ح  ِ َتَب اإل  ـَ قا إِنَّ اهلَل 

ح  َذبِقَحَتفُ  َرَتُف، َؾؾ ُرِ ؿ  َصػ  ـُ ُقِحدَّ َأَحُد ب َح، َوف   .«افذَّ

اخلروج ، ؾتخرج مـ بقتؽ إذا خرجت إػ ظقد األضحك يستحب فؽ أن ال تلـؾ حغ 

 .ترجع تػطر مـ أضحقتؽ أي جزء مـ أضحقتؽ ـافؽبد مثاًل و جائع تصع افعقد

 .وكـتبف أن مسلفة افتثؾقث مل يصح ؾقفا حديث، إكام هل اجتفاد مـ بعض افعؾامء

إن و إن أراد أن يدؾع افثؾث فؾػؼراء، وافثؾث فبقتف، وافثؾث هدايا ؾعؾ، فقاه بعض العمىاء:

يتصدق ببعضفا ؾعؾ، ـلن يؽقن هـاك رجؾ يلتقف ضققف ـثر، بنمؽاكف و أراد أن يلـؾفا ـؾفا

مـفا  اـبرً  اأو جيعؾ جزءً  -إن أراد أن يثؾث-أن يبؼل ثؾث اهلدايا ببقتف فؾضققف أن يلـؾقه 

 ببقتف يؼدمف فؾضققف ؾفذا مـ إـرام افضقػ يقم افعقد.

 ؾقجقز فؽ أن تلـؾ فؽ افؽبد ـؾف.

 يستحب فإلكسان أن يػطر مـ أضحقتف يقم افعقد. اإذً 

تضع افباؿل يف افثالجة، وتؼقل: أؿؾ ما يؼع ظؾقف و وفقس معـك هذا أن تلـؾ ـؾ ذبقحتؽ

اشؿ افؾحؿ كتصدق بف، كتصدق مـفا بربع ـقؾق، هذا ؽر صحقح، ؾؽؾام تصدؿت بقء أـثر 

َما َبِؼَل  :، ؿافت-أي األضحقة- ماذا بؼل مـفا"دا رجع ؾؼال:  ـان أجرك أظظؿ، ألن افـبل 

                                 
 (.2233( صحقح: رواه مسؾؿ )2)
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تُِػَفا؟ ـَ تَِػَفا:  ، ؿال -أي تصدؿـا هبا ـؾفا وبؼل فـا افؽتػ ؾؼط-إاِلَّ  ـَ ؾَُّفا َؿد  َبِؼَل إاِلَّ    .«ـُ

 أي بؼل أجرها ـؾفا إال ـتػفا افذي شـلـؾف.

ق اصسى وإن  ـان اإلكسان فق أـؾ أـؾة ؾـقى هبا افتؼقي ظذ ظبادة اهلل أخذ أجره ، وف

ؾـقى بف أن يعغ أوالده ظذ ضاظة اهلل ألخذ أجره واكؼؾب هذا األـؾ يف حؼف إػ  افبقتف ضعامً 

اصسى ثقبُا وأراد افتجؿؾ بف أمام افـاس وإطفار كعؿة اهلل ظؾقف ؾنكف حقـئذ  فق أن رجاًل ، وضاظة

 يمجر ويثاب.

 

 

  :املبحث التاصع

 ِن جيٕش األضحٗة بأٌثى ؟
 

 حقة باألكثك وافذـر، وفؽـ افذـر أؾضؾ وأوػ ألمريـ :اجلقاب: جيقز افتض

 مـ األكثك يف افغافب.  ااألول : أكف أـثر ثؿـً 

أن افـبل صذ اهلل -ـام مر معـا  -ضحك بذـر، ـام يف صحقح مسؾؿ  افثاين : أن افـبل 

 شؾؿ ضحك بؽبشغ ، وافؽبش هق ذـر افـعاج. و ظؾقف

 

 

 

 

 

 

                                 
( مـ حديث ظائشة ريض اهلل ظـفا، وصححف 17170(، وأمحد )1700( صحقح: رواه افسمذي )2)

 افسمذي، وواؾؼف األفباين.
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  :املبحث العاعز

ٌصٗبك  ضبع أٔ زبع  أٔ ٌصف  ٖكُٕك يف بقسة أُ تشرت أّٖىا أفضن:
 أً أُ تربح شآ ؟ بقسة

 
 ألمريـ :3 اجلقاب: األؾضؾ أن تذبح صاه

 أهنا ذبقحة ـامؾة. .2

فق ـان افبؼر أؾضؾ فضحك بف و ضحك بلؾضؾ َشء، وهق افشقاه افغـؿ ألن افـبل .1

 .  افـبل 

 

  احلادي عغز:املبحث 

 بقسة ؟ أّٖىا أفضن أُ تربح شاة أً تربح
 

ألن افبؼرة ذبقحة ـامؾة ـذبقحة افشاه، ؾال ؾضؾ فؾشاة  3األؾضؾ أن تذبح بؼرة اجلواب:

 ظؾقفا، بؾ افبؼرة أؾضؾ مـفا فؽثرة افؾحؿ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 02  الدزز البّٗة

 

  الثاٌي عغز:املبحث 

 العٕٗب اليت تبطن األضحٗة 
 

َبٌع َأر  »ؿال:  أن افـبل  ،افزاء ابـ ظازب ؾقام رواه  هـاك أربعة ظققب حددها افـبل 

َجاُء، اف   َعر  ُ َمَرُضَفا، َواف  َبغِّ ُ َظَقُرَها، َواد َِريَضُة، اف  َبغِّ َراُء، اف  َعق  : اف  ََضاِحلِّ ِزُئ يِف األ  ُ اَل ُُت  َبغِّ

تِل اَل ُتـ ِؼل َؽِسَرُة، افَّ  .«َطؾ ُعَفا، َواف 

 

  الثالث عغز:املبحث 

 يت ُتكسٓ يف األضحٗة ٔال تبطمّا بعض العٕٗب ال
 
 

 أن تؽقن مؼطقظة األذن . .2

 أن تؽقن مؽسقرة افؼرن ..1

 يف األضحقة، وهذا خطل. ئبعض افـاس يظـ أن افؽبش افذي ال ؿرون فف ال جيزو

 

 

 

 

                                 
(، 5277(، وابـ ماجف )7512(، وافـسائل )2720(، وافسمذي )1101( صحقح: رواه أبق داود )2)

 وصححف افسمذي، وواؾؼف األفباين.(، 21320وأمحد )

 



قْ األضحٗةفيف      03 

 

  الزابع عغز:املبحث 

 بعض األخطاء يف األضحٗة
 

ـلن يؼقل اجلازر شلذبح فؽ، وأخذ أجريت  ،إعطاء اجلاسر وَ األضحية مثَ جشارتْ.1

 . ة أو األضحقةرؿبة افشاادذبح 

ـِ َأيِب َضافٍِب  حديثافدفقؾ ظذ ذفؽ و َأن  َأُؿقَم َظَذ   اهللِ، َؿاَل: َأَمَريِن َرُشقُل  َظِعِّ ب 

َاِزَر ِمـ َفا َصق ًئا، َوَؿاَل:  طَِل اجل  ِسَؿ ِجاَلهَلَا َوُجُؾقَدَها، َوَأن  اَل ُأظ  كِِف، َوَأن  َأؿ  طِقفِ »ُبد  ـُ ُكع   .«َكح 

وأرشؾ فف مـ  ،مثاًل  اأظطقف أجرتف ظؼيـ جـقفً  اؾؼرً  هذا اجلازر رجاًل  وإن ـان

 ظذ شبقؾ افصدؿة ال ظذ شبقؾ األجرة.  األضحقة بعد ذفؽ حلاًم 

 بيع جمد األضحية:.2

َرَة  ال جيقز بقع جؾد األضحقة3 حلديث َد : » اهللَِؿاَل: َؿاَل َرُشقُل  َأيِب ُهَري  ـ  َباَع ِجؾ  َم

ِحقَّتِ  ِحقََّة َففُ ُأض   .«ِف َؾاَل ُأض 

 أؿؾ ما ُُيؿؾ هذا احلديث ظذ افؽراهة، أي يؽره بقع جؾد األضحقة. قاه العمىاء:

فؽـ فق ـان جؾد األضحقة هـاك أصخاص جيؿعقكف ويبقعقكف ومـ ثؿ يتصدؿقن بثؿـف ؾال 

ح وكحقه، فق ـان جؾد األٌضحقة شقتؾػ ظـدك إذا ــت ال تستطقع أن تدبغف بادؾو َشء ؾقف،

 بعف وتصدق بثؿـف ـؾف، وبذفؽ تؽقن مل تستػد مـف بقء.

 :لٍاظ يغرتك يف بقزة أكثز وَ صبعةأُ بعض ا .3

ـلن يؼقل أحدهؿ شـشسك شبعة يف بؼرة، وفؽـ ثالثة شقلخذون ثالثة أرباع األضحقة، 

                                 
 (، وصححف األفباين.5022( صحقح: رواه ابـ ماجف )2)

(، وحسـف األفباين يف 2/721(، وافبقفؼل يف افؽزى )1/711( حسـ: رواه احلاـؿ يف ادستدرك )1)

 (.1221صحقح اجلامع )

 



 04  الدزز البّٗة

 وأربعة يشسـقن يف افربع، ال ُتقز هذه األضحقة دـ شقلخذون أؿؾ مـ افسبع.

 

  اخلاوط عغز:ث املبح

ٔأزبعة  ،ثالثة ٍُٖٕٔ األضحٗة ،ِن جيٕش أُ ٖشرتك ضبعة يف أضحٗة
 ٍُٖٕ المحي فقط ٔلٗظ أضحٗة؟

 
اَمُل بِافـِّقَّاِت، َوإِكَّاَم فُِؽؾِّ » :اشتدفقا بؼقل افـبل و مجفقر أهؾ افعؾؿ ظذ اجلقاز، إِكَّاَم األَظ 

ِرٍئ َما َكَقى  .«ام 

 .«وإكام فؽؾ امرٍئ ما كقى»ضحقة هذا كقى أُ و هذا كقى أـاًل 

 .«جيقز أن تـقي بافشاة ظؼقؼًة وأضحقة يف آن واحد»ؿال احلسـ افبكي: 

 

  الضادظ عغز:املبحث 

 بعض األوٕز املتعمقة باألضحٗة
 

 إذا أضؾؼ افغـؿ: يراد هبا افغـؿ بجؿقع أكقاظف، افذي فف فِقَّة وافذي فقس فف فِقَّة.

 .افبؼر واجلامقس إذا أضؾؼ افبؼر: يراد هبا

 .إذا أضؾؼ اإلبؾ: يراد بف اإلبؾ افبخايت

 .ايت : ما فف شـام واحد أو شـامغوؽر افبخ

 

 

                                 
 .ظؿر  ( مـ حديث2200(، ومسؾؿ )2( متػؼ ظؾقف: رواه افبخاري )2)

 (.0211( رواه ظبد افرزاق يف ادصـػ )1)
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  الضابع عغز:املبحث 

 شسٔط امُلَضحِّ٘
 

يلخذ مـ أطػاره وال مـ صعره  الؿضحل أفؾيستحب ؾنكف إذا دخؾ افعؼ مـ ذي احلجة 

مسؾؿ ظـ أم شؾؿة ريض اهلل ظـفا أن واه حتك يضحل، دا ر اوال مـ إبطف وال مـ ظاكتف صقئً 

إذا رأيتؿ هالل ذي احلجة وأراد أحدـؿ أن يضحل، ؾؾقؿسؽ ظـ صعره »ؿال:  افـبل 

  .«وأطػاره حتك يضحل

 «.ؾال َيَؿسَّ مـ صعره وبؼتف صقئا»ويف رواية: 

ؾال يعؿ افزوجة وال « وأراد أن يضحل»ـفل خيص صاحب األضحقة، فؼقفف: وهذا اف

ُفؿ  معف يف افثقاب.األوال ـَ ِ  د إذا أراد أن ُيؼ 

ألن ادضحل  3ـاكؽسار طػر ؾال بلس ،مـ ذفؽ فترضره ببؼائف ومن احتاج إىل أخذ يشء

فقس بلظظؿ مـ ادحرم افذي أبقح فف احلؾؼ إذا ـان مريضًا أو بف أذى مـ رأشف، فؽـ ادحرم 

 ظؾقف افػدية، وادضحل ال ؾدية ظؾقف.

 

 واحلىد هلل الذي بٍعىتْ تتي الصاحلات مت،

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.2200رواه مسؾؿ ) صحقح:( 2)

 


