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 ]دلٌ٘عٞ ًِتقاٝ ًّ اهفتا٠ٗ املفسغٞ[
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 :األٗي اهطؤاي

 ًا ٓ٘ تعسٙف األضحٚٞ؟ ًٗا ٓ٘ دهٚى ًػسٗعٚتٔا؟

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

ااا    اهلل   ▐أمااا احياافقي مفااذ مااا هبااذبا ماام  قؿااي احوعااار، ماام اتباًا  ال ؼاار  الغااـ   ؼرب 

ا   ااذبا ا،  هلااذا ياؿقض أياافقي حا الغالاا  أ اايف هبامر الـفاار يااف    مااا بعااد أ اار الـفاار  اا  ال اافق

ياف  ، يقاأ أا ااذا اام  باض ابااداداا بعاد ال اصة، بعاد ،اصة العقاد، مانا اتماار هباذبا  الـااس   اا  

 له،  اذا يف    هلذا يؿقض أيفقي،  مجعفا أياٍح.

 ًا ٓ٘ دهٚى ًػسٗعٚتٔا غٚخِا؟

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ: ▐أماا للقاًا مياا  قي احياافقي مفاام باام  اهلل 

اااا:  ▐ بااام  اهلل  ،(1) ژڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ې  ې ې  ى  ژأ ض 

مفاذا يف  ؿاامر الاذبانا ماام احيافقي   يااا  ااا هباؼارب بااه  ،(2) ژى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ

 .▐   اهلل 
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ى»كا  يف ال افقا:  ملسو هيلع هللا ىلص  أما ما  رل مام ص امد للقؾفاا، مػاذ ياـي الـ اذ  َضححى اللَُصحلىىالنىبِحي 

 مػذ ذلك مي  قي احيفقي. ، (1) «َأْقَرىَوْنَِأْمَلَحوْنِبَِكبَْشوْنَِوَسلىمََعَلوْهِ

اا يف ياادهبأ  ؼ اي باام  اامر أا   »أمار باحياافقي، مؼاا :  ملسو هيلع هللا ىلص الـ ااذ  باد ااااد أ ض  ،  (2)«بِححهَِأىْححَ َضحح  

 اذا  مجاع املسؾؿني.ماحيفقي مي  ي،     

ا للقؾفاااا مااام كاااااب اهلل  مااام ياااـي ريااام  اهلل   مااام  مجااااع أماااي اتياااصر  ااا  ذلاااك أ اااا برباااي  ملسو هيلع هللا ىلص  ذ 

 أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل ، مم الؼربات العظقؿي

 :اهجاُٛ اهطؤاي

 ًا ٓ٘ فطى األضحٚٞ؟

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

 ممامؼااي الاادلقً ماام الؽااااب  السااـي  اتمجاااع  اا   ملسو هيلع هللا ىلص الـ ااذ مضااؾفا  ظااق ،  ذلااك يف ا  اااع يااـي 

، مػقفااااا مضاااًا  ظااااق  ماااام اااااذ  ملسو هيلع هللا ىلص الطا ااااات  اايااااـاا برياااام  اهلل أ اااا بربااااي، مػضااااؾفا مااااا ااااااد يف 

 اجلفي.

يف مضاااؾفا، مؼاااد  رلت أيالهباااأ  لؽـفاااا ياااعقػي،  ملسو هيلع هللا ىلص الـ اااذ أماااا  ااام ص ااامد يااادهبأ  رل  ااام 

مؾاا  هبت اااض يف مضاااؾفا بد م،اافا يااادهبأ ،ااافقا، لؽااام مضااؾفا التاباااض مااام مجؾااي أللاااي الؼااار ا  الساااـي 
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 بااا  أمجعااااض  ؾقااااه احماااي، مفاااام بربااااي مااام الؼربااااات  ااااام الاااذبا،  اااااذا ا  ااااك أواااه  ا ااااي هباااامار  ؾقفااااا 

، مؾااااااام   هبؽااااااام مقفاااااااا  ا أاااااااار مااااااام  ا  ظاااااااق    اهلل لؽػاااااااا ،  ملسو هيلع هللا ىلص أيقاااااااا ياااااااـي ريااااااام  اهلل اتكسااااااااا أاااااااار 

 أ    أ ؾ ((. ▐

 :اهجاهح اهطؤاي

ٓى جي٘ش اجلٌع بني اهعقٚقٞ ٗاألضحٚٞ يف ذبٚحٞ ٗاحدٝ، أَ البد ًّ ذبٚحٞ 

 ًطتقوٞ؟

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

كي،  ا هبااذبا معفااا بد  صاار ح ااا ذبقفااي   م،ااي بااااملململ،  ال اافقا أا العؼقؼااي ا  ؼ اًا اليااا

بااد أماار أا هبااذبا احب  اام الغااصر  ااا ني   اام اجلارهبااي  اااة، ماملاع ااد بااه ااام اااذا، أا  ملسو هيلع هللا ىلص الـ ااذ ماانا 

ذا  اااااي فقي  بااااني العؼقؼاااااي مفااااكااااذبا الأاااااة أ  الأاااااا ني، أمااااا أا كاؿااااا  يف الذبقفااااي المايااااادة بااااني احيااااا

 ،فقا.

مال ااافقا أا العؼقؼاااي  احيااافقي ا  ااااداصصا، مالعؼقؼاااي ا  ؼ ااًا املأااااركي، مفاااذ ذبقفاااي صا،اااي، 

اااا ماااالرااا مااام بااام  أاااًا العؾااا  أا العؼقؼاااي   سااا َّ ، بؿعـااا  أواااه لااام اااااد يااا عي أمااارال لؽااًا ا   ؾقااه أ ض 

ا يف  ؼقؼي  ايدة؟   ايد بـض، مفً هبأرتكما مجقع 
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ااا أا هباذبا  اام كًا مملاامل ذبقفااي، الارااا ماام بام  أااًا الع ز ذلاك حا املطؾاامب ي   ؾاا   ادر اااما

 أما الغصر مأا اا،  أما اجلارهبي مأاة.

 أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل 

 :اهسابع اهطؤاي

 ًا ٓٛ اهػسٗط اه٘اجب ت٘افسٓا يف األضحٚٞ؟

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

 احيفقي:أما  م الي ط الماا   مامراا يف 

: أا  ؽما مم  قؿي احوعار، مص   اا مام  يااا، مام احمًا  مام ال ؼار  مام الغاـ ، مام ذكامر  أ ا 

  كاااث، ن كقااي أز اج، ماام الضاالا انـااني  ماام املعااز انـااني، ماام اتباًا انـااني،  ماام ال ؼاار انـااني، هبعـااذ ذكاار 

 وت .أ 

د ا ػا  العؾاا د  اا  ااذا  ا مااا  ااذَّ بااه أماا  ااي  قؿااي احوعاار مااص  اازد لعادر  ر ل الاادلقً بااذلك،  باا

ابااام يااازر، مؼاااد امزااااا مااام  اااي  قؿاااي احوعاااار،  لؽااام الااادلقً  ااا  أ اااا مااام  قؿاااي احوعاااار،   ا الـ اااذ 

  هبضااا ماام  ااي  قؿااي احوعااار  ا ال اافابي، مػااذ احلاال كاااكما هبأاارتكما الساا عي يف ال ؼاارة،  يف  ملسو هيلع هللا ىلص 

ضاافقي باااالطقمر   ياااا مااام كني، مؿااام أ اام هبااال  الاأمؾفاااني أباار ياااف  بؽ أااني ملسو هيلع هللا ىلص اجلااز ر،  الـ ااذ 

 الذبانا؟



[6] 

بااااد ُكؼااااًا اا ػاااااع  ااااا  أوااااه ا هبياااااع بااااًا اااااذا   هباااارل باااااه للقاااًا  بااااام  اباااام يااااازر يف ذلااااك بااااام   اااااذ، 

 احيفقي بغي  قؿي احوعار.

ي: أ اااا اليااط التااان: أا  ؽااما مسااـي، أا  ؽااما  قؿااي احوعاااار الاااذ أذبففااا مسااـي،  معـاا  مسااـي أ

مااا لااه نااس يااـني  ي ااض يف الساليااي،  ماام ال ؼاار مااا لااه يااـااا  لصاًا نـقااي،  التـااذ ماام اتباًا   ؽااما

ضااف  باجلذ اااي  ااام مااا هلااا يااااي يف التالتااي،  ماام ا ااا ز مااا لاااه يااـي  ماام الضاالا ماااا لااه يااـي   اامز أا هبُ 

 صبد أا  مام  السم.أ فر  لصؾض يف الأفر الساب ، م

عقااامب،  ااااذ  العقااامب  ااا  أبساااار، مـفاااا املاػااا   ؾقاااه أواااه ا الياااط التالاااأ: أا  ؽاااما يااااملي مااام ال

د بام  اازب يف ال افقا:  ملسو هيلع هللا ىلص الـ اذ  ؾقاه   زد يف احيايذ،  ام ما كا َّ  فِونَحمَقحممَ»يف يادهبأ الاءا

َأْربَح ٌ":َفَقحمَلَأىَممِلِحهِمِحنَْأْقَصرَُوَأىَممِلِيَأَصمبِِعِه،مِنَْأْقَصرَُوَأَصمبِِعيَوَسلىمََعَلوْهِاللَُصلىىاللَِرُسوُل

فِححيَتُجححوزَُل بَححو نٌَواْلَعْرَجححم َُمَرُضححَهم،بَححو نٌَواْلَمِريَضحح َُعَوُرَهححم،بَححو نٌاْلَعححْوَرا ُ:-َفَقححمَل-اْْلََضححمِحي 

تِححيَواْلَكِسححورَُظْلُعَهححم، ماص  امز أا  ضاافذ ا باملرهبضاي الأادهبدة املاارة، الؽ اية الساام  ، (1)«َتنَْقححىَلالى

اااااا  الااااااذ ااااااذ ازهبؾاااااي،  ا العااااامراد  ا العراااااااد، كااااًا ااااااذ  الااااااذ  رلت يف احلااااادهبأ منكاااااه ا  ااااامز  أ ض 

 ظ  مـفا  ما كاا يف معـااا كذلك.الاضفقي  ا،  العؾ د بايما  ؾقفا ما كاا أ 

 باااد  اا   اام العااامراد مالعؿقاااد مااام باااب أ  ، مااا  ملسو هيلع هللا ىلص الـ ااذ مؿااتص  العؿقاااد مااام باااب أ  ،  ذا كااااا 

 كاا أ ظ  مم اذ  العقمب مقـف   م الاضفقي به  ا جتزد.كاا مسا هب ا هلذ  العقمب، أ  
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 .-َرِِحَُه اهللُ -اذا  ػ قً الأقخ العتقؿني 

يف يااادهبأ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ ااذ الؼساا  التااان: مااا  ااا  الأااارع  ـااه  لؽااام ا هب ؾااذ اااذ  العقاامب الااااذ ذكراااا 

د، با  الأق  قؽر  الاضفقي  ا لؽـفا جتزد.م -َرِِحَُه اهللُ -خ العتقؿني الءا

 الؼس  التالأ:  قمب ا   ؾذ اذا  ا ذاك مفذ  ا  رض احيفقي بفا  مم احيما .

  ً  اهلل  صااااااااااا  أ ؿـفاااااااااا، أ ااااااااا  املساااااااااؾ  أا هبساساااااااااؿم احيااااااااافقي  أا هبـاؼاااااااااذ أ صااااااااااا    ااااااااا  كااااااااا

 أ    أ ؾ ((. ▐

 :اخلاًظ اهطؤاي

أٌٙٔا أفطى يف األضحٚٞ، اإلبى أَ اهبقس أَ اهػٍِ؟ ٗٓى اهفطى يف األضحٚٞ 

 بع اهبقسٝ أَ ذبح غاٝ؟اهتطحٚٞ بُط

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

ز أا  ضافذ باتبًا أ  ال ؼاار أ  الغاـ ،  اام احمضًا مام اااذ  احواماع، ااًا  أماا  ام احمضاًا ما  اااما

 بً أر ال ؼر أر الغـ ؟احمضً ات

ااااا  ، ناكق اااا ال ؼاااار، نالت  ، أ ا  اتباااًا اصاؾاااه أااااًا العؾااا  يف ذلااااك،  مجفاااامر أاااًا العؾاااا   ااا  أا احمضاااًا

،  ايااادلما  اا  ذلااك بفاادهبأ أ  ارهباارة   باانيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ ااذ يف ال اافقا أا  الغااـ ، اااذا ااام احمضاًا

 ، ا َفَكَيىىَمححمَراَح،ُثححمىالَجنَمبَحح ُِغْسححَ الُجُمَعحح َِيححْومَاْغتََسححَ َمححنِ »يف مضاقؾي ماام هباذا   اا  اجلؿعااي م ؽار 

َب حمَع ِفِحيَراَحَوَمحنْبََدىَحً ،َقرى َبَفَكَيىىَمحمالثىمىِوَحِ ،السى حمَع ِفِحيَراَحَوَمحنْبََقحَرًة،َقحرى َفَكَيىىَمحمالثىملِثَحِ ،السى
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َب ماقؿم هباؼارب أا هبؼارب بدكاي أ ا  نا  بؼارة ناكق اا، نا   ااة ، ماد  ااذا  ا  أا احمضًا  (1)«َأْقَرنََكبًْشمَقرى

 ، مد  اذا    أا اذا ام احمضً،     اذا ذا  مجفمر أاً العؾ .نالتي  

ااُه اهللُ - ذااا  اتمااار مالااك  احمضاًا أا هبؼاادر الضاالا ناا  بعااد ذلااك ال ؼاار ناا  بعااد ذلااك     أاَّ  -َرِِحَ

 اتبً، هبعـذ  ؽس ما  ؾقه اجلؿفمر.

اااا هبساااالوس بااااذلك بفااادهبأ  الاااذي هبااارتا  اااام أ  ذر  ملسو هيلع هللا ىلص الـ اااذ ا  ـاااادكا ماااا  ؾقاااه اجلؿفاااامر،  أ ض 

 :« :ُقْلححُ  َقححمِبَأي  ،  ا  ااك أا الاضاافقي (2) «َثَمنًححمَوَأْكثَُرَهححمَأْهلَِهححمِعنْححدََأىَْفُسححَهم:َقححمَلَأْفَضححُ  الر 

 بال عي اذ  أ ظ  نؿـ ا  أ ب  يف الـػس مم الأاة.

ٓى األفطى يف اهتطحٚٞ اهطببع يف اهبقبسٝ أَ    :اهجاُٛ ًّ اهطؤاي، ٗٓ٘ٗأًا عّ اهػق 

 غاٝ؟

ااًا احمضااًا أا أيااافذ بالسااا  ، هبعـاااذ ألصااًا يف بؼااارة أواااا   صااامان    السااا   أر أصااا  احيااافقي 

 بالأاة؟

اا باك،  لام كااا السا   أ مار  ا صا،و احمضًا أا صا  احيافقي بالأااة مؼان، مانا ااذا هبؽاما ماذبمي 

، مفذا ام  أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل بؽ أني أمؾفني،  ملسو هيلع هللا ىلص احمضً ك  يف  الـ ذ  حل  
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 :اهطادع اهطؤاي

 ًا احللٍ ه٘ ُقصت اهبقسٝ عّ اهطِتني ٗكاُت ٗفريٝ اهوحٍ؟

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

باااا  كااا   ملسو هيلع هللا ىلص الـ ااذ لاام كؼ اااض ال ؼاارة  ااام الساااـاني  لاام بأااافر  اياااد مااص جتااازد يف احيااافقي، حا 

َتححْببَُحواَل » ـااد مسااؾ :   احلاادهبأ  ـااد مسااؾ ، مااد  اااذا  اا  ا ا ااار الساام،  املسااـي يف  ، (1)«ُمِسححنى ًإِلى

ال ؼاار مااا هلااا يااـااا  بااد لصؾااض يف التالتااي، معـاا  ذلااك أوااه لاام باًا الساام  اام اااذا  لاام بأاافر  ايااد مااانا 

 أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل ، اذا ا  زد  لم كاكض أ مر حل    ا بؾغض السم

 :اهطابع اهطؤاي

أْ ٙأخر ًّ غعسٖ أٗ أظفازٖ أٗ بػستٕ غ٣ًٚا؟ ًٗا بٓى جي٘ش ملّ ٠ُ٘ األضحٚٞ 

 احللٍ ه٘ أخر ًّ غ١ٛ ًّ ذهم، ٓى ٙأثٍ أَ أْ اهِٔٛ يف ذهم عوٟ اهلسآٞ؟

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

ماام أاػااار   ااقا ا،  ااا ااااد  اأا هبلصااذ ماام أ ااعار   ا  اامز ملاام أرال أا هبضاافذ  ذا كاام  احياافقي 

َي،َأنَْأَححُدُكمَْوَأَرادَاْلَعْشحُر،َدَخَلِ إَِذا»: ملسو هيلع هللا ىلص مم يدهبأ الـ ذ  َفحَ ُيَضحح  َوبََشحِرهَِشحَعِرهِمِحنَْيَمح ى

  مز أا هبلصذ  قا ا، اذا با ػاع. ، مص (2)«َشوْئًم

 لؾؽرااي؟لؽم الـفذ اـا اً ام لؾافرهب  أر ام 
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ااُه اهللُ -اصاؾااه العؾاا د يف ذلاااك مؿااـف  مااام بااا  باااالافرهب   ااام مااا رافاااه اتمااار أِحاااد    اااي   -َرِِحَ

 ماـف  مام باا  بلواه لؾؽراااي  اام ماا رافاه الؽتاي،  ماـف  مام باا  ا كراااي يف ذلاك  اام ماا ماا   لقااه 

بالا اح،اًا يف الـفاذ الافاارهب ،  -َرِِحَاُه اهللُ -أمام يـقػاي،  الااذي هبارتاا  ـادي اذا مااا ذاا   لقاه أِحااد 

أ اااااا   ▐ اهلل لـفااااااذ اـااااااا ماااااام الافاااااارهب     الؽرااااااااي،  ا لؼرهبـاااااي،  ا أ ؾاااااا  برهبـااااااي  ناااااا  ا

  أ ؾ ((.

 :اهجاًّ اهطؤاي

ه٘ ٠ُ٘ املطوٍ األضحٚٞ يف أثِا١ اهعػس اأُلٗي ًّ ذٜ احلجٞ، فٔى ميتِع ًّ األخر 

 األضحٚٞ ًّ أٗي اهعػس؟ًّ غعسٖ ٗأظفازٖ ٗبػستٕ، أَ أْ ٓرا خاص مبّ ٠ُ٘ 

ا بعد: اجل٘اب:   ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

كعاا ، بؿااارل أا هبـاامي هبؿاـاا ، مؾااام   هبـاام يف أ   ذي احلاااي  كاام  يف القااامر اخلااامس منكااه هبؿاـاا  مااام 

َيَأنَْأَححُدُكمَْوَأَرادَاْلَعْشحُر،َدَخَلِ إَِذا »باا :  ملسو هيلع هللا ىلص القمر اخلامس، مـذ أا هبـمي، حا الـ اذ   ، (1)«ُيَضحح 

 .معـ  ذلك أوه ب ً أا حت ً  رالة منكه ا هبؿاـ   م بد مم ذلك

 أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل ا كم  احيفقي منكه هبؿاـ   م ذلك، أما  ذ
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 :اهتاضع اهطؤاي

ه٘ أزاد املطوٍ اهرٜ عصَ عوٟ األضحٚٞ أْ ٙعتٌس يف اهعػس األٗي ًّ ذٜ احلجٞ فٔى 

 ضبٚى اهتحوى؟جي٘ش هٕ األخر ًّ غعسٖ عوٟ 

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

 .اذ  مسللي لبقؼي، بؾـا بلا املسؾ   ذا أرال احيفقي منكه ا هبؿس  ا هبلصذا  قا ا مم  عر 

بااا ، منكااه هبافؾااًا مااام  ؿر ااه احلؾااا  أ  الاؼ اااي،  ا لاام ا اؿااار يف القاامر التالاااأ مااام ذي احلاااي أ  الرا  ذ 

 هبؼن م  أوه كاا بد كم  احيفقي؟مفً اـا حيؾ  رأيه أ  

اجلاماب: كعاا ،  ا   ؾقااه اااذا، حا الافؾًا ماام العؿارة  كاا  هبؽااما بااحلؾ   الاؼ ااي،  ا  عااارة، 

ا أ   اااي ذلااااك منكااااه ا  ملسو هيلع هللا ىلص مفاااذا باااااب  ااااذا باااااب،  مااارال الـ ااااذ  أا مااام أرال احياااافقي  لاااقس معاؿاااار 

  أ  بالاؼ ااي مفااذا باااب  اااذا  ااعر  باااحلؾ هبلصااذ ماام  ااعر   ااقا ا، أمااا  ذا ا اؿاار منكااه هبؾزمااه احصااذ ماام

 أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل باب، 

 :اهعاغس اهطؤاي

 ٓى تتعني األضحٚٞ باهػسا١ ٗاهِٚٞ أَ البد ًّ اهتوفظ؟

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

د  الـقااي؟ بؿعـاا  أوااه ا اارت لؽاام   اا ماام الساامع  اا  أا  ؽااما أياافقي ا ااًا  اعااني احياافقي باليااا

 هبؼً اذ  أيفقي، أر ا بد مم الاعقني بالؾػظ؟
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د  الـقاي،  ا هبؾازر الااؾػظ،  اااذا ماا ماا   لقااه  ااصاؾاه أاًا العؾا  يف ذلااك  الارااا أ ا  اعاني باليااا

 .-َرِِحَُه اهللُ - قخ اتيصر 

 بااااد ذااااا  الأااااامعذ   ااااي     أا ذلااااك ا هبؾزمااااه  ا بااااالاؾػظ،  الاااارااا ااااام مااااا ذااااا   لقااااه  ااااقخ 

ااُه اهللُ -يااصر ات ، ماانذا ا اارت  اااذ  احياافقي (1)«إِىىَمححماْْلَْعَمححمُلبِملن وىححمِت»: ملسو هيلع هللا ىلص الـ ااذ حلاادهبأ  -َرِِحَ

 أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل  ذا  ؽما اذ  احيفقي بد  عقـض،   ام هبـمي أ ا أيفقي،

 :احلادٜ عػس اهطؤاي

 ٓى جي٘ش إبداي األضحٚٞ بػريٓا بعد اهتعٚني؟

ا بعد:))احلؿد  اجل٘اب:  هلل رب العاملني، أمَّ

ا أ   ااااة أ   ااي ذلاااك،  اااًا  ااامز أا اااذا ياااما  مفااا ، ااًا  ااامز بعاااد أا هبعاااني احياافقي،  اااني بعاااي 

 هب دهلا بغياا؟

اااا  ذا كااااا    احبااًا ماااص  ، َأمَّ ز ذلاااك  ذا كااااا    احمضااًا اجلاااماب: ذاااا  مجاااااي أاااًا العؾااا     ااااما

 .اانز حوه يف معـ  املعني  زهبالة مز، لؽم لم  ياا    احمضً منا اذا 

اااااُه اهللُ - مـاااا  مااااام ذلاااااك الأاااااامعذ   لااااام أمااااادهلا بدااااي مـفاااااا ب ناااااي، من اااااا  ذا  عقـاااااض لااااازر ذلاااااك،  -َرِِحَ

 أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل لرااا لدهبـا ما ذا   لقه اجلؿفمر،  ا

                                      
 ( صحيح البخاري ومدلم.(1
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 :اهجاُٛ عػس اهطؤاي

فٔا ٗهبِٔا قبى ٓى جي٘ش هوٌطحٛ أْ ِٙتفع باألضحٚٞ إذا عِٚٔا، كاالُتفاع بص٘

 اهربح؟

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

ا، اً  مز أا هب اصاؾه أاً العؾ  يف  ـاػ  مم احيفقي أر ا؟اذ  املسللي أ ض 

  الرااا أوه ا هبـاػ  بمد مم ذلك  ا بي ني:

، ماانذا ايااااج    ركم اااا  ـااد احلااااي مااص بااالس، اليااط  اح  : أا حيااااج    اااذا، كاالا هبرك فاااا مااتص 

ا ما ااد مام يادهبأ أ  ارهبارة  َرُجحً َرَأىَوَسحلىمََعَلوْحهِاللَُصحلىىاللَِرُسحوَلَأنى»:  للقً ذلك أ ض 

فِحي«َوْيَلحَ اْرَكبَْهحم»:َقحمَلبََدىَح ٌإِىىَهحم:َقمَل«اْرَكبَْهم»:َفَقمَلبََدىَ ٌإِىىَهم:َفَقمَل«اْرَكبَْهم»:َفَقمَلبََدىًَ ،َيُسوُق

ااا بااا  ذلااك  ـااد احلااااي، ماُ  ملسو هيلع هللا ىلص لؽاام ااااد يف ياادهبأ  صاار أا الـ ااذ  ،(1) «الثىمىِوَحح ِفِححيَأوْالثىملِثَحح ِ د ؼقَّااأ ض 

 باحلااي.

ا  ذا ايااج    بد مم ل ـفا أ  كذا، معـد  احلااي ا بلس. كذلك أ ض 

اليااط التااان: أا هبرضاا ذلاااك باحياافقي  أا هبرضاا ذلاااك بملااداا  ا كاااا  لاااداا هبرياا  مـفااا، مفاااذا 

اا  ذا اياااج    ذلاك  لاقس اـا اك الؾ م  ا كاا هلا  لاد هبرياعه  هبيابه ماص  امز ل كسااا أا هبلصاذ ، َأمَّ

َأنى»كااا  بؾـاااا:  أ  ارهبااارة ملاااد مااانا ااااذا ااااانز كااا  اااااد يف يااادهبأ مرضاااة  ااا  احيااافقي  ا ياااااي ل
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:َفَقححمَلبََدىَحح ٌإِىىَهححم:َفَقححمَل«اْرَكبَْهححم»:َفَقححمَلبََدىَححً ،َيُسححوُقَرُجححً َرَأىَوَسححلىمََعَلوْححهِاللَُصححلىىاللَِرُسححوَل

ز ااكاػااع (1) «الثىمىِوَح ِفِحيَأوْالثىملِثَح ِفِي«َوْيَلَ اْرَكبَْهم»:َقمَلبََدىَ ٌإِىىَهم:َقمَل«اْرَكبَْهم» ، ماد  ااذا  ا  ااما

 أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل ،  ـد احلااي

 :اهجاهح عػس اهطؤاي

 ًا احللٍ ه٘ عني أضحٚٞ ثٍ ضاعت ًِٕ أٗ توفت أٗ ًاتت؟

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

مـااه   عاااد  يااؿم ذلاااك  لاام  اااني أياافقي نااا   ؾػااض أ  ياااا ض أ   ااي ذلاااك، ماانا كااااا ذلااك باػااارهبن

ااا  ذا   هبؽاام باعاد  مـااه  ا  ػارهبن مااص هبضااؿم، ماحيافقي  لهبعااي  ـاد ، ماانا ماارَّ  ط  لزماه ياا ا ذلاك، َأمَّ

 أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل  عد  لزمه ال د ،   ا مص هبؾزمه، أ  

 :اهسابع عػس اهطؤاي

 أٌٙٔا أفطى، األضحٚٞ أَ اهصدقٞ بجٌِٔا عوٟ اهفقسا١؟

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

احمضاااًا احياااافقي ح ااااا  ااااعية  ظقؿااااي ااااااارة، ماحمضاااًا احياااافقي، اااااذا أمضاااًا ماااام ال اااادبي 

 لااااد َّ  ؾقااااه، لؽاااام احمضاااًا ااااام  ملسو هيلع هللا ىلص الـ ااااذ بتؿـفااااا،  لاااام كاااااا احمضاااًا ال اااادبي بااااالتؿم لسااااارع  لقااااه 
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احياافقي، أمضاًا ح ااا  ااعية ااااارة،  حا اتكساااا هباع ااد مقفااا بالااذبا اـااا،  الااذبا  ااعية ااااارة، 

 أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل ، ملسو هيلع هللا ىلص الـ ذ  ممامؼي لسـي 

 :اخلاًظ عػس اهطؤاي

ًا حلٍ غسا١ األضحٚٞ إذا كاْ ضٚحدد ضعسٓا بعد اهربح عوٟ حطب ضعس 

 اهلٚو٘ أٗ اه٘شْ ًجًوا؟

ا بعد:))احلؿد هلل اجل٘اب:   رب العاملني، أمَّ

د احيااااافقي  أهيااااا احي ااااي اكا فاااااما هلااااذا اجلااااماب،  هلاااااذ  ال اااامر مااااانا الـاااااس ،ااااار هلااااا  ،اااامر يف يا

  بقعفا، اكا فما!

ال ااامرة اح  : لااام أوـاااذ ذا اااض    باااان   بؾاااض لااااه أ ااارتي ااااذ  احيااافقي باااالؽقؾم باااان   اذا ب اااًا 

عر احياااافقي ب اااًا الااااذبا بـاااااد  اااا  يااااعر الؽقؾاااام، بااااا  الؽقؾاااام بؽااااذا  ياااادل ياااا الااااذبا، مؼااااار بمز ااااا، 

 .مال فقا أا اذا اانز  ا   ؽا 

ال اامرة التاكقااي: أا هبؼاام : أ اارتهيا مـااك  لؽــااا ا كفااادل السااعر  ا بعااد الااذبا، ماانا ذبفـااااا بؿـاااا 

بمز ا  بد ا ػؼا    أا يعر الؽقؾام كاذا، مقرضاب ياعر الؽقؾام يف الامزا، مفاذا ا  امز،  لقساض ااذ  

أياافقي،  ذلااك حا احياافقي ابااد ماام اؾؽفااا ب اًا الااذبا،   اادر الؼطاا  بااالتؿم ب اًا الااذبا هباـااا  ماا  

 ؾمر.املؾؽقي، مصبد مم العؾ  بالتؿم  املتؿم، ابد مم العؾ  به،  التؿم  ي مع
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د حلاا   لقسااض أياافقي، ماااكا   ؾقااه: ماا  ذُ  فما بااا اـااا لااقس أياافقي،  مااا  اا  ياو  اـااا  كاا  ااام يا

 أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل املسللي بارك اهلل مقؽ ، هلذ  

 :اهطادع عػس اهطؤاي

ٓى ٙلتفٟ بق٘ي اهبا٢ع يف حتدٙد ضّ اهبٌٔٚٞ أَ البد ًّ غٔ٘د عوٟ بو٘غ ٓرٖ 

 اهبٌٔٚٞ اهطّ احملددٝ غسًعا يف األضحٚٞ؟

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

اااااُه اهللُ -ميااااي مساااااـي حلااااادهبأ مساااااؾ  كاااا  يااااا    بقـَّاااااا أواااااه هبؾااااازر أا  ؽاااااما املذب َبُفما  ِاَّ  »: -َرِِحَ َا َ اااااذو

 . (1)«ُمِسـَّي  

 اذ  املسـي الاذ   ؾذ يـوا معقـ ا أ يفـا  لؽ ، اذا السم كقه كعرمه؟

 كؼم : كعرمه بسما  ال ان .

 اً هبؽاػ  بسما  ال ان ؟

ُأصاااذ بؼااامهل ، مااااحمر يف ذلاااك كؼااام :  ذا كااااا ال اااان  نؼاااي اكُاػاااَذ بؼملاااه،   ذا  ااافد  ااا  ذلاااك  ااافمل 

 اهلل ،  اي ، منا كاا ال اان  نؼاي  أصاء أ اا بؾغاض الساـاني مالعفادة  ؾقاه  باد بارأت ذمااك  احلؿاد هلل

 أ    أ ؾ ((. ▐
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 :اهطابع عػس اهطؤاي

 ٓى جي٘ش األضحٚٞ عّ اجلِني ٗٓ٘ يف بطّ إًٔ؟

ا بعد: اجل٘اب:   ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

احيااافقي  ااام اجلـااااني يف بطااام أمااااه    ااارل بااااه الساااـي،   باااد ذكاااار ابااام بدامااااي ااااذ  املسااااللي  كؼااًا  اااام 

ذلاك، ماص هبضافذ اتكسااا  ام اجلـاني، بعض أاً العؾ  أا ذلك ا هُبعر   أواه لاقس بقاـف  صاص  يف 

 أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل 

 :اهجاًّ عػس اهطؤاي

ًا إذا كاْ اهربح عِٕ ًا حلٍ األضحٚٞ عّ األً٘ات؟ ٗٓى خيتوف احللٍ 

 اضتقالًها أٗ تبًعا هألحٚا١؟

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

اااا،   لقااه مااا   اااقخ اتيااصر بااام  ذااا  بعااض أاااًا العؾاا     أا احياافقي جتااامز  اام احماامات مطؾؼ 

ااااُه اهللُ - قؿقااااي  أااااًا العؾااااا   ،  لؾعصمااااي العتقؿااااني  ػ اااااقً اقااااد يف اااااذا احلؼقؼااااي،  ؿااااا  بااااني كااااصر-َرِِحَ

  احللي:

:  ذا كاا املقض بد أ ىص باحيفقي  ـه، منكه  يع احيفقي ك  أ ىص بص صص .  أ ا 
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ااا،  ااا لؾفااذ، بؿعـاا  أا هبؼاام : اااذ   اااة  ـااذ   اام أااًا بقاااذ أيقاااد   أمما   ناكق ااا: أا هبؽااما املقااض   ع 

ا مي ع حا الـ اذ  َلحمَْمحنَْوَعنَْعن يَهَبااللىُهمى»باا :  ملسو هيلع هللا ىلص مفذا أ ض  تِحيمِحنُْيَضح   اللىُهحمى»،(1)«ُأمى

دٍَوَعنَْوَلَ ،مِنَْ  تِهُِمَحمى  . (2)«َوُأمى

ا.  مفذا  ا  ك أا اـاك مم ا  أممات، مقؽما اذا جمزن ا مي   

اااا: أا هبضااافذ  ااام املقاااض مؼاااان، مقؼااام  ااااذ  أيااافقي  ااام مقاااااذ مؼااان، مفاااذ  اصاؾاااه مقفاااا أااااًا  نالت 

 العؾ :

 اذا اانز ح ا كال دبي  ـه. :مؿـف  مم با 

 حبرب. مـف  مم با :   هبرل اذا يف السـي، احيفقي  م احممات مؼن،  اذا ام ا

ماااااااح   باااااااارك اهلل ماااااااقؽ  أوـااااااا بااااااادا  مااااااام أا كاعاااااًا احيااااااافقي لؾؿقاااااااض مؼاااااان مؾـاعؾفاااااااا ل يقااااااااد 

  احممات،   ذا حي ً لـا أمراا:

  احار.احمر اح  : لصم  احيقاد يف

 أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل احمر التان: ممامؼي الدلقً، 

 

                                      
 نن الدارقطين.س( (1

 .-رمحو هللا-األلباين  عفوض( رواه أبو داود يف سننو (2
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 :اهعػسْٗ اهطؤاي

بقس إذا كاْ بعض اهبى ٗاإلٓى تصح األضحٚٞ اهيت جي٘ش االغرتان فٚٔا ًّ 

 املػرتكني ٙسٙد اهوحٍ ٗال ٙسٙد األضحٚٞ؟

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

 عه أياافقي  الاا عض هبرهبااد ذلااك الؾفااا ، احياافقي  بعضااف  هبرهباااد بُساا ذا كاااا ياا عي يااقدصؾما يف 

 مفً  زد ذلك؟

د،  باااد ذكااار ابااام بااادارؾااا  يف ااااذا،  مجاااااي أاااًا العؾااا  اتاجلاااماب: اصاؾاااه أاااًا الع ة ااااذ   اااازا

ز -َرِِحَاُه اهللُ -املسللي،  ا ما كاا مم أ  يـقػاي  د ذلاك،  الاذي هبارتاا اجلاما  اام ماا  منكاه ا هبار   اازا

 أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل لقه اجلؿفمر يف اذا، ذا   

 :احلادٜ ٗاهعػسْٗ اهطؤاي

 ًا ٓ٘ ٗقت ذبح األضحٚٞ ابتدا١ً ٗاُتٔا١ً؟

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

ا  م  بض ذباا احيافقي ابااداد  مفاذ ب اصة العقاد  لصام   باض العقاد، ااذا اابااداد، مانا الـ اذ  َأمَّ

 أا الذبقفااي ابااد باانيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  أا الااذبا ب ؾفااا  عاًا الأاااة  اااة حلاا ، مااص  اامز اااذا،  الـ ااذ بااد باانيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص 

 ض ال صة،   ؽما م  ،صة اتمار.أا  ؽما بعد لصم   ب
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كؼااام   باااض ال ااااصة  ا كؼااام  ،ااااصة اتماااار حا اتمااااار باااد هبااامصر ال ااااصة  ااام اباااااداد  بافاااا، لااااذا 

 لااام أواااه أاؾفااا ياااا  هبا ااا  اتمااار يف ذلاااك، مااانذا ذباااا كؼاام : هبؽاااما  بافاااا  بااض ،اااصة  قاااد احيااف ، 

 اتمار ذبا ذبقفاه مفذا أمضً،  أيسم، اذا بالـس ي لصباداد.

ا  ذا كاا ب ً ذلك من ا جتزد.  َأمَّ

 أمااااا ااكافاااااد مؼااااد اصاؾااااه أااااًا العؾاااا  يف ذلااااك،  اح    احمضاااًا أا  ضاااافذ هباااامر العقااااد،  هباااامر 

يف أ ااا مذبميااي يف  بافااا اَّ احياافقي يف اااذا القاامر ا صااص  الـفاار يااف  ، اااذا احمضاًا  اح  ،   

اليا ذ، لؽاام بعااد ذلااك  ـاازع العؾاا د يف ذلااك، ااًا جتاازد احيافقي أا  ااذبا يف احلااالي  ياا  التااان 

  ي  التالأ  ي؟ 

 الااااذي هباااارتاا  ا  اااااد اهلل أ ااااا جتاااازد،  احماااار يف ذلااااك  اياااا ، مل ااااار الايااااهب  أ ااااار أكاااًا  يب 

، أي هباااااذبا مقفاااااا احياااااايذ  هباااااذبا مقفااااا الؾفااااا    اااااي ذلاااااك،  ا   اااااار ااااااذ  ▐ ذكاااار هلل 

 اح ار.

ا ا باالس  ا ياارج بالذبقفااي يف اااذ  اح ااار،  ح ااا  ا  اااد ماام أ ااار العقااد، مااص ياارج يف الااذبا  ماانذ 

اعااًا الاااذبا  احيااافقي يف هبااامر العقاااد، يف احلاااالي  يااا  التاااان  يااا  التالاااأ  يااا، لؽااام اح   أا ك

 أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل 
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 :اهجاُٛ ٗاهعػسْٗ اهطؤاي

 ٓى جي٘ش اهتوفظ باهِٚٞ حاي ذبح األضحٚٞ؟

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

اا، لام  يامد  ا ،اصة  ا أيافقي  ا  ؿارة  ا  ا  مز الااؾػظ بالـقاي يف بد مام الع االات مطؾؼ 

أذبااااااا اااااااذ  احياااااافقي، أ  كمهبااااااض أا أذبااااااا ياااااال  ا بد ماااااام اااااااذا، كاااااالا هبؼاااااام  اتكساااااااا كمهبااااااض أا 

احياافقي  اام كػذاا، اااذا ا هبيااع،  كاا  املياا ع أا  سااؿذ  أا  ؽااء كاا  ااااد يف احلاادهبأ ال ااافقا، 

ماؼم  بس  اهلل  اهلل أكء،  لام بؾاض ااذ   ـاذ   ام أاًا بقااذ ماص بالس باذلك  ااذا  ؾػظ اا بالـقاي   كا  

 أ    أ ؾ ((. ▐  اهللكر  ـد الذبا  لقس  ؾػظ ا بالـقي، ام ذ

 :اهجاهح ٗاهعػسْٗ اهطؤاي

ٓى جي٘ش هإلُطاْ أْ ٙطحٛ ٗٙق٘ي عِد ذحبٕ: ٓرا عين ٗعّ ًّ مل ٙطح ًّ أًٞ 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص ذلٌد؟ أَ أْ ٓرا خاص بسض٘ي اهلل 

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

و هُبَضاااااااع ِماااااامو  َاااااااَذا َ ـعاااااذ، َ َ اااااامو   »، اااااام الااااااذي باااااا : ملسو هيلع هللا ىلص اجلاااااماب: اااااااذا صااااااد برياااااام  اهلل  َمااااامو َ 

اِذ ا أوض ماضفذ  م كػسك   م أاً بقاك ك  ااد احلدهبأ بذلك  م ريم  اهلل (1) «ُأمَّ  .ملسو هيلع هللا ىلص ، َأمَّ

 أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل 

                                      
 نن الدارقطين.س( (1
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 :اهسابع ٗاهعػسْٗ اهطؤاي

ٓى اهتطٌٚٞ عوٟ األضحٚٞ حاي اهربح ٗاجبٞ أَ ًطتحبٞ؟ ًٗا احللٍ ه٘ 

ًُا؟  تسكٔا ُطٚا

ا بعد:))احلؿد  اجل٘اب:  هلل رب العاملني، أمَّ

الاساااؿقي  ااا  ذبقفاااي احيااافقي   يااااا مااام الاااذبانا  اا ااااي،  اا اااي مااا  الاااذكر  ـاااد كتاااي مااام أااااًا 

 اادر  العؾاا ،  أمااا  ذا كسااقفا ماااجلؿفمر  اا  أ ااا جتاازد،  الااذي هباارتاا مااا ذااا   لقااه  ااقخ اتيااصر ماام

د   ا كااااااااااا ا هبااااااااال   حا الـ اااااااااذ ات  أا الؼؾااااااااا  رمااااااااا   ااااااااام الـاااااااااا ، كاااااااااذلك باااااااااا  اهلل بااااااااانيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اااااااااازا

 (1) ژ ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائژ : ▐

 مالـا  ا  ن   ؾقه، لؽم اً  مكً ذبقفاه أر ا؟

 .(2) ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ژ : ▐ا  مكً لعؿمر بم  اهلل 

ااا اجلؿفاامر معاا  ات د لؽاام الااـػس اقاًا    أوااه ا جتاازد لعؿاامر باام  اهلل َأمَّ ڇ  ژ: ▐ااازا

 ژڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ
أ اااا   ▐ اهلل ً الذبقفاااي،    حتااامااانا الاساااؿقي  طقعااا ،(3)

  أ ؾ ((.
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  121:، اآليةاألنعامسورة  ((3
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 :اخلاًظ ٗاهعػسْٗ اهطؤاي

 ى غريٖ يف ذبح أضحٚتٕ أَ البد ًّ ًباغستٕ هوربح؟ٓى جي٘ش هوٌطحٛ أْ ٙ٘كِّ

ا بعد:))احلؿد  اجل٘اب:  هلل رب العاملني، أمَّ

،  للقاًا ذلااك أا الـ ااذ   ملسو هيلع هللا ىلص  اامز لااه أا هبمكاًا  ااي   ا  ؾاازر امل اااية،   ا كاكااض امل اااية أمضاًا

 أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل أا هبا  ال ابذ،  ذبا بعض ادهبه   رك لعيل 

 :اهطادع ٗاهعػسْٗ اهطؤاي

ًٌا؟ٓى جي٘ش ذبح اهلتابٛ هألضحٚٞ أَ البد أْ ٙلْ٘ اهرابح   ًطو

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

.  احمضً أا هبؽما الذابا مسؾ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ بااااا :  ▐لؽااام الؽااااا  لاااام ذباااا احيااافقي أااااازأ ذلاااك حا اهلل 

 ، ملماح ذبقفي الؽاا ، (1) ژۉ   ې  ې  ې  ې

 أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل 
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 :اهطابع ٗاهعػسْٗ هطؤايا

 تازن اهصالٝ؟ٓى تؤكى ذبٚحٞ 

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

ااا كؾقوااا مااص  مكاًا ذبقفاااه حوااه كااامر، لؼاام  الـ ااذ  ُجححِ »: ملسو هيلع هللا ىلص  ذا كاااا هباارتك ال ااصة  رك  بَححوَْنالرى إِنى

حَ ةِ ْرِكَواْلُكْفِرَتحْرَكالصى ل مجااع املـؼام   ام   اد اهلل بام  اؼق : كااا أ،افاب الـ اذ  ، (1)«َوبَوَْنالش 

 أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل مم اح     ركه كػر  ي ال صة،  ا هبر ا  قا ا ملسو هيلع هللا ىلص 

 :اهجاًّ ٗاهعػسْٗ اهطؤاي

 ٓى جي٘ش إعطا١ اجلاشز ًّ األضحٚٞ عوٟ ٗجٕ األجسٝ عوٟ اهربح ٗتصفٚٞ اهوحٍ؟

ا بعد:))احلؿد هلل رب العاملني،  اجل٘اب:  أمَّ

ارَُأْعطِحَيَلَوَأنْ »: ا  مز   طاد اجلازر مم احيفقي  قا ا     اه احارة حلدهبأ  ايل   اْلَجحَّى

 . (2)«مِنَْهم

بازن اهلل فٚلٍ غٚخِا: ٓى ٙعطٟ عوٟ ضبٚى اهلدٙٞ بعد إعطا٢ٕ مثِٔا ًبّ ًباي   

 املطحٛ؟

، املفااا  أا  ا    ؽااام يقؾاااي    احاااارة مااااامز،  ااامز أا هيااادي لاااه  أا هبا ااادع  ؾقاااه  ا  ا كااااا مؼاااي 

 أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل  ؽما يقؾي، 

                                      
 صحيح مسلم. ((1

 ( صحيح البخاري ومسلم.(2



[25] 

 :اهتاضع ٗاهعػسْٗ اهطؤاي

 ٓى جي٘ش اهتصدق جبو٘د األضاحٛ هوٌطجد؟

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

   املسااااد ح ااا مااام مجؾاااي ال ااادبات، املفااا  أا هب قااا  اجلؾاااد،  كعاا   ااامز ال ااادبي باؾااامل احياااايذ

ا أا هبـاػ   أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل به أ  هبا دع به مص بلس  ا يرج،  َأمَّ

 :اهجالثْ٘ اهطؤاي

 ٓى جي٘ش هوٌطحٛ بٚع جود األضحٚٞ ٗاالُتفاع بٕ؟

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

ا ، -بااااالتؿم– اؾاااد احيااافقي  هبـاػاااا  بتؿـاااه لـػساااه، بااًا  ا بال ااادبيا  ااامز لؾؿضااافذ أا هب قااا  

ااا،  لؽاام  مااا أا هبا اادع بااه   مااا أا هبـاػاا  بااه، كاا  هبـاػاا  بااالؾف  هبـاػاا  باجلؾااد، ماانا   اامز أا هب قعااه مطؾؼ 

ااا أا هب قاا  ذلاك مااص  اامز يااا   لام كاااا يقا  اادع بتؿـاه لؾـفااذ  اام بقاا  بد اكاػا  باجلؾااد مااص بالس، َأمَّ

 أ    أ ؾ ((. ▐هلل  امـفا، 

 :احلادٜ ٗاهجالثْ٘ اهطؤاي

 ٓى جي٘ش ُقى األضحٚٞ إىل بود أخس٠؟

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ
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د، مؾاام أصاارج اااذا أياافقه اح    اح د بؾااد  يااا  ا حياارر الػؼارا مضًا أا هباامزع احياافقي  اا  مؼارا

د ال ؾاااد، لؽااام  ا  ؼااًا احيااافقي ماااص بااالس  ا ي ااًا لاٍع أ  ياااااي يف ك التااان  التالاااأ ربااا  يااارر مؼااارا

 أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل يرج بذلك، 

 :اهجاُٛ ٗاهجالثْ٘ اهطؤاي

 ًا ٓٛ اهطِٞ يف تقطٍٚ حلٍ األضحٚٞ؟

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

ا نصناااااي  لؽااااام العؾااااا د يف اجلؿؾاااااي ايااااااف ما أا  عؾفااااا ملسو هيلع هللا ىلص   هباااارل بد يف املرمااااامع  ااااام ريااااام  اهلل 

 ،  لؽم   هبرل يف ذلك بد مـ مد.أ صث، لـػسه  ل دباه  ل اداد مـفا

  ؾقاه: ااعاًا مـفااا مااا  ا اادع باه  ااعاًا مـفااا مااا  دهبااه،  ااعاًا مـفاا مااا  اادصر  لعؿاامر باام  الـ ااذ 

ِخُرواَفُكُلوا »: ملسو هيلع هللا ىلص  ُقواَوادى  . (1)«َوَتَصدى

 .بس   أ  يدَّ بس  مم اذ  احبسار ملسو هيلع هللا ىلص    حيدل الـ ذ 

 أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل 

 

 

 

                                      
 ( صحيح مسلم.(1



[27] 

 :اهجاهح ٗاهجالثْ٘ اهطؤاي

 ٓى جي٘ش اإلٓدا١ ًّ األضحٚٞ ألٓى اهلفس؟

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

 امز اتاااداد مام احياافقي حاًا الؽػاار  ا كاااا  ا   اااه  اللقه الؼؾاا ، حا ال ادبي  اام الؽااامر 

اااااا  ذا كاكاااااض تافاااااار كاااا  هبؼملاااااما احصااااامَّ  ة  أواااااه ا مااااارع باااااني مساااااؾ  اااااانزة  ذا كاكاااااض لااااااللقه بؾ اااااه، َأمَّ

ااا  ذا كااا ا اؼاال أوااه ا مارع باني املسااؾ   باني  ااي  ن مانا اااذا حيارر  ذا كااا ماام بااب احلػاي، َأمَّ   كناا

 أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل مفذا ا اؼال كػري  العقاذ باهلل، 

 :بع ٗاهجالثْ٘اهسا اهطؤاي

 ٓى جي٘ش ادخاز حلٍ األضحٚٞ ف٘ق ثالثٞ أٙاَ؟

ا بعد: اجل٘اب:  ))احلؿد هلل رب العاملني، أمَّ

كعا   امز الصاار حلا  احيافقي مامع نصناي أ اار،  لعًا الاذي يال  ااذا الساما  أ اؽً  ؾقاه يادهبأ 

  َرُيااامُ   َ َااا  »: ملسو هيلع هللا ىلص ،ااافقا مساااؾ  أا الـ اااذ 
ِ
ًِ  َ ااامو  َ َياااؾَّ َ  َ َؾقواااهِ  اهللُ  َ،ااا َّ  اهلل ااا اااَفاهَبا حُلُااامرِ  َأكو ااادَ  الضَّ  َبعو

،  بااد ااااد يف ،اافقا مسااؾ   مااا هب ااني كسااخ اااذا احلاادهبأ  أا اااذا  كاا  كاااا لعؾااي  اااذ يااااي  (1)«َنااَصٍث 

                                      
 ( صحيح مسلم.(1



[28] 

ِصاااااااُر ا َمُؽُؾاااااااما  »: ملسو هيلع هللا ىلص رصااااااا  بعااااااد ذلاااااااك مؼااااااا   ملسو هيلع هللا ىلص ماعؾؼااااااي بؾفااااااامر احيااااااايذ  لؽااااااام الـ ااااااذ   َ الَّ

ُبما     أ    أ ؾ ((. ▐ اهلل مقامز االصار ممع التصث،  ، (1)«َ َ َ دَّ

                                      
 ( صحيح مسلم.(1


