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هذا احلديث الشريف الذي ترويه أم املؤمنني عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول هللا 
U -  أن رسول هللا  -رضي هللا عنها وعن أبيهاU  أهدى إىل البيت الغنم، ويف هذا احلديث دليل

نم ، والغ-رمحهم هللا تعاىل  -على مشروعية اهلدي من الغنم، وهذا احلكم حمل إمجاع بني العلماء 
يستوي أن تكون من الضأن أو تكون من املعز، فكل ذلك مما جيوز أن يهدى إىل البيت ومما جيزئ 

أهدى الغنم مع أن  Uأن النيب  -رضي هللا عنها وأرضاها  -يف اهلدي الواجب، بينت أم املؤمنني 
لما نبهت بالغنم دل الغنم هي أقل هبيمة األنعام، فبهيمة األنعام اإلبل والبقر والغنم، فأقلها الغنم، ف

على جواز ما هو أعلى وأنفس، واألفضل واألكمل: أن يهدي املسلم إىل البيت أفضل ما جيد من 
يف اهلدي أن يكون اهلدي من  8هبيمة األنعام، فأفضل ما يكون يف القربان يف التقرب إىل هللا 

فكأمنا  -ن يوم اجلمعة أي: م -أنه قال: ) من راح يف الساعة األوىل  Uاإلبل ملا صح عن النيب 
قرب بدنة، ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة، ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشاً 

 Uأقرن ( فدل هذا على أن اهلدي على ثالث مراتب أعالها اإلبل مث البقر مث الغنم؛ ألن النيب 
أغالها مثنًا وأنفسها عند أهلها كما صح عن  وأعظمها ثواباً  8فض ل بينها، وأعظمها أجراً عند هللا 

أنه ملا سئل: أي الرقاب أعظم؟ قال: ) أغالها وأنفسها عند أهلها ( فدل على أن األفضل  Uالنيب 
واألكمل يف اهلدي: أن يتخري املسلم أحسن ما جيد وأفضل ما جيد وأغلى ما جيد، وليعلم علماً 

اً يلقاه، وما يقدمه عند هللا فإنه جيده عند هللا خرياً وأعظم أجراً يقينيا  أن اخللف من هللا وأنه يقدم شيئ
فينميها ويربيها ألحدكم كما  -وكلتا يدي الرمحن ميني  -: ) إن هللا يتلقى الصدقة بيمينه Uقال 

يعظم أجره وحيسن العاقبة  ,يريب أحدكم فلوه ( وال شك أن املسلم إذا أيقن باآلخرة وعلم أن هللا 
 فسه بأحب األشياء إليه.له جادت ن

 مرة غنماً [. Uقالت: أهدى رسول هللا  -رضي هللا عنها  –عن عائشة  - 222] 
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ويف هذا احلديث دليل على مساحة اإلسالم ويسره حيث يسر هللا على عباده فما على 
احملسنني من سبيل، فمن شاء أن يتطوع بالقليل أو شاء أن يتطوع بالكثري فاألمر على السعة واحلمد 

 هلل على تيسريه ورمحته.


