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 ليوه نل وال   -يف   وتوه  -رضي هللا    ما وأرضامها  -ح ي  نلننء با  ازب   -رمحه هللا  -ذكر نف    
نألحكووام ونفسوووائم نفتعلقوووة ب وووال   يووو  يوووام نألضوووحى، وقووو  نشوووتمم هووذن ن ووو ي   لوووى للوووة  اوووا  -ونلسووالم 

نألضحى، وكذلم  لى للة  اا نفسائم ونألحكام نفتعلقة برضحية ، ف ظرند الشتماله  لى هذه نفسائم نفتعلقة 
 بهيرن ه يف هذن نفاض . -رمحه هللا  -ب ال  نلعي  ونألضحية ناسب أن يعتي نف    

"اووا صوولى صووالت ا" نفوورن   ن صاالع صااالتنا ونسااك نسااكنا ( [.] ) ماا: - ليووه نل ووال  ونلسووالم  -يف قالووه 
: إيقا  ووا بعوو  - ليووه نل ووال  ونلسووالم  -بال ووال  ه ووا: صووال   يوو  نألضووحى، وهووذه نل ووال  كووان اووا ه يووه 

، فكووان ي وولي صووال  نألضووحى يف هووذن نلاقووه فيُوَعنووم باألضووحى خبووالف  ئلوواع نلشووم  ونرتفا  ووا قيوو  راوو  
: ف ووي أن ترتفوو  اووا  U وور ي  رهووا نلف وور، فكانووه صووال   يوو  نلف إىل راووني. فراووا نرتفوواع نلشووم  قيوو  راوو  

اسوووتاى نألر ، فووووهذن نظووور نل ووووا ر قووو  ر اووووا بووووني مسوووه نألر  ونرتفا  ووووا قووو ر نلوووورا  مث يوتووو ئ وقووووه صووووال  
ل ال   ي  نألضحى وتر اه ل ال   - ليه نل ال  ونلسالم  -نألضحى، وق  أ ذ بعِ نلعلماء اا تعنيله 

ف ور: أن نفعوى: أن يوام نألضوحى حيتواج نل واا فيوه إىل نلتوكوا؛ ونلسووب يف هوذن: أن نألضوحية نألفضووم  يو  نل
في ووا ونألكمووم: أن تُووذب  ضووحى يووام نل حوور، فكوواهن  حيرصووان  لووى إ رني هووذن نلاقووه ي وغووي لهاووام أن ي يووئ 

، وألن نل وواا يف ن لغالووب أن يوورتان نف وولى وقوو  نألسووواب لووذلم، وذلووم بتعنيووم نل ووال  بعوو  نرتفا  ووا قيوو  راوو  
تر ر ف ره ، في لان مث لرمبا تر رون إىل نخل وة، واا  وا    أهنو  يف ورون  لوى أضواحي  ، فوهذن كوان ف وره  

ي م ارضحع بعد الصالة، وقاهللا:  Uقاهللا: خطبنا النيب  Wعن الربا  بن عازب   - 211] 
الصالة قال نسك له  ) من صلع صالتنا ونسك نسكنا ققد أصاب النسك، ومن نسك قب 

: يا رس هللا هللا، لين نسكت شا يت قب  -خاهللا الربا  بن عازب   -(. قاهللا أب  بردة بن نميار  
الصالة، وعرقت أن الي م ي م أك   وشرب  وأحببت أن تك ن شا يت أوهللا ما يُذبح يف بييت، 

هللا، قذحبت شا يت وتغذيت قب  أن آ يت الصالة. قاهللا: ) شاتك شاة حلم  (. قاهللا: يا رس هللا 
عندي عناق  هب أح  ليل من شاتي، أقتجزئ ع ؟ قاهللا: ) نعم، ولن جتزئ عن أحد  بعدع 

.] ) 
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 لوووى نألضوووحية لوووا ُأ ووورت صوووال   يووو  نألضوووحى لتووور ر نلوووذب ، وحي ئوووذ  يكوووان ه ووواي نووواع اشوووقة ، واوووا ه وووا: 
  وووة يووام نألضووحى أن تكووان  فيفووةد، كووم ذلووم حوون  لهاووام يف -رمح وو  هللا  -نسووتحب بعووِ أهووم نلعلوو  

ِ  و  وواء  ييسوور  لووى نل وواا فووههن  اتوواءان إىل هووذن نلاقووه، فموون فر ووان اووا نل ووال  تقولووان  وواي بعضوو   لوووع
ِ  مث نن رفان، وحيتاءان إىل وقه  للذب ، وحيتاءان إىل وقه  للسلخ، مث لل وخ وحنا ذلم، فكوم  بعض   لوع

 قع ا يف أول وقت ا.ذلم اا نلرف : أن يا 

أ ر نلف ر فعىد آ ر وها: أن يام نلف ر ترتو  زكا  نلف ور ب وال   Uكذلم بال سوة ل ال  نلف ر، فهن نل يب 
نإلاام، فهذن صلى نإلاوام أو نبتو أ صوال   يو  نلف ور فهنوه حي ئوذ  ي ت وي وقوه إ ورنج زكوا  نلف ور، فاألفضوم: أن 

 ونلشوم   لوى - ليوه نل وال  ونلسوالم  -ي  ر نلف ور قلويالد؛ حون يوتمكا نل واا اوا إ ورنج زكوا  ، ف والها 
يف هذه نل ال  يف صال  نألضحى ونلف ور: أنوه ال  Uقي  راني اا نألر ، ف ذه هي نلس ة، وكان اا ه يه 

 ليه نل وال   -ي لي قول ا وال بع ها، فما كان يت فم قوم صال   ي  نلف ر وال  ي  نألضحى واا كان يت فم 
 - ليه نل وال  ونلسوالم  -. وصلى U بع ها، أ : بع  صال  نلعي يا، وإمنا كان ي  رف إىل بيته -ونلسالم 

، فر وذ نلعلمواء اوا هوذن  لويالد  لوى أن وقوه نل  وي  وا نل وال   صال   يو  نألضوحى ونلشوم   لوى قيو  راو  
، ونلسوووب يف ذلووم: أن نل وويب  هنووى  ووا نل ووال  بعوو   Uأ  وواء ئلوواع نلشووم  ي ت ووي بارتفوواع نلشووم  قيوو  راوو  

اشواسة نفشوركني فوههن  يعوو ون نلشوم ، وقو   وتوه هوذه  نل و  حن ت ل  نلشم ، و لة هذن نل  ي:  اف
، فُيسوون  هلووا  Uنلعلوة  ووا نل ويب  يف ن وو ي  نل وحي : ) أهنووا ت لو  بووني قووري شوي ان  وتغوورب بوني قووري شوي ان 

حي ئووذ    ف ووي ُيسوون  هلووا   وو  نل لوواع وتكووان اقابلووةد للسوواء  حوون ترتفوو ، فووهذن نرتفعووه ننت ووه  وووا    هلووا، 
  هلا حوال نل لواع اوا ل ترتفو ، فكرهنوا بارتفا  وا قيو  راو   قو  ءواوزت نلاقوه نلوذ  فيوه اشواسة فيكان  وا  

 :  نفشركني، ولذلم قرر نلعلماء أن أوقات نل  ي  ا نل ال  ت قس  إىل أقسام 

، ويف و  اوا  فم    اا يقوال: إهنوا بعو  صوال  نل وو  إىل ئلواع نلشوم ، واوا ئلا  وا إىل نرتفا  وا قيو  راو  
وتوور اه لل ووال  إىل نرتفا  ووا قيوو  راوو   هووذن نفعووى، واووا ه ووا: لووا ءلوو  بعوو   - ليووه نل ووال  ونلسووالم  -ه فعلوو

، وال يوا ر  صال  نل و  وننتظر إىل إشرن  نلشم  لكي ي لي ركعتيه، فهنه ي تظر إىل نرتفاع نلشم  قي  را  
باقوووه نإلشووورن ، وإمنوووا نلعووون  بارتفووواع بال وووال  مبنووور  ئلووواع نلشوووم  في ظووور إىل تقامي وووا باإلشووورن ! فوووال  ووون  

يف هوووذه نل وووال : يسوووتفتح ا  - ليوووه نل وووال  ونلسوووالم  -نلشوووم  قيووو  راووو   بعووو  ئلا  وووا. وكوووان اوووا ه يوووه 
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بالتكوا، فكان يكن ن     شر  تكوا د: سوعاد يف نألوىل ومخساد يف نلثانية، ويف ذلوم حو ي   مورو بوا شوعيب  
، وهووذن ن وو ي  صووححه نإلاووام -رضووي هللا   ووه و ووا أبيووه  -بووا نلعوواص  ووا أبيووه  ووا ءوو ه  ووو هللا بووا  موورو 

نلوخار  كما ذكر ذلم نإلاام نل اذ  يف "نلعلم": أنه سرل نإلاام نلوخار    ه، فقال: ها صوحي ن. وكوذلم 
 - ليوه نل وال  ونلسووالم  -، فكوان -رمحوة هللا  لوي    -صوححه نإلاوام أمحو  ونبوا نفو يي و واه  اوا نألئموة 

 -ن يف نألوىل سوعاد ويف نلثانية مخساد، نستنمعه تكوانتوه يف نلوركعتني: ن  توا  شور  تكووا د، وكوان اوا ه يوه يك
 :   وته بع  نل ال ، فكان يوا ر بع  نل ال  باخل وة .- ليه نل ال  ونلسالم 

عوورب ت لوو  "نسووم" يف لغووة نل ] ) ماان صاالع صااالتنا ونسااك نسااكنا ( [:  - ليووه نل ووال  ونلسووالم  -وقالووه 
وم وا َسوم، وكوذلم أيضواد:  ، إذن كوان كثوا نلعووا  ، وهوذن ا سم مبعان  ا  ا: نسم إذن تعو  ، يقال: فالنن ناسومن

  Wلكعب بوا  نور   - ليه نل ال  ونلسالم  -ي ل  نل سم مبعى نلذب ، يقال: نسم أ : ذب ، وا ه قاله 

ڭ  ڭ  چ : ,ل بعوِ أئموة نلتفسوا يف قالوه كما يف نل حيحني: ) ننسوم نسويكةد   أ : نذبو  ذبيحوةد، وقوا

فالووذب  ال يكووان إال هلل،  چژ  ژ  ڑ     ڑ   چ أ : وذ ووي، كمووا قووال تعوواىل:  چڭ  ڭ  

فموووا ه وووا:  ووو   چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ وال جيووواز صووورفه ألحووو    وووا هللا كائ ووواد اوووا كوووان؛ ألن هللا قوووال: 
نلووذب  بالووذكر، ومحووم بعووِ أئمووة نلتفسووا نل سووم  لووى اعووى نلووذب ؛ خل اصووية نلووذب  يف اعووى نلعوووا  ، وكووان 

: ) لعووا هللا اووا ذبوو  لغووا هللا  . وأاووا بال سوووة للحوو ي  ه ووا، U، ولووذلم قووال  8نفشووركني يووذ ان لغووا هللا 
بعووِ نلعلموواء اووا هووذه نللفظووة  لوويالد  لووى أن ذبوو  فووافرن  بقالووه : "ونسووم نسووك ا" أ : ذبوو  كووذ  ا، وأ ووذ 

نألضووحية يكووان بعوو  نلفوورن  اووا صووال   يوو  نألضووحى، وأنووه ال يشوو س ننتظوواره إىل فوورن  نإلاووام وذ ووه، كمووا هووا 
 . -رمحة هللا  لي    -اذهب ن  فية ون  ابلة وئائفة  اا أهم ن  ي  

: نلووذب ، لك ووه -كمووا ذكرنووا–نفوورن  بال سووم ه ووا  ] ) ونسااك نسااكنا ( [: - ليووه نل ووال  ونلسووالم  -وقالووه 
. وهوي نألضوحية، فافوذباح ه وا هوا نألضوحية، وقو  ُ و   ، يف وقوه  خم واص  ، لشويء  خم واص  ذب ن خم اصن

: - ليووه نل ووال  ونلسووالم  -. فقالووه -وهووي شووعا  نألضووحية  - يوو  نألضووحى سووذه نلشووعا  نلعظيمووة نلكرميووة 
ذ  ا أ : بعوو  نل ووال ، وهووذه نألضووحية شوور ه بوو ليم نلكتوواب ونلسوو ة "ونسووم نسووك ا" أ : ذبوو  أضووحيته كوو

وإلوواع نألاووة، وقووال بعووِ نلعلموواء: إهنووا اشوورو ةن بوو ليم نلسوو ة ونإللوواع فقوو . فمووا قووال: إهنووا اشوورو ةن بوو ليم 
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 چژ  ژ  چ ، قال بعِ نلسل : چژ  ژ  ڑ     ڑ   چ نلكتاب، فق  نست ل بقاله تعاىل: 
، وهذن قالن ارءواحن، ونل وحي : أن قالوه  8أ : نحنر أضاحيم هلل  چڑ     چ أ : صال   ي  نألضحى 

إمنوا هووا  U وامي ولوي  خبوواص   باألضوحية؛ ألن نلوذ  ضوحى بووه نل ويب  چژ  ژ  ڑ     ڑ   چ تعواىل: 
، فمووا - ليووه نل ووال  ونلسووالم  -نفووذباح ولووي  نف حووار. وأاووا أ لووة نلسوو ة: فرحا يوو ن  وتووه اووا قالووه وفعلووه 

كموا يف نل وحيحني: ) اوا ذبو  قووم نل وال  فليوذب    - ليوه نل وال  ونلسوالم  -نلقال: حو يث ا، وكوذلم قالوه 
 U: فوووهن نل ووويب - ليوووه نل وووال  ونلسوووالم  -أ ووورى اكاهنوووا، واوووا ل يوووذب  فليوووذب  باسووو  هللا  . وكوووذلم فعلوووه 

ضحى بكوشوني أالحوني أقورنني،  U: ) أن نل يب Wضحى ب فسه، ففي ن  ي  نل حي   ا أن  با االم  
 - . هووذه نألضووحية كمووا شوور ه بوو ليم نلكتوواب ونلسوو ة  Uوءعووم ق اووه  لووى صووفاح ما، مث مسووى هللا وكوون 

  نفسوولمان  لووى اشوورو يت ا، ولووذلم فووا سوورل نلسووائم ، شوور ه باإللوواع، قوو  ألوو- لووى نلاءووه نلووذ  ذكرنوواه 
وأبووابكر   Uوقووال لووه: نألضووحية ونءوووةن؟ فقووال لووه: ضووحى رسووال هللا  -رضووي هللا    مووا  - ووو هللا بووا  موور 

وأبوابكر  و مور  Uو مر ونفسلمان. فقال له: يا أبا  و نلرمحا، نألضوحية ونءووةن؟ فقوال لوه: ضوحى رسوال هللا 
 لاعن. ونفسلمان. ف ذن إ

وأاووا بال سوووة  كمووة اشوورو يت ا: ف  وواي حكوو ن  ظيمووةن، وقووال ئائفووةن اووا نلعلموواء: إن نألضووحية ونل سوويكة يووام 
، وكمووال  8اووا نإل ووالص هلل  - ليووه نل ووال  ونلسووالم  -نألضووحى في ووا ت ويووهن وتووذكان فووا كووان  ليووه نخلليووم 

، وُءعلووه  8 يوووال أن يووذب  نب ووه ئا ووةد هلل ل - ليووه نل ووال  ونلسووالم  -حوون إنووه  ,نلتسوولي  ونل ا ووة هلل 
، فافسل  إذن ضوحى توذكر  8نألضحية اذكر د سذن نفعى نلذ  قام  لى نإل الص ونلعوا   نلتااة نلكاالة هلل 

اا كان  ليه نخلليم وتذكر ل   هللا بعوا ه، إذ لا أن نخلليوم ذبو  نب وه إمسا يوم لكوان ذلوم اوا نلسو ا ولوقوي، 
بتالء اا ال خيفى. ففي هذه نلشعا  تذكان أيضاد، تذكا بالتسلي  فهن بعِ نلعلمواء يقوال: إن ويف ذلم اا نال

وسول  هلل تسووليماد   8فوا أسول  إبورنهي  ونستسوول  لوه ءواءه نلفورج، فكوم اووا نبتلوي بووالء  اوا هللا  -تعواىل  -هللا 
 -ضووحية وتووذكر كيوو  أن إبوورنهي  يل وو  بووه وجيعووم لووه نلفوورج ونفخوورج، فووهذن ءوواء يووذب  نأل 8كووااالد فووهن هللا 
، وكيو  ءواء نلفورج، أصوو  نلقلوب -سووحانه  -وتسوليماد هلل  8كوان يريو  ذبو  نب وه ئا وةد هلل   - ليه نلسالم 

، يفووا  أاوواره هلل ويتاكووم  لووى هللا، فووهن هللا ءوووم نلقلوواب  لووى اوووة نألوال  ونلفت ووة بوواألوال ، حوون إن  ,هلل 



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                                    (211رقم احلديث ) -العيدين  باب 
 

  8888 

ڱ  چ اا أءم نبا ب ته حن ال يعثور يف  يابوه! ورقوا نف ون وقوال: صو   هللا نزل اا  لى ا نه  Uرسال هللا 

فكي  بسائر نخلل ؟! وإذن كانه هذه نحملووة  Uفهذن كان هذن نفعى اا رسال هللا  چ ں  ں   ڻ
ونلرمحوة نلو  ُءولووه  لي وا نلقلوواب جتواه نألب وواء ونلو وات، فكيو  لووا ئلوب اووا نإلنسوان أن يضووحي باب وه وفلووذ   

 كو ه؟! فمثم هذه نفعاي شر ه وتذكر نألضحية سا وهذه نل سيكة تذكر سا . 

أ : ذبووو  ذبيحوووةد كوووذ  ا، ونفووورن  بوووذلم: نلتقيووو   ( [] ) ونساااك نساااكنا : - ليوووه نل وووال  ونلسوووالم  -وقالوووه 
أ : إذن ذبو  ذبيحتوه  لوى هوذن نلاءوه  ] ) ققاد أصااب النساك ( [: Uبالشر ي اا   م سو  نإلاام. قال 
فهن شاته شا  أضحية ، فما أصاب نلذب  يام  ] ) ققد أصاب النسك ( [فق  أصاب نل سم، واعى قاله: 
، وقوو  أشووار نل وويب نألضووحى  لووى نلاءووه نفعووروف فشوو إىل هووذن  Uاته أضووحيةن، واووا ل ي ووب فشوواته شووا   وو  

حي مووا أ وونه أنووه  ] ) شاااتك شاااة حلاام  ( [قووال لووه:  -رضووي هللا   ووه وأرضوواه  -نفعووى حي مووا قووال أل  بوور   
 ، و لى هذن: يكان قاله: "فق  أصواب] ) شاتك شاة حلم  ( [سوقه بالذب  وأنه ذب  قوم نل ال ، فقال له: 

نل سووم" أ : أن شوواته تكووان أضووحيةد، وي وووي  لووى هووذن: أن ووا إذن قل ووا: إن نألضووحية ونءوووةن، فقوو  ناتثووم نفووراار 
وسق    ه نلانءب بالفعم، وإذن قل ا: إهنا ليسه بانءوة ، وكانه أضحيةد ا وذور د وذ  وا  لوى  وا هوذن نلاءوه 

 اءه نلانر  فق  أءزأته ووىف ب ذره.نلانر  فيلزاه أن يقضي أ رى اكاهنا، وإن ذ  ا  لى هذن نل

، وقيوم: إنوه اوا نلسووعني نلوذيا بوايعان بيعوة نلعقووة لرسوال هللا  Wفقام أبا بر   وها كثان  ال نلننء با  وازب  
U  :يا رس هللا هللا، لين نسكت قبا  الصاالة وعرقات أن ، ف ا اا نألن ار اا أسوق   إىل نإلسالم، قال [

، وأح هووذه ن ملووة تعتوون مبثابووة نلسوو نل  بباات أن تكاا ن شااا يت أوهللا مااا يااذبح يف بياايت [الياا م ياا م أكاا   وشاارب 
ونالستفتاء، و لي ن بافسل  إذن وق  ا ه أارن خيوال  نفشوروع وهوا ءاهومن  كو  اوا صو ر ا وه، فانءوبن  ليوه أن 

قال هذه نفقالة: أنه ذب   Uفيه، فلما مس  هذن نل حا  قال رسال هللا  8يسرل وأن يستوني  ا حك  هللا 
، فرحب أن تكوان شواته أول اوا يوذب  يف بيتوه. وحي ئوذ  ميك وه  شاته قوم نل ال  و ل  أن نليام يام أكم  وشرب 
أن ي عوو  هووا وولوو ه، وميك ووه أن يسووو  نل وواا فتكووان  لووى ضوويافته أسووو  اووا  وواه، وهووذن اعووىد اعووروفن   وو  

: "وأحوووه Wن أسوو ؛ حون يكوان نل واا لضويافت   أسوو ، فقوال نل اا و    نلفضوالء: أهنو  حيووان أن يكانوا 
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أن تكووان شووايت أول اووا يووذب  يف بيوو ، وتغووذيه قوووم أن آيت" أ : قوووم أن آيت إىل نل ووال . "وتغووذيه" اوورن ه: 
 أنه أكم اا شاته.

فو له هوذه ن ملوة  لوى أن اوا ذبو  قووم صوال   : ) شااتك شااة حلام  ( [U] ) أقتجازئ عا ؟ قااهللا فقوال: 
إلاووام شوواته شووا   وو   وليسووه برضووحية ، فووال تقوو  أضووحيةد، ونلفوور  بي  مووا: أن أءوور نألضووحية أ ظوو  اووا أءوور ن

نلشووا  نف لقووة، وكووذلم إذن قل ووا بووالاءاب: أهنووا ال جتووز  إذن وقعووه قوووم نل ووال  وجتووز  إذن وقعووه بعوو ها. ويف 
" فيووه  ليوومن فووا ذهووب إليووه ل وار نلعلموواء: اووا أ ن اووا ذبوو  قوووم نل ووال  يووام نل حوور أن قالوه : "شوواتم شووا   وو  

فقوال: إن وقوه نألضوحية  - ليوه اوا هللا نلرمحوة ونلرضوانن  -ذ ه ال جيزيه، و ال  نإلاام أبوا ح يفوة نل عموان 
يوت ئ ب لاع نلفنر، إال أنه إذن كان يف نف ر ويف نف ن ويف نلقورى نلو  ت ولى في وا صوال  نلعيو  يتقيو  ب وال  

  ا نف ي ة ويف اكان  ال ي لان صال  نألضحى فيه، فهنه جيواز أن يوذ  ا وجيزئوه ذ  وا نإلاام، أاا إذن كان يف
" لقالووه: "اووا صوولى صووالت ا ونسووم  Uولووا كووان اووا بعوو  صووال  نلفنوور، فووهن نل وويب  قووال لووه: "شوواتم شووا   وو  

 نسك ا" فناء ب يغة نلعمام.

وَم  ا واوا في وا اوا حسوا ن وال  [] يا رس هللا هللا، عندي عنااق  هاب أحا  ليل مان شااتي ويف قاله:  أ : لسم
ونل فات، وهذن أ ذ ا ه بعِ نلعلماء: أن نألضحية إذن كانه حس ة نل فات أفضوم اوا نألضوحية نفتعو    
ناق ة نل فات، ونفرن  بال وفات: صوفات نلكموال، وتاضوي  ذلوم: لوا كوان   و  نإلنسوان ألو  ه  وبهاكانوه 

ليسه بكاالة نل فات، أ : ليستا بسومي تني وال مبافواريت نللحو ، ف وم  أن يش   شاتني، ولكا كلتا نلشاتني
نألفضم: أن يش   شاتني ومها ناق ات ل فات نلكمال؟ أو نألفضم: أن يش   شا د برل   هي أ ز وأنف  

ا   و  وأ لى مث اد؟ فقال ئائفةن اا نلعلماء: إهنا إذن حس ه صفا ا، وكانوه مسي وةد كرميوةد  لوى أهل وا  اليوة نلوثم
حي مووا سوووئم  وووا نلرقووواب قوووال: )  - ليوووه نل وووال  ونلسوووالم  -أصووحاسا: أن ذلوووم أفضوووم، وقووو  نسووت لان بقالوووه 

أ الها وأنفس ا     أهل ا  . فقالان: إذن كانوه أ لوى مث واد  ا  وا وكموال صوفا ا، فههنوا أفضوم اوا أن ي ورف 
إذن كانتوا وووزئتني اوا صووفات نلاءوواب؛ قيمت وا بووني شواتني. وقووال بعوِ نلعلموواء: نألفضووم: أن يضوحي بشوواتني 

ألنه يري  نل م ارتني ويتقرب هلل بالذب  اورتني، ونلتقورب هلل بالوذب  اورتني أفضوم اوا نلتقورب اور د ونحو  د. وهوذن 
نلقال اا ء ة نفعى أقاى، ون  ي  لي  فيه قا د  لى نل اللة  لى أن اوا كوان أمسوا أفضوم اوا نفتعو  ؛ ألن 

ونلتقورب بالوذب  رنءو ن إىل نإلميوان ونلتاحيو ، فهنوه إذن ذبو  اورتني تقورب إىل هللا ااحو ند لوه  نلذب  اق وا ن لذنتوه،
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 8بالذب  ونل سم ارتني، خبالف اا إذن تقرب ار د، واا كان اا أ موال نلقلواب ف وا أفضوم وأ ظو    و  هللا 
 أءرند و انباد.

: ) نعاام، ولاان جتاازئ عاان أحااد  U] هااب أحاا  ليل ماان شاااتي، أقتجاازي عاا ؟ قاااهللا ويف ن وو ي  يف قالووه: 
يف هذن  ليمن  لى أن نلع ا  واا كان  ون نلس ة اا نفا ز ال جيزئ يف نألضوحية، وهوذه ن ملوة اوا  بعدع ( [

ن ووو ي  تعلقوووه بشووورس  اوووا شوووروس صوووحة نألضوووحية، وهوووذن نلشووورس هوووا: شووورس نلسوووا، فوووال جيووواز أن يضوووحي 
نفعي ووة، فراووا نل وواع نخلوواص: ف ووا سيمووة نألنعووام، ويشوومم  نفضووحي إال ب وواع   وواص   ممووا يُووذب  وتشوو س فيووه نلسووا

ذلم نإلبم ونلوقر ونلغ  ، و لى هذن: فال جيزئ أن يضحي بغا نإلبم ونلوقر ونلغ  ، فلا أنه أ ذ  وياد أو  زنالد 
كووان وأرن  أن يضوحي بووه فلوي  برضووحية ، إمنوا يكووان قربوةد وئا ووةد هلل إذن ذ وه لاءووه هللا أو ت و   بووه، أاوا أن ي

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ أضحيةد، فهن هللا ءعم ا سكاد اوا سيموة نألنعوام 

فنعم نسم نألضوحية وا سوم نألضوحية اتعلقواد بو يموة نألنعوام، فو ل  لوى   چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ
أنه لا ذب  اا  ا سيمة نألنعام ال جيزيه، ويف سيمة نألنعام: نإلبم ب ا ي وا: نلعورنب ونلوختيوة، فوالعرنب: اوا لوه 

ان، يشمم ذلم نلوقر س ام، ونلوختية: اا له س ااان. ويف نلوقر: يستا  نلوقر ون اناي ، ونلوقر ا ه زوءان ن  
نفعروف نفع ا  ون اناي ، فكلوه ميكوا أن يضوحى بوه يف قوال ئائفوة  اوا نلعلمواء، واوا أهوم نلعلو  اوا   وه 

: ) ال توذ ان إال Uبالوقر وال يُ  م ن اناي  يف ذلم. وأاا بال سوة للسا نفش س: فوال جيوزئ إال نلثوي، قوال 
اووا نلضورن   ونفسوا اوا نفوا ز: هووا نلوذ  اوه لوه سو ةن و  ووم يف  اسو ةد، إال أن يعسور  لويك  فتوذ ان ءذ وةد 

نلثانية، ف ذن ها نلذ  جياز نلتضحية به وأكن ا ه س اد، فموا كوان  ون نلسو ة اوا نفوا ز فهنوه ال جيوز ، ولوذلم 
 يف نلع ا : ) وهلا أربعوة أشو ر    وقوال بعوِ نلعلمواء: إن نلع وا  يكوان اوا شو ريا، وقيوم: نلع وا  اوا Uقال 

فوو ل  ] ) نعاام، ولاان جتاازئ عاان أحااد  بعاادع ( [نفوا ز: كووم اووا كوان  ون ن ووال، فلمووا سوورله  وا نلع ووا  قووال: 
: -وهوا نلوذ  يسومى يف  ورف نل واا بوال لي  - لى أن اا كوان  ون نلسو ة اوا نفوا ز ال جيوز . وأاوا نلضورن 

بعِ أهوم نلعلو : اوا اوه لوه سوتة ف ذن نل اع اا نلغ   جيزئ فيه ن ذع، ون تل  نلعلماء يف ح  ن ذع، فقال 
  -أش ر  وزن   لي ا، أ :   م يف أكثر نلس ة، وا    اا يقال: إنه مثانية أش ر  أو يقوارب ن وال، ونل وحي  

: أن ن ووذع اووا نلضووورن خيتلوو  حالووه  سووب ن ووتالف ءووا   نفر ووى وئيوووب -كمووا ن توواره لوو ن اووا نلعلموواء 
سوووعة أشوو ر  ويكوان ءووذ اد، ولرمبووا يف نلشو ر نلثووااا وحنووا ذلووم، نألكوم، وأنووه قوو  جيوذع اووا بعوو  أكثور نلسوو ة، ك
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 لى حسب ن تالف نفر ى وءا   نل عام. وأاا بال سوة للوقر: فال جيزئ يف نلوقور إال نفسوا: وهوا نلوذ  اوه 
ألنه له س تان و  م يف نلس ة نلثالثة، فال جيزئ يف نلوقر نلتوي ، ونلتوي : ها نلذ  له س ةن ونح  ن، مسي بذلم؛ 

يتوو  أاووه ويسووا  لف ووا ل ووغره. وأاووا بال سوووة لهبووم: فووهن ن ووذع اووا نإلبووم: اووا اووه لووه أربوو  سوو انت  و  ووم يف 
 نخلااسة، هذن ها نلذ  جيزئ اا سيمة نألنعام  لى ن تالف أنان  ا.

 جيووز ، نشوو س حوو ن  اعي وواد لألضوحية، وقوورر يف هووذن ن وو ي : أن اوا نقوو  اووا نفووا ز  وا سوو ة  أنووه ال Uفوال يب 
وكووذلم كمووا تشوو س يف نألضووحية شوورس نلسووا، كووذلم يشوو س في ووا: سووالات ا اووا نلعيوواب، وال جيووزئ في ووا اووا  

قوووال: ) أربووو ن ال جتووواز اوووا نلضوووحايا:  U: أن نل ووويب Wكانوووه فيوووه  يوووابن اووو  ر ن، فقووو   ووووه يف حووو ي  نلوووننء 
ووَلع ا، ونلكوووا  نلوو  ال ت قوو ي، ونفريضووة نلوووني ارضوو ا   فمووا كووان نوواق  نلعووارنء نلوووني  ارهووا، ونلعرءوواء نلوووني ضم

: اق ا ة نألذن أو ال تسم ، فكم هذن ال جيزئ يف نألضوحية،   نخللقة نق اد بي اد يف ي   أو رءم  أو  ني  أو أذن 
، أصواسا اور ن  واهرن بونين خُيشوى اعوه هالك وا فهنوه ال -ولا كان بسوب نلر وي  -كذلم نفريضة نلوني ارض ا 

، كذلم أيضاد: إذن كانه هزيلةد كوا د، فهن كانه كوا د هزيلةد فهنه ال جيزئ أن يضوحى سوا، جيزئ أن يضحى سا
أاا لوا أنوه ضوحى بانحو    وتووني أهنوا كسوا ن ال اوخ في وا فههنوا أيضواد ال جتزيوه، فالبو  وأن تكوان نألضوحية سوافةد 

 اا هذه نلعياب نف  ر .

، وكموال   اتوه وحسوا ل فوه او  نل واا: -نل وال  ونلسوالم   ليوه -ويف هذن ن  ي   ليمن  لى كمال شوفقته 
حالووه وبوني لووه أنوه كوان ءوواهالد بوا ك ، وكووان يظوا أنوه اووا نم نليوام يووام  Uفوهن هوذن نلرءووم نشوتكى لرسوال هللا 

: أنه جيزيوه أن يضوحي ويووا ر برضوحيته قووم نل وال ، مث نشوتكى لوه اوا كوان ا وه، فاسو   ليوه نل ويب  أكم  وشرب 
U  وفيوه  ليومن  لوى أنوه ] ) نعام، ولان جتازئ عان أحاد  بعادع ( [  ه سذه نخل اصية، فقال له: وأكراه و .

ق  توريت بعوِ نألحكوام  اصوةد بووعِ نألاوة، فيخ وان  كو   شور ي   ال يكوان  واه  اشواركاد هلو ، واوا ه وا: 
: فهنوووه فوووا وقعوووه نخل وووااة بوووني Uسوووذن ن كووو ، و ووو  نل ووويب  Wُ ووو  أبوووا بووور     U نل ووويب  زميوووة بوووا  ابوووه 

وهوا ل ي لو   لوى نألاور!  Uونلي ا  ، فقال نلي ا  : اا يش   لم؟ فقال  زمية: أنوا أشو  ، فشو   لل ويب 
: ) كي  ش  ت ل؟   فقال: يا رسال هللا، إي أص قم بالاحي اا نلسوماء، أفوال أصو قم Uفقال له نل يب 

إذن ءواءه   زميوة يف  -رضي هللا       -ء ش ا ته بش ا   رءلني، وكان نخللفا Uيف هذن نفال! فنعم نل يب 
 .Uوش ا ته لرسال هللا  -رضي هللا   ه وأرضاه  -ش ا    حكمان بش ا ته وح ه بي ةد كاالةد؛ لفضله 
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 Uفيه  ليمن حي  أقره نل يب  ] وعلمت أن الي م ي م أك   وشرب  [ويف هذن ن  ي  أيضاد يف قال أ  بر  : 
، وتاسوعة   لوى نألهوم وتاسوعة   لوى نألقوارب، فوانظر    لى ذلوم:  لوى أن أيوام  يو  نألضوحى أيوام أكوم  وشورب 

] وأحببات أن تكا ن شاا يت او  أهل و  وذوي و ، فهنوه قوال:  -رضوانن هللا  لوي    -كي  كان حال نل وحابة 
ال ه، ول يغفووم  مووا مح لووه هللا فافسوول  إذن ءوواء يووام نلفرحووة فكوور يف أهلووه وفكوور يف أو  أوهللا مااا يااذبح يف بياايت [

اسوو وليت   اووا نألهووم ونألوال ،  اصووةد فيمووا يُوو  م نلسوورور  لووي   وفيمووا فيووه تاسووعةن  لووي  ، فووهن نألفضووم لووه 
: Uونألكمم: أن يكان  ا ونل   لال ه، و ا بعم  يف بيته وأهله، فهن ذلم  ليمن  لى كمال إميانه، كموا قوال 

 )  اك   اك  ألهله  .


