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: خالصخ

 .٘زا اٌجحث ٠ذسط اٌششٚط اٌٛاجت رٛافش٘ب فٟ اٌؼم١مخ

  ششٚط اٌؼم١مخ:اٌىٍّبد اٌّفزبح١خ

I. اٌّمذِخ 

ً٘ اٌؼم١مخ ٠جت ف١ٙب ِب ٠جت فٟ األضح١خ ِٓ اٌششٚط؟ اخزٍف اٌفمٙبء فٟ اٌّغأٌخ 

ػٍٝ ِز٘ج١ٓ، ٚ٘زا اٌجحث ٠أرٟ ٕ٘ب ١ٌذسط ٘ز٠ٓ اٌّز٘ج١ٓ ٠ٕٚبلش أدٌزّٙب ١ٌٕزٟٙ ئٌٝ 

 .اٌمٛي اٌشاجح فٟ رٌه

II. اٌّمبٌخ ِٛضٛع  

 

 اٌؼم١مخ ششٚط
 

اخزٍف اٌفمٙبء ثشأْ اٌششٚط اٌّطٍٛة رٛافش٘ب فٟ اٌؼم١مخ، ٚأٔٗ ً٘ ٠شزشط ف١ٙب ِب 

٠ُشزشط فٟ األضح١خ أَ ال؟ 

: ٚ٘زا ِب لبٌٗ اٌفمٙبء فٟ ٘زا اٌشأْ

:  اٌّز٘ت األٚي

أٔٗ ال ٠ُشزشط فٟ اٌؼم١مخ ِب ٠ُشزشط فٟ األضح١خ؛ ٚػٍٝ ٘زا فال ٠زحزُّ ػٍٝ : ٠شٜ

ّْ األضح١خ آوذ ِٓ اٌؼم١مخ فٟ  ًِّ شٟء، ٚرٌه أل فبػٍٙب أْ ٠َغٍه ِغٍه األضح١خ فٟ و

ٚ٘زا ٚجٗ . اٌغ١ٕخ ٌزؼٍّمٙب ثغجت سارت ٚاحذ وً ػبَ، فجبص أْ رىْٛ فٟ اٌّغٓ أغٍظ ِٕٙب

.  ػٕذ اٌشبفؼ١خ ِٚب ر٘ت ئ١ٌٗ اٌظب٘ش٠خ

أٔٗ ٠مَٛ ثّب دْٚ ِٓ األضح١خ -: ٠ؼٕٟ ػٕذ اٌشبفؼ١خ-ٚاٌٛجٗ اٌثبٟٔ : "لبي اٌّبٚسدٞ

ُعٕخ اٌؼم١مخ، ألْ األضح١خ أٚوذ ِٕٙب ٌزؼٍّمٙب ثغجت سارت ٚاحذ ػبَ؛ فجبص أْ رىْٛ فٟ 

. (1)"اٌّغٓ أغٍظ ِٕٙب

٠ٚجضٞ اٌّؼ١ت، عٛاء وبْ ِّب ٠جٛص فٟ األضبحٟ أٚ وبْ ِّب ال : "ٚ ٠مٛي اثٓ حضَ

. (2)"٠ٚإوً ِٕٙب ٠َُٚٙذٜ ٠ُٚزصذق... ٠جٛص ف١ٙب، ٚاٌغبٌُ أفضً

ٚػٍٝ ٘زا، فٍٛ ػذي ػٓ اٌغُٕ ئٌٝ اٌجُذْ ِٓ اإلثً ٚاٌجمش، وبْ أص٠ذ ِٓ اٌّغْٕٛ 

ّٟ ِٓ اٌّؼض، فأٗ ٠مَٛ ثٙب ُعٕخ . ٚأفضً ٚئْ ػّك دْٚ اٌجزع ِٓ اٌضأْ ٚدْٚ اٌثٕ

اٌؼم١مخ ألْ األضح١خ آوذ ِٕٙب ٌزؼٍّمٙب ثغجت سارت ٚاحذ وً ػبَ، فجبس أْ رىْٛ فٟ اٌغٓ 

.  أغٍظ

ٌٛ ػ١ّٓ اٌؼم١مخ فٟ شبح أٚججٙب ٌُ ٠زؼ١ٓ، ٚوبْ ثبٌخ١بس ث١ٓ رثحٙب أٚ : ٚثٕبء ػ١ٍٗ

٠ٚجٛص أْ ٠خص ثٙب األغ١ٕبء، ٚال ٠ٍضَ أْ ٠زصذق ثٙب ػٍٝ اٌفمشاء، ٚئْ . رثح غ١ش٘ب

. (3)أػطبُ٘ ِطجٛخبً جبص رٌه

:  اٌّز٘ت اٌثبٟٔ

أٔٗ ٠شزشط فٟ اٌؼم١مخ ِب ٠شزشط فٟ األضح١خ، ٠ُّٕٚغ ف١ٙب ِٓ اٌؼ١ٛة ِب : ٠شٜ

ٚئٌٝ ٘زا ر٘ت اٌّبٌى١خ . ٠ُّٕغ فٟ األضح١خ، ٠ُٚغزحت ف١ٙب ِب ٠ُغزحت فٟ األضح١خ

. (4 )ٚاٌحٕبثٍخ، ٚاٌشبفؼ١خ فٟ اٌصح١ح اٌّشٙٛس ػٕذُ٘

                                                           
 .128/ 15الذاوٌ الكثُس، للواوزدٌ : زاجع (1)
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، وكشاف 123/ 11، والوغنٍ والشسح الكثُس، التن قداهة 410، 409/ 8للنىوٌ 
 .1251/ 4القناع، للثهىتٍ 

ئٔٙب ٔغ١ىخ ِششٚػخ غ١ش ٚاججخ، فأشجٙذ األضح١خ : ثمٌُٛٙ: ٚاعزذٌٛا ػٍٝ ٘زا

فٟ صفبرٙب ٚعٕٙب ٚلْذس٘ب ٚششٚطٙب ِٚصشفٙب ٚوبفخ أحىبِٙب، ثجبِغ اٌزمشة ئٌٝ هللا 

 ًّ . (5)ثاسالخ اٌذَ فٟ و

ّْ اٌؼم١مخ ِششٚػخ ثٛصف اٌزّبَ ٚاٌىّبي، ٌٚٙزا ششع فٟ حك اٌغالَ شبربْ،  وّب أ

 ّٓ ٚأْ رىْٛ ِزىبفئز١ٓ ال رٕمص ئحذاّ٘ب ػٓ األخشٜ، فبػزجش أْ ٠ىْٛ عّّٕٙب ٘ٛ ع

خ أحىبِٙب ِّ . (6)اٌزثبئح اٌّأِٛس ثٙب؛ ٌٚٙزا جَشد ِجشا٘ب فٟ ػب

ٚػٍٝ ٘زا، ٠جٛص اٌؼم١مخ ثبٌّزوش ٚاألٔثٝ، ئالّ أْ اٌزوش أفضً، ٚاٌضأْ أحت ِٓ 

ػّك ػٓ اٌحغٓ ٚاٌحغ١ٓ وجشبً وجشبً، ٚضّحٝ - صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ–اٌّبػض، ألْ إٌجٟ 

ٚال ٠ُجضٞ ف١ٙب . ٠ُٚغزحت أْ رىْٛ ع١ّٕخ. اٌج١بض: ٚاألفضً فٟ ٌٛٔٙب. ثىجش١ٓ ألش١ْٔٓ

ّٟ ِٓ اٌّبػض ٚاإلثً ٚاٌجمش، وبٌضحب٠ب ٚاٌٙذا٠ب . (7)ألً ِٓ اٌجزع ِٓ اٌضأْ، ٚاٌثٕ

أْ ٠ىْٛ ػّش٘ب َعٕخ ٚدخٍذ فٟ اٌثب١ٔخ ئرا وبٔذ ِٓ : ٚاٌزٞ ٠جٛص فٟ األضح١خ

اٌضأْ أٚ اٌّؼض، ٠ٚغزفش فٟ اٌضأْ ئرا وبْ وج١ش اٌجغُ ع١ّٕبً أْ ٠صّح ٌغزّخ أشٙش شش٠طخ 

أال ٠ّىٓ ر١١ّضٖ ثّب ٌٗ َعٕخ ئرا خٍظ ِؼٗ، ٚأِب اٌّبػض فأٙب ال رصح ئال ئرا ثٍغ َعٕخ ٚدخً 

٠ٚمبط ػ١ٍٙب اٌؼم١مخ ػٕذ ِٓ ٠مٛي -أِب اٌزضح١خ ثبٌجمش ٚاٌجبِٛط . فٟ اٌغَّٕخ اٌثب١ٔخ

فال رصّح ئال ئرا ثٍغذ عٕز١ْٓ - ثجٛاص اٌؼم١مخ ثّٙب، ُٚ٘ جّٙٛس اٌفمٙبء ػذا اٌّبٌى١خ

ب اإلثً فال رصّح ثٙب ئالّ ئرا ثٍغذ خّظ عٕٛاد ٚدخٍذ فٟ اٌغَّٕخ . ٚدخٍذ فٟ اٌثبٌثخ ِّ ٚأ

. اٌغبدعخ

أْ اٌؼم١مخ ٠ُشزشط ف١ٙب ٘زٖ اٌششٚط اٌّزؼٍِّمخ ثبٌغِّٓ؛ ٚ٘زا : ٚ٘زا ٠زمّشس ِٓ خالٌٗ

. (8)ػٕذ أٔصبس ٘زا اٌّز٘ت اٌز٠ٓ ٠شزشطْٛ فٟ اٌؼم١مخ ِب ٠ُشزشط فٟ األضح١خ

س٘ب، ٚاٌؼشجبء اٌج١ِّٓ ػَشجٙب،  َٛ ٌٚٙزا، فال رجٛص اٌؼم١مخ فٟ اٌؼٛساء اٌج١ِّٓ ػ

ٚاٌّش٠ضخ اٌج١ِّٓ ِشضٙب، ٚاٌؼجفبء اٌزٟ ال شحُ ػ١ٍٙب، ٚاٌؼضجبء اٌزٟ ر٘ت أوثش ِٓ 

ًّ ٘زا . (9)ٔصف أرٔٙب ٚلْشٔٙب، ل١بعبً ػٍٝ األضح١خ ألٔٙب رشجٙٙب فزُمبط ػ١ٍٙب فٟ و

أْ ٠ُغٍه ف١ٙب : ِٚٓ ٘زا أْ عج١ً اٌؼم١مخ فٟ األوً ٚاالّدخبس ٚاٌصذلخ ٚاٌٙذ٠خ ٘ٛ

ّٓ طجخٙب وغبئش اٌٛالئُ ف١أوً . ِغٍه األضح١خ ف١ُغزحّت أْ ال ٠زصّذق ثٍحّٙب ١ٔئبً، ثً ٠ُغ

 ٍث ٌْٕفغٗ ٚػ١بٌٗ، ٚ ٍُث : ٠ُٚٙذٞ ٠ٚزصّذق ٠ّٚذخش، ٚال ٠ج١غ ِٕٙب ش١ئبً؛ فزىْٛ ثزٌه  ال بً 

. (10)٠ٙذ٠ٗ أللشثبئٗ ٚج١شأٗ ٚأصذلبئٗ، ٚ ٍُث ٠زصذق ثٗ ػٍٝ اٌفمشاء

ٌُ ألً ٠أوٍٙب وٍّٙب، ٚال ٠زصّذق : "ً٘ ٠أوٍٙب وٍّٙب؟ لبي: ٚلذ عئً اإلِبَ أحّذ ػٕٙب

. اصْٕغ ثٍحّٙب و١ف شئذ: "لبي اثٓ ع١ش٠ٓ... ٚاألشجٗ ل١بعٙب ػٍٝ األضح١خ. ِٕٙب ثشٟء

. (11)..."رطجخ ثّبء ٍِٚح، ٚرٙذٜ ٌٍج١شاْ ٚاٌصذ٠ك: "ٚلبي اثٓ جش٠ج

ٚثّب سٚٞ ػٓ ػبئشخ . (12)٠ُٚغزحت أْ رطجخ ثحٍٜٛ، رفبؤالً ثحالٚح أخالق اٌٌّٛٛد

ٚال ثأط ثٕذاء لَٛ . (13)«٠حّت اٌحٍٜٛ ٚاٌؼغً- صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-وبْ إٌجٟ »: لبٌذ

٠ُٚغزحت اٌزٕٙئخ ثبٌٌّٛٛد . ٌٚٛ فّشق ثؼضٙب، ٚدػب ٔبعبً ئٌٝ ثؼضٙب جبص. ئ١ٌٙب ٌألوً ِٕٙب
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ثٛسن فٟ اٌّٛ٘ٛة، ٚشىْشَد اٌٛا٘ت، ٚثٍغ أشّذٖ، ُٚسصلذ : "ثبأللٛاي اٌّأ ٛسح ِثً

ٖ . (14)"ثِشَّ

: ٚاٌشاجح فٟ ٘زا

ّْ ُحىُ اٌؼم١مخ ُحىُ األضح١خ فٟ  أٔٗ ال ٠شزشط فٟ اٌؼم١مخ ِب ٠شزشط فٟ األضح١خ، أل

ًّ أحىبِٙب، خبّصخ ٚأْ االشزشاط ٌُ  ِؼظُ أحىبِٙب، وبألوً ٚاٌٙذ٠ّخ ٚاٌّصذلخ ١ٌٚظ فٟ و

ٌُ ٠ثجذ االشزشاط ثحذ٠ث صح١ح : "ٚفٟ ٘زا ٠مٛي اٌّجبسوفٛسٜ. ٠ثجذ ثحذ٠ث صح١ح

. (15)"فبٌز٠ٓ لبٌٛا ثبالشزشاط ١ٌظ ٌُٙ د١ًٌ غ١ش اٌم١بط. أصالً، ثً ٚال ثحذ٠ث ضؼ١ف

أٔٗ ً٘ ٠شزشط فٟ اٌؼم١مخ ِب ٠شزشط فٟ األضح١خ؟ ٚف١ٗ ٚجٙبْ : "ٚروش اٌشٛوبٟٔ

ٚلذ اعزذي ثاطالق اٌشبر١ْٓ ػٍٝ ػذَ االشزشاط ٚ٘ٛ اٌحك ٌىٓ ال ٌٙزا اإلطالق، . ٌٍشبفؼ١خ

ثً ٌؼذَ ٚسٚد ِب ٠ذّي ٕ٘ٙب ػٍٝ رٍه اٌششٚط ٚاٌؼ١ٛة اٌّزوٛسح فٟ األضح١خ، ٟٚ٘ أحىبَ 

 ..(16)"ششػ١خ ال رَثجذ ثذْٚ د١ًٌ
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