
َبْعُث الَهِديَّة بأْحَكاِم األُْضِحيَّة

دِ   َنْظُم:  د. ارِ  ُفـَؤاد   نِ بْ  ُمَحمَّ  ي  الكوَّ

                                                           

.[٢٠المطففين: ] َّ خب حبُّٱ َمكُتوَبة. كقوله تعالى:( أي: 1)

 من هبيمة األنعام.( أي: ٢)

 أي: َأَمر.( 3)

 أي: هذه ستة شروط.( 4)

    

عحححَ ححح  ُ  1 ي  حححُ
ذي  الححح 

ي
ُذ   محححَّ  الحححْحححَ

 

 

 

 

 

 

َو ال َذ و َوهَّ   ي  َغني ُطوَل المححَ
رَ األَ  مُ كَّ

رَّ  ٢  َر الححَ  حححححَ يححَّ   ححَ
هي اححي عححَّ ا بححي ححَ نححَ َرمححَ  َأكححَّ

 

 

 

 

ى  َمنَّ صححححَ   َر  يَّ  َ رَّ َو َْ َن ى َو  َوَزك 

َما َي َّ  3   اُ  
هي يَّ َ  َّ صححححَ  ى َيَ   ٌذ سححححَ

 

 

 

َننَكحححححَ َّ  و  عي َّ   بي    َْ ل ُه ا  َطري قححَ

اَ   4  ُذو هحَ ي-َوَبعحَّ ا َأ ي هَّ  - حَ  َمنَُّ ومحَ

 

هَّ   ومحححَ رَّ حححُ ة  محححَ  ححح 
ذي ا هحححَ َّحححَ احححُ عحححَ  (1)أبحححَّ

ي 5  ا ي َ  َيني األَِحححححَ َذ يححَ  ُزبححَّ
طي  ُتعَّ

 

 

 

 

ا- َّححَ َّي قَّ
ني ذي ححَ   -يف  َفََلحي هححُ  لي َّ

ا 6  ْححَ ا ُ بححي ا: مححَ َّححَ َ نحح  ا( بححي َّححَ ري ححفححُ عححَّ  )تححَ

 

 

 

َع    َن نَّ 
ى (٢)مي َْ ا يف األَِححححَّ بحح  َقر   َت

َرمَّ  7  َْ َّ 
و َوَليكححححَ َّ لي

يذي لي العي  بيكححححَ ي

 

ُ   ححَ َّ   بححَ ذَّ ٌبو  ححُ
الححي ٌي بححَ ذَّ َذاَ  هححَ  نححَ

ى 8....  نَّ  (3)َوصحححح  ي  َأ َو َّ بي ا اُ   َّححَ هَّ زَ بي  لححَ

 

 

 

ا  وُلنححَ اَيححححححححححُه َ سححححُ هَّ َوطححَ َا ححَ َت  َوامَّ

 

 

 

هَّ  9 عححَ
َتوسحححححي و َو ٌَ يَر عي ا شحححححَ َي إ   ََّّ  َن

 

هَّ   عححَ تحح  ححَ ٌة مححُ يححَ رَّ
او َوشحححححي َّححَ

مححي ْححَّ  بححي ححَ

ٌرو 1٠  نٌَّوو َوُيمَّ
ُروُطََّا( سي ُ   )شححححُ  َو َّ

 

ي ٌةو  يي سححي    
ٌ،و َومي ٌَّ و ني  (4)َوصححَّ

ا 11  َ نَّ َتُكوَن َنَعمححَ ا(: بححي َّححَ نَّكححححُ
 )َنجي

 

ا َأوَّ   ر  قحححَ َل  َأوَّ بحححَ اَأيَّ إيبحححي محححَ نحححَ  غحححَ

 



 (2)  بعث الهديَّة بأحكام األضحيَّة

 
 

                                                           

م الف . وسمعَّا:  َ ( 1)  ا.ا َ نَ وهي أسنان مقذ 

يو وهو الْفظ والفَّ . (٢)   ضٌّ ي ى الَويَّ

 ض.رَ ( أي: مَ 3)

 ( أي: ُهَزال.4)

 هو األبيض الخالص ال ياضو و يل: هو األبيض الذي   وبه شيء من الكواد.أي: ب ون المي َّ و و( 5)

نو 6)  ألنه أكمل وأ كن صو َ.( أي: له َ رَّ

كن والا ناءو والمراد ن ي نا مْمذ 7) ُْ  .( أي الموصوف بصفات ال

 .أي: غالية الا منو سمع نفيكة.( 8)

هَّ  1٢ يححح 
نحححي ٌة  حححَ نححح  ا(: ُمكححححححي ُرهحححَ محححَّ  )َويحححُ

 

هَّ   يحح 
ا الا ني اُنَّححَ نححَ َقطححَ َّ َأسححححَّ ذَّ سححححَ  ححَ

 (1) 

َجَذ ُ  13  َساَز ال  إَّل  َ ُروَف الضححححح  َّني 

 

ُعواوَ   َن و  ر  َّي ُة أشحححححَّ تحح  ُرُه سحححححي مَّ ُي
(٢) 

 ال ََقرَّ نححَ  14 
اني امححَ و َويححَ زي اُم يف الَمعَّ  العححَ

 

َذا   ُوو كححَ ُل الَخمَّ بححي
اءَ َواإلي  الَخ َرَّ  سححَ

يححذي  15  لعي َي ا َل َذ صححححَ َبعححَّ ُتَّححا(:   )َوَو َّ

 

: 

ذي ححذي   ْححَّ الححتحح  ري حح ي بححي ري الححت  حححححَّ  ححي
ي
 ِل

يححهي  16  ُل نححي ذَّ ححُ يححَل: ََّل  ححَ
عُ  َو ححي ابححي  الححر 

 

عُ   ابحححي َ  تحححَ تحححي حححَّ ُه لحححي  َوالحححْحححَ   َأنححح 

نَّ َدَن،ي  17 
ُفََّا(: سحححَ ييَمٌة مي  (3))َوَوصحححَّ

 

 

َ  َأوَّ   َر َو   َأوَّ يححَ ،ي َأوَّ يححَ جححَ   (4)يححَ

ا 18  َّححَ لو َ ا بححي  ي كححُ
ني الححَواِحححححي يححو  الحح ححَ

 

ا  اَُّ َّححَ
لَّ َأوَّ مي ُه  ححُ نححَّ

ذ  مي َذا األَشحححححَ  كححَ

ي 19  ْو ُ (: أنَّ َ مَّ يَكََّا الُمضححححَ َّ 
 )َوالمي

 

بححَّ ي   ُه يف الححذ  ا لححَ اَن مححَ َُّ ونحح   َأوَّ كححَ

ذي  ٢٠  عحح حح   َوالححتحح 
اني بححَ رَّ ُة(: الححقححُ يحح 

 )َونححي

 

ة    يححَ ذَّ نَّ َغيَّري بححي
ذي مي كحححححي رَّ   ُمفَّ

 َوشححححي

ُ ََّا( َك ٌَّ   ٢1  َ ُ   )َأنَّضححححَ يٌن أمَّ
مي سححححَ

(5) 

 

ُح  (6)َوَأ َرنٌ   ذ  ُممححَ ل َقى ا َت نَّ ا ا َكمححَ
(7) 

اٌ   ٢٢  نيفححَ ٌل  لَّ إيبححَّ يححَل: بححَ
َقرَّ (8)َو ي  َ َن  و 

 

رَّ   ضححححَ َْ ُه يف ال ا صححححَ   َينححَّ ُه مححَ نحح 
 َلكي

ى ٢3  ا َواألَغححَّ ححَ َّححَ نححَ مححَ ي َأسحححححَّ
قححي تححَ نححَّ  َو ححَ

 

ا   َّحححَ َّينححح  ىنحححَ لحححَ وَّ محححَ  حححَّ
ٌة لحححي  ححح 

ذي  هحححَ

 



 (3)  بعث الهديَّة بأحكام األضحيَّة

 
 

                                                           

( ال ياني ة لنفي توّه  هتيئة اَّلستضانة واإلكرام.( 1) نَّ
 أي الُمَّي   لُككناه  ينذه. ويذل ين الَلم إلى )مي

 .36اِل ة ( سو َ الْجو ٢)

ا : ( 3) ُ  والجز  َّا.الجازي َزاَ َو وهي:  ب  ال َّائ  وتقطيع لْمي  صا ل مَّنة الجي

ا ٢4 مححَ وُم والححذو ْححُ ُه الحح حح  الححَ نححَ نَّ  ححَ  َولححَ

 

 َبلي الت ححححححححَقىو َنُجذَّ َكُجودي الُكَرَما 

نححَ َّ  ٢5  َن الححغححَ
ٌَ مححي َذ ( َوا ححي َزَأتَّ  )َوَأسححَّ

 

عححَ َّ   و نححَ
هي تححي يححَّ لي بححَ  وَأهححَّ

ذ  نَّ َوا ححي  يححَ

ذَّ  ٢6  ُمعححَ ل  ا
هي تححي يَّ  َ بي   َُّ ُعوُل  َ َمنَّ   (1)َأيَّ 

 

ة    سحححَ نَّ َزوَّ
ذَّ  محححي  َوَولحححَ

اء  بحححَ ري  َوَأ حححَّ

رَّ  ٢7  قححَ يححري َوالحح ححَ
عححي َن الحح ححَ

ٌع مححي  َوسحححححُ ححُ

 

ذ  كحح  نَّ َوا ححي
رَّ مححي َذا األَ ححَ نححَ   كححَ  غححَ

اَء يف  ٢8  َراَ  سححَ
تححي امي َوََّل اشحححححَّ نححَ  األغححَّ

 

ََلمي   سحححححَّ ا اإلي ا َأ ححَ وُز  ححَ جححُ ََل  ححَ  نححَ

عَّ  ٢9 
ة  ُمني َْ سححححَ َّعححَ َراُ  َنوَّ

تي َذا اشححححَّ  كححَ

 

َه   ي َغيَّري
ي-ا ني  َنضححححَ و وات  يعَّ  -َأ ي

هَّ  3٠  ي 
ْي

َن الضحححح 
ُل( مي َرُ  األكَّ  )وُ  ححححَّ

 

هَّ    حح 
ذي َذا الححَّححَ اُتو َوكححَ َذ ححَ  َوالصححححح 

 31  : ل  ز  َوسححَ  يححَ
هي لححي وَّ قححَ

ٱ يي ُّٱلححي

 

وا  (٢)َّ  حئ جئ ٱ  اححي ححُ تححَ امححَّ ا نححَ  إي  

ا 3٢  ََل حححَ ا َأ حححَّ َّحححَ ري حححقحححَ فحححَّ وا تحححَ َذبحححُ  َونحححَ

 

ا  َذا ححَ َو َ ا إي ححَّ يححَّ ىو نححَ ححَ ا َأتححَ مححَ
 لححي

هَّ  33  يحح 
ْي

َن األُِحححححَّ مي ُع  يَّ  َ ل ُرُم ا َّْ  َ  َو

 

هَّ   يحح  َْ َذاَ  ال ى كححَ  ْ ا انَّ ِححححَ  إيطَََّل حح 

ازي ي  34  جححَ  ححَّ
َذاَ  لححي يححهي  (3)كححَ طححي عححَّ  َّل  ححُ

 

يحححهي   ع  نحححي يحححَّ و كحححَ حححَ ٌَ َر َ  ُأسحححَّ  إي َّ تحححي حححَّ

َ  َينَّ  35  كححححَ ة  َأمَّ ي 
ْي

 َوَمنَّ َنَو  ُأِححححَّ

 

ي ي   ْي و يف الصحح  ر  عَّ ر  َوشححَ نَنَّ  ُظفَّ  َوالكحح 

يَن َنَو  36  و َأوَّ  ي
ةي ج 
ْي َبذءي  يي ال  ُمنَّ 

 

اتَُّر ي الَََّو    َبَ و نححَ ذَّ  َأنَّ  ححَ
 ليَو حح ي

  

 

 

 
 
 



 (4)  بعث الهديَّة بأحكام األضحيَّة

 
 

                                                           

ر الُممتنع  منه  (1) رو .-غير المقذو  ي يه-وهي:  ب  أو نْر الْيوان الربوي الُمَ اح أك هو أو َيقَّ  بالطر   الَم َّ

رم: كَلهما بمعنى القطع. وسمَع الناظ  (٢) رم والْز  الص  و والص  بينَّما ي ى إ ادَ أن  كون الْز   ال القطع ابتذاء 

.   ال المآل انتَّاء 

 أي: كيفي ة الت ذكية.( 3)

 وهذه أنوا  الت ذكية الاَلث.( 4)

ذ  وأسفل الر   ة.( 5)  وهو أي ى الص 

 أي: َنَفرو وَّل  مكن إمكاكه.( 6)

 ا (هَ ابِ آدَ ا وَ هَ وطِ رُ ُش وَ  (1)اةِ كَ الذَّ َفْصٌل: يف ) 

ى 37  رَّ َإلححَ انححَّ ححُ ة  نححَ يححَ
كححي ذَّ دَّ تححَ ري  َوإينَّ تححُ

 

ُروطيََّا ال  َكَلكحححح  َّعَ )شححححُ (  ت ى ُتؤَّ
 ةي

هَّ(يف  38  يححح  و َو)الحححنحححو
ة  و وةلحححَ   َ ابحححي  

 

هَّ   يحح 
في يَّ َك ل و َوا ُبوحي ذَّ لمححَ َذاَ  يف ا  كححَ

َيهَّ  39 
ذكي ت  نَذ ال ( يي

ي
َ  ا  ُرُه اسححححَّ كَّ

 )َو ي

 

ل  َوََّل  ححُ )  يححَرهُ  جححي هَّ (غححَ يححَ
ي هححي ذي  و نححَ

ابي  4٠  الححذ  ابيي)نححَ  ُ (: الُمكححححَّ يُ  َوالكيتححَ

 

يي   لي َوالت مَّ قَّ ابيي يزي ُ و الَع َْ  َ ا َأصححححَّ

ُر َدمَّ  41  َّي نَّ ُم ل ُد ا ذ  ُمْححَ ل ُة(: ا  )َواِللححَ

 

ذو   َْ لي -بيال َ ححححز  َوَصَرمَّ  -ََّل بيالاوقَّ
(٢) 

َجَرا 4٢  َْ حححححححنَّو  َكاَن  ت ى ال نَّ َأيو سي
 مي

 

ُفَرا  ُظ ا  محح  َي َّ ا َو نححَ
ُكنَّ سححححي  َ َل َّ   َو

هي  43  ( َأيَّ يف  ي و َمذُبوحي ُن يف ال  )َواإلي َّ

 

 

و   هي ْححي َذبححَّ ا بححي نححَ
يححي رَّ هي يف شحححححَ  َوَأكححَّ ححي

 44  ،ُ يَّ َك ل ي(3))َوا ري جَّ َي
لي اُ  َدم   َّححَ نَّ  ( إي

 

ري   الَعقَّ بَّ ي َأوَّ بححي الححذ  ري َأوَّ بححَ َّْ الن   (4)بححي

ري  45  َّْ ُن الن  ُر: َطعَّ َّْ َفَل الُعنُ َّ  (5)َنالن   أسححححَّ

 

ُن َّ   ُع ل مي ا ذ  ُمقححَ لي ُ : شحححححَ ٌّ  بَّ  َوالححذ 

 

 

 

 ِي

 

ى إينَّ  46 ُمَذك  ٌح لي َّ ُر: َسرَّ َردَّ َوالَعقَّ  (6)شححححَ

 

يَّذي -  ذَّ  -َكالصح   يف الَجكحَ
 يف َأيو َمَكان 

ذي ُ  47  ذي َنقححَّ ا الحح  ي- َأمحح  ا َأ ي هَّ  - ححَ  َيَ يححَّ

 

َذاَ    ذ  -نححَ هَّ  -ََّل بححُ يححَّ عي َوَدسححَ طححَّ قححَ  بححي

 



 (5)  بعث الهديَّة بأحكام األضحيَّة

 
 

                                                           

 وهو مجر  الن َفو.( 1)

راب.وهو مجر  الط عام ( ٢)  وال  

(3 )َ َكنو وغيرهو  ت ى تكون  اد 
ذ ُذ اِللة بيالمي َّْ  .أي: َت

 . تى َّل تن ر إليَّا ال َّيمة -كالككين-أي: إ فاء اِللة ( 4)

 إتمامه. بَّْا و اإلسرا  يف (5)

 أي: صفْة العن و وهي سان ه.( 6)

ةو كاألِْيةو ولذل   ال: 7) و ومقتذ  ا و أي: نيذبَّْا بنفكه ممتاَل أمر  بوه "ممتاَل"( هذا يف تذكية الُقَرب  اص 

 .بن يوه مْمذ 

و أو ين -إن كان  له-يني  وال َّ  من  ول "كمية والتك يرو نيقول: أن  ذكر اس  صا ل األِْية بعذ الت  ( أي: 8)

 ."إن كان  لغيره-نَلن 

َقالو وهو الْ َّل.( 9)
 أي: مربوطة اليذ الُيكر  بالعي

ر  بَّْا  ائمة نَّو أنضلو وإَّل ن ا كة   كل األ ن  واأل كر.( أي: 1٠)  بَل مغاِ ة وسوء     مع ال َّيمةو نَّن تيك 

ا 48  ُهمححَ
اني ي ححَ اني يف الُعنَّ ي َغ ي رَّ ححَ

 يي

 

ُقوم    ُع ُ  َّ يء   (1)َوَ طَّ ا (٢)َمري َُّمححَ  َمعَّ

ل   49  َذاَ   ححَ ََلفَّ بححي ََل  ححي ُه بححي  َأكححَّ ححُ

 

تيََلفَّ   ا نييححهي ا َّ َّححَ
ضححححي ا بيَ عَّ فححَ

تي كَّ
ي
 َواَّل

ةي  5٠   َّ ححَ
قي لي َّ ُه  الححُ قَّ ححَ

تي ا(: اسححححَّ ُبَّححَ  )ةَدا

 

ةي   ّ حححححَ ة  َ حححححوي َكاُنحححححُه: بيحححححآلحححححَ ححححح  إ َّ

ُذَها 51  َّْ َش ذي (3)َو َّْ نََّذ ال  
تَُّر يي ك   (4)و َوال

 

ْي   َها زَّ َيُة اإلي رَّ  َكيَّ ََّل ُ ؤَّ يي (5)َوسححححُ

ا ي  5٢  ل ححَ ُ  ا بَّ و َوَ  لي يبححَّ ْلَّ
لي ُر  َّْ ن  ل  يَوا

 

ْي   ا نححَ ُبوَح يف إي َّ ذَّ لمححَ ُع ا
جي  َوُ ضحححححَّ

عُ  53  او َوَ ضححححَ ُ َّححَ ا ي َسنَّ  َيَ ى الَيكحححححَ

 

َفاحي   َر ُ  (6)َيَ ى الصححححو َ ُهو َوَ  ححححَّ سَّ   ي

ََل  54  اححي تححَ مححَّ  مححُ
هي فكحححححي نححَ ا بححي َّححَ

ْححي َذبححَّ  بححي

 

َ ُل اَ  َلحححححُه الت حححححقحححححَ  حححححََل    (7)َوَ حححححكَّ

هَّ  55  يححَ
مي لت كححححَّ َذ ا َبعححَّ يَر  كَّ ي ت  ل ُظ ا

في َّ  َ  َو

 

ي  ْو َ  الُمَض َذ َ ا يف َواسَّ َيهَّ  َبعَّ
ْي َِّ  (8)األُ

َمهَّ  56 
َ ائي َبلَّ  َّا  ُع جي ُل ََّل ُ ضححححَّ بَّ

 َواإلي

 

ُقوَلةَ   َر  َمعَّ الُيكحححَّ
 (1٠)و بيََل ُمَراَغَمهَّ (9)

 



 (6)  بعث الهديَّة بأحكام األضحيَّة

 
 

 

نيهي -َتم  َّ الَمنَُّ وَمُة   َوَيوَّ
ي
ذي ا  مَّ َْ  -بي

و ةي ج 
ْي نَّ  يي ال

و الا انيي مي يوي  َليََّ َة الَخمي

و اَئةي َواألَلَّ،ي مي َبعَّ َذ األَ َّ يَن َبعَّ
َبعي َذ  َوَأ َّ  َسنََة إي َّ

َر َّني  َّْ  الَ 
َ َكةي و بيَممَّ

ْي
ر  َْ َ ا ي الُم

 بيذي

َ ََّا اُ  - هَّ َ في
ََلمي َوَأهَّ ي سَّ

ا لْلي  .-َدا  

                                                           

 .( أي:  نت ر  تى  ككن اِطراب الذبيْةو وَّل  عجل بك خَّا   ل  روَ  و َّا1)

 يناء وم قة ي يَّا.بَل ( أي: ٢)

ا    بك ل هذا الع   الن انعأي: ( 3) ص 
خ ي  .الذي ا توته هذه المن ومةو وما  رتت ل ي يه من يمل  صال و لمن يمل به م 

رو .ضمن الفوز والفرح  ت ذا( أي: ُنَّن   بذل   وم القيامةو وه4)  والك 

 الََّذ  ة الَمكتوبة بَّ كام.( أي: 5)

ة الودا و وكعذد سنوات يمره  ( كعذد ما نْره 63يذدها )( أي: 6)  .من اإلبل يف َ ج 

ا 57 ُكنححَ َتكححححَّ
امي صححححَ َُّرُه لي تححَ

 (1)َونيي الخي

 

ئن    َم طَّ َت اَو َينححَ يري  َغ نَّ 
مي وُح  لر   (٢)ا

ا 58  نحححح  َذاَ  مححححي َل اُ  كححححَ قححححَ حححح   تححححَ

 

َذا  اُه بحححي يحححَ قحححَّ َم لحححُ ا (3)َو حححوَّ نححح  َّحححَ  (4)نحححُ

وَ هَّ نححَ  59  بححُ زَّ  الححمححَ
ةي اُم الححَّححي ححَ تححَ

 (5)َذا  ححي

 

وَ هَّ   ْححُ نححَّ لي الححمححَ بححي
اإلي ا كححَ َذاُدهححَ عححَّ  تححَ

رّ  6٠   ي األَبححَ
ََلئححي َرفي الححخححَ ذي َأشحححححَّ يححَ  بححي

 

ي   
ني ا سحححححي ُ َّححَ اَّ َم َغرّ َو هي األَ ري مَّ  (6)ُي

َ ضَّ  61  َن ا  مححَ ُك    اُ  
هي َ يححَّ َي ى   صححححَ  

 

هي   ني لو دي  ُْ ٌل بي ي-َ  َّ  َوَ ضَّ  -َأ ي

هُ  6٢  ٌ  ُك   نَّ ََلَم   ي َن اإلسححححَّ كححححَ  َما َأ َّ

  

اني   ا-َوَليََّو يف األَدَّ ححَ هُ  - قححَ  مياَّ ححُ

َذا 63   َأبحححَ
هي يحححَّ ا يحححَ حححَ نحححَ تحححَّ ا َ بو  حححَ حححو   حححَ

 

  
ي
ُذ   مححَّ َذ َوالححْححَ ُه هححَ ي لححَ

ذي  الحح 

 


