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الرحيم الرمحن اهلل بسم  

 احلاجة خطبة

 سيئات ومن أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره ونستعينه حنمده هلل احلمد إن
 اهلل إال إله ال أن وأشهد له هادي فال يضلل ومن له مضل فال اهلل يهده من أعمالنا
 .ورسوله عبده حممدا أن وأشهد له شريك ال وحده

  ٢٠١آل عمران: چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 

  ٢النساء:  چٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    چ 

  ٠٢ - ٠٠األحزاب:  چڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  

 : بعد أما

 ْاأُلُمْوِر َوَشّر ، ُمَحّمٍد َهْدُى اْلَهْدِى َوَخْيَر اهلِل، ِكَتاُب اْلَحِدْيِث َأْصَدَق َفِأّن
  الّناِر. ِفي َضاَلَلِة َوُكّل َضاَلَلًة، ِبْدَعٍة َوُكّل ِبْدَعٌة ُمْحَدَثٍة َوُكّل ُمْحَدَثاُتَها،
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 ثَيشةكى

بابةتَيكى زؤر طرينط و بةسود ئةم ناميلكةية كة لةبةر دةستت داية باس لة 
   ئةويش بريتية لة  ،دةكات كة يةكَيكة لة درومشةكانى ئاينى ئيسالم

لة شةريعةتى ثريؤزى ئيسالم بةو شَيوازةى كة ثَيغةمبةر  )قوربانى كردن(
  كردوويةتى و هاوةَلة بةِرَيزةكانى  لةسةرى ِرؤيشتوون و زانايانى

قوربانى كردن يةكَيكة لة درومشةكانى ئاينى  ئةهلى سوننة لَيى تَيطةيشتون.
          ثريؤزى ئيسالم هةروةكو خوداى ثةروةردطار دةفةرموَيت:

        ٦٣الحج:  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھے  چ 
واتة: ئةو وشرت و والَغانةى كة دةكريَتة قوربانى ئيَمة كردومانة بة درومشى خوا 

  تيَداية بؤ دونيا و دوارِؤذتان ،بؤ ئيَوة كة ثاداشت و خيَرى 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  چ هةروةها خوداى ثةروةردطار دةفةرموَيت: 

واتة: هةر كةسيَك درومشةكانى خوايى واتة   ٦١الحج:  چڦ  ڦ   ڦ      ڦ  
ئايينى بة طةورة رِابطرىَ ئةوا بةرِاستى نيشانةى لة خواترسى دلَةكانيانة و 

)ال خالف أن األضحية من َيت: ودقيق دةفةرموبن إ .نيشانةى تةقواكارانة
واتة: هيض خيالف و رِاى جياواز نية الى زانايان كة قوربانى  .(1شعائر الدين()

 كردن يةكيَكة لة درومشةكانى ئايينى ثريؤزى ئيسالم.

ئةجنام دانى بةَلطةية  ئيسالمء كةواتة بة طةورة ِراطرتنى درومشى ئايينى
     خوا ترسان و تةقواو خؤثارَيزى دَلةكان ،  لةسةر لة

                                                           
 (.11/6( وفتح الباري  شرح صحيح البخاري )2/191أحكام االحكام شرح عمدة االحكام ) - 1
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كةواتة ( ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ): ثةروةردطار فةرمووَيتهةروةكو خوداى 
ثَيويستة لةسةر كةسى موسوَلمان هةَلسَيت بة ئةجنامدانى ئةم كارة بؤ بةرز 
ِراطرتنى ئةم درومشة ئاينية و خؤثارَيزى تةقواى دَلةكان بةرامبةر خوداى 

، وة بَيطومان ئةجنامدانى هةر كارو عيبادةتَيك ثَيويستى بة  ثةروةردطار
بؤية بة ئةركى  ،زانيارى و ضاو ِرؤشنى هةية لةسةر حةقيقةتى ئةو بابةتة

سةر شانى خؤمى دةزامن كة موسَلمانى شارى خؤم و موسَلمانانى هاوزمانى 
   شريينى كورد وريا و ئاطادار بكةمةوة لةم بابةتة طرينطة دةربارةى 

بة بةَلطةى قورئانى ثريؤز و سوننةتى ثَيغةمبةرى  ضؤنيةتى قوربانى كردن
ةتى ئةو نةبَيت ئةوا نضونكة هةر كارو كردةوةيةك لةسةر سون خودا 

 وةرناطريَى و قةبوَل ناكرَى لة خاوةنةكةى ئةطةر مةبةستيشى خوا بَيت.

دةكات  حوكم و ئاداب و ضؤنيةتى قوربانى كردن() جا ئةم ناميلكةية باس لة
داواكارم لة خوداى ثةروةردطار كة بتوامن بة جوانرتين و باشرتين شَيواز 
لةسةر ئةم بابةتة بدوَيم بؤ ئةوةى موسَلمانى كورد فائيدةى ىَل بكات و 

بَيت  ةتى ثَيغةمبةرى خودا نقوربانيةك ئةجنام بدات كة لةسةر سون
الى خوداى  ئةوا ةتى ثَيغةمبةرى خودا بوو نضونكة ئةطةر لةسةر سون

نةك قوربانيةك بة طوَيرةى عادات  شاءاهللثةروةردطار قةبووَل و وةرطرياوة ان 
 .بَيتو نةريتى باب و باثريان
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 :- تعريف اأُلضحية - )ثيَناسةى قوربانى(

 تعاىل. اهلل إىل تقرًبا التشريق وأيام النحر النََّعم يوم من ُيذَبح ما األضحية: هي

نى اسةربرِينى ئةو حةيوانةية كة لة رِؤذى جةذنى قوربان و رِؤذواتة: قوربانى 
)تةشريق( دا بة مةبةستى نزيك بوونةوة لة خوداى ثةروةردطار ئةجنام 

 .(2)دةدريَت

 :-ضحية حكم اأُل – حوكمى قوربانى كردن

لةطةَل ئةوةى كةوا ِراو بؤضونى جياواز هةية سةبارةت بة حوكمى قوربانى ، 
سوننةتة دةتوانني بَلَيني بؤضونى زانايان سةبارةت بة قوربانى ئايا واجبة يان 

 كردن سَى بؤضوونى جياواز هةية:

كؤمةَلَيك لة زانايان دةفةرموون: سوننةتَيكى موئةكةدةية واتة تةئكيد  -1
خوداى و هاوةاَلنى )ِرةزاى  لَيكراوةو بةردةوام ثَيغةمبةرى خودا 

نة كةمتةرخةميان ىَل نةكردووةو بةردةوام كردوويا (ثةروةردطاريان لَيبَيت
ئةمحةد و ئةبوو  )ئيمامى شافعي و ئيماميئةمةش بؤضوونى زاناى ثايةبةرز

 وة زؤربةى هاوةاَلن و تابعي ئةم بؤضونةيان هةبووة. ة،يوسف و حممد(

وة كؤمةَلى دووةم دةفةرموون: واجبةو ثَيويستة لةسةر هةموو  -2
)ئيمامي مالك و ربيعة َيت يان موسافر ئةمةش بؤضونى موسوَلمانَيك موقيم ب

 كورى سةعدة(. يثيو ئةوزاعي و لة

                                                           
 قوربانة.)التشريق( مةبةست ثيَى ضوار رِؤذى جةذنى  - 2
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كؤمةَلى سَييةم دةفةرموون: واجبة لةسةر كةسَيكى موقيم واتة لةشارى  -3
خؤى بَيت موسافر نةبَيت واتة جياوازى لةطةَل تاقمي دووةم تةنها ئةوةية كة 
لةسةر موسافر واجب نية بةَلكو لةسةر كةسَيكى موقيم واجبة ئةمةش 

 )ئيمامى ابو حنيفة(ية.بؤضوونى 

  بةطوَيرةى ئايةت و فةرمايشتة بةاَلم بؤضونى ِراست و دروست
واجب بَيت  و ووتةى زانايان ئةوةية كة  صةحيحةكانى ثَيغةمبةرى خودا 

 واهلل أعلم.
 بةلَطة لةسةر واجبيَتى قوربانى كردن 

 )األدلة من الكتاب( بةلَطة لة قورئانى ثريؤز

  ١الكوثر:  چژ  ژ  ڑ     ڑ   چ خوداى ثةروةردطار دةفةرموَيت:  -1

بكةو لة دواى نويَذكردن قوربانى  ى قورباننويَذى جةذن  ئةى حممدواتة: 
كةواتة خوداى ثةروةردطار صيغةى ئةمر  ،بكةو حةيوان سةربرِة بؤ خوداى خؤت

ةيوان برِبةو قوربانى واتة: سةرى ح( ڑ )َيت: وبةكار دَينَيت دةفةرمو
، ئَيمةش قاعيدةيةكمان بة دةستةوةية كة زانايان دةفةرموون: ئةجنام بدة

و سوننةتى رمان و ئةمرَيك لة قورئانى ثريؤز هةر فة (األمر يقتضى الوجوب)
 هاتبَى ماناى واجب دةطةيَينَى. ثَيغةمبةرى خودا 

   خوداى ثةروةردطار دةفةرموَى و ئةمر دةكات بة ثَيغةمبةرى خودا  -2
   ٢٣١األنعام:  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  چ 

about:blank602_6206
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قوربانيةكةم و ذيان و مردمن  ءبلَىَ بةرِاستى نويَذةكةم  واتة: ئةى حممد
 هةمووى بؤ خواى ثةروةردطارى جيهانة.

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ    وَيت:وخوداى ثةروةردطار دةفةرم -3

   ٦٣الحج:  چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  گ  

هةر ميللةتيَكى ئيماندارى ثيَش ئيَوة بةرنامةيةك و رِىَ و شويَنيَكمان بؤ واتة: بؤ 
داناون كة قوربانى بكةن و لةكاتى سةربرِينى حةيوانةكةش ناوى خواى لةسةر 

 بنيَن لةوةى كة ثيَمان بةخشيون لة ئاذةلَ و ماالَتةكانتاندا.

مانى ثَيش كةواتة قوربانى خوداى ثةروةردطار داى نابوو لةسةر هةموو قةو
ئيسالميش هةروةكو ضؤن لةسةر ئَيمةى داناوة كةواتة ئةوة فةهم دةكرَى لة 
ئايةتةكة كة خوداى ثةروةردطار كردوويةتى بة يةكَيك لةو درومشة طةورة 
ئايينية كة هةموو موسَلمانان لةسةرى ِرؤيشتوون و كردويانة بؤية دةبَى 

نةكةين ، ئةم درومشة ئَيمةش زؤر ثارَيزطارى ىَل بكةين و كةمتةرخةمى 
 ِراطرياوى بكةين و بيهَيَلينةوة بةردةوام.

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  چ   خوداى ثةروةردطار دةفةرموَيت: -4

واتة: ئيَمة سةربرِينى حةيوان و   ٦٣الحج:  چھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    
ن بة نيشانة و درومشى ئايينى بيَطومان خيَرى وئاذةلَةكامنان بؤ قوربانى كرد

كردنى طؤشتةكة بةسةر فةقريان و خزم و  دابةشزؤرى بؤتان هةية هةر لة 
دراوسىَ هةروةها لةكاتى كرِين و فرؤشتنى حةيوانةكانيش خيَرى ترى تيَداية بؤ 

ةرةو كرِيار و فرؤشيار كة كرِين و فرؤشنت دةجولَيَنيَت و اليةنيَكى طرينطى ووالَت ب
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ثيَش دةبات كة بوارو اليةنى ئابورى ووالَتة ، وة ثاداشتى قيامةتى و خيَرى 
ئةويَشى تياية وة لةكاتى سةر برِينى حةيوانةكة خوداى ثةروةردطار فةرمانيان 

يسالم ئينب و ية شةخيولئبؤثىَ دةكات ناوى خواى ثةروةردطارى لةسةر بيَنن ، 
تةكة دَينَيتةوةو دةيكاتة بةَلطة تةميية لة جمموع الفتاوى هةر ضوار ئاية

وَأمَّا األضحيَّة وجوبها أيضًا فإنها من )قوربانى و دةفةرموَيت:  لةسةر واجبيةتى
األمصاِر والنسك مقرون بالصالة  مجيعأعظم شعائر االسالم وهي النسُك العامُّ يف 

 چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  چ  :يف قوله تعاىل

فأمر بالنحر كما   ١الكوثر:  چژ  ژ  ڑ   چ  :تعاىل وقد قال ٢٣١األنعام: 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ  أمر بالصالة ، وقال تعاىل

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   چ  ٦٣الحج:  چڎ  ڈ  ڈ  ژژ  

وهي من ملة ابراهيم الذي  ٦٣الحج:  چھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
دةفةرموويَت:  إبن تيميةخ اإلسالم واتة: شيَ (.3ُأمرنا باتباع ملَِّتِه عليه السالم)

هةروةها قوربانيش واجبة ضونكة يةكيَكة لة درومشةكانى ئايينى ئيسالم ئةويش 
ئةوةية كة لةهةموو وآلتيَكى ئيسالمى ئاذةلَةكان سةر دةبرِدريَن، وةخواى طةورة 

ژ  ژ  چ  قوربانىء نويَذى بةيةكةوة هيَناوة لةدوو شويَندا كةدةفةرموويَت:

واتة: نويَذ بؤ ثةروةردطارى خؤت بكة و قوربانى ئةجنام   ١لكوثر: ا چڑ   

بلَىَ   واتة: ئةى حممد( ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ) بدة لةدواى نويَذى جةذن

                                                           
 (.23/162جمموع الفتاوى )3 -
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بؤية خوداى ثةروةردطار  ،نويَذم وة حةيوان سةربرِينم بؤ خوداى ثةروةردطارة 
ئةمر دةكات بة قوربانى كردن هةروةكو ضؤن ئةمر دةكات بة نوَيذكردن ، وة 

وة خوداى  عليه السالم(وَيت ئةوة دينى ثَيغةمبةر ابراهيم بووة )ودةفةرم
 ثَيغةمبةر ثةروةردطاريش ئةمرمان ثَى دةكات كة شوَين دين و ِرَيبازى

( ئةمة كؤمةَلَيك بةَلطة لة قورئانى والسالمعليه الصالة ئيرباهيم بكةوين )
ثريؤز كة تةئكيد دةكاتةوة لة كردنى و بة طةورة ِراطرتنى ئةم درومشة 

بؤ ئةم  بووة ئاينيية وة ئةمةش تَيطةيشتنى زاناى ثايةبةرز ابن تيمية
 ئايةتانة و دةيكاتة بةَلطة بة دةستيةوة بؤ واجبيةتى قوربانى كردن

 دلة من السنة:األ –بةلَطة لة سوننةت 
 ٌةَعَس ُهَل كاَن ْنَم قال )  .عن عبدالرمحن األعرج عن ابى هريرة ان رسول اهلل1
هةركةسيَك تواناى هةبيَت و قوربانى  واتة: (4()ناالََّصُم بنََّرْقَي اَلَف ضحُِّي ْمَلَو

 نةكات بانزيك نويَذى جةذمنان نةكةويَت .
به ذاسعٍة عن قربان املصلَّى إذا مل يضح وقال اإلمام الشوكانى )ووجه االستدالل 

نةهى دةكات   واتة: كاتيَك كة ثيَغةمبةر (5دل على أنه قد ترك واجبًا()
لةنزيك بوونةوة لة جيَطاى نويَذى جةذنى قوربان كة تواناى هةبيَت و قوربانى 

 نةكات ئةمة ئةوة ئةطةييَنآ كة وازى لةواجبيَك هيَناوة.

                                                           

(وقال شيخ االلبانى يف سنن ابن ماجه حديث 2/349) ( واحلاكم3123وابن ماجه ) (1/321أخرجه امحد )  4-
 حسن.

 الطبعة الثالثة. (3/222لالمام الشوكانى :)املتدفق على حدائق االزهار ل اجلرار يالسب  -5
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بعرفات قال: يأيها  .عن خمنف بن سليم قال :وحنن وقوف مع رسول اهلل 2
 (6الناس إنَّ على َكلِّ أْهِل َبْيِت يف َكِل عاٍم ُأضحية....()

واتة: ئةى خةلكينة ثيَويستة لةسةر هةموو خاوةن ماليَك و خيَزانيَك لة هةموو 
 يَك دا قوربانى بكات.سالَ

ديث )يف كل عام أضيحة....( أي واجب عليهم رى يف شرح هذا احلوقال املباركف
 (7وقد أحتج بهذا احلديث :من قال بوجوب األضحية)

وة ئةوانةى ئةليَن  واجبة لةسةرتان قوربانى بكةن لةهةموو ساليَك, واتة:
 واجبة ثشت بةم فةرمودةية ئةبةسنت و ئةمةية بةلَطةيان.

  نبـي]شهدُت ال:قال.عن االسود بن قيس مسعت جندب بن سفيان الَبَجلىَّ 3
  8رى,َومَن َلم َيذَبح َفلَيذَبح(َفلُيِعْد مكانها ُأخ ىَبحََ َقبَل أْن ُيصلِّيوم النحر قال:من َذ

هةركةسيَك  بينى لةرِؤذى جةذني قورباندا فةرمووى:  واتة:ثيَغةمبةرم
قوربانى كردووة ثيَش ئةوةى نويَذى ضةذن بكات با لةجياتى ئةو قوربانيةكى تر 

 .با بيكات  نةيكردووة )واتة قوربانى ( ئةوكةسةيشبكاتةوة وة 
وقال احلافظ ابن حجر العسقالنى  رمحه اهلل )وقد استدل بهذا األمر يف قوله 

 (9).قال بوجوب االضحيه)فليذبح مكانها ُأخرى,ومن مل يذبح فليذبح(من 

                                                           

 االلبانى حديث حسن.(وقال 2822رواه ابو داود رقم )  -6
 (الطبعة دار الفيحاء.5/96)  حتفة  األخوذى بشرح جامع  الرتمذى كتاب األضاخى عن رسواهلل -7
 ( . 1961(ومسلم )5562صحيح رواه البخارى)  -8
 (.11/28فتح البارى  شرح  صحيح البخارى )  -9
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كة فةرموويةتى )سةربرين   نةى ثيَغةمبةرةطةيشنت لةو فةرماواتة: تيَ
بةلَطةية لةسةر  يوة باسةرى بربيَت(وة ئةوةى سةرى نةبرِ لةشويَنى دانةيةكى تر,

 واجبييَتى قوربانى كردن .

 

 

 حيكمةت لة ئةجنامدانى قوربانى

لةدروومشةكانى ئايينى ثريؤزى  ةيةكَيك ،ةوكردن و زيندوو كردنةوةىثةيِر -1
 بةئةجنامدانى قوربانى. ةبةدةست هَينانى ثاداشت وة ئيسالم

دَل خوشكردنى كةس و كار و منداَل و خَيزان و دراوسَي و خزمان و  -2
 هةذاران بة تايبةتى بةدابةشكردنى طؤشتى قوربانى بةسةرياندا.

 )عليه الصالة والسالم( ثَيغةمبةر ئيرباهيمزيندووكردنةوةى يادةوةري قوربانييةكةى  -3

 -مّم تكون األضحية -قوربانى بةضى دةكريَت

 بة هيض ئاذةَلَيكى تر ناكرَيت. قوربانى تةنها بة وشرتو مانطاو مةِرو بزن دةكرَيت,

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ  :َيتوخواى طةورة دةفةةرمو 

ئوممةتيَك  قوربانى واتة: بؤ  هةموو  ٦٣الحجج:  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  
كردمنان  داناوة بؤ ئةوةى نااوى خاوا بيَانن لاة كااتى ساةربرِين لةساةر ئاةو         

 ئاذةآلنةى  خوا ثيَيداون.
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هةةروةكو ئيمةامى شةةوكانى    واتة :وشارت,مانطا,مةرِ,بزن,   األنعام()وة ووشةى
 فةرموويةتى لةثةرتوكى)فتح القدير(

 
 
 
 
 

 تةمةنيان ضةندبيَتو  وشرتو مانطا بؤ ضةند كةس دةبيَت

(كةس بةشدار بن لةكردنى وشرتَيك بةقوربانى, هةروةها 11دروستة )
يف َسَفٍر   قال :كنا مع رسواهلل  عن إبن عباس مانطايةك بؤ حةوت كةس ,

 (.10َفَحَضَر  األضحى فا ْشرَتكنا يف البقرةِ  سبعًة ويف البعريِة عشرَة()

جةذنى قوربان   ثيَغةمبةرى خودابوينواتة: ئيَمة لةسةفةريَكدا لةطةلَ 
دةكردة قوربانى بةحةوت كةس  يَكمان يئامادةبوو,جا بةهاوبةشي و شةريكى طا

 دةكردة قوربانى بة دةكةس. مانوشرتيَكوة  و

 وة هةروةها مةِرَيك يان بزنَيك بؤ ثياوَيك و خاو خَيزانةكةى دةبَيت هةروةكو
أن الشاة ُتجزئ عن الرجل وعن أهل :  )وكان هديه بن القيم دةفةرموويَت: إ

يَك يان مةرِ  وابوة  يَنماييةكانى ثيَغةمبةرواتة: لةرِ  11بيته، ولو كثر عددهم(

                                                           

 (1511صحيح راواه الرتمذى برقم) - 10

 (2/323اجلوزى )زاد املعاد البن القيم  -11



13 
 

لة جياتى ثياويَك و مالَ و مندالَةكانى  بكريَتة قوربانى بزنيَك دروستة
 هةرضةندة ذمارةيان زؤربيَت.

 دوووةمانطا و بزن  ى تةواو كردبَيت,مةنى ووشرت دةبَيت ثَينج ساَلةوة ت
 وة مةريش دةبَيت سالَيكى تةواو كردبَي ساَليان تةواو كردبَيت,

 

 

 

 ئةو عةيبانة ضني كة قوربانى ثيَ دروست نية

 ناَبت كوَيربَيت .1

 نابَيت نةخؤش بَيت نةخؤشيةكى ديار. .2

 ناَبيت شةل بَيت. .3

و هيض طؤشتى  ناَبت الواز بَيت الوازيةك كةئَيسكةكانى مؤخى تَيدانةبَيت .4
  ظلعها ى بالعرجاء بيٌِّن)ال ُيضحَّ:  قال :عن الرباء بن عازب قال.ثَيوةنةبَيت

 (.12فى()نمرضها وال بالعجفاء التى التوال باملريضة بني  عورها وال بالعوراء بيِّن

ليةكةى دياربيَت وة ةغيَكى شةل كة شت بة وآلنابيَ قوربانى بكريَ واتة:
كويَريةكةى دياربيَت وة  بةنةخؤشيَك كة نةخؤشيةكةى دياربيَت وة بةكويَريَك كة 

 ازيةك كة ئيَسكةكانى مؤخى تيَدانةبيَت.وبةال
                                                           

 (1498صحيح رواه الرتمذى برقم) - 12
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باسي كردوة و بةعةيب دةضَيت و    ئةمة ئةو ضوار خاَلةية كةثَيغةمبةر
 كرابوووة دروست نية بةآلم ئةطةر هاتوو حةيوانَيك طوَيي كون قوربانى ثَي

يان شةق كرابوو يان قؤضي شكابوو يان كلكى ثةرابوو ئةمانة هيضى بةعةيب 
 واهلل أعلم. هيضي تَيدانية و دةبَيت ناضن و

 

 

 

 سةربرين كاتى

ثَيويستة قوربانى  دواى نوَيذى جةذنى قوربان بكرَيت و ئةجنام بدرَيت, 
رَيت هةركةسَيك ثَيش نوَيذى جةذن قوربانى بكات ئةوا بةقوربانى حساب ناك

 قة بؤ خاوةنةكةى.ةدةبةَلكو دةبَيتة خَير و ص

مانبدأ من َيومنا  أوَّل َيخُطُب فقال)إن   قال مسعت رسول اهلل  عن الرباء
َتَنا ,ومن َنَحَر فإمنا هو هذا أن َنَصلِّي ثم َنْرَجْع  َفننَحْر َفَمْن فعل هذا َفَقد أصاب ُسنَّ

 (.13ُيَقدُِّمُه ألهله ليس من النسك يف شيء() حلٌم

ان شثا ,يةكةم شت كة ئةمرؤ دةستى ثيَ دةكةين نويَذى جةذن دةكةين واتة:
يَينةوة ئينجا قوربانى دةكةين و حةيوان سةر دةبرِين,جا هةركةسيَك ئاواى دةطةرِ

جةذن يَبازى ئيَمةية,بةآلم هةركةسيَ ثيَش نويَذى ةت و رِنكرد ئةوا لةسةر سون

                                                           
 (5561صحيح رواه البخارى برقم) -13
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ها طؤشتى ثيَشكةش بة كةسوكارى خؤي كردووة و نيوة ئةوا تةسةرى برِ
 بةقوربانى  بؤي ناذميَردريَت.

رِؤذى دووةم و سيَيةمى دواى  وبةردةوام دةبيَت تاكو كردنى هةروةها ئةم  قوربانية
 رِؤذى جةذن كة ثيَيان دةوتريَت)أيام التشريق(.

بكرَيت دواى هاتنةوة لةنوَيذى ةت واية لةيةكةم ِرؤذى جةذن نبةآلم سون
 )بسم اهلل و اهلل اكرب ( :جةذن وةلةكاتى سةربرينى حةيوانةكة تةنها دةلَييت

عن انس بن مالك قال)ضحى النيبُّ بكبشني أْمَلَحْين َفَرأَيُتُه واضحًا َقَدمُه على صفا 
 (.14َوُيَكبِّر فذحبهما بيده( ) يُيسمحهما 

كرد بةقوربانى جا بينيم ثيَي  ىدوو بةرانى سثي  و رِةش واتة:ثيَغةمبةر 
)بسم اهلل و اهلل اكرب (,ئينجا  :توخستبووة سةر الى ملى هةردووكيان و دةيو

 ةت  واية بةدةستى خؤت سةرى بربِي. نكةواتة سون ،سةرى  هةردووكيانى برِي

 خبوات؟؟ ىئاية دروستةخاوةنى قوربانيةكة لة طؤشتى قوربانيةكة

بةَلَي دروستة خاوةنى قوربانيةكة لةطؤشتى قوربانيةكة خبوات و هةَلي بطرَيت 
 بكات . دابةشو بةشَيكى بةسةر خةَلكيدا 

 (.15وادَِّخروا....() اومع)ُكُلوا وأط  :قال :كوع قالعن سلمة بن األ

                                                           
 (.1966) قم( ومسلم  بر5522صحيح رواه البخارى  برقم) -14
  (.5569صحيح رواه البخارى برقم) -15
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فةرمووى بيخؤن و بيكةن بةضيَشت و خواردن و بةشيَكيشي  واتة:ثيَغةمبةر 
قال )كلوا وادَّخروا  ي بـ)رضى اهلل عنها(عن الن ةعائش عن هةلَبطرن(
 فةرموى بيخؤن و هةلَي بطرن و بيبةخشن. واتة ثيَغةمبةر  .(16وتصدقوا()

بةدةردةكةوَيت كة فةرمان  كةواتة لةم دوو فةرموودةيةى ثَيغةمبةر 
 بةسَيشت دةكات :

 .شيَوة,ئةمةش سونةتة.خؤي ليَي خبوات خيَزان و مندالَةكانيشى بة هةمان 1
 .دروستة خاوةنى قوربانيةكة بةشيَك لة قوربانيةكة هةلَبطريَت,ئةمةش دروستة.2

 .وة ثيَويستيشة بةشيَكيش ببةخشيَت بةسةر خةلَك.3

ن سةربربَيت و قوربانى بكات لة اى دةيةوَيت حةيوةواية ئةو كةسةت نوة سون
قوربانيةكة موو و نينؤكى ( واتة دةرؤذ ثيَش كردنى ذواحلجة) بيدايةتى مانطى

 خؤى النةدات.

فال  يح)إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضقال:  عن أم سلمة ان النيب 
 (18( ويف رواية )واليقلمن ظفرًا()17س من شعره وبشره شيئًا()مي

حاجيان وة هةريةكيَك لة دةرِؤذى ( ذى احلجة)واتة: كاتيَك ضوونة ناو مانطى 
 ئيَوة ويستى قوربانى بكات با دةستكارى خؤى و مووةكانى و نينؤكةكانى نةكات. 

 وأخر دعوانا أن احلمدهلل رب العاملني وصلي اهلل علي نبينا حممد وعلي الة وصحبة وسلم.
                                                           

 (.1282صحيح رواه مسلم برقم ) -16
 (.1988صحيح رواه مسلم برقم ) -17
 (1988)صحيح رواه مسلم برقم  -18
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