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 العيدأحكام األضاحي و 
 خالد بن ضحوي الظفريي

، ََنَْمُدُه وَ  ػيَِّااِت أَْمَمانِنَػا، نَػُعوُذ ِِبهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْػُفِسَنا وَ َنْستَػْغِفرُُه، وَ َنْسَتِعيُنُو وَ ِإنَّ احلَْمَد ّلِلَِِّ ََ ِمػْن 
ػَدُه ََّل َشػرِيَ  َمْن ُيْضِلْل َفََل َىاِدَي َنُو، وَ ُمِضلَّ َنُو، وَ َمْن يَػْهِدِه هللاُ َفََل  ْْ َأْشَهُد َأن َّلَّ إِنَػَو ِإَّلَّ هللاُ َو

ػػونُُو، نَػػُو، وَ  َُ ػػًدا َمْهػػُدُه َوَر ََُمَّ َِّ اُػَّلَلااِػػِو  يَ  َأْشػػَهُد َأنَّ  ػػ َْ َِيَن َُمنُػػوا ااػََّّلُلػػوا اّلِلََّ  َوََّل دَتُػػوُانَّ ِإَّلَّ أَيػَُّهػػا انَّػػ
 .[ٕٓٔ]ُل ممران: َوأَنْػُتْم ُمْسِلُمونَ 

 عباد هللا:فيا ، َأمَّا بَ ْعد  
ادلسلمون يف انهلدان يتَّللرّبون إىل هللا و  ،إىل هللا يف يوم اننحر بنحر اذلداي احلجاج يتَّللّرب
وألّنية ىَه األضحية ومظم أجرىا اختلف انعلماء يف ، ذبح انضحايمَل بنحر و جّل و 
أهنا َنة مؤكدة قول مجهور أىل انعلم ، ونكن انصحيح ىو فنص بعضهم ملى وجوهباا هْكم

: )َضحَّى أََنٌس فعن ضحى َنني مديدة،  فنهينا أن يرتكها، وواجد َّل ينهغي ملى قادر 
ِهَما(  ]ُمتػَّفَ  نَِّبُّ ان ِْ ٌِ ِبَكْهَشنْيِ أَْمَلَحنْيِ أَقػَْرنَػنْيِ َذََبَُهَما بَِيِدِه َوََسَّى وََكهػََّر َوَوَضَع رِْجَلُو َمَلى ِصَفا

اَل: قَ  فَػَعْن َأِب أَيُّوَب اأْلَْنَصارِيِّ واقتفى أثره انصاحلون، واهعو ملى ذن  ادلسلمون،  َمَلْيِو[،
ي ِِبنشَّاِة َمْنُو، َوَمْن أَْىِل بَػْيِتِو، فَػَيْأُكُلوَن َويُْطِعُموَن( ]َرَواُه )َكاَن انرَُّجُل يف َمْهِد اننَِّبِّ  ، ُيَضحِّ

َِيُّ َوَصحََّحُو[ ِْم ف نو أن يهخل اإلنسان ملى نفسو، وإن مما يُ اْبُن َماَجْو َوانرتِّ بَبح  َؤ
فينهغي احلرص مليها  من هللا، وىي دتر ملى ادلسلم يف انسنة مرة،جر نينال األ األضحية هلل،

، فما ن  َّل اضحي يَبح مشرات انَِبئح يف انسنة وألقل األَهاب و، مع أنمدم انتفريط هباو 
 .نلجواد انوىاب
 مهاد هللا:
نشمس من ُخر يوم من بغروب ا هاوينتهي وقت، بعد صَلة انعيد األضحية أول وقتيهدأ 
من واألفضل أن يَبح قهل انيوم انثانث ، ، وىو انيوم انثانث مشر من ذي احلجةأيم انتشريِ
َمْن َذَبَح قَػْهَل : »قَاَل: قَاَل اننَِّبُّ  َعْن أََنِس ْبِن َماِنٍ  فدلا فيو من اخلَلؼ، أيم انتشريِ 

َُنََّة اْنُمْسِلمِ  َا َذَبَح نِنَػْفِسِو، َوَمْن َذَبَح بَػْعَد انصَََّلِة فَػَّلَلْد ََتَّ ُنُسُكُو، َوَأَصاَب  ]َرَواُه « نيَ انصَََّلِة فَِإِنَّ
 ، وانغنم من ضأن ومعز، وانهَّللراإلبلك :: هبيمة األنعامضحى بوانَي يُ و  اْنُهَخارِيُّ َوُمْسِلٌم[.

َم اّلِلَِّ َمَلى َما َرَزقَػُهْم ِمْن هَبِيَمِة : )نَّللونو اعاىل ،فَّللط َْ َُْكُروا ا َوِنُكلِّ أُمٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسكًا نَِي
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وأىلو إذا كان مسكنهم واْد ومأكلهم  من انشخص انواْدوجتزئ انواْدة من انغنم . األَنْػَعاِم(
بلوغ انسن ادلعترب ويشرتط ، ، وْنزئ َهع انهعري أو انهَّللرة مما جتزئ منو انواْدة من انغنمواْد
من ادلامز ما ، و من انهَّللر ما َت نو َنتان، و ما َت نو مخس َنني فمن اإلبل، يف األضحيةشرما 

انسَلمة من انعيوب ويشرتط كَن  يف األضحية . ما َت نو نصف َنة غنممن ان، و َت نو َنة
َُوُل هللِا  فَػَعِن اْنهَػرَاِء ْبِن َماِزٍب ، اءاإلجز ادلانعة من  أَْربٌَع ََّل جُتْزُِئ يف : »قَاَل: قَاَل َر

 ُ ُ َمَرُضَها، َواْنَعْرَجاُء اْنهَػنيِّ ُ َمَورَُىا، َواْنَمرِيَضُة اْنهَػنيِّ : اْنَعْورَاُء اْنهَػنيِّ يِّ ِْ ظَْلُعَها، َواْنَكِسريَُة انَِِّت اأْلََضا
ويستحب يف األضحية اثليثها   ]َأِي: اذْلَزِيَلُة[ ]َرَواُه َأْْحَُد َواْبُن َماَجْو ِبَسَنٍد َصِحيٍح[.« ََّل اُػْنَّلِلي

. وقال [رواه مسلم من ْديث مائشة اهنع هللا يضر]. (كلوا وادخروا واصدقوا): اننِب  كما يف قول
َوُيْسَتَحبُّ  ،[رواه انهخاري من ْديث َلمة بن األكوع]. () كلوا وأطعموا وادخروا: اننِب 

َفُكُلوا )قَاَل اَػَعاىَل: ؤنطئ من َّل يعطي انفَّللراء منها شياا، ؛ نِْلُمَضحِّي َأْن ََيُْكَل ِمْن ُأْضِحيَِّتوِ 
َها َوَأْطِعُموا اْنَهاِئَس اْنَفَّلِلريَ  َأْن يُػَهاِشَر َذْبَح ُأْضِحيَِّتِو بِنَػْفِسِو ِإِن  َوُيْسَتَحبُّ ، [2ٕ]احلج: (ِمنػْ

ْبِح، َوَيْشَهَد َذْبَح ُأْضِحيَِّتِو،  ََّ َتطَاَع، َوِإَّلَّ وَكََّل ُمْسِلًما يف ان َْ قَاَل: )َضحَّى اننَِّبُّ   َمْن أََنسٍ ا
  َِهَما( ]ر ِْ َواُه ِبَكْهَشنْيِ أَْمَلَحنْيِ أَقػَْرنَػنْيِ، َذََبَُهًما بَِيِدِه َوََسَّى وََكهػََّر، َوَوَضَع رِْجَلُو َمَلى ِصَفا

 .اْنُهَخارِيُّ َوُمْسِلٌم[
 مهاد هللا:

َعْن فػَ ْنيب هللا فيو اندموات ويَّلليل انعثرات، َيَّللهل مليكم يوم مظيم، نو فضل جليل، 
َُوُل هللِا  َها قَاَنْت: قَاَل َر َِ هللُا ِفيِو َمْهًدا : »َماِئَشَة َرِضَي هللُا َمنػْ َما ِمْن يَػْوٍم َأْكثَػَر ِمْن َأْن يُػْعِت

]َرَواُه « ِء؟ِمَن اننَّاِر، ِمْن يَػْوِم َمَرَفَة، َوِإنَُّو نََيْدنُو، ُُثَّ يُػَهاِىي هِبُِم اْنَمََلِئَكَة، فَػيَػَّلُلوُل: َما أَرَاَد َىُؤََّل 
قَاَل: قَاَل  فَػَعْن َأِب قَػَتاَدَة حري ِبدلؤمن أن ٓنرص ملى صيامو نيكفر هللا نو ذنوبو، فُمْسِلٌم[، 
َُوُل هللِا  ْْ : »َر َلُو، َوانسََّنَة انَِِّت ِصَياُم يَػْوِم َمَرَفَة، َأ  َتِسُب َمَلى هللِا َأْن ُيَكفَِّر انسََّنَة انَِِّت قَػهػْ

عن ممرو بن شعيب من أبيو فانيوم من اندماء وذكر هللا، ، وأكثروا يف ىَا ]َرَواُه ُمْسِلٌم[« بَػْعَدهُ 
 :أان واننهيون من قهلي وخري ما قلت ،خري اندماء دماء يوم مرفة: )قال من جده أن اننِب 

ده َّل ( ]رواه انرتمَي وىو ملى كل شيء قدير ،نو ادلل  ونو احلمد ،شري  نو َّل إنو إَّل هللا ْو
سنو األنهاين[. فليَّللم هلل َبَّللو  ،من فااو يف ىَا انعام انَّلليام بعرفةقال ابن رجب رْحو هللا: ) ْو

من مل  ،وفَ أزنَ قد قربو و و ملى طامة هللا و مزمُ  تْ هِ من مجز من ادلهيت مبزدنفة فليَ  ،وفَ رَ انَي مَ 
 ،ر ىديو مبىَّللدر ملى َنَ ن مل يَ مَ  ،اخلوؼجاء و م هلل َبِ انرَّ َّللُ فليػَ  ،يفِ ٕنكنو انَّلليام أبرجاء اخلِ 
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فليَّللصد رب انهيت فإنو  ،من مل يصل إىل انهيت ألنو منو بعيد ،قد بلغ ادلنافليَبح ىواه ىنا و 
 (.رجاه من ْهل انوريدأقرب إىل من دماه و 

تَػْغِفُروُه ِإنَُّو ُىَو انَغُفوُر انرَّ  َْ تَػْغِفُر هللَا انَعِليَّ انَعِظيَم، فَا َْ يُم.أَُقوُل َما َاْسَمُعوَن َوَأ ِْ 
 اخلطبة الثانية

َُػوِل هللاِ احلَْمُد ّلِلَِّ  َوَملَػى ُنِػِو َوَصػْحِهِو َوَمػِن ااػَّهَػَع ُىػَداُه، َوَأْشػَهُد َأن  ،، َوانصَََّلُة َوانسَّػََلُم َملَػى َر
َُونُُو. ََُمًَّدا َمْهُدُه َوَر َدُه ََّل َشرِيَ  َنُو، َوَأْشَهُد َأنَّ  ْْ ُ َو  َّلَّ إَِنَو ِإَّلَّ اّلِلَّ

  .َنَصَرُه وََكَفاهُ َفُأوِصيُكْم َونَػْفِسي بِتَػَّلْلَوى هللِا، َفَمِن ااػََّّلَلى هللَا َوقَاُه، وَ  َأمَّا بَ ْعد :
 ِعَباَد هللِا:

 مر اجلهين مَّللهة بن ماعن فإلََلم، ام وىي ميد أىل اظَ أيم هللا انعِ  من مرفة أيمٌ  عد يومِ بَ 
ول قال وىي أيم  ،ميدان أىل اإلََلم ؛، وأيم انتشريِويوم اننحر ،إن يوم مرفة): : قال َر

، ويشرع يف يوم اننحر ابتداؤه ْسن صحيح[ :(. ]رواه أبو داود وانرتمَي وقالأكل وشرب
، بل لية وَّل بعديةونيس نلعيد أذان وَّل إقامة، وَّل َنة قهُث خطهتو، يف ادلصلى بصَلة انعيد 

وَل هللِا من ابِن مهَّاٍس َرِضَي هللُا منهما: ْنلس يكرب هللا ْىت يهدأ اإلمام ِبنصَلة،   )أنَّ َر
ومن َنن ]متفِ مليو[، ، (خرََج يوَم أْضَحى، أو ِفطٍر، فصلَّى ركعتنِي مل ُيصلِّ قهلها وَّل بعَدىا

يغتسل يوم )كان ابن ممر رضي هللا منهما:  :ونهس أمجل انثياب َّلغتسال وانتطيباانعيد: 
، ، كما ]رواه مان [ (انفطر قهل أن يغدو إىل ادلصلى ٍِ ََّىاُب نصَلِة انِعيِد ِمن طري ُيستحبُّ ان

ٍِ ُخر َِ  كان اننِبُّ قال: ) من جابٍر ، وانرُّجوُع من طري ( إذا كان يوُم انعيِد خاَنَف انطري
هغي ملى ويشرع إخراج األىل واألوَّلد نلصَلة واعويدىم ملى ذن ، نكن ين، ]رواه انهخاري[

َُوُل اّلِلَِّ )َمْن أُمِّ َمِطيََّة، اهنع هللا يضر، قَاَنْت: ، متطيهة ادلرأة أن َّل خترج متزينة َأْن ُُنْرَِجُهنَّ يف  أََمَراَن َر
َِ َواحلُْ  َر يََّ  َوَذَواِت اخْلُُدوِر. َفَأمَّا احْلُيَُّ  فَػيَػْعَتزِْنَن انصَّ اْنِفْطِر َواأْلَْضَحى: اْنَعَواِا َلَة َوَيْشَهْدَن اخْلَيػْ

َدااَنَ َّل َيُكوُن ذَلَا ِجْلَهاٌب. قَاَل: نِتُػْلِهْسَها ُأْختُػهَ  ْْ ! ِإ َُوَل اّلِلَِّ ا ِمْن َوَدْمَوَة اْنُمْسِلِمنَي. قُػْلُت: َي َر
 (. ]متفِ مليو[.ِجْلَهاهِبَا

 مهاد هللا:
ضهون فيو هللا، ِبنغناء فتغاجعلوا يوم انعيد يوم طامة وشكر هللا، وَّل جتعلوه يوم معصية 

 وانسفور واَّلختَلط وانفجور، فهانشكر وانطامة ادوم اننعم، وِبنكفران وانعصيان حتل اننَّللم.
 


