أحكام األضاحي والعيد
خالد بن ضحوي الظفريي
إِ َّن احلم َد َِّّلِلََِْ ،نم ُده ونَستَعِينُو ونَستَػ ْغ ِفره ،ونػَعوذُ ِِبهللِ ِمن ُشروِر أَنْػ ُف ِسنَا وِمػن َػيِا ِ
ات أ َْم َمانِنَػا،
َ ْ َ َّ
َ ُ َ ْ ُ َ ْ ُُ َ ُ
َْ
ْ ُ
ض َّل نَو ،ومن ي ْ ِ
ِ
من يػه ِدهِ هللا فَ ََل م ِ
ي نَوَُ ،وأَ ْش َه ُد أَن ََّّل إِنَػوَ إََِّّل هللاُ َو ْْ َػدهُ ََّل َشػ ِري َ
ُ ََ ْ ُ
َ ْ َْ ُ ُ
ضل ْل فَ ََل َىاد َ
َّ ِ
نَػػوَُ ،وأَ ْشػ َػه ُد أ َّ
اّلِلَ َْػ َّػِ اُػ ََّللااػِ ِػو َوََّل َدتػُػواُ َّن إََِّّل
ين َُمنُػوا ااَّػ َُّلل ػوا َّ
َن ََُ َّمػ ًػدا َمْهػ ُػدهُ َوَر َُ ػونُوَُ  ،ي أَيػُّ َهػػا انػػَ َ
َوأَنْػتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َنُ[ ل ممران.]ٕٔٓ:
أ ََّما بَ ْعد ،فيا عباد هللا:
َّللربون إىل هللا
َّللرب احلجاج إىل هللا يف يوم اننحر بنحر اذلداي ،وادلسلمون يف انهلدان يت ّ
يت ّ

جل ومَل بنحر وذبح انضحاي ،وألّنية ىَه األضحية ومظم أجرىا اختلف انعلماء يف
ّ
ْكمها فنص بعضهم ملى وجوهبا ،ونكن انصحيح ىو قول مجهور أىل انعلم أهنا َنة مؤكدة
(ض َّحى
س َ :
َّل ينهغي ملى قادر وواجد أن يرتكها ،فنهينا  ضحى َنني مديدة ،فعن أَنَ ٌ
ِِ
ِ ِ
ني أَقْػرنَػ ْ ِ
ِ
اننِ ُّ ِ ِ
[متَّػ َف ٌِ
ني َذ ََبَ ُه َما بِيَده َو ََسَّى َوَكهَّػَر َوَو َ
ض َع ِر ْجلَوُ َملَى ص َفاْ ِه َما) ُ
َِّب  ب َكْه َش ْني أ َْملَ َح ْ َ
ِ
ي  قَ َال:
وب ْاألَنْ َ
َملَْيو] ،واهعو ملى ذن ادلسلمون ،واقتفى أثره انصاحلون ،فَػ َع ْن أَِِب أَيُّ َ
صا ِر ِّ
َِّب  ،ي ِ ِ ِ
ِ
ِِ
انر ُج ُل ِيف َم ْه ِد اننِ ِّ
( َكا َن َّ
َُ
[رَواهُ
ض ّحي ِبنشَّاة َمْنوَُ ،و َم ْن أ َْى ِل بَػْيتو ،فَػيَأْ ُكلُو َن َويُطْع ُمو َن) َ
ِ
ص َّح َحوُ] ،وإن مما يُؤَف نو أن يهخل اإلنسان ملى نفسو بَبح
انرتِم َِ ُّ
اج ْو َو ّْ
ي َو َ
ابْ ُن َم َ
األضحية هلل ،نينال األجر من هللا ،وىي دتر ملى ادلسلم يف انسنة مرة ،فينهغي احلرص مليها
ومدم انتفريط هبا ،مع أنو يَبح مشرات انَِبئح يف انسنة وألقل األَهاب ،فما ن َّل اضحي
نلجواد انوىاب.
مهاد هللا:
يهدأ أول وقت األضحية بعد صَلة انعيد ،وينتهي وقتها بغروب انشمس من ُخر يوم من
أيم انتشريِ ،وىو انيوم انثانث مشر من ذي احلجة ،واألفضل أن يَبح قهل انيوم انثانث من
ِ
أيم انتشريِ دلا فيو من اخلَلؼ ،ف َع ْن أَنَ ِ
َِّب َ « :م ْن َذبَ َح قَػْه َل
س بْ ِن َمان ٍ  قَ َال :قَ َال اننِ ُّ
انص ََلةِ فَِإَِّنَا َذبح نِنَػ ْف ِس ِو ،ومن َذبح بػع َد َّ ِ
ِِ
َّ
اب َُنَّةَ انْ ُم ْسلم َ
ََ ْ َ َ َْ
[رَواهُ
انص ََلة فَػ ََّلل ْد ََتَّ نُ ُس ُكوَُ ،وأ َ
َص َ
ني» َ
ََ
ي َوُم ْسلِ ٌم] .وانَي يُضحى بو :هبيمة األنعام :كاإلبل ،وانهَّللر ،وانغنم من ضأن ومعز
انْهُ َخا ِر ُّ
فَّللط ،نَّللونو اعاىل( :ونِ ُك ِل أ َُّم ٍة جع ْلنَا مْنسكاً نِي َْ ُكروا اَم َِّ
ِ ِ
يم ِة
اّلِل َملَى َما َرَزقَػ ُه ْم م ْن َهب َ
ََ َ َ َ ُ َْ
َ ّ
ٔ

األَنْػ َع ِام) .وجتزئ انواْدة من انغنم من انشخص انواْد وأىلو إذا كان مسكنهم واْد ومأكلهم
واْد ،وْنزئ َهع انهعري أو انهَّللرة مما جتزئ منو انواْدة من انغنم ،ويشرتط بلوغ انسن ادلعترب
شرما يف األضحية ،فمن اإلبل ما َت نو مخس َنني ،ومن انهَّللر ما َت نو َنتان ،ومن ادلامز ما
َت نو َنة ،ومن انغنم ما َت نو نصف َنة .ويشرتط كَن يف األضحية انسَلمة من انعيوب
ادلانعة من اإلجزاء ،فَػع ِن انْهػر ِاء بْ ِن َما ِز ٍ
ئ ِيف
ب  قَ َال :قَ َال َر َُ ُ
ول هللاِ « :أ َْربَ ٌع ََّل ُْجت ِز ُ
َ ََ
ْاأل ِ
ني ظَْلعُ َهاَ ،وانْ َك ِس َريةُ انَِِّت
ني َم َوُرَىاَ ،وانْ َم ِر َ
ني َمَر ُ
َ
ض َهاَ ،وانْ َع ْر َجاءُ انْهَػِّ ُ
يضةُ انْهَػِّ ُ
َضاْ ِّي :انْ َع ْوَراءُ انْهَػِّ ُ
ٍ
ِ
يح] .ويستحب يف األضحية اثليثها
ص ِح ٍ
[رَواهُ أ ْ
اج ْو بِ َسنَد َ
َْحَ ُد َوابْ ُن َم َ
ََّل اُػْنَّللي» [أَ ِي :ا ْذلَِزيلَةُ] َ
كما يف قول اننِب ( :كلوا وادخروا واصدقوا)[ .رواه مسلم من ْديث مائشة اهنع هللا يضر] .وقال
ب
اننِب  ( :كلوا وأطعموا وادخروا)[ .رواه انهخاري من ْديث َلمة بن األكوع]َ ،ويُ ْستَ َح ُّ
ِ
ُض ِحيَّتِ ِو؛ ؤنطئ من َّل يعطي انفَّللراء منها شياا ،قَ َال اَػ َع َاىل( :فَ ُكلُوا
ض ِّحي أَ ْن ََيْ ُك َل ِم ْن أ ْ
ن ْل ُم َ
ب أَ ْن يػه ِ
ِ
ِ
ِ
ُض ِحيَّتِ ِو بِنَػ ْف ِس ِو إِ ِن
س انْ َف َِّلل َري) [احلجَ ،]ٕ2:ويُ ْستَ َح ُّ
اشَر َذبْ َح أ ْ
َُ
مْنػ َها َوأَطْع ُموا انْهَائ َ
اعَ ،وإََِّّل وَّكل ُم ْسلِ ًما ِيف َّ
ُض ِحيَّتِ ِوَ ،م ْن أَنَ ٍ
َِّب
انَبْ ِحَ ،ويَ ْش َه َد ذَبْ َح أ ْ
س  قَ َالَ :
(ض َّحى اننِ ُّ
اَتَطَ َ
ْ
َ َ
ِِ
ِ ِِ
ني أَقْػرنَػ ْ ِ
ِ
ِ ِ
نيَ ،ذ ََبَ ُه ًما بِيَده َو ََسَّى َوَكهَّػَرَ ،وَو َ
[رَواهُ
ض َع ِر ْجلَوُ َملَى ص َفاْه َما) َ
 ب َكْه َش ْني أ َْملَ َح ْ َ
ي َوُم ْسلِ ٌم].
انْهُ َخا ِر ُّ
مهاد هللا:
َيَّللهل مليكم يوم مظيم ،نو فضل جليلْ ،نيب هللا فيو اندموات ويَّلليل انعثرات ،فَػ َع ْن
ِ
ول هللاِ َ « :ما ِم ْن يَػ ْوٍم أَ ْكثَػَر ِم ْن أَ ْن يػُ ْعتِ َِ هللاُ فِ ِيو َمْه ًدا
ت :قَ َال َر َُ ُ
َمائ َشةَ َر ِض َي هللاُ َمْنػ َها قَانَ ْ
ِ
ِمن اننَّا ِرِ ،من يػوِم مرفَةَ ،وإِنَّو نَي ْدنُوُُ ،ثَّ يػه ِ
اىي هبِِ ُم انْ َم ََلئِ َكةَ ،فَػيَػ َُّلل ُ
[رَواهُ
َُ
ْ َ ْ ََ َ ُ َ
ولَ :ما أ ََر َاد َى ُؤََّلء؟» َ
َ
ِ
ُم ْسل ٌم] ،فحري ِبدلؤمن أن ٓنرص ملى صيامو نيكفر هللا نو ذنوبو ،فَػ َع ْن أَِِب قَػتَ َاد َة  قَ َال :قَ َال
ول هللاِ ِ « :صيام يػوِم مرفَةَ ،أ ِ
انسنَةَ انَِِّت
َر َُ ُ
انسنَةَ انَِِّت قَػْهػلَوَُ ،و َّ
ب َملَى هللاِ أَ ْن يُ َك ِّفَر َّ
ْ
َْتَس ُ
َ ُ َ ْ ََ
[رَواهُ ُم ْسلِ ٌم] ،وأكثروا يف ىَا انيوم من اندماء وذكر هللا ،فعن ممرو بن شعيب من أبيو
بَػ ْع َدهُ» َ
من جده أن اننِب  قال( :خري اندماء دماء يوم مرفة ،وخري ما قلت أان واننهيون من قهلي:
َّل إنو إَّل هللا وْده َّل شري نو ،نو ادلل ونو احلمد ،وىو ملى كل شيء قدير) [رواه انرتمَي
وْسنو األنهاين] .قال ابن رجب رْحو هللا( :من فااو يف ىَا انعام انَّلليام بعرفة ،فليَّللم هلل َبَّللو
مزمو ملى طامة هللا وقد قربو وأزنََفو ،من مل
انَي َمَرفَو ،من مجز من ادلهيت مبزدنفة فليَهِ ْ
ت ُ
ٕنكنو انَّلليام أبرجاء اخلِ ِ
انرجاء واخلوؼَ ،من مل يََّللدر ملى ََنر ىديو مبى،
يف ،فليَػ َُّللم هلل َبِ َّ
ٕ

فليَبح ىواه ىنا وقد بلغ ادلنا ،من مل يصل إىل انهيت ألنو منو بعيد ،فليَّللصد رب انهيت فإنو
أقرب إىل من دماه ورجاه من ْهل انوريد).
ول ما اَسمعو َن وأََتػ ْغ ِفر هللا ِ
انع ِظيم ،فَ ْ ِ ِ
انرِْ ُيم.
ور َّ
أَقُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ
اَتَػ ْغف ُروهُ إنَّوُ ُى َو انغَ ُف ُ
انعل َّي َ َ

اخلطبة الثانية
ِ ِ
ِِ
ػحهِ ِو َوَمػ ِن ااػَّهَ َػع ُى َػداهَُ ،وأَ ْش َػه ُد أَن
احلَ ْم ُد َِّّلِلَِ ،و َّ
انص ََلةُ َو َّ
صْ
انس َػَل ُم َملَػى َر َُػول هللاَ ،و َملَػى ُنػو َو َ
اّلِلُ َو ْْ َدهُ ََّل َش ِري َ نَوَُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
َن ََُ َّم ًدا َمْه ُدهُ َوَر َُونُوُ.
ََّّل إِنَوَ إََِّّل َّ
ِ
ِ
ِ
صَرهُ َوَك َفاهُ .
أ ََّما بَ ْعد :فَأُوصي ُك ْم َونَػ ْفسي بِتَػ َّْلل َوى هللا ،فَ َم ِن ااَّػ ََّللى هللاَ َوقَاهَُ ،ونَ َ
ِ
اد ِ
هللا:
عبَ َ
ِ
أيم من أيم هللا انعِظَام وىي ميد أىل اإلََلم ،فعن مَّللهة بن مامر اجلهين 
بَعد يوم مرفة ٌ
قال :قال رَول ( :إن يوم مرفة ،ويوم اننحر ،وأيم انتشريِ؛ ميدان أىل اإلََلم ،وىي أيم
أكل وشرب)[ .رواه أبو داود وانرتمَي وقالْ :سن صحيح] ،ويشرع يف يوم اننحر ابتداؤه
بصَلة انعيد يف ادلصلى ُث خطهتو ،ونيس نلعيد أذان وَّل إقامة ،وَّل َنة قهلية وَّل بعدية ،بل
ْنلس يكرب هللا ْىت يهدأ اإلمام ِبنصَلة ،من اب ِن مهَّ ٍ
اس َر ِضي هللاُ منهماَّ :
رَول هللاِ 
(أن َ
َ
ِ
ِ ٍ َّ
بعدىا)[ ،متفِ مليو] ،ومن َنن
صل قهلها وَّل َ
يوم ْ
خر َج َ
َ
أض َحى ،أو فطر ،فصلى ركعتني مل يُ ِّ
انعيد :اَّلغتسال وانتطيب ونهس أمجل انثياب :كان ابن ممر رضي هللا منهما( :يغتسل يوم
انَىاب نصَلةِ انعِ ِ
يد ِمن طر ٍيِ،
ُّ
ستحب َّ ُ
انفطر قهل أن يغدو إىل ادلصلى) [رواه مان ] ،كما يُ
ِ
يِ)
و ُّ
يوم انعيد خانَ َ
انرجوعُ من طر ٍيِ ُخر ،من جاب ٍر  قال( :كان ُّ
ف انطر َ
اننِب  إذا كان ُ
[رواه انهخاري] ،ويشرع إخراج األىل واألوَّلد نلصَلة واعويدىم ملى ذن  ،نكن ينهغي ملى
ِ
اّلِلِ  أَ ْن ُُنْ ِر َج ُه َّن ِيف
ت( :أ ََمَرَان َر َُ ُ
ول َّ
ادلرأة أن َّل خترج متزينة متطيهةَ ،م ْن أُِّم َمطيَّةَ ،اهنع هللا يضر ،قَانَ ْ
احليَّ و َذو ِ
ِ
اخلَْيػَر
انصَل َة َويَ ْش َه ْد َن ْ
اخلُ ُدوِر .فَأ ََّما ْ
ات ْ
احلُيَّ ُ فَػيَػ ْعتَ ِزنْ َن َّ
انْ ِفطْ ِر َو ْاأل ْ
َض َحى :انْ َع َواا َِ َو ُْ َ َ َ
ِ
ِ
ول َِّ
ِِ
ُختُػ َها ِم ْن
تَ :ي َر َُ َ
اب .قَ َال :نتُػ ْلهِ ْس َها أ ْ
َوَد ْم َوةَ انْ ُم ْسلم َ
ني .قُػ ْل ُ
اّلِل! إِ ْْ َد َاانَ َّل يَ ُكو ُن َذلَا ج ْلهَ ٌ
ِج ْلهَ ِاهبَا)[ .متفِ مليو].
مهاد هللا:
اجعلوا يوم انعيد يوم طامة وشكر هللا ،وَّل جتعلوه يوم معصية فتغضهون فيو هللاِ ،بنغناء
وانسفور واَّلختَلط وانفجور ،فهانشكر وانطامة ادوم اننعم ،وِبنكفران وانعصيان حتل اننَّللم.
ٖ

