
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ي عن نفسه وآل بيته،  ب برضوان اهلل تعاىل،    زوف لوا للمغفرة    ة  أمامه ُفَرصيرزقه اهلل احلج فإن    َمن مل  أن يضحِّ

ا هَخْلقوتوسعة  عىل ، هلشعائرتعظيًم    اهلل األضحية قد رشعو ب   . تعاىل إليه ، وتقرُّ

صىل اهلل عليه   نبيحلديث ال     نة، والس[2]الكوثر:    {َفَصلِّ لَِربَِّك َواْنَحرْ }لقوله تعاىل:    وهي مرشوعة بالكتاب

َى َفَلْم ُيَضحِّ   . عىل مرشوعيتها ، وإمجاع األمةَفاَل ََيُُْضْ ُمَصالََّنا((  وسلم: ))َمْن َوَجَد َسَعة  ألَْن ُيَضحِّ

ح وجوهباواألضحية ُسنَّة مؤكدة عند أكثر أهل العلم،     واألحوط أال يرتكها إذا   ،عىل القادرِ   همبعض  ورجَّ

ا لسنة ا من خالف  كان قادرا  عليها؛ اتباع   .  أهل العلم، وبراءة للذمة، وخروج 

   ؛ وألن أفضل زمن لذبحها ُضَحى العيد. وُينَْحر بسبب عيد األضحى م ملا ُيْذَبح وهي اس 

أفض  اهلل عليه وسلم واختار  النبي صىل  ى  اهلل  وقد ضحَّ فعن عائشَة ريض  تعاىل  اهلل  إىل  ا  تقرب  ل األضاحي 

 ((.  ُك يف سواٍد، وينُظُر يف سوادٍ بكبٍش أقَرَن، يَطُأ يف سواٍد، وَيْبُ  اهللِ صىل اهلل عليه وسلم َرسوُل   أَمرَ : ))عنها

ألن بثمنها؛  الصدقة  من  أفضل  األضحية  تعاىل  وذبح  هلل  تقرب ا  الدم  عىل    إراقة  مشتملة  اهلل  عبادة  تعظيم 

دينه  شعائر  ووإظهار  وعمل ،  وسلم  عليه  اهلل  النبي صىل  هدي  هو  بثمنها  التصدق  وعدم  األضحية  ذبح 

اهلل  رسول  أن  ينقل  ومل  بثمنها،   صحابه أأو    املسلمني،  اهلل:    تصدق  رمحه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 

 .والعقيقة واهلدي، أفضل من الصدقة بثمن ذلك واألضحية

املستحبةيخت ا وينبغي   الصفات  فيها  جتتمع  التي  األضحية  ق ار  اهلل؛  شعائر  تعظيم  من  ذلك  ألن    ل ا؛ 

َا ِمن َتْقَوى    َذلَِك }تعاىل:  َر اهلل َفإَِّنَّ
لًم زاد ثمن األضحية صارت  وك  [، 32احلج:  ] {اْلُقُلوِب َوَمن ُيَعظِّْم َشَعائِ

  ((.َها َثَمنا ، َوَأْنَفُسَها ِعنَْد َأْهلَِها َأْغالَ ))الرقاب أفضل؟ فقال: أُي ُسئل عليه الصالة والسالم أفضل؛ 

   . الشارع وهو: اإلبل، والبقر، والغنم: ضأَّنا ومعزها حددهمن اجلنس الذي   وأن تكون

ا،   املعتبة رشع  السّن  تبلغ  ْبُن  وأن  ُأَماَمَة  أبو  قال  تسمينها،  ويستحب  الذبح  وقت  قبل  ويستحب رشائها 

نُوَن((   ُموَن ُيَسمِّ
ُن األُْضِحيََّة بِاملَِْدينَِة، َوَكاَن املُْسلِ  َسْهٍل: ))ُكنَّا ُنَسمِّ

 كالعوراء والعرجاء والنحيلة واملريضة.أن تكون ساملة من العيوب   هاومن رشوط



 

 

ع األضحية يف  وآخر وقتها هو   ثاين وثالث ورابع أيام العيد،  أول أيام العيد، وأيام الترشيق   النحروم  ي   ُترْشَ

العلم، أهل  أقوال  الراجح من  القول  الترشيق عىل  أيام  من  الثالث  اليوم  بعد    غروب شمس  الذبح  ويبدأ 

اَلِة َتمَّ ُنُسُكُه، َوَأَصاَب ُسنََّة  َمْن َذَبَح َبْعَد  ))صىل اهلل عليه وسلم:قال  صالة العيد وال يصح قبل الصالة   الصَّ

  ((. املُْسلِِمنيَ 

إَِذا َدَخَلِت اْلَعرْشُ )) ويكره ملن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا ، قال صىل اهلل عليه وسلم: 

ِه َشْيئ   َي َفاَل َيَمسَّ ِمْن َشْعِرِه، َواَل َبرَشِ ،  ؛ وهذا عىل سبيل االستحباب ال الوجوب((اَوَأَراَد َأَحُدُكْم َأْن ُيَضحِّ

  وكل.  ومن وكل غريه باألضحية فهذه السنة تكون يف حق امل 

ويتصدق، وهيدي  أضحيته  من  يأكل  أن  أثالثا    ويستحب  تقسيمها  العلم  أهل                             .                                                                                                                             واستحب 

  بحذ ال  ومن كان ال َيسن  بالذبح،ويصح أن يوكل غريه  استطاع،  ويستحب للمضحي أن يذبح بنفسه إن  

ذ  فإن  ذبحها  أفضلفليحُض  الصالة    .لك  عليه  ذبح  فقد  بيته  أهل  الرجل عنه وعن  من  وجتزئ األضحية 

(( أحدمها  عن  وقال  كبشني  بهوالسالم  ى  ضحَّ ثم  ٍد  حممَّ ِة  أمَّ ومْن  ٍد،  حممَّ وآِل  ٍد  حممَّ ِمن  تقبَّْل   ((، اللُهمَّ 

    .(( اللهم هذا عني وعن أهل بيتي)) : استحبابا   يقولويسمي وقت الذبح و

جائز وال حد له فيصح أن يرشك باألجر أهل بيته واآلباء واالمهات واألجداد،    والترشيك بأجر األضحية

 وأما الترشيك بالثمن فال يصح إال شخص واحد بالغنم واملاعز ، وأما البقر واإلبل فيشرتك السبعة فيها. 

السنة  املتوفاة باألضحية، وإن كان خالف  املتوىف وأمه  النبي صىل اهلل عليه   ويصح أن خيص أباه  ومل يفعله 

 وسلم، لكن لو فعل فله أجر الب والصلة. 

قال ه ملا ضحى  نفسه، وآل حممد األحياء واألموات، وأمة حممد عمن ضحى  ذ فالنبي  ا عن حممد خاصة 

   وعمن مل يضحي

 وجتزئ البقرة واإلبل عن سبعة أشخاص وجاز هلم أن يرشكوا معهم من مل يرد األضحية. 

ي ويصح   األضحية  أن  بني  اجلمع  وجيوز  العلم،  أهل  قول  من  الراجح  عىل  يوص  مل  ولو  امليت  عن  ذبح 

وله أن يذبح يف بلد أقامته أو غريه، ويصح الذبح ليال  وَّنارا ، وإن    والعقيقة بوقت واحد ألَّنا دماء شكر،

قدم    ين الدَّ تعارض   بيع   ينالدَّ واألضحية  جيوز  وال  العباد،  حق  اجللد   ألنه  يف  واختلفوا  حلمها  من  يشء 

 ومل يرد يف فضل األضحية وأجرها حديث صحيح عىل اخلصوص.  وعدم بيعه أفضل، 

 :صىلَّ اهلل عليه وسلَّم يف العيَدين ه كان ِمن َهديو



 

 

ل              ا أحسَن َمال،  األضحى، وخَيُرج قبل أن َيأُكل شيئ ا  بصالة عيد أنه ُيعجِّ  ،  بِسه، ُمتطيِّب االبِس 

ه تبارك وتعاىل يميش بسكينة         . ، ُيكبِّ ربَّ

فُيصيل  اخلطبة؛  قبل  بالصالة  يبدأ  املَُصىلَّ  إىل  وصل  وإذا  آخر،  ِمن  َوَيعود  طريق  ِمن  للعيد  خَيُرج  وكان 

س القراءة  قبل  األوىل  يف  ُيكبِّ  تكبريات ركعتني:  الثانية  بع  ويف  واألعىل،  الفاحتة:  يقرأ  ثم  مخس  ،  ُيكبِّ 

 . ق وسورة القمر: تكبريات ثم يقرأ الفاحتة والغاشية. وربًم قرأ

الة، َوَقف عىل راحلته ُمسَتقبال  الناس وهم   ه إىل النساء  جلوس، فَخَطبهموكان إذا انتهى ِمن الصَّ ، ثم يتوجَّ

رهنَّ    .بل كلِّ يشء بَِذبح أضحيتهإذا َرَجع اإلنسان ِمن املُصىلَّ يوم األضحى أن يبدأ ق ، فَيخُطُبهن، وُيَذكِّ

والسالم: الصالة  عليه  قال  عرفة  يوم  بصيام  َواْلَباِقَيةَ ))ونذكركم  املَاِضَيَة  نََة  السَّ ُر  يوم  ،  (( ُيَكفِّ ولو صادف 

ف  أو اجلمعة  السبت فيها تفصيل:  إفراد فاملسألة  َعْن  ملا جاء  بالصيام    مهايكره  ُبْْسٍ  ْبِن  اهللَِّ  َعْبِد  َأنَّ َعْن  ُأْختِِه 

اهللَُّ َصىلَّ  اهللَِّ  ))َرُسوَل  َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َيْومَ   َتُصوُموا  اهللَُّ   ال  َض  اْفرَتَ يًَم 
فِ إِال  ْبِت  َعَلْيُكمْ السَّ جَيِْد    مَلْ  َفإِْن   ،

ِعنََبةٍ أَ  حِلَاَء  إاِل  َأوْ َحُدُكْم  َفْلَيْمُضْغهُ ،  َشَجَرٍة  ُعوَد  َكَراَهتِ   ( (  َوَمْعنَى  ْبِت ،  السَّ َيْوَم  ُجُل  الرَّ خَيُصَّ  َأْن  َهَذا  يِف  ِه 

ْبِت  ، أو أن يتحرى صيام يوم اجلمعة دون سبب كيوم عرفة او عاشوراء أو  بِِصَياٍم ألَنَّ اْلَيُهوَد ُتَعظُِّم َيْوَم السَّ

   نذر.

حلديث أيب    ;مل يكره    ;هفإن صام معه غري  ، بالصومقال ابن قدامة رمحه اهلل يف املغني : يكره إفراد يوم السبت  

:    يذالهريرة   َيُقوُل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهللَُّ  َصىلَّ  النَّبِيَّ  َسِمْعُت   : َقاَل  البخاري  َيْوَم  ))رواه  َأَحُدُكْم  َيُصوَمنَّ  ال 

ا َقْبَلُه َأْو َبْعَده النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل  َأنَّ    البخاريرواه  ي  ذ ال   وحديث جويرية :  .((اجْلُُمَعِة إِال َيْوم 

ا   :َأُصْمِت َأْمِس؟ َقاَلْت: ال. َقاَل   ))َم اجْلُُمَعِة َوِهَي َصائَِمٌة، َفَقاَل:َعَلْيَها َيوْ  :  ؟ َقاَلْت ُتِريِديَن َأْن َتُصوِمي َغد 

 . ((: َفَأْفطِِريال. َقاَل 

له أحوال:   السبت  أداء  وصيام  الكفار أ،  وقضاءأن يكون يف فرٍض كرمضان  ، فهذا ال  و  ،اتو  نحو ذلك 

 . بأس به ما مل خيصه بذلك معتقدا أن له مزية

به بأس  فال  اجلمعة  يوم  قبله  يصوم  ويوم    .أن   ، عرفة  ويوم  البيض  كأيام  أيام مرشوعة  صيام  يصادف  أن 

ملنعاشوراء  شوال  من  أيام  وستة  يوم   ،  ألنه  يصمه  مل  ألنه   ، بأس  فال  احلجة  ذي  وتسع   ، رمضان  صام 

 . السبت ، بل ألنه من األيام التي يرشع صومها

 



 

 

 أن خيصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم ،  .أن يصادف عادة من يصوم يوما ويفطر يوما فال بأس به           

     عنه. فهذا حمل النهي إن صح احلديث يف النهي  

ق التكبري واجب عقب عرص آخر أيام الترشي: يبدأ من عرص يوم عرفة إىل  التكبري الواجبالتنبيه عىل  **

، وهناك التكبري املطلق بكل وقت خالل  الصلوات املفروضة والواجبة، وهذا التكبري املقيد عقب الصلوات

 . األيامهذه 

 

 

 ني عامل واحلمد هلل رب ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


