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السالم عليكم ورمحة هللا وكرته
احلمد هلل رب العهملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسللني سليدحم دملد وعللى ولل و لحب وملن لبعهم إبحسلهٍ ىل
يوم الدين ،أمه كعد:
لهال ومرحبولله إبأللوا وأأللواح وأهلللس وأحبلله  ،وأسل ل هللا -سللبحه و علله  -أبمسهئل احلسللف و للله العلللى أٍ
أهل ولال وسل و

دائمه أايم سعهدة وكرتة وسرور.
يليسر لكم تل أمر عسري ،وأٍ جيعل أايمكم و

اقرت للا دا ولله األعيللهد عاللدحم ابلدهع للهن والعبللهدان ،ومللن أعتللم العبللهدان الل للس اقرت للا دا ولله عاللدحم ابألعيللهد ش للعرية

األضللحية ،اللللس هللس شللعهر مللن شللعهئر ا سللالم ،قللهل هللا -عللو وجللل" :-فصللل لرك لك واْنللر" الكللو:ر ،٢:وقللهل هللا -
سبحه و عه " :-قل ىل ٍَّ الح و سكس" األ عهم ،١٦٢:سكس أي ذبس.
هل ا املاسللك العتلليم اللللس ركالله -سللبحه و علله  -شل َّلرع للمللنماني وشل َّلرع لالله لال تر اسللم هللا علللى ملله رهبقالله مللن يمللة
األ عهم ،ه ه الشعرية العتيمة ،ساة بياه دمد  -لى هللا علي وسلم -والل ي أقلهم ابملديالة عشلر سلاني ي لحس تلل
عهم ،فيهه وحيد هللا وأرير وكرتة ،فيهه ترير كدهعة أكياه ىلكراهيم -علي الصالة السالم -لرك .
ا لق العلمهء على أٍ ذكح األضحية والتَّص ُّدق كلحمهه أف ل ككثري من التصدق كقيمتهه.
األضحية

اسم مله ي كح من يمة األ عهم
حد ذاهته ر

قرواب ىل هللا -عو وجل.-
أايم عيد األضحى؛ كسبب العيد؛ ُّ

أدلة مشروعية األضحية من الساة
وهس من شعهئر ا سالم املشروعة ككتهب هللا وساة رسول هللا  -لى هللا عليل وسللم ،-أمله ملن سلات  -للى هللا عليل
وسلللم -فقللد :بللا عللن أ ل

-رضللس هللا عال  -أ ل قللهل" :ضللحى الاللى لللى هللا عليل وسلللم ككبشلني أملحلني أقللر لني،

تّب" حيح البخهري.
ذبهمه كيده ،ومسَّى و َّ

وعللن جللهكر -رضللس هللا عا ل  -أي ولله قللهل" :شللهدن مللو رسللول هللا  -لللى هللا علي ل وسلللم -األضللحى ابملص للَّى ،فلملله
ق ى أدبتل لول ملن مالّبه ،وأح ككلبٍ ف بل رسلول هللا للى هللا عليل وسللم كيلده ،وقلهل :كسلم هللا وهللا أتلّب ،هل ا

وعمن مل ي ح من أميت" حح األلبه  ،لى هللا علي وسلم.
عن َّ
األضحية من سلسلة "أفضل أيام الدنيا"
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و حللديا الللّباء -رضللس هللا عال  -قللهل :قللهل الاللى  -لللى هللا عليل وسلللم" :-ىلٍ أول ملله بللدأ كل مللن يومالله هل ا أٍ
صلس "..يعن الة العيد .." ،مث رجو فااحر" حيح البخهري.
ولقد أمجو املسلموٍ على مشروعيتهه واستحبه ه ،تمه قل ه ا ا مجهع غري واحد من أهل العلم.
ملهذا شرعا األضحية؟
ملهذا شرعا األضحية؟ شرعا األضحية ألمور:
ىلحيهء لساة ىلكراهيم اخلليل -علي الصالة والسالم.-
األمر األول :و

األمر الثه  :ىلٍ ذكح األضحية هو وسيلة من وسهئل التَّلوسعة على الال

وعلى أهل البيا.

األمللر الثهل لا :فيل حلقللة و لل كللني ا سللهٍ وكللني أهل ل واجللرياٍ واأل للحهب ،علشللهٍ تللده الاللى شللرع ليالله كعللد ذكللح
األضهحس ىلٍ أهل البيا أيتلوا ماهه ،ويهدى للجرياٍ ولألهل ولأل حهب.
األمر الراكو :ت لك أي و ه شرعا األضحية؛ دأهل السعهدة والبسمة والسلرور عللى اللقلراء واملسلهتني

تمله أٍ هللا -عللو وجللل -شللرع لالله
أي و ه لاه

هل ا اليلوم،

يلوم اللدللر ىلألراا هبتللهة اللدللر سلعهد اللقلراء واملسللهتني ،شللرع هللا -عللو وجللل-

يوم األضحى ذكح األضهحس من ابب ىلدأهل السعهدة على اللقراء وعلى املسهتني.

األمر اخلهم  :هس من ابب شكر هللا -سبحه و عه  ،-األضحية هس من ابب شكر هللا -سبحه و عله  -عللى علم

هللا -سبحه و عه  -الكثرية املتوا رة علياه ابلليل والاههر.
مه حكم األضحية؟

هو ىلي حكم األضحية؟ يعن هس األضحية ساَّة وّل واجب؟
األضللحية سلاَّة منَّتلدة حللق املوسلر ،ودا ق للول أتثللر العلمللهء ،وممللن قللهل ل ا القللول أكللو ككللر الصللديق رضللس هللا عال ،

وعمر ،وكلالل ،وأكلو مسلعود البلدري ،وسلعيد اكلن املسليب ،وسلليهٍ الثلوري ،واكلن املبلهر  ،وعدلهء ،وعلقملة ،وهل ا هلو
القول املشهور عن ا مهم مهلك -رمح هللا ،-وهو قلول الشهفعس ،وأمحد ،وأكو يوسف ودمد هحبه أ حايلة.
أكو حايلة -رمح هللا -ذهلب ىل أاله واجبلة ،واسلتدل ملن قلهل ابلوجلوب بلديا الالى  -للى هللا عليل وسللم" :-ملن
كن م َّ
مرفوعه وموقوفوه.
صالحم" حح األلبه
وجد سعةو "..أي هحب مهل " ..فلم ي ح فال يقر َّ
و
وقهل شيخ ا سالم اكن يمية أاه واجبة على األظهر من أقوال العلمهء ،فلمله سل لوا شليخ ا سلالم أ لا ليل كتقلول أاله

واجبة ،قهل" :ألاله ملن أعتلم شلعهئر ا سلالم ،وهلس الاُّسلك العلهم

مجيلو األمصلهر والاُّسلك مقلرو رٍ ابلصلالة" تمله

قلول " :فصل لركك واْنر" ودا أمر من ركاه -سبحه و عه  -واألمر يدل على الوجوب.
واسللتدلوا ت ل لك أي و لله بللديا الاللى  -لللى هللا علي ل وسلللمَّ " -
ىلٍ علللى تللل أهللل كيللا تللل عللهم أضللحيةو" حسللا
األلبه  ،رواه أكو داود والرتم ي والاسهئس واكن مهجة.

و ا القول قهل ركيعة الرأي والليا كن سعد واألوهباعس ومهلك
األضحية من سلسلة "أفضل أيام الدنيا"

قول عا .
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والراجح -وهللا أعلم -من أقوال العلمهء أاه ساة منتدة عن رسول هللا  -لى هللا علي وسلم.-
أيهمه أف ل ..األضحية أم التَّص ُّدق كثماهه؟
من األحكهم أي و ه املتعلقة ابألضهحس ،كعض الاهس كيس ل :هو أيهمه أف ل األضلحية وّل ىلٍ أحم أ صلدق كثماهله؟ كصلوا
األضحية هبي مه قلا لكم وأتدن للمرة التهلتة أهو ،األضحية شعرية من شعهئر ا سلالم ،وسلاة منتلدة ملن سلان الالى
 -لى هللا علي وسلم ،-وهو م هب اجلمهور من أهل العلم مبه فيهم أكو حايلة ومهلك والشهفعس وأمحلد وركيعلة اللرأي

وأكو الوحمد وغريهم من أهل العلم .فهألف ل األضحية مٍ التَّص ُّدق ابلثمن.

يقللول سللعيد كللن املسلليب -رمحل هللا" :-ألٍ أضلحس كشللهة أحللب ىل َّ مللن أٍ أ صللدق مبهئللة درهللم" .رواه عبللد اللرهباق

مصاَّل  .وقهل احلهفظ كن عبد الّب -رمح هللا" :-األضحية عادحم أف ل من الصدقة".
وقهل اكن قدامة -رمح هللا" :-األضحية أف ل من التَّص ُّدق كقيمتهه".

حكم األضحية للمسهفر
لثال
وهس مشروعة للمقيم وللمسهفر ،يعن للو واحلد اي شليخ مسلهفر ،املرأة كتقلول أحم هبوجلس مسلهفر م و
دكح هاه وّل هو علشهٍ مسهفر هس سقدا عا ؟
ذهللب مجهللور العلمللهء مبلله فلليهم الشللهفعية واحلاهكلللة والتههريللة ىل أٍ األضللحية مشللروعة
واملقيم ،أهل البهديلة وأهلل احل لر ،املسلهفر واحللها تلهلم

السلعودية ياللو

حللق مجيللو الاللهس ،املسللهفر

ذللك سلواء ،لل ا ا ملهم الشلهفعس -رمحل هللا -تلهٍ يقلول:

"األضللحية سللاةر علللى تللل مللن وجللد السللبيل مللن املسلللمني ،مللن أهللل املللدٍ والقللرى ،وأهللل السلللر واحل للر واحلللها مبللف

وغريهم ،من تهٍ مع هدي ومن مل يكن مع هدي".
أهلف أكو حايلة

أالف كسيط تده وقهل ىلٍ األضحية

حق املسهفر واحلها سقط عاهمه.

هل جيوهب اّلستدا ة ألجل األضحية؟
حد ممكن يس ل طب اي شيخ كعد ىلذ ك هو يالو أستدين من أجل ىلٍ أحم أضحس؟ ّل أبس أكل ودا ابّلسلتدا ة ملن أجلل أٍ
ي حس ا سهٍ ىلذا تهٍ عاده املقدرة ىل على مدار الساة يسدد ،فيجوهب شراء األضحية ابآلجل أو ابلتقسليط ىلذا تلهٍ

يستديو ىل يسدد ه ا املهل.
ع َّمن كلس األضحية؟

ع َّمللن كلللس األضللحية؟ هللو أحم مللله ك لحس ك للحس عللن أحم لوحللدي وّل عللن وعللن أهللل كيلليت؟ األ للل أٍ األضللحية عللن
األحيهء ،ي حس الرجل عن لس وعن أهل كيت .
الاى مله تهٍ كي حس قهل :كسم هللا ،اللهم ه ا عن وعن أهل كييت ،وذكح
وعمن مل ي ح من أميت".
الته ية الاى  -لى هللا علي وسلم -تهٍ قهل" :ه ا عن َّ
األضحية من سلسلة "أفضل أيام الدنيا"
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عدهء كن يسهر كيس ل أاب أيوب األ صهري -رضس هللا عا  -فبيقول لل  :تيلف ته لا ال لحهاي

عهلد رسلول هللا للى

هللا علي وسلم؟ فقهل" :تهٍ الرجل ي حس ابلشهة عا وعن أهل كيت ".
وجيوئ أٍ

حس الووجة أو أحد األوّلد عن أهل البيلا ،وّل حلرا أٍ يتلّبع األب أبضلحيت علن تلل واحلد ملن أوّلده

املتووجني ىلذا تهٍ اجلميو

مسكن واحد و لقتهم مشرتتة ،فتجوئ أضحية واحدة.

وقا األضحية ..مىت يبدأ ومىت ياتهس؟
امىت أكلدأ الل كح؟ وقلا ذكلح األضلحية يبلدأ ملن كعلد لالة عيلد األضلحى ،لقولل  -للى هللا عليل وسللمّ" :-ل يل ب َّن
أح رد حىت يصلس" حيح مسلم .ولقول  -لى هللا علي وسللم" :-ملن تلهٍ ذكلح قبلل الصلالة فلليعلد" لحيح مسللم.

ف ول موعد لألضحية كعد الة العيد .يقول  -لى هللا علي وسلم" :-ىلٍ َّأول مله بلدأ كل ملن يوماله هل ا أٍ صللس مث
رجو فااحر" حيح البخهري .يبقى كداية وقا َّ
الدكح كعد الة العيد.

طلب الللس يقلول أ لل أحم ه لحس ليللة العيللد ،ليللة العيلد ابلليلل الللس هلو يللوم الوقللة ابلليلل علشلهٍ الالهس كيبقلوا هبمحللة
واجلوارين كيغلوا
الصبح َّ

األسعهر ،ف حم هدكح يوم الوقلة ابلليل ،قول ل  :مه ذبت يعتّب دقة وّل يعتّب أضحية.

طب امىت ياتهس وقا ال كح؟

وياتهس وقا ال كح كغروب مش

اليوم الثهلا من أايم التشريق ،وه ا هو قلول مجههري العلمهء.

يبقى وقتهه من كعد الة العيد وياتهس وقا األضحية كغروب مش
هل جيوهب اّلشرتا

اثلا أايم عيد األضحى.

األضحية؟

من األحكهم أي و ه املتعلقة ابألضحية ىل جيوهب اّلشرتا

أضحية تبرية هبي مه احاه كاقول عالدحم ابلبللدي هاله

مصلر،

مبعف ىلٍ أحم أجيلب كقلرة تبلرية فيشلرت فيهله مموعلة ملن الالهس ،وذللك اثكلا علن رسلول هللا  -للى هللا عليل وسللم،-

يقول جهكر:
"ْنللرحم مللو رسللول هللا لللى هللا علي ل وسلللم عللهم احلديبيللة ،البد للة عللن سللبعة ،والبقللرة عللن سللبعة" للحيح مسلللم ،يبقللى
اجلمل كيجوئ عن سبعة ،والبقرة توئ عن سبعة.
وينيده أي وله مله رواه البيهقلس علن عللس وح يللة وأ مسلعود األ صلهري وعهئشلة -رضلس هللا علاهم أمجعلني -أالم قلهلوا:
"البقرة توئ عن سبعة".

يستحب لإل سهٍ امل حس أٍ سك عن شعره وأظلهره
من األحكهم أي و ه املتعلقة ابألضحية ىل يسن لإل سهٍ ىلذا تهٍ أالص أأد القرار ىل ي كح أضحية
ل ىلذا رأى هلالل ذي احلجلة أّل يقلرتب ملن شلعره وملن أظللهره ابلقل

هل ا العلهم يسلن

أو ابحلللق ،يسلتحب لإل سلهٍ أحم ه لحس السلاة

دي ىلٍ شهء هللا ،كد وءا من واحد ذي احلجة أحم ّل وأ من أظلهري وّل وأ من شعري ،لمه :بلا عال  -للى هللا عليل

وسلم -أ قهل:

األضحية من سلسلة "أفضل أيام الدنيا"

( صفحة  4من ) 5

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

"ىلذا رأيتم هالل ذي احلجة ،وأراد أحدتم أٍ ي حس ،فليمسك عن شعره وأظلهره" حيح مسلم .ودا العلملهء كيقوللوا
الساَّة أي و ه لملن أراد األضلحية
الاى أراد ىل يشبه ابملحرم ،أراد الاى  -لى هللا علي وسلم -ىل يشبه ابحملرم ،فمن ُّ
أّل يقرتب من شعره وأظلهره كد وءا من أول هالل ذي احلجة ىلٍ شهء هللا.

اخلهمتة
اي لرى ىليل الللس جيلوهب وىليل الللس ّل جيلوهب ملن األضلهحس ومله هلس سلان الل كح ،دا إبذٍ هللا بلهر و عله عرفل

الللدرس

القهدم إبذٍ هللا بهر و عه .
ه ا و لى هللا على بياه دمد وول و حب وسلم.
مت بمد هللا
شههدوا الدرس للاشر على الاا

قسم لريغ الدروس

ماتداين الدريق ىل هللا و ل لوا هاه:

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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