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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
صل ْحبه وَملن تَلب َعهم إبحسلاٍ ىل
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسللني سليدحم دملد وعللى آلله و َ

يوم الدين ،أما بعد:

احلمللد هلل ربنللا -سللبحانه وتعللا  -اصللى ى و َلدر واختللار بعللن النللا

اتضللحي السللنة دي ،دتللاجني ىلٍ ىلحنللا زي مللا

بنعمل مع أوالدحم مراجعة ليلة االمتحلاٍ دتلاجني ىلٍ ىلحنلا نعملل معلا م مراجعلة ليللة األُضلحية ،دتلاجني ىلٍ ىلحنلا نراجلع
معا م بعن األحكام املهمة جدا اللي الزم ايخدوا ابهلم منها أثناء ذَبْح األضاحي بتاعتهم ،وبعن األحكام الللي ممكلن
فعال تُل َؤثر أتثري وي جدا على مسألة األضحية من حيث ال َقبُول وعدم ال َقبُول.
ا
يُ ْشتَل َرط يف األضحية أٍ تكوٍ من هبيمة األنعام

أول نقىللة معللاحم النهللارد ات للء ال قهللاء بللل يكللاد يكللوٍ ل ا ىل لاع بيللنهم ،ات للء هللور أ للل العلللم مبللا فلليهم أصللحاب
امل ا ب األربعة على أنه يُشرتط يف األضحية أٍ تكوٍ من هبيمة األنعام ،و ي اإلبل والبقر والغنم.
للال القللر

ضللحى بلله إب للاع املسلللمني األزواا ال،مانيللة ،الضللأٍ ،املللاعإل ،اإلبللل ،والبقللر ،كمللا
-رمحلله هللا" :-والل ي يُ َ

ذكر هللا -عإل وجل -يف آايت سورة األنعام ،وال يصح يف األضاحي شليء ملن احليلواحمت األخلر  ،كلالغإلال أو الىيلور،

يملة ْاألَنْل َعلام"
نسل اكا ليَل ْ ُك ُروا ْ
اس َلم الللله َعلَ ملى َملا َرَزَل ُهلم ملن َهب َ
ويدل على ذلك َل ْول هللا -عإل وجلَ " :-ول ُكل أُمة َج َعلْنَلا َم َ
احلج."٣٤:

فعال تكوٍ مقبولة عند هللا -سبحانه وتعا  -ىلٍ اإلنساٍ منا يُضحي بشيء ملن هبيملة
فالشرط األول علشاٍ األضحية ا

األنعام ،اإلبل ،البقر ،الغنم سواء كاٍ ماعإل أو ضأٍ.

ل،ال مل
يلب ،أحم مللا أ لدرى علللى احلاجلات دي كلهللا ،فلأحم عللايإل أضلحي مل ا
ضحيَة.
سمى ابألُ ْ
صد ة من الصد ات وال يدخل ا ال بْح فيما يُ َ

فرخللات ،أل اخمل

فرخللات نلا يكونللوا

البد أٍ تبلغ األضحية السن املشروع
لرعهُ رسلول هللا -صللى هللا
األمر التاين ال بد -ودي مسألة يف غايلة األييلة -ىلٍ األضلحية ال بلُد أٍ تبللغ السلن الللي َش َ

عليه وسلم ،-الزم األضحية ْتبلغ السن بتاعه اللي النل -صللى هللا عليله وسللم -ذَ َكلر صللى هللا عليله وسللم ،والسلن

املىلوبلة :سلتة أشلهر يف الضلأٍ "الغلنم" ،ويف امللاعإل سللنة ،ويف البقلر سلنتني ،ويف اإلبلل َ ل ُ سلنني ،يف حلديث النل -
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صلى هللا عليه وسلم -ال ي روا مسلم ملن حلديث جلابر-رضلي هللا عنله -لال :لال النل -صللى هللا عليله وسللم:-
يعس َر عليكم ،فت ََبوا َج َ عةا م َن الضأٍْ".
"ال تَ ََبوا ىلال ُمسنةا .ىلال أ ٍْ ُ
ال الْعُلَ َماء :ال ُْمسنة َي ال،نية م ْن ُكل َش ْيء م ْن اإلبل َوالْبَل َقر َوالْغَنَم فَ َما فَل ْو َهلا" لال
ال اإلمام النووي -رمحه هللاَ َ " :-
َح َوال".
النوويَ " :و َ َ ا تَ ْ
صريح ِبَنهُ ال ََيُوز ا ْلَ َع م ْن غَ ْري الضأٍْ يف َحال م ْن األ ْ

ضح ْينا مع رسول هللا ،جبَ َع من الضأٍ" صححه األلباين.
ويف حديث عُقبة بن عامر -رضي هللا عنه -الَ " :

يبقى ىلذٍ لو اضحي روف يبقي الزم يكوٍ عنلد سلتة أشلهر فملا فلو  ،علايإل أضلحي مبلاعإل يبقلي الزم تكلوٍ عنلد ا

َسنَة ،أضحي ببقر الزم تكوٍ عند ا َسنَتني ،أضحي إببل الزم تكوٍ عند ا َ

سنني فما فو .

بتجوز ابنك جبت جنار علشاٍ يبُص على األاثث اللي ىلنلت تشلرتيه،
السؤال :وأحم عرف د منني؟ زي ما َ
ىلنت وىلنت َ

ُخلد معللاد حلد ثقللة ،أمللني ،يشلرتي لللك األضلحية ابلسلن املشللروع هللا إلٍ األضللحية ىلذا جبلت أضللحية دوٍ السللن ،ىلذا

سللنني ال تُل ْقبَلل

جبلت بقللرة عنلد ا سللنة ونلُص للي ال تُل َعلد أضلحية ،ال تُل ْقبَلل منلك أضللحية ،لللو جبلت للل دوٍ اخمل
ض لحيَة ،لللو ج ْب لت خللروف دوٍ الس لتة أشللهر ال تُل ْقبَ لل منللك
منللك أضللحية ،لللو ج ْب لت معللإلة دوٍ الس لنَة ال تُل ْقبَ لل منللك أُ ْ
ضحية.
رتاط السن و َش ْرط من شروط َلبُول وصحة األُ ْ
أُ ْ
ضحيَة ،فا ْش َ
البد أٍ تكوٍ األضحية سليمة من العيوب

ضلحية ،لَملا كانلت األضلحية ُل ْربَلة يتقلرب
األمر التالت ىلٍ الزم تكوٍ األضحية سليمة من العيلوب املانعلة ملن صلحة األُ ْ

هبا اإلنساٍ من ربه -سبحانه وتعا  ،-وهللاُ يب ال يَل ْقبَل ىلال يباا ،فينبغي أٍ تكوٍ ل األضلحية سلاملة ملن العيلوب
اليت تُل ْنقص من حلمها وشحمها.

لني
يقول الن -صلى هللا عليه وسلم" :-أربع ال ُ
عوُر ا "..اللي يف العني" ،واملريضلةُ الب ُ
جتوز يف األضاحي :العوراءُ ُ
البني َ
لني علْعُهللا "..يف الر ْجللل .." ،والكسللريُ" صللححه األلبللاين ،ل األش لياء ال ينبغللي أب ل ادا َبللال مللن
ُ
مرضللها ،والعرج لاءُ البل ُ
ضحية ،فهي غري َم ْقبُولة عند هللا -عإل وجل.-
األحوال ىلٍ اإلنساٍ يتقرب هبا كأُ ْ
فم ْجتَ َملع عليهلا ،ال أعللم خ َالفالا بلني العلملاء فيهلا"..
ال احلافظ بن عبد الرب" :أما العيوب األربعة امل كورة يف احلديث ُ
مث ذَ َكلر زايدة عليهللا ،ىلذا كانللت العللوراء يعللي ال ُجتْلإلئ يف األضللاحي ،فمللن ابب أو العميلاء و للي فا للدة العينللني ،و ل ا
ابت ا ال قهاء أهنا ال ُجتْإلئ يف األضحية.
ل َيوز التضحية عن امليت؟
سؤال حد داياا بيسأل :ل َيوز ىلٍ أحم أضحي عن امليت؟ أحم حد مات من عيليت ،ل َيوز ىلٍ أحم أضحي عنه؟
ضحي عن ريبله امليلت ،و ل ا لو َل ْول هلور ال قهلاء ملن احلن يلة واحلنابللة ،و ائ لة ملن أ لل احللديث
للحي أٍ يُ َ
َيوز َ
واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -حيث ال:
"والتضحية عن امليت أفضل من الصد ة ب،منها".
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ال َيوز أٍ يلُ ْعىَى الَإلار أجر من األضحية
ضلحي أنله ال َيلوز أبل ادا ىلٍ أحم أعىلي اللإلار أُ ْجلرة اللإلارة ملن حللم األضلحية ،لال هلور
من النل َقط املهمة جدا وىلحنا بن َ
وس ْلخها.
أ ل العلم :ال َيوز أٍ يُعىى الإلار شيئاا من األضحية مقابل ذَ َْبها َ
وم علللى بدنلله -المللال
يقللول علللي بللن أل الللب -رضللي هللا عنله" :-أمللرين رسل ُ
لول هللا -صلللى هللاُ عليلله وسللل َم -أٍ أ ل َ

عىي اللإل َار منهلا .لال :حنلن نُعىيله ملن
اللي الن كاٍ يضحي بيها -وأٍ أتصد َ بلحمها وجلود ا وأجلتها .وأٍ ال أُ َ
عنللدحم" صللحيح مسلللم ،معللي الكللالم :ىلٍ بعللن النللا بيقللول للجلإلار ُخلد اللللد ُم َقابلل الل بْح ،ودا ابعللا ال َيللوز َشل ْر اعا
كما و اثبت عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم.-

ال َيوز بَل ْيع شيء من األضحية أو االنت اع جبلد ا

ض لحيَة :أنلله ال َيللوز بَل ْي لع شلليء مللن األضللحية أو االنت للاع جبلللد ا ،وبلله للال املالكيللة
ضللا املُتَل َعل َق لة ابألُ ْ
مللن األحكللام أي ا
والشافعية واحلنابلة حيث الوا" :ال َيوز بَل ْيع شيء من األضحية ،ال حلمها وال جلد ا وال أ رافها".

وكاٍ اإلمام أمحد -رمحه هللا -يقول" :ال يبيعها وال يبيع شيئاا منها" .و ال" :سلبحاٍ هللا! كيلف يبيعهلا و لد جعلهلا هلل-

عإل وجل ."-مش ىلنت عملتها هلل -عإل وجل-؟ كيف يبيعها و د جعلها هلل -عإل وجل!-
ل َيوز االدخار من األضحية؟

ل،ال سللتة
ضلحيَة للو للل َيللوز االدخللار؟ ىلٍ احنللا نعل ْني جللإلء مللن األضللحية ،يعللي آخلد مل ا
ضللا ابألُ ْ
مللن األحكللام املُتَل َعل َقلة أي ا
سبعة كيلو أعينهم كد  ،أدخ ْرُ م ،آكلهم على مدار ال رتة القادمة؟
لوم
لل املدينلة! ال أتكللوا حل َ
ال ِب ب لك أب ادا حلديث أل سعيد اخلدري أٍ النل -صللى هللا عليله وسللم -لال" :اي أ َ
لدما .فقلال :كللوا وأ ع ُملوا
األضاحي فو ثالث..
فشكوا ىل رسول هللا صلى هللاُ عليله وسلل َم أٍ هللم عي ا
لاال وحش الما وخ ا
ْ

سوا أو ادخروا" حديث روا مسلم.
واحب ُ
ُح ْكم األكل من األضحية

ضلحيت
كل لك أي ا
ضللا مللن األمللور املهمللة جللدا اللللي الزم ىلٍ ىلحنللا حمخللد ابلنللا منهللا ُح ْكلم األَ ْكلل مللن األضللحية اللللي أحم َ

ضحية مندوب ىلليهُ ،سنة علن رسلول هللا -صللى هللا عليله وسللم -ألنله
بيها ،ذ ب هور العلماء ىل أٍ األَ ْكل من األُ ْ
ال يف حديث عائشة" :فَ ُكلوا وتصد وا وادخروا" صححه األلباين.

و ال يف حديث جابر ،ال الن -صلى هللا عليه وسلمُ " :-كلوا َوتَل َإلو ُدوا" صحيح البخاري.
ضلحية دي خرجلت ملن اإلنسلاٍ عللى سلبيل النل ْ ر ،واحلد لال نَل ْ ارا عللي
ولكن حمخد ابلنا من حاجلة ،ىلٍ ىلذا كانلت األُ ْ
ىلٍ أحم أضللحي السللنة دي ،فللاذا كانللت ل
يُىْعم غري من األغنياء شيئاا ولكن تكوٍ

للد خرجللت علللى سللبيل النل ْ ر فلللي

لصللاحبها أٍ أيكللل منهللا شلليئاا وال أٍ

األضحية املن ورة كلها هلل ،يُىْعم منها ال قراء واملساكني.
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صد من األضحية على ال قراء واملساكني
يُ ْستَ َحب الت َ
صد منها على ال قراء واملسلاكني ،لال احللافظ بلن حجلر" :وأملا الصلد ة
من املستحبات أي ا
ضا يف مسائل األضاحي الت َ
صد من األضحية مبا يقع عليه االسم ،واألكمل أٍ يتصد مبعظمها".
منها فالصحيح أنه َيب الت َ

ىلذا اإلنسللاٍ تصللد مبعظمهللا فه ل ا للو األكمللل واألفضللل واألحسللن ،أمللا ىلذا أراد أٍ أيخ ل منهللا نصلليباا أل للل بيتلله،
ونصيباا ألصحابه وجريانه وأ اربه فال شيء يف ذلك.
ينبغي مراعاة آداب ال بْح
ضللا مللن األحكللام املتعلقللة ابألضللاحي مراعللاة آداب ال ل بح ،ودي نقىللة َللمللا يلت للت ىلليهللا الك،للري م لن النللا
ك ل لك أي ا
و اصة المعيات اخريية الللي بيبقلى عنلد ا علدد كبلري جلدا ملن األضلاحي ،وعلاوز تَللص بلل انتهلاء الو لت ،فبالتلا

برتتكب كتري من األشياء اخا ئة ،أو الللي بيتتبلع فينلا ال يلديو ات الللي بتىللع عللى اإلنرتنلت وكي يلات الل بْح بيشلوف

أشياء خا ئة كتري جدا ،نحاول ب َق ْدر املُ ْستَىَاع ىلٍ ىلحنا ننبه عليها.

 الرفء ابألضحية وىلحساٍ ال بْحاألمر األولَ :جر الشاة و َذ َْبها بقسوة .ابلن سلريين يقلول" :ىلٍ عملر -رضلي هللا عنله -رأ رج الال يسلحب شلا اة برجليهلا
لي َبها ،فقال له :ويلك ،د ا ىل املوت َل ْو ادا ايال".

والن -صلى هللا عليه وسلم -لَما رأ يف يوم من األايم ،ودي مشكلة بتحصل عند كتلري ملن النلا  ،ىلٍ تال يله اللإلار
بتتسن ،الن -صلى هللا عليه وسللم -مللا رأ
وا ف وعمال يسن السكينة كد والبهيمة عمالة تنظر ىل السكينة و ي َ

دت
رجل أخ شاةا وضع ر ْجلله عليهلا ،يسلن شل رتَه أملام عينيهلا ،فقلال :أال تَلتلء هللا" ،أتريل ُد أٍ ُُتيتَهلا َملوتت؟ أفلال حل َد َ
ضج َعها؟" صححه األلباين ،ىلنت عاوز ُتوهتا مرتني؟ اتء هللا ،سبحاٍ هللا! ي دي املشكلة.
بل أٍ تُ ْ
َش رتَك َ
الن -صلى هللا عليه وسللم -بيقلول" :ىلٍ هللاَ كتلب اإلحسلا ٍَ عللى كلل شليء .فلاذا تللتم فأحسلنُوا الق ْتللَلةَ .وىلذا ذَبلتم

فلري ْح ذبيحتَه" صحيح مسلم.
بح .وليُحد أح ُدكم ش رتَه "..حاول حتد ا ،حتد السكينة بسرعة "ُ ..
فأحسنُوا ال َ

صل حة شلاة و َلو ُحلد شل رتَه و َلي
يقول ابن َعبلا " :ملر رس ُ
لول هللا صللى هللاُ ْ
رجلل واضلع ر ْجلَله عللى َ
عليله وسلل َم عللى ُ
لل ل ا؟ "..ايريلت كنلت سلنتها بلل ملا جتيبهلا وتنيمهلا النل ْوَملة دي " ..أو تريل ُد أٍ ُُتيتَهلا
تلح ُ
ظ ىلليه َ
َ
ببصر ا ال :أفال َب َ
بل أ ٍْ تُضج َعها" صححه األلباين.
ت َش ْ َر َ
َموتت؟" صححه األلباين ،وعند عبد الرزا  " :ال َح َد ْد َ
تك َ
و ال -صلى هللا عليه وسلم" :-ىلذا ذبَح أح ُد ُكم فليُ ْجه ْإل" صححه األلباين ،بعن النلا بنشلوف تال يله ىليله جلاب ابنله

وبيتصلور ،واي
ل،ال البقلرة أو الغلنم كلد ،
وبيصلور ابنله و لو حلا ط السلكينة عللى ر بلة م ا
َ
الصغري ،وابنله ماسلك السلكينةَ ،

عيللي البقللرة أو الغللنم دىو للة كللد وشللاي ة السللكينة دىو للة علللى ر بتهللا ،علشللاٍ ابنلله يتصللور ويبق لى فرحللاٍ ىلٍ ابنلله
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ملن اإلحسلاٍ ،و ل ا للي

ملن املعلروف ،بلل هنلى النل -صللى هللا

عليه وسلم -عن ذلك.

بعن النا بيبقى السكينَة تلمة فهو عمال مايهتمش و و عمال يعمل كد ويُؤل ،النل -صللى هللا عليله وسللم -لال:

"ىلذا ذبَح أح ُد ُكم فليُ ْجه ْإل" يَلص بسرعة.

و ال اإلمام أمحد -رمحه هللا" :-تُقاد ىل ال بْح َل ْو ادا رفي اقا ،وتُل َوار السكني عنهلا "..خنللي السلكينة مداريلة عنهلا" ،وال
نُظهر السكني ىلال عند ال بح ،أمر ب لك رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،"-ايريت وىلحنا بندبح نرحم.
بيعلء أربَع دابيح َج ْنب بعلن ،وبيلدبح ُلدام بعلن ،وبيلدبح ُلدام
لألسف بعن النا ملا بتدبح -وخاصةا المعياتَ -

لابيتحملش يشلوف واحلد عملل حادثلة ،يرتعلب ،ال نتحملل ل ا ،برضلو البهلائم
بعضه ،انتوا متخيللني؟ دا الواحلد فينلا م َ
بللتح

وبتَ ْشلعُر ،فميللن عش نللدبح األضللاحي كلهللا َج ْنلب بعضللها ،وجنيللب بقللرة تنيللة وخنليهللا تشللوف ،يعللي خللالم ُ للم

بيدَبوا أربعة ،وجايبني أربعلة وا لني بيت رجلوا عللى األربعلة الللي انلدَبوا ،اتقلوا هللا ،حلرام علليكم ،يقلول معاويلة بلن لرة:
رجال لال للنل -صللى هللا عليله وسللم -اي رسلول هللا ىلين ألذبلح الشلاة وأحم أرمحهلا ،فقلال النل -صللى
حدثي أل أٍ ا
ك هللاُ" صححه األلباين ،ىلحنا عايإلين نعمل كد .
هللا عليه وسلم" :-والشاةُ ىل ٍْ رمحْتَها يرمحْ َ
 استقبال الق ْبللَةصللى اَّللُ َعلَْيله َو َسلل َم
لح النل َ
ما تنسوى عند ال بْح ىلٍ ىلحنا عايإلين نستقبل الق ْبللَة ،يقول جابر -رضلي هللا عنله" :-ذَبَ َ
لال:
وجلأَيْن ،فَللَملا َوج َه ُه َملا "..النل -صللى هللا عليله وسللم -وجههلم للقبللةَ َ .." ،
يَل ْو َم الل بْح َك ْب َ
ْلرنَل ْني أ َْملَ َح ْلني ُم َ
ش ْلني أَ ل َ
سللكي
ىلين َوج ْهل ُ
يم َحني ا لاَ ،وَمللا أ ََحم مل َلن ال ُْم ْشللرك َ
ني ،ىلٍ َ
صل َلال َونُ ُ
لت َو ْجهل َلي للل ي فَىَل َلر السل َلم َوات َو ْاأل َْر َ َعلَللى مللة ىلبْل َلرا َ
كَ ،و َع ْلن ُدَملد َوأُمتله اب ْسلم
ك َولَ َ
ني ،الل ُهم م ْن َ
ك أُم ْر ُ
يك لَهَُ ،وب َ ل َ
ني َال َشر َ
ت َوأ ََحم م َن ال ُْم ْسلم َ
اي َوممََا َّلل َرب ال َْعالَم َ
َوَْديَ َ
اَّللَ ،واَّللُ أَ ْكبَل ُر ُمث َذبَح" سنن أل داود.

ال الشافعي" :وأُحب أٍ يوجه ال بيحلة ىل القبللة ،وىلٍ أخىلأ أو نسلي فلال شليء عليله ىلٍ شلاء هللا ،وألٍ ابلن عملر -

رضي هللا عنهما -كاٍ يكر أٍ أيكل ذبيحة لغري القبلة "..كاٍ بيكر أٍ أيكل ذبيحة ذَُبت لغلري القبللة "وال ملالف لله

وصح ذلك عن ابن سريين وعن جابر بن زيد".
من الصحابةَ ،
َ -ل ْول ابسم هللا وهللا أكرب

ويُ ْستَ َحب له أثناء ال بْح يقول ما اله الن -صلى هللا عليه وسلم -ابسم هللا ،وهللا أكرب حلديث أن :

دمه على صل احهما ،يسلمي ويكلربُ ،فل ََبهما بيلد "
"ضحى الن صلى هللاُ عليه وسلم بكب َ
أملحني ،فرأيتُه ا
شني َ
واضعا َ
صحيح البخاري.
 -تكوٍ آلة ال بْح حادة
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ويُ ْستَ َحب أٍ تكوٍ آلة ال بْح آلة ملن حديلد حلادة كالسلكني والسليف احللادين ،وَْحل ُرم أٍ تكلوٍ الللة بغلري ذللك ألٍ
فيها ىليالم للميت ،و ا يتناىف مع َل ْول الن -صلى هللا عليه وسلم" :-و ُلريح ذبيحتَه".
ىلال ىلذا كانت اللة آلة حادة جدا َزي احلجارة اليت كاٍ ي بح هبا الصحابة -رضواٍ هللا عليهم -فهي آلة حلادة ،حلد ُهتا
َكحدة السكني ك لك.
 -يُ ْستَ َحب ىلضجاع ال بيحة على جنبها األيسر وال بح ابليد اليمىن

ضللا املتعلقللة ابلل بْح يُ ْسلتَ َحب ىلضللجاع ال بيحللة ،ات للء املسلللموٍ عللى ذلللك كمللا لال النللووي رمحلله هللا:
مللن األحكللام أي ا
"وات للء العلمللاء علللى أٍ ىلضللجاع ال بيحللة يكللوٍ علللى جنبهللا األيسللر" ليلله؟ ألنلله أسللهل علللى ال ل ابح يف أَ ْخ ل الس لكني
ابليمني ،وىلمساد رأسها ابليسار ،يسك رأسها ابليسار كد  ،وبي بح بيد اليُمىن.

يتعلء ابإلبل فانه يكوٍ ابلعقر أو ابلنحر ،ىلٍ ي تكوٍ و ي وا ة.
ابعا ويَالف ..يعي خالف د ابعا ما َ

ضا كما ال املالكية أٍ يكوٍ ال بْح ابليد اليُ ْمىن.
يُ ْستَ َحب ك لك أي ا

ضحيَة بل ال بْح
 يُ ْستَ َحب َع ْر املاء على األُ ْضلا عنلد الشلافعية علر امللاء عللى ال بيحلة،
ضا كما ال الشافعية ،شوفوا عظمة ا الدين ،ويستحب أي ا
ويُ ْستَ َحب أي ا
بل أٍ تُ ْ بح ،ىلٍ ىلحنا نسقيها ماية بل ما ُتوت ،سبحاٍ هللا!
 -يُ ْستَ َحب أال تُ ْ بَح األضحية أمام أخر

و للال النللووي -رمحلله هللا" :-ويسللتحب أال ُحَ لد السللكني َبضللرة ال بيحللة ،وال أٍ تُل ْ بَح واح لدة َبضللور األخللر " ،مللا
ضعه عامل ىلزاي؟ ُش توا أخال ديننا عاملة ىلزاي؟ سبحاٍ هللا!
ين عش ندبح واحدة ُصاد التانيةُ ،ش توا ديننا َو ْ
ضحي
للم َ
أمور ُم ْستَ َحبة ُ

أيكل منها وأٍ يكوٍ أول َمن أيكل منها ىلذا تيسر له ذلك ،ل َقل ْول النل -صللى
ويُ ْستَحب ل َمن َ
ضحى ،يستحب له أٍ َ
ضحيَته" صححه األلباين.
رجل م ْن أُ ْ
ْكل ُكل ُ
هللا عليه وسلم" :-ليَأ ْ
وأٍ يكوٍ

ا بعد صالة العيد.

ضا من املستحبات :أٍ ي َبها بيد  ،فاٍ ل ي عل ا ْستَ َحب أٍ حضر ا.
ك لك أي ا

ضللا مللن املسللتحبات :يُسللتحب أٍ تُل َقسلم حلومهللا ثالثللة أثللالث :ثُلللث لألكللل ،وثُلللث للهديلة ،وثُلللث للصللد ة،
كل لك أي ا
اله ابن مسعود ،و اله ابن عمر -رضي هللا عنهما.-

ُح ْكم نَل ْقل األضحية من بلد ألُخر
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وال يُ ْستَحب نَل ْقل األضاحي من بالد ىل بالد ،بل األصل أٍ ي بح ُكل أ ل بلد ل قراء ل البللد أو أل لل ل البللد،
لسنة مباشرة ال بح واألكل.
ىلعهارا للشعرية،
فاألفضل للمسلم أٍ ي بح أُضحيته يف بلد
ا
ا
وحتصيال ُ

وال َيوز نَل ْقل األضاحي من مكاٍ ىل مكاٍ ىلال ىلذا كانت ناد حاجة أل لل املكلاٍ الخلر ،أو مصللحة راجحلة تتىللب
ا األمر.

اخاُتة
دي كانت بعن األحكام املتعلقة ابألضاحي.
أسللأل هللا -عللإل وجللل -أٍ يلُ َعل َمنللا مللا يَل ْنل َ عنللا ،وأٍ يَل ْنل َ َعنللا مبَلا َعل َمنللا ،وأٍ َيعلللي وىلايكللم م لن ال ل ين يسللتمعوٍ ال َق ل ْو َل
سنَه.
فيَلتبعُوٍ أَ ْح َ
وص ْحبه وسلم.
ا وصلى هللا على نبينا دمد وآله َ

مت َبمد هللا
شا دوا الدر للنشر على النت يف سم ت ريغ الدرو يف منتدايت الىريء ىل هللا وت ضلوا نا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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