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فلقد رشع لنا من العبادات واألعامل الصاحلة يف هذه األيام ما تقر به أعني املؤمنني
وتسلو به أفئدة املتقني .فأمامنا يوم عرفة ،الذي سئل النبي صىل اهلل عليه وسلم عن
صيامه فقال« :أحتسب عىل اهلل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» مسلم.
وبعده يوم العيد وهو أعظم أيام العام لقوله صىل اهلل عليه وسلم« :إن أعظم
األيام عند اهلل يوم النحر» أبو داود
عباد اهلل :العيد والفرح فيه؛ من حماسن هذا الدين ورشائعه ،فعن أنس ريض اهلل
عنه قال :قدم النبي صىل اهلل عليه وسلم وألهل املدينة يومان يلعبون فيهام يف اجلاهلية
فقال« :قدمت عليكم ،ولكم يومان تلعبون فيهام يف اجلاهلية ،وقد أبدلكم اهلل هبام
خريا منهام :يوم النحر ويوم الفطر» أمحد وغريه.
ويرشع للمسلم التجمل يف العيد بلبس احلسن من الثياب والتطيب يف غري
إرساف وال خميلة وال إسبال .وذهب مجع من املحققني إىل أن صالة العيد واجبة عىل
األعيان ،يقول الشيخ حممد بن عثيمني :صالة العيد فرض عني عىل الرجال عىل
القول الراجح من أقوال أهل العلم ،ألن النبي صىل اهلل عليه وسلم أمر هبا وواظب
عليها حتى أمر النساء العواتق وذوات اخلدور واحليض باخلروج إليها وأمر احليض
أن يعتزلن املصىل .ا.هـ .أما سامع اخلطبة يف العيد فهو مستحب غري واجب ،ملا ورد
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عن عبد اهلل بن السائب قال :شهدت العيد مع النبي صىل اهلل عليه وسلم ،فلام قىض
الصالة قال« :إنا نخطب فمن أحب أن جيلس للخطبة فليجلس ،ومن أحب أن
يذهب فليذهب» أبو داود والنسائي .ويستحب يف عيد األضحى أن ال يأكل إال بعد
صالة العيد ليأكل من أضحيته ،وهذا هديه صىل اهلل عليه وسلم ،قال ابن القيم :وأما
يف عيد األضحى فكان ال يطعم حتى يرجع من املصىل فيأكل من أضحيته.
ويستحب للمصيل يوم العيد أن يأيت من طريق و يعود من طريق آخر اقتداء بالنبي
صىل اهلل عليه وسلم فعن جابر قال( :كان النبي صىل اهلل عليه وسلم إذا كان يوم عيد
خالف الطريق) البخاري .ويستحب له اخلروج ماشيا إن تيرس ،ويكثر من التكبري
حتى حيرض اإلمام.
ومن شعائر يوم العيد ذبح األضاحي تقربا إىل اهلل عز وجل لقوله سبحانه:
﴿فصل لربك وٱنحر﴾ وذبح األضحية مرشوع بإمجاع العلامء ،ورصح البعض منهم
بوجوهبا عىل القادر ،وذبح اهلدايا واألضاحي من شعائر هذا الدين الظاهرة ومن
العبادات املرشوعة يف كل امللل ،يقول سبحانه﴿ :ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا
ٱسم ٱهلل عىل ما رققهم من هبيمة ٱالنعـم﴾ قال ابن كثري رمحه اهلل :خيرب تعاىل أنه مل يزل
ذبح املناسك وإراقة الدماء عىل اسم اهلل مرشوعا يف مجيع امللل .ويقول سبحانه:
﴿وٱلبدن جعلنـها لكم من شعـئر ٱهلل لكم فيها خري فٱذكروا ٱسم ٱهلل عليها صواف
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فإذا وجبت جنوهبا فكلوا منها وأطعموا ٱلقـنع وٱملعَت كذلك سخرنـها لكم لعلكم
تشكرون﴾.
ثم بني سبحانه احلكمة من ذبح األضاحي واهلدايا بقوله ﴿لن ينال ٱهلل حلومها وال
دماؤها ولـكن يناله ٱلتقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكربوا ٱهلل عىل ما هداكم
وبرش ٱملحسنني﴾ فليس املقصود ذبحها فقط ،وإنام املراد اإلخالص فيها واالحتساب
والنية الصاحلة ،وهلذا قال﴿ :ولـكن يناله ٱلتقوى منكم﴾ ففي هذا حث وترغيب
عىل اإلخالص يف النحر ،وأن يكون القصد وجه اهلل وحده ،ال فخرا وال رياء وال
سمعة وال جمرد عادة.
ثم ليعلم إنه بذبحه األضاحي يؤدي شعرية من شعائر اهلل التي جيب تعظيمها
واحَتامها لقوله سبحانه﴿ :ومن يعظم شعـئر ٱهلل فإَّنا من تقوى ٱلقلوب﴾ ومن
تعظيمها حمبة أدائها واستشعار العبودية فيها وعدم التثاقل أو التهاون هبا ،وذبح
األضحية أفضل من الصدقة بثمنها ،حتى ولو قاد عن قيمتها ،وذلك ألن الذبح
وإراقة الدم مقصود ،فهو عبادة مقرونة بالصالة كام قال سبحانه﴿ :فصل لربك
وٱنحر﴾ ،وعليه عمل النبي صىل اهلل عليه وسلم واملسلمني ،ولو كانت الصدقة
بقيمتها أفضل لعدلوا إليها .فاللهم ...................................
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احلمد هلل :
ولألضحية رشوط ال بد من توفرها ،منها السالمة من العيوب التي وردت يف
السنة ،فال جيوق العوراء البني عورها ،واملريضة البني مرضها ،والعرجاء البني ظلعها،
والكسري الذي ال ينقي ،وهناك عيوب ال متنع من اإلجزاء ولكنها توجب الكراهة
مثل قطع األذن وشقها وكرس القرن ،وكلام كانت األضحية أكمل يف ذاهتا وصفاهتا
فهي أفضل ومن رشوطها أن يكون الذبح يف الوقت املحدد له ،وهو من انتهاء صالة
العيد إىل غروب شمس آخر أيام الترشيق ،فأيام الذبح أربعة يوم العيد وثالثة أيام
بعده.
أهيا املسلمون :ضحوا عن أنفسكم وأهليكم من الزوجات واألوالد والوالدين
ليحصل األجر العظيم للجميع وتقتدوا بنبيكم صىل اهلل عليه وسلم حيث ضحى عنه
وعن أهل بيته.
سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل هل من االفضل أن تضحي املرأة عن نفسها مع
أن قوجها يضحي عنه وعن أهل بيته وهي منهم ؟
فأجاب رمحه اهلل :أن هذا غري مرشوع وخالف السنة وأنه يكفي للبيت أضحية
واحدة تشمل أهل البيت الواحد كلهم ،وهذا خالف ما عليه السلف الصالح ،فإن
أكرم اخللق حممد صىل اهلل عليه وسلم مل يضح إال بواحدة عنه وعن أهل بيته ،ومعلوم
أن له تسع نساء -يعني تسعة بيوت -ومع ذلك ما ضحى إال بواحدة عنه وعن أهل
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بيته ،وضحى بأخرى عن أمته صىل اهلل عليه وسلم ،وكان الصحابة يضحي الرجل
منهم بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته .فام عليه كثري من الناس اليوم فهو
"إرساف".
وسئل رمحه اهلل عن دفع ثمن األضحية للجمعيات اخلريية لتذبح يف مكان أهله
حمتاجون ،فأجاب :األضاحي عبادة حمددة معينة فإذا أخرجت الدراهم ليضحى عنك
يف بالد أخرى فقد خالفت أمر اهلل ألن اهلل قال ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقري﴾
وهل يمكن أن تأكل منها يف هذه احلال ،وقال بعض العلامء إن األكل من األضحية
واجب يأثم اإلنسان بَتكه ،وهبذا قال الشيخ صالح الفوقان حيث قال  :فالواجب
ترك هذا الترصف وأن تذبح األضاحي يف البيوت ويف بلد املضحي كام دلت عليه
السنة وكام كان عليه عمل املسلمني من عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،حتى
حصل هذا اإلحداث فإين أخشى أن يكون بدعة ،ومن أراد أن يتصدق عىل
املحتاجني فباب الصدقة مفتوح وال تغري العبادة عن وجهها الرشعي باسم الصدقة.

