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 تفضل  وما به علينا من مواسم اخلريات،   نحمد اهلل عىل ما من  

 وحده   اهلل  إال   إله  ال أن  وأشهد  واهلبات،  العطايا  جزيل  من  به

 الكربات،  وفارج  النقم  ودافع  النعم  مسبغ  له  رشيك  ال

 الربيات،  وأفضل  اخللق  أكمل  ورسوله  عبده   احممدً   أن  وأشهد

ما تبعه  ومن  وأصحابه  آله  وعىل  عليه  اهلل  صىل بإحسان  م 

 .دامت األرض والساموات، وسلم تسلياًم 

 أما بعد:



 :قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة، أن النبي    ،إن العيد يوم فرح للمسلمي ف

م  « متفق عليه لذا حر  إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم»

النبي  عن أيب سعيد ريض اهلل عنه، قال: »  ،صومهام  ملسو هيلع هللا ىلصهنى 

 « متفق عليه عن صوم يوم الفطر والنحر

النحر يوم  هو  هذا  نحر   ،ويومكم  ألن  بذلك  وسمي 

عن    ،وهو أعظم األيام عند اهلل  ،احي واهلدي يبدأ فيهاألض

أعظم األيام عند : »ملسو هيلع هللا ىلصعبد اهلل بن قرط، قال: قال رسول اهلل 

القر يوم  ثم  النحر  يوم  داوداهلل  وأبو  أمحد  أخرجه  واملراد  «   ،

 بيوم القر اليوم احلادي عرش.

ا بذبح  فيه  اهلل  إىل  التقرب  األعامل  أجل  من  ألضاحي، وإن 

اهلل  النبي صىل  لذا ضحى  بثمنها؛  الصدقة  من  أفضل  وهي 

الشيخان أخرجه  كام  بكبشي  وسلم  فيها   ،عليه  زهد  ومن 



الرشعية   النصوص  ورّد  أخطأ  فقد  بثمنها  للتصدق  داعًيا 

 . بعقله البرشي الضعيف فال يلتفت لقوله

 .  احلمداهلل أكرب اهلل أكرب وهلل ،اهلل أكرب اهلل أكرب ال إله إال اهلل

 :إن أعظم رشط لقبول األعامل الصاحلة ومنها ذبح األضاحي

َلْن َينَاَل   }ابتغاء وجه اهلل وحده بال رياء وال مفاخرة قال تعاىل  

مْ  َها َوَلكِْن َينَالحهح التهْقَوى ِمنْكح َها َوََل ِدَماؤح ومح فال يصل   {  اهللهَ ُلحح

 . هلل إال العمل اخلالص له وحده 

َأَنس   َمال ٍك    عن   اهلل  صىل  –  الن ب ي    َأن    ،-  عنه  اهلل  ريض  –بن  

ي  َكانَ   –  وسلم  عليه ،  بَِكْبَشْيِ   يحَضحِّ ،  َأْمَلَحْيِ ي،   َأْقَرَنْيِ َسمِّ   َويح

، ح َكِّبِّ َم :  َلْفظ    َوِف .  ِصَفاِحِهَم   َعَل   ِرْجَلهح   َوَيَضعح   َويح .  بَِيِدهِ   َذَبَحهح

ت َفق    َعَلْيه   م 



أبو لذا   قال  فعلها  يف  واالجتهاد  عليها  احلرص  ينبغي 

  يقربن   فال  يضح  فلم  سعة  وجد  من“  :–  عنه  اهلل   ريض – هريرة 

 .الدارقطني رواه  ”مصالنا

 اهلل  ريض – واألفضل أن يضحى بالسمينة الثمينة عن أبى ذر 

: قال  أفضل؟  األعامل  أي  اهلل  رسول  يا :  قلت:  قال  –  عنه

سبيله  واجلهاد  باهلل  اإليمن“  الرقاب   أي:  قلت:  قال.  “  ف 

 .”ثمنًا  وأكثرها أهلها عند أنفسها ”:قال أفضل،

  ملسو هيلع هللا ىلص وتكون بيضاء أو أكثرها بياًضا، فقد تقدم أن رسول اهلل  

 . ضّحى بكبشي أملحي وهو األبيض أو الذي أكثره بياًضا

فإن مل يتيرس   ملسو هيلع هللا ىلصواألفضل أن يذبحها بيده كام فعل الرسول  

 فليحرض وليشهد ذبحها، 



ف للقبلة  يوجهها  أنه  هو  الشاة  ذبح  ابن وطريقة  كان  قد 

  عبد   رواه .  القبلة  لغري  تذبح  أن  يكره   –  عنه  اهلل  ريض – عمر

  العلم   أهل  بإمجاع  األيرس   جنبها  عىل  توضع  وأن  الرزاق،

 حجر،  وابن النووي حكاه 

 ملسو هيلع هللا ىلص( لفعل رسول اهلل بسم اهلل واهلل أكِّبعند ذبحها: )  يقولو

 يف احلديث املتقدم، 

( فالنويقول  ومن  مني  تقبل  يف اللهم  أرشكهم  ومن  أي   )

عائشة   عن  وولده  زوجه  من  عنها-أجرها  اهلل  أن   - ريض 

  وآل  حممد  من  تقبل   اللهم)  :قال  –النبي صىل اهلل عليه وسلم  

 .مسلم رواه ( حممد



ولكويقول:   منك  عند    ، اللهم  عباس  ابن  عن  ثبت  كام 

 ي. البيهق

-الشفرة لرتح الذبيحة عن شداد بن أوس  د  ويستحب أن ت  

إن اهلل كتب اإلحسان قال »  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل    -ريض اهلل عنه

عل كل يشء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا  

 .« رواه مسلمليحد أحدكم شفرته فلريح ذبيحتهالذبح، و

ويبدأ وقت الذبح بعد صالة العيد، ومن ذبح قبل الصالة مل  

شهدت  قال:  عنه  اهلل  ريض  سفيان  بن  جندب  عن  جتزئه 

فلام قىض صالته بالناس نظر إىل   ملسو هيلع هللا ىلصاألضحى مع رسول اهلل  

  مكاهنا  شاة  فليذبح  الصالة  قبل  ذبح  من“غنم قد ذبحت فقال:  

ويصح عليه  متفق   ”اهلل   اسم   عل  فليذبح   ذبح   يكن   مل  ومن  ،

 صالة واخلطبة  الذبح لياًل وهناًرا وإن كان الذبح بعد ال



 اهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد  ،اهلل أكرب اهلل أكرب ال إله إال اهلل

عيوًبا  هناك  األضحية   إن  إجزاء  ما  متنع  يف   منها  ذكرها  ورد 

الرباء   عن   منها،  أربعة   - عنه  اهلل  ريض –  عازب  بن حديث 

 ف  جتوز  َل  ربعأ“زب ريض اهلل عنهام قال: قال:  عا  بن  الرباء

 ،مرضها  البي  واملريضة  ،عورها  البي  العوراء:  الضحايا

 اخلمسة رواه  ”تنقي  َل التي  والكسرية ،ظلعها البي والعرجاء

 .عورها: أي التي انخسفت عينهاومعنى العوراء البي 

 . أي التي مرضها ظاهر وبي  :ومعنى املريضة البي مرضها

إذا مشت مع  التي تتأخر  البي عرجها: أي  العرجاء  ومعنى 

 .السليمة



 . ومعنى التي ال تنقي: أي ال مخ فيها هلزاهلا وكرب سنها

أوىل  فهو  منها  أشد  كان  وما  منصوصة  عيوب  أربعة  وهذه 

 .كالعمياء، وهذا باإلمجاع كام حكاه النووي

ان ابن  أن تكون كاملة يف خلقتها، فقد ك  يف التضحية  األكملو

 ف  نقص   فيها  التي  الضحايا  من  يتقي   –  عنه  اهلل  ريض – عمر

 .مالك رواه . خلقتها

أكل  بي  ما  أثالًثا؛  ت قسم  أن  األضاحي  حلم  يف  واألفضل 

ابن   عند  ثبت  كام  وإهداء،  ابن وتصدق  عن  شيبة  أيب 

 . – عنه اهلل  ريض – مسعود

وال يعطى اجلزار منها شيًئا ثمنًا لذبحها عن عيل بن أيب طالب 

اهلل عنه-  أن  وسلم  عليه  اهلل   صل  النبي  أمرين“قال:    - ريض 



 عل  وجالهلا  وجلودها  ُلومها  أقسم  وأن  بدنه،  عل  أقوم

 .عليه متفق  ”  شيًئا منها جزارهتا ف أعطي وَل املساكي،

 :الخطبة الثانية

 : يكرب سبع مرات

أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل كرب، اهلل أكرب، اهلل  اهلل أكرب، اهلل أ

 أكرب.

حممدً ا نبيه  بعث  الذي  هلل  رمحة   احلمد  وسلم  عليه  اهلل  صىل 

للعاملي، وقدوة للعاملي، وحجة عىل العباد أمجعي، وأشهد 

و اهلل  إال  إله  ال  وهزم  أن  عبده  ونرص  وعده  أنجز  حده 

حممدً  أن  وأشهد  وحده،  اهلل   ااألحزاب  ورسوله صىل  عبده 



عليه وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 

 أما بعد:  وسلم تسلياًم 

فإن يوم العيد يوم شكر وفرح فأظهروا الفرح والرسور فيه 

اه أن  باالجتامع وصلة األرحام ويستحب إذا لقي املسلم أخ

رمحه  –ابن حجر    وذكرهينئه بام هينئ الصحابة بعضهم بعًضا  

عن جبري بن نفري قال كان أصحاب رسول اهلل   أنه ثبت :-اهلل

منا   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  تقبل  لبعض  بعضهم  يقول  العيد  يوم  التقوا  إذا 

األلفاظ   "ومنك من  والعرف  العادة  به  جرت  بام  وليهنئ 

الطيبة، وليحذر املسلم أن جيعل يوم العيد يوم معصية وآثام 

حمر فإنه  باملعازف  املصحوب  الغناء  سامع  بمن  األدلة  م 

الرشعية وإمجاع أهل العلم، وليتق اهلل ويل األمر فيمن تته من 



بنات  أبناء أو  أو  بأيدهم عام حرم اهلل وليكن   زوجة  وليأخذ 

 معينًا هلم عىل طاعة اهلل، 

اتق اهلل،  يكن   يأمة  فال  وحجابك  وسرتك  لباسك  يف  اهلل 

التعطر عند  حجابك مزخرًفا وال مزينًا وال ضيًقا   واحذري 

املحارم  امل غري  الرجال  عىل  اهلل، رور  عبد  امرأة  زينب،  عن 

: »إذا شهدت إحداكن املسجد ملسو هيلع هللا ىلصقالت: قال لنا رسول اهلل  

عن أيب موسى ريض اهلل عنه عن  ، ورواه مسلم  فال متس طيبا«

ْت كلُّ عي  زانَِيٌة،  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلص  النبي واملرأةح إذا اْسَتْعَطَرْت فَمره

 . «باملْجلِِس فهي كذا وكذا. يعني زانِيةٌ 

وقد   "حديث حسن صحيح"رواه أبو داود والرتمذي وقال:  

من الكبائر فاتقي اهلل يف هذه األمور   -رمحه اهلل-ذكره اهليتمي 

ويوم القيامة    املوت رسيع اهلجمة وعظيم السكرة واألملفإن  



متابعة ينفعك  قال    ال  وتقليدهم  ا   َيا﴿:  تعاىلاآلخرين  َ َأُّيُّ

وا اهللهَ إِنه    َواتهقح
َمْت لَِغد  وا اهللهَ َوْلَتنْظحْر َنْفٌس َما َقده الهِذيَن آَمنحوا اتهقح

  .﴾اهللهَ َخبرٌِي بَِم َتْعَملحونَ 

بل أنت الركن   أمة اهلل، أنت األم والبنت والزوجة واألخت

احلياة، هلذه  يستغلووأعد  األساس  أن  حياولون  الدين  ك اء 

دينك    عىل  يإلفساد املجتمع بصور شتى وطرق متعددة فاثبت

هم طاعة هلل الطريق علي  يسرتك وحجابك واقطعوتقواك و

  وحفًظا لنفسك واملجتمع لتنجي يوم القيامة

 اهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد  ،اهلل أكرب اهلل أكرب ال إله إال اهلل

إن نعمة األمن واالجتامع نعمة عظيمة ال يستشعرها حًقا إال  

فامحدوا  إال من حرمها  فقدها، وال يتحرس عليها صدًقا  من 



إال   تتم  ال  واالجتامع  األمن  نعمة  وإن  النعمة،  هذه  عىل 

غري  يف  له  والطاعة  والسمع  املسلم،  احلاكم  عىل  بااللتفاف 

اهلل شعائره معصية  وتظهر  الدين  يعتز  وهبذا  تكاثرت      لذا 

فاسًقا   كان ظاملًا  للحاكم ولو  والطاعة  السمع  عن  األدلة يف 

النبي   عن  مسعود،  »  ملسو هيلع هللا ىلصابن  وأمور  قال:  أثرة  ستكون 

تؤدون اُلق « قالوا: يا رسول اهلل فام تأمرنا؟ قال: »تنكروهنا

رواه البخاري ومسلم    «الذي عليكم، وتسألون اهلل الذي لكم

من رأى من أمريه شيئا  ، قال: »ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي   عن ابن عباسو

إَل   فمت،  شِّبا  اجلمعة  فارق  من  فإنه  عليه  فليصِّب  يكرهه 

 رواه البخاري ومسلم.  «مات ميتة جاهلية



ويشتتوا   بيننا  ليدخلوا  تفريقنا  حياولون  األعداء  أن  واعلموا 

ويضعفوا   لدينكم  مجعنا  حفًظا  باملرصاد  هلم  فكونوا  قوتنا 

 وأمنكم وأمن أرسكم وجمتمعكم. 

 اهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد  ،اهلل أكرب اهلل أكرب ال إله إال اهلل

الكفر  إلينا  وكره  قلوبنا  يف  وزينه  اإليامن  إلينا  حبب  اللهم 

اللهم انرصنا   الراشدين،  والفسوق والعصيان، واجعلنا من 

وأصلح أمورنا واهد والتنا ملا فيه اخلري والصالح   عىل أعدائنا

 .يف ديننا ودنياك إنك جواد كريم

 د. عبد العزيز بن ريس الريس

  

 


