بسم هللا الرحمن الرحيم
األضاحي

الشيخ /عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

بسم هللا الرحمن الررحيم الحمرهلل ر را اللرالمون صال رال صالسرام شرر ألنررا األاليرال صالمرسررون الوارا محمرهلل

صشر آله ص حبه ألجملون صبلهلل:

تتنرا مؤسسة الهللشصل الخورية في جامع األمور في ل لرن فدرهلل وررحمدم هللا صشلرر لراامجدرا المتلررم بمرت ر

الهللشصل الثرامن فري مجرالش شنرر لح الحجرة فري يرلا الورصم المصافرم األرنلرال الثرااي صاللنررين مرن نردر لح

ال لهللل للام 7241ير صضمن سرسرة يله الر الات التي ي صم شر ل ائدا اخبة من كبار شرمائاا األفاضل.

يسراا في يله الرورة المباركة ألن يكصن ملاا ألحهلل شرمائاا األجال فضرورة النروا اللامرة الرهللكتصرد شلرهلل ال رريم

لن شلهلل هللا الخضور صشاصان يلا الر ال األضحية فضردا صألحكامدا صما زلاا صايا م اليش يله األيام مع شرمائاا
األجال في طرر مرا وتلررم بمسرائل شنرر لح الحجرة صفري يرلا الورصم سروتحهللخ فضرورة نروخاا شرن شرهللهلل مرن

اللاا ر فيما وتلرم باألضحية فضردا صألحكامدا.

ألصالً :في الترغوا فودا.
ثااياً :فضردا.
ثالثاً :ألحكامدا.

رابلاً :ساادا صآهللالدا.

ساهللساً :شوصندا.

سابلاً :تالودات مدمة لمن ألراهلل ألن يضحي.

ألرحا بكم جميلاً ألودرا الحضرصر صألرحرا براألخصل المنراركون ملارا فري شرهللهلل مرن المصا رع فري مهللوارة شرشرر صفري
جامع األمور شلرهلل اللزيرز لرن مسراشهلل صكرللو األخرصل الرلون ينراركصااا شلرر المص رع ألرحرا بكرم فري يرلا الر رال
صألابه كالملتاهلل ألاه سوتم طر ثاثة ألسئرة شر محاضرل النوا ثم بلهلل للو اات رل للر ألسرئرة الماراطم صألسرئرة

الحضصر صكللو األسئرة التي ترهللاا شلر المص ع.

ألسأل هللا شز صجل بماه صكرمه ألن وبارو في جدصهلل نوخاا صألن وافع به اإلسام صالمسرمون صألن وجلل ما ولللره
صي هللمه في موزان حسااته صألن وبارو له في جدصهلله صص ته لاه صلي للو صال اهللر شريه.

ألترككم مع فضورة النوا فروتفضل منكص اًر صالسام شريكم صرحمة هللا صنركاته.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فمن نعم هللا جل وعال على المسلمين على هذهه اممذة أن نذوه لاذا العبذاداع وشذره لاذا الشذراوع المتنوعذة المناسذبة

لجميع الطبقاع وجميع الفواع تنذوه العبذاداع نعمذة عةيمذة مذن هللا جذل وعذالا فلذو كانذع العبذاداع كلاذا مذن نذوه

واحد بدنية مثالً لشق اممر على كثير من الناسا فكثير من الناس مستعد لديه استعداد أن يبهل امموال الطاولذة

وال يتعذذب جسذذده فذذي ركعتذذينا ونذذوه آخذذر لديذذه االسذذتعداد التذذام علذذى أن يتعذذب بدنذذه حفاة ذاً علذذى مالذذها فجذذا ع

العباداع في ههه الشريعة الكاملة الشاملة الخاتمة للشراوع منوعذة فمناذا العبذاداع البدنيذة كالصذالال مذثالً والصذياما
فاهه يكثر مناا من وفقه هللا جل وعال ويسر عليه العباداع البدنيةا ليتوفر له أجره عند هللا جذل وعذالا وجذا فذي

فضل الصالال وهي عبادال بدنية وفضل الصيام ما جا من نصوص الكتاب والسنةا لكن كثير من الناس لم يفتح
له هها البابا ال يستطيع اإلكثار من الصلواع مع أن النبي عليه الصالال والسالم قال :والقنوع طول القيام كما
هو معروف.

ومذذنام مذذن ال يسذذتطيع اإلكثذذار مذذن نوافذذل الصذذيام مذذع أن النبذذي عليذذه الصذذالال والسذذالم قذذال :فتجذذد بعذذس النذذاس
مستعد يدفع عشرال آالف وال يصوم يوما ومن الناس من هو بالعكسا مستعد أن يصوم اميذام المتتابعذة وأن يقذوم

الليذذالي المتواصذذلة وال تجذذود نفسذذه ببذذهل شذذي مذذن المذذالا والمسذذرلة مفترضذذة فذذي القذذدر ال اوذذد عذذن الواجبذذاعا وأمذذا

الواجبذذاع س ذوا ً كانذذع بدنيذذة أو ماليذذة فذذال يعفذذى مناذذا أحذذدا لكذذن الكذذالم فذذي النوافذذلا بعذذس النذذاس يفذذتح لذذه بذذاب
الصالال وبعضام باب الصياما وبعضام باب اإلنفاق في سبيل هللاا وهكها.
ولذذها جذذا ع العبذذاداع متنوعذذةا وهذذهه العبذذادال الخاصذذة وهذذي عبذذادال النسذذك والذذهبح هلل جذذل وعذذال الذذه هذذو نذذوه مذذن

ترا

رراح تص تم تمررراتي
أن ذواه العبذذادال التذذي ال يج ذذو ص ذرفاا لغيذذر هللا ج ذذل وعذذالُ { :ر ِ
ررل ل َن ت رررات تي تصُا ُسررركي تص تم ِحتير ت
ون ( )261 -261سذورال امنعذاما فمذن هبذح لغيذر هللا جذل
ون* الت تنر ت
يو تل ُه تصن تلل تو ألُم ِرر ُت تصألتتار ِا أل َتص ُل اِل ُم ِسررم ت
اِل تلاتلم ت
وعال فقد أشرك.

قد يلتبس على بعس الناس ما يهبح إلكرام الضيف مثالً أو لكونه سذكن بيتذاً جديذداً أو مذا أشذبه هلذك ممذا تعذارف
الناس على هبحه فال هها يتعارسا هل يقول اإلنسان أن ههه هبيحة لفالن وليسع هلل؟ وقد هبحع على اسم هللا

جل وعالا قال هابحاا :بسم هللا وهللا أكبرا وأكرم باا ضيفه ممتثالً لقول النبي عليه الصذالال والسذالم(( :مذن كذان

منكم يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه)) وقد تع ب ههه النية عنها ولكناا داخلة فيما يجملا وان كان امجر
يترتذذب علذذى استحضذذار هذذهه النيذذة ومذذا أشذذبه هلذذكا فالضذذيافاع المعروفذذة عنذذد العذذرب ثمذذان كمذذا قذذدرها أهذذل العلذذم

وحددوها.

المقصود أن مما يهبح تقرباًِ إلى هللا جل وعال ههه الشعيرال من شعاور الدين ا ويقال لاذا :أضذحيةا بضذم الامذ ال
واضحية بكسرهاا والجمع أضذاحيا كمذا يقذال لاذا :ضذحية وجمعاذا ضذحاياا ويقذال لاذا أيضذاً  :أضذحاها وجمعاذا

أضحىا كررطاال وأرطاال.

ههه اللغاع في ههه اللفةة أضحية واضحية وجمعاما أضذاحيا وضذحية كعطيذة وهديذة وجمعاذا ضذحاياا كاذدايا
وعطاياا وأضحاه وجمعاا أضحىا كررطاال وأراطاال.

وامضحية مشروعة بإجماه المسلمين وشرعيتاا تةافرع علياا امدلة من الكتاب والسنة واإلجماه.

ذك َو ْان َح ْذر ( )1سذورال الكذوثرا
ص ِّذل ل َرِّب َ
ورد أحاديث كثيرال كما جا في القرآن ما يشير إلياا من قوله جل وعذالَ{ :ف َ
والم ذراد بالصذذالال فذذي هذذهه اآليذذة هذذي صذذالال العيذذدا وعيذذد النحذذر والنحذذر هنذذا المذذرمور بذذه فذذي قولذذهَ { :و ْان َحذ ْذر هبذذح
الضذذحايا والاذذداياا هذذها مذذا يتعلذذق بعيذذد امضذذحىا أمذذا بالنسذذبة لعيذذد الفطذذر فجذذا قولذذه جذذل وعذذالَ{ :قذ ْذد أَْفَلذ َذح َمذذن
تَ َ َّكى* وَه َكر اسم ربه َف َّ
ص ِّل
صلى ( )21 - 21سورال امعلى ههه وةيفة عيد الفطرا ووةيفة عيد امضحى {َف َ
َ َ ْ َ َ ِّ َ

ل َرِّب َك َو ْان َح ْر واممر هنا امصل فيه الوجوب وثبوتذه قطعذيا لكذن داللتذه علذى المذراد فصذلي أمذر بالصذالال وانحذر
أمر بالنحرا يستدل باها من يقول بوجوب امضحية على ما سيرتي.
الثبوع قطعي منه بين الدفتين في المصحفا لكن داللة الصالال هنا على صالال العيد وداللة اممر بالنحر على
امضذحية ليسذع بقطعيذة ولذها اختلذف أهذل العلذم فذي حكماذا فذي الطذرفين فذي صذالال العيذد وفذي النحذرا والجماذور

ذك كمذا أن مذذههب الجماذذور علذذى عذذدم
صذ ِّذل ل َرِّبذ َ
علذى عذذدم وجذذوب صذذالال العيذد وجوبذاً عينيذاً كمذذا يذذدل لذه قولذذهَ{ :ف َ
وجذذوب امضذذحية كمذذا سذذيرتيا وهلكذذم من داللذذة اآليذذة فذذي الموضذذعين علذذى الصذذالال وعلذذى النحذذر ليسذذع قطعيذذةا
وقذذال بذذالوجوب فذذي الط ذرفين الحنفيذذةا قذذال بوجذذوب صذذالال العيذذد الحنفيذذة وقذذالوا بوجذذوب النحذذر بوجذذوب امضذذحية

الحنفية أيضاً ا فمههبام مطرد.

شذذيخ اإلسذذالم ي ذوافقام علذذى وجذذوب صذذالال العيذذدا ويؤك ذذد فذذي اسذذتحباب امضذذحيةا لكنذذه ال يصذذل باذذا إلذذى ح ذذد
الوجذذوبا المقصذذود أن امضذذحية هذذي مذذا يذذهبح يذذوم عيذذد النحذذر ومذذا يليذذه مذذن أيذذام التش ذريق علذذى مذذا سذذيرتي مذذن

الخالف في ههه المسرلة.

وكرناا أخهع من اسم الوقع اله شذره هبحاذا فيذه وهذو الضذحى ثذم سذمي باذا اليذوما يذوم العيذدا عيذد امضذحىا
يعني هل نقول أن امضحية أخهع من عيد امضحى؟ نعم نقول أخهع من عيد امضذحى؟ الا لمذاها؟ منذه يلذ م

عليه الدورا العيد أخه من الضذحايا والاذدايا هذهه مذن الضذحيةا منذه تذهبح فيذه امضذاحيا وامضذحية أخذهع مذن

يذذوم العيذذد هذذها هذذو الذذدور وهذذها ممنذذوه ترتيذذب شذذي علذذى شذذي مترتذذب عليذذه ممنذذوه عنذذد أهذذل العلذذم وال يمكذذن مذذا
يتصورا لكن أخهع امضحية من الضحى من الوقع الثابع المعروف اله يلي الصبح الضحىا وقبذل الةايذرال

أخهع من ههاا مناا تهبح في هها الوقعا يعني في الغالب بعد الصالال صالال العيذد وقبذل الذ وال تذهبح الضذحايا

هها في الغالبا ويجو هبحاا إلى آخر الوقع اله جذا ع بذه النصذوصا وبعذد هلذك أخذه عيذد امضذحى مناذا ا
أضيف إلياا مناا تفعل فيه.

ورد عن النبي صلى هللا عليه وسلم أحاديث كثيرال تدل على مشروعيتاا مناا:

حديث أنس رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنينا ويسمي ويكبذرا
ويضع رجله على صفاحاماا وفي لفظ :هبحاما بيده" متفق عليها وفي لفظ" :سمينين" ومبي عوانة في صحيحه:

"ثمينين" امصل ما جا في صحيح مسلم سمينينا وفذي صذحيح أبذي عوانذة ثمينذينا نفذس الحذديث من مسذتخر

أبي عوانة على صحيح مسلما وهها مما اختلذف فيذه المسذتخر علذى أصذلها فاذل العبذرال بامصذل أو بالمسذتخر ؟

العبرال بامصل.

أهل العلم يقولون :من فواود المستخرجاع ورود ألفاظ اودال في المسذتخرجاع ال توجذد فذي امصذل .هذهه مذن فواوذد
المسذذتخرجاع مناذذا ت يذذد ألفذذاظ وجمذذل فاذذل نقذذول إن هذذهه ال يذذادال مقبولذذة وتضذذم إل مذذا فذذي امصذذل أو نقذذول إن
امصل كلمة واحدال في سياق واحد فإما سمينين أو ثمينينا يعنذي لذو جذا فذي المسذتخر فذي امصذل سذمينين لذو

جا في المستخر سمينين ثمينينا قلنا يادالا لكناا جا ع بدل من اللفظ امصليا فتقبل مثل ههه أو نرجح بين

اللفةين أو نقول لعله ثبع اللفةانا وبعس الرواع حفظ لفةاً وبعضام حفظ لفةاً آخرا فنجمذع بينامذا نلفذق مذن
الذروايتين سذذياقاً واحذداً ونطلذذب مذذن امضذحية أن تكذذون سذذمينة ثمينذة فذذي الوقذذع نفسذها وعلذذى هذذها لذو كانذذع ثمينذذة

فقط ليسع بسمينة ال تكون فاضلةا أو العكس لو كانع سمينة وليسذع ثمينذة ال تكذون فاضذلة حتذى تكذون سذمينة
ثمينةا وعلى رواية مسلم يكفينا أن نتوخى السمينة ولو كانع رخيصةا وعلى رواية المستخر نتذوخى الثمينذة ولذو

كانع غير سمينةا وال شك أن كوناا سمينة أنفع للفقذ ار ا وكوناذا ثمينذة تذدل علذى طيذب نفذس باهلاذاا علذى طيذب
نفس المضحيا ولها جا اممر بطيب النفس بااا على ما سيرتي وان كان فيه كالم.

المقصود أن على اإلنسان أن تطيب نفسه بما يبهله هلل جل وعالا وال شذك أن هذها مذن تعةذيم شذعاور هللاا تذوخي

النذذافع للفقيذذر مذذع كونذذه ثمينذاً يعنذذي ثمنذذه مرتفعذاًا مذذن غيذذر مباهذذاالا منذذه يوجذذد فذذي النذذاس مذذع امسذذف الشذذديد مذذن
يباهي من يشتر خروف مثالً برلفين ثم يتحدث به في المجالس أنا اشتريع خذروف بذرلفينا فذي المجذالسا وهذهه
المباهاال ال شك أناا تنقص من امجر إن لم تقضي عليه.

وقد اشترى شخص قبل عشرين سذنة خروفذاًِ بسذبعماوة ريذالا فلقيذه شذخص فقذال لذه :مذا هذها؟ قذال :هذها أضذحية

للوالد رحمه هللاا قد اشتريتاا بسبعماوة ريذالا انةذر إلذى حجماذا انةذر إلذى ةارهذاا قذال :لكننذي أنذا فذي همذة أبيذك
ديذذن لذذي بمقذذدار خمسذذماوة ريذذال قذذال :الحقذذه مذذا عنذذد لذذك شذذي ا أيامذذا أهذذم إب ذ ار همتذذه أو التضذذحية لذذه باذذهه

امضحية؟.

بال شك أن إب ار الهمة وقد علق بدينها وال شك أن مثل ههه التصرفاع ال شك أن لاذا داللذة علذى مذا فذي البذاطن

وان كانذع القلذذوب علذى يعلماذذا إال عذذالم الغيذوب لكذذن هنذاك دالالع وقذراون تذذدل علذى مذذا و ار املفذاظ تشذذتر لذذه

أضحية في هلك الوقع يعني امضحية يمكن يضحي بمذاوتين ويذدفع الخمسذماوة للذداونا نعذما وهذها هذو التصذرف

السليما لكن اآلن اشترى ههه امضحية بسبعماوة وعيناا لوالده ال يستطيع إرجاعااا لكن لو رده رداً جميالًا قذال:
أنا وهللا ما عند خبر من دينكا وأبشر إن شا هللا نسعى في سداده بذدالً مذن أن يقذول :الحقذه واتبعذه مذا عنذد

لك شي ا فمثل ههه التصرفاع ال شك أناا موجودال مع امسف بين مسلمينا وتجد اإلنسان إها سافر سفر طاعة

وأنفق فيه اممذوال يتحذدث بذه فذي المجذالس :اعتمرنذا فذي العشذر امواخذر واسذترجرنا بخمسذين ألذف بسذتين ألذف ثذم

بعد هلذكا علذى شذان إيذل؟ هذل تتصذور أن هذؤال المخلذوقين الضذعفا الذهين ال يقذدمون لذك نفذع وال ضذر تسذتفيد

من كالمك هذها عنذدهم؟ أبذداًا فمثذل هذهه اممذور اإلخذالص يقتضذي السذرا وعلذى هذها نبحذث عذن السذمين الثمذين

وشيخ اإلسالم سيرتي كالمه في أن امفضل الثمين مطلقاًا ورواية أبي عوانة تدل علذى هذها وال شذك أن هذها يذدل
على طيب نفسا فرق بين من فكر فذي امضذحية أو أهذدى للبيذع هديذة أو هذدياً ثذم بعذد هلذك يبحذث عذن أرخذص
امشيا ا ويجاهد نفسه في إخ ار القيمة وبين من يبادر إها سمع النص ههب بحث عن أفضل ما يوجد.

ولمذذا أمذذر إب ذراهيم عليذذه الصذذالال والسذذالم بذذهبح ابنذذه تذذردد تلذذه للجبذذين وأمذذة كاملذذة بنذذو إس ذراويل يذذؤمروا بذذهبح بقذذرال

فهبحوها وما كادوا يفعلون ا ال شك أن ههه المبادرال تدل على ارتياح قلبي وعلى سرعة ومبادرال باالمتثال.

ولمسلم من حيدث عاوشة أن النبي عليه الصالال والسالم أمر بكبل أقرنا يطر في سذواد ويبذرك فذي سذواد وينةذر

فذذي س ذوادا فذذرتي بذذه ليضذذحي بذذه فقذذال لاذذا :ثذذم قذذال :المديذذة السذذكينا لتكذذون حذذادال ويذذهبح بكذذل حذذاد إال السذذن
والةفرا أما السن فعةما وأما الةفر فمدى الحبشةا كما جا في الحديث الصحيح.

يعني كون الةفر مدى الحبشة هل معنى هها أنه يناى عن استعماله مطلقاً فيما تستعمل بذه السذكينا أو أنذه فذي

الهبح خاصة؟

العلة كونه مدى الحبشةا يعني سكين الحبشةا فلو اشتريع مسواكاً ثم بعد هلذك أردع اسذتعماله فقلذع بةفذرك كذها
لت ي ذذل اللح ذذى ال ذذه علي ذذها ه ذذل نق ذذول اس ذذتعملع م ذذدى الحبش ذذة؟ أو نق ذذول ه ذذها ال ب ذذرس ب ذذه؟ انة ذذروا للعل ذذةا العل ذذة

المنصوصة في الحديث الصحيح.

يعني لو أن إنساناً هبح عصفو اًر بةفره مدى الحبشةا قال كما ي ال لحى السذواك بذالةفر وكالهمذا مذدى الحبشذةا

وبدل ما استعمل السكين هنا ال تستعمل نفس الشي ا أو نقول هها خذاص بالذهبح؟ يعنذي اسذتعمال المديذة خذاص

بالذهبح أو عذام؟ واها استحضذرنا هذهه العلذة فذذي المديذة وأن الةفذذر مذدى الحبشذة هذذل نقذول أن هذها يمنذذع فذي الذذهبح
ويمنع في غيره؟ نعم.

طالب...........

يا إخوان ال نستحضر فيما في أههانناا نحن ننذاقل حذديث هذهه العلذة المنصوصذة هذل هذي مطذردال فذي جميذع مذا

يستعمل فيه المدية أو خاصة بالهبح؟
طالب......
نعم.

طالب........

يعني قل هها فرد من أفراد العام في جميع ما يستعمل فيذه المذدى تنصذيص علذى فذرد ال يعنذي التخصذيصا كذون
السن عةم هل يمنع من استعماله يعني عندك حبل معقود بقوال تستعمله بسذنكا تحلذه بسذنكا تقذول :عةذما نفذس

القضية امولىا يعني كونه عةم يعني ال نستعمله؟ نعم يا إخوان أجيبوا؟

يعني قضية العةم وتنجيسه بالدما يعني إها استحضرنا لكن ما يمكن يستحضر كون الناي عن االستنجا بعةم

وتلويثه وكها هل نستحضر مثل هها ونقرن بين الحكمين؟.
طالب.........

لماها؟

طالب.........

يعني طعام الجنا ولن يكون السن في يوم من اميام طعاماً للجنا يعنذي هذهه العلذل هذل نقذول أناذا مذؤثرال مطذردال
أو أناا كالتعبديةا يعني ما فاودال التنصيص على العلذة؟ يعنذي العلذة المنصوصذة لاذا شذرن عنذد أهذل العلذم بمعنذى

أنه يدور الحكم معاا وجوداً وعدماًا فال نطرد ههه العلل فيما يستعمل فيه العةم بالنسبة للسنا وما تستعمل فيذه

المدية بالنسبة للةفر؟
طالب......

لماها؟

طالب...........
إيه تعبدية لو لم تهكر العلةا لكن العلة منصوصة.

طالب.......
كيف؟

طالب......
طيب لو أتينا بمدية غير مشحوهالا يصح واال ال؟

طالب......

ما تريح الهبيحة لكن الهبح صحيح.

طالب......

مرمورين باها لكن أنع افترس أن شخص جا بمدية كلذة ثذم حرحذر الهبيحذة إلذى أن هبحاذا هبحذاً صذحيحاً بقطذع
الذذودجين والبلعذذوم هبذذح صذذحيحا يعنذذي لذذو هبحاذذا بمنشذذار أسذذا وةلذذم وتعذذدى وخذذالف الناذذيا ومذذع هلذذك الذذهبح

صحيح.

في شي ؟
نعم.

طالا..........

يعني بحث مثل ههه اممور ترونه مجد واال نتجاو ه؟

طالا.........

نعم ال سيما قدامنا طالب علم .نعم.

طالا..........

من مثل هها ما أشوف أحد يتطرق لها حتى في الكتب والمؤلفاع ما في أحد تطرق لها لكن الذه قذدامنا طذالب

علذذم وتربيذذة طذذالب العلذذم علذذى مثذذل هذذهه اممذذور البذذدا كيذذف يتعذذاملون مذذع النصذذوصا يعنذذي لذذو قذذال ل ذك علذذة
منصوصةا أما السن فعةما هل نقول إن اطراد العلذة يمشذي علذى جميذع العةذام فنمنذع الذهبح بجميذع العةذام من

السذن عةذم وقذد ناذي عنذه واطذراد العلذة يكذون مذن هذهه الحيثيذة؟ وال نطذرد العلذة بالنسذبة للسذن فنسذتعمله اسذذتعمال
المدية باستمرارا من عندنا اللفظ فيه تنصيص على العلة فال المراد من العلة طرد الحكم في جميع العةذام من

السذذن عةذذم فجميذذع العةذذام ال تجذ ب التهكيذذة باذذاا ولذذو جوذذع بضذذلع بعيذذر وأردع أن تذذهبح بذذه قلنذذا مذذا يجذذو منذذه
عةما ولو جوع بلحي شاال أو جمل وهبحع به قلنا ما يجو من هها عةما من السن عةما وليس االطراد فيما

تستعمل فيه المديةا بقوله :كان هها متماثل لالستنباط من الحديث.

وأما بالنسبة للةفر فالمسرلة مسرلة هبحا وكونه مدى الحبشة هل يقتضي هها أننا ممنوعون من جميع مذا يسذتمله

الكفار في الهبح؟ نعم.

طالا........

أما ما يشترك فيه الشذعوب والنذاس كلاذم مذن مسذلمين وكفذار وغيذرهم هذها مذا يقذول أحذد بمنعذها لكذن لذو عرفنذا أن
ههه اآللة ما يهبح باا إال الياذود فقذطا أو مذا يذهبح باذا إال النصذارىا أو مذا يذهبح باذا إال ملذة مذن الملذل المخالفذة
لدين اإلسالم تركناا من أجل التشبه بام فالةفر نتركه من أجل التشبه بالحبشةا واها كان التذرك مذن أجذل التشذبه

فاستعماله في غير هها الموضع ال يقتضي التشبها استعماله في غير هذها الموضذع ال يتقضذي التشذبها واها كذان

المنع للتشبه ينتفي التشبه منام يهبحون به.

ثم قال. :
التسمية شرط لحل الهبيحة شرط فالهبيحة التي ال يهكر علياا اسم هللا ال يجذو امكذل مناذاا ميتذةا والخذالف بذين

أهل العلم فيمن نسى التسمية ومقتضى االشتراط أناا ال تصح عمداً أو ساواًا إها تركع.

وقد ترجم اإلمام البخار رحمه هللا تعالى باب أضحية النبي صلى هللا عليه وسلم بكبشين أقرنين ويهكر سمينين

إشارال إلى الرواية التي أوردها أبو عوانةا ويهكر سمينين وقد أوردها اإلمام البخار بصيغة التمريس.

وأجمع المسلمون على مشذروعية امضذحيةا ومثلمذا تقذدم الذهبح عبذادال ال يجذو صذرفه لغيذر هللا تعذالىا فمذن هبذح
لغير هللا فقد أشركا وعلى هها جميع من يعتد بقوله مذن أهذل العلذم ال يجيذ ون الذهبح لغيذر هللا جذل وعذال كمذا فذي

يك َل ُذه ()261 -261
صذالَتي َوُن ُسذكي َو َم ْح َيذا َ َو َم َمذاتي ِّه َر ِّب اْل َعذاَلم َ
ين* الَ َشذر َ
قوله سبحانه وتعذالىُ{ :ق ْذل إ َّن َ
سورال امنعاما فجعل الهبح مثل الصالال ال يصرف لغير هللا جل وعال.
يقول الحافظ بن كثير رحمه هللا بعد أن هكر اآليذة" :يذرمر هللا تعذالى نبيذه أن يخبذر المشذركين الذهين يعبذدون غيذر

هللاا ويهبحون لغير اسمها أنه مخالف لاذم فذي هلذكا فذإن صذالته هلل ونسذكه علذى اسذمه وحذده ال شذريك لذها وهذها
ذك َو ْان َحذ ْذر [( )2سذذورال الكذذوثر] أ  :أخلذذص لذذه صذذالتك وهبح ذكا فذذإن المشذذركين كذذانوا
صذ ِّذل ل َرِّبذ َ
كقولذذه تعذذالىَ { :ف َ
يعبدون امصنام ويهبحون لااا فرمره هللا تعالى بمخالفتام واالنحذراف عمذا هذم فيذها واإلقبذال بالقصذد والنيذة والعذ م
على اإلخالص هلل تعالى.

ورد في فضل امضحية أحاديثا أوالً إها عرفنا أن امضحية جا هكرها في القرآن واممر باذا وجذا ع باذا السذنة

الصحيحة الصريحة فال يل م مع هلك أن يهكر فضلاا بالتفصيل؟

الفضذذل المرتذذب علياذذا هذذل يلذ م مذذن مشذذروعيتاا أن يذذهكر الفضذذل المرتذذب علياذذا؟ ال ا ال يل ذ ما ولذذهلك امحاديذذث
الواردال في فضلاا كلاا ضعيفةا ورد في فضل امضحية أحاديث مناذا حذديث عاوشذة رضذي هللا عناذا أن رسذول

هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :ما عمل آدمذي مذن عمذل يذوم النحذر أحذب إلذى هللا مذن إهذراق دم إناذا لتذرتي يذوم

القيامذذة بقروناذذا وأشذذعارها وأةالفاذذاا وان الذذدم ليقذذع مذذن هللا بمكذذان قبذذل أن يقذذع علذذى امرسا فطيبذوا باذذا نفسذاً)).

رواه الترمه وقال :حسن غريب ال نعرفه إال من حديث هشام بن عروال إال من هها الوجها ورواه ابن ماجة أيضاً
وفي إسناده سليمان بن ي يد راويه عن هشام وهو ضعيف.

ضعيف الخبر ضعيف.

وعن يد بن أرقم قال :قال أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-يا رسذول هللا مذا هذهه امضذاحي؟ قذال:

قالوا" :فما لنا فياا يا رسول هللا" قال :قالوا :فالصوف قال . :رواه ابن ماجة والحاكم وقال صحيح اإلسنادا وقذال
المنذذهر فذذي الترغيذذب" :بذذل واهذذي" ضذذعيف جذذداً يعنذذي .عاوذذه هللا المجاشذذعي وأبذذو داود نفيذذع بذذن الحذذارث امعمذذى

سذذاقطانا فالحذذديث شذذد الضذذعفا يعنذذي ال يقذذول قاوذذل إن هذذها ينجبذذر بالذذه قبلذذها من هذذها ال يفيذذد وجذذوده مثذذل
عدمه.

وحكم عليه املباني في ضعيف الترغيب بالوضع .

وهكذذر المنذذهر فذذي البذذاب أيض ذاً أحاديذذث كلاذذا تذذدل علذذى فضذذل امضذذحية لكذذن كلاذذا ضذذعيفة .ومذذع هلكذذم أجمذذع
المسلمون على مشروعيتاا كما تقدما واختلفوا في حكماا.

واختلفوا في حكماا فههب أكثر أهل العلذم إلذى أناذا سذنة مؤكذدال فذي حذق الموسذرا وال تجذب عليذه قذال النذوو فذي
المجمذذوه شذذرح الماذذهب"" :هذذها مذذههبنا يعنذذي الشذذافعية وبذذه قذذال أكثذذر العلمذذا مذذنام أبذذو بكذذر الصذذديق وعمذذر بذذن

الخطذذاب رضذذي هللا تعذذالى عنامذذا وبذذالل وابذذن مسذذعود البذذدر رضذذي هللا تعذذالى عذذن الجميذذعا وسذذعيد بذذن المسذذيب
وعطا وعلقمة وامسود ومالك وأحمد وأبو يوسف واسحاق وأبو ثور والم ني وداود وابن المنهر".
يعني هها قول الجماور .أكثر أهل العلم على أناا سنة مؤكدال.

وقال ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة وامو اعي هي واجبة على الموسر إال الحا بمنى.

وقال محمد بن الحسن :هي واجبة على المقيم باممصار .يعني دون المسافرا ولو لم يكن حاجاًا هلكم من
الحا بالنسبة لقول أبي حنيفة الحا يكفيه الاد ا وسيرتي في كالم شيخ اإلسالم أن الحا ليس عليه أضحيةا

وأما بالنسبة لقولو محمد بن الحسن أنه مسافر ال شك أن المشقة الحقة بها والخالف فياا قو فال تجب على

المسافر.

والمشاور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجباا على مقيم يملك نصاباً.

ويقول ابن قدامة في المغني" :أكثر أهل العلم على أناا سنة مؤكدال غير واجبةا وهكر من تقدم هكره في الطرفين
يعني من قال بالوجوب ومن قال باالستحباب إال أنه هكر مالكاً فيمن أوجباا يعني مع أبي حنيفة وهو خالف

المعروف من مههبه بل مههبه أناا سنة.

ص ِّل ل َرِّب َك َو ْان َح ْر ( )1سورال الكوثر وهها تقدم هكره
أما من قال بوجوباا فقد استدل بردلة مناا قوله هللا تعالىَ{ :ف َ
ووجه االستدالل كما هو واضح في اممر وامصل في اممر الوجوب.
واممر الثاني ما رواه البخار في صحيحه من حديث جندب بن سفيان البجلي قال :شادع النبي -صلى هللا

عليه وسلم -يوم النحر فقال:

يعني لو لم تكن واجبة هل ي ؤمر بإعادتااا والالم في فليعد وفي فليهبح هي الم اممرا وامصل في اممر

الوجوب.

من هلكم ما رواه أبو داود في سننه عن عامر أبي رملة قال" :أخبرنا مخنف بن سليم قال :ونحن وقوف مع

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بعرفاع قال :أبو داود في سننه عن عامر أبي رملة قال" :أخبرنا مخنف بن

سليم قال :ونحن وقوف مع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بعرفاع قال:

يقول ابن حجر في الفتح :أخرجه أحمد وامربعة بسند قو ا إال أنه قول غير قو .

يقول الخطابي فيه أبو رملة مجاولا ويقول ابن حجر نفسه في التقريب :أبو رملة شيخ البن عون ال يعرفا

فيكيف يكون قو وفيه هها اله ال يعرف؟.

قال الههبي في المي ان :عامر أبو رملة فيه جاالة وقال عبد الحق :إسناده ضعيف.

وقال أبو داود في سننه بعد سياق الحديث :العتيرال منسوخة وهها خبر منسوخا ما الناسخ؟ ما رواه الجماعة من
حديث أبي هريرال -رضي هللا تعالى عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم :-والفره أول النتا ا كان
ينتج لام فيهبحونه.

والعتيرال كما قال الترمه  :هبيحة كانوا يهبحوناا في رجب يعةمون باا شار رجب.

من أدلة القاولين بالوجوب ما رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم عن أبي هريرال -رضي هللا تعالى عنه -قال:
قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم:-

قال ابن حجر في البلوغ في هها الحديث :رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح امومة غيره وقفه.

وقال في فتح البار " :وأقرب ما يتمسك به لوجوب امضحية حديث أبي هريرال رفعه :أخرجه ابن ماجه وأحمد

ورجاله ثقاعا لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصوابا قاله الطحاو وغيرها ومع هلك فليس

صريحاً في اإليجابا يعني على سبيل التن ل وتصحيح الخبر هل يدل على الوجوب؟ فال يقربن مصالنا؟ أما
على قول من يقول بوجوب صالال العيد يدل على الوجوب واال ما يدل؟

طالب...........

لماها؟ منه في مقابل ترك واجبا وال يترك الواجب إال لما هو أوجب منها وأما على قول من يقول باستحباب
صالال العيد فال يدل على الوجوب.

نرتي إلى مسرلة عكس ههه توضح ههها عكس ههه هها الحديث يدل على الوجوب إها قلنا بوجوب صالال العيدا

ماها عن قوله عليه الصالال والسالم :وصالال الجماعة واجبة؟ يعني هل نقول :إن صالال الجماعة ليسع واجبة

منه منع مناا من يركل الثوم والبصل واال لو قلنا بوجوباا ومنعناه قلنا بوجوب صالال الجماعةا وهو القول الحق
اله

ال م ار فيه وامدلة عليه متةاهرال متكاثرال لكن هها على سبيل المناقشة يعني مع طالب علما واال تقرير

المسرلة مفروغ مناا وصالال الجماعة واجبة وال يعهر مناا إال العاج عناا.

فنحن بين أمرين إما أن نقول إن صالال الجماعة ليسع بواجبة أو نقول إن الثوم والبصل حرام كما يقول ابن

ح ما منه ال يمنع من صالال الجماعة الواجبة إال ممر أعةم منها والثوم والبصل لما هكره النبي عليه الصالال
والسالم كما في صحيح مسلم قيل له :أحرام هو يا رسول هللا؟ قال :ابن ح م ال شك أناا تضاربع عنده

النصوص وهو ممن يرى أن صالال الجماعة شرط لصحة الصالالا يعني أقوى مما يههب إليه أهل التحقيقا فال
يمنع من الجماعة التي هي شرط لصحة الصالال إال ممر محرم.

فاله

يقول بوجوب صالال الجماعة هل يل مه أن يقول بتحريم أكل الثوم والبصلا من ما ال يتم الوابج إال به

فاو واجبا يعني تركاما واجب إهاً أكلاما محرما وال يتم اإلتيان لصالال الجماعة إال بتركاماا فتركاما واجب إهاً

أكلاما محرم ضد الواجب.

وهل في مثل ههه النصوص ترخيص لمن فعل ههه المخالفاع في ترك الجماعة؟ أو أنه تع ير وطرد له عن

الجماعة؟ لكن لما خف اممر في نفوس الناس كان هها اممر عةيم جداً عند المسلمين أن يطرد من المسلمينا

لكن لما خف اممر عند كثير من المسلمين ةنوه ترخيصا واال لو كان جالساً في مجلس بين مأل من القوم ثم
قيل له اخر ا هها سال عليه؟ هها ليس بسال عليها فكيف يمنع من دخول المسجد ويرى اممر سالا هها ليس
بالسالا إنما هو تع ير لها وعلى هها هها ليس بصريح في الوجوب من قوله(( :فال يقربن مصالنا)) كما أن

قوله عليه الصالال والسالم(( :من أكل ثوماً أو بصالً فال يقربن مساجدنا)) ليس صريحاً في التحريم وقد نص
النبي عليه الصالال والسالم على اإلباحةا ومع هلك سماهما شجرتين خبيثتينا فال وصفاما بالخبث يقتضي

إدخالاما في قوله جل وعالَ { :وُي َح ِّرُم َعَل ْيا ُم اْل َخ َباو َث ( )211سورال امعراف .أو أن الخبث يطلق بإ ا أمور

يث م ْن ُه تُنفُقو َن ( )161سورال البقرالا يعني لو كان عندك
{والَ تََي َّم ُموْا اْل َخب َ
متعددالا يطلق على الدونا على امقلا َ
تمر فاخر وتمر أقل منها ثم أنفقع من امقل أنع مناي عن هها لكن ما في أجر إها أنفقعا نعما لكن هها أمر

إرشادا ناي وارشادا يعني أنفق {َلن تََناُلوْا اْلب َّر َحتَّى تُنفُقوْا م َّما تُحبُّو َن ( )21سورال آل عمرانا ومع هلك ال
تيمموا الخبيث الرد وان كان نافعاً للمحتا ا بعس الناس يتيمم يقصد الخبيث الرد يقصد الرد ويكثر
منها يقول بدالً من أن أشتر ماوة كيلو من التمر الجيد أشتر خمسماوة كيلو من التمر الوسط وأنفع أكبر قدر
من الفق ار هها مقصد حسنا هل نقول أنه ترك الطيب ولجر إلى الخبيث.

المقصود أن مثل ههه اممورا ال شك أن ههه أحوال تن ل منا لاا فإها رأينا أن المحتاجين أكثر من أن يحصر

القدر الطيب فيام ويعمام يتوجه إلى ما هو أقل منه بحيث نكثر نستوعب أكبر قدر من الفق ار ا ومع هلك هو
خبيث بالنسبة لما فوقها فالخبث نسبي واال فاو طيب حاللا داخل في {ويح ُّل َلام َّ
الطِّي َباع ( )211سورال
َُ
ُُ
امعرافا يعني لونةرنا إلى أسعار التمر مثالً تجد بماوة ريال كيلوا كيلو بماوة ريال وتجد بريالينا وعندك أسر
كثيرال محتاجة إلى التمر تقول أنا معي ألف ريال نقول لك اشتر عشرال كيلو وو عام على تمرال واحدال أو اشتر
خمسماوة كيلو وو ه على الجميع شي يكفيام مدالا ال شك أن هها مطلوب الموا نة مطلوبة فالخبث هنا نسبي.

استدل من قال بعدم وجوباا وهم الجماور بردلة مناا:

ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة أن النبي -صلى هللا عليه وسلم -قال(( :إها دخلع العشر وأراد

أحدكم أن يضحي فال يمس من شعره وبشره شيوا)).

وفي لفظ عند مسلم أيضاً(( :إها دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فال يمس شع اًر وال يقلمن ةف اًر))ا
وفي لفظ له عناا(( :إها أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأةفاره))ا ووجه االستدالل من حديث أم

سلمة برلفاةه أن امضحية موكولة إلى إرادال المضحيا لكن هل الحكم سيق لبيان حكم امضح0ية أو سيق
لحكم ما يحتف باا من مقدماتاا؟ يعني لو كان نص لمجموعة من الناس فيام اله

حج وفيام اله

لم يحج

الفرس وقيل لام من أراد منكم أن يحج فليحتط لنفسه من الجو باردا هل في هها ما يدل على أن الحج ليس
بواجب؟ نعم.

طالب........

ما يدل على أن الحج ليس بواجبا فكونه موكول إلى إرادته ما سيق لبيان حكم امضحية الجماور يستدلون
باها الحديثا قالوا :إن امضحية موكولة إلى إرادال المضحي ولو كانع واجبة لما كانع كهلك.

يقول النوو نقالً عن اإلمام الشافعي :قال النوو  :قال الشافعي" :هها دليل على أن التضحية ليسع بواجبة

لقوله(( :وأراد)) فجعله مفوضاً إلى إرادته ولو كانع واجب ًة لقال فال يمس من شعره حتى يضحي" .لكن هل
السياق فيه داللة صريحة على عدم وجوب امضحية؟ ما في داللة صريحة من الخبر ما سيق لهلكا ما سيق
لهلكا وههه المسرلة مسرلة الداللة امصلية والداللة التبعيةا الداللة امصلية يجمع أهل العلم على أناا هي

المعتبرالا وال ينا ه فياا أحدا لكن الداللة التبعية يختلفون فيااا نعما يختلفون فياا اختالف قو والشاطبي في

الموافقاع بسط المسر لة وقرر أنه ال يستدل بااا مع أن الكالم في القبول و الرد باإلطالق ال يسوغا يعني من

أمثلة ههه المسرلة حديث(( :إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل رجل استرجر أجي اًر من أول الناار إلى منتصفه

بدينارا ثم استرجر أجي اًر من ال وال إلى وقع العصر بدينارا ثم استرجر أجي اًر من العصر إلى المغرب بدينارينا

فاحتج أهل الكتاب فقالوا :نحن أكثر عمالً وأقل أج اًر)).

يستدل به الحنفية على أن وقع صالال العصر يبدأ من مصير ةل الشي مثليها هل الحديث سيق لاها؟ ما

سيق لاها كيف يتم االستدالل للحنفية؟ قالوا :الياود عملوا من أول الناار إلى المنتصف هها ما فيه إشكال هها

أكثرا لكن عمل النصارى من ال وال إلى وقع العصر وعمل المسلمين من وقع العصر إلى الغروب ال بد أن
يكون عمل النصارى أكثر ليتم صدق القول برنام أكثر عمالًا فال بد أن يكون الةار أطول من العصرا وعلى
هها فالعصر يبدأ من مصير ةل الشي مثليها ومع هلكم الحديث ما سيق لاها ومعارس بردلة صحيحة
صريحة تدل على المقصود هو أن وقع العصر يبدأ من مصير ةل الشي مثلها معارس بردلة صحيحة
صريحة ومع هلكم الةار حتى على القول برن وقع العصر يبدأ من مصير ةل الشي مثله أطول في كل
مان وفي كل مكانا لو حسبنا لو نةرنا التقويم وجدنا هها.

ههه داللة تبعية ما سيق الحديث من أجلاا فال نستدل باها على هها الحكم فضالً عن من يقول أن عمر اممة
من هها الحديث ألف وأربعماوة سنةا ثم يقول :إن مدال العالم سبعة آالف سنة والعصر مقداره خمس المدال خمس

الناار إهاً المدال خمس املف وما أدر إيل ألف وأربعماوة سنةا يعني هل الحديث سيق لاها؟ ههه داللة تبعية
وليسع أصليةا وههه مما يختلف فياا أهل العلم.

فال الحديث ((إها دخلع العشر وأرد أحدكم أن يضحي)) هو سيق لبيان حكم امضحية أو لبيان حكم آخرا
ومع هلكم امدلة يرتي مناا الدليل الواحد بل الجملة الواحدال ما يستنبط مناا عشرال أحكاما وهها واضح من صنيع

أهل العلم في التفاسير يستنبطون من اآلية الواحدال أحكام كثيرالا شي جا بامصالةا شي داللته على المراد
كالشمس ومناا ما داللته أخفى إلى أن يصل إلى الداللة التي ال تلوح لكل أحدا فالداللة التبعية ال شك أناا

معتبرال ما لم تعارس بما هو أقوى مناا يعني لو لم يرد في الباب في وقع صالال العصر شي إال هها الحديث
التمسناها لكن ورد أحاديث صحيحة صريحة تحدده بدقة من أوله إلى آخره فلسنا بحاجة إلى ههه الداللة التبعية.

من امدلة ما رواه البياقي عن ابن عباس -رضي هللا تعالى عنه-ما أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال:
((هن علي فراوس وهن لكم تطوها النحر والوتر وركعتا الضحى)) لكن إسناده ضعيف.

وقال النوو في الشرح الماهب :صح عن أبي بكر وعمر -رضي هللا تعالى عناما أناما كانا ال يضحيان
مخافة أن يعتقد الناس وجوبااا وجوب امضحية يقول النوو  :صح عن أبي بكر وعمر -رضي هللا تعالى

عنه-ما أناما كانا ال يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوباا.

هل هها ساوغ من الشيخين؟ أو هما إمامان إماما هدى وقدوال للناسا يعني لو لم يتركاا أبو بكر وال سنةا ولم

يتركاا عمر وال سنة ةن الناس وجوباما وقد أمرنا باالقتدا باما؟ ال شك أن مثلاما في مقاماما قد يكون الترك

أفضل في حقاما أما في حقه عليه الصالال والسالم إها ترك هها واضح ا لبيان الجوا ا ومقام أبا بكر وعمر وقد

صح عناما هلك أيضاً هما قدوالا وقد أمر النبي عليه الصالال والسالم باالقتدا باماا وكوناا سنة مؤكدال ال شك
أنه قد يعرس للمفوق وهو الترك ما يجعله فاوقاًا ال سيما إها وجدع قراون تدل على أن بعس الناس يرى
الوجوبا يعني مثل ما جا في أنواه النسكا بعس الصحابة ترك الفاضل إلى المفضول لبيان أنه جاو ا وليس

هها لكل أحدا شاب في الثامنة أوفي السادسة عشر من عمره جالس ما صلى على الجنا ال في المسجد الح ارم
فلما قيل له قال :لبيان الجوا لوال يعتقد الوجوبا هها الحرمان بعينها ههه مسرلة واقعة ورده بالحرف يعنيا لكن
هل يؤخه من مثل هها أو يقتدى به أو يلتفع إليها بينما مثل أبي بكر وعمر ال شك أناما قدوالا قدوال للناسا فلو

لم يتركاا أبو بكر وال عمر ولو مرال واحدال يبنان فياا الجوا ؟ ال شك أن فعلاما ينةر إليه من قبل اممة وهما

إماما هدىا والنوو رحمه هللا صحح ما ثبع عناما ما هكر عناما.

قال ابن حجر في فتح البار قال ابن ح م :ال يصح عن أحد من الصحابة أناا واجبةا وصح أناا غير واجبة
عن الجماور وال خالف في كوناا من شراوع الدين.

واستدل المجد ابن تيمية في المنتقى على عدم الوجوب بتضحية الرسول -صلى هللا عليه وسلم -عن أمتها
وهكر حديث جابر -رضي هللا تعالى عناما -قال" :صليع مع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عيد امضحى
فلما انصرف أتي بكبل فهبحه" فقال(( :باسم هللا وهللا أكبر هها عني وعن من لم يضحي من أمتي)) رواه أحمد

أبو داود والترمه .

وحديث وأيضاً هكر حديث علي ابن الحسين عن أبي رافع أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كان إها ضحى
اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإها صلى وخطب الناس أتي برحدهما وهو قاوم في مصاله فهبحه بنفسه
بالمدية ثم يقول(( :اللام هها عن أمتي جميعاًا من شاد لك بالتوحيد وشاد لي بالبالغ)) ثم يؤتى باآلخر فيهبحه

بنفسها ويقول(( :هها عن محمد وآل محمد)) فيطعماما جميعاً المساكين ويركل هو وأهله مناما يقول :فمكثنا
سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحيا قد كفاه هللا الموونة برسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" .رواه اإلمام

أحمد.

يقول الشوكاني في شرحه نيل اموطار" :ووجه الداللة من الحديثين على عدم الوجوب أن تضحيته -صلى هللا

عليه وسلم -عن أمته وعن أهله تج ب كل من لم يضحي سوا ً كان متمكناً من امضحية أو غير متمكنا ثم
تعقبه بقوله :ويمكن أن يجاب عن هلك برن حديث(( :على كل أهل بيع أضحية)) يدل على وجوباا على كل

أهل بيع يجدونااا فيكون قرين ًة على أن تضحية رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن غير الواجدين من
أمته".
فقوله(( :من لم يضحي)) يعني مع عدم القدرال لعدم القدرالا أما القادر فال يعفى عناا.

ص ِّل ل َرِّب َك َو ْان َح ْر [( )2سورال الكوثر]
على كل حال مما تقدم يتضح أن أقوى امدلة للقاولين بالوجوب اآليةَ { :ف َ
وحديث جندب بن سفيان((فليعد))ا ((وليهبح))ا ال شك أن الالم الم اممر وامصل في اممر الوجوب.

وأقوى أدلة المخالفين رد أمر التضحية إلى إرادال المضحي كما في حديث أم سلمة عند مسلم وغيرها وال شك أن

المسرلة في الطرفين محتملةا نعم.

طالب..........

الا قال :من هبحا من هبح قبل صالال اإلمام فليعدا غير قصة أبي بردال هانئ بن نيارا في غيرها.

واها كان اممر كهلك فالمرجح قول الجماور من امدلة تكاد تكون متكافوةا ومع هلك إها كانع المسرلة باهه
المثابة فال يل م المسلم إال بمل م وامصل ب ار ال الهمةا وعلى هها على المسلم أن يحرص على ههه الشعيرال ال

سيما وأنه قيل بوجوباا وامدلة قابلة للنةرا إب ار ً لهمته وخروجاً من الخالف.
وترجم اإلمام البخار -رحمه هللا -باب سنة امضحيةا وقال ابن عمر" :هي سنة ومعروف".

إها عرفنا هلك فقد استثنى اإلمام مالك الحا بمنىا وقال" :ال تسن له امضحية؛ من ما يهبحه هد ال أضحية"
واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه هللا تعالى ففي االختياراع" :وال تضحية بمكة وانما هو الاد ".

ال تضذذحية بمكذذةا هذذل المقصذذود مكذذة الحذذا ؟ أو ممذذن وجذذد فذذي مكذذة وقذذع امضذذحية؟ واها أهذذدى غيذذر الحذذا إها

أهدى للبيع هو غير حا ا شيخ اإلسالم يقول" :وال تضحية بمكة وانما هو الاد " .يعني هل كالم شيخ اإلسالم
على عمومه أن كل من وجد بمكة ال أضحية عليذه؟ أو أن المذراد بذه الحذا كمذا قذال مالذكا اسذتثنى مالذك الحذا

بمنى وقال" :ال تسن له امضحية؛ من ما يهبحه هد ال أضحية".

ويمكن التوفيق بين القولين أن من كان بمكة ممن يريد الاد من الحا وعلى هذها لذو حذج مفذرداً وال هذد عليذه

ال واجب وال تطوها يضحي واال ما يضحي؟ مالك وشيخ اإلسالم ما تركوا امضحية إلى غير بدلا وانمذا تركاهذا

لبذذدل وهذذو الاذذد ا فالحذذا مفذذرداً ًِ نقذذولا وهللا شذذيخ اإلسذذالم الحذذا مذذا عليذذه أضذذحية فذذال تضذذحيا وهذذو لذذيس ال
ياد ال واجب وال مستحبا أو تبقى أدلة امضحية في محلاا؟ وانما إها أهدى سقطع عنه امضحية؟

طالب..........

أدلة امضذحية فذي محلاذاا امدلذة الدالذة علذى اسذتحباباا اسذتحباباً مؤكذداً فذي محلاذا فذإن أراد أن ياذد سذوا ً كذان
هديه واجب هد التمتع والقران أو مستحب كما يساق إلى البيع من غير إيجاب فإن هها تسقط عنه امضحية.
هها كالم شيخ اإلسالم وقبله اإلمام مالك.

خالفام جميذع أهذل العلذم أو جمذاهير أهذل العلذم خذالفام جمذاهير أهذل العلذم نةذ اًر لعمذوم أدلذة اممذر بامضذحية فذي

الحا وغيره ولبعس النصوص المصرحة بمشروعية امضحية للحا بمنى.
وقد ترجم اإلمام البخار في صحيحه باب امضحية للمسافر والنسا .

وهكر حديث عاوشة -رضي هللا عناا أن النبي -عليه الصذالال والسذالم -دخذل علياذا وحاضذع بسذرف يعنذي وقذد

حاضع بسرفا قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال(( :ما لك أنفسع؟)) قالع :نعما قال(( :إن هها أمر كتبه هللا
علذذى بنذذاع آدم فاقضذذي مذذا يقضذذي الحذذا غيذذر أال تطذذوفي بالبيذذع)) فلمذذا كنذذا بمنذذى أتيذذع بلحذذم بقذذر تقذذول عاوشذذة

أتيع بلحم بقر فقلع :ما هها؟ قالوا :ضحى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن أ واجه بالبقر".

يعني تمسك بقوله ضحى نعم ضحى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أ واجه بالبقر من يقول بذرن امضذحية

مشروعة للحا بمنى يعني ولو أهدىا ولو أهدى يضحيا وهها في الصحيحينا أخرجه مسلم بلفظ" :أهذدى" بذدل

"ضحى".

قال ابن حجر :الةاهر أن التصرف من الرواالا يعني التصرف بين أهدى وضحى إنما هو من الرواال أ أنه ثبع

فذي الحذديث هكذذر النحذر فحملذه بعضذذام علذى امضذذحية فذإن روايذة أبذذي هريذرال صذريحة فذي أن هلذك كذذان عذن مذذن

اعتمر من نساوها فقويع رواية من رواه بلفظ أهدى وتبين أنه هد التمتعا فليس فيه حجة على مالك في قوله" :
ال ضحايا على أهل منى" وتبين توجيه االستدالل به على جوا االشتراك في الاد وامضحيةا إلى آخره.

اآلن في الحديث المخر فذي البخذار "ضذحى رسذول هللا صذلى هللا عليذه وسذلم عذن أ واجذه بذالبقر" يعنذي تمسذك
باذذها الجمذذاهير فقذذالوا :أن امضذذحية إضذذافة إلذذى النصذذوص العامذذة التذذي وردع فذذي امضذذحيةا أن الحذذا بمنذذى

يضحيا أخهها من لفظ ضحى.

اللفظ الثاني وهو عند مسلم" :أهدى" فال يكون في الحديث دليل وتبقى النصوص العامة على وضعاا.
إها عرف هها فليس في الحديث ما ينفي التضحيةا يعني إها لم يكن بذه مذا يثبذع التضذحية منذه ورد بذدل ضذحى

أهدىا إها كان ال يوجد فيه ما يثبع التضحية فليس فيه ما ينفي التضحية لعدم هكرها فتبقى علذى حكماذا المبذين

في النصوص امخرى كما قال الجماور.

طيب إها أراد أن يضحي وياد يجمع بيناما بنا ً على قول الجماورا أراد أن يضحي وياد ويهبح عقيقذة عذن
ولده أو بنته عندنا ثالثة أشيا هد وأضحية وعقيقة اجتمعع في يوم واحد أراد أن ياد وينوياا أضحية وعقيقة

في الوقع نفسه يصح واال ما يصح؟
طالب.........

هبيحة واحدال.
نعم.

طالب......

يصح واال ما يصح؟

طالب......

الاد هد تطوه ساقه من الحل أهداه للبيع من غير إيجابا وقال :تدخل فيااا واليوم السابع مولد له بنذع فذي

اليوم الرابع من الحجة وقال هها اليوم السابع نهبح واحدال تكفي عن ثالثا نعم.
طالب.......

طيذذب ننةذذر فذذي قواعذذد ابذذن رجذذب يقذذول رحمذذه هللا" :إها اجتمعذذع عبادتذذان مذذن جذذنس ليسذذع إحذذداهما مفعولذذة علذذى
جاة القضا وال على طريق التبعية لألخرى في الوقع تداخلع أفعالاماا واكتفى فياما بفعل واحد أو ٍ
بفعل واحدا
وهو على ضربين:

أحدهما :أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعاً بشرط أن ينوياما جميعا على المشاور.
الثاني :أن يحصل له إحدى العبادتينا وتسقط عنه امخرى ولهلك أمثلة :فهكر مناا:
إها اجتمع عقيقة وأضحية فال تج ب امضحية عن العقيقة أم ال؟
على روايتين منصوصتين:

وفي معناهما لو اجتمع هد وأضحية واختار الشيخ تقي الدين أنه ال تضحية بمكة وانما هو الاد .

وتقذذدم الم ذراد مذذن قولذذه بمكذذة أنذذه لذذيس الم ذراد بذذه الموج ذود بمكذذة وال يريذذد هذذد و ال أضذذحيةا وال شذذك أن حضذذور
َّ
َهُل ُذه َحاضذر اْل َم ْسذجد اْل َح َذرام
ذك ل َمذن ل ْذم َي ُك ْذن أ ْ
المسجد الحرام له دخل في التخفيف لما هكر هد التمتذع قذالَ { :هل َ

( )226سورال البقرال يعني كون اإلنسان بمكة من أ÷ل المسجد الحرام ومن حاضريه ال شك أن هذها لذه دخذل فذي
التخفيف.

اآلن اجتمع عندنا عباداع من جنس واحد وكلاا مؤداال ال مقضية وليسع واحدال مناا تبع لألخذرى يقذول :تذداخلع

أفعالاما واكتفي فياما بفعل واحدا

أحدهما :أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعاً بشرط أن ينوياما على المشاور .هها إها حصذل لذه بالفعذل
الواحد العبادتان يكون أجره أجر من فعل اممور كلاا.
الثاني :أن يحصل له إحدى العبادتينا يحصل له الاد

تسقط عنه امضحية وتسقط عنه العقيقةا وحينوه ال

يحصل له إال أجر الاد لكن ال يطالب برضحية وال يطالب بعقيقةا أن يحصل له إحدى العبادتين وتسقط عنه

امخرىا ولهلك أمثلة فهكر مناا إها اجتمع عقيقة وأضحية وقول أيضاً هد فال تج ب امضحية عن العقيقة أم
الا على روايتين منصوصتين يعني عن اإلمام أحمدا وفي معناهما لو اجتمع هد وأضحية واختار الشيخ تقي

الدين أنه ال تضحية بمكة وانما هو الاد .

بعس الناس يكون عنده عقيقة فيؤجلاا يقول :أتركاا حتى يرتي ضيف فإها جا ضيف استضافاا وأصر عليه

أن يلبي الدعوال وههب واشترى من السوق شاه وقال اللام ههه عن فالنة بنته و يكرم باا الضيفا تج ب واال ما
تج ب؟

طالب.......
يعني إها دلع القرينة على أناا عقيقة وان صرح باا عند الضيف هها ال إشكال فيها قال :وهللا ههه عقيقةا أ,

حينما عرس عليه قال :عندنا عقيقة ههه ما فياا إشكالا لكن إها أةار للضيف ولمن جا معه أن هها إكراماً

لاما يرتي (( من كانع هجرته إلى هللا ورسوله فاجرته إلى هللا ورسوله ومن كانع هجرته إلى دنيا يصيباا أو
ام أرال ينكحاا فاجرته إلى ما هاجر إليه)) السياق سياق هم منه يةار للناس خالف الواقعا يةار للناس أنه كريم
يةار للشخص ومن معه أنه أكرمها مثل ههه الصورال في إج اواا نةرا لكن لو قال له :إن ههه عقيقة ودعاه
ودعا غيره لحضورها هها ال إشكال فيه يعني إها دلع القرينة على أناا ما هبحع من أجلها جا ضيف في يوم

عيد النحر ليلة الحاد

عشر فقدم له هبيحة على الطعام هل في مثل ههه الحالة يحتا أن يقول ههه أضحية؟

نعما ما يحتا من ال قراون تدل على أنه مضحي اليوم والحمد هلل وقدمناهاا مثل ههه القرينة تدل على أنه ليس
من باب إنما هبحع إلكرامها فإها دلع القراون كفع واال فال بد من أن يصرح من أناا ليسع له ههه عقيقةا وان

لم يصرح ففي إج اواا نةر.

يقول ابن القيم رحمه هللا تعالى في الاد -ما هو بالاد اله يهبح يادى للحرما الا كتابه اسمه اد المعاد في

هد خير العباد وأهل العلم يختصرونه بالاد " :-امضحية والادايا والعقيقة مختصة بام وا الثمانية المهكورال

في سورال (امنعام) ولم يعرف عنه -صلى هللا عليه وسلم -وال عن الصحابة هد

وال أضحية وال عقيقة من

غيرهاا وهها مرخوه من القرآن من مجموه آياع:
َّ
َّللا في أَيَّا ٍم
اس َم َّ
{وَي ْه ُك ُروا ْ
يم ُة ام َْن َعام ( )2سورال الماودال .والثانية قوله تعالىَ :
إحداها :قوله تعالى{ :أُحل ْع َل ُكم َبا َ
َّمعُل ٍ
{وم َن ام َْن َعام َح ُموَل ًة َوَف ْرًشا
يمة ْام َْن َعام ( )11سورال الحذج .والثالثة قوله تعالىَ :
وماع َعَلى َما َرَ َق ُام ِّمن َبا َ
ْ َ

طواع َّ
َّ
طان إَّن ُه َل ُك ْم َعُدٌّو ُّمبين * ثَ َمان َي َة أَ ْ َوا ٍ ( )211 - 211سورال امنعام
الش ْي َ
ُكُلوْا م َّما َرَ َق ُك ُم ِّ
َّللاُ َوالَ تَتب ُعوْا ُخ ُ َ
{ه ْدًيا َبال َغ اْل َك ْع َبة ( )21سورال الماودال .فدل على أن اله يبلغ الكعبة من الاد
ثم هكرها .الرابعة قوله تعالىَ :
هو ههه ام وا الثمانية وهها استنباط علي بن أبي طالب -رضي هللا عنه."-

وهها أمر مجمع عليها إال ما حكي عن الحسن بن صالح أناا تجو التضحية ببقرال الوحل عن عشرالا والضبي

عن واحدا ورو عن أسما أناا قالع" :ضحينا مع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بالخيل" وما رو عن
أبي هريرال أنه ضحى بديكا يعني يهكر عن أبي هريرالا وحديث أسما ال يصح وما يهكر عن الحسن بن صالح

هها اجتااد وما يهكر عن أبي هريرال أنه ضحى بديك أيضاً ال يثبع عنه.

أثيرع مسرلة التضحية بالدجا قبل سنين بضع سنين ثالث سنواع أو أربع في جاة من الجااع واستدلوا باها
استدلوا بقول من يقول :إناا غنم المساكينا نعم المساكين يركلوناا مع طعامام ال شك وهي غنماما الهين ال

يجدون الغنم وال اإلبلا لكن ال يضحون بااا وليس من هديه عليه الصالال والسالم التضحية باها النوه.
على كل حال اإلجماه قاوم على أن امضحية ال تكون إال من اإلبل والبقر والغنم.

ووقع الهبح في يوم العيد بعد الصالال أو قدرهاا إلى آخر يومين من أيام التشريقا فعلى هها تكون أيام النحر
ثالثةا يوم العيد ويومان بعدها هها المههب عند الحنابلةا وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي

هريرال وأنس واليه ههب مالك والثور وأبو حنيفةا يعني قول امكثر أن أيام الهبح ثالثة يوم النحر ويومان بعده

ورو عن علي -رضي هللا عنه -أنه يستمر إلى آخر آيام التشريقا فعلى هها تكون أيام الهبح أربعة وبه قال
عطا والحسن والشافعي لحديث(( :أيام منى كلاا منحر))؛ ومناا أيام تكبير وافطار فكانع محل للنحر كامولين

واختاره هها شيخ اإلسالم ابن تيمية وهها هو المرجح والمعمول به اآلن.

وقال ابن سيرين" :ال يجو النحر إال في يوم النحر خاصة؛ مناا وةيفة عيد فاختصع بيوم العيد كالصالال
وأدا الفطرال يوم الفطر".

ويستدل للمههب باقتصارهم على اليومين مع يوم العيد الناي عن االدخار فوق ثالثا وال يجو الهبح في وقع

ال يجو ادخار امضحية إليها وعلى كل حال الحكم واحد بالنسبة للاد وامضاحيا حكماا واحدا فإها جا في

الاد إلى آخر أيام التشريق فليج في امضاحيا ومن قال باها يل مه القول باها.

من هبح قبل أن يصلي اإلمام إمام المسلمين صالال العيد فإن هبيحته ال تج وه عن امضحيةا وانما شاته التي

هبحاا شاال لحم يركلاا هو ومن شا وليسع بشاال نسك لما روى البخار في صحيحه عن الب ار -رضي هللا
تعالى عنه -قال :قال النبي -صلى هللا عليه وسلم(( :-إن أول ما يبدب به في يومنا هها أن نصليا ثم نرجع
فننحر من فعل فقد أصاب سنتنا ومن هبح قبل فإنما هو لحم قدمه مهله ليس من النسك في شي )) وفي الباب

عن أنس وجندب ابن سفيان البجلي وكلاا متفق علياا.

ومن كان في مكان ال تصلى فيه العيد فإنه يتحرى بهبح أضحيته قدر ما يصلي اإلمام صالال العيد عادال ثم

يهبحا والمراد باإلمام إمام المسلمين إن كان يتولى صالال العيد واال فمن ينوب عنه في البلدان وامقطار وامقاليما
من ينوب عنها لكن إها كان بعس امقطار يصلي قبل بعس بساعة وافترضنا أا إمام المسلمين في البلد

المترخر؟ يعني إمام المسلمين في مكة مثالً وأهل الشرق يصلون قبل مكة بساعة نقول :انتةروا حتى يصلى

تصلى الصالال التي فياا إمام المسلمين؟ الا كل بلد يخاطب بصالته هوا فإها صحع الصالال دخل وقتاا وأديع
الصالال مع الخطبة انتاى اإلشكال.

وعلى هها إها كان في بلد ال يصلى فيه صالال العيد فإنام يقدرون قدرها يعني بعد طلوه الشمس بساعة مثالً
تكون الصالال قد انتاعا ال سيما امضحى اله أمر بتعجيلاا.
عرفنا أنه إها هبح امضحية قبل صالال العيد فإناا شاال لحم ليسع برضحية وعلى هها ال تصح وال يجو هبحاا

قبل صالال العيد.

الاد يهبح قبل صالال العيد أو قبل يوم النحرا أو ال؟ يهبح واال ما يهبح؟ يعني حكمه حكم امضحية واال
يختلف؟ طيب هد { َحتَّى َيْبُل َغ اْل َا ْد ُ َمحَّل ُه ( )226سورال البقرال يعني هل المقصود مكان حلوله أو وقع
حلوله؟ يعني إها أحرم يهبح؟ يعني لو أحرم في أربعة هو الحجة يهبحا إها أحرم في ثمانية يركلاا في يوم ثمانية
وتسعةا على كل حال قيل باهاا وامكثر على أ ناا ال تهبح إال يوم العيد كامضحية يعني بعد صالال العيد.

والقاعدال عند أهل العلم كما هكر ابن رجب وغيره أنه إها كان للعبادال سبب وجوب ووقع وجوب فإنه ال يجو

تقديماا على السبب إجماعاًا وتصح بعد الوقع يعني بعد خروجه يعني بدخوله اتفاقاًا والكالم فيما بين السبب
والوقعا يعني لو قال شخص :أنا اآلن عند

عيل اود أو تمر اود عن حاجتي أخر كفارال أو كفارتين أو

ثالث من كفاراع اليمين ما دام عند ا هو ما بعد حلف إلى اآلنا ما بعد حلفا سبب الوجوب ما انقعدا نقول:

تج ب ههه الكفاراع عن أيمان الحقة؟ الا ولكن لو حلف وحنث وقعع المخالفة منه لما حلف عليه يجو أن

يكفر اتفاقاً بعد وقع الوجوبا يعني بعد دخوله ال خروجه ال نفام من بعد خرو الوقعا ثم يرتينا من يقول أنه
يجو هبح الاد

بعد أيام التشريقا الا يعني بعد دخولها بيناماا بين اليمين وبين الحنث يجو واال ما يجو ؟

يعني بين السبب والوقعا هو حلف أال يفعل كهاا هل نقول كفر عن يمينك ثم افعل ما شوع؟ أو نقول :افعل

خالف احنث ثم كفرا ((وهللا إني ال أحلف على يمين فررى غيره خي اًر مناا إال كفرع عن يميني ثم أتيع اله

هو خير)) أو العكس في رواية بالعكس ((إال أتيع اله

هو خير ثم كفرع عن يميني)) ولها يجو عند أهل

العلم أن يكفر قبل الحنث بعد انعقاد السببا وأما ترخيره بعد الحنث هها ما فيه إشكالا اتفاق.

نرتي إلى مسرلة أخرىا اآلن كيف تدخل مسرلتنا في الاد ا هد المتعة و القران مثالً في العبادال التي لاا سبب

وجوب ووقع وجوب؟

نقول سبب الوجوب اإلحرام بالعمرال في أشار الحج ممن يريد الحجا انعقد سبب الوجوب ووقع الوجوب هو وقع
امضحية فال نقول إنه يجو هبح الاد بين السبب والوقع؟

مقتضى القاعدال الجوا ا وهها قول معروف عند جمع من أهل العلم لكن المرجح وهو قول امكثر أنااا ال تجو

إال في وقتااا ال يل م أن تكون ههه القواعد كلياا ما يخر عناا شي .
نرتي إلى الاد ا الاد

هد

التمتع والقران من أعمال يوم النحر أعمال يوم النحر أول ما يبدأ برمي جمرال

العقبة ثم ينحر ثم يحلق ثم يقصر ثم يطوفا لكن ههه امفعال لو قدم بعضاا على بعس افعل وال حر ا طيب

من ساغ له التعجلا مكث في م دلفة أكثر الليل وساغ له أن يتعجلا وله أن يرمي وان كان في حديث ابن
عباس" :ال ترموا حتى تطلع الشمس" ساغ له أن يرمي عند الجماور وحديث ابن عباس فيه كالما وساغ له أن

يطوفا وبقي من أعمال يوم النحر الحلق والنحر وما سؤل عن شي قدم وال أخر إال قال(( :افعل وال حر ))
اآلن لو قال أنا لما انصرفع من م دلفة إلى منى وبدالً من أن أرمي ويسوغ لي أن أقدم وأأخر أهبحا اآلن
المج رال فاضيةا هو ما سول عن شي قدم وال أخر إال قال(( :افعل وال حر ))ا امصل أن يههب إلى منى من

الرمي تحية منىا فقال :أنا يسوغ لي أن أقدم وأأخر ليل ما أقدم الهبح؟

طالب......

ال يجو تقديمه فيكون مثل هها مستثنىا يعني فما سول عن شيئ قدم وال أخر يعني مما يجو تقديمه إال قال:

((افعل وال حر )).

هها اله قدم النحر في وقته يعني بعد صالال العيدا وصل إلى منى ونحرا ال يسوغ له أن يلبس منه إلى اآلن

ما بعد تحللا لكن يلبي واال ما يلبيا "فما لنا نلبي حتى رمينا جمرال العقبة" .افترس أنه ما رمى إال في آخر

الناارا يلبي واال ما يلبي؟ وقد كان تحلل التحلل امول ولبس ثيابه في أول الناار نعم.
طالب....

يعني أول ما يباشر أعمال التحلل يقطع التلبيةا سوا ً كان بالرمي أو بما يتحلل به من الحلق أو الطواف فعلى
هها مجرد ما يباشر أول ما يتحلل به تنقطع التلبية.

اختلف العلما في السن المج ب في امضحية ففي صحيح مسلم عن جابر -رضي هللا عنه -قال :قال رسول
هللا -صلى هللا عليه وسلم(( :-ال تهبحوا إال مسنة إال أن يعسر عليكم فتهبحوا جهعة من الضرن)) والمسنة هي

الثنية من كل شي من اإلبل والبقر والغنم قاله النوو .

ومههب الجماور أن الجهعة من الضرن يج با مطلقاً سوا ً وجد غيره أو الا وحكي عن عمر أو ابن عمر
وال هر أناما قاال" :ال يج ب" وقد يحتج لاما بةاهر هها الحديث من الترخيص بهبح الجهعة من الضرن عند
عدم أو عند عسر الجهعة نعم.

طالب.......

عند إيلا عند نعم.

طالب........

المسنةا نعما اله هي الثنية.

قال الجماور هها الحديث محمول على االستحباب.

اختلفوا في الجهه من الضرن فقيل ما له سنة تامةا قال النوو وهو امصح عند أصحابناا وهو امشار عند

أهل اللغة وغيرهما وقيل ما له ستة أشار وهو قول الحنابلة في المقنع لإلمام الموفق :وال يج ب إال الجهه من

الضرن وهو ما له ستة أشارا والثني مما سواه والثني من اإلبل ما كمل له خمس سنينا ومن البقر ما له سنتان
ومن الماع ما له سنة فيج ب الجهه من الضرن لحديث أبي هريرال عند أحمد والترمه قال" :سمعع رسول هللا

-صلى هللا عليه وسلم -يقول(( :نعم أو نعمع امضحية الجهه من الضرن)) وعن أم بالل بنع هالل عن أبياا

أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال(( :يجو الجهه من الضرن ضحية)) وعن مجاشع بن سليم أن النبي

-صلى هللا عليه وسلم -كان يقول(( :إن الجهه يوفي مما يوفي منه الثنية)) وعن عقبة بن عامر قال" :ضحينا

مع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بالجهه من الضرن" وههه امحاديث يقو بعضاا بعضاً وعلى العمل باا
عامة أهل العلما هها بالنسبة للجهه من الضرن وبه يصرف باهه امحاديث بمجموه ههه امحاديث يصرف

الحديث السابق نعم(( :ال تهبحوا إال مسنة)) يصرف من الوجوب إلى االستحباب.

ترجم اإلمام البخار بقوله :باب قول النبي -صلى هللا عليه وسلم -مبي بردال(( :ضحي بالجهه من المع ولن

تج ب عن أحد بعدك)) وهكر حديث أبي بردال وأنه ضحى قبل الصالال فقال له رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم-

(( :شاتك شاال لحم)) فقال يا رسول هللا :إن عند داجناًا جهعة من المع ا فقال(( :اهبحاا وال تصلح لغيرك))ا

يعني لو جا وهبح من المع جهعة بالنسبة للضرن يج با لكن بالنسبة للمع ال يج با وحديث أبي بردال هانئ

بن نيار واضح في الموضوه.

شيخ اإلسالم رحمه هللا في االختياراع يقول" :تجو امضحية بما كان أصغر من الجهه من الضرن لمن هبح

قبل صالال العيد جاهالً بالحكم ولم يكن عنده ما يعتد به في امضحية غيرهاا لقصة أبي بردال بن نيار.

يعني هل يمكن أن يستدل بقصة أبي بردال على الجوا مع قوله(( :وال تصلح لغيرك))ا ((ولن تج ب عن أحد

بعدك)).

شيخ اإلسالم يقول" :تجو امضحية بما هو أصغر من الجهه من الضرن لمن هبح قبل صالال العيد جاهالً
بالحكم ولم يكن عنده ما يعتد به في امضحيةا لقصة أبي بردال بن نيار.

يعني هل يستطيع أحد أن يجرؤ ويقول مثل هها الكالم وهل نقول أن هها النص خفي على شيخ اإلسالم وهو

يقول :لقصة أبي بردال بن نيار؟

نعم.

طالب......
في إيل؟

طالب........

يقول :يحمل قوله -صلى هللا عليه وسلم(( :-ولن تج ب عن أحد بعدك)) أ

بعد حالك .وال شك أن مثل ههه

الج أرال من شيخ اإلسالم إها قبلع منه وقد أحاط بنصوص الشريعة وقواعدها العامة يعني مثل هها يقبل من شيخ

اإلسالما لكن وال يل م أن يكون راجحا نعما لكن ما يمكن أن نقول أن شيخ اإلسالم صادم النصوصا الرسول
يقول :ال تج ب وهو يقول تج با والرسول يقول(( :أحابستنا هي)) وهو يقول الحاوس ما تحبس الرفقة هل يمكن

أن نقول هها؟ لكن لو قاله من غير شيخ اإلسالما يعني هل هها مجرد عاطفة من شيخ اإلسالم أو لعلمنا أن
شيخ اإلسالم يرو إلى علم مكين متين من علم الكتاب والسنةا وأن إحاطته بالنصوص واحاطته بالقواعد ومراعاال
المصالح العامة التي جا ع الشريعة بتقريرهاا نعم نقبل مثل هها من شيخ اإلسالم وال يعني أنه راجح عندناا وال

نشك بعلم شيخ اإلسالم وتقوى شيخ اإلسالم ووره شيخ اإلسالم في هها الباب لكن بعس الناس يصادما من
النكراع.

طالب........

كيف جاهل؟

طالب......
نعم.

جاهالً بالحكم.
طالب.......

لكن لو جا نا واحد جاهل قال :أنا وهللا هبحع قبل العيد وعند ها السخل ها الصغير نقول له اهبح؟

طالا...........

الا ال نقول لك هها الشخصا اآلن المسرلة قاومة هبح قبل العيد ومعه سخل صغير ويقول وهللا ما عند غيرها
هل نقول باعتبار أن المسرلة في إطار المندوب وأن هها هو المقدور عليه؟ هو ما عنده شي يعني نةير قول

شيخ اإلسالم في مسر لة صالال الجنا ال إها خشي أن ترفع يتيمم ويصليا لكن هل يمكن أنه يصحح التيمم بوجود
الما ؟ وصالال الجنا ال صالال(( :ال يقبل هللا صالال من أحدث حتى يتوضر)) هل نقول أننا نتساهل في مثل ههه
اممور من امصل المسرلة إما فواع بالكلية إما ما يضحي أصالًِ أو يضحي بصغير؟ إما ما يصلي على ههه
الجنا الا أو يصلي بطاارال ناقصة بالتيمم؟ نعم.

طالب........

هها كالما هل نقول إن الصالال ما دام ال يقبل هللا صالال من أحدث حتى يتوضر)) ما في صالال إال بوضو مع

وجود الما ولو رفعع الجنا ال.

ونقول :ما في أضحية إال بالسن المج ب اله

جا عن الشره بيانها وثقتنا بعلم شيخ اإلسالم ال يل منا برن

نتبعه في كل ما يقولا فالمرجح أناا ال تج ب محد كاوناً من كان لو ما يضحيا لو ما يضحي ال يضحي بمثل

ههاا كونه يركلاا وأوالده ال بنية التقرب بكيفه اممر إليه.

حمل شيخ اإلسالم قوله –عليه الصالال والسالم(( :-ولن تج ب عن أحد بعدك)) أ بعد حالك.

فالصورال تنطبق على فالن تج ب عنها أما من يختلف معه في وضعه ال تج ب عنه.

الرضاه بعد الحولين نعم الرضاه بعد الحولين في قصة سالم مولى أبي حهيفةا احتاجوا إليها احتاجوا المولى

هها فررضعوه وهو كبير وجا الدليل على ما يدل االختصاص بها وأن الرضاه ال يكون إال في الحولينا وأن
هها خاص بسالم مولى أبي حهيفةا وعاوشة تجي ه مطلقاً رضاه الكبيرا وشيخ اإلسالم يخصه بالحاجة يعني إها
كانع الحاجة قاومة وداعية مثل الحاجة التي دعع إلى إرضاه سالم مولى أبي حهيفة يرضع وينفعا فال شك أن

شيخ اإلسالم يعمل امحوال وين لاا منا لاا ولو دل الدليل على االختصاصا فيكون اختصاص أحوال ال

اختصاص أشخاص.

في امضحية ال بد أن تكون سليمة من العيوبا يعني إها عرفنا سناا ووقتاا فال بد أن تكون سليمة من العيوب.

فال يج ب في التضحية بالعو ار البين عورها والمريضة البين مرضااا والعرجا البين ضلعااا والكبيرال التي ال
تنقيا كبيرا وتنقي يعني ليس فياا نقي وهو المخا وهها كما رواه اإلمام أحمد وامربعة وصححه الترمه

وابن

حبان من حديث الب ار بن عا با أن ههه العيوب امربعة ال تج ب في امضحية العو ار البين عورهاا لكن لو
كانع العين قاومة من رآها ال يحس أناا عو ار وهي في الحقيقة ال ترى بإحدى عينياا المريضة البين مرضاا:

كهلك ا العرجا البين ضلعااا الكبيرال التي ال تنقيا وههه جا ع عند أحمد وأصحاب السنن من حديث الب ار بن
عا ب.

ومن باب أولى العميا ال تج با مناا إها منعع التضحية بالعو ار فألن يمنع التضحية بالعميا من باب أولى.

يعني على جادال الةاهرية تج ب العميا واال ما تج ب؟
تج با من النص على العو ار .

طيب العرجا البين ضلعااا لو افترضنا أناا مقعدال ما تمشي البتةا يعني على مههب الةاهرية من باب أولى

تج با نعم.

وأخر أبو داود من حديث عقبة بن عامر السلمي أنه قال" :ناى رسول هللا لكن رو نةرنا من جاة أخرى

العو ار البين عورها ال شك أناا تبى تتجاو بعس العشب من جاة العين التي ال ترى فياا ما تركلها فيكون
أكلاا أقل من السليمة نعما لو قال الةاهر مثالً :العميا تج با ليل؟ قال :العميا ما هي برايحة ترعىا

بينجاب لاا العلفا فاي كالسليمة تبي تركل أكل كافيا نسرل له وجه واال ما له وجه؟ نعم.

اآلن العو ار ا هل العور يؤثر في لحم الشاال؟ ما يؤثرا إهاً أثره في أكلاا العشبا واستيعاباا لما في جميع
الجااعا هي ما تستوعب إال جاة واحدالا طيب عميا قالوا ههه عميا ومربوطة ما راح تركل وتروح ترعىا

عميا ما يمكن ترعى بنفساا ما ترى العشبا لكن صاحباا يحضر لاا الطعام يكفياا الموونةا ويعطياا أكثر

مما تركل السليمةا تج ب واال ما تج ب؟

نعما العلة غير منصوص علياا فال يدور الحكم معاا.

أخر أبو داود من حديث عقبة بن عامر السلمي أنه قال" :ناى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن

المصفرال" وهي التي تسترصل أهناا .إيل دخل الصفير باستوصال امهن؟

السماع.

يعني أصواع الرياح وأصواع كها باعتبار أناا مقطوعة امهن تصعب عندها أو تتضافر ؟؟؟ موجودال.

والمسترصلة التي استرصل قرناا والبخقا التي تبخق عينااا كها بعود أو أصبع أو ما أشبه هلك.

والمشيعة وهي التي ال تتبع الغنم عجفاً أو ضعفاً والكس ار يعني الكسيرال وهي في معنى العرجا .
وأما مقطوه املية والهنبا يستورد اآلن من استراليا غنم مقطوعة امليةا ما حكماا تج ب واال ما تج ب؟ اآلن

الخصي من الهكور يج با شريطة أال يكون مجبوباًا فمقطوه املية والهنب يج ب لما أخرجه أحمد وابن ماجة

والبياقي من حديث أبي سعيد قال :اشتريع كبشاً مضحي به فعدى الهوب فرخه املية منها فسرلع النبي -

صلى هللا عليه وسلم -فقال(( :ضحي به)) لكنه حديث ضعيفا فيه جابر الجعفيا وشيخه مجاولا.

وعلى كل حال ما يفعل بامضحية من أجل أن يطيب لحماا هها ال إشكال فيه فاو امحظ للفق ار ا وهها منها

قالوا :إها جبع املية فإن السمن يتداخل مع اللحم فيكون أطيبا وله شاهد عند البياقي.

وأفضل امضاحي اإلبل ثم البقر ثم الضرن ثم الماع ا وهها مفترس فيمن أراد أن يضحي ببدنة كاملة وهها
مفترس فيمن أرد أن يضحي ببدنة كاملة ال بسبع بدنةا أو أراد أن يضحي ببقرال كاملة ال سبع بقرالا أما من أراد
أن يضحي ببدنة عن سبعة وبقرال عن سبعة فإن الغنم أفضل.

وجا في حديث الفقاا يقولون :إن امفضل اإلبل ثم البقر ثم الضرن ثم الماع ا والبقرال عن سبعة كما أن البدنة
عن سبعة.

جا في حديث التبكير والتاجير لصالال الجمعة(( :من راح في الساعة امولى فكرنما قرب بدنةا من راح في

الساعة الثانية فكرنما قرب بقرالا من راح في الساعة الثالثة فكرنما قرب كبشاً أقرن)) فاإلبل أفضل من البقرا فال
الفضل فياا واإلج ا تفاوته بمقدار التفاوع بين الساعاع الثالثة؟ لو قلنا باها قلنا إن كل واحد ضعف اله يليه

على شان يكون التفاوع متناسقا يعني قيمة الساعة امولىا يعني لو افترضنا أن أجير بالساعاع كلما اد

ساعة اد أجره الضعف ا لو قيل مثالً الساعة بعشرال ريال مثالً ساعيتين عشرونا ثالث ثالثون وهكهاا من راح
في الساعة امولى يعني تقدم خمس ساعاع يعني له خمسون ريالا من راح في الساعة الثانية نقص ساعة له
أربعون ريالا وهكهاا فال التفاوع باهه النسب باعتبار أن أج ا الوقع متناسقة وأجرها واحد هها غير منةور
إليها لكن النصوص دلع على هها أا اإلبل عن سبعة والبقرال عن سبعة.

طيب في حديث القسم في الغناوم عدل النبي صلى هللا عليه وسلم اإلبل بعشرال وهنا بسبعة أال يمكن أن يقال

إن اإلبل علن عشرال أو نقول إن التعديل يختلف باختالف امبواب؟ يختلف باختالف امبواب وامحوال

والةروفا أنع افترس المسرلة في غ وال وأعطيع عشر غنم واال تعطى ناقة تركبااا أياما أفضل تبي تفضل
الناقة على عشرين ما هو بعلى عشرال بعدا في بعس الةروف نعم في بعس امحوالا فالةروف وامحوال لااا

ال شك أن لاا مدخل في مثل ههه اممورا فكون الناقة عدلع بعشرال في الغ وال يختلف عن كوناا عن سبعة في
امضاحي والادايا ((من راح في الساعة امولى فكرنما قرب بدنة)) في الساعة امولى قرب بدنةا لو قال قاول:
لن أههب إلى الجمعة إال قبيل دخول اإلمام وأترك البقرال والبدنة والكبل وكلاا أتركاا وأتعلم في مسجدنا اله

بجور البيع ماوة آيةا من ههب وتعلم آية فكرنما خير له من ناقة كوماا وماوة آية يعني خير له من ماوة ناقة

كوما ا وهو إها ههب مع طلوه الشمس ناقة واحدال بدنة واحدال نقول :أياما أفضل؟ يعني التاجير إلى الجمعة
أفضلا وههه واحدالا وتعلم ماوة آية ماوة بدنة كوما .

طالب.....

نعم البدنة في ساعة الجمعة يعني تقرب باا إلى هللا كرنه هبحاا وقسماا بين الفق ار والمساكينا أما ههه فكرناا
اكتسباا وجناها فاي من أمور الدنيا والثانية من أمور اآلخرالا يعني في تقديم البدنة في ساعة الجمعة من أمور

اآلخرالا يعني تقرب باا إلى هللا جحل وعال والبدناع التي اكتسباا من حطام الدنياا فاي ممثلة بما يكسبه من

أمور الدنياا وال نسبة بيناماا ال نسبة بين ههه وههها واال بعس الناس يقول :يقول بدل من أن أروح وأ احم
الناس وأروح للجامع مبكر خليني أنام ها المسجد أجلس في مسجدنا وأق أر القرآن وأتعلم ماوة آية وأنام لي ساعة

ساعتين وقبل ما يدخل اإلمام أروح لصالال الجمعةا وقد اكتسبع ماوة بدنةا بدل من هها.

نقول :ال يا أخي الفرق واضحا يعني أمور الدنيا ليسع شي بالنسبة لآلخرالا الدنيا كلاا ال ت ن عند هللا جناح
بعوضةا يعني لو تصورنا صالال الفجر وأناا تعدل الدنيا بحهافيرهاا ركعتين بدقيقتين تعدل الدنيا بحهافيرهاا بما

في هلك الملياراع التي يملكاا الناس ولو كانع امرس ملواا ههب ما تعدل ركعتي السالم عليكم ورحمة هللا
وبركاته فجرا فيحرص على ما ينفع في اآلخرال.

قد يقول قاول :ما دام اممر كهلك وهها من حطام الدنيا ليل أتعلما جا ع النصوص امخرى التي تدل على
فضل تعلم القرآن وتعليمه(( :خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) ا وكل حرف بعشر حسناعا يعني أنع تعلمع ماوة

آية مثالًا وههه الماوة آية فياا خمسماوة حرف كم خمسة آالف حسنةا ليسع المسرلة حسنةا هها أقل تقدير وهللا

يضاعف لمن يشا .

يقول شيخ اإلسالم" :امجر في امضحية على قدر القيمة مطلقاً" .وهها تحدثنا عنه وأنه إها تعارضع القيمة مع
السمن وكل مناما مالحظ فالسمن أنفع للفق ار والقيمة أدل على طيب النفس فال شك أناا مثل هها مما ينتابه

النةرا فينةر لألحظ للفق ار وان جمع بيناما فاو امصل.

تنحر اإلبل قاومة معقولة يدها اليسرىا يدها اليسرى معقولة بحبل وهي قاومة على ثالثا فتنحر فيطعناا

وب َاا ()16
بالحربة في الوهدال التي بين أصل العنق والصدرا هل في القرآن ما يدل على هها؟ {َفإ َها َو َج َب ْع ُجُن ُ
سورال الحذج يعني سقطعا وال تسقط إال إها كانع قاومةا والنبي عليه الصالال والسالم نحر ثالثاً وستين من

البدن بيده الشريفة.

يهبح البقر والغنم ويقول عند هلك :بسم هللا وهللا أكبر اللام هها منك ولك ويتولى الهبح بنفسه.
على كل حال البسملة ال بد منااا التسمية ال بد مناا وال تحل الهبيحة إال بااا التكبير سنة.

والخطبا يقولون :ويقول :بسم هللا وجوباً وهللا أكبر استحباباًا يعني يبينون الحكما حكم التسمية وحكم التكبير ثم
يرتي الهابح من العامة ويضجع الهبيحة وهو يقول :بسم هللا وجوباً وهللا أكبر استحباباًا يحكون كالم الخطيب وما

يدريام يةنون هها القول هو المشروها ترى واقع يا إخوان ما هو بافتراسا فال بد من تغيير ههه الصغية تغيي اًر
يفام منه العامة أن هها ال دخل له في الهكر.

يتولى الهبح بنفسه كما كان النبي -عليه الصالال والسالم-ا يتولى هبح أضحيته وهداياه بنفسه عليه الصالال
والسالما إها كان قاد اًر على هلك وعنده المعرفة والخبرال واال فليحضر يكل الهبح إلى غيره ويحضر ثم يركل

وياد ويتصدق أثالثاً.

ولو أكلاا كلاا كما يقول أهل العلم إال أوقية جا ا ولكن كلوا مناا وأطعموا وامكل مستحب عند الجماور وأوجبه

طع ُموا ( )16سورال الحذج.
{كُلوا م ْن َاا َوأَ ْ
بعضام لألمر بها ُ
وأما اإلطعام فال بد منه فاو واجبا والادية مستحبة.

وال يجو لمن أراد أن يضحي أن يرخه من شعره أو بشرته شيواً كما تقدم في حديث أم سلمةا اله سقناه ضمن

أدلة من يقول بعدم وجوب امضحية.

طيب المتمتع إها حل من عمرته وقبل أن يحرم بالحج إنما يحل من عمرته بالطواف والسعي والحلق أو التقصير

هها يخالف حديث أم سلمةا يعني على قول من يقول وهم الجماور أن الحا يضحيا ماها يصنع؟ يقصر واال

ما يقصر؟ يقصرا لكنه ال يتعدى القدر الواجبا تعارس واجبان عندناا أحدهما أرجح من اآلخر فيقدم امرجحا
وعلى هها ال يتجاو به القدر المحتا إليه.

باها نناي الكالم عن امضحية وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين.

