
 خطبة عيد األضحى
 التضحية الفداء

 ال إله إال هللا وهللا أكبر هللا أكبر وهلل الحمد . هللا أكبر الحمد هلل رب العالمين ..هللا أكبر هللا أكبر 
هللا أكبر عدد ما أحرم الحجاج من الميقات وعدد ما رفعوا بالتلبية هلل األصوات ، هللا أكبر عددد 

الرحبدات ، هللا أكبدر عددد مدا طدافوا بالبيدت العتيدا وع مدوا  ما دخل الحجاج مكة ونزلدوا بتلد 
الحرمات ،هللا أكبر عدد ما خرجوا إلى منى ووقفوا بعرفات وعدد ما باتوا بمزدلفة وعادوا إلى 
منى للمبيت ورمي الجمرات ، هللا أكبر عدد ما أراقوا من الدماء وحلقوا مدن الدرسوت تع يمدا 

بر هللا أكبر ال إله إال هللا وهللا أكبر هللا أكبر وهلل الحمد .نحمده لفاطر األرض والسماوات ،هللا أك
 على ما من به علينا من مواسم الخيرات وما تفضل به من جزيل العطايا والهبات ، 
 وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شري  له مسبغ النعم ودافع النقم وفارج الكربات ،

الخلددا وأفضددل البريددات صددلى هللا عليدده وعلددى  لدده وأشددهد أن محمدددا عبددده ورسددوله أكمددل  
 أمدا بعدد فيدا : كثيدرا   وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما دامت األرض والسماوات وسدلم تسدليما  

ِ َعلَى َما َرَزَقُهدْم ِمدْن َبِهيَمدِة اأْلَْنَعداِم َفد عباد هللا :"  ا لَِيْذُكُروا اْسَم هللاَّ ٍة َجَعْلَنا َمْنَسك  إِلَُهُكْم َولُِكلِّ أُمَّ
دِر اْلُمْخبِتِديَن  دابِِريَن َعلَدى َمدا   إِلٌَه َواِحٌد َفلَُه أَْسدلُِموا َوَبشِّ ُ َوِجلَدْت قُلُدوُبُهْم َوالصَّ الَّدِذيَن إَِذا ُذِكدَر هللاَّ

ا َرَزْقَناُهْم ُيْنفِقُوَن  ََلِة َوِممَّ ِ لَُكدْم فِيَهدا َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها لَُكْم  .أََصاَبُهْم َواْلُمقِيِمي الصَّ ِمدْن َشدَعارِِر هللاَّ
ِ َعلَْيَهدا َصدَوافَّ َفدإَِذا َوَجَبدْت ُجُنوُبَهدا َفُكلُدوا ِمْنَهدا َوأَْطِعُمدوا اْلَقدانَِع َوالْ  ُمْعَتدرَّ َخْيٌر َفاْذُكُروا اْسدَم هللاَّ

ْرَناَها لَُكْم لََعلَُّكْم َتْشُكُروَن  َ لُُحومُ  .َكَذلَِ  َسخَّ
ْقدَوْ ِمدْنُكْم لَْن َيَنالَ هللاَّ َهدا َواَل ِدَماُسَهدا َولَِكدْن َيَنالُدُه التَّ

ِر اْلُمْحِسنِيَن  َ َعلَى َما َهَداُكْم َوَبشِّ
ُروا هللاَّ َرَها لَُكْم لُِتَكبِّ  ."َكَذلَِ  َسخَّ

 
  وهدو مدن أع دم أيدام هللا علدي ا طدَلا  عيد األضدحى والنحدر يوم عباد هللا : إن يومكم هذا هو

،ثبدهثيدم ثيدم ثالنرد  األيد  ث ند ثع ق ظده :"النتد ثلد هللاثعث   دسثم د هثقادسث د  فقد ثبتدعث د ث

 . يم ثالنر  همثال م ثالذيثي  ث ميم ثالق (.قحم ثمقبمثدامدثمالر كهث")الق .
كمدا ثبدت فدي الصدحي  عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أنده قدال: يدوم  هو يوم الحج األكبر  و

فيه من األعمال ما ال يعمل في غيره كالوقوف بالمزدلفدة ورمدي والنحر هو يوم الحج األكبر.، 
ويحلقدون   ألن الحجداج يدسدون فيده مع دم مناسد  الحدج وث ...   وحددها  الكبرْجمرة العقبة 

ثويسعون بين الصفا والمروة ، طواف ا فاضة رسوسهم ويطوفون بالبيت 

  
ياهم ، ومدا عمدل ابدن  دم يدوم وهو عيد األضحى والنحر ألن النات يضحون فيه وينحرون هدا

النحر عمَل أحب إلى هللا من إراقة دم ، وان للمضحي بكل شعرة حسدنة وبكدل صدوفة حسدنة ، 
وهذه األضاحي سنة أبيكم إبراهيم ونبيكم محمد عليهما الصدَلة والسدَلم ، وإنهدا لسدنة مسكددة 

فيها من إحياء السنة  يكره لمن قدر عليها أن يتركها وإن ذبحها ألفضل من الصدقة بثمنها لما
 واألجر الع يم ومحبة هللا لها . 

 يوم التضحية والفداء :
يم ثالتضر ةثمالف اءثمالتضر ةثله ثمع نثكث  ةثتضدر ةثبد لنفوثمتضدر ةثب لملد ثمتضدر ةث هم

 الحسنة ..  ب لم  ثمتضر ةثب لم عثمالجه ثملن ثف ثات ثعثإب اه هثالق مةثماأل مة
ثاألميدثإلددهللاالسددة ثيثينجدتثحتدهللاثا دت  ثمالصدةةثثقفضد سثم  ددهللاثات ند ث   دثإبد اه هظد ثالل  د ث

ثَهْتثلِ ث:"ربسث  ئةثثإلهللافتمجسثثمالذرية مظ ثي  ماثمي حث  دهللاثربدسثبهدذاثث"ث الصَّ لِِر   ِم َث َربِّ

دْ اَ ه ثث:"ال   ءثبشم ثماضط ارثحتهللاثم ثعث   سثما تج بثد  ءهثفك اعثالتش ىثم ثعث فَتَشَّ

ثثبِغ ة  ث  ".ثَح ِ ه 
مك نث مد ثالل  د ثث  ي ا ثث   سثالسة ثفف حثبسثف ح  ثثإ م    ممضععثزمجتسثه ج ثابنسثالتك ث

ِثالَّدِذيثَمَهدَتثلِد ثَ َ دهللاثاْلكِتَد ِثإِْ دَم ِ   َثث:"  هللاثعث  ئةثثقبنهللا   ته ث عثمبم امنث نسثلذلكث  اْلَرْم  ثَلِِلَّ

ثال  ث ثَربِّ ثلََسِم ع   ث(.ث39إب اه ه/)"َ  ِءثَمإِْ َر َ ثۚثإِنَّ



فدهللاث دت  ثم ضد ةثعثث د ءكد ثثقنيع من ثال رسثالعظد هثمهدمثثالذيثاألم مج ءثمم  ثايختت رث

 يهمن
ارضثثإلدهللاثإ دم    يرمد ثزمجتدسثهد ج ثمابنهمد ثثقن   دسثالسدة ثثإبد اه هعثخ   دسثثقمد ح ثث

رِّثث"يثح  ةثف ه ثميثم ءث  ح ة ثِمدْ ثر  ََ ْد ِثِريثَزْر  ث يَّتِد َربَّنَ ثإِاِّ ثقَْ دَكْنع  ِ ث بِدَماد ث َرد َّ ِ ْندَ ثبَْ تِدَكثاْلم 

َةةَثفَ ْجَع ْث ماثالصَّ ْ ه دْهثِمد َث َربَّنَ ثلِ  قِ م  منَث قَْفئَِ ة ثِمَ ثالنَّ ِسثتَْهدِميثإِلَدْ ِهْهثَماْرز  ِِثلََع َّه دْهثيَْشدك    ثالثََّمدَ ا

ميثج  وثمهدمثففد ثرضد عثثقا و ثثيثالصر اءثحثف تمن هثم ثال ا  ثيت كسثهكذاثثالذيابنسث"

ميت كهمد ثتردعث– فهللاث ت  ثعثيهدمنث  ءمك ثث-عثثقم لكنسثث-ثال   يةثإلهللايرت جثك ثالر جةث

لكد ثيثبد ثثإل دسف لم ثا دت  ثثالذيم  تسثيتقطعثلف ا ثزمجتسثمابنسثثالتل ري ج ةثكم ثبتعثفهللاث

تدذهتثثقيد :ثإبد اه هيد ثث- قدعثبدسثزمجتدستعث-ف م ثهدهثب ياصد ا ث عثألم م ثالط  ةثمالتس  هث

ثإل هدد ؟ثفجعدد ثيثي تفددعث دد ءثميزر ثف ددسثميثمدد ءثاددوثف ددسثميثقيثثالددذيثالددماديمتت كندد ثبهددذاث

عث نهم ثفق لعثلسثبع ثرلكث:آَلِلثقم كثبهدذا؟ثتد ب ثثرض   ثاب ث ت سثثالتل ريمالر يثث ن ث

هللا أبددا   :ثإرنثيثيض عن ثإ م    ثق  لعثه ج ثفقث-لتتع هثالثقةثفهللاثعثمال ق  ثفق  ثالل   :ثاعهث
كدهثمد ةث ند ثثمقادعثمااد النفدعثمالضد ثب د ثعثثقنهذهثام قةث  معثيق ند ثوهو أرحم الراحمين ..

الكث د ثال دم ثيصد  ثالمل دم ثميثثقلدتحالشد ي ثثلأل د يثيضد عن ث؟ثإرنعثبند ث  ند ثثقمد ازم ث

َثحَثث"يص  ثالل لق ماثعَّ ثَ ْ رِهِثَمَم ثَ َ ر   " قَّ
فم راثفقد ثمد ثمجد ثع؟ث قح ا ثهن كثرب ثي افعث نكثميرم كثفةثتلشهللاثثإنف لم ثث ثاإل ة ث:قخي ث.

ث-ف  هدمنثالملد ثث-ف تهدمنثالزمجدةثث-لتهمنثالدنفوثثمقم عث   ثثقنف تهمنثال ا  ثب كم ه ثف لم ث

 اءثمتشد بثمد ثالمد ءثالصدرثفد ثإ دم     دت  ثعثمظ دعثهد ج ثب بنهد ثثف ث  ءف  همنثك ث

فجع عثته م ثب  ثالصف ثمالم مةث تعثم اِثتترثث د ثث-السق ءثحتهللاثاف ثالم ءثثف معه ثثالذي

ثاألرضبجت ي ث   سثالسة ثيض بثبجن حدسثثه  عهللاث مععثلمت ثفإراثثقخ مفهللاثثالر  ةثق ت ب

 .... ت قمبن ءثالت عثالعثبمكةفنتعثالم ءثبق رةثعثمك نثرلكثم ةدثج ي ثل ر  ةثهن كث
من مد ث ج تد ثمهدمثاادسثثإبد اه هعثثاتد يد ىثثال  د ل مفدهللاثل  دةثمد ثثال  د ل مدارِثثاألي  مم ِث

ثقب ددسالرت ددتثالددهللاث  تدسث ثلمدد ثكتد ثايبدد ثم ددتثمت  د  ثملدد رثيدذهتثمددعثثإ دم    يدذبحثابنددسث

ثإِاِّ ثقََرىثفِ ثاْلَمنَ ِ ث:" َكثفَ اظ ْ ثَم َراثتََ ىفَ َمَّ ثبَ ََغثَمَعس ثالسَّْعَ ث َ َ ثيَ ثب نَ َّ  ؟" قَاِّ ثقَْربَر 
تدذبحثثقنثالر د ةاختتد رثيمد ثفدهللاثتد ريهثهدذهثثقلدعتااسثث-عثاكت ث.....ثقلهذاثالر ثيكمنثايختت رث

مالجسد رةثث ف د ثل صدتانثتذبردسثبنفسدكثثقمد ث-   دكثثقهدمنابنكثلمثم ِثابنكثم ثب  ثي يكثلك نث

ثقمد  ت  ثعثيهدمنثفم حتد ثبتنف دذثثف ث  ءمألنثك ثثرلكثف عثثقم مالق رةث  هللاثترم ثتنف ذث

 ..عثحتهللاثلمثك نثربحثايب ثالذىثظ ثينتظ هث ن  ث  دا
 فم راثك نثجمابثالش بثالر  هث؟

اِ ثإِنثَ  َءثعَّ ثِمَ ثالصَّ بِِ ي َث" ثَ تَِج    " َ َ ثيَ ثقَبَِعثاْفَعْ ثَم ثت ْؤَم  
 هل جزاء ا حسان إال ا حسان :

 ةثم ثقج ثالمال ي ثمبذ ثالنص رةثلهم ثيب ثقنثيكدمنثلدسثمق بد ثكمد ث د  ثلد  ثعث   دسثالتضر

 .(م  هث:"ثب ماثقب ئكهثتت كهثقبن ؤكهثم فماثتع ثاس ؤكهث")الت مذي
م   ا ثإب اه هثالل   ثض بثلند ثقرم ثاألمث دةثفد ثهدذاثاألدبثالجدهثمال طد ثمدعثقب دسثحتدهللاثمإنث

-ةثمد يهث ند ثركد ثعثتعد ل ثلل   دسثإبد اه هثمحدمارهثمدعثقب دسثفف ث مرث. ك نث   ثدينسثمم تس

ثَمَيثي ْغنِد ثَ ندَكثَ دْ ئ  ثيَد ثقَبَدِعثإِاِّد  ثَمَيثي ْتِص   ثَم ثَيثيَْسَمع   َدْ ثَجد ءاِ ثث:"إِْرث َ َ ثأِلَبِ ِسثيَ ثقَبَِعثلَِهثتَْعت   

ددْ طَ َنثَكدد َنثِمددَ ثاْلِعْ ددِهثَمدد ثلَددْهثيَ ْتِددَكثفَدد تَّتِْعنِ ثقَْهددِ َكثِلدد َث ثالشَّ ددْ طَ َنثإِنَّ اف  ثَ ددِميً  ثيَدد ثقَبَددِعثَيثتَْعت ددِ ثالشَّ

دْ طَ ِنثَملِ ًد  "ث)مد ي دمَنثلِ شَّ ْحَم ثفَتَك  دَ ثالد َّ ثمِّ دَكثَ دَذابن ثقَنثيََمسَّ ْحَمِ ثَ ِص ً  ثيَ ثقَبَِعثإِاِّد ثقََخد    ه:ثلِ  َّ

42-45). 
ي ثقبِع":ثا اؤهثألب سثكد نثفد ثَ يدةثال طد ثح دثثيحظثهذهثالك مةثقخ ثالمس هثالت رثبمال يكث.."

لهثي  سثب  دمسثالصد يح،ثبد ثد د هثبعندمانثاألبدمةثالمشدع ثبد يحت ا ثمالتقد ي ،ثماد داهثبد :ث)يد (ث

ل ت ل  ث  هللاث  مثمنزلتسثمبع ثمك اتس.م   ثي قبدعثملدهثيقد ثيد قب ثألنثالتد ءثالمفتمحدةثدل د ث  د ث

  .تعظ هثالمن دي



يثالمل ثقب هثب  دمسثقمثكن تدسث،ثمإراثكد نثاألبثيتد رىثمد ثرلدكثميك هدسث:ثف  وثم ثاألدبثقنثين د

فهمثم ثالعقم ث.م  ثقم ثعثتع لهللاثالمل ثبمل فتةثقبميسثخط بثالتم   ثمايحت ا ث،ثفق  ث:"َم  ْ ث

ثَكِ يم  "قَْيثلَ ِّن  ثلَِط ف د ،ثِمْثدَ : ثَكِ يم  ".   ثالق فت ثرحمسثعث:" َْمي  د ه ،ثثلَه م ث َْمي  يَد ثقَبَتَد ه ثَميَد ثق مَّ

ْ ِ ثقَْنثي َسمِّ َه َم ثَمي َكنِّ َه َم ث.."ثااتههللاثم ث"تفس  ثالق فت "ث) ََ  . (243ث/10ِمْ ث
ثقَبَد ه ثَمَيث26م   ثاإلم  ثالتل ريثرحمسثعثف ث"األدبثالمفد د"ث) ث د   ج  ثَيثي َسدمِّ ثال َّ (:"ثبَد ب 

ث ت سثميثيمشهللاثقم مدسث"ثبدهثر مىث د ثقبد ثه يد ةثرضد ثعث ندسث:ث"ثقادسثقَْبَصدَ ثَرج  َدْ ِ ثيَْج ِو 

ِسثبِ ْ دِمِس،ثَمَيثتمدمثقم مدس،ثميثتج دوثث:"فَقَ َ :ثأِلََحِ ِهَم ثَمد ثَهدَذاثِمْندَك؟ث،ثفَقَد َ ثقَبِد ثفَقَد  َث َيثت َسدمِّ

 ." ت س
دئد  ثيعتمد ث  دهللاثملنتع هثم ثح يثثخ   ثعثإب اه هثمعثقب سثح ثثج ءثالرد يثثمدعثقب دسثمقنعد  ثه 

الرجةثمالت ه نثيث  هللاثالر ةثمالش ة،ثمابتع ثف سث  ثمت  د ةثال دم ثمتسدف سثمعتدمده،ثف دهثيقد ث

لس:ثآلهتدكثالتد ثتعتد ث د جزةثيثافدعثف هد ،ثبد ثا تشد رث ق دسثقمي ثبدذلكثالسدؤا ،ثل صد ثهدمثإلدهللاث

ثَمَيثي ْتِص  ثَم ثَيثيَْسَمع   "الرق،"لَِهثتَْعت   
ح يثسثاله دئثمقبمهثيستمعثإل سثمهذاثقم ثيرم ثلس،ثمربم ثحم سث   سثحس ثمثا تم ثالل   ثف ث

قدبثمل هثمعدس،ثبدهثقضد  :"ي ثقبِع"مق د دثالند اءثالرد ا ثالم دمرثمج دة ثبعندمانثاألبدمةثإاد ث د ث

ج ءا ،ثهن ثيث ؤا ثألنثقب هث  ثااتتسثإلهللاثح يثس،ثفع  ث  ثقنثيقم :ث"ي ثقبِعثإاكثج هد "ثإلدهللا:ث

اِّ ث َْ ثَج ءاِ ثِمدَ ثاْلِعْ دِهثَمد ثلَدْهثيَ ْتِدَك"ثكسدت  ثلق تدس،ثمتمه د ا ثإل ن  دسثبقتدم ثكةمدس،ثلدذاث"يَ ثقَبَِعثإِث

س:ث"فَ تَّتِْعنِ ثقَْهدِ َكثِلدَ اف  ثَ دِميً  "ح ثثييجدمزثلةبد ثقنثيد م ثقبد هثمينهد هثميك رهد ثقتتعسثبقمل

فع ثالرس ثقنثرجة ث  لس:ثآم ثمال ايثمقاه هم ؟ث   :ثإنثك هد ثرلدكثفدة.ثم د  ثرجد ثلمعد رثبد ث

 .جت :ثم حقثالمال ي ث  هللاثالمل ؟ث   :ثلمثخ جعثم ثاه كثمم لكثم ثقديعثحقهم 
ب لث  :"يد ثقبدِع"ثمق د دثادد اءهثمتدم   هثا دتجةب  ثلد ما هللاثاي دتج بةثل يدس،ثب  ددت رارثبدهثقضد  ث

 طدد ثاألبددمةث)يدد ثقبددِع(،ثم  مدد ثيصددت ثاألبث  ددهللاثمط ددتثابنددسثإراثكدد رث   ددس)ي ثقبددِع،ثيدد ثقبددِع،ثيدد ث

 .( …قبعِث
"مهدذاثهدمثختد  ثكة دَكثَ َذابن ثقَنثيََمسَّ مدس،ثلدذاثضدمنسثمد ثبهث   ثل م ةثال ابعة"ي ثقبِعثإِاِّد ثقََخد   

يشع ثبلمفسثممج دسث  دهللاثقب دس،ثمقادسثإامد ثفعد ثمد ثفعد ،ثم د  ثمد ث د  ثخمفد  ث   دس،ثااتهد ثكدة ث

إب اه هثالل  د ثمدعثقب دسثمت طفدسثمعدسثفهد ثيجد ثهدذاثالتد ثمد ثملد هثإ دم    ثاعدهثقخدمةثاإليمد نث

 .ماإل ة 
ثبَ َ ثَم ثيَفَعِ ثالَل َ ثيثيَثث": ج ءثح يثثالق آنثل ت  ثلن ثقاسفق ث ثالع     عَ  ثَجماِزيَس ث***ثيثيَذَهت 

 .َعِثَمالن سِث
ينس ثمال ي نثيثيممِثافع ثثيت  ثمالذاتثيثمقنث:"الت ثي" م:"ه ثجزاءثاإلحس نثإيثاإلحس ن

 ."اب ثآد ثفكم ثت ي ثت انث"..مقنث:"م ثب ثمال يسثب هثقبن ؤهث ئعثي ثم 
  .."سثيم  هم:"م ثم  ثمال يسثرز سثعثمل ا ثم ثل ت

  :قخ ثالمس هثالت رثبمال يس
 د  ثعثث  لسثإب اه هثألب سثمم ثفع دسثمد ثت طد ثمم د رث دمعسثمد ثملد هثإ دم    ث دمي ثمفعدة ثثم 

ثإِاِّد ثقََرىثفِد ثاْلَمنَد ِ ثقَاِّد  دْعَ ث َد َ ثيَد ثب نَد َّ د ثبَ َدَغثَمَعدس ثالسَّ ثفَ َمَّ ثَح ِد ه  ْ اَ ه ثبِغ ة   دَكثقَرْثثتع لهللا:ث"فَتَشَّ بَر 

د ثقَْ د َث د بِِ يَ ثفَ َمَّ اِ ثإِْنثَ د َءثعَّ ثِمدَ ثالصَّ ثَ دتَِج   َم ثَمتَ َّدس ثفَ ْاظ ْ ثَم َراثتََ ىث َ َ ثيَ ثقَبَِعثاْفَعْ ثَم ثت دْؤَم  

ْرِسد ْؤيَد ثإِاَّد ثَكدَذلَِكثاَْجدِزيثاْلم  ْ َعثال   ث َدْ ثَلد َّ ثلِْ َجتِ ِ ثَماَ َدْينَ ه ثقَْنثيَد ثإِْبدَ اِه ه  ثَهدَذاثلَه دَمثاْلدتَةء  نِ َ ثإِنَّ

")الص ف ِث/ ثَمفََ ْينَ ه ثبِِذْبح ثَ ِظ ه  تِ     .(107ث–ث101اْلم 
"،ثيرت جثك ثمس هثإلح  ئسثفد ثافسدسثمفد ثمجتمعدس،ث ف  ثلسثِم ثا اءثخ ل ث"يَ ثقَبَِعثاْفَعْ ثَم ثت ْؤَم  

جثبدد سث ندد ثالشدد ائ ،ثميجعدد ثلندد ثالع  تددةث سددهللاثعثقْنثيدد ىثِمدد ث  مبندد ثمق مالندد ثمقفع لندد ثمدد ثي فَدد ِّ

 .مالثن ء
أيها المسلمون احذروا من تعدي حدود هللا في النفدوت واألمدوال واألعدراض ، وأدوا الحقدوا 

 قبل أن تسخذ يوم القيامة من أعمالكم .



م ثتش بثالمر م ِثم ثالش شةثمالسج ئ ثمالمسك اِثيثاقم ثلدكثاربدحثملد كثملكد ثاربدحث ف  

 ..ِثم ث  تكحتثهذهثالمر م 
ملكد ثاربدحثتع م دكثب ل بد ث"ثاربدحثملد كثث:"يثاقم ثلكمتر ربثعثثمر ملسثم ثت ك ثال ب ث ي و

 .وكف حرب  مع هللا ورسوله فإن  الخاسر ال محالة  متع م ثب لرة 
 ..  دينكث يثاقم ثلكثاربحثمل كثملك ثق هثف ضثعثمركنثمم اعثالزك ةثثت ركثالصةة ي م
ثففد ملكد ثلد ثرحمدكثمبد ثمالد يكث"ثاربدحثملد كثث:"ل يسثم  فعثرحمسثيثاقم ثلك   ثلما ي م

 .النج ةرلكث
متستمل ث  د ثحقدم ثارخد ي ثمتنسد ثبد نثهند كثربثمط دعثثم ثت ك ثقمما ثالن سثب لت ف  ي م

 ..أله ه عثمردثالمظ لهثثإلهللاتتثثملك ث"ثاربحثمل كث:"اقم ثلكث   ثجم عثق م  ثالعت دثي
تدتثبد ثث"اربدحثملد ك:"يثاقدم ثلدكثفهللاثم د ابههثثمقخماتكثإخمااكلرقم ثمآك ثحقثح بوثا ي م

 .أللر به عثمردثالرقم ثثإلهللا
" اذبد  ولدد   :"نقول ل  وتسذي المسلمين بفعل  ولسان  ال كمج  ااكثمقميدثكظ لهثزمجت ي 

 بل تب إلي هللا وكف عن ال لم واألذْ.
عثماربدحثحدتثثإلهللاملك ثفقطثتتث"اربحثمل كث:"لكثثيثاقم ثقي مسمص ث  هللاثالمعص ةثفما ث ي 

 .. المعص ةثفهللاث  تك
 "فهللاث ت  ثم ض ِثعثيهمنث  ءك ثث"ثي ثك ثهؤيءثمَ  ههث

 للتضحية  د مةثإلهللاثقنثاه ئثقافسن ثفه 
الممظد ثالدذيثيدؤديثمظ فتدسثب م ادةثوف لمس هثالذيثير فظث  هللاثلةتسثف ثم ته ثهدذهثتضدر ة،

الط ددتثالددذيثيلدد  ثولع م ثالددذيثيعمدد ثبددإخة ثميثيغددمثهددذهثتضددر ة،اممإتقدد نثهددذهثتضددر ة،

والتداجر الصدادا األمدين الدذي ال ي دالي علدي الندات هدذه تضدحية  اإلاس نثبع مدسثهدذهثتضدر ة،
الزمجدةثالتد ثتط دعثزمجهد ثمتقدم ث  دهللاثوالزمجثالدذيثيعمد ثل عد ثافسدسثمقه دسثهدذهثتضدر ة،و

المسد هثالدذيثو  دهللاثإرضد ءثقبميدسثهدذهثتضدر ة،ثالملد ثالدذيثيعمد ثج هد ا ثوخ مته ثهذهثتضر ة،

ث..ك ثمس هثيق  ثخ مةثَلِلثملمجتمعدسثمألمتدسثفهدذهثتضدر ةو.يعفمثميس محثارخ ي ثهذهثتضر ة

ينفعسثهند كثيدم ثيثينفدعثمد  ثميثبندمنثإيثمد ثثف ي ثم ثيس كثف يقثالتضر ةثميسج ثلسثمم ف  ث

 ."قتهللاثعثبق تث   ه
 أخوة ا سَلم :
لد هللاثعث   دسثثالنتد ثقنثف د ميثعثتس بقعثاإلب ثالعجم ءثل تضدر ةثفد ث دت  ثفهللاثحجةثالمدا 

م  هث  ث   ثمعسثم ئةثا  دةثل فد ىثبهد ثجد هثإ دم    ث   دسثالسدة ثف مد ثقخدذثالر بدةثل نر هد ث

عثاكتدد ثعثاكتدد ثعثاكتدد ثحتددهللاثالنددم ثث-ثاألخدد ىينردد ث تدد ثثقيتهدد ثإل ددستتسدد بقثثاإلبدد قخددذِث

 ددت  ثعثثفد ث دد ءمك اهد ثتع د ثقاددسثكد ثثإل ددسالمددمِثفدهللاث ددت  ثعثمتتسد بقثثالعجمد ماِثتردت

ونحن مالندا إذا قيدل لندا  انفدروا فدي سدبيل هللا اثاقلندا إلدي .فه ثتضر ثبنفسه ثف ث ت  ثثيهمن
 اآلخرة. األرض رضينا بالحياة الدنيا من

 وأست فر هللا لي ولكم . . إلخ . أقول قولي هذاو
 الثانية:الخطبة 

 هللا أكبر هللا أكبر ال إله إال هللا هللا أكبر هللا أكبر وهلل الحمد . هللا أكبر-هلل رب العالمين  لحمدا
ضحوا عن أنفسكم وعن أهليكم متقدربين بدذل  إلدى ربكدم متبعدين لسدنة :أخوة ا يمان وا سَلم

يجدد نبيكم محمد صدلى هللا عليده وسدلم حيدى ضدحى عنده وعدن أهدل بيتده ، ومدن كدان مدنكم ال 
 .  األضحية فقد ضحى عنه النبي صلى هللا عليه وسلم جزاه هللا عن أمته خيرا  

وتجزي الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة ، فَل يشدتر  شخصدان فدي شداة واحددة وال 
أكثر من سبعة في بدنة أو بقرة ، ولكن لإلنسان أن يشر  في ثدواب أضدحيته مدن شداء سدواء 

أن تبلدغ  -:  ثَلثدة األولم سدبع بقدرة . واعلمدوا أن ليضدحية شدروطا كانت شاة أم سبع بدنة أ
السددن المعتبددر شددرعا وهددو خمددت سددنين فددي ا بددل وسددنتان فددي البقددر وسددنة كاملددة فددي المعددز 

أن تكدون سدليمة مدن العيدوب التدي تمندع ا جدزاء  -:  الشدرط الثدانيونصف سنة في الضدنن . 



ي ال تعدانا الصدحيحة فدي الممشداء ، والمريضدة وهي أربعة عيوب : العرجاء البين  لعها وه
البين مرضها وهي التي  هرت  ثار المدرض عليهدا إمدا فدي أكلهدا أو مشديها أو غيدر ذلد  مدن 
أحوالها ، ومن المرض البين الجرب والعوراء البين عورها بنن تكون عينها العوراء ناتردة أو 

فإنهدا تجدزم مدع الكراهدة ، والعيدب  غاررة ، أما إذا كانت ال تبصر بها ولكدن عورهدا غيدر بدين
الرابدع العجفدداء وهددي الهزيلدة التددي ال مددخ فيهدا ، فنمددا عيددب األذن أو القدرن فإندده ال يمنددع مددن 

تكدره ماء التي سقطت أسنانها أو بعضها فإنها تجدزم ولكنهدا تا جزاء ولكنه يكره ، وكذل  اله
 في ذاتها وصفاتها فهي أفضل . ، وكلما كانت األضحية أكمل 

مدن شدروط األضدحية أن تقدع فدي الوقدت المحددد للتضدحية شدرعا وهدو مدن  -:  الشرط الثالى 
الفراغ من صَلة العيد ، واألفضدل أن ينت در حتدى يفدرغ ا مدام مدن الخطبتدين وينتهدي ب دروب 
الشمت من اليوم الثالى بعد العيد فنيام الذب  أربعة يوم العيد وثَلثة أيام بعده ، وأفضدلها يدوم 

والذب  في النهار أفضل ويجدوز فدي الليدل . ومدن كدان مدنكم يحسدن الدذب  بنفسده فليدذب  العيد 
أضحيته بيده ، ومن كان ال يحسن فليحضر ذبحها فإن ذل  أفضل ، فإذا ذبحت عنه وهو غارب 
فَل بنت ويسميها عند الذب  فيقول إذا أضجعها للذب  : بسم هللا وهللا أكبر اللهم هذا مند  ولد  

عن فَلن أو فَلنة ، هذه هي التسمية الواردة ، وأما ما يفعله بعض العوام من مس  اللهم هذه 
 هرها من وجهها إلى قفاهدا فدَل أصدل لده ، وإذا ذبحهدا وندوْ مدن هدي لده ولدم ينطدا باسدمه 

إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرم ما نوْ » أجزأت النية لقول النبي صلى هللا عليه وسلم : 
  ..باسم من هي له أفضل اتباعا للسنة ولكن النطا « 

واعلموا أن للدذكاة شدروطا منهدا أن يقدول عندد الدذب  : بسدم هللا ، فمدن لدم يقدل باسدم هللا علدى 
ِ َعلَْيِه "الذبيحة فذبيحته ميتة نجسة حرام أكلها لقوله تعالى :  ا لَْم ُيْذَكِر اْسُم هللاَّ  "َواَل َتنُْكلُوا ِممَّ

ومدن شدروط  "مدا أنهدر الددم وذكدر اسدم هللا عليده فكدل  "عليده وسدلم : وقول النبدي صدلى هللا 
الدم بنن يقطع الحلقوم وهدو مجدرْ الدنفت والمدرم وهدو مجدرْ الطعدام ، ويدتمم  انهارالذكاة 

ذل  بقطع األوداج وهي الوردان عرقان غلي ان محيطان بالحلقوم يثعب منهما الددم ألن النبدي 
يحة التي ال تفري أوداجها ، وجميدع الرقبدة مدن أعَلهدا إلدى صلى هللا عليه وسلم نهى عن الذب

أسفلها موضع للذب  ، لكن األفضل نحر ا بل من أسفل الرقبة في الوهدة التي بين أصل العنا 
والصدر ، وذب  البقر وال نم من أعلى الرقبة أي مما يلي الرأت ولو ذبحهدا مدن وسدط الرقبدة 

وال تحددوها وهدي تن در ، وال تدذبحوها وأختهدا تن در أجزأت ، واذبحوا برفدا وحددوا السدكين 
إليها ، وامروا السكين بقوة وسرعة واضجعوها على جنبها األيسدر أو األيمدن علدى حسدب مدا 
يتيسر لكم ويكون أري  لها ، وال تلووا يدها على عنقها من خلفها عند الدذب  فدإن ذلد  تعدذيب 

رقبتها قبل أن تموت . وكلدوا مدن األضداحي  روالها وإيَلم بَل فاردة لها ، وال تسلخوها أو تكس
واهدوا وتصدقوا ، وال تعطوا الجدزار أجرتده منهدا بدل أعطدوه أجرتده مدن عنددكم وأعطدوه مدن 

، ومدن أهددي إليده شديء منهدا أو  أو صدقة إن كان فقيرا   األضحية إن شرتم هدية إن كان غنيا  
 يره .تصدا به عليه فهو ملكه يتصرف فيه بما شاء من بيع أو غ

هدذه األيدام الثَلثدة المقبلدة  اليوم يوم عيد التضحية والفداء يوم المرحمة والتدراحم والتدزاور و
هي أيام التشريا التي ال يجدوز صديامها كمدا ال يجدوز صديام يدوم العيدد ، وهدي التدي قدال فيهدا 

فيهدا  أيام التشريا أيام أكدل وشدرب وذكدر هلل عدز وجدل فدنكثروا"النبي صلى هللا عليه وسلم : 
 . "من ذكر هللا بالتكبير والتهليل والتحميد في أدبار الصلوات وفي جميع األوقات 

واعلموا أن خير الحديى كتاب هللا وخير الهدي هدي محمد صلى هللا عليه وسدلم وشدر األمدور 
محدثاتها ، وإيداكم واالنجدراف خلدف التيدارات المنحرفدة التدي تصددكم عدن ديدنكم وتعدوقكم فدي 

ربكدم خلددف نبديكم ، ، اللهددم حبدب إلينددا ا يمدان وزيندده فدي قلوبنددا وكدره إلينددا الكفددر السدير إلددى 
والفسوا والعصيان ، واجعلنا من الراشدين ، اللهم انصرنا على أعدارنا وأصدل  أمورندا واهدد 

وقومدوا إلدي رحدالكم راشددين والتنا لما فيه الخير والصَلح في ديننا ودنيدا  إند  جدواد كدريم .
 مكم هللا .يرحمني ويرح

 


