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 االنقياد واالستجابة ألوامر اهلل من خالل قصة الذبيح  :خطبة عيد األضحى
 م9201 أغسطس 11 -هـ 4014ذو احلجة  10بتاريخ: 

 عناصر الخطبة:
 العنصر األول: استجابة اخلليل وابنه عليهما السالم ألوامر هللا 

 العنصر الثاين: بني استجابة الصحابة هلل ورسوله واستجابتنا
 وسننهاألضحى : آداب عيد الثثالعنصر ال

 المقدمة:                                                            أما بعد:
 العنصر األول: استجابة اخلليل وابنه عليهما السالم ألوامر هللا 

بالًء إبرااييم عليرا السرالم ؛  هرو أحرد أوز ال ر م إن االبتالء سنة كونية وال سيما يف حياة األنبياء عليهم السالم؛ ومن أشد األنبياء  عباد هللا:
 حممد صلى هللا وسلم عليهم أمج ني.اخلمسة من الاسل: نوح وإبااييم وموسي وعيسى وخامتهم 

ة  إبااييم ابتلي يف قوما وولده؛ ويل يناك أشرد برالًء مرن إحااقرا رلنراولكك ولجنرن هللا هراه منهرا وسرلة منهرا صر ة اقحرااعكك وال  رة م او ر 
 .سأل وبَّا أن يَرَهَبا ولًدا صاحلًا، عوًضا عن قوما، ويؤنسا يف غابتا، وي يُنا على طاعة وب ِّا ومذكووة يف ال اآن الجنامي ؛ ب ديا 

ََ هللاُ ععرراَءه  َرَاََقَررُا ولررًدا صرراحلًا ررَن  ل َّراحلِِّّنيِّ  :} اسرتاا َ ِّ َيررِة زِّ مِّ ررِة إَِّ َ َو  ِّ َسرريَرِهدِّينِّ َو ََايِّ  ِّ ِ ررِاَهُه بِّالُرراَلمل َحلِّرريمل َوقَراَل إِّ : ال ررا ا {)  َرَبشَّ
َع إبااييم بولده إمساعيل يف سن كبري ، ووع يف التوواة أنرا كران يف الساعسرة والنمرانني مرن ال مرا، (.101 - 99 ولنرا أن نتييرل كرم يجنرون  و

 بتهما لالكتاى كم يجنون قدوه عند والديا وحم؛ ا باقاَّ  عيُنا، وت لَّق قلبُ قدو يذا الط ل الذي جاء على شوع كبري وانتظاو طويل،  أحبَّا و 
يذية إ  أمها األطباء ويضحي رلالاز والن يس من أجل اقهراَ؛ وكرم ت ردو  –منالً  -إن الواحد منا لو أتخا يف اقهاَ مخس سنوا  

َع مبولوع ب د طول يذه املدةلكك  ما رلك لو كان َلك ب د ستةل ومثانني عامالكك   احتا لو و
َع إبااييم عليا السالم إبمساعيل؛   أي كرب وتاعاع وصاو يذية مر  أبيرا ويشري م را، وعلرى يرذا  رإن إمساعيرل يف  ؛ماحلة الس يم ا وبلغ و

يف سررن بدايررة الشررباَ شالشررة عشررا عامررا ت ايبررا، ووالررده قررد قرراَو املانررة عررام، ومررن امل لرروم أن الوالررد حينمررا يجنرررب يف السررن يرر عاع ضرر  ا، ويبرردأ 
 تماع على ولده ب ووة كبرية .االع

ا شدة البالء حينما أيما هللا ت ا  أن يتو  إبااييم بن سا الذبح، مل خيربه هللا أنا سيمو   يهون األما، وال يطلة منرا أن ياسرل ربنر ونالحظ
 .ككيتو  َحباك ..... يتو  ماَالالوحيد إ  م اكة، وال يطلة منا أن يجنل ا أمااً تنتهي با حياتا.. إمنا يطلة إليا أن يتو  يو بيده

 ككن، لو ختيل أحده يذا األماو ونالحظ أن إمساعيل كان يو الوحيد يف  يذا الوقت ليس لا إخوة آخا 
ِ ِّ   َرَلمَّا بَرَلَغ َمَ ُا  لسَّرِ َي قَركك؛ }وهللا إنا لبالء ال يطي ا إال األنبياء كيل ت وى على َلك ل كماَا لو أماك هللا بذبح ولدك وحيدك ل بُرَيَّ إِّ اَل يرَ

 َُّّ ُدِِّ  إِّن َشر َء   ََا تَررَاَى قَراَل أَيَبَرتِّ   ِرَ رِل َمرا تُرؤَمُا َسرَتاِّ َِحَبَُك  َرننظُِا َمرا ِ ِّ َأ رَن  ل َّابِّاِّيَن أََوَى يفِّ  ِلَمَنامِّ َأ  لرم يردعع، ومل (؛ 102 :ال را ا ) مِّ
يررو كررال إمنررا   ؛سررلم يف جرر ع، وال يطيرر  يف اضررطااَإنررا ال يلررا يف ان عرراي، وال يست واالسررتاابة واالن يرراع؛ خياجلررا إال شرر وو الطاعررة والتسررليم

 ككالاضا والطمأنينة واهلدوء
 !ملاذا أخرب إبراهيم ولده ابألمر ؟وهنا وقفة: 

ا؛   راألما يف حسرا إن إبااييم مل أيخذ ابنا على غاة )  اأة( لين ذ أما وبرا وينتهري؛  إمنرا ي رام األمرا عليرا كالرذي ي رام املرألو  مرن األمر
 يجنذا..... وبا يايد كك  ليجنن ما يايد ككك
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، ال قهررااً واضررطااواً، لينررال يررو ااخررا أجررا الطاعررة، واسررتاابة واستسررالماً وان يرراعاً ، وأن أيخررذ األمررا طاعررة وي لررم األمررا وابنررا ينبالرري أن ي ررا 
 كوليسلم يو ااخا ويتذوع حالوة التسليمك

 :أبرت أوصريك يشرياء اية والطاعة واالن يراع مرن إمساعيرل الرذبيح عليرا السرالم؛ يوصري أره قبرل التن يرذ قراناًل: وانظا إ  مدى الرب واالستااب
يررك أن  ررال تن ررذ أمررا هللاكك   دمحرري تأخررذك الشرر  ة وجهرري  إ كرريال تنظررا   وأن جت ررل وجهرري علررى األوم ككتررابي يرردي كرريال أضررطَا  أَو

مااويرا علرى حل ري ليجنرون إسراع أواشرحذ شر اتك و ككك ن عمري  يرن أ أجراي وترااه أمري  تحر نواك ف عي شيابك كيال يتلطخ عليها شر  مر
وال ترردخل كك وال ختربيررا كيررف َحبتري وكيررف وبطرت يررديكك هللا أمراوقررل هلررا اصرربي علررى كك وأقرراأ أمري مررن السرالم؛ أيرون  ررإن املرو  شررديد

ن رم ال رون  :برااييم عليرا السرالمإ  رال كك  ال تنظا إليا حىت ال جت ع وال حتر نَا وأيت غالما منلي إو كك عليَّ  ال بيان كيال يتادع ح هناعليها 
 ككما هللاأنت اي ولدي على أ
قرال: ان لبرت،   رال لرا: أط رن نرا ط نرا،  كوقيرل ان لبرت.   رال لرا إمساعيرل: مرا لركل ؛ لرم كرك شري ا ولرده السجنني على حلقإبااييم   أماَّ  

ألن هللا وكرأن السررجنني ت رول بلسرران احلرال: اي إبررااييم أنرت ت ررول اقطر ؛ وَو ال رر ة ي رول ال ت طرر  كككك   لمرا ط ررن نرا نبررت ومل ت طر  شرري ا،
 يشررررأ هلررررا أن ت طرررر ، ألن السررررجنني ال ي طرررر  بطب ررررا وبذاتررررا وإمنررررا خررررالق ال طرررر  يررررو هللا ت ررررا  وحررررده،  ررررا  خررررالق للسرررربة مل تبرررراوك وت ررررا 

اع وخالق النراو الره يري سربة لقحرااع،  النراو مل حتراع نرا هللا إبرااييم عنردما أُل ري  يهرا ألن هللا واملسبَّة،كما أنَّ هللا ت ا  يو خالق اقحا 
يرذا  رداء و  ؛: اي إبرااييم قرد صردقت الرا ايينروعقتهرا و ؛ ن حتراع نبيرا إبرااييم عليرا السرالملم يشأ هلا أوقد سلبا منها ؛  ت ا  خالق اقحااع 

أي أن هللا ت رررا  خلرررأ  ؛[107: ]ال رررا ا  {َو َرررَديِرَناُه بِّرررذِِّبحل َعظِّررريمل }ا كررربن مرررن اجلنرررة. قرررال ت ا : نظرررا إبرررااييم  رررإَا جربيرررل م ررر ؛ابنرررك
 .لا كبشا أقان عظيم احلام والربكة إمساعيل من الذبح ين ج ل  داءً 

 وقد صوو أحديم َلك أعع ت ويا يف أبيا  وان ة؛ ويي ق يدة طويلة اقتط ت منها ما يؤعي الالام املنشوع:
 أمرت بذحبك اي ولدى *** فانظر ىف األمر وعقباه  و 

 عل ما تؤمر أبتاه  ــــــــــــــــــــــبال فزع *** اف البنيب اـــــــــوجي
 لن نعصى إلهلى أمرا *** من يعصي يوما مواله  ؟!!

 لم االبن لرداه  ــــــــــــــينا *** واستســـــــــــــواستل الوالد سك
 اه  ـــــــــــــــــــبني *** كى ال تتلقى عينـــــاه برفق جلــــــــــــــــــألق

 را أيابه  ؟؟ـــــــل أمــــــــــــــــــم قلبا أبواي *** يتقبـــــــــــــــــــأرأيت
 ح ويرضاه  ؟؟ــــــــا يتلقى *** أمرا ابلذبـــــــــــــأرأيتم ابن

 اء يقبله هللا   ـــــــــــودع ز الكون ضراعات ***ـــــــــــــــــوهت
 اء ومياه  ـــــــــــــــل للمأل األعلى *** أرض ومســـــــــتتوس

 ويقول احلق ورمحته  *** سبقت يف فضل عطاايه  
 ديناه  ــــــــــــــال حتزن *** اي إبراهيم ففقت الرؤاي د  ــــــص

 وتن يذ.وان ياع واستاابة أنينة ووضى وتسليم.. ل د أسلما..  هذا يو اقسالم يف ح ي تا، ش ة وطاعة وطم
ـــاد هللا: إن يرررذا األمرررا جررراء ابرررتالًء واختبررراواً وامتحررراهً قبرررااييم وابنرررا إمساعيرررل عليهمرررا السرررالم؛  لمرررا  هرررا منهمرررا االستسرررالم واخلضررروع  عب

امل رلحة يف الرذَّبح كانرت هشر ًة مرن  نَّ إ   ا هللا:قرال اقمرام ابرن ال ريم ومحرواالستاابة؛ وأتكد َلك؛ ج ل هللا ال داء قمساعيل عليا السالم؛ 
اهلردااي ال  م وتوطني النَّ س على ما أما با،  لمَّا ح لت يذه امل لحة، عاع الرذَّبح م سردة،  ُنسرخ يف ح  ِّرا،   راو  الرذَّرنح وال راابني مرن 
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 بن عباس وضي هللا عنهما: من  ضرل هللا علرى األمرة أنرا مل يرتم الرذبح قال عبدهللا(؛ و جالء األ هام  )ال يامة والضَّحااي ُسنَّة يف ات باعا إ  يوم
 قمساعيل عليا السالم؛  لو مت الذبح ألصبح َبح األوالع سنة.

 وقال اقمام أبو حني ة:  يا عليل على أن من نذو أن يذبح ولده يل ما َبح شاة.
د ضررار لنررا أووع األمنلررة يف ال ررداء والتضررحية واالسررتاابة واالن يرراع والطاعررة إَا كرران اخلليررل وابنررا إمساعيررل عليهمررا السررالم قرر أيهــا املســلمون:

سرن ا ا ألواما هللا ع  وجل؛   لينا أن نضحي يموالنا وأوقاتنا وأ  النا وأقوالنرا وه لهرا كلهرا طاعرة واسرتاابة وخضروعا   عر  وجرل؛ ويرذا مرا 
 يف عن اه التاز إن شاء هللا ت ا  كك

 بني استجابة الصحابة هلل ورسوله واستجابتنا العنصر الثاين:
ُيبوا  ِّ وللاَّ  عبــاد هللا: ََا ل ررد أمرراه هللا عرر  وجررل رالسررتاابة   ولاسررولا وأخررربه أن يف َلررك حياتنررا   ررال:}اَي أيراَهررا الررذيَن آَمنُرروا اسررَتاِّ سررولِّ إ

 ( . ت سري ابن كنري يِّيجُنِم {   ي اقسالم إحيا يم ب د موهتم رلجن ا. )(؛ قال الساد ِّي : } لَِّما كُِ 25ععاُكم ملا ُكِيِّيجنِم{ )األن ال: 
؛  َرَ ررِن َأ ِّ َسرر ِّيدِّ بِررنِّ اِلُمَ لَّررى -مرر  أنررا كرران يف ال ررالة  –وقررد عاتررة النررا صررلى هللا عليررا وسررلم وجررال أبطررأ يف إجابتررا صررلى هللا عليررا وسررلم 

دِّ  َررَدَعاِِّ  ِ ِّ ُكِنررُت ُأَصررل ِّي.  َرَ رر قَرراَل:  ُكِنررُت ُأَصررل ِّي يفِّ اِلَمِسرراِّ َِّّّ: إِّ ِبررُا؛  َرُ ِلررُت اَي َوُسرروَل ا ُ َعَلِيرراِّ َوَسررلََّم  َرلَررِم أُجِّ َّّ َِّّّ َصررلَّى ا اَل أمََلِ يَرُ ررِل َوُسرروُل ا
ََا َعَعرراُكِم لَِّمررا ُكِيِّرريجُنِم { يُبوا َِِّّّّ َولِّلاَُّسررولِّ إِّ ُ:} اِسررَتاِّ َّّ ة علررى املسررلم أن يتنررل أوامررا هللا، وأن  تنررة ويررذا عليررل علررى أنررا  رر؛ )البيرراوي(  ا

 ، وأن كذو مما خالف الن وص.-صلى هللا عليا وسلم-نواييا، وأن ي مل بجنتاَ هللا وسنة وسولا 
َي من ساعة استاابة ال حابة الجناام ألوامرا هللا ووسرولا؛ م راوه برني َلرك وبرني واق  نرا وإني يف يذه ال االة الساي ة أسوع لجنم ب ض النما

َي كك   امل اصا يف تطبيق يذه النما
رر  :النمــوذا األول: حتــرم اخلمــر َُ َواأِلََِاَلُم وِِّجررِس مِّ ررُا َواأِلَِنَ ررا َررا اخِلَِمررُا َواِلَمِيسِّ ِن َعَمررلِّ الشَّررِيطَانِّ ملررا نرر ل قولررا ت ررا :} اَي أَيراَهررا الَّررذِّيَن َآَمنُرروا إِّمنَّ
يرة نرا إ  أمراكن شرَا اخلمرا رملدينرة ليربلالهم التحرامي؛ قَراَل 90ملانردة:  َاِجَتنُِّبوُه َلَ لَّجُنِم تُرِ لُِّحوَن{ )ا (؛ أخرذ يرذه اايرة ب رض ال رحابة َو

َِ َجرراَء َوُجررلِ  ِ ِّ َلَ ررانِِّم َأِسرر ِّي أََر طَِلَحررَة، َو ُرراَلًه َو ُرراَلًه، إِّ ُ َعِنررُا:  إِّ َّّ ررَي ا ََاَكل قَرراَل:  َرَ رراَل: َوَيررِل بَرَلاَلجُنررُم اخلَرر أَنَررُس بِررُن َمالِّرركل َوضِّ رَبُل  َرَ رراُلوا: َوَمررا 
َهرا َوالَ وَاَجُ وَيرا بَرِ رَد َخررَبِّ   الاَُّجرلِّ   )البيراوي(؛  رانظا كيرف كانرت اخلمرا ُحا َِّمتِّ اخلَِمُا، قَاُلوا: أَِياِِّع َيذِّهِّ ال ِّاَلَل اَي أََنُس، قَاَل: َ َما َسأَُلوا َعنرِ

لاسولا م  أول خربلكك  ما أمجل مساوعة ال حابة وضري هللا عرنهم يف االسرتاابة ألمرا هللا شاانم منذ سنني طويلة؛ وم  َلك استاابوا   و 
لررك واضررح يف قرروهلم انتهينرراكك  اخلمررا يف طرراع املدينررة مباشرراة عنرردما مس رروا  ررأواقوا تبرراوك وت ررا  ولررو كرران يررذا األمررا علررى خررال  أيرروانهم، َو

قراون اخلرب، ومل يجنت وا رالنتهاء عن الشَا وينتظاوا حرىت يسرألوا وسرول هللا عرن يرذه اخلمرا الره عنرديم، ومل ي ولروا يف يرذا إضراعة للمرالككك 
َلررك يرردمن اخلمرروو وامليرردوا كك وال أويررد أن  مررن يتلرروا آاي  هللا ويسررم ها لرريالً وهنرراواً وي رراأ آاي  التحررامي وي ررلى نررا ومرر وبررني بررني َلررك 

 أسدسل يف امل اوه  حىت ال أطيل على أمساع حضااتجنم وك ى رلواق  امل اصا على َلك عليال كك
  ن ص ية بنت شيبة قالت: بينا حنن عند عانشة،  ذكاه نساء قاين و ضلهن.   الت عانشرة، وضري هللا عنهرا:  :النموذا الثاين: احلجاب

ومرررا وأيررت أ ضررَل مرررن نسرراء األن رراو أشررد  ت رررديً ا بجنترراَ هللا، وال إيرراًه رلتن يرررل. ل ررد أن لررت سرررووة -وهللا -اء قرراين ل ضررال وإِ إن لنسرر
ُُماِّيِّنَّ َعَلى ُجُيونِِّّنَّ {، ان لة إليهن وجاهلن يتلون عليهن مرا أنر ل هللا إلريهم  يهرا، ويتلرو الاجر ا وابنترا وأخترا، ل علرى اماأترالنوو:} َوِلَيِضاِِّبَن ِبِّ

َُاحَّرل  راعتاا  برا، ت رديً ا وإيراًه مبرا أنر ل هللا مرن كتابرا،  أصربِحنَ 
 وواء وسرول وعلى كل َي قاابة،  مرا مرنهن امراأة إال قامرت إ  مِِّاطهرا امل

 بسند صحيح( هللا صلى هللا عليا وسلم ال بح م تااا ، كأن على و وسهن الالارن.  )ت سري ابن كنري؛ و أخاجا أبو عاوع بنحوه
ل ررد ن لررت آيررة احلارراَ يف املسرراء؛ وأخرررب كررل صررحا  أيلررا؛ وجرراء  النسرراء يف صررالة ال اررا خلررف النررا صررلى هللا عليررا وسررلم  عبــاد هللا:

حمتابا ؛ كأن على و وسرهن الالرارن؛ قرال ابرن قتيبرة يف غايرة احلردي: واألشرا:   أصربحن علرى و وسرهن الالرارن: أي أن املراو  كانرت مرن 
؛ قراون برني َلرك وبرني نسراء املسرلمني يف يرذه األايم؛ واملراأة ختراي مرن بيتهرا كاسرية عاويررة وع،   راو علرى الرا وس منهرا منرل الالرارن شر ا أسر
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ء مت طاة حتيي نا شياطني اقنس واجلن من كل مجنانككك ويي تتلوا آاي  هللا اله ن لت منذ أكنا مرن أوب رة عشرا قراه مرن ال مرانكك أمرا نسرا
 استانب من خالل سواع الليلككك  أين يؤالء من يؤالءكك األن او  

َِي عملرِي يف االسررتاابة؛  حينمرا خلَر  النرا  قصـة خلـا النعـال: :ثالـثالنمـوذا ال ن َليرا يف ال رالة خلرر   -صرلى هللا عليرا وسرلم-ويرذا منرو
َنَمرررا َِ خلررر  نَرِ َلِيرررا  ال رررحابة نِّ ررراهلم؛ أتسرررًيا وُمتاب رررة لرررا،  َرَ رررن أ  سررر يد اخِلُرررِدوِّي  قَررراَل: بَريرِ ِصرررَحابِّاِّ إِّ ُ َعَلِيررراِّ َوَسرررلََّم ُيَ رررل ِّي يَِّ َّّ َِّّّ َصرررلَّى ا َوُسررروُل ا

 َُّّ َِّّّ َصرلَّى ا را َقَضرى َوُسروُل ا ََلَِّك اِلَ رِوُم أَِلَ رِوا نَِّ راهَلُِم.  َرَلمَّ َمرا مَحََلجُنرِم علرى إل رانجنم »َل:  َعَلِيراِّ َوَسرلََّم َصراَلتَُا قَرا َرَوَضَ ُهَما َعِن َيَساوِّهِّ؛  َرَلمَّا وََأى 
ُ َعَلِيراِّ َوَسرلََّم: « ن الجنمل َّّ َِّّّ َصلَّى ا َنا نَِّ الََنا.  َرَ اَل َوُسوُل ا رِبِّيرَل أََاِِّ  َرَأِخرَبَِِّ أَنَّ  يهَمرا قرذوا إَِّا َجراَء »قَاُلوا: وَأَيِرَناك أل يت ن ليك  َأَِلَ يرِ إِِّن جِّ

َد  َرِليرَ  ََى  َرِلَيِمَسحِ أحدُكم إَِّ  اِلَمِساِّ َماِنظُِا  َإِِّن وََأى يفِّ نَرِ َلِياِّ َقَذوًا أَو َأ  .(بسند صحيح أبوعاوع والداومي  « )ُا َولُِّيَ ل ِّ  ِّيهِّ
يراع  انظا إ  ال حابة مل ينتظاوا حىت انتهاء ال الة ليسألوا الاسول عرن َلرك؛ برل امتنلروا األ  رال قبرل األقروال؛ ويرذا يردل علرى سراعة االن  

 ستاابة والتأسي رلنا صلى هللا عليا وسلم يف كل أقوالا وأ  الاككواال
جرراً أغضررة النرراَّ صررلى هللا عليررا وسررلم ل رردم سرراعة االسررتاابة وكنرراة  أيهــا املســلمون: وحنررن يف موسررم حررهللا بيررت هللا احلرراام؛ أسرروع لجنررم منَو

ُ َعَلِيرراِّ سررؤال أحررد ال ررحابة وتاعيررد الجنررالم علررى النررا صررلى هللا عليررا وسررلم شررال  مرراا َّّ َِّّّ َصررلَّى ا  كك  َ ررِن َأ ِّ ُيَايِررراََة قَرراَل:  َخطَبَرنَررا َوُسرروُل ا
ًًث .   رال وسروُل َوَسلََّم  َرَ اَل أيها الناُس ك قد  ام هللاُ عليجنم احلهللاَّ  حااوا   ال وجِل : أكل عامل ل اي وسوَل هللاِّ ك  سرجنت . حرىت قاهلرا شرال

َم لررو قلررُت : ن ررم . لوجبرررت . وملررا اسررتط تم .   قررال َوِو مررا ترراكُتجنم .  إمنرررا يلررك مررن كرران قرربلجنم بجننرراةِّ سرررؤاهلِِّّم هللاِّ صررلَّى هللاُ عليرراِّ وسررلَّ 
ء  أتوا منُا ما استط تم . وإَا ء  دعوُه  )مسلم( واختال ِّهِّم على أنبيانِّهم .  إَا أماُتجنم بشيل  .هنيُتجنم عن شيل

ال  وعدم االن ياع والطاعة لألوامرا؛ وكضرِا يف َلرك   رل اليهروع مر  موسرى عليرا السرالم حينمرا ألن من قبلنا كانوا كنريي األس لة واالخت 
وشدعوا علرى أن سرهم  شردع هللا علريهم؛ قرال ابرن كنرري:  لرو  -وق ة الب اة م او ة يف سووهتا -اختل وا يف أما ال تيل  أمايم أن يذحبوا ب اة؛ 
 م شدعوا  شدع عليهمكك مل ي دضوا ألج أ  عنهم أعىن ب اة، ولجننه

كاالسرتاابة يناك أمنلة كنرية ح ل نا ال اآن والسنة يف األواما والنوايي ومدى ساعة استاابة ال حابة هلا ال يتس  امل رام لرذكايا   عباد هللا:
َكا على سبيل املنال ال احل ا؛ ويجن ي ال العة ما أحا  رل نقككللاهاع واقن اع وغري َلك  ؛ وما 

استااَ   ولاسولا صحبة احلبية يف ااخاة والشَا من يديا الشاي تني؛ وسح ا سح ا وحساة وخساوة ملن مل يسرتاة ألوامرا   هني ا ملن
 هللا ووسولا وينتهك احلاما  يف األشها احلام كك 

 وسننهاألضحى : آداب عيد ثالثالعنصر ال
ال يد اله  ة أن نسنت نا من يدي نبينا صلى هللا عليرا وسرلم يف يروم نذكاكم ييم آعاَ وسنن األضحى وحنن يف يوم عيد  أحبيت يف هللا:

 واله تتمنل  يما يلي:  األضحى
 أواًل: االغتسال قبل اخلروا إىل الصالة 

ُل يرَرِوَم اِل ِّطِراِّ قَرِبرَل أَِن يَراِلرُدَو إَِّ  ا  َِّّّ ِبَن ُعَمَا َكاَن يَراِلَتسِّ َكرا النرووي ومحرا هللا ات راع ال لمراء   د صح يف املوطأ وغريه : أَنَّ َعِبَد ا ِلُمَ رلَّى. ؛ و
 على استحباَ االغتسال ل الة ال يد .

 يةاألضحذبح اثنياً: 
َناَك اِلجَنِوشَرَا  مباشاة؛ ل ولا ت ا : } ب د صالة ال يد الذبح يستحةو     -1{)الجنروشا: إِّنَّ َشرانَِّ َك ُيرَو اأِلَبِرَدُ  *َ َ ل ِّ لَِّاب َِّك َواحِنَرِا  *إِّهَّ أَِعطَيرِ
 ن الرباء وضي هللا عنا قال:  خاي النا صلى هللا عليا وسلم إ  الب ير    رلى وك ترني،   أقبرل علينرا بوجهرا وقرال: إن أول نسرجننا يف  (؛ 3

عرن النرا صرلى هللا  ووقت الذبح أوب ة أايم، يوم النحا وشالشة أايم التشايق، ملرا شبرت . يومنا يذا أن نبدأ رل الة   ناج   ننحا  ]البياوي[
 . ) ابن حبان وأمحد والبيه ي(عليا وسلم أنا قال:  كل أايم التشايق َبح  .
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أال أيكل حرىت ياجر  مرن ال رالة  يأكرل مرن أضرحيتا إن كران لرا أضرحية،  رإن مل يجنرن لرا مرن أضرحية  رال حراي أن أيكرل قبرل  كما يستحة
 [.أمحد والبيه يم حىت ياج  من امل لى  يأكل من أضحيتا  ] كان وسول هللا صلى هللا عليا وسلم ال يط  ؛   دال الة

 اثلثاً: التكبري يوم العيد 
َكررراوا هللا يف أايم م ررردوعا  { )الب ررراة عيرررد األضرررحى؛ رررالتجنبري مرررن السرررنن ال ظيمرررة يف   (، ول ولرررا عليرررا ال رررالة 203 :ل ولرررا ت رررا  : }وا

َكررا    والسرالم: وأوجرح أقرروال أيرل ال لررم أنرا يبردأ مررن  ارا يرروم عا رة إ  ع را آخررا يروم مررن  (؛م مسرل )  أايم التشرايق أايم أكررل وشرَا و
قال احلا ظ ابن حاا :] وأصح ما ووع  يا عن ال حابة قرول علري وابرن مسر وع  ؛أي يجنرب ب د شال  وعشاين صالة م اوضة ؛أايم التشايق

وضري هللا عنرا يجنررب مرن صرالة  -ابن مس وع –ع قال كان عبد هللا وووى أيضاً بسنده عن األسو ؛ أنا من صبح يوم عا ة إ  آخا أايم مىن [ 
 هللا أكرب هللا أكرب و  احلمد. ؛ال إلا إال هللا ؛ي ول: هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب ؛ اا يوم عا ة إ  صالة ال  ا من النحا

ينهم أاي كران ل ظهرا منرل قرول ب ضرهم لرب ض : ت برل هللا منرا ومرنجنم؛ ومن آعاَ ال يد التهن ة الطيبة اله يتباعهلا الناس  يما ب: رابعاً: التهنئة 
 أو عيد مباوك وما أشبا َلك مرن عبراوا  التهن رة املباحرة ؛ وعرن جبرري برن ن رري ، قرال :  كران أصرحاَ النرا صرلى هللا عليرا وسرلم إَا الت روا

 .ح: إسناعه حسن(ابن حاا يف ال تيوم ال يد ي ول ب ضهم لب ض ، تُرُ بِّ ل منا ومنك . ) قال 
 خامساً: التجمل للعيدين

قال :  كان للنرا صرلى هللا عليرا وسرلم جبرة يلبسرها لل يردين ويروم اجلم رة ) صرحيح ابرن خ يرة(؛ وعرن احلسرن السربي قرال: أمراه   ن جابا 
 احلاكم( ن ما هد.)ما هد وأن نضحي يمثوسول هللا صلى هللا عليا وسلم يف ال يدين أن نلبس أجوع ما هد وأن نتطية يجوع 

 الصالة من طريق والعودة من آخرسادساً: الذهاب إىل 
ََا كَ  ُ َعَلِياِّ َوَسلََّم إِّ َّّ ا َصلَّى ا ُهَما قَاَل:  َكاَن النَّاِّ ُ َعنرِ َّّ َي ا َِّّّ َوضِّ  اَن يَرِوُم عِّيدل َخاَلَف الطَّاِّيَق.  )وواه البياوي( َ ِن َجابِّاِّ ِبنِّ َعِبدِّ ا

 :السرررالم علرررى أيرررل الطررراي ني، ومنهرررا :أيرررل ال لرررم لرررذلك ب رررض احلجنرررم منهرررا: إ هررراو شرر انا اقسرررالم رلرررذياَ واقايَ، ومنهرررا وقررد تلمرررس
يروم ال يامرة مبرا ُعمرل عليهرا مرن اخلرري   أخباويرا ُ د ِّ ليشهد لا الطاي ان عند هللا يروم ال يامرة، واألوم حُتر ومنها:الت ا ل بتالري احلال إ  املال اة، 

حرروانهللا النرراس مررن االسررت تاء والت لرريم واالقتررداء أو ال رردقة  منهررا: قضرراء؛ و املسررلمنيايبهم بجننرراة نررإغا ررة املنررا  ني واليهرروع ول ومنهررا: والشررا  ؛
 أن املالنجنة ت ف على م دع الطاع تجنتة كل من يا من ينا يناك ؛ وقيل غري َلك.ومنها: أو لي وو أقاوبا ولي ل ومحا؛  ؛على احملتاجني

 صلة الرحمسابعاً: 
 .ألن ال طي ة واخل ام سبِة ل دم و   األعمال؛ وقد تجنلمنا عن َلك يف خطبة عيد ال طا رلت  يل حتت عنوان: ال يد وصلة األوحام  

  أايم العيد دون إسراف أو تبذيرتشرع التوسعة على األهل والعيال يف :اثمنا
الضرروابي الشرراعية الرره أوشررده إليهررا عيننررا احلنيررف ب يررداً يف حرردوع َلررك و الع؛ شرراع اقسررالم يف يررذه األايم إعخررال السرراوو علررى األيررل واألو 

ِسرررررراِّ ِّنَي{ عمرررررا يالضررررررة هللا تبرررررراوك وت ررررررا  مررررررن اقسرررررراا  والتبررررررذيا ؛ م ررررررداقاً ل ولررررررا ت ررررررا :} وَُكلُرررررروا َواِشررررررَابُوا َوالَ ُتِسرررررراُِّ وا إِّنَّررررررُا الَ كِّرررررر
ُ
ةا امل

اقسرراا  والتبررذيا يف شررىت صررووه ، يف املأكررل واملشررَا واملسررجنن والد يررا، وسررانا األغرراام (؛   لررى املسررلم إَن أن يتانررة 31) األعرراا :
 يو اقساا . إضاعة املال املشاوعة، ألن اقساا  تبديد للمواوع،  وإضاعة للناوا ، من أجل يذا  إن أيم ما  سا  با

 صلى هللا عليا وسلم يف مجي  أعمالنا وأقوالنا وأ  النا كك يذا يو يدي نبيجنم صلى هللا عليا وسلم يف يوم ال يد؛ أال  لنتمنل نديا
 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛؛؛؛؛                 وكل عام وأنتم بخير؛؛؛؛؛       الدعاء؛؛؛؛؛؛؛

 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية
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