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 فريق التفريغ بموقع الطريق إلى ه
 يـــقـــد

 

ة " س  "فقه اأضحية والعقيقةمن س
 فضل اأضحية
 )باللهجة المصرية(

ة الشيخ:  د. محمد فرحات لفضي

 https://way2allah.com/khotab-item-157431.htm رابـط الــمادة:

 اأضحية:أَوًا 
 تعريف اأضحية:

 .اسٌم ِلَما ُيَضَحى به، أي: يُذَبُح أيَاَم عيِد اأضحى، وجمُعها: اَأضاِحي   اأضحية لغة:
علررى ر ررر أيررام هرري مررا يررذبح مررو البررل أو النمررر أو الغررقم أو المعرر ، تمربرراً علررى اى تعررالى، يرر م عيداأضررحى،  وشرررعاً:
 .التشريق

 
 :اأْضِحَيةمشروعية 

 ضحية مشروعة، واأدلة عليها ثيير::اأ

صرة: العيرد، وانحرر  فصرلِ "قرا  أهرل التيررير فري معقاهرا:  .2:الكر رر "َفَصِل ِلَرِبَك َواْنَحرْ "ق له تعالى:  ،فمو الكتاب
 ."اأضحية
 -الَقنِري   َضرَحى" :-رضري اى عقره-الكيير مرو اأحاديرف فيهرا أأ اأضرحية مشرروعة، مقهرا: حرديف أنر   ةقَ وفي الر  

 (.2)"، َذَبَحُهَما بَِيِدِه، َوَسَمى وََثنَرَر، َوَوَضَع رِْجَلُه َعَلى ِصَياِحِهَما(1)ِبَكْنَشْيِو َأْمَلَحْيِو َأقْرَرنَرْيوِ  -صلى اى عليه وسلم
 وأجمع اليمهاء على مشروعيتها.

 

 :ِحْكمُة َمْشروعَيِتها
 ِمو ِحَكِم مشروعَيِة اأْضِحَية: 

 ْكُر اِى تعالى على نِعمِة الحياِ:.شُ . ۱
عليررره -حررريو أَمرررَره اى عرررَ  اسرررُمه برررَذبِح الِيرررداِء عرررو ولَرررِده عسرررماعيَل  -عليررره الررررةم-عحيررراُء ُسرررَقِة عبرررراهيَم ال ليرررِل  .۲

ِِمُو أَأ َصرنَر عبرراهيَم وعسرماعيلَ -الرةم همرا ااعرَة اِى ومَحَنتَره وعييارَ  -عليهمرا الَررةمُ -في ي ِم الَقحِر، وأأ يترذَثَر المر
ِِمُو ذلرك اقتردا بهمرا فري الَصرنِر علرى ااعرِة   -على محَنِة القَرْيِ  وال لدِ  ثانا سَنَب الِيداِء ورَْفِع النةِء، فرذذا ترذََثَر المر

 اى، وتمديِم محَنَته عَ  وجَل على ه ا القَرْيِ  وَشْهَ تِها.

                                                 
 اأملح ما فيه س اد وبياض، واأقرأ ما له قرأ.((1
 (.1966(، ومرلم برقم )5553رواه الن اري برقم )((2
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ة  فضل اأضحية س  ( 3من  2صفحة )   "فقه اأضحية والعقيقة"من س
 

ى القَرْيِ  وأهِل الَنيِت، وعثراِم الجراِر والَضريِف، والتَصرد ِع علرى اليميرِر، وهرذه ثل هرا أَأ في ذلك وسيلٌة للَت ِسعِة عل .۳
َوَأَمرا بِِقْعَمرِة "مظاِهُر للَيَرِح والر روِر بما أنَعَم اىُ به على النرراِأ، وهرذا تحرد ٌب بقعمرِة اى تعرالى، ثمرا قرا  عرَ  اسرُمه: 

 .11:الضحى "رَِبَك َفَحِدبْ 
ِحهررا أَأ فري الراقرِة منالغرًة فرري تصرديِق مرا أ نَررَر برره اىُ عرَ  وجرَلَ ِمررو أنَره َ لَرَق اأنعراَم لقَرْيررِع النرراِأ، وَأِذَأ فري َذبْ  .٤

 وَنْحرِهاَ لتك َأ اعاًما له.
اف، ثراأ فذذا نازعه في حل الذبح والقحر مقازع تم يها بأنهما مو المر : والتعذيب لذي روح ترتحق الرحمة والنصر

رده على ذلك أأ اى ع  وجل الذي  لمقا و لق هذه الحي انات، وأمرنا برحمتها والحراأ عليها، أ نرنا وه  العلريم 
 بالغيب أنه  لمها لقا وأباح تذثيتها، وأثد هذه الباحة بأأ جعل هذه التذثية قربة في بعض اأحياأ.

 
 فضل اأضحية:

 ورد فيها عد: أحاديف مقها:
َمرا َعِمرَل ابْرُو رَدَم يَررْ َم الَقْحرِر َعَمرًة َأَحرَب ِعلَرى اللَرِه َعرَ  َوَجرَل ِمرْو "قَراَ :  -صلى اى عليره وسرلم-َعْو َعاِئَشَة، َأَأ الَقِنَي 

َِْةِفَهرا َوَأْشرَعارَِها، َوِعأَ  الرَدَم لَيَرَمرُع ِمرْو اللَرِه َعرَ  َوَجرَل ِبَمَكراٍأ، قَرْنرَل َأْأ يَرَمرَع  ِهَراَقِة َدٍم، َوِعنَرُه لَتَرْأِتي يَررْ َم اْلِمَياَمرِة بُِمُرونَِهرا َوَأ
 .لكقه ضعيف "َعَلى اْأَْرِض، َفِطيُن ا ِبَها نَرْيًرا

َهرا؟ "بْرَراِهيمَ ُسَقُة َأبِيُكْم عِ "قُرْلُت: َأْو قَاُل ا: يَا َرُس َ  اِى َما َهِذِه اْأََضاِحي ؟ قَاَ :  َعْو زَْيِد ْبِو َأْرَقَم قَاَ : . قَراُل ا: َمرا لَقَرا ِمقرْ
 .لكقه ضعيف جداً  "ِبُكِل َشْعَرٍ: ِمَو الص  ِف َحَرَقٌة "قَاُل ا: يَا َرُس َ  اِى فَالص  ُف؟ قَاَ :  ،"ِبُكِل َشْعَرٍ: َحَرَقةٌ "قَاَ : 

ْضِحَيِتَك فَاْشَهِديَها فَرِذَأ لَرِك بِرَأَوِ  َقطْرَرٍ: تَرْمطُرُر ِمرْو َدِمَهرا قَرْ ِمي ِعَلى أُ ": ِلَياِاَمةَ  -صلى اى عليه وسلم-قَاَ  َرُس ُ  الَلِه 
بَرْل لَقَرا "قَاَلْت: يَا َرُس َ  الَلِه، َهَذا لََقا َأْهَل اْلنَرْيِت َ اَصًة َأْو لََقا َولِْلُمْرِلِميَو َعاَمًة؟ قَاَ :  "يُرْغَيُر َلِك َما َسَلَف ِمْو ُذنُ ُبكَ 

 .ضعيف جداً  "ِلِميَو َعاَمةً َولِْلُمرْ 
 

 لكو هذا ا يعقي أأ اأضحية لي  فيها فضل، فمو ذلك:
  .32:الحج "َذِلَك َوَمْو يُرَعِظْم َشَعائَِر الَلِه فَِذنَرَها ِمْو تَرْمَ ا اْلُمُل بِ "َق لُه تعالى: 
 .فه  دا ل في هذا اليضل مو يم م بهاأَأ اأْضِحَية ِمو شعائِِر اِى تعالى و  َوْجُه الَدالِة:
َمررو ذبَررَح قنررل الَصررةِ: فذنَمررا يررذبُح لقَرْيِررره، ": -صررلى اى عليرره وسررلم-: قررا : قررا  القنرري  -رضرري اى عقرره-عررو النَرررَراِء 

 .متيق عليه "وَمو َذَبَح بعد الَصةِ: فمد َتَم نُرُكه وأصاب ُسَقَة الُمْرلميوَ 
عليررره برررالَمرابيِوَ مرررو أعظَرررِم العنررراداِت، وأَجرررِل الطاعررراِت، وقرررد قَررررَرَأ اىُ عرررَ  وجرررَل الرررَذبَح  أَأ الرررَذبَح ى تعرررالى والتَمرررر بَ 

 بالَصةِ: في ِعَدِ: م اِضَع ِمو ثتابِه العظيِمَ لنياِأ ِعَظِمه وَثنيِر َشأنِه وُعُلِ  َمق ِلَِته .
 

 تم بحمد اى

 وتيضل ا هقا: مقتديات الطريق على اى في روسفي قرم تيريغ الدشاهدوا الدرس للقشر على القت 
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http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/

