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1 [EEN AANTAL ZAKEN OVER HET OFFERDIER] 

ميَِة اْْلَنَْعامِ ﴾  ٍم َمْعلُوَماٍت عَََل َما َرَزقَهُْم ِمْن ََبِ ِ ِِف َأَّيَّ  ﴿ِليَْشهَُدوا  َمنَاِفَع لَهُْم َويَْذُكُروا اْْسَ اَّللَّ

رحمه هللا

ِبُل والَبَقرُ (  أأن واملَْعُز والإ جامعٍ ِمَن املسلمنَي اْلأزواُج الامثنيَّة: ويه الضَّ ى به بإ  )واذلي يَُضحَّ

رحمه هللا

 

هلالج لج 



           

  

2 [EEN AANTAL ZAKEN OVER HET OFFERDIER] 

ملسو هيلع هللا ىلص

أْنِ )) لَّ أأْن يَْعُُسَ علَْيُُك، فَتَْذََبُوا َجَذعًَة ِمَن الضَّ نًَّة، اإ لَّ ُمس ِ  ((ل تَْذََبُوا اإ

  

ملسو هيلع هللا ىلص 

رحمه هللا

 )فثين الإبل ما مكل هل مخس س نني، وبقر سنتان، ومعز س نة(

 

• 

• 

• 

• 



           

  

3 [EEN AANTAL ZAKEN OVER HET OFFERDIER] 

:

ملسو هيلع هللا ىلص 

َي؛ فال يََمسَّ ِمن َشَعرِه وبََْشِه شيئًا((  ، وأأراد أأَحُدمك أأن يَضح ِ ذا دَخلَت الَعْْشُ   ))اإ

 

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص 

ان(( ، فال يَْقَربَنَّ ُمَصالَّ ِ   ))َمن اكن هل َسَعٌة ومل يَُضح 

 

رحمه هللا

لةل: تعزير من مل يضح  مبنعه من املسجد، ول  )اس تدل  به من يرى أأن  اْلأحضية واجبة، ووجه ادل 

م ( ل  عَل ترك واجب أأو فعل حمر   تعزير اإ



           

  

4 [EEN AANTAL ZAKEN OVER HET OFFERDIER] 

 

 

َا ِمن تَْقَوى الُْقلُوِب ﴾ َّنَّ
ِ
ِ فَا ْم َشَعائَِر اَّللَّ ِِلَ َوَمن يَُعظ ِ  ﴿َذَٰ

 ﴿فَُُكُوا ِمْْنَا َوَأْطِعُموا الَْبائَِس الَْفِقيَ ﴾ 

هلالج لج



           

  

5 [EEN AANTAL ZAKEN OVER HET OFFERDIER] 

 

هلالج لج 

هلالج لج

َتَطْعُتْ ﴾ َ َما اس ْ َُّقوا اَّللَّ  ﴿فَات

 

رضي هللا عنهما 

ْبَعةٍ (( ْبَعٍة، َوالَْبَقرَ َة َعْن س َ َ عَاَم الُْحَديِْبيَِة الَْبَدنََة َعْن س َ ُ عَلَْيِه َوَسَّلَّ ِ َصَلَّ اَّللَّ  ))ََنَْراَن َمَع َرُسوِل اَّللَّ

ملسو هيلع هللا ىلص

 

رحمه هللا   

https://binbaz.org.sa/fatwas/6010/%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%87


           

  

6 [EEN AANTAL ZAKEN OVER HET OFFERDIER] 

هلالج لج

 


