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إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ،ونستهديه ونستغفره ونسترشده ،ونعوذ باهلل منن شنرور
أنفسنا ،وسيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي لنه ،وأشنهد
نين
أن ال إله إال هللا ،وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمداً عبنده ورسنولهَ {،ينا أَ ُّي َهنا الذنذ َ
ُون } َ {،يا أَ ُّي َهنا ال ذننا ُ ا ذتقُنوا َر ذب ُُن ُم
هللا َح ذق ُت َقا نت نه َو َال َتمُو ُتنذ إن ذال َوأَ ْن ُت ْم مُسْ لنم َ
َءا َم ُنوا ا ذتقُوا ذ َ
الذذني َخلَ َق ُُ ْم مننْ َن ْف ٍ َوا نح َد ٍة َو َخلَ َق نم ْن َها َز ْو َج َها َو َب ذ
ث نم ْن ُه َما نر َج ًاال َُ نثيرً ا َو نن َسا ًء َوا ذتقُنوا
نين َءا َم ُننوا ا ذتقُنوا
ان َعلَ ْي ُُ ْم َرينيبًا }َ {،يا أَ ُّي َهنا الذنذ َ
هللا َُ َ
هللا الذذني َت َسا َءل ُ َ
ون نب نه َو ْاْلَرْ َحا َم إننذ ذ َ
ذَ
هللا َو َرسُنولَ ُه
هللا َويُولُوا َي ْو ًال َسدني ًدا * يُصْ لنحْ لَ ُُ ْم أَعْ َمالَ ُُ ْم َو َي ْغفنرْ لَ ُُ ْم ُذ ُنو َب ُُ ْم َو َمننْ يُِن ن ن ذ َ
ذَ
َف َق ْد َف َ
از َف ْو ًزا عَظن يمًا }.
أما بعد:
ك َو َمنْ ُي َع ِّظ ْم
فإن اْلضحية شعيرةٌ من شعائر هللا ،واجبٌ تعظيمها ُما يال تعالىَ {:ذلن َ
ب }.وسنة من سننن الرسنول  ، ينبغن االلتنزام بهنا ،
هللا َفإن ذن َها مننْ َت ْق َوى ْالقُلُو ن
َش َعائ َنر ذ ن
وإحياؤها بالعمل بها ونشرها .
وبمناسننبة يننرب حلننول عينند اْلضننحى المبننارك رغننب اْلخننوة الُننرام فن لجنننة زُنناة
القنند ف ن إصنندار نشننرة مننوجزة تتضننمن توضننيح مننا يتعلننق باْلضننحية ،أحُامهننا
وشروِها وسننها وآدابها ،وما يتعلق بالمضنح منن شنروِ وسننن وآداب ،فأعنددت
هننذا المختصننر لينتف ن بننه إخننوان المسننلمين ،ومننن أراد تفصننيالً لمسننائل اْلضننحية
فليرج إلى ُتاب ( المفصل ف أحُام اْلضحية ) ففيه بحث موس لمسائلها.
وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ُتبه أ .د .حسام الدين بن موسى عفانة
أبودي  /القد ف  11ذو القعدة 1121هـ وفق 2226/12/1م
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فضل العشر األوائل من ذي الحجة والحث على صيامها
ال َع ْش ٍر } فقد أيسم هللا سبحانه وتعنالى بهنذه العشنر فهنذا
يال هللا تعالى َ {:و ْال َفجْ نر َولَ َي ٍ
ينندل علننى فضننلها العظننيم  ،يننال القرِبن  ( :وليننال عشننر ) أي ليننال عشننر مننن ذي
الحجننة وُننذا يننال مجاهنند والسنندي والُلب ن ف ن يولننه ( وليننال عشننر ) هننو عشننر ذي
الحجننة ويننال ابننن عبننا هن العشننر التن ذُرهننا هللا ف ن يصننة موسننى عليننه السننالم
وأتممناها بعشر وه أفضل أيام السنة وروى أبو الزبينر عنن جنابر أن رسنول هللا 
يال  (:والفجر وليال عشر ) يال عشر اْلضحى فهن لينال عشنر علنى هنذا القنول
ْلن ليلة يوم النحر داخلة فيه إذ يد خصها هللا بأن جعلها مويفا ً لمن لم يندرك الوينو
يوم عرفة وإنما نُرت ولم ُتعرذ لفضيلتها على غيرها فلو عرفنت لنم تسنتقل بمعننى
الفضيلة الذي ف التنُير فنُرت من بين ما أيسم به للفضيلة الت ليست لغيرها وهللا
أعلم ) تـفـسير القرِب . 33/22
وينند وردت عنندة أحاديننث ف ن فضننيلة هننذه العشننر منهننا مننا رواه البخنناري عننن ابننن
عبا رض هللا عنهما عنن النبن  ينال  (:منا العمنل فن أينام أفضنل منهنا فن هنذه
يالوا وال الجهاد فن سنبيل هللا ينال وال الجهناد فن سنبيل هللا إال رجنل يخنر يخناِر
بنفسه وماله فلم يرج بش ء ) .
وف رواية للِبران ف الُبـير بإسنناد جيند ُمنا ينال المننذري  (:منا منن أينام أعظنم
عننند هللا وال أحننب إلننى هللا العمننل فننيهن مننن أيننام العشننر فننأُثروا فننيهن مننن التسننبيح
والتحميد والتهليل والتُبير ) .
وف رواية للبيهق ف شعب اإليمان يال  ( : ما من عمل أزُى عنند هللا عنز وجنل
 ،وال أعظم أجراً من خير يعمله ف عشر اْلضحى ) ييل  :وال الجهاد فن سنبيل هللا
؟ يال  (:وال الجهاد ف سبيل هللا عز وجل إال رجل خر بنفسه وماله فلم يرج منن
ذلك بش ء ) فُان سعيد بن جبير إذا دخل أينام العشنر اجتهند اجتهناداً شنديداً حتنى منا
يُاد يقدر عليه ذُره المنذري ف الترغيب  . 152/2وروى الحديث الدارم أيضنا ً
وإسناده حسن ُما يال اْللبان ف إرواء الغليل . 333/3
وعن عبد هللا بن عمر رض هللا عنهما عن النب  يال  (:ما من أيام أعظنم عنند هللا
وال أحب إليه العمل فنيهن منن هنذه اْلينام العشنر فنأُثروا فنيهن منن التهلينل والتُبينر
والتحميد ) .رواه أحمد وصحح إسناده الشيخ أحمد محمد شاُر .
وف حديث جنابر  أننه  ( منا منن أينام أفضنل عنند هللا منن أينام عشنر ذي الحجنة )
رواه أبو عوانة وابن حبان ف صحيحيهما  .وغير ذلك من اْلحاديث
وينند ذُننر أهننل العلننم أنننه يؤخننذ مننن هننذه النصننوأل أن اْليننام العشننر اْلوائننل مننن ذي
الحجة ه أفضل أيام السنة ،يال العالمة ابن ُثير  ( :وبالجملة فهنذا العشنر يند يينل
إنه أفضل أيام السنة ُما نِق به الحنديث وفضذنله ُثينر علنى عشنر رمضنان اْلخينر
ْلن هذا يشرع فيه ما يشرع ف ذلك منن صنالة وصنيام وصندية وغينره ويمتناز هنذا
باختصاصه بأداء فرض الحج فيه  ،وييل ذلك أفضنل الشنتماله علنى ليلنة القندر التن
هن خيننر مننن ألن شننهر وتوسننِ آخننرون فقننالوا أيننام هننذا أفضننل وليننال ذاك أفضننل
وبهذا يجتم شمل اْلدلة ) تفسير ابن ُثير . 212/3
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ويال الحافظ ابن حجنر العسنقالن  (:والنذي يظهنر أن السنبب فن امتيناز عشنر ذي
الحجة ،لمُان اجتماع أمهات العبادة فيه وه الصالة والصنيام والصندية والحنج وال
يتأتى ذلك ف غيره ،وعلى هذا هل يختأل الفضل بالحا أو يعم المقيم؟ فينه احتمنال
) فتح الباري . 533/2
ويننال المبننارُفوري  … (:اختلنن العلمنناء فنن هننذه العشننر أل والعشننر اْلخيننر مننن
رمضننان فقننال بعضننهم  :هننذه العشننر أفضننل لهننذا الحننديث أل ويننال بعضننهم  :عشننر
رمضننان أفضننل للصننوم والقنندر أل والمختننار أن أيننام هننذه العشننر أفضننل ليننوم عرفننة
وليال عشر رمضنان أفضنل لليلنة القندر أل ْلن ينوم عرفنة أفضنل أينام السننة أل وليلنة
ا لقدر أفضل ليال السنة أل ولذا يال ما من أيام ولم يقل من ليال ُذا ف اْلزهار وُنذا
ف المرياة ) تحفة اْلحوذي . 336/3
ويال الشيخ المنجد [:واعلم  -يا أخ المسلم  -أن فضيلة هذه العشر جاءت من أمنور
ُثيرة منها :
 -1إن هللا تعننالى أيسننم بهننا :واإليسننام بالش ن ء دليننل علننى أهميتننه وعظننم نفعننه  ،يننال
ال َع ْش ٍر } يال ابن عبا وابن الزبينر ومجاهند وغينر واحند منن
تعالى َ {:و ْال َفجْ نر َولَ َي ٍ
السل والخل  :إنها عشر ذي الحجة  .يال ابن ُثير " :وهو الصحيح " تفسنير ابنن
ُثير113./3
 -2إن النب  شهد بأنها أفضل أيام الدنيا ُما تق ّدم ف الحديث الصحيح.
 -3إنه  حث فيها على العمل الصالح :لشر الزمان بالنسبة ْلهل اْلمصار،
وشر المُان  -أيضا ً  -وهذا خاأل بحجا بيت هللا الحرام.
 -1إنه  أمر فيها بُثرة التسبيح والتحميد والتُبير.
 -5إن فيها يوم عرفة وهو اليوم المشهود الذي أُمل هللا فيه ال ّدين وصيامه يُفّر آثام
سنتين  ،وف العشر أيضا يوم النحر الذي هو أعظم أيام الس ّنة على اإلِالق وهو
يوم الح ّج اْلُبر الذي يجتم فيه من ّ
الِاعات والعبادات ما ال يجتم ف غيره .
 -6إن فيها اْلضحية والحج … إن إدراك هذا العشر نعمة عظيمة من نعم هللا تعالى
على العبد  ،يق ّدرها حق يدرها الصالحون المشمّرون  .وواجب المسلم استشعار هذه
النعمة ،واغتنام هذه الفرصة ،وذلك بأن يخأل هذا العشر بمزيد من العناية  ،وأن
يجاهد نفسه بالِاعة  .وإن من فضل هللا تعالى على عباده ُثرة ِرق الخيرات،
وتنوع سبل الِاعات ليدوم نشاِ المسلم ويبقى مالزما ً لعبادة مواله ] مـوي الـشيخ
المنجد على شبُة اإلنترنت .
وخالصة اْلمر أنه يسن صنوم اْلينام التسنعة اْلوائنل منن ذي الحجنة وخاصنة صنوم
يوم عرفة لغير الحنا وينبغن علنى المسنلم أن يُثنر منن اْلعمنال الصنالحة فن هنذه
اْليام المفضلة شرعا ً .
مشروعية األضحية
اْلضحية  :ه ما يذبح من اْلنعام تقربا ً إلى هللا تعالى يوم النحر وأيام التشريق.
واْلضننحية مشننروعة بُتنناب هللا عننز وجننل وسنننة رسننوله  القوليننة والفعليننة وانعقنند
اإلجماع على ذلك .
ْ
ك َوان َحرْ } سورة الُوثر اآلية .2
ص ِّل ل َنر ِّب َ
أما الُتاب الُريم فقوله تعالىَ {:ف َ
1

صن ِّل } أي أينم الصنالة المفروضنة علينكُ ،نذا رواه
يال القرِب  [:يوله تعنالى َ { :ف َ
ك } صنالة العيند
صن ِّل ل َنربِّن َ
الضحاك عن ابن عبا .ويال يتادة وعِاء وعُرمة َ { :ف َ
يوم النحر َ {.وا ْن َحرْ } ُنسُُك .
ويال أن ُ:ان النب  ينحر ثم يصل فأُم َنر أن يصل ثم ينحر.ويال سعيد بنن جبينر
أيضا ً  :صل لربك صالة الصبح المفروضة بجمن أي مزدلفنة وانحنر البندن بمننى ]
تفسير القرِب 213/22
ويال ابن ُثير  [:يال ابن عبا وعِاء ومجاهد وعُرمة والحسن ،يعن بنذلك نحنر
البدن ونحوها .
وُننذا يننال يتننادة ومحمنند بننن ُعننب القرظ ن والضننحاك والربي ن وعِنناء الخراسننان
والحُننم وسننعيد بننن أب ن خالنند وغي نر واحنند مننن السننل وهننذا بخننال مننا ُننان عليننه
المشرُون من السجود لغير هللا والذبح علنى غينر اسنمه ُمنا ينال تعنالىَ {:و َال َتنأْ ُُلُوا
نق }اآلينة ] ثنم ينال ابنن ُثينر بعند أن ذُنر أينواالً
هللا َعلَيْن نه َوإن ذنن ُه لَفنسْ ٌ
نممذا لَ ْم ي ُْنذ َُ نر اسْ ن ُم ذ ن
أخننرى ف ن تفسننير اآليننة [:والصننحيح القننول اْلول أن المننراد بننالنحر ذبننح المناسننك ]
تفسير ابن ُثير . 553/1
ك } أي صننالة العينند
صن ِّل ل َنر ِّب ن َ
ومننن أهننل العلننم مننن يننرى أن المننراد بقولننه تعننالى َ {:ف َ
وبقولننه َ {:وا ْن َحننرْ } أي نحننر اْلضننحية .وال يخفننى أن صننالة العينند داخلننة فن عمننوم
ك } وأن اْلضنحية داخلنة فن عمنوم يولنه تعنالى َ {:وا ْن َحنرْ }
ص ِّل ل َنر ِّب َ
يوله تعالى َ {:ف َ
وهذه اْليوال ف تفسير اآلية محتملة .
وأمااا الساانة الن ويااة الفعليااة :فقنند ثبننت أن النب ن ُ ننان يضننح وُننان يتننولى ذبننح
أضحيته بنفسه  فمن ذلك :
أ .مننا رواه البخنناري بإسننناده عننن أن ن  يننال  (:ضننحى النب ن  بُبشننين أملحننين ،
فرأيتننه واضننعا ً يدمننه علننى صننفاحهما يس ن ِّم ويُبننر فننذبحهما بيننده )  .ورواه مسننلم ،
ولفظه  (:عن أن ينال  :ضنحى رسنول هللا  بُبشنين أملحنين أينرنين ينال  :ورأيتنه
يذبحهما بيده ورأيته واضعا ً يدمه على صفاحهما يال :وسمذى وُبر ).
ب .وعن عائشة رض هللا عنها  (:أن رسول هللا  أمر بُبش أينرن ،يِنأ فن سنواد
 ،ويبننرك فن سننواد وينظننر فن سننواد  ،فننأ ُ نت َ بننه ليضننح بننه  ،فقننال لهننا  :يننا عائشننة
هلم المدية ،ثم يال  :اشنحذيها بحجنر ففعلنت ثنم أخنذها وأخنذ الُنبش  ،فأضنجعه ثنم
ذبحه ثم يال:باسم هللا اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمنة محمند ثنم ضنحذ ى بنه )
رواه مسلم.
 .وعننن ابننن عمننر رضن هللا عنهمننا يننال (:أيننام رسننول هللا  بالمدينننة عشننر سنننين
يضح ) رواه أحمد
والترمذي ويال  :هذا حديث حسن .
د .وعننن جننابر  يننال (:شن ُ
نهدت م ن رسننول هللا  اْلضننحى بالمصننلى  ،فلمننا يضننى
خِبته نزل من منبره  ،وأ ُ نت َ بُنبش فذبحنه رسنول هللا  بينده  ،وينال  :بسنم هللا وهللا
أُبننر هننذا عن ن وع ذمننن لننم يضننح مننن أمت ن ) رواه أبننو داود والترمننذي وابننن ماجننة
وأحمد  ،ويال الشيخ اْللبان  :صحيح .
وأما السنة الن وية القولية :فقد وردت أحاديث ُثيرة ف اْلضحية منها:
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أ .عن البراء  يال  (:يال النب  : إن أول ما نبدأ به ف يومننا هنذا أن نصنل  ،ثنم
نرج فننحر ،من فعله فقند أصناب سننتنا  ،ومنن ذبنح يبنل فإنمنا هنو لحنم يدمنه ْلهلنه
لي من النسك ف ش ء .
فقام أبو بردة بن نيار ويد ذبح فقال  :إن عندي جذعة فقال  :إذبحها ولن تجزئ عنن
أح ٍد بعدك ) رواه البخاري ومسلم.
ُ
شنهدت اْلضننحى من رسننول هللا  فلنم يعن ُد أن
ب .وعنن جنندب بننن سنفيان  يننال (:
ُ
صلذى وفرغ من صالته َسلذ َم  ،فإذا هو يرى لحم أضا نح ذ يد ذبحت يبنل أن يفنرغ منن
َ
صالته  ،فقال :من ُان ذبح أضحيته يبل أن يصل أو نصل فليذبح مُانها أخنرى ،
ومن ُان لم يذبح فليذبح باسم هللا ) رواه البخاري ومسلم واللفظ له .
 .وعن أم سلمة رضن هللا عنهنا أن النبن  ينال  (:إذا دخلنت العشنر وأراد أحندُم
أن يضننح  ،فننال يمنن مننن شننعره وال بشننره شننيئا ً ) رواه مسننلم .وغيننر ذلننك مننن
اْلحاديث .
ويد أجم المسلمون على مشروعية اْلضحية.
فضل األضحية
يال اإلمام ابن العرب المالُ  [:لي ف فضل اْلضحية حند ٌ
يث صنحي ٌح  ،ويند روى
النننا فيهننا عجائننب لننم تصننح  ،منهننا يولننه  (:إنهننا مِاينناُم إلننى الجنننة ) ] عارضننة
اْلحوذي 223/6
ويد وردت بعض اْلحاديث ف فضل اْلضحية  ،ولُنها ضعيفة  ،وبعضها موضوع
مُذوب ،وأمثل اْلحاديث الواردة ف فضل اْلضنحية منا رواه الترمنذي بإسنناده عنن
عائشة  أن رسول هللا  يال  (:ما عمل آدمن منن عمنل ينوم النحنر  ،أحنب إلنى هللا
من إهراق الدم  ،إنها لتأت يوم القيامة بقرونها وأشنعارها وأظالفهنا  ،وإن الندم ليقن
من هللا بمُان يبل أن يق من اْلرض فِيبوا بها نفسا ً ) يال الترمنذي  [:وفن البناب
عن عمران بن حصنين وزيند بنن أرينم  .ينال أبنو عيسنى  :هنذا حنديث حسنن غرينب
النعرفه من حديث هشام بن عنروة إال منن هنذا الوجنه … ينال أبنو عيسنى  :وينروى
عن النب  أنه يال ف اْلضحية لصناحبها بُنل شنعرة حسننة  ،وينروى بقرونهنا ] .
ورواه الحنناُم ويننال :صننحيح اإلسننناد .ولننم يخرجنناه  .فتعقبننه الننذهب بقولننه  :يلننت
سليمان وا ٍه وبعضهم ترُه .وضعفه المنذري وأبو حاتم والشيخ اْللبان .
وأما حديث عمران بن حصنين النذي أشنار إلينه الترمنذي فنصنه  (:عنن عمنران بنن
حصين  أن رسول هللا  يال  :يا فاِمة يوم إلنى أضنحيتك فاشنهديها  ،فإننه يغفنر
لك عند أول يِرة تقِر منن دمهنا ُنل ذننب عملتينه  ،وينول  :إن صنالت ونسنُ ،
ومحياي وممنات هلل رب العنالمين  ،ال شنريك لنه  ،وبنذلك أمنرت وأننا منن المسنلمين
.يننال عمننران  :يلننت يننا رسننول هللا هننذا لننك وْلهننل بيتننك خاصننة فأهننل ذاك أنننتم ،أم
للمسلمين عامة ؟ يال  :بل للمسلمين عامة ) .رواه الحناُم وينال :هنذا حنديث صنحيح
اإلسناد  .ولم يخرجاه وشاهده حديث عِية عن أب سعيد .وتعقبنه النذهب فقنال  :بنل
أبننو حمننزة ضننعي جننداً وإسننماعيل لنني بننذاك.ويال الشننيخ اْللبننان عننن الحننديث :
منُر .وأما حديث زيد بن أريم الذي أشار إليه الترمذي ونصنه  (:عنن زيند بنن أرينم
 يننال  :يننال أصننحاب رسننول هللا  : يننا رسننول هللا مننا هننذه اْلضنناح ؟ يننال  :سنننة
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أبننيُم إبننراهيم .يننالوا  :فمننا لنننا فيهننا يننا رسننول هللا ؟ يننال :بُننل شننعرة حسنننة .يننالوا :
فالصو يا رسول هللا ؟ يال  :بُل شعرة من الصو حسنة ) .رواه ابن ماجة ويال
ف ن الزوائنند  :ف ن إسننناده أبننو داود واسننمه نفي ن بننن الحننارث  ،وهننو متننروك واتهننم
بوض الحديث  .ورواه البيهق ثم ينال  :ينال البخناري عائنذ هللا المجاشنع عنن أبن
داود روى عنه سالم بن مسُين ال يصح حديثه  .ورواه أحمد  ،ويال الشنيخ اْللبنان
 :إنه حديث موضوع .
وأما الحديث الذي ذُره اإلمام ابن العرب المالُ وأوردته ف أول المسألة فقند ورد
بألفاظ مختلفة منها  (:عظموا ضحاياُم فإنها على الصراِ مِاياُم ) وف لفنظٍ آخنر
( اسننتفرهوا ضننحاياُم فإنهننا مِاينناُم علننى الصننراِ ) وغيرهمننا مننن اْللفنناظ .فهننذا
الحديث بألفاظه المختلفة غير ثابت عن الرسول  بنل هنو ضنعي جنداً .ينال الحنافظ
ابنن حجنر [:لنم أره] ونقنل عنن ابننن الصنال[ يولنه  [:هنذا الحنديث غينر معننرو وال
راو ضنعي
ثابت فيمننا علمنناه ] ثنم ذُنر أن صناحب مسنند الفنردو يند رواه وفينه ٍ
جداً .ويال الشيخ العجلون  [:إنه ضعي جنداً ].وينال الشنيخ اْللبنان  [:ال أصنل لنه
بهذا اللفظ ( عظموا ضحاياُم فإنها على الصراِ مِايناُم ) ] .وينال الشنيخ اْللبنان
ف موض آخر  (:استفرهوا ضحاياُم فإنها مِاياُم على الصراِ ) ضعي جداً .
ويال الحنافظ ابنن عبند البنر  [:ويند روي فن فضنل الضنحايا آثنار حسنان  ،فمنهنا منا
رواه سعيد بن داود… عن ابن عبا يال :يال رسول هللا  : ما منن نفقنة بعند صنلة
الرحم أعظم عند هللا من إهراق الدم ].
شـروط األضحية
الشرط األول أن تكون األضحية من األنعام
اتفننق جمهننور أهننل العلننم بمننا فننيهم أصننحاب المننذاهب اْلربعننة علننى أنننه يشننترِ ف ن
اْلضننحية أن تُننون مننن اْلنعننام  ،وه ن اإلبننل والبقننر والغنننم  .ويشننمل ذلننك الننذُر
واْلنثنننى منننن الننننوع الواحننند  ،وُنننذا الخصننن والفحنننل  ،والمعنننز ننننوع منننن الغننننم ،
والجامو نوع من البقر .
يال القرِبن  [:والنذي يضنحى بنه بإجمناع المسنلمين اْلزوا الثمانينة وهن الضنأن
والمعز واإلبل والبقر ] تفسير القرِب . 123/15
وال يصننح ف ن اْلضنناح ش ن ء مننن الحيننوان الوحشن ُ ،ننالغزال  ،وال مننن الِيننور
هللا َعلَنى َمنا
ُالديك  ،ويندل علنى ذلنك يولنه َ {:ولن ُُن ِّل أُمذن ٍة َج َع ْل َننا َم ْن َسن ًُا لن َين ْذ ُُرُوا اسْ ن َم ذ ن
َْ
نام } سنورة الحنج اآلينة . 31وينال القرِبن أيضنا ً  [:واْلنعنام
َر َز َي ُه ْم مننْ َب نهي َمن نة اْل ْن َع ن
هنا ه اإلبل والبقر والغنم ] تفسنير القرِبن  . 11/11ويندل علنى ذلنك أننه لنم تنقنل
التضحية بغير اْلنعام عن النب . 
الشرط الثاني أن ت لغ سن التضحية
اتفق جمهور أهل العلم على أنه ال يجزئ من اإلبل و البقر والمعز إال الثن فما فويه
ويجزئ من الضأن الجذع فما فويه .
واستدلوا بما يل :
 .1حنننديث جنننابر  أن الرسنننول  ينننال  (:ال تنننذبحوا إال مسن ً
نننة إال أن َيعسنننر علنننيُم
ً
جذعة منن الضنأن ) رواه مسنلم  ،ينال اإلمنام الننووي  [:ينال العلمناء المسننة
فتذبحوا
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ه الثنينة منن ُنل شن ء منن اإلبنل والبقنر والغننم فمنا فويهنا  ،وهنذا تصنريح بأننه ال
يجوز الجذع من غير الضأن ف حال من اْلحوال ]
 . 2واحتجوا بما رواه أبو داود بإسناده عن عاصم بن ُلينب عنن أبينه ينال ُ (:ننا من
رجل من أصحاب النب  يقال له مجاشن منن بنن سنليم فعنزت الغننم  ،فنأمر منادينا ً
فنادى أن رسنول هللا ُ نان يقنول  :إن الجنذع ينو ِّف ممنا ينو ِّف مننه الثنن ) ينال أبنو
داود وهو مجاش بن مسعود .
ورواه النسائ وابن ماجة والبيهق والحاُم ويال حديث صحيح  .ويال ابن حزم هنو
ف غاية الصحة ويال الشيخ اْللبان  :صحيح.
 .3واستدل الجمهور أيضا ً بحديث عقبة بن عامر الجهن  يال  (:يسنم النبن  بنين
أصحابه ضنحايا فصنارت لعقبنة جذعنة فقلنت  :ينا رسنول هللا  صنارت لن جذعنة .
يال ضح بها ) رواه البخاري ومسلم
 .1ويدل لقول الجمهور أيضا ً ما جاء ف الحنديث عنن أم بنالل بننت هنالل عنن أبيهنا
أن رسول هللا  ينال  (:يجنوز الجنذع منن الضنأن أضنحية ) رواه ابنن ماجنة  ،وينواه
الشيخ اْللبان لشواهده.
ال تصح األضحية العجول المسمنة
وردت اْلحاديث الت أشارت إلنى السنن المعتبنر فن اْلضناح والتن اعتمند عليهنا
الفقهنناء فن تحدينند السننن المعتبننر فن اْلضنناح  ،واعتبننروا ذلننك شننرِا ً مننن شننروِ
صحة اْلضحية فقد اتفق العلماء على أنه تجوز التضنحية بنالثن فمنا فوينه منن اإلبنل
والبقر والغنم والمنراد بنالثن منن اإلبنل  ،منا أُمنل خمن سننين ودخنل فن السادسنة
،ومن البقر ما أُمل سننتين ودخنل فن الثالثنة  ،ومنن الغننم منا أُمنل سننة ودخنل فن
الثانية .
واتفق العلماء على أنه ال تجوز التضحية بما دون الثنن منن اإلبنل والبقنر والمعنز
واختلفننوا فن الجننذع مننن الضننأن .يننال اإلمننام النننووي" :وأجمعننت اْلمننة علننى أنننه ال
تجزئ من اإلبل والبقر والمعز إال الثن " المجموع . 331/3
ونقننل ابننن يدامننة عننن أئمننة اللغننة " إذا مضننت الخامسننة علننى البعيننر ودخننل ف ن
السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثن  ....وأما البقرة فه الت لها سنتان ْ ،لن النبن 
يال ( :ال تذبحوا إال مسنة ) ومسنة البقر الت لها سنتان " المغن .112/3
ويال اإلمام الننووي " :ينال العلمناء :المسننة هن الثنينة منن ُنل شن ء  ،منن اإلبنل
البقر والغنم فما فويها  ،وهذا تصريح بأنه ال يجوز الجذع من غينر الضنأن فن حنال
من اْلحوال وهذا مجم عليه " شر[ النووي على صحيح مسلم . 122 - 121/13
ويد اتفق العلماء على أنه ال يجزئ الجذع من البقر والجذع من البقر هو من ويت
والدته إلى أن يبلن سننتين منن عمنره  ،والعجنل المسنمن النذي يبلن تسنعة أشنهر منن
عمره مثالً هو جذع  ،فال يجزئ ف اْلضحية  ،وُونه سنمينا ً وأُثنر لحمنا ً منن النذي
بل سنتين من عمره لي سببا ً ف ترك السن المعتمدة  ،وه سنتان فأُثر .
وإن المديق ف اْلحاديث الت أشارت إلى السنن  ،ينرى أننه ال يجنوز تجناوز تلنك
السن ويدل على ذلك اْلحاديث التالية :
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 عننن البننراء بننن عننازب  يننال النبن  ( : إن أول مننا نبنندأ بننه فن يومنننا هننذا  ،أننصل  ،ثم نرج فننحر  ،من فعله فقد أصاب سننتنا  ،ومنن ذبنح يبنل ذلنك فإنمنا هنو
لحم يدمه ْلهله لي من النسك ف ش ء  ،فقام أبو بنردة بنن نينار ويند ذبنح فقنال :إن
عندي جذعة  ،فقال اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك ) رواه البخاري .
 يال اإلمام البخاري " :باب يول النب ْ لب بردة ( :ضح بالجذع من المعز ولننتجزئ عن أحد بعدك ) ثم ساق حديث البراء المتقدم  ،برواية أخرى  ( :ضحى خنال
ل يقال له أبنو بنردة يبنل الصنالة  ،فقنال لنه رسنول هللا : شناتك شناة لحنم  ،فقنال ينا
رسننول هللا  :إن عننندي داجن نا ً جذعننة مننن المعننز  ،فقننال النب ن  : اذبحهننا وال تصننلح
لغيرك ) .
وينند ورد ف ن عنندة روايننات اختصنناأل أب ن بننردة بالتضننحية بالجننذع مننن المعننز
وشارُه ف االختصاأل  ،عقبة بن عامر  ،واْللفاظ الت تدل على االختصاأل ُما
بينها الحافظ ابن حجر ف فتح الباري ه :
( وال رخصننة فيهننا ْلحنند بعنندك ) ( ولننن تجننزئ عننن أحنن ٍد بعنندك ) ( وليسننت فيهننا
رخصة ْلحد بعدك ) .
وهذا التخصيأل من النب  يندل علنى أننه ال تصنح التضنحية بالجنذع منن اإلبنل
والبقر والماعز  ،وهو الذي اعتمد عليه الفقهاء ف القول بأنه ال يجنوز التضنحية بمنا
دون السنتين من البقر .
وبنا ًء على منا تقندم أينول  :ال تصنح اْلضنحية بنالعجول المسنمنة مهمنا بلن وزنهنا
وال بنند مننن االلتننزام بالسننن وهننو سنننتان  ،يننال ف ن الفتنناوى الهنديننة " :وتقنندير هننذه
اْلسنان بما يلنا يمن النقصان وال يمن الزيادة  ،حتى ولو ضحى بأيل من ذلنك شنيئا ً
ال يجننوز  ،ولننو ضننحى بننأُثر مننن ذلننك شننيئا ً يجننوز ويُننون أفضننل وال يجننوز ف ن
اْلضحية حمل وال جدي وال عجول وال فصيل " الفتاوى الهندية . 232/5
وينبغ أن يعلم أنه لني المقصنود منن اْلضنحية اللحنم فقنِ  ،وتوزيعنه صندية أو
هديننة وإنمننا يقصنند باْلضننحية أيض نا ً  ،تعظننيم شننعائر هللا  ،وإرايننة النندم ُوسننيلة مننن
وسائل الشُر هلل تعالى وإحيا ًء لذُرى إبراهيم عليه الصالة والسالم .
الشرط الثالث
أن تكون األضحية سليمة من العيوب المانعة من صحة األضحية
ل ذمـا ُانت اْلضحية يربة يتقرب بها العبد إلنى هللا عنز وجنل  ،وهللا ِينب ال يقبنل إال
ِيبا ً  ،فينبغ أن تُون اْلضحية ِ ،يبة  ،وسمينة  ،وخالية من العينوب التن تننقأل
من لحمها وشحمها  ،فقد ثبت ف الحديث عن البراء بنن عنازب  ينال  :ينال رسنول
هللا : 
( أرب ن ٌ ال تجننوز ف ن اْلضنناح  :العننوراء البننين عورهننا والمريضننة البننين مرضننها
والعرجاء البين عرجهنا والُسنير التن ال تنقن  .ينال :أي النراوي عنن البنراء وهنو
َ
ُرهت فدعه ،
عبيد بن فيروز يلت  :فإن أُره النقأل ف السن .يال  :أي البراء ما
وال تحرمننه علننى أحنند ) رواه أصننحاب السنننن .ويننال الترمننذي  :هننذا حننديث حسننن
صحيح  ،والعمل على هذا عند أهل العلم .وصححه الشيخ اْللبان .
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وحديث البراء هذا هنو اْلصنل فن بناب العينوب فن اْلضنحية وبننا ًء علينه ينال أهنل
العلم ال يجزئ ف اْلضاح ما يل :
أوالً  :العوراء البين عورها  ،ومن باب أولى العمياء .
ثانيا ً  :المريضة البين مرضها .
ثالثا ً  :العرجاء البين عرجها  ،ومن باب أولى مقِوعة الرجل .
رابعا ً  :الُسير الت ال تنق  ،وه الت ال تقوم وال تنهض من الهزال .
يال الحافظ ابن عبد البر  [:أما العينوب اْلربعنة المنذُورة فن هنذا الحنديث فمجتمن
عليها ال أعلم خالفا ً بين العلماء فيها  .ومعلوم أن منا ُنان فن معناهنا داخنل فيهنا وال
سيما إذا ُانت العلة فيها أبنين  ،أال تنرى أن العنوراء إذا لنم تجنز فالعميناء أحنرى أال
تجوز  ،وإذا لم تجز العرجاء فالمقِوعة الرجل أو التن ال رجنل لهنا المقعندة أحنرى
أال تجوز  ،وهذا ُله واضح ال خال فيه ] وحديث البنراء  يندل علنى أن المنرض
الخفي ن ال يضننر  ،وُننذا العننر الخفي ن الننذي تلحننق بننه الشنناة الغنننم لقولننه  البننين
مرضها  ،والبين عرجها وُذا ما ُان فيها هزال خفي .
والمرض البين هو المفسد للحم والمنقأل للثمن ؛ فال تجزئ ُما لنو ُاننت جربناء أو
ُان بها ب ُُثو ٌر ويرو[  .وُنذا العجفناء التن ال تنقن  ،فنالعج فنرِ الهنزال المنذهب
للذحم .والت ال تنق أي ال مخ فيها لعجفها.
وتجزيء الج ذماء وه الت لم يخلق لها يرن وتسمى جلحاء أيضا ً .وهنذه مجزئنة فن
اْلضحية باتفاق أصحاب المذاهب اْلربعة.
وتجزيء مُسورة القرن وتسمى عضباء ويصماءْ،لن القنرن لني عضنواً منأُوالً ،
ُمننا أن فقننده ال يننؤدي إلننى فسنناد اللحننم  ،وهننذا بخننال العضننب فن اْلذن ْلن اْلذن
عضو مأُول .والنه الوارد ف حديث عل  ( أن النب  نهى أن يضحى بعضنباء
اْلذن والقرن ) محمول على الُراهة دون التحريم.
والراجح أنها تجزىء إال إذا ُان الدم يسيل فتُره حيتئذ  .يال الحافظ ابنن عبند البنر
 [ :جمهور العلماء علنى القنول بجنواز الضنحية المُسنورة القنرن إذا ُنان ال يندم ،
فإن ُان يدم  ،فقد ُرهه مالك  ،وُأنه جعله مرضا ً بيِّنا ً ]
ً
خلقة.
وتجزيء البتراء وه الت ال ذنب لها
وتجزيء المخلوية بال ألية أصالً عند أب حنيفة والشافعية والحنابلة.
وأما مقِوعة اْللية وه الت ُانت لها ألية فقِعت ،فنال تجنزئ عنند الفقهناءْ ،لنهنا
فقدت عضواً مأُوالً .وأما إن ُان لها ألية صغيرة تشبه الذنب فهن مجزئنة ويند نقنل
جوازها عن ابن عمر  وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن النخع .
ويجزيء الموجوء والخص  ،والموجوء من النو ء وهنو أن تنرض أنثينا أي خصنيتا
الفحل رضا ً شنديداً ينذهب شنهوة الجمناع .والخصن منن الخصناء وهنو سن ُّل خصنيت
الفحل ويد ينال أُثنر الفقهناء إن الخصن والموجنوء يجزئنان فن اْلضنحية .ينال ابنن
يدامة المقدس  [:ويجزئ الخص ْلن النب : ضنحى بُبشنين موجنؤين  ...وبهنذا
يال الحسن وعِاء والشعب والنخعن ومالنك والشنافع وأبنو ثنور وأصنحاب النرأي
وال نعلم فيه مخالفنا ً ] المغنن  ، 112/3ويند ورد فن عندد منن اْلحادينث أن النبن 
ضحى بُبشين موجوئين منها :
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 .1عننن جننابر بننن عبنند هللا يننال (:ذبننح النبنن  يننوم الننذبح ُبشننين أيننرنين أملحننين
موجوئين فلما وجهها يال  :إن وجهت وجهن للنذي فِنر السنماوات واْلرض علنى
ملة إبراهيم حنيفا ً  ،وما أنا من المشنرُين  ،إن صنالت ونسنُ ومحيناي وممنات هلل
رب العننالمين ال شننريك لننه وبننذلك أمننرت وأنننا مننن المسننلمين  ،اللهننم منننك ولننك عننن
محمد وأمته باسنم هللا وهللا أُبنر ثنم ذبنح ) رواه أبنو داود والبيهقن وغيرهمنا وسنُت
عنه أبو داود وله ِرق تقويه.
 .2وعنن عائشننة وأبن هريننرة رضن هللا عنهمننا  (:أن رسننول هللا ُ ننان إذا أراد أن
يضح اشترى ُبشين عظيمين سمينين أينرنين أملحنين موجنوئين فنذبح أحندهما عنن
أمته لمن شهد هلل بالتوحيد وشهد له بالبالغ وذبح اآلخر عنن محمند وعنن آل محمند 
)  .رواه ابن ماجة وأحمد والبيهق والحاُم ويال الشيخ اْللبان  :صحيح.
 .3وعن أب راف  مولى رسول هللا  يال  (:ضنحى رسنول هللا  بُبشنين أملحنين
موجوئين خصيين فقال  :أحدهما عمذن شهد بالتوحيد وله بالبالغ  ،واآلخر عنه وعنن
أهل بيته يال  :فُأن رسول هللا  يد ُفانا )  .رواه أحمند وأورده الهيثمن وينال:رواه
أحمنند وإسننناده حسننن ويننال الشننيخ اْللبننان صننحيح وهننذه اْلحاديننث تنندل علننى جننواز
التضحية بالموجوء والخص .
وين غي أن تكون األضحية خالية من أي عياب وذاذا ذاو األكمال واألحسان فقاد كاان
ا ن عمر  يتقي مان الضاحايا التاي نقا مان خلقهاا موورد مثال ذلال عان السالف
أنهم كانوا يكرذون كل نق في األضحية م
طرو ُء العي ِ
ب المخل ِّ على األضحية عد تعيينها
لو اشترى شخأل أضنحية ثنم حبسنها عننده فأصنابها عينب منان منن اإلجنزاء ُ ،نأن
ُسرت رجلها  ،أو عجفت يبل يوم اْلضحى ،فيصح أن يضح بهنا وتُنون مجزئنة
،نقل هذا القول عنن عِناء والحسنن والنخعن والزهنري والثنوري والشنافع وأحمند
واسحق .
لما ورد ف الحنديث عنن أبن سنعيد  ينال  (:اشنتريت ُبشنا ً أضنح بنه فعندا النذئب
فأخذ أليته فسألت النبن  فقنال  :ضنح بنه ) رواه أحمند والبيهقن  ،ورواه ابنن ماجنة
ولفظه عن أب سعيد يال  (:ابتعنا ُبشا ً نضنح بنه فأصناب النذئب منن أليتنه أو أذننه
فسألنا النب  فأمرنا أن نضح به )
وف رواية أخرى عند البيهق عن أب سعيد  (:أن رجالً سأل النب  عن شناة يِن
الننذئب ذنبهننا  ،يضننح بهننا ؟ يننال  :ضننح بهننا ) ويننال المجنند ابننن تيميننة بعنند أن ذُننر
حننديث أبن سننعيد  [:وهننو دليننل علننى أن العيننب الحننادث بعنند التعيننين ال يضننر ] يننال
الشوُان  [:فيه دليل علنى أن ذهناب اْللينة لني عيبنا ً فن الضنحية  ،منن غينر فنرق
بين أن يُون ذلك بعد التعيين أو يبله ُ ،ما يدل على ذلك رواية البيهق ]
ومما يؤيد ذلك أن ابن الزبير رض هللا عنهما رأى هدايا لنه فيهنا ناينة عنوراء فقنال
 [:إن ُان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضنوها  ،وإن ُنان أصنابها يبنل أن تشنتروها
فأبدلوها ]
وروى عبد الرزاق بإسناده عن الزهري يال  [:إذا اشترى الرجل أضحيته فمرضنت
عنده أو عرض لها مرض فه جائزة ]
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ويال ابن يدامة مستدالً لإلجزاء [:وْلننه عينب حندث فن اْلضنحية الواجبنة فلنم يمنن
اإلجزاء ُ ،ما لو حدث بها عيب بمعالجة الذبح ]
في حق من تشرع األضحية
إن اْلضحية سنة مؤُدة ثابتة عن الرسول  ويد واظب على فعلهنا الصنحابة الُنرام
وإن ترُها بعضهم خشية أن يظن النا وجوبها ُما ثبنت ذلنك عنن أبن بُنر وعمنر
رض هللا عنهما  .رواه البيهقن بإسنناد حسنن ُمنا ينـال الننووي  .واْلضنحية تِلنب
ممن ُان موسراً مالُا ً لنصاب الزُاة على يول بعض أهل العلم ومنهم من يرى أنهنا
تشرع ف حق منن ملنك ثمنهنا زائنداً عنن حوائجنه اْلصنلية وأجناز بعنض العلمناء أن
يستدين الشخأل ليضح إحياء لهذه السنة العظيمة .
فيرى الحنفية أنه يشترِ ف المضح أن يُون غنيا ً أي مالُا ً لنصاب الزُناة فاضنالً
ً
سنعة فلنم
عن حوائجه اْلصلية  ،ودليلهم علنى ذلنك منا ورد فن الحنديث  (:منن وجند
يضح فال يقربنذ مصالنا ) فالرسول  شرِ عليه السنعة وهن الغننى وهنو أن يُنون
فن ملُننه مئتنا درهننم أو عشننرون دينناراً أو شن ء تبلن ييمتننه ذلننك سنوى مسننُنه ومننا
يتأثث به وُسوته وُسوة من يمونهم ..تبيين الحقائق . 3/6
ويال المالُية إن اْلضحية ال تسن ف حنق الفقينر النذي ال يملنك ينوت عامنه وتشنرع
بحيث ال تجح بمال المضنح بنأن ال يحتنا لثمنهنا فن ضنرورياته فن عامنه فنإن
احتا فهو فقير ويالوا إن من لي معه ثمن اْلضحية فال يتسل ليضنح  .النذخيرة
 ، 112/1شر[ الخرش . 33/3
ويال الشافعية تشرع اْلضحية ف حق من ملك ثمنها فاضالً عن حاجتنه وحاجنة منن
يمونه ف يومه وليلته وُسوة فصله أي ينبغن أن تُنون فاضنلة عنن ينوم العيند وأينام
التشريق  .مغن المحتا . 123/6
وأما الحنابلة فقالوا تشرع اْلضحية ف حق القادر عليها النذي يمُننه الحصنول علنى
ثمنها ولو بال ذدين إذا ُان يقدر على وفاء دينه ُ .شا القناع .13/3
والذي أرجحه أن اْلضحية مشروعة ف حق الغن الذي يملك نصاب الزُاة فاضنالً
عن حوائجه اْلصلية.
ذ ح األضحية أفضل من التصدق ثمنها
إن اْلضننحية شننعيرة مننن شننعائر هللا وسنننة مؤُنندة مننن سنننن المصننِفى ُ مننا سننبق
بيانه.
والمِلوب من المسلم أن يعظنم شنعائر هللا وأن يقتندي برسنول هللا ُ منا ينال تعنالى
ب } سورة الحج اآلية . 32
هللا َفإن ذن َها مننْ َت ْق َوى ْالقُلُو ن
ك َو َمنْ ُي َع ِّظ ْم َش َعائ َنر ذ ن
َ {:ذلن َ
هللا َو ْال َين ْنو َم
نول ذ ن
هللا أُسْ ن َنوةٌ َح َسن َن ٌة لن َمنننْ َُن َ
ويننال تعننالى  {:لَ َقن ْند َُن َ
نان لَ ُُن ْم نفن َر ُسن ن
نان َيرْ ُجننو ذ َ
هللا َُ نثينرً ا} سنورة اْلحنزاب اآلينة  . 21لنذا ُاننت اْلضنحية أفضنل منن
ْاآلخ َنر َو َذ َُ َنر ذ َ
التصدق بثمنها ُما هو مذهب جمهور أهل العلم بما فيهم أبو حنيفة ومالنك والشنافع
وأحمنند وربيعننة وأبننو الزننناد وشننيخ اإلسننالم ابننن تيميننة وغيننرهم  .انظننر المجمننوع
 125/3والمغن  136/3ومجموع الفتاوى . 321/26
روى عبد الرزاق بإسناده عن سعيد بنن المسنيب ينال ْ [:لن أضنح بشناة أحنب إلن ذ
من أن أتصدق بمئة درهم ] المصن . 333/1
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يال الحافظ ابنن عبند البنر  [:الضنحية عنندنا أفضنل منن الصندية ] وذُنر أن هنذا هنو
الصحيح من مذهب مالك وأصحابه  .فتح المالك . 13-12/2
ويال ابن يدامة  [:واْلضحية أفضل من الصدية بقيمتها نأل عليه أحمد ] .المغنن 3
. 136/
ونقل عن جماعة من أهل العلم أن التصدق بقيمة اْلضحية أفضل فروي عن بنالل 
يال  [:ما أبال أن ال أضح إال بديك وْلن أضعها فن يتنيم يند تنرب فنوه أحنبُ إلن ذ
من أن أضح ] وبهذا يال الشعب وأبو ثور .
والقننول اْلول هننو الننراجح ْ ،لن النب ن  ضننحى والخلفنناء مننن بعننده ولننو علمننوا أن
الصدية أفضل من اْلضحية لعدلوا إليها .وْلن إيثنار الصندية علنى اْلضنحية يفضن
إلى ترك سننة سننها رسنول هللا  وْلن فضنل اْلضنحية ال يخفنى ومنا يترتنب عليهنا
من مناف ش ء عظيم .
يننال الحننافظ ابننن عبنند البننر  [:الضننحية عننندنا أفضننل منن الصنندية ْلن اْلضننحية سنننة
وُيدة ُصالة العيد ومعلوم أن صالة العيد أفضل منن سنائر النوافنل وُنذلك صنلوات
السنن أفضل من التِوع ُله ] فتح المالك . 13/2
ويننال اإلمننام النننووي  [:مننذهبنا أن اْلضننحية أفضننل مننن صنندية التِننوع ل حاديننث
الصحيحة المشهورة ف فضنل اْلضنحية وْلنهنا مختلن فن وجوبهنا بخنال صندية
التِوع ،وْلن اْلضحية شعار ظاهر ] المجموع . 125/3
ويال شيخ اإلسالم ابن تيمية  [:واْلضحية والعقيقة والهدي أفضنل منن الصندية بنثمن
ذلننك فننإذا ُننان معننه مننال يرينند التقننرب إلننى هللا ُننان لننه أن يضننح بننه واْلُننل مننن
اْلضحية أفضل من الصدية ] مجموع الفتاوى . 321/26
وال ينبغ ْلحد أن يؤثر الصدية على اْلضحية لُون الصندية أخن مئوننة ولمنا فن
اْلضحية من المشقة من حيث شراؤها والعناية بها وحفظها إلنى أن ينذبحها ولمنا فن
ذبحها وتوزي بعضها من العناء والتعب فالمسلم له اْلجر والثواب علنى ُنل ذلنك إن
أخلأل نيته هلل تعالى .
األضحية عن األسرة الواحدة
يال جمهور أهل العلم إن الشاة الواحدة تجنزئ عنن أهنل البينت الواحند  ،فنإذا ضنحى
بهننا واحنند مننن أهننل البيننت  ،تننأدى الشننعار والسنننة بجمننيعهم  ،وهننذا مننذهب مالننك
والشننافع وأحمنند وإسننحاق واْلوزاع ن  .المغن ن  133/3المجمننوع  . 331/3وينندل
على ذلك ما يل :
 .1روى الترمننـذي بإسننناده عننن عُمننارة بننن عبنند هللا يننال (:سننمعت عِنناء بننن يسننار
يقول :سألت أبا أيوب ُ (:ي ُانت الضحايا على عهد رسنول هللا  ؟ فقنال ُ :نان
الرجل يضنح بالشناة عننه وعنن أهنل بيتنه  ،فينأُلون ويِعمنون حتنى تبناهى الننا
فصننارت ُمننا تننرى ) يننال الترمننذي  :هننذا حننديث حسننن صننحيح  .ورواه ابننن ماجننة
ومالك وصححه الشيخ اْللبان ف صحيح سنن ابن ماجه . 223/2
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ُ
شنهدت من رسنول هللا 
 .2ومما يندل علنى ذلنك حنديث جنابر بنن عبند هللا  ينال (:
بُبش فذبحه رسنول هللا
اْلضحى ف المصلى فلما يضى خِبته نزل من منبره وأ ُ نت َ
ٍ
 بيده ويال  :باسم هللا وهللا أُبر  ،هذا عن وعمنن لنم يضنح منن أمتن )  .رواه أبنو
داود ف بناب  :الشناة يضنحى بهنا عنن جماعنة وصنححه الشنيخ اْللبنان فن صنحيح
سنن أب داود . 512/2
 .3وعننن عبنند هللا بننن هشننام يننال ُ (:ننان رسننول هللا  يضننح بالشنناة الواحنندة عننن
جـمـينننـ أهـلنننـه ) رواه الـحـاُنننـم وينننـال  :صـحـينننـح اإلسننننـاد  ،ووافنننـقه الذهبنننـ .
المستدرك . 255/1
 .1وعن عائشة رض هللا عنها (:أن رسول هللا أمنر بُنبش أينرن  ،يِنأ فن سنواد ،
ويبرك ف سواد  ،وينظر ف سواد  ،فأ ُ نت َ به ليضح به فقال لهنا  :ينا عائشنة هلمن
المدية  .ثم يال:اشحذيها بحجر ففعلت ،ثنم أخنذها وأخنذ الُنبش فأضنجعه ثنم ذبحنه ثنم
يال :باسم هللا اللهم تقبل من محمد وآل محمند ،ومنن أمنة محمند ثنم ضنحى بنه ) رواه
جوز تضنحية الرجنل عننه
مسلم وأبو داود وغيرهما .يال النووي  [:واستدل بهذا من ذ
وعننن أهننل بيتننه واشننتراُهم معننه فن الثننواب  ،وهننو مننذهبنا ومننذهب الجمهننور ] ...
شـر[ النووي على صحيح مسلم . 126- 125/5
ويال الخِاب  [:وف يوله  (:تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ) دلينل علنى
أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهله وإن ُثروا  ،وروي عن أبن هرينرة وابنن
عمر رض هللا عنهم أنهمنا ُاننا يفعنالن ذلنك  ،وأجنازه مالنك واْلوزاعن والشنافع
وأحمد  ،وُره ذلك الثوري وأبو حنيفة ] معالم السنن 132/2
ضنحذ ى بالشناة
.5ونقل ابن يدامة عن صنالح بنن أحمند بنن حنبنل ينال  [:يلنت ْلبن ُ :ي َ
عن أهل البيت ؟ يال  :نعنم ال بنأ  .يند ذبنح النبن ُ بشنين فقنرذ ب أحندهما فقنال :
بسم هللا اللهم هذا عن محمد وأهل بيته .وينرذ ب اآلخنر فقنال  :بسنم هللا اللهنم هنذا مننك
ك من أمت ] المغن . 133/3
ولك عمن َوحذ َد َ
وحُى عن أب هريرة  (: أنه ُان يضح بالشاة فتجئ ابنته فتقول  :عنن  ،فيقنول
 :وعنننك ) المغن ن  . 133/3يننال العالمننة ابننن القننيم  [:وُننان مننن هديننه  أن الشنناة
تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو ُثر عددهم ] ثم ذُر حديث أبن أينوب السنابق
 .زاد المعاد .323/2
ويال الشوُان  [:يوله (:يضح بالشاة عنه وعن أهل بيته ) فينه دلينل علنى أن الشناة
تجننزئ عننن أهننل البيننتْ ،لن الصننحابة ُننانوا يفعلننون ذلننك ف ن عهننده  والظنناهر
إِالعه فال ينُر عليهم  ...والحق أنها تجنزئ عنن أهنل البينت ،وإن ُنانوا مئنة نفن
أو أُثر ُما يضت بذلك السنة ] نيل اْلوِار .132/5
أفضل أنواع األضحية
اْلفضل ف اْلضحية الغنم ثم اإلبل ثم البقر وهذا يول المالُية ويندل علنى ذلنك ينول
نيم } سنورة الصنافات اآلينة . 122وُنان النذبح العظنيم
ْح عَظن ٍ
هللا تعالى َ {:و َفن َد ْي َناهُ نبن نذب ٍ
ُبش نا ً  ،فنناهلل سننبحانه وتعننالى وصننفه بننالعظيم  ،ولننم يحصننل هننذا الوص ن لغيننره .
الذخيرة . 113/1
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ْح عَظن ٍيم }  ،أي ضخم الجثة سمين  ،وذلك ُبشٌ ال جم ٌل
ويال القرِب َ { [:و َف َد ْي َناهُ نب نذب ٍ
وال بقرة ] تفسنير القرِبن . 122/15وينال ابنن ديينق العيند  [:ويند يسنتدل للمالُينة
باختيار النب  ف اْلضاح للغننم  ،وباختينار هللا تعنالى فن فنداء النذبيح ] إحُنام
اْلحُام . 231/2وْلنه ُ ان يضح بالغنم بنل بالُبناش ويند ثبنت ذلنك فن أحادينث
منها :
ما ثبت ف الحديث الصحيح أن النب  (: أمر بُبش أيرن  ،يِنأ فن سنواد ويبنرك
ف سواد وينظر ف سواد  ...وأخذ الُبش فأضجعه  ) ...رواه مسلم .ينال الشننقيِ
 [:ويد تُرر من الرسنول  التضنحية بنالغنم  ،وهنو  ال يضنح مُنرراً ذلنك عامنا ً
بعد عام  ،إال بما هو اْلفضل ف اْلضحية  ،فلو ُانت التضحية باإلبل والبقر أفضل
لفعننل  ذلننك اْلفضننل] أضننواء البيننان  . 135/5وعننن أن ن  (: أن النب ن ُ ننان
يضح بُبشين وأنا أضح بُبشين ) رواه البخاري ومسلم  .وفن ينول أنن ( ُنان
يضح ) ما يدل على المداومة .
وعننن عائشننة رض ن هللا عنهننا  (:أن رسننول هللا  أمننر بُننبش أيننرن يِننأ ف ن سننواد
ويبرك ف سواد وينظر ف سواد فأت به ليضح به  ...الخ ) رواه مسلم .
حديث جابر بن عبد هللا  يال  (:ضحى رسول هللا  يوم عيد بُبشين  )...رواه أبو
داود والترمذي وابن ماجة .
وعننن عائشننة وأب ن هريننرة رض ن هللا عنهمننا أن رسننول هللا ُ (: ننان إذ أراد أن
يضننح اشننترى ُبشننين عظيمننين سننمينين أيننرنين أملحننين موجننوئين  ...الننخ ) رواه
أحمد وابن ماجة .
وعن أب سعيد  يال  (:ضحى رسنول هللا  بُنبش أينرن فحينل  ،يأُنل فن سنواد،
ويمش ف سواد  ،وينظر ف سواد ) رواه أبو داود والترمذي والنسنائ وابنن ماجنة
ويال الترمذي  :هذا حديث حسن صحيح غريب .
ُ
شنهدت من رسنول هللا  اْلضنحى بالمصنلى فلمذنا
وعن جنابر بنن عبند هللا  ينال(:
يضى خِبته نزل من منبره وأ ُ نت َ بُبش فذبحه رسو ُل هللا  بيده  ...الخ ) رواه أبنو
داود والترمذي .
وعن ثوبان  يال  (:ضحى رسول هللا  ثم يال  :يا ثوبان أصلح لننا لحنم هنذه الشناة
 .فما زلت أِعمه منها حتى يدمنا المدينة ) رواه مسلم .
وعن عل  (: أنه ُـان يـضـح بُبشين أحدهما عنن النبن  واآلخنر عنن نفسنه .
فقيل له  .فقال  :أمرن به يعن النب  فال أدعه أبداً ) رواه الترمذي وأبو داود .
ومما يدل على أفضلية التضحية بالُبش  ،أن الصحابة رض هللا عنهم ُانوا يقتندون
بالرسول  ف تضحيته بالُبش ُ ،ما ف حديث أنن  السنابق وفينه ُ (:نان النبن
 يضح بُبشين وأنا أضح بُبشين ).فهذا يندل علنى اتبناع أنن  للرسنول  فن
التضحية بالُبشين ُ ،ما يدل الحنديث أيضنا ً علنى مداومنة الرسنول  علنى التضنحية
بالُبش .
وعن يون بن ميسرة بن حل يال  (:خرجت م أب سعيد الزري صاحب رسول
هللا  إلى شراء الضحايا  .يال يون  :فأشار أبو سعيد إلى ُبش أدغم لي بالمرتف
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وال المتض ف جسمه فقال  :اشتر لن هنذا ُ .أننه شنبهه بُنبش رسنول هللا  ) رواه
ابن ماجة وصححه الشيخ اْللبان .
وعنن النعمنان بنن أبن فاِمنة  (:أننه اشنترى ُبشنا ً أعنين أينرن  ،وأن النبن  رآه
فقال ُ :أنذ هذا الُبش الذي ذبح إبراهيم  .فعمد رجل منن اْلنصنار فاشنترى للنبن 
من هذه الصفة  ،فأخذه النب  فضحى به ) رواه الِبران ف الُبير ورجاله ثقات
ياله الهيثم  .وغير ذلك من النصوأل .
من نوى األضحية فال يحلق شعره
ثبت ف الحديث الصحيح عن أم سلمة رضن هللا عنهنا أن النبن  ينال  (:إذا دخلنت
العشر ،وأراد أحدُم أن يضح فال يم من شعره وبشره شيئا ً ) رواه مسلم .
وف رواية أخرى  (:من ُان له ذنبح يذبحه فإذا أهن ذل هنال ُل ذي الحجنة فنال يأخنذ منن
شعره وأظفاره شيئا ً حتى يضح ) رواه مسلم  .والذنبح بُسر الذال  :الذبيحة .
ويد يال بمقتضى هنذا الحنديث ِائفنة منن أهنل العلنم فيحنرم علنى منن أراد اْلضنحية
أخذ ش ء من شعره وأظفناره حتنى يضنح فن وينت اْلضنحية وهنو ينول سنعيد بنن
المسننيب وربيعننة الننرأي واإلمننام أحمنند وإسننحاق وداود وابننن حننزم الظنناهريين وأب ن
الحسن العبنادي منن الشنافعية  ،واحتجنوا بحنديث أم سنلمة السنابق ويند ورد برواينات
عند مسلم وه :
أ .عن أم سلمة أن النب  يال  (:إذا دخلت العشر وأراد أحدُم أن يضح فنال يمن
من شعره وبشره شيئا ً )  .ييل لسفـيان  :فإن بعضهم ال يرفعه  .يال  :لُن أرفعه .
ب .عن أم سلمة رض هللا عنها ترفعه يال النب  (: إذا دخل العشر وعنده أضحية
يريد أن يضح فال يأخذنذ شعراً وال يقلمن ظفراً ) .
 .عن أم سلمة رض هللا عنها أن النب  ينال  (:إذا رأينتم هنالل ذي الحجنة وأراد
أحدُم أن يضح فليمسك عن شعره وأظفاره ) .
د .عن أم سلمة رض هللا عنها يال رسول هللا  (: من ُان لنه ذبنح يذبحنه فنإذا أهنل
هالل ذي الحجة فال يأخنذنذ منن شنعره وال منن أظفناره شنيئا ً حتنى يضنح ) .ووجنه
االستشهاد به أن فيه نهن عنن أخنذ الشنعر واْلظفنار  ،ومقتضنى النهن التحنريم ُمنا
يال الشيخ ابن يدامة المقدس ف المغن . 132/3
ويد حمل ِائفة من أهل العلم النهن النوارد فن حنديث أم سنلمة علنى ُراهنة التنزينه
فقِ ،وأيدوا يولهم بما ثبت من حديث عائشة رض هللا عنهنا يالنت  (:لقند ُننت أفتنل
يالئد هدي رسول هللا  فيبعث هديه إلى الُعبة فما يحرم علينه ممنا حن ذل للرجنال منن
أهله حتى يرج النا ) متفق عليه .
يال الماوردي  [:فُان هدي رسنول هللا  وضنحاياه ْ ،لننه ُنان بالمديننة وأنفنذها من
أب بُر  سنة تس  ،وحُمها أغلظ لسويها إلى الحنرم  ،فلمنا لنم يحنـرم علنى نفسنه
شيئا ً ُـان غيره أولى إذا ضحى ف غـير الحـرم ] الـحاوي الُبير . 21/15
وتفُنر ـ رجحنان القنول اْلول لقنوة أدلتنه
تأمنل
ِنول
والذي يغلب على ظن ـ بعند
ٍ
ن
ٍ
ويظهننر ذلننك فيمننا يل ن  :أوالً  :إن حننديث أم سننلمة خنناأل  ،وحدي نـث عائشننة عننام ،
والخاأل مقدم على العام .
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يال الشيخ ابن يدامة  [:وحديثهم عام وهذا خاأل يجنب تقديمنه بتنزينل العنام علنى منا
عدا ما تناوله الحديث الخاأل ] المغن . 132/3
ويال الشوُان  [:وال يخفى أن حديث الباب  -أي حنديث أم سنلمة  -أخنأل مننه -
أي من حديث عائشة  -مِلقا ً فيبنى العنام علنى الخناأل ويُنون الظناهر من منن ينال
بالتحريم ولُن على من أراد التضحية ] نيل اْلوِار . 123/5
ويننال ابننن القننيم  [:وأسننعد النننا بهننذا الحننديث مننن يننال بظنناهره لصننحتة وعنندم مننا
يعارضه … ولهذا ُان أحمد وغيره يعمل بُال الحديثين  :هذا ف موضعه وهذا فن
موضعه .
ويد سأل اإلمام أحمد أو غينره عبند النرحمن بنن مهندي عنن هنذين الحنديثين ؟ فقنال :
هذا له وجه وهذا له وجه ] شر[ ابن القيم على سنن أب داود . 313/2
والحُمة ف النه عن اْلخذ من الشعر واْلظفار ف حق من أراد اْلضنحية هن منا
ياله اإلمام النووي  [:يال أصحابنا  :والحُمة ف النه أن يبقى ُامل اْلجزاء ليعتق
من النار ] شر[ النووي على صحيح مسلم . 122/5
وإذا لم يلتزم مريد اْلضحية بهذا النه فأخذ شيئا ً منن شنعره أو أظفناره فإننه يسنتغفر
هللا سبحانه وتعالى وال فدية فيه إجماعا ً سواء فعله عمداً أو نسيانا ً ُما يال الشيخ ابنن
يدامة ف المغن . 132/3
داية وقت األضحية
ينندخل ويننت ذبننح اْلضننحية بعنند ِلننوع شننم اليننوم العاشننر مننن ذي الحجننة  ،وبعنند
دخول ويت صالة الضحى  ،ومُض زمان من الويت يس صالة رُعتنين وخِبتنين
خفيفتين  ،ال فرق ف ذلك بين أهل الحضر والبوادي .وهذا يول الشافعية والحنابلة ،
وبننه يننال ابننن المـنننـذر وداود الظننـاهري والِبننري  ،ويننرى الحنابلننة أيض نا ً أن يُننون
النذبح بعند صنالة اإلمنام وخِبتنه خروجنا ً منن الخنال  .المغنن  ، 152/3المجمنوع
.332/3ويدل على ذلك ما يل :
 .1حديث البراء بن عازب  يال  :يال رسول هللا  (: إن أول ما نبندأ بنه فن يومننا
هذا  ،نصل ثم نرج فننحر  ،فمن فعل ذلك فقد أصناب سننتنا  ،ومنن ذبنح فإنمنا هنو
لحم يدمه ْلهله  ،ولي من النسك ف ش ء ) رواه البخاري ومسلم.
 .2وف رواية أخرى عن البراء ينال  :خِبننا رسنول هللا  فن ينوم نحنر فقنال  (:ال
يضحين أح ٌد حتى يصل  .ينال رجنل  :عنندي عنناق لنبن هن خينر منن شنات لحنم .
يال  :فضح بها وال تجزئ جذعة عن أحد بعدك ) رواه مسلم .
 .3وف رواية ثالثة يال البراء  (: ذبح أبو بردة يبل الصالة  .فقنال النبن  أبندلها
… الخ ) رواه البخاري ومسلم.
 .1وفن روايننة رابعننة عننن البننراء  يننال  :يننال رسننول هللا  (: ال ينذبحن أحنند حتننى
يصل ) رواه مسلم
 .5وف رواية خامسة عن البنراء  ينال  (:صنلى رسنول هللا  ذات ينوم فقنال  :منن
صلى صالتنا واستقبل يبلتنا فال يذبح حتى ينصر ) رواه البخاري.
 .6وعن أن  يال  :يال رسول هللا  يوم النحر  (:من ُان ذبح يبنل الصنالة فليعند
فقام رجل فقال يا رسول هللا … ) رواه البخاري ومسلم .
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وبنننا ًء علننى مننا تقنندم فننإن ويننت اْلضننحية يبنندأ بعنند انتهنناء صننالة العينند والخِبننة ،إن
صننليت صننالة العينند ُمننا ُننان يصننليها رسننول هللا  بعنند ِلننوع الشننم وارتفاعهننا
بمقدار رمح أو رمحين  ،سواء صلذى مري ُد اْلضحية العيد أم لم يصنل  ،وسنواء ُنان
من أهل البوادي أو الحضر  ،وسواء ذبح اإلمام أو لم ينذبح  ،وفن زمانننا هنذا حينث
إنه ال إمام للمسلمين  ،فال يرتبِ أمر اْلضحية بفعل الحُام الموجودين .
وال أرى التفريق بين أهل البوادي والحضر  ،لعموم اْلحاديث النواردة ُحنديث أنن
 أن الرسول  يال  (:من ذبح يبل الصالة فإنما ينذبح لنفسنه ومنن ذبنح بعند الصنالة
فقد تم نسُه وأصاب سنة المسلمين) رواه البخاري.
آخر وقت لذ ح األضحية
وأما آخر ويت لذبح اْلضحية فهو غروب شم اليوم الثالث من أينام التشنريق  ،أي
أن أيننام النحننر أربعننة ؛ يننوم العينند وثالثننة أيننام بعننده ،وهننذا أرجننح أيننوال العلمنناء ف ن
المسألة وهو يول الشنافعية ونقنل هنذا القنول عنن عمنر بنن عبند العزينز وسنليمان بنن
موسننى اْلسنندي فقيننه أهننل الشننام  ،وهننو يننول عِنناء والحسننن واْلوزاع ن ومُحننول
واختنناره شننيخ اإلسننالم ابننن تيميننة وابننن القننيم والشننوُان .انظننر المغن ن ، 153/3
المجموع  ، 332/3زاد المعاد  ، 313/2نيل اْلوِار . 112/5
ويدل على ذلك ما ورد ف الحديث عن جبير بن مِعم  عن النب  أنه ينال ُ (:نل
فجا مُة منحر  ،وُل أيام التشنريق ذبنح ) رواه أحمند وابنن حبنان وصنححه ورواه
البيهق والِبران ف الُبينر والبنزار والندرايِن وغينرهم ،وينال الشنيخ اْللبنان :
صحيح ُما ف صحيح الجام الصغير .331/2
وخالصة اْلمر أن ويت اْلضحية يبدأ بعد انتهاء صالة العيد والخِبة وينتهن ويتهنا
بغروب شم اليوم الثالث من أينام التشنريق وهنو رابن أينام العيند ُمنا هنو معنرو
بين النا .
كيفية التصرف األضحية
يال أهل العلم يُون التصر باْلضحية باْلُل والصدية والهدينة وتفصنيل ذلنك ُمنا
يل :
أوالً األكل منها  :ذهب جمهور أهل العلم إلى أن اْلُل من اْلضحية مندوب .
ويد استدلوا بما ورد ف الحديث عن عائشة رض هللا عنها أن النب  ينال  (:فُلنوا
وادخروا وتصديوا ) متفق عليه .
ومننا ورد فن حننديث جننابر  أنننه عليننه الصننالة والسننالم يننال ُ … (:لننوا وتننزودوا )
رواه البخاري ومسلم
وف رواية أخرى عند مسلم ُ (:لوا وتزودوا وادخروا ).ويد حمل الجمهور اْلوامنر
ف هذه اْلحاديث على الندب ْ ،لن اْلمر فيها جاء بعد الحظر فيحمل على النندب أو
اإلباحة .
يال الحافظ ابنن عبند البنر  [:وأمنا يولنه  (:فُلنوا وتصنديوا وادخنروا ) فُنالم خنر
بلفظ اْلمر  ،ومعناه اإلباحة ْلنه أمر ورد بعند نهن  ،وهُنذا شنأن ُنل أمنر ينرد بعند
حظر أنه إباحة ال إيجاب ] االستذُار . 123/15
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وأما مقدار اْلُل فقال الحنفية والحنابلنة  :يأُنل ثلثهنا ويهندي ثلثهنا ويتصندق بثلثهنا .
ولو أُل أُثر من الثلث جاز  .بدائ الصنائ  ، 223/1المغن .113/3
وجاء عن الشافع أننه يسنتحب يسنمتها أثالثنا ً لقولنه ُ (: لنوا وتصنديوا وأِعمنوا )
فتح الباري . 123/12
واحتج ابن يدامة المقدس بما ورد عن ابن عبا  ف صفة أضحية النب  يال :
السنؤال بالثلنث ]
[ ويِعم أهل بيته الثلث ويِعم فقراء جيراننه الثلنث ويتصندق علنى
ذ
رواه الحننافظ أبننو موسننى اْلصننفهان ف ن الوظننائ ويننال  :حننديث حسننن  .المغن ن
. 113-113/3
ويالوا ْلنه يول ابن مسعود وابن عمر رض هللا عنهما ولنم نعنر لهمنا مخالفنا ً منن
الصحابة فُان إجماعا ً ُما يال ابن يدامة ف المغن . 113/3
ومن أهل العلم من استحب أن يأُل نصفا ً ويِعم نصفا ً لقول هللا تعالى ف الهندايا { :
َف ُُلُوا نم ْن َها َوأَ ِْ نعمُوا ْال َقا نن َ َو ْالمُعْ َترذ } سورة الحج اآلية . 36
وأما اإلمام مالك فلم يحدد ف ذلك شيئا ً ويقول  :يأُل ويتصدق .
والدليل على أنه ال تحديد ف المسألة بل اْلمر على االستحباب حديث ثوبان  ينال
 (:ذبح رسول هللا  ضحيته ثم يال  :يا ثوبان أصنلح لحنم هنذه اْلضنحية  .ينال  :فلنم
أزل أِعمه منها حتى يدم المدينة ) رواه مسلم .
ويستحب لمن أراد أن يضح ف يوم اْلضحى أن يخر إلنى صنالة العيند وال يأُنل
شيئا ً حتى يصل ثم يذبح أضحيته فيأُل منها وهذا يول أُثر العلماء .
يال الشيخ ابن يدامة  [:وال يأُل ف اْلضحى حتى يصل وهذا يول أُثر أهنل العلنم
منننهم عل ن وابننن عبننا ومالننك والشننافع وغيننرهم ال نعلننم فيننه خالف نا ً ]  .المغن ن
. 225/2
ومما يدل على ذلك ما جاء ف الحديث عن عبد هللا بن بريدة عن أبينه  ينالُ ( :نان
النب  ال يخر يوم الفِر حتى يِعم وال يِعنم ينوم اْلضنحى حتنى يصنل ) رواه
الترمذي  ،ثنم ينال  [:ويند اسنتحب ينوم منن أهنل العلنم أن ال يخنر ينوم الفِنر حتنى
يِعم شنيئا ً ويسنتحب لنه أن يفِنر علنى تمنر وال يِعنم ينوم اْلضنحى حتنى يرجن ].
والحننديث رواه أيضنا ً ابننن ماجننة وابننن حبننان ويننال الشننيخ اْللبننان  :صننحيح  .سنننن
الترمذي م شرحه التحفة  ، 32/3صحيح سنن الترمذي 163/1
والحُمة ف امتناع النب  عن اْلُل يبنل الصنالة ينوم اْلضنحى هن  [:ليُنون أول
ما يِعم من لحم أضحيته فيُون مبنيا ً على امتثال اْلمر ] المرياة . 515-511/3
ويال اإلمام أحمد  [:واْلضحى ال يأُل فيها حتى يرج إذا ُان له ذبنح ْلن النبن 
يبال أن يأُل ] المغن . 225/2
أُل من ذبيحته وإذا لم يُن له ذبح لم ن
ويال الشعب  [:إن من السنة أن تِعم ينوم الفِنر يبنل أن تغندو  ،وأن تنؤخر الِعنام
يوم النحر حتى ترج ] .
ويال سعيد بن المسيب ُ [:ان المسلمون يأُلون يوم الفِر يبنل المصنلى وال يفعلنون
ذلك يوم النحر ] االستذُار . 12/2
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ثاني اا ً التصاادق منهااا :وأمننا التصنندق منهننا فقننال الحنفيننة والمالُيننة إن التصنندق مننن
اْلضننحية مننندوب ولنني بواجننب .وحجننتهم مننا سننبق فن اْلُننل مننن اْلضننحية وهننو
أرجح أيوال العلماء ف المسألة .
ويتصننندق منهنننا علنننى المسنننلمين منننن الفقنننراء والمحتننناجين ويهننندي إلنننى اْلينننارب
واْلصدياء والجيران وإن ُانوا أغنياء .ونقل النووي عن ابن المنذر يوله  [:أجمعنت
اْلمة على جواز إِعام فقراء المسلمين من اْلضحية واختلفوا ف إِعنام فقنراء أهنل
الذمة فرخأل فيه الحسن البصري وأبو حنيفة وأبو ثور  .ويال مالك  :غينرهم أحنب
إلينا .وُره مالك أيضا ً إعِاء النصران جلد اْلضنحية أو شنيئا ً منن لحمهنا .وُرهنه
الليث يال  :فإن ِبخ لحما ً فال بأ بأُل الذم م المسلمين منه ].ثم ينال الننووي [:
ومقتضى المنذهب أننه يجنوز إِعنامهم منن ضنحية التِنوع دون الواجبنة ] المجمنوع
. 125/3
ويال الشيخ ابنن يدامنة  [:ويجنوز أن يِعنم منهنا ُنافراً وبهنذا ينال الحسنن وأبنو ثنور
وأصحاب الرأي … ْلنه ِعام لنه أُلنه فجناز إِعامنه للنذم ُسنائر اْلِعمنة وْلننه
صدية تِوع فجاز إِعامها للذم واْلسير ُسائر صدية التِوع ] المغن . 152/3
ً
وخاصة إن ُانوا فقراء
والراجح من أيوال العلماء أنه يجوز إِعام أهل الذمة منها ،
أو جيرانا ً للمضح أو يرابته أو تأليفا ً لقلوبهم .
ثالثا ً الهدية منها:
وأما الهدية من اْلضحية فقد اتفق أهنل العلنم علنى أن الهدينة منن اْلضنحية مندوبنة .
وُثير من العلماء يرون أن يهدي ثلثا ً منها ُما مرذ ف حنديث ابنن عبنا فإننه يجعنل
اْلضحية أثالثا ً ثلث ْلهل البيت وثلث صدية وثلث هدية .ونقل هنذا عنن ابنن مسنعود
وابن عمر وعِاء وإسحاق وأحمد وهو أحد يول الشافع .
ويسن أن يجم بين اْلُل والتصدق واإلهداء وأن يجعل ذلك أثالثا ً وإذا أُنل النبعض
وتصدق بالبعض فله ثواب اْلضحية بالُل والتصدق بالبعض .
را عا ً ال يجوز إعطاء الجزار أجرته من األضحية :
ذ
الجنزار شنيئا ً منن اْلضنحية مقابنل ذبحهنا
يال جمهنور أهنل العلنم ال يجنوز أن يُعِنى
وسلخها واحتجوا على ذلك بما جناء فن الحنديث عنن علن  ينال  (:أمرنن رسنول
هللا  أن أيننوم علننى بدنننه أي اإلبننل وأن أتصنندق بلحمهننا وجلودهننا وأجلتهننا وأن ال
أعِن الجن ذ
نزار منهننا  .ويننال  :نحننن نعِينه مننن عننندنا ) رواه البخنناري ومسننلم .وفن
رواية أخنرى عنند مسنلم  (:وال يعِن فن جزارتهنا منهنا شنيئا ً ) .فهنذا الحنديث يندل
ذ
الجزار منها ْلن عِيتنه عنوض عنن عملنه فيُنون فن معننى
على عدم جواز إعِاء
بي جزء منها وذلك ال يجوز .
ذ
الجزار فقيراً أو صديقا ً فأعِاه منها لفقره أو على سبيل الهدية فال بنأ
وأما إن ُان
ْلنه مستحق ل خذ فهو ُغيره بل هنو أولنى ْلننه باشنرها وتاينت نفسنه إليهنا .المغنن
. 152/3
خامسا ً ال يع منها :
وال يجوز بي ش ء منن اْلضنحية ال لحمهنا وال جلندها وال أِرافهنا واجبنة ُاننت أو
تِوعاً.
22

يننال اإلمننام أحمنند  [:ال يبيعهننا وال يبين شننيئا ً منهننا ] .ويننال أيضنا ً  [:سننبحان هللا ُين
يبيعها ويد جعلها هلل تبارك وتعالى ؟ ] .
ويجوز أن ينتف بالجلد بأن يجعله سنقا ًء أو فنرواً أو نعنالً أو غينر ذلنك .فقند ورد عنن
عائشة رض هللا عنها يالت [:يجعل من جلد اْلضحية سقاء ينبذ فيه ]
ويدل على أنه ال يجوز بي شن ء منن اْلضنحية  ،بمنا فن ذلنك جلندها وأِرافهنا .منا
ورد ف حديث عل  ينال  (:أمرنن رسنول هللا  أن أينوم علنى بدننه وأن أتصندق
ذ
الجزار منها  .ويال نحنن نعِينه منن عنندنا )
بلحمها وجلودها وأجلتها وأن ال أعِ
رواه البخاري ومسلم  .فقد أمره الرسول  أن يتصندق بلحومهنا وجلودهنا وجاللهنا
ُما أنه يد جعلها يربة هلل تعالى فلم يجز بي ش ء منها ُالوي .
ويد ورد عن النب  أنه يال  (:من باع جلند أضنحيته فنال أضنحية لنه ) رواه الحناُم
ويال  :حديث صحيح  .ورواه البيهق ويال الشيخ اْللبان  :حسن .
حكم الجمع ين األضحية والعقيقة
إذا اجتمعت اْلضحية والعقيقة ُأن أراد شخألٌ أن َ
يعق عن ولده ينوم عيند اْلضنحى
أو ف أيام التشريق فنال تجنزئ اْلضنحية عنن العقيقنة علنى النراجح منن أينوال أهنل
العلم .
وهذا يول المالُية والشافعية ورواية عن اإلمنام أحمند فقند روى الخنالل عنن عبند هللا
بن أحمد يال:
[ سألت أب عن العقيقة ينوم اْلضنحى تجنزئ أن تُنون أضنحية وعقيقنة ؟ ينال  :إمنا
أضحية وإما عقيقة على منا سنمّى ] وعلنى هنذه الرواينة أُثنر الحنابلنة.انظر تصنحيح
الفروع  ، 565/3تحفة المودود أل  63والذخيرة .166/1
وحجة هؤالء العلماء أن ُالً من اْلضحية والعقيقة ذبحنان بسنببين مختلفنين فنال يقنوم
الواحد عنهما ُدم التمت ودم الفدية .ويالوا أيضنا ً إن المقصنود باْلضنحية إراينة الندم
ف ُل منهما وال تقوم إراية مقام إرايتين.
وسئل الشنيخ ابنن حجنر المُن عنن ذبنح شناة أينام اْلضنحية بنيتهنا ونينة العقيقنة فهنل
يحصالن أو ال ؟
فأجاب  [:الذي دل عليه ُالم اْلصحاب وجرينا عليه منذ سنين أنه ال تداخل ف ذلك
ْلن ُالً من اْلضحية والعقيقة ٌ
سنة مقصودةٌ لذاتها ولها سنبب يخنال سنبب اْلخنرى
والمقصود منها غير المقصود من اْلخرى إذ اْلضحي ُة فدا ٌء عن النف والعقيق ُة فدا ٌء
عنننن الولننند إذ بهنننا ُن ُّمنننوهُ وصنننالح ُه ورجنننا ُء نبنننرِّ نه وشنننفاعته وبنننالقول بالتنننداخل يبِنننل
نل منهمننا فلننم يمُننن القننول بننه نظيننر مننا يننالوه فن سنننة غسننل الجمعننة
المقصننود مننن ُن ٍ
وغسننل العينند وسنننة الظهننر وسنننة العصننر وأمننا تحيننة المسننجد ونحوهننا فه ن ليسننت
مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد وذلك حاص ٌل بصنالة غيرهنا وُنذا صنوم
نحو االثنين ْلن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة وذلك حاصن ٌل
صوم وي فيه .
بأي
ٍ
وأما اْلضحية والعقيقة فليستا ُذلك ُما ظهر مما يررتنه وهنو واضنح والُنالم حينث
ايتصر على نحو شاة أو سب بدنة أو بقرة أما لو ذبح بدنة أو بقرة عنن سنبعة أسنباب
منها ضحية وعقيقة والباي ُفارات ُنحو الحلنق فن النسنك فيجنزي ذلنك ولني هنو
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من باب التداخل ف ش ء ْلن ُل سب يق مجزيا ً عما نوى به .وف شنر[ العبناب :
لو ولد له ولدان ولو ف بِن واحدة فذبح عنهمنا شناة لنم يتنأدى بهنا أصنل السننة ُمنا
ف المجموع وغيره  .ويال ابن عبد البر :ال أعلم فيه خالفا ً أ.هـ.
وبهذا يعلم أنه ال يجزي التداخل ف اْلضحية والعقيقنة منن بناب أولنى ْلننه إذا امتنن
م اتحناد الجنن فنأولى من اختالفنه وهللا سنبحانه وتعنالى أعلنم بالصنواب ] الفتناوى
الُبرى الفقهية . 256/1
وذهب بعض العلماء إلى القول باإلجزاء ويد نقل ذلك عن جماعة من فقهاء السل .
فتح الباري  13/12و شر[ السنة  262/11و الفروع . 562/3
ورأوا أنه يجوز أن يصل المصل رُعتين ينوي بهما تحينة المسنجد وسننة المُتوبنة
ويجنوز أن يصننل بعنند الِننوا فرضنا ً أوسنننة مُتوبننة ويقن ذلنك عنننه وعننن رُعتن
الِننوا ويننالوا لننو ذبننح المتمتن والقننارن شنناة يننوم النحننر أجننزأ عننن دم المتعننة وعننن
اْلضحية  .تحفة المودود أل . 63
والذي أراه راجحنا ً هنو عندم إجنزاء اْلضنحية عنن العقيقنة وعندم إجنزاء العقيقنة عنن
اْلضننحية ْلن ُ نالً منهمننا لهننا سننببها الخنناأل ف ن إرايننة النندم وال تقننوم إحننداهما مقننام
اْلخرى .
ً
والمسائل الت ذُروها ليست مسلذمة عند جمي العلماء فحصول عبادتين بنية واحندة
أجازه من أجنازه منن أهنل العلنم ْلنهنم عن ُّدوها منن يبينل الوسنائل ال المقاصند ُمنا لنو
نوى بغسله رف الحندث اْلصنغر واْلُبنر أو ننوى بالغسنل الجمعنة والجنابنة وخنال
ف ذلك ابن حزم ،وأمذنا حصنول تحينة المسنجد وسن ذنة المُتوبنة  ،فن ن تحينة المسنجد
تحصل وإن لم يقصدها وأمذا ما صححوه من تجويز عبادتين بن ذي ٍة واحد ٍة فالذي يظهنر
أنذ الشارع يد اعتبر فيه اْلمرين المقصودين ولنو لنم يقصندهما الفاعنل ُمنن يتصندق
علننى ذي رحمننه ينننال أجننرين  :أجننر الصنندية وأجننر صننلة الننرحم  .انظننر مقاصنند
المُلفين أل . 256-255
األمـور الـمـشـروعة في حـق المضـحـي عند ذ ح األضحية و عده
ذُر أهل العلم عدة أمور ينبغ على المضح أن يلتزم بها عند ذبنح أضنحيته وبعنده
منها :
أوالً النية  :أن ينوي عند شراء البهيمة أنها أضحية  ،وهذه النية تُف إن شناء هللا .
وال ب ذد من النية ْ ،لن اْلضحية عبادة  ،والعبادة ال تصح إال بالنية  ،لقول الرسنول 
 (:إنما اْلعمال بالنيات وإنمنا لُنل امنرئ منا ننوى ) متفنق علينه  .والنينة ال بند منهنا
حتى نميز العمل الذي هو هلل تعالى عن غيره ومن ذلك اْلضحية .
وينند نننأل الفقهنناء علننى اشننتراِ النيننة فنن اْلضننحية .يننال الُاسننان  [:فمنهننا نيننة
اْلضحية ال تجزئ بدونها ْلن الذبح يد يُون للحم ويد يُون للقربنة  ،والفعنل ال يقن
يربة بدون النية … فال تتعين اْلضحية إال بالنية ] .بدائ الصنائ . 223/1
وتُف ن النيننة بالقلننب وال يشننترِ الننتلفظ باللسننان  ،يننال الُاسننان  [:ويُفيننه أن ينننوي
بقلبه  ،وال يشترِ أن يقول بلسانه ما ننوى بقلبنه ُ ،منا فن الصنالة ؛ ْلن النينة عمنل
القلب والذُر باللسان دليل عليها ] بندائ الصننائ 223/1والصنحيح أن النتلفظ بالنينة
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بدعة مخالفة لهدي المصِفى . ولو ذبحها غير صاحبها فال يشترِ أن يتلفظ بالنينة
عن صاحبها .
يال الشيخ ابن يدامة معلقنا ً علنى ينول الخرين  (:ولني علينه أن يقنول عنند النذبح "
عمذننن " ْلن النيننة تجننزئ ) [ .ال أعلننم خالفننا ً فنن أن النيننة تجننزئ  ،وإن ذُننر مننن
يضح عنه فحسن ] المغن 152-156/3
ويال الشيخ القراف  [:لو نوى الوُيل عن نفسه أجنزأت صناحبها  ،ويند اشنترى ابنن
عمر رض هللا عنه شاة من راع فأنزلها من الجبل  ،وأمره بذبحها فذبحها الراع ،
ويال  :اللهم تقبل من  .فقال ابن عمر  :ربك أعلنم بمنن أنزلهنا منن الجبنل ] النذخيرة
. 156/1
ثانيا ً ر ط األضحية ق ل الذ ح  :اسنتحب بعنض الفقهناء أن تنربِ اْلضنحية يبنل أينام
النحننر أل لمننا فيننه مننن االسننتعداد للقربننة وإظهننار الرغبننة فيهننا  ،فيُننون لننه فيهننا أجننر
ك َو َمنْ ُي َع ِّظ ْم َشن َعائ َنر
وثواب ؛ ْلن ذلك يشعر بتعظيم هذه الشعيرة يال هللا تعالى َ {:ذلن َ
ب } سورة الحج اآلية . 32
هللا َفإن ذن َها مننْ َت ْق َوى ْالقُلُو ن
ذن
ثالثا ً أن يسوق األضحية إلى محل الذ ح سوقا ً جميالً ال عنيفا ً فقد روى عبند النرزاق
بسنننده عننن محمنند بننن سننيرين يننال  [:رأى عمننر بننن الخِنناب  رج نالً يسننحب شنناة
برجلها ليذبحها فقال لنه  :ويلنك ق يندها إلنى المنوت ينوداً جمنيالً ] المصنن . 133/1
ورواه البيهقننن فننن سننننن الُبنننرى  ، 231/3وذُنننره الشنننيخ اْللبنننان فننن السلسنننلة
الصحيحة . 36/1
را عا ً أن يح َّد السكين ق ل الذ ح ْلن المِلوب إراحنة الحينوان بأسنرع وينت ممُنن،
وهذا من اإلحسان الذي ذُره الرسول ُ ما جناء فن الحنديث عنن شنداد بنن أو 
أن النب  يال  (:إن هللا ُتب اإلحسان على ُل ش ء فنإذا يتلنتم فأحسننوا القتلنة وإذا
ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدُم شفرته ولير[ ذبيحته ) رواه مسلم .
خامس اا ً أن ال يحااد السااكين أمااام الحيااوان الااذي يريااد ذ حااه ْلن ذلننك مننن اإلحسننان
المأمور به ُما جاء فن الحنديث السنابق  .وعنن ابنن عبنا  أن رجنالً أضنج شناة
وهو يحد شفرته فقال النبن  (: أتريند أن تميتهنا موتنات ؟ هنال أحنددت شنفرتك يبنل
أن تضجعها ؟ ) رواه الحناُم وينال  :صنحيح علنى شنرِ البخناري ووافقنه النذهب ،
ورواه عبنند الننرزاق ف ن المصننن  ، 333/1والبيهق ن ف ن السنننن الُبننرى ، 232/3
وصححه الشيخ اْللبان ف السلسلة الصحيحة . 32/1
وعن ابن عمر  أن الرسول  أمر بحد الشنفار وأن تنوارى عنن البهنائم وينال  (:إذا
ذبح أحدُم فليجهز ) رواه أحمد والبيهق وابن ماجة وفيه ابنن لهيعنه وهنو ضنعي ،
ولُن يشهد له ما سبق من حديث شداد وحديث ابن عبا .
وعن عاصم بن عبيد هللا بن عاصم بن عمر بنن الخِناب أن رجنالً حن ذد شنفرته وأخنذ
الشاة لينذبحها فضنربه عمنر بالندرة وينال  [:أتعنذب النرو[ ؟ق أال فعلنت هنذا يبنل أن
تأخذها ] رواه البيهق .
سادساا ً اساتق ال الق لااة مان الااذا ح والذ يحاة  :يسنتحب أن يسننتقبل النذابح القبلننة وأن
يوجه مذبح الحيوان إلى القبلة .
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يال اإلمام النووي  [:استقبال الذابح القبلة وتوجينه الذبيحنة إليهنا ،وهنذا مسنتحب فن
ُل ذبيحنة  ،لُننه فن الهندي واْلضنحية أشند اسنتحبابا ً ْ ،لن االسنتقبال فن العبنادات
مستحب وف بعضها واجب ] المجموع 123/3
ويدل على ذلك ما جاء ف الحديث عن جابر بنن عبند هللا  ينال  (:ذبنح النبن  ينوم
الذبح ُبشين أيرنين أملحين موجوئين  ،فلما وجههما يال  :إنن وجهنت وجهن للنذي
فِننر السننماوات واْلرض علننى ملننة إبننراهيم حنيفننا ً  ،ومننا أنننا مننن المشننرُين  ،إن
صنالت ونسنُ ومحيناي وممنات  ،هلل رب العنالمين  ،ال شنريك لنه وبنذلك أمنرت ،
وأنا من المسلمين  ،اللهم منك ولك  ،وعن محمد وأمته باسنم هللا وهللا أُبنر ثنم ذبنح )
رواه أبو داود وابن ماجنة وأحمند والندارم  ،وصنححه الشنيخ اْللبنان والشناهد فن
الحديث يوله
( فلما وجههما ) أي نحو القبلة  .انظر إرواء الغليل . 313/1
سا عاً :أن يتاولى ذ حهاا نفساه إن كاان يحسان الاذ ح  ،وإال شنهد ذبحهنا وممنا يندل
على استحباب تول اإلنسان أضحيته بنفسه  ،ما جاء ف حنديث أنن  (: أن النبن
 ضننحى بُبشننين أيننرنين أملحننين وُننان يسننم ويُبننر  ،ولقنند رأيتننه يننذبحهما بيننده
واضعا ً رجله على صفاحهما ) رواه البخاري ومسلم .
يال اإلمام البخاري ف صحيحه [ باب من ذبح اْلضناح بينده ] ثنم ذُنر فينه حنديث
أنن  السننابق  ،ثننم ذُننر فن البنناب الننذي يليننه [ وأمن َنر أبننو موسننى بناتننه أن يضننحين
بأيديهن  .ثم يال الحافظ  :وصله الحناُم فن المسنتدرك  .ووين لننا بعلنو فن خبنرين
ُالهما من ِريق المسيب بن راف أن أبا موسى ُان يأمر بناته أن يذبحن نسنائُهن
بأيديهن وسنده صحيح  .انظر صحيح البخاري م فتح الباري . 115-111/12
ثامناا ً التساامية والتك ياار عنااد الااذ ح  :ثبننت أن النبن ُ ننان إذا ذبننح يننال  (:باسننم هللا
وهللا أُبر ) ُما جاء ذلك ف رواية لحديث أن  عند مسلم  (:يال :ويقنول باسنم هللا
وهللا أُبر ).
وثبت ف رواية أخرى من حديث أن يال  (:ضحى النب  بُبشين أملحنين أينرنين
ذبحهما بيده وسمذى وُبر … ) الحديث رواه البخاري ومسلم .
تاسعا ً الدعاء عد التسمية والتك ير :والدعاء ُأن يقنول  :اللهنم تقبنل منن  ،أو يقنول
اللهننم تقبننل مننن فننالن  ،فهننذا مشننروع ومسننتحب  ،لمننا ثبننت فن الحننديث عننن عائشننة
رض هللا عنها  (:أن رسول هللا  أمر بُبش يِأ ف سواد ويبرك فن سنواد وينظنر
ف سواد فأت به ليضح به فقال لهنا  :ينا عائشنة هلمن المدينة  ،ثنم ينال  :اشنحذيها
بحجر  .ففعلت ثم أخذها وأخذ الُبش فأضجعه ثنم ذبحنه ثنم ينال :باسنم هللا اللهنم تقبنل
من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به ) رواه مسلم .
وعننن جننابر بننن عبنند هللا  يننال  (:ذبننح النب ن  يننوم الننذبح ُبشننين أيننرنين أملحننين
موجوئين فلما وجههما يال  :إن وجهت وجه للذي فِر السنماوات واْلرض علنى
ملة إبراهيم حنيفنا ً ومنا أننا منن المشنرُين  ،إن صنالت ونسنُ ومحيناي وممنات هلل
رب العالمين  ،ال شنريك لنه وبنذلك أمنرت وأننا منن المسنلمين اللهنم مننك ولنك وعنن
محمد وأمته باسم هللا وهللا أُبر ثم ذبح ) رواه أبو داود والترمذي وابنن ماجنة وأحمند
والدارم  ،وأخرجه أبو يعلى بسند حسن .
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االستعانة في ذ ح األضحية واإلنا ة في ذ حها
ويجوز لمن أراد أن ينذبح أضنحيته أن يسنتعين بغينره  ،ويندل علنى ذلنك منا جناء فن
الحننديث عننن أب ن الخيننر  (:أن رج نالً مننن اْلنصننار حدثننه أن رسننول هللا  أضننج
أضننحيته ليننذبحها  ،فقننال رسننول هللا  : للرجننل أع ِّنن علننى أضننحيت فأعانننه ) رواه
أحمند  ،وينال الهيثمن  :رجالنه رجنال الصنحيح  .وينال الحنافظ ابنن حجنر  :ورجالننه
ثقات.
وذُر اإلمام البخاري تعليقا ً  [:وأعان رجل ابنن عمنر فن بدنتنه ] .وينال الحنافظ ابنن
حجننر  [:أي عننند ذبحهننا  ،وهننذا وصننله عبنند الننرزاق عننن ابننن عيينننة عننن عمننرو بننن
دينار يال  :رأيت ابن عمر ينحر بدنة بمنى وه بارُة معقولنة ورجنل يمسنك بحبنل
ف رأسها وابن عمر يِعن ].
ويجوز لمن أراد اْلضحية أن ينيب غيره ف ذبحهنا ،فنإن أنناب عننه فيسنتحب لنه أن
يشننهد ذبحهننا لمننا ورد فن حننديث أبن سننعيد  أن الرسننول  يننال لفاِمننة رضن هللا
عنها  (:يوم ْلضحيتك فاشهديها فإنه بأول يِنرة منن دمهنا يغفنر لنك منا سنل منن
ذنبك ) رواه البيهقن والحناُم وفينه ُنالم ْلهنل الحنديث ووردت عندة رواينات يقنوي
بعضها بعضا ً فتصلح لالستشهاد .
وينبغ أن يوُل ف ذبحها صاحب دينن لنه معرفنة بالنذبح وأحُامنه ،ينال القرافن [:
ُان النا يتخيرون لضنحاياهم أهنل الندين ؛ ْلنهنم أولنى بنالتقرب  ،فنإن و ذُنل تنارك
صالة استحب له اإلعادة للخال ف حل ذُاته ].
وال ينبغ أن يوُنل فاسنقا ً فن ذبحهنا  ،وال ذمينا ً  ،فنإن فعنل جناز من الُراهنة علنى
يننول جمهننور أهننل العلننم .يننال الخرين  [:وال يسننتحب أن يننذبح اْلضننحية إال مسننلم ]
.ويال الشيخ ابن يدامة شارحا ً لنذلك  [:وجملتنه أننه يسنتحب أن ال ينذبح اْلضنحية إال
مسلم ْ ،لنها يربة فال يليها غير أهنل القربنة  ،وإن اسنتناب ذمينا ً فن ذبحهنا جناز من
الُراهة  ،وهذا يول الشافع وأب ثور وابن المنذر .وحُ عن أحمد  :ال يجنوز أن
يذبحها إال مسلم  ،وهذا يول مالك  ،وممن ُره ذلك عل وابنن عبنا وجنابر رضن
هللا عنهم وبه يال الحسن وابن سيرين .ويال جابر  :ال يذبح النسك إال مسنلم … ولننا
أن من جاز له ذبح غير اْلضحية جاز له ذبنح اْلضنحية ُالمسنلم .ويجنوز أن يتنولى
الُننافر مننا ُننان يربننة للمسننلم ُ ،بننناء المسنناجد والقننناِر … والمسننتحب أن يننذبحها
المسلم ليخر من الخال ].
يلت وهذا هو الصواب فال ينبغ أن يذبح النسك إال مسلم من أهل الدين .
ويد ورد عن عل  أنه يال  [:ال ينذبح نسنيُة المسنلم اليهنودي والنصنران ] .وعنن
ي والنصران ُ .
ابن عبا رض هللا عنهما أنه ُره أن يذبح نسيُة المسلم اليهود ُ
وعن ابن عبا أيضا ً رض هللا عنهما أنه ينال  [:ال ينذبح أضنحيتك إال مسنلم  ،وإذا
ذبحت فقل باسم هللا اللهم منك ولك  ،اللهم تقبل من فالن ].
تن يه ذام للجان الزكاة
أود التنبيننه علننى أمننر مهننم وهننو أن بعننض المسننلمين مننن الموسننرين مننن دول الخلننيج
العرب ن وأوروبننا وأمريُننا يوُلننون لجننان الزُنناة ف ن بالدنننا ف ن التننـضحية عنننهم ،
ويدفعون أثمان اْلضناح لندى بعنض الجمعينات الخيرينة فن بالدهنم  ،ثنم تنقنل هنذه
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المبنننال إلنننى لجنننان الزُننناة فننن فلسنننِين  ،والتننن تتنننولى شنننرائها  ،ومنننن ثنننم ذبحهنننا
وتوزيعها على النا  ،وال بند هننا منن بينان بعنض اْلمنور الـتنـ يـجنـب أن تتـننـبه
لها لجان الزُاة :
أوالً :يجب أن تُون اْلضنحية مسنتُملة للشنروِ الشنرعية ،ولنذا يجنب إعنالم أمثنال
هؤالء النا يبل ويت اْلضحية بثمن الضحايا فن بالدنناْ ،لن أسنعارها تختلن منن
بلد إلى آخر ،فيمُن أن نشتري أضحية مجزئة بثمانين ديناراً ف عمان ،ونحتا إلنى
ضع هذا المبل لشراء أضحية مجزئنة فن فلسنِين وال يصنح أن نشنتري أضناح
غير مستُملة للشروِ الشرعية  ،بحجنة أن المبلن النذي دفن ال يشنترى بنه أضنحية
مستُملة للشروِ  .وال يجوز جم المبال القليلة لشنراء شناة واحندة ْ ،لن االشنتراك
ف الشاة ال يصح .
ثانيا ً  :ال بد من االلتنزام بنذبح هنذه اْلضناح فن الوينت المقنرر شنرعا ً  ،وإنذ تنأخرْ
وصول أثمان اْلضاح من الخار  ،ال يعتبر عنذراً فن ذبنح اْلضناح بعند مضن
ويتها المقرر شرعا ً فإن حصل ذلك فال تعد أضحية .
وإن لم يتم ذبحها ف الويت المقرر شرعا ً فيجب إعالم النذين دفعنوا ثمنهنا أننه لنم ينتم
التضحية عنهم .
ً
ثالثا ً  :يجب االلتزام بتوزي تلك اْلضاح على الفقراء والمحتناجين أوال ْلن الغالنب
ف الننا النذين يبعثنون بأثمنان اْلضناح أنهنم يقصندون التصندق بهنا علنى الفقنراء
والمحتاجين فلذلك فإن أُره أن يُعِى اْلغنياء منها .
األضحية عن الميت
يجنوز لالبننن أن يضننح عننن أبينه الميننت علننى الننراجح منن أيننوال أهننل العلننم ويصننل
ثوابها إلى أبيه الميت بإذن هللا وهذا مذهب الحنابلة واختناره شنيخ اإلسنالم ابنن تيمينة
ومننن يبلننه أبننو داود صنناحب السنننن حيننث يننال  [:بنناب اْلضننحية عننن الميننت ثننم ذُننر
بإسناده عن حنش يال  :رأيت عليا ً  يضح بُشبين فقلنت لنه  :منا هنذا ؟ فقنال  :إن
رسول هللا  أوصان أن أضح عنه فأنا أضح عنه  ،وُان ذلك بعد وفاة النب 
].
وورد ف ن الحننديث عننن عائشننة رض ن هللا عنهننا  (:أن النب ن أخننذ الُننبش فأضننجعه
ويال  :بسم هللا اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمند ثنم ضنحّى بنه ) 
رواه أبو داود ويـال الشيخ اْللبان حديث حسن .
ويول بعض أهل العلم الذي رخنأل فن اْلضنحية عنن اْلمنوات مِنابق ل دلنة ومنن
منعها لي فيه حجة فال يقبل ُالمه إال بدليل أيوى منه وال دليل عليه .
والثابت عن النب  أنه ُان يضح عن أمته ممن شهد له بالتوحيد وشهد له بنالبالغ
وعن نفسه وآل بيته وال يخفى أن أمته  ممن شهد له بالتوحيد وشهد له بنالبالغ ُنان
ُثير منهم موجوداً زمن النبن  وُثينر مننهم توفنوا فن عهنده  فناْلموات واْلحيناء
ُلهم من أمته  دخلوا ف أضحية النب  والُبش الواحد ُما ُان ل حياء من أمتنه
ُننذلك ل مننوات مننن أمتننه  وال تفريننة .عننون المعبننود  . 311/2ويؤينند ذلننك أن أُثننر
أهل العلم على أن الميت ينتف بسع الحن ويند احتجنوا علنى ذلنك بأدلنة ُثينرة منهنا
نون َر ذب َننا ْ
نين َسن َبقُو َنا
إل ْخ َوا نن َننا الذنذ َ
نين َجاءُوا مننْ َبعْ ند نه ْم َيقُول ُ َ
يوله تعالىَ {:والذذ َ
اغفننرْ لَ َننا َو ن ن
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نان } سننورة الحشننر اآليننة  . 12فننأثنى هللا سننبحانه وتعننالى علننيهم باسننتغفارهم
اإلي َمن ن
نب ْ ن
للمؤمنين يبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار اْلحياء .
ومثننل ذلننك مننا ثبننت مننن أحاديننث صننحيحة فن النندعاء واالسننتغفار للميننت فن صننالة
الجنازة وبعد الدفن منهنا حنديث عنو بنن مالنك  ينال  :صنلى النبن  علنى جننازة
فحفظت منه دعائه وهو يقول  ( :اللهنم اغفنر لنه وارحمنه وعافنه واعن عننه وأُنرم
نزله وو ّس مدخله واغسله بالماء والنثلج والبنرد ونقنه منن الخِاينا ُمنا ينقنى الثنوب
اْلبيض من الدن وأبدله داراً خينراً منن داره وأهنالً خينراً منن أهلنه  ،وزوجنا ً خينراً
من زوجه وأدخله الجنة وأعاذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ) رواه مسلم .
وثبت ف الصحيح أن الميت ينتف بالصندية عننه ُمنا ورد فن حنديث ابنن عبنا أن
سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النب  فقال  (:يا رسول هللا إن أم
توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصديت عنها ؟ يال  :نعم  .يال  :فإن أشنهدك
أن حائِ المخرا صدية عنها ) رواه البخاري .
وثبت ف أحاديث أخرى انتفاع الميت بالحج عننه وبالصنوم عننه وبقضناء الننذر عننه
واْلضحية عن الميت مثل ذلك .
يال بعض أهل العلم  [:إن النصوأل تتظاهر على وصول ثواب اْلعمال إلنى المينت
إذا فعلهننا الح ن عنننه وهننذا محننض القيننا فننإن الثننواب حننق للعامننل فننإذا هبننه ْلخيننه
المسلم لم يمن من ذلك ُما لم يمن من هبته ماله ف حياته ويد نبه الشنارع بوصنول
ثواب الصدية على وصول سائر العبنادات المالينة ونبّنه بوصنول ثنواب الصنوم علنى
وصول سائر العبنادات البدنينة وأخبنر بوصنول الحنج المرُنب منن المالينة والبدنينة ]
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وخالصة اْلمر أن اْلضنحية عنن المينت جنائزة وينتفن بثوابهنا المينت ْلن اْلضنحية
عن الميت تعتبر من باب الصدية وه جائزة عـنه بالنأل ُما ف حديث ابن عبنا
المتقدم .
وهللا الهادي إلى سواء السبيل

فضائل العشر األوائل من شهر ذي احلجة
 أقسم اهلل سبحانه وتعاىل هبذه العشر فقال اهلل تعاىلَ {:والْ َف ْج ِر َولَيَ ٍال َع ْش ٍر } فهذا يدلعلى فضلها العظيم.
 عننن ا ننن عبنناا عننم اهلل عاهنننا عننن الاننو لننلى اهلل عليننه وسننلم قننال :مننا العنننل أيننامأفضل ماها هنذه قنال ا وا ااهنا سنبيل اهلل قنال وا ااهنا سنبيل اهلل خيا نل نر
اطر افسه وماله فلم ير ع شمء ) واه البخا ي.
 فيها ي م عرفة وه الي م املشه الذي أكنل اهلل فيه ال ّدين وليامه يك ّفر آثام ساتني.احلج األكرب الذي
 فيها ي م الاحر الذي ه أعظم أيام الساّة على اإلطالق وه ي م ّجيتنع فيه من الطّاعات والعبا ات ما ا جيتنع غريه.
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 يسن ل م األيام التسعة األوائل من ذي احلجة وخالة ل م ي م عرفة ،قال للى اهللعليه وسلم ليام ي م عرفة أحتسب على اهلل أن يكفر الساة اليت قبله والساة اليت عده )
واه مسلم.
 يسن فيها اإلكثا من التسبيح والتحنيد والتكبري.اس َم اللَّ ِه ِ أَيَّ ٍام
 التكبري من شعائر اإلسالم وه مادوب خيليه لق له تعاىلَ :ويَ ْذ ُك ُروا ْمعلُ م ٍ
ات ) والتكبري عيد األعحى يبدأ من فجر ي م عرفة ويستنر حىت عصر الي م
َْ َ
الثالث من أيام التشريق.
 فيها األعحية قال أنس عم اهلل عاه عحى الاو للى اهلل عليه وسلم كبشنييسنم ويكرب فذحبهنا يده ) واه البخا ي.
أملحني ،فرأيته واععاً قدمه على لفاحهنا ِّ
 قال عليه الصالة والسالم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر هلل عز و ل ) واهمسلم.
 كان ألحاب الاو للى اهلل عليه وسلم خيذا التق ا ي م العيد يق ل عضهم لبعض ،تقبلاهلل ماا وماك.
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