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إن احلم�د هلل، نحمده ونس�تعينه ونس�تهديه، ونع�وذ باهلل من 
رشور أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن 
يضلل فال هادي له، وأش�هد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، 
وأش�هد أن حممًدا عبده ورس�وله، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

وسلم تسلياًم .

أما بعد:
فاعل�م أخي الكريم: أنه ينبغي عىل املس�لم أن خيص مواس�م 
اخلري بمزيد اهتامم واجتهاد، فقد جعل اهلل للمسلم مواسم للعبادة 
تتضاعف فيها احلس�نات أكثر من غريها، ومن هذه املواس�م شهر 
 D رمض�ان املبارك الذي كنا باألمس القريب نتقرب فيه إىل اهلل
بأنواع الطاعات والعبادات، وقد انقىض هذا املوس�م الذي نسأل 

اهلل D أن يتقبله منا ومن مجيع املسلمني.

وها نحن نلتقي مرة أخرى بموس�م من مواسم اخلري والربكة 
واإلحس�ان ومغفرة الذنوب واآلثام، أال وهو موس�م احلج الذي 
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في�ه يوم عرفة، ي�وم مغفرة الذنوب والعتق م�ن النار، وفيه العرش 
األول من ذي احلجة، واألضحية وأيام الترشيق وما فيها من اخلري 

والفضل.

وهذه الرس�الة أتعرض فيها بفض�ل اهلل D عن الكالم عن 
األضحي�ة ومرشوعيتها وحكمها وفضله�ا ورشوطها وما يتعلق 
بأحكامه�ا س�ائاًل اهلل D أن جيع�ل ه�ذا العمل خالًص�ا لوجهه 

الكريم وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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ش�عرية عظيمة من ش�عائر اإلس�الم الت�ي أذن اهلل هبا وأجزل 
الث�واب لفاعله�ا، وهي عب�ادة عظيمة قرهن�ا اهلل تع�اىل بالصالة، 

نة ببيان فضلها ومواظبة النبي H عليها. وجاءت السُّ

واألضحي�ة: ه�ي ش�كر هلل عىل نعم�ة احلي�اة ك�ام أن العقيقة 
ش�كر عىل نعمة املولود. ق�ال اهلل D: ]ٹ    ڤ    ڤ[ 

]الصافات:107[.

واألضحي�ة والضحية: اس�م ملا ُيذبح من هبيم�ة األنعام )من 
اإلبل والبق�ر والغنم يوم النحر وأيام الترشي�ق بقصد التقرب إىل 

اهلل تعاىل(.

مشروعية األضحية:
األضحية مرشوعة وثابتة بالكتاب والسنة وإمجاع األمة.

ڑ[  ژ     ]ژ     تع�اىل:  اهلل  ق�ال  الكت�اب:  فأم�ا 
]الكوث�ر:2[، وقال تع�اىل: ]ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    
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ۆ     ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې[ 

]األنعام:163-162[.

وق�ال تع�اىل: ]ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ     

ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژژ    ڑ    ڑ    ک     ک    
ک[ ]احلج:34[.

وه�ذه اآلية ت�دل عىل أن الذبح تقرًب�ا إىل اهلل تعاىل مرشوع يف 

كل ملة لكل أمة.

وأما ُسنة النبي H فقد ثبت مرشوعية األضحية فيها 

بقول النبي H وفعله وإقراره فاجتمعت فيها أنواع السنة 

الثالثة: القول والفعل والتقرير، فعن أنس بن مالك قال: »ضحى 

رسول اهلل H بكبشني أملحني أقرنني ذبحهام بيده وسمى 

وَكرَب َوَوَضَع رْجلُه عىل ِصَفاِحهام«.

وأمجع املس�لمون عىل مرشوعي�ة األضحي�ة واختلفوا يف هل 

هي سنة أم واجبة:
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القول األول: أهنا واجبة: وهو قول األوزاعي والليث ومذهب 
أيب حنيفة وإح�دى الروايتني عن اإلمام أمحد وهو أحد القولني يف 

مذهب مالك ورجحه الشوكاين واأللباين وقال به ابن عثيمني.

القول الثاني: أهنا س�نة مؤكدة: وهو قول اجلمهور ومذهب 
الش�افعي ومال�ك وأمحد ورصح كث�ري من أرباب ه�ذا القول بأن 

تركها يكره للقادر.

والصحي�ح والراج�ح أهن�ا س�نة مؤك�دة والق�ول بس�نيتها 
واس�تحباهبا ق�ول مجهور العلامء، وس�لوك س�بيل االحتياط أن ال 

يدعها املسلم مع القدرة عليها.

وذب�ح األضحي�ة أفضل من الصدقة بثمنه�ا: ويدل عىل ذلك 
 H أن الناس أصاهبم ذات س�نة جماعة يف عهد رسول اهلل
يف زمن األضحية ومل يأمرهم رسول اهلل H برصف ثمنها 
للمحتاجني بل أقرهم عىل ذبحها وأمرهم بتفريق حلمها، ولو عدل 
الناس عن األضحية وتصدقوا بثمنها لتعطلت ش�عرية عظيمة نوه 

.H عليها اهلل يف كتابه يف عدة آيات وفعلها رسول اهلل
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ما جيزئ من األضاحي:
اجلن�س ال�ذي ُيضح�ى ب�ه: هبيم�ة األنع�ام لق�ول اهلل تعاىل: 

]ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ     ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    
ڈ    ڈ    ژ[ ]احلج:34[.

وبهيمـــة األنعـــام: هي اإلب�ل والبقر والغنم م�ن ضأن ومعز، 
وألن األضحي�ة عب�ادة كاهل�ْدي، ف�ال ي�رشع إال م�ا ج�اء ع�ن 

 

رس�ول اهلل H ومل ُينق�ل عن�ه H أن�ه أه�دى أو 
ضحى بغري اإلبل والبقر والغنم.

:ǰøøøøøøƾǩƗ
البقر: ما تم له سنتان. اإلبل: ما تم له مخس سنني. 

املعز: سنة. الغنم: سنة.   

األفضل من األضاحي:
األفضل م�ن األضاحي اإلبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم املعز، 

ثم ُسبع البعري، ثم ُسبع البقرة.
لق�ول النبي H »يف فضـــل يوم اجلمعـــة والتبكري هلا: 
من اغتسل يوم اجلمعة ُغسل اجلنابة ثم راح فكأمنا قرب بدنة، ومن 
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راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرًة، ومن راح يف الساعة الثالثة 

فكأمنـــا قرب كبًشـــا أقرن، ومن راح يف الســـاعة الرابعة فكأمنا قرب 

دجاجة، ومن راح يف الســـاعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة، فإذا خرج 

اإلمام حضرت املالئكة يستمعون الذكر«.

ســـــؤال:
قد يس�أل س�ائل ويقول: إذا كانت أفضل األضاحي اإلبل ثم 
البقر ثم الغنم ثم املعز ثم االشرتاك يف اإلبل ثم البقر فلامذا ضحى 
رسول اهلل بكبشني أملحني كام يف احلديث عن أنس بن مالك قال: 

»ضحى رسول اهلل H بكبشني أملحني أقرنني« 
 H وعن أيب س�عيد اخلدري، قال: »ضحى رس�ول اهلل
بكبش أقرن فحيل يأكل يف سواد ويميش يف سواد وينظر يف سواد«.

ألمت�ه  األي�ر  اخت�ار   H اهلل  رس�ول  إن  نقـــول: 
.H وهذا من متام شفقته عىل أمته O

االشرتاك:
جت�زئ الواح�دة من الغنم عن الش�خص وأه�ل بيته، وجيزئ 

سبع البعري أو البقرة عام جتزئ عنه الواحدة من الغنم.
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 H قال: نحرنا مع رس�ول اهلل I حلدي�ث جاب�ر

عام احلديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. ]مسلم[.
ويف رواي�ة: ق�ال خرجن�ا م�ع رس�ول اهلل H ُمهلني 
باحلج فأمرنا رسول اهلل H أن نشرتك يف اإلبل والبقر كل 

سبعة منا يف بدنه.
ففي هذا دليل عىل أن سبع البعري أو البقرة قائم مقام الواحدة 

من الغنم وجمزئ عام جتزئ عنه.

االشرتاك مع اجلازر أو العقيقة:
جيوز أن يش�رتك اجلازر يف األضحية ع�ىل أن يأخذ نصيبه من 
اللحم ويبيعه والباقي حيس�ب أضحية وكذلك العقيقة ولكن هذا 

خالف األوىل.

العيوب املانعة من اإلجزاء:
العي�وب املانعة م�ن اإلجزاء وهي املذك�ورة يف حديث الرباء 
ب�ن ع�ازب I ق�ال: »ال ُيضح�ى بالعرجاء الب�نينّ ظلعها وال 
بالع�وراء بني عورها وال باملريضة ب�ني مرضها وال بالعجفاء التي 

ال ُتنقى«.
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العرجـــاء: العرج�اء الب�ني ظلعها الت�ي ال تس�تطيع أن توافق 

السليمة يف امليش.
العوراء: وهي التي انخسفت عينها أو برزت.

املريضـــة: وهي التي ظهر عليها آث�ار املرض مثل احلمى التي 
تقعدها عن املرعى، ومثل اجلرب الذي يفسد حلمها.

العجفـــاء: وه�ي اهلزيل�ة التي ليس فيه�ا مخ، ه�ذه العيوب 
األربع منصوص عليها عند أهل العلم أهنا ال جتزئ.

ويلحق هبذه األربع ما كان بمعناها أو أوىل فيلحق هبا:
العميـــاء: التي ال تب�رص بعينيها ألهنا أوىل بع�دم اإلجزاء من 

العوراء البني عورها.

أم�ا العش�واء الت�ي تب�رص بالنهار ف�رصح العلامء أهن�ا جتزئ، 
واملنخنقة واملوقودة واملرتدية والنطيحة وما أكل السبع، ومقطوعة 

اإلليتني. هذه كلها مانعة من اإلجزاء بالقياس.

العيوب املكروهة يف األضحية وهي جتزئ:
1- العطباء: وهي مقطوعة األذن أو القرن.

2- املقابلة: وهي التي شقت أذهنا من األمام عرًضا.
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3- املدابرة: وهي التي ُشقت أذهنا من اخللف عرًضا.

4- الشرقاء: وهي التي ُشقت أذهنا طواًل.
5- اخلرقاء: وهي التي خرقت أذهنا.

6- الضعيفة.
7- مقطوعة اإللية: أما إن كانت أصل خلقتها هكذا فتجزئ.

مبا تتعني به األضحية:
تتعني األضحية بأمرين:

األمـــر األول: اللفظ بتعيينها أضحية ب�أن يقول: هذه أضحية 
قاصًدا بذلك إنشاء تعيينها: 

ســـؤال: ق�د يقول قائ�ل: العبادة البد هل�ا من ني�ة والنية حملها 
القلب والتلفظ بالنية يف العبادة بدعة.

نقول: هناك عب�ادات البد من التلفظ هبا مثل اإلهالل باحلج 
والعم�رة مث�اًل أو العتق أو احل�ج بالوكالة، والن�ذر فهذه عبادات 

البد من التلفظ هبا مع النية.
األمـــر الثاني: تتعني بذبحها بني�ة األضحية فمتى ذبحها بنية 

األضحية ثبت هلا حكم األضحية.
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بعض الشروط املانعة من األضحية:
1- أن تك�ون متعلق�ة بحق غريه فال تص�ح األضحية باملغصوب 
وامل�روق واملأخ�وذ بدعوى باطل�ة ونح�وه، أو املرهون أو 

املتعلق باليتيم.
2- أن تك�ون م�ن جن�س الذي عينه الش�ارع وهي اإلب�ل والبقر 

والغنم ضأهنا ومعزها.
3- بلوغ السن املعترب رشًعا.

وقت ذبح األضحية:
األضحية عبادة مؤقتة ال جتزئ قبل وقتها، وال جتزئ بعده إال 

عىل سبيل القضاء إذا أخرها لعذر.

وأول وقتها بعد صالة العيد أو بعد وقت العيد بالنسبة للمسافر 
فمن ذبح قبل العيد فش�اته شاة حلم وليست بأضحية وجيب عليه 
ذب�ح بدهلا عىل صفتها بع�د الصالة. لقول النبي H، فعن 
ال�رباء بن عازب، ق�ال خطبنا رس�ول اهلل H يف يوم نحر 
 فق�ال: »ال يذحبـــنَّ أحدكم حتـــى ُيصلي« قال: فق�ام خايل فقال: 
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يا رسول اهلل هذا يوم اللحم فيه مكروٌه وإين عجلت ُنسكي ألُطعم 

أهيل وأهل داري أو جرياين. قال: »فأعد ذحبك بآخر«.
واألفضل أن ال يذبح حتى يذبح اإلمام.

وينتهي وقت األضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام 
الترشيق وهو الثالث عرش من شهر ذي احلجة )رابع يوم العيد(.

فيما يؤكل منها وما ُيفرق
قال اهلل تعاىل: ]ڳ     ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    
ڱ    ڱ    ں     ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀۀ    ہ    

ہ    ہ     ہ    ھ[ ]احلج:34[.

وقال H: »فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا« وليس 
هن�اك ما يدل م�ن اآلية أو احلديث عىل مق�دار ما يؤكل ويتصدق 
ب�ه وهيدى، ولذل�ك اختلف العلامء X يف مق�دار ذلك. فقال 

أمحد: يأكل هو الثلث ويطعم الثلث ويتصدق بالثلث.

وق�ال ابن عم�ر: الضحاي�ا واهلدايا ثلث ل�ك وثلث ألهلك 
وثلث للمس�اكني: وامل�راد باأله�ل )األقارب الذي�ن ال تعوهلم( 
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نق�ل ه�ذان األثران من كتاب املغني وهناك قول للش�افعي: يأكل 

النص�ف ويتصدق بالنص�ف لقوله تع�اىل: ]ہ    ہ    ہ     
ہ    ھ[ وه�ذا كل�ه عىل االس�تحباب واألم�ر يف ذلك 
واس�ع فل�و تصدق هبا كله�ا أو بأكثرها ج�از وإن أكله�ا كلها إال 
أوقي�ة تص�دق هبا ج�از حتى لو تص�دق بمقدار قبض�ة اليد جاز، 

وهذا كله عىل سبيل االستحباب ال الوجوب.

فيما جيتنبه من أراد األضحية
ع�ن أم س�لمة J أن النب�ي H ق�ال: »إذا دخلت 

العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره«.

ففي هذا احلديث النهي عن أخذ يشء من الش�عر أو الظفر أو 
البرشة ممن أراد أن يضحي وهذا من دخول شهر ذي احلجة حتى 

يضحي.

وق�د اختلف العلامء X يف هذا النهي، هل هو للكراهة أو 
للتحري�م؟ واألصح أنه للتحريم ألنه األص�ل يف النهي وال دليل 

يرصفه عنه ولكن ال فدية فيه إذا أخذه لعدم الدليل.
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احلكمة يف هذا النهي:
1- أنه ملا كان املضحي مش�ارًكا للمحرم يف بعض أعامل النس�ك 
وه�و التقرب إىل اهلل بذبح القرب�ان كان من احلكمة أن ُيعطى 

بعض أحكام�ه وقد قال اهلل يف املحرمني: ]ۋ    ۋ    ۅ     
ۅ    ۉ      ۉ    ې[ ]البقرة:196[.

2- وقي�ل احلكم�ة أن يبق�ى املضح�ي كام�ل األج�زاء للعتق من 
النار.

الذكاة وشروطها
ال�ذكاة نحر احلي�وان الربي احلالل أو ذبح�ه أو جرحه يف أي 

موضع من بدنه، ويشرتط حلل احليوان بالذكاة رشوط منها:

) أ ( أن يكون مس�لاًم أو كتابيًّا، وذبيحة املس�لم حتل وإن كان 
فاسًقا أو مبتدًعا ببدعة غري مكفرة.

)ب( أن يكون مميًزا وهو املميز العاقل فال حيل ذكاة صغري دون 
التميي�ز أو ه�رم ذهب متييزه رجل كان أو ام�رأة، ألن ذبيحة املرأة 
جائزة سواء حرة أو أمة سواء حائًضا أو غري حائض، فقد روى أن 
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جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غناًم بسلع فأصيبت شاة منها 

فأدركتها بحجر فسأل النبي H فقال: »كلوها«.

واحلديث فيه سبع فوائد:
1- إباحة ذبيحة املرأة.
2- إباحة ذبيحة األمة.

3- إباحة ذبيحة احلائض ألن النبي H مل يستفصل.
4- إباحة الذبح باحلجر.

5- إباحة ذبح ما خيف عليه املوت.
6- حل ما يذبحه غري مالكه بغري إذنه.

7- حل ذبحه لغري مالكه عند اخلوف عليه.

)ج�( أن ال يذبح لغري اهلل.
) د ( أن ال هُيل لغري اهلل به بأن يذكر عليه اسم غري اهلل.

)ه�( أن يسمي اهلل عليها.
) و ( أن تكون الزكاة بمحدد ينهر الدم.

) ز ( إهنار الدم يف موضعه.
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آداب الذكاة ومكروهاتها
1- عرض املاء عليها عند الذبح.

2- أن يوارى عنها السكني عند الذبح بحيث ال تراها.
3- أن يسمي عند الذبح.

4- زيادة التكبري بعد التسمية فيقول: بسم اهلل واهلل أكرب.
5- أن يدعو عند ذبح األضحية بالقبول.

6- اإلحسان إليها بعمل كل ما يرحيها عند الزكاة بأن تكون اآللة 
رها عىل حمل الذبح بقوة. حادة وأن يمرنّ

7- أن يذب�ح غ�ري اإلب�ل مضجعة ع�ىل جنبها ويض�ع رجله عىل 
صفحة عنقها ليتمكن منها.

8- أن ينحر اإلبل قائمة معقولة اليد اليرى.
9- استكامل قطع احللقوم واملرئ والودجني.

10- توجيهها نحو القبلة.
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مكروهات الذكاة
1- التذكية بآلة غري حادة ففي ذلك تعذيب للحيوان.

2- أن حتد السكني والبهيمة تنظر.
3- أن يذكيها واألخرى تنظر إليها.

4- أن ال يفعل ما يؤملها قبل ذهوق نفسها مثل أن يكر عنقها أو 
يبدأ بسلخها أو يقطع شيًئا من أعضائها.

األضحية عن امليت
أما األضحية عن األموات فهي ثالثة أقسام:

القســـم األول: أن تكون تبًعا لألحياء، كام لو ضحى اإلنسان 
 H ع�ن نفس�ه وأهل�ه وفيه�م األم�وات فق�د كان النب�ي
يضحي ويقول: »اللهم هذا عن حممد وآل حممد وفيهم من مات 

سابًقا«.

القســـم الثاني: أن يضحي عن امليت استقالاًل تربًعا مثل: أن 
يتربع لشخص ميت مسلم بأضحية.

القســـم الثالث: أن يضحي عن امليت بموجب وصية منه بأن 
يذبح له.
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بعض الفتاوى املتعلقة باألضحية
 حيرم أن يبيع شيًئا منها من حلم أو شحم أو دهن أو جلد أو 

غريه ألهنا مال أخرجه هلل فال جيوز الرجوع يف الصدقة.

 ال جيوز إعطاء اجلازر األجرة حلاًم أو جلًدا أو خالفه.

 جيوز ملن ُتصدق عليه بلحم أو جلد أو غريه أن يترصف فيه 

بام شاء من بيع وغريه ألنه ملك تام له جيوز الترصف فيه.

 إذا فقدها بدون تفريط ليس عليه يشء وإن عادت بعد أيام 

الترشيق وجب عليه ذبحها وتوزيعها عىل النحو السالف.

 إذا فقدها بتفريط منه وجب عليه ذبح أخرى بداًل منها.

 إذا ماتت بدون تفريط ليس عليه يشء.

 وإذا ماتت بس�بب تفريط منه وجب عليه ذبح أخرى بداًل 

منها.

 م�ن أكل أضحيته كلها ونس�ى أن يتصدق منها يش�رتي ما 

يقرب من قبضة اليد أو كيلو مثاًل ويتصدق به.
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 جل�د األضحي�ة إم�ا أن ينتفع ب�ه املضح�ي أو يعطيه لفقري 

أو هي�دى لصاح�ب أو قريب وهن�اك فتوى لبع�ض املتأخرين أن 

األوق�اف إذا تعطل�ت جيوز االنتفاع هبا وهذه مس�ألة من مس�ائل 

اخل�الف الس�ائغ ومنها ج�وز بعضه�م إذا تعطل االنتف�اع باجللد 

جي�وز الترصف في�ه بإعطائه إىل مؤسس�ة أو مصلح�ة من مصالح 

املسلمني.

 جي�وز أن ُيضح�ي املضحي باخليصنّ وهو ق�ول مجهور أهل 

العلم.

 ال بأس أن ُيمشط املضحي شعر رأسه وإذا سقط منه شعر 

ال يرضه وال ينقص أجر األضحية.

 يس�تحب عىل الوكيل يف األضحي�ة أن جيتنب ما جيتنبه من 

أراد أن يضحي له.

 جيوز للرجل أن يذبح أضحيته وهي ليس�ت مدفوًعا ثمنها 

ثم يسدده بعد ذلك.
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 إذا أخ�ذ املضحي ش�يًئا من ش�عره أو أظفاره ناس�ًيا فليس 

ائ     ى     ى       ې     ې     ]ې      :D اهلل  لق�ول  يشء  علي�ه 
ائ[ ]البقرة:286[.

 جيوز ادخار حلم األضحية.

هذا ما ير اهلل يل مجعه عن األضحية وما يتعلق هبا، فلله احلمد 
عىل توفيقه، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





23

t
مقدمة.......................................................3
األضحية..........................................5 مرشوعية 
ما جيزئ من األضاحي.......................................8
الس������ن..................................................8
األفضل من األضاحي.......................................8
االشرتاك....................................................9
االشرتاك مع اجلازر أو العقيقة..............................10
العيوب املانعة من اإلج�زاء.................................10
العيوب املكروه�ة يف األضحية وهي جتزئ..................11
بام تتعني به األضحية.......................................12
بع�ض الرشوط املانعة من األضحية.........................13
وقت ذبح األضحية........................................13
فيام يؤكل منها وما ُيفرق....................................14
فيام جيتنبه م�ن أراد األضحية................................15

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





24
احلكمة يف هذا النهي.......................................16
الذكاة ورشوطها...........................................16
آداب الذكاة ومكروهاهتا...................................18
الذكاة..........................................19 مكروهات 
األضحية عن املي�ت........................................19
بعض الفتاوى املتعلقة باألضحية...........................20
الفه�رس..................................................23

~

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t






	Blank Page
	Blank Page

