
 

 يللشيخ/ عبداهلل رفيق السوط                                أحكام األضحية فـــــــــي الــــدّرة املــــــرضــــــية

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 يللشيخ/ عبداهلل رفيق السوط                                أحكام األضحية فـــــــــي الــــدّرة املــــــرضــــــية

 

2 

 د:ـوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،الحمد لله وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده

ر اإلسالم العظيمة، وعباداته الجليلة التي اهتم بها الفقه اإلسالمي أيما فاألضحية من شعــــــــا 
ا، اهتمام، هتم فلذا كان ال بّد للمسلم أن ي وذكرها الله في كتابه مرارًا مقرونة بالهدي عمومـــــــــــً

 ،وذلــب بــالعلم بــرهم أح ــامهــاع حتى ال يق  في أ  ــا  شــــــــــــــرعيــة ،بــرمرهــا، ويعظّم شــــــــــــــرنهــا
، وســ ة نبيه  أضــيحته، ويّــّي  نفســه، وح  ربهتُب ل ف شــي انية وجهاالت بدعية، وأهوا 

ما أحل ل ا ، و الجليلةورب ا يقول حين ذكر هذه الشــــعيرة ، إن لم تب لها ، أو ت قص أجرها

 خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث} :من بهيمة األنعام

 جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي}: ويقول، [03]ســـــــورة الح :{ خف حف جف مغ

 .[03]سورة الح :{ ِّ ُّ َّ ٍّ

ا من ذلب فو  ـــــــــــــــــــً -أحســــــ أهم أح امها فيما -أ ي القارئ العزيز-ســــــو  أذكر لبان القـ
لفتاوى ل ي، ســــوا  في مجموعاتهذه المســــا ل على أســــئلة الســــا لين في ذكر اكثيرً   واعتمدت

 .-تليجرامالشرعية على الوتساب، أو رقمي بالخاص واتس أو 

 

ي ق السوطي
 
 عب دالله رف
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عرت ف 
حي ةت 

 
 األض

، من بعد تعالى لله تقرباً  والغ م(والبقر  )اإلبلما يُذبح من بهيمة األنعام اسم ل: هي األضحية
 حية.، ب ية األضالحجة(صالة عيد ال حر إلى آ ر أيام التشري  )يوم الثالث عشر من ذي 

 

ن العادة والعب ادة ي  لح ب   العمل الصا

فال تتحّول  -عبادة وه ا في األضـــحية  اصـــةفي كل  –يج  أن يت به المســلم لتجديد نيته 
ال ، وال يجد حالوة اإليمان في العمل برمر الله ، و ت إلى عـادات فال ي تف  بهـا العبـدالعبـادا

تَّـْقَوى يؤجر على فعله ، وليت به لقول الله ه ا:﴿َلن يـََ اَل اللَه ُلُحوُمَها َوالَ ِدَمآُؤَها َولَـِ ن يـََ الُُه ال
ــــــْقَوى ِم ُ ْم﴾ ففيها ت بيه واضح لعباد، ومن قوله[03الح :]سورة ِم ُ ْم﴾ ــــــِ ن يـََ الُُه الـــــــتَّـ ه : ﴿َولَـ

ربهم في سا ر أعمالهم، وكل شؤونهم، فال سل ة على عبادة وابتغا  مرضـاة  ،بتجديد نواياهم
له ون القصـــــد وجه الأنه يج  أن ي  ا، وليعلموا جيدً لشـــــجر، وال حجر، وال بشـــــر ال القل 

، وال أن يفعله حيا  من ال اس أن يقول فالن لم يذبح وال ريـاً  وال ســــــــــــــمعة ،افخرً  وحـده، ال
 كل عام.تفعل   ، وال مـجـرد عـادة مجتمعية وال غير ذاكأضحية، أو ال لجم معه...
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حي ة
 
 األض

ُ
ل

ص 
 
 ف

: قالت-الله ع ها  رضـــي-م ها ما روْته عا شـــة  األضـــحية ورَدت أحاديث ضـــعيفة في فّـــل
: ))مـا عمـل آدمي ِمن عملي يوم ال حر أح إ إلى الله من إهرا  -  -قـال رســــــــــــــوُل اللـه 

الدم، إنها لترتي يوم القيامة بُقرونها وأشـــــــــــعارها وأاالفها، وإن الدم ليَق  من الله بم ان قبل 
 .جدا وابن ماجه بس د ضعيف ،أ رجه الترمذي ،على األرض، فِ يبوا بها نفًسا(( أن يق 

هم اإلمام م  ، كما قال غير واحد من أهل العلمثُبت حديث صـحيح في فّـل األضحيةيَ وال 
 .(1)ابن العربي المال ي

تزم وال ،جر العظيم لمن اســــــــــــــتجــاب لــه فــر ــاعــهيُع ي األ -عز وجــل  -أن اللــه  ل ن الريــ 
ل ن لم يثبــت فيهــا أجر  ــاص، في ون مقــدار األجر في ِعلم اللــه  تعــالى  كــالصــــــــــــــوم  أمره،
 ر..والصب

  اسل ن ت تشر بين ال تصح،ان أذكر بعض األحاديث التي ال  ا اس  جدً ولهذا كان من الم
 ،انتشـــار ال ار في الهشـــيم فيغتر بها العوام، وي ون لها صـــولة أكثر من األحاديث الصـــحيحة

 ،فما من م اســـــبة إال وتُ شـــــر كل موضـــــوعاتهااالجتماعي  اصـــــة م  توّفر وســـــا ل التواصـــــل 
 ...ق هاوساق ها، وال 

 

 

 

                                                           
بيه هنا للتفريق بين اإلمام المالكي الشهير محمد بن عبدالله صاحب العواصم من القواصم وأحكام القرآن، والمكنى بأبي ـ   نـ   يجدر الت - 1

ة ــودي المتوفي سنــولي الوجـ لـ ـ الصوفي الح حمد بن علي بن محمدـ م هـ ، وبين محيي الدين ابن عربي343ي ـ ربي المتوفبكر بن الع
 .212المكنى بأبي حامد وابن عربي بدون ال التعريف، وسبق ذلك بفتوى رقم هـ، 836
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حي ة
 
ي األض

 
ف صح 

ت 
ث ال  ي   أحاد

)مـا عمـل آدمي ِمن عمـلي يوم ال حر أحـ إ إلى اللـه من مـا ســــــــــــــب  من حـديــث:  -1
إهرا  الدم، إنها لترتي يوم القيامة بُقرونها وأشعارها وأاالفها، وإن الدم ليَق  من 

ا الله بم ان قبل أن يق  وابن  ،ذيرجه الترمأ  ،(على األرض، فِ يبوا بها نفســــــــــً
 .ماجه بس د ضعيف

ما هذه األضـــاحيا قال: ســـ ة أبي م إبراهيم.  : "يا رســـول الله حديث وكذلب -3
قالوا: فما ل ا فيها يا رســــــول اللها قال: ب ل شــــــعرة حســــــ ة. قالوا: فالصــــــو  يا 

 وهو أضعف من سابقه. ،رسول اللها قال: ب ل شعرة من الصو  حس ة"
 فإن لب ب ل ق رة عتب فاشــــهديها: "يا فا مة قومي إلى أضــــحيحديث وكذلب -0

تق ر من دمها أن يغفر لب ما ســــــــــــــلف من ذنوبب. قالت: يا رســــــــــــــول الله أل ا 
وهو ضـــــــعيف   مســـــــلمينا قال: بل ل ا وللمســـــــلمين" اصـــــــة آل البيت أو ل ا ولل

 .م  ضعفه الشديد والبيهقي ،، والحاكميأ رجه ال برانكسابقيه وقد 
عّظموا ضــــــحاياكم فإنها م اياكم على -وفي رواية–: "اســــــتفرهوا حديث وكذلب -4

ى إنها م اياكم إل –وفي رواية  –على الصراط م اياكم  –وفي رواية  -الصراط 
، وقــال األلبــاني عن بعض عليــه بــالوضــــــــــــــ  رواه الــديلمي وح م الغمــاري الج ــة"

 . رقه: ال أصل له

ا ًـ جابا ألضحيته كانت له حًــ : "من ضّحى  يبة بها نفسه محتسبحديث وكذلب -3
وهو   ي: فيه ســــــــــــــليمان بن عمرو ال خعيقال الهيثمي، و أ رجه ال بران من ال ـار"

 .كذاب

 -ا من المّـــّحي : "إن الله يعت  ب ل عّـــو من الّـــحية عّـــوً حديث وكذلب -6
 قال من المّـــــــــــّحي من ال ار" اضـــــــــــحية جز ً يعت  ب ل جز  من األ -وفي رواية 
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 أصــــــــــــــــل وفي كتـــابلم أقف لـــه على العراقي في تحقيقـــه ألحـــاديـــث اإلحيـــا : )
الّحايا ألبي الشيخ من حديث أبي سعيد " فإن لب برول ق رة تق ر من دمها 
أن يغفر لـب مـل تقـدم من ذنوبـب " يقولـه لفا مة رضــــــــــــــي الله ع ها وإســــــــــــــ اده 

 . أ.هـ (ضعيف
 وح م األلباني عليه بالوض . "ّّحى لياًل نهى أن يُ  : "أن ال بي وكذلب -7
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ر  ي العش 
 
ف اب ه  ب 

 
ت حب اج 

 
ست
حي أراد أنمن ل ما ي 

 
ت ص

 

يمســـب عن  أن-وســيرتييج  عليه  وقيل-دّلت الســ ة على أن من أراد التّــحية فيســّن له 
إذا : »ن د ول العشـــــر إلى أن يذبح أضـــــحيتهع لقوله األ ذ من شـــــعره وأافاره وبشـــــرته م

« وأافاره حتى يّــّحيليمســب عن شــعره رأيتم هالل ذي الحجة وأراد أحدكم أن يّــحي ف
 أ رجه مسلم.  «شيئـًايمّس من شعره وبشرته  فال» :وفي رواية

للُمْحرم في بعض  اــــــــــــــــــــً : أنه لما كان مشـــــابهلح مة من نهي المّـــــّحي عن أ ذ ذلبقيل ا
ر ، وكذلب يوفّ ب( أُْع ي بعض أح امهأعمال ال ســـــــــــــب )وهو التقرب إلى الله بذبح ال ســـــــــــــ

 رجا  أن يعتقه الله كّله من ال ار. عأضحيتهشعره وأافاره إلى حين ذبح 

 رومن أ ذ من شــــــــعره أو افره أول العشــــــــر لعدم إرادته األضــــــــحية  م أرادها في أ  ا  العشــــــــْ 
 ، والح م متعل  بالمّـــــّحي فق  دون أهل بيته ممنأمســـــب من حين اإلرادة حتى يّـــــّحي

وال أمر في  تعل  به نهيســــيّــــّحي ع هم، وســــوا  ذبح ب فســــه او وكَّل غيره، أما الوكيل فال ي
يّحي عن نفسه كما دل عليه الحديث: )وأراد أحدكم فإن ال هي  اص بمن أراد أن  هذاع

 ،، وأما من يّـــــحي عن غيره بوصـــــية أو وكالة فهذا ال يشـــــمله ال هي كما ســـــب أن يّـــــّحي(
 .وكذلب الجزّار الذي سيذبح لآل رين فال يمسب ع هم

من شــــــعره وافره إذا أراد اإلحرامع ألن  فإنه ال ير ذ ومن كان له أضــــــحية  م عزم على الح 
 قّصر من شعره ع د االنتها  من عمرته.  ـًا، ل ن إن كان متمتعهذا س ة ع د الحاجة
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ذ ي حكم األح 
 
ف هاء  ق 

 
الف الف

 ح 

قال ســـــــــعيد بن المســـــــــي ، وربيعة، وأحمد، وإســـــــــحا ، وداود، وبعض )قال اإلمام ال ووي: 
ليه أ ذ شــــــي  من شــــــعره وأافاره حتى يّــــــحي في وقت أصــــــحاب الشــــــافعي: إنه يحرم ع

األضحية، وقال الشافعي وأصحابه: هو م روه كراهة ت زيه، وقال أبو ح يفة: ي ره، وا تلفت 
 الرواية عن مالب( أ. هـ.

واأل ذ من الشـــــعر أو البشـــــر أو الظفر قبل أن يّـــــحي  ،أن ترك األ ذ ســـــ ة نبوية :راجحوال
ال يع ي ذلب فسـاد األضحية بإجما  الفقها ، ال كما يظن  ، ل ن روهوبعد د ول العشـر م

 ي وقد وردت) !وال تصــــــح م ه ،شــــــره فال أضــــــحية لهبعض العوام: أن من أ ذ من شــــــعره أو ب
 أسئلة متعددة ب حو هذا ال الم فليت به له(. 

 (1)، الم شــور على ق اتي تليجرامح ام العشــر من ذي الحجة وفّــا لهاأ :ُيراج  م شــوريول)
.) 

 

 

 

 

                                                           
وقد جعلته كتيبـًا بنفس العنوان:  https://telegram.me/ALSoty1438AbdullahRafikورابطها:  - 1

 .أحكام العشر من ذي الحجة وفضائلها

 

https://telegram.me/ALSoty1438AbdullahRafik
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حي ة
 
 حكم األض

بلد  إذا تركها أهل، و وأنها شـعيرة من شعا ر اإلسالم ،يةأجم  الفقها  على مشـروعية األضـح
ا في ،  م ا تلفو عن قدرة عليها، وعدم إيمان بها قوتلوا عليهاع ألنها من شـــــــــــــعا ر اإلســـــــــــــالم

 ن لأنها ســــــــ ة مؤكدة )  -المال ية والشــــــــافعية والح ابلة–ح مها: فذه  جمهور الفقها  
وأبو  وذه  لوجوبها األوزاعي والليث -صـــــــــــــرّأ كثير م هم برنه ُي ره تركها للقادر عليها ( ، 

، وهو مـا رجحــه وإحـدى الروايتين عن اإلمــام أحمـد، وأحـد القولين في مـذهـ  مـالــب ح يفـة
 وهو الراجح لمن وجد ســــــعة،، وغيرهما من المحققين ،وابن القيمشــــــيخ اإلســــــالم ابن تيمية 

 : ب هذا القول بما يليواستدل أصحا

رضي الله  -قال ابن عباس  ،[3]سـورة ال و ر: {يف ىف يث ىث} تعالى: قوله-1

ب -ع هما  ( ىثذبُح يوَم األضـــــحى" ، وكلمة )وال ،: "الصـــــالة: الَم توبة، وال حر: ال إســـــُ
 جوب كما هو معلوم في أصول الفقه.، واألمر يقتّي الو فعل أمر

من  : » حديث ج دب رضي الله ع ه في الصحيحين وغيرهما قال : قال رسول الله  -3
باســـم الله  بح فليذبحكان ذبح أضــحيته قبل أن يصـــلي فليذبح م انها أ رى ومن لم ي ن ذ

 ، فه ا أمر باإلعادة )فليذبح( .رواه مسلم« 

قربّن فال ي من وجد ســــــــعة فلم يّــــــــحِ » في حديث أبي هريرة رضــــــــي الله ع ه:  قوله  -0
من  من لم يّــــــحّ   اكم واأللباني ، ف هىرواه أحمد وابن ماجه وصــــــححه الح« مصــــــالنا 

 .بتركه األضحية، ولو كانت مستحقة لما استح  هذا كله له ازجرً  م  المسلمينع الصالة

أ رجه  ،لى كل أهل بيت في كل عام أضــــــحية((: ))يا أيها ال اس، إن ع-  -وقوله  -4
 ، ف ل هذه األحاديث يُفهم م ها األمر ال ال دب.أحمد وأصحاب الس ن
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 واستدل الجمهور بما يلي:

األضــــــــحى  - -قال: شــــــــهدُت م  رســــــــول الله  -رضــــــــي الله ع ه  -جابر  بحديث -1
وقال:  - -بالُمصـــــّلى، فلمَّا قّـــــى   بته نزل من م بره، وأتى ب بس فذَبحه رســـــوُل الله 

ــــــحِّ من أمتي((لله أكبر، اللهمَّ هذا ع ي ))بســــــم الله، وا مذي، وأبو ه التر أ رج ،وعمَّن لم يُّ
 بس د صحيح. داود، وابن ماجه

ــــــــــحِّ ِم ا، وكرنهم  ،وناهيَب بها أضــــــــــحيةً  - -فقد كفاُه تّــــــــــحية ال بي  قالوا: فَمن لم يُّ
عن من لم  مم ن والرد عليهم: أن ذلـــب ،يريـــدون وقـــد ســــــــــــــق  األمر في حقـــهع بفعلـــه 

 .تسق  عن  األمة ما وج  عليها! يست   أن يّحي ل ل األمة، وال يعقل أن أفعاله 

قال: ))إذا د َلت العشر، وأراد  - -أن ال بي  -رضي الله ع ها  -حديث أم سلمة  -3
ي، فال يمســــَّ  ــــحِّ رِه شــــيًئا((أحدُكم أن يُّ عره وبشــــَ   الذبح أ رجه مســــلم، قالوا: ُعلِّ  ،نَّ ِمن شــــَ

ولعله أقوى دليل لهم في نظري ل ن لم يســــــــــــلم  ،والواج  ال يُعلَّ  على اإلرادة ،على اإلرادة
 ل الله:و الرد عليهم: أن التعلي  بـاإلرادة ي ون في الواجبات كقفـ من الرد، واالعتراض العلمي

 ىل مل خل} لى:ا، وقوله تع[32]ســــــورة الت وير: {جك مق حق مف خف حف}

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه جهمه ين ىن

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت رتزت يب ىب

إذا أردتم القيام أي:  [6]ســــــــورة الما دة: {لك اك يق ىق يف ىف
 وغيرهما في القرآن والس ة. للصالة...
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ة زب  حي ة المج 
 
روط األض  ش 

ها تلب وتحاط ب ،من أن تسب  بشروط وضواب  معلومة بد كما هي العادة في العبادات فال

 {ىت ّٰرئ ِّ ُّ َّ }التعليمات الربانية، والت ظيم اإللهي المح مع 
 فلألضحية شروط بينها العلماء وهي:  [3]سورة هود:

، فمن لم يجــد فال يجــ  عليــه أن  م هــا دف  على االقــدرة: بــرن ي ون صـــــــــــــــاحبهــا قــادرً  -1
فهي  فســــــه فتســــــلفكّلف ن  ، ومنعليه ذلب يشــــــ أو  ،يتســــــلف مادام وأنه لن يســــــت ي  الرد

،  م ه ا وللظرو  التي تمر بها بعض البالد اإلســالمية  اصــة بالدنا العزيزة اليمن مقبولة م ه
ونِْعم بها  ع فقد ضــــــــــّحى ع ه ال بي   وال حزن على الفقير إن لم يّــــــــــحّ الم لومة: فال قل

، فال ذا ع ي وعن من لم يّــــــــحّي من أمتي(: )اللهم ه ، كما في الصــــــــحيح قال أضــــــــحي
ام يعسر عليه فيستدين ماد ، ويّعها في حرج، ويد لها في الّي يجوز له أن ي ّلف نفسه

{ ]الح :  :الســداد َر َواَل ، [32}َوَما َجَعَل َعَلْيُ ْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحرَجي } يُرِيُد اللَُّه ِبُ ُم اْلُيســْ
َر{ ]البقرة:  اد فيجوز له شـــرا  األضـــحية ســـدعلى ال اأما من كان قادرً  ،[121يُرِيُد ِبُ ُم اْلُعســـْ

اَدْي  م  األضـــــحية فالمقّدم ســـــداد الدينع ألنه أبرأ  ، ومن كانت عليه ديون وتزاحم الَدْين ـــــــــــــــــــً
  ألضــــــــــحية ح  الخال، بي ما اع وهو مقّدم على ح  الله على الراجحلمخلو ل ، وح   للذمة

 وح  الله مب ي على العفو.

 ، وال تجزئ غيرها باإلجما .، البقر، اإلبل(اعزالم، )الغ مأن ت ون من بهيمة األنعام -3

اأن ت ون في السـن المعتبر شـرع-0 ــــــــــــــً  ،الّرن )جذعة( إن لم يجد سواها: سـتة أشـهر في ـ
ـــــــــــــــــ: )ال تذبح وفي الصــــحيح: قال  تذبحوا جذعة من وا إال مســــ ة إال أن يعســــر علي م فـ

وال يجزئ ما دون ذلب  ، ، والجذعة من الّرن مالها ستة أشهر كما سبالّرن( رواه مسلم
 :لمس ة التي شر ها الحديث()وهي ا ، وال ما دون الث ي من بقية بهيمة األنعاممن الّرن
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 والث يإ ِمن المعز: ما بلغ سَ ة ودَ ل في الثانية.

 والث يإ من البقر: ما أتمَّ س َتين ودَ ل في الثالثة.

 سة.والث يإ ِمن اإلبل: ما أتمَّ  مس س ين ود ل في الساد 

 ما هو أكبر. -بال شب  -، ويجزئ وال يجزئ أقل من ذلب

أرب  ال يجزين في األضــــــــــــاحي، العورا  البين : » ع لقوله أن ت ون  الية من العيوب -0
رواه  «، والعجفــا  التي ال ت قي المريّـــــــــــــــة البين مرضــــــــــــــهــا، والعرجــا  البين العهــاو ، عورهــا

 -في رواية: في حديث البرا  بن عازب ، و ال ســــــا ي، والترمذي، وأحمد، وصـــــــححه األلباني
ئل: ماذا يـُتَّقى من الّـحاياا فرشار بيده،  -  -أن رسـوَل الله  -رضـي الله ع ه  ال: وقسـُ

ها، والعجفا  التي ال َرضُ لعها، والعورا  البيِّن عَورها، والمريّة البيِّن مض))أرب  : العرجا  البيِّن 
 صحيح. وأصحاب الس ن بس د ،أ رجه أحمد ،ت قي((

)قــال ابن عبــد البر: أمــا العيوب األربعــة المــذكورة في هــذا الحــديــث فمجم  عليهــاع ال أعلم 
 الفـًا بين العلمـا  فيها، ومعلوم أن ما كان في مع اها دا ل فيها، فإذا كانت العلة في ذلب 

ز جقـا مـة، أال ترى أن العورا  إذا لم تجز في الّــــــــــــــحـايـا فالعميا  أحرى أال تجوز، وإذا لم ت
 العرجا  فالمق وعة الرجل أحرى أال تجوز، وكذلب ما كان مثل ذلب كله( أ. هـ.

: لىتبارك تعاوهو القا ل  ـًاوالله  ي  ال يقبل إال  يب ، من العبد لربهواألضحية قربة  

 هتمث} ،[03]سورة الح :{ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي}

 مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

{ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض}والقا ل في األضاحي  اصة:  ،[03]سورة الح :
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 حل جل لكمك خك حك جك مق حق مف خف جفحف مغ

 .[03]سورة الح :{ خل

رجية ا، وكذا ما كان من أصـــــــل  لقته كال با  الخ  الخفيف في الّـــــــحايا َمعفو  ع هوالعي
عد شرا ه لها ب، وكذلب ما تعيبت لديه مق وعة الذيل) االسترالية(، وكذا ما ال يؤ ر في اللحم

 ا ولو تعيبت، وإن  رج من الخال بشـــــــرط بدون تقصـــــــير م ه فله أن يّـــــــحي به ،ســـــــليمة
 ما لم ي ّلف على نفسه.  ،فهو  ير وأفّل ،واشترى أفّل م ها ،باعهاف

 ، )وليس من، وهذا الوقت هو: من بعد صــــــالة العيداأن ت ون في الوقت المحدد شــــــرعً -4
مغي  شـــمس آ ر أيام التشـــري  وهو اليوم الثالث عشـــر ، إلى قبل بعد د ول وقت الصـــالة(

، فــإن ُذبحــت قبــل الوقــت المحــدد أو بعــده لم على الراجح وســــــــــــــيــرتي من أيــام ذي الحجــة
 ُتجزئ.

على أن أفّــــــــــل وقت التّــــــــــحية هو يوم العيد قبل زوال  -رحمهم الله  -وقد اتَّف  الفقها  
 -  -أن ال بي  -ضــــــي الله ع ه ر  -الشــــــمسع ألنه هو الســــــ َّةع لحديث البرا  بن عازب 

قال: ))إن أول ما نبدأ في يوم ا هذا أن ُنصلي،  م نرج  ف  حر، فمن فعل ذلب فقد أصاب 
متف   ،ه ألهِله، ليس من ال سب في شي ((سـُ َّت ا، ومن ذبح قبل الصالة فإنما هو لحم  قدَّم

 عليه.

ئ ع ـــه وال تجز  ،لعيـــد ال َيجوزكمـــا أنهم اتَّفقوا على أن الـــذبح قبـــل الصــــــــــــــالة أو في ليلـــة ا
، وحديث  ما ورد في الحديث الصـــــــــــحيح الســـــــــــابلوإنما هي لحم أ عمه أهلهع  ،أضـــــــــــحية

أو  -قال: ))من كان ذبح أضــــــــحيته قبل أن ُيصــــــــلي  -  -ج دب بن ســــــــفيان أن ال بي 
ًـّـ متف  عليه ،فليذبح م انها أ رى(( -نصــلي   دب بن عن جا: ، وع د البخاري ومســلم أي

أضــــــــــحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا  ضــــــــــحي ا م  رســــــــــول الله  :بجلي قالســــــــــفيان ال
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من  :)قالة أنهم قد ذبحوا قبل الصـــــال ضـــــحاياهم قبل الصـــــالة فلما انصـــــر  رآهم ال بي 
ومن كان لم يذبح حتى صـــــــلي ا فليذبح على اســـــــم  ،ذبح قبل الصـــــــالة فليذبح م انها أ رى

 .متف  عليه ،(الله

ـــــارً الذبح في وال مان  من  قها  وكره جمهور الف -على الراجح– ا أو ليــــــاًل األيام التي مرت نهـ
 .إال ما سب  من حديث موضو ، وسب  بيانه ل ن ال دليل لهم ،الذبح بالليل

 

 

حي ة 
 
ح األض

 
ت لذب

 
ُر وق ِ

 
 آخ

 ،وما تقّدم من أن وقت الذبح يستمر يوم العيد و ال ة أيام بعده هو مذه  الحسن البصري
ع القيم نواب ،ورجحه ابن تيمية ،وهو الراجح- ،والشافعي ،واألوزاعي ،وع ا  بن أبي رباأ

 خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل}لقول الله: 

 ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي ىهيه مه جه ين ىن من

وقد  ،فذكر الله  ال ة أيام بعد ال حر وهي أيام التشري  ،[330]سورة البقرة:{ ٌّ ٰى
الح فية،  -، وذه  جمهور الفقها -التشري  أيام ذبح(قوله: )أيام   بت عن ال بي 

 أن وقت األضحية يوم العيد ويومان بعده. -والمال ية، والح ابلة
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ي مة
 
الق صّدق ب  ح على الت 

 
ل الذب

ص 
 
 ف

ع ا  بلحمها أفّل من التصد  بقيمتهذه  جماهير الفقها  إلى أن ذبح األضـحية والتصد
 ، وال يفعل إال ما هو أولى وأفّـــــــل والزم هضـــــــّحى م  وجود فقرا  في  ألن رســـــــول الله 

، ل ن لو أن المتصـــد  اشـــترى أضـــحية وأع اها للفقير فســـت ون له شـــب بربي هو وأمي 
 ،أجور كثيرة م ها صــــدقته، وعمل الفقير بســــ ة األضــــحية، وإد ال الســــرور عليه وعلى أب ا ه

صرفها في القيمة لربما ال يبي ما  .ى..ح اصة وكثير م هم ال يعرفون اللحم إال في عيد األض
 .اللحم

 

صي
 
الخ حي ة ب 

 
 األض

كما روى غير   فعله بت مناثالبل هو  وال  ال  في ذلب، يجوز التّـــــــحية بالخصـــــــي
كان إذا أراد   وأبي هريرة، رضـي الله ع هما: )أن رسول الله  ،عا شـةواحد من الصـحابة ك

ـّحي اشــترى كبشــين ن(، فذبح ين ) صــييموجو  ،أملحين ،أقرنين ،ســمي ين ،عظيمين ،أن يُّ
ض الفقها  اســــــــــــــتحبهع ، بل بع( ، وذبح اآل ر عن محمد وآل محمد أحـدهما عن أمته
 .ا( متف  عليهًـ إن الله  ي  ال يقبل إال  يبل ي  لحمه: و)
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حسان األض  
 
ة است

ي ّ ها احي سُ سمان 
 
 واست

وسالمتها من العيوب(،  ،واستحسانها ،، ا تيار األضحية)قال ابن القيم: وكان من هديه 
ضحية ع فاألتعالى ما يستحي أن يهديه ل ريمه قال بعض السلف: ال يهدي أحدكم لله
تعالى: ﴿ َواَل تـََيمَُّموا اْلَخِبيَث ِمْ ُه  وقد قال ،هديتب لربب فانظر أي هدية ترفعها إليه 

ُّوا ِفيِه ﴾   حض} في شرنها  اصة: ويقول  ،[363لبقرة: ]اتـُْ ِفُقوَن َوَلْسُتْم بِآِ ِذيِه ِإالَّ َأْن تـُْغِم

 مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

، وهي من شعا ر الله تعالى [03]سورة الح :{ خل حل جل لكمك خك حك جك

 ٰذ يي ميىي}: في قوله بل ذاك دليل التقوى كما بي ه الله سبحانه ،التي ي بغي تعظيمها

 جح مج حج هتمث} ،[03]سورة الح :{ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 مضحط خض حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح

ولذا ذُكر عن  .[03]سورة الح :{ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ

 .ذلب يوسيرت ع ليعملوا برمر الله تبارك وتعالىالسلف أنهم كانوا يستسم ون أضاحيهم
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عام 
 
هي مة األت ل من ن 

ص 
 
 األف

البقر،  فذه  الشـافعي إلى تفّـيل اإلبل،  م ،في األفّـل من بهيمة األنعام ها ا تلف الفق
ل   م ال با ، وأما مالب فواف  الشـــافعي في الهدي، وقال بع س ذلب في األضـــحية، ففّـــّ

ضــــــــــــــّحى  ال بـا ،  م البقر،  م اإلبـل، ولعـل ســــــــــــــبـ  ا تالفهم: ورود حديث أن ال بي 
ليــه ا عومـ ،كمـا هو الراجح  ،بـال بـا ع وألن اللـه فــدى إســــــــــــــمـاعيـل بـذبح عظيم وهو ال بس

ّّل اإلبلالجمهور غلى األو  ا،ًـ  )الشافعي( ف ظر إلى األكثر لحم م ال با ، م البقر ،، ومن ف
ا، وأح  ع وكونها أفّــــل لحمع لما مر من فعل رســــول الله ل ن الراجح  الفه ،قيمة ـــــــــــــــــً ـ

 .وأمت  ع د ال اس

 –ى كر دون األنثالذ  األضـــاحياألفّـــل في وأما من جهة الذكورة واألنو ة فيذكر الفقها  أن 
 .-إال الماعز
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ح 
 
الذب  األحق ب 

يســتح  للمّــحي أن يتولى ذبح أضــحيته ب فســه إن كان يحســن الذبحع ألنه عبادة وقربة، 
، حيـث ذبح أضــــــــــــــحيتـه ب فســــــــــــــه، وذبح هـديـه، وإن لم يتوَل ذبحـه بيده، واقتـداً  بـال بي 

يتب يغفر لِب )احّـــــري أضـــــحأمر فا مة:  فاألفّـــــل أن يحّـــــر ع د ذبحهع ألن ال بي 
وه ذا فعل عليه الصــالة والســالم لما وّكل  وإن كان ضــعيفا كما ســب ، برول ق رة من دمها(

 علياً في الهدي.

بيحة المرأة ذ مثله، و األصــــل في األح ام الشــــرعية عمومها للم لفين الذكور واإلنا  تنبيه:
ت أو بغيبتهم مادام ،الدار سوا  كان ذلب بحّرة رجال -ال كما ي تشر جهاًل -حالل فهي 

 أو على  هر. ـًاذبح، وال فر  بين أن ت ون حا ّتحسن ال
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حي ة 
 
ح األض

 
ي ة ذب

 
 كت ف

الغ م يّـــجعها ، والبقر و معقولة اليد اليســـرى ،قا مة ،القبلةيســتح  أن ت حر اإلبل مســـتقبلة 
على  لهبها القبلة، ويّــ  رج راحة البهيمة( مسـتقباًل إعلى شـقها األيسـر)والمقصـود من ذلب 

، إن كان  ةممسوك ، وأما أيديها وأرجلها: فإن األحسـن أن تبقى م لقة غيررقبتها حين الذبح
ألن الــدم م  الحركــة يخرج أكثر، فهــذا  عذلــب أبلغ في إ راج الــدم م هــاو  ،ذلــب أْريح لهــا

قبلت من  ي كما تأفّــــــل،  م يقول:) بســــــم الله، والله أكبر، اللهم م ب ولب، اللهم تقبل م
 :الزيدية من قول ع د ذبح األضــــحية ، وال صــــحة لما ذه  إليه الهادوية مناهيم  ليلب(إبر 

   ، وال يق، وهو من انفراداتهممـة األنعـام()الحمـد للـه الـذي هـدانـا وأوالنـا وأحـل ل ـا من بهي
 الرأس كله ع د الذبح بل يبقىع حتى تخرج كامل الدما  من الذبيحة.
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ححكم 
 
د الذب ب لة عب 

 
ب ال الق

 
ق
 است 

ا ال بد م ه كشـــرط  ومن األ  ا  الشـــا عة ع د العامة أن اســـتقبال القبلة حال الذبح عمومــــــــــــــــً
لديهم لحل أكل لحم المذبوأ، وهذا الشـــــا    ال  الصـــــواب الذي ن   به عامة الفقها ، 

ا للقبلة أضـحية أو غيرهاع  ــــــــــــــً ا توجيه الذبيحة عمومـ ــــــــــــــً ل الذبح ألن أصوإنما اسـتحبوا اسـتحبـ
عبـادة، وقربـة للـه تعـالى فيتعبـد اللـه باســــــــــــــتقبالها القبلة ل ن لم يقل قا ل م هم بالوجوب، أو 
الشــــر ية كما يظن العامة، بل ع دهم األمر على االســــتحباب فمن فعل فله أجر وإال فال إ م 

 عليه.

 

ح
 
د الذب سمي ة عب 

 
 حكم الت

ُم }َواَل تَْرُكُلوا ِممَّا لَ أما التســـمية ع د الذبح فهي واجبة بالجملة ب ص كتاب الله:  ْم يُْذَكِر اســـْ
ولهذا جمهور الفقها  يرون تحريم أكل لحم الذبيحة  ،[131]األنعام: اللَِّه َعَلْيِه َوِإنَُّه َلِفســْ  { 

بيحته، ها ســـهًوا فالراجح حل ذوالخال  فيما لو ترك ،التي ترك المســـلم التســـمية عليها عمًدا
 .هاويستدرك التسمية متى ذكر 
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ح 
 
 من آداب الذب

 فإنه م ال  برمور:المّحي أو من سيذبح عموما وأضحية أو غيرها إذا أراد 

بحة، ولْـُيحدَّ أحدكم ): لقول ال بي أن يذبح بس ــين حـادةع  -1 وإذا ذبـحتم فرحس وا الـذِّ
 .رواه مسلم (شفرته، وْلُيرأ ذبيحته

 ، وفي الصــــحيح عن ابن عباس:) أن رجال أضــــج إليه ت ظر وذبيحتهال يحد شــــفرته ن أ -3
ـــــتين! هاّل ) :شاة وهو ُيِحد شفرته، فقال ال بي  ــــــ  أْحددت شفرتب قبل أتريد أن تميتها موتـ

جـعها!( ًّ أن تُّ  ال يذبحها واأل رى ت ظرع ألنها تعر  مصيرها فتخا .أن : ا، وأي

ـــــح  الذبيحة بومن  -0 ه رأى الله ع  رضي ارف : فعن محمد بن سيرين: أن عمرً اآلداب سـ
ــــــــــــــدرة وقال:  رجاًل   اـــــــــــــــً إلى الموت َسوق -ال أم لب -قها سُـ »يجر شـاة ليذبحها، فّـربه بالـ

 رواه البيهقي.«. جميال

ى أن ، عل(غيرها، )وما ســــــب  عام في كل ذبح أضــــــحية أو ومن الســــــ ة الذبح إلى القبلة -4
بيحة صــــحيحة ا فالذا او ســــهوً للقبلة ســــ ة مســــتحبة ال ي بغي تركها ل ن لو تركت عمدً  الذبح
 .اًـ اتفاق

يوم أن ذبح كبشــــــــــــــْين أقرنْين أملحْين َموجو ْين في  ويقــال ع ــد الــذبح مــا قــالــه ال بي  -1
على  اًـــ للذي ف ر السماوات واألرض ح يف إني وجهُت وجهيَ ) أضحيته، فلما وجههما قال:

ملة إبراهيم، وما أنا من المشــــــــــــــركين، قل إن صــــــــــــــالتي وُنســــــــــــــُ ي ومحياي ومماتي لله رب 
ي والحديث ف (العالمين، ال شــــريب له، وبذلب أمِرُت، وأنا أوُل المســــلمين، اللهم م ب ولب

: باســــــم الله، والله أكبر، الّلهم إن هذا م ب ولب، اللهم صــــــحيح ســــــ ن أبي داود، وورد قول
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:) بســـم الله، والله أكبر، اللهم م ب ولب، اللهم تقبل م ي كما تقبلت من د: ، وور تقبل م ي
 .إبراهيم  ليلب(

حي ة 
 
سي م األض

 
ق
ت 

 

ن مسعود وابن قاله اب -ااستحبابً  – ا لثً ويهدي  ،ويتصد  بثلث، يستح  أن يركل  لثًا
ا  ذ، واألمر يعود للمّحي نفسه فإ، وهو ما استحبه جمهور الفقها اعمر رضي الله ع هم

، وال ها لهلثو  ،كان الفقرا  بحاجة ماسة فالمستح  في حقه أن يجعل لهم  لثي األضحية
 هدية في حقه وه ذا. 

في ف  ويعمل بســـــــ ة رســـــــول الله ،أضـــــــحيته ولو قلياًلع لي ال بركتهاالمّـــــــّحي من  وليركل
ي ع وألن ال بصــححه األلبانيو  (إذا ضــّحى أحدكم فْليركل من أضــحيته):  الصــحيح قال 

   لمـا ح  حجـة الودا  أهـدى  ال ـاً وســــــــــــــتين بـََدنـة، ونحرهـا بيده م وكَّل علياً برن  ،
يوزعها على الفقرا  والمســــــــاكين، وأن يهير له من كل واحدة م ها ق عة، وي بخ ذلب ليركل 

يس ، ل ن لالفقها  أن ي ون األكل من ال بدع ألنه أ ف وأســـر  نّـــجاً  وا تار بعض، م ه
 باب التعبد.من 

 جئ يي} ع لقول الله:اسيرً لة وجوب االكل من األضحية ولو يويرى الشافعية والح اب

 مج حج مث متهت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ

]سورة  {جض مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح

: )ف لوا، واد روا، وتصدقوا( رواه مسلم، ل  ه أمر بعد الحظر عن  ولقوله  ،[06الح :
 اللَِّه نـََهْيَت َعْن : يَا َرُسولَ َعْن َعاِ َشَة قَاَلْت قَاُلواع فسب  وروده كما سب   االد ار لعلة الدافة

ََّّحايَا بـَْعَد َ اَل ي فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  افَِّة الَِّتى :»  َأْكِل ُلُحوِم ال ُتُ ْم ِمْن َأْجِل الدَّ ِإنََّما نـََهيـْ
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َرَة اأَلْضَحى َفُ ُلوا َوَتَصدَُّقوا وَ  ّْ األمر بعد الحظر ال يفيد ، و َأْ َرَجُه ُمْسِلم  «. ادَِّ ُروا َدفَّْت َح
أكثر  وأمثلته ،سوى اإلباحة ع د الجمهور، ويعود باألمر لما كان قبل الحظر كما هو الراجح

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي}من أن تحصر وي في قول الله في الجمعة: 

، [13]سورة الجمعة: {نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 يي ىي ني زيمي ري ٰى} ا، ومثله قول الله:ق عً  واالنتشار ه ا ليس بواج 

 خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

وإتيان ، [333{ ]سورة البقرة:حس جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت
هي ا للظاهرية في المسرلتين، وأما اآلية التي استدلوا بها فالزوجة بعد المحيض ال يج   الفً 

 من األضحية ال الوجوب.أمر إرشاد ال أمر وجوب، وعلى العموم فالراجح استحباب األكل 
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ي ة ها ه  حوا ن 
 
ن لت ص ي  اج  لمحب 

ل
احي   األض 

م ضـحايا بين أصحابه( قد  بت في البخاري:) أن ال بي   ، ففيه داللة على جواز توزي قسـّ
وهذه  ،مرتينولهم األجر  ع هبة م هم،على المعوزين ألجل أن يّــحوا بها أهل الغ ى ضــحايا

وفي  ار،ال دعوة ل ل من يســــــــت ي  أن يفعل ذلب فال يبخل على نفســــــــه من أن ي قذها من 
 هذا شــــــــــــــ  تمرة ي جي من ال ار ف يف بال يلو (،المتف  عليه: )اتقوا ال ار ولو بشــــــــــــــ  تمرة

للفقرا ، وليس في أي يوم بل في يوم عيدهم وفرحهم، وليســــت أي صــــدقة وهدية وأكثر م ه 
 ما ال يرون صورته إال في العيد!.بل اللحم الذي رب

 

رب ة ي 
 
ات الح معب  لج 

ل
حي ة 

 
 إعطاء األض

، ل ن -إن كانت تفعل–يجوز إع ا  األضــــــــــحية للجمعيات الخيرية لتصــــــــــرفها على الفقرا  
 األفّل أن يّحي اإلنسان ب فسه، ويتولى توزيعها.

حي ة
 
ار من لجم األض  االدح 

ر لحوم األضــــــــــاحي في إحدى انهى عن اد   بت في األحاديث الصــــــــــحيحة، أن ال بي 
كانت بالمســـــــــــلمين حاجة للحم بســـــــــــب  الوفود في المدي ة،  م أذن في   ع دماع الســـــــــــ وات

وهو  ،)أو لحــاجــة  م زال بزوالهــااالد ــار بعــد ذلــب، أي أن ال هي عن االد ــار م ســــــــــــــو ، 
، ل ن في مثــل هــذه رد ــافيجوز اال وبهــذا قــال جمــاهير أهــل العلم...الراجح فال نســــــــــــــخ( 

ال أرى جواز اد ار اللحم مادام وان  )اليمن( الســ وات الشــداد التي تمر بها بالدنا الم لومة
 المّّحي بجواره فقرا  بحاجة إلى اللحم.



 

 يللشيخ/ عبداهلل رفيق السوط                                أحكام األضحية فـــــــــي الــــدّرة املــــــرضــــــية

 

23 

راك ي 
 
حي ة الواحدة  االش

 
ي األض

 
 ف

 االشتراك في األضاحي ي قسم إلى قسمين:

ـــــــــرك ا  ان فركثر  ُملب: اشتراك-1 لواحدة ضحية افي األ -اشتراك ُملب -وال يجزئ أن يشتـ
 من الغ م )ضرنها أو معزها( فال تجزئ إال عن الرجل وعن من يعيلهم  ول العام أو أكثره.

أما االشــــــــــتراك في البقرة أو في البعير )اإلبل(: فيجوز أن يشــــــــــترك الســــــــــبعة في واحدةع وفي 
البقرة عن ســبعة، والجزور عن )قال: ن ال بي أ -رضــي الله ع هما–الصــحيح عن جــــــــــــــــابر 

 رواه مسلم. (سبعة

الثواب: فهذا ال حرج أن يّـــــحي اإلنســـــان بالشـــــاة ع ه وعن أهل بيته وإن  في التشــــريب -3
ـــــانوا   ـــــرين،كـ فيما مّر  بل له أن يّّحي عن نفسه وعن األمة اإلسالمية كما فعل ال بي  كثيـ

 (.، وإنما ي الهم الثواب)ل ن ال يع ي هذا أن أضحيته تجزئ ع هم
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ي األ
 
ف راك  ي 

 
رب ة االش

 
ر ر ي 

 
حي ة لي

 
 ض

لفت : أن ي ون ال ل مريدين للقربة وإن ا تة االشتراك في األضحيةاشترط الح فية في صحّ 
فال  -مثالً –هله أل اــــــــــً ا لحم( قالوا: فلو كان أحدهم مريدً وتمت جهاتها )من أضحية، وقران، 

شـــــــيخ ا  رجحه) وهو الراجح وما  يتشـــــــر وا، أما الشـــــــافعية والح ابلة فلم اً تجزئ ع هم جميع
ي نو  ، وســــــــوا  اتفقوا فركين في األضــــــــحية في إرادة القربةالعمراني( أن يتحد جمي  المشــــــــت

القربة أم ا تلفوا، كما إذا قصــــــد بعّــــــهم التّــــــحية وبعّــــــهم الهدي، وكذا لو أراد بعّــــــهم 
نها ال ومعلوم أ–اللحم وبعّــهم األضــحية، كما يحصــل: أن عشــرة يشــتركون في بقرة واحدة 

ف قول على الراجح: من أ ذ م ها ســبيعاً أجزأ ع ه وال ت فســخ  -عن ســبعة كما مر تجزئ إال
ضـــحية بل رأضـــحيته، وأما من لم ير ذ ســـبيعاً لمفرده وإنما اشـــترك ا  ان أو أكثر فيه فليس ب

 هو لحم ألهله باتفا  الفقها  ، والخال  إنما هو هل يفسخ أضحية غيره أم ال ا 

يفسخ إال أضحية نفسه، ل ن األحوط: أن المّحي ال ير ذ أنه ال  -كما سب -فالراجح  
كون األضحية عإال مما ال شبهة فيه يع ي: ال يشترك في تلب األضحية إال من أراد القربة فق 

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض}شعيرة عظيمة، وتظهر تقوى العبد: 

 {خل حل جل لكمك خك حك جك مق حق مف خف جفحف

 خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث} ،[03]سورة الح :

 جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي}، [03]سورة الح : {خف حف جف مغ

 .[03]سورة الح : {ِّ ُّ َّ

 



 

 يللشيخ/ عبداهلل رفيق السوط                                أحكام األضحية فـــــــــي الــــدّرة املــــــرضــــــية

 

27 

ي ت الواحد  ي الت 
 
ف ات ط 

 الص 

حد البيت الذي تجزئ ع ه أضــحية واحدة وإن كثروا هم: من يجمعهم بيت واحد ، وم بخ 
ج  عليه برهله فيفي العيد  -مثالً –، أما إذا جا  الولد بيت والده ل العام أو أغلبهاواحد  و 

ـــــــً وه ذا غيره كاإل وة، أما إن كانوا جميع -ت ا  كما مرإن اس-أضحية مستقلة عن والده   اـ
ـــــــــــــــً جميعفي دار واحدة يجمعهم م بخ واحد فعليهم   روا،وحتى ولو كث أضــحية واحدة فق  اـ

ــــــــــــً ، ومن كان متزوجوإن زادوا ع ها فحسن ا بركثر من امرأة فتجز ه ع هن أضحية واحدة وإن  ـ
كانت كل واحدة في دارها المســـــتقل بروالدها، أو م بخها المســـــتقلع ألن العبرة بالعا ل ال 

وفي الحديث  يّــــــــــحي أضــــــــــحية واحدة عن جمي  نســــــــــا ه بتعدد من يعيل، ولهذا كان 
يّـــحي  كان الرجل في عهد رســـول الله » الصـــحيح عن أبي أيوب رضـــي الله ع ه قال: 

 .والترمذي وصححه هرواه ابن ماج« وي عمون فيركلون  بالشاة ع ه وعن أهل بيته

جزئ في ك ال  أو مســــــافر للعمل... )في ســــــ ن عزابي(  أســــــرته بدون هبلدومن كان  ارج 
 .-إن شا  الله –ع ه أضحية والده في بلده 
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حي ة
 
ت ع األض  حكم ي 

ال ف  ت األضحية لم َيُجز بيعهاع ألنها صارت صدقة لله، كالوقف ال يجوز بيعه،ــــــــــــــــــــــــإذا تعيَّ 
إال إذا اشـــــترى أفّـــــل م ها فقد أجاز ذلب جمهور  -يجوز بيعها حتى لو ضـــــعفت وهزلت 

 .-الفقها  من الح فية والمال ية والح ابلة 

ححه صــــــــــــ (من با  جلد أضــــــــــــحيته فال أضــــــــــــحية لهلحديث: ) وال يبي  جلدها بعد الذبحع
عوض عليــه، يجوز أ ــذ الاأللبــانيع ألنهــا تعيَّ ــت للــه بجمي  أجزا هــا، ومــا تعين للــه فــإنــه ال 

جمعيــة  يريــة، أو أو يع ــه ل ،، فــإذا بــاعــه الفقير فال مــان أو هبتــه لفقير بــه،ل ن لــه االنتفــا  
 عر من رميهفال مان  من بيعه إن شــــــا  الله  ي وال غيره وإن كان لن يقبله فقير لمن ي تف  به،

 فاإلسرا  محّرم.

، من أجزا ها: ك بد أو أي ا أو شــحمهاواتف  العلما  على أنه ال يجوز بي  شـي  من لحمه
وأن ال يع ي الجزار م ها شيئاً  سب ،أو رجل، أو رأس، أو كر  أو ما أشبه ذلب، والعلة ما 

أن أقوم على  من ذلب على ســــبيل األجرةع لقول علي رضــــي الله ع ه:) أمرني رســــول الله 
يه م ها شيئاً ، وقال نحن نع بدنة وأن أتصد  بلحومها وجلودها وأجلتها وأال أع ي الجزار 

ل ن ال -اجحعلى الر –من ع دنا ( متف  عليه،  أما على ســـــــبيل الهدية أو كونه فقيراً فيجوز 
 ُتحس  من األجرة.
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حي ة الحاج
 
 أض

 لعموم األدلة بدون الفقها عاألضــــــــــحية تج  على غير الحاج من المســــــــــافرين ع د جمهور 
 تجــ  والراجح أنهــا ال ،أمــا الحــاج فقــد ا تلف أهــل العلم فيــه وغيره،تفري  بين المســــــــــــــافر 

أنهم ضحوا، ورجَّحه ابن تيمية وابن  عليه، ولم يُعر  عن الصحابة الذين حجوا م  ال بي 
 ، وإن ضّحى فله األجر ل ن ال تج .حمهما الله، وجماعة من أهل العلمالقيم ر 
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هات ي  ت 
 
ن
 
 ي

ل يخ فقد يقومون بت األضــــــــــــــحية،يعتقـد بعض ال ـاس اعتقـادات  ـا ئة با لة في دم  -1
وهذا لم يرد به شـــــــر  م لقاً ، فّـــــــالً على أنه  -الســـــــيما األ فال-نفوســـــــهم بدمها 

اعتقـاد فـاســــــــــــــد با ل ال يجوز ، واألمور االعتقادية ال يجوز التســــــــــــــاهل فيها م لقاً 
 فيج  الحذر من ذلب.

ة فهي أضــــــــــــــحي ب  ها ج ين ذبحها أو حتى لو ُوجد فيإذا ولدت األضــــــــــــــحية قبل  -3
وذكاة ولدها الذي ُوجد في ب  ها ذكاة أمه  الفقها ،صــــــــحيحة مجز ة ع د جماهير 

واســــــــــتقذار ال اس األضــــــــــحية بل وتركها كلية فعل  الفقها ،فيجوز أكله ع د جماهير 
أحدكم  نوفي المتف  عليه:)ال يؤم عليها،فالشر  فو  األهوا ، وحاكم  صـا  ،غير 

ِعي (،حتى ي ون هواه تبعاً لما جئت به دي، وورد حديث صـــــــــحيح بركله فَعْن أَِبي ســـــــــَ
وَل اللَِّه  رَْلُت َرسـُ دَّد  )أحد   قَاَل: سـَ ُتْم". َوقَاَل ُمسـَ ئـْ َعِن اْلَجِ يِن فـََقاَل: "ُكُلوُه ِإْن شـِ

وَل اللَِّه نـَْ َحُر ال َّاَقَة، َوَنذْ  اةَ الرواة(: قـُْلَ ا: يَا َرســُ فـََ ِجُد ِفي َبْ ِ َها اْلَجِ يَن  َبُح اْلبَـَقَرَة َوالشــَّ
هِ  ُتْم فَِإنَّ ذََكاَتُه ذََكاُة أُمِّ ئـْ ومن ، صــححه األلباني ،"أَنـُْلِقيِه أَْم نَْرُكُلُها قَاَل: "ُكُلوُه ِإْن شــِ

 رت يب ىب نب}ألم يقل الله:  عفليراج  إيمانه   ما   جا  بهيســـتقذر 

 اك يق يفىق ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت

 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك

 فالمؤمن الصاد  يتركع حبا لله هواه وما يستقذر. [161]سورة البقرة: {ىن نن

ويصـــ    جةفي الثال من أراد أن يذبح األضــحية أيام التشــري   م يّد ر اللحم لّــيوفه -0
وليمته بعد ذلب، فال حرج وهي أضــــــــــحية ما دام الذبح وق  في أيام التشــــــــــري ع ألن 

ض من تر ير أما ما يفعله البع بشــرو ه،العبرة بالذبح وقد وق  صــحيحاً معتبراً شــرعاً 
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األضـحية للّيف حتى يرتي بعد أيام التشري  فليست برضحية باتفا  الفقها  وإنما 
وقد فاته وال شــــب أجر األضــــحية وهو أعظم وأوج   أضــــحية،ذلب لحم ضــــيافة ال 

 من لحم الّيافة.

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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