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إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا إنه 

رشيك له هلل وحده ًل  يضلل فال هادي له وأشهد أن ًل إله إًلمن هيده اهلل فال مضل له ومن 

 وأن حممدا عبده ورسوله.

 هـ1435-12-1ليلة في أما بعد ف

 باب األضاحي من بلوغ املرام ،تعليق عىل بعنوان يف درس ألتقيكم 

 بعض املسائل املتعلقة بباب األضاحي : وقبل قراءة األحاديث أقدم بذكر

 :  املسألة األوىل

 - أعلم واهلل – فيام رأيت  األضحيةذكر فضل يف  مل يصح حديث عن النبي صىل اهلل عليه وسلم

يف سنته ويكفي هذا  صىل اهلل عليه وسلم أمر اهلل هبا يف كتابه وفعل الرسول العمدة عىل وإنام ،

اٍم َمْعُلوَماٍت َعىَل َما َرَزَقُهْم ِمْن هَبِيَمِة اأْلَْنَعاِم َفُكُلوا )قال تعاىل  .فضال َوَيْذُكُروا اْسَم اهللهِ يِف َأيه

 (ِمنَْها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقريَ 

 املسألة الثانية :

فإن التقرب باألضحية هو تقرب بإزهاق التقرب باألضاحي خيتلف عن التقرب بالصدقة، 

 أو غري ذلك. ه تقرب بإنفاق وإطعام مسكنيبخالف التقرب بالصدقة فإن ،النفس وإراقة الدم
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راد باألضحية هو إزهاق النفس ا ؛ ألن املمضحيً  ه يعد  قت  فإنفلو أن رجال ذبح أضحيته ثم رس

 وإراقة الدم.

 . افإن هلا أحكامً  األضحية تتعينإذا :  املسألة الثالثة

تعني بالقول أي : بقول تعىل أصح أقوال أهل العلم فإن األضحية   وقبل ذكر هذه األحكام

ألن األفعال حمتملة فال يؤخذ منها حكم بخالف وًل يكفي الفعل، ؛  يدل عىل أنه عينها

 والشافعي وأمحد يف رواية. وإىل هذا ذهب مالكاألقوال فإهنا رصحية ، 

 ومن األحكام املرتتبة عىل التعيني ما ييل:

إذا عني أضحيته وجب عليه أن يضحي هبا باتفاق املذاهب األربعة ، فإهنا تكون احلكم األول: 

 يف حكم النذر .

 باعتبار أن األضحية مستحبة يرتاجعلرجل إذا عني أضحيته أن  وًل يصح

كأن تذهب عينها أو  ًل جتزئ معه األضحية  هلا عيبحصل احلكم الثاين :إذا عينت األضحية ف

ألهنا عينت وهي صحيحة وهذا قول  ؛ًل يمنع التضحية هبا أن تصاب بمرض بني فمثل هذا 

 مالك والشافعي وأمحد ؛ 

من غري تفريط  بني  الا أحد يف ذهاب عني أضحيته املعينة أو يف عرجه تسببإذا  احلكم الثالث:

قول وهذا  .ن عىل هذه األضحيةمتألنه مل يفرط ومل يتعد وهو مؤ ؛هبانه يضحى وًل تعد فإ

 الشافعي وأمحد 
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إنه ًل يالم إذا حصل له ما ف ،ومل يتعد فيهيفرط رشعية : ) من اؤمتن عىل يشء فلم الوالقاعدة 

 .(حصل

بن  عيل كام ثبت عن أن يضحي بولدها فيجبولدت  املعينة األضحيةأن  رلو قداحلكم الرابع: 

خليفة راشد.  بن أيب طالب وعيليف سننه سعيد بن منصور  أيب طالب ريض اهلل عنه أخرجه

والصواب أنه جيب ألن هذا . يستحب  :قال قول الشافعي وأمحد ومالك إًل أن مالكاً  وهذا

 ولد مما نذر فهو تبع ألصله.الولد 

ا ما ًل فيقال : القاعدة املعروفة : ) يغتفر تبع يبلغ السن الذي تكون به األضحيةفإن قيل : مل 

قد ثبت عند البيهقي عن عمر أنه أمر أن تعد هبيمة األنعام ف زكاةيغتفر أصال ( وهذا مثل 

تبع ألصلها فيغتفر تبعا ما ًل ؛ ألهنا حيل عليها احلول التي ملصغرية الوهي عليهم السلخة 

 يغتفر أصال.

بغريها ثم وجد  لو قدر أن األضحية املعينة هربت أو ضلت ثم ضحىاحلكم اخلامس: 

 األضحية بعد ذلك 

جيب عليه أن يضحي هبا ، ألنه قد عينها وهذا هو الثابت عند  أهل العلم عىل أصح أقوال فإنه 

 ابن أيب شيبة عن عائشة وإىل هذا ذهب أمحد وغريه.

ال فوقت معني  اليس لذبحهو احلكم السادس : من نيس ذبح املعينة فإنه يذبحها متى ما تذكر 

 ويومني بعده. ة األضحية املستحبة بأن تذبح يوم العيدتعامل معامل
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 هل للمسافر أن يضحي ؟ لة الرابعة:املسأ

وإىل هذا ذهب مالك والشافعي  كغريه للمسافر أن يضحي يستحب أنأصح أقوال أهل العلم  

 وأمحد .

: عن عاصم بن كليب عن أبيه قال : كنا يف سفر فحرض  لذلك ما ثبت عند النسائييدل و

كنا مع :فقال لنا رجل من مزينة  ،األضحى فجعل الرجل منا يشرتي املسنة باجلذعتني والثالثة

رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم يف سفر فحرض هذا اليوم فجعل الرجل يطلب املسنة 

 ."إن اجلذع يويف مما يويف منه الثني ":فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم ،باجلذعتني والثالثة

يف  -عبد اهلل بن مسعودأي أصحاب -عن إبراهيم النخعي كانوا يضحون : وعند عبد الرزاق 

  .السفر

 هذا هو األصل.ويؤكد ذلك أن 

 : األضحية للحاج. خلامسةاملسألة ا

 تنازع العلامء فيها عىل قولني :

 وهذا قول أيب حنيفة والشافعي وأمحد.أن احلاج يضحي كغريه  القول األول :

  .غريه حكمه حكمف

 وأصحاب عبد اهلل بن مسعودأن احلاج ًل يضحي وهذا قول مالك  القول الثاين :

 . هم إبراهيم النخعيعننقله 
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من  بامئةوأهدى  قد حجصىل اهلل عليه وسلم والصواب أن احلاج ًل يضحي ؛ وذلك أن النبي 

صىل اهلل عليه يضح بيشء منها ولو كانت األضحية مستحبة للحاج لضحى النبي  اإلبل ومل

 ثم إن ترك أهنم كانوا يضحون يف احلج -رأيتفيام -، وألنه مل يثبت يشء عن الصحابة وسلم 

األصل يف فعل أصحاب الرجل األضحية يف احلج يؤكد ذلك فإن  بد اهلل بن مسعودأصحاب ع

 أنه فعل للرجل نفسه كام أشار لذلك أبو عبيد بن سالم يف كتابه اإليامن يف مسألة أخرى.

القارن ًل يضحي ؛ ألنه هيدي بخالف املفرد ، وأن املتمتع  املتأخرين بعض أهل العلم وذهب

 .-كام تقدم–بخالف أقوال األولني  فيام رأيت حمدث وهووهذا القول 

 ضحي حتى ولو كان ًل هيدي يف حجه.فالصواب أن احلاج ًل ي

 عن امليت . األضحية :لسادسةاملسألة ا

 . قد كثر الكالم عىل هذه املسألة

 املسألة عىل أقوال ثالثة :وقد تنازع العلامء يف هذه 

يضحى عن امليت إذا أوىص وهذا قول عند احلنفية وقول عند الشافعية، وهذا القول األول : 

 القول ينظر إليه من جهتني :

ذ ، فإذا كان املوِِص ًل يعتقد صحتها عن الوصية إذا كانت غري رشعية ًل تنف أناجلهة األوىل : 

 بأمر غري مرشوع. ضحية وصيةباأل ألن الوصية ؛هبا وِصأن ي فال يصح له امليت
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ووىص هبا من يراها سواء باجتهاده أو  جتهاديةاملسائل اًل ه إذا كانت املسألة منأناجلهة الثانية : 

تكون الوصية ًلبد أن تقليده فإن الوصية تنفذ حسب اعتقاد املوِِص ًل اعتقاد املوىَص  لكن 

ًل يرى األضحية عن امليت ألنه إذا كان ًل يراها فال جيوز ًل مال املوِِص الذي  من مال املوِِص 

 .تعبده بدفع املال

وهو يرى أن األضحية عن امليت من ماله لنفرض أن أباك تويف فأوصاك أن تضحي عنه 

 إنه وىص بمحرم بل وىص بام يراه رشعا جائزا . :يقال فال ،مستحبة

 . ته مما يسوغ اخلالف فيهصحفال بد من تنفيذ الوصية ألنه أوىص بام يعتقد هو 

، وهذا قول عبد اهلل بن املبارك وهو قول احلنفية وقول  ايضحى عن امليت مطلقً القول الثاين : 

 احلنابلة املتأخرين بخالف األوليني.و الشافعية عند

 وقد متسكوا بأدلة :

الرتمذي عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه أن كان يضحي  أخرجالدليل األول/ 

 .صىل اهلل عليه وسلم ، يقول إحدامها يل واألخرى قد وصاين هبا النبي  بشاتني

قد صىل اهلل عليه وسلم والنبي  صىل اهلل عليه وسلم قد ضحى عيل عن النبي  وجه الدًللة

 مات 

فه الرتمذي ، وابن هذا احلديث ًل يصح اًلستدًلل به ؛ ألنه حديث ضعيف لكن  قد ضعه

وفيه أيًضا رشيك بن عبد  ويف إسناده أبو احلسناء، وهو جمهول جهالة عني القطان، وابن امللقن،

 .اهلل النخعي وهو ضعيف
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صىل اهلل عليه ضحى بشاة عنه وعن أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم أن النبي الدليل الثاين/ 

 .وسلم 

تبًعا وات فإذن يضحى عن األموات يدخل فيها حتى األمصىل اهلل عليه وسلم أمة حممد و

 ألحياء .ل

صىل اهلل عليه وسلم بشاة عن أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم ن تضحية النبي لكن يقال : إ

صىل اهلل مة حممد يضحي بأضحية عن أغريه  وًل يصح ألحدصىل اهلل عليه وسلم خاص بالنبي 

 .عليه وسلم 

مع وجود املقتيض فيكون خاًصا  أن هذا الفعل مل ينقل عن الصحابةوالدليل عىل اخلصوصية : 

به مثل التربك بالنبي صىل اهلل عليه وسلم خاص به ألن الصحابة مل يتربكوا بغريه. وقد ذكر أن 

 الطحاوي والبيهقي واملباركفوري وغريهم. هذه األضحية خاصة به

فإنه خيصص به ، بعملهم  وإنام خصصوه ،وليعلم : أنه إذا جاء حكم والصحابة مل يعمموه

 .عمرو  بكر يبألصحابة مل يتربكوا بالصاحلني كافصىل اهلل عليه وسلم،  لتربك بالنبيكا

كام قرر هذا يف صىل اهلل عليه وسلم مع إمكاهنم التربك دل عىل أنه خاص بالنبي فرتكهم التربك 

 .التربك  ابن رجب يف كتابه احلكم اجلديرة باإلذاعة، والشاطبي يف اًلعتصام

فهذا خاص ، صىل اهلل عليه وسلم ذلك يقال يف التضحية بشاة عن نفسه وعن أمة حممد ومثل 

 .صىل اهلل عليه وسلم بالرسول 
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وهذا ظاهر قول  ًل يضحى عن امليت وهذا قول مالك وقول عند احلنفية القول الثالث :

 .احلنابلة املتقدمني

 ،وًل تبًعا استقالًًل وهو أنه ًل يضحى عن امليت ًل  -واهلل أعلم-وهذا القول هو الراجح 

 ، أما تضحيته عن نفسه وًل تبعاً وذلك أنه مل يأت دليل يدل عىل التضحية عن امليت ًل استقالًًل 

 . فقد تقدم أن هذا خاص به، صىل اهلل عليه وسلم وعن أمة حممد 

 .كام تقدمين اهلل به بام يد ماله من فالوصية تنفذ باعتبار أنه وىص امليت من ماله وىصإذا أما 

إمجاعا ، حكى اإلمجاع  الصدقات ، والصدقة تفعل عن امليت ةلمجإن األضحية من فإن قيل :  

 وع الفتاوى وغريهم من أهل العلم يف جمم يف املغني وابن تيمية مةاابن قد

حلم أو غريمها فإن الصدقة تقرب بإنفاق مال أو فيقال : إن هناك فرقا بني الصدقة واألضحية 

ًل لذا  أما األضحية تقرب بإرهاق نفس وإراقة دم ولو مل يؤكل اللحم لرسقته أو غري ذلك

 . تقاس األضحية عىل الصدقة

أبدأ بالتعليق عىل األحاديث.وبعد هذه املسائل الست 
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كان يضحي بكبشني أملحني, أقرنني,  "صىل اهلل عليه وسلم  عن أنس بن مالك أن النبي -1

                    .              متفق عليه " ويسمي, ويكرب, ويضع رجله عىل صفاحهام. ويف لفظ: ذبحهام بيده

. باملثلثة بدل السني   ويف لفظ  " ثمينني ":  "صحيحه"وأليب عوانة يف   " سمينني ": ويف لفظ

 ."أكرب بسم اهلل. واهلل ": ملسلم, ويقول

 

قد  (ميننيس)لفظ لفظ )سمينني(، و أيب عوانة يف هذا احلديث : ذكر احلافظ ابن حجر رواية 

 عىل وجه التمريض. ومل جيزم به ، يعني تعليقا  .ويذكر :لالبخاري وقا ذكره

أن لكن بني احلافظ يف رشحه عىل البخاري  ،أبو عوانةأيضًا أخرجها  و لفظة ) ثمينني( هذه

وإنام اللفظ الصحيح عن  ،الصحيح عن شعبة بدون لفظ )سمينني ( وًل ) ثمينني (الوجه 

احلديث املخرج يف الصحيحني بدون وهو  ضحى بكبشني ...إلخصىل اهلل عليه وسلم شعبة أنه 

 . (ثمينني)وًل  (سمينني)لفظ 

 . (ثمينني)وًل  (سمينني)إذن اللفظ الصحيح ليس فيه لفظ 

 :مسائل منهاباحلديث  إذا تبني هذا فيتعلق

ينبغي أن يعلم أن ما يضحى به أمور ثالثة وهي هبيمة األنعام ) اإلبل والبقر  :املسألة األوىل

ه( وما عدا هذه ابن املنذر وغري هوالغنم ، واجلاموس تبع للبقر بإمجاع أهل العلم كام بين



10 
 

ر أن يضحى إنام أمالثالثة فال يضحى به كام ثبت عند البيهقي عن ابن عباس ؛ وألن اهلل 

اع ابن عبد الرب مجع العلامء عىل أنه خاص هبذه الثالث حكى اإلمجببهيمة األنعام ، وقد أ

 .رمحه اهلل

 : صفة التضحية :املسألة الثانية

صحيح »كام هو قول  مالك والشافعي وأمحد ملا ثبت يف  األفضل يف اإلبل أن تنحر

ى ملسو هيلع هللا ىلص عن أنس ريض اهلل عنه قال: أن  النبي « البخاري نحر بيده سبع ُبْدن قياًما، وضحه

 باملدينة كبشني أملحني أقرنني.

عن زياد بن جبري قال: رأيت ابن عمر ريض اهلل عنهام أتى عىل  «صحيح البخاري»وثبت يف 

  ملسو هيلع هللا ىلص.ه ينحرها، قال: ابعثها قياًما مقيهدة، ُسنهة حممد رجل قد أناخ بدنتَ 

ذبح ودليل ذبح البقر قوله تعاىل: ﴿إن اهلل يأمركم أن تذبحوا يف البقر والغنم أن تاألفضل و

 بقرة﴾.

ى النبي « الصحيحني»ودليل ذبح الغنم ما يف  ملسو هيلع هللا ىلص من حديث أنس ريض اهلل عنه قال: ضحه

، ووضع ِرْجله عىل صفاحهامبكبشني أملحني أقرنني، ذبحهام بي ى وكربه  .ده، وسمه

 وهناك فرق بني النحر والذبح:

 .والودجان واملرئقة املعروفة فيقطع احللقوم فإن الذبح : تذبح بالطري

 يطعن من جهته اليرسى يف أسفل رقبته. هسيأيت ذكره وهو أنأما النحر : ف
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 ذبح بعريح أن ُتنحر شاة وأن يُ وأن ينحر ما يذبح ، فيص ،أنه يصح أن يذبح ما ينحر علاًم 

 ابن املنذر . وهذا باإلمجاع حكاه

ي (:: )صىل اهلل عليه وسلم يف قوله  ة :املسألة الثالث  َوُيَسمِّ

، ويدل عىل ( َوًَل َتْأُكُلوا مِمها مَلْ ُيْذَكِر اْسُم اهللهِ َعَلْيهِ )قال اهلل تعاىل :  التسمية :استحباب 

 كام حكاه ابن قدامة. ،وعىل هذا إمجاع أهل العلم أنس نفسه ديثحالتسمية 

ُ (:: )صىل اهلل عليه وسلم يف قوله ة :رابعاملسألة ال   َوُيَكربِّ

 اإلمجاع الذي حكاه ابن قدامة.ويدل عىل هذا احلديث و

م حكاه أهل العلوهذا بإمجاع : توضع عىل اجلنب األيرس عند الذبحوة: املسألة اخلامس

 .النووي وغريه 

 .القبلة  استقبال:  سةاملسألة الساد

 . عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنه وثبت يف املوطأ ،وعىل هذا أئمة املذاهب األربعة

 : عند الذبح ( وعمن يضحي عنهم ) اللهم تقبل مني قول : ةاملسألة السابع

قال : ) اللهم تقبل من حممد وآل صىل اهلل عليه وسلم أن النبي  فيدعو بالتقبل كام سيأيت

حممد ( فيدعو هبذا الدعاء وهذا هو قول احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة ونص عليه 

 اإلمام مالك كام يف املدونة.

 ويسمي نفسه ومن يضحي عنه .



12 
 

 عند الذبح. ( قول ) منك ولك املسألة الثامنة : 

أن يقال  يف املدونة لذا أنكر مالكصىل اهلل عليه وسلم  أر فيه حديثا صحيحا عن النبي ومل 

 (.منك ولكاللهم مالك يدعى بالقبول وًل يقال : ) ، وإنام قال (اللهم منك ولك)

لكن صح عن ابن عباس فيام أخرجه البيهقي يف السنن الكربى وهو قول الشافعي وأمحد 

 فبهذا يكون مستحًبا.

 : عةألة التاساملس

 أو اإلبل .شاة ال اختلف العلامء يف أفضلية ذبح

 يف املسألة قوًلن :

 وهذا قول مالك.صىل اهلل عليه وسلم أن األفضل أن تذبح شاة كام ذبح النبي القول األول : 

أن األفضل أن تذبح اإلبل ثم البقر ثم الغنم ، وهذا قول أيب حنيفة والشافعي  القول الثاين :

 وأمحد.

 .أن األفضل أن تذبح اإلبل ثم البقر ثم الغنم –واهلل أعلم  –والصواب 

أن العلامء أمجعوا يف اهلدي أن اإلبل أفضل من الشاة حكى اإلمجاع ابن عبد  ويدل لذلك :

 الرب .
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لعلامء عىل أن األفضل : فإمجاع اواألصل يف مسائل اهلدي واألضحية أهنا واحدة إًل بدليل 

 يف أحكاماألصل اإلبل ثم الغنم يستفاد منه يف هذه املسألة املتنازع فيها ؛ ألن  يف اهلدي

 أهنا واحدة. اهلدي واألضحية

: عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن  ثبت يف الصحيحني واللفظ للبخاري : ماويؤكد ذلك 

فكأنام ثم راح  ،من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة ":رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال

ومن راح يف الساعة الثالثة فكأنام  ،بقرةومن راح يف الساعة الثانية فكأنام قرب  ،بدنةقرب 

ومن راح يف الساعة  ،دجاجةومن راح يف الساعة الرابعة فكأنام قرب  ،ا أقرنكبًش قرب 

 " فإذا خرج اإلمام حرضت املالئكة يستمعون الذكر ،اخلامسة فكأنام قرب بيضة

فدل هذا عىل أن األضحية باإلبل أفضل ًل سيام وسيأيت فجعل اإلبل أفضل من البقر والغنم 

 أن اإلبل الواحدة جتزئ عن سبعة من الغنم فهي أوىل أن تكون أفضل.

 بشاة ؟صىل اهلل عليه وسلم فإن قيل : ملاذا ضحى النبي 

صىل اهلل ضل كذا فيفعل النبي هذه كمسائل كثرية يف الرشيعة فيأيت ما يدل عىل أن األففيقال : 

 خالفه .عليه وسلم 

إىل غري ذلك من  أو مل يتيرس له ذاك الوقت إًل هذاإنام فعل ذلك رفقا بأمته ،  فيقول العلامء :

فاملهم أن يقدم األدلة القولية عىل الفعلية ألن التأويالت واًلحتامًلت التي جتتمع هبا األدلة 

 .اًلحتامل يتوارد عىل الفعل أكثر

 : األضحية بالسمينة : املسألة العارشة
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 هذه هلا حالتان:

، وثبت أفضل باإلمجاع حكاه النووي وغريه وهذا  ،ورشاؤها  لسمينة: اختيار ا احلال األوىل

 عن ابن عباس عند البيهقي.

 ؟األعامل أفضل أييا رسول اهلل  :قلت :عن أبى ذر قال:  الصحيحنيويدل لذلك ما ثبت يف 

أنفسها عند أهلها  ":قال ،الرقاب أفضل أي :قلت :. قال" اإليامن باهلل واجلهاد ىف سبيله": قال

 ."اوأكثرها ثمنً 

أنفسها عند أهلها وأكثرها  ":قال .أي الرقاب أفضل :الشاهد من احلديث قوله : )قال: قلت 

 . فإهنا أنفسها عند الناس ،وهذا يكون يف السمينة  ( ."اثمنً 

 تسمينها.احلال الثانية : 

، وهو قول أيب حنيفة والشافعي قول مجاهري أهل العلم مستحب كام هو تسمني األضحية 

 وأمحد.

كنا  :وقال حييى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال بقوله:البخاري  ما علقهلذلك : ويدل 

يسمنون وايًضا ما ًل يتم املستحب إًل به فهو نسمن األضحية باملدينة وكان املسلمون 

 مستحب.

 : املسألة احلادية عرشة
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أهيام األفضل أن يضحى بشاة سمينة أو بشاتني غري سمينتني ، ومثلهام أهيام أفضل أن يضحي 

 أم أن يضحي بشاتني أقل ثمنا. ثمينةبشاة 

  يف املسألة قوًلن عند أهل العلم:

األكثر بأفضل ؛ ألنه إذا ضحى  قول أمحد وهو أن األضحية باألكثر –و اهلل أعلم –والصواب 

اق النفس وإراقة الدم هلل ، ومن املعلوم أن األضحية مرشوعة إلزه دماء أكثر تقرب بإزهاق

 سبحانه .
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أمر بكبش أقرن, يطأ يف سواد, ويربك يف سواد, وينظر  : ;وله: من حديث عائشة ريض اهلل عنها  -2

بسم اهلل, ", ثم أخذها, فأضجعه, ثم ذبحه, وقال:  "اشحذي املدية"ليضحي به, فقال:  ;يف سواد

 .  "اللهم تقبل من حممد وآل حممد, ومن أمة حممد

 عدة أحكام وقد تقدم بيان بعضها  ومما فيه : يف هذا احلديث

 املسألة األوىل : أنه يستحب أن يضحي بأضحية لوهنا أبيض ، 

 :العلامء تنازعوا أي األلوان أفضلفإن 

 وهذا قول الشافعية واحلنابلة.أن األفضل أن يضحى باللون األبيض ،القول األول : 

 ينظر يف سواد ويربك يف سواد إلخ. هبذا احلديث فإن الكبش أبيض وإنامواستدلوا  

كان يضحي بكبشني أملحني( ومما ) صىل اهلل عليه وسلم ويؤيد ذلك ما تقدم عن أنس أن النبي 

جاء عند احلاكم يف املستدرك : عن أيب هريرة ريض اهلل عنه وما قيل يف األملح هو األبيض 

صىل اهلل عليه وهذا احلديث ًل يصح عنه  : ) دم عفراء أحب إيل من دم سوداوين (مرفوعا 

 .وسلم 

األفضل أن يكون لونه حسنا سواء كان أبيض أو غري أبيض وذكر هذا القول  القول الثاين :

وهو ظاهر قول املالكية باعتبار القرطبي قرره يف رشحه عىل  ،القرطبي يف رشحه عىل مسلم

 مسلم.
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ملا صىل اهلل عليه وسلم يصح بأي لون كان وليس اللون مقصودا ، وأن النبي  القول الثالث :

مل يكن ( ;) يطأ يف سواد, ويربك يف سواد, وينظر يف سوادويف حديث عائشة : ضحى باألملح 

 مقصودا وهذا قول الصنعاين.

والقول الثالث قطعا مرجوح ؛ ألنه قول حمدث ، واألولون عىل خالفه ويؤيد ذلك أنه يف 

صىل اهلل ي : أن النبي أ( ;يطأ يف سواد, ويربك يف سواد, وينظر يف سوادأن  أمر )حديث عائشة 

 قد تقصد اللون.عليه وسلم 

 كان يضحي بكبشني أملحني(صىل اهلل عليه وسلم  ي) أن النبحديث أنس ويف 

 أمر مقصود. فيد التكرار ومثل هذا يدل عىل أن لون البياضوكان ت 

 .أن األفضل أن يكون أبيض ملا تقدم ذكره  –واهلل أعلم  –والراجح 

داء وهي أسمن وشاة بيضاء وهي أقل اللون مع السمن بأن كانت شاة سو تنبيه/ إذا تعارض

يف السمنة فتقدم األسمن ولو كانت سوداء ألن السمن أنفس من اللون عند الناس وهو من 

 حيث املعنى أوىل من اللون.

 ،  استحباب أن ُتد الشفرة الثانية:املسألة 

قال  -صىل اهلل عليه وسلم-عن شداد بن أوس قال ثنتان حفظتهام عن رسول اهلل  أخرج مسلم 

إن اهلل كتب اإلحسان عىل كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح » 

 «.وليحد أحدكم شفرته فلريح ذبيحته 
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 عىل استحباب حد الشفرة. يدل فهذا احلديث
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من كان له سعة ومل "صىل اهلل عليه وسلم  قال: قال رسول اهلل اهلل عنهريض وعن أيب هريرة   -3

رواه أمحد, وابن ماجه, وصححه احلاكم, لكن رجح األئمة غريه وقفه     "يضح, فال يقربن مصالنا

. 

صىل ذهب املحققون كاإلمام أمحد والدار قطني إىل أن هذا احلديث ًل يصح من قول الرسول 

 .صىل اهلل عليه وسلم من قول الرسول  ذن ضعيففهو إاهلل عليه وسلم 

 وإنام يصح واهلل أعلم من قول أيب هريرة .

من كان عنده أي :  "من كان له سعة "فإنه قال : ويف هذا احلديث اإلشارة حلكم األضحية :

  "مال وقدرة ومل يضح, فال يقربن مصالنا

 قولني:عىل حكم األضحية تنازع العلامء يف وقد 

 أن حكم األضحية واجب وهذا قول أيب حنيفة وأمحد يف رواية. األول:القول 

 واستدلوا بأدلوا : منها هذا الدليل.

 أن حكم األضحية مستحب وهذا قول مالك والشافعي وأمحد يف رواية.  الثاين:القول 

وأقوى ما استدلوا به : أن الصحابة جممعون عىل استحباب األضحية ومنهم أبو بكر وعمر فقد 

ك وثبت عن ابن مسعود أنه تر ،بت عند البيهقي أن أبا بكر وعمر مل يوجبا األضحية بل تركاهاث
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ة مستحبة ة أن األضحيلذا قال ابن حزم : قول الصحاباألضحية خشية أن يظن وجوهبا ، 

 وليست واجبة، وحكى إمجاع الصحابة املاوردي يف احلاوي.

 ؟وماذا يقال يف قول أيب هريرة هذا  فإن قيل :

 أن : ذكر ابن اجلوزي وابن قدامة أن معنى قول أيب هريرة : احلث عىل فعل األضحية ًلفيقال

بدليل أنه مل  يقل أحد من أهل العلم : أن من مل يضح مع القدرة فال جيوز له  ،األضحية واجبة

 وإنام أراد ذلك ألجل التأكيد وشحذ اهلمم عىل األضحية. أن يصيل ،

 خيالف قول أيب بكر وعمر وغريمها من الصحابة . فإذن قول أيب هريرة ًل

وشيخ  –سجود التالوة عند كالمه عىل مسائل يف  –ويؤكد ذلك : أن ابن قدامة ذكر قاعدة 

األصل اجلمع بني أقوال  وهي: أن ح كتاب الصيام يف رش يف كتاب العمدة ابن تيمية اإلسالم

 أقوال الصحابة أن تتفق وأًل ختتلف.الصحابة وأًل خيالف بعضها بعًضا. وأن األصل يف 

 ا ؟ثم لو قدر وقيل : إن بني الصحابة خالفً 

خلفاء راشدون ، وقول اخللفاء  دم عىل قول أيب هريرة ألهنمفيقال : إن قول أيب بكر وعمر مق

 غريهم.الراشدين مقدم عىل قول 
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صىل اهلل عليه  شهدت األضحى مع رسول اهلل : قال ريض اهلل عنهوعن جندب بن سفيان  -4

من ذبح قبل الصالة فليذبح شاة "فلام قىض صالته بالناس, نظر إىل غنم قد ذبحت, فقال: وسلم 

 متفق عليه.  "مكاهنا, ومن مل يكن ذبح فليذبح عىل اسم اهلل

 مسائل : يف هذا احلديث 

 ، بيان وقت ابتداء األضحية املسألة األوىل :

ة فإن من ذبح بعد الصال :مفهوم املخالفة :فليذبح شاة مكاهنا(بح قبل الصالة من ذ :) فإنه قال

 ذبيحته صحيحة .

ُترير حمل النزاع أمجعوا أن الذبح قبل الصالة غري جمزئ ألهل احلرض حكى اإلمجاع ابن عبد 

 الرب واختلفوا فيام عدا ذلك والناس صنفان:

 الذين يصلون العيد .:  الصنف األول

دون نظر للخطبة  العيد صالةيبتدئ بعد  األضحية وقتــ إىل أن  اهللــ رمحه  أمحد ذهب اإلمام

 .الصالة واخلطبة ب امعلقً  وجعله الشافعي وخالفاألمر معلق بالصالة ف

  .أن األمر معلق بالصالة لدًللة هذا احلديث -اهلل أعلمو–لكن الصواب 

 الذين ًل يصلون العيد.:  الصنف الثاين
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 يضحونفبعد ذلك  ،ا يغلب عىل الظن أهنم صلوا فيهوقتً م يقدرون أصح أقوال أهل العلم أهن

 وهذا قول اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل.

فمثل  -كان و ًل يصلون العيد ألي سبب -أو يكون يف بادية بعيدة  فقد يكون الرجل يف سفر

 .ثم بعد ذلك يضحي ،هذا يقدر الوقت التي تبتدأ فيه األضحية

من حديث بن جريج عن أيب الزبري عن جابر بلفظ أن النبي صىل اهلل  قيل قد أخرج مسلمفإن 

عليه وسلم صىل يوم النحر باملدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قد 

نحر فأمرهم أن يعيدوا فظاهر احلديث أنه علق وقت ابتداء ذبح األضحية بذبح اإلمام 

 فاجلواب من أوجه:

 األول/أنه جاءت رواية أخرى من حديث جابر علقته بالصالة.الوجه 

الوجه الثاين/ أن أكثر األحاديث علقته بالصالة كحديث جندب بن سفيان والرباء وكالمها يف 

 الصحيحني والعمل باألكثر أوىل.

 الوجه الثالث/أن لو علق بذبح اإلمام لتعطلت األضحية إذا مل يذبح.

 حلافظ يف الفتح.وأصل هذه األوجه من كالم ا

 لياًل وهناًرا.ذبح األضحية  يفازع العلامء تن املسألة الثانية : 
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حنيفة  وهذا قول أيب ،قوًلن وأصح القولني أن األضحية تذبح يف الليل ويف النهار يف املسألة

اٍم }والشافعي وأمحد يف رواية قال اهلل عز وجل   لَِيْشَهُدوا َمنَافَِع هَلُْم َوَيْذُكُروا اْسَم اهللهِ يِف َأيه

 واليوم شامل لليل والنهار.،  {َمْعُلوَماٍت 

  .آخر وقت لذبح األضحية الثالثة :  سألةامل 

 يف املسألة قوًلن :

الترشيق وهو قول يف مجيع أيام : بعده أي  األيام الثالثة: أهنا تذبح يف يوم العيد والقول األول

 الشافعي.

:  -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل : قال  اهلذيلشة يْ بَ عن نُ : ومن أدلتهم: ما ثبت يف مسلم

 ."، وذكر هلل أيام الترشيق أيام أكل ورشب  "

العارش أن األضحية تذبح يف يوم العيد ويومني بعد العيد فحسب، يعني يف اليوم  القول الثاين:

 والثاين عرش ، وهو قول أيب حنيفة ومالك وأمحد. احلادي عرشو

 ابن عباس كام خرجه الطحاوي قال ابن الرتكامينهذا هو الثابت عن الصحابة ثبت كأن  وذلك

وروي عن أنس وذكر الطحاوي يف خمترص عن ابن عمر عند مالك يف املوطأ و سناده جيد.إ

 ه ًل خالف بني الصحابة يف ذلك.اخلالفيات أن

 القول الثاين ويكفي يف ترجيحه أنه قول الصحابة. -واهلل أعلم - فالصواب :

 ؟."أيام الترشيق أيام أكل ورشب وذكر هلل عز وجل"ماذا يقال يف حديث:  فإن قيل:
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فإن الذبح ينتهي يف اليوم  األكل والرشب وبني وقت الذبح ؛ فرق بنيففيقال: ًل تالزم بينهام 

حديث أيام الترشيق أيام أكل إذتن  ،أما األكل فيستمر حتى اليوم الثالث عرش ،الثاين عرش

 ورشب الكالم فيه عىل األكل والرشب ًل عىل الذبح.
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أربع ًل جتوز يف " }وعن الرباء بن عازب ريض اهلل عنهام قال: قام فينا رسول اهلل ) فقال:  -5

والكسرية التي ًل  ، مرضها, والعرجاء البني ظلعهاالضحايا: العوراء البني عورها, واملريضة البني 

 .وصححه الرتمذي, وابن حباناخلمسة رواه  { "تنقي

قال  هو ثابت عن النبي  صىل اهلل عليه وسلم.صحيح صححه الرتمذي وغريه، ف هذا احلديث

 أمحد بن حنبل ما أحسنه من حديث وصححه الرتمذي .

 .األضحيةوهو أصل يف العيوب التي متنع إجزاء 

 مسائل :ويف هذا احلديث 

 :املذكورة يف احلديث جممع عليها كام حكاه النووي وابن قدامةربعة األلعيوب ااملسألة األوىل : 

 عورها بأن انخفست عينها ومعنى البني عورها أي الذي ظهر ( العوراء البني عورها: ) قوله

إن العمياء متنع ها فإن عورها ليس بينا، ثم مرًا ظاهرًا أما لو مل تنخفس عينفصار أ ،وذهبت

 من باب أوىل وهذا باإلمجاع حكاه النووي ــ رمحه اهلل تعاىل ــ  إجزاء األضحية

فال يمنع  ظاهر أما إذا مل يكن مرضها ظاهًراأي التي مرضها  :  (واملريضة البني مرضها)قال: 

  احلنابلة. املعنى التضحية هبا ونص عىل هذا

قال السيوطي يف حاشيته عىل سنن النسائي :البني ظلعها بفتح  ( والعرجاء البني ظلعها)قال:  

  العرج.الظاء املعجمة وسكون الالم هو 
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هذا الشافعية  ذكر التي ًل يستقيم سريها ومشيها مع الصحيحة. عرجها هي معنى البنيو 

 واحلنابلة.

 (والكسرية التي ًل تنقيقال: )

قاله الشافعية واحلنابلة، ومثل   تنقي أي ًل مخ يف عظمها من شدة هزاهلااهلزيلة التي ًل : أي 

 هذت يقل حلمها.

قال السيوطي يف حاشيته عىل سنن النسائي : والكسرية املنكرسة الرجل التي ًل تقدر عىل و

امليش فعيل بمعنى مفعول التي ًل تنقي أي التي ًل نقي هلا أي ًل مخ هلا لضعفها وهزاهلا 

 املهزولة.والعجفاء هي 

  غنم.اإلبل والبقر وال ه العيوب األربعة متنع أضحيةفإذن هذ

 

 :وجودمها وهي معالرشيعة عىل أنه ًل يضحى دلت  آخران وهناك عيباننية : املسألة الثا

وإىل هذا  ،عن سعيد بن املسيب وهو من كبار التابعنيعند أمحد ثبت هذا  نصف األذن.قطع -1

ذهب أمحد وغريه ، وما ًل أذن له ًل يضحى به من باب أوىل وهو قول عند احلنفية واألصح 

 عند الشافعية. 

وما  ،وهو قول أمحد نصف أذهنا قياسا عىل األذن يلحق بالتي قطع  فإنه .األلية قطع نصف-2

 .ًل ألية له ًل يضحى به من باب أوىل كام هو قول احلنفية وقول للشافعية 
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 وأيًضا فالعيوب التي متنع األضحية ستة وهي:-4

 أوًًل/ العوراء البني عورها.

 ثانًيا/املريضة البني مرضها.

 ثالًثا/العرجاء البني ضلعها

 رابًعا/الكبرية التي ًل تنقي

 خامًسا/مقطوعة نصف األذن وما ًل أذن له من باب أوىل.

 سادًسا/مقطوعة نصف األلية وما ًل ألية له من باب أوىل.

 " املوطأ عن نافع :أن عبد اهلل بن عمرففي  فإن األضحية به مكروهة ،ا من النقصوما عدا هذ 

ابن عمر يكره أن يضحي ف " كان يتقي من الضحايا والبدن التي مل تسن والتي نقص من خلقها

األضحية هبذه فكل نقص يف األضحية مما يرض فهو ينقص فضيلة  ،بام كان يف خلقه نقص

 بال أو بقرا أو غناًم.البهيمة سواء كانت إ

حكاه ابن  ،مجاع أهل العلمًل يرض كأن يكون خمصيا فمثل هذا يضحى به بإ ومن النقص الذي

 .قدامة 
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ًل تذبحوا إًل ":صىل اهلل عليه وسلم  قال: قال رسول اهلل ريض اهلل عنه وعن جابر -6 

 .رواه مسلم  "مسنة, إًل أن يعرس عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن

 هذا احلديث يف بيان العمر الذي ًل جيزئ أن يضحى به.

ضحي  املجزئ العمر إذا بلغتف بل والبقر ومثله اجلاموس اإلو الغنم تقدم أن ما يضحى به هو

 وإًل مل يصح أن يضحى هبا . ،هبا

فأصح أقوال أهل العلم أنه يشرتط يف الغنم ) الضأن( ما بلغ ستة أشهر، ومن )املعز( سنة ، 

والبقر  فالغنم نوعان ضأن ومعز. أما الضأن فيصح أن يضحى باجلذعة بخالف املعز واإلبل

 املسنة.إًل بفال يضحى 

ابن عبد الرب وابن قدامة هذا بإمجاع أهل العلم حكى اإلمجاع وًل يضحى باجلذع إًل الضأن و

ذبحوا جذعة من تإًل أن يعرس عليكم ف ًل تذبحوا إًل مسنة "ذا احلديث قال يف هووالنووي 

 .وحده الضأناجلذع من فأجاز أن يضحي ب "الضأن

فال  ،ااحلديث إًل إن تعرس عليكم بمعنى أنه إن مل يكن عرًس لكن هل يقال إن األمر عىل ظاهر 

 يصح أن يضحى به؟
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لكن دًللة  ،إمجاع أهل العلم لذا بعض العلامء نازع يف صحة هذا احلديث الفخهذا إن يقال: 

موافقة إلمجاع أهل العلم فإذن  ( دًللته صحيحة إًل أن يعرس عليكم) هذا احلديث بدون قيد 

 .باإلمجاع يضحى باجلذع الضأنًل  كل هبيمة األنعام

وللشافعية  ،هي ما بلغ ستة أشهر وقد تنازع العلامء يف هذا عىل أقوال واجلذعة من الضأن

قوًلن واملشهور عند الشافعية ما بلغ سنة أما املشهور عند احلنابلة وقول عند املالكية واحلنفية 

اللغة كام ذكر احلافظ ابن حجر هو ما  واملشهور عند أهل وقول عند الشافعية ما بلغ ستة أشهر.

 بلغ سنة.

 ،يف عمر اجلذع  تنازع العلامءلذا 

 أن اجلذع من الضأن ما بلغ ستة أشهر. -واهلل أعلم -وأصح القولني  

 ؟غة وهو أن يبلغ سنة شهور عند أهل اللفإن قيل: كيف خيالف امل

 اجلواب من جهتني :فيقال: 

أبو عبيد القاسم بن سالم قاعدة أنه إذا اشتهر عند أهل اللغة معنى واشتهر  ذكر اجلهة األوىل :

واملشهور  ،عند أهل الرشع معنى فيقدم ما اشتهر عند أهل الرشع ألن املسألة تتعلق بالرشع

 .عند أهل العلم أن يضحى بستة أشهر هذا من جهة 

 ،م أن اجلذع ما بلغ ستة أشهرأوضح يف اًلستدًلل أن من العرب من يفهوهو  الثانية : واجلهة

صىل اهلل عليه يف وقت النبي   بعض العربفإذا سمع  ،ومنهم من يفهم أن اجلذع ما بلغ سنة

فلام  ،اجلذع ما بلغ ستة أشهر اجلذع إذن سيضحي بستة أشهر ألنه يعرف أن أنه يضحى بوسلم 
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 صىل اهلل عليه وسلم  يقر أن النبي عىل دل صىل اهلل عليه وسلم النبي  تركه كان هذا حمتمال و

ل هذا األمر حتى ًل يضحي بعضهم بأقل من وفص   وإًل كان بنيه  ،بأن اجلذع ما بلغ ستة أشهر

 العمر الرشعي عىل القول بأنه سنة.

 لذا األظهر واهلل أعلم أن اجلذع من الضأن ما بلغ ستة أشهر.

ويف املسألة خالف واملعروف عند أهل اللغة أنه ما بلغ  ،أما املعز فالثني من املعز ما بلغ سنة

لكن املشهور عند أهل الرشع ما بلغ سنة فيقدم املشهور عند أهل الرشع عىل املشهور  ،سنتني

 البحث رشعي ًل لغوي. ألن ؛ عند أهل اللغة

اع غري أما الثني من البقر ومثله اجلاموس فهو ما بلغ سنتني وهذا بإمجاع أهل اللغة حكى اإلمج

 هذا الرشع واللغة.فإذن اتفق يف  واحد منهم ابن حزم رمحه اهلل تعاىل.

 أما الثني من اإلبل هو ما بلغ مخس سنوات وعىل هذا املذاهب األربعة.

 الغنم ينقسم إىل ضأن وماعز . اخلالصة :

 الضأن ما بلغ ستة أشهر واملاعز ما بلغ سنة.و

 بخالف املاعز فال يضحى إًل بالثني. ،ويف الضأن يضحى باجلذعة

 والثني يف اإلبل ما بلغ مخس سنوات. ،والثني من البقر ومنه اجلاموس ما بلغ سنتني

 هذا هو السن الذي يضحى به بام تقدم ذكره.
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سأل بعض األخوة وهو سؤال وردين قبل من مرص يقول إذا بلغ البقر سنتني حلمه  سؤال:

 فهل يقدم طيب اللحم عىل العمر املرشوط رشعا؟ ،يسوء عام إذا كان قبل السنتني

 ذلك حتى لو ُسلم بأن اللحم يتغري يف مرص خاصة.فيقال: الرشط مقدم عىل الكامل فل

 ًلبد أن يبلغ سنتني.وفيقال: إن الرشط مقدم عىل الكامل 

مسألة/ األضحية بالثني من الضأن وهو ما بلغ سنة أفضل من اجلذع كام هو ظاهر حديث 

جابر وقرر هذا مجاعة من العلامء منهم بعض احلنابلة كابن قدامة. 
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أن نسترشف العني  صىل اهلل عليه وسلم أمرنا رسول اهلل"قال:  ريض اهلل عنه وعن عيل -7

أخرجه أمحد, واألربعة     ", وًل مدابرة, وًل خرماء, وًل ثرماءواألذن, وًل نضحي بعوراء, وًل مقابلة

 .. وصححه الرتمذي, وابن حبان, واحلاكم

وأبو  ،  ضعفه اإلمام أمحدصىل اهلل عليه وسلم ًل يصح عن النبي   -واهلل أعلم-هذا احلديث 

فهو حديث ضعيف وما فيه من األحكام قد سبق ذكره يف حديث  حاتم يف العلل والدارقطني

 الرباء.

 أي نرشف عليها ونتأملها . ، كام قاله النووي يف املجموع "تسترشف العني واألذن "وقوله 

 هي التي قطع من مقدم أذهنا فلقة وتدلت يف مقابلة األذن ومل تنفصل . "وًل مقابلة  "وقوله 

 أهل اللغة والفقه، كام قاله النووي يف املجموع . وما تقدم مجهور العلامء من

 هي كاملقابلة لكنها يف مؤخرة األذن .  "وًل مدابرة  "وقوله 

 .أصل اخلرم الثقب والشق. واألخرم: املثقوب األذن،كام يف النهاية "وًل خرماء "وقوله 

 كام يف املنتقى للباجي . "هي التي كرست أسناهنا  "وقوله 

وعىل ما تقدم تقريره كل هذه العيوب األربعة ًل متنع إخراج األضحية . 
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أن أقوم عىل  صىل اهلل عليه وسلم  أمرين النبي"قال:  ريض اهلل عنهوعن عيل بن أيب طالب   -8

متفق  " بدنه, وأن أقسم حلومها وجلودها وجالهلا عىل املساكني, وًل أعطي يف جزارهتا منها شيًئا

 عليه .

 

 منها : مسائليف هذا احلديث 

ما ثبت يف األضحية فهو يف ألنه قد تقدم أنه ؛  صحة الوكالة يف اهلدي واألضحية:  املسألة األوىل

 والعكس. اهلدي

وعىل هذا املذاهب  ،عىل أنه ثمن أنه ًل يعطى اجلزار شيئاً من األضحيةوفيه : املسألة الثانية 

 األربعة، 

 من حلمها عىل اجلزار يف التصدق واإلهداءأهل العم  تنازع:  املسألة الثالثة

الشافعية  وهذا قولعىل أصح أقوال أهل العلم أنه يتصدق عليه أو هيدى بحسب حاله، و

 من الصدقة عليه أو اإلهداء له.  احلنابلة ألنه ليس هناك مانع يمنعو

والعمدة يف هذا ما ما بني صدقة وهدية وأكل ثالثة:  أن األضحية تقسم أقساما:  ةالرابعاملسألة 

ثبت عن ابن مسعود عند ابن أيب شيبة أن األضحية تقسم أقساما ثالثة . وذهب إىل هذا أمحد 

 وغريه .
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ليه أما الصدقة فرياد نفع املحبة للمهدى إ اهلدية يراد من أنه الفرق بني الصدقة واهلديةو

،  "هتادوا ُتابوا  "لذا جاء يف احلديث الذي خرجه البخاري يف األدب املفرد  ؛املتصدق عليه

 بخالف الصدقة فرياد نفعه. للشخص نفسه وأللفته وحمبته فإذن يف اهلدية ينظر

 بخالف اإلهداء واألكل منها.  يف الناس من يتصدق بلحم األضحيةقل  لقد و

 : األكل من األضحيةحكم  : املسألة اخلامسة

 املسألة قوًلن :يف 

َفُكُلوا ِمنَْها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس }يف قوله عز وجل  أنه جيب األكل منها لألمر القول األول:

وملا ثبت يف مسلم من حديث عائشة  ريض اهلل عنها أن النبي  صىل اهلل عليه وسلم قال  {اْلَفِقريَ 

 وإىل هذا ذهب بعض السلف.  "كلوا وادخروا وتصدقوا  ":

 وعليه املذاهب األربعة. وليس واجبا. أن األكل منها مستحب ول الثاين:الق

 وسيأيت الكالم عىل التعيني.  تحبة ًل ما عني  والبحث يف األضحية املس

 والقول الثاين هو الصواب واهلل أعلم ويدل لذلك ما ييل:

 أن األضحية مستحبة فكيف يكون األكل منها واجبًا. األمر األول:

فبام أهنا لنا فلنا احلق أن  ،جعلها لنا {َواْلُبْدَن َجَعْلنَاَها َلُكمْ  }: أن اهلل عز وجل قال الثايناألمر 

 .   املاوردي يف احلاوي هها أو ًل نأكل منها قالننأكل م
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 .ما ُعني اختلف العلامء يف أكل  : املسألة السادسة

 الذي رأيته من كالم العلامء أهنم عىل قولني :و

 ألنه واجب.؛ القول األول: أنه ًل جيوز أكله 

وهو قول احلنابلة  كله.قولوا باًلستحباب وإنام قالوا جيوز أالقول الثاين: جيوز أكله. ومل ي

 واحلنفية.

والوجوب ليس مانًعا من األكل  األكل منها ًل دليل عىل منعو؛ وهو األظهر واهلل أعلم ألنه  

 .وذلك مثل جواز األكل من اهلدي مع أنه واجب

 . اإلمساك عن البرش واألظفار والشعرحكم :  املسألة السابعة 

 تنازع العلامء عىل قولني.

 : أن اإلمساك عن هذه األمور واجب وهو قول أمحد واسحاق بن راهويه.القول األول

إذا دخل  "واستدلوا بام أخرج مسلم من حديث أم سلمة أن النبي  صىل اهلل عليه وسلم قال:

 ."برشه"ويف رواية عن  "العرش وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره

 وقد تنازع العلامء يف صحة هذا احلديث فقد ذهب الدارقطني إىل أنه من قول أم سلمة.

 وقول الصحايب حجة. ،ة فهي صحابيةلكن وإن كان من قول أم سلم

   .مالك والشافعيوليس واجبًا وهو قول  أن اإلمساك عن هذه األمور مستحب القول الثاين:
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وذلك أنه إذا كانت األضحية أن اإلمساك مستحب وليس واجبًا؛  -واهلل أعلم-وأظهر القولني 

يمكن أن تكون الوسيلة  ًلو ،وهي األصل واملقصود فالوسيلة مستحبة من باب أوىل ،مستحبة

 فاألظهر واهلل أعلم أن اإلمساك مستحب. واجبة واملقصود مستحبا.

أي  اًلستحبابثري من العوام أن معنى كام يفهم ك ،ًل يبايل مستحب أن املسلممعنى أنه وليس  

كم الرشعي، وليس معنى هذا أن احل وإنام هذا لطالب العلم ليعرفوا ،فعلوالكراهة ال ،رتكال

اعلموا أنكم كنتم تظنون  :يف خطبة مجعة أمام الناس ويقولأو طالب علم يف مسجد  يقوم

. ألنه إذا قيل مثل هذا زهد الناس يف والصواب أنه مستحب وليس واجًبا وجوب اإلمساك

القيام مثل هذا الفعل، فإذا كان الناس معتقدين وجوهبا يرتكون عىل هذا حتى ًل يضعفوا يف 

 خري. هبذا األمر الذي هو

 . وأظفاره وبرشه من يضحى عنه عن شعره يمسكيستحب أن :  املسألة الثامنة

 يف املسألة قوًلن :

عند ابن حزم يف ا ثبت يمسكون استحبابً  وأصح قويل أهل العلم أن من يراد أن يضحى عنه

كان يكره أن يأخذ أوًلده من أظفارهم وشعرهم وهو يريد أن أنه املحىل عن ابن سريين 

وكالم احلنابلة متوارد عىل أنه يمسك املضحي  وإىل هذا ذهب املالكية واحلنابلة. عنهم.يضحي 

 واملضحى عنه.

يمسكان استحبابا ًل وجوبا ملا تقدم أهنام  يمسكان لكن عىل الصحيح واهلل أعلم   فكالمها

  بيانه.
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 حي بأكثر من أضحية .يصح للرجل أو املرأة أن يض :  املسألة التاسعة

س : بكبشني أملحني. قال أنصىل اهلل عليه وسلم ى النبي ملا ضح يف البخاري عن أنس أنه  ثبت

  ذهبت املذاهب األربعة.األضحية بأكثر من شاة  كبشني . وإىل استحبابوأنا أضحي ب

كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن  "ثبت عند الرتمذي أن أبا أيوب األنصاري قال: أما ما

  "ى الناس فصاروا كام ترىأهل بيته، حتى تباه

األصل يف أقوال الصحابة أن يوفق بينها وأًل ختالف ًلسيام فال خيالف فعل أنس وذلك أن 

  تباع.كان يضحي بكبشني واألصل اًلصىل اهلل عليه وسلم والنبي  

حتى تباهى الناس فصاروا كام "هذا مباهاة لقوله  عىل من -واهلل أعلم - قول أيب أيوب حيملو

كان يضحي صىل اهلل عليه وسلم وذلك للجمع بني أقوال الصحابة ًلسيام والنبي   "ترى

 بكبشني أملحني .
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عام  صىل اهلل عليه وسلمنحرنا مع النبي  "وعن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال:  -9

 .رواه مسلم  " احلديبية: البدنة عن سبعة, والبقرة عن سبعة

 فيه مسائل : هذا احلديث

يدل عىل أن البدنة عن سبعة يعني يصح أن يشرتك سبعة باألثامن لرشاء بدنة املسألة األوىل : 

 .والشافعي وأمحدحنيفة  وهذا قول أيب ،ذلك يف البقر فيقسموهنا بينهم ومثل

 .املشاركة يف األضحيةاملسألة الثانية :  

 نوعان:املشاركة يف األضحية و

 مشاركة أثامن ومشاركة ثواب وأجر. 

 أما األثامن :فيجتمع سبعة فيشرتكون يف بقرة أو إبل فمثل هذا جائز كام تقدم،

ن الرشيعة أبانت أن اإلبل عن سبعة ولو صح ألأما أن يشرتك اثنان فأكثر يف شاة فهذا ًل جيوز  

 ن يف الشاة لبينته الرشيعة .اشرتاك األثام

 فدل عىل أن الشاة الواحدة عن واحد. الرشاكة  الشاةمل يأت يف فلذا 

يف بيت واحد بخالف مشاركة  ولو كانوا أو أكثر يف ثمن أضحية أخوانفال يصح أن يشرتك 

لكن بضابط يأيت ذكره إن شاء  ،الثواب واألجر يمكن أن تذبح شاة وتنوي هبا أكثر من واحد

 اهلل تعاىل.
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وقد ذكر الفرق بني املشاركة يف األثامن واملشاركة يف الثواب واألجر القايض عياض والقايض 

 عبد الوهاب وكالمها مالكيان وغريمها من أهل العلم من احلنابلة وغريهم.  

 .  الشاةيف  مقدار صحة املشاركة يف الثواب واألجراملسألة الثالثة : 

 : يف املسألة خالف 

هم عياله مثل زوجته وأهل البيت أنه ًل يصح أن يرشك فيها إًل  -واهلل أعلم-األقوال  وأظهر

 .أمحداإلمام قول احلنابلة ونص عليه  وهذا هووأوًلده ومماليكه. 

وذلك أن النبي صىل اهلل عليه  ،كل بيت شاةًل يقال كام هو القول الثاين أن الرجل يذبح عن و

 صىل اهلل عليه وسلم ، بيته وبيوته تسعة عنه وعن أهلواحدة وسلم  ذبح شاتني ، شاة 

 زوجته وولده وهكذا.وعن ذا األظهر واهلل أعلم أن يذبح شاة عنه لف 

عىل ما يعني  ل يذبح شاة عنه وعن أهل بيته.قول أيب أيوب األنصاري كان الرج وهو معنى

بتسعة أو صىل اهلل عليه وسلم وليس املراد بالبيت عدد البيوت وإًل لضحى النبي   تقدم ذكره،

 أكثر لكل بيت يضحي بشاة.

دون األضحية وثالثة يريدون يصح يف اإلبل أن يشرتك فيها سبعة أربعة يري املسألة الرابعة :

 اللحم.

وإىل هذا ذهب الشافعية  لعموم حديث جابر هذه املسألة فيها قوًلن وأصح القولني أنه يصح

 واحلنابلة. 
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 حكم األضحية خارج البلد. : اخلامسةاملسألة 

ضحى عندهم ي حاجة ويف فقر شديد وهم يف حاجة أنإخواننا املسلون يف دول عدة يف 

ن األفضل أن يذبح أو يقال إ ،ن األفضل أن يضحى عندهمإ: يقال ليستفيدوا من حلمها فهل 

 الرجل يف بيته ويف بلده حتى تظهر هذه الشعرية؟

 هذا األمر يتنازعه أمور :

 ولئك.: النظر إىل حاجة أألولاألمر ا

وقد  ،أهلها أغنياء أن الناس لو توافدوا عىل مثل هذا لنسيت األضحية يف بلدٍ  األمر الثاين:

 تنسى هذه الشعرية مع األيام.

 ألنه يستحب ؛وصحابته أن يذبحوا عندهم صىل اهلل عليه وسلم : أن هدي النبياألمر الثالث

واألكل منها ًل يتحقق مع عدم وجودها عنده. والذي  ،ويتصدقواهلم أن يأكلوا منها وهيدوا 

رأيته من كالم الشيخ حممد صالح العثيمني والشيخ صالح الفوزان أهنم يؤكدون أن تذبح يف 

من الصدقة، أما األضحية فتبقى عىل  ليعطهمد نفسه ، ومن أراد أن يعطي املحتاجني هناك فلالب

 ًل تنسى هذه الشعرية مع األيام.  ما هي عليه، وهذا أحوط وأحسن حتى

ًل يوجد لألضحية ذكر وي أضحية من خارج بلده بامئتي ريال يشرت وقد صار كثري من الناس 

يف بيوهتم بحجة أن كل واحد منهم أرسل أضحيته للخارج.  وليس هلذه الشعرية أثريف دارهم 

ة مفتوح ، أن يضحى يف البلد ومن أراد أن يرسل للخارج فليتصدق فباب الصدق فاألحوط

 التقرب بإراقة الدم وإزهاق النفس.وفرق بني الصدقة وبني 
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: يستحب بعد ذبح األضحية حلق الرأس، كام ثبت عن ابن عمر عند ابن أيب املسألة السادسة

 شيبة، وبه قال أمحد. 

 

 علم النافع والعمل الصالح ،أسأل اهلل أن يرزقنا وإياكم ال

 وجزاكم اهلل خريا 

 


