
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

دماء    وإراقة  الضحايا  ذبح  وجل  اهلل عز  إىل  العبد  هبا  يتقرب  التي  اجلليلة  والطاعات  العظيمة  الُقَرب  من 

َينَاُلُه َلْن َينَاَل اهللهَ ُُلُوُمَها َوََل ِدَماُؤَها َوَلكِْن }هبيمة األنعام، طاعًة هلل وطلبًا لرضاه وحتقيقًا لتقواه، قال تعاىل:  

َذلَِك }  :هذه الشعرية عالمٌة من عالمات تقوى القلوب هلل عز وجل، قال تعاىلف  ،[37]اُلج:{التهْقَوى ِمنُْكمْ 

َا ِمْن َتْقَوى َفإَِّنه ُيَعظِّْم َشَعائَِر اهللهِ  واألصل يف مرشوعيتها كتاب اهلل وسنة رسوله   ،[32اُلج: ]  {اْلُقُلوِب   َوَمْن 

َواْنَحرْ }:   وإمجاع املسلمني، قال تعاىلصىل اهلل عليه وسلم   لَِربَِّك  إِنه َصاَلِِت }:  ، وقال[2]الكوثر:{َفَصلِّ  ُقْل 

اْلَعاملَنِيَ  َربِّ  هللِهِ  َوََمَاِِت  َوََمَْياَي  املُْْسلِِمنيَ  َوُنُسكِي  ُل  َأوه َوَأَنا  ُأِمْرُت  َوبَِذلَِك  َلُه  يَك  ََشِ [ 163-162]األنعام:  {ََل 

َفَلْم ُيَضحِّ َفاَل ََيُُْضْ    والنسك: الذبح،  َى  قال رسول اهلل َصىله اهللُ َعَلْيِه َوَسلهَم: ))َمْن َوَجَد َسَعًة ألَْن ُيَضحِّ

الصحيحني  ُمَصالهَنا((،   عنهعويف  اهلل  ريض  مالك  بن  أنس  َوَسله :))قال   ن  َعَلْيِه  اهللُ  َصىله  النهبِيُّ  ى  َم  َضحه

، َوَوَضَع ِرْجَلُه َعىَل ِصَفاِحِهََم  َ ى َوَكَّبه ، َذَبَحُهََم بَِيِدِه، َوَسمه عبد اهلل بن عمر   وعن ،  ((بَِكْبَشنْيِ َأْمَلَحنْيِ َأْقَرَننْيِ

َعَلْيِه َوَسلهَم بِاملَِدينَِة َعرْشَ ِسننَِي يُ )) : ريض اهلل عنهَم قال يَأَقاَم َرُسوُل اهللهِ َصىله اهللهُ  ، وعن أيب أيوب ((َضحِّ

قال عنه  اهلل  ريض  )) األنصاري  َوُيْطِعُمونَ :  َفَيْأُكُلوَن  َبْيتِِه  َأْهِل  َوَعْن  َعنُْه  اِة  بِالشه ي  ُيَضحِّ ُجُل  الره ،  ((َكاَن 

  .واألحاديث يف هذا الباب كثرية عديدة

ح وجوهبا بعض    ، عىل القادرِ  العلمل  هأ واألضحية ُسنهة مؤكدة عند أكثر أهل العلم، ورجه

كلَم جاء   فإَّنا جتب  بتكرر وقتها كالصالة  تتكرر  بعده ألَّنا  عام عَم  وَل جيزئ  وهي سنة مؤكدة كل عام 

عن خمنف  وقتها،  بن  رملة  بعرفات:  قال: أيب  معه  وقوف  ونحن  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول                 قال 

بيت يف كل عام أضحية((، أهل  إن عىل كل  الناس  أهيا  قال  ومل ))يا  العلم  أهل  قول ألحد من  نقف عىل   

 .بإجزاء أضحية واحدة عن الشخص لكل السنني 

   وُينَْحر بسبب عيد األضحى؛ وألن أفضل زمن لذبحها ُضَحى العيد. م ملا ُيْذَبح وهي اس 

كان لدهيا القدرة عىل األضحية استحب هلا ذلك. وإذا ضحت  املرأة إن  مرشوعة للرجل واملرأة، ف وهي

 . املرأة فلتجعل أضحيتها عن نفسها وعن أهل بيتها، فيدخل يف ذلك زوجها 



 

 

ا  املستحبةيخت وينبغي  الصفات  فيها  جتتمع  التي  األضحية  قاار  اهلل؛  شعائر  تعظيم  من  ذلك  ألن    ل ؛ 

َتْقَوى    َذلَِك }تعاىل:  ِمن  َا  َفإَِّنه اهلل  َشَعائَِر  ُيَعظِّْم  زاد  وك  ،[32اُلج:  ]{اْلُقُلوِب َوَمن  صارت  لَم  األضحية  ثمن 

  ((.َأْغاَلَها َثَمنًا، َوَأْنَفُسَها ِعنَْد َأْهلَِها ))الرقاب أفضل؟ فقال:  أُي ُسئل عليه الصالة والسالم أفضل؛ 

   . الشارع وهو: اإلبل، والبقر، والغنم: ضأَّنا ومعزها حددهمن اجلنس الذي   وأن تكون

َشًعا،   املعتَّبة  السّن  تبلغ  ْبُن  وأن  ُأَماَمَة  أبو  قال  تسمينها،  ويستحب  الذبح  وقت  قبل  َشائها  ويستحب 

نُوَن((   ُن األُْضِحيهَة بِاملَِْدينَِة، َوَكاَن املُْسلُِموَن ُيَسمِّ  َسْهٍل: ))ُكنها ُنَسمِّ

 واملريضة. والنحيلة،  والعرجاء، كالعوراء،أن تكون ساملة من العيوب   هاومن َشوط

ع يفو  وآخر وقتها هو غروب   ثاين وثالث ورابع أيام العيد،  أول أيام العيد، وأيام الترشيق  النحريوم    ُترْشَ

ويبدأ الذبح بعد صالة العيد   شمس اليوم الثالث من أيام الترشيق عىل القول الراجح من أقوال أهل العلم،

الصالة   قبل  يصح  وقال  وَل  عليه  اهلل  ُسنهَة  ))سلم:صىل  َوَأَصاَب  ُنُسُكُه،  َتمه  اَلِة  الصه َبْعَد  َذَبَح  َمْن 

  ((. املُْسلِِمنيَ 

إَِذا َدَخَلِت اْلَعرْشُ )) ويكره ملن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا، قال صىل اهلل عليه وسلم: 

َي َفاَل َيَمسه ِمْن   ِه َشْيًئاَوَأَراَد َأَحُدُكْم َأْن ُيَضحِّ ،  ؛ وهذا عىل سبيل اَلستحباب َل الوجوب((َشْعِرِه، َوََل َبرَشِ

  وكل. ومن وكل غريه باألضحية السنة تكون يف حق امل

ويتصدق، وهيدي  أضحيته  من  يأكل  أن  أثالثاً   ويستحب  تقسيمها  العلم  أهل                             .                                                                                                                             واستحب 

ومن كان َل َيسن الذبح    بالذبح،ويصح أن يوكل غريه  استطاع،  ويستحب للمضحي أن يذبح بنفسه إن  

ذ  فإن  ذبحها  أفضل.فليحُض  الصالة    لك  عليه  ذبح  فقد  بيته  أهل  الرجل عنه وعن  من  وجتزئ األضحية 

(( أحدمها  عن  وقال  كبشني  بهوالسالم  ى  ضحه ثم  ٍد  َممه ِة  أمه ومْن  ٍد،  َممه وآِل  ٍد  َممه ِمن  تقبهْل   ((، اللُهمه 

    .(( اللهم هذا عني وعن أهل بيتي)) : استحباباً  يقولويسمي وقت الذبح و

جائز وَل حد له فيصح أن يرشك باألجر أهل بيته واآلباء واَلمهات واألجداد،    والترشيك بأجر األضحية

 وأما الترشيك بالثمن فال يصح إَل شخص واحد بالغنم واملاعز ، وأما البقر واإلبل فيشرتك السبعة فيها. 

السنة  املتوفاة باألضحية، وإن كان خالف  املتوىف وأمه  النبي صىل اهلل عليه   ويصح أن خيص أباه  ومل يفعله 

   وسلم، لكن لو فعل فله أجر الَّب والصلة.



 

 

فالنبي ملا ضحى قال هذا عن َممد خاصة نفسه، وآل َممد األحياء واألموات، وأمة َممد عمن ضحى        

 .  وعمن مل يضحي

أحدهم أقيمت وقال مجاهري الفقهاء: إن التضحية سنة عىل الكفاية يف حق أهل البيت الواحد، فإذا ضحى  

هذه السنة يف حق أهل البيت الواحد مجيًعا، وقد روى ابن ماجه والرتمذي عن عطاء بن يسار ريض اهلل عنه  

َصىله  َرُسوِل اهللِ  َعْهِد  َعىَل  فِيُكْم  َحاَيا  الضه َكاَنِت  َكْيَف  اأْلَْنَصاِريه ريض اهلل عنه:  َأيُّوَب  َأَبا  َسَأْلُت  اهللُ  قال:   

اِة)الواحدة( َعنْ َعَلْيِه وآله   ي بِالشه َعَلْيِه وآله َوَسلهَم ُيَضحِّ ُجُل يِف َعْهِد النهبِيِّ َصىله اهللُ  ُه، َوَسلهَم؟ َقاَل: َكاَن الره

 َوَعْن َأْهِل َبْيتِِه، َفَيْأُكُلوَن َوُيْطِعُموَن، ُثمه َتَباَهى النهاُس َبْعُد َفَصاَرْت ُمَباَهاًة((. 

شاة الواحدة جتزئ عن أهل البيت الواحد وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كَم قضت بذلك قال الشوكاين أن ال 

  .السنة

وَل شك أن التمسك بالسنة خري من تركها، وإذا قلنا: إن السنة أن يقترص أهل البيت عىل أضحية واحدة 

يأ َل  يأثمون،  أَّنم  واحدة  من  بأكثر  ضحوا  لو  أَّنم  ذلك  معنى  فليس  البيت  رب  هبا  لكن  يقوم  ثمون 

يقول:   وتعاىل  سبحانه  واهلل  العمل،  كثرة  من  أفضل  السنة  عىل  َعَماًل  }املحافظة  َأْحَسُن  ُكْم  َأيُّ  {لَِيْبُلَوُكْم 

[ وهلذا ملا بعث النبي صىل اهلل عليه وسلم رجلني يف حاجة فلم جيدا املاء فتيمَم وصليا ثم وجدا  2]امللك:

و  الصالة،  وأعاد  فتوضأ  أحدهم  أما  اهلل املاء،  لرسول  ذلك  فذكرا  الصالة،  يعد  ومل  يتوضأ  فلم  اآلخر  أما 

فأفضل مرتني،  األجر  لك  للثاين:  وقال  السنة،  أصبت  يعد:  مل  للذي  فقال  وسلم،  عليه  اهلل  الذي هَم  صىل 

هبَم  ينوي  عملني  عمل  ألنه  ؛  مرتني  األجر  له  كان  إنَم  ألنه  مرتني؛  األجر  له  هذا  كان  وإن  السنة  أصاب 

 اهلل عز وجل، فكان له أجر عملني لكن ليس كالذي أصاب السنة التقرب إىل  

  واألوىل واألفضل اَلكتفاء بالواحدة عنه وعن أهل بيته؛ ألن هذا هو هدي النبي صىل اهلل عليه وسلم 

 وجتزئ البقرة واإلبل عن سبعة أشخاص وجاز هلم أن يرشكوا معهم من مل يرد األضحية. 

مل  ويصح   ولو  امليت  عن  يذبح  األضحية  أن  بني  اجلمع  وجيوز  العلم،  أهل  قول  من  الراجح  عىل  يوص 

وله أن يذبح يف بلد أقامته أو غريه، ويصح الذبح لياًل وَّنارًا، وإن    والعقيقة بوقت واحد ألَّنا دماء شكر،

ين تعارض   قدم    الده ينواألضحية  بيع   الده جيوز  وَل  العباد،  حق  اجللد   ألنه  يف  واختلفوا  ُلمها  من  يشء 

 ومل يرد يف فضل األضحية وأجرها حديث صحيح عىل اخلصوص.  بيعه أفضل،  وعدم

 واُلمد هلل رب العاملني 


