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ة  اأضحية حكم س  ( 3من  1صفحة )   "فقه اأضحية والعقيقة"من س
 

 فريق التفريغ بموقع الطريق إلى ه
 يـــقـــد

 

ة " س  "فقه اأضحية والعقيقةمن س
 اأضحية حكم

 )باللهجة المصرية(
ة الشيخ:  د. محمد فرحات لفضي

 https://way2allah.com/khotab-item-157440.htm رابـط الــمادة:

 حيةحكم اأض
 بعد ااتفاق على مشروعية اأضحية، اختلف الفقهاء في حكمها:

 
 .القول اأول: أنها واجبة

يفة، وإحدى الروايتين عنن اممناأ أحمند  وهنو أحند : ، قنال ينيا اممن أوهو قول اأوزاعي، والليث، ومذهب أبي ح
 .  القولين في مذهب مالك، أو ظاهر مذهب مالك

 : وامتدلوا على ذلك باآتي

 
 .2الكوثر: "َفَصِل ِلَرِبَك َواْنَحرْ ": -مبحانه وتعالى- قولهب .۱

حر، واأصل في اأمر الوجوب.  :َوْجُه الَدالةِ   أمر بال
ه: : إن المنراد بهنا فني تفينيرها أقنوال أخنرى، فقند قينل اأضنحيةبأنه ا يتعين أن يكون المراد بها نحر  لكن يجاب ع

. ،وضع اليد على اليد في الص ة  ثم وضعهما على صدر
ا: إن المراد بها نحر  حر، فقد قينل:   اأضاحيوإذا قل كما هو ظاهر القرآن، فإنه ا يتعين أن يكون المراد بها فعل ال

حر ه تعالى وإخ صه له، وهذا واجب ب  يك وا نزاع.  إن المراد بها تخصيص ال
 
 ."يَنْقَرَبَن ُمَص نَا فَنَلْم ُيَضِح، َف َ  َمْن َوَجَد َمَعة  ": -صلى اه عليه وملم-قوله ب .۲

ه بأنه ه-واأقرب أنه موقوف على أبي هريرة ، مختلف في صحته أو ضعفه وأجيب ع  .-رضي اه ع
عننه مننن الميننجد، وحرمانننه مننن حضننور الصنن ة وعلننى القننول بصننحته:  هننو لننير بصننريح فنني اميجنناب، إذ يحتمننل أن م

 .ترك هذ الشعيرة، وإن لم تكن واجبةودعوة الميلمين عقوبة له على 
 
َنناُل، َعلَننى ُكننِل َأْهننِل بَنْيننام ِفنني ُكننِل َعنناأم ُأْضننِحَية  "وهننو واقننف بعرفننة:  -صننلى اه عليننه ومننلم-قولننه  .۳  "...يَننا َأيَنَهننا ال

 .الحديث
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ة  اأضحية حكم س  ( 3من  2صفحة )   "فقه اأضحية والعقيقة"من س
 

ه:  بأنه ضعيف. وأجيب ع
 
َي، فَنْليَننْذَبْح ُأْخننَرى َمَكانَنَهننا، َوَمننْن لَننْم يَننْذَبْح، فَنْليَننْذَبْح بِاْمننِم َمننْن َذبَننَح قَنْبننَل َأْن ُيَصننلِ ": -صننلى اه عليننه ومننلم-قولننه  .٤
   متفق عليه. "الَلهِ 

 اأمر بالذبح، و اأمر للوجوب. :َوْجُه الَدالةِ 
ننه: ننا وأجيننب ع وذبحهننم إياهننا قبننل الوقننا ا  بننأن اأمننر إنمننا هننو بننذبح بنندلها وهننو ظنناهره أنهننم لمننا أوجبوهننا تعي

 .ولير في هذا دالة على الوجوب ابتداء  فوجب عليهم ضمانها بأن يذبحوا بدلها، ، يجزئ
 

ة مؤكدة، وهو قول الجمهور  .القول الثاني: أنها م
 

 : وامتدلوا على ذلك باآتي
َأَحنندُُكْم َأْن ُيَضننِحَي، فَننَ   ِإَذا َدَخننَل اْلَعْشننُر، َوَأرَادَ "قَنناَل:  -صننلى اه عليننه ومننلم-َعننْن ُأِأ َمننَلَمَة، َأَن الَبِننَي بالحننديث 

 ."يََمَر ِمْن َيَعِرِ، َوَا َبَشِرِ َيْيئ ا
 .أنه علق اأضحية بامرادة، والواجب ا يعلق بامرادة َوْجُه الَدالِة:

 
، َأَن َرُموَل اللَنِه  ث  ُهنَن َعلَنَي فَننَراُُِو َوَلُكنْم َتعَنوَع : الَْحنُر، َوالْنِوتْنُر، ثَن َ "، قَناَل: -صنلى اه علينه ومنلم-َعِن اْبِن َعَبالم

ه حديث ضعيف. ."َورَْكَعَتا اْلَفْجرِ   لك
 

َوتُنَقلِنُم  ، َوَلِكْن تَْأُخنُذ ِمنْن َينْعِرَك،اَ "يا رمول اه، َأرََأْيَا ِإْن َلْم َأِجْد ِإا َمِيَحة  أُنْنَثى َأفَُأَضِحي ِبَها؟ قَاَل: قال:  أن رج   
اد صحيح. "-عز وجل-َأْظَفاَرَك، َوتَنُقَص َيارَِبَك، َوَتْحِلُق َعانَنَتَك، َفَذِلَك َتَماُأ ُأْضِحَيِتَك ِعَْد الَلِه   إم

ة، ولنو كاننا اأضنحية واجبنة  :َوْجُه الَدالةِ  ها ثنم يردهنا، وهنذا من يحة: ياة اللبن تععى للفقير يحلبها ويشرب لب الم
ون ا يعارض الواجب.لم تتر  ة، إذ المي  ك من أجل فعل الي
 

ننُرُك فنني مننوادم، وي ُننُر فنني  -صننلى اه عليننه ومننلم-أَن َرمننوَل اِه "عننن عاُشننَة:  أَمننَر بكننبقم أقننَرَن، يعَننأُ فنني مننوادم، ويَنبنْ
يها بَحَجنرم، فَفَعلَنْا: ثنَم أَخنَذها وأَخنَذ موادمه فأُِتَي به لُيَضِحَي به، فقال لها: ينا عاُشنُة، َهُلِمني الُمْديَنَة. ثنم قنال: اْينَحذِ 

 "ى بنهالَكْبَق فأضَجَعه، ثنم ذَبَحنه، ثنَم قنال: باْمنِم اِه، اللُهنَم تقبَنْل ِمنن محَمندم وآِل محَمندم، ومنْن أَمنِة محَمندم. ثنم ضنحَ 
 . .ميلم صحيح

ِته وعن أهِلهه ُتْجِزُئ عن ُكِل َمن لم ُيَضِح، منواء  كنان متمِك نا عن أمَ  -صَلى اهُ عليه ومَلم-أَن َتْضِحَيَته  َوْجُه الَدالِة:
 .اأْضِحَيِة أو غيَر متَمِكنم ِمَن 
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ة  اأضحية حكم س  ( 3من  3صفحة )   "فقه اأضحية والعقيقة"من س
 

 
 :ِمَن اآثارِ 

 ".لقد رأيُا أبا بكرم وُعَمَر وما ُيَضِحياِن عن أهِلهماه َخْشَيَة أن ُيْيَتَن بهما"عن ُحذيفَة بِن ُأَميدم، قال: 
ه-ارِي عن أبى ميعودم اأنص إِني َأدَُع اأضحى وإنِني لُموِمنر ه مخافنَة أن ينرى ِجيرانني أنَنه َحنْتم  "، قال: -رضي اه ع

 صحيح." عليَ 

نَ  ،ا ؟ا حتما  هَ بنُ أيحيَ " :فقال ابن عمرومئل ابن عمر عن اأضحية،   .حين "ةَ ا حيَ هَ ولك

 
 الخ صة:

نندي هننو ا بنن  يننك،  لقننول باامننتحباب إا أن القننول بننالوجوب قننويالخنن ف فنني الميننألة قننوي، ورغننم أن الننراجح ع
 لك الشعيرة الع يمة.تومر أا يهمل ميجب على الو 

 
 تم بحمد اه

ا  شر على ال تديات العريق إلى اه في في قيم تفريغ الدرولياهدوا الدرل لل ا: م  وتفضلوا ه

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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