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ما جتوز األضحية به:
ال تصح األضحية إال أن تكون من هبيمة األنعام ،وهي:
 -1اإلبل.
 -2البقر.
 -3الغنم ومنه املاعز.
وملاذا مسيت ببهيمة األنعام؟
ُِّمسميت هبيمة← ألهنا ال تتكلم ،من اإلهبام وهو اإلخفاء ،وعدم اإليضاح.

و أمااا عاان لفألااة األنعااام← فأصاالها ل لغااة العاارن  :األنعااام هااي امل اال السااا،م ،فااأالقوا علااا هااانت اديااوا ت دياادا
األنعام :ألهنا كانت من مجلة أمواهلم اليت يعدوهنا للنماء و التجارة.
وما الدليل علا أن األضحية ال جتوز إال من هبيمة األنعام؟
 -1لقوله تعاىل " :ولِّ ُك ِّل أ َُّم ٍة جعلْنا م ْنسكا لِّي ْان ُكروا اسام َِّّ
ِّ ِّ
يم ِّاة األَنْا َع ِّاام" ادا .34 ::واألنعاام ال
اه َعلَاا َماا َرَزهَا ُه ْام م ْان َهب َ
ََ َ َ َ َ ُ ْ َ
َ م
خترج عن هانت األصناف الثالثة.
ان أَهاْارنَ ْ ِّ
ِّ
احا النَِّّايب بِّ َك ْب َ ِّ
ن( ) ،ذَ َهَ ُه َماا بِّيَ ِّادتِّ،
ض َّ
 -2ولفعل النيب ،أنه ضحا هباانت األصاناف ،ومنهاا ادادي َ " :
ش ْان أ َْملَ َح ْ َ
ص َف ِّ
ضع ِّر ْجلَهُ َعلَا ِّ
اح ِّه َما"( ).
َّبَ ،وَو َ َ
َو َمسَّا َوَك ََّ
 -3وألنه مل ينقل عن النيب وال عن أحد من الصحابة التضحية بغريها.
 -4و نقل اإلمجاع علا هانا العديد من أهل العلم.
وجتزئ الشاة ل األضحية عن الواحد وأهل بيته؛ وإن كان هناك أهوال ل هانت اجلز،ية ،لكن هانا القول هو الراجح:
ففي حدي أيب أيون َ " :كا َن َّ ِّ ِّ
ض ِّمحي ِّاب َّ
لشاةِّ َع ْنهَُ ،و َع ْن أ َْه ِّل بَا ْيتِّ ِّه ،فَايَأْ ُكلُو َن َويُط ِّْع ُمو َن"
َّيب  ،يُ َ
الر ُج ُل ل َع ْهد النِّ ِّم
اول ِّ
وجيااوز التضااحية ابلبعااري والبقاارة الواحاادة عاان ساابعة؛ داادي جااابر هااالََ " :نَاارَ َما َاع ر ُسا ِّ
اام ا ْدُ َديْبِّيَا ِّاة الْبَ َدنَاةَ َعا ْان
َعا َ
ْ
َ
َس ْبا َع ٍةَ ،والْبَا َق َرةَ َع ْن َس ْبا َع ٍة"
والحظ ال جيزئ أن يشرتك املضحي أبهل من السبع.
وهل ميكن أن يشرتك أهل من سبعة ل بقرة أو مجوسة؟
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نعم جيوز أن يشرتك فيها أهل من سبعة  ،ويكوناون متطاوعن ابلاز دة ،كماا لاو ذباح ااح واحاد بقارة أضاحية ،ماع أناه
يكفيه اة ،هال اإلماام الشاافعي" :وإذا كاانوا أهال مان سابعة أجازأت عانهم ،وهام متطوعاون ابلفضال ،كماا جتاز اجلازور
(البعري) عمن لزمته اة ،ويكون متطوعا بفضلها عن الشاة " "األم" (.)244/2
ولكن ما املقصود أبهل بيت املضحي؟ هانت النقطة تاج لبعض التفصيل
واملقصود أبهل بيته :من تلزمه نفقتهم ،فيدخل ل أهل البيت :الزوجة واألوالد "الحظ :لو له أكثار مان زوجاة ،والعدياد
من األبناء ،كل هؤالء جيزئ عنهم أضحية واحدة".
وكااانلا القريااا إذا كااان يسااكن ل البياات ،وهااو مشاامول بنفقااة رن البياات ،أو يشاارتكان ل النفقااة وجيتمعااان ل املأكاال
واملشرن .
أما من كان ل بيت مستقل ،أو له نفقة مستقلة ،فال جيزئ ا رتاكه ل األضحية ،ويشرع له أضحية مستقلة .
ولو كان للزوجة ،أو أحد األوالد مال مستقل ،وأحا أن يضحي عن نفسه جاز ،وجيزئ كاانلا أن تضاحي الزوجاة عان
زوجها و أسرهتا ،و كانلا الولد يضحي عن والدت و أسرته.
لكن هناك نقطة البد من التنبيه عليها :وهي أن املضحي عليه أن أيخان نية إ راك أهل بيتاه ل الثاوان  ....الحاظ هاانا
جياادا

فاااذا مل ينااو أبضااحيته أهاال بيتااه ،فاااهنم ال يطااالبون هبااا أيضااا ،لسااقواها عاان أهاال البياات أبضااحية الرجاال ،وإن

كانوا ال يثابون علاا أمار مل يعملاوت ،ومل يشاركهم صااحبه ل ثواباه ،فالعلمااء هاالوا هاي سانة علاا الكفاياة ،لاو فعلهاا فارد
سقطت عن ابهي أهل البيت.
لكاان مسااألة اإل اراك ل األجاار ،ألهنااا تصاادر أصااالة عاان املضااحي ،فثااوان العماال لااه ألنااه هااو الااان هااام بااه ،وابلتااا ال
يدخل غريت ل ثوان عمله إال إذا أ ركه فيه.
مسألة:
ابن يسأل :هل األفضل أن أعطي والد مثن األضحية ليضحي عن األسرة كلها؟ أم أضحي أ عن األسرة كلها؟
األمر واسع ،ولكن األفضل لصاحا املال أن تكون األضحية منه هو ،ولو أعطاها لوالدت فال حرج ل ذلا.
مسألة:
ما حكم األضحية عن األموات؟
املسألة فيها تفصيل ،األضحية عن األموات  ،هلا ثالث حاالت :
األوىل :أن يضاحي عانهم تبعاا لاحياااء مثال أن يضاحي الرجال عنااه وعان أهال بيتاه وينااو هبام األحيااء واألماوات ،وهااانا
جا،ز.ودليال هااانا  :أن الناايب كااان يضااحي عنااه وعاان أهاال بيتااه وفايهم ماان هااد مااات ماان هباال  ،كادجيااة ،وماان مااات ماان
أبنا،ه.
ما يجوز التضحية به من سلسلة "فقه األضحية والعقيقة"

( صفحة  2من ) 6

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

الثاين  :أن يضحي عن األموات مبقتضا وصا هم تنفيانا هلا  ،وهانا واجا ،إال إن عجز عن ذلا.
الثال  :أن يضحي عن األموات تَّبعا مستقلن عن األحياء ،أبن يانبح ألبيه أضحية مستقلة  ،أو ألماه أضاحية مساتقلة
.
فهانت الصورة حمل خالف بن أهل العلم:
فمنهم من هال هي جا،زة  ،وهد نح فقهاء ادنابلة علا أن ثواهبا يصل إىل امليت وينتفع به هياسا علاا الصادهة عناه ،
لكن األوىل تارك ذلاا لعادم ورودت ،فلام يضاح النايب عان أحاد مان أمواتاه صوصاه ،فلام يضاح عان عماه ازة وهاو مان
أعاز أهاربااه عناادت ،وال عان أوالدت الااانين ماااتوا ل حياتاه ،وال عاان زوجتااه خدجيااة وهاي ماان أحااا نساا،ه إليااه ،ومل ياارد عاان
أصحابه ل عهدت أن أحدا منهم ضحا عن أحد من أمواته.
مسألة:
املرأة املعقود عليها ومل يدخل هبا بعد ،هل تدخل ل أضحية والدها ،أم علا زوجها؟
املعقااود عليهااا زوجااة ،فلااو ضااحا زوجهااا ،فتكااون ماان مجلااة أهاال املضااحي ،وجتاازئ عنهااا ،وال يلزمااه أن يضااحي عنهااا
أبضااحية مسااتقلة .فااان ضااحا والاادها عاان نفسااه وأهاال بيتااه أجازأ عنهااا؛ ألهنااا ال زالاات عناادت ،ونفقتهااا عليااه .واألماار ل
ذلا واسع  ،وادمد هلل .
مسألة :
ما هو األفضل ل األضحية؟ اة واحدة؟ أم سبع بقرة؟
اختلف الفقهاء ل ذلا:
هال اجلمهور :أفضل األضاحي البدنة ،مث البقرة ،مث الشاة ،مث رك ل بدنة ،مث رك فيبقرة.
ااع ِّة الثَّانِّيَ ِّاة
اح ِّل َّ
الس َ
واستدلوا علا ذلا بقول النيب ل اجلمعة َ " :م ْن راح ل السااعة األوىل فَ َكأ ََّمَاا هَا َّار َ
ن بَ َدنَاة َ ،وَم ْان َر َ
ااع ِّة َّ ِّ
السا َ ِّ ِّ ِّ
ن
اح ِّل َّ
اح ِّل َّ
السا َ
الرابِّ َعااة فَ َكأ ََّماَاا هَا َّار َ
ااعة الثَّالثَااة فَ َكأ ََّماَاا هَا َّار َ
فَ َكأ ََّماَاا هَا َّار َ
ن َك ْبشااا أَهْ ا َار َن َ ،وَما ْان َر َ
ن بَا َقا َارة َ ،وَما ْان َر َ
اْلَ ِّام ِّ
الس َ ِّ
ضة " متفق عليه .
اح ِّل َّ
ن بَا ْي َ
سة فَ َكأ ََّمَا هَا َّر َ
َد َج َ
اجة َ ،وَم ْن َر َ
اعة ْ َ
وجاه الداللااة ماان ذلااا  :وجااود املفاضالة ل التقاارن إىل

باان اإلباال والبقاار والغانم  ،وال ااا أن األضااحية ماان أعألاام

القرن إىل تعاىل  ،وألن البدنة أكثر مثنا ودما ونفعا .
وهالوا :الشاة أفضل من ِّ ْر ٌك "أ  :اال ارتاك" ل بدناة ،ألن إراهاة الادم مقصاودة ل األضاحية ،واملنفارد يتقارن اراهتاه
كله.
بينما هال بعض أهل العلم :أن ذلا خيتلف ابختالف البالد ،ففاي بعضاها تكاون اإلبال أاياا دماا فتكاون أفضال ،ول
بعضها يكون البقر أايا دما فيكون أفضل .حا ية الدسوهي. 122 / 2 :
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مسألة:
هل جيوز أن يشرتك ل البقرة عدد من الناس ،ونياهتم خمتلفة؟ مبعا مموعاة ترياد األضاحية و مموعاة ترياد مارد اللحام،
مثال إنسان يريد اللحم ليبيعه؟
ه ااي حم اال خ ااالف ب اان العلم اااء ،لك اان الا اراجح :جي ااوز اال ا ارتاك ل البق اارة أو البع ااري ول ااو ك ااان بع ااض املش اارتكن ال يري ااد
األضحية ،بل يريد اللحم ليجعله وليمة نكاح ،أو ليأكله أو ليبيعه أو غري ذلا .
هااال اباان هدامااة ر ااه

ل "املغ ا " " :363/13فسااواء كااان املشاارتكون ماان أهاال بياات ،أو مل يكونااوا ،مفرتضاان أو

متطوعن ،أو كان بعضهم يريد القربة ،وبعضهم يرياد اللحامأل ألن كال إنساان مانهم إماا جيازئ عناه نصايبه ،فاال تضارت نياة
غريت ".
وهانا يتفرع عليه مسألة:
هل يؤثر املال ادرام ل هبول األضحية إذا ا رتك فيها مموعة بعضهم ماله حرام ؟
اإلجابة:
ال خالف أن

ا الَ يَا ْقبَ ُل إَِّّال اَيِّمبا«.
تعاىل ال يقبل إال املال ادالل اْلالح ،هال « :إِّ َّن َ اَيِّم ٌ

وابلتا من تصدق من مال حرام ال يقبل منه.

لكن ل هانت ادالة :ال يضر الشركاء ل تلا ادال لو كان أحد املشرتكن هد ا رتك معهم ل األضحية مبال حرام ،ما
مل يعلموا بانلا ؛ ألن لكل منهم سعيه وعمله ،وال تزر وازرة وزر أخرى.
وإما إن كان الشاركاء يعلماون هالاه ،فلاي

هلام أن يعيناوت علاا صارف مالاه ا ارم ،واالنتفااع باه ،بال الواجاا علايهم أن

ينكروت عليه ،ويشرع هلم هجرت لينزجر عن معصيته وأكله للحرام.
مسألة:
هل جيوز أن تشرتك الزوجة مع زوجها ل مثن راء األضحية ؟
اإلجابة:
ال جتزئ الشاة أو الكبش ل األضحية إال عن واحاد ،فاال يصاح أن يشارتك اثناان ل ااة ،وال ل سابع بقارة أو بدناة←
لكاان اال ارتاك يكااون :ل الثااوان ،أبن يضااحي الرجاال ويشاارك أهلااه ل الثااوان ،أو تضااحي امل ارأة وتشاارك زوجهااا ل
الثوان ،ولكن كيف العمل إذا كان الزوج ال ميلا مثن أضحية كاملة؟
للزوجة أن هتا من ماهلا لزوجها ما يتمكن به من راء أضحية ،ويكون هو املضحي ،ويشرك أهله ل الثوان .
أو العك  ،أبن يها هلا ماال ،وتكون األضاحية هلاا ،وتشارك زوجهاا ل الثاوان ،والثاوان أصاالة يكاون للمضاحي ،وأماا
اآلخر فيدخل تبعا.
مسألة:
ما هو األفضل؟ أن يضحي أبضحية واحدة؟ أم يزيد من عدد األضاحي؟
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اول َِّّ
بداية ثبت عن النيب أنه ضاحا أبكثار مان أضاحية" ،فعان أَنَا ِّ بْ ِّان مالِّ ٍ
ان أ َْملَ َح ْ ِّ
ش ْ ِّ
ان
احا َر ُس ُ
اا هَ َ
ض َّ
اه بِّ َك ْب َ
االَ « :
َ
َْ
أَهاْرنَ ْ ِّ
ن" صحيح.
َ
اول َِّّ
لكاان الألاااهر أن غالااا ادااال كااان التضااحية أبضااحية واحاادة" :عاان جااابِّ ِّر با ِّان عبا ِّاد َِّّ
ت َما َاع ر ُسا ِّ
اه
اه هَا َ
اال َ ا ِّاه ْد ُ
َ ْ َ ْ َْ
َ
اال«:بِّس ِّام َِّّ
اول َِّّ ِّ ِّ ِّ
ضاا ُخطْبَاتَاهُ نَا َاز َل ِّم ْان ِّم ْن َِّ
اَّبتِّ َوأََُِّ بِّ َك ْاب ٍ
اه َو َّ
ش فَ َان َهَاهُ َر ُس ُ
األَ ْ
صالَّا فَالَ َّماا هَ َ
ض َحا ِّابل ُْم َ
اه بيَادت َوهَ َ ْ
اهُ أَ ْك َاَّبُ
ض ِّمح ِّم ْن أ َُّم ِّيت " صحيح.
َه َانا َع ِّم َو َع َّم ْن َملْ يُ َ
ِّ
اول َِّّ
احا فِّاي ُكم َعلَاا َع ْه ِّاد ر ُس ِّ
ص ِّ
ات َّ
االَ :كاا َن
اه ؟ هَ َ
ساا ٍر ،هَ َ
اف َكانَ ْ
اار َّ َ :ك ْي َ
:ساأَل ُ
اون األَنْ َ
ْت أ ََاب أَي َ
ال َ
ْ
الض َ َ
َ
" َع ْن َعطَااء بْ ِّان يَ َ
ض ِّحيبِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ص َار َك َما تَا َارى (ول رواياة:
الشاة َع ْنهُ َو َع ْن أ َْه ِّل بَا ْيتِّه ،فَايَأْ ُكلُو َن َويُط ِّْع ُمو َنُ ،مثَّ تَابَ َ
َّيب يُ َ م
َّاس ،فَ َ
اها الن ُ
ال َّر ُج ُل ل َع ْهد النِّ ِّم

اهاة" إسنادت صحيح.
ص َار ْ
ت ُمبَ َ
فَ َ

ضحوا هم عن ُك ِّل و ِّ
ضحو َن ِّاب َّ ِّ
ا هالَ " :كا َن أ َْهل الْبا ْي ِّ
سيِّم ِّ
اح ٍد َ اة".
ت يُ َ
ُ َ
لشاة فَ َ ُ ْ َ ْ م َ
َع ِّن ابْ ِّن ال ُْم َ
هلانا هال بعض العلمااء :األوىل االهتصاار علاا أضاحية واحادة ،وأن هاانا هاو األفضال ،وا افألاة علاا السانة أفضال مان
كثرة العمل.
ولكن ألي

هانا ابن خري يفضل الز دة فيه؟

أهول :هو ابن خري نعم ،لكن هناك جز،ية أخارى تفاوت عليناا ،وهاي أن التكالاا علاا اْلاري ل وهات واحاد ،وإلغفاال
سا،ر األوهات هانا خالف مراد الشرع ابلكلية.
فالش اارع ال ااان أم اار ابلتق اارن إىل

تع اااىل ابألض ااحية ،ح ااض ك ااانلا عل ااا إاع ااام الطع ااام ل ك اال وه اات ،امس ااع هل ااانت

األحادي :

ِّ
اام ،وتَقارأُ الساال َم
هال :أ
اإلسالم خريٌ؟ هال«:تُطع ُام الطع َ

عن عبد بن عمرو بن العاص " َّ
رسول
:أن رجال سأَل َ
ومن مل ِّ
تعرف" متفق عليه.
علا من
َ
عرفتَ ،
ال إِّ َىل َِّّ
ف َع ْنهُ ُكربة ,أَو تَا ْق ِّ
َحا األَ ْعم ِّ
ور تُ ْد ِّخلُهُ َعلَا ُم ْسلِّ ٍم ,أ َْو تَ ْك ِّش ُ
ضي َع ْنهُ َديْاناا ,أ َْو تَطْ ُار ُد َع ْناهُ
َْ ْ
اه ُس ُر ٌ
 -2وهال  َ":أ َ
َ
ُجوعا" حسن.
ِّ ِّ
اهرهااا ِّماان اب ِّانِّهااا ،واب ِّانُاهااا ِّماان َُ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ٍ
اه ِّرَهااا» هَا َ
 -3وهااال" :إِّ َّن ِّل ا ْجلَنَّااة غُ َرفااا يُا َارى َُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
اال أَباُاو َمالااا األَ ْ ا َاع ِّر  :ل َما ْان ها َاي َ
ول َِّّ
ال :لِّمن أَاَان الْ َكالَم ،وأَاْعم الطَّعام ،واب َ ِّ
ام" صحيح.
َر ُس َ
َّاس نِّيَ ٌ
َ
اه؟ هَ َ َ ْ
َ َ َ َ َ َ ََ
ت هَا،ما َوالن ُ
فااعام الطعام من العبادات املنسية ،بل واملهجورة ،فمن الفطنة إن كان املارء يرياد أكمال اْلاري ،أن ياوزع الاَّب علاا أ م

العام كلها ،فال ُخيلا وهت بال عمل صاحل (نف

مطية اْلطأ ل تركيز ل إخراج الزكاة كلها ل رمضان.

فهانا أفضل بال ا من تعدد األضحية ابلنسبة للبيت الواحد.

مسألة:
ما األفضل :األضحية ،أم التصدق بثمن األضحية؟
ما يجوز التضحية به من سلسلة "فقه األضحية والعقيقة"

( صفحة  5من ) 6

موقع الطريق إلى هللا

األصاال أن األضااحية أفضاال ماان التصاادق بثمنهااا؛ ملااا يرتتااا عليهااا ماان القاارابن إىل

http://www.way2allah.com

تعاااىل ابلااانبح والتصاادق ،وإُهااار

هانت الشعرية بن األهل واألوالد وإحيا،ها ل الناس؛ فان األضحية من عا،ر اإلسالم .

اانبح وإراه ِّاة ال ِّ
ادم
هال ابن القيم":الانبح ل موضاعه أفضال مان الصادهة بثمناه ولاو زاد ،كاهلادا واألضااحي ،فاان نفا َ ال ِّ
صاالََِّ
ال لَِّربِّما َ
ال إِّ َّن َ
مقصااو ٌد ،فانااه عبااادة مقرونااة ابلصااالة ،كمااا هااال تعاااىل ":فَ َ
اا َو ْاَنَا ْار" الكااوثر ،2 :وهااال تعاااىل " :هُا ْ
صا ِّم
ِّ ِّ
ونُ ِّ
ن" األنعام  ،162:ففي كل ملاة صاالة ونسايكة ال يقاوم غريقاا مقامهماا ،وهلاانا لاو
ن ال َْعالَ ِّم َ
سكي َوَْحميَا َ َوَمََ ِّاَ َّه َر ِّم
َ ُ
تصدق عن دم املتعة والقران أبضعاف أضعاف القيمة مل يقم مقامه ،وكانلا األضحية " فة املودود " ص 65
ولكن  :لو كان هناك هريا حمتاج جدا ،فهل التصدق عليه أفضل أم األضحية؟
هنا مسألة أخرى :فلو كان هانا القريا حمتاج بشدة  ،مثل اداجة الشديدة للعالج ،وال يوجد من يساعدت ،هناا تعينات
مساعدته ،فتقدم علا األضحية.
وهد روى عبد الرزاق ل "املصنف"  8156عن الثاور عان عماران بان مسالم عان ساويد بان غفلاة هاال " :مسعات باالال
ِّ
ِّ
ُض ِّمح َي ِّهبَا".
َحا إِّ ََّ ِّم ْن أَ ْن أ َ
يقول َ « :وألَ ْن أَتَ َ
ص َّد َق بِّثَ َمن َها َعلَا يَت ٍيم أ َْو ُمغَ ٍََّّب أ َ
ال ِّم ْان
و يخ اإلسالم ابن تيمية له مقولاة را،عاة هباانا الصاددَ ":وا ْدَ - :يعا حا :التطاوع َ -علَاا ال َْو ْج ِّاه ال َْم ْش ُار ِّ
وع أَفْ َ
ضُ
ات و ِّ
َّ ِّ َّ
اجبَااة َ .وأ ََّمااا إ ْن َكااا َن لَااهُ أَهَا ِّ
ن َحمَا ِّ
ااك هَ ا ْاوٌم
ا إ ْن َكااا َن ُهنَا َ
ي :فَ َّ
ال َ ،وَك ا َانلِّ َ
الص ا َدهَةُ َعلَا ْاي ِّه ْم أَفْ َ
اار ُ
ااو ُ
سا ْ َ
الص ا َدهَة الا ِّايت لَْي َ
ضا ُ
ِّ
ضا ِّاحيَّةُ َوال َْع ِّقي َقاةُ
ُم ْ
ا ْاألُ ْ
اادةٌ بَ َدنِّيَّاةٌ َمالِّيَّاةٌ َ .وَكا َانلِّ َ
ضاطَرو َن َإىل نَا َف َقتِّا ِّه  ،فَأ ََّمااا إذَا َكااا َن كِّ َال ُقَااا تَطَوعااا فَااا ْدَ :أَفْ َ
ال ِّ ،ألَناَّاهُ عبَا َ
ضا ُ
ضل ِّمن َّ ِّ ِِّّ
ا "" .الفتاوى الكَّبى" . 382-5
يم ِّة ذَلِّ َ
أَفْ َ ُ ْ
الص َدهَة بق َ
مت همد
اهدوا الدرس للنشر علا النت ل هسم تفريغ الدروس ل منتد ت الطريق إىل

وتفضلوا هنا:

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