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الشروط املعتربة يف األضحية:
 -1السن:

ت ِ
ض ِحيَّ ِة أن تكون قد بلغر ِ
ئ التَّضحيرةُ مبا دون هذا السن.
َتط يف األ ْ
الس َّن املُعتر رربة ً
شرعا ،فال ُُتْ ِز ُ
 يُ ْش رر()1
ِ ِ ِ
س رذر رعلر ْذي ُك ْ  ،فرذترذ ْذ رحُوا رج رذ رعذةً ِم رذن َّ
الضذ ِْن" ،
 حلديث جابر :أن رسول هللا قال" :الر ترذ ْذ رحُوا ال ُمسذَّةً ،ال أر ْن يرذ ْع ُاإلمجاع على ذلك العديد من العلماء.
نقل
ر
ر
 -والسن املعترب يف األضحية كالتايل:

أ -اإلبل :ويشَتط أن يكون قد أكمل مخس سَّني.
ب -البقر :ويشَتط أن يكون قد أكمل سَّتني.
ج -املعز :ويشَتط أن يكون قد أكمل سَّة.
د -الضذ ن :ويشذَتط فيذذجل ا،ذذع ،وهذذو مذا أكمذذل سذتة أشذذهر ،وقيذل :سذَّة  ،والقذول بسذذتة أشذهر هذذو األقذو ؛ حلذذديث
ع ْقبذةر بذ ِن عذ ِ
ذول ِ
ذول ِ
هللاِ ،نَّذذجلُ أر رذذابرِا رجذ رذع،
ذام هر ا ُْ،رهذ ِِ
ذت :رص رر ُسذ ر
سذ ر رر ُسذ ُ
ذا ،قرذ ر
ذح راص ،فرر رذذابرِا رجذ رذع ،فرذ ُق ْلذ ُ
هللا فِيَّرذذا ر
ُر ْ ر
ضذ ر
ذال :قر ر
()3
()2
ول َِّ
ض َّح ْيذَّرا رم رع ر ُس ِ
اَّلل ِِبر رذ هع ِم رن َّ
الض ِْن .
فرذ رق ر
ض ِح بِ ِجل  ،وحلديث عقبة بن عامر أيضاً :ر
ال :ر
ر
 -2السالمة.
 يشَتط يف اإلبل والبقر والغَّ أن تكون ساملة من العيوب ،ولكن ليس أي عيب بل من العيوب الذ مذن شذ ائ
أن تسبب نقصاانً يف اللح  ،وهذ العيذوب املذذكورة يف حذديث الذرباء بذن عذالب عذن الَّذ قذال :أ ْرربرذع الر ُُتْذ ِز ُ
ِيف األ ر ِ
ذني رع رر ُج رهذذا ،روال رْع ْج رءذذاءُ ،الَّ ذ ِ الر
ذني رع روُررهذذا ،روال رْم ِري ر
ذني رم رر ُ
ضذ رذها ،روال رْع ْر رجذذاءُ ،الْبرذ ِ ُ
ض ذةُ ،الْبرذ ِ ُ
رضذذاح ِ :ال رْعذ ْذورراءُ ،الْبرذ ِ ُ
()4
تُذ َّْ ِق .
))1رواه مسلم برقم (.)1963
 ))2أخرجه البخاري برقم ( ،)5557ومسلم برقم ( .16 - )1965واللفظ لمسلم.
وقوى الحافظ ابن حجر إسناده (الفتح  ،)15/10وصححه الشيخ األلباني (صحيح النسائي برقم .)4080
))3رواه النسائي (ّ ،)219/7
))4رواه مالك في الموطأ (ص  ،)248وأحمد ( ،)289/4والترمذي برقم ( )1497وقاا :ححسان صاحيحح ،وأباو داود بارقم ( ،)2802والنساائي ( )244/7وماا بداد،ا ،وابان ماجاه
برقم ( ،)3144وصححه األلباني (صحيح سنن النسائي برقم .)4073
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 -و البذذني عورهذذا :أي ال ذ عيَّهذذا انتأذذة ،أو ذذا:رة ،فالح ذ  :لذذو كانذذت عذذوراء لكذذن عيَّهذذا سذذليمة املَّ،ذذر فه ذ

ز:ذذة،

والعجءاء :اهلزيلجل.

ومعىن ال تَّق  :أي ال ُم َّخ هلا هلزاهلا .
 وميكن أن نقس العيوب ِىل ثالثة أقسام:السََّّة على عدم ِجزا:جل ،وه األربع املذكورة يف احلديث :العذوراء البذني عورهذا ،واملريضذة البذني
 األول :ما دلت ُمرضذها ،والعرجذاء البذني رع رر ُج رهذذا ،والعجءذاء الذ ال تَّقذ  ،فهذذذى مَّصذوج علذى عذدم ِجزا:هذذا ،ويقذا عليهذا مذذا
كان مثلها أو أوىل مَّها.

فالعوراء :يقا عليها العمياء من ابب أوىل.
و العرجاء :يقا عليها مقطوعة الساق ،و معدومة احلركة من ابب أوىل.
 الثذذاي :مذذا ورد الَّهذ عَّذذجل دون عذذدم اإلجذزاء ،وهذذو مذذا يف أذنذذجل أو قرنذذجل عيذذب مذذن ذذرق ،أو شذعرضاً ،أو قطع يسري دون الَّصف.

فهذذذى ورد الَّهذ عَّهذذا يف حذذديث عل ذ بَّذ :
نُ ر ِ ِ
اء ،روالر ُم رقابرذلرذ هذة ،روالر ُمذ ردابرذ ررةه ،روالر
ضذذح ب رعذ ْذورر ر
ال قطع مؤ ر أذ ا ،اخلرقاء :ال يف أذ ا

ذذوالً أو شذ

ذول َِّ
ذني رواألُذُنرذ ْ ِ
ذال :أ ررمذ رذرران رر ُسذ ُ
الذذب قرذ ر
اَّلل أر ْن نر ْستر ْش ذ ِر ر
ذني ،روالر
ع ال رْعذ ْ ر
اء  ،املُرقابرذلرذ هذة :الذ قطذذع ذذرع أذ ذذا :ال ذ ُذم ردابرذ ررةه:
ذاء ،روالر رشذ ْذرقر ر
ر ْرقرذ ر
رق ،الشرقاء :مشقوقة األذن .

ولكن هذا الَّه حيمل على الكراهة؛ لوجود احلديث احلا ر لعدم اجملزئ أبربعة أ َّاع.
 الثالذذث :عيذذوب ي يذذرد الَّهذ عَّهذذا ،ولكَّهذذا تَّذذايف كمذذال السذذالمة ،فهذذذى ال أثذذر هلذذا ،وال تكذذرى التضذذحية ذذا والحترم ،وِن كانت قد تعد عَّذد الَّذا عيبذاً ،مثذل العذوراء الذ عورهذا ذري ب ِذني ،ومثذل مكسذورة السذن  ،ومذا أشذبجل
ذلك ،ومثل العرجاء عرجاً يسرياً ،فهذى عيوب لكَّها ال متَّع اإلجزاء ،وال توجب الكراهذة لعذدم وجذود الذدليل،

واأل ل الرباءة.
مس لة:

 حك التضحية مبقطوعة الذيل أو اإللية ؟ العلماء فرقوا بني مقطوع الذيل ومقطوع اإللية من األضاح  ،فإن قطذع الذذيل ال يذؤثر علذى ذحة األضذحية ،خبالع قطع األلية ،على أرجح أقوال العلماء .
ِ
ِ َّ
وعذا ...أل َّ
رن رهذ رذا
ذب رهلرذا  ،رس رذواء ركذا رن ْل رقذةً ،أ ْرو رم ْقطُ ً
 قال ابن قدامة املقدس  :رو ُُتْ ِز ُئ الْبر ْ ر
َتاءُ  ،روه ر ال ِ الر ذرنر ر
نرذ ْقص الر يذ َّْذ ُقص اللَّح  ،والر ُُِي ُّل ِابلْم ْقص ِ
ئ رمذا قُ ِط رذع
ود  ،روريْ ير ِر ْد بِ ِجل رْ  .املغا  37-13وقال  :رورال ُُتْذ ِز ُ
ر ُ
ر ُ ْر ر
ضو  ،ركاألرلْير ِة  .انتهى  ،املغا . 371-13
ِم َّْذ رها عُ ْ
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 ووججل التءري  :أن اإللية عضذو انفذع مقصذود ،خبذالع الذذيل يف املعذز والبقذر واإلبذل ،فإنذجل ذري مقصذود  ،فلهذذايقطع ويرمى بجل ،أو قد يستخد استخداماً يسرياً ،خبالع األلية.
ض ِحيَّ ِة :
تعيني األ ْ
حيص ُل بجل ُ
ما ُ
ض ِحيَّ ِة :معَّاى أن تصري هذى البهيمة حتديداً أضحية فال جيول بيعها أو ذحها لغري التضحية ا.
ني األ ْ
 ترذ ْعيِ ُض ِحيَّ ِة :يكون ابلقول بال الع بني الءقهاء أي أن يصرح ابلقول هذى أضحية .
ني األ ْ
 وترذ ْعيِ ُ -لكن هل تتعني األضحية ابلشراء مع الَّية؟

 هذى الصورة حمل الع بني الءقهاء ،ولعل أقو األقوال أن التعني حيصل ِض ِحيَّ ِة مذع الَّيَّ ِذة  ،ا تيذار
بشر ِاء األ ْ
ُُ
شيخ اإلسالم ،واللجَّة الدا:مة :وهو الع املذهب ،وا تيار العثيمن أنجل ال تتعني ابلَّية و الشراء .

 والدليل على ذلك:األعمال ابلَِّيَّ ِ
اتَّ ،
وَِّنا ل ُك ِل امر هئ ما نو .
 )1حديثََِّّ :نا
ُ
صذ ذ ه
نيَّ :
ذَتيتُموها
 )2ع ذذن أُ :ح ر
أن اب ذ رذن ال ذ ُّذزب ِري رأ رهذ ذ ْد ًص ل ذذجل ،في ذذجل انقرذذة رع ذ ْذوراءُ ،فق ذذالْ ِ :ن ك ذذان أ ذذا ر ا بع ذذدما ا ْش ذ رر
قبل أن تر ْش رَتُوها ف ربْ ِدلُوها ِسَّادى حيح.
ف ْرم ُ
ضوها ،وِ ْن كان أ ا ر ا ر
الح  :هذا التعيني لألضحية يَتتب عليجل مسا:ل:
 )1مذذن نذذو أن يضذذح ن فسذذخ نيتذذجل  ،فذذال ش ذ ء عليذذجل برجوعذذجل ِ ،ال ِذا عذذني الذبيحذذة ال ذ سذذيذحها ، ،فحيَّأذذذ
يلزمجل ذحها ،وال جيول لجل الرجوع فيها ،خلروجها عن ملكجل ابلتعيني.
ِ )2ذا عني اإلنسان األضحية ن ماتت بغذري تءذريم مَّذجل وال تع هذد فذال شذ ء عليذجل ،قذال ابذن قدامذة يف املغذا -9
ذري ترذ ْءذ ِر ه
ضذ ِذحيَّةُ ِيف يرذ ِذدىِ بِغرذ ِْ
ت َ فرذ رذال رشذ ْ رء رعلرْيذ ِذجل ِألر َّ ذرا أ ررمانرذذة ِيف
ضذلَّ ْ
يم َ أ ْرو ُسذ ِرقر ْ
ذت ْاألُ ْ
 : 353فرذِإ ْن ترلِ رءذ ْ
ت َ أ ْرو ر
ض رم َّْذ رها ِذرا ريْ يذُ رء ِر ْط ركال رْو ِد ريع ِة .
ير ِدىِ َ فرذلر ْ ير ْ
 )3فإن أتلءها هذو أو ذريى ضذمن املتسذبب يف التلذف قيمتهذا أو بذدهلا ،قذال ابذن قدامذة يف املغذا ِ 352-9ذرا
ِ َّ ِ
ِ
ِِ
ف األُ ْ ِ
ِ
ِ
يمةُ يرذ ْو رم أرتْذلر رء رها .
أرتْذلر ر
يمتُذ رها ألر را م ْن ال ُْمترذ رق ِورمات َ روتُذ ْعتر رربُ الْق ر
ضحيَّةر ال رْواجبرةر َ فرذ رعلرْيجل ق ر
ِ )4ذا عذ َّذني اإلنسذذان األضذذحية ،ن حصذذل هلذذا عيذذب مذذن ذذري تعذ هذد مَّذذجل وال تءذريم ،ن ذحهذذا يف وقذذت الذذذبح ،فإ ذذا
ذا عيذذب

ُتذزئ ،وتكذون أضذذحية ،قذال ابذذن قدامذةِ :ذا أوجذذب أضذحية ذذحيحة سذليمة مذذن العيذوبَ ن حذذد
صذ ه
نيَّ :
أن اب رذن ال ُّذزب ِري رأ رهذ ْد ًص لذجل،
ميَّع اإلجزاءَ ذحهاَ وأجزأتجل املغا. 373-13 :ودليل ذلك عذن أُ :ح ر
ذل أن تر ْش ذ رذَتُوها
ذَتيتُموها ف ْرم ُ
في ذذجل انقر ذذة رع ذ ْذوراءُ ،فق ذذالْ ِ :ن ك ذذان أ ذذا ر ا بع ذذدما ا ْش ذ رر
ض ذذوها ،وِ ْن ك ذذان أ ذذا ر ا قب ذ ر
ف ربْ ِدلُوها ِ .سَّادى حيح.
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 )5لكذذن لذذو حذذد العيذذب بتءذذريم مَّذذجل أو تعذذدي :فيجذذب عليذذجل ِبذذداهلا مبثلهذذا علذذى ذءتها أو أكمذذل؛ ألن تعيبهذذا
بسببجل فلزمجل ضما ا مبثلها يذحجل بدالً عَّها وتكون املعيبة ملكاً لجل على القول الصحيح يصذَّع فيهذا مذا شذاء مذن

بيع و ريى.
مت حمد هللا

شاهدوا الدر للَّشر على الَّت يف قس تءريغ الدرو يف مَّتدصت الطري ِىل هللا وتءضلوا هَّا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

الشروط المعتبرة في األضحية من سلسلة "فقه األضحية والعقيقة"

( صفحة  4من ) 4

