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وقت ذبح األضحية:
 يبتدئ وقتها من بعد صالة العيد ملن صالها ،ومن بعد طلوع مشس يوم عيد األضحى مبقدار ما يتسع لركعتنيوخطبتني ملن مل يصلها ،فال جتزئ قبل ذلك:

ك،
ُّس َ
صالَتَنَاَ ،ونَ َس َ
َص َ
ك نُ ْس َكنَا ،فَ َق ْد أ َ
صلَّى َ
 )1حلديث الرباء بن عازب قال :قال رسول هللاَ " :م ْن َ
اب الن ُ
()1
ْك َشاةُ َحلْم" .
ك قَ ْب َل َّ
الصالَةِ ،فَتِل َ
سَ
َوَم ْن نَ َ
ول َِّ
الصالَ ِة أَ ْن
ال" :إِ َّن َر ُس َ
س بْ َن َمالِك ،قَ َ
ب ،فَأ ََم َر َم ْن َذبَ َح قَ ْب َل َّ
صلَّى يَ ْو َم الن ْ
اَّلل َ
َّح ِرُُ ،ثَّ َخطَ َ
 )2و عن أَنَ َ
يُِعي َد َذ ْْبَهُ".
 ويستمر وقتها إىل غروب آخر أايم التشريق على خالف:()2
الد ِ
اللة على َّ
ص يف َّ
أن ُك َّل َّأايِم
حلديث جبري بن مطعم عن النيب قالُ " :ك ُّل أ ََّايِم التَّ ْش ِر ِيق َذبْح"
احلديث نَ ٌّ
َ
ِ
أايم ََنر.
م ىًن ُ
 -وهل جيوز الذبح ليالى؟ نعم جيوز.

 واألفضل املبادرة إىل ذْبها ذْبها بعد الفراغ من صالة العيد؛ حلديث الرباء بن عازب أن النيب قالَّ ِِ " :ن أ ََّو َلما نَب َدأُ بِ ِه ِمن ي وِمنَا ه َذا أَ ْن نُ ِ
ِ
اب ُسنَّتَ نَاَ ،وَم ْن ََنَ َر فَِإ ََّّنَا ُه َو َحلْم
ْ َْ َ
َ ْ
َص َ
صل َيُُ ،ثَّ نَ ْرج َع فَ نَ ْن َح َر ،فَ َم ْن فَ َع َل َه َذا فَ َق ْد أ َ
َ
()3
ي َق ِدمهُ ِأل َْه ِل ِه ،لَْيس ِمن النُّس ِ
ك ِيف َش ْيء" .
ُ ُ
َ َ ُ
ما يصنع ابألضحية ،وما يلزم املضحي إذا دخلت العشر:
 -1ما يصنع ابألضحية:
قل هذا الشيء  ،والدليل على ذلك:
 -جيب على املضحي أن يتصدق بشيء من األضحية  ،وإن َّ

 ))1رواه البخاري ( ،)238/6ومسلم (.)1553/3
))2أخرجه أحمد ( ،)82/4والبيهقي ( ،)295/9وابن حبان ( ،)1008والدارقطني ( ،) 284/4قال الهيثمي" :ورجال أحمد وغيره ثقات" (مجمع الزوائد .)25/3
))3أخرجه البخاري برقم ( ،)5560ومسلم برقم (.)1961
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َّرََن َها لَ ُك ْم  ،لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن " احلج:
 )1قال تعاىل " :فَ ُكلُوا ِم ْن َها َ ،وأَط ِْع ُموا الْ َقانِ َع َوال ُْم ْع ََتَّ َ ،ك َذلِ َ
ك َسخ ْ
.36
القانع  :هو الفقري الذي ال يسأل تقنعاى وتعففاى ،واملعَت  :هو الفقري الذي يسأل .

حق يف اهلدي َ " :و َه َذا َوإِ ْن َكا َن َوا ِر ىدا ِيف ا ْهلَ ْد ِي  ،إِالَّ أ َّ
فلهؤالء الفقراء ٌّ
ض ِحيَّ َة ِم ْن َابب
ي َواألُ ْ
َن ا ْهلَ ْد َ
وِ
احد ".
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ري" احلج28 :
س الْ َفق َ
 )2وقال تعاىل " :فَ ُكلُوا م ْن َها َوأَطْع ُموا الْبَائ َ
()4
ِ
ص َّدقُوا " .
 )3وقال يف األضاحي " :فَ ُكلُوا َ ،وادَّخ ُروا َ ،وتَ َ
 فالقول بوجوب التصدق قول قوي ،وهلذا من قال بوجوب التصدق أوجب على صاحب اهلدي لو أكلاهلدي كله الضمان ،فقال عليه أن يتصدق بلحم قدر اجلزء الذي توجب عليه إخراجه.
 ولكن كم قدر هذا اجلزء الذي يتصدق به؟ النصوص مل حتدد القدر الواجب ،لكن قال بعض العلماء :يتصدق ولو أبقل قدر يطلق عليه صدقة ،قالاملقصود إرفا ُق املساكني  ،فعلى هذا  :إن أكل
النووي " جيب التصدق بقدر ينطلق عليه االسم ؛ ألن
َ
اجلميع  ،لزمه ضمان ما ينطلق عليه االسم " روضة الطالبني وعمدة املفتني. )223-3 :
ِ
ِ
ِ
ِ
ري"
س الْ َفق َ
 يسن للمضحي أن أيكل من أضحيته ،وهو قول اجلمهور ،لقوله تعاىل" :فَ ُكلُوا م ْن َها َوأَطْع ُموا الْبَائ َاحلج.28 :

الحظ :ذهب بعض العلماء إىل وجوب األكل منها ولو شيئاى يسرياى؛ لظاهر النصوص الشرعية اآلمرة ابألكل
منها :
ِ
ِ
ِ
ِ
ري" احلج28 :
س الْ َفق َ
قوله تعاىل" :فَ ُكلُوا م ْن َها َوأَطْع ُموا الْبَائ َ
()5
ِ
ص َّدقُوا " .
وقال يف األضاحي " :فَ ُكلُوا َ ،وادَّخ ُروا َ ،وتَ َ
 ولكن الراجح هو قول اجلمهور أبن األكل مستحب ،ومحلوا األمر هنا على انه أمر إرشاد. ولكن هناك سؤال حمري :النصوص اليت استدل هبا الفقهاء على وجوب التصدق على الفقراء هي نفسالنصوص اليت استدلوا هبا على استحباب األكل ،فلماذا التفريق يف احلكم ،ملاذا مل يقولوا أيضاى ابلوجوب يف

احلالتني؟

))4رواه مسلم ()1971
))5رواه مسلم ()1971
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 هنا أييت دور أصول الفقه ،فاجملتهد ال يتعامل فقط مع ظواهر النصوص ،بل يعلم دالالت األلفاظ على املعاينو يربطها ابلقواعد العامة ،ليخرج منها ابحلكم النهائي ،و هنا يف هذه اجلزئية  :فصيغة األمر قد حتمل على
الوجوب ،و قد يكون هناك قرينة تصرف األم ر عن الوجوب ،فاألمر ابإلطعام للوجوب ألن االطعام و
التصدق قربة يراد هبا الطاعة ،لذا وجدوا فيها حقيقة التكليف خبالف األمر ابألكل ،الذي هو من املباحات
لإلنسان و ال يراد به القربة لذاته ،لذا محلوا األمر به على اإلرشاد.
الحظ:
 استحب طائفة من أهل العلم أن جيعلها أثالاثى :ثلث ألهل بيته ،وثلث يطعمه فقراء جريانه ،ويهدي الثلث،ِ
ِ
ث،
اء جريانِه الثُّلُ َ
أهل بيتِه الث َ
ُّلث  ،ويُطع ُم فقر َ
حلديث ابن عباس يف صفة أضحية النيب قال" :يُطع ُم َ
ِ ()6
تصد ُق على السؤ ِ
ويَ َّ
ُّلث" .لكن احلديث مل يثبت ،وقد وردت رواايت بغري تعيني نسبة معينة كحديث
َّال ابلث
ِ
َض ِ
اح ِي فَ و َق ثَالث لِي ت ِ
َّس َع ذُو الطَّْو ِل َعلَى َم ْن ال طَ ْو َل
ت ََنَْي تُ ُك ْم َع ْن ُحلُوم األ َ
بريدة قال  :قال رسول هللاُ " :ك ْن ُ
َ
ْ
لَه فَ ُكلُوا ما ب َدا لَ ُكم وأَط ِْعموا واد ِ
َّخ ُروا" صحيح.
ُ
َ َ
َْ ُ َ
 لذا األمر فيه سعة :فلو شاء أن يقسمها أثالاثى جاز ،و لو شاء أن يتصدق هبا كلها جاز ،قال ابن قدامة رمحهص َّد َق ِهبَا ُكلِ َها  ،أ َْو ِأبَ ْكثَ ِرَها َ ،ج َاز " املغين. 380- 13 :
هللا " :فَ لَ ْو تَ َ

 بل حىت على القول ابستحباب التثليث :فلو كانت هناك حاجة داعية لزايدة نصيب الفقراء فيزاد نصيبهم،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية " وََْنن إذَا قُلْنَا ِيف ا ْهل ْد ِي واألُ ْ ِ ِ
ب أَ ْن أيْ ُكل ثُلُثىا وي تَص َّد َق بِثُلُ ِ
ث؛
ََ َ
َ َ
َ ُ
ضحيَّة  :يُ ْستَ َح ُّ َ َ
ِ
ِ
الص َدقَةَ ِأبَ ْكثَ َر ِم ْن
يل؛ َوإَِّال فَلَ ْو قُ ِد َر َكثْ َرةُ الْ ُف َق َر ِاء الَ ْستَ ْحبَ ْب نَا َّ
ك إذَا َملْ يَ ُك ْن ُهنَ َ
فَِإ ََّّنَا ذَلِ َ
اك َسبَب يُوج ُ
ب التَّ ْفض َ
الثُّلُ ِ
اج ِة أ َْو
ك األَ ْك ُل  .فَ َح ْي ُ
ك إذَا قُ ِد َر َكثْ َرةُ َم ْن يَ ْه ِدي إلَْي ِه َعلَى الْ ُف َق َر ِاء؛ َوَك َذلِ َ
ث َوَك َذلِ َ
ث َكا َن األَ ْخ ُذ ِاب ْحلَ َ
اال ْعتِبار ِاب ْحل ِ
ِِ
الْم ْن َفع ِة َكا َن ِ
سِ
ب َما يَ َق ُع "  .جمموع الفتاوى .258-19
َ َ
َُ ََ
اجة َوال َْم ْن َف َعة ْبَ َ
-2ما يلزم مريد التضحية إذا دخلت عشر ذي احلجة:
 إذا دخلت عشر ذي احلجة ،حرم على من أراد أن يضحي أن أيخذ من شعره ،أو أظفاره شيئاى ،حىتِ
يضحي؛وهناك قول آخر ابلكراهة ،لكن القول ابلتحرمي أقوى ،والدليل:
ْخ َذ َّن َش ْع ىراَ ،والَ يَ ْق ِل َم َّن
 )1حلديث أم سلمة مرفوعاى" :إِ َذا َد َخ َل ال َْع ْش ُر َو ِع ْن َدهُ أُ ْ
ض ِحيَّة يُ ِري ُد أَ ْن يُ َ
ض ِح َي ،فَالَ َأي ُ
ظُُف ىرا".
()7
 )2ويف رواية" :إِذَا َد َخلَ ِ
ش ِرهِ َش ْي ئىا" .
س ِم ْن َش َع ِرِه َوبَ َ
ض ِح َي ،فَ َال يََ َّ
َح ُد ُك ْم أَ ْن يُ َ
ت ال َْع ْش ُرَ ،وأ ََر َ
اد أ َ
 ))6أخرجه الحافظ أبو موسى في الوظائف وحسنه (انظر :المغني .)632/8
))7أخرجه مسلم برقم (.40-39 )1977
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ولكن لو فعل املضحي شيئا من هذا من الذي عليه؟
 هل يفسد أضحيته؟ ال التفسد أضحيته بذلك. و هل عليه فدية؟ ال ليس عليه فدية ،ونقل اإلمجاع على ذلك بعض أهل العلم.الحظ:
 هذا احلكم خاص بصاحب األضحية ،وأما من َنب عنه يف شرائها ،أو ذْبها ،أو توزيعها ،فليس داخالى يفهذا احلكم ،وكذلك أهل بيته ليسوا داخلني يف هذا احلكم.

مايستحب للمضحي:
 أن يذبح بنفسه إن قدر على ذلك ،ألنه قربة ،ومباشرة القربة أفضل من تفويض إنسان آخر فيها ،فإن ملحيسن الذبح فاألوىل توليته مسلما حيسنه.
مسألة:
 لو وكل إنساَنى أن يذبح عنه ،والوكيل يف بلد آخر ،وبلد الوكيل "أي املوكل ابلذبح" سيصلون العيد قبل بلداملوكِل صاحب األضحية ،فهل جيوز للوكيل أن يذبح ،أم ينتظر حىت دخول وقت الذبح عند صاحب
َ
األضحية؟
إذا اختلفت املواقيت بني بلد الوكيل واملوكِل ،فالعربة يف ذلك ببلد الوكيل .
ولو أخرها إىل أن تدخل صالة العيد يف بلد املوكِل  :فهو حسن ،فاألضحية وقتها موسع  ،إىل آخر أايم
التشريق .

ِ
ِ َّ ِ ِ ِ
ِ
ت وج ِهي لِلَّ ِذي فَطَر َّ ِ
 قَ َ ِِني ،إِ َّن
يم َحنِي ىفاَ ،وَما أ َََن م َن الْ ُم ْش ِرك َ
الس َم َوات َو ْاأل َْر َ
ض َعلَى ملة إبْ َراه َ
َ
ال" :إين َو َّج ْه ُ َ ْ َ
ِ
ص َالِيت ونُس ِكي وَْحمياي وَمََ ِايت َِِّ
ِ
َّلل َر ِ
ك
ني ،اللَّ ُه َّم ِم ْن َ
ك أ ُِم ْر ُ
يك لَهَُ ،وبِ َذلِ َ
ني َال َش ِر َ
ت َوأ َََن م َن ال ُْم ْسل ِم َ
ب ال َْعالَ ِم َ
َ َ ُ َ َ َ َ
ك ،وعن ُحمَ َّمد وأ َُّمتِ ِه ِابس ِم َِّ
اَّللَ ،و َّ
اَّللُ أَ ْك َربُ" ُُثَّ ذَبَ َح "حسن إسناده شعيب األرَنؤوط.
ْ
َولَ َ َ َ ْ
َ
نصيحة حول املزاح يف أمر األضحية:
 مع دخول موسم األضاحي يكثر املزاح حول األضحية ،ويكثر يف مواقع التواصل "النكت" و "الكومكس"،وَنو هذا.
 -فنصيحة:

 األضحية شعرية من شعائر هللا ،يتقرب هبا املؤمن إىل ربه ،كما قال هللا" :والْب ْد َن جعلْناها لَ ُكم ِمن َشعائِ ِر َِّاَّلل
َ ُ ََ َ َ ْ ْ َ
لَ ُكم فِيها َخري فَاذْ ُكروا اسم َِّ
ص َو َّ
ك
وهبَا فَ ُكلُوا ِم ْن َها َوأَط ِْع ُموا الْ َقانِ َع َوال ُْم ْع ََّ
اف فَِإذَا َو َجبَ ْ
ت ُجنُ ُ
َت َك َذلِ َ
ْ َ ْ
اَّلل َعلَْي َها َ
ُ َْ
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ال َّ
َّرَها لَ ُك ْم
َّرََن َها لَ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن * لَ ْن يَنَ َ
وم َها َوَال ِد َما ُؤ َها َولَ ِك ْن يَنَالُهُ التَّ ْق َوى ِم ْن ُك ْم َك َذلِ َ
اَّللَ ُحلُ ُ
َسخ ْ
ك َسخ َ
ِ
ِ
لِتُ َكِربُوا َّ
ني" احلج .37 :36
اَّللَ َعلَى َما َه َدا ُك ْم َوبَش ِر ال ُْم ْحسنِ َ
ك ومن ي ع ِظم َشعائِر َِّ
ات َِّ
ِ
ِ
ك ومن ي ع ِظم حرم ِ
ِ ِ
اَّلل
 وقال" :ذَل َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َاَّلل فَ ُه َو َخ ْري لَهُ ع ْن َد َربه" احلج ،30:وقال" :ذَل َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ
فَِإ ََّنَا ِم ْن تَ ْق َوى الْ ُقلُ ِ
وب" احلج32:
 فهذه الشعرية العظيمة ليست جماال للسخرية وال إلرسال النكات حوهلا. وكذلك مسألة اللعب ابألضحية ...أو التسلية هبا ...أو تصوير مقاطع الفيديو الضاحكة حوهلا ...كل هذاحيتاج إىل إعادة ضبط.
 "اي عم بالش مبالغة ...الناس مش قصدها تَتيق ...بالش تضيقوا على الناس" -هذه اجلملة حتديداى حتتاج إىل وقفات ...ألَنا ابلفعل تشكل خطاى منهجياى يف احلياة لدى كثري من الناس .

 مسألة عدم التوقري ألمور الدين ...و االعَتاض على أقوال أهل العلم بال أي حجة أو دليل ...و هذا و هللاأمر خطري جداى.

مت ْبمد هللا
شاهدوا الدرس للنشر على النت يف قسم تفريغ الدروس يف منتدايت الطريق إىل هللا وتفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

"كيف نقسم األضحية" من سلسلة "فقه األضحية والعقيقة"
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