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بسم الله الرحمن الرحيم

بحث مخترص يف األضحية

بسم الله والحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله وعىل آله وصحبه أجمعني

تعريف األضحية:
ُذبح ضحوةً .أو يوم األضحى.
لغ ًة :الشّ ا ُة الّ ِتي ت ُ
مخصوص ٍة.
رشعاً :ما يُ ّ
ذك تق ُّربًا إِىل اللّ ِه تعاىل يف أيّ ِام ال ّنح ِر ِبرشائِط ُ

ِ
األضحيّ ِة ودلِيلُها:
رشو ِعيّ ُة
م ُ

ِ
ـاب فقولُـ ُه تعــاىل{ :ف ََصــل لِربِّـ َـك وان َحـ ْر} [الكوثــرِ ]2 :قيــل يف ِ
تفسـرِ ِه:
رشوعـ ٌة إِجام ًعــا بِال ِكتـ ِ
ـاب ُّ
والسـ ّن ِة :أ ّمــا ال ِكتـ ُ
األضحيّـ ُة م ُ
صـ ِّـل صــاة العيـ ِـد وان َحـ ِر البُــدن.
السـ ّن ُة فأحاديــث كثــرة منهــا ِ
ـس بــنِ مالِـ ٍ
ـك ِ
حديـ ِ
ـث أنـ ِ
ـي صـ ّـى اللّـ ُه عليـ ِه وسـلّم
وأ ّمــا ُّ
رض اللّـ ُه عنـ ُه أنّـ ُه قــال :ض ّحــى ال ّن ِبـ ُّ
بِكبشـ ِن أملحـ ِن أقرنـنِ ،ذبح ُهــا بيـ ِـد ِه ،وسـ ّمى وكـ ّـر ،ووضــع رِجلـ ُه عــى ِص ِ
فاح ِهــا[ .مســلم]
عت التّ ِ
ش ِ
شعت فيها صال ُة ال ِعيدينِ وزكا ُة املال.
السن ُة الّ ِتي ُ ِ
وقد ُ ِ
السن ِة الثّانِي ِة من الهِجر ِة ال ّنب ِويّ ِة ،وهي ّ
ضحي ُة يف ّ

حكمها:
ـح القولـ ِن ِعنــد مالِـ ٍ
وســف
ـك ،وإِحــدى رِوايتـ ِن عــن ِأب يُ ُ
ذهــب ُجم ُهــو ُر الفُقهــا ِء ،ومن ُهـ ُم الشّ ــا ِف ِع ّي ُة والحنابِلـ ُة ،و ُهــو أرجـ ُِ
ر ،وأرا َد أح ُدكُــم أن يُض ِّحــي فــا
إِىل أ ّن
األضح ّيــة ُس ـ ّن ٌة ُمؤكّــدةٌ .ألدلــة؛ منهــا قولُـ ُه علي ـ ِه ّ
الصــا ُة ّ
والســا ُم« :إِذا دخـ َـل الع ـ ُ
ر ِه شــيئًا» [مســلم].
ـس مــن شــع ِر ِه وال مــن بـ ِ
َيـ َّ
ووجـ ُه ال ّداللـ ِة يف هــذا ِ
الحديـ ِ
ـث أ ّن ال ّر ُســول صـ ّـى اللّـ ُه عليـ ِه وسـلّم قــال« :وأراد أح ُدكُــم» فجعلـ ُه مف ّوضً ــا ِإىل ِإرادتـ ِه ،ولــو
كانـ ِ
ـس مــن شــع ِر ِه شــيئًا حتّــى يُض ِّحــي».
ـت التّضحيـ ُة واجبـ ًة القتــر عــى قولِـ ِه« :فــا ميـ ّ
ومنهــا أيضً ــا أ ّن أبــا بك ـ ٍر و ُعمــر ِ
والســنتنيِ ،مخاف ـ َة أن يُــرى ذلِــك وا ِج ًبــا .وهــذا
الســنة ّ
رض اللّ ـ ُه عن ُهــا كانــا ال يُض ِّحيــانِ ّ
الصحابـ ِة
الص ِنيـ ُع من ُهــا يـ ُدل عــى أنّ ُهــا علِــا مــن ال ّر ُســول صـ ّـى اللّـ ُه عليـ ِه وسـلّم عــد َم ال ُوجـ ِ
ـوب ،ومل يُــر َو عــن أحـ ٍـد مــن ّ
ّ
ِخـ ُ
ـاف ذلــك.
ـب هــو املــر ِو ُّي عــن مح ّمـ ٍـد وزُفــر وإِحــدى ال ِّروايت ـ ِن عــن ِأب يوســف.
وذهــب أبُــو ح ِنيفــة إِىل أنّهــا واجب ـ ٌة .وهــذا املذهـ ُوبــه قــال ربِيعـ ُة واللّيــثُ بـ ُن سـ ٍ
ـي والثّــور ُِّي ومالـ ٌـك يف أحــد قوليــه .واســتدلُّوا عــى ذلِــك بِقولِـ ِه تعــاىل{ :ف ََصــل
ـعد واألوزا ِعـ ُّ
لِربِّـ َـك وان َحـ ْر} [الكوثــر ]2 :فقــد ِقيــل يف ِ
ـب
تفسـرِ ِه صــل صــا َة ال ِعيـ ِـد وانحـ ِر ال ُبــدنَ ،و ُمطلـ ُـق األمـ ِر لِل ُو ُجـ ِ
ـوب ،ومتــى وجـ َ
عــى ال ّن ِبــي صــى اللـ ُه عليـ ِه وسـلّم وجــب عــى األ ّمـ ِة ألِنـ ُه قُدوتُهــا.

1

FB.com/DrShaal

د.محمد خير ّ
الشعال

www.Dr-Shaal.com

ـح فــا يقربـ َّن ُمصالّنــا» [ابــن ماجــه والحاكــم ووافقــه
ـي صـ ّـى اللّـ ُه علي ـ ِه وسـلّمَ « :مــن كان ل ـ ُه ســع ٌة ومل يُضـ ِّ
وبِقــول ال ّن ِبـ ِّ
ـرك التّضحي ـ ِة ،والو ِعي ـ ُد إِنّ ــا يكــو ُن عــى تـ ِ
الذهبــي] وهــذا كالوعيـ ِـد عــى تـ ِ
ـب.
ـرك الواجـ ِ

هل تجب التضحية أو تسن عىل كل شخص؟
الوجوب.
ِالوجوب يقولون :إِنّها واجِب ٌة عي ًنا عىل كل من ُوجِدت في ِه رشائِ ُط
الحنفي ُة القائلون بِ
ِ
شخص ِ
وسبعِ البدن ِة إِنّ ا تُج ِزئُ عن ٍ
واح ٍد.
وسبعِ البقر ِة ُ
فاألضح ّي ُة الواحد ُة كالشّ ا ِة ُ

ِالس ـ ِّن ّي ِة فمن ُهــم مــن يقــول :إِنّهــا س ـ ّن ُة ع ـ ٍن أيضً ــا ،كالقــول املــر ِو ِّي عــن ِأب يُوســف ف ِعنــد ُه ال يج ـ ِزئُ
وأ ّمــا القائِلُــون ب ُّاألضح ّيــ ُة الواحــد ُة عــن الشّ ِ
ــخص وأهــل بيتــ ِه أو غري ِهــم.
ومن ُهــم مــن يقــول :إِنّهــا ُس ـ ّن ُة ع ـ ٍن ولــو ُحكـ ًـا ،مبعنــى أ ّن كُل ِ
ـب بِهــا ،وإِذا فعلهــا واح ـ ٌد ِب ِن ّي ـ ِة نفس ـ ِه وحــد ُه
واحـ ٍـد ُمطالـ ٌ
مل تقــع إِالّ عنــه ،وإِذا فعلهــا ِب ِن ّيـ ِة إِرش ِ
ـواب ،أو ِب ِن ّيـ ِة كونِهــا لِغـرِ ِه أسـ ِ
ـقطت الطّلــب ع ّمــن أرشك ُهــم أو أوقعهــا
اك غــره يف الثّـ ِ
ـب عنــه ،وإِذا ض ّحــى نا ِويًــا
عن ُهــم .وهــذا ُ
رأي املالِ ِك ّي ـ ِة ،وإِيضا ُح ـ ُه أ ّن الشّ ــخص إِذا ض ّحــى نا ِويًــا نفس ـ ُه فقــط ســقط الطّلـ ُ
ـت التّ ِ
الصغــار ،وقعـ ِ
ـواب -قبــل الذّبـ ِح -ولــو
رك غــر ُه يف الثّـ ِ
ضحيـ ُة عنهــم ،ويجــو ُز لـ ُه أن يُـ ِ
نفسـ ُه وأبويـ ِه الف ِقرييــنِ وأوالد ُه ِّ
كانُــوا أكــر مــن ســبع ٍة بِثـ ِ
ـاث رشائِــط:
األوىل -أن يسكُن مع ُه.
الثّانِي ُة -أن يكُون قرِي ًبا ل ُه وإِن ب ُع ِ
دت القراب ُة ،أو زوج ًة.

رشكُـ ُه وجوبًــا كأبويـ ِه ِ
وصغــا ِر ولـ ِـد ِه الفقـرا ِء ،أو ت ُّرب ًعــا كاألغ ِنيــا ِء منهــم وكعـ ٍّم وأ ٍخ وخــا ٍل .فـ ِإذا
الثّالِثـ ُة -أن يُن ِفــق عــى َمــن يُ ِ
ـب ع ّمــن أرشك ُهــم.
ُو ِجــدت هـ ِـذ ِه ّ
الشائِـ ُط ســقط الطّلـ ُ
ـت ِ
وس ـ ّنة كِفاي ـ ٍة يف حـ ِّـق أهــل البيـ ِ
رأي
الواحـ ِـد ،وهــذا ُ
ِالس ـ ِّنيّ ِة َمــن يجعلُهــا ُس ـ ّنة ع ـ ٍن يف حـ ِّـق الـ ـ ُمنف ِر ِدُ ،
ومــن القائِلِــن ب ُّ
الشّ ــا ِف ِعيّ ِة والحنابِل ـ ِة .فقــد قالُــوا :إِ ّن الشّ ــخص يُض ِّحــي ب ِ
ِاألضحيّ ـ ِة الواحــد ِة -ولــو كانــت شــاةً -عــن نفس ـ ِه وأهــل بي ِت ـ ِه.

ِ
األضح ّي ُة املنذُورةُ:

اتّفق الفقها ُء عىل أ ّن نذر التّ ِ
ضحي ِة يو ِج ُبها ،سوا ٌء أكان ال ّنا ِذ ُر غ ِن ًّيا أم ف ِق ًريا..
األضح ّيـ ِة بِال ّنــذرِ :أ ّن التّ ِ
ِ
ـدي التّمتُّـعِ ،فتلــز ُم بِال ّنــذ ِر كســائِ ِر
ـوب
ودلِيــل ُو ُجـ ِ
ـب كهـ ِ
ضحيــة قُربـ ٌة لِلّـ ِه تعــاىل مــن جِنســها واجـ ٌ
ـي.
ـوب بسـ ِ
ال ُقـ ِ
ـرب ،وال ُو ُجـ ُ
ـبب ال ّنــذ ِر يســتوِي فيــه الف ِقـ ُر والغ ِنـ ُّ
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رشوط وجوبها أو سنيتها:
تجب عىل الكافر.
ّ
الش ُط األ ّول -اإلسال ُم ،فال ُ
ِالسـ ِّنيّ ِة فــا
ـب الحنفيـ ِة القائلــن بال ُوجـ ِ
الـ ّ
ـر ُط الثّـ ِ
ـوب ،وأ ّمــا َمــن قــال ب ُّ
ـب عــى الـــمسافر ،وهــذا مذهـ ُ
ـان -اإلقامـ ُة ،فــا تجـ ُ
ـرطُ.
يُشــر ُط هــذا الـ ّ
ـر عنــه باليســارِ -لحديـ ِ
ـح فــا يقرب ـ َّن ُمصالّنــا» [ابــن ماجــه
الـ ّ
ـث « َمــن كان ل ـ ُه ســع ٌة ومل يُضـ ِّ
ـر ُط الثّالِــثُ  -ال ِغنــى -ويُعـ ّ ُ
والســع ُة هــي ال ِغنــى ،ويتح ّقـ ُـق ِعنــد الحنفي ـ ِة ِبــأن ي ُكــون يف ِملـ ِ
ـك اإلنســانِ ِمائتــا ِدرهـ ٍـم أو
والحاكــم ووافقــه الذهبــي] ّ
رون دينــا ًرا ،أو يش ٌء تبلُ ـ ُغ قيمتُ ـ ُه ذلــك ،ســوى مســكن ِه وحوائج ـ ِه األصليّ ـ ِة وديون ـ ِه.
عـ ُ
ِ
وقال املال ِك ّي ُة :يتحق ُّق الغنى بِألَّ ت ِ
األضح ّي ُة بِاملض ِّحي ،بأالّ يحتاج لِثم ِنها يف رضوريات ِه يف عا ِم ِه.
ُجحف

ِ
األضح ّيـ ُةِ ،
ـوم العيـ ِـد
يحصــل ِبـ ِه
ـاج إِليـ ِه يف يـ ِ
وقــال الشّ ــا ِف ِع ّي ُة :إِنّ ــا تُسـ ُّن لِلقــا ِد ِر عليهــا ،و ُهــو مــن ملــك مــا ُ
فاضـاً عـ ّـا يحتـ ُ
رشيــقِ الثّالثـ ِة وليالِيهــا.
ـام التّ ِ
وليلتـ ِه وأيّـ ِ
الشطــانِ اشــرط ُهام ُمح ّم ـ ٌد وزُف ـ ُر ،ومل يش ـرِط ُهام أبُــو ح ِنيفــة وأبــو
ـس -البلــو ُغ والعقــل ،وهــذانِ ّ
ّ
الشطــانِ ال ّرا ِب ـ ُع والخا ِمـ ُ
ـب التّ ِ
ـي واملج ُنــونِ إِذا كانــا ُم ِ
وسيــنِ .
ضحي ـ ُة يف مــال ّ
يُ ُ
وســف ،فعند ُهــا ت ِجـ ُ
الص ِبـ ِّ

رشوط صحتها:
وقت التّ ِ
ِ
األضح ّي ِة ،ونو ٌع ير ِج ُع إِىل املض ِّحي ،ونو ٌع ير ِج ُع إِىل ِ
ضحي ِة.
رشائطها ثالث ُة أنواعٍ :نو ٌع ير ِج ُع إِىل
ِ
األضحيّ ِة يف ذاتِها:
شو ُط
ال ّنو ُع األ ّولُ ُ :

ـس،
ـر ُط األ ّول -و ُهــو ُمتّفـ ٌـق عليـ ِه بــن املذا ِهـ ِ
الـ ّ
ـب :أن ت ُكــون مــن األنعـ ِ
ـام ،وهــي اإل ِبــل ،والبقــر ُة األهلِيّـ ُة ومنهــا الجوا ِميـ ُ
والغنـ ُم ضأنًــا كانــت أو معـ ًزا ،ويُجـ ِزئُ مــن كل ذلِــك الذُّكــو ُر واإلنــاثُ .
ـح ِ
واب ِأم الطُّ ُيــورِ ،مل ِ
تضحيتُـ ُه ِبـ ِه ،لِقولِـ ِه تعــاىل{ :ولِـكُل
فمــن ض ّحــى بِحيــوانٍ مأكُــو ٍل غـرِ األنعـ ِ
تصـ ّ
ـام ،ســوا ٌء أكان مــن الـ ّد ِّ
ـام} [الحــج ]43 :وألِنّـ ُه مل ت ُن َقــل التّ ِ
ضحي ـ ُة بِغ ـرِ
أُ ّم ـ ٍة َج َعلْنــا َم ْن َس ـكًا لِيذكُ ـ ُروا ْاس ـ َم اللّ ـ ِه َعـ َـى مــا رزق ُهــم ِم ـ ْن بهيم ـ ِة األن َعـ ِ
ـي صـ ّـى اللّـ ُه عليـ ِه وسـلّم ولــو ذبــح دجاجـ ًة أو ِديـكًا ِب ِن ّيـ ِة التّ ِ
ضحيـ ِة مل يُجـزِئ.
األنعـ ِ
ـام عــنِ ال ّن ِبـ ِّ
ـان -أن تبلُــغ ِس ـ ّن التّ ِ
ضحي ـ ِةِ ،بــأن ت ُكــون ث ِن ّي ـ ًة أو فــوق الثّ ِن ّي ـ ِة مــن اإل ِبــل والبق ـ ِر واملع ـزِ ،وجذع ـ ًة أو فــوق
الـ ّ
ـر ُط الثّـ ِ
الجذعـ ِة مــن الضّ ــأنِ  ،فــا ت ُجـ ِزئُ التّ ِ
ـي
ضحيـ ُة بِ ــا ُدون الثّ ِن ّيـ ِة مــن غـرِ الضّ ــأنِ  ،وال بِ ــا ُدون الجذعـ ِة مــن الضّ ــأنِ  ،لِقــول ال ّن ِبـ ِّ
ـر علي ُكــم ،فتذب ُحــوا جذعـ ًة مــن الضّ ــأنِ » [مســلم] .واملســن ُة مــن
صـ ّـى اللّـ ُه عليـ ِه وسـلّم« :ال تذب ُحــوا إِالّ ُم ِسـ ّن ًة ،إِالّ أن يعـ ُ
ـام هــي الثّ ِن ّيـ ُة فــا فوقهــا .حــكا ُه ال ّنــو ِو ُّي عــن أهــل اللُّغـ ِة.
كل األنعـ ِ
ِ
صل اللّ ُه علي ِه وسلّم« :نِ ِ
األضح ّي ُة الجذ ُع من الضّ أنِ »[ .الرتمذي]
عمت
ولِقولِ ِه ّ

ـوب ِ
ـوب الّ ِتــي مــن شــأنِها أن تُن ِقــص الشّ ــحم أ ِو اللّحــم إِالّ مــا
ـر ُط الثّالِــثُ  -ســامتُها مــن ال ُع ُيـ ِ
الـ ّ
الفاحش ـ ِة ،وهــي ال ُع ُيـ ُ
اس ـتُث ِني.
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ِ
األنــف ،وال
البــن عو ُرهــا ،وال مقطُوعــ ُة اللِّســانِ بِال ُكلِّ ّيــ ِة ،وال الجدعــا ُء وهــي مقطُوعــ ُة
فــا تُقبــل العميــا ُء ،وال العــورا ُء ِّ ُ
ـن مرضُ هــا ،أي ال ِتــي يظهـ ُر مرضُ هــا لِمــن يراهــا .ومــا شــابه ذلــك مــن العيــوب
مقطُوعـ ُة األذُنـ ِن أو إِحدا ُهــا ،وال املرِيضـ ُة البـ ِّ ُ
الفاحشــة.
ـر ُط ال ّرا ِب ـ ُع -أن ت ُكــون مملُوك ـ ًة لِلذّا ِب ـ ِح ،أو مأذُونًــا ل ـ ُه فيهــا رصاح ـ ًة أو دالل ـ ًة ،ف ـ ِإن مل ت ُكــن كذلِــك مل تُج ـزِئِ التّ ِ
ضحي ـ ُة
الـ ّ
بِهــا عــنِ الذّا ِبـ ِح.
ال ّنو ُع الث ِّان :رشائِ ُط تر ِج ُع إِىل امل ُض ِّحي:
يُشرت ُط يف املض ِّحي لص ّح ِة التّ ِ
ش ٍ
وط:
ضحي ِة ثالث ُة ُ ُ

ـر ُط األ ّول -نِ ّيـ ُة التّ ِ
رســول
الـ ّ
ضحيـ ِة :ألِ ّن الذّبــح قــد ي ُكــو ُن لِلّحـ ِـم ،وقــد ي ُكــو ُن لِلقُربـ ِة ،وال ِفعــل ال يقـ ُع قُربـ ًة إِالّ بِال ِّن ّيـ ِة ،قــال ُ
اللّـ ِه صـ ّـى اللّـ ُه عليـ ِه وسـلّم« :إِنّ ــا األعــال بِال ِّن ّيـ ِ
ـات ،وإِنّ ــا لِـكُل امـرِئٍ مــا نــوى» [البخــاري ومســلم]
الســا ِبقِ عــى الذّب ـ ِح ،ســوا ٌء أكان هــذا التّع ِي ـ ُن ِبـ ِ
ـرا ِء
الـ ّ
ـر ُط الثّـ ِ
ـان -أن تكــون الني ـ ُة ُمقارِن ـ ًة للذّب ـ ِح أو مقارن ـ ًة للتّع ِي ـ ِن ّ
الشّ ــا ِة أم ِب ِإفرازِهــا ِمـ ّـا ميلِ ُك ـ ُه ،وســوا ٌء أكان ذلِــك لِلتّط ـ ُّو ِع أم لِنــذ ٍر يف ال ِّذ ّم ـ ِة.
ِ
رأســا ،فـ ِإن شــارك مل ِ
األضح ّيـ ِة.
ـح عــنِ
الـ ّ
ـر ُط الثّالِــثُ  -أالّ يُشــارِك امل ُض ِّحــي فيــا يحت ِمــل ّ ِ
الشكــة َمــن ال يُرِيـ ُد القُربــة ً
يصـ ّ
كل منهــا يُجـ ِزئُ عــن ســبع ٍة عنــد الجمهــو ِر كــا مـ ّر.
ـاح هــذا ،أ ّن البدنــة والبقــرة ٌّ
وإِيضـ ُ
فـ ِإذا اشــرك فيهــا ســبع ٌة ،فــا بُـ ّد أن يكــون كل واحـ ٍـد من ُهــم ُمريـ ًدا لِلقُربـ ِة ،و ِإنِ اختلــف نو ُعهــا .فلـ ِو اشــرى ســبع ٌة أو أقــل
واحـ ٌد من ُهـ ُم التّ ِ
رشك فيهــا ِسـتّ ًة أو أقــل ،وأراد ِ
بدنـ ًة ،أ ِو اشـراها ِ
رشيـ ِ
ضحيــة ،وآخـ ُر هــدي امل ُتعـ ِة،
ـك فيهــا ،ثُـ ّم ِ
واحـ ٌد ِب ِن ّيـ ِة التّ ِ
ـس ك ّفــارة ال ـ ّد ِم عــن تـ ِ
ـرك املِيقـ ِ
وثالِــثٌ هــدي الق ـرانِ  ،ورا ِب ـ ٌع ك ّفــارة الحلِـ ِ
ـات ،وســا ِد ٌس هــدي التّط ـ ُّوعِ ،وســا ِب ٌع
ـف ،وخا ِمـ ٌ
الع ِقيقــة عــن ولـ ِـد ِه أجزأت ُهــم البدنـ ُة .ب ِِخـ ِ
ـاف مــا لــو كان أح ُد ُهــم يُرِيـ ُد ُســبعها لِيأكُلـ ُه ،أو لِ ُيط ِعــم أهلـ ُه ،أو لِيبِيعـ ُه ،فــا
تُجـ ِزئُ عــنِ اآلخرِيــن ال ِّذيــن أرا ُدوا القُربــة.
وأب يُوسف ومح ّم ٍد.
هذا قول ِأب ح ِنيفة ِ
وخالف ُه ـ ُم الشّ ــافع ّي ُة والحنابِل ـ ُة فأجــازُوا أن يش ـرِك ُمرِي ـ ُد التّ ِ
ضحي ـ ِة أو غريِهــا مــن ال ُق ُربـ ِ
ـات مــع ُمرِيـ ِـد اللّحـ ِـم ،ألِ ّن ال ِفعــل
يص ـ ُر قُرب ـ ًة مــن كُل ِ
رشي ِكـ ِه ،فعــد ُم ال ِّن ّي ـ ِة مــن ِ
إِنّ ــا ِ
ـدح يف قُرب ـ ِة البا ِقــن.
واحـ ٍـد ِب ِن ّي ِت ـ ِه ال ِب ِن ّي ـ ِة ِ
أحد ِهــم ال يقـ ُ
وقــال املالِ ِكيّـ ُة :ال يجــو ُز االِشـ ِـر ُاك يف الثّمــنِ أ ِو اللّحـ ِـم ،فـ ِإنِ اشــرك جامعـ ٌة يف الثّمــنِ ِ ،بــأن دفــع كُل واحـ ٍـد من ُهــم ُجــز ًءا منـ ُه،
ـت الشّ ــا ُة أ ِو البدنـ ُة ُمشــرك ًة بين ُهــم مل تُجـزِئ عــن ِ
واحـ ٍـد من ُهــم ،ب ِِخـ ِ
أ ِو اشــركُوا يف اللّحـ ِـمِ ،بــأن كانـ ِ
ـواب
ـاف إِرشاكِ ِهــم يف الثّـ ِ
ِم ّمــن ض ّحــى بِهــا قبــل الذّبـ ِح كــا مـ ّر.

وقت التّ ِ
ضحية:
ُ
ِ
الوقت:
بداي ُة
ـوم ال ّنحـرِ ،وهــو يــو ُم العيـ ِـد .لكنهـ ُم اشــرطُوا يف ِص ّح ِتهــا لِمــن
ـت التّضحيـ ِة عنــد طلــو ِع فجـ ِر يـ ِ
قــال الحنفيـ ُة :يد ُخــل وقـ ُـح بعــد صــا ِة العيـ ِـد ،ولــو قبــل ال ُخطبـ ِة ،إِالّ أ ّن األفضــل تأخـ ُر ُه إِىل مــا بعــد ال ُخطبـ ِة.
يُض ِّحــي أن يكــون الذّبـ ُ
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ـت التّضحي ـ ِة بعــد طلُــو ِع الشّ ـ ِ
ـمس يــوم ِعيـ ِـد ال ّنح ـ ِر بِ ِقــدا ِر مــا
وقــال الشّ ــافعي ُة ،و ُهــو أح ـ ُد أقــوا ٍل لِلحنابل ـ ِة :يد ُخــل وقـ ُيس ـ ُع ركعت ـ ِن خفيفت ـ ِن و ُخطبت ـ ِن خفيفت ـنِ.

وقت التّ ِ
نِهاي ُة ِ
ضحي ِة:

ذهــب الحنفيـ ُة واملالِ ِكيّـ ُة والحنابِلـ ُة إِىل أ ّن أيّــام التّ ِ
ـام التّرشيــقِ ،
ضحيـ ِة ثالثـ ٌة ،وهــي يــو ُم ال ِعيـ ِـد ،واليومــانِ األ ّوالنِ مــن أيّـ ِ
ـوم ِ
ـروب شـ ِ
رشيــقِ .
ـت التّضحيـ ِة بِغـ ِ
ـام التّ ِ
ـام املذكُــور ِة ،وهــو ثــاين أيّـ ِ
األخـرِ مــن األيّـ ِ
ـمس اليـ ِ
فينتهــي وقـ ُ
اس ِ
وأنسا وابن ع ّب ٍ
رض اللّ ُه عن ُهم أخ ُربوا أ ّن أيّام ال ّنح ِر ثالث ٌة.
واحت ُّجوا بِأ ّن ُعمر وعلِ ًّيا وأبا ُهريرة ً

وقــال الشّ ــا ِف ِع ّي ُة :و ُهــو القــول اآلخ ـ ُر لِلحنابِل ـ ِة أيّــا ُم التّ ِ
ـوم الثّالِـ ِ
وب شـ ِ
ـام
ضحي ـ ِة أربع ـ ٌة ،تنتهــي ِب ُغ ـ ُر ِ
ـث مــن أيّـ ِ
ـمس اليـ ِ
ذبــح» [ابــن حبــان وأحمــد].
ــام التّرشِيــقِ
والســا ُم« :كُل أيّ ِ
التّرشِيــقِ  ،وحجتهــم قولُــ ُه عليــ ِه ّ
الصــا ُة ّ
ٌ

التّ ِ
ليال أيّ ِام ال ّنحرِ:
ضحي ُة يف ِ

ـام ال ّنحـرِ ،وإِنّ ــا ِ
أ ّمــا ليلـ ُة عيـ ِـد األضحــى فليســت وقتًــا لِلتّ ِ
ضحيـ ِة ِبــا ِخـ ٍ
الخـ ُ
ـاف يف
ـاف ،وكذلِــك اللّيلـ ُة الــ ُمتأ ِّخر ُة مــن أيّـ ِ
ـام ال ّنحـرِ.
توسط ِة بــن أيّـ ِ
اللّيلتـ ِن أ ِو اللّيـ ِ
ـال الــ ُم ِّ
فاملالِ ِك ّي ـ ُة يقُولُــون :ال ت ُج ـ ِزئُ التّ ِ
توسط ِة تُج ـ ِزئُ مــع
ضحي ـ ُة فيهــا .وقــال الحنابِل ـ ُة والشّ ــافعي ُة :إِ ّن التّضحيــة يف اللّيــا ِيل الـ ـ ُم ِّ
ضحيـ ِة ليـاً مــا لــو كان ذلــك لحاجـ ٍة ،كاشــتغال ِه نهــا ًرا بِ ــا مين ُعـ ُه مــن التّ ِ
الكراهـ ِة ،واســتثنى الشّ ــافع ّي ُة مــن كراهيـ ِة التّ ِ
ضحي ِة،
ـر الفُقـرا ِء ليـاً ،أو ُسـ ُهول ِة ُحضُ و ِر ِهــم.
أو مصلحـ ٍة كتيـ ُّ ِ

األكل من األضحية:
صل اللّ ُه علي ِه وسلّم« :إِذا ض ّحى أح ُدكُم فليأكُل من أُ ِ
ضح ّي ِت ِه»[ .أحمد]
قال ّ

ـث ،ويتّ ِخــذ الثُّلــث ِضيافـ ًة ألِقاربـ ِه ِ
واألفضــل أن يتصـ ّدق بِالثُّلـ ِ
ـي ،وقــد
وأصدقائِـ ِه ،وي ّد ِخــر الثُّلــث ،ولـ ُه أن يهــب الف ِقــر والغ ِنـ ّ
ـاس ِ
ـح عــن ابــنِ ع ّبـ ٍ
ـي صـ ّـى اللّـ ُه عليـ ِه وسـلّم قــال :ويُط ِعـ ُم أهــل بيتـ ِه الثُّلُــث،
صـ ّ
رض اللّـ ُه عن ُهــا يف صفـ ِة أُضح ّيـ ِة ال ّن ِبـ ِّ
الســؤال بِالثُّلـ ِ
ـث.
ويُط ِعـ ُم فُقـراء ِجريانـ ِه الثُّلُــث ،ويتصـ ّد ُق عــى ُّ
ِ
األضح ّيـ ِة وإِطعــام األغ ِنيــا ِء واالِ ِّدخــار لِ ِعيالِـ ِه متت ِنـ ُع كُلُّهــا ِعنــد الحنفيـ ِة يف
وها ُهنــا تنبِيـ ٌه ُم ِهـ ٌّم و ُهــو أ ّن أكل الــ ُمض ِّحي مــن
ِ
ـب الشّ ــا ِف ِع ّي ِة أيضً ــا .وذهــب املالِ ِك ّيـ ُة والحنابِلـ ُة إِىل أ ّن املنـذُورة كغريِهــا يف جــوا ِز األكل.
األضح ّيـ ُة املنـذُورةُ ،و ُهــو مذهـ ُ
ـدب لِل ُمض ِّحــي الجمـ ُع بــن األكل مــن أُ ِ
ضح ّي ِتـ ِه والتّصـ ُّدقِ واإلهــدا ِء ِبــا حـ ٍّد يف ذلِــك ِبثُلـ ٍ
ـث وال غـرِ ِه ومل
وقــال املالِ ِك ّيـ ُة :يُنـ ُ
يُف ِّرقُــوا بــن منـذُور ٍة وغريِهــا.
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لتّ ِ
ضحي ُة عنِ امل ِّي ِت:

إِذا أوىص امل ِّي ُت بِالتّ ِضحي ِة عن ُه ،أو وقف وقفًا لِذلِك جاز بِاالِتِّفاقِ .

ف ِإن كانت واجِب ًة بِال ّنذ ِر وغريِ ِه وجب عىل الوار ِِث إِنفا ُذ ذلِك.

ـوص بِهــا فــأراد الــوارِثُ أو غ ـ ُر ُه أن يُض ِّحــي عن ـ ُه مــن مــال ِ
أ ّمــا ِإذا مل يُـ ِنفس ـ ِه ،فذهــب الحنفي ـ ُة واملالِ ِك ّي ـ ُة والحنابِل ـ ُة إِىل
جــوا ِز التّ ِ
ضحيـ ِة عنـ ُه ،إِالّ أ ّن املالِ ِك ّيــة أجــازُوا ذلِــك مــع الكراهـ ِة .وإِنّ ــا أجــازُو ُه ألِ ّن املــوت ال مينـ ُع التّقـ ُّرب عــنِ امل ِّيـ ِ
ـت كــا
ـج.
يف ّ
الصدقـ ِة والحـ ِّ
رســول اللّـ ِه صـ ّـى اللّـ ُه عليـ ِه وسـلّم ض ّحــى بِكبشـ ِن أح ُد ُهــا عــن ِ
ـح مــن أُ ّم ِتـ ِه.
ـح أ ّن ُ
نفسـ ِه ،واآلخـ ُر ع ّمــن مل يُضـ ِّ
وقــد صـ ّ
ـت ال ي ُجــو ُز بِغـرِ ِ
وصيّـ ٍة أو وقـ ٍ
وذهــب الشّ ــا ِف ِعيّ ُة إِىل أ ّن الذّبــح عــنِ امليِّـ ِ
ـف.
ِ
الص ِ
دقات مقامها؟
هل يقُو ُم غ ُري
األضح ّي ِة من ّ

ِ
الصدقـ ِ
ـام ال ّنحـ ِر مل ي ُكــن ذلِــك
ال يقــو ُم غـ ُر
ـات مقامهــا حتّــى لــو تصـ ّدق إنســا ٌن بشــا ٍة ح ّيـ ٍة أو بقيم ِتهــا يف أيّـ ِ
األضح ّيـ ِة مــن ّ
ُمغ ِن ًيــا لـ ُه عــنِ األضح ّيـ ِة ،ال ِسـ ّيام إِذا كانــت واجِبـ ًة ،وذلِــك أ ّن ال ُوجــوب تعلّــق ِب ِإراقـ ِة الـ ّد ِم ،واألصــل أ ّن ال ُوجــوب إِذا تعلّــق
ـوم.
بِفعــلٍ ُمعـ ّ ٍ
والصـ ِ
كالصــا ِة ّ
ـن ال يقــو ُم غـ ُر ُه مقامـ ُه ّ
[مرجع البحث :املوسوعة الفقهية الكويتية]
والحمد لله رب العاملني
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