
 ثمانون مسألة يف أحاكم األضحية
 

 عقيل بن سالم الشمري

  
 :وبعد واملرسلني، األنبياء أرشف ىلع والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد 

فإنَّ تعظيم شعائر اهلل من تقوى القلوب، وألن شعرية األضايح تتكرر يف لك موسم فقد أحببت أن أمجع مسائلها، 
سبع وسبعني مسألة مما ذكرها أهل العلم يف كتبهم، أو أجابوا السائلني عنها، فرمحهم اهلل  وقد يَّسَّ اهلل أن مجعت

لوا نلا عناء العلم فقربوا املسائل وبسطوها، فناهلم عناء ابلحث، ونانلا عناء اجلمع!.  رمحة واسعة؛ فقد سهَّ
ما أين لم أعنِت بالعزو كثريًا؛ ألين لم أمجعها ولم أراِع يف مجيع هلذه املسائل الرتتيب؛ ألين مجعتها ىلع زمن متفاوت، ك

ىلع صفة ابلحث العليم املوثق من املصادر واملراجع، وإنما مجعتها تذكرة للخطيب، وتسهيالً لعموم املسلمني، سائال 
  اهلل أن يتقبَّل هذه األحرف مين، وأن جيعلها يف مزيان حسنات وادلي، وإىل املسائل:

 
 األضحية:تعريف  املسألة األوىل:

باً هلل.  يه: ما يذبح من بهيمة األنعام أيام عيد األضىح تقرُّ
 

 سبب تسميتها: املسألة اثلانية:
 قيل يف ذلك نسبة لوقت الضىح ألنه هو الوقت املرشوع بلداية األضحية.

 
  األدلة ىلع مرشوعيتها: املسألة اثلاثلة:

  يدل ىلع مرشوعيتها ما ييل:
 العزيز:األدلة من الكتاب  -1
قوهل تعاىل "فصلِّ لربك واحنر" فقد فَّسها ابن عباس ريض اهلل عنهما بقوهل: وانلحر: النسك واذلبح يوم األضىح،  -أ

  (.9/249وعليه مجهور املفَّسين كما حاكه ابن اجلوزي يف زاد املسري )
  األدلة من السنة:-2

 يدل ىلع مرشوعيتها ما ييل:



ضىح انليب صىل اهلل عليه وسلم بكبشني أملحني، فرأيته واضعاً قدمه ىلع حديث أنس ريض اهلل عنه قال:  -أ
 صفاحهما يسيم ويكِّبِّ فذحبهما بيده " متفق عليه.

عن أم سلمة ريض اهلل عنها أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال: " إذا دخلت العرش وأراد أحدكم أن يضيح فال  -ب
 (.5232يمس من شعره وبرشه شيئا " مسلم )

من ذبح بعد الصالة فقد تم نسكه وأصاب »عن الِّباء بن اعزب ريض اهلل عنه أن انليب صىل اهلل عليه وسلّم قال:  -ج
 ( .5225رواه ابلخاري)«. سنة املسلمني

  اإلمجاع: -3
  (، واختلفوا يف حكمها كما سيأيت.11/95وقد أمجع العلماء ىلع مرشوعيتها، كما حاكه ابن قدامة يف املغين )

 
  حكمها: سألة الرابعة:امل

 بعد االتفاق ىلع مرشوعيتها اختلف أهل العلم يف حكمها ىلع قولني:
  القول األول: اجلمهور إىل أنها سنة مؤكدة، واستدلوا بما ييل:

حديث أم سلمة ريض اهلل عنها أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال: "إذا دخلت العرش وأراد أحدكم أن يضيح  -1
 (.5232شعره وبرشه شيئا" مسلم )فال يمس من 

 ووجهة ادلاللة: قوهل )أراد( فتعليق األضحية ىلع اإلرادة ديلل ىلع عدم الوجوب.
 صح عن أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهما أنهما ال يضحيان خمافة أن يعتقد انلاس أنها واجبة. -2

حه فضيلة الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل، القول اثلاين: ذهب أبو حنيفة واألوزايع إىل أنها واجبة ىلع القادر،  ورجَّ
 واستدلوا:

 فعل انليب صىل اهلل عليه وسلم، واألصل االقتداء به. -1
قوهل صىل اهلل عليه وسلم: "من وجد َسَعًة ألن يضيح فلم يضِح فال حيرض مصالنا " أخرجه ابن ماجه وأمحد،  -2

 (.16/3ورجح احلافظ وقفه ) الفتح 
 فعل، جمرد أنها أو صحتها لعدم إما الوجوب، ىلع تدل ال الوجوب وأدلة مؤكدة، سنة أنها –أعلم واهلل–واذلي يظهر 

ل، إال أنه ال ينبيغ للقادر تركها ملا فيها من العبودية هلل األصو علم يف مقرر هو كما بذاته للوجوب يصل ال والفعل
 سبحانه وتعاىل، والتفاق أهل العلم ىلع مرشوعيتها.

 



  مرشوعة للك أهل بيت: اخلامسة:املسألة 
ْضَحاةً( رواه أمح

َ
ِّ اَعٍم أ ِّ َبْيٍت يِف لكل ْهِل لكل

َ
د األضحية مرشوعة ألهل ابليت، لقول انليب صىل اهلل عليه وسلم: )إِنَّ ىلَعَ أ

فه اخلطايب.20207)   ( وقال الرتمذي: حسن غريب، وقال عبد احلق:إسناده ضعيف، وضعَّ
( عن 5203فعىل هذا فيدخل فيها أهل ابليت مجيعاً، وقد صح عن انليب صىل اهلل عليه وسلم فيما رواه مسلم )

: "باسم اهلل امهلل تقبل من حممد وآل حممد - أضحيته ىلع –اعئشة ريض اهلل عنها أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال 
 األضحية جائز.ومن أمَّة حممد" فدلَّ ذلك ىلع أن دخول أهل ابليت يف 

 
  حكمتها: املسألة السادسة:

  لألضحية ِحكم كثرية، منها:
 عند–اتلقرب إىل اهلل تعاىل بامتثال أوامره، ومنها إراقة ادلم، وهلذا اكن ذبح األضحية أفضل من اتلصدق بثمنها  -1

 يسمنون -عليهم اهلل رضوان– الصحابة اكن وهلذا أفضل، اكنت وأتم وأسمن أىلغ األضحية اكنت ولكما -العلماء مجيع
 نسمن كنا: "قال سهل بن أمامة أبا سمعت سعيد بن حيىي قال: صحيحه يف معلقاً  ابلخاري أخرج فقد األضايح،
 ".يسمنون املسلمون واكن باملدينة، األضحية

 الرتبية ىلع العبودية . -2
 إعالن اتلوحيد، وذكر اسم اهلل عز وجل عند ذحبها. -3
 واملحتاجني بالصدقة عليهم .إطعام الفقراء  -4
 -عنه اهلل ريض–اتلوسعة ىلع انلفس والعيال بأكل اللحم اذلي هو أعظم غذاء للبدن، واكن عمر بن اخلطاب  -5

 يف سننه. منصور بن سعيد أخرجه العرب، شجرة يسميه
 شكر نعمة اهلل ىلع اإلنسان باملال. -6
 

 اتلقسيم: املسألة السابعة:
  أقوال، منها:جاء يف ذلك عدة 

 ورد عن ابن عباس "يأكل هو اثللث، ويطعم من أراد اثللث، ويتصدق ىلع املساكني باثللث ". -
 وقيل: يأكل انلصف ويتصدق بانلصف. -
  والراجح أن يأكل ويهدي ويتصدق ويفعل ما يشاء، ولكما تصدق فهو أفضل. -

  إهداء الاكفر منها: املسألة اثلامنة:



اكفراً غري مقاتل للمسلمني، خاصة إن اكن يلرىج إسالمه، وىلع هذا فيجوز أن تهدي اعمالً أو جيوز أن يهدي منها 
  خادمًة أو راعياً ولو اكن اكفراً، قاهل ابن عثيمني رمحه اهلل.

  إذا تعيبت األضحية بعد رشائها: املسألة اتلاسعة:
، وال حرج ألنه غري مفرط، فهو معذور يف من اشرتى أضحية ثم أثناء تزنيلها انكَّست أو تعيبت فإنه يضيح بها

 الرشيعة.
 

  رشاء األضحية َديْناً: املسألة العارشة:
  جيوز رشاء األضحية َديْناً ملن قدر ىلع السداد، وإذا تزاحم ادَليْن مع األضحية قدم سداد ادلين ألنه أبرأ لذلمة.

 
 األضحية عن الغري: املسألة احلادية عرشة:

 غريك العاجز برشط إذنه، فإن لم يكن اعجزاً فاألصل أن الوجوب متعلق برقبته.جيوز أن تضيح عن 
 

 هبة األضايح للمحتاجني يلضحوا بها: املسألة اثلانية عرشة:
 قسم انليب صىل اهلل عليه وسلم ضحايا بني أصحابه" رواه ابلخاري.

 يضحوا بها.ففيه ادلاللة ىلع أن أهل الغىن يوزعون ضحايا ىلع املعوزين ألجل أن 
 

  مستحبات األضحية: املسألة اثلاثلة عرشة:
ها عند أهلها، وعليه أن يتفحص األضحية.  املستحبات: أفضلها أسمنها وأغالها ثمنا، وأنفسل

 
  املرأة تمسك عن شعرها وأظفارها: املسألة الرابعة عرشة:

لمة ريض اهلل عنها، وهو اعم فيمن أراد املرأة إن اكنت صاحبة أضحية فإنها تمسك عن شعرها وأظفارها حلديث أم س
 أن يضيح فيشمل الرجال والنساء.

 
 

 ابلقرة وابلعري: املسألة اخلامسة عرشة:



  ابلقرة وابلعري يشرتك فيه سبعة أو أقل، أما أكرث من سبعة فال، وقد صح بذلك ادليلل.

 

 هل يشرتك يف اجلزور من يريد اللحم؟ املسألة السادسة عرشة:
 يدخل مع املشرتكني يف ابلقرة أو ابلعري من ال يريد األضحية لكن يريد اللحم.جيوز أن 

 
  املسألة السابعة عرشة: بيع جدل األضحية:

ال جيوز للمضيح أن يبيع جدل أضحيته؛ ألنها باذلبح تعينت هلل جبميع أجزائها، وما تعنّي هلل لم جيز أخذ العوض عنه، 
  سبيل األجرة.وهلذا ال يعطى اجلزار منها شيئا ىلع

ل َعلَْيِه 1317(، ومسلم )1717وقد روى ابلخاري ) ِ َصىلَّ اَّللَّ ولل اَّللَّ َمَرِِن َرسل
َ
ٍّ ريض اهلل عنه َقاَل: أ ( واللفظ هل َعْن لََعِ

 
ل
ْن اَل أ

َ
ِجلَّتَِها، وَأ

َ
للوِدَها وَأ َق بِلَْحِمَها وَجل تََصدَّ

َ
ْن أ

َ
قلوَم ىلَعَ بلْدنِِه، وَأ

َ
ْن أ

َ
َزَّاَر ِمْنَها. َقاَل: حَنْنل نلْعِطيِه ِمْن ِعْنِدنَا.َوَسلََّم أ  ْعِطَي اجلْ

(: "اتفقوا ىلع أن حلمها ال يباع فكذا اجللود. وأجازه األوزايع وأمحد 5/153وقال الشواكين رمحه اهلل يف "نيل األوطار" )
 وإسحاق وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية قالوا: ويرصف ثمنه مرصف األضحية.

 
  اتلصدق باجلدل: املسألة اثلامنة عرشة:

  جيوز أن يتصدق باجلدل ىلع فقرٍي، أو يهب ملن يشاء .
 

  الفقري يبيع ما يصله من حلم األضحية: املسألة اتلاسعة عرشة:
  جيوز للفقري أن يبيع ما يصله من حلم األضايح.

 
  إعطاء األضحية للجمعيات اخلريية: املسألة العرشون:

األضحية للجمعيات اخلريية لرصفها ىلع الفقراء، لكن األفضل أن يضيح اإلنسان بنفسه، ويتوىل جيوز إعطاء 
 توزيعها، فإن إظهار الشعرية من مقاصد األضايح ويه عبودية هلل.

 

 ما يقال عند ذبح األضحية: املسألة احلادية والعرشون:
 ذلك عن انليب صىل اهلل عليه وسلم.يتلفظ اذلابح بقوهل: "امهلل هذا عين وعن أهل بييت" كما ثبت 

  اجتماع األضحية مع العقيقة: املسألة اثلانية والعرشون:



إذا اجتمعت األضحية مع العقيقة فقد اختلف العلماء يف إجزاء إحداهما عن األخرى، وأجازه احلنابلة وحممد بن 
 إبراهيم مفيت ادليار السعودية يف زمانه.

  ماع انلذر مع األضحية:اجت املسألة اثلانية والعرشون:
ال جيمع بني انلذر واألضحية؛ ألن الكً منهما مستقل عن اآلخر، وباب انلذر يتشدد فيه ما ال يتشدد يف غريه؛ ألن 

 اإلنسان ألزم به نفسه ولم يلزمه اهلل به.
 

  األضحية تكيف عن أهل ابليت: املسألة اثلاثلة والعرشون:
  لكهم مهما اكن العدد. األضحية الواحدة تكيف عن أهل ابليت

 
  من اكن مزتوجاً زوجتني: املسألة الرابعة والعرشون:

إن اكن الرجل مزتوجاً زوجتني أو أكرث فأضحية واحدة تكيف أيضاً كما أجزأت أضحية انليب صىل اهلل عليه وسلم 
 عن زوجاته مجيعاً.

 
  :إن اكن معه يف ابليت من ليس من أوالده املسألة اخلامسة والعرشون:

 من معه يتيم أو ابن البنته أو ابن البنه، ويأكل ويعيش معهم يف ابليت، فأضحية صاحب ابليت تكيف عنه.
 

  إن اكن يف ابليت إخوة: املسألة السادسة والعرشون:
  ففيه تفصيل:

  إن اكنا مستقلني عن بعضهما يف ابليوت فاألصل أن للك واحد أضحية ختصه. -1
 بيت واحد فأضحية واحدة تكيف ىلع الصحيح.إن اكنا مشرتكني يف  -2
 

  تفصيل: إن اكن األوالد مزتوجني فيف أضحيتهم املسألة السابعة والعرشون:
 إن اكن األوالد مع أبيهم يف بيته: فتكيف أضحيته. -1
د يشعر إن اكن االبن معزوالً: فيضيح عن نفسه أفضل إن اكن قادراً، فإن رأى أن هذا يؤثر ىلع شعور وادله، وق -2

 وادله باأللم، فال بأس أن يكتيف بأضحية وادله، فهم مجيعا أهل بيٍت واحد.
 أضحية تارك الصالة: املسألة اثلامنة والعرشون:



تارك الصالة ال حتل ذبيحته وال تؤلك، وىلع مبين ىلع القول بكفر تارك الصالة سواء جحودا باتفاق العلماء، أو تهاونا 
 ىلع الصحيح من أقواهلم.

  التسمية واتلكبري ىلع األضحية: املسألة اتلاسعة والعرشون:
يشرتط أن يسيم، ويستحب أن يكِّب، ثم يذكر من يريد من أهله باسمه، ولو شملهم بقوهل: وعن أهل بييت فال بأس 

  بذلك.
 

  ذكر من يريد من أمواته يف أضحيته: املسألة اثلالثون:
املوىت فيقول مثالً: "امهلل هذا عين وعن أهيل األحياء واملوىت" كما ذكر جيوز أن يدخل معه يف أضحيته من يريد من 

  انليب صىل اهلل عليه وسلم أمته وهو يشمل األحياء واألموات
 

  وصية امليت باألضحية عنه: املسألة احلادية واثلالثون:
  امليت إن أوىص بأن يضىح عنه، ففيه تفصيل من حيث الوجوب وعدمه:

  ثلث: فيجب أن يضيح عنه من ثلثه.إن اكن هل  -1
إن لم يكن هل ثلث: فيستحبل البنه أن يضيح هل، لكن ال جيب، فلو تركها االبن ال يأثم، لكن األضحية عنه  -2

 من برِّه بعد موته.
 

  من اكن يف بدٍل ال يلذبح فيها اذلبح الرشيع: املسألة اثلانية واثلالثون:
الرشيع اكبلالد الغربية فريسل ماالً إىل أهله يولكهم ىلع أضحيته، ويمسك هو عن من اكن يف بدل ال يذبح فيها اذلبح 

 شعره وأظفاره.
 

  ما يفعله من يريد األضحية: املسألة اثلاثلة واثلالثون:
ْيتلْم ِهالَل ِذي 

َ
من أراد أن يضيح فليمسك عن شعره وأظفاره وبرشته من بداية دخول العرش، حلديث أم سلمة: "إَِذا َرأ

ْظَفارِهِ"، ويف لفظ هل: "إَِذا َدَخلَْت الَْعرْشل ا
َ
َ َفلْيلْمِسْك َعْن َشْعرِهِ وَأ ْن يلَضيحِّ

َ
ْم أ كل َحدل

َ
َراَد أ

َ
ِة وَأ ِجَّ

ْ
ْن حل

َ
ْم أ كل َحدل

َ
َراَد أ

َ
 وَأ

َ َفال َيَمسَّ ِمْن َشَعرِهِ َوبرََشِهِ َشيًْئا".   يلَضيحِّ
 

  والطيب واملشط وغريه:حكم االغتسال  املسألة الرابعة واثلالثون:



لك ما لم يذكر يف حديث أم سلمة فال يمتنع منه املحرم، وىلع هذا فيجوز االغتسال واملشط والطيب واللباس 
 واجلماع واحلناء وغري ذلك.
  هل يمسك أهل ابليت: املسألة اخلامسة واثلالثون:

 و املشرتي هلا ومن يريد األضحية بها.أهل ابليت ال يلزمهم اإلمساك، وإنما يلزم اإلمساك صاحب األضحية وه
 

  حكم من نيس فأخذ من شعره وأظفاره: املسألة السادسة واثلالثون:
 من نيس فأخذ من شعره أو أظفاره فال يشء عليه ويضيح وال حرج؛ لعموم رفع احلرج عن انلايس.

 
 من تعمد أخذ الشعر واألظفار: املسألة السابعة واثلالثون:

شعره وأظفاره فهو آثم، وعليه اتلوبة واالستغفار، ويضيح وليس عليه كفارة، كمن تعمد فعل من تعمد األخذ من 
 حمرم فإن أصل العبادة ال يبطل ويلزمه اتلوبة.

 
 هل ىلع احلاج أضحية؟ املسألة اثلامنة واثلالثون:

ب، ولم يعرف عن الصحابة األضحية جتب ىلع غري احلاج، أما احلاج فقد اختلف أهل العلم فيها، والراجح أنها ال جت
حه ابن تيمية وابن القيم رمحهما اهلل، ومجاعة من أهل  اذلين حجوا مع انليب صىل اهلل عليه وسلم أنهم ضحوا، ورجَّ

 العلم.
 
 

 بهيمة األنعام: املسألة اتلاسعة واثلالثون:
ادلجاج واخليل والضباء وغريها األضحية ال تكون إال من بهيمة األنعام، وىلع هذا فال جيوز أن يضيح بغري ذلك من 

 من احليوانات.
 

  بيع األضحية وهبتها ورهنها: املسألة األربعون:
ال جيوز بيع األضحية بعد رشائها وتعينها، وال هبتها، وال رهنها؛ ألنها أوقفت يف سبيل اهلل، ولك ما اكن كذلك لم جيز 

 اتلرصف فيه.
 



  ايح:ما جيزئ من األض املسألة احلادية واألربعون:
  جيزئ من الضأن ما بلغ ستة أشهر، ومن املاعز ما بلغ سنة، ومن ابلقر ما بلغ سنتني ومن اإلبل ما بلغ مخس.

  أفضل األضايح: املسألة اثلانية واألربعون:
  اختلف العلماء يف أفضل األضايح من حيث انلوع، والراجح أن:

( من قوهل 2001؛ ملا ثبت يف ابلخاري )-ناقة أو بقرة  -بدنة  أفضل األضايح ابلدنة، ثم ابلقرة، ثم الشاة، ثم رشك يف
صىل اهلل عليه وسلم يف اجلمعة: من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح يف الساعة 

رابعة فكأنما اثلانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح يف الساعة اثلاثلة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح يف الساعة ال
  قرب دجاجة، ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج اإلمام حرضت املالئكة يستمعون اذلكر.

 
  رشوطها: املسألة اثلاثلة واألربعون:

  لألضحية عدة رشوط، ويه:
 القدرة: بأن يكون صاحبها قادراً ىلع ثمنها. -1
 أن تكون من بهيمة األنعام . -2
  كون خايلة من العيوب.أن ت -3
 أن تكون يف الوقت املحدد رشاع. -4
 

 العيوب: املسألة الرابعة واألربعون:
  اتفق العلماء ىلع العيوب اتلايلة:

العور ابلني: وهو اذلي تنخسف به العني، أو تِّبز حىت تكون اكلزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل داللة بينة ىلع  -1
  عورها.

اذلي تظهر أعراضه ىلع ابلهيمة، اكحلىم اليت تقعدها عن املرىع وتمنع شهيتها، واجلرب الظاهر املرض ابلني: وهو  -2
  املفسد للحمها أو املؤثر يف صحته، واجلرح العميق املؤثر عليها يف صحتها وحنوه.

  العرج ابلني: وهو اذلي يمنع ابلهيمة من مسايرة السليمة يف ممشاها. -3
ا ثبت يف املوطأ من قول انليب صىل اهلل عليه وسلّم حني سئل ماذا يتيق من الضحايا فأشار اهلزال املزيل للمخ: مل -4

بيده وقال: "أربعاً: العرجاء ابلني ظلعها، والعوراء ابلني عورها، واملريضة ابلني مرضها، والعجفاء اليت ال تنيق" رواه 
عنه ريض اهلل عنه قال: قام فينا رسول اهلل صىل اهلل مالك يف املوطأ من حديث الِّباء بن اعزب، ويف رواية يف السنن 



 عليه وسلّم فقال: "أربع ال جتوز يف األضايح".
 

 ما اكن أوىل من هذه العيوب: املسألة اخلامسة واألربعون:
 ال جتوز األضحية بما اكن أوىل من هذه العيوب، اكلعمياء ومقطوعة ايلد وغريها.

 
 اإليلة: مقطوع املسألة السادسة واألربعون:

اختلف العلماء يف مقطوع اإليلة ويه ابلرتاء، والصحيح أنه جيوز اتلضحية بها؛ ألن حلمها ال ينقص بذلك وال 
  يترضر، وهو قول ابن عمر وابن املسيب وغريهم.

 
 األضحية باخليص: املسألة السابعة واألربعون:

 موجوءين، وألن حلم األضحية يطيب بذلك، جيوز األضحية باخليص، فقد ضىح انليب صىل اهلل عليه وسلم بكبشني
  وهو قول اجلماهري، وقال ابن قدامة: من غري خالف نعلمه.

 
  ، ويه:العيوب اليت تذكر يف كتب الفقه جتزئ مع الكراهة املسألة اثلامنة واألربعون:

  ما به طلع: وهو مرض يف اثلدي وغريه. -1
  معيب اثلدي. -2
 القرن أصالً.مكسور القرن، وذاهبة  -3
  اهلتماء، ويه ماسقط بعض أسنانها. -4
  املجبوب، وهو اخلروف اذلي قلطع ذكره. -5
  ومشقوقة األذن طوالً أو عرضاً، وخمروقة األذن. -6
ّراج وهو الورم. -7   واليت بها خل
 املصفرة ويه اليت: تستأصل أذنها حىت يبدو سماخها. -8
 ها من أصله.واملستأَصلة ويه اليت: استؤصل قرن -9
 وابلخقاء اليت: تلبخق عينها، وابلخق هو أقبح العور. -10
 واملشيعة اليت: ال تتبع الغنم عجفاً وضعفاً. -11
 والكَّساء يه: الكسرية -12



 العشواء: ويه اليت تبرص نهاراً وال تبرص يلالً  -13
 احلوالء: ويه اليت يف عينها حول. -14
 مع ضعف ابلرص.العمشاء: ويه اليت يسيل دمعها  -15
 الساكء: من السكك وهو صغر األذنني. -16
: ويه اليت قطع من مقدم أذنها قطعة. -17 َقابَلَةل  المل
 املدابرة: ويه ما قطع من مؤخر إذنها قطعة، وتدلت ولم تنفصل، ويه عكس املقابلة. -18
 الرشقاء: ويه مشقوقة األذن، وتسىم عند أهل اللغة أيضاً عضباء. -19
 قاء: ويه اليت يف إذنها خرق وهو ثقب مستدير.اخلر -20
 اجلماء: اليت لم خيلق هلا قرن، وتسىم جلحاء أيضاً. -21
 اجلداعء: ويه مقطوعة األنف. -22
 اليت ال لسان هلا أصالً. -23
اء اليت يبس رضعها. -24  اجلدَّ
 ابلرتاء، ويه اليت ال ذنَب هلا خلقًة أو مقطواعً. -25
 ام، وهو داء يأخذ اإلبل فتهيم يف األرض ال ترىع.اهليماء: من اهلي -26
اثلوالء: من اثَلَول، وهو داء يصيب الشاة فتسرتيخ أعضاؤها، وقيل هو جنون يصيب الشاة فال تتبع الغنم  -27

 وتستدبر يف مرتعها.
 املجزوزة: ويه اليت جز صوفها. -28
 املكوية: ويه اليت بها يكٌّ. -29
 سعال. الساعلة: ويه اليت بها -30
 ابلكماء: اليت فقدت صوتها. -31
 ابلخراء: ويه متغرية راحئة الفم. -32

ولك ما لم يكن من العيوب املتفق عليها فيجزئ مع الكراهة، ولكما اكنت األضحية أسلم من العيوب اكنت أفضل، 
 وينبيغ للمسلم أن خيتار األفضل ألضحيته فهو أفضل عند ربه.

 
 وقت ذبح األضحية: املسألة اتلاسعة واألربعون:

يبدأ وقت ذبح األضحية بعد صالة يوم العيد، ويستمر ثالثة أيام بعده، ويه أيام الترشيق إىل غروب شمس ايلوم 



 الرابع من أيام العيد، واألفضل املبادرة بذحبها مسارعة يف اخلريات.
 

  زمن ذبح األضحية: املسألة اخلمسون:
 ذلك، وال يوجد ديلل ىلع انليه عن وقت من األوقات ذلاته. جيوز اذلبح نهاراً أو يلالً ال حرج يف

 
  إذا ودلت األضحية: املسألة احلادية واخلمسون:

إذا ودلت األضحية فإنه يذبح ودلها تبعاً هلا؛ ألنه أخرج أمها يف سبيل اهلل فيلخرج ما اكن تابعاً هلا كذلك، وعليه 
 اجلمهور من أهل العلم.

 
  توكيله غريه ىلع اذلبح: ن:املسألة اثلانية واخلمسو

األفضل أن يذبح أضحيته بنفسه، وجيوز أن يولك عليها مسلماً غريه، ولو ذحبها املسلخ فيجوز إن اكن العامل مسلماً، 
 أما ذبح الاكفر فال حيل، وىلع هذا ينبيغ اهتمام حمالت املسالخ بأضايح املسلمني.

 
  بدع وخمالفات: املسألة اثلاثلة واخلمسون:

  ابلدع ختتلف باختالف ابلدلان، والضابط فيها لك فعل يف األضحية ليس يتعبد فيه املضيح ليس عليه ديلل، ومنها:
 أن يتوضأ قبل ذحبها فلم يرد ديلل ىلع ذلك. -
 أن يلطخ صوفها أو جبهتها بدمها، فليس ىلع ذلك ديلل من الكتاب أو السنة. -
 ة.أن يكَّس رجلها أو يدها بعد ذحبها مبارش -
أن يضيح عن فقراء املسلمني فيقول:" امهلل هذه عن فقراء املسلمني " فلم يرد به ديلل، ولم يفعله خيار األمة من  -

 السلف الصاحلني.
 
  من اكن دليه ابٌن مغرتب وال يستطيع األضحية: املسألة الرابعة واخلمسون: -

 حية وادله يف بدله.من اكن ابنه مبتعثاً لدلراسة أو غريها يف بدل فيجزئ عنه أض
 
 إذا ماتت األضحية أو رسقت أو ضلت: املسألة اخلامسة واخلمسون: -

إذا ماتت األضحية أو رسقت أو ضلت قبل األضىح فليس ىلع صاحبها ضمان وال بدٌل إن اكن غري مفرط، فإن اكن 



 مفرطاً لزمه بدهلا اكلوديعة.
 

  إن أخطأ يف أضحيته: املسألة السادسة واخلمسون:
حدث خطأ يف املسلخ فأخذ شخٌص أضحيَة آخر فال يشء عليهما، وجتزئ لك واحدة عن األخرى، وقد رفع عن  إن

 األمة اخلطأ والنسيان.
 

  مكروهات اذلبح: املسألة السابعة واخلمسون:
  يكره يف اذلبح عموما عدة أشياء، ويه:

  أن حيد السكني وابلهيمة تنظر. -1
  تنظر.أن يذبح ابلهيمة واألخرى  -2
 أن يؤملها قبل اذلبح بكَّس رقبتها أو قدمها. -3
 

  أحاديث ال تصح يف األضحية: املسألة اثلامنة واخلمسون:
  هناك أحاديث تذكر يف هذا ابلاب ويه غري صحيحة، منها:

القيامة بقرونها ما روي: "ما عمل ابن آدم يوم انلحر عمال أحب إىل اهلل عز وجل من إهراق ادلم، وإنها تلأيت يوم  -1
 وأشعارها وأظالفها وأن ادلم يلقع من اهلل بماكن قبل أن يقع من األرض فطيبوا بها نفسا".

وكذلك: "يا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ما هذه األضايح؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما نلا فيها يا  -2
 ول اهلل؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة".رسول اهلل؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رس

وكذلك: "يا فاطمة قويم إىل أضحيتك فأشهديها فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من  -3
  ذنوبك. قالت: يا رسول اهلل أنلا خاصة آل ابليت أو نلا وللمسلمني؟ قال: بل نلا وللمسلمني".

 الرصاط ىلع – رواية ويف - الرصاط ىلع مطاياكم فإنها ضحاياكم مواعظ -رواية ويف–وكذلك: "استفرهوا  -4
 ".اجلنة إىل مطاياكم إنها – رواية ويف – مطاياكم

 وكذلك: "من ضىح طيبة بها نفسه حمتسبا ألضحيته اكنت هل حجابا من انلار". -5
بكل جزء من األضحية  يعتق -ويف رواية  -وكذلك: "إن اهلل يعتق بكل عضو من الضحية عضوا من املضيح  -6

 جزءاً من املضيح من انلار".
 وكذلك: "أن انليب صىل اهلل عليه وسلم نىه أن يضىح يلالً". -7



: "ليس يف فضل األضحية حديث صحيح وقد روى انلاس 6/288قال ابن العريب املاليك يف كتابه اعرضة األحوذي
 فيها عجائب لم تصح".

 
  أيام العيد وصنع ويلمة بعد ذلك:من ذبح  املسألة اتلاسعة واخلمسون:

من أراد أن يذبح األضحية أيام الترشيق ويصنع ويلمته بعد ذلك، فال حرج ما دام اذلبح وقع يف أيام الترشيق، ألن 
 العِّبة باذلبح وقد وقع صحيحاً معتِّباً رشاعً.

 
 من اكن هل أضحية وهو وكيل ىلع أضحية غريه فمىت يأخذ من شعره؟ املسألة الستون:

من اكن هل أضحية وهو وكيل عن غريه أيضا، فيجوز أن يأخذ من شعره وأظفاره بعد أن يذبح أضحيته ولو لم يذبح 
 أضحية من ولكه.

 
  من اكن مغرتبا يف بدل وأهله يف بدل آخر: املسألة احلادية والستون:

ابلدل اليت يعملون فيها، وجيوز هلم أن  من اكن مغرتبا يف بدل وأهله يف بدل آخر اكلعمال مثالً فيجوز هلم أن يذحبوا يف
 يولكوا أهلهم أن يذحبوا عنهم.

 
  إذا تعارض ادَليْن واألضحية فأيهما يقدم: املسألة اثلانية والستون:

 إذا تعارض ادَليْن واألضحية فيقدم ادْلين لعظم خطره، وألنه أوجب.
 

 األضحية باخلنىث: املسألة اثلاثلة والستون:
 األضحية باخلنىث، والصحيح اجلواز؛ ألنه ليس من العيوب الواردة، وغريها أكمل منها. اختلف العلماء يف

 
  صفة ذحبها: املسألة الرابعة والستون:

يسن أن يذحبها بيده، فإن اكنت من ابلقر أو الغنم أضجعها ىلع جنبها األيَّس، موجهة إىل القبلة، ويضع رجله ىلع 
اهلل واهلل أكِّب، امهلل هذا منك ولك، امهلل هذا عين )أو امهلل تقبل مين( وعن صفحة العنق، ويقول عند اذلبح: بسم 

.-أهل بييت، أو عن فالن   إذا اكنت أضحية موصٍّ
 األضحية باخلروف األسرتايل: املسألة اخلامسة والستون:



ذلك من أصل اخلروف األسرتايل هو مقطوع اإليلة، وقد سبق بيان جواز األضحية بما اكن كذلك، خاصة إن اكن 
 اخللقة كما يف هذا اخلروف، واهلل أعلم.

  من ذبح أضحيته يللة العيد: املسألة السادسة والستون:
من ذبح أضحيته يللة العيد نظرا للزحام ىلع اجلزارين فإنها ال تقع أضحية وإنما شاته شاة حلم، وعليه أن يذبح 

 ماكنها أخرى.
 

 أن يذبح أضحية أم يتصدق بثمنها:أيهما األفضل  املسألة السابعة والستون:
األفضل أن يذبح األضحية كما فعل انليب صىل اهلل عليه وسلم، وقد فصل بعض العلماء بني األضحية عن اليح 

فاألفضل أن يذحبها، وأما األضحية عن امليت فاألفضل أن يتصدق بثمنها ألن الصدقة عن امليت متفق عليها بني 
 العلماء، وهذا هل وجه قوي.

 ال ابن املسيب: ألن أضيح بشاة أحب إيلَّ من أن أتصدق بمائة درهم.وق

 

  هل ىلع املسافر أضحية: املسألة اثلامنة والستون:
اختلف العلماء يف ذلك، والصحيح أن السفر لغري احلج ال يمنع األضحية وهو قول اجلمهور من أهل العلم، وذلك 

 لعموم األدلة الواردة فيها.
 اتلضحية بالعجول املسمنة: والستون:املسألة اتلاسعة 

العجول املسمنة يه اليت لم تبلغ السن املعتِّبة رشاعً، لكن يقوم أهلها بتسمينها فتصبح أكرث وزناً من اليت بلغت 
السن املعتِّبة، والصحيح أنه ال جيوز أن ينقص من السن ثلبوت ذلك يف األحاديث، وليس اللحم هو املقصود من 

 قصود اتلعبد هلل باذلبح.األضحية وإنما امل
  أفضل األلوان يف األضحية: املسألة السبعون:

األفضل أن يكون كأضحية انليب صىل اهلل عليه وسلم وهو: اللون األملح، وهو: اذلي فيه سواد وبياض وابلياض 
 أكرث، ويقال هو األغِّب.

 
 إذا فات وقت األضحية فكيف يصنع؟ املسألة احلادية والسبعون:

قتها فإنها تكون شاة حلم إن شاء ذحبها ووزعها ىلع الفقراء وهل أجر الصدقة، وإال فال تقع أضحية عنه إذا فات و



 لفوات وقتها ىلع الصحيح من أقوال العلماء.

 

  حلب األضحية: املسألة اثلانية والسبعون:
ولم يرض بها، وقد رواه  اختلف العلماء يف حلب األضحية، والصحيح أنه جيوز لصاحبها أن حيلب ما زاد ىلع ودلها

ابليهيق عن مغرية بن حذف العبيس قال: كنا مع لَع ريض اهلل عنه بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها 
ودلها فقال: إين اشرتيتها ألضيح بها وإنها ودلت. قال: فال ترشب من بلنها إال فضالً عن ودلها، فإذا اكن يوم انلحر 

 بعة.فاحنرها يه وودلها عن س
  جز صوف األضحية: املسألة اثلاثلة والسبعون:

 صوف األضحية إن اكن جزه أنفع هلا، مثل أن يكون يف زمن الربيع ختف جبزه وتسمن: جاز جزه ويتصدق به.
 وإن اكن ال يرض بها، لقرب مدة اذلبح، أو اكن بقاؤه أنفع هلا، لكونه يقيها احلر والِّبد: لم جيز هل أخذه، قاهل ابن قدامة

 رمحه اهلل.
 االدخار من حلم األضحية: املسألة الرابعة والسبعون:

ثبت يف األحاديث الصحيحة، أن انليب صىل اهلل عليه وسلم نىه عن ادخار حلوم األضايح، يف إحدى السنوات، ثم أذن 
 يف االدخار بعد ذلك، أي أن انليه عن االدخار منسوخ، وبهذا قال مجاهري أهل العلم..

 
 االنتفاع جبدل األضحية: اخلامسة والسبعون:املسألة 

جيوز ىلع الصحيح االنتفاع جبدل األضحية ملا ثبت يف الصحيح من حديث اعئشة ريض اهلل عنها قالت: دفَّ ناس من 
أهل ابلادية، حرضة األضىح زمن الرسول صىل اهلل عليه وسلم فقال رسول اهلل: ادخروا ثالثاً ثم تصدقوا بما بيق، فلما 

بعد ذلك قالوا: يا رسول اهلل إن انلاس يتخذون األسقية من ضحاياهم وجيملون منها الودك، فقال رسول اهلل صىل اكن 
اهلل عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤلك حلوم الضحايا بعد ثالث، فقال: إنما نهيتكم من أجل ادلافة فلكوا 

  احليوان.وادخروا وتصدقوا (، واألسقية: مجع سقاء ويتخذ من جدل
 

 إذا اشرتى أضحية فهل جيوز تبديلها بأفضل منها؟ املسألة السادسة والسبعون:
اختلف العلماء يف ذلك، والصحيح قول اجلمهور من احلنفية واملالكية واحلنابلة أنه جيوز تبديلها بأفضل منها؛ ألنه 

 بدل حقا هلل حبق آخر أفضل منه.

 



 

 نقل األضحية إىل غري بدل صاحبها؟هل جيوز  املسألة السابعة والسبعون:
األصل أن ال تنقل األضحية من بدل املضيح، وأن توزع ىلع فقراء بدله املحتاجني قياساً ىلع الزاكة، فإن دعت احلاجة 

 أو اكن مصلحة جيب مرااعتها، كأن يوجد فقراء يف بدل إساليم آخر أشد حاجة فإنه جيوز نقلها.
 

  انكَّس ظفره أو آذته شعرة وهو حمرم من املسألة اثلامنة والسبعون :
من انكَّس ظفره أو آذته شعرة وهو حمرم فيجوز هل إزاتلها وال حرج عليه يف ذلك، وال يعتِّب مرتكبا للنيه الوارد 

  وذلك مرااعة حلاجته ورفع الرضر عنه، وهذا من تيسري اهلل.
 

  هل صح يف فضل األضحية حديث املسألة اتلاسعة والسبعون :
:"ليس يف فضل األضحية حديث صحيح و قد روى انلاس 6/288ابن العريب املاليك يف كتابه اعرضة األحوذيقال 

فيها عجائب لم تصح "واملراد بذلك حديث يف فضلها ىلع اتلحديد وإال فيه من عموم الطااعت اليت يثاب عليها 
  املسلم.

  إن اكن صاحب ابليت شيخاً كبرياً خمرفاً  املسألة اثلمانون:
إن اكن صاحب ابليت شيخاً كبرياً خمرفاً فيضيح عن أهل ابليت ابنه األكِّب أو أحدهم ولو اكنت من ابلنات أو 

 الزوجة أو غريهم
 


