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بسم هللا الرمحن الرحمي 

 
االغتساؿ كالتطيب كالتجمل:  ييشرع للمسلم يف عيد األضحى ما شيرع لو يف عيد الفطر من، 

 . كالتكبَت،كاإلنصات للخطبة،  كأداء صالة العيد يف ادلصلى،كالتوسعة على النفس كاألىل
 ("من مراكش: "موقع؛ "أعمال عيد الفطر"منشور : انظر)
1. كالسنة أف ال يأكل يـو األضحى حىت يرجع من ادلصلى فيأكل من أضحيتو 
أصح ما كرد فيو عن الصحابة أنو من صبح يـو عرفة إىل آخر "ػ  كأما كقت التكبَت يف ىذا العيد ؼ
 2.قالو صديق حسن خاف رمحو اهلل". أياـ مٌت

 ، الفرائض، كىو تقييده دلطلق بدكف دليلد إىل أف ىذا التكبَت مقيَّد دبا بع3ذىب بعض العلماء: تنبيو
 كيف غَت ذلك من ،فيكرب ادلسلم  دبر الصلوات:  كاألصل بقاء ادلطلق على إطالقو حىت يأٌب ما يقيده

 .األكقات كال خيصص منها شيئا
 :كهبذا اإلطالؽ عمل الصحابة رضي اهلل عنهم

 فيسمع أىل ادلسجد تكبَته فيكربكف حىت ، أياـ التشريق،أف عمر كاف ييكرب يف الدار »:عن أىب صليح
 4«.يكرب أىل السوؽ
كيف ، كيف فسطاطو، أف ابن عمر كاف يكرب دبٌت تلك األياـ خلف الصلوات كعلى فراشو »:كعن نافع

 5.«شلشاه تلك األياـ مجيعا
 :ذبح األضحية

؛ أف يذبح أضحيتو  كيف ما يلي كقفات ،إف من أىم األعماؿ اليت يقـو هبا ادلسلم يف ىذا اليـو
 . كباهلل التوفيق،لتوضيح ىذا العمل

 تعريف األضحية: الوقفة األولى

ىي ما ييذبح من هبيمة األنعاـ، أياـ األضحى، بسبب العيد، تقرُّبا إىل " :قاؿ العالمة ابن عثيمُت
 6."اهلل

                                                           
 (.4845)كصححو األلباين يف صحيح اجلامع  (3/126)ادلسند - 1
  (.304-4/300)كانظر اآلثار عنهم رضي اهلل عنهم يف ذلك عند ابن ادلنذر يف األكسط . (1/97)الركضة الندية  -2
 (.2/582)الفتح : انظر- 3
 .(4/299)ركاه ابن ادلنذر يف األكسط - 4
 . (13)الباب : كىو عند البخارم معلقا يف كتاب العيدين. (4/299)ركاه ابن ادلنذر - 5
(. 45: ص)رسائل فقهية - 6
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 فسميت بزمن ، يف الضحى كىو ارتفاع النهارؿمسيت بذلك ألهنا تفع" :قاؿ القاضي عياض
 7".فعلها

 8."كال خالؼ يف كوهنا من شرائع الدين: "قاؿ احلافظ ابن حجر

 حكمها: الوقفة الثانية
 : اختلف العلماء رمحهم اهلل يف حكمها،كبعد االتفاؽ على أف األضحية من شرائع الدين

فذىب أبو حنيفة كمالك يف أظهر القولُت يف مذىبو إىل القوؿ بوجوهبا كاختاره شيخ اإلسالـ ابن 
 : كاستدلوا بأدلة قوية منها،تيمية

َنااَ  ِإنَّا }:قوؿ اهلل تعاىل   9({3 )اْاَ ْي ْيرُ  ُىوَ  َ انَِ  َ  ِإنَّ ( 2 )َ اْنَ رْ  ِلَر ِّل َ  َ َ  ِّل ( 1 )اْلَ ْو ْيرَ  َأْعطَيْيْ
 الناس إن على أى  ك  ايا أيو »:قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: كعن سلنف بن سليم قاؿ

 10.« يت  ي ك  عام أض ية
 11«.من ذ ح قب  ال الة  ليعد»: كقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم

 12.«من  جد سعة  لم يذ ح  ال يقر ن م النا»: كقولو صلى اهلل عليو كسلم
 كالصارؼ للوجوب عندىم ىو عمل ، كبٌُت مجع منهم أهنا مؤكدة،كذىب مجهور العلماء إىل أهنا سنة

 :الصحابة رضي اهلل عنهم
رأيت أبا بكر كعمر رضي اهلل عنهما كما يضحياف كراىية أف ييقتدل  »:عن أيب سرحية الغفارم قاؿ

 13.«هبما
 .حذيفة بن أسيد رضي اهلل عنو: كأبو سرحية ىو الصحايب اجلليل

لقد مهمت أف أدع األضحية كإين دلن أيسركم هبا، سلافة أف  »:كعن عقبة بن عمرك رضي اهلل عنو قاؿ
 14.«حيسب أهنا حتم كاجب

 .ىو الصحايب اجلليل أبو مسعود األنصارم: كعقبة

                                                           
. (6/398)اإلكماؿ - 7
. (3/10)فتح البارم - 8
(. 2)الكوثر اآلية - 9

  .كحسنو األلباين (2788)أبو داكد - 10
. (6242) كصححو األلباين يف صحيح اجلامع ،عن أنس (3/113)ركاه أمحد - 11

-
 .  كحسنو األلباين،عن أيب ىريرة (16/120) ركاه أمحد 12

-
 . بسند صحيح (9/444/19034)كالبيهقي  (8139-4/381)  ركاه عبد الرزاؽ يف ادلصنف13

-
  (.4/145)التلخيص  كصححو احلافظ يف. (9/445/19038)كالبيهقي  (4/383/8149) ركاه عبد الرزاؽ يف ادلصنف 14
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 15.كركم مثل ىذا أيضا عن ابن عباس كبالؿ كأىب أيوب رضي اهلل عنهم
 كىي ،فإهنا من أعظم شعائر اإلسالـ"كعلى أية حاؿ فينبغي على ادلسلم أف حيافظ على ىذه العبادة 

 . كما قاؿ ابن تيمية،"النسك العاـ يف مجيع األمصار كالنسك مقركف بالصالة
ضحى رسوؿ اهلل : عن جبلة بن سحيم أف رجال سأؿ ابن عمر عن األضحية أكاجبة ىي؟ فقاؿ

أتعقل؟ ضحى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  »: فأعادىا، فقاؿ،صلى اهلل عليو كسلم كادلسلموف
 16.«كادلسلموف
كصار أضحية كاجبة عليو لقولو صلى اهلل عليو كسلم، تػىعىٌُت ، كإذا اشًتل احليواف كنول أنو للقربة : 

 17.«نما ل   امرئ ما نوىإإنما ااعمال  النيات  »
ال قبل الذبح كال بعده؛ لقولو عليو الصالة ، أك شيء منهاا كال جيوز لو بيع جلدىا أك صوفو 

 18.«من  اع جلد أض ي و  ال أض ية لو »:كالسالـ
 19." ألنو أخرجو هلل عز كجل،كال جيوز بيع شيء منها" :قاؿ اإلماـ البغوم رمحو اهلل

 :الوقفة الثالثة
 :إذا اتضح كوف ىذا  العمل عبادة فال بد من ربقيق شرطي قبوؿ العبادة كمها

 . اإلخالص هلل-
 . كأف يكوف التقرب كفق ما شرع اهلل سبحانو-

 : أك ضلو ذلك، أك رلرد التوسع يف األكل،فال تيذبح النسيكة من أجل ادلباىاة كادلفاخرة
َ َ  ِّل ِلَر ِّلَ  َ اْنَ رْ  :قاؿ اهلل سبحانو

20 . 
الَ َ رِيَ  َلُو َ ِ َذِلَ  * ُقْ  ِإنَّ َصالَِتي َ ُنُسِ ي َ َمْ َياَي َ َمَماِتي لِلَِّو َربِّل اْلَعاَلِميَن  :كقاؿ عز كجل

أُِمْرُت َ َأنَا َأ َُّل اْلُمْسِلِمينَ 
21.  

َلْن يْيَناَل اللََّو ُلُ وُمَ ا َ اَل ِ َماُؤَىا َ َلِ ْن يْيَنالُُو ال ْيَّْقَوى ِمْنُ مْ : كقاؿ سبحانو كتعاىل
22. 

                                                           

-
 . ادلصنف لعبد الرزاؽ كالسنن الكربل للبيهقي:  انظر15
  ."ىذا حديث حسن صحيح ": كقاؿ(1506)ركاه الًتمذم - 16
 .حديث مشهور ركاه الشيخاف كغَتمها- 17
 .(6118 ) كحسنو األلباين يف صحيح اجلامع، كصححو(3468)ركاه احلاكم - 18
 .(4/360)شرح السنة - 19
(.  2)الكوثر اآلية - 20
(. 163-162)األنعاـ اآلية - 21
(. 37)احلج اآلية - 22



 

5 

 كمبادرة المتثاؿ أمره، كإظهار لتوحيده، كسعي إلحياء ،فالعربة دبا يف القلب من تعظيمو هلل كلشعائره
من أجل ربط الناس هبديهما، كتذكَتىم دبواقفهما العظيمة يف ، سنة اخلليلُت إبراىيم كزلمد عليهما السالـ

 . كما ييقصد أيضا هبذا التشريع؛ اإلحساف إىل الفقراء كإكرامهم،نصرة التوحيد كالدعوة إىل اهلل جل كعال
كما أحوج ادلسلمُت إىل استحضار ىذه ادلعاين، كالتأمل فيها، كأف ال تبقى أعماذلم رلرد عادات 

 .كرثوىا
َلْن يْيَناَل اللََّو ُلُ وُمَ ا َ ال ِ َماُؤَىا َ َلِ ْن يْيَنالُُو ال ْيَّْقَوى :  عن ابن زيد يف قولو تعاىل23ركل الطربم

اتق اهلل يف ىذه البيدف، كاعمل فيها هلل، كاطلب ما قاؿ اهلل تعظيما لشعائر اهلل كحلرمات اهلل، : "قاؿ ِمْنُ مْ 
ٌر :  كقاؿَ َمْن يْيَع ِّلْم َ َعااَِر اللَِّو  َِ نْيََّ ا ِمْن تْيْقَوى اْلُقُلوبِ : فإنو قاؿ َ َمْن يْيَع ِّلْم ُحُرَماِت اللَِّو  ْيُ َو َخيْيْ

 .َلُو ِعْنَد رَ ِّلوِ 
ليس ادلقصود منها ذحبها :  أمَلْن يْيَناَل اللََّو ُلُ وُمَ ا َ ال ِ َماُؤَىا: كقولو: "كقاؿ العالمة السعدم

كال يناؿ اهلل من حلومها كال دمائها شيء، لكونو الغٍت احلميد، كإمنا ينالو اإلخالص فيها، . فقط
 ففي ىذا حث كترغيب على ؛َ َلِ ْن يْيَنالُُو ال ْيَّْقَوى ِمْنُ مْ : كاالحتساب، كالنية الصاحلة، كذلذا قاؿ

اإلخالص يف النحر، كأف يكوف القصد كجو اهلل كحده، ال فخرا كال رياء، كال مسعة، كال رلرد عادة، كىكذا 
سائر العبادات، إف مل يقًتف هبا اإلخالص كتقول اهلل، كانت كالقشور الذم ال لب فيو، كاجلسد الذم ال 

 24".ركح فيو
  

                                                           

 .(641 /18 )جامع البياف- 23
 .(1/538)يسَت الكرمي الرمحن ت- 24
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 فصل
 

 

 فال بد ، كيكوف تقربو هبذه القربة كفق ما شرعو اهلل،كحىت يتحقق للمسلم الشرط الثاين لقبوؿ العبادة
 :لو من أف يعمل دبا يلي

أك بشرتو إذا أىل ىالؿ ذم احلجةق ديسك عن أخذ شيء من شعره أك أظفار : 
  أرا  أحدكم ،إذا  خلت العشر» :عن أـ سلمة رضي اهلل عنها أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

 25«.  ال يمس من   عره    َشرتو   ي ا  ال يقلمن ظفرا،أن يض ي
 .فيحـر على من أراد أف يضحي أف يأخذ شيئا من ذلك

 26..."كمن ينتف جلد رجلو إذا كاف ميتا أك يابسا: كمعٌت األخذ من البشرة"
فإف دخل العشر كىو ال يريد األضحية ٍب أرادىا يف أثناء العشر؛ أمسك من أخذ ذلك منذ إرادتو، "

 27."كال يضره ما أخذ قبل إرادتو
كأما من ييضحَّى عنو فظاىر احلديث ككالـ كثَت من أىل العلم أف النهي : "قاؿ العالمة ابن عثيمُت

 28."ال يشملو فيجوز لو األخذ من شعره كظفره كبشرتو
 قت الذ ح : 

 : كديتد إىل غركب مشس آخر أياـ التشريق،يبدأ بعد أداء صالة العيد
  من ذ ح  عد ،من ذ ح قب  ال الة   نما يذ ح لنفسو »: اهلل صلى اهلل عليو كسلمؿقاؿ رسو

 29.«  قد أتم نس و  أصاب سنة المسلمين،ال الة  الخطب ين
محد بن أمالك كأيب حنيفة ك– كىو قوؿ اجلمهور من العلماء ،فهذا كقت األضحية بعد فعل الصالة"

 30".منا قٌدر كقتىها دبقدار الصالة الشافعيإك- حنبل كغَتىم
 كبعضهم يذبح كبشا قبلها كاآلخر ،كمن ىنا يتبُت لنا خطأ كثَت من الناس الذين يذحبوف قبل الصالة

 . أال فليعلموا أف ما ذبح قبل الصالة فإمنا ىو شاة حلم كليس أضحية كال قربة، كال أجر فيو،بعدىا
 :نو ال يشرع للمسلم أف يذبح نسيكتو حىت يذبح اإلماـأبل صح يف السنة ما يدؿ على 

                                                           
. (1977)ركاه مسلم - 25
  (.7/531)انظر الشرح ادلمتع - 26
  (.79: ص)رسائل فقهية - 27
  (.78: ص)رسائل فقهية - 28
  .متفق عليو- 29
  (.21/237)رلموعة الفتاكل - 30
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 فتقدـ رجاؿ ،صلى بنا النيب صلى اهلل عليو كسلم يـو النحر بادلدينة »:عن جابر رضي اهلل عنو قاؿ
 فأمر النيب صلى اهلل عليو كسلم من كاف ضلر قبلو أف ، كظنوا أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قد ضلر،فنحركا

 31.«كال ينحركا حىت ينحر النيب صلى اهلل عليو كسلم، يعيد بنحر آخر
 كما ،نو ال جيزئ الذبح إال بعد ذبح اإلماـأىذا شلا حيتج بو مالك يف " :قاؿ العالمة النوكم رمحو اهلل

 كاجلمهور يتأكلونو على أف ادلراد زجرىم عن التعجيل الذم قد ،سبق يف مسألة اختالؼ العلماء يف ذلك
 ،جزأهأف من ضحى بعدىا أكذلذا جاء يف باقي األحاديث التقييد بالصالة ك، يؤدم إىل فعلها قبل الوقت

 32".كمن ال فال
كما ذكرتو يف انتهاء كقت الذبح مركم عن علي رضي اهلل عنو كاحلسن كعطاء كعمر بن عبد العزيز 

ك  أيام » : كاختاره شيخ اإلسالـ ابن تيمية كاستدؿ لو حبديث، كىو مذىب الشافعي رمحو اهلل،رمحهم اهلل
 33«.ال شريق ذ ح

 كال ذبزئ بعده ،كاألضحية عبادة مؤقتة ال ذبزئ  قبل كقتها على كل حاؿ" :قاؿ العالمة ابن عثيمُت
 34."إال على سبيل القضاء إذا أخرىا لعذر

كال تكوف األضحية إال من اإلبل كالبقر كالغنم . 
 : فإنو جيزئ فيو اجلذع35 إال الضأف،كال جيزئ من ذلك إال الثٍت

ال تذ  وا إال المسنة إال أن يعسر علي م  اذ  وا جذعة من  »:قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم
 36.«الضأن

 .الكبَتة، كأكؿي ذلك الثٍت: كادلسنة
  

                                                           
  (.1964)ركاه مسلم - 31
 .(7/99)شرح صحيح مسلم - 32
إال أف لو علة؛ كىي االنقطاع؛ ، بسنده عن سليماف بن جبَت بن مطعم عن أبيو مرفوعا كرجالو ثقات (4/82)ركاه أمحد - 33

 :ص)ربفة التحصيل : كانظر. (1/313) قالو البخارم كما يف العلل الكبَت للًتمذم ،فإف سليماف ىذا مل ير أحدا من الصحابة
 . علمأكاهلل  .(13/143)فالسند ضعيف خالفا للعالمة أمحد شاكر يف تعليقو على ادلسند . (137

  (.53ص)رسائل فقهية - 34
.  كالضائن خالؼ ادلاعز،كبش ضائن كاألنثى ضائنة  كمجعها ضوائن:  كيوصف بو فيقاؿ،ذك الصوؼ: الضائن من الغنم- 35

 .(8/7)انظر لساف العرب 
   (.1963)ركاه مسلم - 36
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 38.«يو ي مما تو ي منو الثنية 37إن الجذع »:كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم
لكن إذا ثبت أنو أجذع قبلها فال ، على األشهر ما استكمل سنة كدخل يف الثانية :كاجلذع من الضأف

 .بأس بو يف التضحية
 .نائما غَت قائم (الصوؼ)أف يكوف شعر ظهره : كمن عالمات اإلجذاع

 .كشلا يؤثر يف سرعة اإلجذاع؛ كثرة اللنب كالعشب، كصغر الوالدين
 .فما سبت لو سنتاف كقيل سنة: أما الثٍت من ادلاعز

 .ما ًب لو سنتاف كدخل يف الثالثة: كمن البقر
 .كاهلل أعلم. ما ًب لو مخس سنوات: كيف اإلبل

، كلو كانت حامال، كما يدؿ على ذلك؛ قوؿ النيب 39كتشرع التضحية باألنثى من ذلك كلو كالذكر
 :كسلم صلى اهلل عليو

 40«ذََكاُة اْلَجِنيِن ذََكاُة أُمِّلوِ »
كيشًتط يف األضحية أف تكوف سادلة من العيوب األربعة : 

: يأر عة ال تجزئ  ي ااضاح »:كسلم قاؿ النيب صلى اهلل عليو: عن الرباء بن عازب رضي اهلل عنو
 41«.  العجفاء ال ي ال تْيْنِقي، ظلع ان  العرجاء البي،  المريضة البين مرض ا،العوراء البين عورىا
 .ىو الشحم، فهي ىزيلة جدا:  ك النِّنقيي ،ال نًٍقي ذلا: كمعٌت ال تنقي

العمياء، كال ادلنخنقة كادلوقوذة :  فمن باب أكىل ال ذبزئ،كإذا مل ذبزئ العوراء كادلريضة كالعرجاء
 .كادلًتدية، كال مقطوعة الرجل

تو؛ دلا ركاه مسلم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أجزأ ٍب طرأ عليها عيب ،كإذا أكجب أضحيةن سادلة
أم جعلو ككيال – كأمره فيها ،بعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  بست عشرة بدنة مع رجل :قاؿ

                                                           
 . اجلذع من الغنم، كما ىو مبُت يف احلديث: كادلقصود- 37
  .بسند حسن (2779)ركاه أبو داكد - 38

 (.8/397)اجملموع للنوكم : انظر. كىو زلل إمجاع- 39

 ".حسن صحيح: "كقاؿ الًتمذم. ركاه أمحد كاألربعة إال النسائي من حديث جابر  كأيب سعيد رضي اهلل عنهما- 40
. (1126)كمالك ". حسن صحيح: "كقاؿ (1497)ركاه الًتمذم - 41
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 ،ان رىا: " كيف أصنع دبا أيبدًعى علىٌي منها؟ قاؿ،يا رسوؿ اهلل:  فقاؿ، ٍب رجع، قاؿ فمضى–لينحرىا دبكة
 42.«  ال تأك  من ا أنت  ال أحد من أى  ر ق  ،  م اجعلو على صف   ا، م اصبغ نعلي ا  ي  م ا

كالشاة رلزئة عن الرجل كأىل بيتو : 
 يذحبها الرجل عنو كعن أىل ،كنا نضحي بالشاة الواحدة»: عن أيب أيوب رضي اهلل عنو قاؿ

 43.«بيتو
كإذا كانت من البقر أجزأت ، كإذا كانت األضحية من اإلبل جاز اشًتاؾ سبعة أك عشرة فيها 
 :عن السبعة

ضلرنا مع النيب صلى اهلل عليو كسلم باحلديبية؛ البدنة عن سبعة كالبقرة  »:عن جابر رضي اهلل عنو قاؿ
 44.«عن سبعة

 ، فحضر األضحى،كنا مع  النيب صلى اهلل عليو كسلم يف سفر »:كعن ابن عباس رضي اهلل عنو قاؿ
 45.«فاشًتكنا يف البقرة سبعة كيف البعَت عشرة

البعَت ٍب البقرة ٍب الضأف ٍب ادلاعز ٍب سبع البعَت ٍب سبع البقرة ٍب عشر :  كاألفضل يف األضحية
 .البعَت

أغالىا  منا  أنفس ا عند  »:أم الرقاب أفضل؟ فقاؿ: فقد سئل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
 46.«أىل ا

 على قدر ،األزكاج الثمانية من اإلبل كالبقر كالضأف كادلاعز»: كعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ
 47.«ادليسرة، فما عظيمت فهو أفضل

                                                           
  (.1763) كأبو داكد (1325)ركاه مسلم - 42
 . كأىل بيتو يشاركونو يف الثواب ال يف ادلًلك، كىذا األخَت إمنا جيوز يف البقر كاإلبل.بسند صحيح(1136)ركاه مالك - 43
. (1318)ركاه مسلم - 44
 ،(1/462) كصححو  األلباين يف ادلشكاة . كلو شواىد،بسند ال بأس بو  (3128)كابن ماجو  (4392)ركاه النسائي - 45

 ق،ف سند حديث ابن عباس حسن لذاتإ ؼ، كيف ذلك نظر،كقد أعلو البيهقي حبديث جابر كما يف معناه. كيف تعليقو على النسائي
 كاختالؼ سلارجها يؤكد ثبوت ىذا احلكم عن النيب صلى ،كيف الباب أحاديث عن غَته من الصحابة يف أسانيدىا ضعف يسَت

 فكالمها  ،كىي ال تعارض حديث جابر رضي اهلل عنو كما يف معناه شلا يدؿ على أف البعَت جيزئ  عن سبعة. اهلل عليو كسلم
. علمأ فال يتنافياف، كاهلل ،نو ضحى بكبشُتأنو ضحى بكبش كأكقريب من ىذا ما ثبت عن النيب صلى اهلل عليو كسلم  .مشركع

 .(11/96)كما يف ادلغٍت البن قدامة . جزاء البعَت عن عشرة قاؿ سعيد بن ادلسيب كإسحاؽ رمحهما اهللإكب
. متفق عليو- 46
. (19083-9/457)ركاه البيهقي - 47
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 .كىذا قوؿ مجاىَت العلماء، خالفا للمالكية
إنو عليو الصالة :  فاجلواب عنو بأف نقوؿ،كأما مواظبتو صلى اهلل عليو كسلم على التضحية بالكبش

 :كالسالـ قد يواظب على ادلفضوؿ دكف الفاضل لسبب من األسباب
فقد كاظب عليو الصالة كالسالـ على أداء صالة العشاء يف أكؿ كقتها مع تصرحيو بأف صالهتا يف 

 : كالسبب دفع ادلشقة عن األمة،آخر الوقت أفضل
أىٍعتىم النيبي صلى اهلل عليو كسلم ذات ليلة بالعشاء حىت ذىب عامة  :عن عائشة رضي اهلل عنها قالت

 48.«إنو لوق  ا لوال أن أ ق على أم ي»:  ٍب خرج فصلى كقاؿ،الليل
كإذا ضحى بالكبش فيستحب أف يكوف على الصفة الواردة يف السنة : 

 يطأ يف سواد كينظر ،أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أمر بكبش أقرف »:عن عائشة رضي اهلل عنها
 49«.فضحى بو  فأٌب بو،يف سواد كيربؾ يف سواد

 50.«ضحى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بكبشُت أقرنُت أملحُت »:كعن أنس رضي اهلل عنو قاؿ
كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يضحي بكبش أقرف  »:كعن أيب سعيد رضي اهلل عنو قاؿ

 51.«فحيل
كاف إذا أراد أف يضحي اشًتل كبشُت عظيمُت  أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم »:عن أيب ىريرةك

 كذبح ، دلن شهد هلل بالتوحيد كشهد لو بالبالغ؛ فذبح أحدمها عن أمتو،مسينُت أقرنُت أملحُت موجوءين
 52«اآلخر عن زلمد كعن آؿ زلمد صلى اهلل عليو كسلم

 53.أم لكل منهما قرناف معتدالف: قولو أقرنُت
 54. كالبياض أكثر،ىو الذم فيو سواد كبياض: كاألملح

 أفضل من السوداء، كإذا كاف السواد حوؿ عينيها كفمها، كيف 55كالعفراء: "قاؿ العالمة ابن تيمية
 56."رجليها، أشبهت أضحية النيب صلى اهلل عليو كسلم

                                                           
 .، كقد عرضت ىذا التوجيو على شيخنا مصطفى بن إمساعيل حفظو اهلل، فاستصوبو كاستحسنو(219)ركاه مسلم - 48

-
 (. 2792)كأبو داكد  (1967) مسلم 49

-
 . كاللفظ لو (2794)كأبو داكد  (1966)كمسلم  (5558)البخارم 50

-
  .كصححو األلباين (2796) أبو داكد 51

 .كصححو األلباين (3122)ركاه ابن ماجو -  52
-

. (10/11) الفتح 53
-

. (10/12) ادلصدر نفسو 54
 .[(19/283): لساف العرب]: انظر. البيضاء: أم- 55
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 .منزكع األنثيُت: كادلوجوء
كحديث أيب ىريرة نص على استحباب السمُت من األضحية، كما يدؿ بظاىره على استحباب 

 :تسمينها
 كاختلفوا يف استحباب األضحية،مجع العلماء على استحباب السمُت يف أك: "قاؿ العالمة النوكم

 كىذا قوؿ ، كقاؿ بعض ادلالكية يكره لئال يتشبو باليهود، فمذىبنا كمذىب اجلمهور استحبابو؛تسمينها
 األضحيةكنا نسمن " :كقد ثبت يف صحيح البخارم عن أيب أمامة الصحايب رضى اهلل عنو قاؿ؛ باطل

 .57"ككاف ادلسلموف يسمنوف
 كالتضحية أفضل من الصدقة بثمن األضحية؛ ألنو ىو الذم كاظب عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل 
 :  يعرض للمفضوؿ ما جيعلو فاضالد كؽ،عليو كسلم

تصَت الصدقة أكىل من التضحية كما قاؿ العالمة ابن - مثال–ففي حالة حاجة األمة إىل ادلاؿ 
 58.عثيمُت
 كاألفضل أف يباشرىا بنفسو كما فعل النيب صلى اهلل عليو كسلم، كجيوز التوكيل فيها للمسلم 

 .، كال فرؽ بُت الرجل كادلرأة59القادر
 .60فذبيحة ادلرأة رًبل، إمجاعا

إذا إن اهلل ك ب اإلحسان على ك   يء؛ ف »: كينبغي للذابح أف حيد شفرتو لقولو عليو السالـ
 61.«  لُِيِ ّد أحدكم  فرتو  ليرح ذ ي  و،  إذا ذ   م  أحسنوا الذ  ة الق لة،حسنواأفق ل م 
كالرفق باحليواف مأمور بو يف ديننا عموما : 

 اهلل عليو كسلم على رجل كاضع رجلو على لمر رسوؿ اهلل صل :عن ابن عباس رضي اهلل عنو قاؿ
 62.«أ ال قب  ىذا؟ أتريد أن تمي  ا موت ين»:  كىو حيد شفرتو كىي تلحظ إليو ببصرىا فقاؿ،صفحة شاة

 63«. رحمو اهلل يوم القيامة،من رحم  لو ذ ي ة ع فور »:كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم
                                                                                                                                                                                     

 (.26/163)الفتاكل - 56
 .(396/ 8)اجملموع - 57
 -

. (7/521)الشرح ادلمتع 58
 (.98). كمن أدلة مشركعية التوكيل فيها؛ حديث ابن عباس السابق يف ص- 59

 .النوكم يف اجملموع، كقبلو ابن حـز يف احمللى: نفى اخلالؼ يف ادلسألة- 60
 (.1955)مسلم - 61
(. 24)كصححو األلباين يف الصحيحة  (3/149/1)ركاه الطرباين - 62
. (27)كحسنو األلباين يف الصحيحة  (371)ركاه البخارم يف األدب ادلفرد - 63
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 فرأل غلمانا قد نصبوا ،دخلت مع أنس بن مالك على احلكم بن أيوب: كعن ىشاـ بن زيد قاؿ
 64«.هنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف تيٍصربى البهائم »: فقاؿ أنس،دجاجة يرموهنا

 (.70-1/58)كانظر مجلة من األحاديث كاآلثار يف ىذا األدب يف سلسلة األحاديث الصحيحة 
 فإنو مل يًتؾ خَتا ،كىذا شلا يدؿ على أف ادلسلمُت مستغنوف بدينهم عما سواه من األنظمة كالقوانُت

 ،كغَت ذلك شلا فيو مصلحة للفرد كاجملتمع، ..إال أمر بو؛ كالعدؿ كالتكافل كالنظاـ كالنظافة كالرفق باحليواف
 .فاحلمد هلل على نعمة اإلسالـ ككفى هبا نعمة

كيضع رجلو على اجلانب األدين، مستقبال هبا القبلة، ٍب يضجع األضحية على اجلانب األيسر ، 
 :(اللهم تقبل مٍت): فيمر السكُت مسميا مكربا، كيقوؿ

 فرأيتو كاضعا قدمو ،ملحُتأضحى النيب صلى عليو كسلم بكبشُت  »: قاؿ رضي اهلل عنونسأعن 
 65.«على صفاحهما يسمي كيكرب فذحبهما بيده

،  سم اهلل»: ضجعو كذحبو كقاؿأؼ.. أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أمر بكبش :كعن عائشة
 66«.الل م تقب  من م مد  آل م مد  من أمة م مد

 ِمنْ  َرَزقْيُ مْ  َما َعَلى اللَّوِ  اْسمَ  لَِيْذُكُر ا َمْنَسً ا َجَعْلَنا أُمَّةٍ  َ ِلُ  ِّل  }:كالتسمية كاجبة لقوؿ اهلل تعاىل
 67{اْلُمْخِبِ ينَ  َ َ شِّلرِ  َأْسِلُموا  ْيَلوُ  َ اِحدٌ  ِإَلوٌ   َِ َلُ ُ مْ  اْاَنْيَعامِ   َِ يَمةِ 

 68.« اهلل عليو    م  ذكر اس،مما أن ر الد»: كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم

 :فعلق مشركعية األكل على شرطُت

 :إهنار الدـ: األول

                                                           
. (2816)كأبو داكد  (1956)كمسلم  (5513)البخارم - 64
  (.5558)ركاه البخارم - 65
   (.1967)ركاه مسلم - 66
 (.34)احلج اآلية  -67
. متفق عليو- 68
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ادلرمء كاحللقـو : كىذا الشرط يتحقق بقطع ثالثة من أربعة أمور؛ فإف يف احللق أربعة أشياء
 ، سواء كاف فيها احللقـو أك مل يكن،كاألقول أف قطع ثالثة من األربعة يبيح: "كالوىدجاف؛ قاؿ ابن تيمية

 69."فإٌف قٍطع الودجُت أبلغ من قطع احللقـو كأبلغ يف إهنار الدـ

كْ  ما أ رى اا  اج، ما لم ي ن قرض  »:كيؤيده ما ثبت عن النيب صلى اهلل عليو كسلم: قلت
 70«.ناب أ  حز ظفر

  :التسمية: والثاني

 َعَلْيوِ  اللَّوِ  اْسمُ  يُْذَكرِ  َلمْ  ِممَّا تَْأُكُلوا َ اَل }:  األكل منها إذا مل يسم عليها؛ لقوؿ اهلل تعاىلزكال جيو
 71{َلِفْسقٌ  َ ِإنَّوُ 

أف قوما قالوا يا رسوؿ : ف قيل كما كجو التوفيق بُت ىذا كبُت ما ثبت عن عائشة رضي اهلل عنهاإؼ
 72«.سموا اهلل عليو  كلوه»:  ال ندرم اذكر اسم اهلل عليو أـ ال؟ فقاؿ، إف قوما يأتوننا باللحم،اهلل

نو مل أنو فيما علم إ ؼ،زاعػ خبالؼ زلل الن،إف ىذا احلديث؛ فيما مل نعلم ىل مسي عليو أـ ال: قلت
 كما قاؿ ابن عبد الرب ،منا يستفاد من حديث عائشة محل ذبيحة ادلسلم على السالمةإك. يسم عليو أصال
 .(15/214)يف االستذكار 

منا قاؿ ذلم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ذلك ليعلمهم أف ادلسلم ال يظن بو ترؾ التسمية على إ ك
 . حىت يستبُت فيو غَته، كأمره زلموؿ على ذلك ما خفي أمره، كال يظن بو إال اخلَت،ذبيحتو

أكىل من قوؿ من استدؿ بو على ، بل إف ىذا احلديث إىل قوؿ من قاؿ بوجوب التسمية
نو ال بد من التسمية كإال أبل فيو دليل على ": (4/153) فقد قاؿ الصنعاين يف سبل السالـ ؛االستحباب

 73."يَّن لو عدـ لزكمهاػلبى 
                                                           

 (.14-13 :ص)للعالمة صاحل الفوزاف " الذكاة الشرعية كأحكامها: " كانظر،(323ص)االختيارات الفقهية - 69
 (.2029)، كأكرده األلباين يف الصحيحة (9/278)ركاه البيهقي - 70
 (.121)األنعاـ اآلية  -71
(. 5507)ركاه البخارم - 72
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 ِإنْ  تْيَؤاِخْذنَا اَل  رَ ْيََّنا}:  لعمـو قوؿ اهلل تعاىل،فإذا ترؾ التسمية ناسيا جاز األكل كما قاؿ ابن عباس
َنا َتْ ِم ْ  َ اَل  رَ ْيََّنا َأْخطَْأنَا َأ ْ  َنِسيَنا ْلَنا َ اَل  رَ ْيََّنا قْيْبِلَنا ِمنْ  الَِّذينَ  َعَلى َحَمْلَ وُ  َكَما ِإْصًرا َعَليْيْ  اَل  َما ُتَ مِّل
[ 286: البقرة{ ]ِ وِ  لََنا  َاَقةَ 

 :ما استقباؿ القبلة فقد ثبت عن بعض الصحابةأك

 74.«نو كاف يستقبل القبلة يف التضحيةأ »:عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما

 كاستحباب كضع ،كفيو استحباب التكبَت مع التسمية: نس السابقأقاؿ ابن حجر يف شرحو حلديث 
 75". كاتفقوا على أف إضجاعها يكوف على اجلانب األيسر،الرجل على صفحة عنق األضحية األدين

 كال جيوز أف يعطي اجلزار منها شيئا كأجرة لنهي النيب صلى اهلل عليو كسلم عن ذلك كما يف 
 76.الصحيحُت من حديث علي رضي اهلل عنو

كلوا  ا خر ا »:  كيشرع لو أف يقسمها على ضلو ما جاء يف قولو عليو الصالة كالسالـ
 77.« ت دقوا

كىذا يدؿ على كجوب التصدؽ بشيء منها، كليس فيو دليل على اشًتاط الثلث، بل األمر بالصدقة 
 .مطلق

َ ا َ ُ ُلوا }:كقد قاؿ اهلل تعاىل  َلَعلَُّ مْ  َلُ مْ  َسخَّْرنَاَىا َكَذِل َ  َ اْلُمْع ْيرَّ  اْلَقاِنعَ  َ َأْ ِعُموا ِمنْيْ
 78{َتْشُ ُر نَ 

 ، كالفقَت الذم يسأؿ،الفقَت الذم ال يسأؿ تقنعا كتعففا: أم" :قاؿ اإلماـ السعدم رمحو اهلل تعاىل
 79."فكلٌّ منهما لو حق فيها

                                                                                                                                                                                     
  (.537 :ص)؛ لفضيلة الشيخ مصطفى بن إمساعيل ادلأريب حفظو اهلل (تنوير العينُت بأحكاـ األضاحي كالعيدين)- 73
  . بسند صحيح(854)ركاه مالك يف ادلوطأ - 74
  (.10/22)الفتح - 75
  (.1716)ركاه البخارم - 76
  (.1973) كمسلم (5569)ركاه البخارم - 77
 (.36)احلج اآلية - 78

 . (488 :ص)تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كالـ ادلناف - 79
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َ ا َ ُ ُلوا }:كقاؿ سبحانو  . 80{اْلَفِقيرَ  اْلَباِاسَ  َ َأْ ِعُموا ِمنْيْ

 . كقد سبق احلديث يف ذلك،81كيف اآلية دليل على ربرمي بيع شيء منها
 
كال فرؽ يف مشركعية التضحية بُت ادلقيم كادلسافر : 

فجعل الرجل منا يشًتم ادلسنة , كنا يف سفر فحضر األضحى: عن عاصم بن كليب عن أبيو قاؿ
كنا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يف سفر فحضر ىذا : "باجلذعتُت كالثالثة، فقاؿ لنا رجل من مزينة

إن الجذع : "فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم, اليـو فجعل الرجل يطلب ادلسنة باجلذعتُت كالثالثة
 82".يو ي مما يو ي منو الثني

 83".احلديث يدؿ على أف ادلسافر يضحي كادلقيم: "قاؿ العالمة زلمد حياة السندم رمحو اهلل

أنو :  كمن عجز عن األضحية نالو أجر ادلضحُت؛ دلا ركاه جابر عن النيب صلى اهلل عليو كسلم
 (.100). حديث أيب ىريرة ادلتقدـ يف ص: ، كمثلو84ضحى عمن مل يضح من أمتو

 85.كىذا الفعل خاص بالنيب صلى اهلل عليو كسلم

 

 
 

 

 
                                                           

(. 28)احلج اآلية - 80
 (.19/119)احلاكم للماكردم : انظر- 81

 ([.2/290)اجلامع الصحيح " ]ىذا حديث حسن: "كقاؿ الشيخ مقبل (7/219)ركاه النسائي - 82
   (.7/219)حاشية السندم على النسائي - 83

  . كصححو األلباين(2810)ركاه أبو داكد - 84
 (.4/354)، كإركاء الغليل (9/514)فتح البارم : انظر - 85
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 فصل

 أيام التشريق
 

:  كمسيت كذلك ألهنا كانت تيشىٌرؽ فيها حلـو األضاحي؛ أم،كىي األياـ الثالثة بعد يـو األضحى
 .تيقدد كتربز للشمس

86{َمْعُد َ اتٍ  أَيَّامٍ  ِ ي اللَّوَ  َ اذُْكُر ا: }كىي ادلذكورة يف قولو تعاىل


 87.كما صح التفسَت بذلك عن ابن عباس رضي اهلل عنو

يوم عر ة  يوم الن ر »: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: كعن عقبة بن عامر رضي اهلل عنو قاؿ
 88.« أيام ال شريق، عيدنا أى  اإلسالم،  ىي أيام أك    رب

أيام ال شريق أيام أك    رب »: كعن نبيشة اذلذيل رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
 89«. ذكر هلل عز  ج 

مل يػيرىخص يف أياـ : »كحيـر صومها كما حيـر صـو يـو العيد لقوؿ عائشة كابن عمر رضي اهلل عنهم
 90«.التشريق أف يصمن إال دلن مل جيد اذلدم

 

. هذا وهللا أأعمل، وصىل هللا وسمل وابرك عىل نبينا محمد وأ هل وحصبه

 

                                                           

 (.203)البقرة اآلية - 86
  .سبق زبرجيو- 87
 ". حسن صحيح ": كقاؿ(773) كالًتمذم (3004) كالنسائي (2419) كأبو داكد (4/152)محد أركاه - 88
  (.1141)ركاه مسلم - 89
  (.1997)ركاه البخارم - 90


