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ا ا ا ا ا ا   

  

  .احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه أمجعني

  :أمَّا بعد

فقد حرص أهل العلم على مرِّ العصور، على تسهيل العلوم الشرعية، وتقريبها إىل 

عموم الناس؛ ليعم نفعها، ومن صور ذلك، اختصار املطوالت، وتلخيص املؤلفات، 

وكان لذلك أثره يف تيسري االنتفاع �ا، واإلقبال على مدارستها، وانتشارها بني العام 

  .واخلاص

السنية أن تسري على �جهم؛ حرصًا منها على تسهيل وقد ارتأت مؤسسة الدرر 

  .العلم الشرعي

كجزء من اإلصدار الثاين ) فقه أحكام األضحية(ولذا يأيت هذا امللخَّص من 

للموسوعة الفقهية على موقع الدرر السنية؛ فمن رام بسط األدلة، ومعرفة مصدر كل 

لم احملققني، وغري ذلك، فعليه معلومة، كالعزو على املذاهب، والنظر يف أقوال أهل الع

  .الرجوع إىل األصل لينهل منه ويستزيد

  .واهللا تعاىل أعلم

 القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية
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   ا وو و و ا وو و و: : ا اولا اول

 لغًة واصطالحاً  تعريف األضحية - ١

: يذبح أيام عيد األضحى، ومجعها: أي ،اسٌم ملا يضحَّى �ا :األضحية لغةً 

  .األضاحي

إىل آخر أيام  ،ما يذبح من �يمة األنعام يف يوم األضحى :األضحية اصطالحاً 

  .إىل اهللا تعاىل تقرباً  ؛التشريق

  مشروعية األضحية - ٢

ابن قدامة، وابن دقيق العيد، وابن  ل العلم على مشروعيتها، ونقل ذلكأمجع أه

  .لشنقيطي، وابن عثيمنيحجر، والشوكاين، وا

  فضل األضحية - ٣

   :من الكتاب: أوالً 

 .*٣٢: احلج* }َذِلَك َوَمْن يـَُعظِّْم َشَعائَِر اللَِّه َفِإنـََّها ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ {: قوله تعاىل

  .األضحية من شعائر اهللا تعاىل ومعاملهو 

   :من السنة :ثانياً 

من ذبح قبل الصالة : ((قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال عن الرباء رضي اهللا عنه

  )).فإمنا يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصالة فقد مت نسكه وأصاب سنة املسلمني

أن الذبح هللا تعاىل والتقرب إليه بالقرابني من أعظم العبادات، وأجل الطاعات،  :ثالثاً 

 ؛لبيان عظمه ؛من كتابه العظيموقد قرن اهللا عز وجل الذبح بالصالة يف عدة مواضع 

  .وعلو منزلته ؛وكبري شأنه
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  حكمة مشروعيتها - ٤

 .هللا تعالى على نعمة الحياةاشكر  -

  :إحياء سنة إبراهيم الخليل عليه الصالة والسالم -

بذبح الفداء عن ولده إمساعيل عليه الصالة والسالم  وجل، حني أمره اهللا عزَّ  وذلك

يف يوم النحر، وأن يتذكر املؤمن أن صرب إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم وإيثارمها 

كانا سبب الفداء ورفع البالء، فإذا تذكر   ؛طاعة اهللا وحمبته على حمبة النفس والولد

مي حمبته عز وجل على هوى املؤمن ذلك اقتدى �ما يف الصرب على طاعة اهللا وتقد

 .النفس وشهو�ا

  :أن في ذلك وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت -

إكرام اجلار والضيف، والتصدق على الفقري، وهذه كلها مظاهر للفرح  وكذلك

: سبحانه والسرور مبا أنعم اهللا به على اإلنسان، وهذا حتدث بنعمة اهللا تعاىل كما قال

 .*١١: الضحى* }َفَحدِّثْ  رَبِّكَ  بِِنْعَمةِ  َوأَمَّا{

  :أن في اإلراقة مبالغة في تصديق ما أخبر به اهللا عز وجل -

  .خلق األنعام لنفع اإلنسان، وأذن يف ذحبها وحنرها لتكون طعاما لهأي التصديق بأنه 

ما اما ا : : وط ،ا  وط ،ا   

  حكم األضحية - ١

  :على قولين اختلف أهل العلم في حكم األضحية

املالكية يف : مؤكدة، وهذا مذهب مجهور الفقهاء األضحية سنةٌ  :القول األول

 ،املشهور، والشافعية، واحلنابلة، والظاهرية، وهو إحدى الروايتني عن أيب يوسف

  .واللجنة الدائمة، وبه قال أكثر أهل العلم وابن باز، ابن املنذر، والصنعاين، واختاره
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 وهذا مذهب احلنفية، وهو قولٌ ، على املوسر األضحية واجبةٌ أن : القول الثاني

واختاره ابن  ،من السلف وبه قال طائفةٌ  يف مذهب احلنابلة، جٌ خمرَّ  وقولٌ  للمالكية،

  .والشوكاين، واستظهره ابن عثيمني ،تيمية

  حكم األضحية المنذورة - ٢

أو  ،معينة سواء كان النذر ألضحيةٍ  ،من نذر أن يضحي، فإنه جيب عليه الوفاء بنذره

احلنفية، واملالكية، والشافعية، : غري معينة، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

  .واحلنابلة

  بم يحصل تعيين األضحية؟ - ٣

   :اختلف الفقهاء في السبب الذي يحصل به تعيين األضحية على ثالثة أقوال

يقول هذه أضحية، وهذا مذهب تتعني األضحية بالقول كأن  :القول األول

  . الشافعية، واحلنابلة، واختاره ابن عثيمني

 وقولٌ  النية، وهو مذهب احلنفية، تتعني األضحية بشراء األضحية مع :القول الثاني

  .ملالكية، واختاره ابن تيمية، واللجنة الدائمةالحنابلة، وبه قال ابن القاسم من ل

ال تتعني األضحية إال بالذبح، وهذا مذهب املالكية يف املشهور،  :القول الثالث

  .واختاره الشوكاين

ا اا ا : :ا  وا  و  

  أن تكون من األنعام؛ وهي اإلبل والبقر والغنم: الشرط األول - ١

اإلمجاع ، ونقل يشرتط أن تكون األضحية من �يمة األنعام؛ وهي اإلبل والبقر والغنم

  .والصنعاين ابن عبدالرب، وابن رشد، والنووي، ،على ذلك
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  أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعاً : الشرط الثاني - ٢

فال جتزئ التضحية مبا  ،يشرتط يف األضحية أن تكون قد بلغت السن املعتربة شرعاً 

، اإلمجاع على ذلك، ونقل دون الثنية من غري الضأن، وال مبا دون اجلذعة من الضأن

والنووي، والشنقيطي، وحكاه ابن حزم يف إجزاء الثين من املعز،  ،ربال عبدابن 

  .أن من اجلذعوالرتمذي يف إجزاء الضَّ 

  :والبقر والغنم، والجذع من الضأن معنى الثني من اإلبل -

سنة،  ما أمت مخس سنني، ومن البقر ما أمت سنتني، ومن املعز الثين من اإلبل ما أمت

 ،فقهاء احلنفية: نص على هذا التفصيل أمت ستة أشهر،واجلذع من الضأن ما 

  .واحلنابلة، واختاره ابن عثيمني، وأفتت به اللجنة الدائمة

  السالمة من العيوب المانعة من اإلجزاء: الشرط الثالث - ٣

، فال جتزئ التضحية السالمة من العيوب املانعة من اإلجزاء ،يشرتط يف األضحية

بالعوراء البني عورها، واملريضة البني مرضها، والعرجاء البني ضلعها، والعجفاء اليت ال 

وابن  ،وابن قدامة، والنووي ابن عبدالرب، وابن رشد، ،إلمجاع على ذلك، ونقل اتنقي

  .حزم

  أن تكون التضحية في وقت الذبح: الشرط الرابع - ٤

  )وقتها ينظر أول وقت التضحية وآخر(

  نية التضحية: الشرط الخامس - ٥

 :يشرتط على املضحي أن ينوي �ا التضحية، وهذاباتفاق املذاهب الفقهية األربعة

  .واحلنابلة ،واملالكية، والشافعية احلنفية،
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اا ااا ا : :ا وا و  

  أول وقت التضحية - ١

  ذبح األضحية قبل طلوع الفجر يوم النحر -

ابن  ،اإلمجاع على ذلك، ونقل األضحية قبل طلوع الفجر يف يوم النحرال جيوز ذبح 

 .املنذر، وابن عبدالرب، والقرطيب

  ذبح األضحية قبل الصالة -

 ،ابن عبدالرب ،اإلمجاع على ذلك، ونقل ال جيوز ذبح األضحية قبل صالة العيد

  .  والنووي، وابن رشد

  أول وقت األضحية -

احلنابلة، واختاره و ، احلنفية العيد، وهذا مذهبيبدأ وقت األضحية بعد صالة 

  . والشوكاين، وابن عثيمني الطحاوي،

  وقت األضحية في غير أهل األمصار -

بعد : كأهل البوادي  ،ال تصلى فيها صالة العيد يبدأ وقت األضحية ملن كان مبحلٍّ 

بعد طلوع الشمس قيد رمح، وهذا مذهب احلنابلة، واختاره  ،قدر فعل صالة العيد

  .ابن عثيمني

  آخر وقت التضحية - ٢

  :لتضحية على قولينااختلف الفقهاء في زمن 

يوم العيد واليومان األوالن من أيام التشريق، وهذا : أيام التضحية ثالثة :القول األول

  .احلنفية، واملالكية، واحلنابلة: مذهب مجهور الفقهاء

وهو مذهب الشافعية،  ،يبقى وقت التضحية إىل آخر أيام التشريق: القول الثاني

من السلف، واختاره ابن تيمية، وابن القيم  للحنابلة، وهو قول طائفةٍ  وقولٌ 

  .والشوكاين، وابن باز، وابن عثيمني
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   )ليلتا يومي التشريق(التضحية في ليالي أيام النحر  - ٣

  :التضحية في الليل إلى ثالثة أقوالاختلف الفقهاء في حكم 

  .للحنابلة  وقولٌ  ال جتزئ التضحية يف الليل، وهذا مذهب املالكية، :القول األول

 ،إن التضحية يف الليل جتزئ مع الكراهة، وهو مذهب احلنفية: القول الثاني

  .للحنابلة والشافعية، وقولٌ 

ار ابن يللحنابلة، وهو اخت قولٌ من غري كراهة، وهذا  جواز الذبح ليالً  :القول الثالث

  .وابن عثيمني والصنعاين، والشوكاين، ،حزم

  المبادرة إلى التضحية - ٤

 ستحب املبادرة يف ذبح األضحية بعد دخول وقتها، وهذا باتفاق املذاهب الفقهيةت

  .احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة: األربعة

ا اا ا : :و آداب ا و آداب ا   

  حكم حلق الشعر وتقليم األظفار لمن أراد أن يضحي - ١

اختلف الفقهاء في حكم حلق الشعر وتقليم األظفار لمن أراد أن يضحي على 

  :قولين

للمالكية، وبه قال الليث بن سعد،  اجلواز، وهذا مذهب احلنفية، وقولٌ  :القول األول

  .والكوفةواختاره ابن عبدالرب، وحكاه عن سائر فقهاء املدينة 

أن حيلق شعره ويقلم أظفاره حىت يضحي،  ،حيرم ملن أراد أن يضحي: القول الثاني

من السلف، واختاره ابن حزم،  وهو مذهب احلنابلة، ووجٌه للشافعية، وهو قول طائفةٍ 

 .وابن القيم، وابن باز، وابن عثيمني

 حىت يضحي، أن حيلق شعره ويقلم أظفاره، يكره ملن أراد أن يضحي :القول الثالث

  .للحنابلة وهو قولٌ  ،املالكية، والشافعية مذهب وهذا
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  م أظفاره عره أو قلَّ فأخذ من شلمن أراد أن يضحي حكم الفدية  -

، ونقل اإلمجاع على ملن أراد أن يضحي ،م أظفارهأو قلَّ  ،ال فدية على من حلق شعره

  .ابن قدامة، واملرداويذلك، 

  استقبال القبلة عند الذبح - ٢

: باتفاق املذاهب الفقهية األربعة يستحب أن يكون الذابح مستقبل القبلة، وهذا

  .واحلنابلة، وُحِكي فيه اإلمجاع ،والشافعية ،واملالكية ،احلنفية

  إحداد الشفرة قبل إضجاع الشاة - ٣

: إحداد الشفرة قبل إضجاع الشاة، وهذاباتفاق املذاهب الفقهية األربعة يستحب

  .والشافعية، واحلنابلة ،ةواملالكي ،احلنفية

  خير بين الذبح والنحر في البقرالتو  نحر اإلبل وذبح الشاة - ٤

 اإلمجاعنقل و ،وخيري بني الذبح والنحر يف البقر يسن أن تنحر اإلبل وتذبح الشاة

وابن قدامة،  ابن حزم، وابن رشد، والقرطيب،: على النحر يف اإلبل، والذبح يف الغنم

  .ابن رشد، والقرطيب: اإلمجاع على التخيري يف البقروحكى  والنووي،

  التكبير عند الذبح - ٥

ابن قدامة،  اإلمجاع على ذلك، حكى، و عند الذبح أن يكرب بعد التسمية يستحب

  .، ومجاعة من املالكيةالرتمذي: عمل الناس عليه والقاري، وحكى

  أن يذبح بنفسه إذا استطاع - ٦

  .اإلمجاع على ذلك النووي، ونقل استطاعيستحب أن يذبح بنفسه إذا 

  األكل واإلطعام واإلدخار من األضحية - ٧

: جيوز للمضحي أن يأكل من أضحيته ويطعم ويدخر، وهذاباتفاق املذاهب الفقهية

  .احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة
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  االستنابة في ذبح األضحية - ٨

، وهذا باتفاق إذا كان النائب مسلماً  ،جيوز للمضحي أن يستنيب يف ذبح أضحيته

  .واحلنابلة، وُحِكَي فيه اإلمجاع ،واملالكية، والشافعية ،احلنفية: ملذاهب الفقهية األربعةا

  أيهما أفضل ذبح األضحية أو التصدق بثمنها؟ - ٩

على هذا فقهاء احلنفية، واملالكية،  ذبح األضحية أفضل من التصدق بثمنها، نصَّ 

  .واحلنابلة، واختاره ابن باز، وابن عثيمني

  إعطاء الجزار من األضحية ثمناً لذبحه -١٠

 :لذحبه، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة ال جيوز إعطاء الذابح من األضحية مثناً 

  . احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة

  الميت استقالالً األضحية عن  -١١

  .وهو مذهب الشافعية، واختاره ابن عثيمني التشرع األضحية عن امليت استقالًال،

   و اة و اة: : ا ادسا ادس

  التسمية - ١

  :اختلف أهل العلم في اشتراط التسمية في الذكاة على ثالثة أقوال

أو نسياناً، وهذا  كان  أن التسمية شرط، ال حتل الذكاة بدونه، عمداً : القول األول

من السلف، واختاره ابن  عن أمحد، وبه قال طائفةٌ  ، وهو روايةٌ مذهب الظاهرية

  .تيمية، وابن عثيمني

مذهب اجلمهور من  اوتسقط بالنسيان، وهذ ،مع الذكر أ�ا واجبةٌ : القول الثاني

  .احلنفية، واملالكية، واحلنابلة، واختارته اللجنة الدائمة

وبه قال ،عن أمحد وهو روايةٌ  ،مؤكدة، وهذا مذهب الشافعية ا سنةٌ أ�: القول الثالث

  . الرب من السلف، واختاره ابن عبد طائفةٌ 
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  إنهار الدم - ٢

، واحللقوم، يءاملر : حيصل بقطع أربعة أشياء ،إ�ار الدم أمجع أهل العلم على أنَّ 

  .، وابن باز، وابن عثيمنيابن املنذر، وابن قدامة ،نقل اإلمجاع على ذلكو والودجني، 

  ؟ما هو القدر الواجب الذي يكتفى به في حصول التذكية - ٣

 ،اختلف الفقهاء في القدر الذي يشترط في حصول الذكاة به على أقوال كثيرة

  : نذكر منها ما يلي

للمالكية،  والودجني، وهذا قولٌ  يءاحللقوم واملر : يشرتط قطع اجلميع :القول األول

  .واختاره ابن ابن املنذر بن سعد، عن أمحد، وبه قال الليث وروايةٌ 

  .عن أمحد يشرتط الودجني واحللقوم، وهو مذهب املالكية، وروايةٌ  :القول الثاني 

، ، وهذا مذهب الشافعية، واحلنابلةيءالواجب قطع احللقوم واملر : القول الثالث

  .واختاره ابن باز

بدون تعيني، وهذا املشهور من مذهب  عةٍ من أرب جيب قطع ثالثةٍ : رابعلالقول ا
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