فتاوى خمتارة حول األضحية ()1
[ ]1تعريف األضحية

فتاوى خمتارة
حول األضحية
)(1

إعداد

إدارة اإلفتاء
الطبعة األوىل (1432هـ2011-م)

ما معنى األضحية؟ وهل هي من شعائر اإلسالم؟

اجلواب وباهلل التوفيق:

لقد خلق اهلل تعاىل هذا الكون بنظام دقيق ،تتكامل فيه املخلوقات

يف دورات حياتية وغذائية حمكمة.

وسخر للبرش ما
وخلق اهلل تعاىل للبرش غذاءهم ودواءهم،
ّ
يصلحهم ويصلح أجسادهم ،ووضع اهلل سبحانه وتعاىل قواعد

اجلواب وباهلل التوفيق:
األضح َّي ُة  -بتشديد الياء –  :ذبيحة خمصوصة من هبيمة األنعام وأحكام يف التعامل مع خلق اهلل سبحانه وتعاىل ،فأباح الطيبات
وحرم اخلبائث
تذبح يف أيام النحر فقط تقرب ًا هلل تعاىل.
من احليوانات والنباتات طعام ًا نافع ًا ودواء ًا ناجع ًاّ ،

واملضار بأنواعها.
ضحى سيدنا إبراهيم اخلليل عليه أفضل الصالة
وأول من
ّ
ّ
ومما أباح اهلل سبحانه وتعاىل لبني آدم أكل اللحوم الطيبة النافعة
والتسليم يف قصة فداء ابنه إسامعيل عليه السالم ،كام قال تعاىل:
ف ٌء َو َمنَافِ ُع
{و َفدَ ْينَا ُه بِ ِذ ْب ٍح َعظِي ٍم} [الصافات.]107:
{و أْالَ ْن َعا َم َخ َل َق َها َلك ُْم فِ َيها ِد ْ
التي خلقها اهلل تعاىل للبرش َ
َ
ِ
وهي من شعائر اإلسالم الثابتة يف كتاب اهلل تعاىل ،قال اهلل تعاىلَ :ومن َْها ت َْأ ُك ُل َ
ون} [النحل  ،]5 :وأباح لذلك ذبحها بطريقة رحيمة
ِ
ِ
ٍ
ِ
يم ِة دون إيذاء أو تعذيب ،فقد قال النبي صىل اهلل عليه وسلم” :إِ َّن اهللَ
َ
اس َم اهلل َعلىَ َما َر َز َق ُه ْم م ْن بهَ ِ َ
{ولك ُِّل ُأ َّمة َج َع ْلنَا َمن َْسكًا ل َي ْذك ُُروا ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َب إْ ِ
ال ْح َس َ
شءَ ،فإ َذا َق َت ْلت ُْم َف َأ ْحسنُوا ا ْلق ْت َل َة َوإ َذا َذ َب ْحت ُْم
أْالَ ْن َعا ِم َفإ هَلُك ُْم إ َل ٌه َواحدٌ َف َل ُه َأ ْسل ُموا َو َبشرِّ ِ ا ْل ُـم ْخبِت َ
ني} [احلج َ .]34 :كت َ
ان َعلىَ ك ُِّل يَ ْ
ِ
َان َل ُه َس َع ٌة َو مَل ْ ُي َض ِّح َف َأ ْح ِسنُوا َّ
وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمَ ” :م ْن ك َ
يح َت ُه“ [رواه مسلم،
الذ ْب َحَ ،و ْل ُيحدَّ َأ َحدُ ك ُْم َش ْف َر َت ُه َف ْل رُ ِي ْح َذبِ َ
َفال َي ْق َر َب َّن ُم َصالنَا“ [رواه ابن ماجه وأمحد].
وأصحاب السنن].
وأمر النبي صىل اهلل عليه وسلم بالرمحة بالذبيحة ،فقال صىل اهلل
رشعت األضحية يف السنة الثانية من اهلجرة النبوية ،وهي السنة
التي رشعت فيها الزكاة وصالة العيدين.

عليه وسلم” :من رحم ولو ذبيحة عصفور رمحه اهلل يوم القيامة“

وقد واظب عليها النبي صىل اهلل عليه وسلم يف املدينة املنورة[ ،رواه الطرباين يف الكبري].

فعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام قال” :أقام النبي صىل

وحرم
حرم اهلل تعاىل قتل احليوانات لغري طعام أو حاجةّ ،
كام ّ

اهلل عليه وسلم باملدينة عرش سنني يضحي“ [رواه أمحد والرتمذي ،قتلها بطريقة غري رحيمة ،وهنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن
وقال :حديث حسن].

مر النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل
إيذاء الذبيحة برؤية السكني ،فقد ّ

كام فعلها الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني ،وأمجعت رجل واضع رجله عىل صفحة شاة ،وهو حيدّ شفرته وهي تلحظ إليه
ببرصها ،فقال” :أتريد أن متيتها موتات؟ اَّ
هل َحدَ ْد َت شفرتك قبل
عليها األمة اإلسالمية.
أن ت ُْض ِج َعها“ [رواه احلاكم].

[ ]2احلكمة من األضحية

ما هي احلكمة من ذبح احليوانات؟ وملاذا نأكلها؟

واملسلمون يضحون امتثاالً ألمر اهلل تعاىل ،واتباع ًا لسنة نبينا حممد

صىل اهلل عليه وسلم ،وإحيا ًء مللة إبراهيم اخلليل عليه السالم.

وهناك ِحك ٌَم كثرية لألضحية ،ففيها شكر اهلل تعاىل عىل نعمة قرن األضحية باإلرادة ّ
الض ْأن“ [رواه مسلم وغريه].
دل عىل أهنا غري واجبة.
َج َذ َع ًة من َّ
حق الغني الذي لديه مال ٍ
احلياة ،كام فدى اهلل تعاىل إسامعيل عليه السالم ِ
والـم ِسنّة من اإلبل هي التي بلغت مخس سنني ،ومن البقر سنتني،
كاف
بذ ْب ٍح عظيم ملا امتثل
وبعض العلامء يقول بوجوهبا يف ّ
ُ
أمر ربه وأطاع أباه وقال{ :يا َأب ِ
ت ا ْف َع ْل ما ت ُْؤمر ست ِ
َجدُ نيِ إِ ْن َشا َء اهللُ سوى مسكنه وحوائجه األصلية وديونه ،لقول الرسول صىل اهلل ومن املعز سنة عند اجلمهور وسنتني عن الشافعية ،ومن الضأن سنة،
َ َ
َ َُ َ
ِ
عليه وسلمَ ” :م ْن ك َ
الصابِ ِري َن} [الصافات .]102 :
الثني الذي كرس مقدم أسنانه.
م َن َّ
َان َل ُه َس َع ٌة َو مَل ْ ُي َض ِّح َفال َي ْق َر َب َّن ُم َصالنَا“ [رواه وجيزئ فيها اجلذع ،وهو ّ

ويف األضحية إظهار جلواز ذبح احليوانات للطعام ومرشوعية ابن ماجه وأمحد] ،فعىل املسلم املستطيع أن حيتاط لدينه وحيرص
ويشرتط يف ذبيحة األضحية السالمة من العيوب الفاحشة التي
يقربه املسلم لربه يف هذا اليوم ،تنقص اللحم و الشحم ،قال النبي صىل اهلل عليه وسلم” :ال تجُ ْ ِز ُئ
أكل اللحوم خالف ًا ملا يقوله بعض الناس.
عىل األضحية التي هي أفضل عمل ّ
الض َحا َيا َأ ْر َب ٌع  :ا ْل َع ْو َرا ُء ا ْل َبينِّ ُ َع َو ُر َها َ ،وا ْل َع ْر َجا ُء ا ْل َبينِّ ُ َع َر ُج َها
وفيها تذكّر هلذه النعمة العظيمة املفيدة والرضورية للجسم ،ويكون له يف كل شعرة منها حسنة.
ِم َن َّ
يض ُة ا ْل َبينِّ ُ َم َر ُض َها َ ،وا ْل َع ْج َفا ُء ا َّلتِي ال ُتن ِْقي“ [رواه أبو
وشكر اهلل تعاىل عليها.
َ ،وا ْل َـم ِر َ
ويف ذبح األضاحي توسعة عىل النفس واألهل واألقرباء واجلريان

واألصدقاء ،وتوسعة عىل املساكني واملحتاجني والفقراء.
كام أن ذبح األضاحي ُي ِ
وجد حركة اقتصادية بتنشيط سوق
احليوانات واللحوم ،وإفادة األفراد العاملني يف خمتلف مراحل

اإلنتاج من الرعاة واملزارعني ورشكات الشحن والنقل واجلزارين
والطباخني وغريهم.

ويف ذبح األضاحي حتقيق للموازنة بني املخلوقات ،حتى ال

يتكاثر نوع من احليوانات أو النباتات عىل حساب نوع آخر.

[ ]3حكم األضحية ومن الذي يضحي

ما هو حكم األضحية؟ ومن هو الذي يضحي؟

اجلواب وباهلل التوفيق:

األضحية شعرية عظيمة من شعائر اإلسالم ،واظب عليها

النبي صىل اهلل عليه وسلم ،والصحابة رضوان اهلل عليهم ،واألمة
اإلسالمية عرب التاريخ.

واألضحية ترشع عىل املورسين من الرجال والنساء عىل السواء.

[ ]4وقت األضحية

داود والرتمذي والنسائي] ،وقال عليه أفضل الصالة والسالم:
هل جيوز أن أضحي قبل العيد؟
«استَشرْ ِ ُفوا ا ْل َعينْ َ َواألُ ُذ َن» أي :سالمتهام[ .رواه أمحد والرتمذي] .كام
ْ
اجلواب وباهلل التوفيق:
أن النبي صىل اهلل عليه وسلم ى َأ ْن يضحى بِعضب ِ
اء أْالُ ُذ ِن َوا ْل َق ْر ِن.
ُ َ َّ َ ْ َ
نهَ َ
يدخل وقت األضحية بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ،وبعد
[رواه أبو داود وأمحد] .والعضباء هي مقطوعة نصف األذن فأكثر،
ميض قدر صالة اإلمام العيد وخطبته ،ويستمر إىل آخر أيام الترشيق
ومكسورة القرن إذا كان يسيل دم ًا ،فإن كانت فاقدة له بالكلية أو ال
الثالثة ،فال جيوز ذبح األضحية قبل صالة العيد ،ومن ذبح األضحية
يدمي فال حرج.
قبل صالة العيد فعليه أن يذبح بدالً منها ،فعن ُجنْدَ ب بن سفيان
ويلحق هبذه العيوب املذكورة كل ما فيه عيب فاحش ينقص
ضحينا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ال َب َجيل ريض اهلل عنه قالّ :
عورها ،وال
ُ
اللحم أو ين ِّفر منه ،فال جتزئ العمياء وال العوراء ال َبينِّ
أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصالة ،فلام
اجلدعاء مقطوعة األنف ،وال مقطوعة اللسان ،وال مقطوعة نصف
انرصف رآهم النبي صىل اهلل عليه وسلم أهنم قد ذبحوا قبل الصالة،
األذن ،وال العرجاء البني عرجها ،وال اجلذماء التي قطعت يدها أو
فقال” :من ذبح قبل الصالة فليذبح مكاهنا أخرى ،ومن كان مل يذبح
رجلها ،وال املريضة ،وال العجفاء اهلزيلة ،وغري ذلك من العيوب .
حتى صلينا فليذبح عىل اسم اهلل“ [رواه البخاري ومسلم].
واألفضل تأخري الذبح إىل ما بعد الفراغ من خطبة العيد.

[ ]5رشوط األضحية

هل لألضحية س ّن حمدد؟ وما هي رشوط ذبيحة األضحية؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

وهي سنة مؤكدة للمستطيع عند مجهور علامء املسلمني ،لقول
نعم ،لألضحية س ّن حمدد ،ال جتزئ إال إذا بلغته ،لقول النبي صىل
ِ
َ
َ َ
النبي صىل اهلل عليه وسلم” :إ َذا َد َخ َل ا ْل َعشرْ ُ َ ،وأ َرا َد أ َحدُ ك ُْم أ ْن اهلل عليه وسلم” :ال ت َْذبحوا إال م ِ
ً
س َع َل ْيك ُْم َفت َْذ َب ُحوا
ع
ي
أن
إال
ة
ن
س
َّ
َ ُ
ُ
َ ْ رُ َ
ُي َض ِّح َي َفال َي َم َّس ِم ْن َش ْع ِر ِه َوال ِم ْن َبشرَ ِ ِه َش ْي ًئا“ [رواه مسلم] .فلام

اإلعداد :د .حممد بن عيادة الكبييس

التدقيق واملراجعة :د .أمحد بن عبد العزيز احلداد ،د .عيل حممد العيدروس .
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