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اجلمع بني األضحية والعقيقة؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

األصل أن كال من األضحية والعقيقة مقصودان لذاهتام ،واحلكمة

من كل منها ختتلف عن األخرى ،فاألضحية عن النفس وهي ذبيحة
خمصوصة من األنعام تذبح يف أيام النحر تقرب ًا هلل تعاىل.
ومذهب مجهور الفقهاء إىل أن األضحية ال جتزئ عن العقيقة أو

العكس ،ويرى بعض أهل العلم جواز اجلمع بينهام وأن األضحية

إدارة اإلفتاء
الطبعة األوىل (1432هـ2011-م)

حتى تباهى الناس فصارت كام ترى“[ .رواه الرتمذي وابن ماجه].

وإن كان لدى زوجتك سعة يف الرزق ومال مستقل فيمكنها أن
[ ]6اجلمع بني األضحية والعقيقة
رزقني اهلل تعاىل ولد ًا ،ومل أذبح عقيقته بعد ،هل جيوز أن أنوي تذبح عن نفسها طلب ًا للثواب ،كام جاء يف احلديث” :ما عمل آدمي

أما العقيقة فتذبح شكر ًا هلل تعاىل عىل ما أنعم به من الولد.

إعداد

”كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون

جتزئ عن العقيقة.

واألفضل االحتياط يف هذا تبع ًا لرأي مجهور الفقهاء املانعني

للجمع.

[ ]7األضحية عن أهل البيت

لدي زوجة وأربعة أوالد ،فكم أضحية جيب أن أذبح؟ هل

أذبح أضحيتني عني وعن زوجتي فقط؟ أم ثالثة أضاحي عنا وعن

الصغار؟ أم أضحية عن كل واحد من العائلة؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

يكفيك أن تذبح أضحية واحدة عن نفسك وزوجتك وأهل بيتك

مهام كان عددهم وإن كثروا ،فقد ثبت أن النبي صىل اهلل عليه وسلم

وضحى بكبش آخر عن
ضحى عن نفسه وعن آله بكبش واحد،
ّ
ّ

أمته.

وقد سأل عطاء بن يسار أبا أيوب األنصاري ريض اهلل عنه” :كيف

من عمل يوم النحر أحب إىل اهلل من إهراق الدم“ [رواه الرتمذي].

[ ]8األضحية عن الصديق والقريب

أحد أقربائي حالته املادية ليست جيدة ،ولدي كذلك صديق

مسكني ،هل جيوز أن أضحي عنهام؟ وهل جيب أن أخربمها بذلك

أم ال؟

اجلواب وباهلل التوفيق:

فتضحي عنه من مالك فيكون دين ًا عليه ،وإن
لك أن تتوكل له
ّ

شئت بعد ذلك ساحمته.

ولك أن هتديه أضحية مت ّلكه إياها ليقوم هو بذبحها ،أو هتديه

ثمنها.

[ ]9األضحية عن امليت

هل جتوز األضحية عن امليت من األبوين أم ال؟
اجلواب وباهلل التوفيق:

إن كان امليت قد أوىص أو وقف وقف ًا لذلك فعليكم بتنفيذ

يضحى عنه عند اجلمهور؛
يصح أن
وصيته ،وإن مل يكن كذلك فال
ّ
ّ
تصح إال من األحياء.
ألن األضحية عبادة وهي ال ّ

لكن إن ذبحت األضحية ونويت ثواهبا عن م ّيتك فذلك جائز؛

ألهنا من مجلة الصدقات ،ويصل ثواهبا إليه إن شاء اهلل تعاىل.

[ ]10هل يضحي احلاج؟

سأذهب إن شاء اهلل تعاىل إىل احلج ،وسأذبح اهلدي هناك ،فهل

كانت الضحايا عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم؟“ فقال:
عيل أضحية كذلك ،أم يكفي هدي احلج؟
ّ

اجلواب وباهلل التوفيق:

للحاج عند كثري من أهل العلم؛ ألن احلاج
ال ترشع األضحية
ّ

عليه هدي يسوقه أو يشرتيه يف مكة املكرمة ويذبح يف منى أو مكة.

للحاج املسافر عند اإلمامني أيب حنيفة
وال ترشع األضحية
ّ
حق املقيمني دون املسافرين.
ومالك ،فاألضحية ترشع يف ّ
لكن إن شئت أن تبقي قيمة األضحية عند أهلك وتوصيهم برشاء

أضحية وذبحها يف وقتها فال بأس ،وهو زيادة خري وأجر إن شاء اهلل

تعاىل.

[ ]11توزيع حلم األضحية

ماذا أفعل باألضحية بعد ذبحها؟ وكيف أقوم بتوزيع حلم

األضحية؟

اجلواب وباهلل التوفيق:

أرشدنا اهلل سبحانه وتعاىل أن نأكل من األضحية وأن نطعم منها

[ ]12أكل كامل األضحية

هل جيوز أن آكل مجيع حلم األضحية ،أم جيب تقسيمها؟ وما هو األفضل؟

اجلواب وباهلل التوفيق:

أوجب مجهور أهل العلم التصدّ ق ببعض األضحية بام يطلق عليه

اسم اللحم لظاهر اآليتني السابقتني.

واألفضل تقسيمها ثالثة أقسام ،فتأكل منها الثلث ،وهتدي الثلث

الثاين ،وتتصدق بالثلث األخري.

[ ]13األكل من األضحية

[رواه الرتمذي].

وإهراق الدم استجابة ألمر اهلل تعاىل وإقامة هلذه الشعرية العظيمة ،شكر ًا هلل

تعاىل عىل نعمة الوجود وشكر ًا له عىل نعمة األنعام وطيب الطعام.

ويف إهراق الدم إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السالم واتباع لسنة

نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم ،وفيها حكم ومنافع أخرى ال تتحقق

يف التصدّ ق بقيمتها.

فال بدّ يف األضحية من إهراق الدم يف وقت األضحية تقرب ًا هلل

تعاىل ،وال جيزئ غري ذلك.

[ ]15األضحية يف بلد آخر

أنوي التصدق بجميع األضحية ،لكني سمعت أن األفضل أن نأكل من

يوجد يف بلدي عدد كبري من الفقراء ،وأنوي أن أذبح األضحية

اجلواب وباهلل التوفيق:

اجلواب وباهلل التوفيق:

األضحية ،فهل هذا صحيح؟ وملاذا نأكل منها وال نعطيها كلها للفقراء؟

جيوز لك التصدق بجميع األضحية ،لكن األفضل أن تأكل

هناك ،فهل هذا جائز؟

من مقاصد األضحية إغناء النفس واألوالد وفقراء املجتمع ّ
وبث

منها ،وهتدي وتتصدق بالباقي ،وذلك لقول اهلل تعاىل قال اهلل تعاىل :الرسور باهلدية منها للجريان واألصدقاء يف يوم العيد وأيام الترشيق.
{ َف ُك ُلوا ِمن َْها َو َأ ْط ِع ُموا ا ْل َب ِائ َس ا ْل َف ِق َري} [احلج  ،]28 :وقوله عز وجل:
وهذا يقتيض أن تكون األضحية يف بلد اإلقامة وأن ترصف يف
البلد ويف وقتها املحدد ،السيام إن كان يف البلد حاجة إليها فهو أدعى
{ َف ُك ُلوا ِمن َْها َو َأ ْط ِع ُموا ا ْل َقانِ َع َوا ْل ُـم ْعترَ َّ } [احلج .]36 :
وأما احلكمة من األكل منها فهي االستجابة ألمر اهلل تعاىل واتباع أن ال تُرصف عنهم؛ لِتشو ِ
ف نفوسهم وامتداد أطامعهم إليها.
ُّ
أما إذا أردت أن تضحي بأكثر من الالزم يف البلد أو يف غريه فال
سنة النبي صىل اهلل عليه وسلم ،ويف األكل منها تطييب خلاطر الفقري

املساكني واملحتاجني والسائلني.
ِ
ِ
اس َم اهللِ فيِ َأ َّيا ٍم
قال اهلل تعاىل{ :ل َي ْش َهدُ وا َمنَاف َع لهَ ُ ْم َو َي ْذك ُُروا ْ
ِ
ٍ
يم ِة الأْ َ ْن َعا ِم َف ُك ُلوا ِمن َْها َو َأ ْط ِع ُموا
َم ْع ُلو َمات َعلىَ َما َر َز َق ُه ْم م ْن بهَ ِ َ
ِ
ِ
َاها
{وا ْل ُبدْ َن َج َع ْلن َ
ا ْل َبائ َس ا ْل َفق َري} [احلج  .]28 :وقال عز وجلَ :
ِ
ِ
ِ
اف َفإِ َذا وإعالمه بطيب اللحم الذي أهدي إليه ،وأنه من جنس ما يأكل منه حرج عليك يف ذلك ،وهو زيادة يف أجرك إن شاء اهلل تعاىل ،لقول
اس َم اهلل َع َل ْي َها َص َو َّ
َلك ُْم م ْن َش َعائ ِر اهللِ َلك ُْم ف َيها َخيرْ ٌ َفا ْذك ُُروا ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
أحب
املضحي ،وليس من الدينء أو الرديء.
َاها
َو َج َب ْت ُجنُوبهُ َا َف ُك ُلوا من َْها َو َأ ْطع ُموا ا ْل َقان َع َوا ْل ُـم ْعترَ َّ ك ََذل َك َس َّخ ْرن َ
النبي صىل اهلل عليه وسلم” :ما عمل آدمي من عمل يوم النحر َّ
ّ
َلك ُْم َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُر َ
إىل اهلل من إهراق الدم ،“...يعني :دم األضحية من هبيمة األنعام.
[ ]14التصدق بقيمة عن األضحية
ون} [احلج .]36 :
فد ّلت اآليتان عىل وجوب التصدّ ق ببعضها ،ولو تصدّ ق هبا كلها
اإلعداد :د .حممد بن عيادة الكبييس
هل جيوز أن أتصدق بقيمة األضحية؟ أم ال بدّ من ذبحها؟
جاز.

ويس ّن يف األضحية أن تقسمها فتأكل منها وتطعم أهلك وأقرباءك

وجريانك وأصدقائك والفقراء واملساكني واملحتاجني والسائلني.

اجلواب وباهلل التوفيق:

إهراق اللحم مقصود يف األضحية كام قال رسول اهلل صىل اهلل

التدقيق واملراجعة :د .أمحد بن عبد العزيز احلداد ،د .عيل حممد العيدروس .
دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي-إدارة اإلفتاء

فاكس+971 4 6087555 :
أحب إىل اهلل من هاتف+971 4 6087777 :
عليه وسلم” :ما عمل آدمي من عمل يوم النحر
ّ
ص .ب - 3135 :دبـــي
اإلم���ارات العربية المتحدة
mail@iacad.gov.ae
www.iacad.gov.ae
إهراق الدم ،إهنا لتأيت يوم القيامة بقروهنا وأشعارها وأظالفها وأن
الخط المجاني لإلفتاء8003336:
الدم ليقع من اهلل بمكان قبل أن يقع من األرض فطيبوا هبا نفس ًا“

