
 والذكاة األضحية أحكام

 هللا رحمه العثيمين صالح بن محمد/  الشيخ

  

 أنهسددنا شددرور مددن بدداهلل ونعددو  إليدده  ونيددو  ونسدديرهر  ونسدديعينه  نحمددد  هلل الحمددد إن
 أن وأشدهد لده  هداد  فدال يضلل ومن له  مضل فال هللا يهد  من أعمالنا  سيئات ومن
 وعلد  عليده هللا صدل  ورسوله عبد  محمدا   أن وأشهد له  شريك ال وحد  هللا إال إله ال
 .  كثيرا   يسليما   وسلم حسانبإ يبعهم ومن وأصحابه آله

 :  بعد أما

  كدر وفيده صهحة 93 في يقع مطوال   وال كاة األضحية أحكام في كيابا   كيبت كنت فقد
 لد لك يلخيصدا   أكيد  أن فرأيدت القدارء،  علد  يطدو  اليدي والمناقشدات الخدال  بعض
 .  إليه الحاجة يدعو ما زائدا   إليه  الحاجة يدعو ال ما حا فا   الكيا 

 لنددا نافعددا   لشددريعيه  مبينددا   يعددال   هلل خالصددا   كلدده  لددك فددي عملنددا يجعددل أن أسدد   وهللا
 .كريم جواد إنه وللمسلمين

 

 

 

 

 

 



   األو  الهصل

 وحكمها األضحية تعريف في

 هللا إلدد  يقربددا   العيددد بسددب  األضددح  عيددد أيددام األنعددام بهيمددة مددن يدد بح مددا: األضددحية
 صدل  رسدوله وسدنة يعدال   هللا بكيدا  المشدروعة اإلسدالم شدعائر مدن وهدي وجل  عز
جماع وسّلم  عليه هللا  .  المسلمين وا 

 َوَمْحَيدداءَ  َوُنُسددك   َصدداَلي   إ ن   ُقددلْ : }يعددال  وقددا {  َواْنَحددْر  ل َربّ ددكَ  َفَصددلّ  : }يعددال  هللا قددا 
دددْرتُ  َوب دددَ ل كَ  َلدددهُ  َشدددر يكَ  الَ *  اْلَعددددَلم ينَ  َر ّ   ّلل    َوَمَمددداي    والنسدددك{. اْلُمْسدددل م ينَ  َأو  ُ  َوَأَنددداْ  ُأم 
 وقددا . أشددمل وهددو الدد بح  ومنهددا العبددادات جميددع وقيددل جبيددر  بددن سددعيد قالدده الدد بح 
ددة   َول ُكددلّ  : }يعددال  ا َجَعْلَنددا ُأم  ددن َرَزَقُهددمْ  َمددا َعَلدد  ّللا    اْسددمَ  لّ َيددْ ُكُرواْ  َمنَسددك  ْنَعدددم   َبه يَمددة   مّ  ََ  ااْل
د   إ َلده   َفإ َلدُهُكمْ  ر   َأْسل ُمواْ  َفَلهُ  َوح   {.   اْلُمْخب ي ينَ  َوَبشّ 

 النبددي ضددح : »قددا  عنده هللا رضددي مالددك بدن أندد  عددن ومسدلم البخددار   صددحيح وفدي
 علدد  رجلدده وضددع وكبددر  وسددم  بيددد   بحهمددا أملحددين بكبشددين وسددّلم عليدده هللا صددل 

 عليده هللا صدل  النبدي أقدام: »قدا  عنهمدا هللا رضي عمر بن عبدهللا وعن. «صهاحهما
 .  حسن حديث وقا  واليرم    أحمد روا . «يضحي سنين عشر بالمدينة وسّلم

 أصدحابه بدين قسدم وسدّلم عليده هللا صدل  النبي أن عنه هللا رضي عامر بن عقبة وعن
 «بهدا ضدح: »فقا  ج عة لي صارت هللا رسو  يا: فقا  ج عة لعقبة فصارت ضحايا
 .  ومسلم البخار   روا 

  بددح مدن: »قددا  وسدّلم عليده هللا صددل  النبدي أن عندده هللا رضدي عداز  بددن البدرا، وعدن
 .  ومسلم البخار   روا . «المسلمين سنة وأصا  نسكه يم فقد الصالة بعد



 أن وأخبددددر عددددنهم  هللا رضددددي أصددددحابه وضددددح  وسددددّلم عليدددده هللا صددددل  ضددددح  فقددددد
 كمدا مشدروعييها  علد  المسدلمون  أجمع وله ا طريقيهم  يعني المسلمين سنة األضحية

 يجدددوز ال واجبدددة أو مؤكددددة  سدددنة هدددي هدددل واخيلهدددوا. العلدددم أهدددل مدددن واحدددد غيدددر نقلددده
   يركها؟

 فدي وأحمدد ومالدك  الشدافعي  مد ه  وهدو مؤكدة  سنة أنها إل  العلما، جمهور ف ه 
 .  عنهما المشهور

حدددء حنيهددة أبددي مدد ه  وهددو واجبددة  أنهددا إلدد  آخددرون  و هدد   أحمددد  عددن الددرواييين وا 
 ظدداهر أو مالددك  مدد ه  فددي القددولين أحددد هددو: وقددا  ييميددة ابددن اإلسددالم شدديخ واخيددار 
 .  مالك م ه 

 وسدّلم عليده هللا صدل  النبدي عمل  لك ألن بثمنها؛ الصدقة من أفضل األضحية و بح
 الصددقة إلد  عنده الندا  عدد  فلدو يعدال   هللا شدعائر مدن الد بح وألن معه؛ والمسلمين
 األضددحية  بددح مددن أفضددل األضددحية بددثمن الصدددقة كانددت ولددو. الشددعيرة يلددك ليعطلددت
 الخيددر بيددان يدددع يكددن لددم ألندده فعلدده  أو بقولدده ألميدده وسددّلم عليدده هللا صددل  النبددي لبيندده

 عندددا، مدددن أسدددهل ألنددده أيضدددا   لبينددده لألضدددحية مسددداوية الصددددقة كاندددت لدددو بدددل لألمدددة 
 مسدددداوايه مددددع ألميدددده األسددددهل بيددددان ليدددددع وسددددّلم عليدددده هللا صددددل  يكددددن ولددددم األضددددحية
 مدن: »فقا  وسّلم عليه هللا صل  النبي عهد في مجاعة النا  أصا  ولقد لألصع  
 يددا قددالوا المقبددل العددام كددان فلمددا. «شددي، بييدده فددي ثالثددة بعددد يصددبحن فددال مددنكم ضددح 
 كلدوا: »وسدّلم عليده هللا صدل  النبدي فقدا  الماضدي العدام فدي فعلندا كمدا نهعل هللا رسو 

 ميهدد . «فيهددا يعينددوا أن فدد ردت جهددد النددا  فددي كددان العددام  لددك فددإن وادخددروا واطعمددوا
 .  عليه



 لدو ولهد ا: قدا . بثمنده الصددقة مدن أفضدل موضدعه فدي ال بح: هللا رحمه القيم ابن قا 
 وكددددد لك مقامددددده يقدددددم لدددددم القيمدددددة أضدددددعا  ب ضدددددعا  والق دددددَران الميعدددددة دم عدددددن يصدددددد 
 .كالمه انيه . األضحية

*** 

 فصـل

 هللا صددل  هللا رسددو  كددان كمددا األحيددا، حدد  فددي مشددروعة أنهددا األضددحية فددي واألصددل
 مددن العامددة بعددض يظندده مددا وأمددا وأهلدديهم  أنهسددهم عددن يضددحون  وأصددحابه وسددّلم عليدده

 .  له أصل فال باألموات األضحية اخيصاص

 : أقسام ثالثة األموات عن واألضحية

 بييددده أهدددل وعدددن عنددده الرجدددل يضدددحي أن مثدددل لألحيدددا، يبعدددا   عدددنهم يضدددحي أن: األو 
 عندده وسددّلم عليدده هللا صددل  النبددي يضددحية هدد ا وأصددل واألمددوات  األحيددا، بهددم وينددو  
 .  قبل من مات قد من وفيهم بييه أهل وعن

: يعدال  قولده ه ا وأصل لها ينهي ا   وصاياهم بمقيض  األموات عن يضحي أن: الثاني
َلهُ  َفَمن} َعهُ  َبْعَدَما َبد  ينَ  َعَل  إ ْثُمهُ  َفإ ن َمآ َسم  ُلوَنهُ  ال     {.   َعل يم   َسم يع   ّللا َ  إ ن   ُيَبدّ 

 نددص وقددد جددائزة  فهدد   األحيددا، عددن مسدديقلين يبرعددا   األمددوات عددن يضددحي أن: الثالددث
 عندده  الصدددقة علدد  قياسددا   بدده وينيهددع الميددت إلدد  يصددل ثوابهددا أن علدد  الحنابلددة فقهددا،
 عليدده هللا صددل  النبددي ألن السددنة؛ مددن باألضددحية الميددت يخصدديص أن نددرء  ال ولكددن
 مددن وهددو حمددزة عمدده عددن يضددح فلددم بخصوصدده  أموايدده مددن أحددد عددن يضددح لددم وسددّلم
 ميزوجددات  بنددات ثددالث وهددم حيايدده  فددي مددايوا الدد ين أوالد  عددن وال عنددد   أقاربدده أعددز



 عددن يدرد ولددم إليده  نسددائه أحد  مدن وهددي خديجدة زوجيدده عدن وال صددرار  أبندا، وثالثدة
 .  أموايه من أحد عن ضح  منهم أحدا   أن عهد  في أصحابه

 يمدوت سدنة أو  الميت عن يضحون  النا  من بعض يهعله ما الخط  من أيضا   ونرء 
 ثوابهددا فددي معدده يشددرك أن يجددوز ال أندده ويعيقدددون ( الحهددرة أضددحية) يسددمونها أضددحية
 أنهسدهم عدن يضدحون  وال وصداياهم بمقيضد  أو يبرعدا   أمدوايهم عدن يضحون  أو أحد 

 األحيدا، أهلده شدمل وأهلده نهسده عدن مالده مدن ضح  إ ا الرجل أن علموا ولو وأهليهم 
 . لك عملهم إل  عنه عدلوا لما واألموات

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  الثاني الهصل

 األضحية شروط في

 :  شروط سية لألضحية يشيرط

 لقولددده ومعزهدددا ضددد نها والردددنم والبقدددر اإلبدددل وهدددي األنعدددام بهيمدددة مدددن يكدددون  أن: أحددددها
ددة   َول ُكددلّ  : }يعددال  ا َجَعْلَنددا ُأم  ددن َرَزَقُهددمْ  َمددا َعَلدد  ّللا    اْسددمَ  لّ َيددْ ُكُرواْ  َمنَسددك  ْنَعدددم   َبه يَمددة   مّ  ََ  ااْل
د   إ َلده   َفإ َلدُهُكمْ  ر   َأْسل ُمواْ  َفَلهُ  َوح   والردنم والبقدر  اإلبدل  هي األنعام وبهيمة{  اْلُمْخب ي ينَ  َوَبشّ 
 .  واحد وغير وقيادة الحسن وقاله العر   عند المعرو  هو ه ا

 غيدر  مدن ثنيدة أو الضد ن  مدن ج عدة يكدون  بد ن شدرعا   المحددود السدن يبلغ أن: الثاني
 ج عددة فيدد بحوا علدديكم يعسددر أن إال مسددنة إال يدد بحوا ال: »وسددّلم عليدده هللا صددل  لقولدده
 .  مسلم روا . «الض ن من

 خمدد  لده يدم مدا: اإلبدل مدن فدالثني.  لدك دون  مدا والج عدة فوقهدا  فمدا الثنيدة: والمسدنة
 مدا: والجد ع سدنة  لده يدم مدا الرنم من والثني. سنيان له يم ما: البقر من والثني سنين 

 وال والمعددز  والبقددر اإلبددل مددن الثنددي دون  بمددا اليضددحية يصددح فددال سددنة  نصدد  لدده يددم
 . الض ن من الج ع دون  بما

 :  أربعة وهي اإلجزا، من المانعة العيو  من خالية يكون  أن: الثالث

 يبديض أو كدالزر  يكدون  حيد  يبدرز أو العدين  بده ينخس  ال   وهو: البين العور د 1
 .  عورها عل  بينة داللة يد  ابيضاضا  

 عدن يقعددها اليدي كدالحم  البهيمدة علد  أعراضده يظهدر الد   وهدو: البدين المرض د 2
 والجدر  صدحيه  فدي المؤثر أو للحمها المهسد الظاهر والجر  شهييها  ويمنع المرع 
 .  ونحو  صحيها في عليها المؤثر العمي 



 .  ممشاها في السليمة مسايرة من البهيمة يمنع ال   وهو: البين العرج د 3

 مددن ييقددي مددا ا سددئل حددين وسددّلم ليددهع هللا صددل  النبددي لقددو : للمددخ المزيددل الهددزا  ددد 4
 عورهدددا  البدددين والعدددورا، ضدددلعها  البدددين العرجدددا،: أربعدددا  : »وقدددا  بيدددد  ف شدددار الضدددحايا
 حددديث مددن الموطدد  فددي مالددك روا . «ينقدد  ال اليددي والعجهددا، مرضددها  البددين والمريضددة

 هللا رسددو  فينددا قددام: قددا  عندده هللا رضددي عندده السددنن فددي روايددة وفددي عدداز   بددن البددرا،
 .  نحو  و كر «األضاحي في يجوز ال أربع: »فقا  وسّلم عليه هللا صل 

 كددان مددا بهددا ويلحدد  بهددا  يعيدد  بمددا األضددحية إجددزا، مددن مانعددة األربعددة العيددو  فهدد  
 :  ي يي بما األضحية يجزء، فال أشد  أو مثلها

 .  بعينيها يبصر ال اليي العميا، د 1

 .  الخطر عنها ويزو  ينشط حي  المبشومة د 2

 .  الخطر عنها يزو  حي  والديها يعسرت إ ا الميولدة د 3

 .  الخطر عنها يزو  حي  ونحو  علو من وسقوط خن  من يمييها بما المصا  د 4

 .  لعاهة المشي عن العاجزة وهي الزمن  د 5

 .  الرجلين أو اليدين إحدء مقطوعة د 6

 بددده يضدددح  ال مدددا صدددار عليهدددا المنصدددوص األربعدددة العيدددو  إلددد   لدددك ضدددممت فدددإ ا
 . السابقة األربعة بالعيو  يعي  وما السية ه  . عشرة

 قبدل مدن أو الشدرع  قبدل من فيها له م  ونا   أو للمضحي  ملكا   يكون  أن: الرابع الشرط
 بددددعوء  والمددد خو  والمسدددرو   كالمرصدددو  يملكددده ال بمدددا اليضدددحية يصدددح فدددال المالدددك



 لده الييديم ولدي يضدحية ويصدح. بمعصدييه هللا إلد  اليقدر  يصدح ال ألنده ونحو ؛ باطلة
 .  األضحية بعدم قلبه ينكسر وكان العادة به جرت إ ا ماله من

 .  بإ نه موكله ما  من الوكيل يضحية ويصح

 .  بالمرهون  اليضحية يصح فال للرير ح  بها ييعل  ال أن: الخام  الشرط

 العيدد صدالة بعدد مدن وهدو شدرعا   المحددود الوقدت فدي بهدا يضدح  أن: السداد  الشرط
 عشدر الثالدث اليدوم وهدو اليشدري  أيدام مدن يوم آخر من الشم  غرو  إل  النحر يوم
 بعددد   أيددام وثالثددة الصددالة  بعددد العيددد يددوم: أربعددة الدد بح أيددام فيكددون  الحجددة     مددن
 يصددح لددم عشددر الثالددث يددوم الشددم  غددرو  بعددد أو العيددد  صددالة فددرا  قبددل  بددح فمددن

 هللا صددل  النبددي أن عندده هللا رضددي عدداز  بددن البددرا، عددن البخددار   روء  لمددا أضددحييه
 النسددك مددن ولددي  ألهلدده قدمدده لحددم هددو فإنمددا الصددالة قبددل  بددح مددن: »قددا  وسددّلم عليدده
 النبددي شددهدت: قددا  عندده هللا رضددي البجلددي سددهيان بددن جنددد  عددن وروء . «شددي، فددي

 نبيشدة وعدن. «أخدرء  مكانها فليعد يصلي أن قبل  بح من: »قا  وسّلم عليه هللا صل 
 أيدام اليشدري  أيدام: »وسدّلم عليده هللا صدل  هللا رسدو  قدا : قدا  عنده هللا رضدي اله لي
 عددن باليدد خير عدد ر لدده حصددل لددو لكددن. مسددلم روا . «وجددل عددز هلل و كددر وشددر  أكددل
 فددددوات بعدددد إال يجددددها فلدددم منددده يهدددريط بريدددر األضدددحية يهدددر  أن مثدددل اليشدددري  أيدددام

 بعدد يد بح أن بد   فدال الوقدت يخدرج حيد  الوكيدل فينسد  يد بحها مدن يوكل أو الوقت 
 اسييقظ إ ا يصليها فإنه نسيها أو صالة عن نام من عل  وقياسا   للع ر  الوقت خروج
 .  كرها أو

 بعدد العيدد ويدوم أولد   النهدار فدي والد بح ونهدارا   لديال   الوقت في األضحية  بح ويجوز
 .الخير فعل إل  المبادرة من فيه لما يليه؛ مما أفضل يوم وكل أفضل  الخطبيين

 



 :الثالث الهصل

 منها والمكروه صفة، أو جنسا   األضاحي من األفضل في

 ثددم الضدد ن  ثددم كاملددة  بهددا ضددح  إن البقددر ثددم اإلبددل : جنسددا   األضدداحي مددن األفضددل
 . البقرة سبع ثم البدنة سبع ثم المعز 

 صدحيح وفدي. منظدرا   األحسدن خلقة األكمل لحما   األكثر األسمن: صهة منها األفضلو 
 كددددان وسدددّلم عليدددده هللا صدددل  النبددددي أن عنددده هللا رضدددي مالددددك بدددن أندددد  عدددن البخدددار  
 خدددالط مدددا واألملدددح. الضددد ن مدددن العظددديم: والكدددب . أملحدددين أقدددرنين بكبشدددين يضدددحي
: قدددا  عنددده هللا رضدددي در  الخددد سدددعيد أبدددي وعدددن. سدددواد فدددي أبددديض فهدددو سدددواد بياضددده
 سدواد فدي وينظدر سدواد  في ي كل فحيل أقرن  بكب  وسّلم عليه هللا صل  النبي ضح 
 الهحددل : والهحيددل. صددحيح حسددن: اليرمدد   وقددا  األربعددة  أخرجدده. سددواد فددي ويمشددي
 رافددع أبددي وعددن. أسددود وأطرافدده وعينيدده فمدده شددعر أن آخددر  إلدد  سددواد فددي ي كددل ومعندد 
 ضددح  إ ا وسددّلم عليدده هللا صددل  النبددي كددان: قددا  وسددّلم عليدده هللا صددل  النبددي مددول 
 .  أحمد روا . موجو،ين: لهظ وفي سمينين كبشين اشيرء 

 حيدددث مدددن الهحدددل مدددن أكمدددل وهدددو الخصدددي: والموجدددو،. واللحدددم الشدددحم كثيدددر: السدددمين
 . واألعضا، الخلقة يمام حيث من أكمل والهحل. غالبا   اللحم طي 

 .  وصهة جنسا   األضاحي من األفضل هو ه ا

 :  فهي منها المكرو  وأما

 .  ف كثر النص  قرنها أو أ نها من قطع ما وهي: العضبا، د 1

 .  األمام من عرضا   أ نها شقت اليي وهي: د البا، بهيح د المقابلة د 2

 . الخل  من عرضا   أ نها شقت اليي وهي: د البا، بهيح د المدابرة د 3



 .  طوال   أ نها شقت اليي وهي: الشرقا، د 4

 .  أ نها خرقت اليي وهي: الخرقا، د 5

 أ نهدا قطعدت اليدي وهدي: دد والدرا، الهدا، وفديح الصداد وسدكون  الميم بضم د المصهرة د 6
 . المخ فيه يهقد حد إل  يصل لم إ ا المهزولة وقيل صماخها  ظهر حي 

 .  كله قرنها  ه  اليي وهي: د الصاد بهيح د المسي صلة د 7

 .  بحالها العين وبقيت بصرها ف ه  عينها بخقت اليي وهي: البخقا، د 8

 يشديعها بمدن إال لضدعهها الردنم ييبدع ال اليدي وهدي: دد المشدددة اليدا، بهيح د المشيعة د 9
 لضددعهها الرددنم خلدد  ييدد خر اليددي وهددي. المشددددة اليددا، كسددر ويصددح. ليلحدد  فيسددوقها
 .  لهن كالمشيعة فيكون 

 أو بهدددا يعيدد  بمددا اليضددحية عددن بدددالنهي األحاديددث وردت اليددي المكروهددات هددي هدد  
 عدداز  بددن البددرا، حددديث وبددين بينهددا للجمددع الكراهددة علدد   لددك وحمددل باجينابهددا  األمددر
 .  األضحية شروط من الثالث الشرط في الساب  عنه هللا رضي

 :  ي يي بما اليضحية فيكر  مثلها كان ما المكروهات به   ويلح 

 .  ف كثر  نبها نص  قطع اليي وهي والمعز والبقر اإلبل من البيرا، د 1

 أهددل جمهددور فقددا  فدد كثر النصدد  قطددع فددإن. النصدد  مددن أقددل ألييدده مددن قطددع مددا ددد 2
 .  بها ب   فال الخلقة ب صل األلية مهقودة ف ما. يجزء، ال: العلم

 .   كر  قطع ما د 3

 لدم الخلقدة ب صدل فقدد فدإن. الرباعيدات أو الثنايدا كاندت ولدو أسدنانها بعض سقط ما د 4
 .  يكر 



ن. يكدر  لدم الخلقدة ب صدل فقدد فدإن. ثديها حلمات من شي، قطع ما د 5  لبنهدا يوقد  وا 
 .  بها ب   فال ثديها سالمة مع

 أربدددع المكروهدددات صدددارت السدددابقة اليسدددع إلددد  الخمددد  المكروهدددات هددد   ضدددممت فدددإ ا
 .عشرة
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 : الرابع الهصل

 األضحية عنه تجزىء فيمن

 المسددلمين؛ مددن شددا، ومددن بييدده وأهددل الرجددل عددن الرددنم مددن الواحدددة األضددحية يجددزء،
 يطدد  أقددرن  بكددب  أمددر وسددّلم عليدده هللا صددل  النبددي أن عنهددا هللا رضددي عائشددة لحددديث
 يدددا: »لهدددا فقدددا  بددده ليضدددحي بددده فددد يي سدددواد فدددي وينظدددر سدددواد  فدددي ويبدددرك سدددواد  فدددي

 ثدم ف ضدجعه الكدب  وأخد  أخد ها ثم فهعلت( السكين أعطيني أ ) المدية هلمي عائشة
 محمددد  وآ  محمددد  مددن يقبددل اللهددم هللا  بسددم: قددا  ثددم( ل بحدده يسدديعد أخدد  أ )  بحدده
 أصدل مدن ولدي  يهسدير القوسدين بدين ومدا مسدلم  روا . «بده ضح  ثم محمد أمة ومن

 يضدحي كدان وسدّلم عليده هللا صدل  النبدي أن» عنده هللا رضدي رافع أبي وعن. الحديث
 أيدو  أبدي وعدن. أحمدد روا   «جميعا   أميه عن واالخر آله  وعن عنه أحدهما بكبشين

 وسدددّلم عليددده هللا صدددل  النبدددي عهدددد فدددي الرجدددل كدددان: »قدددا  عنددده هللا رضدددي األنصدددار  
 واليرمددد   ماجدده ابددن روا . «ويطعمددون  فيدد كلون  بييددده  أهددل وعددن عندده بالشدداة يضددحي
 .  وصححه

 عدن أجدزأ بييده أهدل وعدن عنده المعدز أو الضد ن الردنم مدن بالواحددة الرجدل ضدح  فإ ا
 فددي دخددل يخددص أو يعددم شدديئا   ينددو لددم فددإن وميددت  حددي مددن بييدده أهددل مددن نددوا  مددن كددل
 مددن يعددولهم لمددن العددر  فددي وهددو لرددة  أو عرفددا   اللهددظ هدد ا يشددمله مددن كددل بييدده أهددل

 جددد  و ريددة أبيدده و ريددة  رييدده مددن لدده قريدد  لكددل: اللرددة وفددي وأقددار   وأوالد زوجددات
 .  أبيه جد و رية

 ضددح  فلددو الرددنم  مددن الواحدددة عندده يجددزء، عمددا البقددر سددبع أو البعيددر سددبع ويجددزء،
 عليدده هللا صددل  النبددي ألن  لددك؛ أجددزأ  بييدده أهددل وعددن عندده بقددرة أو بعيددر بسددبع الرجددل



 األضدحية فدي يكدون  فكد لك الهدد  فدي الشداة مقدام قائمدا   والبقدرة البدندة سبع جعل وسّلم
 . ه ا في الهد  وبين بينها الهر   لعدم

 ورود لعددم بهدا؛ فيضدحيان يشيريانها ف كثر شخصين عن الرنم من الواحدة يجزء، وال
 ألن بقدرة؛ أو بعيدر في ف كثر ثمانية يشيرك أن يجزء، ال كما والسنة  الكيا  في  لك

 االشدديراك غيدر فددي وهد ا وكيهيددة  كميدة المحدددود يعدد  فيهددا يجدوز ال يوقيهيددة العبدادات
 .  سب  كما حصر بدون  فيه اليشريك ورد فقد الثوا   في

 مدثال   وقد  ريدع مدن ب ضدحية مدوص واحدد كدل لجماعدة وصدايا وجدت فإ ا ه ا وعل 
 لمدا واحددة  أضدحية فدي الوصدايا هد   جمدع يجوز ال فإنه لها وصية كل ريع يك  ولم

 الثدددوا   غيدددر فدددي فددد كثر شخصدددين عدددن يجدددزء، ال الردددنم مدددن الواحددددة أن مدددن عرفدددت
 بعدد إال يجيمدع ال ضدئيال   كدان فدإن األضدحية  ثمدن يبلدغ حيد  الريدع فيجمع ه ا وعل 
 .  الحجة    عشر في به يصد  سنوات

 شددا، فددإن لجميعهددا الريددع يكدد  فلددم ضددحايا بعدددة أوصدد  واحدددا   الموصددي كددان لددو أمددا
ن واحددددد  الموصددددي ألن واحدددددة أضددددحية فددددي الضددددحايا جمددددع الوصددددي  ضددددح  شددددا، وا 
 . أول  واألول  أخرء  سن  في وأضحية سنة  في أضحية

 فدددي المبالردددة لقصدددد الريدددع مدددن األضدددحية قيمدددة الموصدددين بعدددض يقددددر(: هدددام ينبيددده)
 ريداال ؛ األضدحية بلردت ولدو عندي يضدحي فيقدو  قددر مدا يبلدغ أن منده اسيبعادا   غالئها
 هللا يخدددافون  ال الددد ين األوصددديا، بعدددض فيعمدددد بكثيدددر أرخدددص وقيددده فدددي كاندددت ألنهدددا
 مددع بريددا   أضددحية يوجددد وال بريددا  قيميهددا قدددر الموصددي أن بحجددة األضددحية فيعطددل

 األضدحية بلردت ولدو يضدحي أن وعليده بد لك  آثدم وهو عليه حرام وه ا كثير الريع أن
 فدي المبالردة اليقدير من الموصي مقصود ألن ل لك؛ يكهي الريع مادام الرياالت آال 
 .المقدار به ا يحديدها ال األضحية قيمة



 :   الخام  الهصل

 وأحكامه األضحية به تتعين فيما

 :  أمرين من بواحد األضحية ييعين

 اإلخبدار قصدد إن ف مدا يعيينهدا  إنشدا، قاصددا  . أضدحية هد  : يقدو  ب ن اللهظ: أحدهما
 عمدددا اإلخبدددار بددده المقصدددود ألن بددد لك؛ ييعدددين ال فإنهدددا المسددديقبل فدددي بهدددا يريدددد عمدددا

 .  يعيينها إنشا، ال المسيقبل في بها سيهعل

 :  نوعان وهو الهعل: الثاني

 .  األضحية حكم لها ثبت النية به    بحها فمي  األضحية  بنية  بحها: أحدهما

 فييلد  أضحية يعين أن مثل معينة  عن بدال   كانت إ ا األضحية بنية شراؤها: ثانيهما
 بمجددرد أضددحية يكددون  فهدد   يلهددت اليددي عددن بددد  أنهددا بنيددة أخددرء  فيشددير   مندده بيهددريط
 بددال   يكدن لدم إ ا أمدا. المبدد  حكدم لده والبدد  معيندة  عدن بدد  ألنهدا النية؛ به   الشرا،
 يعيقده أن يريدد عبددا   اشديرء  لدو كمدا األضدحية  بنيدة بالشدرا، ييعدين ال فإنهدا معيندة عن
 وقهددا   يصددير ال فإندده وقهددا   ليجعلدده شدديئا   اشدديرء  أو الشددرا،  بمجددرد عييقددا   يصددير ال فإندده

 بمجددرد أضددحية يكددون  فددال أضددحية أنهددا بنيددة بهيمددة اشدديرء  إ ا فكدد لك الشددرا،  بمجددرد
 . لك

 :  أحكام بها يعل  األضحية يعينت وا  ا

 وغيرهدا ورهدن وهبدة بيدع مدن بهدا اليضدحية يمندع بمدا بهدا اليصدر  يجوز ال أنه: األو 
 شددداة عدددين فلدددو نهسددده  فدددي لردددرض ال األضدددحية  لمصدددلحة منهدددا بخيدددر يبددددلها أن إال

 لدم ليسديبقيها منهدا بخير وأبدلها فندم األغراض من لررض نهسه بها يعلقت ثم أضحية
 .  األضحية لمصلحة ال نهسه لحظ يعال  هلل أخرجه فيما رجوع ألنه  لك؛ له يجز



ن ينهي ها  الورثة لزم يعيينها بعد مات إ ا أنه: الثاني  ملكهدم فهدي اليعيدين قبدل مدات وا 
 . شا،وا بما فيها ييصرفون 

 إال يركبهدا وال ونحدو   حدرث فدي يسديعملها فدال منافعهدا مدن شديئا   يسيرل ال أنه: الثالث
 ولددها يحياجده أو ينقصدها مدا لبنهدا مدن يحلد  وال ضدرر  عليهدا ولي  لحاجة كان إ ا

 وييصدد  فيجدز  لهدا أنهدع يكدون  أن إال ونحدو  صدوفها من شيئا   يجز وال معها  الميعين
 .  يبيعه وال به ينيهع أو يهديه أو به

 فيبخددد  فيعينهدددا شددداة يشدددير   أن مثدددل اإلجدددزا، مدددن يمندددع عيبدددا   يعيبدددت إ ا أنهدددا: الرابدددع
 :  حاالن فلها العور بينة عورا، يكون  حي  عينها

 أو صددهيها علدد  بمثلهددا إبدددالها عليدده فيجدد  يهريطدده أو بهعلدده  لددك يكددون  أن: إحددداهما
 ملكدا   المعيبدة ويكدون  عنهدا  بددال   ي بحده بمثلهدا ضدمانها فلزمده بسببه يعيبها ألن أكمل؛

 .  وغير  بيع من شا، ما فيها يصنع الصحيح القو  عل  له

 واجبدة يكدون  أن إال ويجزئده فيد بحها يهدريط وال منده فعدل بددون  يعيبها يكون  أن: الثانية
 حدرج فدال يهدريط وال منده فعدل بددون  يعيبدت وقدد عندد  أماندة ألنهدا اليعيين قبل  ميه في
 . ضمان وال عليه

 فددي عمددا يجددزء، بسددليمة إبدددالها عليدده وجدد  اليعيددين قبددل  ميدده فددي واجبددة كانددت فددإن
 عمددا فيعينهدا أضدحية فيشدير   العددام هد ا أضدحي أن ند ر علددي هلل يقدو  أن مثدل  ميده 
 فدددددي يجدددددزء، بسدددددليمة يبددددددلها أن فيلزمددددده اإلجدددددزا، مدددددن يمندددددع بعيددددد  يصدددددا  ثدددددم نددددد ر

 بداألر  ييصدد  أن لزمده البد  من أعل  كانت إن لكن له  المعيبة ويكون  األضحية 
 .  القيميين بين ما فر   وهو

 :  أيضا   حاالن فلها سرقت أو ضاعت إ ا أنها: الخام 



 أو فيهدر  محدرز غيدر مكدان فدي يضدعها أن مثدل منده بيهدريط  لدك يكون  أن: إحداهما
 ويكدددون  عنهدددا  بددددال   ي بحددده أكمدددل أو صدددهيها علددد  بمثلهدددا إبددددالها عليددده فيجددد  يسدددر  

 . وغير  بيع من شا، ما عليها حصل إ ا فيها يصنع له ملكا   المسروقة أو الضائعة

  ميده فدي واجبدة يكدون  أن إال عليده ضدمان فدال منده يهدريط بدون   لك يكون  أن: الثانية
 حصددل ميدد  لكددن يهددرط  لددم إ ا األمددين علدد  ضددمان وال عنددد  أمانددة ألنهددا اليعيددين قبددل

 السددار   غرمهددا لددو وكدد ا الدد بح  وقددت فددوات بعددد ولددو بهددا اليضددحية عليدده وجدد  عليهددا
 .  نقص بدون  صهيها عل  لصاحبها غرمه بما اليضحية فيج 

 فدي عمدا يجدزء، مدا بددلها يد بح أن عليده وجد  اليعيدين قبل  ميه في واجبة كانت فإن
 كددان إن لكددن وغيددر   بيددع مددن شددا، مددا فيهددا يصددنع لدده فهددي عليهددا حصددل وميدد   ميدده 
 مدا فدر   وهدو النقص ب ر  ييصد  أن عليه وج  منها أنقص عنها  بحه ال   البد 
 .  القيميين بين

 :حاالت ثالث فلها أيلهت إ ا أنها :الساد 

 والهعددل السددماوية واالفددة كددالمرض فيدده لالدمددي صددنع ال بدد مر يلههددا يكددون  أن: إحددداها
 قبددددل  ميددده فددددي واجبدددة يكدددون  أن إال عليدددده  ضدددمان فددددال بددده فيمدددوت هددددي يهعلددده الددد  

 .  ضمان عليه يكن فلم فيه اليضمين يمكن ال بسب  يلهت عند  أمانة ألنها اليعيين؛

 فدي عمدا يجدزء، مدا بددلها يد بح أن عليده وجد  اليعيدين قبل  ميه في واجبة كانت فإن
 .   ميه

 أكمدل؛ أو صدهيها علد  بددلها ي بح أن عليه فيج  مالكها بهعل يلهها يكون  أن: الثانية
 .  حينئ  ضمانها لوجو 



 يضدددمينه يمكدددن ال كدددان فدددإن مالكهدددا غيدددر آدمدددي بهعدددل يلههدددا يكدددون  أن: الثالثدددة الحدددا 
 فددي سددب  مددا علدد  فيدده لالدمددي صددنع ال بدد مر يلهددت مددا حكددم فحكمهددا الطددر   كقطدداع
ن. األولدد  الحددا   ونحددو  قيلهددا أو ف كلهددا  بحهددا معددين كشددخص يضددمينه يمكددن كددان وا 
 صداحبها يبرئده أن إال بده ليضدحي صداحبها إل  يدفعه بمثلها ضمانها عليه يج  فإنه
 .  ضمانها من يج  بما ويقوم  لك من

 كدالحكم فيهدا فدالحكم األضدحية بنيدة ولدو ال بح وقت قبل  بحت إ ا أنها: السابع الحكم
ن. سب  ما عل  أيلهت إ ا كما فيما  صداحبها الد ابح كان فإن ال بح وقت في  بحت وا 
ن موقعهددددا وقعددددت فقددددد وكيلدددده أو  ثددددالث فلهددددا وكيلدددده وال صدددداحبها غيددددر الدددد ابح كددددان وا 

 :  حاالت

ن أجزأت  ب لك صاحبها رضي فإن صاحبها عن ينويها أن: إحداها  بد لك يدرض لدم وا 
 صددداحبها إلددد  يدفعددده بمثلددده ضدددمانها الددد ابح علددد  ويجددد  الصدددحيح  علددد  يجدددزء، لدددم

: وقيدددل. ضدددمانها مدددن يجددد  بمدددا ويقدددوم  لدددك مدددن صددداحبها يبرئددده أن إال بددده ليضدددحي
ن يجددزء،  حنيهددة وأبددي والشددافعي  أحمددد  مدد ه  مددن المشددهور وهددو بدد لك يددرض لددم وا 
 .  هللا رحمهم

 وال عنده يجز لم لرير  أنها يعلم كان فإن. صاحبها عن ال نهسه عن ينويها أن: الثانية
 يبرئدده أن إال بدده ليضددحي صدداحبها إلدد  يدفعدده بمثلهددا ضددمانها عليدده ويجدد  غيددر  عددن

 وعليدده صدداحبها عددن يجددزء،: وقيددل ضددمانها  مددن يجدد  بمددا ويقددوم  لددك مددن صدداحبها
ن. اللحدم مدن فر   ما ضمان  كدان فدإن صداحبها عدن أجدزأت لريدر  أنهدا يعلدم ال كدان وا 
 . إيا  بيهريقه يرض  أن إال لصاحبها بمثله ضمانه عليه وج  لحمها فر   قد  ابحها

 يجدزء،: وقيدل النيدة  لعددم منهمدا واحدد عدن يجدزء، فدال أحدد عدن ينويها ال أن: الثالثة
 اللحدم كدان فدإن السدابقة األحوا  من حا  في صاحبها عن أجزأت ومي  صاحبها عن



ن أضدددحية  يهريددد  ليهرقددده صددداحبها أخددد   باقيدددا    أضدددحية يهريددد  فرقددده قدددد الددد ابح كدددان وا 
ال الددد ابح علددد  ضدددمان فدددال صددداحبها بددد لك ورضدددي  يهريددد  ليهرقددده لصددداحبها ضدددمنه وا 
 .أضحية

 :  فائديان

 ولددم مطالبيدده يمكددن ال مددن أخدد ها أو سددرقت أو الدد بح بعددد األضددحية يلهددت إ ا: األولدد 
ن صددداحبها  علددد  ضدددمان فدددال صددداحبها يهدددرط  الصددددقة بددده يجددد  مدددا ضدددمن فدددرط وا 

 .  به فيصد 

ن سددب   مدا جميددع فدي حكمهددا ولددها فحكددم اليعيدين بعددد األضدحية ولدددت إ ا: الثانيدة  وا 
 لدم ألنهدا أضدحية كونده فدي أمده ييبدع فدال نهسده حكم في مسيقل فهو اليعيين قبل ولدت
 .منها انهصاله بعد إال أضحية يكن
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  الساد  الهصل

 األضحية من ويفرق  يؤكل فيما

ْنَهددا َفُكُلددواْ : }يعددال  لقولدده وييصددد  ويهددد   أضددحييه  مددن ي كددل أن للمضددحي يشددرع  م 
ُمدددواْ  ْنَهدددا َفُكُلدددواْ : }يعدددال  وقولددده{.  اْلَهق يدددرَ  اْلَبدددآئ َ   َوَأْطع  ُمدددواْ  م   َكددد ل كَ  َواْلُمْعيَدددر   اْلَقددددن عَ  َوَأْطع 
ْرَنددددَها  للعطيدددة الميعدددرض والمعيدددر الميددد لل  السدددائل فالقدددانع{.  َيْشدددُكُرونَ  َلَعل ُكدددمْ  َلُكدددمْ  َسخ 
 وسدددّلم عليدده هللا صدددل  النبددي أن عنددده هللا رضددي األكدددوع بددن سدددلمة وعددن سدددؤا   بدددون 
 والصددقة لألغنيا، الهدية يشمل واإلطعام البخار   روا . «وادخروا وأطعموا كلوا: »قا 
 كلدوا: »قدا  وسدّلم عليده هللا صدل  النبدي أن عنهدا هللا رضدي عائشدة وعن الهقرا،  عل 

 .  مسلم روا . «ويصدقوا وادخروا

 فدي واألمدر وييصدد   ويهدد  ي كل ما مقدار في يعال  هللا رحمهم العلما، اخيل  وقد
 منهدا أكلده جداز ومدا بثلدث  وييصدد  ثلثدا   ويهدد  ثلثدا   ي كدل أن والمخيدار واسع   لك
 عددام يكددون  أن إال أكلدده يضددر حددد إلدد  يصددل لددم إ ا طويلددة مدددة بقددي ولددو ادخددار  جدداز

 عندده هللا رضددي األكددوع بددن سددلمة لحددديث أيددام ثالثددة فددو   االدخددار يجددوز فددال مجاعددة
 ثالثددة بعددد يصددبحن فددال مددنكم ضددح  مددن: »وسددّلم عليدده هللا صددل  هللا رسددو  قددا : قددا 
 فددي فعلنددا كمدا نهعددل هللا رسدو  يددا: قدالوا المقبددل العدام كددان فلمدا. «شددي، منده بييدده وفدي
 كان العام  لك فإن وادخروا واطعموا كلوا: »وسّلم عليه هللا صل  فقا  الماضي  العام
 .  عليه ميه . «فيها يعينوا أن ف ردت جهد النا  في

 وال واجبددة  أو يطوعددا   يكددون  أن بددين األضددحية مددن واإلهدددا، األكددل جددواز فددي فددر   وال
 الموصدددي  مقدددام يقدددوم الوصدددي ألن وصدددية؛ عدددن أو ميدددت أو حدددي عدددن يكدددون  أن بدددين

 والجدار   الندا   بدين الجدار   العدر  هدو هد ا وألن وييصدد ؛ ويهددد  ي كدل والمدوص 
 . لهظا   كالمنطو   عرفا  



 أو القريندددة دلدددت أو والصددددقة واإلهددددا، األكدددل فدددي الموكدددل لددده أ ن فدددإن الوكيدددل ف مدددا
ال فعله فله  لك عل  العر   .  إليه يوزيعها وكان للموكل سلمها وا 

 الجددازر يعطددي وال الجلددد  حيدد  غيددر  وال لحمددا   ال األضددحية مددن شدديئا   يبيددع أن ويحددرم
 .  البيع بمعن   لك ألن بعضها أو األجرة مقابلة في منها شيئا  

 بيدع مدن شدا، بمدا فيده اليصدر  فلده عليده بده يصد  أو منها شي، إليه أهد  من ف ما
 .به يصد  أو أهدا  من عل  يبيعه ال أنه غير وغير  
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  :السابع الهصل

 األضحية أراد من يجتنبه فيما

 القعدة    إكما  أو هالله  برؤية إما الحجة    شهر ودخل يضحي أن أحد أراد إ ا
 يدد بح حيدد  جلددد  أو أظهددار  أو شددعر   مددن شدديئا   ي خدد  أن عليدده يحددرم فإندده يومددا   ثالثددين

 إ ا: »قددا  وسددّلم عليدده هللا صددل  النبددي أن عنهددا هللا رضددي سددلمة أم لحددديث أضددحييه
 فليمسدك يضدحي أن أحددكم وأراد العشر دخلت إ ا: »لهظ وفي الحجة     هال  رأييم
 شديئا   وأظهدار  شدعر  مدن ي خد  فدال: »لهدظ وفدي ومسدلم  أحمدد روا . «وأظهدار  شعر  عن
 األضددحية ندوء  وا  ا. «شديئا   بشددر  وال شدعر  مدن يمدد  فدال: »لهدظ وفددي  «يضدحي حيد 
 .  النية قبل أخ   فيما عليه إثم وال نييه حين من  لك عن أمسك العشر أثنا،

 وهددو النسدك أعمددا  بعدض فدي الحدداج شدارك لمددا المضدحي أن النهدي هدد ا فدي والحكمدة
 اإلمسداك مدن اإلحدرام خصدائص بعدض فدي شداركه القربدان ب بح يعال  هللا إل  اليقر 
 .  ونحو  الشعر عن

 صدل  النبدي ألن بده؛ ييعلد  فدال عنده يضدح  مدن أمدا يضدحي  بمدن خاص حكم وه ا
 النبددي وألن عندده؛ يضددح  أو يقددل ولددم «يضددحي أن أحدددكم وأراد: »قددا  وسددّلم عليدده هللا

 باإلمسدداك أمددرهم أندده عندده ينقددل ولددم بييدده أهددل عددن يضددحي كددان وسددّلم عليدده هللا صددل 
 .  لك عن

 والظهدددر الشدددعر مدددن العشدددر أيدددام فدددي ي خددد وا أن المضدددحي ألهدددل فيجدددوز هددد ا وعلددد 
 . والبشرة

 هللا إلد  ييدو  أن فعليده بشدريه أو ظهدر  أو شدعر  مدن شيئا   األضحية يريد من أخ  وا  ا
. العدوام بعدض يظدن كمدا األضدحية عن  لك يمنعه وال عليه  كهارة وال يعود  وال يعال 
ن عليده  إثدم فدال قصدد بدال الشدعر سدقط أو جداهال   أو ناسديا    لدك مدن شيئا   أخ  وا  ا  وا 



 أو فيقصددده  فيؤ يددده ظهدددر  ينكسدددر أن مثدددل عليدده شدددي، وال أخددد   فلددده أخددد   إلددد  احيدداج
 .ونحو  جر  لمداواة قصه إل  يحياج أو فيزيله  عينيه في الشعر ينز 
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 :الثامن الهصل

 وشروطها الذكاة في

 .  جر  أو  بح  أو نحر  من بها إال يحل ال ال   الحيوان به يحل ما فعل: ال كاة

 .به إال عليه يقدر ال لما والجر . لريرها وال بح: لإلبل فالنحر

 :  يسعة شروط لل كاة ويشيرط

 أو سدكران  أو مجنون   كا  ما يحل فال مميزا   عاقال   الم كي يكون  أن: األو  الشرط
 .ونحوهم يمييز   ه  كبير أو يميز  لم صرير

 أو اليهدود ديدن إلد  ينيسد  مدن وهدو كيابيا   أو مسلما   الم كي يكون  أن: الثاني الشرط
 طداهرا   فاسدقا   أم عددال   أنثد   أم  كدرا   كدان سدوا،  كدا  مدا فيحدل المسدلم ف ما. النصارء 

 أجمددع وقددد. ال أم كيددابيين وأمدده أبددو  كددان سددوا،  كددا  مددا فيحددل الكيددابي وأمددا. محدددثا   أم
ينَ  َوَطَعدامُ : }يعدال  لقوله الكيابي  كا  ما حل عل  المسلمون  دل   اْلك يَدد َ  ُأويُدواْ  ال د    ل ُكدمْ  ح 
ددل   َوَطَعداُمُكمْ  ددنَ  َواْلُمْحَصَندددتُ  ل ُهددمْ  ح  َندددت   م  ددنَ  َواْلُمْحَصَندددتُ  اْلُمْؤم  ينَ  م  ددن اْلك يَددد َ  ُأويُددواْ  ال دد    م 

ددن ينَ  ُأُجددوَرُهن   َ،اَيْيُيُمددوُهن   إ َ آ َقددْبل ُكمْ  ينَ  َغْيددرَ  ُمْحص  دد  ء َوالَ  ُمَسدداف ح   َيْكُهددْر  َوَمددن َأْخددَدان   ُمي خ 
يَمدن   دَرة   ف د  َوُهدوَ  َعَمُلدهُ  َحب طَ  َفَقدْ  ب اإل  خ  ََ دنَ  ااْل ر ينَ  م   عليده هللا صدل  النبدي وألن{.  اْلَخددس 
 دعددا  سددنخة وا هالددة شددعير خبددز مددن وأكددل يهوديددة  امددرأة لدده أهددديها شدداة مددن أكددل وسددّلم
 .  يهود  إليهما

 َوَطَعددامُ : }يعددال  قولدده لمههددوم  كددو  مددا يحددل فددال الكيددا  أهددل غيددر الكهددار سددائر وأمددا
ينَ  دل   اْلك يَدد َ  ُأويُدواْ  ال    دل   َوَطَعداُمُكمْ  ل ُكدمْ  ح  دنَ  َواْلُمْحَصَنددتُ  ل ُهدمْ  ح  َنددت   م   َواْلُمْحَصَنددتُ  اْلُمْؤم 
ينَ  م نَ  دن اْلك يَدد َ  ُأويُدواْ  ال د   دن ينَ  ُأُجدوَرُهن   َ،اَيْيُيُمدوُهن   إ َ آ َقدْبل ُكمْ  م  ينَ  َغْيدرَ  ُمْحص   َوالَ  ُمَسداف ح 

دد  ء يَمدددن   َيْكُهددْر  َوَمددن َأْخددَدان   ُمي خ  ددَرة   ف دد  َوُهددوَ  َعَمُلددهُ  َحددب طَ  َفَقدددْ  ب اإل  خ  ََ ددنَ  ااْل ر ينَ  م  {  اْلَخدددس 



 لصدهة الميضدمن المشدي  بمنزلدة وهمدا وصدليه موصدو  اسدم( الكيدا  أويوا ال ين) فإن
 قدددا  أحددددا   أعلدددم ال: أحمدددد اإلمدددام قدددا  بعددددمها  وينيهدددي بوجودهدددا الحكدددم يثبدددت معنويدددة
 وعلدد . يهسددير  فددي الخددازن  عليدده اإلجمدداع ونقددل بدعددة  صدداح  يكددون  أن إال بخالفدده
 يسدجدون  كمدن بالهعدل شدركهم كدان سوا، والمشركون  الشيوعيون   بحه ما يحل فال ه ا

 كدافر ألنده الصالة؛ يارك  بحه ما يحل وال هللا  يرغ يدعون  كمن بالقو  أو لألصنام 
 جاحددد  بحدده مددا يحددل وال. لوجوبهددا جحدددا   أو يهاونددا   يركهددا سددوا، الددراجح القددو  علدد 
 عهدد حدديث لكونده  لدك يجهدل ممدن يكدون  أن إال صدل  ولدو الخمد  الصلوات وجو 
 .  ونحو  بإسالم

 بدل ال  أو عليده سدم  وهدل  بحده  كيد  الكيدابي أو المسدلم  بحده عما السؤا  يلزم وال
  بحده ممدا أكدل وسدّلم عليده هللا صدل  والنبدي الدين  في الينطع من  لك ألن ينبري وال

 قومددا   أن عنهدا هللا رضدي عائشدة عددن وغيدر  البخدار   صدحيح وفددي. يسد لهم ولدم اليهدود
 عليدده هللا اسددم أ كددروا نددر   ال بلحددم ي يوننددا قومددا   إن: وسدّلم عليدده هللا صددل  للنبددي قدالوا
 النبددي فدد مرهم بكهددر  عهدد حددديثي وكددانوا: قالددت «وكلدو  أندديم عليدده سددموا: »فقدا  ال  أم

 أحكددام علدديهم يخهددي قددد بدده اآليددين أن مددع يسدد لوا أن دون  ب كلدده وسددّلم عليدده هللا صددل 
 .بكهر عهد حديثي لكونهم اإلسالم 

ْيددُيمْ  َمددا إ ال  : }يعددال  لقولدده الي كيددة يقصددد أن: الثالددث الشددرط  النُُّصدد    َعَلدد  ُ ب ددحَ  َوَمددا َ ك 
دددُمواْ  َوَأنْ  ْزاَلم   َيْسَيْقس  ََ ينَ  َيدددئ َ   اْلَيدددْومَ  ف ْسددد    َ ل ُكدددمْ  ب دددااْل دددن َكَهدددُرواْ  ال ددد   يدددن ُكمْ  م   َيْخَشدددْوُهمْ  َفدددالَ  د 

يَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْلَيْومَ  َواْخَشْون   ْعَمي   َعَلْيُكمْ  َوَأْيَمْمتُ  د  دي ن  ْسداَلمَ  َلُكدمُ  تُ َوَرض  يندا   األ   َفَمدن   د 
ْثددم   ُمَيَجددان     َغْيددرَ  َمْخَمَصددة   ف دد  اْضددُطر   دديم   َغُهددور   ّللا َ  َفددإ ن   إل   خدداص فعددل والي كيددة{  ر ح 
 بهيمددة عليدده يصددو  أن مثددل ال بيحددة  يحددل لددم الي كيددة يقصددد لددم فددإن نيددة  إلدد  يحيدداج
 .فقط نهسه عن للدفاع في بحها



 كالد   ال بيحدة  يحدل لدم هللا لريدر كدان فإن هللا  لرير ال بح يكون  ال أن: الرابع الشرط
َمدْت : }يعدال  لقولده ونحدوهم والدد أو ملدك  أو قبدر  صداح  أو لصنم  يعظيما   ي بح  ُحرّ 
مُ  اْلَمْييَددةُ  َعَلددْيُكمُ  ْنز يددر   َوَلْحددمُ  َواْلددد  ددل   َوَمددآ اْلخ  َقددةُ  ب دده   ّللا    ل َرْيددر   أُه  َيددةُ  َواْلَمْوُقددوَ ةُ  َواْلُمْنَخن   َواْلُمَيَردّ 

يَحةُ  دُبعُ  َأَكلَ  َوَمآ َوالن ط  ْيدُيمْ  َمدا إ ال   الس  دُمواْ  َوَأنْ  النُُّصد    َعَلد  ُ ب دحَ  َوَمدا َ ك  ْزاَلم   َيْسَيْقس  ََ  ب دااْل
ينَ  َيددئ َ   اْلَيددْومَ  ف ْسدد    َ ل ُكددمْ  ددن َكَهددُرواْ  ال دد   يددن ُكمْ  م   َلُكددمْ  َأْكَمْلددتُ  اْلَيددْومَ  َشددْون  َواخْ  َيْخَشددْوُهمْ  َفددالَ  د 
يَنُكمْ  ْعَمي   َعَلْيُكمْ  َوَأْيَمْمتُ  د  يتُ  ن  ْساَلمَ  َلُكمُ  َوَرض  ينا   األ   َغْيدرَ  َمْخَمَصدة   ف د  اْضُطر   َفَمن   د 

ْثم   ُمَيَجان     ديم   َغُهدور   ّللا َ  َفدإ ن   إل  دُمواْ  َوَأنْ  النُُّصد    َعَلد  ُ ب دحَ  َوَمدا: }قولده إلد {  ر ح   َيْسَيْقس 
ْزاَلم   ََ ينَ  َيددئ َ   اْلَيددْومَ  ف ْسدد    َ ل ُكددمْ  ب ددااْل ددن َكَهددُرواْ  ال دد   يددن ُكمْ  م   اْلَيددْومَ  َواْخَشددْون   َيْخَشددْوُهمْ  َفددالَ  د 
يددَنُكمْ  َلُكددمْ  َأْكَمْلددتُ  ْعَمي دد  َعَلددْيُكمْ  َوَأْيَمْمددتُ  د  دديتُ  ن  ْسدداَلمَ  َلُكددمُ  َوَرض  ينددا   األ   ف دد  اْضددُطر   َفَمددن   د 
ْثم   ُمَيَجان     َغْيرَ  َمْخَمَصة   يم   َغُهور   ّللا َ  َفإ ن   إل   {. ر ح 

 أو النبددددي  باسددددم يقددددو  أن مثددددل هللا غيددددر اسددددم عليهددددا يسددددمي ال أن: الخددددام  الشددددرط
ن يحدل لدم هللا غيدر اسدم عليهدا سدم  فإن فالن  أو جبريل   لقولده معده هللا اسدم  كدر وا 
َمدددْت : }يعدددال  مُ  اْلَمْييَدددةُ  َعَلدددْيُكمُ  ُحرّ  ْنز يدددر   َوَلْحدددمُ  َواْلدددد  دددل   َوَمدددآ اْلخ  َقدددةُ  ب ددده   ّللا    ل َرْيدددر   أُه   َواْلُمْنَخن 

َيةُ  َواْلَمْوُقوَ ةُ  يَحةُ  َواْلُمَيَردّ  دُبعُ  َأَكدلَ  َوَمآ َوالن ط  ْيدُيمْ  َمدا إ ال   الس   َوَأنْ  النُُّصد    َعَلد  ُ ب دحَ  َوَمدا َ ك 
ُمواْ  ْزاَلم   َيْسَيْقس  ََ ينَ  َيئ َ   اْلَيْومَ  ف ْس    َ ل ُكمْ  ب ااْل دن َكَهدُرواْ  ال    يدن ُكمْ  م   َواْخَشدْون   َيْخَشدْوُهمْ  َفدالَ  د 

يَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْلَيْومَ  ْعَمي د  َعَلدْيُكمْ  َوَأْيَمْمدتُ  د  ديتُ  ن  ْسداَلمَ  َلُكدمُ  َوَرض  يندا   األ   اْضدُطر   َفَمدن   د 
ْثدم   ُمَيَجددان     رَ َغْيدد َمْخَمَصددة   ف د  دديم   َغُهددور   ّللا َ  َفددإ ن   إل  ددل   َوَمددآ: }قولدده إلد {  ر ح   ّللا    ل َرْيددر   أُه 
َقةُ  ب ه   َيةُ  َواْلَمْوُقوَ ةُ  َواْلُمْنَخن  يَحةُ  َواْلُمَيَردّ  دُبعُ  َأَكدلَ  َوَمآ َوالن ط  ْيدُيمْ  َمدا إ ال   الس   َعَلد  ُ ب دحَ  َوَمدا َ ك 

دددُمواْ  َوَأنْ  النُُّصددد    ْزاَلم   َيْسَيْقس  ََ ينَ  َيدددئ َ   اْلَيدددْومَ  ف ْسددد    َ ل ُكدددمْ  ب دددااْل دددن َكَهدددُرواْ  ال ددد   يدددن ُكمْ  م   َفدددالَ  د 
يدَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْلَيْومَ  َواْخَشْون   َيْخَشْوُهمْ  ْعَمي د  َعَلدْيُكمْ  َوَأْيَمْمدتُ  د  ديتُ  ن  ْسداَلمَ  َلُكدمُ  َوَرض   األ 

ينا   ْثم   ُمَيَجان     َغْيرَ  َمْخَمَصة   ف   اْضُطر   َفَمن   د  يم   َغُهور   ّللا َ  َفإ ن   إل   الحدديث وفدي{.  ر ح 



 يركيددده غيدددر   معدددي فيددده أشدددرك عمدددال   عمدددل مدددن: »يعدددال  هللا قدددا  القدسدددي الصدددحيح
 .«وشركه

 لقولددده هللا باسدددم يددد كييها عندددد فيقدددو  عليهدددا يعدددال  هللا اسدددم يددد كر أن: السددداد  الشدددرط
ن ينَ  ب آَيددي ه   ُكندُيم إ ن َعَلْيده   ّللا    اْسدمُ  ُ ك درَ  م م ا َفُكُلواْ : }يعال   هللا صدل  النبدي وقدو {.  ُمدْؤم 
 لددم فددإن وغيددر   البخددار   روا . «فكلددوا عليدده هللا اسددم و كددر الدددم أنهددر مددا: »وسددّلم عليدده
 َعَلْيده   ّللا    اْسدمُ  ُيدْ َكر   َلدمْ  م م ا َيْ ُكُلواْ  َوالَ : }يعال  لقوله يحل لم عليها يعال  هللا اسم ي كر
ينَ  َوا  ن   َله ْس    َوا  ن هُ  َيدط  ُلوُكمْ  َأْول َيآئ ه مْ  إ َل  َلُيوُحونَ  الش   َلُمْشدر ُكونَ  إ ن ُكدمْ  َأَطْعُيُمدوُهمْ  َوا  نْ  ل ُيَجددد 
 هد   لعمدوم جهدال   أو نسديانا   أو العلدم مدع عمددا   عليهدا هللا اسم ييرك أن بين فر   وال{. 

 ال والشدددرط الحدددل  فدددي شدددرطا   اليسدددمية جعدددل وسدددّلم عليددده هللا صدددل  النبدددي وألن االيدددة 
 لددم جدداهال   أو ناسدديا   الدددم إنهددار بريددر روحهددا أزهدد  لددو وألندده والجهددل  بالنسدديان يسددقط
 ييجدددده فددددال واحددددد مدددديكلم مددددن واحددددد فيهمددددا الكددددالم ألن اليسددددمية؛ يددددرك إ ا فكدددد لك يحددددل

 .  اليهري 

: يعدال  لقولده الدالدة اإلشدارة كهيده باليسدمية النطد  يسديطيع ال أخدر  الم كي كان وا  ا
يُعددواْ  َواْسددَمُعواْ  اْسددَيَطْعُيمْ  َمددا ّللا َ  َفدداي ُقواْ } ددُكمْ  َخْيددرا   َوَأْنه ُقددواْ  َوَأط  نُهس  ََ دده   ُشددح   ُيددو َ  َوَمددن ال   َنْهس 

 {. اْلُمْهل ُحونَ  ُهمُ  َفُ ْوَلدئ كَ 

 أو زجدداج أو أحجددار أو حديددد مددن الدددم ينهددر بمحدددد الدد كاة يكددون  أن: السددابع الشددرط
 مدا فكلدوا  عليده هللا اسدم و كدر الددم أنهدر مدا: »وسّلم عليه هللا صل  النبي لقو  غيرها
 فمدددددء الظهددددر وأمددددا فعظددددم  السددددن أمددددا:  لددددك عددددن وسدددد حدثكم ظهددددرا   أو سددددّنا   يكددددن لددددم

 عظددم  السددن فددإن والظهددر السددن غيددر» روايددة فددي وللبخددار  . الجماعددة روا . «الحبشددة
 عندده هللا رضددي مالددك بددن لكعدد  جاريددة أن الصددحيحين وفددي  «الحبشددة مدددء والظهددر
 بدده فدد بحيها حجددرا   فكسددرت مويددا   الرددنم مددن بشدداة ف بصددرت بسددلع لدده غنمددا   يرعدد  كانددت
 .  ب كلها ف مرهم وسّلم عليه هللا صل  للنبي  لك ف كروا



 ونحددو  بالكهربددا، يصددعقها أو يخنقهددا أن مثددل يحددل لددم محدددد بريددر روحهددا أزهدد  فددإن
 وفيهددا شددرعية ي كيددة  كاهددا ثددم إحساسددها  هدد  حيدد   لددك بهددا فعددل فددإن يمددوت  حيدد 
َمددْت : }يعددال  لقولدده حلددت مسدديقرة حيدداة مُ  اْلَمْييَددةُ  َعَلددْيُكمُ  ُحرّ  ْنز يددر   َوَلْحددمُ  َواْلددد  ددل   َوَمددآ اْلخ   أُه 
َقدةُ  ب ده   ّللا    ل َرْير   َيدةُ  ةُ َواْلَمْوُقدو َ  َواْلُمْنَخن  يَحدةُ  َواْلُمَيَردّ  دُبعُ  َأَكدلَ  َوَمدآ َوالن ط  ْيدُيمْ  َمدا إ ال   الس   َوَمدا َ ك 
ُمواْ  َوَأنْ  النُُّص    َعَل  ُ ب حَ  ْزاَلم   َيْسَيْقس  ََ ينَ  َيئ َ   اْلَيْومَ  ف ْس    َ ل ُكمْ  ب ااْل يدن ُكمْ  م ن َكَهُرواْ  ال     د 
يدددَنُكمْ  َلُكدددمْ  َأْكَمْلدددتُ  اْلَيدددْومَ  َواْخَشدددْون   َيْخَشدددْوُهمْ  َفدددالَ  ْعَمي ددد  َعَلدددْيُكمْ  َوَأْيَمْمدددتُ  د  ددديتُ  ن   َلُكدددمُ  َوَرض 

ْساَلمَ  ينا   األ  ْثدم   ُمَيَجدان     َغْيدرَ  َمْخَمَصدة   ف د  اْضدُطر   َفَمن   د  ديم   َغُهدور   ّللا َ  َفدإ ن   إل   إلد {  ر ح 
َقددةُ : }قولدده َيددةُ َواْلُميَ  َواْلَمْوُقددوَ ةُ  َواْلُمْنَخن  يَحددةُ  َردّ  ددُبعُ  َأَكددلَ  َوَمددآ َوالن ط  ْيددُيمْ  َمددا إ ال   الس   ُ ب ددحَ  َوَمددا َ ك 
ُمواْ  َوَأنْ  النُُّص    َعَل  ْزاَلم   َيْسَيْقس  ََ ينَ  َيئ َ   اْلَيْومَ  ف ْس    َ ل ُكمْ  ب ااْل دن َكَهدُرواْ  ال د   يدن ُكمْ  م   َفدالَ  د 

يدَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْلَيْومَ  َواْخَشْون   َيْخَشْوُهمْ  ْعَمي د  َعَلدْيُكمْ  َوَأْيَمْمدتُ  د  ديتُ  ن  ْسداَلمَ  َلُكدمُ  َوَرض   األ 
ينا   ْثم   ُمَيَجان     َغْيرَ  َمْخَمَصة   ف   اْضُطر   َفَمن   د  يم   َغُهور   ّللا َ  َفإ ن   إل   {.   ر ح 

 :  عالميان المسيقرة وللحياة

 .  ييحرك أن: إحداهما

 .بقوة األحمر الدم منها يجر   أن: الثانية

 مدا: »وسدّلم عليده هللا صدل  النبدي لقدو  بالي كيدة  إجدراؤ  أ  الدم إنهار: الثامن الشرط
 كالشدارد عليده مقددور غيدر الحيدوان كدان إن ثدم. «فكلدو  عليده هللا اسدم و كدر الدم أنهر

 واألولد  بدنده  فدي كان موضع أ  في الدم إنهار كه  ونحو  مرارة أو بئر في والواقع
 .  ع ابا   وأقل للحيوان أريح ألنه لروحه؛ إزهاقا   أسرع كان ما ييحرء  أن

ن  إلدد  أسددهلها مددن الرقبددة مددن الدددم إنهددار يكددون  أن فالبددد عليدده مقدددورا   الحيددوان كددان وا 
 أن  لدك ويمدام بدالحلقوم محيطدان غليظدان عرقدان وهمدا الودجين يقطع بحيث اللحيين 
 ددد والشددرا  الطعددام مجددرء  وهددو ددد والمددر ، ددد الددنه  مجددرء  وهددو ددد الحلقددوم معهمددا يقطددع



ن والمدددر ،  الحلقدددوم وهدددو  لدددك وطريددد  الددددم وهدددو الحيدددوان بقدددا، مدددادة بددد لك ليددد ه   وا 
 .ال كية حلت الودجين قطع عل  اقيصر

 فيددده المددد  ون  غيدددر ف مدددا شدددرعا    كايددده فدددي م  وندددا   المددد ك  يكدددون  أن: الياسدددع الشدددرط
 :  فنوعان

ن يحدددل فدددال واإلحدددرام الحدددرم كصددديد يعدددال  هللا لحددد  حدددرم مدددا: أحددددهما  لقولددده  كدددي وا 
ل ْت : }يعال  ْنَعام   َبه يَمةُ  َلُكمْ  ُأح  ََ لّ   َغْيرَ  َعَلْيُكمْ  ُيْيَل  َما إ ال   ااْل دْيد   ُمح   إ ن   ُحدُرم   َوَأندُيمْ  الص 
ددل  : }وقولدده{.  ُير يدددُ  َمددا َيْحُكددمُ  ّللا َ  ددي اَرة   ل ُكددمْ  دعا  َميَدد َوَطَعاُمددهُ  اْلَبْحددر   َصددْيدُ  َلُكددمْ  ُأح   َوُحددرّ مَ  َول لس 

 {.   ُيْحَشُرونَ  إ َلْيه   ال   ء ّللا َ  َواي ُقواْ  ُحُرما   ُدْمُيمْ  َما اْلَبرّ   َصْيدُ  َعَلْيُكمْ 

 أو الراصدددد  ي بحدددده والمسددددرو   كالمرصددددو  المخلددددو   لحدددد  حددددرم مددددا: الثدددداني النددددوع
 .85 د 82 ص األصل في ودليلهما انظرهما العلم ألهل قوالن حله فهي السار  
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  :الياسع الهصل

 الذكاة آداب في

 :  فمنها بدونها يحل بل ال كية حل في يشيرط وال مراعايها ينبري آدا  لل كاة

 .  ي كييها حين بال كية القبلة اسيقبا  د 1

 .  وسرعة بقوة ال كاة محل عل  يمرها حادة بآلة يكون  بحيث ي كييها في اإلحسان د 2

 كيد  هللا إن: »وسدّلم عليده هللا صدل  النبدي قدو  لظاهر الواجبة االدا  من ه ا: وقيل
 وليحدد ال بحدة  ف حسنوا  بحيم وا  ا القيلة  ف حسنوا قيليم فإ ا شي،  كل عل  اإلحسان
 .  الصحيح هو القو  وه ا. مسلم روا . « بيحيه ولير  شهريه  أحدكم

 يددها معقولدة قائمدة اإلبدل فينحدر  بحدا   غيرهدا وفدي نحرا   اإلبل في ال كاة يكون  أن د 3
 فددإن األيسددر  جنبهددا علدد  غيرهددا ويدد بح. باركددة نحرهددا  لددك عليدده صددع  فددإن اليسددرء 

 لل بيحدة أريدح كدان إن األيمدن الجند  علد   بحها اليسرء  بيد  يعمل أعسر ال ابح كان
 .  منها لييمكن عنقها عل  رجله يضع أن ويسن. له وأمكن

 العلمدا، بعدض  كدر وقدد السنة  من له أصل فال بقوائمها واإلمساك عليها البروك وأما
 .  واالضطرا  بالحركة الدم إنهار زيادة بالقوائم اإلمساك يرك فوائد من أن

 شدروط مدن الثدامن الشدرط وانظدر. الدودجين قطع عل  زيادة والمر ، الحلقوم قطع د 4
 . ال كاة

 .  ال بح عند إال يراها فال حدها عند البهيمة عن السكين يسير أن د 5

 .  اليسمية بعد يعال  هللا يكبر أن د 6



 ويسد   واليكبيدر  اليسدمية بعدد لده هدي مدن العقيقة أو األضحية  بح عن يسمي أن د 7
 فدالن عدن أو لده  كاندت إن عندي ولك منك اللهم أكبر  وهللا هللا بسم: فيقو  قبولها هللا
 .لرير  كانت إن فالن من أو له  كانت إن مني يقبل اللهم. لرير  كانت إن
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  :العاشر الهصل

 الذكاة مكروهات في

 :  فمنها اجينابها ينبري مكروهات لل كاة

 .  الصحيح وهو  لك  يحرم: وقيل حادة  غير أ  كآلة  بآلة يكون  أن د 1

 .  ينظر والبهيمة ال كاة آلة يحد أن د 2

 .  إليها ينظر واألخرء  البهيمة ي كي أن د 3

 أو عنقهدددا  يكسدددر أن مثدددل نهسدددها  زهدددو   قبدددل يؤلمهدددا مدددا الي كيدددة بعدددد يهعدددل أن دددد 4
 .الصحيح وهو  لك  يحرم: وقيل يموت  أن قبل أعضائها من شيئا   يقطع أو يسلخها 

ل   يعدال  هللا نسد  ( وال كاة األضحية أحكام) كيا  من يلخيصه أردنا ما انيه  هنا وا 
 الحجدة    مدن 13 الموافد  األربعدا، يوم عصر منه الهرا  وكان وب صله  به ينهع أن
 .  وأل  أربعمائة هد1400 سنة

 أجمعين وصحبه آله وعل  محمد نبينا عل  وسلم هللا وصل  العالمين ر  هلل والحمد

 

*** 


