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  ٢

  
إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن 
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، وشر ، فإن أصدق الحديث كتاب اهللا، وخير الهدي هدي محمد أما بعد

  .األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار
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  ٣

ة قَة لوجه اهللا ال يريد إال رضاه، موافصاِلفعلى العبد أن تكون كل أعماله خَ
ومن هذه األعمال هذه العبادة العظيمة التي تدل على ، لنهج رسول اهللا 

  توحيد وحسن المتابعة، صفاء ال
  .األضــحــيــة: أال وهي

، وال يتأتى هذا إال باتباع الكتاب فال ذبح إال هللا وال اتباع إال لرسول اهللا 
  .والسنة بفهم سلف األمة

ّمنا هذا النهج وهذا الفهم إال العلماء الذين جلعهم اهللا شموساً ويا تُرى من يفه
لنا معالم الطريق ونجوماً نهتدي بها  نيبتضيء لنا ظلمات الجهل، ومنارات تُ

      :  m         N  M   L   K  J   P  Olإلى الصراط المستقيم فقد قال 
بفضل اهللا هذه الرسالة من كالمهم  نانقلومن هذا الفهم فقد  ،)٤٣: النحل( 

إلى  ينمشير جوانب الموضوع على هيئة سؤال وجواب، مجمعينوإجاباتهم، 
 ناقلينفي الهامش أحياناً،  ينموضحقليالً،  ١ينمبينكثيراً،  ينملخصلمصدر، ا

 نراجي، امن ساعدن ينشاكرعلى هؤالء العلماء،  ينمترحم تخريج األحاديث،
أن ينفع اهللا به اإلخوان واألجر  ينمحتسب في تقديم النصيحة، ينطامعالدعاء، 

  .والقبول من الرحمن
  ٢يلاللجنة العلمية بجمعية الترت

                                                           
  .قد نجمع أآثر من فتوى في إجابة واحدة لالستزادة واإليضاح وآذلك قد نختصر أحيانا ١
وجع ونقح وصحح ثم زيد فيه بعض الفتاوى في شوال ثم ر ،وقد تم العمل بفضل اهللا منذ سنوات ٢

  .هـ ١٤٣٢هـ، ثم روجع ونقح وزيد فيه بعض الفتاوى في شوال ١٤٣١



  ٤

  فتاوى األضحية

  ما معنى األضحية؟ .١

شـتق  ت باسم مشتق مما ايمس ،ةوحهي مشتقة من الض: معناها اللغوي
ما يذبح في أيام النحـر   هي: وشرعامنه اسم أول وقتها وهو الضحى، 

  ]حاشية البيجوري –باب الهدي واألضحية  – ٧الممتع ج[ . تقرباً إلى اهللا 
  ما هو فضل األضحية؟ .٢

 عمـلٍ  من آدمي عمَل ما( : عائشة رضي اهللا عنها عن النبي  روت 

مورِ، يالنَّح بِإلَى َأح اللَّه نم اقرمِ، ِإها الدي  ِإنَّهلَتَـْأت  مـوي  ـةاميالْق 

 َأن قَبـلَ  مكَـانٍ بِ اللَّه من لَيقَع الدم وَأن وَأظْلَافها، وَأشْعارِها، بِقُرونها،

قَعي نضِ، موا الَْأريبا فَطا بِهأي فافعلوها عن طيب نفس، ١)نَفْس.        
  ]حاشية البيجوري  –كتاب األضاحي – ١٣المغني ج[ 

  هل األضحية مشروعة في ملة اإلسالم فقط؟ .٣
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 .رواه الترمذي وابن ماجه وصححه األلباني رحمهم اهللا بلفظ إهراقة الدم ١



  ٥

  م لحماً أم طبخها؟سقَما هو حكم األضحية، وهل األفضل تُ .٤

نها فرض عين واألمر في إ: وقال بعض أهل العلم، ١األضحية سنة كفاية
  .٢توزيعها مطبوخة أو غير مطبوخة واسع

      ]٩٥٦٣رقم  – ١١ائمة جفتاوى اللجنة الد[ 
تي تعيش مع هم المثالثة إخوة يجتمعون عند أخيهم الكبير ومعهم ُأ .٥

  الصغير ويضحي كل منهم أضحية، هل األم تضحي أيضاً؟

   .٣من أهليكم وما فعلتموه هو السنةاألم 
  ] ٥٩٩٥رقم  – ١١فتاوى اللجنة الدائمة ج[ 
                                                           

  )البيجوري. ( فإذا أتى بها واحد من أهل البيت كفى عن جميعهم ١
  : m |  {  zlقوله  واألدلة على وجوبها هيها واجبة ويرى بعض أهل العلم أن ٢

صححه األلباني  )مصلَّانَا يقْربن فَلَا يضح، ولَم سعةٌ لَه كَان من( : ه قول، و)٢: الكوثر( 
 َأحب هي ذَعةًج لَنَا عنَاقًا عنْدنَا فَِإن اللَّه رسوَل يا( : لما قال رحمه اهللا، ولحديث أبي بردة 

ِإلَي ننِ مزِي شَاتَينِّي، َأفَتَجقَاَل ع :،منَع لَنو زِيتَج نع دَأح كدعوكلمة )الصحيحين(  )ب ،
كما صححت اللجنة ولكن الصحيح ، تدل على الوجوب وأدلة أخرىتجزئ تدُل على اإللزام، 

ا أنهما ال ماهللا عنه يبكر وعمر رض يأب ومما يدل على ذلك أنه صح عن، أنها سنة مؤكدة
:   ، ولقد قال  )صححه األلباني رحمه اهللا( عن أهليهما مخافة أن يرى ذلك واجباً  يضحيان

) كُملَيي فَعنَّتبِس نَّةسو الْخُلَفَاء ينيدهالْم ينداشكُوا الرسا تَموا بِهضعا وهلَيع اجِذبِالنَّو (     
 َأن يرِيد ُأضحيةٌ وعنْده الْعشْر دخََل ِذَاإ: ( قال ؛ وألن الرسول )صححه األلباني رحمه اهللا( 

،يحضفَلَا ي ْأخُذَنا يرمسلم رحمه اهللا( الحديث  )شَع .( فقوله:  )ال تدل على اإللزام) وأراد.  
٣ أي ال تضحي األم بل يضعنهاون ح. 



  ٦

  هل تجزئ أضحية األب عن األبناء إن كانوا يتعاطون راتباً؟ .٦

أضحية األب عن  يفتكف) أي يأكلون سوياً( إن كانوا في بيت واحد 
ى أضحية واحدة حض ألن الرسول  ؛بناء وإن كانوا يتعاطون راتبااأل

وكانوا تسعة، أما إن كان كل منهم في بيت منفصل عن  ١عن أهل بيته
    .اآلخر فلكل أضحية

  ]. موسوعة الفتاوى اإلسالمية –ابن عثيمين رحمه اهللا [ 
ثالثة إخوة في بيت واحد وكلهم متزوجون هل تكفـيهم أضـحية    .٧

  واحدة؟

                .األكبر عن أهل البيت وتكفيهم ييضح الو كان طعامهم واحد
  ]موسوعة الفتاوى اإلسالمية –ابن عثيمين رحمه اهللا [ 

إذا تزوجت ولم أدخل عليها وهي في بيت أبيها فهل يجوز أضحي  .٨

  أم ال؟ 

فعل سنة األضحية ال يتوقف على زواج، فيشرع فعلها للمتزوج ولغيـر  
  . تزوج وتجزئ عنك وعن زوجتك المذكورة أضحية واحدةم

  ]٤٣٨٢رقم  – ١١فتاوى اللجنة الدائمة ج[ 
  

                                                           
  .ونحوه في مسلم وصححه األلباني رحمهما اهللا ١



  ٧

أيهما أفضل في األضحية أن تكون أكثر لحماً أو أكثر ثمناً وأطيب  .٩

  لحما؟

ما كان أكثر لحماً فهو أفضل إال إن كان األكثر ثمناً أطيب لحما والناس 
ومن العلماء من يرى أن األكثر  ،يويأكلون اللحم الطر يةفي زمن رفاه

ولكن األول أفضل لمصلحة الفقراء ولكثرة الهدايا ، ثمناً هو األفضل
                .منها

   ]موسوعة الفتاوى اإلسالمية –ابن عثيمين رحمه اهللا [ 

 هل يجوز للزوجة أن تضحي بدال عن زوجها الذي يعيش معها؟ .١٠

  .فال شيء عليهمااألولى الزوج، ولكن إذا اتفقا على ذلك 
  ]إجابة شفهية من لجنة الفتوى باألزهر[ 

  هل تضحي المرأة التي ال عائل لها؟ .١١

عندها  فإن كانت ،مشروعة للنساء ياألضحية مشروعة للرجال كما ه
   .١ثم تأخذ من أظفارها وأشعارها كالرجل يسعة تضح

  ]موسوعة الفتاوى اإلسالمية - الشنقيطي حفظه اهللا[ 
  

                                                           
فتكون سنة  صححه األلباني رحمه اهللا،  )الرجاِل شَقَاِئقُ النِّساء ِإنَّما(  :ذلك ألنه كما قال  ١

  .في حق النساء



  ٨

  األضحية الكبش أم البقر؟أيهما أفضل في  .١٢
ذبح  األفضل أن يذبح شاة واحدة؛ ألن هذا هو الذي فعله رسول اهللا 
أطعم  أضحية عن نفسه وأهل بيته، فإن كان غنياً أعطى دراهماً أو

، وال يجوز االشتراك في القيمة في أضحية من الغنم بل البقر ١المحتاجين
  .    ٢واإلبل

  .]وعة الفتاوى اإلسالميةموس –ابن عثيمين رحمه اهللا [ 
  فهل يجوز ذلك؟ ،لم يدفع حق األضحية وسوف يسدد ثمنها .١٣

  . دفع قيمتها في يجوز ذلك ولو تأخر
  ]١١٦٩٨رقم  ١١فتاوى اللجنة الدائمة ج[ 

  هل يضحى بالضبع عن سبعة أنفار؟  .١٤
ال يضحى بالضبع ال عن واحد وال عن سبعة؛ ألن األضحية الشـرعية  

       .بل والبقر والغنمإنما تكون من اإل
  ]٥٦٣٧رقم  – ١١فتاوى اللجنة الدائمة ج[ 

  هل يجوز االستدانة من أجل العقيقة؟ .١٥

ولكن ليس بواجب، وهذا في العقيقة ال بأس بها وال حرج عليه 
  ]موسوعة الفتاوى االسالمية –الشنقيطي حفظه اهللا [          .واألضحية

                                                           
 .أي لو كان غنيا فيذبح شاة ويتصدق على المسلمين بدراهم وغيرها ١
  .كل سبعة في بقرة ٢



  ٩

  شاب معه مال للزواج، هل يضحي منه؟ .١٦

كان المال يكفي للزواج واألضحية يضحي منه، وإن كان ال يكفي إذا 
                               .فيقدم الزواج وال يضحي منه

  ]إجابة شفهية من لجنة الفتوى باألزهر[ 
  هل تحل ذبيحة الذابح وهو تارك للصالة؟ .١٧

  .تحل، ولكن بشرط أن يسمي قبل الذبح
  ]إجابة شفهية من لجنة الفتوى باألزهر[                                    

 ما حكم الشرع فيمن لم يذبح أضحية وتصدق بثمنها على الفقراء؟  .١٨

التصدق بثمنها على الفقراء ال يجزئ عنها، ولم يقل به أحد من األئمة؛ 
وألن فتح باب التصدق باألثمان سيؤدي حتما على توالي األيام إلى ترك 

  .اإلخالل بالتعبد بها وبالتأسي برسول اهللا الناس هذه الشعيرة الدينية و
  ]٢١٥رقم  – ٢فتاوى دار اإلفتاء المصرية ج[    

  هل تشرع األضحية لألموات؟ .١٩
مات من أهل  ألن الرسول  ؛األضحية عن األموات  يليس من سنة النب

واألموات  بأضحيتك عن األحياء يولكن يجوز أن تنو ،بيته ولم يضح عنهم
  ،أن هذه األضحية لك وألهل بيتك أحياء وأمواتاً يأي تنو ،تبعاً



  ١٠

  .١بيته ضحى عنه وعن أهل ألن الرسول 
  ]باب الهدي واألضحية – ٧الممتع ج[ 

أنا أضحي عني وعن زوجتي واألضحية من مـالي، هـل يجـوز     .٢٠

  لزوجتي أن تشرك أباها وأمها الميتين؟ 

إذا ضحفـإذا  ت من مالك عن نفسك وأهل بيتك فهذا عمـل مشـروع  ي ،
رأيت أن تشرك أبا زوجتك أو أم زوجتك فال بأس، وأما هي فليس لهـا  

      .ذلك، ليس لها التصرف في أضحيتك
  ]٢س٢٤رقم  – ١٨فتاوى ابن باز ج[ 

  ما هي شروط األضحية؟ .٢١

m  h  g   f : ن تكون من بهيمة األنعام لقوله تعالىأ -١
  v  ut  s  r  q  p  o   n  m  l  k  j  i

 y   x  w   {  zl  )٢٨: الحج(.  
 ِإلَّا تَذْبحوا لَا(  :والدليل ،سواه ٢ينن وثَأجذع ض فيها إال ئال يجز -٢

من اإلبل  ئفيجز، ٣)الضْأنِ من جذَعةً فَتَذْبحوا علَيكُم يعسر َأن ِإلَّا مسنَّةً
                                                           

  .اهللا مرحمهصححه األلباني حمد وابن ماجه ونحوه في مسلم، وأخرجه أ ١
أي المسنة، أي الذبيحة من اإلبل والبقر والغنم التي تم لها سنة أو أكثر حسب التفصيل  ٢

  .التالي
 .رواه مسلم رحمه اهللا ٣



  ١١

والبقر تكون  ،أكثر أو ةودخلت في السادس أن تكون تمت الخمس سنوات
) يماعز أو جد (والمعز  ،أو أكثر ةن ودخلت في الثالثيقد تمت سنت

 تةن تكون قد تمت سأوالض ،و أكثرأت في الثانية أتكون قد تمت سنة وبد
  .كثرأو أأشهر ودخلت في السابع 

  :تنقسم إلى ثالثة أقسام يوه ،السالمة من العيوب المانعة -٣
العوراء البين : ةأربع يجزائه وهإما دلت السنة على عدم  :القسم األول

والعجفاء التي  ١عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها
  .ولىأوتقاس على هذه العيوب ما كان مثلها أو أكثر من باب  ٣ ٢يتنق ال

أذنه أو  يوهو ما ف ،عنه دون عدم اإلجزاء يما ورد النه :يالقسم الثان
قطع يسير دون النصف  عرضاً أوو أقرنه عيب من خرق أو شق طوالً

ل محولكن ي، ٤ بن أبى طالب يعنه في حديث عل يفهذا ورد النه
  .٦بأربعة أصناف ئلوجود الحديث الحاصر لعدم المجز ٥على الكراهة

                                                           
 .الَبيِّن عرجها، فال تطيق أن تمشي مع الصحيحة ١
  .اهللا ماصححه األلباني رحمهرواه النسائي و ٢
  .أي ال مخ في عظمها فهي هزيلة: ال تنقي ٣
  .، رحمهم اهللاضعيف إال جملة األمر باالستشراف: قال األلبانيرواه الترمذي والنسائي و ٤
 .أي يجوز الذبح هنا ولكن مع الكراهة ٥
 .وهو الحديث السابق ٦



  ١٢

الكمال مثل العوراء  يعنها ولكن تناف يعيوب ال يرد النه: القسم الثالث
  .ال تكره ير الثنايا فهغي يبين ومكسورة السن ف يرعورها غ يالت

  :مثل ئفمن هذه األقسام يتبين لنا أن األضحية التي ال تجز
ال تبصر بعينها ولكن إذا نَظَرتَ إلى العين  يالبين عورها أ العوراء

   .من باب أولى تجزئ والعمياء ال - ئفظننْتَها سليمة فإنها تجز
، والتعب وما إلى ذلكثاره كقلة الشهوة للطعام آالبين مرضها ب ةالمريض

إذا أكلت التمر  يعليها كالمبشومة الت اوإما بالحال فيكون المرض ظاهر
  .نتفاخاحدث لها 
مع الصحيحة وبذلك تكون  يال تطيق أن تمش يالبين عرجها أ العرجاء

    .المرعى يهزيلة ألنها تتخلف عنهم ف
ال مخ فيها  يلتالهزيلة ا يليس فيها مخ وه يالت يأ يالتي ال تنق العجفاء

والسمينة  ئفيها مخ تجز يأما الهزيلة الت )العظم في الذيالمخ  يأ( 
  ،أيضاً ئالتي ال مخ فيها تجز

  :ئومن الذبائح التي تجز 

لم   يألن النب ئ؛تجزمن أصلها ) أسنانها( التي ذهبت ثناياها  الهتماء
  .عنهم ياألربعة المنه تشبه أحد ييشر إليها وال ه

   .ألنه ال دليل على عدم اإلجزاء ئ؛نشف ضرعها تجز يلتا الجداء



  ١٣

ألن النبي  ؛ذهب أكثر أذنها أو قرنها طوال أو عرضاً تكره يالت العضباء
 ئواألذن ولكن لم يقل أنها ال تجز ١أمر أن نستشرف العين.  

  .كاألذن تماماً ئتجز ٢خلقة أو قطعاًلها  ال ذَنَب يالت البتراء
الجال قرن لها خلقة واألفضل ذات القرن يلتا يوه ئتجز اءم.   

  .عدم وجود هذه العيوب هو أفضل وأكمل لألضحية: ١ ملحوظة
لية ألألن ا ئ؛ظاهر كالم الفقهاء أنها ال تجز ليةاألالمقطوع : ٢ وظةحمل

  .األضحية يذات قيمة ومقصودة ف
  .٣ألن ذهاب الخصيتين من مصلحة البهيمة ئ؛يجز يالخص: ٣ ملحوظة

من ذبح قبل الصالة فليذبح : ( لقوله  كون في وقت الذبحن تأ -٤

                       .٤)مكانها أخرى
  ]باب الهدي واألضحية – ٧الممتع ج[ 

  

                                                           
، ستشراف فصحيحة، أما جملة األمر باالاهللا مرحمهاأللباني ضعفه أخرجه أبو داود والترمذي و ١

  .أي نتفقدهما ونتأملهما لئال يكون فيهما نقص: ونستشرف العين واألذن
 .المقصود التي لم تخلق بذيل أو التي آان لها ذيل فقطع ٢
وصححه األلباني رواه أحمد ى بكبشين أملحين موجوءين خصيين، حََّض فقد ورد أن الرسول  ٣

  .اهللا مارحمه
 .نالصحيحي ٤



  ١٤

  ما هي كيفية الذبح؟ .٢٢
طعنها في الوهدة بين أصل يالسنة نحر اإلبل قائمة معقولة يدها اليسرى ف
المكان قريب من ألن هذا  ؛العنق والصدر فيكون أسهل وأسرع لموتها

ألن الذابح يمسك  ؛على الجانب األيسر اهعجِضيوغير اإلبل  ،القلب
  .السكين باليد اليمنى ويضع رجله على رقبتها ثم يمسك برأسها ويذبح

ألنه أيسر للبهيمة  ؛ةقَلَطْوالذبح يكون في أعلى الرقبة ويجعل رجلها م
 يوينهر الدم يعن ٢كبربسم اهللا واهللا أ :ويقول، ١وأفضل في إخراج الدم

يحدث إال عند قطع الودجين ويعرفان بالشرايين وهما  وهذا ال ،تفجيره
نهار الدم إال إ وال يمكن ،عرقان غليظان محيطان بالحلقوم معروفان

 علَيه، اللَّه اسم وذُكر الدم، َأنْهر ما(  :قال والدليل أن النبي  ،بهذا

ل آخر كِّوو يويذبح هو أ ،لذكر الحلقوم والمريءولم يتعرض ، ٣)فَكُلُوا
     .٤)ولَك منْك اللَّهم(  :ويقول مسلماً بالغاً عاقالً

  ]باب الهدي واألضحية  – ٧الممتع ج[ 

                                                           
علَى  قَدمه واضعا فَرَأيتُه َأملَحينِ، بِكَبشَينِ  النَّبِي ضحى( : قال لحديث أنس  ١

 .، رواه البخاري ومسلم رحمهما اهللا)بِيده فَذَبحهما ويكَبر، يسمي صفَاحهِما،
 .واه مسلم رحمه اهللار). َأكْبر واللَّه اللَّه، بِسمِ: ( إذا ذبح قال كان رسول اهللا  ٢
 .رواه البخاري ومسلم رحمهما اهللا ٣
 .في اإلرواء صححه األلباني رحمه اهللا ٤



  ١٥

  أثناء الذبح بعد قولنا بسم اهللا واهللا أكبر؟ هل نصلي على النبي  .٢٣
بعد أن يذكر اسم  ال؛ ألن ذلك بدعة وربما تكون ذريعة وتتخذ وسيلة فيما

          . ١على الذبيحة الرسول 
  ]باب الهدي واألضحية  – ٧الممتع ج[ 

من نسي أن يذكر اسم اهللا على ذبيحته فهل تجزئ؟ وهل يجـوز   .٢٤

  األكل منها؟
، فالمشهور من مذهب أحمد أنها شرط مع الـذكر  تْلَكإن تركها ساهياً ُأ

اهللا عنهما وبـه قـال   وتسقط بالنسيان وروي ذلك عن ابن عباس رضي 
ولنا قول ابن عبـاس   -رحمهم اهللا -مالك والثورى وأبو حنيفة وإسحاق 

:  m  p، وقولـه  )من نسي التسمية فال بأس: ( -رضي اهللا عنهما -
  _        ~  }  |  {  zy  x  w  v    u    t    s  r  q

b  a` e  d  cl  )محمول على مـا   )١٢١: األنعام
واألكل مما  m  zy  xl : يه عمداً بدليل قوله تعالىتركت التسمية عل

         .         نسيت التسمية عليه ليس بفسق
  ]كتاب الصيد والذبائح – ١٣بن قدامة رحمه اهللا جالمغني ال[ 

                                                           
وحده واليذآر اسم اهللا، وآذلك الحذر من  المقصود هو الحذر من أن يذآر اسم رسول اهللا  ١

 .البدع



  ١٦

إذا ذبح الجزار عدداً من الذبائح وسمى في األولى هل يجزئ فـي   .٢٥

   ؟الباقي
  .عند كل ذبيحة يال بد أن يسم ،ال

  ]موسوعة الفتاوى اإلسالمية - نقيطي حفظه اهللالش[ 
  ؟)األشول( هل يجوز الذبح باليد اليسرى  .٢٦

إذا كان ال يستطيع أن يذبح باليمنى فال حرج أن يذبح باليسرى ولكن 
    .منىعليه أن يتعاطى األسباب التي تجعله يستعمل الي يينبغ

  ]موسوعة الفتاوى اإلسالمية - الشنقيطي حفظه اهللا[        

  يجوز الذبح قبل الصالة؟ هل .٢٧

كل أهلـه اللحـم قبـل    أن يأَأحب ) :  بردة يال يجوز ذلك لحديث أب
 شَـاتُك  ( :فقال له فسأل النبي  ي،ن يصلأالصالة فذبح أضحيته قبل 

  .٢)ُأخْرى مكَانَها فَلْيذْبح الصلَاة قَبَل ذَبح من ( :وقال، ١))لَحمٍ شَاةُ
  ]اب الهدي واألضحيةب – ٧الممتع ج[ 

  

                                                           
   .رواه البخاري ومسلم رحمهما اهللا ٢ ١



  ١٧

 ما هو آخر موعد للذبح؟ .٢٨

لـيالً   ١وقت الذبح من بعد صالة العيد إلى غروب آخر أيـام التشـريق  
ولو كان بعد وقـت  فإن فات وقت الذبح لعذر ذَبح  ،ونهاراً بدون كراهة

إذا ذكرهـا ال   هامن نام عن صالة أو نسيها فليصـل  ( :لقوله الذبح 

              .٢)كفارة لها إال ذلك
  ]باب الهدي واألضحية  – ٧الممتع ج[ 

  هل هناك وقت أفضل في الذبح؟ .٢٩

     .٣رفعل ذلك وهو سابق إلى الب ألن الرسول  ؛بعد الصالة والخطبة
  ] موسوعة الفتاوى اإلسالمية –الشنقيطي حفظه اهللا [ 

٣٠. إذا لم يأكل اإلنسان من أضحيته أو لم يهفما الحكم؟ د  

  .قد ترك سنةيكون 
  ]إجابة شفهية من لجنة الفتوى باألزهر[ 

                                                           
  .ثاني وثالث ورابع أيام العيد: ثة هيآخر أيام العيد، وأيام التشريق الثال ١

  .أي يذبح ولو بعد العيد للعذر قياسًا على الصالة - رواه البخاري ومسلم رحمهما اهللا ٢
أخرجه  )َيْذَبُح، َوَيْنَحُر ِباْلُمَصلَّى َآاَن َرُسوُل اللَِّه ( : لحديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال ٣

  .- رحمه اهللا - البخاري 



  ١٨

  هل يجوز ذبح األضحية بعد العصر؟     .٣١

عيد األضحى وفي أيام التشـريق   يومذبح األضحية بعد العصر  ئيجز
   .الثالثة وكذا في ليالى أيام التشريق على الراجح

  ]٩٥٢٥رقم  -١١فتاوى اللجنة الدائمة ج[ 
٣٢. لو أنه ذبح أضحيته ولم يوع منها إال بعد انتهاء أيام العيد؟ز 

األفضل توزيعها في أيام العيد؛ وذلك للتوسعة على الفقراء؛ وألن هـذا  
                  .هو الغرض منها

  ]إجابة شفهية من لجنة الفتوى باألزهر[ 
فماذا أفعل  ،اشتريت شاة ألضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة يسيرة .٣٣

 بولدها؟

فإذا تعينت فولدت قبل  ،ائها بنية األضحية أو بتعيينهااألضحية تتعين بشر
  .وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعاً لها

  ]١٧٣٤رقم  -١١فتاوى اللجنة الدائمة ج[  
  
  
  
  
  



  ١٩

  إذا تعينت األضحية فما الذي يترتب على ذلك؟ .٣٤

 ،ن يتصدق بها بل البد أن يذبحهاأال يجوز له بيعها وال يجوز  -١
ويجوز له أن يبوهو قصة الرجل الذي نذر  يبخير منها للدليل األثرها لَد

  .٢ ١)هنَا ها صلِّ(  :في بيت المقدس فقال له النبي  يأن يصل
ألن هذا أفضل وأنفع  ؛نه زاد خيراً منهاإفيقال  يالدليل النظرأما و

   .أفضل منها بل يستبدلها يثم يشتر يبيعهان أولكن ال يجوز  ،للفقراء
٢- جصوفها إال إذا كان ذلك ال يجوز أن ي هذه  في ويجوز ،نفع لهاأز

وربما ذبحها  وإذا حدث فيها عيب جاز ،يتصدق بالصوف أنالحالة 
ذن له أليتها الذئب فأكل أأضحية ف يستدل بذلك بقصة الرجل الذي اشترى

ففي  ؛بتفريط منه أو بفعله تأما إذا تعيب، ٣بها يأن يضح رسول اهللا 
هذه الحالة يضها بمثلها أو بخير منهانُم.                            

  ]باب الهدي واألضحية – ٧الممتع ج[ 

                                                           
 .اهللا ماصححه األلباني رحمهاود ورواه أبو د ١
ه على الصالة في مكان أفضل من بيت المقدس، فدل لَّد ومعنى ذلك أنه  أي في مسجده  ٢

 .هذا على جواز إبدال األضحية بخير منها
 .سنن ابن ماجه وضعفه األلباني رحمهما اهللا ٣



  ٢٠

بعد ما اشترى أضحيته وجد عيبا فيها ال يعلم هل هذا العيب كـان   .٣٥

  قبل الشراء أو بعده؟

 .األصل سالمة األضحية، وعلى هذا فال حرج عليه في هذه األضحية

  ]إجابة شفهية من لجنة الفتوى باألزهر[ 
  ؟أجرته منها) الجزار (هل يجوز إعطاء القصاب  .٣٦

      .جزء من أجرتهإلخ، ..... طى له لحما أو جلداً أو عال يجوز ذلك وال ي
  ]باب الهدي واألضحية – ٧الممتع ج[  

  ؟)الجزار( لية والكرش واألمعاء للقصاب ألعطاء اإهل يجوز  .٣٧

د من الفقراء من إال أن يوج ١ه للقصاب بدون أجرةئعطاإال مانع من  
  .هو أحق منه بها أو بعضها فإنها تصرف لألحق

  ]١٣٦٥٤رقم  -١١فتاوى اللجنة الدائمة ج[ 
  ن يبيع جزءاً من األضحية؟أهل يجوز  .٣٨

جزء منها ال جلدها وال رجلها وال رأسها بل ينتفع  أيال يجوز أن يبيع 
    . يهديه أويتصدق به  أو

  ]باب الهدي واألضحية – ٧الممتع ج[ 

                                                           
 .اه هديةأي ال تكون أجرة ذبحه، بل يعطَى أجرته كاملة ثم إن أراد أعط ١



  ٢١

يزعم بعض الناس أن عظم األضحية ال يكسـر أبـداً وال يجـوز     .٣٩

  كسره؟ 

  ]٩٤٣٧رقم  – ١١فتاوى اللجنة الدائمة ج[                 . ال بأس بكسره

  هل يجوز توكيل بنوك الطعام باألضحية؟ .٤٠

نعم، يجوز إذا كانت هذه البنوك موثقة من جهة الدولة، والقائمون عليها 
                               .أهل ثقة

  ]إجابة شفهية من لجنة الفتوى باألزهر[ 
ي وهل يجوز جمع لحوم األضاح يضاحألتوزيع ا يما المشروع ف .٤١

  والتصدق بها على الفقراء؟

 ؛ثلث لألكل وثلث هدية وثلث صدقة ،التوزيع أثالثاً ختار أكثر العلماءا
و ولكن هذا ه ،نفع الفقراءلويتصدق  يحتى ينفع نفسه بالثلث ويهد

ويجوز جمع لحوم األضاحي والتصدق بها على  ،األفضل وليس بالزم
ولكن يشترط أن يكون الذبح في وقت الذبح  ،الفقراء على حسب حالهم

     .١أما األكل والتوزيع فال حد له
  ]موسوعة الفتاوى اإلسالمية –ابن عثيمين رحمه اهللا [ 

                                                           
من أهل العلم من يرى وجوب األكل منها ومنهم من يرى وجوب التصدق منها، فاألحوط أن  ١

يأكل ويتصدق كما بن الشيخ رحمه اهللاي.  



  ٢٢

  ؟ة أيامنهى عن األكل من األضحية بعد ثالث ما معنى أن النبي  .٤٢
 كُلُوا،(  :وقال هذا كان بسبب المجاعة ثم في العام التالي أباح 

   .١)جهد بِالنَّاسِ كَان الْعام ذَِلك فَِإن وادخروا، وَأطْعموا،
  ]موسوعة الفتاوى اإلسالمية –ابن عثيمين رحمه اهللا [ 

  حية؟ن يبيعه من الفقراء بعد توزيع األضمهل يجوز شراء اللحم م .٤٣
ألن الفقير له الحرية إن شاء أكل وإن وجد المصلحة في أن يبيعها  ؛نعم

  ]موسوعة الفتاوى اإلسالمية –الشنقيطي حفظه اهللا [                 .باعها
  خراج األضحية خارج البالد؟إ ئهل يجز .٤٤

ولكن  ،جائز امن جعل أضحيته تذبح خارج البالد لمصلحة الفقراء فهذ
   .حدة في بيته ويبعث بأخرى حتى ينال الفضيلتيناألفضل أن يذبح وا

  ]موسوعة الفتاوى اإلسالمية –الشنقيطي حفظه اهللا [ 
د األضحية مع العلم أنـه ال يوجـد مـن    وكيف يمكن التصدق بجل .٤٥

  الفقراء من يأخذها لمشقة االستفادة منها؟

صرفوا في هذا الجلد فلو تهذا من المغاالة فيوجد فقراء يستطيعون أن ي
   .يتها إلى الفقير وباعها حتى ولو للجزار فال حرجأعط

  ]موسوعة الفتاوى اإلسالمية –الشنقيطي حفظه اهللا [ 

                                                           
 ..رواه البخاري ومسلم رحمهما اهللا ١



  ٢٣

  ؟يةدين اإلسالم أن يأكل من لحم األضحبهل يجوز لمن لم يدن  .٤٦

 ،يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهد واألسير من لحم األضحية ،نعم
ألن النسك  ؛ه أو تأليف قلبهعطاؤه منها لفقره أو لقرابته أو جوارإويجوز 

وأما لحمها فاألفضل أن  ،نحرها قرباناً هللا وعبادة له أو هو في ذبحها
ألقاربه وجيرانه ثلثه وأن يتصدق بثلثه فإن زاد أو  ييأكل ثلثه ويهد

 ،ببعضها فال حرج واألمر في ذلك واسع ىأنقص في هذه األقسام أو اكتف
الواجب كبته وإضعافه ال  ألن؛١من لحم األضحية حربياً يوال يعط

لعموم قوله  ؛وكذلك الحكم في صدقات التطوع ،مواساته وتقويته بالصدقة
m  w  v  u  t       s    r  q  p  o  n   m  l  k      j  i  :تعالى

  _     ~  }  |  {  zy  xl  )وألن النبي؛ )٨: الممتحنة  
أمها بالمال وهي  اهللا عنهما أن تَصَل يرض بكر يأمر أسماء بنت أب

                        .مشركة في وقت الهدنة
]     ١٩٩٧رقم  – ١١فتاوى اللجنة الدائمة ج[ 

  

                                                           
 .الكافر الذي يحارب المسلمين ١



  ٢٤

     يأخذ شيئاً من شعره وماذا عن المضحى عـنهم  أن يهل للمضح .٤٧

  ؟)أوالده وزوجته( 

 ،خذ من شعره أو بشرته أو من أظفاره شيئاًأأن ي ييحرم على من يضح
فال يأخذ من شـعره   يإذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضح ( :والدليل

 ،ء عليهميأما من يضحى عنهم فال ش ،١)وال بشرته وال من ظفره شيئاً
كـان   ن النبـي  أل ؛هم وأظفـارهم تفلهم أن يأخذوا من شعرهم وبشر

        .ال أنه نهاهم عن هذقَنْعن أهل بيته ولم ي ييضح
  ]باب الهدي واألضحية – ٧الممتع ج[  

  ره؟عأخذ من شيهل المضحى عنه  .٤٨

 الرسـول   أناهللا عنها  يعن أم سلمة رضي روى الجماعة إال البخار
 عـن  فَلْيمسك يضحي، َأن دكُمَأح وَأراد الْحجة ذي هلَاَل رَأيتُم ِإذَا(  :قال

رِهَأظْفَارِه شَع( أيضاً ي داود وهو لمسلم والنسائ يولفظ أب ،)ونم كَان لَه 

حبذ ،هحذْبلَّ فَِإذَا يلَاُل ُأهي هذ ،ةجفَلَا الْح ْأخُذَني نم رِهلَـا  شَعو  ـنم 

ًئا َأظْفَارِهتَّى شَيح حضيفقط  يهذا الحديث خاص بمن أراد أن يضح ،)ي
خذ من أمن أن ي عأما المضحى عنه فسواء كان كبيراً أو صغيراً فال مان

وال نعلم دليالً  ،شعره أو بشرته أو أظفاره بناء على األصل وهو الجواز

                                                           
 .رحمه اهللاأخرجه مسلم  ١



  ٢٥

حتى إن كان إن أراد، خذ من شعره أي ١الوكيلو ،يدل على خالف األصل
                    .يبن المضحا

  ]١٤٠٧رقم  – ١١فتاوى اللجنة الدائمة ج[ 
الحجـة وأراد   يإذا أخذ الرجل شيئاً من أظافره بعد دخول عشر ذ .٤٩

  ء؟يفهل عليه ش ،يأن يضح

ولكن لو لم ينو ، ال عالقة بين أخذ اإلنسان من شعره وأظافره واألضحية
ولو نوى  ،أثميوال  ييضح ،األضحية ثم أثناء العشر نوى فال حرج عليه

أما إذا نوى فـي   ،أثميوال  ييضح ،فال حرج عليه يفي أول الشهر ونس
  . أثم وتجزئه األضحيةيء من شعره يد أخذ شمعأول الشهر وتَ

  ]موسوعة الفتاوى اإلسالمية –ابن عثيمين رحمه اهللا [  
وسوف يضحي بأضحيتين، متـى   ،رجل عنده بيتان كل في مكان .٥٠

األضحية األولى أم الثانية علمـاً بأنـه    هل بعد ؟يقص شعره وأظفاره
  سوف يضحي كل أضحية في يوم؟

  .  ٢الذي ألزمه به الشرع أضحية واحدة فبعدها له أن يقص أظفاره وشعره
  ]موسوعة الفتاوى اإلسالمية –الشنقيطي حفظه اهللا [ 

  

                                                           
 .لنيابة عنههو الذي وكله المضحي وكلفه أن يذبح با ١
 .أي يأخذ من شعره وأظفاره بعد أن يذبح في البيت األول ٢



  ٢٦

 ؟هل يجوز الجمع بين األضحية والحج كما فعل رسول اهللا  .٥١
ـ هدياً؛ ألن األضاحي لـم تُ  الحاج ال يضحي ولكن يهدي ع إال فـي  رشْ

 حص ،ضحوا عني وعنكم :ولو قدر أنه ترك ألهله ماال وقال ،١األمصار
وله أن يأخذ من شعره في أيام العشر بعد العمرة؛ ألنه نسك والنهي ورد 

  .٢في غير النسك
  ]موسوعة الفتاوى اإلسالمية –ابن عثيمين رحمه اهللا [ 

   ع بين األضحية والعقيقة؟هل يجوز إلنسان أن يجم .٥٢

يرى بعض العلماء إذا توافق يوم العيـد مـع السـابع للمولـود تكفـي      
ى الفريضة كفت عن تحية لَّكما إذا دخل اإلنسان المسجد وص ،األضحية
ألنهما عبادتان من جنس واحد في وقت واحد كفت إحداهما عن  ؛المسجد
   .٣أضحية وعقيقة ولكن أرى إذا كان اهللا قد أغناه أن يذبح ،األخرى

  ]موسوعة الفتاوى اإلسالمية –ابن عثيمين رحمه اهللا [ 
  

                                                           
 .أي داخل البالد ١
ال يأخذ شيئاً من شعره وأظفاره إال إذا اعتمر عمرة التمتع فيأخذ من شعره حينئذ ثم يمسك  ٢

 .عندما يحرم في اليوم الثامن
  .وهذا هو األولى واألحوط واألبرأ ٣



  ٢٧

  هل يجوز الذبح لمن نزل منزالً جديداً من بيت أو دكان؟  .٥٣

إن كان ذلك من أجل السرور والفرح فال بأس، أما إن كـان مصـحوباً   
فْبعقيدة فاسدة كما ييأتي بشاة يذبحها على عتبة الباب  ،ل ببعض األماكنع

إن هذا يمنع الجن من دخول البيت فهذا ال  :ويقول ،ى يسيل الدم عليهاحت
                            . أصل له

  ]باب الهدي واألضحية – ٧الممتع ج[ 
  بدم األضحية؟ ١باههل يجوز لطخ الج .٥٤

لقوله  ،ال نعلم له دليالً ال من كتاب وال سنة وال فعل الصحابة فهو بدعة
:  )نَل ممع ملًاع سلَي هلَينَا عرَأم وفَه د٢)ر.  

  ]٦٦٦٧رقم  – ١١فتاوى اللجنة الدائمة ج[ 

                                                           
 .  الوجه جمع جبهة والجبهة أعلى ١
 .أخرجه مسلم رحمه اهللا ٢



  ٢٨

  ١فوائد الذبح اإلسالمي من الناحية الصحية

ذبح الحيوانات التي أحلت الشريعة أكلها على الطريقة اإلسالمية يعـود  
لـه  على اإلنسان بفوائد كثيرة، منها تنقية اللحم من الـدم الـذي إذا تناو  

  .اإلنسان أصيب بأضرار كثيرة

فالدم يحمل إفرازات الجسم الضارة في جسم الحيوان كي يتخلص منهـا  
  .مع البول أو العرق أو البراز

فإذا كان الحيوان مريضا فإن الميكروبات تتكاثر عادة في دمـه؛ ألنهـا   
تستعمله كوسيلة لالنتقال من عضو إلـى آخـر، وكمـا أن إفـرازات     

تنتقل عن طريق الدم أيضا، وهنا يكمن الخطر؛ ألنه  الميكروب وسمياته
إذا شرب اإلنسان الدم فستنتقل إليه كل هذه الميكروبـات وإفرازاتهـا،   
وتتسبب في أمراض كثيرة مثل ارتفاع البولينا في الدم، مما يهدد بحدوث 
فشل كلوي أو ارتفاع نسبة األمونيا في الدم وحـدوث غيبوبـة كبديـة،    

ث في المعدة واألمعاء تهيجا في دحالتي يحملها الدم تُ وكثير من الجراثيم
  .األغشية مما يسبب أمراضا كثيرة

                                                           
  .عادل السليماني/ ا - منتدى الرقية الشرعية ١



  ٢٩

  باب الضحايا والذبائحمن 

  )كتاب اإلجماع البن المنذر في( 

  . وأجمعوا على أن الضحايا ال يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر .١
  لضحايا وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم ا .٢
وقطـع  ، وسـمى اهللا ، وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح بـه  .٣

  . أن الشاة مباح أكلها: وأسال الدم، الحلقوم والودجين
  . وأجمعوا على إباحة ذبيحة األخرس .٤
  . ١وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حياً أن ذكاته بذكاة أمه .٥
وأتيا علـى مـا    طاقا الذبحة الصبي والمرأة إذا أوأجمعوا على إباحة ذبيح .٦

  . يجب أن يؤتى عليه
 .وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حالل إذا ذكروا اسم اهللا عليها .٧

ال يؤكـل  : وانفرد مالك فقال، حالل ٢وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب .٨
  . شحم ذبيحة ذبحها يهودي

  .لمسيبوانفرد سعيد بن ا، وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام ال تؤكل .٩
  . ةوأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباح .١٠

                                                           
 .أي إذا خرج الجنين حيا من بطن أمه المذبوحة ١
، أما أهل الحرب أو غيرهم من غير أهل وهم اليهود والنصارى أهل الحرب من أهل الكتاب ٢

 .الكتاب فذبيحتهم محرمة



  ٣٠

  
  الصفحة  املوضــــوع  س
  ٢  المقدمة  

  ٤  ما معنى األضحية؟  ١

  ٤  ما هو فضل األضحية؟  ٢

  ٤  ط؟سالم فقإلهل األضحية مشروعة في ملة ا  ٣

  ٥  .حكم األضحية وطبخها  ٤

  ٥  .األضحية عن األم التي تسكن معه  ٥

  ٦  .ة األب عن األبناءأضحي  ٦

  ٦  .أضحية البيت الواحد  ٧

  ٦  .األضحية عن الزوجة المعقود عليها  ٨

  ٧  .آثرة اللحم في األضحية  ٩

  ٧  .تضحي بدال من زوجها  ١٠

  ٧  هل تضحي المرأة التي ال عائل لها؟  ١١

  ٨  الكبش أفضل أم البقر؟  ١٢

  ٨  .لم يدفع حق األضحية  ١٣

  ٨  هل يضحى بالضبع؟  ١٤

  ٨  .االستدانة لكي يضحي  ١٥

  ٩  يتزوج أم يضحي؟  ١٦

  ٩  .ذبيحة تارك الصالة  ١٧

  ٩  .تصدق بثمن األضحية ولم يذبح  ١٨

  ٩  .األضحية عن األموات  ١٩

  ١٠  .تشريك األموات في األضحية  ٢٠



  ٣١

  ١٠  .شروط األضحية  ٢١

  ١٤  .آيفية الذبح  ٢٢

  ١٥  .أثناء الذبح الصالة على النبي   ٢٣

  ١٥  .سميةإذا نسي الت  ٢٤

  ١٦  .التسمية على عدة ذبائح  ٢٥

  ١٦  .الذبح باليد اليسرى  ٢٦

  ١٦  .الذبح قبل الصالة  ٢٧

  ١٧  .آخر موعد للذبح  ٢٨

 ١٧  .أفضل وقت للذبح  ٢٩
 ١٧  .لم يأآل أو لم يهد من األضحية  ٣٠
  ١٨  .الذبح بعد العصر  ٣١

  ١٨  .َوزَّع األضحية بعد انتهاء العيد  ٣٢

  ١٨  .قبل الذبح الشاة إذا ولدت  ٣٣

  ١٩  .تعيين األضحية  ٣٤

  ٢٠  .وجد عيبا بعد الشراء  ٣٥

  ٢٠  .أجرة الجزار من األضحية  ٣٦

  ٢٠  .إعطاء الجزار الكرش واألمعاء  ٣٧

  ٢٠  .بيع الجزء من األضحية  ٣٨

  ٢١  .تكسير عظام األضحية  ٣٩

  ٢١  .توآيل بنوك الطعام  ٤٠

  ٢١  .توزيع األضاحي  ٤١

  ٢٢  األضحية؟آل فيها من ما المدة التي يؤ  ٤٢

  ٢٢  .شراء اللحم من الفقراء بعد توزيعه  ٤٣

  ٢٢  .إخراج األضحية خارج البالد  ٤٤



  ٣٢

  ٢٢  .التصدق بجلود األضحية  ٤٥

  ٢٣  .إعطاء غير المسلم من األضحية  ٤٦

  ٢٤  هل المضحي يأخذ من شعره؟  ٤٧

  ٢٤  هل المضحى عنه يأخذ من شعره؟  ٤٨

  ٢٥  .أظافره أراد أن يضحي وقد أخذ من  ٤٩

  ٢٥  .من له بيتان وأضحيتان متى يأخذ من شعره؟  ٥٠

  ٢٦  .الجمع بين األضحية والحج  ٥١

  ٢٦  .الجمع بين األضحية والعقيقة  ٥٢

  ٢٧  .الذبح لمن نزل منزًال جديدًا  ٥٣

  ٢٧  .لطخ الجباه بدم األضحية  ٥٤

  ٢٨  .فوائد الذبح اإلسالمي من الناحية الصحية  *

  ٢٩  .وردت في آتاب األضحية اإلجماعات التي  *

  ٣٠  .الفهرس  *
  

  
  ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين النبي الكريم وآله وصحبه وصلى اهللا وسلم وبارك على

 آمين

  
  

  
  
  
  

اللهم وقد جعلت الذبح العظيم فداء إلسماعيل
 فاجعل هذا العمل فداء لنا من النار


