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املقدمة 

احلمد لله رب العاملني، والصاة والسللام على نبينا األمني، 
وعلى آله الطيبني الطاهرين، وأصحابه أجمعني، والتابعني لهم 

بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد.
فمللن نعمللة الللله علللى اإلنسللان أن يسللّدد خطاه فللي طريق 

مرضاته، ليكون على فقه وبصيرة في أي أمر يقوله أو يعمله.
ومن أعظم السللبل لبلوغ ذلك..القراءة، ليكون املسلم على 
معرفللة واضحة مبللا يتعلق به من مسللائل وأحكام شللرعية، ألن 

عليها قوام التمكني، والظفر بالسعادة األبدية.
ومللن تلللك األحكام الشللرعية التي أضعها بني أيللدي القراء 
الفضللاء ما يتعلق بالعشللر األول من شللهر ذي احلجة، وبعض 

األحكام املتعلقة باألضحية، لكثرة احلديث عنهما.
وجللاء التبيللان لهذه األحللكام على شللكل أسللئلة وإجابات 
موجزة، ألن هذا األسلللوب له أثره النافللع في التعليم، فرغبت 
بتوفيللق مللن الللله أن أجمللع جملة مللن املسللائل املتعلقللة بهما، 
وفللق إجابات العلماء، ومبا تيسللر علّي فهمه حول مسللائل هذه 

الشعيرة.
والله املوفق إلى كل خير.
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مباحث الرسالة

جاءت الرسالة من بعد املقدمة السابقة، وفق املباحث اآلتية : 
املبحث األول: ما يتعلق بشهر ذي احلجة.

املبحث الثاني: ما يتعلق بعيد األضحى.

املبحث الثالث: معلومات عامة عن األضحية
املبحث الرابع: أحكام فقهية عن األضحية.

املبحث اخلامس: ما يتعلق باملضحي واملباشر للنحر.
املبحث السادس: النية مع األضحية.

املبحث السابع: زمان النحر.

املبحث الثامن: مكان النحر.
املبحث التاسع: التوكيل في النحر.

املبحث العاشر: عند النحر ) التذكية(.
املبحث احلادي عشر: األضحية واحلج.

املبحث الثاني عشر: توزيع اللحم.

اخلامتة.
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شكر وثناء..

أتقللدم بجزيللل الشللكر والتقديللر للوال��دة الكرمي��ة، على كرمي 
رعايتها ودعائها املتوالي لي في كل حني..فاسأل الله لها جزيل 

األجر، والعفو والعافية.
والشللكر ميتللد ل��كل م��ن س��اهم، أو قللّدم النصح مبراجعللة هذه 
الرسالة، وتقدمي املاحظات القيمة، وعلى اخلصوص الفاضل 
الدكتور: أحمد اجلس��ار، في الطبعة األولى، فجزاه الله حسللن 

الثواب وكرمي األجر.

والله أسللأل أن يكتب لهذه الرسللالة التوفيق والسداد، ويعّم بها 
النفع للمسلللمني، وإن كان هناك من زلة أو هفوة فلن أعدم من 
محب ناصح يجود علّي بنصحه وإرشللاده، من بعد حسن الظن  
مبللا ترجح لنا من مسللائل، والدعاء لنا باخليللر، واملزيد من العلم 

النافع، وإن كان من صواب فهذا من فضل الكرمي الوهاب.

وآخللر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني، وصل اللهم وبارك 
على حبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.
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املبحث األول

ما يتعلق بشهر ذي احلجة

ما سبب التسمية بذي احلجة؟ 1 -
ألن أعمال عبادة احلج قد اجتمعت في هذا الشهر.

ما أهمية شهر ذي احلجة؟ 2 -
ُيعتبر من األشهر احُلرم، أي احملّرم االعتداء فيها.

ما دليل هذا التخصيص؟ 3 -
ورد عللن أبي بكرة [ أّن النبّي ] خطب في حّجة الوداع 
فقللال في خطبته: »إّن الزمان قد اسللتدار كهيئته يوم خلق الله 
السللماوات واألرض، الّسنة اثنا عشر شهًرا، منها أربعة حرم، 
ثللاث متواليللات: ذو القعللدة وذو احلجللة واحملللّرم، ورجب 

مضر اّلذي بني جمادى وشعبان«.    متفق عليه

ما سبب التحرمي لها؟ 4 -
قيل لتيسير ذهاب الناس للحج؛ فاحلج يحتاج لذهاب وإياب 
وبقاء في مكة؛ فالشهر الذي قبل ذي احلجة للذهاب والشهر 
ذو احلجة ألداء النسللك، وشللهر محرم لإلياب؛ وهذه أشللهر 
يحللرم فيها القتللال، ويأمن فيهللا الناس؛ حتللى أن الواحد من 

الناس يشاهد قاتل أبيه في هذه األشهر وال يقتله.

ماذا ورد في فضل أيام العشر األول من ذي احلجة في القرآن؟- 5
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، والليالي العشللر - في  قللال تعالى: 
قول- هي األيام العشر األول من ذي احلجة.

هل هذه األيام أفضل من باقي أيام السنة؟ 6 -
نعم، قال النبي ]: ) أفضل أيام الدنيا العشر - يعني عشر من 
ذي احلجة! قيل: وال مثلهن في سللبيل الللله؟ قال: )وال مثلهّن 
في سللبيل الله، إال رجل عّفر وجهه بالتراب(. رواه البزار وابن 

حبان وصححه األلباني.

هل العمل في هذه األيام له متّيز وخصوصية في األجر؟ 7 -
نعللم، قللال النبي ]: ) مللا من أيام العمل الصالللح فيها أحب إلى 
الللله مللن هذه األيللام - يعني أيام العشللر- قالوا: يا رسللول الله، وال 
اجلهاد في سبيل الله؟ قال ]: وال اجلهاد في سبيل الله، إال رجل 
خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء(.  أخرجه البخاري.

هل احلسنات تضاعف في هذه األشهر، مع بيان هذا؟ 8 -
ِه اْثَنا َعَشللَر  للُهوِر ِعْنَد الَلّ َة الُشّ قيللل قال الله تبارك وتعالى: }إَِنّ ِعَدّ
ْرَض ِمْنَها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم  َماَواِت َواأْلَ ِه َيْوَم َخَلَق الَسّ َشْهًرا ِفي ِكَتاِب الَلّ

ُم َفَا َتْظِلُموا ِفيِهَنّ َأْنُفَسُكْم{ ]التوبة: 36[. يُن اْلَقيِّ َذلَِك الِدّ
وقال أهل العلم: الضمير في قوله: }َفَا َتْظِلُموا ِفيِهَنّ َأْنُفَسللُكْم{
يعود على األشهر احلرم، فإذا كان قد ُنهي عن ظلم النفس بخصوص 
هذه األشللهر؛ دَلّ ذلك على أن العمل الصالللح فيهَنّ أفضل، ومن 
العبارات املشللهورة عند العلماء؛ قولهم: »تضاعف احلسنة في كل 
زمللان ومكان فاضللل«، فيرجى أن تكون الطاعة في األشللهر احلرم 

مضاعفة؛ كما أن املعصية في األشهر احلرم أشد وأعظم.
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ما العبادات التي ُيشرع فعلها في هذا الفترة؟ 9 -
كل قللول وعمللل صالح يحبه الله يسللتحب احلللرص عليه في 

هذه األيام.

بع��ض املس��لمني يغفل عن فض��ل ه��ذه األيام..م��ع أنه كان  10 -
يجتهد بالعبادة في رمضان ما القول له؟

أيللام العشللر األول لها من الفضائل الشلليء الكثيللر؛ حتى أن 
بعض العلماء جعلها أفضل من أيام رمضان، اسللتدالاًل بقول 

النبي ] : »أفضل أيام الدنيا العشر..« .

أيهما أفضل، األيام العش��ر من ذي احلجة، أو الليالي العش��ر  11 -
األواخر من رمضان؟

األيللام العشللر األول أفضل من بقيللة األيام التي تشللرق عليها 
الشللمس، والليالي العشر األواخر من رمضان أفضل من بقية 

الليالي في السنة.

هل ُيشرع صيام أيام العشر من ذي احلجة؟ 12 -
نعم يشرع الصيام فيها، ما عدا أيام العيد.

ما حكم صيام بعض األيام في العشر األول من ذي احلجة؟ 13 -
ال بأس بهذا.

ه��ل ميكن التش��ريك بني نية قض��اء الدين أو الن��ذر في األيام  14 -
العشر األول؟

نعم ميكن التشللريك بني نيتني للصيام، لكن في األيام الثمانية 
األولى فقط.
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م��ا حكم التش��ريك بني نية صيام التاس��ع م��ن ذي احلجة مع  15 -
قضاء دْين، أو كفارة صيام؟

ال ُيشللرع هللذا، ألن صيام التاسللع من ذي احلجللة نيتها صوم 
محدد، وال ميكن أن يشترك معها بالنية أي صيام آخر.

ما فضل صيام يوم عرفة؟ 16 -
قللال النبي ]: ) صيام يوم عرفة احتسللب على الله أن يكّفر 

السنة التي قبله والتي بعده(.  رواه مسلم.

ما حكم صيام يوم عرفة لغير احلاج؟ 17 -
يعتبر من السنن املؤكدة.

لو وافق عرفة يوم اجلمعة، فما حكم صيامه لوحده؟ 18 -
يجوز، ألنه صيام متعلق بعبادة مسّببة وليس باليوم.

هل مبقدور احلاج صيام  أيام ذي احلجة قبل سفره للحج؟ 19 -
ال بأس في هذا.

ما مشروعية صيام احلاج في أيام ذي احلجة وهو في مكة؟ 20 -
لم يثبت أن النبي ] فعل هذا في حجته.

ما احلكم لو صام احلاج يوم عرفة؟ 21 -
ال يجوز هذا، فالنبي ] أظهر الفطر أمام الناس في يوم عرفة، 

فالواجب اتباع سنته ] وعدم صيام هذا اليوم للحاج.

ما حكم الصيام بالنسبة للمسافر للسياحة؟ 22 -
يجوز له الصيام.

�������� ������ ���������.indd   11 07/08/17   9:35:17



12

األضحية.. سؤال وجواب  

املبحث الثاني

ما يتعلق بصالة عيد األضحى

ما حكم صالة العيد؟ 23 -
صللاة العيد واجبللة على املكلفني من الرجال والنسللاء، ألمر 

النبي ] النساء باخلروج لصاة العيد.      متفق عليه

ما حكمها على املسافر؟ 24 -
ال جتب عليه، واألفضل له شهودها لنيل اخلير فيها.

ماذا ُيستحب فعله قبل اخلروج لصالة العيد؟ 25 -
يسللتحب له: االغتسللال، ولبس أحسللن الثياب، واإلكثار من 

التكبير أثناء التوجه إلى املصلى حتى يأتي اإلمام.

ما صيغة التكبير؟ 26 -
صيغتلله: ) الله أكبر، الللله أكبر، ال إله إال الللله، الله أكبر، الله 

أكبر ولله احلمد(.

ما حكم التكبير؟ 27 -
حكمه االستحباب.

متى يبدأ التكبير، ومتى ينتهي؟ 28 -
 التكبير في عيد األضحى مطلق ومقيد.

فاملقّي��د يكون دبر الصلوات، مللن صاة الصبح يوم عرفة إلى 
عصر آخر أيام التشريق.
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واملطل��ق في جميع األوقات، وال يخص مبكان، فيكّبر في كل 
مكان متيسللر، وزمنه مللن أول هال ذي احلجللة إلى آخر أيام 
التشللريق، لقوله تعالى: } لَِيْشللَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُكُروا اْسَم 
ْنَعاِم {  للاٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى َمللا َرَزَقُهْم ِمْن َبِهيَمللِة اأْلَ للِه ِفي َأَيّ الَلّ

)احلج:28( واأليام املعلومات هي أيام العشر.

هل ُيشرع األكل قبل اخلروج إلى صالة عيد األضحى؟ 29 -
اليشرع قبل هذه الصاة، وإمنا هو متعنّي قبل صاة عيد الفطر.

أين ميكن أداء صالة العيد؟ 30 -
ُيشللرع أداؤهللا فللي املصلللى، فعن أبي سللعيد اخلللدري [ 
قال: » كان رسللول الله ] يخللرج يوم الفطر واألضحى إلى 

املصلى«.   رواه البخاري

هل هناك من أذان أو إقامة قبل أداء الصالة؟ 31 -
ال، فعللن جابر بن سللمرة [ قال: » صّليت مع رسللول الله 

] غير مرة وال مرتني من غير أذان وال إقامة«.  رواه مسلم
ما مشروعية التنّفل بالصالة قبل صالة العيد أو بعدها؟ 32 -

ال ُيشرع هذا، فعن ابن عباس [ قال: » خرج رسول الله ]  
يوم عيد فصلى ركعتني، لم يصل قبلها وال بعدها«.  متفق عليه

ما حكم أداء حتية املسجد قبل صالة العيد؟ 33 -
إذا كانت الصاة في املصلى فليس هناك حتية.

وإذا كانت صاة العيد في املسجد فواجب أداء حتية املسجد.

هل تختلف صالة عيد األضحى عن صالة عيد الفطر؟ 34 -
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ال تختلف في أداء الصاة.

ما كيفية صالة العيد؟ 35 -
كان ابللن عبللاس [ يكّبر سللبع تكبيللرات بتكبيللرة اإلحرام 
فللي الركعة األولى، وفي الثانية خمس تكبيرات بدون تكبيرة 

االنتقال.  رواه ابن أبي شيبة

ماذا ينبغي مالحظته في خطبة عيد األضحى؟ 36 -
ُيشرع عدم اإلطالة في اخلطبة.

ملاذا ُيشرع عدم اإلطالة في اخلطبة؟ 37 -
ليتسنى للناس التعّجل بنحر األضاحي.

هل ُيشرع صيام يوم العيد؟ 38 -
ال ُيشرع صيامها، بل نهى النبي ] عن صيام يوم العيد.

م��ا صح��ة حدي��ث: ) من وجد س��عة ول��م يضح ف��ال يقربن  39 -
مصالنا(؟

ال يصللح هذا احلديث، وحكم بضعفه علماء احلديث، ومنهم 
البيهقللي والذهبللي وغيرهمللا، ولعللل الراجللح الوقللف على 
أبللي هريرة [ ،كمللا رجحه الترمذي وابن عبللد البر، والله 

أعلم.
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املبحث الثالث

معلومات عامة عن األضحية

ما املقصود مبصطلح )أضحية( شرعا؟ 40 -
هي اسللم ملا ُيذبح تقربللًا إلى الله تعالى فللي وقت مخصوص 

بشرائط مخصوصة.

ما املفردات األخرى التي ميكن إطالقها على هذه البهيمة؟ 41 -
ميكن وصفها بإْضِحيَّة، ُأْضِحيَّة، َضِحّية وأْضحاة.

ما الدليل على مشروعية األضحية؟ 42 -
دليله قوله تعالى: ) الكوثر:2(

هل ُيقال لألضحية ُنسك؟ 43 -
نعم، قللال تعالى:  

 )األنعام:162(.

متى ُشرعت األضحية على املسلمني؟ 44 -
ُشرعت في السنة الثانية من الهجرة.

ما احلكمة من تشريع هذه العبادة؟ 45 -
هللي شللكٌر لله تعالللى على نعمة احليللاة، ثم إحياء لسللنة النبي 
إبراهيللم ] حللني أمللره الله سللبحانه بذبح الفللداء عن ولده 
إسللماعيل ] فللي يللوم النحر،  وليكللون هذا اللحم وسلليلة 

للتوسعة على النفس واألهل، والتصدق على الفقراء.
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هل ورد فضل معنّي في األضحية؟- 46
عن عائشللة رضي الله عنهللا قالت: قال رسللول الله ]: »ما 
عمللل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الللله من إهراق الدم، وإنه 
ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظافها، وإن الدم ليقع 
مللن الله مبكان قبللل أن يقع باألرض، فطيبوا بها نفسللًا«. رواه 
الترمللذي وابن ماجللة، وقال األلباني في حتقيق مشللكاة املصابيح: 

صحيح

هل هناك أحاديث ال تصح في فضل األضحية؟ 47 -
من الضعيف: أن النبي ] قال لفاطمة: »قومي إلى أضحيتك 
فاشللهديها، فإنلله يغفر لك عنللد أول قطرة مللن دمها كل ذنب 
عملتيه، وقولي: إن صاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله..... 
إلى قوله من املسلللمني«. قللال األلباني في ضعيللف الترغيب 

والترهيب وفي السلسلة الضعيفة: منكر. 
ومنها عن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسللول الله ]: يا 
رسللول الله ما هذه األضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم ]، 
قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال ]: بكل شعرة حسنة.
قالللوا: فالصللوف يا رسللول الله؟ قللال ]: »بكل شللعرة من 

الصوف حسنة«.    قال األلباني: ضعيف.

ما حكم األضحية؟ 48 -
ذهب الكثير  من الصحابة، وجمهور الفقهاء ومنهم الشافعية 
واحلنابلللة، وهللو أرجللح األقوال عنللد املالكيللة إلى أنها سللّنة 

مؤكدة، وتتعني على ميسور احلال.

�������� ������ ���������.indd   16 07/08/17   9:35:17



17

األضحية.. سؤال وجواب  

ما الدليل على استحباب األضحية؟ 49 -
دليللله قللول النبللي ]: ) إذا دخللل العشللر، وأراد أحدكم أن 

يضحي فا ميّس من شعره وال بشِره شيئا(.  رواه مسلم

متى تكون األضحية واجبة؟ 50 -
تكون واجبة في حال النذر.

هل ُيشرع في بعض األحيان ترك األضحية؟ 51 -
نعم، يشللرع أحيانا ألهل العلم والفضل ترك األضحية ليفهم 
عامللة املسلللمني أنها ليسللت بواجبة عليهم، فعن أبي مسللعود 
األنصاري [ قال: »إني ألدع األضحى وإني ملوسر مخافة 
أن يرى جيراني أنه حتم علّي«.  رواه سللعيد بن منصور في سللننه 

وصححه األلباني

هل األضحية مشروعة في حق املسافر واحلاج؟ 52 -
نعم مشللروعة للجميع، املقيم واملسللافر، واحلللاج وغيره، من 

باب أنها من عموم األعمال املشروعة.

ه��ل ميكن الق��ول أن احلاج ليس عليه أضحي��ة، إمنا عليه الهدي  53 -
حلج التمتع والِقران؟

نعللم ميكللن القول بهذا، وهو ما ذهب إليلله طائفة من العلماء، 
منهم ابن القيم رحمه الله.

من اشترى أضحية وقبل النحر ماتت أو ضاعت، فماذا عليه؟- 54
ال شلليء عليلله، فعن متيللم املصري قال: »اشللتريت شللاة مبنى 

فضّلت، فسألت ابن عباس، فقال: ال يضرك«. رواه البيهقي
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من جاءته البهيمة كهدية، فهل له أن يجعلها لألضحية؟ 55 -
نعم له ذلك، وال يشترط في األضحية الشراء.

ما حكم جعل نية النحر لألضحى والعقيقة؟ 56 -
اليجوز هذا، فالنية تكون ملقصد واحد.

ما القول مبن يستدين ليشتري األضحية؟ 57 -
هذا ال ينبغي، فاألضحية عبادة تتحقق وفق االستطاعة.

ما حكم شراء األضحية مبال حرام؛ الربا أو الرشوة؟ 58 -
هذا ال يجوز، فإن الله طيب ال يقبل إال طيبا.
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املبحث الرابع

أحكام فقهية عن األضحية

ما البهائم التي ُيشرع التضحية بها؟ 59 -
تشرع التضحية باإلبل، البقر، الضأن، واملعز.

ما دليل هذا التخصيص؟ 60 -
ِه  ٍة َجَعْلَنا َمْنَسًكا لَِيْذُكُروا اْسَم الَلّ دليله قوله تعالى:}َولُِكِلّ ُأَمّ
ْنَعاِم{ ) احلج:34( وبهيمة األنعام  َعَلللى َما َرَزَقُهْم ِمْن َبِهيَمِة اأْلَ

هي اإلبل والبقر والضأن.

ما السّن املناسب في األضحية؟ 61 -
السن املجزىء هو ما أمّت ستة أشهر في الضأن، وسنة في املاعز، 

وما أمّت سنتني في البقر، وفي اإلبل ما أمّت خمس سنوات.

ما األمر الواجب االنتباه إليه في األضحية؟ 62 -
َه   أن القضيللة أعظم من اللحللم، كما قال تعالى: } َلْن َيَناَل الَلّ
ْقللَوى ِمْنُكْم{ )احلج:37(،  وُمَهللا َواَل ِدَماُؤَها َوَلِكْن َيَناُلُه الَتّ حُلُ

فالقضية متعلقة بالتقوى وطاعة األمر الشرعي.

كيف تظهر قضية التقوى في عبادة النحر؟ 63 -
تظهر في شللراء األفضللل، مبراعاة الوقت، وحتري السللّنة، مع 

إخاص العمل لله تعالى.

ما هو األفضل في األضحية من أنواع األنعام؟ 64 -
األفضل الكبش )اخلروف( لفعل النبي ].
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هل ُيشرع شراء البهيمة قبل العيد بوقت طويل؟ 65 -
نعم، وذلك لتسللمني البهيمة وإكثار حلمها، فعن أبي أمامة بن 
سللهل قال: » كنا نسللّمن األضحية في املدينة، وكان املسلمون 

يسّمنون«.   رواه البخاري تعليقا

ما العدد املجزيء في األضحية؟ 66 -
املجزيء: بهيمة واحدة ) خروف( عن البيت الواحد.

هل ُتشرع األضحية باألنثى من الشاة؟ 67 -
نعم، يشرع هذا.

هل البعير ُيجزيء عن أكثر من شخص؟ 68 -
نعم يجزىء عن سللبعة أشللخاص، سللواء كانوا من أهل بيت 

واحد، أو من بيوت متفرقة، وسواء بينهم قرابة أو ال.

هل البقرة تأخذ نفس احلكم السابق؟ 69 -
نعم مثل العدد املجزيء السابق، مثل البعير.

هل ُيشترط اتفاق النية فيمن يشتركون في البعير أو البقرة؟ 70 -
ال يشللترط هللذا، وال حللرج باختللاف النية مللا دام ذلك على 
سللبيل القربللة، بل يجوز عنللد الشللافعية واحلنابلة أن يشللترك 

معهم من أراد اللحم فقط دون القربة.

ما حكم اشتراك اثنني في سعر خروف واحٍد لألضحية؟ 71 -
ال يجزيء هذا االشتراك إال عن شخص واحد.

هل ميكن اشتراك أكثر من شخص في ثواب األضحية؟ 72 -
األمللر في هذا واسللع، فيجوز للمضحللي أن يدخل في ثواب 
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أضحيته من شاء من املسلمني؛ األحياء واألموات.

م��ن كان له بيتان، بيٌت لوال��ده، وبيٌت له ميلكه، فهل يجزيء  73 -
خروف واحد عن اجلميع؟

ال يجزيء هذا، بل لكل بيت أضحيته.

من كان يسكن وزوجته في بيت واحد مع والده.. فهل تكفي  74 -
ذبيحة واحدة؟

نعم تكفي أضحية واحدة.

ما ضابط البيت الواحد؟ 75 -
ضابللط أهللل البيت احتاد نفقتهللم، قل عددهم أو كثللر، أما إذا 
اختلفت نفقتهم، بحيث كان لكل واحد منهم معيشة مستقلة، 

فا جتزئ عنهم الشاة الواحدة.

ما حكم التضحية بالطيور، مثل الدجاج أو البط أو النعام؟ 76 -
ال تصح األضحية بالطيور .

ما احلكم  في نحر الغزال لألضحية؟ 77 -
ال يجزيء أضحية.

ملاذا ال ُتشرع التضحية باحليوانات السابقة؟ 78 -
سللببه أن الللله تعالللى جعللل لألضحيللة دواب معينللة، قللال 
ِه َعَلى َما  ٍة َجَعْلَنا َمْنَسللًكا لَِيْذُكُروا اْسللَم الَلّ تعالى:}َولِللُكِلّ ُأَمّ
ْنَعللاِم{ ) احلج:34( وبهيمللة األنعام هي  َرَزَقُهللْم ِمللْن َبِهيَمِة اأْلَ

اإلبل والبقر والضأن.

ما حكم األضحية باخلروف األسترالي؟ 79 -
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ال بأس به، ألنه وفق الشرع تتوافر فيه شروط األضحية.

قطع الذيل للخروف االسترالي، هل ُيعد من العيوب؟ 80 -
ال يعد من العيب، فهو أمر متعارف عليه.

بع��ض الناس يبتعد عن األضحية بحجة غالء األس��عار.. ما  81 -
حكم هذا؟

هللذا من الفعل الغريب، وأين غللاء الثمن ونحن نرى الكثير 
من الناس ينفق األموال للسللفر، أو حلاجات احلياة التكميلية، 
ومللن ذلللك مابس العيللد، بل أين الغللاء مع شللراء اخلراف 

االسترالية وغيرها؟!

هن��اك من ت��رك األضحي��ة بزعم أن��ه ال يرغب برؤي��ة أوالده  82 -
للدماء في بيته..ما التوجيه لهذا الرأي؟

لعل هذا السلللوك ناجت بتأثرهم  ملللا تتقاذفه بعض الفضائيات 
مللن حمللات معادية لشللرائع ديننا؛ ومللن ذلك نحللر البهائم 
للعيد. ويقال  كيف سيتعلم أوالدنا هدي نبينا ] إذا لم نعتد 

بإحياء هذه السنن بيننا؟

من اش��ترى أضحية فول��دت قبل وقت الذب��ح، فماذا يصنع  83 -
بولدها؟

له أن ينحر ولدها مع أمه، ويتصدق بلحمه، أو يتصدق به حيا.

ما الشروط الواجب توافرها في األضحية؟ 84 -
ا - أن تكون من بهيمة األنعام.

ب - السامة من العيوب املانعة من اإلجزاء، قال النبي ]: 
)أربللع ال يجزين في األضاحي؛ العوراء البني عورها، 
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واملريضللة البللني مرضهللا، والعرجللاء البللني ضلعهللا، 
والعجفاء - يعني الهزيلة- التي ال تنقي(. رواه أحمد.

ت - أن تكون في الزمن الشرعي الذي تذبح فيه األضحية.
ث - السن احملدد شرعا للبهيمة.

هل هناك أمور أخرى يجب أن نحذر منها في اأُلضحية؟ 85 -
نعللم، وهي أمللور قد تطللرأ على البهيمللة، ذكرها الللله بقوله: 
ِه  ْنِزيِر َوَما ُأِهَلّ لَِغْيِر الَلّ ُم اخْلِ ُم َوحَلْ َمْت َعَلْيُكُم امْلَْيَتُة َوالللَدّ }ُحِرّ
للُبُع إاَِلّ  َيُة َوالَنِّطيَحُة َوَما َأَكَل الَسّ بِللِه َوامْلُْنَخنَِقُة َوامْلَْوُقوَذُة َوامْلَُتَرِدّ
ْزاَلِم َذلُِكْم  ْيُتْم َوَما ُذبَِح َعَلى الُنُّصِب َوَأْن َتْسَتْقِسُموا بِاأْلَ َما َذَكّ

ِفْسٌق{ )املائدة:3(

ما املقصود بقوله تعالى: } وما ُأهل لغير الله به{؟ 86 -
أي ما ذكر اسم غير الله عليه، مثل ما كان يقول الكفار: باسم 
الات والعزى، أو غيرهم، ومثل ما يذبح ملناسبات النصارى 
أو اليهود، وُيقصد به عموما ما ُذكر عليه اسم غير الله تعالى. 

ومثله ما يقع من إهال اسم األموات عند قبورهم.

؟ ماذا يقصد بوصف - 87
املوقوذة: هي التي ُتضرب بشيء حتى متوت من غير نحر.

املتردية: هي التي متوت بسبب سقوطها من علو إلى أسفل.
النطيح��ة: أي التي تنطحهللا بهيمة أخرى، ثللم متوت من غير 

تذكية.

�������� ������ ���������.indd   23 07/08/17   9:35:18



24

األضحية.. سؤال وجواب  

املبحث اخلامس

ما يتعلق باملضحي واملباشر للنحر

)صاح��ب  باملضح��ي  متعلق��ة  ش��روط  م��ن  هن��اك  ه��ل  88 -
األضحية(؟

نعم، أن يكون مسلما، عاقا.

هل يشترط أن يكون مميزا؟ 89 -
نعم، ألنها عبادة تفتقر إلى نية، والصغير غير املميز ال نية له.

ما األمور التي يجب على املضحي اجتنابها؟ 90 -
عليه أال يأخذ من شعره وظفره وبِشره.

ما الدليل على ما سبق؟ 91 -
أمللر النبي ] املضحللي بقوله: ) إذا رأيتم هللال ذي احلجة، 
وأراد أحدكم أن يضحي فلُيمسللك عن شللعره وأظفاره( رواه 

اجلماعة إال البخاري.
وورد أيضللا: ) مللن كان للله ذبللح يذبحه، فإذا أهللّل هال ذي 
احلجة فا يأخذ من شللعره وأظفاره حتى يضحي( رواه مسلللم 

والنسائي.
وقللال النبللي ]: ) إذا دخل العشللر وأراد أحدكم أن يضحي 

فا ميّس من شعره وال بشره شيئا(.  رواه مسلم

ورد في احلديث الس��ابق: ) وال يأخذ من َبْشره( فما املقصود  92 -
ب�� )بشره(؟
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أي اجللد امليت، كاملتواجد أحيانا في  عقب القدم.

هل هذا املنع على التحرمي؟ 93 -
القول بالتحرمي له وجاهته، حيث في الرواية األولى السللابقة 
هنللاك األمللر، واألمللر يفيللد الوجوب مللا لم يأت صللارف له 
إلى االسللتحباب، وفللي الرواية الثانية هنللاك النهي وهو يفيد 

التحرمي ما لم يأت صارف له يصرفه إلى الكراهة.

هل هذا احلكم سار عليه الصحابة؟ 94 -
نعللم، فقللد ورد عن كثير بن أبي كثيللر ، أَنّ يحيي بن يعُمَر كان 
ُيْفتي بُِخراسللان: أن »الرجل إذا اشللترى األضحية وأسماها، 
َي«، قال  ودخَل العشُر أن يكّف عن شعره وأظفاره حتى ُيضِحّ
قتادُة: فذكرُت ذلك لسللعيد بن املسلليِّب، فقللال: نعم. فقلت: 
للن يللا أبللا محّمد؟ قللال: عن أصحللاب محمللد ]. ذكره  عَمّ

الطحاوي في املشكل

هل هناك أقوال من الفقهاء في توجيه هذا األمر؟ 95 -
نعللم، فمذهللب أبللي حنيفللة وروي عللن مالللك أن األخذ من 
الشللعر واألظفار إذا دخل العشللر ملن أراد التضحية مباح غير 

حرام وال مكروه.
ومذهب الشافعي وروي عن مالك أنه مكروه غير حرام.

 ومذهب أحمد وإسحق أنه حرام يأثم فاعله.
واألحوط با شللك ملللن أراد التضحية أن يجتنللب األخذ من 

شعره وأظفاره عما باحلديث، وخروجا من خاف األئمة.

م��اذا يفع��ل م��ن فع��ل املناه��ي الس��ابقة ) أخ��ذ م��ن ش��عره أو  96 -
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ظفره(؟
قال ابن قدامة: »إن فعل - أي هذه املناهي- استغفر الله تعالى، 

وال فدية فيه إجماعا؛ سواء فعله عمدا أو ناسيا«.

ما احلكمة من هذا املنع لألضحية؟ 97 -
لعلهللا الحتاد املشللاعر بوحدة الفعل بني املقيم واملسللافر لعبادة 
احلللج، فللي بعض األمور، مثل الترك لبعض مللا يتزين به وقت 
احلللج فيتشللابه املقيم النللاوي لألضحيللة مع احلاج بشلليء من 

محظورات االحرام.

ما معنى هناك موانع ملن أراد أن األضحية؟ 98 -
يعنللي أن مللن أراد أن يضحي فينبغي عليه تللرك بعض األمور 

تعبدا لله لفترة محددة.

متى يبدأ وينتهي هذا املنع لألضحية؟ 99 -
يبتديء مع دخول أول أيام العشر، وينتهي بعد نحر األضحية.

ه��ل ابت��داء الت��رك يبتديء من فج��ر أول أيام العش��ر، أو من  100 -
الليلة التي تسبق غرة ذي احلجة؟

يتحقق بعد الفجر ليوم األول من ذي احلجة، والله أعلم.

بالت��رك  يب��دأ  مت��ى  بي��وم،  العي��د  قب��ل  اش��ترى خروف��ا  م��ن  101 -
لألضحية؟

من وقت الشراء.

هن��اك من عقد العزم على األضحية لكنه لم يش��تر األضحية  102 -
إال في ذي احلجة، متى ميتنع عن األمور السابقة؟
ميتنع عنها من أول ذي احلجة، فالعبرة بالنية اجلازمة.

�������� ������ ���������.indd   26 07/08/17   9:35:18



27

األضحية.. سؤال وجواب  

كي��ف ميك��ن اجلمع بني الوج��وب في ترك بع��ض األمور مع  103 -
احلكم باستحباب األضحية؟

اجلمع يتحقق من معرفة أن املضحي يسللتحب له األضحية بتيسللر 
األمر له، لكنه إن شرع في النسك فينبغي عليه مراعاة أمور فيها.

هل احلكم السابق يشمل أهل البيت جميعهم؟ 104 -
ال يشملهم، إمنا هو متعني على صاحب األضحية.

هل املنع من إزالة الشعر يشمل التنظف من شعر اإلبط والعانة؟- 105
نعم يشملهما.

م��ا احلك��م م��ع الش��عر ال��ذي ينبت ف��ي وج��ه امل��رأة؛ الذقن  106 -
والشارب، هل ميكن لها إزالته وهي تريد األضحية؟

ال بأس لها بإزالته، ألنه من باب إزالة عيب وليس للتزّين.

- 107 أليس إزالة الشعر يعّد من التزين؟ وملاذا ال تصبر عليه؟
إزالة الشعر الذي يشوه األنثى في وجهها حتديدا ليس املقصد فيه 
ابتللداء إرادة التزين، لكنه إزالة عيب، وال يتصور بقاؤه عند بعض 

النساء.

م��ن أخ��ذ م��ن ش��عره أو ظف��ره وهو يري��د أن يضح��ي، فهل  108 -
أصبحت أضحيته باطلة؟

األضحيللة صحيحة، ولكن ينقص األجر بنقص كمال املتابعة 
باتباع هدي النبي ].

ظفر يريد أن يسقط، هل ميكن ملن عنده أضحيه أن يقطعه؟ 109 -
نعم، له ذلك ألنه في حكم إزالة عيب.
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هل مبقدور املضحي االستحمام؟ 110 -
نعم له ذلك، وحتى لو أدى ذلك لسقوط شعر منه.

ما القول بتمشيط الشعر ملن أراد أن يضحي؟ 111 -
ال بأس له في ذلك، وما يسقط فهو من الشعر امليت.

هل إحرام األضحية يشمل أمر اجلماع والتزّين والتطّيب؟ 112 -
ال يشملهم، فاملنع فقط ورد في أمور محددة.

هل مبقدور املرأة أن تنحر أضحيتها؟ 113 -
نعم، لها ذلك.

ما احلكم لو كانت املرأة في حال الدورة الشهرية؟ 114 -
ال ُيؤثر ذلك على مشروعية نحرها لألضحية لو أرادت.

هل ُيشرع إعطاء الناحر شيئا من األضحية؟ 115 -
يشرع إعطاؤه من باب الصدقة، وليس األجر.

املبحث السادس

النّية مع األضحية

هل هناك من نّية مخصوصة قبل نحر األضحية؟ 116 -
يكفي القصد بالقلب أنها أضحية.

هل ُيشرع النطق بالنية مع األضحية؟ 117 -
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هذا غير مشروع.

: )هذه عني، وعن أهل بيتي(؟  ما التوجيه لقول النبي ]- 118
هذا القللول إخبار عما في القلب ملن سللتكون لهم األضحيه، 
ولللم يثبت أن النبللي ] قال: ) اللهم إنللي أريد أن أضحي(، 
كما يقوله من ينطق بالنية، بل أظهر ما في قلبه، وإال فإن النية 

سابقة من حني أتى باألضحية ونحرها.

هل األضحية تنفع أهل البيت باألجر؟ 119 -
نعم تنفعهم جميعا وينالهم ثوابها.

هل ُتشرع التضحية عن األموات؟ 120 -
ليللس هناك دليل صحيح صريح في مشللروعية األضحية عن 

األموات بأضحية مستقلة.

هل ضّحى النبي ]- 121 عن أحد من أقاربه األموات؟
لم يثبت أن النبي ] فعل مثل هذا.

هل من املشروع تخصيص موعد محدد مثل العيد للتبرع؟- 122
التبللرع من احلي للميت في األضحية ليللس من العمل املأثور 
مللع وجود الداعي لعملها، بل إن تخصيص مثل هذه الصدقة 

بزمن معني يعتبر بدعة.

ملاذا ال ميكن التضحية عن األموات؟ 123 -
ألن األضحية من عمل األحياء، وإظهار الشكر منهم لله، ولم 
ينقل أن الصحابة نحللروا عن أمواتهم، وعدم النقل عنهم مع 
توافللر الدواعللي وعدم املانع دليل علللى أن ذلك ليس معروفًا 
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بينهم، وليس مبشروع.

متى ُيشرع عمل أضحية عن امليت؟ 124 -
ُيشللرع ذلك إن كان تنفيذًا لوصية أوصى بها امليت، سللواًء من 

ماله، أو من مال ذريته.

من ضّحى عن والده املتوفى، فما العمل معه؟ 125 -
ندّللله إلللى الصحيللح فللي الفعللل، و هللو أن اإلنسللان ال يللدع 

األضحية عن األحياء.

ما السبيل إلشراك امليت في النحر؟ 126 -
ميكن ذلك بإشراكهم باألجر في األضحية.

هل ميكن النحر عن األموات في غير العيد؟ 127 -
نعم، ألن الصدقة املطلقة ال ُيشترط فيها ما ُيشترط في األضحية.

ما حكم من غّير نيته بداًل من امليت إلى نفسه؟ 128 -
إن لم يكن تنفيذًا لوصية فا بأس بتغيير النية.

املبحث السابع

زمان النحر

متى ُيشرع نحر األضحية؟ 129 -
يجب نحرها من بعد صاة العيد.

ما حكم النحر قبل صالة العيد؟ 130 -
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ال ُتعتبر أضحية لوقوعها في غير وقت العبادة.

ما دليل احلكم السابق؟ 131 -
قللال النبللي ]: )من صّلى صاتنا، ونسللك نسللكنا فقد أصاب 
النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى(.متفق عليه

هل ُيشترط نحرها بعد خطبة العيد مباشرة؟ 132 -
ال ُيشترط ذلك، لكن النحر واجب أن يكون بعد الصاة.

- 133 ه��ل يش��رع ت��رك االس��تماع خلطب��ة العي��د، لإلس��راع بنحر 
األضحية؟

هذا ال ينبغي، فممكن االستماع خلطبة العيد، ثم النحر.

متى يكون النحر ألهل البادية؟ 134 -
يتحقللق لهم بقدر مضي قدر الصللاة واخلطبتني بعد الصاة، 

ألنه ال صاة عيد في حقهم.

ما حكم نحر األضحية في اليوم الثاني من العيد؟ 135 -
ُيشرع هذا في أربعة أيام، يوم العيد، وثاثة أيام بعده.

ما آخر وقت لنحر األضاحي؟ 136 -
آخره قبل مغيب شمس اليوم الرابع من أيام العيد.

ما حكم نحر األضحية لياًل في العيد؟ 137 -
ال بأس في هذا.

ل��و أن الناس لم يعلموا بالعيد إال بعد زوال الش��مس، فمتى  138 -
ينحرون األضاحي؟
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عليهم اخلروج لصاة العيد من الغد، واألضحية بعدها.

من َنِسَي نحر أضحيته حتى فات وقت النحر، فماذا يفعل؟ 139 -
إن كانللت األضحية نذرًا فله أن ينحرها بعد العيد، وإن كانت 
مسنونة فهو باخليار إن شاء ذبحها وكانت شاة حلم، أو حبسها 

للعام التالي.
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املبحث الثامن

مكان النح��ر

- 140 أين ُيستحب نحر البهيمة؟
ُيسللتحب نحرها فللي املصلى، فعن ابللن عمر رضي الللله عنهما 

قال: » كان النبي ] يذبح وينحر باملصلى«.  رواه البخاري

هل ميكن أن يكون النحر في البيت؟ 141 -
ال بأس في هذا، إن لم يكن هناك أي منع من الدولة.

لو تعّذر نحر األضحية في البيت، فما العمل؟ 142 -
باملقدور نحرها في املواضع املخصصة  )املسالخ(، ولوأن الدولة 
منعللت نحر األضاحللي في البيللوت أو الطرقللات محافظة على 

نظافة األماكن ورعاية للصالح العام، فيجب االلتزام بهذا.

هل النحر في البلد أفضل أو خارجه؟ 143 -
في البلد هو األفضل، حيث جتتمع فيه اخليرات.

ما سبب هذا التفضيل؟ 144 -
أسبابه كثيرة منها: 

> خشية غياب هذه الشعيرة في البلد لكثرة إرسال األضاحي 
إلى اخلارج.

> ترك األكل من األضحية التي حّث الله تعالى باألكل منها، 
كمللا في قوله تعالى: } َفُكُلوا ِمْنَهللا َوَأْطِعُموا اْلَبائَِس اْلَفِقيَر{ 

)احلج:28(
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> اسللتهانة بعض املسلللمني بهذه الشللعيرة من جهللة دفع املال 
اليسير لألضحية في اخلارج.

> خشية توهم بعض املسلمني من كثرة تكرارهم إرسالهم ملال 
األضحية للخارج أن هذا هو املشروع من هدي النبي ] .

> عدم احلرص على تعليم األوالد هذه العبادة.

هل األس��باب الس��ابقة مرجحة للقول بوجوب النحر داخل  145 -
البلد؟

هللذا ما رجحه بعض العلماء، ولكن الراجح- والله أعلم- أن 
األضحية داخل البلد ُتعدُّ في حكم املستحبات.

ما القول في نقل األضاحي خارج البلد؟ 146 -
مللن املصالللح الكبللرى التي عنيللت بها الشللريعة اإلسللامية، 
وكانللت أحد مقاصدهللا العظمى، تقللدمي املصالللح، والعناية 
بللذوي احلاجللات والفقللراء من املسلللمني، وإن مللن املصالح 
احملققللة في هللذا الباب جواز نقل األضحيللة من بلد املضحي 
إلى بلد آخر، السيما وليس في كتاب الله وال في سنة رسوله 
_] مللا مينللع ذلللك ويدفعلله، واألصل فللي ذلك اجلللواز، فإذا 
كانللت الزكاة وهللي واجبة باإلجماع يجللوز نقلها من بلد إلى 

بلد للمصلحة واحلاجة، فكيف باألضحية املستحبة؟!

ُيق��ال أن النحر خ��ارج البلد ُيعتبر صدق��ة وليس أضحية..ما  147 -
التوجيه لهذا القول؟

ل النية للنحر  العبرة بنية الفاعل، وليس هناك دليل شرعي ُيَحوِّ
خارج البلد من أضحية إلى صدقة.

هل ميكن االستدالل بأن من ينحر خارج البلد لم يحقق أمورًا  148 -
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كثيرة مثل شهود النحر، والتسمية عليها، واألكل منها، ولذا 
هي في حكم الصدقة؟

ال، ألن األمور السابقة ليست بواجبة على املضحي أن يحققها 
فللي األضحية، لكنها من بللاب االزدياد باألجر، ولذا التوكيل 

مشروع في األضاحي.

هل ميكن االستدالل على أن التوكيل للنحر خارج البلد مثل  149 -
التوكيل داخل البلد من خالل اللجان؟

نعللم، حيث إن من تبرع عند أي جلنللة للنحر داخل البلد، فقد 
فاتته أمورا كثيرة منها التسللمية عليها واألكل منها، فمن يقول 
بجواز مثل هذا يلزمه أن يقول بجواز األضحية خارج البلد. 

ما مدى صحة قول: أن من ضّحى خارح بلده فهو آثم؟- 150
غيللر صحيح، ألن األضحية في اخلارج تعتبر صحيحة، و هي 
مللن السللنن املؤكدة، وال يتصللور وصول اإلثم ملللن اجتهد في 

موقع النحر.

متى ميكن حّث الناس بنحر األضاحي خارج البلد؟ 151 -
ميكن ذلللك إن كان هناك بلد أهله بحاجة إلى الغذاء، ويتولى 
النحر اإلنسان الثقة والعالم بأحكام النحر، حيث أن في بلدنا 
الكثيللر من األهالي عندهم الكثير من األضاحي، ثم ال يوجد 
مللن يأكلهللا أيام العيد، بللل ُتخّزن، أو ُتعطى مللن ليس بحاجة 
لهللا، لللذا فإرسللال األضاحللي، أو قيمتها  إلى اخلللارج أفضل 
من إعطائها من ال يسللتحق، وهذا ما قرره الشلليخ عبد الله بن 

جبرين رحمه الله وغيره من العلماء.

م��ن يح��رص دائمًا عل��ى إرس��ال األضحية إلى اخل��ارج وال  152 -
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ُيضحي في بلده، فماذا فاته؟
هذا الفعل يخشللى فيه املخالفة للهللدي النبوي، وفوات اخلير 

الكثير واألجر الوفير عن الفاعل من األضحية في بلده.

من يحرص على األضاحي خارج البالد لرخص أس��عارها،  153 -
لكن��ه في املقابل ينفق األموال الكثي��رة على الكماليات..فما 

التوجيه لهذا؟
ِه َفإَِنَّها ِمن  ْم َشللَعائَِر الَلّ لنتذكللر قوله تعالللى: } ذلك َوَمن ُيَعِظّ
َتْقللَوى اْلُقُلوِب{ وقوله تعالللى: }َلْن َتَناُلوا اْلبِللَرّ َحَتّى ُتْنِفُقوا 

مِمَّا حُتُِبّوَن{.

من نحر خارج البلد، متى يتحّلل من إحرام األضحية؟ 154 -
عليه أن يراعي فللرق التوقيت بني بلده والبلد اآلخر الذي فيه 

النحر، ثم ُيقّدر وقت صاة العيد عندهم.

ما الواجب على اللجان التي تقوم بالنحر خارج البلد؟ 155 -
الواجب عليهم تذكر األمور اآلتية:

- مراعاة استكمال األضحية للشروط الشرعية.
- تذكر أن االختاف في األسعار أمر وارد بني البلدان.

- ال يصح شللراء أضاحي غير مسللتكملة للشروط، بحجة أن 
املبلغ ال يستوفي شراء أضحية مستوفية الشروط.

- االلتزام بالوقت املقرر شرعًا للنحر.
- توزيع حلوم األضاحي على مسللتحقيها من احملتاجني، ألن 
غالللب الناس الذين يبعثون بأثمللان األضاحي أنهم يقصدون 

التصدق على احملتاجني، لذا يكره إعطاء األغنياء منها.
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املبحث التاسع

التوكيل في النحر

ما املقصود بالتوكيل؟ 156 -
ل(. جعل الغير يقوم بنفس العمل املتعلق بالفاعل )املوكِّ

هل ُيشترط للتوكيل قواًل أو فعاًل معينًا؟ 157 -
ال ُيشترط هذا، لكنه يصّح بأي داللة على الفعل.

إذا نحر الوكيل ولم يقل شيئًا، فهل يجزىء هذا؟ 158 -
نعم، النحر مجزىء عن صاحب األضحية.

ه��ل مبقدور املرأة أن تنيب عن زوجها ل��و أراد األضحية، ثم  159 -
سافر؟

نعم لها ذلك، فتنيب عنه في النحر.

هل اإلنابة في النحر يشمل املوانع قبل األضحية؟ 160 -
ال يشمله فهو متعلق بصاحب األضحية.

من أعطى جلنة خيرية مااًل ليذبحوا عنه خارج البلد..هل ُيعّد  161 -
هذا في حكم التوكيل؟

نعم، له حكم التوكيل، ولها احلكم وفق نية املتبرع.

ل( التقيد بالترك لألضحية؟ وهل عليه )أي املوكِّ 162 -
نعللم عليلله ذلك، وينبغللي على اللجللان تذكيللر املتبرعني بهذا 

احلكم الشرعي.
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املبحث العاشر

 النحر ) التذكية(

ما معنى التذكية؟ 163 -
الذكاة في اللغة تعني الذبح.

وفي الشللرع: إنهار الدم وفري األوداج فللي املذبوح، والنحر 
في املنحور، والعقر في غير املعقور مقرونًا بالقصد لله.

هل ُيشترط مباشرة صاحب األضحية لنحر أضحيته؟ 164 -
ال ُيشترط هذا، فيصح التوكيل منه لغيره في نحرها.

ما احلكم لو كان الناحر غير مسلم؟ 165 -
ال يؤثللر هذا على األضحيللة إذا كان الناحر كتابيا )نصرانيا أو 

يهوديا(. 

من الذي تصدر منه التسمية لو كان الناحر كتابي؟ 166 -
التسمية على البهيمة تكون من املسلم أو صاحبها.

هل احلكم السابق يشمل النحر في عيد األضحى أو في أي زمان؟ 167 -
يتعني على األضحية، وفي غير وقت العيد فا يجوز أن ينحر 
إال املسلم أو الكتابي )نصراني أو يهودي( ولو لم يسّم الله هذا 

الكتابي عند النحر.

ماذا ُيقال عند نحر األضحية؟ 168 -
ُيقال: )بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي(.
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هل القول السابق حكمه الوجوب؟ 169 -
الوجوب في التسمية، والزيادة الباقية حكمها االستحباب.

ما الدليل من القرآن على وجوب التسمية؟ 170 -
ِه َعَلْيِه إِْن ُكْنُتْم بِآَياتِِه  دليله قوله تعالى: } َفُكُلوا مِمَّا ُذِكَر اْسُم الَلّ

ُمْؤِمننَِي{ ) األنعام:118(

ما احلكم ملن ترك التسمية عند النحر؟ 171 -
إن كان ناسيًا فا يؤثر عليها وهي حال، وإن كان عامدًا فهي 

حرام أكلها؛ ألنها تعتبر ميتة.

َمن الذي يجب عليه أن ُيسمي الله عند نحر األضحية؟ 172 -
الواجب على صاحب األضحية أن ُيسللمي الله ألضحيته، إن 

كان حاضرًا للنحر.

ما األدب الشرعي بالنسبة آللة الذبح؟ 173 -
مللن تلللك اآلداب التي علمنا إياهللا النبي ]، قللال: )إن الله 
كتب اإلحسللان على كل شلليء، فللإذا قتلتم فأحسللنوا الِقتلة، 
وإذا ذبحتم فأحسللنوا الذبحة، وليحّد أحدكم شفرته، وليرح 

ذبيحته(. رواه مسلم

ماذا يستفاد من احلديث السابق؟ 174 -
يسللتفاد منه وجوب اإلحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس 
والدواب، ويكون بإزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها، 
من غير زيادة في التعذيب، ألنه إيام با حاجة، وال مصلحة 

راجحة.
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كيف يظهر الرفق بالبهيمة قبل النحر؟ 175 -
- اقتي��اد األضحي��ة إلى محللل النحر سللوقًا جميللًا ال عنيفًا، 
فقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجًا يسللحب شللاة برجلها 
ليذبحهللا، فقال: »ويلك، ُقدها إلى املوت قوًدا جميا«.   رواه 

البيهقي وصححه األلباني
- ع��دم حّد الس��كني أم��ام البهيمة، عللن ابن عبللاس رضي الله 
عنهمللا أن رجًا أضجع شللاة وهو يحد شللفرته، فقال له النبي 
]: ) أتريللد أن متيتها موتات؟ ها أحددت شللفرتك قبل أن 

تضجعها؟(. رواه احلاكم وصححه األلباني

هل هناك من آداب أخرى قبل نحر األضحية؟ 176 -
عليه أن يرفق بها، وال ينحرها أمام بقية اخلراف.

ما احلال الذي ينبغي أن تكون عليه البهيمة وقت النحر؟- 177
ُيسللتحب اضجاع الغنللم والبقر في الذبح ألنلله أرفق بها، 
لقللول عائشللة:  »أن النبي ]  أخذ الكبللش فأضجعه، ثم 

ذبحه«. رواه مسلم

هل ُيشرع توجيه األضحية إلى القبلة؟ 178 -
ُيشللرع هذا، فابن عمللر [ كان يكره أن يأكل ذبيحة ُذبحت 

لغير القبلة.     رواه عبد الرزاق في مصنفه

ما األداة املشروعة لنحر البهائم؟ 179 -
املشروع املدية )سكينًا( أو سيفًا أو ساطورًا، وما شابههم.

ماذا ُيشترط في آلة النحر؟ 180 -
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ُيشترط أن تكون حادة القطع، من أي معدن كانت.

هل هناك أدوات ال ُيشرع استعمالها للنحر؟ 181 -
نعللم، قللال النبللي ]: ) ما أنهللر الدم، وُذكر اسللم الللله عليه 
فكلوه، ليس الّسللن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما الّسّن 

فعظم، وأما الظفر فمدّي احلبشة(.     متفق عليه

ما صفة الذبح؟ 182 -
عن أنس [ قال: » ضّحى رسول الله ]  بكبشني أملحني 
أقرنللني، ذبحهما بيده، وسللّمى وكبر، قللال: رأيته ]  واضعًا 
قدملله على صفاحهما   - أي جانب العنق- ويقول: باسللم الله 

والله أكبر«.  متفق عليه

ما موضع الذكاة ) النحر( من احليوان؟ 183 -
يكون الذبح على حسللب نوع احليللوان، فالذبح خاص بالبقر 

والغنم ) العنق القصير(، والنحر لإلبل ) العنق الطويل(.

كيف يتحقق النحر لإلبل؟ 184 -
يتحقق نحره قائمًا بتعقيل يده اليسرى، ثم بضرب الّلبة، وسط 

العنق، بالسكني، حتى ينهر الدم.

ماذا يفعل مع احليوان بعد النحر أو الذبح؟ 185 -
ينبغللي عليلله قطللع املللريء ) مجللرى الطعللام واملللاء( واحللقوم 

)مجرى التنفس( والودجني ) مجرى الدم( ليكتمل الفعل.

ما احلكم لو فعلنا مع البقر مثل طريقة نحر اإلبل؟ 186 -
ُيكره هذا الفعل.
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ما احلكم لو كان الذبح من القفا؟ 187 -
هللذا ال ينبغللي فعللله، فاملالكيللة يللرون عللدم جللوازه، وأجازه 
األحنللاف إذا كان بضربة واحدة قوية تقطع الودجني واملرىء 
والعنللق معللا،  لهللذا فلللو حتققللت التسللمية مع قطللع احللقوم 

والودجني وأسال الدم فإن البهيمة ُيباح أكلها.

ما حكم الدم اخلارج من البهيمة؟- 188
حكمه النجاسللة، والواجب غسللله، دليله قوللله تعالى:} َدمًا 

ّمْسُفوحًا..{ ) األنعام:145(

ما حكم كسر عنق البهيمة مع النحر؟ 189 -
يكره كسللر عنق أو عظم البهيمة، أو فصل أي شلليء منها قبل 

خروج الروح.

هل ُيشرع أن يكون النحر بضربة واحدة؟ 190 -
نعم، إن حتقق قطع الرأس من آلة سللريعة، سواًء كان من القفا 

أو األمام.

ماذا نفعل مع احليوان لو فّر قبل استكمال النحر؟ 191 -
إن أمسللكه صاحبه فيجب اسللتكمال الذبللح، وإن طارده فلم 

يقدر عليه فضربه باآللة احملددة فقتله كان مجزئًا.

ما احلكم لو جرح الناحر البهيمة، ثم نحرها؟ 192 -
إن جللرح الناحر البهيمللة وكانت فيها حيللاة واضحة فعليه أن 

يبادر لذبحها حتى تكون حااًل.

هل ميكن االنتفاع بصوف أو وبر البهيمة؟ 193 -
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نعم، ألن هذا الصوف أو الوبر لهما حكم الطهارة بعد الدبغ.

ما حكم إعطاء اجلزار شيئًا من األضحية؟ 194 -
ال يجوز هذا مقابل ذبحها وسلخها، ولكن يجوز كصدقة.

من أراد أن يبيع شيئًا من األضحية، فما حكم صنيعه؟ 195 -
ال يجوز هذا، وكيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى!
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املبحث  احلادي عشر

األضحية واحلج

ما أنواع احلج التي فيها نحر؟ 196 -
الهدي يكون فقط في حج التمتع والِقران.

ما الدماء التي تكون في احلج؟ 197 -
هناك الهدي، والفدية، ودم اجلبران.

كم بعيرًا نحر النبي ]- 198 في احلج؟
نحر ] بيده الشللريفة ثاثًا وسللتني بدنللة، وأكمل علي [ 

بقية هدي النبي ] إلى املائة.

هل هدي احلج ُيغني عن األضحية في البلد؟ 199 -
نعم، فالنبي ] اكتفى بالهدي.

هل مبقدور احلاج أن يضحي؟ 200 -
الهدي في احلج يكفي عن األضحية.

هل يتعني على احل��اج أن يتذكر إحرام األضحية لو كانت له  201 -
أضحية في بلده؟

ينبغي عليه أن يتذكر ذلك لينال أجر متابعة السنة.

متى يتحّلل احلاج من املوانع املتعلقة باألضحية؟ 202 -
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يتحلل منه في وقت نحر الهدي.
املبحث الثاني عشر

توزيع الّلحم

هل من املشروع توزيع حلم األضحية؟ 203 -
 } نعللم، قال تعالللى: } فُكلوا ِمْنَهللا َوَأْطِعُمللوا اْلَقانِللَع َوامْلُْعَتَرّ

)احلج:28(

ماذا ُيشرع للناحر فعله مع حلم أضحيته؟ 204 -
ُيشللرع للله أن ال يللأكل قبل خروجه لصللاة العيللد، ليأكل من 

أضحيته الحقًا.

هل ورد في السنة النبوية كيفية معينة لتوزيع الّلحم؟ 205 -
نعم، قللال النبي ]: ) كلوا وأطعموا وادخللروا(.  متفق عليه، 
فيمكن تقسيمها أثاث: فثلث لألهل، وثلث للجيران، وثلث 

للفقراء.

هل من السّنة توزيع اللحم على اجليران؟ 206 -
نعم، وهذا من التواصل معهم باخلير والتذكير بهذه الشعيرة.

ما احلكم لو أكل صاحب األضحية اللحم كله مع أهل بيته؟- 207
ال حللرج عليه، فعللن ثوبان [ قال: ذبح النبي ] أضحية، 
فقللال: ) أصلح لللي حلم هذه األضحية ( فلللم أزل أطعمه منه 
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حتى قِدم املدينة.       رواه مسلم

هل ُيشرع اّدخار حلم األضحية؟ 208 -
نعم، قال النبي ]: ) كلوا، وأطعموا، واّدخروا(.  متفق عليه

ما حكم التصدق بفرسن ) أرجل( الشاة؟ 209 -
هذا مشللروع، قللال النبي ]: ) يا نسللاء املؤمنللات! ال حتقرن 

جارة جلارتها ولو فرسن شاة(. متفق عليه

ما حكم إعطاء اللحم جلار غير مسلم؟ 210 -
ال بللأس فيلله، وهللو مللن بللاب التصدق عليلله، ولعل فللي هذا 
التواصللل سللببًا ملعرفتهم شللرائع ديننا باحلث على اإلحسللان 

على اجلار ولو كان غير مسلم.

بع��ض اجليران ميتنع عن أخذ حل��م األضحية من جاره بحجة  211 -
وجود اللحم عنده..فما التوجيه لفعله؟

هللذا تصللرف ليس في محللله، فالواجب قبللول العطية، وهذا 
التوزيللع فيه تآلف بللني اجليران، وتواصل بينهللم بأمور كرمية، 
وتذكيللر بهدي نبوي مبارك، وقبول الصدقة ال ينقص أبدًا من 

قدر اإلنسان، وممكن أن يتصدق به لغيره.

ُيقال أنه يشرع أواًل األكل من كبد األضحية..ما بيان ذلك؟ 212 -
هللذا األمللر اختللاره بعللض الفقهللاء، مللن جهة أنهللا أخّف 
وأسللرع نضجًا، للمبادرة باألكل من األضحية، وليس من 

باب التعبد.
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هل حكم األكل من األضحية يشمل األضحية املنذورة؟ 213 -
األضحيللة املنذورة يتصللدق صاحبها بها كلهللا وال يأكل 

منها شيئًا.

ل��و طبخ��ت اخلادمة غير املس��لمة حل��م األضحي��ة، هل ميكن  214 -
األكل منه؟

نعم، ألنها إمنا باشللرت الطبخ، ولم تباشللر النحر، والنبي ] 
أكل عند اليهود.
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اخلامتة

في ختام املطاف.. 
أقللول: الشللكر لّله سللبحانه وتعالى الذي أسللبغ علللّي نعمه 
ظاهللرة وباطنللة، ومنها العللون والتيسللير بتقدمي  هذه الرسللالة 
اجلامعللة جلملة من فتاوى العلماء، نفعني الله بعلمهم وفقههم، 

وجمعني بهم في الفردوس األعلى.

فيا أيها القارىء الفاضل..

 فما وجدت من صواب في البيان، وتيسير صحيح للمعلومة 
في هذه الرسالة، فهذا من فضل الله سبحانه، وإن كان فيها من 
زلللة أو هفللوة فللي احلكم فما هللو إال مللن العلم القاصللر، وزلة 
النفللس، وأسللتغفر الله العلي العظيم منلله، وال أعدم من توجيه 
كللرمي مللن األحباب، ودعوة لنيللل التوفيق من موالنللا الرحيم، 

والظفر بالفقه النافع.
وجزيل الشكر ملن ساهم بطباعة، ونشر هذه الرسالة.

واحلمد لله رب العاملني، والصاة والسام على حبيبنا محمد، 
وعلى آله وصحبه، والتابعني لهم بإحسان إلى يوم الدين.
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