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كتـــــــــــاب الحج

فقه العبادات المصور٢٧٤

تعريف اAضحية

حكم اAضحية
 (  ٢ َوٱۡنَۡر  لَِرّبَِك  فََصّلِ   ) تعاىل:  لقوله  مؤكدة؛  سنة 
 ِ نيْ بْشَ بِكَ ى  حَّ ضَ ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  «أن    أنس  وحلديث   ،[٢ [الكوثر: 
هُ  لَ جْ عَ رِ ضَ وَ ، وَ ربََّ كَ ى وَ مَّ سَ هِ، وَ امَ بِيَدِ هُ بَحَ (٢)، ذَ نَنيْ رَ (١) أَقْ ِ نيْ لَحَ أَمْ

»(٣) (رواه الرتمذي).  امَ هِ احِ فَ ىلَ صِ عَ

لَح: الذي فيه بياض وسواد، ويكون البياض أَكثر مْ (١) األَ
(٢) األقرن: ما له قرون

(٣) صفاحهام: مجع صفحة، وهي جانب العنق

ا@ضحية

األضحية
النحر؛  أيام  اFنعام  بهيمة  من  يذبح  ما 

تقرًبا إلى اc تعالى.

وقت ذبح اAضحية
يبدأ وقت الذبح من بعد صالة العيد يوم النحر إىل غروب 
والثاين  عرش،  احلادي  (اليوم  الترشيق  أيام  آخر  من  الشمس 

عرش، والثالث عرش من شهر ذي احلجة).
المجزئ من اAضحية

الواحدة من الغنم جتزئ عن شخص واحد، وله أن يرشك . ١
يذبح  أن  أراد  ملا  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  ألن  األجر؛  يف  شاء  من  معه 
 ، دٍ َمَّ آلِ حمُ ، وَ دٍ َمَّ نْ حمُ بَّلْ مِ قَ مَّ تَ مِ اهللاِ، اللَّهُ أضحيته قال: «بِاسْ

». (متفق عليه). دٍ َمَّ ةِ حمُ نْ أُمَّ مِ وَ
بل والبقر جتزئ عن سبعة، فيجوز أن . ٢ الواحدة من اإلِ

ولُ  سُ نَا رَ رَ أَمَ يشرتك سبعة يف بدنة أو بقرة؛ لقول جابر: «فَ
 (٤) ةٍ نَ دَ نَّا يفِ بَ ةٍ مِ بْعَ لُّ سَ ، كُ رِ بَقَ الْ بِلِ وَ كَ يفِ اإلِ ِ رتَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص أَنْ نَشْ

». (رواه مسلم).

(٤) البدنة: هي الناقة، ذكرا كانت أو أنثى

١٠
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٢٧٥ فقه العبادات المصور

السن المجزئة في اAضحية
عُ من الضأن: وهو ما له ستة أشهر.•  اجلَذَ
الثَّنِيُّ من املعز: وهو ما له سنة.• 
الثَّنِيُّ من البقر: وهو ما له سنتان.• 
الثَّنِيُّ من اإلبل: وهو ما له مخس سنوات.• 

أفضل اAضاحي
بْع بدنة، ثم  بل إن أخرجت كاملة؛ ألهنا أكثر ثمنًا وأنفع للفقراء، ثم البقر إن أخرجت كاملة، ثم الغنم، ثم سُ أفضلها اإلِ

بْع بقرة. سُ

ا@ضحية
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كتـــــــــــاب الحج

فقه العبادات المصور٢٧٦

عيوب اAضحية
عيوب مانعة من ا>جزاء(١). ١

ر، ويدخل فيها العمياء.•  وَ اء: وهي التي بعينها عَ رَ وْ العَ
ر أن متيش.•  دِ قْ جاء: وهي التي ال تَ رْ العَ
خَّ فيها.•  فاء: وهي اهلزيلة التي ال مُ العَجْ
ها.•  املريضة: البنيِّ مرضُ

ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  أن    عازب  بن  الرباء  حديث  ذلك  ودليل 
اءُ  جَ رْ عَ الْ وَ ا،  هَ رُ وَ عَ  ُ بَنيِّ الْ اءُ  رَ وْ عَ الْ ا  ايَ حَ الضَّ نَ  مِ ُوزُ  جيَ «الَ  قال: 
الَ  تِي  الَّ اءُ  فَ جْ عَ الْ وَ ا،  هَ ضُ رَ مَ  ُ بَنيِّ الْ ةُ  يضَ املَْرِ وَ ا،  هَ جُ رَ عَ  ُ بَنيِّ الْ
نْقِي(٢)ِ». (رواه مسلم)، ويلحق هبذه العيوب ما كان مثلها أو أقبح  تُ

منها.
(١) مانعة من اإلجزاء: ال تصح األضحية هبا

(٢) ال تنقي: أي ليس فيها مخ

الَعْجفاءالَعْرجاءالْعْوَراء

اء اَجلمَّ بقرنه كرسالبرتاء

عيوب غير مانعة من ا>جزاء. ٢
اء: التي ليس هلا ذيل.•  البَرتْ
ء: التي مل خيلق هلا قرن.•  اجلَامَّ
: اخلروف الذي قطعت خصيته.•  ّ اخلَيصِ
ق، أو بقرنه كرس.•  رْ ما بأذنه شق أو خَ

يف  كذلك  يقال  ئ  ْزِ جيُ ال  وما  ئ  ْزِ جيُ مما  األضحية  يف  كِر  ذُ ما 
اهلدي والفدية.
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٢٧٧ فقه العبادات المصور

ا@ضحية

فائدة
من أراد أن يضحي فإِنه إذا دخلت العرش ال جيوز له أن يأخذ من شعره وظفره وبرشته شيئًا إىل أن يذبح، حلديث 
هِ  رِ عَ نْ شَ سَّ مِ ىَ فَالَ يَمَ حِّ مْ أَنْ يُضَ كُ دُ ادَ أَحَ أَرَ ُ وَ رشْ عَ لَتِ الْ خَ ا دَ : «إِذَ الَ أم سلمة -ريض اهللا عنها- قالت: أَنَّ النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص قَ

ى عنه كاألهل والولد فال حيرم عليه أخذ يشء من ذلك. يْئًا». (رواه مسلم)، أما املضحَّ هِ شَ ِ بَرشَ وَ

تقسيم اAضحية
يرشع أن يأكل صاحبها الثلث، وهيدي الثلث، ويتصدق بالثلث؛ فإِن تصدق هبا كلِّها جاز، وإن أكل أكثرها جاز.
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