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عبدالرحمن املطيري متحدثا للزميل محمد الدشيش

سوق األضاحي في كبد..
العزوف سـيد الموقف

النعيمي السوري األكثر مبيعًا.. 
والسعودي األعلى سعراً

نعيمي صغير

نعيمي سوري

350 دينارا لألضحية من البقرأسعاركم غالية؟

في كل شيء، صحيح ان الباعة 
في كبد من الكويتيني املتقاعدين 
ولكن اسعارهم شبه متقاربة، 
ولكنها بنظر تركي اخلالدي الذي 
التقته »األنباء« ليست مناسبة، 
سعر اخلروف الكويتي يصل الى 
130 دينارا هل املواطن مضطر ألن 
يقترض من البنوك حينما يأتي 
املبارك، األسعار  عيد األضحى 
كانت 60 و70 دين���ارا ونقول 
كانت غالية ولكن االسعار اآلن 
فلكية واطالب احلكومة بفتح عدة 
شركات لتجارة االغنام واملواشي 
وال يقتصر السوق على شركة 

واحدة.
أمامك أكثر من 3000  شاهد 
رأس غن���م معروضة عند عدة 
البائعني  بائعني ولكن عند كل 
جتد األسعار موحدة وكأنك في 

سوق مركزي.
بطي حس���ني )بائع( يقول: 
وفرنا سيارات ووضعنا يافطات 
وإعالنات في الصحف اإلعالنية 
لتوصيل األضحية الى املنازل، 
صدقني نحن اصحاب املواشي 
 نس���تغل هذه األي���ام لنعوض
م���ا اصابن���ا من رك���ود طوال 

العام.
وعندما ابيع اخلروف ب� 100 
دينار هذا في نظرك غال ولكني 
طول العام اعلف في هذا اخلروف 
وعندما ابيعه يكون ربحي من 
5 الى 10 دنانير فنحن نشتري 
العلف بأسعار خيالية وال توجد 
بالكويت مناطق ربيعية تصلح 
للرعي طول العام لذلك نشتري 
اعالف االغن���ام م���ن جيوبنا 
اخلاصة، س���وق هذه الس���نة 
اضعف من كل السنوات االخرى 
هذا ما ملس���ناه في هذه االيام، 
جميع الزبائن يأتون للفرجة وال 
يشترون واملنا في االيام القادمة 
ان تكون افضل وعن اخلروف 
الذي عليه الطلب وس���عر زين 
قال هو اخلروف السوري، حيث 
انه متواجد وسعره يتراوح بني 
60 و70 دين���ارا ولكن ال يقبل 
عليه املواطن، حيث ان حجمه 
صغير ويقب���ل عليه املقيمون 
أما  الع���رب لرخص س���عره، 
اجلاليات اآلسيوية، فيطلبون 
املاعز واخلروف االسترالي الذي 
يتراوح س���عره بني 35 الى 45 

دينارا.

الذي كان قبل اش���هر قليلة ب� 
60 دينارا حاليا على مشارف ال� 
90 دينارا أما النعيمي الكويتي 
فحدث وال حرج ال جتده بسعر 
100 دينار حتى اذا كان صغير 
احلجم أما السعودي فال يقل عن 
الباعة متفقون  الكويتي وكأن 

خراف ولكن احلني يكتفي بواحد 
أو اثنني والباق���ي نقول »على 

اهلل«.
املكان بزينة  بائع آخر زين 
اعراس كبيرة ووضع يافطات 
توصي���ل للمنازل وبأس���عار 
مناس���بة، فاخلروف السوري 

سكان صباح السالم وقالوا لي 
ان اسعار كبد ارخص بكثير من 
االسواق العادية واضاف امس 
الري واالسعار ال  كنت بسوق 
تختلف كثيرا وزيادة االسعار 
عبء كبير عل���ى املواطن ومن 
قبل املواط���ن كان يأخذ 5 أو 6 

محمد الدشيش
قبل نحو 45 ساعة على حلول 
عي���د األضحى املب���ارك التزال 
بورصة أس���عار األضاحي في 

ارتفاع مطرد.
وبعيدا عن االسواق الصادرة 
واملعروفة رصدنا جواخير كبد 
املخصصة أصال لتربية الثروة 
احليوانية ووجدنا كمية هائلة 
م���ن االغن���ام املعروضة على 
العام وهي متتد حتى  الشارع 
آخر جواخير كبد وأشهر األغنام 
الكويتي  املوجودة: اخل���روف 
)النعيمي( الذي عند مشاهدتك 
له جتده عالي القائمة وعريض 
الذنب. الى جانب اخلروف العربي 
السعودي وقد خصص اصحاب 
املواشي في كبد مساحات كبيرة 
على الطريق العام لبيع االغنام 
وبعضهم وض���ع زينة اعراس 
على أماكن البيع باالضافة الى 
يافطات كبيرة كتب عليها يوجد 
أضحية كويتية وعربية بأسعار 

مناسبة.
أول بائ���ع التقيناه ويدعى 
أبوسعد )كويتي( قال نستغل 
هذه املناسبة حالنا حال الدول 
املجاورة في بيع االضحية حيث 
يعوضنا عن السنوات األخرى 
نحن أرخص من س���وق الغنم 
في ال���ري وباق���ي احملافظات، 
ويقبل علينا املقيم واملواطن من 
جميع احملافظات وأنت تشاهد 
الزحام واألسعار فمعظم الباعة 
هناك من البنغالية ولكن نحن 
مواطنون دفعن���ا مبالغ هائلة 
على هذه اجلواخير التي وزعتها 

احلكومة.
وعن سعر اخلروف النعيمي 
قال يبدأ حسب احلجم من 90 
إلى 130 دينارا، وهذه اخلراف 
جميعها تنطبق عليها شروط 
التي يقبل  األضحية الشرعية 
عليها املس���لم، ونحن لس���نا 
استغالليني كما يصفنا البعض، 
فف���ي جمي���ع ال���دول ارتفعت 
االس���عار، صحيح ان اسعارنا 
عالية شيئا ما لكن كلما كان عدد 
املضحني أكثر يزداد في السعر 
عن سعر السوق بالري ونحن 
نوف���ر االضحية حتى توصيل 

املنازل.
احد االشخاص كان يبحث عن 
اضحية داخل كبد قال لنا انا من 

ليلى الشافعي
أجاز املفكر جمال البنا اس���تخدام 
الطيور مثل الدجاج لالضحية في ظل 
ارتفاع اسعار اللحوم متعلال بأنه استجد 
عامل لم يكن موجودا من قبل والبد ان 
يس���مح مبا هو أقل على أساس انه ال 
حرج في الدين وان االستطاعة شرط، 
بينما اكد علماء الكويت ان االضحية البد 
ان تكون من االنعام وان هناك شروطا 

معينة لالضحية. فماذا قالوا؟
أكد  عميد كلية الشريعة والدراسات 
اإلسالمية د.مبارك الهاجري أنه ال جتزئ 
االضحية بالطيور بل االضحية تكون 
من بهيمة االنع���ام وهي اإلبل والبقر 
والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: 
)ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم 
اهلل على ما رزقهم من بهيمة األنعام( 
وبهيم���ة االنعام هي اإلب���ل، والبقر، 

والغنم.
واالضحية ليس���ت واجبة بل هي 
سنة مؤكدة ملن وجد سعة فعليه ان 
يضحي ويطعم أهله ويعطي املساكني 
)ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها( ومن 
كانت له النية الصادقة ثم لم يتيسر له 
فهو يؤجر على هذه النية ويثاب عليها. 
كما ان لألضحية شروطا معلومة، أما 
ذبح الطيور أو غي���ره فهذا ال يعتبر 

أضحية
ال يجوز

واتفق د.بس���ام الش���طي مع قول 
د.الهاجري في انه ال يجوز األضحية 
بالطيور، بل مبا ذكره اهلل تعالى في 
اآلية )ليذكروا اهلل على ما رزقهم من 

بهيمة األنعام...(.
وبني د.الشطي ان لألضحية شروطا 
ستة أولها ان تكون من بهيمة االنعام، 
ثانيا ان تبلغ السن احملددة مشرعا بأن 
تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره 
لقول النبي ژ »ال تذبحوا اال مسنة 
اال ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من 
الضأن( والشرط الثالث ان تكون خالية 
من العيوب الظاهرة وهي العور البني، 
املرض البني، العرج البني، والهزال املزيل 
للمخ، كما ال جتزئ االضحية بالعمياء أو 
املبشومة والتي أكلت فوق طاقتها حتى 

امتألت، واملصابة مبا مييتها من خنق 
وسقوط من علو ونحوه والزمنى وهي 
العاجزة عن املشي لعاهة ومقطوعة 

احد اليدين أو الرجلني.
وأكد د.الشطي ان اكثر العلماء أجمعوا 
على ان االضحية ال جتزئ اال اذا كانت 
من بهيمة االنعام واس���تدل اجلمهور 
بأدلة منها قوله تعالى )ويذكروا اسم 
اهلل في أيام معلومات على ما رزقهم 
من بهيمة االنعام( وقوله )أحلت لكم 
االنعام( فدل على حترمي غيره، وقال 
الشافعي هم االزواج الثمانية التي قال 
اهلل عنها )ثماني���ة أزواج من الضأن 
اثنني ومن املعز اثنني( وقوله تعالى 
)ومن االبل اثن���ني ومن البقر اثنني(، 
وقد ضحى النبي ژ بكبشني أقرنني 

أملحني.
أما من يري���د ان يضحي بدجاجة 
كما ذكر، فه���ذا ال يجوز وليس عليه 
ذنب إذا ترك االضحية ما دام ال يقدر 

على شرائها.
ال أضحية بالطيور

وأكد رئيس جلنة الفتوى بجمعية 
احياء التراث االسالمي الداعية ناظم 
املسباح ان االضحية سّنة مؤكدة وال 
جتوز وال جتزئ اال من بهيمة االنعام 

وهي االبل، البقر، الغنم.
وقد ضحى النبي ژ بكبشني أملحني 
أقرنني ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع 

رجله على صفاحهما.
ومن شروط االضحية كما قال النبي 
»ال تذبحوا اال مسنة اال ان يعسر عليكم 
فتذبح���وا جذعة من الضأن أي من له 
خمس سنوات ومن البقر سنتني ومن 
املاعز سنة ومن الضأن ستة أشهر« وقال 
الرسول »اربع ال جتوز في االضاحي 
العوراء البني عورها واملريضة البني 
مرضها والعرج���اء البني ضلعها، أي 
عرجها، والكسيرة، أي املنكسرة وفي 

لفظ العجفاء أي املهزولة.
وقال املس���باح: من ال يس���تطيع 
 أن يضح���ي ف���ال اث���م علي���ه لعدم
اس���تطاعته، أما أن يضحي بالطيور 

فال يجوز 

رداً على فتوى جمال البنا

إجماع على أن األضحية ال تجوز بالطيور

الداعية ناظم املسباح د.بسام الشطي مبارك الهاجري

الهاجـري: ال 
تـجــزئ بالطيور 
وإنمــا تـكون من 
بهـيمـة األنـعـام

المسباح: سنة 
مـؤكـدة وليسـت 
ال  من  علـى  واجـبة 
شراءها يسـتطـيع 

)محمد ماهر(

الشطي: لها 
واضـحة  شـروط 
وال تصـلـح إال بها 
أمـا الطـيـور فال


