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 إعداد: ضاري المطيري 

  الراجـــح أن حكم األضحية 
القادر، وإلى هذا  الوجوب على 
ذهب أبوحنيفة وقيده باملقيم، 
ومالك لم يقيده باملقيم، ورواية 
عن اإلمـــام أحمد وربيعة الرأي 
واألوزاعي وبعض املالكية والليث 
ومحمـــد بن احلســـن، واختار 
الوجوب شيخ اإلسالم ابن تيمية، 
وقال «وأمـــا األضحية فاألظهر 
وجوبها فإنها من أعظم شعائر 
اإلســـالم، وهي النسك العام في 
جميع األمصار، والنسك مقرون 
بالصالة في قوله تعالى (قل إن 
صالتي ونسكي ومحياي ومماتي 
هللا رب العاملني)، وقد قال تعالى 
(فصل لربك وانحر)، فأمر بالنحر 

كما أمر بالصالة.
  ونفـــاة الوجوب ليس معهم 
نص، فإن عمدتهم قوله ژ من 
حديث أم سلمة رضي اهللا عنها: 
أن النبي ژ قال: «إذا دخل العشر 
وأراد أحدكم أن يضحي فال ميس 
من شـــعره وبشره شيئا» رواه 
مســـلم، وفي رواية «فال يأخذن 
شعر، وال يقلمن ظفرا» وفي رواية 
«فليمسك من شعره وأظفاره» 
رواه مسلم، قالوا «والواجب ال 
يتعلق باإلرادة، وهذا كالم مجمل 
فإن الواجـــب ال يوكل إلى إرادة 
العبد»، فيقال: إن شئت فافعله، بل 
قد يعلق الواجب بالشروط لبيان 
حكم من األحكام كقوله «إذا قمتم 
إلى الصالة فاغسلوا»، ومثله إذا 
أردت القراءة فاستعذ، فالطهارة 
واجبة والقراءة في الصالة واجبة، 
وكذلـــك قال تعالـــى (إن هو إال 
ذكر للعاملني ملن شـــاء منكم أن 
يســـتقيم)، ومشيئة االستقامة 
واجبـــة، ووجـــوب األضحية 
مشروط بأن يقدر عليها بحيث 
يكون ثمنها فاضال عن حوائجه 

األصلية.

  أدلة وجوب األضحية

  ومن أدلة القائلني بالوجوب 
حديث البراء بن عازب، قال ے 
: ذبح أبوبردة ے قبل الصالة، 
فقال له رسول اهللا ژ : «أبدلها، 
قال: ليس عندي إال جذعة، قال: 
هي خير من مسنة، قال: اجعلها 
مكانها ولن جتزئ عن أحد بعدك» 

رواه الشيخان.
  قال أبوعمر بن عبدالبر «وأما 
قوله في حديـــث مال: فأمره أن 
يعيد بأضحية أخرى فبهذا احتج 
من ذهب إلى أن األضحية واجبة 
فرضا، ألن ما لم يكن واجبا فرضا 
لـــم يؤمر فيه باإلعادة»، ثم قال 
«وحجة من ذهـــب إلى إيجابه: 
أمر رسول اهللا ژ أبا بردة بن 

أكبر ثمنا وحلما وأنفع للفقراء 
وألن النبي ژ سئل أي الرقاب 
أفضل؟ قال: أغالها ثمنا وأنفسها 
عند أهلها واإلبل أغلى ثمنا وأنفس 
من البقر فأما التضحية بالكبش 

فألنه أفضل أجناس الغنم.
  والشـــاة أفضل من شرك في 
بدنة ألن إراقة الدم مقصود في 
األضحية، وفي املغني قال شيخنا 
«والكبش في األضحية أفضل من 
املعز ألنه أطيب حلما»، ويسن 
استسمانها واستحسانها لقول 
اهللا تعالـــى (ذلـــك ومن يعظم 
شـــعائر اهللا فإنها مـــن تقوى 

القلوب).
  قال يحيى بن سعيد: سمعت 
أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمن 
األضحية باملدينة وكان املسلمون 
يسمنون، قال ابن عباس رضي 
اهللا عنهما : تعظيمها استسمانها 
واستعظامها، استحسانها، انظر 
فتح الباري كتاب األضاحي باب 
أضحية النبي ژ وانظر تفسير 
الطبري واألفضل في لون الغنم 
البياض ملا روي عن موالة أبي 
ورقة بن سعيد قالت: قال رسول 
اهللا ژ : «دم عفـــراء أزكى عند 
اهللا من دم سوداوين» وفي رواية: 

«أفضل» حديث جيد.
  فوائد: جـــذع الضأن أفضل 
من ثني املعز على الصحيح من 

املذهب وقطع به األكثر.
  قال اإلمام أحمد: ال يعجبني 
األضحيـــة إال بالضـــأن والثني 
أفضل من سبع بعير وسبع بقرة 
على الصحيح من املذهب مطلقا 
وعليه األصحاب، وعند الشيخ 
تقي الدين، األجر على قدر القيمة 
مطلقا، ورجح الشيخ تقي الدين 

تفضيل البدنة السمينة.

  العمر الذي يضحى به

  البد أن تبلغ األضحية السن 
املعتبرة شرعا ثني اإلبل ما كمل 
خمس ســـنني ومن البقر ما له 
سنتان ومن املعز ما له سنة فال 
يجزئ إال اجلذع من الضأن والثني 
من غيره، واجلـــذع من الضأن 
ما له ٦ أشهر ودخل في السابع 
إذا مالت الصوفة على  ويعرف 

ظهره علم أنه أجذع.
  قـــال اخلرقي وســـمعت أبي 
يقول: سألت بعض أهل البادية 
كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ 
قالوا: التزال الصوفة قائمة على 
ظهـــره ما دام حمال فـــإذا نامت 
الصوفة على ظهره علم أنه قد 
أجـــذع، وثني اإلبل ما كمل له ٥ 

سنني ودخلت في السادسة.
  قال األصمعي وغيره: إذا مضت 

نيار بأن يعيد قبل وقتها، وقال 
له في اجلذعة: «العناق ال يجزئ 
عن أحد بعدك»، ومثل هذا إمنا 
يقال في الفرائض الواجبة ال في 

التطوع.
  ومن األدلة أيضا حديث جندب 
بن سفيان البجلي ے قال: شهدت 
النبـــي ژ يوم النحر قال: «من 
ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها 
أخرى، ومـــن لم يذبح فليذبح» 

رواه البخاري ومسلم.
  ومنها حديث جابر بن عبداهللا 
رضـــي اهللا عنهما قـــال: صلى 
بنا رســـول اهللا ژ يوم النحر 
باملدينة، فتقـــدم رجال فنحروا 
وظنوا أن النبي ژ قد نحر، فأمر 
النبي ژ من كان نحر قبله أن 
يعيد بنحر آخر، وال ينحروا حتى 

ينحر النبي ژ .
  قال احلافظ ابن حجر في الفتح 
«وقد استدل من قال بالوجوب 
بوقـــوع األمر فيهـــا باإلعادة»، 
وأجيب بأن املقصود بيان شرط 
األضحية املشروعة فهو كما قال 
ملن صلى راتبة الضحى مثال قبل 
طلوع الشمس: «إذا طلعت فأعد 

صالتك»
  قلت: هـــو كذلك وال مينع أن 
يســـتدل به على الوجوب على 

املستطيع.

  الخالف في وجوبها

  قال احلافظ ابن امللقن: واختلف 
أهل العلم في وجوبها على قولني: 
أحدهما أنها ال جتب بل هي سنة 
يثاب فاعلها، ومن تركها ال إثم 
عليـــه، وهو قول ابن املســـيب 
وعطـــاء بن أبي ربـــاح وعلقمة 
واألسود والشافعي وأحمد وأبي 
يوسف وأبي ثور قال ابن التني 
«وهو املعروف من مذهب مالك 

وذكر عنه أبوحامد الوجوب».
  قال ابن املنذر: وروينا أخبارا 
عن األوائل تدل على أن ذلك ليس 
بفرض، روينا ذلك عن أبي بكر 
وعمر وأبي مسعود البدري وسعد 
وبالل، وقـــال الليث وربيعة: ال 
نرى أن يترك املوسر املالك ألمر 
الضحية الضحيـــة، قال مالك: 
ال يتركهـــا فإن تركهـــا بئس ما 
صنع إال أن يكون له عذر، وذكر 
ابـــن حبيب وغيره أنه قال: هي 
سنة ال رخصة ألحد في تركها، 
وعنه إن وجد الفقير من يسلفه 
ثمنها فليستسلف، وقد روي عن 
الصحابة رضي اهللا عنهم ما يدل 

على أنها ليست واجبة.
  والقول الثانـــي، انها واجبة 
وهو قول أبـــي حنيفة ومحمد 
وعن النخعـــي أنها واجبة على 

أهل األمصار ما خال احلاج وقال 
محمد: هي واجبة على كل مقيم 

في األمصار إذا كان موسرا.
  قال ابن حزم «وممن روينا عنه 
إيجابها مجاهد ومكحول»، وعن 
الشعبي «لم يكونوا يرخصون في 

تركها إال حلاج أو مسافر».

  الوكالة في األضحية ونقلها

  أمـــا عن نقـــل األضحية إلى 
األمـــر يتعلق  اخلـــارج فهـــذا 
بالوكالة وهي مشـــروعة بنص 
الكتاب والســـنة، كمـــا قال عز 
وجل: (فابعثوا أحدكم بورقكم 
هذه إلى املدينة)، وقال ابن قدامة 
الشـــراء  التوكيل في  «ويجوز 
والبيع ومطالبة احلقوق والعتق 

والطالق حاضرا أو غائبا».
  والدليل من السنة على جواز 
الوكالة حديث عروة بن اجلعد 
ے : عـــرض للنبي ژ جلب، 
فأعطاني دينارا فقال: «يا عروة 
ائت اجللب فاشتر لنا شاة»، قال: 
فأتيت اجللب، فساومت صاحبه 
فاشتريت شاتني بدينار فجئت 
أسوقهما وأقودهما فلقيني رجل 
بالطريق فساومني فبعت منه شاة 
بدينار، فأتيت النبي ژ بالدينار 
وبالشـــاة، فقلت: يا رسول اهللا 
هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال: 
«وصنعت كيف؟» قال: فحدثته 
احلديث، فقال: «اللهم بارك له في 

صفقة ميينه».
  فاألفضـــل في ذبح األضاحي 
أن تكون في بلد املضحي حيث 
انه ســـنة النبي ژ ولم يثبت 
على الصحابة رضي اهللا عنهم 
أنهم ذبحوا  والســـلف الصالح 
األضاحـــي خـــارج بلدتهم بل 
إن حديـــث: «اذبحـــوا وادخروا 
وتـــزودوا» يدل على أن ســـنة 
األضحيـــة األكل منها واالدخار 
كذلك أما ما يفعله كثير من الناس 
من أنهـــم ال يضحون إال خارج 

بلدهم كإندونيســـيا والسنغال 
وغيرها من بالد املســـلمني فهذا 
يؤدي إلى إماتة سنة األضحية 
وكونها تذبح داخل بلد املضحي 
فمن ذبح باخلارج فله أجر من اهللا 
عز وجل أجر الصدقة، وليس له 
أجر األضحية وقد يحتج بعضهم 
بأن األضاحي في الكويت وفي بلد 
املضحي غالية، ولتكن غالية فقد 
السنة استسمان  أن  يأتي معنا 
األضحية واألفضل فيها أغالها.

  األفضل في ذبح األضاحي

البقر    األفضل فيها: اإلبل ثم 
ثم الغنم والذكر واألنثى سواء، 
أفضل الهدايا واألضاحي ثم شرك 
في بدنة ثم شرك في بقرة وبه 
قال أبوحنيفة والشافعي، وقال به 
مالك في الهدي وقال في األضحية: 
األفضل اجلذع ثم الضأن ثم البقرة 
ثم البدنة، ألن النبي ژ ضحى 
بكبشني وال يفعل إال األفضل ولو 
علم اهللا سبحانه خيرا منه لفدى 

به إسحاق.
  قال فـــي اإلنصاف: «األفضل 
فيهما اإلبل ثـــم البقر ثم الغنم 
يعني إذا خرج كامال وهذا بال نزاع 
واألفضل منها األسمن بال نزاع ثم 
األغلى ثمنا ثم األشهب ثم األصفر 
ثم األسود جزم به في «الهداية» 
و«املســـتوعب» و«التلخيص» 
و«الرعاية الصغرى» و«احلاويني 
والفائـــق» وغيرهـــا وقدمه في 
الكبرى» واختار فيها  «الرعاية 
البيض ثم الشهب ثم الصفر ثم 
العفر ثم البلق ثم السود وقيل 
عفراء خير من سوداء وبيضاء 

خير من شهباء.
  قال أحمد: يعجبني البياض، 
ونقل حنبل أكده السواد، وقال 
في الكافي «أفضلها البياض، ثم 
ما كان أحســـن لونا، وألنه ذبح 
يتقرب به إلى اهللا تعالى فكانت 
البدنة فيه أفضل: كالهدي وألنها 

السنة اخلامسة على البعير ودخل 
السادسة وألقى ثنيته فهو  في 
حينئذ ثني ونرى أنه إمنا سمي 
ألنه ألقى ثنيته وأما البقرة: فهي 
التي لها ســـنتان، ألن النبي ژ 
قال: «ال تذبحوا إال مسنة إال أن 
تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من 

الضأن»، أخرجه مسلم.
  قال فـــي «املقنـــع» وجتزئ 
الشاة عن واحد والبدنة البقرة 
عن ســـبعة، وجتزئ الشاة عن 
الرجل وأهـــل بيته حلديث أبي 
أيـــوب األنصـــاري ے حينما 
ســـئل عن الضحايـــا على عهد 
رسول اهللا ژ فقال: «كان الرجل 
يضحي بالشـــاة عنه وعن أهل 
بيته فيأكلون ويطعمون حتى 
تباهي الناس فصارت كما ترى»، 
حديث صحيح أخرجه الترمذي 

وابن ماجه.
  فائدة، هل يجزئ سبع البقرة 
عن الرجل وأهل بيته؟ أم ال، ال 
يجزئ السبع إال عن واحد؟ هناك 
قوالن ألهل العلم، والذي رجحته 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
واإلفتاء برئاسة العالمة الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه 
اهللا أن سبع البدنة وسبع البقرة 
ال يجزئ إال عن واحد واهللا أعلم، 
وأما الشـــاة فتجزئ عن الرجل 
وأهل بيته وأما سماحة شيخنا 
اجلليل عبدالعزيز بن باز رحمه 
اهللا تعالى فيرجح أن سبع البدنة 
وسبع البقرة يجزئ عن الرجل 
وأهل بيته في معنى الشـــخص 
الواحد، والراجح أنه يجزئ عن 
الرجل وأهل بيته ألنهم في معنى 

الشخص الواحد واهللا أعلم.

  العيوب في األضاحي:

  البد لألضحية أن تكون ساملة 
من العيوب املانعة من االجزاء ألن 
اهللا طيب ال يقبل إال طيبا كما قال 
رسول اهللا ژ فيما رواه مسلم، عن 
البراء بن عازب ے قال: قام فينا 
رسول اهللا ژ وأصابعي أقصر من 
أصابعه وأناملي أقصر من أنامله 
فقال: أربع ال جتوز في األضاحي: 
العوراء البــــني عورها واملريضة 
البني مرضها والعرجاء البني ظلعها 

والكسيرة التي ال تنقي.
الترمـــذي «ال    وفي روايـــة 
يضحى بالعرجاء بني عرجها وال 
بالعوراء بني عورها وال باملريضة 
البني مرضها وال بالعجفاء التي 
ال تنقي» حديث صحيح أخرجه 
النسائي، وأبو داود، قال ابن قدامة 
عن هذه األربع املذكورة: «ال نعلم 
بني أهل العلم خالفا في أنها متنع 

االجزاء». 

 كثرت في اآلونة األخيرة رؤيتنا صفحات إسالمية متخصصة في اجلرائد احمللية والعاملية لتلبي رغبة شريحة كبيرة من القراء،

   ومتيـز بعضهـا بأسـلوب العرض فأبـدع، بينمـا سـلك البعض اآلخـر وهم األكثـر اسـلوبا جامـدا وطرحـا تقليديا، 

يقـوم فـي أكثـره على القـص واللـزق أو التكـرار،  فبهتت الصـورة اجلميلـة وثقلـت الفائـدة املرجوة علـى القارئ.

  «األنبـاء» كما عودتكم تسـعى دائما الى اجلديـد واملفيد، وتتلمس ما يرغـب فيه قراؤها على اختالف شـرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسـالمية غيـر تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسـميناها 

«خواطر إسـالمية»،  ال نزعم الكمـال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سـنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشـوق مع رشـفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسـالمية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهللا.

 أكد أن للمضحي أن يذبح األضاحي خارج بلده 
إلطعام الفقراء والمساكين

 النجدي: األكل من األضحية 
وشهودها سنة مستحبة عند 
جمهور العلماء وليس بواجب

 أثارت فتوى عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
السابق د.محمد الطبطبائي استغرابا وامتعاضا من كثير 
من العلماء وطلبة العلم في الكويت خاصة حول حكمه 
على األضحية التي تذبح فـــي خارج البلد بأنها صدقة 
كسائر الصدقات، وليس لها فضل األضحية، ورأى البعض 
أن فتواه تسببت في كثير من اللغط، مشيرين إلى أنها 
فتوى تفتقر إلى الدليل الشـــرعي، وأن القائل لها ليس 

له سلف في ذلك.
  »األنباء» طرحت هذا السؤال املهم وامللح في مثل هذه 
األيام املباركة على فضيلة الشيخ د.محمد النجدي، وعن 
حقيقة القول إن األضحية خارج البلد يصيرها صدقة، 

فكانت إجابته كالتالي:
  احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله 
األمني، آله وصحبه أجمعني، وبعد، فهذا القول غير صحيح، 
بل هو مخالف لألدلة الصحيحة، ومعارض التفاق أهل 
العلم والفقه على جواز النيابة والتوكيل في ذبح األضاحي 
والهدايا إذا كان النائب مسلما، وال تكون بالنيابة والوكالة 

صدقة، ولو لم يشهدها.
  ثبت أن النبي صلى اهللا عليه وسلم وكل عليا رضي 
اهللا عنه بذبح هديه وأضاحيه، وروى الشـــيخان عنه 
ے أنه قال «أمرني رسول اهللا ژ أن أقوم على بدنه، 
وأن أقسم جلودها وجاللها، وال أعطي اجلازر منها، وقال 
«نحن نعطيه من عندنا»، وفي حجة الوداع ذبح النبي 
ژ ثالثا وســـتني بدنة بيده، وأكمل الباقي ـ وهي متام 

املائة - عنه علي ے » رواه مسلم وغيره.
  والنيابة حتقق باإلذن قوال، كأن يقول له: أذنتك لك، أو 
وكلتك، أو اذبح هذه الشاة، أو أن يرضى بذبحها أمامه من 
غير ممانعة، وهكذا الهدي الذي يذبح في احلج، ففي أيامنا 
يوكل كثير من احلجاج في احلمالت شركات املواشي في 
مكة، املصرح لها بذبح الهدايا، وال يشهدونها وال يرونها، 

فهل تكون بذلك صدقات؟ ال يقول بذلك أحد!
  ثم إن األضحية أفضل من مجرد الصدقة، ألنها واجبة 
على الصحيح، أو سنة مؤكدة عند بقية الفقهاء، بل هي 
أفضل من عتق الرقبة عند املالكية، فكيف تكون صدقة؟ 
فلو تصدق املسلم بقيمة األضحية في أيام األضحى لم 

يكن مغنيا له عن األضحية.
  أمـــا إن كان املقصود أنـــه يجب عليه أن يشـــهدها 
ويأكل منها، فإن األكل منها وشـــهودها ســـنة مستحبة 
عند جمهور العلماء، لقوله تعالى (فكلوا منها وأطعموا 

القانع واملعتر).
  ولقوله ژ «كلوا وتزودوا» رواه البخاري، ويستحب 
له اجلمع بني األكل منها، والتصدق على الفقراء، واإلهداء 
لألقارب واجليران، ولم يقل أحد بوجوب األكل منها إال 

الظاهرية.
  لذلك فاألولى أن يبدأ املسلم بأن يضحي ببيته، فيأكل 
منها، ويحيي السنة النبوية بني أهله وأوالده، فإن كان 
له قدرة على التطوع والزيـــادة، دفع أيضا إلى اللجان 
اخليرية لتذبح له أخرى ببالد املسلمني، فيحيي السنة 
هنـــاك، ويطعم الفقراء واحملتاجني مـــن إخوانه، واهللا 

تعالى أعلم. 

 عيوب مكروهة في األضحية أحكام فقهية البد من مراعاتها في األضحية

 األضحية ثالثة أقسام 

 إذا اشترى املسلم أضحيته ونواها هللا تعالى 
قربة له جل وعال فهناك أحكام فقهية:

  ١- لقد زال متلكه عن األضحية فهي صارت 
هللا تعالــــى، فيحرم عليه بيعهــــا وهبتها وال 

تبديلها إال بأفضل منها.
  ٢-- ال يتصرف فيها تصرفا عاما مطلقا فال 
يستعملها في حرث وال يحلب من لبنها ما فيه 
نقص عليها أو يحتاجه ولدها املتعني معها وال 
يجز شيئا من صوفها ونحوه إال أن يكون أنفع 
لها وإذا جزه فليتصدق به أو ينتفع به والتصدق 

به أفضل وإن ولدت ذبح ولدها معها.
  ٣-- إذا وقع لها عيب كالعرج البني فإن كان 
بتفريط منه لزمه إبدالها بأخرى سليمة، وإن كان 

من غير تفريط فله أن يذبحها وجتزئها.
  ٤- إذا سرقت أو ضاعت بغير تفريط منه 
فال ضمان عليه إال أن تكون واجبة في ذمته قبل 
التعيــــني ألنها أمانة واألمني ال ضمان عليه إذا 

لم يفرط وإذا وجدها أو استنقذها من السارق 
لزمه ذبحها ولو فات وقت الذبح.

  ٥- ال يجوز بيع جزء من األضحية ال جلدا 
وال حلما وال يعطي اجلزار أجرته منها كما جاء 
في حديث علي ے قال: أمرني رسول اهللا ژ 
أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحمها وجلودها 
وأجلها وأن ال أعطي اجلازر منها، وقال: ونحن 
نعطيــــه من عندنا» أخرجــــه البخاري، ولفظ 
مســــلم: أن النبي ژ أمره أن يقوم على بدنة 
وأمره أن يقســــم بدنه كلها: حلومها وجلودها 
وجاللها في املســــاكني وال يعطي في جزارتها 
منها شــــيئا. أخرجه مســــلم، لكن إذا دفع إلى 
جازرها شيئا لفقره أو على سبيل الهدية فال 
بأس واألفضل أن يعطيه أجرته كاملة أوال ثم 
يعطيه منها لئال تقع مسامحة في األجرة ألجل 
ما يأخذه، فيكون من باب املعاوضة، انظر فتح 

الباري للحافظ ابن حجر.

 ١- العوراء: التي انخســـفت عينها أو 
برزت.

  ٢- املريضـــة: فيهـــا حمـــى أو جرب 
ظاهر.

  ٣- العرجـــاء: ال تســـتطيع مرافقـــة 
السليمة.

  ٤- الكسيرة: الهزيلة.
  ٥- التي ال تنقـــي: التي ليس فيها مخ 

أي مخ العظم.
  ٦- العجفـــاء: هي الكســـيرة الهزيلة 

الضعيفة.
  ٧- العضباء: مقطوعة األذن.

  ٨- املقابلة: التي شقت أذنها من األمام 
مرضا.

  ٩- املدابـــرة: التـــي شـــقت أذنها من 
اخللف.

  ١٠- الشرقاء: التي شقت أذنها طوال.

  ١١- اخلرمـــاء: التي شـــقت أو خرقت 
أذنها.

  ١٢- املصفرة: هي التي تستأصل أذنها 
حتى يبدو صماخها.

  ١٣- املســـتأصلة: التي ذهب قرنها من 
أصله.

  ١٤- البخقـــاء: أن يذهب بصرها، وفي 
القاموس البخق أقبح من العور.

  ١٥- املشـــيحة: هي التي ال تتبع الغنم 
عجفاء.

  وأحلق بعـــض العلماء هـــذه العيوب 
«البتراء» التي قطع ذنبها من اإلبل والبقر 
واملعز فتكره التضحية بها أو قطعت اإللية 
من الغنم حلديث علي ے : أمرنا رسول 
اهللا ژ أن نستشرف العني واألذن وأن ال 
نضحي مبقابلـــة وال مدابرة وال بتراء وال 

خرقاء.

 يستحب ملن ضحى أن يأكل ويتصدق ويدخر من أضحيته، 
قــــال تعالى: (فكلوا منها وأطعمــــوا البائس الفقير)، وعن 
عبداهللا بن واقد عن النبي ژ في األضاحي: «فكلوا وادخروا، 
وتصدقوا» أخرجه مسلم، وفي لفظ: «كلوا وتزودوا»، وعن 
ســــلمة بن األكوع ے : «كلوا وأطعمــــوا وادخروا» متفق 
عليه، وعن أبي سعيد رضي عن النبي ژ : «كلوا وأطعموا 

واحبسوا أو اوادخروا» أخرجه مسلم.
  لهذه األحاديث استحب أهل العلم أن يقسم املضحي أو 
الضاحــــي أضحيته أثالثا: ثلث لألكل وثلث لالدخار وثلث 
للتصدق لقــــول النبي ژ : «فكلوا وادخــــروا وتصدقوا» 

أخرجه مسلم. 

 الحاي: العلماء رجحوا وجوب األضحية على القادر 
ونقلها إلى الخارج أمر متعلق بالوكالة المشروعة 

 أكد وجوب األضحية على من يملك ثمنها الزائد عن حوائجه األصلية

 يتأكد في هذه األيام الفاضلة احلديث عن أحكام األضحية، وللشيخ حاي احلاي بحث فريد فيما يكثر من تساؤالت املسلمني عن حكم األضحية 
وصفتها وأفضلها ووقت ذبحها، وقد خص به «األنباء», وقال الشـيخ حاي احلاي ان االفضل في ذبح االضاحي ان تكون في بلد املضحي ألنها سنة 
النبـي ژ. وأضاف انه بخصوص وجوب االضحية فإنها تلزم من ميلك ثمنها الزائد على حوائجه األصلية، وان نقل االضحية الى اخلارج أمر يتعلق 
بالوكالة املشـروعة بنص الكتاب والسنة. وزاد: يسـتحب ملن ضحى أن يأكل ويتصدق ويدخر من أضحيته. وفيما يتعلق بشروط االضحية قال 
الشـيخ حاي احلاي: البد ان تبلغ االضحية السـن املعتبرة شرعا ففي اإلبل ما كمل خمس سـنني وفي البقر ما له سنتان وفي املعز ما له سنة، 

مشددا على انه البد ان تكون االضحية سليمة من العيوب، ألن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا.، وفيما يلي نص البحث الشرعي:

 الشيخ حاي الحاي 


