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Abstract 

Is considered a sacrifice of worship for Muslims, so that the slaughter of sacrificial animals 

after the Eid al - Adha prayers, and continue to the last day of any or feast, and usponsored 

a sacrifice in honor of the Prophet Abraham and his son Ismail )peace be upon them( ,after God 

ordered Abraham to slaughter his son, who t wineskin him The son and father complied with the 

command of Allah obeying Yen, then God redeemed Isma'il with a ram and ordered Abraham to 

slaughter him instead of Ishmael. 
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 مخص:الم
المبارؾ، كيستمر ذلؾ إلى تعتبر األضحية مف الشعائر عند المسمميف، بحيث تذبح األضاحي بعد صبلة عيد األضحى 

 آخر يـك مف أياـ العيد، كشرعت األضحية تكريما لنبي ا إبراىيـ كابنو إسماعيؿ )عمييما السبلـ( بعد أف أمر ا إبراىيـ بذبح ابنو
دالن عف الذم رزؽ بو عمى كبر، فامتثؿ االبف كاألب ألمر ا طائعيف، حينيا فدل ا إسماعيؿ بكبش كأمر إبراىيـ بذبحو ب

 إسماعيؿ، كأقرت السنة النبكية تمؾ الشعيرة كجعمتيا مما يتقرب بو المسمـ مف ربو تخميدان لتمؾ الحادثة.
 القيمة، االقتصادية، االجتماعية، األضحية الكممات المفتاحية:

 المقدمة
 الحمد  كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا رسكؿ ا كعمى آلة كصحبو كمف كااله، كبعد:

األضحية مف الشعائر عند المسمميف، بحيث تذبح األضاحي بعد صبلة عيد األضحى المبارؾ، كيستمر ذلؾ إلى  تعتبر
نو آخر يـك مف أٌياـ العيد، كشرعت األضحية تكريمان لنبي ا إبراىيـ كابنو إسماعيؿ )عمييما السبلـ( بعد أف أمر ا إبراىيـ بذبح اب

ف كاألب ألمر ا طائعيف، حينيا فدل ا إسماعيؿ بكبشو كأمر إبراىيـ بذبحو بدالن عف الذم رزؽ بو عمى كبر، فامتثؿ االب
 إسماعيؿ، كأقرت السنة النبكية تمؾ الشعيرة كجعمتيا مما يتقرب بو المسمـ مف ربو تخميدان لتمؾ الحادثة.

 كقد تضمف بحثي ىذا عمى ثبلث مباحث
 :تضمف المبحث األكؿ 

 كحكميا األكؿ: تعريؼ األضحية كأدلو مشركعيتيا. المطمب
 المطمب الثاني: بـى يحصؿ تعييف األضحية. شركط األضحية. آداب الذبح

 :لمف تكزع األضحية ككيؼ أما المبحث الثاني فكاف 
 :تضمف المبحث الثالث 

 المطمب األكؿ: األىمية االجتماعية لؤلضاحي
 يةالمطمب الثاني: األىمية االقتصادية لؤلضح

 كأخيرا الخاتمة عرض فييا الباحث أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا كمصادر.
 المبحث األكؿ

 كحكميا المطمب األكؿ: تعريؼ األضحية كأدلو مشركعيتيا.
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 أكال/ تعريؼ األضحية لغة كاصطبلحا
ىي مصدر ضحى يضحي، كجمعيا أضاحي، كتجمع أيضان عمى أضاح، أما أصؿ تسميتيا فمأخكذ مف الضحكة،  األضحية لغة:

 (446)كىك كقت الضحى، كيقصد باأليضحية ىنا ما يتـ ذبحو مف األنعاـ.
في أكقات معينة ىي أياـ عيد األضحى  -سبحانو كتعالى–كاألصؿ أف يككف القصد مف ذبح األضحية التقرب إلى ا 

 (447)بارؾ.الم
 تعريؼ األضحية في لغة العرب فييا أربع لغات كما نقؿ الجكىرم عف األصمعي قكلو:

 كفييا أربع لغات، أضحية.
 ك أضحية كالجمع أضاحي.

 ك ضحية عمى فعيمة كالجمع ضحايا.

 .(448)…ك أضحاه كالجمع أضحى كما يقاؿ أرطاة كأرطى 

 .(449)ضحى تضحية، إذا ذبح األضحية كقت الضحى، ىذا ىك األصؿ فيو كما قاؿ أىؿ المغة كيقاؿ
 عرَّؼ الفقياء األضحية بعدة تعريفات منيا: تعريؼ األضحية عند الفقياء:

 .(450). ىي ذبح حيكاف مخصكص بنية القربة في كقت مخصكص1

 .(451)صكص عند كجكد شرائطيا كسببيا. ىي اسـ لحيكاف مخصكص بسف مخصكص يذبح بنية القربة في يـك مخ2

 .(452). ىي ما يذبح مف النعـ تقربان إلى ا تعالى مف يـك العيد إلى آخر أياـ التشريؽ3
 . كالذم أختاره في تعريؼ األضحية أنيا: اسـ لما ييذكى مف النعـ تقربان إلى ا تعالى في أياـ النحر بشرائط مخصكصة.4

كما لك شرد ثكر أك بعير  ف ليتكصؿ إلى حؿ أكمو، فتشمؿ الذبح كالنحر، بؿ تشمؿ العقر أيضان،فالتذكية ىي إزىاؽ ركح الحيكا
 فطعف برمح أك نحكه مع التسمية كنية األضحية.

 مف النعـ: ألف األضحية تككف مف األنعاـ فقط، عمى الراجح مف أقكاؿ أىؿ العمـ كما سيأتي.
 كاألنعاـ ىي اإلبؿ كالبقر كالغنـ كتشمؿ الضأف كالماعز.

 في أياـ النحر: كىذا لبياف كقت األضحية الشرعي كما سيأتي تفصيمو في محمو.
تقربان إلى ا تعالى: فبل يعد مف األضحية ما يذكى لغير التقرب إلى ا تعالى، مثؿ ما يذكى لمبيع أك األكؿ أك إكراـ 

 .(453)د مف األضحية، ما يذكى تقربان إلى ا تعالى في غير أياـ النحر كالعقيقةالضيؼ، ككذلؾ ال يع
 بشرائط مخصكصة: كسيأتي تفصيؿ شركط األضحية في مكضعيا إف شاء ا تعالى.

 (454)فإنيا ما يذبح مف النعـ تقربان إلى ا تعالى مف يـك العيد إلى آخر أياـ التشريؽ  كأما في االصطالح:

                                                 
(

446
 . 136م، ص 2004، القاهرة، 1(ٌوسؾ القرضاوي، مئة سؤال عن الحج والعمرة واألضحٌة والعٌدٌن، مكتبة وهبة، ط

(
447

 .122م، ص 1980رقاء، ، الز1(محمد أبو فارس، أحكام الذبائح فً اإلسالم، مكتبة المنار، ط
(

448
، وٌنظر جمال الدٌن ابن منظور األنصار، لسان العرب، دار صادر، 6/2407م،1987(إسماعٌل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة، دار العلم للمالٌٌن بٌروت لبنان، 

 .616-19/615الفكر،  ، مرتضى الزبٌدي،تاج العروس من جواهر القاموس،دار30-8/29ه، 1414، 3بٌروت، ط
(

449
 .359لبنان، )د.ت(، ص–(أحمد بن محمد الفٌومً، المصباح المنٌر فً ؼرٌب الشرح الكبٌر، المكتبة العلمٌة، بٌروت

(
450

 .6/312م، 2002، 1(عالء الدٌن الحصفكً الحنفً، الدر المختار شرح تنوٌر األبصار، دار الكتب العلمٌة، ط
(

451
 .279م،ص2004تعرٌفات األلفاظ المتداولة بٌن الفقهاء، دار الوفاء،  (قاسم القونوي، أنٌس الفقهاء فً

(
452

 ، 6/122م: 1994، 1(محمد بن أحمد الخطٌب الشربٌنً الشافعً، مؽنً المحتاج إلى معرفة معانً المنهاج، دار الكتب العلمٌة، ط
(

453
 .5/74الكوٌت،  –(انظر الموسوعة الفقهٌة، وزارة األوقاؾ والشئون اإلسالمٌة 

(
454

 (.6/122(مؽنً المحتاج )
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 مشركعية األضحية ثانيا/أدلو
األضحية مشركعة جائزة، كقد ثبتت مشركعيتيا بنص القرآف الكريـ كالثابت مف السنة النبكية، حيث إف النبي )صمى ا 
عميو كالو كسمـ( قد قاـ بيا في حياتو، كحث أصحابو عمييا، كقد قاـ بيا أصحابو مف بعده، كما أف األمة اإلسبلمية قد أجمعت 

 ما النصكص التي جاء بيا اإلسبلـ إلثبات مشركعية األضحيةعمى مشركعيتيا، أ
كا اٍسـى  ٍيره فىاٍذكيري ـٍ ًفييىا خى ـٍ ًمٍف شىعىاًئًر المًَّو لىكي عىٍمنىاىىا لىكي بىٍت فمنيا ما يمي: قكؿ ا تعالى: )كىاٍلبيٍدفى جى كىاؼَّ فىًإذىا كىجى مىٍييىا صى المًَّو عى

نيكبييىا فىكيميكا ًمٍنيىا كىأىطٍ  كفى جي ـٍ تىٍشكيري ـٍ لىعىمَّكي ٍرنىاىىا لىكي  .(455)( ًعميكا اٍلقىاًنعى كىاٍلميٍعتىرَّ كىذىًلؾى سىخَّ

بّْؾى كأنحر ؿّْ ًلرى ركم في الصحيح عف أنس بف مالؾ رضي ا عنو: أف النبي )صمى ا (456)(قكلو سبحانو كتعالى )فىصى

 .(457)رجمو عمى صفحتيما، كيذبحيما بيده(عميو كالو كسمـ( كاف يضحي بكبشيًف أممحيف أقرنيف، ككضع 
 ثالثا: حكـ األضحية

مع أف الفقياء قد اتفقكا عمى مشركعية األضحية إال أنيـ اختمفكا في حكـ األضحية فيرل فريؽ استحبابيا، بينما ذىب فريؽ 

يرل الجميكر الشافعية  (458)مف الفقياء إلى أنيا مفركضة كاجبة، كفيما يمي بياف ما ذىب إليو الفقياء في حكـ األضحية 
كالحنابمة كالمالكية في الراجح عندىـ؛ أٌف األضحية تعتبر سٌنة مؤكدة ينبغي القياـ بيا لمقادر عمييا، إال أنيا غير كاجبة، كدليميـ 

يمس فيما ذىبكا إليو ىك ما ركم عف النبي )صمى ا عميو كالو كسمـ( حيث قاؿ: )إذا دخمت العشر كأراد أحدكـ أف يضحي فبل 

، فيـ يركف أف اإلرادة التي جاء ذكرىا في الحديث إنما تدؿ عمى تخيير المسمـ بيف فعؿ األضحية أك (459)مف شعره كبشره شيئنا( 
تركيا، فمك كانت األضحية كاجبة لما كرد التخيير فييا بيف الفعؿ كالترؾ، بؿ لجاء األمر جازمان بالفعؿ، كحيث لـ يرد ذلؾ تككف 

يرل اإلماـ أبك حنيفة أف األضحية كاجبة عمى كؿ قادر عمييا، كقد ركم عف اإلماـ أحمد بف حنبؿ األخذ بذلؾ مسنكنة ال كاجبة. 
الرأم، كما يرل ابف تيمية ما يراه أصحاب ىذا الفريؽ مف كجكب األضحية، كقد استدؿ أبك حنيفة كمف كافقو عمى رأييـ بقكؿ ا 

بّْؾى كأنحر ؿّْ ًلرى  .(460)(سبحانو كتعالى )فىصى
 آداب الذبح المطمب الثاني:بـ يحصؿ تعييف األضحية. شركط األضحية.

 أكال: تعييف كقت األضحية
كقت األضحية الذم تقبؿ فيو يشترط أف تقع األضحية في كقت مخصكص، فإف قاـ أحد المضحيف بأداء أضحيتو خارج 

غيرىا مف الذبائح، كفيما يمي بياف أقكاؿ الفقياء في ذلؾ الكقت لـ تجز، كلـ تيحسب لو أيضحية، إنما كانت ذبيحة ال تختمؼ عف 

أكؿ كقت األضحية: يرل الشافعية كالحنابمة أف بداية كقت األضحية يككف بعد طمكع (461)الكقت الذم ينبغي ذبح األضحية فيو
ي حتى تقبؿ أضحيتو شمس أكؿ أياـ عيد األضحى المبارؾ، الذم يطمؽ عميو اسـ يـك النحر، أما المالكية فيركف أنو البد لممضح

أف ينتظر حتى يفرغ الخطيب مف صبلتو كخطبتو لمعيد، ثـ يذبح أضحيتو إف كاف يريد فعميا، أما فقياء الحنفية فقد فرقكا بيف أكؿ 
 كقت األضحية لمف كاف داخؿ المصر )القرية( عف أكؿ كقتيا ألىؿ البادية، فيركف أف أكؿ كقت األضحية ألىؿ

                                                 
(

455
 . 36(سورة الحج، آٌة: 

(
456

 .2(سورة الكوثر، آٌة: 
 . 5564هـ، ص1422، 1محمد بن إسماعٌل أبو عبد هللا البخاري الجعفً، صحٌح البخاري، دار طوق النجاة، ط (457)
(

458
 .2017-3-31ٌه بتارٌخ (، "تعرٌؾ األضحٌة وحكمها"، اإلسالم سؤال وجواب، اّطلع عل2007-12-9(محمد صالح المنجد )

(
459

 .1977م،ص2010بٌروت،  -(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشٌري النٌسابوري، صحٌح مسلم، دار إحٌاء التراث العربً 
(

460
 .2(الكوثر، آٌة: 

(
461

 .144محمد أبو فارس، أحكام الذبائح فً اإلسالم، ص (
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إليو باقي الفقياء، فيبدأ بنزكؿ الخطيب عف المنبر بعد أداء صبلة العيد كخطبتيا، أما أىؿ  المدف كالقرل ىك كما ذىب
البادية فيجكز ليـ البدء باألضحية بعد إتماـ صبلة الفجر مباشرة. آخر كقت األضحية: يرل جميكر الفقياء الحنفية كالمالكية 

س اليـك الثالث مف أياـ عيد األضحى، كىك اليـك الثاني مف أياـ كالحنابمة أف آخر الكقت الذم تقبؿ فيو األضحية ىك غركب شم
الٌتشريؽ، أما الشافعية فقد خالفكا جميكر الفقياء في ذلؾ، كرأكا أف آخر كقت األضحية يككف بغركب شمس اليـك الرابع مف أياـ 

)صمى ا عميو ذلؾ بما ركم عف النبي  عيد األضحى المبارؾ الذم ىك اليـك الثالث مف أياـ التشريؽ، كقد استدؿ الشافعية عمى

 .(462)أنو قاؿ: )كؿ أياـً التَّشريؽ ذبح(كالو كسمـ(
 ثانيا: شركط األضحية

يشترط في األضحية حتى تقع جائزة مقبكلة مجمكعة مف الشركط، كتنقسـ تمؾ الشركط بحسب المطالب فيو إلى عدة أقساـ، 
 كط خاصة باألضحية كغير ذلؾ، كبياف تمؾ الشركط فيما يمي:فمنيا شركط خاصة بالذم يريد األضحية، كبعضيا شر 

 شركط المضحي -

 (463)لكي تقبؿ األضحية مف المضحي يشترط فيو مجمكعة مف الشركط منيا: 
  :فبل تقبؿ األضحية مف كافر لعدـ ترتب الحكـ الشرعي عميو مف حيث األجر كاإلثـ، كلككنو ليس مف أىؿ التكاليؼ.اإلسالـ 
 :اشترط بعض الفقياء في المضحي لقبكؿ األضحية منو أف يككف مقيمان في بمده، فذلؾ أدعى ألف تقع األضحية  اإلقامة

 كتؤدم الغرض الذم شرعت ألجمو، كىك التكسيع عمى الفقراء كالمساكيف.
 :ير مقبكلة شرعان كال فالذم ال يعقؿ كالصغير كالمجنكف ال يككف مف أىؿ التكاليؼ، كبالتالي فإف عباداتيما غ البمكغ كالعقؿ

 يثابكف عمييا، كعميو فبل تقبؿ األضحية منيـ، إال ممف كاف عاقبلن راشدان كامؿ األىمية لكقكع التكاليؼ عميو.
 :فيجب في المضحي أف يككف قادران عمى أداء األضحية، كال يتكبد المبالغ المالية ألجؿ األضحية،  القدرة عمى األضحية

 .ف ذلؾ يخرج األضحية عف سبب مشركعيتيا، كىك التيسير عمى الناسكيحمؿ نفسو فكؽ طاقتيا، أل
 شركط األضحية ذاتيا -

 (464)تيشترط في األضحية مجمكعة مف الشركط التي يجب تكافرىا فييا، كبيانيا فيما يمي:
 تككف مف األنعاـ التي تجكز فييا األضحية: كاإلبؿ، كالبقر، كالغنـ، كغير ذلؾ مف األنعاـ التي أجاز الفقياء األضحية  أف

 بيا.
  أف تبمغ سف قبكؿ األضحية: كىك السف الكاجب تكافره فييا كما اشترطو الفقياء لجكازىا؛ فيشترط مثبل أف تبمغ اإلبؿ خمس

سة، كفي البقر يجب أف تبمغ األضحية عاميف كتككف قد دخمت في السنة الثالثة، أما الغنـ سنكات مف عمرىا كتبدأ في الساد
 فيجب أف تككف قد أتمت سنة مف عمرىا، كفي الضأف يجب أف تتـ ستة أشير في قكؿ بعض الفقياء.

 ك تككف عرجاء بيف أف تككف خالية مف العيكب الظاىرة التي تؤثر في لحميا، فبل يجكز تضحية ما كاف فيو عكر ظاىر، أ
 .عرجيا، أك مريضة، أك ىزيمة

  أف ال يككف الذبح لغير ا فإف كاف لغير ا لـ تحؿ الذبيحة كالذم يذبح تعظيمان لصنـ أك صاحب قبر أك ممؾ أك كالد
ا أيًىؿَّ ًلغىٍيًر المًَّو ًبو( مى كنحكىـ لقكلو تعالى: )كى
(465) 

                                                 
(

462
 .344الشوكانً، فً الذراري المضٌة، عن جبٌر بن مطعم، ص (

(
463

 . 132-131محمد أبو فارس، ص (
(

464
 .132-131المرجع نفسه، ص (

(
465

 .٣(المائدة: 
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 ف ذكر  أف ال يسمي عمييا باسـ غير ا مثؿ أف يقكؿ باسـ النبي أك جبريؿ أك فبلف فإف سمى عمييا باسـ غير ا لـ تحؿ كا 
 اسـ ا معو لقكلو تعالى كاذكركا اسـ ا عمييا.

 ثالثا: آداب الذبح األضحية
 حد الشفرة لتجنب تعذيب األضحية. .1
 إمرار السكيف بقكة ذىابا كعكدة. .2
 مستحبة عند الذبح. التسمية .3
استقباؿ الذابح القبمة، كتكجيو الذبيحة إلييا، كذلؾ في اليدل كاألضحية أشد استحبابا؛ ألف االستقباؿ مستحب في القربات،  .4

كفى كيفية تكجيييا ثبلثة أكجو. أصحيا: يكجو مذبحيا إلى القبمة، كال يكجو كجييا، ليمكنو ىك أيضا االستقباؿ. كالثاني: 
 ع بدنيا. كالثالث: يكجو قكائميا.يكجييا بجمي

المستحب في اإلبؿ النحر، كىك قطع المبة أسفؿ العنؽ، كفى البقر كالغنـ، الذبح، كىك قطع الحمؽ أعمى العنؽ، كالمعتبر في  .5
المكضعيف، قطع الحمقـك كالمرمء، فمك ذبح اإلبؿ كنحر البقر كالغنـ، حؿ، كلكف ترؾ المستحب، كفى كراىتو قكالف، 

 المشيكر: ال يكره.
ال فباركا، كأف تضجع البقرة كالشاة عمى جنبيا األيسر، كتترؾ  .6 يستحب أف ينحر البعير قائمنا عمى ثبلث قكائـ معقكؿ الركبة، كا 

 رجميا اليمنى كتشد قكائميا الثبلث.
 يبادر إلى سمخ الجمد، كال إذا قطع الحمقـك كالمرمء، فالمستحب أف يمسؾ كال يبيف رأسو في الحاؿ، كال يزيد في القطع، كال .7

يكسر الفقار، كال يقطع عضكا، كال يحرؾ الذبيحة، كال ينقميا إلى مكاف، بؿ يترؾ جميع ذلؾ حتى تفارؽ الركح، كال يمسكيا 
بعد الذبح مانعا ليا مف االضطراب، كاألكلى أف تساؽ إلى المذبح برفؽ، كتضجع برفؽ، كيعرض عمييا الماء قبؿ الذبح، كال 

 شفرة قبالتيا، كال يذبح بعضيا قبالة بعض.يحد ال
 يستحب عند التضحية أف يقكؿ: بسـ ا، كا أكبر، الميـ ىذا منؾ كلؾ، ىذا عني. .8

 لمف تكزع األضحية ككيؼالمبحث الثاني:
كأىؿ استحب بعض أىؿ العمـ كمنيـ: الحنفية كالحنابمة أف تقسـ لحكما ألضحية إلى ثبلثة أثبلث، فثمث يككف لممضحي 

بيتو، كثمث ييديو لمصديؽ، كثمث يتصدؽ بو عمى الفقراء كالمساكيف، أما الشافعية فقد رأكا أف األفضؿ لممضحي التصدؽ بأضحيتو 
جميعيا إال شيئا قميبل يأكمو منيا، كرأل المالكٌية عدـ التحديد في كيفٌية تكزيعيا، فمممضحي أف يأكؿ منيا ما يشاء كيتصٌدؽ بما 

مىىيشاء كييدم ما  ٍعميكمىاتو عى ـى المًَّو ًفي أىيَّاـو مى كا اٍس يىٍذكيري ـٍ كى نىاًفعى لىيي ـٍ ًمٍف  يشاء، كدليؿ ذلؾ عمـك قكؿ ا تعالى )ًليىٍشيىديكا مى قىيي زى مىا رى

) ًة اأٍلىٍنعىاـً فىكيميكا ًمٍنيىا كىأىٍطًعميكا اٍلبىاًئسى اٍلفىًقيرى بىًييمى
)فكمكا كادًّْخركا  ،كقكؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ:(466)

 (468).(467)كتصدَّقكا(
كفيما يتعمؽ بأكؿ المضحي مف أضحيتو، فقد رأل عامة أىؿ العمـ أنو مستحب، فقد حممكا األمر في اآلية الكريمة عمى 
الندب ألنيا جاءت بعد حظر مسبؽ، كبذلؾ فبل يسبب لممضحي حرج إف لـ يأكؿ مف أضحيتو كتصدؽ بجميعيا عمى الفقراء 

، إال أف جماعة الظاىر خالفكا في ذلؾ كقالكا بكجكب األكؿ مف األضحية عمى صاحبيا، كأما باإلىداء لقريب أك صديؽ كالمساكيف

 (469)مف األضحية فقد اتفؽ أىؿ العمـ عمى استحباب ذلؾ دكف كجكبو، فبل حرج عمى المضحي إف لـ ييد مف أضحيتو

                                                 
(

466
 .28سورة الحج، آٌة: (

(
467

 .1971مسلم، فً صحٌح مسلم، ص(
(

468
 . 5-4-2018، اّطلع علٌه بتارٌخ www.saaid.net، "خالد بن سعود البلٌهد، "كٌفٌة توزٌع األضحٌة(

(
469

 المرجع نفسة(
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مى قكليف األكؿ: كجكب التصدؽ بشيء منيا كقاؿ بيذا القكؿ كفيما يتعمؽ بالصدقة مف األضحية، فقد اختمؼ الفقياء ع
ٍعميكمىاتو  الشافعٌية كالحنابمة، ـى المًَّو ًفي أىيَّاـو مى كا اٍس يىٍذكيري ـٍ كى نىاًفعى لىيي ـٍ كاستدلكا لو باألمر الكارد في اآلية الكريمة )ًليىٍشيىديكا مى قىيي زى مىى مىا رى  عى

ًة اأٍلىٍنعىاـً فىكيمي  (ًمٍف بىًييمى كا ًمٍنيىا كىأىٍطًعميكا اٍلبىاًئسى اٍلفىًقيرى
،كقالكا إف المضٌحي إف لـ يتصدؽ مف أضحيتو بشيء لـ تجزئو (470)

أضحيتو، أما المالكٌية كالحنفٌية فقد ذىبكا إلى استحباب التصٌدؽ مف األضحية دكف كجكب ذلؾ، كقالكا إٌف األمر في اآلية الكريمة 

، (471)كليس نفع الفقراء كما فيا لزكاة  -سبحانو كتعالى–ألٌف القصد باألضحية التقٌرب إلى اإٌنما ىك لبلستحباب ال لمكجكب؛ 

 .(472)كلمفقياء قكؿ آخر يقضي بأف يأكؿ المضٌحي نصؼ أضحيتو كيتصٌدؽ بنصفيا اآلخر
 المبحث الثالث

 المطمب األكؿ: األىمية االجتماعية لؤلضاحي
ـٍ إف المجتمع المسمـ مجتمع مترابط متكازف  ٍيكي كى كا بىٍيفى أىخى ا اٍلميٍؤًمنيكفى ًإٍخكىةه فىأىٍصًمحي متعاكف تربطو رابطة اإلخكة قاؿ تعالى)ًإنَّمى

ميكف( ـٍ تيٍرحى كىاتَّقيكا المَّوى لىعىمَّكي
، كىذه اإلخكة تتطمب العمؿ عمى إدامتيا كالحفاظ عمييا كتطبيقيا كقاؿ رسكؿ ا )صمى ا عميو (473)

مثؿ المؤمنيف في تكادىـ كتراحميـ كتعاطفيـ كمثؿ الجسد إف أشتكى منو عضك تداعى لو سائر الجسد كآلو كصحبة كسمـ( )
ترل المؤمنيف في تراحميـ كتكادىـ كتعاطفيـ كمثؿ الجسد، إذا اشتكى عضك تداعى لو سائر  :، بمفظ(474)بالسير كالحمى( 

ف ا سبحانو كتعالى شرع لنا مف الديف  .جسده بالسير كالحمى ما يديـ ىذه اإلخكة كيعزز قرابتيا فجعؿ تعالى ركنان مف أركاف كا 
ـى تعمؿ قاؿ يا رسكؿ ا أأمرىـ بأف ا فرض عمييـ  اإلسبلـ الزكاة كعندما بعث الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ كسألو قائبلن يا معاذ ب

تعالى فرض عمييـ الزكاة تؤخذ مف أغنيائيـ كترد إلى خمس صمكات في اليـك كالميمة فإف ىـ أجابكني لذلؾ أأمرىـ بأف ا سبحانو ك 
فقرائيـ فعندما ننظر إلى التشريع اإلسبلمي نجد إنيا تدعك إلى التعاكف كالتكاتؼ كالتراحـ بيف أفراد المجتمع المسمـ كعندما شيرعت 

براىيـ عميو السبلـ فييا مف المعاني  العظيمة كالحكـ الجميمة التي تدعك إلى األضحية كىي سنة نبينا محمد)صمى ا عميو كآلو( كا 
الترابط كالتعاكف بيف أفراد المجتمع المسمـ في يـك عيدىـ األغر كلتكتمؿ الفرحة بيف جميع أفراد المجتمع بيف أغنيائيـ كفقرائيـ بيف 

ة كلتعـ الفرحة كالسعادة لمجميع الجار كجاره كبيف األقرباء كاألصدقاء ففييا مف الممارسات االجتماعية الطيبة في ىذه األياـ المبارك
 جائع كجاره شبعاف بات مف بو آمف ما)كعف انس بف مالؾ رضي ا عنو عف الرسكؿ )صمى ا عميو كالو كصحبو( قاؿ: 

سناد كالبزار، الطبراني ركاه الييثمي: الحافظ قاؿبو) يعمـ كىك جنبو إلى . كال يحؽ لمسمـ أف يدخر لحـك حسف البزار كا 
كأخكه المسمـ كجاره جائع كقاؿ رسكؿ ا )صمى ا عميو كآلو كصحبة( )أنما نييتكـ مف أجؿ الدافة التي دفت فكمكا األضاحي 

 (475)كادخركا كتصدقكا(
فيفيـ مف الحديث الشريؼ إنو ال يجكز ادخار لحـك األضاحي عندما يككف ىناؾ فقراء جائعيف في يـك عيدىـ كما أف 

قرباء كالجيراف سيككف أثناء التكزيع إفشاء السبلـ بيف المكزعيف كالمكزع إلييـ مف األقرباء كالجيراف األضحية عندما تكزع عمى األ
 عف أبي كاألصدقاء كالفقراء كالمساكيف ك

ىريرة )رضي ا عنو( قاؿ: قاؿ رسكؿ ا )صمى ا عميو كالو كسمـ( )كالذم نفسي بيده، ال تدخمكف الجنة حتى تؤمنكا، 
ا حتى تحابكا، أكىالى أدلكـ عمى شيء إذا فعمتمكه تحاببتـ؟ أفشك السبلـ بينكـ(كال تؤمنك 

، كتزداد أىمية األضاحي في الدكؿ (476)
                                                 

(
470

 .28سورة الحج، اآلٌة: (
(

471
 .. بتصّرؾ5-4-2018، اّطلع علٌه بتارٌخ www.fatwa.islamweb.net ،15-1-2007، "السنة فً تقسٌم األضحٌة"(

(
472

 المرجع نفسه.(
(

473
 .10(سورة الحجرات، اآلٌة:

(
474

 (.6011( برقم: )10/ 8(، والبخاري، كتاب األدب، )2586(، برقم: )1999/ 4مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، )(
(

475
 (.5012(,رقم )7/3051)بشرح النووي(, األضاحً, )( مسلم 

(
476

 (,54) 1/74(صحٌح مسلم، كتاب اإلٌمان, 
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اإلسبلمية الفقيرة حيث ينتظر كثير مف سكانيا قدـك عيد األضحى لمحصكؿ عمى جزء يسير مف لحكميا. كتعتبر ىذه الشعيرة مف 
دخ اؿ السعادة عمى قمكب الكثير مف الفقراء في يـك العيد، الذم ينبغي أف يككف مميزان كما كسائؿ تكزيع الدخؿ بيف المسمميف كا 

كذلؾ تيدؼ لتحقيؽ التكافؿ االجتماعي كمساعدة الفقراء بتكزيع المحـك  ينبغي أف تقؿ فيو الفركقات بيف شرائح المجتمع السكانية.
 جتماعيان ميمان في حياة المسمميف كرمزان لمتكافؿ كالمكدة كالمحبة.عمييـ كعمى األىؿ كالجيراف. كاف ذبح األضاحي يمثؿ بعدان ا

 المطمب الثاني: األىمية االقتصادية لؤلضحية
مف التشريعات اإلسبلمية ما فيو فائدة اقتصادية لكؿ أفراد المجتمع كمف ىذه التشريعات األضاحي. فإف فييا مف الفائدة  أف

االقتصادية ألف ا سبحانو كتعالى عندما شرع الزكاة ا لتؤخذ مف األغنياء كترد إلى الفقراء فكذلؾ بعض التشريعات اإلسبلمية التي 
أفراد المجتمع كالفقراء منيـ بالذات فإف األضحية سنة الرسكؿ)صؿ ا عميو كالو( مف قبمو سنة نبينا  فييا مردكد اقتصادم عمى

ـٍ ًفي رىسيكًؿ ال مًَّو إبراىيـ)عميو السبلـ(. كىي عمى األغنياء سنة مؤكدة كما ذىب إلى ذلؾ جميكر الفقياء كقاؿ تعالى )لىقىٍد كىافى لىكي

ٍف كىافى  سىنىةه ًلمى ذىكىرى المَّوى كىًثيرنا( أيٍسكىةه حى ك المَّوى كىاٍليىٍكـى اآٍلىًخرى كى يىٍرجي
. فنبلحظ سنة األضحية تككف سنة عمى األغنياء كمحددة في (477)

أياـ التشريؽ في يـك عيد المسمميف ككما كرد في تكزيعيا أنيا تقسـ إلى ثبلثة أقساـ ثمث إلى أىؿ البيت كثمث إلى الجيراف كاألقرباء 
كثمث إلى الفقراء كالمساكيف فالمبلحظ عندما يتـ التكزيع إلى ىؤالء ستعـ الفرحة بجميع أبناء المجتمع كقاؿ رسكؿ ا كاألصدقاء 

ابُّكا(. كأيضان بيا جانب اقتصادم عندما تككف كاجبة عمى األغنياء لتطير نفكسيـ مف الشح  )صمى ا عميو كالو( )تىيىاديكا تىحى
كالمساكيف حقيـ كتطبيؽ سنة نبييـ عميو الصبلة كالسبلـ. كاف ىذه األضاحي بدؿ أف تباع كيؤخذ ثمنيا كالبخؿ إلى إعطاء الفقراء 

إلى أصحابيا تذبح كتكزع عمى األصناؼ التي تـ ذكرىا كذلؾ عبارة عف إعادة تكازف اقتصادم بيف أفراد المجتمع كزرع المحبة بيف 
ف مف شركط األضحية أف تككف سالمة مف جميع العيكب كذلؾ تعميما لممسمميف بأف أفراده كتقميؿ اكتناز الماؿ لدل األغنياء. كما أ

ـٍ  يككف األنفاؽ كالصدقات مف اعز ما يممؾ اإلنساف ككما جاء في القراف الكريـ في قكلو تعالى )الًَّذيفى ًإذىا ذيًكرى المَّوي كىًجمىتٍ  قيميكبييي

ـٍ كىاٍلميقً  ابىيي ا أىصى مىى مى اًبًريفى عى (كىالصَّ ـٍ ييٍنًفقيكفى ٍقنىاىي زى ًممَّا رى ًة كى بلى ، كذلؾ تعكيد المسمـ كتعميما ليب أف ينفؽ اعز ما لديو (478)يًمي الصَّ
كاف يضحي بأعز كأحب ما يممؾ ألنو قربة  تعالى. كمف أثارىا االقتصادية أنيا تمس األفراد كالمجتمعات، كمف ابرز ىذه اآلثار 

يد األضحى، كذلؾ ارتفاع تجارة األضاحي مف دخكؿ مربي المكاشي كالمتاجريف فييا، كيعتمد زيادة الطمب عمى المكاشي خبلؿ ع
 عدد كبير مف األسر كاألفراد محدكدم الدخؿ عمى إيرادات تربية كتجارة المكاشي.

 الخاتمة
 إف األضحية مشركعة في الكتاب كالسنة كاإلجماع.-ُ
  عميو كآلو كسمـ(.إف األضحية سنة مؤكدة عف نبينا محمد )صمى ا-ِ
 كىي إحياء سنة إبراىيـ الخميؿ )عميو الصبلة كالسبلـ( كشكران  تعالى عمى نعمة الحياة.-ّ
 أف تككف مف األنعاـ كىي: اإلبؿ،البقر،الغنـ،الماعز.-ْ
 أف تككف سالمة مف جميع العيكب المحرمة شرعان.-ٓ
 السف المعتبر شرعان.أف تككف األضحية في كقت الذبح المحدد شرعان كبمغت -ٔ
 أف الفخر كالعز لفقراء أمة سيدنا محمد صمى ا عميو كآلو بأف ضحى عنيـ كنحر األضحية بيده الشريفة.-ٕ
 إف تكزيع لحـك األضاحي كعمى األقرباء كالجيراف كالفقراء في يـك عيدىـ فرحة كسعادة تعـ الجميع في ىذا اليـك المبارؾ.-ٖ
 بارة عف تكازف اقتصادم كتكافؿ كتعاكف اجتماعي بيف المسمميف في يـك عيدىـ.األضحية في ىذا اليـك ع-ٗ
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تغرس المحبة بيف أفراد المجتمع كتشعر الفرد المسمـ كبالذات الفقراء منيـ أف ليـ إخكة ال ينسكنيـ في تطبيؽ سنة نبييـ صمى -َُ
 ا عميو كآلو في إطعاـ الطعاـ.
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