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احلمـد هللا رب العــاملني والـصالة والــسالم عـىل رســول اهللا صــىل اهللا 
   .عليه وعىل آله

حــــرص اإلســــالم عـــــىل مــــدى أضــــحى مبــــارك  نــــدرك عنــــد كــــل عيــــد 
ِّبنـاء جمتمــع قــوي قــادر عــىل مواجهــة التحــد ٍ ٍّ يات واألزمــات املختلفــة، ٍ

ُّجمتمـــع حــــضاري راق، يـــرحم القــــوي فيـــه الــــضعيف، ويعطـــف الغنــــي  َ ُّ ٍ

ٍ كــــام حـــــرص عـــــىل بنـــــاء جمتمـــــع ،ُعــــىل الفقـــــري، ويعطـــــي القـــــادر ذا احلاجـــــة ِ

ٍأخالقــــــي متقــــــارب ومتحــــــاب ومتعـــــــاون عــــــىل اخلــــــري وفعــــــل املعـــــــروف،  ٍّ ٍ ٍّ
ِّومــن ثـــم جـــاء بمـــنهج رائـــع يف بنــاء املجتمـــع البـــرشي ٍَ َ َّ َ كلـــه، وجعـــل كـــل َ ِّ ُ

ًفـــــــرد فيـــــــه متعاونـــــــا مـــــــع غـــــــريه عـــــــىل اخلـــــــري العـــــــام، مغيثـــــــا لـــــــه حـــــــال احلاجــــــــة  ِ ُ ً
  .واالضطرار

َإن قيمـــــة التكافــــــل بـــــني النــــــاس، وخلـــــق إغاثــــــة امللهـــــوف مــــــن األمــــــور  ُ ُ
 .إنسانية اجتامعية راقيةقيمة التي ال يقوم املجتمع املسلم إال هبا، 

ًلواقــــــــع ســــــــبقا بعيــــــــدا،  وقــــــــد ســــــــبق اإلســــــــالم يف تطبيقهــــــــا عــــــــىل أرض ا ً
ُّوســــلك التــــرشيع اإلســــالمي لتـــــشجيع املــــسلمني عــــىل التمــــسك بـــــذلك  ُّ
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ٌّاخللـــــق طرقـــــا متنوعـــــة، واختـــــذ وســـــائل متعـــــددة؛ ذلـــــك ألنـــــه ديـــــن عمــــــيل  َّ ً ُ ُُ ُ
َّيربط الفكرة بالعمل، كـام يـربط أيـضا النظريـة بـالتطبيق، ولـيس جمـرد  ً

َّومـــن ثــم كانــت هـــذه ا. خيــال يــداعب أحـــالم املــصلحني لوســائل التـــي َ
ًاعتمــدها اإلســالم يف ترســيخ هــذا املعنــى ابتــداء يف أذهــان املـــسلمني، 
ِّولــــــــــــــــــــذلك أيــــــــــــــــــــضا جــــــــــــــــــــاءت النــــــــــــــــــــصوص متــــــــــــــــــــوافرة، تؤكــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــذا املعنــــــــــــــــــــى  ً

  .ِّوتعضده

ًكـــــــام كانــــــــت أخــــــــالق رســــــــول اهللا صــــــــىل اهللا عليــــــــه وعــــــــىل آلــــــــه  تطبيقــــــــا  
ِّعمليا للعمل التكافيل واإلغاثي، ومن هذه الوسـائل دعـوة اإلسـ الم ِّ

املنتمـــــــني إليــــــــه إىل الــــــــصدقة واإلنفــــــــاق يف ســـــــبيل اهللا بــــــــصورة عامــــــــة غــــــــري 
خمتـــــــصة بـــــــزمن وال وقـــــــت ليبقـــــــى ذلــــــــك شـــــــعارا للمـــــــسلم وصـــــــورة حيــــــــة 
لالهــــــــتامم بإخوانــــــــه مــــــــن املحتـــــــــاجني والفقــــــــراء واملعــــــــوزين ورتــــــــب عـــــــــىل 
ذلـــــك األجـــــور العظيمـــــة واهلبــــــات اجلليلـــــة فـــــضال عــــــن ضـــــامن مـــــا ينفقــــــه 

 »فــــــــــــام نقــــــــــــص مــــــــــــال مــــــــــــن صــــــــــــدقة«لفقــــــــــــر املــــــــــــؤمن وطمأنتــــــــــــه مــــــــــــن خــــــــــــوف ا
ْوما تنفقوا من خري يوفَّ إليكم﴿و َُ ْ َ ُ ْ ََ ُِ ٍ ْ َ ِ ِ ُ﴾. 

كـــــام ربــــــط اإلســــــالم الــــــصدقة واإلنفـــــاق بمناســــــبات وظــــــروف معينــــــة 
ألمهيتهــــــــــا ودورهـــــــــــا يف تزكيــــــــــة الـــــــــــنفس والــــــــــشعور باملـــــــــــسؤولية جتــــــــــاه مـــــــــــن 
حولنــا ومنهــا شـــهر رمــضان ومـــا ورد مــن فــضل الـــصدقة والنفقــة فيـــه 
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ذا هــــــــــغنــــــــــوهم يف ا «ة ودورهــــــــــا وخــــــــــصوصيتها بحــــــــــديثوزكــــــــــاة الفطــــــــــر
 ليتـــــشارك اجلميــــع الفرحـــــة ويتــــشارك اجلميـــــع املــــرسة وهـــــذا مـــــن »اليــــوم

ٌإنام املؤمنُون إخوة قوله تعاىل ﴿جتليات ََّ ُْ ِ َِ ِ ْ ْ َ﴾.  

 فيــــأيت احلــــث عــــىل اإلنفــــاق يف هــــذه األعيــــاد كنــــوع مــــن الــــشكر عـــــىل 
لمني تكـون قــد ًأداء هـذه العبـادات العظيمـة، وخاصــة أن نفـوس املـس

ِّهذبت يف هذه األيام الفاضلة، فيسهل عليها اإلنفاق والعطاء ُ.  

وكـــام ال يكتفــــي التــــرشيع اإلســــالمي بـــاحلض عــــىل اإلنفــــاق بــــصورة 
ًمطلقة كام قلنا، فإنه أيضا يقننه يف صور حمددة جتعل املسلم حريـصا 
كــــل احلــــرص عــــىل أدائهــــا، وبـــــذلك ال يــــضيع حــــق الفقــــراء يف املجتمـــــع، 

 يـــــــــــنعكس -ال شــــــــــك-وهـــــــــــذا . رسب الغــــــــــل واحلـــــــــــسد إىل قلــــــــــوهبموال يتــــــــــ
 .عىل سعادة وأمن واستقرار املجتمع

ُو يف عيد األضحى املبارك فإنـه يـسن للمـسلمني سـنة األضـحية،   ّ ُ َُّ ُ
ُّوتعد األضاحي أحد موارد التكافل االجتامعي؛ حيـث يـتم التوزيـع  ُّ َُ

 الـــــــــرسور منهـــــــــا عـــــــــىل الفقـــــــــراء واملـــــــــساكني، والتوســـــــــعة علـــــــــيهم وإدخـــــــــال
: عــــــــــىل قلــــــــــوهبم بإطعــــــــــامهم مــــــــــن حلومهــــــــــا يف يــــــــــوم العيــــــــــد، قــــــــــال اهللا تعـــــــــــاىل

ْفصل لربك وانحر﴿ ََ َ َْ َ ِّ ِ ِّ َّوحـث النبـي صـىل اهللا عليـه وعـىل . ]٢: الكوثر[﴾َ
 َّآله  يف أحاديثه عىل األضحية، فبني فضلها وثواهبـا العظـيم عنـد اهللا؛ 
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َمـــــــا عمـــــــل «:  لــــــهوردنـــــــا عنــــــه صـــــــىل اهللا عليــــــه وعـــــــىل آلــــــه يف ذلـــــــك قوفمــــــام  ِ َ َ
ِآدمــي مـــن عمـــل يـــوم النحـــر أحـــب إىل اهللاَِّ مـــن إهـــراق الـــدم، إهنـــا لتـــأيت  ْ َ ََّ َ َّ َ َ َ ٌِّ ِ ِِ ِ ْ ْ َّ َ ْ ْ َ ْ َِ ِ َِ َ ِ َّ ٍ َ
َيــــــــوم القيامـــــــــة بقروهنــــــــا وأشـــــــــعارها وأظالفهــــــــا، وأن الـــــــــدم ليقــــــــع مـــــــــن اهللاَِّ  ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ْ ُ َْ ُ َ ََّ َ َ ََ َْ ِ َ ِ

َبمَكان قبل أن يقع من  َ َ ِْ َ ْ َ ََ ٍ َ ًاألرض، فطيبوا هبا نفساِ َ ْْ ََ ِ ُ ِ ِ َ«. 

َّثــــــــــــم قــــــــــــدم القــــــــــــدوة واملثــــــــــــل للمــــــــــــسلمني وضــــــــــــحى بكبــــــــــــشني أملحـــــــــــــني   َّ
ٍأقـــــرنني؛ واحـــــد عــــــن نفـــــسه، واآلخــــــر عـــــن أمتــــــه، فعـــــن أنــــــس بـــــن مالــــــك  ِ َِ َِّ ْ ْ َِ َ َُ

َقــــــــــال ِضـــــــــــحى رســــــــــول اهللاَِّ بَكبـــــــــــشني أملحـــــــــــني أقــــــــــرنني ذبحهـــــــــــام بيـــــــــــده، «: َ ِ َ ُ َ َ َ ْ َِّ َِ ْ َ ْ ْ ْ ُ ََ ْ َ ُِ َِ َ َ َ َ
َّوسم َ َى وكرب ووضع رجله عىل صفاحهامَ َ َِّ ِ َ َِ َ ََ َُ ْ َ َ َ َِ«. 

وورد يف روايــــــــات عــــــــدة أنـــــــــه صــــــــىل اهللا عليــــــــه وعـــــــــىل آلــــــــه ذبـــــــــح األول 
عنـــــه وعـــــن أهــــــل بيتـــــه وذبـــــح الثــــــاين عـــــن فقـــــراء أمتــــــه يف داللـــــة واضــــــحة 

  عىل حق الفقراء واملساكني ورضورة استشعار واجبنا جتاههم

األضــــــــــحية يف هـــــــــــذا َّوـمـــــــــن عظمــــــــــة هــــــــــذه الــــــــــرشيعة أهنـــــــــــا حثــــــــــت عــــــــــىل  

َاليــــوم، فهــــذا يــــوم عيـــــد لــــدى املــــسلمني، وال جيـــــب أن يــــشعر الفقــــري فيـــــه 
ًباحلاجــــــــــــــة والعــــــــــــــوز؛ لــــــــــــــذلك كــــــــــــــان توزيعهــــــــــــــا حيمــــــــــــــل يف جــــــــــــــوهره تكــــــــــــــافال  َ َ

ُفيد منــــه اجلامعــــة ماديــــا وخلقيــــا؛ فعـــن ابــــن عبــــاس أن النبــــي صــــىل ستتـــ ُ

َويطعــم أهـــل... «: اهللا عليــه وعــىل آلـــه  قــال يف األضـــحية ْْ َ ُ ِ ُ َ بيتــه الثلـــث، َ ُ ُّ ِ ِ ْ َ
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ٍويطعم فقراء جريانه الثلث، ويتصدق عىل السؤال بثلث ِ ِ ُِ ُ ُ َ ُ ُّ َ ُ ِْ ِ َِّ َُّ َ َ َُ َّ ََ َ َ ُ ََ«. 

َّوذلـــــــــــــــك ليتحــــــــــــــــرى املـــــــــــــــسلم يف احتفالــــــــــــــــه بالعيـــــــــــــــد عــــــــــــــــن ذوي احلاجــــــــــــــــة  
ِّوالبائــــــسني مـــــــن أقاربـــــــه أو مواطنيـــــــه، فينـــــــضح علـــــــيهم مـــــــن معـــــــني بـــــــره، 

ِوخيفــــــــــف عـــــــــــنهم أمل حرمــــــــــاهنم، ويـــــــــــرشكهم ُ  يف فرحــــــــــة العيـــــــــــد ومناســـــــــــبته ِّ

َالـــــسعيدة، وبـــــذلك أيـــــضا يـــــشعر الفقـــــراء أهنـــــم مـــــن اجلامعـــــة، هلـــــم عليهـــــا  ً

َّأن تتـــــــــذكرهم وترعــــــــــاهم، فيجـــــــــدد الفقــــــــــراء حـــــــــبهم لألغنيــــــــــاء، وثقــــــــــتهم  ُِّ َّ

ِّهبـــــــــــــــــم، والتفـــــــــــــــــافهم حـــــــــــــــــوهلم، كــــــــــــــــــام جيـــــــــــــــــدد األغنيـــــــــــــــــاء وفـــــــــــــــــاءهم وودادهــــــــــــــــــم  ُ

 .ألحبائهم وأقارهبم املحتاجني

ًل رافدا قويا من روافد التكافل االجتامعي، ِّواألضحية هبذا ثمث 

  .َوتزيد من أوارص التقارب والتآلف بني أفراد املجتمع املسلم

وهكــــــذا ربــــــط اإلســـــــالم أعيــــــاد املــــــسلمني بتقويـــــــة العالقــــــة بــــــني أفـــــــراد 
ًاألمة، وإبراز روح التكافل والتعاون، وما أسـعد جمتمعـا عـاش هبـذه 

 .وجلوما أعظم جزاءه عند اهللا عز ! القيم

ولذلك ومن الوفـاء ملـن ضـحوا عنـا بأنفـسهم ومـن بـذلوا يف سـبيل 

عزتنـــــــــا مهجهــــــــــم فحـــــــــري بنــــــــــا أن نبـــــــــادهلم الوفــــــــــاء وأن نقابـــــــــل اإلحــــــــــسان 
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باإلحـــــــــسان فننظــــــــــر ألرس الـــــــــشهداء واملجاهــــــــــدين ونـــــــــشاركهم الفرحــــــــــة 

التـي لــوال تــضحيات آبـائهم وأبنــائهم وأزواجهــم ملـا كنــا يف هــذه العــزة 

   .انواملنعة واألمن واألم

ونجعـل رعــايتهم وإســعادهم وإدخــال الفرحــة علــيهم مــن مهومنــا 

ومـــشاغلنا وعظـــيم مـــسؤولياتنا حتقيقـــا إليامننـــا الـــذي لـــن يتحقـــق ولـــن 

 واســــــــــتجابة »حتــــــــــى حيـــــــــب ألخيـــــــــه مــــــــــا حيـــــــــب لنفـــــــــسه «يكتمـــــــــل إال بـــــــــذلك

خلالقنــــــــــــــــا الـــــــــــــــــذي دعانـــــــــــــــــا وحثنـــــــــــــــــا للتـــــــــــــــــصدق والنفقـــــــــــــــــة والبـــــــــــــــــذل والعطـــــــــــــــــاء 

فـــسه﴿ ـــؤثرون عـــىل أ ِوي ِ ُِ َْ َ َ َ ُْ ُ ـــو كـــان هبـــم خـــصاصةَ ٌم ول َ ََ َ ْ ََ ْ ِْ ِ  بنبينـــا ً واقتـــداء﴾َ

صـلوات اهللا عليـه وعـىل آلـه الـذي دلنـا مـن خـالل أقوالـه وأفعالـه عـىل 

مـــــا ينبغــــــي أن نكـــــون عليــــــه، وداللـــــة عــــــىل إنـــــسانيتنا التــــــي مـــــن لوازمهــــــا 

مــــــــشاركة املـــــــــؤمنني معانــــــــاهتم واالهـــــــــتامم برعــــــــايتهم والـــــــــسعي يف ســـــــــبيل 

فــــــــــــــــاء واملــــــــــــــــروءة واإلحــــــــــــــــسان كقيمـــــــــــــــــة قــــــــــــــــضاء حــــــــــــــــوائجهم، وترســــــــــــــــيخ الو

  .إنسانية أخالقية بيننا

  وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله
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مـــــــــن شـــــــــعائر اهللا تعـــــــــاىل ودليـــــــــل عـــــــــىل التـــــــــسليم ألمـــــــــره، إن األضــــــــحية 

وهــــي شـــــعار عـــــىل إخــــالص العبـــــادة هللا وحـــــده والتــــسليم ألمـــــره، ومـــــن 

م علــــــــــــــــامء هنــــــــــــــــا جــــــــــــــــاءت مــــــــــــــــرشوعية األضــــــــــــــــحية يف اإلســــــــــــــــالم وقــــــــــــــــد تكلــــــــــــــــ

  -:اإلسالم يف أحكامها التي يمكن إمجاهلا فيام ييل

 

ة بـــــــــضم اهلمـــــــــزة وكـــــــــرسها مــــــــع ختفيـــــــــف اليـــــــــاء وتـــــــــشديدها، َّضــــــــحي ُِاأل
هـي إحـدى شـعائر اإلسـالم التـي يتقـرب هبـا املـسلمون إىل اهللا بتقـديم 

  . ًما يذبح أو ينحر من النعم تقربا إىل اهللا تعاىل يف أيام النحر

 أو ملــا يــذبح ايــام عيـــد ّاســـم ملــا يــضحى بــه: وتعــرف األضــحية يف اللغــة
  - :األضاحي، وقد وردت عىل أربع لغات هي: األضحى، ومجعها

ٌأضــــــحية واجلمـــــــع أضـــــــاحي، وإضـــــــحية ِ ِ ِِ ٌّ َ َ َ وضـــــــحية واجلمـــــــع ضـــــــحايا، ُ َ ََّ َِ

َوأضحاة واجلمع أضحى َْ ٌ َ.  

ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ذبـــــــــــح حيـــــــــــوان خمـــــــــــصوص بنيـــــــــــة التقـــــــــــرب إىل اهللا تعـــــــــــاىل يف: ًورشعـ
  . وقت خمصوص
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قيـل يف ذلــك نــسبة لوقــت الــضحى ألنــه هــو الوقــت املــرشوع لبدايــة 

  . األضحية

 

أن نبـــي اهللا إبــــراهيم  ورد يف القـــرآن الكـــريم أصـــل األضـــحية وهـــي

عيل فاستــــشاره عليـــه الـــسالم رأى يف منامــــه رؤيـــا بأنـــه يــــذبح ابنـــه إســـام

 األنبيـــــاء علـــــيهم الـــــسالم يف  إســـــامعيل علـــــيهام الـــــسالم ألن رؤيـــــاووافـــــق

املنظـــور اإلســـالمي حـــق وجيـــب تطبيقهـــا، قـــال ســـيد قطـــب يف تفــــسريه 

  : وهو يتحدث عن نبي اهللا إبراهيم عليه السالم) ظالل القرآن(

 لقـــــــد أرادوا بـــــــه اهلــــــــالك يف ،لقـــــــد انتهـــــــى أمــــــــره مـــــــع أبيـــــــه وقومــــــــه.. .( 

وأراد اهللا أن يكونــــــــوا هـــــــــم األســـــــــفلني؛ . التـــــــــي أســــــــموها اجلحـــــــــيم النــــــــار 

  .ونجاه من كيدهم أمجعني 

عندئـــــــــــذ اســــــــــــتدبر إبـــــــــــراهيم مرحلــــــــــــة مــــــــــــن حياتـــــــــــه ليــــــــــــستقبل مرحلــــــــــــة؛ 
ـــب إىل ريب ﴿ :وطــــــــــــــوى صـــــــــــــــفحة لينـــــــــــــــرش صـــــــــــــــفحة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال إين ذاهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّوقــ َ َ ِ ٌِ َِ َ َ َِّ

ِســيهدين ْ َ . إهنـا اهلجــرة.. إين ذاهـب إىل ريب.. هكــذا.. ]٩٩:الـصافات[﴾َ
هجــــــــــرة يـــــــــــرتك . هــــــــــي هجــــــــــرة نفــــــــــسية قبــــــــــل أن تكـــــــــــون هجــــــــــرة مكانيــــــــــة و
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يــــــــــرتك أبـــــــــاه وقومــــــــــه وأهلــــــــــه . وراءه فيهـــــــــا كــــــــــل يشء مــــــــــن مـــــــــايض حياتــــــــــه 
 ويـــــــدع ،وبيتــــــه ووطنـــــــه وكـــــــل مــــــا يربطـــــــه هبـــــــذه األرض ، وهبــــــؤالء النـــــــاس

ً وهياجر إىل ربه متخففا من كـل ،وراءه كذلك كل عائق وكل شاغل
ًيشء ، طارحـــــــا وراءه كــــــــل يشء ، مــــــــسلام  نفــــــــسه لربــــــــه ال يــــــــستبقي منهــــــــا ً

اه ، وينقلهـا يف الطريــق  أن ربـه سـيهديه ، وسـريعى خطـًا موقنـ،ًشـيئا 
  .املستقيم

إهنــــا اهلجـــــرة الكاملـــــة مــــن حـــــال إىل حـــــال ، ومــــن وضـــــع إىل وضـــــع ، 
إنـــــــه . ومــــــن أوارص شــــــتى إىل آرصة واحـــــــدة ال يزمحهــــــا يف الــــــنفس يشء 

  .ينة واليقني التعبري عن التجرد واخللوص واالستسالم والطمأن

ًوكــان إبــراهيم حتــى هـــذه اللحظــة وحيــدا ال عقـــب لــه؛ وهــو يـــرتك 

وكـل مـألوف لــه . وراءه أوارص األهـل والقربـى ، والـصحبة واملعرفـة 

يف مــــايض حياتـــــه ، وكـــــل مــــا يـــــشده إىل األرض التـــــي نــــشأ فيهـــــا ، والتـــــي 

فاجتـــــــه إىل ربـــــــه ! انحـــــــسم مـــــــا بينـــــــه وبـــــــني أهلهـــــــا الـــــــذين ألقـــــــوه يف اجلحـــــــيم

اجتــــه إليـــه يــــسأله الذريـــة املؤمنــــة واخللــــف . أعلــــن أنـــه ذاهــــب إليـــهالـــذي 

ِرب هب يل من الصاحلني﴿ :الصالح  ِ َِّ َ ْ ِِّ َ    .]١٠٠:الصافات[﴾َ

واســـــــتجاب اهللا دعـــــــاء عبـــــــده الـــــــصالح املتجـــــــرد ، الـــــــذي تـــــــرك وراءه كـــــــل 
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ِفبرشناه بغالم حليم﴿.. يشء ، وجاء إليه بقلب سليم َ ُ ٍَ َ ُ ِ َ ْ َّ .. ]١٠١:الصافات[﴾َ
سامعيل كام يرجح سياق السرية والسورة وسنرى آثار حلمه الذي هو إ

ولنــا أن نتـــصور فرحــة إبـــراهيم الوحيــد املفـــرد . وصــفه ربــه بـــه وهــو غـــالم 
لنــــا أن نتــــصور فرحتــــه هبــــذا الغــــالم ، . املهــــاجر املقطــــوع مــــن أهلــــه وقرابتــــه 

  .الذي يصفه ربه بأنه حليم 

يم الفريــــــــد يف حيــــــــاة ع عــــــــىل املوقـــــــف العظــــــــيم الكـــــــرِلـــــــَّواآلن آن أن نط
 وآن أن نقــف مــن ســياق القــصة ، بــل يف حيــاة البــرش أمجعــني،إبــراهيم

يف القــــــــرآن أمــــــــام املثـــــــــل املــــــــوحي الـــــــــذي يعرضــــــــه اهللا لألمـــــــــة املــــــــسلمة مـــــــــن 
ِفلام بلغ معه السعي قال يا بنَي إين أرى يف املنَام ﴿ حياة أبيها إبراهيم ََ ْ ِ َ َّ َ َّ ََ ِّ ِ ُ َ ََّ ْ ُ ََ َ َ َ َ

َأين أذبحك ف َْ ُ َ َ ت افعل ما تؤمر ستجدين إن شاء َِّ َانظر ماذا ترى قال يا أ ِ ِ َُ َ ُ َِ َ ُ َ َ َ َ ْْ ْ ْ َ َ َ َُ َِ َ
ِاهللا من الصابرين ِ َّ َ ِ   .]١٠٢:الصافات[﴾ُ

  .الطاعة والتسليمويالروعة اإليامن و! ياهللا

 املهـــــاجر مـــــن ،املقطـــــوع مــــن األهـــــل والقرابــــة. هــــذا إبـــــراهيم الــــشيخ 

 طاملـا تطلــع ،هرمـه بغـالموكـربه  هـا هـو ذا يـرزق يف ،األرض والـوطن

ً فلـام جـاءه جـاء غالمـا ممتـازا يـشهد لـه ربـه بأنـه حلـيم،إليـه  وهـا هـو ذا ،ً

مــــا يـكــــاد يـــــأنس بـــــه ، وصـــــباه يتفـــــتح ، ويبلـــــغ معـــــه الـــــسعي ، ويرافقـــــه يف 
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هــــــــا هــــــــو ذا مــــــــا يكــــــــاد يــــــــأنس ويــــــــسرتوح هبــــــــذا الغــــــــالم الوحيـــــــــد ، .. احليــــــــاة

 مــــــــــــــــن ربــــــــــــــــه  ويــــــــــــــــدرك أهنــــــــــــــــا إشــــــــــــــــارة،حتــــــــــــــــى يــــــــــــــــرى يف منامــــــــــــــــه أنــــــــــــــــه يذبحــــــــــــــــه

فـــــامذا؟ إنـــــه ال يـــــرتدد ، وال خياجلـــــه إال شـــــعور الطاعـــــة ، وال . بالتـــــضحية

وليــــست . جمـــرد إشـــارة. نعـــم إهنـــا إشـــارة.. خيطـــر لـــه إال خـــاطر التـــسليم

ًوحيــــــا رصحيـــــــا ، وال أمـــــــرا مبــــــارشا  ً ً وهـــــــذا  .. ولكنهـــــــا إشـــــــارة مــــــن ربـــــــه. ً

ودون . ودون أن يعـــــرتض . هـــــذا يكفـــــي ليلبـــــي ويـــــستجيب .. يكفــــي

  !ملاذا يا ريب أذبح ابني الوحيد؟ .. ل ربهأن يسأ

ولكنـــــــه ال يلبــــــــي يف انزعــــــــاج ، وال يستــــــــسلم يف جــــــــزع ، وال يطيــــــــع يف 

. كــــــــــال إنــــــــــام هــــــــــو القبــــــــــول والــــــــــرىض والطمأنينــــــــــة واهلــــــــــدوء  .. اضـــــــــطراب

يبــــدو ذلـــــك يف كلامتـــــه البنـــــه وهـــــو يعـــــرض عليـــــه األمـــــر اهلائـــــل يف هـــــدوء 

ِّقال يا بنَي إين﴿:ويف اطمئنان عجيب ِ َّ ُ َ َ ْ أرى يف املنَام أين أذبحك فانظر َ َُ َ َْ ُِ َ َ َ َِّ َ ْ ِ

َماذا ترى ََ   . ]١٠٢:الصافات[﴾َ

فهــــــــي كلــــــــامت املالـــــــــك ألعــــــــصابه ، املطمــــــــئن لألمـــــــــر الــــــــذي يواجهـــــــــه ، 

وهـــــــــي يف الوقــــــــــت ذاتـــــــــه كلـــــــــامت املــــــــــؤمن ، . الواثـــــــــق بأنـــــــــه يــــــــــؤدي واجبـــــــــه 

الــــــــــــــــذي ال هيولــــــــــــــــه األمــــــــــــــــر فيؤديــــــــــــــــه ، يف انــــــــــــــــدفاع وعجلــــــــــــــــة لــــــــــــــــيخلص منـــــــــــــــــه 
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واألمـــر شـــاق مـــا يف ذلـــك  !ويـــسرتيح مـــن ثقلـــه عـــىل أعــصابهوينتهــي، 

وال . شــــــــــك فهـــــــــــو ال يطلـــــــــــب إليـــــــــــه أن يرســــــــــل بابنـــــــــــه الوحيـــــــــــد إىل معركـــــــــــة 

إنام يطلب إليه أن يتوىل  .. ًيطلب إليه أن يكلفه أمرا تنتهي به حياته

وهـو مـع هـذا يتلقـى األمـر هـذا  .. يتـوىل مـاذا؟ يتـوىل ذبحـه. هـو بيـده 

بنــه هـــذا العــرض؛ ويطلــب إليــه أن يـــرتوى يف التلقــي ، ويعــرض عــىل ا

إنــــــه ال يأخــــــذ ابنــــــه عــــــىل غــــــرة لينفــــــذ إشـــــــارة  !أمــــــره ، وأن يــــــرى فيــــــه رأيــــــه

 إنــــــــام يعــــــــرض األمــــــــر عليــــــــه كالــــــــذي يعــــــــرض املــــــــألوف مــــــــن ،وينتهــــــــي ربــــــــه

عىل العني .  فليكن ما يريد ، ربه يريد، فاألمر يف حسه هكذا،األمر

ًاألمـــر طاعــة وإســـالما ،  وأن يأخــذ ، وابنــه ينبغـــي أن يعــرف،والــرأس

ًال قهــــــــــرا واضــــــــــطرارا  لينـــــــــــال هــــــــــو اآلخــــــــــر أجـــــــــــر الطاعــــــــــة ، وليــــــــــسلم هـــــــــــو ،ً

إنـــــــــــــه حيــــــــــــب البنـــــــــــــه أن يتــــــــــــذوق لـــــــــــــذة  !اآلخــــــــــــر ويتــــــــــــذوق حـــــــــــــالوة التــــــــــــسليم

التطـــــوع التـــــي ذاقهـــــا؛ وأن ينــــــال اخلـــــري الـــــذي يـــــراه هــــــو أبقـــــى مـــــن احليــــــاة 

فـــــامذا يكـــــون مـــــن أمـــــر الغــــالم ، الـــــذي يعـــــرض عليـــــه الـــــذبح ،  .. وأقنــــى

 ْنِإنــه يرتقــي إىل األفــق الــذي ارتقــى إليــه مـــ ًتــصديقا لرؤيــا رآهــا أبــوه؟

ـا تـــؤمر ســـتجدين إن شـــاء اهللا مـــن ﴿ : أبــوه ُلْبــَق ـــت افعـــل مــ ـا أ َقـــال يــ َ َِ ُِ ََ ِ ِ َُ َ ُِ َ ُ َ َْ ْ ْ َ َ
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ِالــصابرين ِ إنــه يتلقــى األمــر ال يف طاعــة واستــسالم .. ]١٠٢:الــصافات[﴾َّ

تَيا﴿ .. ولكن يف رىض كذلك ويف يقـني. فحسب  ِ أ َ يف مـودة .. ﴾ َ

بـــل ال . فــشبح الــذبح ال يزعجـــه وال يفزعــه وال يفقــده رشــده. وقربــى 

  .يفقده أدبه ومودته

ُافعل ما تؤمر﴿ َ َْ ُ ْ حيس . فهو حيس ما أحسه من قبل قلب أبيه .. ﴾ َْ

وأهنــا تكفـــي لكـــي يلبـــي وينفـــذ . وأن اإلشـــارة أمـــر . أن الرؤيــا إشـــارة 

ثـــم هـــو األدب مـــع اهللا ، ومعرفـــة  .بغــري جللجـــة وال متحـــل وال ارتيـــاب 

 االحـــــــــــتامل؛ واالســــــــــتعانة بربـــــــــــه عـــــــــــىل ضـــــــــــعفه يفحــــــــــدود قدرتـــــــــــه وطاقتـــــــــــه 

ونــــــــــــــسبة الفــــــــــــــضل إليـــــــــــــــه يف إعانتــــــــــــــه عــــــــــــــىل التـــــــــــــــضحية ، ومــــــــــــــساعدته عـــــــــــــــىل 

ـــصابرين ﴿:الطاعـــــــــــــــة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اهللا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتجدين إن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِسـ ِ َِّ َ ِ ُ َ ِ ُ َِ َ﴾. .   

ًا إىل ومل يأخـــــــذها انـــــــدفاع. ومل يأخـــــــذها شـــــــجاعة . ومل يأخــــــذها بطولـــــــة 

ًومل يظهــــــر لشخــــــصه ظــــــال وال حجــــــام وال وزنــــــا. اخلطـــــر دون مبــــــاالة  ً ً .. 

إنــام أرجــع الفــضل كلــه هللا إن هــو أعانـــه عــىل مــا يطلــب إليــه ، وأصـــربه 

ِستجدين إن شاء اهللا من الصابرين﴿: عىل ما يراد به  ِ َِّ َ ِ ُ َ ِ ُ َِ يا لألدب .. ﴾ َ

 !عظمــــــــة التـــــــــسليمويال. ويالنبــــــــل الطاعـــــــــة . ويالروعــــــــة اإليـــــــــامن ! مــــــــع اهللا
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خيطــــــــــــــــو إىل .. وخيطـــــــــــــــو املـــــــــــــــشهد خطـــــــــــــــوة أخــــــــــــــــرى وراء احلـــــــــــــــوار والكـــــــــــــــالم

ِفلـــام أســـلام وتلـــه للجبـــني﴿ :التنفيــذ  ََ ُ َْ َّ َ َ َِ َ َ مـــرة أخـــرى  .. ]١٠٣:الـــصافات[﴾َّْ

وطمأنينــة الـــرىض وراء كــل مـــا . وعظمــة اإليـــامن . يرتفــع نبــل الطاعـــة 

عىل جبينه إن الرجل يميض فيكب ابنه  .. تعارف عليه بنو اإلنسان

وقــــــــد وصــــــــل . ًوإن الغــــــــالم يستــــــــسلم فــــــــال يتحــــــــرك امتناعــــــــا . ًاســــــــتعدادا 

  .ًاألمر إىل أن يكون عيانا 

ثقة . هذا هو اإلسالم يف حقيقته . فهذا هو اإلسالم  .. لقد أسلام

وكالمهـــــــــا ال جيــــــــــد يف  .. وتنفيـــــــــذ .. وطاعـــــــــة وطمأنينـــــــــة ورىض وتـــــــــسليم

  .اإليامن العظيمنفسه إال هذه املشاعر التي ال يصنعها غري 

لقــــــد . ولــــــيس االنـــــدفاع واحلامســــــة . إهنـــــا ليــــــست الـــــشجاعة واجلــــــراءة 
ولقـــد ينــــدفع الفـــدائي وهــــو  . ُلَتــــْقُ ويُلُتـــْقَينـــدفع املجاهـــد يف امليــــدان ، ي

ولكــــن هــــذا كلـــــه يشء والــــذي يــــصنعه إبـــــراهيم . يعلــــم أنــــه قــــد ال يعـــــود 
دافعـــة وال لـــيس هنــا دم فــائر ، وال محاســة  .. وإســامعيل هنــا يشء آخــر

إنــام ! انـدفاع يف عجلــة ختفــي وراءهــا اخلـوف مــن الــضعف والنكــوص
هـــــو االستــــــسالم الــــــواعي املتعقـــــل القاصــــــد املريــــــد ، العـــــارف بــــــام يفعــــــل، 

  .املطمئن ملا يكون 
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  !ال بل هنا الرىض اهلادئ املستبرش املتذوق للطاعة وطعمها اجلميل

كانــــــا قــــــد .  كانــــــا قــــــد أســــــلام. وهنـــــا كــــــان إبــــــراهيم وإســــــامعيل قــــــد أديــــــا 
ًومل يكــــــــــــــن باقيـــــــــــــــا إال أن يــــــــــــــذبح إســـــــــــــــامعيل ، . حققــــــــــــــا األمــــــــــــــر والتكليـــــــــــــــف 

ًوهذا أمر ال يعني شيئا يف ميـزان اهللا  .. ويسيل دمه ، وتزهق روحه
، بعــــــــــــــدما وضـــــــــــــــع إبـــــــــــــــراهيم وإســـــــــــــــامعيل يف هـــــــــــــــذا امليـــــــــــــــزان مـــــــــــــــن روحهـــــــــــــــام 

كـان االبــتالء قــد تــم  .. وعـزمهام ومــشاعرمها كــل مـا أراده مــنهام رهبــام
. وغاياتــــــه قــــــد حتققــــــت. ائجــــــه قــــــد ظهــــــرت ونت. المتحـــــان قــــــد وقــــــع وا. 

واهللا . واجلـــــسد الـــــذبيح . وإال الـــــدم املـــــسفوح . ومل يعــــد إال األمل البـــــدين 
وال يريـد دمـاءهم وأجــسادهم يف . ال يريـد أن يعـذب عبـاده بـاالبتالء 

ومتـــى خلـــصوا لـــه واســـتعدوا لـــألداء بكليـــاهتم فقـــد أدوا ، وقـــد . يشء 
  .ف ، وقد جازوا االمتحان بنجاح حققوا التكلي

فاعتربمهـــــا قـــــد أديـــــا . وعـــــرف اهللا مـــــن إبـــــراهيم وإســـــامعيل صـــــدقهام 
هيم  ﴿:وحققـا وصــدقا  ــرا ــاه أن يــا إب ِونادينَ َ ْ ِ َ ُ ْ َ َْ َ ــا إنــا * َ َّقــد صــدقت الرؤي َّ ِْ َ َْ َُّ ْ َ

ِكـذلك نجـزي املحـسنني  ِ ِْ ُ ْْ ِ َ َ َ ِإن هـذا هلـو الـبالء املبـني* َ ُ َ َْ َ ْ َ َ َُّ َ ْوفـدينَ* ِ ََ ٍاه بــذبح َ ْ ِ ِ ُ
ــيم ِعظـ . ًقـــد صـــدقت الرؤيـــا وحققتهـــا فعــــال  .. ]١٠٧ -١٠٤: الـــصافات[﴾َ

فـــــاهللا ال يريــــــد إال اإلســــــالم واالستــــــسالم بحيــــــث ال يبقــــــى يف الــــــنفس مــــــا 
تكنـــــــه عــــــــن اهللا أو تعـــــــزه عــــــــن أمـــــــره أو حتــــــــتفظ بـــــــه دونــــــــه ، ولـــــــو كــــــــان هــــــــو 
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يم وأنـت يـا إبـراه. ولـو كانـت هـي الـنفس واحليـاة . االبن فلذة الكبد 
وجــــــــدت بـــــــــه يف رىض . وبــــــــأعز يشء . جــــــــدت بكــــــــل يشء . قــــــــد فعلــــــــت 

وهـــذا . فلـــم يبــق إال اللحـــم والــدم . ويف هــدوء ويف طمأنينـــة ويف يقــني 
ويفدي اهللا هذه الـنفس التـي ! أي ذبح من دم وحلم. ينوب عنه ذبح 

إنــــــــــــــــه كــــــــــــــــبش وجــــــــــــــــده : قيــــــــــــــــل . يفــــــــــــــــدهيا بــــــــــــــــذبح عظــــــــــــــــيم . أســـــــــــــــلمت وأدت 
  !ًه ليذبحه بدال من إسامعيلإبراهيم مهيأ بفعل ربه وإرادت

ِإنا كذلك نجزي املحسنني﴿: وقيل له  ِ ِْ ُ ْْ ِ َ ََّ َ َ نجزهيم .. ]١٢١:الصافات[﴾ِ
ونجـــــــزهيم بتوجيـــــــه قلـــــــوهبم ورفعهـــــــا إىل . باختيــــــارهم ملثـــــــل هـــــــذا الـــــــبالء 

. ونجــــــــــــــــــزهيم بإقــــــــــــــــــدارهم وإصــــــــــــــــــبارهم عـــــــــــــــــــىل األداء . مــــــــــــــــــستوى الوفــــــــــــــــــاء 
  !ونجزهيم كذلك باستحقاق اجلزاء

ة النحـــــــــر يف األضـــــــــحى ، ذكــــــــرى هلـــــــــذا احلـــــــــادث ومــــــــضت بـــــــــذلك ســــــــن
وعظمـــة . ومجــال الطاعــة . العظــيم الــذي يرتفــع منــارة حلقيقـــة اإليــامن 

والــــذي ترجــــع إليــــه األمــــة املــــسلمة لتعــــرف فيــــه حقيقــــة أبيهــــا . التــــسليم 
ولتـــــدرك . إبــــراهيم ، الـــــذي تتبــــع ملتـــــه ، والــــذي تـــــرث نــــسبه وعقيدتـــــه 

عليهـــــــــــــــــــا ، ولتعــــــــــــــــــرف أهنـــــــــــــــــــا طبيعــــــــــــــــــة العقيــــــــــــــــــدة التـــــــــــــــــــي تقــــــــــــــــــوم هبـــــــــــــــــــا أو تقــــــــــــــــــوم 
 ال تـسأل رهبـا ملـاذا؟ ٍ ملبيـةٍ واثقـةٍ راضيةٍاالستسالم لقدر اهللا يف طاعة

وال . وال تتلجلج يف حتقيق إرادته عنـد أول إشـارة منـه وأول توجيـه 
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ًتستبقي لنفسها يف نفـسها شـيئا ، وال ختتـار فـيام تقدمـه لرهبـا هيئـة وال 
ثـــم لتعـــرف أن رهبـــا  !ن تقــدمطريقــة لتقديمـــه إال كـــام يطلــب هـــو إليهـــا أ

ال يريد أن يعذهبا باالبتالء؛ وال أن يؤذهيا بالبالء ، إنـام يريـد أن تأتيـه 
 ال تقـــــــدم بـــــــني يديـــــــه ، وال تتـــــــأىل ً مستــــــسلمة،ً مؤديـــــــةً وافيـــــــةً ملبيـــــــةًطائعــــــة

اهـــــــــا مـــــــــن التــــــــــضحيات عليـــــــــه ، فـــــــــإذا عـــــــــرف منهـــــــــا الــــــــــصدق يف هـــــــــذا أعف
  .واآلالم

وأكرمهــا كــام أكــرم ، ّمنهــا وفــداها وقبــل ،واحتــسبها هلــا وفــاء وأداء

ِوتركنَــا عليــه يف اآلخــرين﴿ .. أباهـا ِ ِِ ْ ََ َ ْ َ فهــو مــذكور  .. ]١٢٩:الــصافات[﴾َ

 وهـــو أبـــو ، وهـــو أبـــو األنبيــاء، وهـــو أمــة،تـــوايل األجيــال والقـــرونعــىل 

 وقــــــــد كتـــــــــب اهللا هلــــــــا وعليهـــــــــا ، وهــــــــي وارثـــــــــة ملتــــــــه،هــــــــذه األمــــــــة املـــــــــسلمة

ً لــــه عقبــــا ونــــسبا إىل يــــوم جعلهــــا اهللا ف،قيــــادة البــــرشية عــــىل ملــــة إبــــراهيم ً

  .)١()الدين

                                                        
  .يف ظالل القرآن لسيد قطب  )١(
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ًال خــالف بـــني املـــسلمني مجيعـــا عـــىل مـــرشوعية األضـــحية، وأن هلـــا 
ًمنزلـة كبـرية وشــأنا يف اإلسـالم، وورد يف شـأهنا آيــات وأحاديـث تــدل 

ــام ﴿: عـــــىل مـــــرشوعيتها، مثــــــل قولـــــه تعــــــاىل ـ ـ ــ ـــم اهللا يف أ ـ ـــذكروا اســ ـ ــ ٍوي َّ َ ََ ِ ِ َ ْ ُ ُ ْ

ْمع عـامَّ ِلومات عىل مـا رزقهـم مـن هبيمـة األ ََ ُْ َ ِ ٍَ ِّ َ َ َِ َ َ َُ :  وقولـه تعـاىل]٢٧:احلـج[﴾َ
ِوالبدن جعلنَاها لكم من شعائر اهللا لكم فيها خري فاذكروا اسم اهللا ﴿ َِ ْ ُ ْ ُِّ ُ َ ُْ َ َ َ ْ َ ٌْ ْ َ َ َ َ َ ُ َِ ِِ َ ْ

ْعليها صوافَّ فإذا وجبت جنُوهبا فكلوا منْها وأطعموا ال ْ ُ َ َ َ َُ ِ َِ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُْ َ ُ ْ َّقانع واملعرت َِ َ ْ ُ َ َْ ِ َ

ُكــذلك ســخرناها لكــم لعلكــم تــشكرون  ْ ْ ْ َُ ْ ُ ُ ََ ََّ َ َ ََ َ َّ َ ــال اهللا حلومهــا وال * ِ َلــن ينَ َ َ َُ ُ ُ َ َ َ

َدماؤها ولكن ينَاله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكربوا اهللا عىل  ََ َُ ُ ِّ َ ُ َ ُُ َِّ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ََ َ ْ ُ ََ ََّ َ ُ َ َ
ِمـــا هـــداكم وبـــرش املحـــسنني ِ ْ ُ َْ ِ ِّ َُ ْ ََ ِّفـــصل ﴿: ، وقولـــه تعـــاىل]٣٧، ٣٦: جاحلـــ[﴾َ ََ

َلربك وانحر َْ َ ِّ َ أي صل صالة العيـد وانحـر أضـحيتك عـىل ] ٢:الكوثر[﴾ِ
ِّفــــــــــــــــــــــــــصل(، وصــــــــــــــــــــــــــالة العيــــــــــــــــــــــــــد داخلــــــــــــــــــــــــــة يف عمــــــــــــــــــــــــــوم أحــــــــــــــــــــــــــد التــــــــــــــــــــــــــأويالت ََ( ،

َوانحر(واألضحية داخلة يف عموم  َْ.(  

َّصــىلومـن الــسنة دل عــىل رشعيتهـا فعلــه  ِعليــه ُاهللا َ ْ َ ــه َ ُوآ َوســلم ََ ََّ فإنــه  َ
َّكـان يــصيل صــالة العيـد وينحــر يف املــصىل عقيـب الــصالة أضــحيته، ويف 
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َّصـــىلوقــد روي عــن النبــي : لإلمــام اهلــادي عليــه الــسالم) األحكــام(  ُاهللا َ
ِعليه ْ َ ه َ ُوآ َوسلم ََ ََّ وبلغنـا عـن :  أنـه ضـحى بخـيص، قـال حييـى بـن احلـسنيَ

زيــــــــد بـــــــــن عـــــــــيل عــــــــن آبائـــــــــه علـــــــــيهم الــــــــسالم عـــــــــن عـــــــــيل بــــــــن أيب طالـــــــــب عليـــــــــه 
َّصـىلصعد رسـول اهللا «: السالم أنه قال ِعليـه ُاهللا َ ْ َ ـه َ ُوآ َوسـلم ََ ََّ  املنـرب يـوم َ

أهيــــــا النـــــــاس مــــــن كــــــان عنـــــــده : األضــــــحى فحمــــــد اهللا وأثنــــــى عليـــــــه، ثــــــم قــــــال
ًعائر اهللا، ومـــن مل يكــــن عنـــده فـــإن اهللا ال يكلـــف نفــــسا إال ســـعة فلـــيعظم شـــ

يـــــــــــا رســــــــــــول اهللا إين : وســـــــــــعها، ثـــــــــــم نـــــــــــزل فتلقـــــــــــاه رجـــــــــــل مـــــــــــن األنـــــــــــصار فقـــــــــــال
ذبحـــــــــــــــت أضـــــــــــــــحيتي قبـــــــــــــــل أن أخــــــــــــــــرج وأمـــــــــــــــرهتم أن يـــــــــــــــصنعوها لعلــــــــــــــــك أن 

َّصــىلتكرمنــي بنفــسك اليــوم، فقـــال  ِعليـــه ُاهللا َ ْ َ ـــه َ ُوآ َوســـلم ََ ََّ شــاتك شـــاة : َ
مــــــا عنـــــــدي إال عنـــــــاق يل :  غريهـــــــا فــــــضح هبـــــــا، فقـــــــالحلــــــم، فـــــــإن كــــــان عنـــــــدك

مــا كــان ألحــد : ضــح هبــا فإهنـا ال حتــل ألحــد بعــدك، ثـم قــال: جذعـة، فقــال
ًمن الضان جذعا سمينا فال بأس أن يضحي به، ومـا كـان مـن املعـز فـال  ً

  . »يصلح

عليـــه الـــسالم بــــسنده إىل ابـــن عبــــاس ) أمـــايل اإلمـــام أيب طالــــب(ويف 

ِعليــه ُاهللا َّىلَصــكــان رســول اهللا «: قــال ْ َ ــه َ ُوآ َوســلم ََ ََّ  كــل عــام يـــضحي َ

  . »بكبشني أملحني أقرنني
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عنــــــــــــد أئمــــــــــــة الزيديــــــــــــة علــــــــــــيهم الــــــــــــسالم أن األضــــــــــــحية مــــــــــــسنونة وليـــــــــــــست 
تـــــسن لكــــل مكلــــف حــــر مـــــسلم مــــتمكن ســــواء كـــــان : بواجبــــة حيــــث قــــالوا

  .ابلةًذكرا أم أنثى  كام هو قول اجلمهور من الشافعية واملالكية واحلن

) الـــــشفاء(والــــدليل عـــــىل أهنـــــا ســــنة مـــــا رواه األمـــــري احلــــسني يف كتابـــــه 

َّصــــىلقــــال رســـول اهللا : عـــن ابـــن عبــــاس قـــال ِعليــــه ُاهللا َ ْ َ ــــه َ ُوآ َوســــلم ََ ََّ َ :

» َّثالثــــــــة عـــــــــيل فـــــــــرض ولكـــــــــم تطــــــــوع، النحـــــــــر، والـــــــــوتر، وركعتـــــــــا الفجـــــــــر«

َّصــــىلوعنــــه : وفيــــه ِعليـــــه ُاهللا َ ْ َ ـــــه َ ُوآ َوســــلم ََ ََّ ُ أضـــــحي ومل أمــــرت أن«: َ

َّصــىلًوفيــه أيـضا وروي عنــه » تـؤمروا ِعليــه ُاهللا َ ْ َ ــه َ ُوآ َوســلم ََ ََّ  أنــه قــال َ

  . »َّهي كتبت عيل ومل تكتب عليكم«: يف األضحية

بــــــسنده إىل أم ســــــلمة يف أماليــــــه املرشــــــد بــــــاهللا عليــــــه الـــــسالم مـــــا رواه و

َّصـــىلقـــال رســـول اهللا : ريض اهللا عنهــا قالـــت ِعليـــه ُاهللا َ ْ َ ـــه َ ُوآ َوســـلم ََ ََّ َ :

مــن كـــان عنـــده ذبـــح أراد أن يذبحــه وأراد أن يـــضحي بـــه، فـــإذا كـــان «

ًهالل ذي احلجة فال يأخذ شعرا وال يقلمن ظفرا ً« .  
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َّصىلقال رسول اهللا : وحديث مسلم ِعليه ُاهللا َ ْ َ ـه َ ُوآ َوسـلم ََ ََّ إذا «: َ

رأيـــــــــــتم هـــــــــــالل ذي احلجـــــــــــة وأراد أحــــــــــــدكم أن يـــــــــــضحي فليمـــــــــــسك مــــــــــــن 

إذا دخلـــــــــــــــــــــت العـــــــــــــــــــــرش وأراد أحــــــــــــــــــــــدكم «يف روايــــــــــــــــــــــة و» شـــــــــــــــــــــعره وأظـــــــــــــــــــــافره

َّصــــــــىلإذ جعلــــــــه » ...يـــــــضحي أن ِعليــــــــه ُاهللا َ ْ َ ــــــــه َ ُوآ َوســــــــلم ََ ََّ ً مفوضــــــــا َ

دليل عىل أنه مسنون، ويسن » أراد أن يضحي«: ، فقولهإرادتنا إىل

  .بواجب ألنه علقه بإرادة العبد، فدل ذلك عىل التخيري

َّصــــىل الرتمــــذي أن النبــــي اه رومـــا و ِليــــهَع ُاهللا َ ْ ــــه َ ُوآ َوســــلم ََ ََّ :  قــــالَ

ّكتــــــــــــب عـــــــــــــيل «وروى الــــــــــــدارقطني » ُأمــــــــــــرت بــــــــــــالنحر وهــــــــــــو ســــــــــــنة لكــــــــــــم«
  . »النحر وليس بواجب عليكم

ًإهنــــا تــــسن لكــــل مكلــــف ســــواء كــــان ذكــــرا أو أنثــــى وذلــــك ملــــا : وقلنـــا

َّصىلأخرجه احلاكم عن أيب سعيد اخلدري أن النبي  ِعليه ُاهللا َ ْ َ ه َ ُوآ ََ 

َوسـلم ََّ فاشــهدهيا  قـومي إىل أضـحيتك«: ة ريض اهللا عنهـا قـال لفاطمــَ

  . »فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك

أن األضحية سنة مؤكدة وتتأكد عىل من عنده سعة : واخلالصة

مـن املــال ألهنـا مــن آكـد أنــواع العبـادات املــرشوعة يـوم عيــد األضــحى 
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  . ويومان بعده

َّصىلوقد داوم عليها النبي  ِعليه ُاهللا َ ْ َ ه َ ُوآ َوسلم ََ ََّ  يف املدينة فكان َ

يضحي كل سنة بكبشني أملحني أقرنني كام ثبت ذلك عنـه يف كتـب 

  . أئمتنا عليهم السالم وغريها

ًوإذا كـــــان الــــــشخص ال يملـــــك ثمــــــن األضـــــحية لكونــــــه فقـــــريا فلــــــيس 

  . ًعليه يشء، وجيوز رشاء األضحية دينا ملن يقدر عىل السداد
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ًزئ مــــــن الـــــــضأن اجلــــــذع فــــــصاعدا، ومـــــــن غــــــريه الثنــــــي فـــــــصاعدا، جيــــــ
 مـــــا قـــــد تـــــم لـــــه حـــــول، والثنـــــي مـــــن الـــــضأن واملعــــــز :نأواجلـــــذع مـــــن الـــــض

والبقــــــر مـــــــا تـــــــم لـــــــه حـــــــوالن، واجلـــــــذع مـــــــن اإلبـــــــل مـــــــا تـــــــم لـــــــه أربـــــــع ســـــــنني، 
  . والثني منها ما تم له مخس سنني

أشـهر وعند اإلمام املنصور باهللا أن اجلـذع مـن الـضان مـا متـت لـه سـتة 
  . ودخل يف السابع وهو قول احلنفية واحلنابلة وبعض املالكية

ُواألضـــــحية ال تكـــــون إال مـــــن هبيمــــــة األنعـــــام فـــــال جيـــــوز أن يــــــضحى 
  . بغري ذلك من الدجاج واخليل والضباء وغريها من احليوانات

ًأمـــــــــا العجـــــــــول املـــــــــسمنة وهـــــــــي التــــــــــي مل تبلـــــــــغ الـــــــــسن املعتـــــــــربة رشعــــــــــا، 
ًتـصبح أكثــر وزنـا مــن التـي بلغــت الــسن لكـن يقــوم أهلهـا بتــسمينها ف

املعتـــــــــــــــــــربة فـــــــــــــــــــال يـــــــــــــــــــضحى هبـــــــــــــــــــا ألن الـــــــــــــــــــسن معتـــــــــــــــــــرب كـــــــــــــــــــام ذلـــــــــــــــــــك ثابـــــــــــــــــــت يف 
ضـــحية وإنــــام املقــــصود ث، ولــــيس اللحــــم هـــو املقــــصود مــــن األاألحاديـــ

  . التعبد هللا بالذبح



 

 ٢٦  
 

 

 

أهل بيته ولـو كثـروا نفسه وعن جتزئ أضحية الشخص الواحد عن 
َّصىللفعلـه  ِعليه ُاهللا َ ْ َ ـه َ ُوآ َوسـلم ََ ََّ َ ولفهـم مـن سـمعة إذ مل يـذبح أحـد مـن َ

َّصىلآل بيته عن نفسه الكتفائهم بأضحية النبي  ِعليه ُاهللا َ ْ َ ه َ ُوآ َوسـلم ََ ََّ َ ،
َّصـــــــــىلوقولــــــــه  ِعليـــــــــه ُاهللا َ ْ َ ـــــــــه َ ُوآ َوســـــــــلم ََ ََّ رواه » هــــــــذا عـــــــــن حممـــــــــد وآلـــــــــه«: َ

َّصىلعبدالرزاق، ولقوله  ِعليه ُاهللا َ ْ َ َوسلم َُهَوآ َ ََّ إن عىل كل أهل بيـت «: َ
: رواه أبـــــــو داود، وعـــــــن أيب أيـــــــوب األنـــــــصاري قــــــــال» يف كـــــــل عـــــــام أضـــــــحية

َّصــىلكـان الرجــل يف عهــد النبـي « ِعليــه ُاهللا َ ْ َ ــه َ ُوآ َوســلم ََ ََّ  يــضحي بالــشاة َ
رواه ابــــن ماجــــة، والرتمـــــذي، » عنــــه وعــــن أهــــل بيتــــه فيــــأكلون ويطعمــــون

ن أو املعـــز عنـــه أحـــدة مـــن الغـــنم الـــضوصــححه، فـــإذا ضـــحى الرجـــل بالوا
ًوعن أهل بيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته فإن مل ينو شيئا يعم أو 
ًخيص دخل يف أهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفا أو لغة، وهـو يف 

  .العرف ملن يعوهلم من زوجات وأوالد وأقارب

 كام جيوز أن يشرتك سبعة أشخاص يف البقر وعرشة أشـخاص يف
َّصـــــىلكنــــا مــــع رســــول اهللا «: اإلبــــل حلــــديث ابــــن عبــــاس قـــــال ِعليـــــه ُاهللا َ ْ َ َ 

ـــــــه ُوآ َوســـــــلم ََ ََّ عــــــــن اجلـــــــزور  يف ســـــــفر فحـــــــرض األضـــــــحى فاشـــــــرتكنا يف َ
  .»عرشة والبقرة عن سبعة
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  -:مجلة ما ال جيزئ أضحية اثنتا عرشة، وهي

  . ًمشقوقة األذن طوال مما ييل الرقبة: الرشقاء

  . ًأذهنا ولو يسريا: قوبةواملث

  . مقطوعة طرف األذن مما ييل الوجه: واملقابلة

  . مقطوعة جانب األذن من مؤخرها مما ييل الرقبة: واملدابرة

  . والعمياء

التي ال مخ يف عظمها وال سمن فيها، ومثلها شديدة : والعجفاء

، وهـي املجنونـة والثـوالء، واجلربـاءاملـرض وإن مل تكـن قـد عجفـت، 

  . كانت سمينةولو 

  . التي ذهبت إحدى عينيها: والعوراء

التي ال تبلغ املنحر عىل قوائمها األربع، فلو بلغـت : ّوبينة العرج

  . املنحر عليها أجزأت ولو عرجت
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ـــة ـــذنب، واألليـ ـــرن، واألذن، والـ ـــسلوبة القـ وال فــــرق يف هــــذه : ومـ

 األربعة األخرية بني أن تكون ذاهبة من أصل اخللقة، أو طرأ عليها

  . الذهاب

 غــــري األذن املثقوبـــة كــــام تقــــدم، ِ املتقـــدمِويعفـــى عــــن اليـــسري يف الكــــل

واليـسري هــو دون الثلـث، فعــىل هـذا إذا كــان الـشق بطــول األذن أكثــر 

مـــــــــن الثلــــــــــث وهــــــــــو بجانــــــــــب منهــــــــــا، وذلــــــــــك اجلانــــــــــب أقــــــــــل مــــــــــن الثلــــــــــث مل 

  . ُيرض؛ ألنه لو قطع وأبني كان أقل من الثلث

  . قيمةويعرف اليسري يف العجفاء بال

مـــا كـــان لــه إحـــدى اخلـــصيتني مـــن أصـــل اخللقـــة : أمـــا األرشج وهـــو

  . فإنه جيزئ أضحية

عليــه الــسالم عــن زيــد بــن عــيل عــن ) أمــايل أمحــد بــن عيــسى(ففــي 
يف األضـــــــحية صـــــــحيحة العينـــــــني : آبائــــــه عـــــــن عـــــــيل علـــــــيهم الـــــــسالم قـــــــال

واألذنـــــــــني والقـــــــــوائم، الثنـــــــــي مـــــــــن املعـــــــــز، واجلـــــــــذع مـــــــــن الـــــــــضان إذا كــــــــــان 
ال جربــــاء، وال جـــــدعاء، وال هرمــــة، فـــــإذا أصــــاهبا يشء بعـــــدما ًســــمينا، 

  .اشرتاها فال بأس هبا
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وعــــــــن احلــــــــسن إذا اشــــــــرتى الرجــــــــل أضــــــــحيته ) اجلـــــــامع الكــــــــايف(ويف 

فوجــــــــــــــــدها عـــــــــــــــــوراء فــــــــــــــــال جتـــــــــــــــــزئ إال أن يكــــــــــــــــون أصـــــــــــــــــاهبا العــــــــــــــــور بعـــــــــــــــــدما 

ُوال يـضحى بــرشقاء، : اشـرتاها، فـال بـأس هبــا، قـال حممـد بــن منـصور
َّصــىلابلـة وال مــدابرة، سـمعنا أن النبــي وال خرقـاء، وال مق ِعليــه ُاهللا َ ْ َ َ 

ه ُوآ َوسلم ََ ََّ   . هنى عن ذلكَ

وأخــرج أصــحاب الــسنن األربــع واللفــظ للنــسائي عــن رشيــح بــن 

َّصـىلأمرنا رسول اهللا «: النعامن عن عيل عليه السالم قال ِعليـه ُاهللا َ ْ َ َ 

ــه ُوآ َوســلم ََ ََّ حي بعـــوراء وال  أن نستــرشف العــني واألذن وأن ال نــضَ

  »مقابلة وال مدابرة وال رشقاء وال خرقاء
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علــيهم الـــسالم أن وقــت األضــحية ملــن ال تلزمـــه أئمــة الزيديــة عنــد 

ًالــــــصالة رأســــــا وهـــــــي احلــــــائض، والنفــــــساء، وكـــــــذا مــــــن يــــــرى أن صـــــــالة 

 مـــــــن فجـــــــر النحـــــــر وهـــــــو يـــــــوم العيـــــــد إىل آخـــــــر ثالثـــــــه، وهـــــــو –العيـــــــد ســـــــنة 

ي احلجــــــة، أي خيـــــــتص بيــــــوم النحـــــــر ويــــــومني بعـــــــده، الثــــــاين عــــــرش مـــــــن ذ

وإذا ذبـــــــــــــــح يف الليــــــــــــــــل يف اليــــــــــــــــومني اآلـخـــــــــــــــرين جـــــــــــــــاز مــــــــــــــــن غــــــــــــــــري كراهــــــــــــــــة، 

  . وتعجيلها يف اليوم األول أفضل

ووقتهـــــا ملـــــن تلزمـــــه الـــــصالة وصــــــىل مـــــن عقيبهـــــا أي مـــــن كـــــان يــــــرى 

، أو مــــــــــذهب الزيديـــــــــــةوـجـــــــــوب صــــــــــالة العيــــــــــد وأهنــــــــــا فـــــــــــرض عــــــــــني وهــــــــــو 

يل غريه فإهنا ال جتزئه إال بعد أن يـصيل، فرض كفاية ومل يصلها يف امل

  . أو بعد صالة مصل غريه يف امليل ولو فرادى

وإذا كـــــــــــــــان الـــــــــــــــشخص يــــــــــــــــرى وجـــــــــــــــوب صــــــــــــــــالة العيـــــــــــــــد ومل يــــــــــــــــصل وال 

صــــالها يف امليــــل غــــريه مل جتــــز األضــــحية إال بعــــد خــــروج وقــــت الــــصالة 
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وهــــــــــو دخـــــــــــول وقـــــــــــت اـلـــــــــزوال؛ إذ بـــــــــــه يـــــــــــدخل الوقــــــــــت املكـــــــــــروه ويفـــــــــــوت 

  . وقت أداء الصالة

أن وقــت األضــحية مــن عقيــب صــالته أو صــالة غــريه : واحلاصــل

  . يف امليل أو دخول الوقت املكروه

والــــــــــــــدليل عــــــــــــــىل أن األضــــــــــــــحية ال جتــــــــــــــزئ إال بعــــــــــــــد صــــــــــــــالة العيــــــــــــــد مـــــــــــــــا 

عليهم السالم، والنسائي عن الـرباء بـن عـازب أئمة الزيدية أخرجه 

َّصـــىلقــام فينـــا رســول اهللا : قــال ِعليـــه ُاهللا َ ْ َ ـــه َ ُوآ َســـلمَو ََ  يــوم األضـــحى ََّ

ْمـــن وجـــه قبلتنـــا وصـــىل صـــالتنا ونـــسك نـــسَكنا فـــال يـــذبح «: فقــال َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َْ ْ َ َ َ ََ َ َُ َ َُ َ َ ََ َّ ِ

ِحتــــى يــــصيل فقــــام خــــايل فقــــال يــــا رســــول ا إين عجلــــت نــــسكي  ُ ُ َ َُ َُّ َْ َ َ َ َ َ ََّ َّ َ َ ُ َِّ ِ ِ ِ َ َ ِّ

َألطعـم أهـيل وأهـل داري أو أهــيل وجـرياين فقـال َ َ َ ِْ َ َ َ ََ ِ َ ْ َ َِ ِْ ْ ِْ َ ِ ُ َّ رسـول ا صــىل ِ َ َِّ ُ ُ َ

َا عليـــه وســـلم أعـــد ذبحـــا آخـــر قـــال فـــإن عنـــدي عنـــاق لـــبن هـــي  َ َ َِ ٍ ََ ً َ ْ ََّ َ َّ َ َ َ َّ ََ َْ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ْ ُ
َأحــــب إيل مــــن شــــايت حلــــم قــــال اذبحهــــا فإهنــــا خــــري نــــسيَكتيك وال  َ ْ َ ْ ْ ُّ ََ ََ َِ ِ

ُ َّْ َ ََ َّ ِ َِ ْ َ َ ٍَ ْ ْ َ َ َ

ْتقيض جذعة عن ََ ٌَ َ ِْ َأحد بعدك َ َ ْ ََ ٍ َ«.  

بلتنـــا فــــصىل صـــلواتنا ونــــسك نـــسكنا فــــال يـــذبح حتــــى مـــن توجــــه ق«
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يـــا رســــول اهللا إين عجلـــت بنـــسكي ألطعــــم : يـــصيل،  فقـــام خــــايل، فقـــال

َّصــــىلأهـــيل وأهــــل داري وجــــرياين، فقـــال رســــول اهللا  ِعليــــه ُاهللا َ ْ َ ــــه َ ُوآ ََ 

َوســــلم ََّ ًأعــــد ذبحـــا آخــــر، قـــال: َ ّفــــإن عنـــدي عناقــــا لـــبن هــــن أحــــب إيل : ِ ً

هــا فإهنـــا خــري نـــسكيك، ولــن تقـــيض جذعـــة إذبح: مــن شـــايت حلــم، قـــال

  .»عن أحد بعدك

َّصــىلولقولـه  ــه اهللاُ َ ِعلي ْ َ ــه َ ُوآل َوســلم ََ ََّ  مــن ذبـح قبـل أن نــصيل «: َ

 رواه »فليعـــــد أضـــــحيته ومـــــن مل يـــــذبح فليـــــذبح عـــــىل اســـــم اهللا عزوجــــــل

  . )املسند(أمحد يف 

  .عليه السالم) أحكام اإلمام اهلادي(وما تقدم يف 

ذبـــح األضــحية أنـــه يــوم العيـــد ويومــان بعـــده، مـــا والــدليل عـــىل مــدة 

رواه اإلمــام زيــد بـــن عــيل عــن أبيـــه عــن جــده عـــن عــيل علــيهم الـــسالم 

أيــــــــام النحــــــــر ثالثــــــــة أيـــــــــام، يــــــــوم العــــــــارش مــــــــن ذي احلجــــــــة ويومـــــــــان «: قــــــــال

بعـــــــــــده يف أهيــــــــــــا ذبحــــــــــــت أجــــــــــــزأك وأشـــــــــــهر احلــــــــــــج ثالثــــــــــــة، وهــــــــــــي قــــــــــــول اهللا 

ٌاحلج أشهر معلومات﴿: عزوجل َ َّ ٌُ ْ ُ ُّْ َ َ وال، وذو القعدة، وعرش من  ش﴾ْ
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ذي احلجــــة، واأليــــام املعلومـــــات أيــــام العــــرش، واأليـــــام املعــــدودات هـــــي 

  .»أيام الترشيق

: عـــــــــن نــــــــافع أن عبـــــــــداهللا بـــــــــن عمـــــــــر قـــــــــال) املوطـــــــــأ(وأخــــــــرج مالـــــــــك يف 

األضــــــــــــــــــحى يومـــــــــــــــــــان بعــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــوم األضــــــــــــــــــحى، وهـــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــذهب احلنفيـــــــــــــــــــة، 

  .واملالكية، واحلنابلة
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أن يتــوىل ذبــح أضــحيته بنفــسه وأن يكــون الــذبح نـدب للمــضحي 

، ٍ بنــــــــــذريف اجلبانـــــــــة، وأن ينتفــــــــــع ببعـــــــــضها حيــــــــــث مل يوجبهـــــــــا عــــــــــىل نفـــــــــسه

  . غري مقدرجزء ويتصدق ببعضها وهو 

ًونــدب يف األضـــحية كوهنـــا كبـــشا خمــصيا أقـــرن أملـــح هـــذا ملـــن أراد أن  ً

  . يضحي بالشاة وإال فاألفضل للمنفرد اإلبل ثم البقر ثم جذع ضأن

ما فيه سواد خيالطه : واألملحما كان يف قرنه طول، : املراد باألقرنو
بيـــــاض، ويكـــــره الــــــذبح بقليـــــل احلــــــد ملـــــا فيــــــه مـــــن تعــــــذيب احليـــــوان، والنخــــــع 

  .ًأيضا وهو كرس الرقبة والسلخ قبل موت املذبوح

وقـــــــــــد مجـــــــــــع حـــــــــــديث اـبــــــــــن عبـــــــــــاس الـــــــــــذي رواه اإلمـــــــــــام أبـــــــــــو طالـــــــــــب يف 

كــــــــــان :  قـــــــــالحيـــــــــث ضــــــــــحية غالـــــــــب اآلداب يف املـــــــــضحي واأل) أماليـــــــــه(

َّصـــــىلرســــول اهللا  ِعليـــــه ُاهللا َ ْ َ ـــــه َ ُوآ َوســـــلم ََ ََّ  كـــــل عــــام يـــــضحي بكبـــــشني َ

أملحـــــــــــــني أقـــــــــــــرنني فكـــــــــــــان إذا أراد أن يــــــــــــــذبحهام أمـــــــــــــر بحفـــــــــــــرية حتفــــــــــــــر يف 

ّاألرض لـــــدمائهام، وكـــــان يـــــأمر بالـــــشفرة أن حتــــــد حتـــــى تبلـــــغ مـــــن ذلــــــك  َ ُ
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حلفــــــــرية، منتهـــــــى احلـــــــدة، ثـــــــم يتوضـــــــأ وضــــــــوءه للـــــــصالة، ثـــــــم يقـــــــوم عنـــــــد ا

فيأخـــــــــــذ الـــــــــــشفرة بيــــــــــــده، ويـــــــــــستقبل القبلــــــــــــة، ثـــــــــــم يــــــــــــدعو بأحـــــــــــد الكبــــــــــــشني 

ًارفقــــوا بــــه، وقـــودوه قــــودا مجــــيال«: ويقـــول ويـــأمر بــــاآلخر فيــــسرت عــــن » ً

ًالــــذي يريـــــد ذبحـــــه كــــيال يـــــراه، ثـــــم يــــأمر فيـــــضجع إىل األرض إضـــــجاعا 

ًلطيفـــــا، ويــــــأمر بــــــأن تــــــربط ثــــــالث قــــــوائم مــــــن قوائمــــــه، ويــــــرتك لــــــه قائمــــــة 

ذا بلــــغ ذلــــك مـــــن أمــــره اســــتقبل القبلـــــة والــــشفرة يف يـــــده يــــركض هبــــا، فـــــإ

ًوجهــــــــــــت وجهــــــــــــي للــــــــــــذي فطــــــــــــر الــــــــــــساموات واألرض حنيفـــــــــــــا «: فيقــــــــــــول َ َ َِّ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ْ َّ ََ ُْ َ َّ َ ََ ِ

ًمــسلام ِ ْ ِ ومــا أنــا مـــن املــرشكني، إن صــاليت ونـــسكي وحميــاي وممــايت للــــه ُ ِ ِ ِ َِّ َّ ُْ ِْ َِ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ َُ َُ ََ ِ ِ َ

َرب العـــــــــــــاملني، ال رشيــــــــــــــك ِ َ َ َ ِْ َ ِّ ِ لـــــــــــــه وبــــــــــــــذلك أمـــــــــــــرت وأنــــــــــــــا مـــــــــــــن الـمــــــــــــــسلمنيَ ِ ِ ِِ ْ ُ ْْ ْ َ َْ َ َ َُ َ ُُ َ ِ «

بسم اهللا واهللا أكرب، أشهد أن ال «: ويضع الشفرة بيده اليمنى ويقول

ًإلـــــــــه إال اهللا وحـــــــــده ال رشيــــــــــك لـــــــــه، وأشـــــــــهد أن حممــــــــــدا عبـــــــــده ورســــــــــوله، 

اللهم منك ولـك، اللهـم تقبـل مـن حممـد وآل حممـد إنـك أنـت الـسميع 

ًة إمــــرارا رسيعـــــا، يريــــد بــــذلك إراحــــة أضـــــحيته، ويمــــر بالــــشفر» العلــــيم ً

فإذا قطع األوداج كلها أمر بقوائمه فتحل حتى يـرتكض هبـا فيكـون 

ًذلــــــــــــك أوحـــــــــــــى ملوتــــــــــــه، ثـــــــــــــم يقـــــــــــــوم قــــــــــــائام مـــــــــــــستقبل القبلــــــــــــة والـــــــــــــشفرة بيـــــــــــــده 
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َآمـنـــــا بـــــاهللاِ ومــــــآ أنـــــزل إلينــــــا ومـــــا أنــــــزل إىل إبـــــراهيم وإســــــامعيل «: ويقـــــول َ َ َِ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َِ َ ِ ُِ َُ َِّ

َإســـــــحق ويعقـــــــوب واألســــــــباط ومـــــــا أويت موســــــــى وعيـــــــسى ومــــــــا أويت َو َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ُِ َُ َ َ ُ َ ْ ِْ ِ ُ َ ِ

ُالنبيـــــون مـــــن رهبــــــم ال نفـــــرق بـــــني أحــــــد مـــــنهم ونحـــــن لــــــه مـــــسلمون ْ ُ ْ ِّ ْ ِّ ْ ِّ َِّ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َُّ ُ َ َ ََ ُْ ٍَّ َِ َ ِ ثــــــم » ِ

يـــــــــــأمر بـــــــــــالكبش فينحـــــــــــى عـــــــــــن املـــــــــــذبح، ويـــــــــــدعو بـــــــــــاآلخر فيـــــــــــصنع بــــــــــــه يف 

اللهــم تقبــل «:  غـري أنــه يقــول يف الـدعاءاألشـياء كلهــا كـام صــنع بــاألول

ثــم يــأمر » مــن حممــد وأمتــه مــن مل يــذبح مــنهم مــن شــهد لــك بالتوحيــد

ْبأكبادمها فتشوى، فيأكـل منهـا ويطعـم أهـل بيتـه، ثـم يـأمر بكـل كـبش  ُ َ

مـــــــــنهام فيقـــــــــسم عـــــــــىل ثالثـــــــــة أثـــــــــالث، فـــــــــيطعم أهـــــــــل بيتـــــــــه الثلـــــــــث ويطعـــــــــم 

  . لثفقراء جريانه الثلث، ويتصدق عىل السؤال بالث

ًوقـــام فينـــا خطيبـــا يـــوم عرفـــة فحمـــد اهللا وأثنـــى عليـــه وذكـــر مـــا : قـــال

ُاشــــــــرتوا ضــــــــحاياكم واســــــــتعظموها واستـــــــــسمنوها «: شــــــــاء اهللا ثــــــــم قــــــــال

َّوال متاكـــــــــــــــــــسوا يف أثامهنـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــإنام خترجوهنـــــــــــــــــــا هللا عزوجـــــــــــــــــــل، وال يـــــــــــــــــــذبحن  َ َ َْ

أضـــــــــــــــــــاحيكم إال طــــــــــــــــــــاهر، وال يأكــــــــــــــــــــل منهــــــــــــــــــــا إال مــــــــــــــــــــؤمن واحــــــــــــــــــــرضوا إذا 

هللا لكـــم عنـــد أول قطـــرة مـــن دمائهـــا، وبكـــل بــــضعة ُذبحـــت فإنـــه يغفـــر ا

مــــــن حلمـهـــــا، وبكــــــل شـــــــعرة مــــــن شــــــعرها، وبكـــــــل صــــــوفة مــــــن صـــــــوفها، 
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ًحتـى عظامهـا وقروهنـا، تروهنـا حـسنات يـوم القيامـة يف كتـبكم وثقــال  َ ِ

  . »يف موازينكم

َّصىلفأخربنا نبي اهللا : قال ابن عباس ِعليـه ُاهللا َ ْ َ ـه َ ُوآ َوسـلم ََ ََّ أنـه  «َ

فلــــام فـــــرغ :  عليــــه الــــسالم آخــــر النهــــار مــــن يــــوم النحــــر، قــــالأتــــاه جربيــــل

يــــــا جربيـــــل هــــــل وافــــــق ذبحنــــــا هــــــذا أمــــــر اهللا : مـــــن الــــــوحي ســــــألته فقلــــــت

  . »نعم يا حممد لقد تبارش بذبحكم أهل السامء: تعاىل، قال
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أن يمـسك عـن شـعره وأظـافره وبـرشته أن يـضحي يـسن ملـن عـزم 
عـــــــرش أو مـــــــن حـــــــني عزمــــــه ولـــــــو بعـــــــد دخوهلـــــــا حلـــــــديث أم دخـــــــول العنــــــد 

َّصـــــىلقـــــال رســـــول اهللا : ســـــلمة ريض اهللا عنهـــــا قالـــــت ِعليـــــه ُاهللا َ ْ َ ــــــه َ ُوآ ََ 
َوســلم ََّ إذا دخلــت العــرش وأراد أحــدكم أن يــضحي فــال يمــس مــن «: َ

إذا رأيــــتم هــــالل ذي احلجــــة وأراد «: ويف روايـــة» ًشـــعره وبــــرشته شــــيئا
  . »عره وأظافرهأحدكم أن يضحي فليمسك من ش

وعليــــــــــــــه فـــــــــــــــإن اإلمـــــــــــــــساك عــــــــــــــن األخـــــــــــــــذ مـــــــــــــــن الــــــــــــــشعر ونحـــــــــــــــوه يكـــــــــــــــون 
  . ًمستمرا إىل أن يذبح أضحيته ولو آخر أيام الذبح

َّصىلوأعتـرب مـن رأى أن ذلـك سـنة قولـه  ِعليه اهللاُ َ ْ َ ُوآلـه َ َوسـلم ََ ََّ َ :
أنـــــــه يــــــدل عــــــىل االســـــــتحباب ال » فــــــال يمــــــس مــــــن شـــــــعره وبــــــرشته شــــــيئا«

للنبــي القالئـــد فيتقلـــد عائــشة أهنـــا كانــت تفتـــل عــىل الوجـــوب ملــا روتـــه 
رواه أهــــــــل » اهلـــــــدي ويبعــــــــث وال حيـــــــرم عليــــــــه يشء حتـــــــى يــــــــذبح اهلـــــــدي

الـــــسنن، فاســـــتدل بـــــذلك عـــــىل أن اإلمـــــساك عـــــن الـــــشعر واألظفـــــار إنــــــام 
  .هو سنة وليس بواجب
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  -:رشائط التذكية التي حيل معها املذكى مخسة

ً الــــذابح اإلســـــالم فــــإذا كــــان مـــــسلام فــــال فــــرق بـــــني أن يــــشرتط يف: األول

ًيكون رجال أم امرأة، صغريا كان أم كبريا، عدال كان أم فاسقا ً ً ً ً .  

ًأمــــــا ذبيحـــــــة الكــــــافر والكتـــــــايب ولــــــو صـــــــغريا ذميــــــا كـــــــان أم حربيــــــا فـــــــال  ً ً
جتـزئ وهـو مــذهب اهلـادي والقاسـم والنــارص، وعنـد الــصادق، وأيب 

  .  أهل الكتابحنيفة، والشافعي، جواز ذبيحة

ـــاين القــــصبة املجوفـــــة، : احللقــــوم:  األوداج األربعـــــة وهــــيِ كــــلُيْرَفــــ: الثـ
  . املركبة من الغظاريف وهو موضع جمرى النفس متصل بالرئة

جمــــــــــــــــــــــــــــرى الطعـــــــــــــــــــــــــــام والــــــــــــــــــــــــــــرشاب، والودجـــــــــــــــــــــــــــان عرقــــــــــــــــــــــــــــان يف : واملـــــــــــــــــــــــــــري

  . العنق صفحتي

وموضــــع الـــــذبح أســـــفل جمـــــامع اللحيــــني وهـــــو آخـــــر العنـــــق، والعنـــــق 

للــــــــــــذكاة أعــــــــــــاله وأســــــــــــفله وأوســــــــــــطه، لكــــــــــــن يــــــــــــستحب أن كلـــــــــــه موضــــــــــــع 

  . يكون يف أعاله ويف أسفل اللحيني
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  . ًأن يكون الذبح بيشء حاد سواء كان حديدا أو غريه:  الثالث

التـــسمية عنـــد الـــذبح مــن الـــذابح إن ذكـــرت فـــإن نـــسيها أو : الرابـــع

ًجهـــــــل وجوـهبــــــا، أو كــــــــان أخـــــــرس أو صــــــــغريا حلـــــــت مــــــــن غـــــــري تــــــــسمية، 

  . يزيد هنا عىل بسم اهللا واهللا أكربواملرشوع أن ال 

حتــرك يشء مــن شـــديد املــرض بعــد الــذبح ذنـــب أو رأس : اخلــامس

أو عـــــضو مــــــن أعــــــضائها حركــــــة يــــــدل عـــــىل أهنــــــا كانــــــت حيــــــة أو تطــــــرف 

بعينهـــــــــا فيحــــــــــل أكلهـــــــــا، وإن مل يتحــــــــــرك منهــــــــــا يشء بعـــــــــد ذبحهــــــــــا مل حيــــــــــل 

أكلهــــــــا، أمــــــــا الــــــــصحيحة فتحــــــــل وال يــــــــشرتط حركتهــــــــا بعــــــــد الــــــــذبح ألن 

  . صل احلياةاأل
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ًصــــــالة العيـــــــدين واجبـــــــة عـــــــىل كـــــــل مكلـــــــف مـــــــسلم ســـــــواء كـــــــان ذكـــــــرا أو 

َّصـــىلأنثــى وذلــك ملـــا ثبــت أنـــه  ِعليـــه ُاهللا َ ْ َ ـــه َ ُوآ َوســـلم ََ ََّ  الزمهـــا مجاعــة منـــذ َ
َّصـــــــىلُرشعــــــت إىل أن مــــــات، وانـــــــضم إىل هــــــذه املالزمــــــة أمـــــــره  ِعليـــــــه ُاهللا َ ْ َ َ 

ه ُوآ َوسلم ََ ََّ   .- صالة العيدين–بأن خيرجوا إىل الصالة  للناس َ

ًومــن األدلـــة أيــضا عـــىل وجوهبــا أهنـــا مــسقطة للجمعـــة إذا اتفقتـــا يف 

  .يوم واحد

  .من ارتفاع الشمس قدر ثالثة أمتار إىل الزوال: وقتها

ًأن ينـوي الــشخص أوال ثـم يكـرب تكبــرية اإلحـرام ثـم يقــرأ : صـفتها

ًا ويركــــع بثامنــــة ويــــتم الفاحتــــة وســــورة، ثــــم يكــــرب ســــبع تكبــــريات وجوبــــ

الركعــــــــة ثــــــــم يــــــــسجد ســــــــجدتني ثــــــــم يقــــــــوم للركعــــــــة الثانيــــــــة ويقــــــــرأ الفاحتـــــــــة 

ًوســــــــــورة ثــــــــــم يكــــــــــرب مخــــــــــس تكبــــــــــريات وجوبــــــــــا ويركــــــــــع بــــــــــسادسة ويتمهــــــــــا 

  . كالركعة األوىل ثم يسلم
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اهللا أكـــرب كبــريا واحلمـــد : ويــسن أن يفــصل بـــني كــل تكبريتـــني بقولــه

  . هللا كثريا وسبحان اهللا بكرة وأصيال

ًا فــــــات الــــــشخص ثـــــــالث تكبــــــريات يف الركعـــــــة األوىل مــــــثال فـــــــإن وإذ

  . اإلمام يتحملها وعىل املؤتم أن يكرب ما أدرك ال غري

أمـا لـو كانـت ثانيــة لإلمـام وأوىل للمـؤتم فيكــرب مـا أدرك مـع اإلمــام 

  .معه ويزيد تكبريتني بعد فراغ اإلمام من التكبريات ثم يركع

  . عة قبل الصالةوخيطب اخلطيب بعد الصالة، ويف اجلم
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وتكبــــــــري التــــــــرشيق ســــــــنة بعــــــــد كـــــــــل فريــــــــضة، وينــــــــدب بعــــــــد كــــــــل نافلـــــــــة 

اهللا أكــــرب اهللا أكــــرب ال إلــــه إال اهللا، اهللا أكــــرب اهللا أكــــرب وهللا احلمـــــد، : (وهــــو

ثــالث ) واحلمـد هللا عــىل مــا هـدانا وأوالنــا وأحــل لنــا مـن هبيمــة األنعــام

  .مرات

ـــه ـ ـ رفـــــــة إىل صــــــالة العـــــــرص اليـــــــوم مــــــن بعـــــــد صــــــالة الفجـــــــر يــــــوم ع: وقتــ

أي بعــد ثــالث وعـــرشين –الرابــع آخــر أيــام التــرشيق يــوم النفــر اآلخــر 

 .-صالة
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