[بسمميحرلا نمحرلا هللا ]

[متهيد] كحن عؾى أبواب عقد الـحر الؿبارك الذي تسنن يقنه

األضحقة ،يؿن األكسب أن كذكر قراء «البصائر» ببعض منا تععؾن

هبذه السـة العظقؿة يف اإلسنمم منن الحؽنم واألحؽنامم وكؿفند
لذلك بؽؾؿة موجزة يف الؼرابقن والذبائح.
[تقريب القرابني شريعة هن قبلنا] تؼريب للؼبرلنق

وذبح الذبائح هلل  ۵شعقرة منن العنعائر الؼدتؿنة وعبنانة منن
العبانات األولى العي عريفا اإلكسان مـذ عرف الندتن ،لفنذا لنم
تخل مـفا شنرتعة منن العنرائإل اإللفقنة يف وقنت منن األوقنات،
ۡ ُ
وقارئ الؼرآن تدرك قندم ذنذه العبنانة منن قولنه َ ﴿ : ۵وٱثلُ
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لۡلح ِ ِِۡ َ بََّلق َ ََّۡقنلق﴾ إلن[ ،،الؿائندة]27:
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ُوتدرك شقوعفا وذتوعفا يف األمم الؿاضقة من قوله ﴿ :۵ول ِ
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ٱۡلىع ٰ ِمِۗ ﴾[الحج.]34:
[أنىاع القرابني يف الشريعة] وكصقب األمة اإلسممقة

من ذذه الذبائح مـحصر يف ثمثة:

[سنية األضحية] أما األضحقة العي ذي موضوعـا يفي

سـة ممكدة عؾى من ال تجحف به ثؿـفا.

[سبب هشروعيتها] وسبب معروعقعفا يداء ولند إبنراذقم

الخؾقل عؾقه السمم من الذبح الذي أكبلكا اهلل عـه يف الؼرآن بؼوله:
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وفدينًٰ بِِۡب ٍح عظِيم  ﴾١٠٧إل[ ،الصايات]

وقد كان الجاذؾقون تذبحون الععقرة وذي شناة تنذبحوهنا يف

رجننب قرباكننا ألوثنناهنم وأصننـامفم ،يؾؿننا جنناء اإلسننمم أمننر
الؿسننؾؿون اسننعحبابا بننذبحفا هلل  ۵حعننى سننـت األضننحقة
يـسخعفا ،وإكؿا سـت األضحقة لعذكقر الؿسؾؿقن بنالبمء الؿبنقن
الذي ابعؾي به أبوذم إبراذقم الخؾقل وابـه إسؿاعقل ڽ.
[حكوةةة هشةةروعيتها] ومننن حؽؿننة معننروعقعفا أتضننا

من أجرذا قؾقل وال كثقر ،ومعـى وقوع الدم من اهلل بؿؽان قبل أن
تؼننإل مننن األرق تحؼق ن قبولفننا وسننرعة حصننول أجرذننا ،ويف
«صحقح ابن ماجه» يقؿا رواه الحاكم وغقره :قال أ ْصحاب رس ِ
ول
ِ
ِ
ِ
ِِ
اهلل ﷺ :تا رسنول اهللم منا ذنذه األضناحي؟ قنالُ « :سبـَّ ُة َأنِبق ُؽ ْ
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َذ ْكبِب ِ » ،قالنت :تننا رسننول اهللِم ألـننا خاصن ًة أ ْذن ِل البقن ِ
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ومن األحانتث الوارنة يف الرتذقب منن تنرك األضنحقة منإل
ِ
الؼدرة عؾقفا ما صححه الحاكمَ « :م ْ َو َجدَ َس َعة رَ ْن ُي َضحي َف َؾ ْ
بلكَا»  ،ومنن أجنل ذنذا العلكقند النوارن يف
ُي َضح َفلَ َي ْح ُضب ْر ُم َص َّ
الصندقة الؽثقنرة ِ
ِ
والععْن
األضحقة ترغقبا وترذقبا يضنؾت عؾنى
وكاكت أوكد من السـن.
[بعض أحكاهها وهسائلها] وأحؽام األضحقة ومسائؾفا

الفديم وذو ما تذبح تؼربا إلى اهلل يف مـى.

العوسعة عؾى العقنال يف تنوم العقند بؿنا تلكؾوكنه مـفنا ،وإنخنال

والعؼقؼةم وذي ما تذبح عن الؿولون يف توم سابعه.

السرور عؾى قؾوب الػؼراء بؿا تعصدق بنه عؾنقفم مـفنا ،وجؾنب

كثقرة مػصؾة يف كعب الحدتث والػؼه :مـفا ما تمخذ من كصوص

مونات األصدقاء بؿا تفدى إلقفم مـفا.

الحدتث ،ومـفا ما ترجإل إلى اجعفانات أئؿة الؿذاذب ،وكؽعػي

واألضحقةم وذي ما تذبح توم عقد األضحى .
َ ۡ
َ ّ
وتعؿل آتة الؽوثر﴿ :ف َص ُِ ل ََِّ َِّك َوٱۡنَ َّۡ [ ﴾٢الؽوثر] ذذه
الؼرابقن الثمثة ،لععؿقم األمر بالـحر يقفا.
[القرابني هن األنعام] وذذه الؼرابقن مخعصة باألزواج

الثؿاكقة من األكعام :الضلن ذكرذا وأكثاذا ،والؿعز ذكرذا وأكثاذا،
واإلبل ذكرذا وأثـاذا ،والبؼر ذكرذا وأكثاذا ،يم تؽون من الطقر
والوحشم ألن الـبي ﷺ وأصحابه رضوان اهلل عؾقفم إكؿا ضحوا
وأذدوا وعؼوا من اإلبل والبؼر والغـم.
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[أحاديةةع عةةن أألضةةحية] وقنند ورنت عننن الـبنني ﷺ

بذكر ما ال غـى لؾؿسؾؿقن عن عؾؿه من ذذه األحؽام:

أحانتث كثقرة مرغبة يف األضحقة وحاضة عؾقفا يؿن ذلنك منا يف

[األيضل يف األضحقة] يؿن ذلك بقان األيضل من األكعام يف

صحقحي ابن ماجه والرتمذي عن عائعة ڤ أن رسنول اهلل ﷺ
قالَ « :ما َط ِؿ َل آ َد ِمي ِم ْ َط َؿ ٍل ي ْو َم للـ َّْحرِ َأ َح َّ إِ َلى لهَّللِ ِمب ْ إِ ْْ َبرل ِ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
للدَّ ِم؛ إِكَّه َلت َْلتِي َي ْو َم ل ْل ِؼ َق َام ِة نِ ُؼ ُروك َفا َوأ ْش َعار َْا َوأ ْض َلف َفباَ ،وإ َّن للبدَّ َم
َل َق َؼ ُع ِم َ لهَّللِ نِ َؿؽ ٍ
بع ِمب َ لرَ ْر ِ َ .فطِق ُببول نِ َفبا َك ْػابا».
َان َق ْب َل َأ ْن َي َؼ َ

األضحقة :معفور منذذب مالنك ﭬ أن األيضنل يف الضنحاتا

ومعـى إتقاهنا توم الؼقامة بؼروهنا وأشعارذا وأظميفا أكه ال تػوت
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الضلن ،ثم الؿعز ،ثم البؼر ،ثم اإلبلم وذكر كل صـف أيضل منن
إكاثِه ،وإكاثه أيضل من ذكور ما بعده يف الرتتقب.
[سن األضحقة] وأما أقل ما تجزئ منن أسنـاهنا وأعؿارذنا:
الضلن -وذو الؿعفور الداخل يف السـة الثاكقة نخوال
يالجذع من َّ
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ما ،-والثـي مؿا سوى الضنلنم وثـني كنل بحسنبه :يثـني الؿعنز

الؿسؾؿقن بعصحقح الـقة ،وقصند العسنـن يف األضنحقة ،وصندق

الداخل يف الثاكقة نخوال بقـا ،وثـي البؼر الداخل يف الرابعة ،وثـني

العؼرب إلى اهلل هبام يفي أخت الفدي ،شعقرة معروعة لعؽبقنر اهلل

اإلبل الداخل يف السانسة ،ينذا كاكت الضحاتا نون ذذه األسنـان

عؾى ما ذدى ،وشؽره عؾى ما أكعم ،ال لؿباذاة الرجال ،وال لؾفنو

الؿعقـة لم تجزئ.

الصبقان.

[وقت الذبح] والوقت الؿعروع الؿعقن لألضحقة بعد صمة
ِ
ِ
وذبحنه لنم تجنزئ:
وذبحه ،ينن ذبحت قبل صمة اإلمنام
اإلمام
يػقؿا اتػ عؾقه من األحانتث ما روي ع ْن جـْد ِ
ب ْب ِن س ْػقان ﭬ
قال :ش ِفدْ ت األ ْضحى منإل رس ِ
نول اهللِ ﷺ ،يؾ َّؿنا قضنى صنمته
بِالـ ِ
للص َل ِة َف ْؾ َق ْذ َن ْح
َّاس كظر إِلى غـ ٍم قدْ ذبِح ْت يؼالَ « :م ْ َذ َن َح َق ْب َل َّ
َشاة َم َؽاك ََفاَ ،و َم ْ َل ْ َي ُؽ ْ َذ َن َح َف ْؾ َق ْذ َن ْح َط َؾى ْلس ِ لهَّللِ».

وتؿعند وقنت النذبح منن ضنحوة القنوم األول إلنى غننروب

العؿس من القوم الثالث ،ولؽـفا ال تذبح ً
لقم لورون الـفني عنن

ثم ذي ذكرى عظقؿة ،وعظقؿة جدا ،تـػ ،يف الؿسنؾؿقن منن
روح العضحقة ،وتعطقفم مثاال صانقا لإلسمم الح  ،الؿعجؾي يف
عؿل الخؾقل وابـه ڽ.
ولو أن الؿسؾؿقن ورثنوا منن أبنقفم إبنراذقم ،ذلنك الخؾن
العظقم ،يضحوا بلعز منا تؿؾؽنون يف الوجنون ،يف مرضناة النرب
الؿعبون ،لعاشوا عقعة األحرار ،وماتوا موتنة األبنرار ،والعحؼنوا
بجوار الؿصطػقن األخقار ،يف جـات تجنري منن تحعفنا األهننار
وكعم عؼبى الدار.

[السممة من العقوب] وتجب يف األضحقة أن تؽنون سنالؿة
من العقوب إال ما خف مـفا.

بقلن األستاذ



[الصػة الؽامؾة] والصػة الؽامؾة الؿسعحبة يقفا :أن تؽون

حمود العيد
رمحه اهلل

كبعا سؿقـا ،يحم ،أقرن ،أمؾح (بقاضه تغؾب عؾى سوانه) ،تـظر

العضى جبوعية العلواء املسلوني

بسوان (ما حول عقـقه أسون) .
[ال تباع شيء مـفا] وال تباع من األضحقة لحم وال جؾند وال
شعر وال غقر ذلك ،كؿا تؿـإل أن تعطى شيء مـفا أجرة لؾذبح.
[العؿل يف لحؿفا] واأليضل لؾؿضحي يف توزتعفا :أن تلكل
مـفا ،وتعصدقم بم حد يف األكل وال يف الصدقة ،وال بلس أن
تفدي ،أو تدخر مـفا.
[هىعظة وذكري] وال تػوتـنا يف الـفاتنة أن كنذكر إخواكـنا
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م،ببروطقتفا ،مببا ورد فقفببا مبب أحاديبب للتر قبب

[مجؾة البصائر :السـة األولى ،العدن العاسإل]

مسنؾؿا،
ينن لم تؿؽـه لسبب من األسباب ،يؾقوكنل عؾنى النذبح
ً
وتسعحب أن تؽون مصؾقا.

تؿفقببد ،سببـقة لرحببحقة ،سببب م،ببروطقتفا ،حؽؿببة
وللترْق  ،نعض أحؽامفا وماائؾفا ،موطظة وذكرى

ذلك.
[من تؾي الذبح] واأليضل لؾؿضحي أن تؾي النذبح بـػسنه،

األُضحية
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