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 ألضحيةبذبح الكافر الكتابي توكيل بحكم  الُمسِلم والُمسِلمةتبصير 

 

 لى، والن ِعمِ سنى، والصفات الع  الحمد هلل على ما له ِمن األسماء الح  
نا دمحم وعلى آله وأصحابه م على نبي ِ سل ِ ي وأ  صل ِ الظاهرة والباطنة، وأ  

 .وأتباعه

 :أيُّها المسلم ــ زادك هللا علًما بدينه ــ وبعد،

ي أضحيتَ األفضل أفإنَّ  ألنَّه فِعل النَّبي صلى هللا ، ه بيدهْن يَذبح الم ضح ِ
باشرة الق َرب أولى،  ،ْربَةٌ إلى هللا ــ جل  وعزَّ ــوق  عليه وسلم،  حيث وم 

ى النَّبِيُّ َصلَّ )) : قال أنس بن مالك ــ رضي هللا عنه ــ ى هللاُ َعلَْيِه َضحَّ
ي،  َوَسلََّم بَِكْبَشْيِن أَْملََحْيِن، فََرأَْيتُهُ َواِضعًا قََدَمهُ َعلَى ِصفَاِحِهَما، يَُسم ِ

 .((َويَُكب ُِر، فََذبََحُهَما بِيَِدِه 

 [ (.6611)، واللفظ له، ومسلم (5555)رواه البخاري ] 

أَنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ  )) :في حديث عائشة ــ رضي هللا عنها ــجاء و
َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر بَِكْبٍش أَْقَرَن، يََطأُ فِي َسَواٍد، َويَْبُرُك فِي َسَواٍد، َويَْنُظُر 

َي بِِه، فَقَاَل لََها ي اْلُمْديَةَ »: فِي َسَواٍد، فَأُتَِي بِِه ِليَُضح ِ ، «يَا َعائَِشةُ، َهلُم ِ
ثُمَّ أََخَذَها، َوأََخَذ اْلَكْبَش فَأَْضَجعَهُ، : ، فَفَعَلَتْ «ا بَِحَجرٍ اْشَحِذيهَ »: ثُمَّ قَالَ 

ٍد، َوِمْن »: ثُمَّ َذبََحهُ، ثُمَّ قَالَ  ٍد، َوآِل ُمَحمَّ بِاْسِم هللِا، اللُهمَّ تَقَبَّْل ِمْن ُمَحمَّ
ى بِهِ  ٍد، ثُمَّ َضحَّ ِة ُمَحمَّ  .((« أُمَّ

 [ (.6611)رواه مسلم ] 

عند حديث " )صحيحه"البخاري ــ رحمه هللا ــ في وقال اإلمام 
يَن بِأَْيِديِهنَّ ))  :جازًما ،(5556:رقم َوأََمَر أَبُو ُموَسى بَنَاتِِه أَْن يَُضح ِ
)). 

وَذكر الحافظ ابن َحَجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
 .وَصله َمن ،(16/ 61" )فتح الباري شرح صحيح البخاري"

 اهـ.«وسنده صحيح» :قال عقبهثُمَّ 
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َكاَن يَْنَحُر ))  :وثبت عن عبد هللا بن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه
 .((َهْديَهُ بِيَِدِه 

 [ (.645" ) الموطأ"رواه مالك في ] 

شرح "وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في 
 (:3611:ــ عند حديث رقم 331 /31" )صحيح مسلم

َواْنَكفَأَ َرُسول َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َكْبَشْيِن فََذبََحُهَما )) : قوله»
إجزاء الذَّكر في األضحية، وأنَّ األفضل أْن يَذبحها بنفسه،  :فيه ((

ْجَمٌع عليهما  اهـ.«وهما م 

بداية المجتهد "هللا ــ في كتابه  وقال الفقيه ابن ُرشد المالكي ــ رحمه
 :(446/ 1" )ونهاية المقتصد

ي هو الذي يَلي ذبح » ا الذابح فإنَّ العلماء استحبُّوا أْن يكون الم ضح ِ وأمَّ
 اهـ.«أضحيته بيده

 :قلت

ي في ذْبح أو نَْحر أضحيته ُمسلًما جاز باتفاق  ــــ فإْن وكََّل الُمضح ِ
 .العلماء

عن جابر بن عبد هللا ــ رضي هللا  ،(6165) ِلَما أخرجه مسلموذلك 
اْنَصَرَف إِلَى اْلَمْنَحِر فَنََحَر ثَََلثًا َوِست ِيَن بِيَِدِه، ))  :عنهما ــ أنَّ النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص

 .((ثُمَّ أَْعَطى َعِليًّا فَنََحَر َما َغبََر 

التمهيد "تابه وقال الحافظ ابن عبد البَر ِ المالكي ــ رحمه هللا ــ في ك
 :عقب هذا الحديث( 301/ 1" )ِلَما في الموطأ ِمن المعاني واألسانيد

جل نَْحر َهديه بيده، وذلك عند أهل العلم  :وفيه ِمن الِفقه» أْن يَتولى الرَّ
ستحسَ  ستحب م  وألنَّها ق ربة إلى هللا ــ  ن، ِلفعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذلك بيده،م 

 .عزَّ وجلَّ ــ فمباشرتها أولى

وجائز أْن يَنَحر الَهدى والضحايا غير صاحبها، أال تَرى أنَّ علي بن 
أبي طالب ــ رضي هللا عنه ــ نََحر بعض َهدى رسول هللا صلى هللا 
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وهو أْمر ال ِخالف بين العلماء في إجازته، فأْغنَى عن ، عليه وسلم
 .فيهالكالم 

ا إذا كان صاحِ  ب الَهدي أو الضَّحية قد أَمر بِنَْحر َهديه أو ذْبح وأمَّ
أضحيته، فال ِخالف بين الفقهاء في إجازة ذلك، كما لو وكَّل غيره 

 اهـ.«بشراء َهديه فاشتراه، جاز بإجماع

بداية المجتهد "وقال الفقيه ابن ُرشد المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
 :عن األضحية (446/ 1" )دونهاية المقتص

ل غيره على الذبح»  اهـ.«واتفقوا على أنَّه يجوز أْن ي وك ِ

وقال الفقيه الشافعي أبو زكريا النَّووي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
 (:181/ 8" )المجموع شرح الُمهذَّب"

 اهـ.«أجمعوا على أنَّه يجوز أْن يَستنيب في ذبح أضحيته مسلًما»

ــ عند  616/ 61" )صحيح مسلم"في شرحه على أيًضا قال وبنحوه 
 (.6611:حديث رقم

 :ونَقل اإلجماع أيًضا

/ 1" )الع دة في شرح العمدة"عالء الدين ابن العطَّار الشافعي في 
فتح الباري شرح صحيح "، وابن َحَجر العسقالني الشافعي في (6115
ناوي الشافعي(5555:ــ عند حديث رقم 16/ 61" )البخاري في  ، والم 

: ــ عند حديث رقم 164/ 5" )فيض القدير شرح الجامع الصغير" 
 .، وغيرهم(1115

 :تنبيه ُمِهم

شرح صحيح "قال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في 
 (:3611:ــ عند حديث رقم 316/ 31" )مسلم

ل مسلًما فقيًها بب: قال أصحابنا» اب الذبائح واألفضل ِلَمن وكَّل أْن ي وك ِ
 اهـ.«والضحايا، ألنَّه أعَرف بشروطها وس ننها
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ي في ذْبح أو نَْحر أضحيته وإْن  ــــ ا، راهقً مُ أو  ،مرأةاوكََّل الُمضح ِ
 .جاز، وهو مذهب األئمة األربعة، بل نُِقل على ذلك اإلجماع

الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  قال الفقيه عون الدين ابن ُهبيرةحيث 
حاح"  (:ــ قسم اختَلف العلماء 113/ 3" )اإلفصاح عن معاني الص ِ

واتفقوا على أَنَّ ذْبح العَْبد ِمن المسلمين في الجواز كالحر ِ وامرأة ِمن »
جل راهق في ذلك كالرَّ  اهـ.«المسلمين، والم 

 .األئمة األربعة :أي "واتفقوا: "عني بقولهويَ 

رحمه هللا ــ في كتابه ــ النيسابوري وقال الحافظ ابن الُمنذر 
 :(111-411/ 1)" اإلشراف على مذاهب العلماء"

بى وام أهل العلم الذين حفظنا عنهم على إباحة أكل ذبيحة الصَّ أجمع عَ »
 .ؤتى عليهي   بح، وأتيا على ما يجب أنْ والمرأة، إذا أطاقا الذَّ 

عبي، وعطاء، والحسن ابن عباس، والشَّ  :عنه ذلك نان حفظمَّ ومِ 
سعد،  خعي، ومالك، والثوري، والليث بنجاهد، والنَّ البصري، وم  

عمان والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنُّ 
 .وأصحابه

، وكذلك قال (( تؤكل )): في ذبيحة الصبي: وقال جابر بن عبد هللا
 .وس، والقاسم بن دمحمطا

ن ن إجماع مَ مع ما ذكرناه مِ  ،ة على إباحة أكل ذبيحة المرأةجَّ لح  ن اومِ 
رعى على آل امرأة كانت تَ  إنَّ )) : في حديث ابن عمر، حفظنا قوله

ه، حت بَ ا فذبَ رً جَ تموت، فأخذت حَ  كعب بن مالك فخافت على شاة أنْ 
 اهـ.«(( هم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بأكلهاوأمرَ 

 (.5515و  5511" )قد أخرجه البخاري في صحيحه وحديث المرأة،

 .إقرار النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ِلذكاة المرأة، بدليل أمِره بأكل ما ذبحته :وفيه

ي في ذْبح أو نَْحر أضحيته  ــــ : ــ وهو اِكتابيًّ  اكافرً وإْن وكََّل الُمضح ِ
ة أهل العلم مع اليهودي والن صراني ــ   .الكراهةجاز عند عامَّ
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شرح "قال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في  حيث
 (:3611:ــ عند حديث رقم 316/ 31" )صحيح مسلم

ضحية عن أه، ووقعَت التَّ زَ نزيه، وأجْ وإْن استناب كتابيًّا ك ِره كراهية تَ »
ل وك ِ إال مالًكا فى إحدى الروايتين  هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة،، الم 

زها ِ  اهـ.«عنه، فإنَّه لم ي جو 

وقال الفقيه أبو العباس القرطبي المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
ــ عند حديث  111/ 3" )الُمفِهم ِلَما أشكل ِمن تلخيص كتاب مسلم"

 :(3610:رقم

ي، فأجاز ذلك عطاء ابتداًء، وهو أحد قول» م ِ ي مالك، واخت ِلف في الذ ِ
ال ي جزئه، وعليه إعادة األضحية، وَكِره ذلك : وقال في قوٍل له آَخر

ة األمصار، إال أنَّهم قالوا ة أئمَّ ي جزئه إذا : جماعة ِمن السَّلف، وعامَّ
 اهـ.«فَعَل

ــ  461/ 1)" إكمال الَمْعلم بفوائد مسلم"وبنحوه أيًضا جاء في كتاب 
 .المالكي ــ رحمه هللا ــ لقاضي عياضل، (6611:عند حديث رقم

قول هللا سبحانه في ِمن أهل الذَّكاة كالمسلم  الكافر الكتابي أنَّ  يَد لُّ علىو
 .{َوَطعَاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُكْم }  :سورة المائدة

عند  ،(113/ 3" )تفسيره"وقال العَلمة السعدي ــ رحمه هللا ــ في 
 :هذه اآلية

لكم يا معشر المسلمين دون باقي  ذبائح اليهود والنَّصارى حاللٌ  :أي»
نتسبون للمسلمين، وذلك ألنَّ أهل الكتاب يَ  الكفار، فإنَّ ذبائَحهم ال تَِحلُّ 

 اهـ.«إلى األنبياء والكتب

وقال الفقيه عون الدين ابن ُهبيرة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
حاح"  (:ــ قسم اختَلف العلماء 113/ 3" )اإلفصاح عن معاني الص ِ

يجوز : فقال أبو حنيفة والشافعي تابي؟واختلفوا هل يجوز أْن يذبحها كِ »
وعن أحمد ، ال يجوز أَْن يذبحها إال مسلم: وقال مالك، مع الكراهة

 اهـ.«روايتان كالمذهبين، أشهرهما الجواز
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الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  وقال الفقيه جمال الدين الصردفي
 (:408/ 3" )المعاني البديعة في معرفة اختَلف أهل الشريعة"

ي كره أْن يَستنيب في ذْبح أضحيته : عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء»
ال يجوز، فإْن استناب َمن َذكرناه : وعند مالك، وي جزئه ،أو َهديه يهوديًا

 اهـ.«لحموذبحها لم ي جزئه، وكانت شاة 

ن نُقل عنه الجواز ِمن التابعين إبراهيم النَّخعي، وعطاء بن أبي  :وِممَّ
هري  .رباح ــ في رواية صحيحة عنهما ــ، والزُّ

وقال اإلمام ُموفَّق الدين ابن قُدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
 (: 186/ 31" )الُمغني"

ملته أنَّه ي ستحب أْن ال يذبح األضحية » إال مسلم، ألنَّها ق ربة، فال وج 
يًّا في ذبحها جاز مع الكراهة ، يَليها غير أهل الق ربة، وإْن استناب ِذم ِ

كي عن أحمد، نذروهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وابن الم   ال يجوز : وح 
 .وهذا قول مالك، أْن يذبحها إال مسلم

ن َكِره ذلك ، وابن عباس، :وِممَّ وجابر ــ رضي هللا عنهم ــ، وبِه  عليٌّ
 اهـ.«يرينقال الحسن، وابن سِ 

 :قال ــ رحمه هللا ــ في ترجيح الجواز مَّ ثُ 

أنَّ َمن جاز له ذْبح غير األضحية، جاز له ذْبح األضحية  :ولنا»
م، كبناء المساجد ويجوز أْن يَتولى الكافر ما كان ق ْربة للمسل، كالمسلم
ج ِمن الخالف، وإْن ذبَحها ، والقناطر ستحب أْن يَذبحها المسلم ِليَخر  والم 

 اهـ.«بيده كان أفضل

/ 1" )الُمحلَّى"وقال الفقيه ابن حزم الظاهري ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
 (:681:مسألة رقم – 44

ي رجاًل كان أو امرأة أْن يَ » ذبح أضحيته أو يَنحرها ونَستِحبُّ للم ضح ِ
، أجزأه، وال  بيده، فإْن ذبحها أو نََحَرها له بأْمره مسلم غيره، أو كتابِيٌّ
وقولنا هذا، هو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأبي ، حَرج في ذلك

 اهـ.«سليمان
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البَناية "وقال الفقيه بدر الدين العَيني الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
 :، بعد ِذكر الجواز عند الحنفية(36/  31" )شرح الهداية

ال : نذر، وقال مالكور، وابن الم  ه قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثَ وبِ »
 اهـ.«يجوز أْن يذبحها إال مسلم

ن ُرويَت عنه الكراهة ِمن التابعين بير، والحسن سعيد بن ج   :وِممَّ
بر، وعطاء بن ابي رباح ساني، ومجاهد بن جَ البصري، وعطاء الخرَ 

 .في رواية، وعامر الشَّعبي، وطاوس بن كيسان

أَنَّهُ َكِرَه أَْن يَْذبََح ))  :وجاء عن جابر بن عبد هللا ــ رضي هللا عنهما ــ
 .((النُُّسَك إَِّلَّ ُمْسِلٌم 

إتحاف "، و (1161" )المطالب العالية"أخرجه أحمد ابن منيع كما في 
 .إسناده حسنب (4156" )الِخيَرة الَمَهرة

 .ي هللا عنهم ــعلي بن أبي طالب، وابن عباس ــ رض :وجاء نحوه عن

حلَّى"وضعَّفهما ابن َحزم الظاهري ــ رحمه هللا ــ في كتابه  / 1" )الم 
 (.651:مسألة رقم – 45

 :ثُمَّ قال بعد ذلك

بير،  :إال أنَّه عن» الحسن، وإبراهيم، والشَّعبي، وسعيد بن ج 
 اهـ.«صحيح

 :انتنبيه

ل  :التنبيه األوَّ

ُمفيد األنام "قال الفقيه ابن جاسر الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
 (:633:ص" )ونور الظَلم في تحرير األحكام لحج بيت هللا الحرام

راد األصحاب» مي الكتابي في ذبيحة َهدي المسلم  :وم  جواز توكيل الذ ِ
أو أضحيته إذا كان الكتابي يَذبح األضحية أو الَهدي أو يَنحرهما في 

عتبَرة  .موضعه الشرعي بشروطه الم 
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ا إْن كان يَ  ذبحها بضرِب المسامير أو الفؤوس في الرأس ونحوه، أو أمَّ
من، فإنَّه ال يَصحُّ  بالكهرباء كما عليه عمل بعض النصارى في هذا الزَّ
فة ال  توكيله، وال تَِحلُّ ذبيحته بذلك، ألنَّ ذْبَحه للبهيمة على هذه الص ِ

ى ذكاة، كم الَميتَة، فهي حرام كما لو  ي سمَّ وال تَِحلُّ بذلك، بل حكمها ح 
 اهـ.«فَعَل ذلك مسلم، وأولى

 :ثانيالتنبيه ال

اإلشراف "قال الحافظ ابن الُمنذر النيسابوري ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
 (:443/ 1" )على مذاهب العلماء

بى ن أهل العلم على إباحة ذبيحة الصَّ ن نحفظ قوله مِ ع كل مَ أجمَ »
 .جبيا كما يَ وذكَّ  ،وعقاله ،ن أهل الكتاب إذا أطاقا الذبحوالمرأة مِ 

 الشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، ُّ :ن حفظنا ذلك عنهمَّ فمِ 
 اهـ.«ه نقولوبِ ، وأصحابه

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  وقال اإلما موفَّق الد ِ
 (:133/ 31" )المغني"

بح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ن أمكنه الذَّ كل مَ  أنَّ  :ملة ذلكوجُ »
ا كان أو رًّ ح   ،اا أو صبيًّ بالغً  ،أو امرأة ، كانأكل ذبيحته رجاًل  ذبح حلَّ 

 اهـ.«اال نعلم في هذا خالفً  ،اعبدً 

ي في ذْبح أو نَْحر أضحيته  إنْ و ــــ غير كتابي،  اكافرً  وكََّل الُمضح ِ
يخي،  ندوسي،والهُ والبُوذي،  ي، والمجوسي،كالكافر الوثن والس ِ

يَِحلُّ أكل ما َذبحه أو  فَل، وأشباهموالُمرتد، والُملِحد، والََّلِديني، 
 .، وقد نُِقل اتفاق أهل العلم على ذلكنَحَره

قال الحافظ ابن عبد البَر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه حيث 
 :(131 /33) "اَّلستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار"

 اهـ.«ؤكل ذبيحتهى هللا لم ت  مَّ ي لو سَ جوسي والوثنِ المَ  وأجمعوا أنَّ »

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  موقال اإلما موفَّق الد ِ
 (:161/ 31" )غنيالمُ "
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اة له أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته إال ما ذكَ »
 اهـ.«أجمعوا على إباحتههم كالسمك والجراد فإنَّ 

 (:168/ 31)وقال أيًضا 

كم ح   ،وغيرهم ،والزنادقة ،بدة األوثانن عَ كم سائر الكفار مِ وح  »
المجوس في تحريم ذبائحهم وصيدهم إال الحيتان والجراد وسائر ما 

ه ال يزيد بذلك عن موته بغير باح ألنَّ ما صادوه م   فإنَّ  ،باح ميتتهت  
 اهـ.«سبب

/ 13) "مجموع الفتاوى"ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ كما في وقال اإلمام 
 :عن تحريم ذبائح المجوس (301

 اهـ.«ع عليه بين الصحابةجمَ ذلك م   إنَّ : وقد قيل»

أحكام أهل "وقال اإلمام ابن قي ِم الجوزية ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
 :عن المجوس (61/ 3)" مةالذ ِ 

 رضي هللا عنهمــ ن الصحابة فاتفاق مِ  ا تحريم ذبائحهم ومناكحتهموأمَّ »
وإفتاءه  ،ه القياسهذا أنكر اإلمام أحمد وغيره على أبي ثور طردَ ولِ  ــ،
حيث أقدم على  ،ودعا عليه أحمد ،وجواز مناكحتهم ،ل ذبائحهمبحِ 
ا قياسً  والصحابة كانوا أفقه وأعلم وأسدَّ  ،خالفة أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصم  

 اهـ.«اورأيً 

ــ رحمه هللا ــ في كتابه  دمحم بن الحسن التميمي الجوهريوقال الفقيه 
 :(13:ــ رقم 11: ص)نوادر الفقهاء "

ه ذبيحة المرتدين حرام على المسلم، إال األوزاعي فإنَّ  وأجمعوا أنَّ »
 اهـ.«أحلها

 

 :وكتبه

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد


