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ة الَشْحذ  عند  أنَّ ذبح األضحية أفضل ِمن التصدق بثمنها النَّقديإلى ِهمَّ
ة  أكثر علماء األمَّ

 

 .الحمد هلل، وسالٌم على عباده الذين اصطفى

 :وبعد

إلى أنَّ ذبح األضحية أفضل ِمن ــ رحمهم هللا ــ فقد ذهب أكثر العلماء 
 .التَّصدُّق بثمنها على الفقراء

 .والشافعي، وأحمد بن حنبل أبو حنيفة، :ِمنهم

وقال العالمة عبد الرحمن ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
 (:325/ 2" )اإلحكام شرح أصول األحكام"

ح ابن القي ِم وغيره بتأكد ُسن ِيتها، وأنَّ ذْبحها أفضل ِمن الصدقة » وصرَّ
وَعدلوا عن الصدقة بثمنها، وُهم ال  بثمنها، ألنَّه ملسو هيلع هللا ىلص وخلفاءه واظبوا عليها،

 اهـ.«يُواظبون إال على األفضل

البَناية "وقال الفقيه بدر الدين العَيني الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
 :، في ترجيح هذا القول(53/  22" )شرح الهداية

خلفاء ــ رضي هللا ألنَّ إراقة الدم في هذه األيَّام أفضل، ألنَّ النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص وال»
وا فيها، ولو كان التَّصدُّق أفضل الشتغلوا بِه  اهـ.عنهم ــ بعده َضحَّ

/ 22)" مجموع الفتاوى"وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ كما في 
222): 

والنَّحر أفضل ِمن الصدقة، ألنَّه يَجتمع فيه العبادتان البدنية والمالية، »
 اهـ.«، والصدقة والهدية عبادة ماليةفالذبح عبادة بدنية ومالية

تُحفة المودود "وقال اإلمام ابن قي ِم الجوزية ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
 (53: ص": )بأحكام المولود
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الذَّبح في موضعه أفضل ِمن الصدقة بثمنه، ولو زاد، كالهدايا »
ة واألضاحي، فإنَّ نفس الذَّبح وإراقة الدَّم مقصود، فإنَّه عبادة مقرون

قُْل إِنَّ َصاَلتِي } : ، وقال{فََصل ِ ِلَرب ِك واْنَحر } : بالصالة، كما قال تعالى
ِ اْلعَالِمين   .{ونُُسِكي وَمْحيَاي وَمَماتِي هلِل َرب 

ففي كل ِملَّة صالة ونَسيكة ال يقوم غيرهما مقامهما، ولهذا لو تصدَّق عن 
قم مقامه، وكذلك دم الُمتْعَة والِقران بأضعاف أَضعاف القيمة لم يَ 

 اهـ.«األضحية

ا قال الحافظ ابن المنذر النيسابوري ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ولمَّ
 :(2561:ــ مسألة 222/ 5" )اإلشراف على مذاهب العلماء"

العقيقة أحبُّ إليَّ ِمن أْن يُتصدَّق بثمنها على : "وقال أحمد وإسحاق»
 اهـ.«"المساكين

 : قال عقب ذلك

 اهـ.«إت ِبَاع السُّنن أفضل صَدق أحمد،»

  :واختار هذا القول

 .ابن تيمية، وابن قي ِم الجوزية، وابن باز، وابن عثيمين

 :وكتبه

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد

 


