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   فضيلة الشيخ األستاذ / فوزى محمد أبو زيد 
 ]بعض اللقاءات اإليمانية في البالد والنجوع 

                                المسائل الشرعية[ وبعضوأسئلة عن األضحية 
 

  [ـ الحلقة الثالثة والثالثون نجع حسان بقرية الضبعية ـ األقصر]السؤال األول: 
   1121ذي الحجة  7ق مواف 11/11/3112الجمعة: 

 هل النبي ضحَّى عن فقراء أمته؟
ع أن ُيضحي ة لبعض إخواننا الذي مل يستطع ولن يستطأُوضِّح نقطة جلية بالنسبأن أريد 

صلى اهلل عليو أو لكل األعوام، فأبشروا فإن رسول اهلل ـ فقري ألنو يف ىذا العام لقلة ذات اليد 
 كبار وذحبهما بيده، األول رال:  أررنني  أملحنيعندما ضحَّى أتى بكبشني  وسلَّم

 )اللهم ىذا عن زلمد وآل زلمد، والثاين رال: اللهم ىذا عن فقراء أُميت(. 
اإلنسان أو يقًتض ن ة كلهم إىل يوم القيامة، فاألمور الحتتاج إىل أفضحَّى عن فقراء األم

 .كرب نفسو ويقول: أريد أن ُأضحي، فالنيب ضحَّى عن الفقراء أرتعنييُ 
فهذه والفقري حضرة النيب ضحَّى عنك،  فاأُلضحية للمستطيع الذي يفيض عنو ادلال،

     ُبشرى طيبة لنا رتاعة ادلؤمنني إن شاء اهلل.
 

 السؤال الثاني:
 هل يشترط عمر اأُلضحية؟

أفىت فيها العلماء ادلعاصرين  مذكور يف الشريعة، ولكن جدَّت مستحدثات عصريةالعمر 
 يف؟ك العصر ـحبسب 

 رال العلماء: قد ف األصل كلو يف كل األنواع أن تكون مسينة
 قر ال يقل عن سنتني،بوال وادلاعز ال تقل عن سنة،أن اخلروف ال يقل عن ستة أشهر، 

 وىذا حبسب عصرىم ليكون فيها حلم.
يكون مثل أن وأصبح اآلن العجل شلكن يف ستة أشهر لما تطورت الوسائل العصرية حالياً ف
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 ـ اللحمكثرة كما أفتت دار اإلفتاء ادلهم ىو  ـ  فأصبح ىنا  ده ثالث أو أربع سنني،نالذي ع 
ستة أشهر يظن أن عمرىا التقديري سنتني  الذبيحة مسينة، ومن يراىا مع أن عمرىاوتكون 

حبسب الوسائل احلديثة للتسمني و اللحم ما فيها من فنحن نقدر عمرىا حبسب  حبسب اللحم،
 ىذا إن شاء اهلل، فهذه فتوى دار اإلفتاء. رناواليت دتشي يف عص

 فالفتوى العصرية حالياً رالت ـ وانتبو معي:
ىذا اجلدي عنده كم شهر؟ ستة أشهر، لكنك لو مل خيربك أحٌد بعمره وسألك عن عمره 

تقول: عمره سنة فيكون األمر   ؟يف عمره وأنت ال تعرف أن عمره ستة أشهر فماذا تقول
 الذي تراه. فعمره حبسب حلموكذلك، 

وعجل عمره ستة أشهر وفيو  أو عجل عمره سنتني ولكن ال حيمل حىت مائيت كيلو حلماً،
 يقول: عمره سنوات. هُ فمن ير إثنني طن من اللحم، 

 األحكام الشرعية إن شاء اهلل.من فادلهم أننا نقدر ريمة حلم اأُلضحية مبا ُبين عليها 
 

 السؤال الثالث:
 إلى ثالثة أقسام؟هل يجوز تقسيم اأُلضحية 

 فاجلماعة العلماء ذلم وجهة نظر فيقولون: الكالم األفضل،ىذا ىو 
 نستحسن أهنا توَّزع على ثالثة، دلاذا؟ ألهنم الحظوا أنوليس شرطًا ـ  نستحسن ـضلن 

 السلف الصاحل كلها كانت تُقسَّم على ثالثة، فسيدنا داود كان يُقسم األيام:أعمال 
 وثلٌث. حكم، ويوماً ألوالده، ثلٌث وثلثٌ ويوماً لليوماً هلل،  

من األنبياء كان ماشيًا وسحابة دتر من فورو، فسمع  يبنسيدنا رسول اهلل رال ذلم: أن 
لت ادلاء وخرج ز أرض فالن، فرأى السحابة ورد أن إسقواادللك الذي حيمل ىذه السحابة يقول: 

رال لو: أنت فالن؟ رال: إليو و ذىب إىل أن وصل إىل أرض رجٌل يرويها، فمنها خط ماء مشى 
يف السحاب يقول: اسقوا أرض فالن، فماذا تفعل  اً نعم ولكن كيف عرفتين؟ رال: مسعت صوت

 يف أرضك؟
رال لو: عندما يُثمر الزرع أرسمو على ثالث، ثُلٌث أرجعو للزرع مرًة ثانية، وثُلٌث أتصدق 



3 

 ىل بييت.راء وادلساكني، وثُلٌث ألوالدي وأبو على الفق 
ن اإلنسان إذا كان أاجلماعة العلماء أخذوا من ىذه األمور وما شاهبها أنو من األفضل ف

 لألرارب واجلريان، وثُلٌث ألىل البيت. ثلٌث للفقراء وادلساكني، وثُلثٌ يريد أن يوزِّع يوزعها على 
 ـ دلن؟ دلن حالو وسط.ولكن ىذا استحسان وليس رأياً ُملزماً 

فقراء ـ فأنتم عندكم   آكل اللحم إال كل شهر مرة ـ فأنا أعرففقري وال لكن إذا كنُت رجلٌ 
كلون اف القاىرة ويعيشون يف مصر كيف يأيف أكنىنا احلالة طيبة شوية ـ ولكن ىناك فقراء 

يبعون أرجلها بالكيلو، فيشًتي ىؤالء الفقراء يف القاىرة ويبيعونو الدجاج الذين يذحبون اللحم؟ 
 ويوردون عليها النار وىي اللحم الذي يأكلونو.اء ويطبووهنا ىذه األرجل ويضعوهنا يف ادل

فقر اهلل لو يوم العيد وُيضحِّي فمن أويأكلوىا كل شهر مرة أو ما شابو ذلك، فعندما يُيسر 
 ال أحد ـ فهو أوىل هبا ألنو صاحب ىذا احلق. من أوالده؟

فقال  فيها فقراء كثريون،أول ما دخل ادلدينة كان  صلى اهلل عليو وسلَّمسيدنا رسول اهلل 
 :صلى اهلل عليو وسلَّم
 خروا(.)ضحوا وال تدِّ 

وبعد ست  والباري كلو وزِّعو على الفقراء وادلساكني، ال يأخذ أحٌد شيئاً ـ يعين خذ نصيبك
 :صلى اهلل عليو وسلَّمفقال سنوات احلالة حتسنت والرخاء عمَّ الدولة، 

 )كلوا وادخروا(.
فال مانع أن خُيزِّن اإلنسان رطعة من اللحم تكفيو  راء رلَّ عددىم،ألن احلالة زادت والفق

 شهريين أو ثالثة لتكفيو يف ىذه ادلدة.
ضلًتمو ألنو رأي استحسان، لكن الظروف ختتلف من إنسان السادة العلماء ىنا  فرأيُ 

بسيطًا منها  أوزِّعها كلها، وآخذ شيئاً  إلنسان، فلو كنُت فقرياً آكلها كلها، وإن كنُت غري زلتاج
 أتذورو والباري على الفقراء وادلساكني.

 عملُت هبذه احلكمة فيكون شيٌئ طيب جداً: ثلٌث وثلٌث وثلٌث.إن و 
 

 السؤال الرابع: 
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ذي القعدة  39موافق  6/11/3111دينية للنساء بالكرنك: السبت  ]ندوة 
1121]  

 األضاحي؟جلود ما حكم بيع 
إذا بعنا اجللد ونتصدق بو فال مانع ـ ونصدق سنا، ولكن ال مانع ولكن ال نأخذ ذتنها ألنف

 أو نعطيو جلمعية خريية فال مانع، ولكن ال نأخذ مث ىذا اجللد ألنفسنا،بو وال نعطيو للمسجد ـ 
فيقول الرجل ادلضحي لزوجتو: بيعي ىذا اجللد  يف البيت، أو كما كان حيدث زمان، أو نصرفها

 ألنو شلنوع أن نبيعو.فيكف يكون ىذا؟ وخذيو لكي أنيت، 
 ولكن الفقري حيتاج دلثل ىذا. فإذا صلينا يف الطريق فهذا جيوز، ،وىل من ادلسجدوالفقري أ

  ورد نبَّهت من ربل على جزئية مهمة:
 على البابأيضاً مازالت من خرافات اجلاىلية فادلرأة عند الذبح دتأل يديها من الدم وتضعو 

  .ولألسف ما زالت موجودة إىل اآلن الم والرسول هنى عنها،فهذه من أعمال اجلاىلية ربل اإلس
لدم اصحيح أهنا ظاىرة ليست موجودة يف كل مكان ولكنها موجودة فتغمس يديها يف 

نت عملت ما يعملو ائط حبجة أن الشياطني ال تدخل، فأأو على احل وتضعها على الباب
والرسول هنى عنو، وسبحان اهلل الناس ألن ىذا ما يفعلو أىل اجلاىلية ربل اإلسالم الشياطني، 

 هنا ليست من دين اهلل عز وجل.دوىا مرًة ثانية ويعملوىا مع أجدَّ 
 

 السؤال الخامس:
 هل من الضروري شهود ذبح اأُلضحية؟

ليس شرطًا ولكن من األفضل أن يشاىدوىا، ولكن من ذبح يقول: بسم اهلل عن فالن 
 وانتهى ادلوضوع.زار أو من يقف وجواره وفالن البد أن يقول ذلك اجلوفالن وفالن 

 
 السؤال السادس:

 [1121ذي القعدة  39 موافق 6/11/3111 ]طفنيس ـ إسنا: السبت
 أيهما أفضل اأُلضحية أم زواج البنت أو اإلبن؟
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رلت لو أنا أريد أن ُأجهز إبين أو إبنيت، وادلال الذي أشًتي بو اأُلضحية سأشًتي بو  
 اأُلضحية فُأضحي. تكلفة اجلاىز ومعي ذتنلكن لو معي وىل، اجلهاز، فيكون اجلهاز أ

 والحج؟سؤال: 
، فمن ضمن شروط احلج يذبح ىناك ولكن امسو اذلدي، فليست احلج يذبح ىناك أيضاً يف 

 ذلا عالرة بذلك؟
 

  السؤال السابع:
  [1121ذي الحجة  1موافق  39/8/3111]الزقازيق 

 قيقة؟هل يجوز جمع النية بين اأُلضحية والع
ال يف أياٍم سلصوصة، يف أيام العيد ادلباركة وبعد صالة العيد إىل العصر اأُلضحية ال تُؤدَّى إ

 من رابع أيام العيد ـ فيم بني ىذه األيام.
وىذه سنة  لكن العقيقة تُؤدى يف أي ورت، ىذه سنة وىذه سنة، وىذه سنة للمتيسر،

 للمتيسر، وىذه ذلا أجرىا ونورىا، وىذه ذلا أجرىا ونورىا.
ألهنا فريضة تندرج حتت الفريضة، أن لسنة ولكن شلكن ل يتني،نأرتع بني  فال ديكن أن

فال ديكن أن صلمع بني السنتني يف أمٍر واحٍد ألن  ن ىذه سنة وتلك سنة،سنة، لك واألخرى
 جرىا ونورىا.سنة وذلا أ وىذه ،ىذه سنة وذلا أجرىا ونورىا

 
 السؤال الثامن: 

 [1121ذي القعدة  11موافق  9/1/3111]حدائق المعادي الجمعة 
 هل اأُلضحية سنة مؤكدة يجب أن أفعلها في كل عام؟

 :صلى اهلل عليو وسلَّملقولو اأُلضحية سنة مؤكدة دلن كان متيسراً، ومعو اإلستطاعة 
 ُمصالنا(. )من وجد سعًة ومل يضحِّي فال يقربنَّ 

 فال يعتذر.إذن من كان عنده سعة فالبد أن ينفذ ىذه السنة كل سنة وليس لو ُعذٌر، 
مرًة واحدًة يف العمر فال  أما من الجيد ىذه السعة فهي سنة يفعلها على ردر ما يف وسعو،
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مانع، يفعلها سنة ويًتكها سنة فال مانع، أو سنة كل مخس سنوات فال مانع على حسب ما يف  
 رال اهلل تعاىل: ،سعوو 

 التغابن(.61" )فَاتَـُّقوا اهلل َما اْسَتطَْعُتمْ "
على حسب اإلستطاعة، لكنها سنة أي من فعلها لو ثواهبا، ومن مل يفعلها فليس عليو وزٌر 

كان ثريًا وغنيًا ويرجو نوالو ويطمع يف حباءه   وليس عليو مؤاخذة وليس عليو معاتبة، إال إذا
 يضحي. الفقراء وحرمهم ومل

معاتبة: دلاذا مل تضحي وكان معك ادلال؟ وىؤالء فهذا ليس لو عقاب، ولكن يكون لو 
 تعطيهم؟ ألن كل واحد لو رلموعو حولو وطامعني فيو.لكل سنة الناس كانوا منتظرينك  

صلى وحكاه النيب  جر الذي ردره لك الوىاب،الثواب وفز باألوذ ففطادلا معك السعة 
 صحاب، ووسِّع ذلؤالء األحباب، ليوسع لك اهلل طوال العام إن شاء اهلل.لأل اهلل عليو وسلَّم

 
 السؤال التاسع:

 [1121ذي الحجة  9 موافق 2/1/3111]حدائق المعادي ـ الجمعة 
 ؟والفدو ما الفرق بين العقيقة والنذر واأُلضحية

عمل عقيقة فلو مل تُ عن نفسو بعد ما بُعث،  عقَّ  صلى اهلل عليو وسلَّمسيدنا رسول اهلل 
وىذا ىو الصحيح وىذا يشملنا كلنا، فلو مل يعقَّ عنك وكانت غري عنك فتعملها عن نفسك، 

  تكن معلومة للناس.تعارف عليها وملحىت مع األغنياء مل يكن مُ  موجودة زمان،
م ال، فهذا إذا كانوا عقُّوا عنو أفادلتيسر من باب اإلحتياط أن يعق عن نفسو، ألنو ال يعلم 

 ب اإلحتياط.من با
 سؤال: والعقيقة من الوليمة، فهل توزيعها كتوزيع اأُلضحية؟

، وجزء كما تريد جزء للفقراء ال مانعالذي جعلو العلماء للهدي،   نظامال العقيقة ليس ذلا 
  وديكنين أن آكل منها.لألغنياء ال مانع، 

نت نذرَت ا منو، فأيأكلو أن ىل البيت ألفممنوع  ،أما النذر فقط فهو ادلمنوع أن آكل منو
 كلو هلل.هلل وذحبتو فال تأكل منو شيئاً ف نذراً 
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فأىل البيت نأكل من العقيقة، وشرطها أيضًا أن ال طُلزِّن منها شيئًا يف الثالجة، ولكن  
 ، والباري يُوزع.نأكل مثل من يأكل

 لنذر فال يصح أن نأكل منو.اأما 
 سؤال: والفدو؟

ُت يف أمٍر ما عقيقة فأنا اآلن نويرف على النية حالياً، الفدو من ادلستحبات، وكل شيئ يتو 
و من ىذا اخلطر، فتكون من ىذه الشدة أكون عقيقة، أو نوى أن ىذا شكٌر هلل ألن اهلل أصلاه فت

 نيتو.
 نذر للمسجد؟  فلو

فهذا  ادلسجد أوىل بذلك، فنذرت هلل إذا ربنا صلَّى إبين من كذا سأفعمل للمسجد كذا،
 فهذا غري النذر.دم شيئاً ولكين أعملو طواعية مين، مقدم، لكن الثاين مل أُر نذر وىذاامسو 

 ولذلك النذر فريضة إذا مل أُنفذه فُأحاسب عليو يوم القيامة ألنين فرضتو على نفسي،
 فالبد أن ُأيف هبذا النذر.

ربل أن فال يبيع كالماً، ولكن الكلمة يتحكَّم فيها وىذا ليكون ادلسلم حكيمًا يف أروالو، 
إذا مل يستطع عملو فقد ألزم نفسو، وىي حىت يعرف إذا كان يستطيع أداءىا أم ال، فخُيرجها، 

 فريضة حياسبين عليها اهلل عز وجل.
ال مانع ألن فينوي العقيقة ألن النية حتدد العمل، تريد أن تقول يف نيتك: عقيقة وفداء ف

 العقيقة أصاًل فداء.
  رال:ها سيدنا رسول اهللفعندما سنَّ 

 )دُتيط هبا األذى(.
 عن ادلولود، فأصبحت ىي فداء للمولود.أي ترفع هبا األذى 

 
 السؤال العاشر:
 [1121جمادي الثانية  11موافق  11/1/3111]بنها ـ الجمعة 
 وما الفرق بينها وبين النذر واأُلضحية؟  ؟ما هي العقيقة
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وشلكن نها شيئًا لنا يف ثالجتنا، العقيقة شروطها أن يأكلها الفقراء واألىل، وال طلتزن م 
كما تشاء، وادلهم أن ال تقول   وومكن تدعوىم لألكل عندك أن توزعها مطهية،توزعها وشلكن 

 فممنوع أن تضع شيئاً يف الثالجة.الزوجة صلعل الفوذين لنا ونوزع اجلزء األمامي، 
و رطعة واحدة كغريه يكفيما وادلفروض أننا ال نأكل منها، فإذا أكلنا منها فيأكل كل واحد 

ما نوزعو للناس، ال ولكن كعتنا نصف كيلو ورطعة الناس ذُتن كيلو، ط، ومل صلعل رمن الناس
 وزَّع على الفقراء وادلساكني، واألىل أيضاً ذلم نصيٌب يف ىذه العقيقة.وباري العقيقة يُ 

 هل العقيقة كاأُلضحية؟ :سؤال
فإذا مل أكن زلتاج  كلها وليس فيو شيئ،اأُلضحية شيٌئ آخر، فإذا كنُت زلتاج فآكلها  

أوزعها كلها، إذا كانت احلالة وسط، آخذ منها جزء واألىل واألحباب جزء والباري للفقراء 
 وادلساكني، ما ردر ىذه القطعة أو ىذا اجلزء؟ العلماء رالوا: 

 تركها مباحة حسب إمكانياتلكن الشرع  وثلث وثلث، فهذا الكالم من عندىم،ثلث 
كل منها أىل ادلنزل فيكونوا كغريىم من الناس كل وإذا أ ان، لكن العقيقة توزع كلها،اإلنس

 واحد نفس النصيب.
 والنذر؟سؤال: 

حىت حاجياهتا ـ الكرشة  ، فلو نذرت أن أذبح أُوزعها كلها،النذر ال يُؤكل منو ويوزع كلو
   و.، ألنو نذر فُيوزع كلوالكبدة والرئتني والكراع وغريىا ـ توزع كلها

 
 السؤال الحادي عشر:

 [1122ذي الحجة  17موافق  1/11/3113]حدائق المعادي ـ الجمعة 
 ثالث أيام العيد؟ثاني أو هل يجوز ذبح اأُلضحية 

اأُلضحية: األئمة الذين جعلوا أيام التشريق ثالثة أيام على مذىب اإلمام مالك واإلمام 
 الثالثة.األيام أيب حنيفة جعال الذبح يف أيام التشريق، 

وآخرىم اإلمام الشافعي رال: إن أيام التشريق أربعة أيام، فيكون الذبح يف أربعة أيام، 
 ضحية.لألُ  غروب مشس اليوم الرابع، بعد غروب مشس اليوم الرابع فال يكون ىناك ثوابٌ 
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 استحسنت لكثرٍي من ول والثاين والثالث والرابع، وأنا يف ىذا العامفيصح الذبح يف اليوم األ 
فنجعلو طاعة هلل من صلة األرحام  ،يوم رتعةموافق ورلُت ذلم: إذا كان أول العيد ادلضحني، 

 ونذبح يف اليوم الثاين السبت، ونكون متفرغني لذلك.
 ولياًل فليس فيها شيئ. ابع هناراً و الر أو نذبح يف اليوم الثالث أ

 هار.لكن كره بعض األئمة الذبح بالليل، ورالوا: األفضل الذبح بالن
رضاه وكالمهم من أو  رضي اهلل عنواإلمام الشافعي فيكون بعد غروب اليوم الرابع وىو رأي 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمسنة رسول اهلل 
 

 السؤال الثاني عشر:
 [1122ذي القعدة  31موافق  9/11/3113]مقر الجمعية بمغاغة ـ الثالثاء 

 هل اأُلضحية أولى أم الزواج؟
يُنفق على كان إن  فية أن تكون مااًل زائدًا عن احلاجات الضرورية، ذكرنا أن شرط اأُلضح
 ز بيت الزوجية أوىل من اأُلضحية.جيهِّز بيتاً للزواج، فتجهيكان وإن  أيتام، فاأليتام أوىل بالنفقة، 

 فوهنا كما شئتم.يكوأنتم تفاأُلضحية دلن كان معو ماٌل زائد عن حاجاتو الضرورية، 
 محمد وعلى آله وصحبه وسلَّموصلى اهلل على سيدنا 
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