
 الهدي واألضحیة والعقیقة
 التصدق بثمن األضحیة

 
 هل �جوز �أن أتصدق بدل أن أضحي؟  :السؤال
نها مما ینبغي تعظیمها واستسمانها وطلب ، وأال شك أن األضحیة من شعائر هللا :الجواب

وهذا من فضل  ،والعبادات في دیننا متنوعة ،ذ�حها أفضل من الصدقة بثمنها ، وأناألكمل فیها

لیأخذ �ل مكلف منها �ما  ؛هللا و�رمه وجوده علینا على هذه األمة أن �انت العبادات متنوعة

 ،من الناس من یتصدق ،ألن الناس یتفاوتون في ُقدرهم وفي میولهم ؛�قدر علیه و�ما �میل إلیه

نواع إلى غیر ذلك من أ ،ومن الناس من �صوم ،ومن الناس من �حج ،ومن الناس من �صلي

 ،ولشیخ اإلسالم رسالة في تنوع العبادات ،ولتنوع العبادات مصالح وحكم �ثیرة جًدا ،العبادات

األضحیة أفضل �كثیر من  حُ �ْ األضحى وأ�ام التشر�ق ذَ  عید لكن في هذا الوقت الذي هو وقت

نسان أحیاًنا اإل ..تنوع العبادات منومثل ما ذ�رنا  ،الصدقة بثمنها �ما قرر ذلك أهل العلم

وأما �النسبة لألضحیة في  ،الناس �حاجة إلى الصدقة فتكون أفضل في حقه یتصدق في وقتٍ 

من الناس من عنده قدرة وصبر على تالوة القرآن �حیث �مكث و  ،وقتها فهي أفضل من غیرها

أن ومن الناس من عنده استعداد  ،هجْ لِ یَ تح له فلْ وهذا �اب فُ  ،الساعات في مجلسه �قرأ القرآن

ن ومِ  ،ر له هذا األمر فلیسلكهسِّ ن �ُ أ�ًضا مَ  ،یرة من الر�عات و�ستغل وقته بهذاث� ا�صلي أعدادً 

ف بنقل جبل و�عض الناس لو ُ�لِّ  ،سر له الحجن �ُ ن الناس مَ ومِ  ،سرت علیه الصدقةن �ُ الناس مَ 

الواجبات  ، إذوهذا فیما عدا الواجبات ،ن �عض أنواع العبادات فلیبحث عن غیرهاأسهل علیه مِ 

ن لزمه و�ؤدي مِ ّسر هللا له یَ لكن الكالم في النوافل ما �َ  ،تجب وتلزم �ل أحد ،ال مساومة علیها

الصالة فلیلج هذا الباب في تح على اإلنسان فإذا فُ  ،لكن المسألة فتوح ،غیره �قدر جهده وطاقته

فإن هذا  ،ومراجعة تفاسیره فلیلزمتح له في �اب تالوة القرآن وتدبره فإن فُ  ،منه ستكثرٍ مُ  فإنه خیرُ 

ا من صام یومً «و�ذلك الصیام  ،في �ل حرف عشر حسنات ،ن أعظم أبواب جلب الحسناتمِ 

من «و�ذلك الحج  ،]٢٨٤٠[البخاري:  »افي سبیل هللا، �عد هللا وجهه عن النار سبعین خر�فً 

میسر لما  فالمسألة �لٌّ  ،]١٥٢١[البخاري:  »حج هلل فلم یرفث، ولم �فسق، رجع �یوم ولدته أمه

ن ومِ  ،�صعب علیه الصیامو  ن �سهل علیه دفع األموالن الناس مَ فمِ  ،فالناس لهم میول ،لق لهخُ 

سر لإلنسان �اب فإنه إذا �ُ  ،وهكذا ،ن �سهل علیه الصیام و�صعب علیه دفع المالالناس مَ 

 �هللا المستعان. ،فلیلزمه ولیأته منشرح الصدر
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