 ‐ 211183ﻫﻞ ﻳﻮﺛﺮ واﻟﺪه ﻋﻠ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺜﻤﻦ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻟﻴﻀﺤ ﻫﻮ ؛ ﺑِﺮا ﺑﻪ ؟
اﻟﺴﺆال

أﺑ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺛﻤﻦ اﻷﺿﺤﻴﺔ  ،واﻋﺘﺪت أﻧﺎ أن أﻫﺒﻪ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻓﻴﻀﺤ ﺑﺪﻻ ﻣﻨ ، ﻓﻬﻞ ذﻟﻚ ﺣﺴﻦ ) ﻛﻨﻮع ﻣﻦ ﺑﺮ اﻵﺑﺎء(  ،أم ﻳﻨﺒﻐ أن
أﺿﺤ أﻧﺎ ﺑﺼﻔﺘ ﻗﺎدرا  ،وأﺑ ﻻ ﺣﺮج ﻋﻠﻴﻪ ؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
أوﻻ :
اﻷﺿﺤﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﺆﻛﺪة  ،ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ واﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻬﺎ  :ﻏﻨ اﻟﻤﻀﺤ ، ﺑﺄن ﻳﻮن ﺛﻤﻦ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻓﺎﺿﻼ ﻋﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ وﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﻦ
ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ .
راﺟﻊ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ . (70291) :
ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻚ ﺛﻤﻦ اﻷﺿﺤﻴﺔ  ،ﻓﺎﺋﻀﺎ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ  :ﻓﻼ أﺿﺤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ :
إذا ﺗﺸﺎرك أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻓ اﻟﺴﻨ واﻟﻨﻔﻘﺔ  :ﻛﻔﺘﻬﻢ أﺿﺤﻴﺔ واﺣﺪة .
ﻗﺎل ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ :
" إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮة  ،وﻫ ﻓ ﺑﻴﺖ واﺣﺪ  ،ﻓﻴﺠﺰئ ﻋﻨﻬﻢ أﺿﺤﻴﺔ واﺣﺪة  ،وإن ﺿﺤﻮا ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪة ﻓﻬﻮ أﻓﻀﻞ " اﻧﺘﻬ
ﻣﻦ "ﻓﺘﺎوى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ" ).(408 /11
وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ :
" أﺻﺤﺎب اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻮاﺣﺪ  :أﺿﺤﻴﺘﻬﻢ واﺣﺪة وﻟﻮ ﺗﻌﺪدوا ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﻮا إﺧﻮة ﻣﺄﻛﻠﻬﻢ واﺣﺪ ،وﺑﻴﺘﻬﻢ واﺣﺪ  :ﻓﺄﺿﺤﻴﺘﻬﻢ واﺣﺪة  ،وﻟﻮ
ﻛﺎن ﻟﻬﻢ زوﺟﺎت ﻣﺘﻌﺪدة  ،وﻛﺬﻟﻚ اﻷب ﻣﻊ أﺑﻨﺎﺋﻪ  ،وﻟﻮ ﻛﺎن أﺣﺪﻫﻢ ﻣﺘﺰوﺟﺎ  :ﻓﺎﻷﺿﺤﻴﺔ واﺣﺪة " .
اﻧﺘﻬ ﻣﻦ "ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى ورﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ" ). (43 /25
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وﻳﻨﻈﺮ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ . (96741) :
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈذا ﻛﻨﺖ ﻣﻊ واﻟﺪك ﻓ ﻣﻌﻴﺸﺔ واﺣﺪة  ،وﻣﺴﻦ واﺣﺪ  :ﻓﺎﻷﺿﺤﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺗﺠﺰئ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺖ ﻛﻠﻪ  ،ﺑﻤﻦ ﻓ ذﻟﻚ واﻟﺪك ،
وواﻟﺪﺗﻚ .
ﺳﺌﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ :
إذا ﻛﺎﻧﺖ زوﺟﺘ ﻣﻊ واﻟﺪي ﻓ ﺑﻴﺖ واﺣﺪ  ،ﻓﻬﻞ ﻳﻔ ﻓ ﻋﻴﺪ اﻟﻀﺤﻴﺔ ذﺑﻴﺤﺔ واﺣﺪة ﻋﻴﺪا ﻟ وﻟﻮاﻟﺪي أم ﻻ ؟
ﻓﺄﺟﺎﺑﻮا  " :إذا ﻛﺎن اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت ﻣﻦ وﺟﻮد واﻟﺪ ووﻟﺪه ﻓ ﺑﻴﺖ واﺣﺪ  :ﻛﻔ ﻋﻨﻚ وﻋﻦ أﺑﻴﻚ وزوﺟﺘﻚ وزوﺟﺔ أﺑﻴﻚ  ،وأﻫﻞ
ﺑﻴﺘﻤﺎ أﺿﺤﻴﺔ واﺣﺪة ﻓ أداء اﻟﺴﻨﺔ " .
اﻧﺘﻬ ﻣﻦ "ﻓﺘﺎوى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ" ). (404 /11
وﻻ ﺣﺮج ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻌﻄ واﻟﺪك ﺛﻤﻦ اﻷﺿﺤﻴﺔ  ،ﻟﻴﻘﻮم ﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ  ،وﺗﻨﻮي ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻮﻛﻴﻠﻪ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﻚ  ،وﻋﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ .
وﻻ ﻣﺎﻧﻊ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻬﺒﻪ ﺛﻤﻦ اﻷﺿﺤﻴﺔ  ،ﻟﻴﻘﻮم ﻫﻮ ﺑﺎﻷﺿﺤﻴﺔ ﻋﻨﻪ  ،وﻋﻦ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ  ،ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ أﻧﺖ وﻣﻦ ﻳﺴﻦ ﻣﻌﻪ ﻓ اﻟﺒﻴﺖ ،
وإن ﻛﺎن اﻷوﻟ أن ﺗﻮن اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻣﻨﻚ  ،ﻣﺎ دﻣﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺎل  ،وﺗﻌﻄ واﻟﺪك ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ .
أﻣﺎ إن ﻛﻨﺖ ﻓ ﺑﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ وواﻟﺪك ﻓ ﺑﻴﺖ آﺧﺮ  :ﻓﻼ ﻳﺸﺮع ﻟﻚ أن ﺗﻀﺤ ﻋﻨﻚ وﻋﻦ واﻟﺪك  ،ﻓﻀﺢ أﻧﺖ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ وﻋﻦ أﻫﻞ
ﺑﻴﺘﻚ  ،وواﻟﺪك ﻻ أﺿﺤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻛﺎن ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺛﻤﻨﻬﺎ .
وﻟﻮ أﻋﻄﻴﺘﻪ ﺛﻤﻦ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻣﺮة  ،وﻗﻤﺖ أﻧﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى  :ﻓﻬﻮ ﺣﺴﻦ إن ﺷﺎء اﻟﻪ  ،وﻓﻴﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻴﻦ .
وﻳﻨﻈﺮ ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال رﻗﻢ . (41766) :
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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