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 "مقارنة فقهية دراسة" الواجبة باألضحية واالنتفاع، التصرف

 البحث ملخص

 بالتصـرف  قـة املتعل الواجبـة  األضـحية  أحكـام  من جانبا الدراسة هذه تناولت
 األقـوا   مـن  األضـحية  بـ   جتـ   مـا  ببيـان  وذلـ   وبعـده   الذبح قبل بها واالنتفاع
 يف االخـتالف  وأثـر ، بإجيابهـا  املضـحي  ملـ   عن األضحية خروج وحكم، واألفعا 

 . واالنتفاع التصرف مسائل على ذل 

 املقرتنـة  وبالنيـة ، اتفاقـا  وبـالقو    بالنـذر  جتـ   األضحية أن إىل خلصت وقد
 التصرف أحكام يف الفقهاء اختالف وأن، اختالفا األضحية  إرادة على الدالة قرينةبال

 .املضحي مل  عن األضحية خروج مسألة على مؤسس باألضحية واالنتفاع

 يضـر  ال مبـا  الواجبة باألضحية واالنتفاع التصرف من مينع ال املضحي أن كما
، اخلـالف  من خروجا التعفف  ل  يستح  لكن، ذحبها قبل، عنها ملك  يزيل وال، بها
 قـد  يكن مل ما منها  واألكل، بأجزائها -التصرف دون – االنتفاع فل  الذبح  بعد وأما
 .بها التصدق نذر
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Disposition and utilization of sacrifice due 

Doctrinal comparative study 

 

Abstract 
 

This study addressed the aspect of the provisions due 

Sacrifices relating to the handling and use of pre-mortem and post; 

and that a statement is answered by the sacrifice of the words and 

deeds, and rule out a sacrifice for the king of the sacrifice Baijaha, 

and the impact of the difference in that the disposition and 

utilization issues. 

Having concluded that the sacrifice should be the vow and 

say; an agreement, and the intention associated Balgarinh function 

on the will of the sacrifice; a difference, and that difference in terms 

of scholars in the disposition and use udhiyah (sacrifice) founder on 

the issue out of sacrifice for the king of the sacrifice. 

The sacrifice does not prevent the disposition and use of the 

sacrifice as not to compromise them, it does not remove his 

property about, before slaughter, but mustahabb for him abstinence; 

scholarly dispute, and the after slaughter; he may use their parts, 

and eating them; unless he has a vow charity by. 
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 مقدمة:

 إال إلـ   ال أن ونشهد، علي  ونتوكل، ونستغفره، ونستعين ، حنمده، هلل احلمد إن
 ، بعد أما ثم، ورسول  عبده حممدا وأن، ل  شري  ال وحده، اهلل

 :تعـاىل  اهلل قـا  ، الـدين  شـعائر  مـن  وجعلها، األضحية سبحان  اهلل شرع فقد

ــ ] چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦچ ــ ، [32:احل ــلمنامل وح  س
 واجلماعـة   الفـرد  علـى  إجيابية وانعكاسات آثار من هلا ملا، منها واإلكثار، أدائها على
 األخـوة  معـاني  وتعميـق ، اجملتمـع  أفـراد  بـن  واحملبة املودة عرى توثيق يف تسهم فهي

 أبناء من فئة على والتوسعة، النفس على يعز مبا والتضحية، والعطاء والبذ  والتعاون
 لطاملا مشكلة من التخفيف يف واملساهمة، الصدقة من النوع هلذا فوسهان تتوق اجملتمع
 يشـد  كالبنيـان  املسـلم  اجملتمـع  أبنـاء  جيعـل  مما، التاريخ مر على اجملتمعات منها عانت
  .بعضا بعض 

، - أحيانا – وقتها قبل املكلف ويشرتيها، عام كل تتكرر أن شأنها من كان وملا
 حيتـاج  قـد ، مجـة  منافع ذات ذل  مع وهي، الذمة يف أو، معينة نفس   على يوجبها أو

 مـن  غـهه  أو إبـدا   أو إجـارة  أو ببيـع  فيهـا  يتصـرف  أن ل  يعرض قد أن  كما، إليها
 علـى  املضـحي  ليكـون  املسـائل   هـذه  أحكـام  بيـان  يستدعي الذي األمر، التصرفات

 أعلـى  إىل  الوصـو  علـى  يعينـ   ممـا  وهذا، علي  حيرم أو ل  حيل فيما أمره  من بصهة
 .شبهة أو ش  في  عما والبعد، القربة يف االمتثا  درجات

 :الدراسة مشكلة

 العبادة عن ختتلف خاصة أحكاما يأخذ القرب من نفس  على املكلف يوجب  ما
 على بأحكامها الواجبة األضحية امتازت وقد، واليمن، بالنذر كالواج ، بها املتطوع
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 الـذي  األمـر ، األحكـام  من وغهه، بها نتفاعواال التصرف حي  من التطوع  أضحية
 . وآثاره، وصوره، التميز هذا سب  يف البح  يستدعي

 : باآلتي إمجاهلا فيمكن الدراسة  ألسئلة بالنسبة أما

 الفقهية؟ اخلالف مثرة هي وما ال؟ أم املضحي مل  عن الواجبة األضحية خترج هل

 ؟إجيابها بعد بأضحيت  املضحي تصرف حكم ما

 كاللنب وبعده  الذبح قبل وأعيان منافع من أضحيت  يف مبا املضحي انتفاع حكم ما
 واألكل؟ والركوب واجللد والصوف

 الدراسة أهداف

 أبرزها األهداف من مجلة حتقيق إىل الدراسة تهدف

 واألفعا  األقوا  من واجبة األضحية ب  تصه ما على التعرف -

 بإجيابها ياملضح مل  عن األضحية خروج حكم بيان -

 وبعده الذبح قبل باألضحية التصرف أحكام بيان -

 وبعده الذبح قبل باألضحية االنتفاع أحكام إىل التعرف -

 :الدراسة مربرات

  املوضوع هذا يف الكتابة إىل دفعنا ما

 ويكثر، إليها الناس حاجة تكثر الفقهية املسائل من مسألة إبراز يف اإلسهام: أوال
 العصر تناس  بلغة أحكامها وبيان، بها اجلهل

 املسائل هذه حبثت معاصرة خاصة دراسة وجود عدم: ثانيا
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، العصر مسائل من وغهها واملستجدات املعامالت قضايا يف الباحثن اهتمام: ثالثا
 إذا سيما وال، احلاضر الوقت يف الباحثن من العبادات مسائل بدراسة يعنى من وقلة
 .املندوبات باب يف كانت

 :السابقة اساتالدر

 ما وكل، البح  موضوع تناولت معاصرة دراسة على حبثنا حدود يف نقف مل
، مقارنة غه دراسات تكون ما وغالبا، العبادات فق  يف عامة دراسات علي  وقفنا
 شعائر من بشعهة املتعلقة العبادات مسائل من جزئية يف الكتابة إىل دفعنا الذي األمر
 . العظيم الدين هذا

 :الدراسة جمنه

 :ثالثة وهي الفقهية  الدراسات يف املتبعة العلمية املناه  على الدراسة اعتمدت

  مظانها يف وأدلتهم الفقهاء أقوا  تتبع خال  من االستقرائي  املنه 

  املستطاع قدر - ونقدها ومناقشتها واألدلة األقوا  تل  بتحليل التحليلي  املنه - 
  ودالالتها، النصوص يف بالنظر

  بينها والرتجيح واملوازنة، ومناقشتها، األدلة يف بالنظر االستنباطي  املنه 

، ونـرجح ، نعـرض  فيما احلق نصي  وأن، ويرضى حي  ملا يوفقنا أن نسأ  واهلل، هذا
 فمـا ، أحيانـا  احلـق  خيطـ   قـد ، وخلل وتقصه ضعف من علي  جبل مبا اإلنسان لكن
 ومـن ، تقصـهنا  فمـن  خلـل  مـن  كـان  ومـا ، سـبحان   من  فبفضل للصواب في  وفقنا

 .من  باهلل عياذا، الشيطان
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 :البحث خطة

 علـى ، مباحـ   وثالثـة ، مقدمـة  إىل تقسيم  مت فقد، البح  أهداف حتقيق بغية
 اآلتي النحو

 والدراسات، ومربراتها، وأهدافها، وأسئلتها، الدراسة مشكلة فيها تناولنا وقد: املقدمة
 اوخطته، الدراسة ومنه ، السابقة

 وإجيابها، وحكمها، مشروعيتها وبيان، األضحية تعريف: األو  املبح 
 واصطالحا، لغة األضحية  تعريف: األو  املطل  
 األضحية مشروعية: الثاني املطل  
 األضحية حكم: الثال  املطل  
  األضحية إجياب: الرابع املطل  

 الواجبة باألضحية التصرف: الثاني املبح 
 باإلجياب األضحية عن املل  ا زو: األو  املطل  
 الواجبة األضحية بيع: الثاني املطل  
 الذبح قبل الواجبة األضحية بيع: األو  الفرع  
 مسألتان وفي ، الذبح بعد األضحية من شيء بيع: الثاني الفرع  

 الذبح بعد اللحم بيع: األوىل املسألة
 األضحية جلد بيع: الثانية املسألة

 بدين  امليت أضحية عبي: الثال  الفرع  
 الواجبة األضحية إجارة: الثال  املطل  
 الواجبة األضحية إبدا : الرابع املطل  
 بالعي  الواجبة األضحية رد: اخلامس املطل  
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 الواجبة باألضحية االنتفاع: الثال  املبح 
 فروع أربعة وفي ، ذحبها قبل الواجبة باألضحية االنتفاع: األو  املطل 

 بالصوف االنتفاع: ألو ا الفرع  
 باللنب االنتفاع: الثاني الفرع  
 بالركوب االنتفاع: الثال  الفرع  
 الذبح بعد الواجبة باألضحية االنتفاع: الثاني املطل  
 ذحبها بعد الواجبة األضحية بأجزاء االنتفاع: األو  الفرع  
 .الواجبة األضحية من األكل: الثاني الفرع  

 

 الباحثون
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 وإجيابها، وحكمها، مشروعيتها وبيان، األضحية تعريف: األول املبحث

 األضحية تعريف: األول املطلب

، املعتل واحلرف، واحلاء، الضاد: َضَحى: "فارس ابن قا : اللغة يف األضحية
 الوقت وهو، النَّهار امتداد: فالضََّحاء. الشيء ُبروز على يد ُّ، واحٌد صحيٌح أصٌل
 وُسمِّي، النَّهاِر واْمِتداُد الشمِس اْنِبساُط :الضَُّحى: الرَّاغُ  ا وق، (1)"املنكشف البارز
 . (2)ب  الَوْقُت

 بها ُيَضحَّى الّشاة وهي، واألضاحي، الّضحايا واجلمع، اأُلْضحية: والضَّحّية
 .(3)األضحى تؤّن  والعرب، وغهه ِبِمنًى اأَلْضَحى يوم

 يف القربة بنية يذبح، صوصخم حليوان اسم: الشرعي االصطالح يف األضحية
 . (4)خمصوص يوم

 إمنا األضحية إن حي  من واضحة والشرعي اللغوي املعنين بن والعالقة
 .(5)الشَّمس إشراق وقت يف تذبح ألنَّها بذل   مسيت

 األضحية مشروعية: الثاني املطلب

 :سبحان  قول  الكتاب  فمن، والسنة بالكتاب األضحية مشروعية ثبتت

 .(6)النحر يوم األضحية ب  واملراد، [2:الكوثر] چژ  ژ  ڑچ

: (7)َقـا َ  َمـنْ  َقـْو ُ : ِبالصَّـَوابِ  ِعْنِدي اأَلْقَواِ  َهِذِه َوَأْوَلى: "املفسرين شيخ قا 
، َواآلِلَهـةِ  اأَلْنـَدادِ  ِمـنَ  ِسـَواهُ  َما ُدوَن َخاِلًصا ِلَربَِّ  ُكلََّها َصاَلَتْ  َفاْجَعْل: َذِلَ  َمْعَنى
 َواْلَخْيـرِ  اْلَكَراَمـةِ  ِمـنَ  َأْعَطاَك َما َعَلى َلُ  ُشْكًرا اأَلْوَثاِن  ُدوَن َلُ  اْجَعْلُ  َنْحُرَك ِلَ َوَكَذ
 الـذي  وهذا:" كثه ابن قا . (8)"اْلَكْوَثَر ِإيَّاَك ِإْعَطاِئِ  ِمْن، ِبِ  َوَخصََّ ، َلُ  ُكْفَء اَل الَِّذي
 .(9)"احلسن غاية يف قال 
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 علي  اهلل صلى النَِّبيُّ َضحَّى: )َقاَ ، عن  اهلل رضي َأَنس رواه ما السنة  ومن
 َعَلى ِرْجَلُ  َوَوَضَع، َوَكبََّر، َوَسمَّى، ِبَيِدِه َذَبَحُهَما، َأْقَرَنْيِن، َأْمَلَحْيِن ِبَكْبَشْيِن  وسلم

 .(10)(ِصَفاِحِهَما

 الوقت ذات ربال أعما  من وأنها، (11)مشروعيتها على األمة علماء اتفق وقد
 .عظيم أجرها وأن، احملدود

 األضحية حكم: الثالث املطلب

 : قولن على األضحية حكم يف الفقهاء اختلف

 وهو، عليها يقدر ملن تركها يستح  ال، مؤكدة سنة األضحية: األو  القو 
، (13)املعتمد القو  يف واملالكية، (12)منهما كل عن رواية يف حنيفة أبي صاحيب قو 

 .(16)الظاهري حزم وابن، (15)واحلنابلة، (14)يةوالشافع

 :أدلتهم أبرز ومن

 َثَلاث): َقاَ  َوَسلََّم َعَلْيِ  اللَُّ  َصلَّى النَِّبيِّ َعْن، عنهما اهلل رضي َعبَّاٍس اْبن روى َما( 1
 البيهقي وعند، (17) (َواْلُأْضِحيَّة، َواْلوتر، السَِّواك :َعَلْيُكم ُتكت  َومل عليَّ ُكتبت

  .(18)( الضَُّحى َوَرْكَعَتا، َواْلِوْتُر، النَّْحُر َتَطوٌُّع  َلُكْم َوُهنَّ َفَراِئُض َعَلىَّ ُهنَّ َثاَلٌث)

 عليـ   اهلل صـلى  الـنيب  حـق  يف واجبـة  األضحية أن يف نص احلدي : الداللة وج 
 . أمت  حق يف سنة وأنها، وسلم

 ِإَذا »:-وسلم علي  اهلل صلى - اللَِّ  َرُسوُ  َقاَ  اَلْتَق َعْنَها اللَُّ  َرِضَى َسَلَمَة ُأمِّ َعْن( 2
 َبَشِرِه ِمْن َواَل َشَعِرِه ِمْن َيَمسَّ َفاَل، ُيَضحَِّى َأْن َأَحُدُكْم َفَأَراَد، اْلَعْشُر َدَخَل
 الواج   أما، التطوع شأن وهذا، باإلرادة الفعل علق أن : الداللة وج . (19)«َشْيًئا

 َعَلى َدَلاَلٌة اْلَحِديِ  َهَذا َوِفي: " الشافعي قا ، (20)واللزوم زماجل جهة على فيكون
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 َكاَنِت َوَلْو، «ُيَضحَِّي َأْن َأَراَد َفِإْن»: اللَِّ  َرُسوِ  ِلَقْوِ  ِبَواِجَبٍة  َلْيَسْت الضَِّحيََّة َأنَّ
 (21)"ُيَضحَِّي َحتَّى ِهَشْعِر ِمْن َيَمسَّ َفَلا: َيُقوَ  َأْن َأْشَبَ  َواِجَبًة الضَِّحيَُّة

 واملالكية، (22)حنيفة أبو ب  قا ، عليها القدرة مع واجبة األضحية: الثاني القو 
، (24)املشهور أن  املذه  فقهاء من واحد من أكثر عن احلطاب نقل ،(23)قو  يف

 .(26)تيمية ابن االسالم شيخ رجحها (25)رواية يف واحلنابلة
 .(27)"اْلُعَلَماِء ُجْمُهوَر اْلَحَنِفيُّوَن ِفيِ  َلَفَخا ِممَّا َوَهَذا: "حزم ابن قا 

 على وجوبها عدم وج   (28)املسافر دون املقيم على احلنفية أوجبها وقد
، للمسافر ذل  يتيسر ال وقد، خمصوص وقت يف، خمصوص حبيوان تتأدى أنها املسافر 
  (29)كاجلمعة، للحرج رفعا الوجوب  فامتنع

 هو إمنا مبنى ينحر ما ألن احلاج  إال، واملسافر املقيم على واجبة املالكية وعند
 .(30)األضحية يف فكذل ، حجهم ألجل العيد  بصالة خياطبوا مل احلجاج وألن، هدي
  :أدلتهم أبرز ومن

 چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۆ   ۆ  ۈچ  :تعاىل قول  يف بها األمر( 1

: الداللة وج  [2:الكوثر] چژ  ژ  ڑچ: سبحان  وقول ، [162:األنعام]
  (31)الوجوب يقتضي واألمر، األضحية بنحر أمر أن 

 صـلى  اهلل رسو  أن :بال  أم فعن، باألضحية وسلم علي  اهلل صلى النيب أمر كما( 2
: روايـة  ويف، (32)(جـائز  فإنـ  ، الضـأن  مـن  باجلـذع  ضحوا: )قا  وسلم علي  اهلل
 وســلم عليــ  اهلل صــلى الــنيب فــأمر .(33)( ُأْضــِحيًَّة الضَّــْأِن ِمــَن اْلَجــَذُع َيُجــوُز)

 .الوجوب يفيد واألمر، باألضحية

 َكاَن َمْن) :َقاَ  وَسلََّم َعلْيِ  اهلل َصلَّى اهلِل َرُسوَ  َأنَّ، عن  اهلل رضي ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن( 3
 (34)(ُمَصالََّنا َيْقَرَبنَّ َفاَل، ُيَضحِّ َوَلْم، َسَعٌة َلُ 
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 ال وذل ، األضحية ترك على الوعيد خمرج خرج أن : احلدي  من الداللة وج 
 (35)واج  ترك على إال يكون

 ومناقشـتها   فيهـا  القـو   بسـ   جمـا   هذا ليس أخرى أدلة الفريقن من ولكل
 األدلة على االطالع بعد نظري يف الراجح كان وإن، أساسا البح  قضية ليست ألنها

 ال بأدلة تثبت أن الواجبات شأن ألن باستحبابها  القو  هو عليها والردود ومناقشتها
 عـنهم  اهلل رضي عباس وابن وعمر بكر أبي الصحابة مشاهه ترك أن كما، فيها ش 
 .أعلم واهلل الوجوب عدم على دليل أقوى هلو فرضيتها الناس يعتقد أن خشية هلا

  األضحية إجياب: الرابع املطلب

 التصرف ا حبثن موضوع كان وملا، ابتداء األضحية حكم بيان هو سبق ما
، واجبة ب  تصه أي، األضحية ب  جت  ما نبن أن ناس ، الواجبة باألضحية واالنتفاع

، التطوع ألضحية ليست بأحكام متيزت تعينت إذا أنها ذل  واألفعا   األقوا  من
  ذل  بيان يأتي وفيما

 :النذر: أوال

ــور ذهــ  ــاء مجه ــن الفقه ــة م ــة، (36)احلنفي ــد يف واملالكي ، (38)شــافعيةوال، (37)املعتم
، الشـاة  بهـذه  أضحي أن علي هلل: قا  بأن بالنذر  تتعن األضحية أن إىل (39)واحلنابلة

 النـذر  ألن ذلـ    يف والفقـه  الغـ   بـن  فـرق  ال، أضحية الشاة هذه جعلت: قا  أو

 چپ  ڀچ :ســبحان  لقولــ   (40)الشــرع يف أصــل لــ  كــان إذا، للوجــوب ســب 

 .[7 :اإلنسان]

 إال تـتعن  ال األضحية أن إىل املذه  بعضهم عده، قو  يف املالكية ذه  بينما
 .(41)بالنذر تتعن ال إنها حتى، بالذبح
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 :النية: ثانيا

 ما يقارنها أن وإما ،اإلجياب على يد  ما بها يقرتن مل جمردة تكون أن إما وهذه
 :األضحية إرادة من  يفهم

 يف والشـافعية  (43)لكيـة واملا (42)احلنفيـة  مـن  الفقهـاء  مجهور ذه : اجملردة النية
 أن إىل (45)املذه  يف واحلنابلة، (44)اجلديد

 يف بدنـة  أو بشـاة  يضـحي  أن نـوى  بـأن  النية  مبجرد واجبة تصه ال األضحية
 نيتـ   عـن  يفصـح  ومل، أضـحية  الشـاة  هـذه  جيعـل  أن نوى أو، ملك  غه يف أو، ملك 
 َمـا  ُأمَِّتي َعْن َتَجاَوَز اللََّ  ِإنَّ: )وسلم علي  اهلل صلى بقول  القو  هلذا ويستد ، بلسان 
، بالنيـة  يكـون  فـال ، ملـ   إزالـة  وألنها، (46)(َتَتَكلَّْم َأْو َتْعَمْل َلْم َما َأْنُفَسَها ِبِ  َحدََّثْت

 .فيها نوى ما يبطل أال املالكية واستح 

 إىل (49)احلنابلـة  وبعض، (48)القديم يف والشافعي، (47)املالكية بعض ذه  بينما
 إمنا: )للحدي   (50)واالصطخري، سري  ابن واختاره، اجملردة بالنية واجبة صهت أنها

ې  ې ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ  چ: سـبحان   قولـ   مـع ، (51) (بالنيات األعما 

 بالنيات القلوب إخالص يع ، [37 احل ] چەئ  وئ

 :بفعل املقرتنة النية

 بذل ؟ تتعن فهل، وإشعارها، كتقليدها، عليها يد  بفعل النية اقرتنت إذا وأما

 داللة يعد فيما اختلفوا لكنهم، (53)احلنابلة وبعض، (52)الشافعية إلي  ذه 
 :األضحية إرادة على ظاهرة

 كالتقليد النية  إىل الظاهرة الداللة انضمت إذا األضحية تتعن: بعضهم فقا 
 النية يذكر ومل، في  للصالة وأذن، مسجدا بنى لو كما، واإلشعار
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 يف كالقبض ب  املقصود ألن والذبح  بالنية تتعن إمنا: (54)افعيةالش بعض وقا 
 املذبح إىل والسوق بالنية: آخرون وقا ، اهلبة

 األضحية؟ بها تتعن قرينة النية مع الشراء يعد وهل

 صـاح   بـ   وجـزم ، (55)الروايـة  ظـاهر  بعضـهم  عـده  قـو   يف احلنفيـة  ذه 
 واحلنابلة، (59)الشافعية وبعض، (58)يةاملالك وبعض، (57)الطحاوي واختاره، (56)اهلداية

 واجبـة  تصـه  أنها إىل( 60)ورجحها أمحد كالم ظاهر أنها تيمية بن اجملد ذكرها رواية يف
 رضي البارقي عروة وحلدي ، (بالنيات األعما  إمنا: )حلدي ، األضحية بنية بالشراء

، "َشاًة َلَنا اْشَتِر" :َفَقاَ ، ِديَناًرا َفَأْعَطاُه، َجَلًبا ىَأَت َوَسلََّم َعَلْيِ  اللَُّ  َصلَّى النَِّبيَّ َأّن، عن  اهلل
 اللَّـ ُ  َصـلَّى  النَِّبيَّ َأَتى ُثمَّ، ِبِديَناٍر َشاًة َفَباَعُ  َرُجٌل َفَلِقَيُ ، ِبِديَناٍر َشاَتْيِن َفاْشَتَرى َفاْنَطَلَق
 َصْفَقِة ِفي َلَ  اللَُّ  َباَرَك:"َوَسلََّم َعَلْيِ  اللَُّ  َصلَّى النَِّبيُّ َلُ  َفَقاَ ، َوَشاٍة ِبِديَناٍر َوَسلََّم َعَلْيِ 

 َأْرَبِعـنَ  َأْرَبـحَ  َحتَّـى  َأْهِلـي  ِإَلـى  َأْرِجـعُ  َفَما، اْلُكَناَسِة ِفي أَلُقوُم ُكْنُت َفِإْن: َقاَ "َيِميِنَ 
 إذ اهلـدي   علـى  اوقياسـ ، (62)ب  أمر ما ابتاع يكن مل بالشراء تتعن أنها فلوال .(61)"َأْلًفا
  .(64)التجارة بنية املشرتى يف الزكاة وجوب على وقياسا، (63)باإلشعار يتعن

ــة بعــض وذهــ  ــة، (65)احلنفي ــة، (67)والشــافعية، (66)املعتمــد يف واملالكي  يف واحلنابل
 سـببا  الشـراء  يكـون  وال، األضـحية  بنية بالشراء جت  ال األضحية أن إىل (68)املذه 

 :ـب استدلوا وقد للوجوب 

 حالة يف يوجد مل وهذا، الوجوب على يد  لفظا يستدعي العبد من اإلجياب إن -
 .(69)شيء بها جي  ال وحدها والنية، بالنية األمر فبقي، األضحية بنية الشراء

 الشيء كون يصح فال، للمل  مزيل أضحية وإجيابها، املل  لثبوت موج  الشراء  -
 امتنع بالشراء املل  ثبت فلما، وزوال   املل لثبوت موجبا واحدة حالة يف الواحد

 .(70)املل  ب  يزو  أن
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 :عن  فاجلواب، التجارة بنية املشرتى على بالقياس اآلخر الفريق استدال  أما

، امللـ   باسـتفادة  تقـرتن  أن فجـاز ، امللـ   أحكـام  مـن  فيها الزكاة وجوب أن
  (71)للمل  املزيلة األضحية خبالف

 نية مع بالشراء األضحية وجوب يف فرقوا احلنفية أن إلي  اإلشارة جتدر ومما هذا
 حق يف بالشراء تتعن ال األضحية أن على فاتفقوا والغ   الفقه بن األضحية
 أضحية اشرتى إذا الفقه يف اختلفوا لكنهم، بالشرع علي  واجبة األضحية ألن املوسر 
 يف بالشراء والتعن. الشرعب ال بفعل  علي  جت  إمنا ألنها  ال؟ أم بالشراء تتعن هل
 مذهبهم وعللوا، (72)الرواية ظاهر وعده زاده خواهر اإلسالم شيخ نقل  الفقه حق
، عرفا بالتضحية النذر مبثابة – علي  وجوبها عدم مع – لألضحية الفقه شراء بأن

 ما تفريغ إىل قصدا شراؤه يكون، الغ  خبالف، أضحية الشاة هذه جعلت: قا  فكأن 
 .(73) ذمت يف

  :بالقو  األضحية إجياب: ثالثا

 أو ضحية هذه أو، ضحية هذا جعلت فقا  شاة أو بدنة ملك  يف كان ومهما
 صارت األضحية إرادة على تد  اليت األلفاظ من شابه  وما، بها أضحي أن، علي

 فقد، الشاة بهذه أضحي أن علي أو، أضحية الشاة هذه جعلت: قا  بأن معينة ضحية
 :قولن على املذاه  فقهاء فيها اختلف

 وابـن ، (74)جنـيم  ابـن  ذكـره  كما احلنفية من املتأخرين وبعض يوسف أبو ذه 
 أصـحاب  مـن  البغـدادين  وبعـض  (76)، (75)، املالكية من القاضي وإمساعيل، يونس
 مـن  الـتلف   مبجـرد  وتعينها بوجوبها القو  إىل( 79)واحلنابلة، (78)والشافعية، (77)مال 

 وبـذل  ، الوقـف  علـى  وقياسـا ، حمضا تعيينا تضمنت ألنها  (80)هلل: يقل ومل املكلف 
 عنها ملك  يزو 
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 تـتعن  ال إنهـا  حتـى ، بـالقو   تـتعن  ال األضـحية  إن: املعتمد يف املالكية وقا 
 (81)فق  بالذبح يكون وتعينها، بالنذر

 :الذمة يف نذر عن األضحية إجياب: رابعا

 جعلتها أو، لنذري الشاة هذه عينت: قا  ثم، معينة غه بشاة التضحية نذر لو
: (82)الشافعية عند فوجهان  ذميت يف عما بها أضحي أن علي هلل قا  أو، نذري عن

 . الصحيح وهو، تتعن أنها: والثاني، تتعن ال: األو 

 : اآلتي النحو على واجبة تصه األضحية أن فتلخص

 .النية مع والشراء، والقو ، بالنذر تتعن: احلنفية عند

، والشـراء ، والتسـمية ، واالجيـاب ، والذبح، النذر أسباب  خبمسة: املالكية ندع
 .(83)باألولن إال تتعن ال أنها املشهور لكن

 بالنيـة  والثـاني ، النيـة  أحـدها : أوجـ   أضـحية  بـ   يصـه  فيما: الشافعية وعند
، حاملـذب  إىل والسـوق  بالنيـة  والرابـع ، والـذبح  بالنيـة  والثالـ  ، اإلشـعار  أو والتقليد
 .(84)الذمة يف عما بالتعين: واخلامس

، روايـة  يف والشـراء  واإلشـعار  التقليد مع وبالنية، بالقو  تتعن: احلنابلة وعند
 .(85)نية غه من ولو واإلشعار وبالتقليد
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 الثاني املبحث

  الواجبة باألضحية التصرف

 وأ ،والدة مـن  طـوار؛   أو عوارض من تعينها بعد لألضحية يعرض ملا بالنظر
، الـذبح  قبـل  يكـون  مـا  من  وهذا، نوات  من عنها ينت  أو، غهه أو إتالف أو، تعي 
 يكـون  مـا  ومنـ  ، لـ   أثـر  ال مـا  ومنـ  ، إجزائهـا  يف يؤثر ما ومن ، بعده يكون ما ومن 

  -:يف  تناول ميكن مما، يكون ال ما ومن ، مضمونا

 باإلجياب األضحية عن امللك زوال: األول املطلب

، واإلجارة، بالبيع بها  صاحبها تصرف جواز مدى فما، ألضحيةا تعينت إذا
 من ذل  وغه بالعي ؟ الرد صاحبها ميل  فهل، عي  بها ظهر لو وكذا، واإلبدا 
 زوا  مسألة املسائل  هذه أحكام ببيان الشروع قبل بيان  ينبغي ومما، هذا التصرفات

 تصرف حكم يف لفقهاءا اختالف يف السب  ألنها بإجيابها  األضحية عن املل 
 :بأضحيت  املضحي

 صاحبها مل  عن خترج الواجبة األضحية أن على( 86)باجلملة الفقهاء اتفق
 الشرع يف ورد ما فيها يلتزم أن علي  وأن، ذحبها بعد فيها التصرف من فيمنع بالذبح 

 حمال كون  عن خرج فقد متعينا كان وما، بالذبح تعينت ألنها والصدقة ، األكل من
 :قوالن فيها وللفقهاء، اخلالف مسألة فهي الذبح قبل وأما، لبيعل

 ذكر رواية يف واحلنابلة، (88)ومال ، (87)وحممد حنيفة أبو ذه  :األو  القو 
 علي   وبناء، عنها ملك  يز  مل أضحية أوج  من أن إىل (89)املذه  أنها اجلوزي ابن
 :أدلتهم ومن، والضمان، الكراهة مع، بيعها جاز

، ِبَيِدِه َوِستَِّن َثاَلًثا َفَنَحَر"...  بدنة مائة أهدى وسلم علي  اهلل صلى النيب أن ُرِوَي ما( 1
 . (90)..."َهْدِيِ  ِفى َوَأْشَرَكُ ، َغَبَر َما َفَنَحَر َعِليًّا َأْعَطى ُثمَّ
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 جـواز  علـى  دليـل  فيهـا  عليـا  وسـلم  علي  اهلل صلى إشراك  أن: الداللة وج 
  :(92)وجهن من رد (91)البيع حكم يف فهي، متلي  ةالشرك إذ التصرف 

 من اهلدي ساق إن  إذ اإلجياب  قبل شريكا جعل  وسلم علي  اهلل صلى النيب أن -
 . اليمن

 ما فنحر بها  التقرب يف ال، حنرها يف شريكا جعل  وسلم علي  اهلل صلى النيب أن -
 .منها بقي

 علينا فقدم.. .:قا  عن  اهلل رضي أنس رواه ما بدليل بعيد هذا أن: علي  جياب
 أهللت مب): سلم و علي  اهلل صلى النيب فقا ، حاجا اليمن من طال  أبي بن علي
 فأمس ): قا  وسلم علي  اهلل صلى النيب ب  أهل مبا أهللت: قا  (.أهل ؟ معنا فإن
 اهلل رضي وإهالل  قدوم  بعد كان اإلشراك أن على دا  فهذا ،(93) (هديا معنا فإن
 .عن 

 اهلل صلى أن  وفي ، احلديبية صلح قصة يف عن  اهلل رضي خمرمة بن املسور حدي ( 2
 .(94)"َفَنَحُروا، َقاُموا َذِلَ  َرَأْوا َفَلمَّا، َفَحَلَقُ  َحاِلَقُ  َوَدَعا، ُبْدَنُ  َنَحَر"وسلم علي 

 من منعوا ملا ثم، هديا البدن ساق وسلم علي  اهلل صلى النيب أن: الداللة وج 
، قربة إىل قربة من اهلدي يصرف أن جاز فلما، لإلحصار جعلها، املكرمة مكة دخو 
 (95)إجيابها بعد بها التصرف جواز على داللة في  وهذا قربة  غه إىل يصرف  أن جاز

 جبامع باملا   التصرف من مينع مل مال   يف واحل  الزكاة وجبت من على القياس( 2
 .(96)التصرف من صاحبها مينع فال املا   بعن تعلق تعاىل اهلل حق منهما كال أن

 تعلقت بينما، بالذمة تعلق واحل  الزكاة من كال أن: أحدهما: وجهن من رد
 . فافرتقا، بالعن األضحية
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 ماشيت  باع لو كما، قدرها يف البيع بطل بالعن تعلقت إذا الزكاة أن: والثاني
 (97)بالعن تعلقهال كذل   واألضحية، الزكاة وجوب بعد كلها

 .فرق فال، غهها بلحم يتحقق القصد وهذا، حلمها من الفقراء منفعة إجيابها يف القصد( 3

 بدليل، بعينها دمها بإراقة تعاىل اهلل إىل التقرب إجيابها من القصد أن: عن  جياب
 .أصالة املقصود هو فليس، تبعا يأتي الفقراء ونفع، ب  يقع اإلجزاء أن

 كونها وج ، للفقراء ملكا تكن فلمامل، اإلجياب بعد مملوكة واجبةال األضحية( 4
 املضحي مل  على باقية

 يسلم فلم، بعده كحقهم الذبح قبل الفقراء حق: أحدهما: وجهن من جواب 
 أن غه من الواقف مل  عن خيرج أن  ذل  بالوقف  يبطل أن : والثاني، االستدال 

 (98)لغهه ملكا يصه

 ال بها اهلل حق وتعلق، (99)إجيابها قبل كما، بيعها فجاز إبداهلا وزجي عن وألنها( 5
 على والقدرة املل  باعتبار البيع وجواز، تسليمها عن يعجزه وال، عنها ملك  يز 

 التسليم

 باملختلف واالستدال ، خالف قضية اإلبدا  بل، مسلم غه هذا: عن  جياب
 املطلوب على مصادرة في 

 بعـض و، (101)والشـافعية ، (100)ثـور  وأبـو  يوسـف  بـو أ ذهـ   :الثـاني  القو 
 الواجبـة  األضـحية  أن إىل (103)اخلطـاب  أبـو  اختارها رواية يف واحلنابلة، (102)املالكية
 ومن، حنرها وقت إىل وحفظها مؤنتها علي  ووج ، صاحبها مل  عن باإلجياب خترج
 بـأنواع  فيهـا  التصـرف  وال، إبـداهلا  وال، بيعهـا  يصـح  فـال ، فيها التصرف من منع ثم

  :(104)بـ واستدلوا، التصرفات
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 النيب فأتى، دينار ثلثمائة بها فأعطي، خبتيا أهدى أن  عن  اهلل رضي عمر حدي ( 1
 ثلثمائة بها فأعطيت، خبتيا أهديت إني اهلل رسو  يا: فقا  وسلم علي  اهلل صلى
 أن : لداللةا وج ، (105) "إياها احنرها، ال: " قا  ؟بدنا بثمنها وأشرتي أفأبيعها، دينار
 .فيها التصرف من املنع على فد ، القوية الدواعي مع، البيع من منع 

 إمضـاء  أولويـة  يفيـد  فإنـ   صـحت   فـرض  وعلـى ، ضعيف هذا بأن: عن  جياب
 .التصرف منع ال، البيع على القربة

 َعَلى َيُقوَم أن أمره وسلم علي  اهلل صلى النيب َأْن: عن  اهلل رضي علي حدي ( 2
 ِجَزاَرِتَها ِفي ُيْعِطَي َواَل، َوِجاَلَلَها َوُجُلوَدَها ُلُحوَمَها ُكلََّها ُبْدَنُ  َيْقِسَم َوَأْن، ُبْدِنِ 
 داللة في  وهذا، ذكر ما حنو على بها بالتصرف أمره أن : الداللة وج ، (106)(َشْيًئا
 .املذكور غه يف التصرف من ممنوع أن 

 يف بها التصرف منع على يد  ال ذكر ما حنو على بالتصرف أمره أن: عن  جياب
 باب من فهو للجازر  أجرة منها شيء إعطاء عن النهي وأما، ينه  مل ألن  ذل   غه
  الذبح قبل املنع من  يلزم ال وهذا، الذبح بعد التصرف من املنع

، (107) (اِبَه َيْسَتْبِدْ  َفَلا ُأْضِحيًَّة عّين َمْن: )قا  أن  عن  اهلل رضي علي عن روي ما( 2
 .قول  انتشار مع الصحابة من أحد خيالف  ومل

 حممو  فإن  صحت  فرض وعلى، امللقن ابن قا  كما غري  هذا أن: عن  جياب
 االستحباب على

، بالذمة يتعلق ومل، بالعن تعلق إجياب منهما كال أن جبامع الوقف  على القياس( 3
 . املل  زوا  فأوج 

 مزيل والعتق، للمل  ومزيل، قربى منهما كال أن جبامع العتق  على القياس( 4
 . احتجاجا للمل  مزيلة األضحية تكون أن فوج ، إمجاعا للمل 
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، طردا كالبيع املل  ب  زا  كذل  كان وما، الولد إىل يسري األضحية حكم وألن( 5
  .عكسا واإلجارة

 بـ   دقيتص وإمنا، احلنفية عند الولد ذبح جي  ال بل، احلق سريان نسلم ال: رد
ــ  ــا لتعلق ــذه، به ــى مصــادرة خــالف بقضــية واالســتدال ، خــالف قضــية وه  عل
 .(108)املطلوب

 بـ   خـرج  غهه حق يف املتلف ضمن  ما وكل، أتلفها لو األضحية يضمن املضحي( 6
 فإنـ   الـرهن  خبـالف ، عكسـا  والعاريـة ، طـردا  كاهلبـة ، ضامن  مل  عن املضمون
 . نفس  دين يف يضمن 

 .(109)يضمنها وال أتلفها فقد حنرها لو ألن  الوصف  نسلم ال: رد

 .شرعا ب  مأمور ألن  مضمون  غه النحر بأن: جياب

 ال ما ومنها، والوقف كالبيع، العقد بنفس املل  يزيل ما منها ضربن  على العقود( 7
، املل  زوا  على د  واهلبة الوصية معنى إلي  انضم متى فالعقد، (110)املل  يزيل
 .(111)الواجبة األضحية يف دموجو املعنى وهذا

 .(112)بالرهن باطل هذا: رد

 . (113)نفس  دين يف يضمن  الرهن أن: جواب 

 :الراجح الرأي

 الـذي  األو  القو  هو الراجح الرأي أن لنا يظهر، ومناقشتها األدلة إيراد بعد
 ملـ   علـى  وتبقـى ، باإلجيـاب  امللـ   عنهـا  يـزو   ال األضحية أن إىل أصحاب  ذه 

 التصرف هذا يكون أال شريطة، شرعا اجلائزة التصرفات بأنواع فيها يتصرف صاحبها
 بهـا  يضـر  تصـرفا  كـان  أو، بد  غه إىل بيعا يكون كأن بالقربة  القيام عدم إىل يفضي
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 األضـحية  ذلـ   مـن  ويسـتثنى  فيمتنـع ، ينقصها أو، إجزائها من مينع عيبا بها وحيدث
 يـأتي  أن إال كاملـة  بصورة يتأتى ال الواج  إذ خاص  شأن هلا فهذه، بعينها املنذورة

 .النذر يف ذكر ما حنو على ب 

 َدَفـعَ : َقـا َ  عن  اهلل رضي الَباِرِقيِّ ُعْرَوَة حدي  إلي  ذهبنا ما صحة على ويد 
، ْيِنَشـاتَ  َلـ ُ  َفاْشـَتَرْيتُ ، َشـاةً  َلـ ُ  أَلْشَتِرَي ِديَناًرا َوَسلََّم َعَلْيِ  اللَُّ  َصلَّى اهلِل َرُسوُ  ِإَليَّ

 َفَذَكَر، َوَسلََّم َعَلْيِ  اللَُّ  َصلَّى النَِّبيِّ ِإَلى َوالدِّيَناِر ِبالشَّاِة َوِجْئُت، ِبِديَناٍر ِإْحَداُهَما َفِبْعُت
 َذِلـ َ  َبْعـدَ  َيْخُرُج َفَكاَن، َيِميِنَ  َصْفَقِة ِفي َلَ  اللَُّ  َباَرَك: َلُ  َفَقاَ ، َأْمِرِه ِمْن َكاَن َما َلُ 
 فقـد . (114)(َمـاالً  الُكوَفـةِ  َأْهِل َأْكَثِر ِمْن َفَكاَن، الَعِظيَم الرِّْبَح َفَيْرَبُح الُكوَفِة ُكَناَسِة ِإَلى
 يعارضـ   وال، لبينـ   ممنوعـا  كـان  ولـو ، تصـرف   على وسلم علي  اهلل صلى النيب أقره

 وأ، االسـتحباب  علـى  حممو  ذكرنا كما فذل ، البدن يف عن  اهلل رضي علي حدي 
 .أعلم واهلل الذبح بعد ما حالة

 وبيـان ، النطـاق  هـذا  يف املبحوثـة  املسـائل  عـرض  مـن  مينـع  ال الرتجيح وهذا
 املتعلقـة  املسـائل  بـإيراد  نشـرع  املهمـة  املسـألة  هـذه  بيـان  فبعد، فيها الفقهاء اختالف
 :اآلتية املطال  يف حكمها وبيان، الواجبة باألضحية بالتصرف

 الواجبة ضحيةاأل بيع: الثاني املطلب

، ذحبها بعد وحكم ، ذحبها قبل األضحية بيع حكم على املطل  هذا يف الكالم
 وذل ، آخر ما  من ل  وفاء وال دين علي  كان لو بدين  امليت أضحية بيع حكم وكذا
 فروع ثالثة يف

 الذبح قبل الواجبة األضحية بيع: األو  الفرع

 األضـحية : قسـمان  أنهـا  واجبةال األضحية أحكام على الفقهاء كالم من يظهر
 .الذمة يف وج  عما واملعينة، ابتداء املعينة
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 :ابتداء املعينة األضحية: األو  القسم

 علـى  نفسـ   علـى  املضـحي  أوجبها اليت األضحية بيع حكم يف الفقهاء اختلف
 :قولن

ــع جيــوز :األو  القــو  ــة األضــحية بي ــ ، الواجب ــو قــا  وب ، (115)وحممــد حنيفــة أب
 :من  مبا واستدلوا، (117)احلنابلة من والقاضي، وجماهد، وعطاء، (116)واملالكية

  .(118)السابق عن  اهلل رضي البارقي عروة حدي ( 1
 بعـدما  بهـا  التصـرف  علـى  أقـره  وسـلم  علي  اهلل صلى النيب أن: الداللة وج 
 خروجهـا  عدم ثم ومن، واإلبدا  بالبيع التصرف جواز على فد ، لألضحية اشرتاها

 .(119)ملك  عن

، فيها عن  اهلل رضي عليا وإشراك ، السابق وسلم علي  اهلل صلى النيب بدن حدي ( 2
 . وإبداهلا بيعها فجاز عنها يز  مل ملك  أن على دا 

 صـاحبها  ملـ   عـن  خروجهـا  بعـدم  القـائلن  أدلـة  مـن  ذكـره  سبق ملا إضافة
 .بالتعين

 مـن  عن  اهلل يرض علي قو  وهو، املعينة األضحية بيع يصح ال :الثاني القو 
 :من  مبا واستدلوا، (122)قو  يف واحلنابلة (121)والشافعية، (120)يوسف وأبي، الصحابة

 البدنـة  بيـع  عن وسلم علي  اهلل صلى النيب سأ  حي  عن  اهلل رضي عمر حدي ( 1
 بيعهـا  مـن  وسلم علي  اهلل صلى النيب فمنع ، (123)إياها بنحرها فأمره، إجيابها بعد

 .التصرف من املنع على ذلع فد ، إياها بنحرها أمرهو، أخرى بها ليستبد 

، (124) (ِبَها َيْسَتْبِدْ  َفَلا ُأْضِحيًَّة عّين َمْن: )قا  أن  عن  اهلل رضي علي عن روي ما( 2
 .أوىل البيع من فاملنع، البيع من أقل هو الذي االستبدا  من املنع يف واضح وهو
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  (125)كالوقف ابيعه جيز فلم، بعينها اهلل حق تعلق أن ( 3

 القـو   علـى  مشـكلة  هنـاك  فليست، أضحيت  املضحي باع لو هذا  على وبناء
 هـذا  علـى  وينـب  ، (126)مفسـو   والبيـع ، خالف فقد الثاني  القو  على وأما، األو 
 : القو 

 وعلي ، ملك  عن خلروجها مفسو   البيع ألن املشرتي  من اسرتدها باقية كانت إن( أ
 .(127)ذحبها

 البد   صاحبها وعلى الضمان  فعلي  ردها  يستطع ومل، املشرتي يد يف تلفت إن( ب
ــاء ــى بن ــا عل ــل مضــمونة أنه ــة أو باملث ــد القيم ــة عن ــة، (128)احلنفي ، (129)واملالكي

 أن لزمـ   ثـم  ومـن ، للضـمان  سـب   اإلتالف ألن  (131)واحلنابلة، (130)والشافعية
 أضـحيتن  غبلـ  فـإن ، باقيـا  الـذبح  وقـت  كـان  إن أكثـر  أو واحدة بقيمتها يشرتي

 ضـحى  أخرى  يبلغ ال شيئا وزاد أضحية بلغ وإن، عنها بد  مثنها ألن اشرتاهما
 وإن، بـ   التصـدق  واسـتح   األضـحية  مسـل   بالفضل وسل ، واحدة بأضحية
 ما فأقل للضحية مستهل  ألن  أضحية يوفي  حتى يزيد أن فعلي  أضحية عن نقص
 .(132)مثلها أضحية يلزم 

، الثانيـة  ذبـح ، األوىل رد تعـذر  مـع ، بـاق  والوقـت ، هلابـد  اشـرتى  قـد  يكون أن( ج
 يشـرتي  حبيـ   القيمـتن   بـن  بـالفرق  تصـدق  منهـا  أنقـص  كانت فإن، وأجزأت 
 .(133)سبق ما على نقودا ب  يتصدق أو، أضحية

 عنـد  كلـ   بثمنهـا  تصـدق ، القضـاء  لزمـ   النحـر  أيـام  مضـت  حتـى  يشـرت  مل ولو( د
 فعـل  اجلمهـور  وعند، (135)بالفضل تصدق أكثر حية قيمتها كان فإن، (134)احلنفية
 .( 136)وقتها يف باألضحية يفعل ما بها

 . الضمان فعلي ، النحر أيام مضت بعدما باعها كان وإن (ـه
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: احلنفيـة  قا : قولن على كيفيت  يف اختلفوا فقد والقضاء بالضمان قلنا وحي 
 النـاس  يتغـابن  ال مبا اباعه وإن، أجزأه في  الناس يتغابن مبا باعها فإن، بثمنها يتصدق

 متسـب   ألن  مال   من الناقص دفع املثل عن القيمة نقصت وإن، بالفضل تصدق في 
 بهـا  وفعل، قضاء وذحبها، وسنا ونوعا جنسا املثل  علي  :(138)اجلمهور وقا ، (137)في 
 . الوقت يف باألضحية يفعل كما

 :الذمة يف عما بالتعين الواجبة األضحية: الثاني القسم

 أضـحية  فاشـرتى ، الذمـة  يف أضـحية  نفس  على أوج  املضحي أن هنا ا احل
  غهه؟ أو هبة أو ببيع فيها يتصرف أن ل  فهل، بالتزام  ليفي

 ابتـداء  املعينـة  األضحية تفارق لكنها، الذمة يف عما لألداء تتعن األضحية هذه
 هـذه  أمـا ، تماتـ  أو سـرقت  أو، تعـد  بغه تلفت لو مضمونة غه ابتداء املعينة أن يف

ــمونة ــل يف فمض ــ   ك ــ  ألن ذل ــة يف الواج ــربأ وال، الذم ــاألداء إال ت ــرط ب  بش
 التصـرفات  مـن  غـهه  أو اهلبة أو بالبيع فيها التصرف فحكم هنا  ومن، (139)السالمة
 لـو : الفقهاء قو  وأما، منها بأحسن ليأتي بها يتصرف كان لو حسنا يكون بل، اجلواز
 حتى، ذحبها لو ذمت  يف عما جمزئة تقع أنها فاملقصود ،تعينت ذمت  يف عما أضحية عن
  أعلم واهلل، السابقة للنية استصحابا غهه  ذحبها أو، الذبح عند النية غابت لو

 مسألتان وفي ، الذبح بعد األضحية من شيء بيع: الثاني الفرع

 : الذبح بعد اللحم بيع: األوىل املسألة

 وقعت فإذا، (140)"حلمها بيع جيوز ال أن  علمت فيما متفقون والعلماء: "رشد ابن قا 
 أو، شعرها أو عظمها أو حلمها من شيء بيع لصاحبها فليس، جمزئة األضحية
  (141)الفقهاء مجهور عند للجزار أجرة منها شيء إعطاء يصح ال كما، جلدها
 َعَلى َيُقوَم أن أمره وسلم علي  اهلل صلى النيب َأْن عن  اهلل رضي علي حلدي 
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 ِجَزاَرِتَها ِفي ُيْعِطَي َواَل، َوِجاَلَلَها َوُجُلوَدَها ُلُحوَمَها ُكلََّها ُبْدَنُ  َيْقِسَم َوَأْن، ِنِ ُبْد
 ب  ليشرتي البيع هما  صورتن اجلواز عدم من احلنفية واستثنى، (142)(َشْيًئا
 .(143)ب  ليتصدق منها شيئا يبيع أن أو، ب  فينتفع يبقى الذي البيت متاع

 :اآلتي النحو على البد  يف الفقهاء اختلف فقد، منها شيئا باع فإن
 .(145)القاسم وابن، (144)احلنفية إلي  ذه  الفقراء على بثمن  تصدق: أوال
 وهـو ، طعام أو ماعون يف اجللد ومثن، فيأكل  يشرتي  طعام يف اللحم مثن جيعل: ثانيا

 (146)سحنون قو 

 ويف، اللحـم  بـد   أن  إىل نظرا  (147)ءشا ما بالثمن يصنع: احلكم بن حممد وقا : ثالثا
  ذل  ل  جيوز اللحم

 إىل نظـرا  ب   فيتصدق حلما ب  يشرتي أن لزم  :(149)واحلنابلة (148)الشافعية قا : رابعا
 .القيمة أو باملثل يكون الضمان أن
 األضحية جلد بيع: الثانية املسألة

 يف واختلفوا، بالنقود منها شيء أو اجللد بيع جواز عدم على (150)الفقهاء اتفق
 :قولن على بالعروض البيع جواز
 ب  يباع فيما اختلفوا لكنهم، عموما األضحية جلد بيع جيوز :األو  القو 

 من وسحنون، وإسحق (152)املنذر ابن حكاها رواية يف وأمحد، (151)احلنفية ذه  -
 ينتفع اليت بالعروض البيع جواز إىل (154)والنخعي واألوزاعي واحلسن (153)املالكية

 هذا وج   البيت وآلة واملنخل الغربا  ب  ويشرتي يبيع  كأن، عينها بقاء مع بها
 بن التفريق ووج ، (155)اللحم تفريق جمرى فجرى، وغهه هو ب  ينتفع أن : القو 

 لبقاء شرعا  اجلائز االنتفاع معنى حيقق بالعروض البيع أن والعروض  الدراهم
 . املعنى هذا حيقق ال نهوالدنا بالدراهم البيع بينما، منافعها
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 .(156)وغهها العروض بن تفريق دون، مطلقا البيع جيوز: عطاء قا  -

ــاني القــو  ــة بعــض وهــم الفقهــاء  مجهــور ذهــ  :الث  خــالف لكنــ  احلنفي
 مبنـع  القـو   إىل (160)املذه  يف واحلنابلة، (159)والشافعية، (158)واملالكية، (157)املعتمد
 أو الـدبا   أو للجـزار  أجرة إعطائ  أو إجارت  أو ل إبدا أو منها شيء أي أو اجللد بيع

 خرج فقد متعينا كان وما، بالذبح تعينت ألنها تطوعا  أو واجبة كانت سواء، غههما
 من شيئا باع لو كما، بثمن  تصدق وإال، اسرتده من  شيئا باع فإذا، للبيع حمال كون  عن

 : من  بـما واستدلوا، حلمها

، ُبْدِنِ  َعَلى َيُقوَم أن أمره وسلم علي  اهلل صلى النيب َأْن:  عن اهلل رضي علي حدي  -
ــَم َوَأْن ــُ  َيْقِس ــا ُبْدَن ــا ُكلََّه ــا ُلُحوَمَه ــا َوُجُلوَدَه ــَي َواَل، َوِجاَلَلَه ــي ُيْعِط ــا ِف  ِجَزاَرِتَه
 فيـ   اجللـد  حتى كلها البدن بتقسيم األمر أن: احلدي  من الداللة وج ، (161)(َشْيًئا
 .(162)للبيع حمال كون  عن خرج فقد متعينا كان وما، بالذبح تعينت أنها على داللة

 َباَع َمْن: )قا  وسلم علي  اهلل صلى اهلل رسو  أن عن  اهلل رضي هريرة أبي حدي  -
 .(163)(َلُ  ُأْضِحيََّة َفَلا ُأْضِحيَِّتِ  ِجْلَد

 علـى  والقـدرة  امللـ   لقيـام  فجائز  البيع أما، البيع كراهة يفيد أن : احلنفية رد
 .(164)التسليم

 .(165)كالوقف، بيع  جيز فلم، تعاىل هلل جعل  وألن  -

 بدين  امليت أضحية بيع: الثال  الفرع

 إال لـ   وفـاء  ال دين علي  وكان، بعده أو الذبح قبل األضحية صاح  مات إذا
  ال؟ أم الدين لقضاء بيعها يصح فهل، األضحية من
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 وقعـت  ألنهـا   (166)بيعهـا  منـع  على التفاقفا ذحبها بعد مات إذا أن : اجلواب
 وهـو ، الشـرع  بـ   أذن مبـا  إال التصرف هلم فليس، ملك  عن وخرجت، تعاىل هلل قربة
 :أقوا  ثالثة على الفقهاء اختلف فقد الذبح  قبل مات إذا وأما، واإلهداء والصدقة األكل

 ةاألضــحي أن إىل: (167)واحلنابلــة، والشــافعية، ثــور أبــو ذهــ  :األو  القــو 
 يصـح  وال، إنفاذها جي ، توزيعها قبل أو ذحبها قبل صاحبها عنها ميوت اليت الواجبة
 األضـحية   مـن  إال وفاء ل  يكن ومل، مال  مجيع الدين استغرق لو حتى دين   يف بيعها
، أكلـها  لورثتـ   وجـاز ، حيـا  كـان  لـو  كمـا ، دين  يف بيعها يصح فلم، ذحبها تعن ألن 

، ل  فيما موروثهم مقام يقومون ألنهم واهلدية ، والصدقة ،األكل يف مقام   ويقومون
 .(168)املنذورة يف املالكية مذه  وهو، وعلي 

 قبـل  دينـ   يف الواجبـة  امليـت  أضحية بيع جواز إىل املالكية ذه  :الثاني القو 
 علـى  مقـدم  الدين ألن في   وشرطها وقفا وقف يكون كأن منذورة  تكن مل ما، ذحبها
 . (169)املهاث

 كانـت  لـو  حتى أي، ال أم، أوجبها سواء الذبح  قبل بالدين مطلقا تباع: يلوق
 .(170)منذورة

  (171)فيـ   بيعت منها إال ل  وفاء ال دينا ترك إن: األوزاعي قا  :الثال  القو 
 سـب   أن لنـا  ويبـدو  تعـاىل  اهلل حـق  علـى  العبـد  حـق  تقديم في  روعي القو  وهذا

 االجتمـاع  عنـد  العبـد  حـق  علـى  اهلل حـق  قديمت يف اختالفهم هو املسألة يف اخلالف
، بالـدين  األضـحية  بيـع  جواز بعدم قا  العبد حق على اهلل حق قدم فمن، والتزاحم

 جـواز  عـدم  هـو  نـراه  والذي، بدين  امليت أضحية بيع جبواز قا  العبد حق قدم ومن
 اهلل صلى- اللَِّ  َرُسوَ  َأَتْت اْمَرَأًة َأنَّ - عنهما اهلل رضى - َعبَّاٍس اْبِن: حلدي  بيعها 
 َدْيٌن َعَلْيَها َكاَن َلْو َأَرَأْيِت) َفَقاَ . َشْهٍر َصْوُم َوَعَلْيَها َماَتْت ُأمِّى ِإنَّ َفَقاَلْت -وسلم علي 
 .َنَعْم َقاَلْت. (َتْقِضيَنُ  َأُكْنِت
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 أعلم واهلل(172)(ِباْلَقَضاِء َأَحقُّ اللَِّ  َفَدْيُن): َقاَ 

 الواجبة األضحية إجارة :الثالث املطلب

 حيمـل  أو يركـ   مما كانت إذا املعينة  األضحية إجارة جواز يف الفقهاء اختلف
 :قوالن ذل  يف وهلم، لذل  فآجرها، علي 

، (174)والشـافعية ، (173)احلنفيـة  مذه  وهو، اإلجارة صحة عدم: األو  القو 
 من نفع ل  وحصل، أجرها فإن، ل  مملوكة غه املنافع وهذه، منافع بيع ألنها واحلنابلة 

 – املسـتأجر  عنـد  تلفـت  وإن، األضـحية  مسـل   بهـا  يسل  املقبوضة فاألجرة، ذل 
  .املثل أجرة املستأجر وعلى، بقيمتها املؤجر ضمنها - أضحية أنها يعلم ال أن  واحلا 

 .(175)املالكية عند املعتمد وهو، األضحية إجارة جواز :الثاني القو 

 (176)قـو   يف املالكيـة  فـذه   اجللد  يف إال اإلجارة تصورت فال الذبح بعد وأما
، (لـ   ُأْضـِحيَّةَ  َفَلـا  ُأْضـِحيَِّت ِ  ِجْلـدَ  َيِبيُع من): حلدي  اإلجارة  منع إىل (177)والشافعية
 .(178)املعتمد وهو باجلواز سحنون وقا ، فتمنع منفعة بيع واإلجارة

 الواجبة األضحية إبدال: الرابع املطلب

 ذل ؟ ل  فهل، أقل أو مثلها أو منها خبه يبدهلا أن ل  بدا ثم، أضحيت  عن إذا

 :قولن على بغهها األضحية إبدا  جواز يف الفقهاء اختلف

 منها أحسن البد  كان سواء بغهها  األضحية إبدا  جواز عدم :األو  القو 
، (181)والشافعية، (180)قو  يف مال  واإلمام، (179)يوسف أبو ذه  وإلي ، منها أقل أو

 خترج الواجبة األضحية أن أصلهم على بناء  (182)احلنابلة من اخلطاب وأبو، ثور وأبو
 :أدلتهم ومن، ذل  وغه واإلبدا  بالبيع فيها التصرف ل  وليس، صاحبها مل  عن
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 اهلل رسـو   يـا : فقا  وسلم علي  اهلل صلى النيب أتى أن  عن  اهلل رضي عمر حدي  -
، ال: قا  وأحنرها بدنا بثمنها وأبتاع أفأبيعها دينار ئةثلثما بها وأعطيت جنيبة أهديت
 .(183)إياها احنرها ولكن

  .(184)(بها يستبد  فال، أضحيت  عن من): عن  اهلل رضي علي ولقو  -

 للزمـ   ملك  يف كانت فلو، علي  بد  ال فسرقت ذحبها أو هلكت إذا الضحية وألن -
 . بدهلا

 .واإلبدا  بالبيع فيها التصرف ميل  فلم تعاىل هلل جعلها قد إذ الوقف  على وقياسا -

، (185)وحممد حنيفة أبو ذه  وإلي ، بغهها األضحية إبدا  جيوز :الثاني القو  
 أنها على بناء  (188)وعكرمة وجماهد وعطاء، (187)املعتمد يف واحلنابلة، (186)واملالكية

 حر إلنسانوا، ميل  فيما يتصرف فإمنا يبيع أو يبد  إذ فهو، ملك  من خترج ال
، منها بأحسن إبداهلا جواز على اتفقوا قد القو  هذا وأصحاب، ملك  يف التصرف
 .من  مبا واستدلوا

 أو اهلبـة  من نوع وهذا. فيها عليا وإشراك ، وسلم علي  اهلل صلى النيب بدن حدي  -
 .(189)من  واإلبدا ، وغهه بالبيع التصرف جواز على دليل وهو، بيع

 بنـت  عليـ   وجبـت  كمـن ، الزكاة يف الواج  من أعلى إخراج جواز على القياس -
 مـن  منهـا  خـه  إىل تعـاىل  اهلل حلـق  وجبـت  عـن  عن عد  ألن  حقة  فأخرج لبون

 .فجاز، جنسها

 ضـم  املعنـى  يف فكأن ، منها خه إىل انتقل وإمنا، جنسها عن فيها احلق يز  مل وألن  -
  .(190)إليها زيادة

 :منها أقل أو مثلها البد  كان إذا اختلفوا لكنهم
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 مـذه   وهـو  الفائـدة  لعـدم   (191)احلنابلـة  عنـد  جيـوز  فـال  باملثـل  اإلبدا  أما
  .(193)احلنفية ذه  حن يف، (192)أصال الشافعية

 عـروة  حلـدي   بـاجلواز   القـو   إىل (195)احلنابلة من والقاضي، (194)واملالكية
 ممـا  يـنقص  ال أنـ   كمـا ، ملك  عن خترج مل وألنها، (196)السابق عن  اهلل رضي البارقي
  .شيء علي  وج 

 معينة تكن مل إذا (198)واملالكية، (197)احلنفية جبوازه فقا : بالدون اإلبدا  وأما
 .(199)كإتالف  جيز فلم، منها جزء تفويت ألن  احلنابلة  ومنع ، بنذر

 صـحت ، أبـدهلا  أو، غههـا  بثمنهـا  ليشـرتي  أضـحيت   وبـاع  ذلـ   فعـل  ولو
 عـروة  حلدي   (200)بالفضل تصدق الشراء بعد شيء قيمتها من فضل وإن، األضحية
 أن جيـز  فـالم ، تعـاىل  هلل مال  من القدر ذل  جعل وألن ، (201)عن  اهلل رضي البارقي
 النحـر   أيـام  مضت حتى يشرت فلم، عنها بدال ليشرتي باعها ولو، شيئا من  يستفضل
 أو قيمةبال يتصدق األضحية وقت فوات مسألة يف مر ما على فاخلالف القضاء وج 
  .(202)ويذبح يشرتي

 الـيت  أو، احلنفية عند الواج  ألداء الغ  عينها كاليت الذمة يف عما املعينة أما
 وال، البد  علي  أن مبعنى، تلفت إن مضمونة ألنها إبداهلا  ميتنع فال لنذره  وفاء عينها
 .(203)باألداء إال ذمت  تربأ

 : الذبح بعد اإلبدا 

 إن، كالبيع البد  فسخ فعل ولو، ذحبها بعد حيةاألض من شيء إبدا  يصح ال
 .(204)(القيمة أو اللحم من املثل) بالعوض التصدق لزم  وإال، باقيا زا  ما املبد  كان
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 بالعيب الواجبة األضحية رد: اخلامس املطلب

، بعده أو، الذبح قبل ذل  يكون أن فإما، عيبا بها وجد ثم، أضحية اشرتى إذا
 رد جواز يف ذل  أثر فما، يكون ال وقد، باإلجزاء خمال حشافا العي  يكون قد ثم

  بالعي ؟ الواجبة األضحية

 مسألة وهي قبلها باليت كبهة صلة ذات املسألة هذه أن علي  التنبي  جيدر ومما
 .سيتضح كما اإلبدا 

 :الذبح قبل العي  وجد إذا: أوال

 :ثالث حاالت بن نفرق

 وأخـذ ، ردهـا  بـن  باخليـار  فهـو : األضحية إجياب قبل بالعي  علم إن :األوىل
 الـرد  جـواز  أصـل  علـى  بنـاء  ال  أو، ابتـداء  اإلجـزاء  مينع العي  كان سواء األرش 
 .(205)بالشرع الثابت بالعي 

 مـن  مينع ال وجده الذي والعي ، األضحية إجياب بعد بالعي  يعلم أن :الثانية
  (206)بهـا  والتضـحية  بهـا إجيا صـح ، يسـها  عيبـا  يكـون  كـأن  ابتداء  األضحية إجزاء

 بالعي ؟ ردها ميل  وهل، يضر ال العي  وكون، الشروط الستكما 

 خـروج  مسـألة  يف اخـتالفهم  علـى  بنـاء  قـولن   على ذل  يف الفقهاء اختلف
 :املضحي مل  عن باإلجياب األضحية

 إبـداهلا   ل  جاز ثم ومن، اخليارين أحد وهو، بالعي  ردها ميل : األو  القو 
  .(209)واحلنابلة (208)واملالكية (207)احلنفية مذه  وهو

 ميلـ   فـال ، أوجبهـا  ألنـ   إجيابهـا   بعـد  بالعيـ   ردهـا  لـ   ليس: الثاني القو 
، (212)احلنابلـة  مـن  اخلطاب وأبي( 211)والشافعية، (210)قو  يف مال  عند بها التصرف
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 هـذا  يف وللفقهـاء ، بـاألرش  املطالبة ل  وجاز، بها والتضحية، إجيابها صح ذل  وعند
 بأنـ  : وقـو  ، األضـحية  مسل  ب  يسل  وأن ، ب  الصدقة بلزوم قو : قوالن ألرشا

 .ب  التصرف حر

، األضـحية  بصحة يضر والعي ، األضحية إجياب بعد بالعي  يعلم أن :الثالثة
 :للفقهاء فقوالن، ابتداء إجزاءها ومينع

 ال أنـ   إىل (214)احلنابلـة  مـن  اخلطـاب  وأبو، (213)الشافعية ذه  :األو  القو 
 وعنـد ، البـائع  مـن  األرش أخـذ  ل  بل، بإجيابها عنها ملك  لزوا  بالعي   ردها ميل 
 سـابق  بسـب   وج  إمنا ألن  لألضحية  النقصان قيمة صرف يلزم  وال، يذحبها ذل 
 ويف، الـذبح  مقصود هو الذي اللحم يف مؤثرا يكون ال قد العي  وألن، التعين على
 .األضحية خمرج خيرج األرش فإن: احلنابلة عند اآلخر الوج 

 لـو  مـا  حكـم  فحكمـ   حاهلـا   هـذا  الـيت  باملعيبة التضحية لصحة بالنسبة وأما
 عـن  جتزئـ   ال لكنهـا ، عليها ويثاب، األضحية وقت ذحبها فيلزم  بعيبها  عاملا أوجبها
 .(215)األضحية من املشروع

 أن  إىل (218)احلنابلة من والقاضي (217)واملالكية (216)احلنفية ذه  :الثاني القو 
 وهـو ، واجبة ألنها مثلها  بثمنها اشرتى ردها فإن أرشها  أخذ أو، بالعي  ردها ميل 
 جتزئـ   وال، ذحبهـا  أرشها  أخذ وإن، ب  تصدق شيء مثنها من فضل فإن، جائز إبدا 
 قيمـة  عـن  الزائـد  حكـم  حكمـ   األرش وهـذا ، الشـروط  تـوافر  لعدم الواج   عن

 ألنهـا  يشـاء   كما ب  يتصرف ل  ملكا األرش يكون أن وحيتمل، ب  يتصدق، األضحية
 لـو  ما فأشب ، أصال اإلجياب يف األرش يدخل فلم، احلا  هذا على كانت إجيابها عند

 .(219)أرشها أخذ ثم بها تصدق
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  :الذبح بعد العي : ثانيا

 فـإن ، البـائع  عنـد  قبل من فيها كان، ذحبها بعد الواجبة بأضحيت  عيبا وجد إذا
 صـحة  فاألصـل ، ابتـداء  معـ   األضـحية  جتـز؛  ممـا  كان بأن يضر  ال  العي هذا كان

، (220)اجلمهــور عنــد وجوبــا، بــ  يتصـدق  لــألرش  وبالنســبة، وإجزاؤهــا األضـحية 
 وعنـد ، السـابقة  املسـألة  يف مـر  مـا  علـى  (221)احلنابلـة  وبعض املالكية عند واستحبابا
 معـ   جتـز؛  ال مما عي ال هذا كان وإن، (222)ب  ينتفع أن ل  جاز باالستحباب القائلن
 : ابتداء األضحية

 لزمـ   وإال ، باقيـا  الوقـت  كان إن بدهلا املضحي ولزم، بالعي  الرد خيار ثبت
: حبـدي   أخذا الذبح  بعد عيبها ظهر لو حتى، جتزىء ال املعيبة األضحية ألن البد  

 .(223)(اأَلَضاِحى ِفى َتُجوُز اَل َأْرَبٌع)

 عنـد  بـ   التصـدق  يلزمـ   فـال  ألضـحية ا صـاح   أخـذه  لـو  لألرش وبالنسبة
 الـذبح   عند القربة يف يدخل مل ألن   (226)رواية يف واحلنابلة (225)واملالكية (224)احلنفية

 . ناقصا كان أوجب  ما إذ
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 الثالث املبحث

 الواجبة باألضحية االنتفاع

ــافع ذات األضــحية كانــت إذا  منافعهــا مــن االســتفادة للمضــحي ميكــن، من
 يكون وقد، وغهه واللنب والصوف، كالركوب حياتها  حا  يكون قد فهذا، وأعيانها

 واألعيـان؟  املنـافع  بهذه االنتفاع حكم فما، وغهه باجللد واالنتفاع كاألكل ذحبها بعد
 مطلبن يف ذل  بيان

 ذحبها قبل الواجبة باألضحية االنتفاع: األول املطلب

 :فروع أربعة وفي 

 بالصوف االنتفاع: األو  الفرع

 قبـل  الواجبـة  أضـحيت   صـوف  جز للمضحي يكره أن  على (227)الفقهاء قاتف
 احلـر  يقيهـا  كـان  أو، الـذبح  مدة لقرب بها يضر ال بقاؤه كان كأن حاجة  لغه الذبح
 معنى يف وهذا، منها جزءًا يفّوت واجلز، أجزائها جبميع القربة إقامة التزم ألن  والربد 
 َسـِبيلِ  ِفي َفَرٍس َعَلى َحَمْلُت: )قا  عن  اهلل رضي عمر وحلدي ، الصدقة يف الرجوع

 َفَسـَأْلتُ ، ِبـُرْخصٍ  َيِبيُعُ  َأنَُّ  َوَظَنْنُت، َأْشَتِرَيُ  َأْن َفَأَرْدُت، ِعْنَدُه َكاَن الَِّذي َفَأَضاَعُ ، اللَِّ 
 َأْعَطاَكـ ُ  َوِإْن، َصـَدَقِت َ  ِفـي  َتُعـدْ  َوَلـا ، َتْشـَترِ  َلـا : َفَقاَ ، َوَسلََّم َعَلْيِ  اللَُّ  َصلَّى النَِّبيَّ

 منفعـة  فيـ   الصـوف  وألن، (228)(َقْيِئـ ِ  ِفـي  َكاْلَعاِئـدِ  َصـَدَقت ِ  ِفـي  اْلَعاِئَد َفِإنَّ ِبِدْرَهٍم 
 كـان  وإن (229) الـذبح  عنـد  للمسـاكن  منفعة في  أن كما، عن  األذى دفع يف للحيوان

 هل جزه وإذا (230)جاز، وتسمن جبزه ختف الربيع زمن يف يكون أن مثل هلا  أنفع جزه
 ب ؟ ينتفع
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 (232)املالكية فقهاء بعض حكاه ما إال، بيع  صحة عدم على (231)املذاه  فقهاء اتفق
 :قولن على ب  االنتفاع يف واختلفوا، البيع جواز من

 .(233)احلنفية قو  وهو، ب  يتصدق أن وعلي ، االنتفاع ل  يكره: األو 

، (234)املالكية قا  وب ، بيع  يصح وال، أفضل ب  الصدقة لكن، االنتفاع ل  جيوز: الثاني
 . (236)واحلنابلة، (235)والشافعية

 :حاالت يف تكون الصوف جز كراهة أن فتحصل

 .الذبح لوقت من  قري  أو مثل  ينبت ال كان إن: األوىل

 .وحنوه حلر بها  ضرر جزه يف كان إذا: الثانية

 عند بالصوف االنتفاع نوى قد يكون أال غههم  دون (237)املالكية بها قا : الثالثة
، ال أم منذورة الضحية كانت سواء القيد  مبثابة ذل  ألن، غنم  من تعيينها أو متلكها
 .ال أم نواه سواء فيحرم  املنذورة أما املنذورة  بغه بعضهم وقيده

 ذل  يف روعي حبي  الفقه جان  مراعاة على مب  احلكم أن يتبن سبق مما
 ووفرة السمن أما، ب  ينتفع ذل  وكل، الصوف وتوفه، ضحيةاأل يف السمن حصو 
 ذل  والعادة  العرف على قائمة فاملسألة الصوف وأما، تتغه ال ثابتة فاملصلحة اللحم
 وفرشهم لباسهم يف كبهة والشعر والوبر الصوف من استفادتهم كانت قدميا الناس ان

 اآلالت تنتج  مما فهو الناس يلبس  ما حتى، كان كما األمر عاد ما واليوم، وبيوتهم
 فمجا  هنا ومن، ذبائحهم من وال، أيديهم عمل من وليس، واملشاغل واملصانع
 بفعل الصوف منفعة فاتت فلو، الكبه بالقدر ليس وغهه الصوف من الناس انتفاع

 ميكن  املضحي كان ولو، يضر فال، األضحية على ضرر ذل  يف يكن ومل، املضحي
 واهلل، الكراهة تنتفي وعندها، ذل  من مينع فال، غهه دون الصوف هذا نم االستفادة

 . أعلم
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 باللنب االنتفاع :الثاني الفرع

 أو، حلمها وينقص بها يضر األضحية حل  كان إذا أن  على (238) الفقهاء اتفق
 أو، بهـا  فأضـر ، ذلـ   فعـل  لو وأن ، باللنب واالنتفاع احلل  ل  جيوز فال بولدها يضر

 ال كان إن وأما، بأخذه متعد ألن  ضمن  ، شرب  وإن، ب  الصدقة وعلي ، حرم، بولدها
 ذل  يف الفقهاء اختلف ب ؟ االنتفاع ل  فهل، ولدها عن فاضال اللنب كان أو، بها يضر
 :قولن على

 أن لـ   يكـره : (240)املالكيـة  من القاسم وابن، (239)حنيفة أبو قا  :األو  القو 
، أجزائها جبميع التضحية التزم وقد، منها جزءًا يفّوت ألن  ب   وينتفع، األضحية حيل 
 مـن  احلنفيـة  فقهـاء  ومـن  بـ    تصدق ذل  فعل فإن منها  شيئًا حيبس أن ل  جيوز فال

 فأمـا ، أضـحية  اشـرتى  إذ كـالفقه  بواجبـة  وليسـت ، أوجبها اليت الشاة يف هذا جعل
 هـو  إمنا و، بها يتعن مل بالوجو ألن واجلز  باحلل  بأس فال، أضحية عن إذا املوسر
 .(241)سواء وغهها هذه صارت الذبح فقبل، بالذبح عن  يسق ، ذمت  يف واج 

، أفضـل  بـ   والصـدقة ، الغه سقي  أو بشرب  ب   االنتفاع ل  جيوز :الثاني القو 
 (243)والشـافعية ( 242)املالكيـة  مـن  اجلمهور قو  وهو، ضمان وال، إثم فال شرب   وإن

 :من  مبا اجلواز على تدلواواس، (244)واحلنابلة

 املنــافع  مــن، 33:آيــة:  احلــ چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ: وجــل عــز قولــ  -
 املسـمى  واألجـل ، حنرهـا  وقـت  إىل ذلـ   وغه والصوف والنسل والدّر الركوب
 .(245)املفسرين بعض قو  على حنرها

 ِإنِّـى : َقـا َ َف، َوَلـدَها  َمعَهـا  بقـرة  َيُسـوق  رجـال  َرَأى َأنـ  : )عن  اهلل رضي َعّلي َعن -
 َعـنْ  َفْضـالً  ِإالَّ، َلَبِنَهـا  ِمـنْ  َتْشـَربْ  َفـالَ : َقاَ . َوَلَدْت َوِإنََّها، ِبَها ُأَضحِّي اْشَتَرْيُتَها 
  (246)(َسْبَعٍة َعْن َوَوَلَدَها ، ِهَى، َفاْنَحْرَها النَّْحِر  َيْوُم َكاَن َفِإَذا، َوَلِدَها
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 . وبالرك فأشب ، يضرها ال انتفاع وألن  -

 . بها وأضر الضرع تعقد حيلب  مل لو ألن  األضحية  على تعود منفعة ذل  يف أن -

 جزء واللنب ،جبميعها تعاىل هلل قربة خرجت بأنها الشرب كراهة على واستدلوا
 .(247)فمكروه كذل  كان وما، القربة يف عود باللنب واالنتفاع، منها

 يتولـد  لبنهـا  أن: أحـدهما  فوجهان احلكم  يف اللنب عن الصوف اختالف وأما
 الـرهن  علـف  إذا املرتهن أن كما، إلي  صرف  فجاز، ب  القائم وهو وعلفها غذائها من
 جمـرى  فجـرى  الـدوام  علـى  بـ   ينتفـع  والشـعر  الصوف أن: الثاني، حيل  أن ل  كان

، وركوبهـا  منافعهـا  جمـرى  فجرى، فشيئا شيئا ويؤكل يشرب واللنب، وأجزائها جلدها
 . (248)احلو  مجيع يف دائمة موجودة عن والشعر والصوف، يوم كل تجددي اللنب وألن

 وأن، يشرب  أن ول ، ولدها حيرم  أن ول ، شاء ما ب  يصنع: أشه  قا  :الثال  القو 
 يف يتصرف أن وللمال ، ملك  فهي، بالذبح إال جت  ال األضحية أن على بناء يبيع  
 (249)شاء كيف ملك 

 بالركوب االنتفاع: الثال  الفرع

 يركـ   ممـا  كانـت  إذا- الواجبـة  األضحية ركوب جواز على (250)الفقهاء اتفق
، ركوبهـا  نتيجـة  حصل لو النقص ويضمن، عدمها مع ويكره، احلاجة عند، -كالبعه
 يف أمحـد  عنـد  مطلقـا  وجيـوز ( 251)العاقبـة  بسـالمة  مشـروط  الركـوب  جواز أن فعلم
 .(252)رواية

 :بـ احلاجة مع للجواز واستدلوا

 أن: الداللـة  وجـ   33آيـة :احلـ   چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ: سبحان  ول ق( 1
 فيكـون   ، ينحرهـا  حتـى  مباحـا  االنتفاع فيبقى تنحر  أن املسمى باألجل املقصود
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 َأْو ُبـْدًنا  ِللَّـ ِ  اتَِّخاِذُكُموَهـا  َبْعـدَ  َمَنـاِفعُ  ِللَِّ  ُتَعظُِّموَنَها الَِّتي الشََّعاِئِر ِفي لُكْم: "املعنى
 عطاء قو  وهو" ُتْنَحَر َأْن ِإَلى... ، َذِلَ  ِإَلى اْحَتْجُتْم ِإَذا ُظُهوَرَها َتْرَكُبوا ِبَأْن، اَهَداَي
 .(253)رباح أبي بن

 َرُجًلا َرَأى َوَسلََّم َعَلْيِ  اهلُل َصلَّى اللَِّ  َرُسوَ  َأنَّ: َعْنُ  اللَُّ  َرِضَي، ُهَرْيَرَة أبي حدي ( 2
: َقـا َ  َبَدَنـةٌ  ِإنََّهـا : َقاَ  «اْرَكْبَها»: َفَقاَ  َبَدَنٌة ِإنََّها: َفَقاَ  «اْرَكْبَها»: اَ َفَق، َبَدَنًة َيُسوُق

 عليـ   اهلل صـلى  أنـ  : الداللـة  وجـ  ، (254)الثَّاِنَيـةِ  ِفي َأْو الثَّاِلَثِة ِفي «َوْيَلَ  اْرَكْبَها»
 .اجلواز دليل وهذا، بدنة أنها علم  مع حتى، ذل  علي  وكرر، بركوبها أمره وسلم

 َسـِمْعتُ  َفَقاَ  اْلَهْدِى ُرُكوِب َعْن ُسِئَل: عنهما اهلل رضي اللَِّ  َعْبِد ْبن َجاِبر حدي ( 3
 َحتَّـى  ِإَلْيَهـا  ُأْلِجْئـتَ  ِإَذا ِباْلَمْعُروِف اْرَكْبَها): َيُقوُ  -وسلم علي  اهلل صلى - النَِّبىَّ
 .إليها احلاجة بشرط معقودة ركوبها احةإب أن بن: الداللة وج ، (255)(َظْهًرا َتِجَد

 عليهـا  اإلجـارة  عقد ملل  ملنافعها مالكا كان فلو، للركوب يؤاجرها أن ل  جيوز ال( 4
 .(256)حلاجة إال الركوب علي  امتنع منافعها ميل  مل فإذ اململوكات  سائر كمنافع

 -نـ  ع اهلل رضـي  - هريـرة  أبي حبدي  أمحد عند املطلق اجلواز لرواية واستد 
 من، (257)اإلطالق على البدنة بركوب أمر وسلم علي  اهلل صلى اهلل رسو  أن السابق
 .بشيء ذل  يقيد أن غه

 على العرف جرى فإن صاحبها  وحاجة، بالعرف حمكوم ذل  أن نراه والذي
 أو باملنع قاطعة ليست فالنصوص، لذل  حاجة لصاحبها وكان، وركوبها استعماهلا
 .أحسن اخلالف من واخلروج االستعفاف لكن، حمتمال األمر فيبقى، اجلواز
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 الذبح بعد الواجبة باألضحية االنتفاع: الثاني املطلب

 :فرعان وفي 

 ذحبها بعد الواجبة األضحية بأجزاء االنتفاع: األو  الفرع

 وجبلدها، ب  وينتفع، صوفها جيز أن ل  جاز وقتها  يف الواجبة األضحية ذبح إذا
 وأخـذ ، بالـذبح  أقيمـت  القربـة  ألن  (258)الفقهاء باتفاق االنتفاع وجوه من وج  بأي

 ..اجلواز أصل على فبقي، بها يضر ال باجللد واالنتفاع والصوف احللي 

  الواجبة األضحية من األكل: الثاني الفرع

 قـا   مـن  ومـنهم ، التطـوع  أضـحية  مـن  األكـل  جـواز  على (259)الفقهاء اتفق
 بن الفقهاء فرق فقد الواجبة  األضحية وأما، بالوجوب قا  من ومنهم، باالستحباب
  ذل  بيان يأتي وفيما، بغهه وجبت واليت، بالنذر وجبت اليت األضحية

  :بالنذر الواجبة األضحية( 1

 :قولن على منها األكل جواز يف الفقهاء اختلف

، (261)النــووي رجحــ  قــو  يف والشــافعية( 260)احلنفيــة ذهــ  :األو  القــو 
 ابتداء معينة كانت سواء املنذورة  األضحية من األكل منع إىل، (262)وايةر يف واحلنابلة

 أو يأكـل  أن عليـ   فيمتنع، فقها أو غنيا الناذر كان وسواء الذمة  يف نذر عن عينها أو
 ثـم  ومـن ، (263)اجلربانـات  دمـاء  علـى  وقياسا، الذمة يف ملتزمة ألنها األغنياء  يطعم
 (264)أكل ما قيمة فعلي  أكل ولو، التصدق إال سبيل من هلا فليس

 قـو   يف والشـافعية ، (266)وأمحـد ، (265)املعتمـد  يف املالكية ذه  :الثاني القو 
، بالنـذر  تطـوع  ألن  املنذورة  األضحية من األكل جواز إىل( 267) احلرمن إمام رجح 
 مـن  واملعهـود ، الشـرع  يف املعهـود  علـى  حممـو   والنـذر ، (268)بالفعل كتطوع  فصار
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، اإلجيـاب  إال املنذور صفة من يغه ال والنذر، منها واألكل، ذحبها الشرعية األضحية
 كـان  وإذا، املنـذورة  حتـى ، بالذبح إال تتعن ال األضحية أن على قوهلم املالكية وبنى
 .الشرع يف األصل ألن  منها  األكل جاز كذل 

 األكـل  جيـوز  والضـحية ، الضحية نذر فإن ، األفق  هو وهذا: "احلرمن إمام قا 
 بالنـذر  الوفـاء  علـى  اإلقدام أن جهة من إال، بها املتطوع عن املنذورة تتميز فال، نهام

 .(269)"دونها ذل  جي  وال، واج 

 بينهمـا  بـأن : اجلربانـات  دماء على بالقياس األو  الفريق استدال  على وردوا
 الشرع  بأصل الواج  اهلدي خبالف، األكل األضحية يف شرعا املعهود أن ذل  فرقا 
 .(270)الواج  اهلدي على األضحية قياس فامتنع، من  األكل جيوز ال

 علـي  هلل: كقول ، الذمة يف مضمون غه مبعن النذر بن التفريق: الثال  القو 
 علـي  هلل: كقول  الذمة  يف املضمون والنذر، من  األكل فيجوز، البدنة بهذه أضحي أن
 ُمْسـَتَحقاا  َكاَن الذِّمَِّة ِفي َوَجَ  اَم"  أن ذل   ووج  األكل  جيوز فال، ببدنة أضحي أن

 . (271)"َكَغْيِرِه ِفيِ  َيُكوَن َأْن َجاَز ِبالذِّمَِّة َيَتَعلَّْق َلْم َوَما ِلَغْيِرِه

 : الراجح الرأي

 كانت سواء املنذورة  األضحية من األكل جبواز الثاني القو  رجحان لنا يظهر
 هـذه  علـى  بقاؤه فاألصل بصفت  الشرع جاء ام ألن الذمة  يف نذر عن عينها أو معينة
 وال، ذلـ   علـى  فتبقـى ، بها والتصرف ذحبها صفة الشرع يف ورد واألضحية، الصفة
 األو  القـو   أصحاب ب  استد  وما، الشرع يف بأصل  يتقيد املنذور بل، النذر يغهها
 ازجـو  أصـل  معارضـة  على يقوى ال، الذمة يف ولزومها، اجلربانات على القياس من

 بـن  واخلـالف ، الكـرام  الصـحابة  وفعـل  والسنة بالقرآن الثابت، األضحية من األكل
 فق  ب  الذمة وانشغا ، الذبح لزوم يف هو وغهها املنذورة األضحية
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 الناذر ألن، بها الصدقة على النذر يف النص حالة إال اجلواز من يستثنى وال
 . أعلم واهلل، القربة يف بشرط  ملزم

 :منها األكل وحكم النذر بغه اجبةالو األضحية

 آخر لف  أي أو، بهذه سأضحي أو، أضحييت هذه: بقول  أوجبها اليت األضحية
 وافقهم ومن احلنفية عند ذمت  يف الواج  عن ذحبها اليت أو، األضحية إرادة على يد 
 باتفــاق واإلهــداء والتصــدق منهــا األكــل لــ  جيــوز األضــحية بوجــوب قــا  ممــن

، االسـتحباب  علـى  أو الوجـوب  علـى  هو هل األكل يف بينهم واخلالف، (272)الفقهاء
 :يأكل ما مقدار ويف

 مجهور قو  وهو بواج   وليس، مستح  األضحية من األكل :األو  القو 
 بـ استدالال  (273)واحلنابلة والشافعية واملالكية احلنفية من الفقهاء

  ۀچ : وقول ، 27:احل  چہ  ہ  ہ   ہ ھچ  :سبحان  قول  -

 لإلنسان هو وما، لنا فجعلها، 36:احل  چہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ
 باألكل كاألمر، اإلباحة أو لالستحباب واألمر، (274)ترك  وبن، أكل  بن خمه فهو
 .(275)والزرع الثمار من

، ِبَيِدِه َوِستَِّن َثَلاًثا َفَنَحَر"، بدنة مائة أهدى حي  وسلم علي  اهلل صلى النيب وبفعل -
، ِبَبْضَعٍة َبَدَنٍة ُكلِّ ِمْن َأَمَر ُثمَّ، َهْدِيِ  ِفي َوَأْشَرَكُ ، َغَبَر َما َفَنَحَر، َعِليًّا َأْعَطى ُثمَّ

 .(276)"َمَرِقَها ِمْن َوَشِرَبا َلْحِمَها ِمْن َفَأَكَلا، َفُطِبَخْت، ِقْدٍر ِفي َفُجِعَلْت

 اأَلْضَحى ِحْضَرَة اْلَباِدَيِة َأْهِل ِمْن َياٍتَأْب َأْهُل َدفَّ: قالت عنها اهلل رضي َعاِئَشَة وعن -
 علي  اهلل صلى- اللَِّ  َرُسوُ  َفَقاَ  -وسلم علي  اهلل صلى- اللَِّ  َرُسوِ  َزَمَن
 َرُسوَ  َيا َقاُلوا َذِلَ  َبْعَد َكاَن َفَلمَّا(. َبِقَى ِبَما َتَصدَُّقوا ُثمَّ َثاَلًثا ادَِّخُروا: )-وسلم
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 َرُسوُ  َفَقاَ  اْلَوَدَك ِمْنَها َوَيْحِمُلوَن َضَحاَياُهْم ِمْن اأَلْسِقَيَة َيتَِّخُذوَن النَّاَس ِإنَّ اللَِّ 
 الضََّحاَيا ُلُحوُم ُتْؤَكَل َأْن َنَهْيَت َقاُلوا(. َذاَك؟ َوَما: )-وسلم علي  اهلل صلى - اللَِّ 
 َوادَِّخُروا َفُكُلوا َدفَّْت الَِّتى الدَّافَِّة ْجِلَأ ِمْن َنَهْيُتُكْم ِإنََّما: )َفَقاَ . َثاَلٍث َبْعَد

  (277)(َوَتَصدَُّقوا
 قا ، فوقها فما الواحدة اللقمة فتجز؛، ل  حد وال واج  األكل :الثاني القو 

ۆ  چ  :سبحان  قول  ومنها والسنة  القرآن يف الواردة لألوامر  (278)الظاهرية بذل 

 .36:احل  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

، ُكُلـــوا:"وحـــدي ، 27:احلـــ  چہ   ہ ھ  ہ  ہچ : وقولـــ 
  .للوجوب واألمر و"َوادَِّخُروا، َوَأْطِعُموا

 :للفقهاء أقوا  ويتصدق  يأكل ما مقدار ويف

 َوَسلََّم َعَلْيِ  اللَُّ  َصلَّى النَِّبيَّ ِلَأنَّ أفضل  فهو الصدقة من كثر ما: احلنفية قا : األو 
 ِفي َوَأْشَرَكُ ، َغَبَر َما َفَنَحَر، َعِليًّا َأْعَطى ُثمَّ، ِبَيِدِه َوِستَِّن َلاًثاَث َفَنَحَر"، َبَدَنٍة ِماَئَة أهَدى
 َوَشِرَبا َلْحِمَها ِمْن َفَأَكَلا، َفُطِبَخْت، ِقْدٍر ِفي َفُجِعَلْت، ِبَبْضَعٍة َبَدَنٍة ُكلِّ ِمْن َأَمَر ُثمَّ، َهْدِيِ 
 .(279)"َمَرِقَها ِمْن

  .(280)" اْقَتَطَع َشاَء َمْن: " وقا ، بدنات تس أو، بدنات مخس وحنر
 خبالف، ثلث  وأخذ قسم  من اإلنسان يتمكن فال، يكثر واهلدي، اهلدي يف هذا بأن: رد

 .(281)األضحية

ۆ  ۆ  چ : تعاىل لقول  معلوم  حد واألكل للتصدق ليس (282)مال  قو : الثاني

 األمر فبقي ،الصدقة وال، لألكل مقدارا حيدد ومل، 36 احل  چۈ  ۈ  ٴۇ
 .إطالق  على
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 والشافعي، وإسحق، عنهم اهلل رضي عباس وابن عمر وابن مسعود ابن قا : الثال 
 ويهدي، بالثل  ويتصدق، الثل  يأكل أن يستح : (284)واحلنابلة، (283)اجلديد يف

، 36:احل  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ : تعاىل قا  جاز  أكثر أكل ولو، الثل 
، َل  َوُثُلٌ ، ِلَأْهِل  ُثُلٌ  َواْلَهَداَيا  الضََّحاَيا: قا  عنهما اهلل رضي عمر ابن ولقو 
  .(285)ِلْلَمَساِكِن َوُثُلٌ 

 واآلخر، لألكل نصفا نصفن  جيعلها أن  إىل (286)القديم يف الشافعي ذه : الرابع

 نصفن فجعلها، 27:احل  چہ  ہ  ہ   ہ ھچ : تعاىل لقول  للصدقة 

 ذل  فبن، والصدقة لألكل قدرا يبن مل، منها واإلطعام لباألك أمر تعاىل اهلل بأن: رد
 .(287) وأمرهم بقوهلم والصحابة، بفعل  وسلم علي  اهلل صلى النيب

 فلو، الفقهاء عند املذكور على الزيادة من املضحي مينع فال هذا  على وبناء
 فقهاء نص فقد، يضمن وال، مبتعد فليس النصف من أكثر أو، الثل  من أكثر أكل

 يوسع حتى عيا   ذا كان إذا بشيء منها يتصدق ال أن يندب أن  على (288)احلنفية
: قدامة ابن قا ، مستح  غه لكن ، (289)كلها أكلها جيوز الشافعية وعند، عليهم

 ُأوِقيًَّة إلَّا َهاُكلَّ َأَكَلَها َوِإْن، َجاَز ِبَأْكَثِرَها َأْو ُكلَِّها ِبَها َتَصدََّق َفَلْو، َواِسٌع َهَذا ِفي َواْلَأْمُر"
 يكون أن دون واجبة والصدقة، واجبا ليس األكل أن على بناء  (290)"َجاَز ِبَها َتَصدََّق

 .(291)مقدار هلا
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 اخلامتة

 وعلى، واملرسلن األنبياء أشرف على والسالم والصالة، العاملن رب هلل احلمد
 يف نسجل البح  هذا تصفحا سطرنا أن بعد فإنا وبعد ، امليامن الغر وصحابت  آل 

 :إليها توصلنا اليت والتوصيات النتائ  أهم خامتت 

   :النتائج

 املقرتنـة  والنية، والقو ، بالنذر واجبة وتصبح، االستحباب األضحية يف األصل :أوال
 .واإلشعار التقليد أو، كالشراء األضحية  إرادة على يد  مبا

 كان، باإلجياب املضحي مل  عن ضحيةاأل خروج مسألة يف الفقهاء اختالف إن :ثانيا
 .الواجبة باألضحية واالنتفاع التصرف أحكام يف اختالفهم يف رئيسا سببا

 . الضمان بشرط، عنها ملك  يزيل مبا الواجبة باألضحية التصرف للمضحي جيوز :ثالثا

، وغـهه  باألكـل  وبعـده  الذبح قبل الواجبة باألضحية االنتفاع للمضحي جيوز :رابعا
 .بها يضر أال بشرط

   :التوصيات

 : اآلتيتن املسألتن بدراسة الباحثن نوصي

 الواجبة األضحية يف والضمان التعي  -
 حق تعلق في  ويدخل) الفقهية وتطبيقات ، التصرف يف وأثره، بالعن اهلل حق تعلق -

 (واألضحية والنذر والوقف الزكاة يف باألعيان اهلل
 

 املنالع رب هلل احلمد أن دعوانا وآخر
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 391ص، 3ج، اللغة ييسمقا معجم، فارس ابن (1

 يف املـنه  املصباح، الفيومي، 456-454ص، 38ج، القاموس جواهر من العروس تاج، الزبيدي (2
 .358ص، 2ج، الكبه الشرح غري 

 حتقيـق  اهلـال   ومكتبـة  دار، العن كتاب، الفراهيدي أمحد بن اخلليل الرمحن عبد أبو، الفراهيدي (3
 266-265ص، 3ج، السامرائي وإبراهيم، املخزومي مهدي

 البحـر ، (هــ 970 ت) املصـري  جنـيم  بـابن  املعـروف ، جنـيم  بن إبراهيم بن الدين زين، جنيم ابن (4
 الطال  كفاية، املالكي احلسن أبو، 197ص، 8ج، بهوت، املعرفة دار، الدقائق كنز شرح الرائق
، بـهوت ، لفكـر ا دار، البقـاعي  حممـد  الشـيخ  يوسـف  حتقيق، القهواني زيد أبي لرسالة الرباني
 بـن  حممـد  بـن  مسـعود  بـن  احلسـن  حممـد  أبـو ، البغـوي ، بعـدها  وما 711ص، 1ج، هـ1412
، معـوض  وعلـي  املوجـود  عبد عاد  حتقيق، الشافعي اإلمام فق  يف التهذي ، (هـ516ت)الفراء
 .37ص، 8ج، م1997-هـ1418، 1ط، لبنان، بهوت، العلمية الكت  دار

 .392ص، 3ج ،اللغة مقاييس معجم، فارس ابن (5

 .122ص، 6ج، احملتاج مغ ، الشربي  (6

 ت) البغـوي  مسـعود  بـن  احلسـن  حممـد  أبـو ، البغـوي : انظر. وقتادة، وعطاء، عكرمة قو  وهو (7
 مسـلم  سـليمان  - ضـمهية  مجعـة  عثمـان  - النمـر  اهلل عبد حممد حتقيق، التنزيل معامل، (هـ510
 .559ص، 8ج، م 1997 - هـ 1417، 4ط، طيبة دار، احلرش

 حتقيـق ، للطـربي  القـرآن  تفسـه  يف البيـان  جـامع ، (310 ت) جرير بن حممد جعفر أبو، الطربي (8
 .696ص، 24ج، 1ط، هجر دار، هجر بدار التحقيق مكت 

، العظـيم  القـرآن  تفسـه ، (هـ 774ت) الدمشقي القرشي عمر بن إمساعيل الفداء أبو، كثه ابن (9
 .504-503ص، 8ج، م 1999 - هـ1420، 2ط، ةطيب دار، سالمة حممد بن سامي حتقيق

، 7ج، الـذبح  عنـد  التكـبه  بـاب ، الـوحي  بـدء  كتـاب ، الصحيح اجلامع، البخاري. علي  متفق (10
، النيسـابوري  القشـهي  مسـلم  بـن  احلجـاج  بن مسلم احلسن أبو، مسلم، 5565رقم، 133ص
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 اسـتحباب  بـاب ، ضـاحي األ، بـهوت ، اجلديـدة  األفاق دار، بهوت اجليل دار، الصحيح اجلامع
 .5199 رقم، 77ص، 6ج، وذحبها الضحية

 البياض ويكون، وسواد بياض في  الذى أو، سواد من شىء يشوب  بياض أو، امللح بلون :اْلَأْمَلُح 
 شـرح ، القـرطيب  البكـري  بطـا   بـن  امللـ   عبـد  بـن  خلف بن علي احلسن أبو، بطا  ابن. أكثر

 - هــ 1423، 2ط، الريـاض ، الرشـد  مكتبة، إبراهيم نب ياسر متيم أبو :حتقيق، البخارى صحيح
 .20ص، 6ج، م2003

 ثـم  املقدسـي  اجلمـاعيلي  قدامـة  بن حممد بن أمحد بن اهلل عبد الدين موفق حممد أبو، قدامة ابن (11
، 9ج، دط، القـاهرة  مكتبة، املغ ، (هـ620 ت) املقدسي قدامة بابن الشهه، احلنبلي الدمشقي

 .435ص

 الفقهيـة  املوسـوعة ، (هــ 428-312)البغـدادي  جعفـر  بن حممد بن أمحد احلسن أبو، القدوري (12
، السـالم  دار، م2004-هــ 1425، 1ط، مجعة وعلي، سراج أمحد حممد حتقيق، التجريد املقارنة
 احملـي  ، البخـاري  الشـهيد  الصـدر  بـن  أمحـد  بـن  حممود، مازة ابن، 6319ص، 12ج، القاهرة
 حممـد  بكـر  أبـو  األئمة مشس، السرخسي، 656ص، 5ج، يالعرب الرتاث إحياء دار، الربهاني

، لبنـان ، بـهوت ، الفكر دار، امليس الدين حمي خليل: حتقيق، املبسوط، السرخسي سهل أبي بن
 عبـد  بـن  بكـر  أبـي  بـن  علـي  احلسـن  أبو، املرغياني، 13ص، 12ج، م2000، هـ1421، 1ط

 البحـر ، جنـيم  ابـن ، 70ص، 4ج، املبتـدي  بدايـة  شـرح  اهلداية ـ،  (ه593ت) الرشداني اجلليل
 .186ص، 2ج، النهة اجلوهرة، الزَِّبيِدّي، 197ص، 8ج، الرائق

 ت) القرطيب النمري عاصم بن الرب عبد بن حممد بن اهلل عبد بن يوسف عمر أبو، الرب عبد ابن (13
، املوريتـاني  ماديـ   ولـد  أحيـد  حممـد  حممد حتقيق، املالكي املدينة أهل فق  يف الكايف، (هـ463
، 1ج، م1980/هــ 1400، 2ط، السـعودية  العربيـة  اململكـة ، الرياض، احلديثة الرياض مكتبة
 بـابن  الشـهه  القـرطيب  رشد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد الوليد أبو، رشد ابن، 418ص
، وأوالده احلليب البابي مصطفى مطبعة، املقتصد ونهاية اجملتهد بداية، (هـ595 ت) احلفيد رشد
ـــ1395، 4ط، مصــر ــدردير، 429ص، 1ج، م1975/ه ــو، ال ــات أب ــن أمحــد الربك ــد ب  حمم
 أمحـد  بـن  حممـد  القاسم أبو، جزي ابن، 118ص، 2ج، الكبه الشرح، (هـ1201 ت)العدوي
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ـــ693-741) ــوانن، (ه ــة الق ــق، الفقهي ــد حتقي ــاوي اهلل عب ــدي  دار، املنش ــاهرة، احل ، الق
 السـادة  مـذه   على الفقهية صةاخلال، العربى حممد، القروى، 153ص، م2005-هـ1426ط

 حاشـية ، (هــ 1230 ت)أمحـد  بـن  حممـد ، الدسـوقي ، 268ص، العلميـة  الكتـ   دار، املالكية
 .346ص، 6ج، الكبه الشرح على الدسوقي

 دار، الشـافعي  علـم  مـن  املزنـي  خمتصـر ، (204 ت) اهلل عبـد  أبـو  إدريـس  بن حممد، الشافعي (14
 بـن  حممـد  بـن  حممد بن علي احلسن أبو، ملاورديا: وانظر، 284ص، ه1393، بهوت، املعرفة
 هــ 1414، 1ط، العلمية الكت  دار، (هـ450 ت)باملاوردي الشهه، البغدادي البصري حبي 

 اهلل عبـد  أبـو  الشـافعي  إدريس بن حممد، الشافعي، 154ص، 15ج، الشافعي فق  يف 1994 -
 بـن  احلسـن ، البغـوي ، 223ص، 2ج، ه1393، 2ط، بـهوت ، املعرفة دار، األم، (ه204 ت)

، الشـاوي   زهـه  حممد - األرناؤوط شعي  حتقيق، السنة شرح، (هـ516 ت) البغوي مسعود
 أبـو ، النووي، 348ص، 4ج، م1983 - هـ1403، 2ط، بهوت _ دمشق، اإلسالمي املكت 
 .405ص، 9ج، املهذب شرح اجملموع، (هـ676ت) شرف ابن حييى الدين حميي زكريا

 يف الكـايف ، حممـد  أبـو  املقدسي قدامة بن اهلل عبد، قدامة ابن، 435ص، 9ج،  املغ، قدامة ابن (15
، أمحـد  بـن  إبـراهيم  بن الرمحن عبد، املقدسي، 542ص، 1ج، حنبل بن أمحد املبجل اإلمام فق 
 دار، عويضـة  حممـد  بـن  صـالح  حتقيـق ، العمدة شرح العدة، (هـ624 ت)الدين بهاء حممد أبو

 .197ص، 1ج، م2005/هـ1426، 2ط، العلمية الكت 

 .973مسألة، 355ص، 7ج، احمللى، حزم ابن (16

 الشافعي أمحد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج، امللقن ابن: عند اال اللف  بهذا أجده مل (17
 حتقيـق ، الكبه الشرح يف الواقعة واألثار األحادي  ختري  يف املنه البدر، (هـ804 ت) املصري
، 1ط، الريـاض ، اهلجـرة  دار، كمـا   بـن  وياسـر  سـليمان  بـن  اهللعبـد  و الغـي   أبـو  مصطفى
 عنـد  وجدت  لكن، املوضوعات من ولعل  حكم  يذكر ومل، 436ص، 7ج، م2004-هـ1425
 ُتْؤَمُروا َوَلْم، الضَُّحى ِبَرْكَعَتِي َوُأِمْرُت، َعَلْيُكْم ُيْكَتْ  َوَلْم، النَّْحُر َعَليَّ ُكِتَ : " بلف  وغهه أمحد
، (هــ 241 ت) الشـيباني  أسـد  بـن  هـال   بـن  حنبـل  بـن  حممد بن أمحد اهلل عبد أبو، أمحد"  ِبَها

 احملسـن  عبـد  بـن  اهلل عبد د: إشراف، وآخرون، مرشد عاد  - األرنؤوط شعي  حتقيق، املسند
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 اهلل رضـي  العبـاس  بـن  اهلل عبـد  مسند، م 2001 - هـ 1421، 1ط، الرسالة مؤسسة، الرتكي
 بن سليمان، الطرباني وأخرج ... ضعيف إسناده: احملقق قا . 2917رقم، 85ص، 5ج، عنهم
 حتقيـق ، الكـبه  املعجـم ، (هــ 360 ت) القاسـم  أبـو ، الشامي اللخمي مطه بن أيوب بن أمحد
، 11802)رقم، 301ص، 11ج، 2ط، القاهرة – تيمية ابن مكتبة، السلفي اجمليد عبد بن محدي

 مسـعود  بـن  مهدي بن أمحد بن عمر بن علي احلسن أبو، الدارقط ، اإلسناد بهذا.. .(11803
 حسـن ، االرنؤوط شعي  حتقيق الدارقط  سنن، (هـ385 ت) ا البغدادي دينار بن النعمان بن
، 1ط، لبنـان  – بـهوت ، الرسالة مؤسسة، برهوم أمحد، اهلل حرز اللطيف عبد، شليب املنعم عبد

، البيهقـي ، 4751رقم، 508ص، 5ج، والذبائح الصيد، األشربة كتاب، م 2004 - هـ 1424
 .19031رقم، 443ص، 9ج، سنة األضحية باب، الضحايا كتاب، الكربى السنن

بلف  2050رقم، 485ص، 3ج، العباس بن اهلل عبد مسند، املسند، أمحد (18
"

الضـحى  وصالة
"

 قـا  
، 1631رقـم ، 337ص، 2ج، الـوتر  صـفة  بـاب ، السـنن ، االـدارقط  ، ضـعيف  إسناده:احملقق
 الطهمـاني  الضيب احلكم بن ُنعيم بن محدوي  بن حممد بن اهلل عبد بن حممد اهلل عبد بوأ، احلاكم

، 1ج، الـوتر  كتـاب ، الصحيحن على املستدرك، (هـ405 ت) البيع بابن املعروف النيسابوري
 مصـطفى : حتقيـق ، منكـر  غريـ   وهـو  علي  احلاكم تكلم ما: احملقق قا ، 1119رقم، 441ص
 الســنن، البيهقــي، 1990 – 1411، 1ط، بــهوت – العلميــة لكتــ ا دار، عطــا القــادر عبــد

، 9ج، 4145رقــم، 658ص، 2ج، والليلـة  اليـوم  يف فـرض  ال أن البيـان  ذكـر  بـاب ، الكـربى 
 .ضعيف، 19030رقم، 442ص

، 258ص، 44ج، وســلم عليــ  اهلل صــلى الــنيب زوج ســلمة أم حــدي ، املســند، أمحــد (19
 كتـاب ، الكـربى  السـنن ، النسائي، مسلم شرط على صحيح إسناده: احملقق قا ، 26654:رقم

 السـنن ، علـي  بـن  احلسـن  بـن  أمحـد  بكر أبو، البيهقي، 4364 رقم، 212ص، 7ج، الضحايا
، الرتكمـاني  بـابن  الشـهه  املـاردي   عثمان بن علي الدين لعالء النقي اجلوهر ذيل  ويف الكربى
 األضـحية  باب، هـ 1344، 1ط، آباد يدرح ببلدة اهلند يف الكائنة النظامية املعارف دائرة جملس
، القزوي  عبداهلل أبو يزيد بن حممد، ماج  ابن، 19500رقم، 263ص، 9ج، لزومها حن  سنة
 عبـد  فؤاد حممد :وتعليق حتقيق، بهوت – الفكر دار، يضحي أن أراد من باب، ماج  ابن سنن
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، 2ج والصـفحة  اجلزء نفس  األحادي على التعليقات انظر .صحيح: األلباني عن  قا . الباقي
 صـحيح ، البسـيت  التميمـي  حامت أبو أمحد بن حبان بن حممد، حبان ابن، 3149رقم، 1052ص
 1414، 2ط، بـهوت  – الرسالة مؤسسة، األرنؤوط شعي  حتقيق، بلبان ابن برتتي  حبان ابن
 .حسن إسناده: احملقق قا ، 5918 رقم، 239ص، 13ج، 1993 –

 حبـر ، الرويـاني ، 154ص، 15ج، الكـبه  احلاوي، ملاورديا، 283ص، نياملز خمتصر، الشافعي (20
، 436ص، 9ج، املغـ  ، قدامـة  ابن، 411ص، 9ج، اجملموع، النووي، 170ص، 4ج، املذه 
، 124ص، 4ج، اإلرادات منتهـى  شرح، (هـ1051 ت)إدريس بن يونس بن منصور، البهوتي

 .973 مسألة، 355ص، 7ج، احمللى، حزم ابن

ــافعي (21 ، 263ص، 9ج، الكــربى الســنن، البيهقــي، 632ص، 8ج، احلــدي  اخــتالف ،الش
 .18888رقم، 14ص، 14ج، واآلثار السنن معرفة، البيهقي، 19500رقم

، مـازة  ابـن ، 186ص، 2ج، الـنهة  اجلـوهرة ، الزَِّبيـِديّ ، 6319ص، 12ج، التجريد، القدوري (22
، الرائـق  البحر، جنيم ابن ،13ص، 12ج، املبسوط، السرخسي، 656ص، 5ج، الربهاني احملي 
 .197ص، 8ج

 القــو  إلــيهم نســ  مــن ومــنهم، مــذهبهم وعــده املالكيــة عــن القــو  هــذا نقــل مــن مـنهم  (23
 يقولـون  فمـرة  احلكـم   بيان يف املذه  علماء عبارات اختالف ذل  يف والسب ، باالستحباب
 املعتمـد  أن لنا ظهر ذيال لكن، بالسنية يقولون وثالثة، الواجبة بالسنة يقولون ومرة، بالوجوب
 .املؤكد االستحباب هو عندهم

 املدونـة ، (هــ 179 ت) املدني األصبحي عامر بن مال  بن أنس بن مال ، مال  اإلمام: انظر 
، القـرايف ، 550ص، 1ج، لبنـان ، بـهوت  العلميـة  الكتـ   دار، عمهات زكريا حتقيق، الكربى
 بكـر  أبـي  ابـن  عمـر  بـن  عثمـان  عمرو أبو الدين مجا ، احلاج  ابن، 140ص، 4ج، الذخهة
 بدايـة ، رشـد  ابـن ، 127ص، 1ج، األمهـات  جـامع ، املـالكي  الكـردي  احلاجـ   بابن املشهور
 .153ص، الفقهية القوانن، جزي ابن، 429ص، 1ج، اجملتهد
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 املعـروف ، املغربي الطرابلسي الرمحن عبد بن حممد بن حممد اهلل عبد أبو الدين مشس، احلطاب (24
، عمـهات  زكريـا  حتقيـق ، اخلليل خمتصر لشرح اجلليل مواه ، (هـ954 ت) عي الرُّ باحلطاب

 .362ص، 4ج، م2003 - هـ1423 خاصة طبعة، الكت  عامل دار

 .101ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن (25

 جممـوع ، (هــ 728 ت) احلرانـي  تيمية بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي، تيمية ابن (26
، 23ج، م 2005/  هــ  1426، 3ط، الوفـاء  دار، اجلـزار  عـامر  و البـاز  أنـور  حتقيق، الفتاوى

 .162ص

 .358ص، 7ج، احمللى، حزم ابن (27

، الرائـق  البحر، جنيم ابن، 70ص، 4ج، اهلداية، املرغياني، 13ص، 12ج، املبسوط، السرخسي (28
 .197ص، 8ج

 عـالء  الكاسـاني  أمحـد  بن مسعود بن بكر أبو، الكاساني، 15ص، 12ج، املبسوط، السرخسي (29
 .63ص، 5ج، الشرائع ترتي  يف الصنائع بدائع (هـ587 ت) الدين

 بـاملواق  الشـهه  العبـدري  يوسـف  بن حممد اهلل عبد أبو، املواق، 550ص، 1ج، املدونة، مال  (30
 .بعدها وما، 362ص، 4ج، خليل ملختصر واإلكليل التاج(هـ897 ت)

 عبد أبو، القرطيب، 6319ص، 12ج، التجريد، يالقدور، 13ص، 12ج، املبسوط، السرخسي (31
 ت) القـرطيب  الـدين  مشـس  اخلزرجـي  األنصـاري  فـرح  بـن  بكـر  أبـي  بـن  أمحد بن حممد اهلل

 املصـرية  الكت  دار، أطفي  وإبراهيم الربدوني أمحد :حتقيق، القرآن ألحكام اجلامع، (هـ671
  . 152ص، 7ج، م 1964 - هـ1384، 2ط، القاهرة –

 ت) الطربانـي  القاسـم  أبـو ، الشـامي  اللخمـي  مطـه  بـن  أيوب بن أمحد بن سليمان ،الطرباني (32
، أمحـد  اإلمـام ، بـال   أم حـدي   مـن ، 20905 رقم، 339ص، 18ج، الكبه املعجم (هـ360
 إسـناد  وهـذا ، لغـهه  حسـن : احملقق قا . 27117رقم، 368ص، 6ج، بال  أم حدي ، املسند
، 271ص، 9ج، وحـدها  الضأن من اال اجلذع جيزي ال باب، الكربى السنن، البيهقي، ضعيف
 ُمَحمَّـد  ِرَواَيـة  مـن  َأْحمد َرَواُه. الضَّْأن من باجلذع ضحوا َحِدي :"امللقن ابن قا  .19545رقم
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 َفِإنَّـ ُ : َوِزَياَدة امُلَصّنف ِبَلْف ، َأِبيَها َعن، األْسَلِميَّة ِهَلا  بنت بالم أم َعن، أم  َعن، َيْحَيى أبي بن
 َسـاِق   َحـِدي  : حـزم  اْبن َوَقاَ ، أْضِحية الضَّْأن من اْلجذع جيوز: ِبَلْف  َماَج  اْبن َوَرَواُه. زَجاِئ

 ِفـي  أَصـاب : قلـت . َلـا  أم ُصْحَبة أهلا َنْدِري َلا َمْجُهوَلة ِبَلا  َوأم َيْحَيى أبي بن ُمَحمَّد أم جَلَهاَلة
 ابـن  ."اْلـرب  عبـد  َواْبـن  نعـيم  َوَأُبـو  َمْنـَده  اْبن صََّحاَبةال ِفي ذكرَها فقد الثَّاِني ِفي َوَأْخَطأ، األو 
 .2661رقم، 378ص، 2ج، املنه البدر، امللقن

، ماج  ابن سنن، ماج  ابن، 27118 رقم، 368ص، 6ج، بال  أم حدي ، املسند، أمحد اإلمام (33
 نادإسـ  وهذا، لغهه حسن: األرنؤوط احملقق قا ، 3139 رقم، 315ص، 4ج، األضاحي كتاب

ــعيف ــ  وحكــم، ض ــي، بالضــعف األلبــاني علي ، 454ص، 9ج، الكــربى الســنن، البيهق
 يف موجـود  احلـدي   أصـل  أن الزوائد يف وأفاد: الباقي عبد فؤاد حممد احملقق قا . 19073رقم
 اسم وماجة، القزوي  يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماج  ابن. صحح  بإسناد والرتمذي داود أبي
 - العربيـة  الكتـ   إحيـاء  دار، البـاقي  عبـد  فـؤاد  حممد: حتقيق، السنن، (ـه273 ت) يزيد أبي 

 .3139رقم، 1049ص، 2ج، احلليب البابي عيسى فيصل

 أبـي  مسـند ، القـاهرة ، قرطبـة  مؤسسة، املسند، الشيباني عبداهلل أبو حنبل بن أمحد اإلمام، أمحد (34
 سنن، ماج  ابن، 8256مرق، 321ص، 2ج، الديل ب  من رجل حدي ، عن  اهلل رضي هريرة
، 3123رقـم ، 1044ص، 2ج، ال؟ أم هـي  واجبة األضاحي باب، األضاحي كتاب، ماج  ابن
 يف لـ   أخـرج  فإمنـا  مسلم ل  روى وإن وهو عياش بن اهلل عبد إسناده يف الزوائد يف: احملقق قا 

 يـونس  نابـ  وقـا   .صدوق حامت أبو وقا  .والنسائي داود أبو ضعف  وقد .والشواهد املتابعات
 :األرنـؤوط  شـعي   وقـا  . حسـن  :األلبـاني  وقا . الثقات يف حبان ابن وذكره .احلدي  منكر
 األلبـاني  وحسـن  .. .أيضا في  اضطرب وقد ب  يعترب ضعيف عياش بن اهلل عبد ضعيف إسناده

، 321ص، 2ج أمحــد مســند أحاديــ  علــى تعليقــ  انظــر. فأخطــأ"  الفقــر مشــكلة ختــري "  يف
 مركـز  حتقيـق ، الـدارقط   سـنن ، (385 ت) الـدارقط   عمـر  بـن  علي احلسن أبو، الدارقط 
 رقم، 514ص، 5ج، والذبائح الصيد باب، األشربة كتاب، الرسالة مؤسسة، للربجميات الرتاث
4762. 
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 علـى  املسـتدرك ، (هــ  405 ت)عبـداهلل  أبـو ، احلـاكم : انظـر . موقـوف : والبيهقـي  احلاكم قا  
 .7566 رقم، 232ص، 4ج، األضاحي ابكت، هجرية 1427، 1ط، الصحيحن

 حتقيـق ، واآلثـار  السـنن  معرفـة ، (458 ت)البيهقـي  علي بن احلسن بن أمحد بكر أبو، البيهقي 
 رقـم ، 199ص، 7ج، باألضـحية  األمر باب، بهوت، العلمية الكت  دار، حسن كسروي سيد

5636  
 َوالـدَّاَرُقْطِنيّ  يْعلى َوأبي َوِإْسَحاق شيَبة أبي َواْبن َوأمحد ماج  ابن :عند خمرج أن  حجر ابن ذكر 

 ِثَقة َرفع  َوالَِّذي َوَرفع  َوقف  ِفي اْختلف َوقد ُهَرْيَرة أبي َحِدي  من َواْلَحاِكم
 ت) العسـقالني  حجـر  بـن  أمحـد  بـن  حممـد  بـن  علـي  بـن  أمحـد  الفضـل  أبو، حجر ابن: انظر 

 .املدني اليماني هاشم اهلل عبد السيد حتقيق، اهلداية أحادي  ختري  يف الدراية، (هـ852
 أبـو  .حسـن : األرنـؤوط  شـعي   الشـخ  قـا  . 919رقم، 213ص، 2ج، بهوت – املعرفة دار 

 ت) السِِّجْسـتاني  األزدي عمـرو  بـن  شداد بن بشه بن إسحاق بن األشع  بن سليمان، داود
، العاملية الرسالة دار، بللي قره كاِمل حَممَّد - األرنؤوط شَعي  حتقيق، داود أبي سنن، (هـ275
 .2789 رقم حدي  على تعليق ، 416ص، 4ج، م 2009 - هـ 1430، 1ط

 بـدائع ، الكاساني، 13ص، 12ج، املبسوط، السرخسي، 6323ص، 12ج، التجريد، القدوري (35
 62ص، 5ج، الصنائع

 61ص، 5ج، الصنائع بدائع، الكاساني، 186ص، 14ج، العناية، البابرتي (36

، التوضـيح ، خليـل ، 154ص، الفقهيـة  القـوانن ، جـزي  ابن، 152ص، 4ج، الذخهة، القرايف (37
 .672ص، 2ج

 حتقيـق ، املـذه   دراية يف املطل  نهاية، (هـ478ت)يوسف بن اهلل عبد بن املل  عبد، اجلوي  (38
، املنهـاج  دار، قطـر -األوقـاف  وزارة إصـدارات ، م2007-ه1428، 1ط، الـدي   العظيم عبد
، الشربي ، 131ص، 7ج، الوسي ، الغزالي، 43ص، 8ج، ي التهذ، البغوي، 161ص، 18ج

 355ص، 1ج، شجاع أبي ألفاظ حل يف اإلقناع، اخلطي  الشربينى أمحد بن حممد الدين مشس
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 اإلنصـاف ، (هـ885 ت) الصاحلي الدمشقي سليمان بن علي احلسن أبو الدين عالء، املرداوي (39
 العربـي  الـرتاث  إحيـاء  دار، حنبـل  بـن  دأمح اإلمام مذه  على اخلالف من الراجح معرفة يف

ــان ــــ بــهوت  مفلــح بــن حممــد بــن حممــد، مفلــح ابــن، 64ص، 4ج، هـــ1419، 1ط، لبن
 قنـدس  ابـن  وحاشـية ، للمـرداوي  الفروع تصحيح ومع ، الفروع كتاب، (هـ763ت)املقدسي
، 6ج، بــهوت، الرســالة مؤسســة، م2003-ه1424، 1ط، الرتكــي اهلل عبــد حتقيــق، للبعلــي

 93ص

 .61ص، 5ج، الصنائع بدائع، الكاساني (40

، التوضـيح ، خليـل ، 154ص، الفقهيـة  القـوانن ، جـزي  ابن، 152ص، 4ج، الذخهة، القرايف (41
 .672ص، 2ج

 .62ص، 5ج، الصنائع بدائع، الكاساني، 22ص، 12ج، املبسوط، السرخسي (42

 .670ص، 2ج، التوضيح، خليل، 836ص، 5ج، املدونة ملسائل اجلامع، يونس ابن (43

، النــووي، 131ص، 7ج، الوســي ، الغزالــي، 198، 197ص، 4ج، املــذه  حبــر، الرويــاني (44
   .470، 404ص، 9ج، اجملموع

 يف التوضـيح ، (هــ 939)أمحـد  بـن  حممـد  بن أمحد، الشويكي، 95ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن (45
 مكـة ، املكيـة  ةاملكتبـ ، م1997-÷1418، 1ط، امليمان ناصر حتقيق، والتنقيح املقنع بن اجلمع
 .540ص، 2ج، املكرمة

 رقـم ، 2020ص، 5ج، اإلغـالق  يف الطـالق  بـاب ، الطالق كتاب، الصحيح اجلامع، البخاري (46
 اللَّـ َ  ِإنَّ: )بلفـ   مسـلم  وعنـد ، ، 2454ص، 6ج، ناسيا حن  إذا باب، األميان كتاب، 4968
 كتـاب ، الصـحيح ، مسـلم . (ِبـ ِ  َيْعَمُلـوا  َأْو َتَكلَُّمـوا َي َلـمْ  َمـا  َأْنُفَسَها ِبِ  َحدََّثْت َما ِلُأمَِّتي َتَجاَوَز
 .201رقم116، 1ج، النفس حدي  عن اهلل جتاوز باب، اإلميان

، خليل، 375ص، 2ج، الثمينة اجلواهر عقد، شاس ابن، 153ص، الفقهية القوانن، جزي ابن (47
 .406ص، 4ج، واإلكليل التاج، املواق، 670ص، 2ج، التوضيح

 .470، 404ص، 9ج، اجملموع، النووي، 198، 197ص، 4ج، املذه  حبر ،الروياني (48
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 .65ص، 4ج، اإلنصاف، املرداوي (49

 .197ص، 4ج، املذه  حبر، الروياني (50

 صـلى  اهلل رسو  إىل الوحي بدء كان كيف باب، الوحي بدء كتاب، الصحيح اجلامع، البخاري (51
 .1رقم، 1ص، 1ج، ، سلم و علي  اهلل

 .131ص، 7ج، الوسي ، الغزالي، 197-196ص، 4ج، املذه  رحب، الروياني (52

، 4ج، اإلنصـاف ، املـرداوي ، 95ص، 6ج، الفـروع ، مفلـح  ابـن . األظهـر  هـو : الفروع يف قا  (53
 .64ص

 .197-196ص، 4ج، املذه  حبر، الروياني (54

 .659ص، 5ج، الربهاني احملي ، مازة ابن، 6336ص، 12ج، التجريد، القدوري (55

 .73ص، 4ج، اهلداية، نياملرغينا (56

 .359ص، 7ج، الطحاوي خمتصر شرح، اجلصاص، 659ص، 5ج، الربهاني احملي ، مازة ابن (57

 .406ص، 4ج، واإلكليل التاج، املواق، 670ص، 2ج، التوضيح، خليل( 58

 .131ص، 7ج، الوسي ، الغزالي، 197-196ص، 4ج، املذه  حبر، الروياني (59

 حممـد  بـن  اهلل عبـد  بن حممد بن إبراهيم، مفلح ابن: انظر. أيضا الدين تقي الشيخ اختيار وهي (60
، الكتـ   عـامل  دار، املقنـع  شـرح  املبـدع ، (هــ 884 ت) الـدين  برهـان ، إسحاق أبو، مفلح ابن

 .95ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن، 207ص، 3ج، م2003/ هـ1423، الرياض

، (هــ 360 ت) القاسـم  أبـو  ،الشـامي  اللخمـي  مطـه  بن أيوب بن أمحد بن سليمان، الطرباني (61
 الرتمـذي  عيسـى  أبـو  عيسـى  بـن  حممـد ، الرتمذي، 421رقم، 160ص، 17ج، الكبه املعجم
، بـهوت ، العربـي  الـرتاث  إحياء دار، وآخرين شاكر حممد أمحد حتقيق، الرتمذي سنن، السلمي

، 3ج، البيـوع  كتـاب ، السـنن ، الـدارقط  ، صحيح: األلباني حكم، 1258رقم، 551ص، 3ج
 .2824رقم، 392ص

 .6336ص، 12ج، التجريد، القدوري (62

 .95ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن (63
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 .174ص، 4ج، املذه  حبر، الروياني (64

، القـدوري . الـرواي  ظـاهر  أنـ   احللواني وذكره، السرخسي أشار وإلي ، الزعفراني رواية وهو (65
 .659ص، 5ج، الربهاني احملي ، مازة ابن، 6336ص، 12ج، التجريد

 .387ص، 6ج، الدسوقي حاشية، لدسوقيا (66

 .131ص، 7ج، الوسي ، الغزالي، 197-196ص، 4ج، املذه  حبر، الروياني (67

 .64ص، 4ج، اإلنصاف، املرداوي (68

 .64ص، 4ج، اإلنصاف، املرداوي، 62ص، 5ج، الصنائع بدائع، الكاساني (69

 .197ص، 4ج، املذه  حبر، الروياني (70

 .197ص، 4ج، املذه  حبر، الروياني (71

 .659ص، 5ج، الربهاني احملي ، مازة ابن، 6336ص، 12ج، التجريد، القدوري (72

 .62ص، 5ج، الصنائع بدائع، الكاساني (73

، مـازة  ابن. مر كما، واحدة رواية حق  يف األضحية تتعن فال املوسر أما، فقها املشرتي كان إن (74
 .199ص، 8ج، قالرائ البحر، جنيم ابن، 659ص، 5ج، الربهاني احملي 

، 2ج، الثمينـة  اجلـواهر  عقـد ، شـاس  ابـن ، 824ص، 5ج، املدونـة  ملسـائل  اجلامع، يونس ابن (75
، خليـل ، 153ص، الفقهيـة  القـوانن ، جـزي  ابـن ، 151ص، 4ج، الذخهة، القرايف، 375ص

 حاشــية، الدســوقي، 406ص، 4ج، واإلكليــل التــاج، املــواق، 670ص، 2ج، التوضــيح
 .387ص، 6ج، الدسوقي

 .بعدها وما 418ص، 1ج، الكايف، الرب عبد ابن (76

 .151ص، 4ج، الذخهة، القرايف (77

، الغزالــي، 186ص، 18ج، املطلــ  نهايــة، اجلــوي ، 198ص، 4ج، املــذه  حبــر، الرويــاني (78
 يف اإلقنـاع ، اخلطيـ   الشـربينى  أمحد بن حممد الدين مشس، الشربي ، 131ص، 7ج، الوسي 
 .355ص، 1ج، شجاع أبي ألفاظ حل

   .540ص، 2ج، التوضيح، الشويكي، 64ص، 4ج، اإلنصاف، املرداوي (79
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 .355ص، 1ج، الشربينى: انظر. تعاىل هلل: ذل  مع يقو  أن الشافعية  بعض شرط (80

ــرايف (81 ــذخهة، الق ــل، 152ص، 4ج، ال ــيح، خلي ــوقي، 671ص، 2ج، التوض ــية، الدس  حاش
 .406ص، 4ج، واإلكليل التاج، املواق، 387ص، 6ج، الدسوقي

، املفـتن  وعمـدة  الطـالبن  روضة، (هـ676 ت) شرف بن حييى الدين حميي زكريا أبو، النووي (82
 .208ص، 3ج، 1405، بهوت، اإلسالمي املكت 

 .152ص، 4ج، الذخهة، القرايف (83

 .208ص، 3ج، الطالبن روضة، النووي (84

 .95ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن (85

، 851ص، 5ج، املدونـة  ملسـائل  اجلـامع ، يونس ابن، 671ص، 5ج ،الربهاني احملي ، مازة ابن (86
، اجملمـوع ، النووي، 156ص، الفقهية القوانن، جزي ابن، 424ص، 1ج، الكايف، الرب عبد ابن
 احلنفيـة  خلـالف  مراعـاة  باجلملة : قلنا وإمنا. 67ص، 4ج، اإلنصاف، املرداوي، 466ص، 9ج

 يف سـتأتي  واملسـألة ، بـالعروض  أو بـالنقود  وغهه، داجلل بيع جبواز قالوا الذين املالكية وبعض
 .اجللد بيع حكم

 .6354ص، 12ج، التجريد، القدوري (87

 .675ص، 2ج، التوضيح، خليل( 88

، التوضـيح ، الشـويكي ، 95ص، 6ج، الفـروع ، مفلـح  ابـن ، 64ص، 4ج، اإلنصاف، املرداوي (89
   .540ص، 2ج

 3009رقم، 39ص، 4ج، وسلم علي  اهلل صلى النيب حجة باب، احل  كتاب، الصحيح، مسلم (90

 .451ص، 9ج، املغ ، ، قدامة ابن، 6354ص، 12ج، التجريد، القدوري (91

 .452ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن، 233ص، 15ج، الكبه احلاوى، املاوردي (92

، 1582ص، 4ج، طالــ  أبــي بــن علــي بعــ  بــاب، املغــازي كتــاب، الصــحيح، البخــاري (93
 .4096رقم
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، 2731 رقـم ، 193ص، 3ج، اجلهـاد  يف الشـروط  بـاب ، الشـروط  كتاب، الصحيح ،البخاري (94
 .18928رقم، 243ص، 31ج، خمرمة بن املسور مسند، املسند، أمحد

 .6354ص، 12ج، التجريد، القدوري (95

، املغ ، قدامة ابن، 6354ص، 12ج، التجريد، القدوري، 22ص، 12ج، املبسوط، السرخسي (96
 .451ص، 9ج

 .233ص، 15ج، الكبه احلاوي ،املاوردي (97

 .234ص، 15ج، الكبه احلاوي، املاوردي (98

 .451ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (99

 .6354ص، 12ج، التجريد، القدوري (100

 احلاوي، املاوردي، 236ص، 1ج، املهذب، الشهازي، 200ص، 4ج، املذه  حبر، الروياني (101
 يف اإلقنـاع ، اخلطي  الشربينى أمحد نب حممد الدين مشس، الشربي ، 231ص، 15ج، الكبه
 روض) شـرح  يف املطالـ   أسـنى ، زكريـا ، األنصاري، 355ص، 1ج، شجاع أبي ألفاظ حل

 دار، تـامر  حممـد  حممد حتقيق، (هـ 837 ت بكر أبي بن إمساعيل اليم  املقري البن الطال 
 .542ص، 1ج، 2000 – ه 1422، 1ط، بهوت، العلمية الكت 

 .675ص، 2ج ،التوضيح، خليل( 102

 .95ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن (103

 199ص، 4ج، املذه  حبر، الروياني، 232ص، 15ج، الكبه احلاوي، املاوردي (104

 قـا  ، 6325رقـم ، 403ص، 10ج، عنهمـا  اهلل رضـي  عمـر  بن اهلل عبد مسند، املسند، أمحد (105
، 2ج، اهلــدي تبــديل بــاب، الســنن، داود أبــو، ضــعيف إســناده: األرنــؤوط شــعي  احملقــق
 استحباب باب، الصحيح، خزمية ابن، ضعيف بأن  األلباني علي  حكم، 1756رقم، 146ص

، 4ج، احلـبه  تلخـيص ، حجـر  ابـن : وانظـر ، 2911رقم، 292ص، 4ج، اهلدي بثمن املغالة
 مـن  النجائـ  ، ِخَيارَها من َوُهَو، َمْعُروف ِمْنُ  نوع: اْلِإِبل من النجي . 1975 رقم، 354ص
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، امللقـن  ابن  .اْلَكِرمَية ُهَنا امُلَراد :َوقيل .امَلاء ِإَلى َوالسَّاِبُقوَن اْلَبِريد َأْصَحاب يركبَها ِتيالَّ :اْلِإِبل
 .319ص، 9ج، املنه البدر

 .1630رقم، 613ص، 2ج، اهلدي جبلود يتصدق باب، احل  كتاب، الصحيح، البخاري (106

، (هــ 852 ت) العسـقالني  حجـر  بـن  أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو، حجر ابن (107
 بـن  عبـاس  بـن  حسـن  عاصم أبو: حتقيق، الكبه الرافعي أحادي  ختري  يف احلبه التلخيص

 قـا  ، 2411رقـم ، 359ص، 4ج، م1995/هــ 1416، 1ط، مصر – قرطبة مؤسسة، قط 
 َأنَّـ ُ : "َلُ  َخاٍ  َعْن ،كهيل بن سلمة َطِريِق ِمْن، اْلَكْرَماِنيُّ َحْرٌب َأْخَرَجُ : قا ، أجده مل: الرافعي
، امللقن ابن. َفَكِرَهُ ، َنَعْم: َفَقاَ  ِلْلُأْضِحيَِّة؟ عينتموها أو: فقا ، اشرتاها ُأْضِحيٍَّة َعْن َعِليًّا َسَأَ 
 .غري : امللقن ابن قا و، 2701رقم، 388ص، 2ج، املنه البدر

 .6354ص، 12ج، التجريد، القدوري (108

 .6355ص، 12ج، التجريد، القدوري (109

   باإلتالف يضمن  ال املل  يزيل ال وما، باإلتالف العقد عقي  يضمن  ما املل  يزيل ما عالمة (110

 .6355ص، 12ج، التجريد، القدوري (111

 .6355ص، 12ج، التجريد، القدوري (112

 .232ص، 15ج، الكبه احلاوي، املاوردي (113

 عـواد  بشـار  حتقيـق ، لرتمـذي ا سـنن ، (هــ  279 ت)عيسـى  بـن  حممـد  عيسـى  أبو، الرتمذي (114
: حنـوه  وانظر، 1258رقم، 550ص، 2ج، م1998، بهوت، اإلسالمي الغرب دار، معروف
 .2825رقم، 393ص، 3ج، البيوع كتاب، السنن، الدارقط 

 .22ص، 12ج، املبسوط، السرخسي (115

 675ص، 2ج، التوضيح، خليل، 851، 837ص، 5ج، املدونة ملسائل اجلامع، يونس ابن (116

، الفـروع ، مفلـح  ابـن ، 65ص، 4ج، اإلنصـاف ، املـرداوي ، 451ص، 9ج، املغ ، قدامة بنا (117
 .96ص، 6ج

 .61 هام  خترجي  سبق (118
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 .22ص، 12ج، املبسوط، السرخسي (119

 .22ص، 12ج، املبسوط، السرخسي (120

، البغـوي ، 198ص، 4ج، املـذه   حبر، الروياني، 231ص، 15ج، الكبه احلاوي، املاوردي (121
 .236ص، 1ج، املهذب، الشهازي، 43ص، 8ج، التهذي 

 .65ص، 4ج، اإلنصاف، املرداوي، 451ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (122

 .105 هام ، خترجي  سبق (123

 .107 هام ، خترجي  سبق (124

 .451ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن، 232ص، 15ج، الكبه احلاوي، املاوردي (125

ــافعي (126 ــر، الش ــي خمتص ــاو، 284ص، 1ج، املزن ــاوي، رديامل ــبه احل ، 234ص، 15ج، الك
 .200ص، 4ج، املذه  حبر، الروياني

، الرويـاني ، 234ص، 15ج، الكـبه  احلـاوي ، املاوردي، 1571ص، 4ج، التبصرة، اللخمي (127
 .103ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن، 200ص، 4ج، املذه  حبر

 .119ص، 22ج، القدير فتح، اهلمام ابن، 668ص، 5ج، الربهاني احملي ، مازة ابن (128

 .156ص، الفقهية القوانن، جزي ابن (129

، 236ص، 15ج، الكــــبه احلــــاوي، املــــاوردي، 213، 212ص، 5ج، األم، الشــــافعي (130
 .542ص، 1ج، املطال  أسنى، األنصاري

 .103ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن (131

ــافعي (132 ــر، الش ــي خمتص ــاوردي، 284ص، 1ج، املزن ــاوي، امل ــبه احل ، 234ص، 15ج، الك
 .200ص، 4ج، املذه  حبر، انيالروي

، األنصـاري ، 156ص، الفقهية القوانن، جزي ابن، 119ص، 22ج، القدير فتح، اهلمام ابن (133
 .542ص، 1ج، املطال  أسنى

 .119ص، 22ج، القدير فتح، اهلمام ابن، 6353ص، 12ج، التجريد، القدوري (134

 .668ص، 5ج، الربهاني احملي ، مازة ابن (135
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 حبر، الروياني، 387ص، 6ج، الدسوقي حاشية، الدسوقي، 681ص، 2ج، التوضيح، خليل( 136
 .64ص، 4ج، اإلنصاف، املرداوي، 208-207ص، 4ج، املذه 

 .668ص، 5ج، الربهاني احملي ، مازة ابن (137

ــافعي (138 ــر، الش ــي خمتص ــاوردي، 284ص، 1ج، املزن ــاوي، امل ــبه احل ، 234ص، 15ج، الك
 .542ص، 1ج، املطال  أسنى، نصارياأل، 200ص، 4ج، املذه  حبر، الروياني

 .44ص، 8ج، التهذي ، البغوي (139

 .438ص، 1ج، اجملتهد بداية، رشد ابن (140

 اجلـامع ، يـونس  ابـن ، 424ص، 1ج، الكـايف ، الرب عبد ابن، 76ص، 4ج، اهلداية، املرغيناني (141
 حاشـية ، الدسـوقي ، 156ص، الفقهيـة  القـوانن ، جـزي  ابن، 588ص، 5ج، املدونة ملسائل

 أسـنى ، األنصـاري ، 216، 215ص، 4ج، املـذه   حبر، الروياني، 381ص، 6ج، دسوقيال
 .450ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن، 546ص، 1ج، املطال 

 .105 هام  خترجي  سبق (142

 فـتح ، اهلمـام  ابن، 76ص، 4ج، اهلداية، املرغيناني، 671ص، 5ج، الربهاني احملي ، مازة ابن (143
 .110ص، 22ج، القدير

، اهلمـام  ابـن ، 80ص، 5ج، الصنائع بدائع، الكاساني، 6336ص، 12ج، التجريد، القدوري (144
 .98ص، 22ج، القدير فتح

 .424ص، 1ج، الكايف، الرب عبد ابن، 1570ص، 4ج، التبصرة، للخميا( 145

 ابـن ، 1570ص، 4ج، التبصـرة ، للخمـي ا، 859ص، 5ج، املدونة ملسائل اجلامع، يونس ابن( 146
 .424ص، 1ج، الكايف، الرب عبد

 .424ص، 1ج، الكايف، الرب عبد ابن، 1570ص، 4ج، التبصرة، للخميا( 147

، 236ص، 15ج، الكــــبه احلــــاوي، املــــاوردي، 213، 212ص، 5ج، األم، الشــــافعي (148
 .542ص، 1ج، املطال  أسنى، األنصاري

   .103ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن (149
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 اجلـامع ، يـونس  ابـن ، 76ص، 4ج، اهلدايـة ، املرغيناني، 25ص، 12ج، املبسوط، السرخسي (150
 .102ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن، 856ص، 5ج، املدونة ملسائل

، املرغينـاني ، 6349ص، 12ج، التجريـد ، القـدوري ، ، 25ص، 12ج، املبسـوط ، السرخسي (151
 ملسـائل  اجلـامع ، يـونس  ابـن ، 312ص، 16ج، احلقائق تبين، الزيلعي، 76ص، 4ج، اهلداية
 .588ص، 5ج، املدونة

 .102ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن، 451ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (152

 .424ص، 1ج، الكايف، الرب عبد ابن، 1570ص، 4ج، التبصرة، للخميا( 153

 .450ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (154

 .450ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن، 25ص، 12ج، املبسوط، السرخسي (155

 .1570ص، 4ج، التبصرة، للخميا (156

 .671ص، 5ج، الربهاني ي احمل، مازة ابن (157

 ابـن ، 424ص، 1ج، الكـايف ، الرب عبد ابن، 851ص، 5ج، املدونة ملسائل اجلامع، يونس ابن (158
 .156ص، الفقهية القوانن، جزي

 .547ص، 1ج، املطال  أسنى، األنصاري، 466ص، 9ج، اجملموع، النووي (159

، الفـروع ، مفلـح  ابـن ، 67ص، 4ج، اإلنصـاف ، املـرداوي ، 450ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (160
 .103ص، 6ج

 .105 هام  خترجي  سبق (161

 .103ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن، 67ص، 4ج، اإلنصاف، املرداوي (162

 ومل صـحيح : عن  وقا ، 422ص، 2ج، احل  سورة تفسه، التفسه كتاب، املستدرك، احلاكم (163
ــاه ــي، خيرج ــنن، البيهق ــربى الس ــاب، الك ــع ال ب ــن يبي ــحيت  م ــيئا أض ، 496ص، 9ج، ش

 امللقـ   اهلمـذاني  الديلمي شهوي  بن شهردار بن شهوي  شجاع أبو، الديلمي، 19233رقم
 الكتـ   دار، زغلـو   بسيوني بن السعيد حتقيق، اخلطاب مبأثور الفردوس، (ـه509ت) إلكيا

: انظــر. حســن: األلبــاني قــا  .5509رقــم، 486ص، 3ج، م1986 - هـــ1406، العلميــة
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 املكتــ ، (الكـبه  الفـتح ) وزيادتـ   الصـغه  اجلــامع صـحيح ، لـدين ا ناصـر  حممـد ، األلبـاني 
 .11063رقم، 1055ص، 2ج، م1988-هـ1408، 3ط، بهوت، اإلسالمي

 فـتح ، اهلمـام  ابن، 671ص، 5ج، الربهاني احملي ، مازة ابن، 76ص، 4ج، اهلداية، املرغيناني (164
 .110ص، 22ج، القدير

  .451ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (165

 .674ص، 2ج، التوضيح، لخلي( 166

   .103ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن، 447ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (167

 ابـن . 160ص، 4ج، الـذخهة ، القـرايف ، 852ص، 5ج، املدونـة  ملسـائل  اجلـامع ، يونس ابن (168
 حاشــية، الدســوقي، 673ص، 2ج، التوضــيح، خليــل، 156ص، الفقهيــة القــوانن، جــزي

 الـيت  امليـت  أضـحية  يف التصـرف  كيفيـة  يف املالكيـة  فقهاء اختلف .375ص، 6ج، الدسوقي
 غه من الورثة يأكلها: القاسم ابن فقا : توزيعها أو ذحبها قبل فمات، النذر أو بالذبح تعينت
، امليـت  قصد من هذا ألن، حق فيها الورثة ومجيع فللزوجة، بالذبح قربة وجبت ألنها قسمة 
 يقضـي  وال، املواريـ   علـى  تقسـم : أشه  وقا ، لاألك استوى إذا واألنثى الذكر ويستوي

 .الدين على يقدم ال املهاث أن علي  ويرد، دين منها

 الكبه، دار الشرح على الدسوقي حاشية، (هـ1230 ت) الدسوقي أمحد بن حممدالدسوقي، ( 169
 .126، ص2الفكر، دط، دت، ج

 .674ص، 2ج، التوضيح، خليل( 170

 .447ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (171

، 690ص، 2ج، صـوم  وعليـ   مـات  من باب، الصوم كتاب، الصحيح، البخاري. علي  متفق (172
، 804ص، 2ج، امليـت  عـن  الصـيام  قضاء باب، الصيام كتاب، الصحيح، مسلم، 1852رقم
 .1148رقم

 حممـد  حتقيـق ، للجصـاص  القـرآن  أحكـام ، الـرازي  بكر بأبي املك  علي بن أمحد، اجلصاص (173
 .79ص، 5ج، هـ1405، بهوت، العربى الرتاث احياء دار، قمحاوى الصادق
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 .542ص، 1ج، املطال  أسنى، األنصاري، 200ص، 4ج، املذه  حبر، الروياني (174

 .ملسلم واللف  383ص، 6ج، الدسوقي حاشية، الدسوقي (175

 .383ص، 6ج، الدسوقي حاشية، الدسوقي، 156ص، الفقهية القوانن، جزي ابن (176

 .200ص، 4ج،  املذه حبر، الروياني (177

 .383ص، 6ج، الدسوقي حاشية، الدسوقي، 1571ص، 4ج، التبصرة، اللخمي (178

 .22ص، 12ج، املبسوط، السرخسي (179

 .383ص، 6ج، الدسوقي حاشية، الدسوقي (180

، الشهازي، 198ص، 4ج، املذه  حبر، الروياني، 231ص، 15ج، الكبه احلاوي، املاوردي (181
 .542ص، 1ج، املطال  سنىأ، األنصاري، 236ص، 1ج، املهذب

 .561ص، 3ج، الكبه الشرح، قدامة ابن، 451ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (182

 .105 هام  خترجي  سبق (183

: انظـر . غريـ  : امللقـن  ابن عن  قا . 2411رقم، 267ص، 4ج، احلبه التلخيص، حجر ابن (184
 .2701رقم، 388ص، 2ج، املنه البدر، امللقن ابن

 .6354ص، 12ج، التجريد، القدوري، 22ص، 12ج، طاملبسو، السرخسي (185

، 156ص، الفقهيـة  القـوانن ، جـزي  ابـن ، 851ص، 5ج، املدونـة  ملسائل اجلامع، يونس ابن (186
 .383، 377ص، 6ج، الدسوقي حاشية، الدسوقي

، الفـروع ، مفلـح  ابـن ، 65ص، 4ج، اإلنصـاف ، املـرداوي ، 451ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (187
   .96ص، 6ج

 .451ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (188

 .451ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن، 6354ص، 12ج، التجريد، القدوري (189

 .451ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (190

 .66ص، 4ج، اإلنصاف، املرداوي، 452ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (191
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 .542ص، 1ج، املطال  أسنى، األنصاري، 236ص، 1ج، املهذب، الشهازي (192

 .22ص، 12ج، املبسوط ،السرخسي (193

 .383، 377ص، 6ج، الدسوقي حاشية، الدسوقي، 672ص، 2ج، التوضيح، خليل( 194

 .96ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن، 452ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (195

 .61 هام  خترجي  سبق (196

 .22ص، 12ج، املبسوط، السرخسي (197

 .377ص، 6ج، الدسوقي حاشية، الدسوقي. بنذر معينة كانت بأن (198

 .452ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (199

 الصـدقة  أوجبـوا  حيـ   بالفضـل   الصـدقة  يف والفقـه  الغـ   بـن  احلنفيـة  فقهاء بعض فرق (200
 يف األضـحية  تعينـت  الفقـه  أن بينهما والفرق، الغ  على يوجبوها ومل، الفقه على بالفضل
 فالواج  الغ   أما، شيء يلزم  مل تعد بغه هلكت فلو، بالعن الواج  فتعلق، بالشراء حق 
 واألصـح : اإلمـام  الشيخ قا  .بالذبح إال يتعن فال، بالشرع علي  وج  ألن ، الذمة يف أصال
 فهـو ، ذمتـ   يف الغنـى  علـى  واجبـة  كانـت  وإن األضحية ألن سواء  فيهما اجلواب أن عندي
 ألنـ   ملاليـة  ا قـدر  حيـ   مـن  احملـل  هذا يف بتعيين  فيتعن، حمل يف الواج  تعين من متمكن
، 12ج، املبسـوط ، السرخسـي : انظـر . الذمـة  فـرا   حيـ   من يتعن ال كان وإن، مقيد تعين
 .23-22ص

 .61 هام  خترجي  سبق (201

، يـونس  ابـن ، 119ص، 22ج، القـدير  فتح، اهلمام ابن، 22ص، 12ج، املبسوط، السرخسي (202
 .851ص، 5ج، املدونة ملسائل اجلامع

 .543ص، 1ج ،املطال  أسنى، األنصاري (203

ــن (204 ــزي اب ــوانن، ج ــة الق ــوقي، 156ص، الفقهي ــية، الدس ــوقي حاش ، 377ص، 6ج، الدس
 .103ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن، 200ص، 4ج، املذه  حبر، الروياني
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، الشـهازي ، 105ص، 3ج، الكبه الشرح، الدردير، 76ص، 5ج، الصنائع بدائع، الكاساني (205
 .445ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن، 284ص، 1ج، املهذب

 .445ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (206

 .6354ص، 12ج، التجريد، القدوري، 22ص، 12ج، املبسوط، السرخسي (207

، الفقهيـة  القـوانن ، جـزي  ابن، 851ص، 5ج، املدونة ملسائل اجلامع، (هـ451ت)يونس ابن (208
 .383، 377ص، 6ج، الدسوقي حاشية، الدسوقي، 156ص

، الفـروع ، مفلـح  ابـن ، 65ص، 4ج، اإلنصـاف ، املـرداوي ، 445ص ،9ج، املغ ، قدامة ابن (209
   .96ص، 6ج

 .383ص، 6ج، الدسوقي حاشية، الدسوقي (210

، الشهازي، 198ص، 4ج، املذه  حبر، الروياني، 231ص، 15ج، الكبه احلاوي، املاوردي (211
 .542ص، 1ج، املطال  أسنى، األنصاري، 236ص، 1ج، املهذب

 .561ص، 3ج، الكبه الشرح، قدامة ابن، 445ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (212

، الغزالـي ، 200ص، 4ج، املـذه   حبر، الروياني، 235ص، 15ج، الكبه احلاوي، املاوردي (213
، املطالـ   أسـنى ، األنصـاري ، 236ص، 1ج، املهـذب ، الشـهازي ، 151ص، 7ج، الوسي 

 .547ص، 1ج

 .96ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن، 445ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (214

 .445ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن، 544ص، 1ج، املطال  أسنى، األنصاري (215

 .6354ص، 12ج، التجريد، القدوري (216

 .419ص، 1ج، الكايف، الرب عبد ابن (217

 .96ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن، 445ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (218

، التوضـيح ، الشـويكي ، 96ص، 6ج، الفـروع ، مفلـح  ابن، 445ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (219
 .    540ص، 2ج

 .419ص، 1ج، الكايف، الرب عبد ابن، 6354ص، 12ج، التجريد، القدوري (220
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، 6ج، الفـروع ، مفلـح  ابـن ، 445ص، 9ج، املغـ  ، قدامـة  ابن، السابق املرجع، الرب عبد ابن (221
 .96ص

 ومـا  422ص، 1ج، الكـايف ، الـرب  عبد ابن، 860ص، 5ج، املدونة ملسائل اجلامع، يونس ابن (222
 .بعدها

، 2802رقم، 97ص، 3ج، الضحايا من يكره ما باب، اجلهاد كتاب، داود أبي سنن، داود أبو (223
 .األلباني صحح 

 وإن، املـ   يف ذكـر  كمـا  فـاحلكم  األرش دفـع  اختـار  فـإن  للبـائع   اخليار احلنفية فقهاء جعل (224
 وهـذا ، النقصـان  حصـة  إال ابقيمتهـ  يتصـدق  أن املشـرتي  ولزم، الثمن رد، مذبوحة اختارها
 األضحية ألن للذمة  إبراء وذحبها غهها شراء لزم  وإال، فات قد الذبح وقت كان إذا احلكم
 .عنده واجبة

، فعل مبا ذمت  تربأ ومل، بالشراء نفس  على أوج  فألن  الفقه  على الصدقة وجوب وج  أما 
 فيهـا  تتـوافر  بأضحية بالذبح إال الذمة أترب وال، ذمت  يف علي  جت  األضحية فألن، الغ  وأما

، 5ج، الصـنائع  بـدائع ، الكاسـاني : انظـر . العيـوب  من والسالمة السن من املطلوبة الشروط
 62ص

 .بعدها وما 422ص، 1ج، الكايف، الرب عبد ابن (225

 .445ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (226

 اجلـامع ، يـونس  ابن، ، 76ص، 4ج، اهلداية، املرغيناني، 24ص، 12ج، املبسوط، السرخسي (227
 احلـاوي ، املـاوردي ، 156ص، الفقهيـة  القـوانن ، جـزي  ابن، 856ص، 5ج، املدونة ملسائل
، 4ج، اإلنصــاف، املــرداوي، 236ص، 1ج، املهــذب، الشــهازي، 247ص، 15ج، الكــبه
 .97ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن، 66ص

، 2ج، صـدقت ؟  الرجـل  يشـرتي  هـل  بـاب ، الزكـاة  كتـاب ، الصـحيح ، البخاري. علي  متفق (228
 تصـدق  مـا  اإلنسان شراء كراهة باب، اهلبات كتاب، الصحيح، مسلم، 1419رقم، 542ص
 .1620رقم، 1239ص، 3ج، ب 
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 اجلـامع ، يـونس  ابن، ، 76ص، 4ج، اهلداية، املرغيناني، 24ص، 12ج، املبسوط، السرخسي (229
 احلـاوي ، ملـاوردي ا، 156ص، الفقهيـة  القـوانن ، جـزي  ابن، 856ص، 5ج، املدونة ملسائل
، 4ج، اإلنصــاف، املــرداوي، 236ص، 1ج، املهــذب، الشــهازي، 247ص، 15ج، الكــبه
 .97ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن، 66ص

 .97ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن، 446ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (230

 اجلـامع ، يـونس  ابن، ، 76ص، 4ج، اهلداية، املرغيناني، 24ص، 12ج، املبسوط، السرخسي (231
 احلـاوي ، املـاوردي ، 156ص، الفقهيـة  القـوانن ، جـزي  ابن، 856ص، 5ج، املدونة ملسائل
، 4ج، اإلنصــاف، املــرداوي، 236ص، 1ج، املهــذب، الشــهازي، 247ص، 15ج، الكــبه
 .97ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن، 66ص

، 856ص، 5ج، املدونـة  ملسـائل  اجلامع، يونس ابن: انظر .املواز وابن وسحنون أشه  وهم (232
 .156ص، الفقهية القوانن، جزي ابن، 1569ص، 4ج، التبصرة، اللخمي

 .76ص، 4ج، اهلداية، املرغيناني، 24ص، 12ج، املبسوط، السرخسي (233

 ابـن ، 1569ص، 4ج، التبصـرة ، اللخمـي ، 856ص، 5ج، املدونة ملسائل اجلامع، يونس ابن (234
 .156ص، الفقهية القوانن، جزي

، اجملمـوع ، 236ص، 1ج، املهذب، الشهازي، النووي، 205ص، 4ج، املذه  حبر، الروياني (235
 .546ص، 1ج، املطال  أسنى، األنصاري، 467ص، 9ج

 .97ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن، 66ص، 4ج، اإلنصاف، املرداوي (236

 .372ص، 6ج، الدسوقي حاشية، الدسوقي (237

 اجلـامع ، يـونس  ابن،  ،76ص، 4ج، اهلداية، املرغيناني، 24ص، 12ج، املبسوط، السرخسي (238
 احلـاوي ، املـاوردي ، 156ص، الفقهيـة  القـوانن ، جـزي  ابن، 856ص، 5ج، املدونة ملسائل
، 4ج، اإلنصــاف، املــرداوي، 236ص، 1ج، املهــذب، الشــهازي، 247ص، 15ج، الكــبه
 .97ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن، 66ص
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 احملي ، مازة ابن، 25ص، 12ج، املبسوط، السرخسي، 6336ص، 12ج، التجريد، القدوري (239
 .76ص، 4ج، اهلداية، املرغيناني، 670ص، 5ج، الربهاني

 .156ص، الفقهية القوانن، جزي ابن (240

 .76ص، 4ج، اهلداية، املرغيناني، 670ص، 5ج، الربهاني احملي ، مازة ابن (241

 عبـد  ابـن ، 859ص، 5ج، املدونـة  ملسـائل  اجلـامع ، يونس ابن: انظر. منهم أشه  قو  وهو (242
 القـو   الدسـوقي  ونقـل ، 156ص، الفقهية القوانن، جزي ابن، 425ص، 1ج، الكايف، لربا

 .372ص، 6ج، الدسوقي حاشية، الدسوقي: انظر .بالكراهة

 أســنى، األنصــاري، 236ص، 1ج، املهــذب، الشــهازي، 44ص، 8ج، التهــذي ، البغــوي (243
 .547ص، 1ج، املطال 

، الفـروع ، مفلـح  ابـن ، 66ص، 4ج، اإلنصـاف ، املـرداوي ، 446ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (244
 .   541ص، 2ج، التوضيح، الشويكي، 97ص، 6ج

 فـتح ، (هــ 1250 ت) الـيم   الشـوكاني  اهلل عبـد  بـن  حممـد  بـن  علـي  بـن  حممد، الشوكاني (245
، 3ج، هــ 1414، 1ط، بـهوت ، دمشق - الطي  الكلم دار، كثه ابن دار، القدير القديرفتح

 .57-56ص، 12ج، القرآن ألحكام اجلامع، القرطيب، 535ص

، املـنه  البدر، امللقن ابن: انظر صحيح. 19665رقم، 288ص، 9ج، الكربى السنن، البيهقي (246
 .329ص، 9ج

 .372ص، 6ج، الدسوقي حاشية، الدسوقي، 246ص، 15ج، الكبه احلاوي، املاوردي (247

 .547ص، 1ج ،املطال  أسنى، األنصاري: وانظر، 446ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (248

 .678ص، 2ج، التوضيح، خليل، 1569ص، 4ج، التبصرة، اللخمي (249

، القـرطيب ، 672ص، 5ج، الربهاني احملي ، مازة ابن، 78ص، 5ج، القرآن أحكام، اجلصاص (250
، قدامـة  ابـن ، 200ص، 4ج، املـذه   حبـر ، الروياني، 56ص، 12ج، القرآن ألحكام اجلامع
 .97ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن، 464ص، 3ج، املغ 
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، مفلـح  ابـن ، 547ص، 1ج، املطالـ   أسنى، األنصاري، 236ص، 1ج، املهذب، الشهازي (251
   .97ص، 6ج، الفروع

 .464ص، 3ج، املغ ، قدامة ابن (252

 .544ص، 16ج، البيان جامع16، الطربي (253

، 1689رقم، 167ص، 2ج، البدن ركوب باب، احل  كتاب، الصحيح، البخاري. علي  متفق (254
 .1322رقم، 960ص، 2ج، املهداة البدنة ركوب جواز باب، احل  كتاب، الصحيح ،مسلم

 .1324رقم، 961ص، 2ج، املهداة البدنة ركوب جواز باب، احل  كتاب، الصحيح، مسلم (255

 .79ص، 5ج، القرآن أحكام، اجلصاص (256

 .464ص، 3ج، املغ ، قدامة ابن (257

، جـزي  ابـن ، 424ص، 1ج، الكايف، الرب عبد ابن، 671ص، 5ج، الربهاني احملي ، مازة ابن (258
         .546ص، 1ج، املطال  أسنى، األنصاري، 156ص، الفقهية القوانن

 حبـر ، الرويـاني ، 213ص، 5ى ، األم، الشافعي :انظر. يأكل ما مقدار يف بينهم خالف على (259
، 463ص، 9ج، اجملمـوع ، النووي، 44ص، 8ج، التهذي ، البغوي، 211ص، 4ج، املذه 

 .75ص، 4ج، اإلنصاف، رداويامل

 دار، الـدقائق  كنز شرح الرائق البحر، (هـ970 ت) املصري إبراهيم بن الدين زين، جنيم ابن (260
 .203ص، 8ج، بهوت، املعرفة

، البغـوي ، 215ص، 4ج، املـذه   حبـر ، الرويـاني ، 201ص، 18ج، املطلـ   نهاية، اجلوي  (261
 .545ص، 1ج ،املطال  أسنى، األنصاري، 44ص، 8ج، التهذي 

، الفـروع ، مفلـح  ابـن ، 75ص، 4ج، اإلنصـاف ، املـرداوي ، 457ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (262
 .103ص، 6ج

 دار، الـدقائق  كنز شرح الرائق البحر، (هـ970 ت) املصري إبراهيم بن الدين زين، جنيم ابن (263
 حلـاوي ا، املـاوردي ، 201ص، 18ج، املطل  نهاية، اجلوي ، 203ص، 8ج، بهوت، املعرفة
 .271ص، 15ج، الكبه
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 شـرح  يف األنهـر  جممع، (هـ1078 ت) الكليبولي سليمان بن حممد الرمحن عبد، زاده شيخي (264
 عمـران  خليـل  حتقيـق ، األحبـر  ملتقـى  شـرح  يف األنهـر  جممـع  170ص، 4ج، األحبـر  ملتقى
 .بهوت، لبنان، م1998 - هـ1419ط، العلمية الكت  دار، املنصور

 .156ص، الفقهية نالقوان، جزي ابن (265

       .103ص، 6ج، الفروع، مفلح ابن، 75ص، 4ج، اإلنصاف، املرداوي (266

، البغـوي ، 215ص، 4ج، املـذه   حبـر ، الرويـاني ، 201ص، 18ج، املطلـ   نهاية، اجلوي  (267
 .44ص، 8ج، التهذي 

 .271ص، 15ج، الكبه احلاوي، املاوردي (268

 .201ص، 18ج، املطل  نهاية، اجلوي  (269

 .457ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (270

 .271ص، 15ج، الكبه احلاوي، املاوردي (271

، 1ج، املهــذب ، الشــهازي ، 158ص، 4ج، الــذخهة ، القــرايف ، 80ص، 5ج، الكاســاني (272
 .448ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن، 239ص

 .السابقة املراجع (273

 خمتصـر  علـى  الزركشـي  حشر، (هـ772ت)املصري اهلل عبد بن حممد اهلل عبد أبو، الزركشي (274
، م2002 - هــ 1423، بهوت، العلمية الكت  دار، إبراهيم خليل املنعم عبد حتقيق، اخلرقي

 .281ص، 3ج

 .281ص، 3ج، الزركشي شرح، الزركشي (275

، 886ص، 2ج، وسـلم  عليـ   اهلل صـلى  الـنيب  حجـة  بـاب ، احلـ   كتـاب ، الصـحيح ، مسلم (276
، 22ج، عنهمـا  اهلل رضـي  اهلل عبـد  بن جابر سندم، املسند، أمحد عند من  وقري ، 1218رقم
 .14549رقم، 416ص

، 3ج، األضـاحي  حلـوم  أكـل  عـن  النهـي  مـن  كـان  مـا  بيـان  بـاب ، كتاب، الصحيح، مسلم (277
 .1971رقم، 1561ص
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 .985م، 383ص، 7ج، احمللى، حزم ابن (278

 .276هام ، خترجي  سبق (279

، السـنن ، داود أبـو ، 19075رقـم  ،427ص، 31ج، قـرط  بـن  اهلل عبد حدي ، املسند، أمحد (280
 الشـيخ  احملقـق  قـا  ، 1765رقم، 180ص، 3ج، ...عط  إذا اهلدي يف باب، املناس  كتاب
، اهلـدي  بلحـوم  الصـدقة  باب، املناس  كتاب، الصحيح، خزمية ابن. صحيح إسناده: شعي 

، 44ص، 3ج، إبـراهيم  امسـ   مـن  بـاب ، األوسـ  ، الطرباني، 2917 رقم، 1371ص، 2ج
، 10214رقـم ، 389ص، 5ج، قيامـا  اإلبـل  حنـر  باب، الكربى السنن، البيهقي، 2421 رقم

، اإلسناد صحيح: عن  وقا ، 7522رقم، 246ص، 4ج، األضاحي كتاب، املستدرك، احلاكم
   .خيرجاه ومل

 .449ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (281

 .158ص، 4ج، الذخهة، القرايف (282

 .239ص، 1ج، املهذب، الشهازي (283

 .448ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن، 239ص، 1ج، املهذب، ازيالشه (284

 إرواء يف خيرج مل ما ختري  يف التحجيل، مرزوق بن العزيز عبد، الّطريفي: انظر. حسن اسناده (285
 .141، 1ج، 2ط، الغليل

 .239ص، 1ج، املهذب، الشهازي (286

 .449ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (287

 .94ص، 6ج، الربهاني احملي ، مازه ابن، 88ص ،3ج، الفقهاء حتفة، السمرقندي (288

 .224ص، 2ج، األم، الشافعي (289

 .449ص، 9ج، املغ ، قدامة ابن (290

 .281ص، 3ج، الزركشي شرح، الزركشي (291
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 واملراجع املصادر قائمة

، املسند، (هـ241 ت) اهلل عبد أبو الشيباني أسد بن هال  بن حنبل بن حممد بن أمحد أمحد، اإلمام -
الرتكي،  احملسن عبد بن اهلل عبد. د: مرشد، وآخرون، إشراف عاد  - األرنؤوط شعي  قيقحت

 . م2001 - هـ1421، 1الرسالة، ط مؤسسة

اإلسالمي،  ، املكت (الكبه الفتح) وزيادت  الصغه اجلامع الدين، صحيح ناصر األلباني، حممد -
 . م1988-هـ1408، 3بهوت، ط

 أبـي  بـن  إمساعيـل  اليم  املقري البن الطال  روض) شرح يف ملطال ا األنصاري، زكريا، أسنى -
 – ـهـ 1422، 1العلميـة، بـهوت، ط   الكتـ   تـامر، دار  حممـد  حممـد  حتقيـق (، هـ 837 ت بكر

2000. 

 الشـيخ  ابـن  الـدين  مشس الشيخ ابن اهلل عبد أبو الدين حممود، أكمل بن حممد بن البابرتي، حممد -
 .  الفكر، دط، دت اهلداية، دار شرح ، العناية(هـ786 ت) يالبابرت الرومي الدين مجا 

 َشـْرحِ  َعَلـى  اْلَحِبيـ ِ  ، ُتْحَفـةُ (هــ 1221 ت) البجهمـي  حممـد  بـن  عمـر  بن بجهمي، سليمانال -
 اإلقنـاع  املسـمى  الشـربي   اخلطي  كتاب على اخلطي ، حاشية على البجهمي حاشية) اْلَخِطيِ 

 .13/204، شجاع أبى ألفاظ حل يف

 مـن  املختصـر  الصـحيح  املسند اجلعفي، اجلامع البخاري عبداهلل أبو إمساعيل بن البخاري، حممد -
 بـن  زهـه  حممـد  ، حتقيـق (البخاري صحيح) وأيام  وسنن  وسلم علي  اهلل صلى اهلل رسو  أمور
 .هـ1422، 1، ط(الباقي عبد فؤاد حممد ترقيم) النجاة طوق الناصر، دار ناصر

 صـحيح  القـرطيب، شـرح   البكـري  بطـا   بـن  امللـ   عبد بن خلف بن علي احلسن أبوبطا ،  ابن -
 .م2003 - هـ1423، 2الرشد، الرياض، ط إبراهيم، مكتبة بن ياسر متيم أبو: البخارى، حتقيق

 اإلمـام  فقـ   يف ، التهـذي  (هــ 516ت)الفـراء  بـن  حممـد  بن مسعود بن احلسن حممد البغوي، أبو -
، 1العلميـة، بـهوت، لبنـان، ط    الكتـ   معـوض، دار  وعلي وجودامل عبد عاد  الشافعي، حتقيق

 .م1997-هـ1418
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 اهلل عبـد  حممـد  التنزيـل، حتقيـق   ، معامل(هـ510 ت) البغوي مسعود بن احلسن حممد البغوي، أبو -
 .م1997 - هـ1417، 4طيبة، ط احلرش، دار مسلم ضمهية، سليمان مجعة النمر، عثمان

 حممـد  - األرنـاؤوط  شـعي   السنة، حتقيق ، شرح(هـ516 ت) بغويال مسعود بن بغوي، احلسن -
  .م1983 - هـ1403، 2بهوت، ط _ اإلسالمي، دمشق الشاوي ، املكت  زهه

 ت) احلنبلـى  البهـوتى  إدريـس  بـن  حسـن  ابـن  الـدين  صـالح  بـن  يـونس  بـن  البهوتي، منصـور  -
، 1الكتـ ، ط  رادات، عاملاإل منتهى بشرح املعروف املنتهى لشرح النهى أولي ، دقائق(هـ1051
  .م1993 - هـ1414

 سـيد  واآلثـار، حتقيـق   السنن ، معرفة(458 ت)البيهقي علي بن احلسن بن أمحد بكر البيهقي، أبو -
 .العلمية، بهوت الكت  حسن، دار كسروي

 الـدين  لعـالء  النقـي  اجلـوهر  ذيلـ   ويف الكربى علي، السنن بن احلسن بن أمحد بكر البيهقي، أبو -
 اهلنـد  يف الكائنـة  النظاميـة  املعـارف  دائـرة  الرتكماني، جملس بابن الشهه املاردي  عثمان بن ليع

 .هـ1344، 1آباد، ط حيدر ببلدة

، (هــ 458 ت) بكـر  اخلراسـاني، أبـو   اخُلْسَرْوِجردي موسى بن علي بن احلسن بن البيهقي، أمحد -
 اإلسـالمية  الدراسـات  جامعـة : الناشرونقلعجي،  أمن املعطي عبد واآلثار، حتقيق السنن معرفة

 الوفـاء  ، دار(دمشـق  - حلـ  ) الـوعي  ، دار(بـهوت - دمشـق ) قتيبة ، دار(باكستان - كراتشي)
 .م1991 - هـ1412، 1، ط(القاهرة - املنصورة)

 أمحـد  الرتمذي، حتقيق سنن، ، (هـ279 ت)السلمي الرتمذي عيسى أبو عيسى بن الرتمذي، حممد -
 .العربي، بهوت الرتاث إحياء ن، داروآخري شاكر حممد

 ، جممـوع (هــ 728 ت) احلرانـي  تيميـة  بـن  احللـيم  عبد بن أمحد العباس أبو الدين تيمية، تقي ابن -
 م2005/  هـ1426، 3الوفاء، ط اجلزار، دار عامر و الباز أنور الفتاوى، حتقيق

املنشاوي،  اهلل عبد ية، حتقيقالفقه ، القوانن(هـ741-693) أمحد بن حممد القاسم جزي، أبو ابن -
 .  م2005-هـ1426القاهرة، ط، احلدي  دار
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 الطحـاوي، حتقيـق   خمتصـر  ، شـرح (هــ  370) احلنفـي  الـرازي  بكر أبو علي بن اجلصاص، أمحد -
 حسـن  حممـد  زينـ   خـان، و  اهلل عبيـد  بكـداش، وحممـد   سائد حممد، و اهلل عنايت اهلل عصمت
 .م2010 - هـ1431، 1السراج، ط ارود - اإلسالمية البشائر فالتة، دار

 الصـادق  حممد للجصاص، حتقيق القرآن الرازي، أحكام بكر بأبي املك  علي بن اجلصاص، أمحد -
 .هـ1405العربى، بهوت،  الرتاث احياء دار، قمحاوى

 عبد املذه ، حتقيق دراية يف املطل  ، نهاية(هـ478ت)يوسف بن اهلل عبد بن املل  اجلوي ، عبد -
 .املنهاج قطر، دار -األوقاف وزارة م، إصدارات2007-ـه1428، 1الدي ، ط عظيمال

 الكـردي  احلاجـ   ابن الدين مجا  عمرو يونس، أبو بن بكر أبي بن عمر بن احلاج ، عثمان ابن -
، 2األخضري، اليمامة، ط األخضر الرمحن عبد أبو األمهات، حتقيق ، جامع(هـ646 ت) املالكي
 .م2000 - هـ1421

 الطهمـاني  الضـيب  احلكـم  بـن  ُنعيم بن محدوي  بن حممد بن اهلل عبد بن حممد اهلل عبد احلاكم، أبو -
 عبـد  مصـطفى : حتقيق، الصحيحن على ، املستدرك(هـ405 ت) البيع بابن املعروف النيسابوري

 .1990 – 1411، 1بهوت، ط – العلمية الكت  عطا، دار القادر

بلبـان،   ابـن  برتتي  حبان ابن البسيت، صحيح التميمي حامت أبو محدأ بن حبان بن حبان، حممد ابن -
 .1993 – 1414، 2بهوت، ط – الرسالة األرنؤوط، مؤسسة شعي  حتقيق

 ، الدرايـة (هـ852 ت) العسقالني حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل حجر، أبو ابن -
 .املدني اليماني مهاش اهلل عبد السيد اهلداية، حتقيق أحادي  ختري  يف

، (هــ 852 ت) العسـقالني  حجـر  بـن  أمحـد  بـن  حممـد  بـن  علـي  بن أمحد الفضل حجر، أبو ابن -
قطـ ،   بن عباس بن حسن عاصم أبو: الكبه، حتقيق الرافعي أحادي  ختري  يف احلبه التلخيص
 .م1995/هـ1416، 1مصر، ط – قرطبة مؤسسة

 .الفكر ، دار(هـ456 ت) الظاهري األندلسي حزم نب سعيد بن أمحد بن علي حممد حزم، أبو ابن -

 حممـد  الشـيخ  يوسـف  القهواني، حتقيق زيد أبي لرسالة الرباني الطال  املالكي، كفاية سناحل أبو -
 .هـ1412الفكر، بهوت،  البقاعي، دار
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 املعـروف ، املغربـي  الطرابلسـي  الـرمحن  عبد بن حممد بن حممد اهلل عبد أبو الدين احلطاب، مشس -
 عمـهات، دار  زكريا اخلليل، حتقيق خمتصر لشرح اجلليل ، مواه (هـ954 ت) الرُّعي  باحلطاب

  م2003 - هـ1423 خاصة الكت ، طبعة عامل

 ، التوضيح(هـ776 ت) املصري املالكي اجلندي الدين موسى، ضياء بن إسحاق بن خليل، خليل -
 جنيبويـ   جنيـ ، مركـز   الكـريم  عبـد  بـن  أمحـد  احلاجـ ، حتقيـق   البن الفرعي املختصر شرح يف

 .م2008 - هـ1429، 1الرتاث، ط وخدمة للمخطوطات

 البغـدادي  دينار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أمحد بن عمر بن علي احلسن الدارقط ، أبو -
 اللطيـف  شـليب، عبـد   املـنعم  عبد االرنؤوط، حسن شعي  حتقيق الدارقط  ، سنن(هـ385 ت)

 . م2004 - هـ1424، 1لبنان، ط – الرسالة، بهوت رهوم، مؤسسةب اهلل، أمحد حرز

 ت) السِِّجْسـتاني  األزدي عمـرو  بن شداد بن بشه بن إسحاق بن األشع  بن داود، سليمان أبو -
العامليـة،   الرسـالة  بللي، دار قره كاِمل حَممَّد - األرنؤوط شَعي  داود، حتقيق أبي ، سنن(هـ275
 .م2009 - هـ1430، 1ط

 الدسـوقي  حاشية الكبه، مع ، الشرح(هـ1201 ت) العدوي حممد بن أمحد الربكات الدردير، أبو -
 .الفكر، دط، دت ، دار(هـ1230 ت) املالكي الدسوقي عرفة بن أمحد بن حملمد

 الكبه، دار الشرح على الدسوقي ، حاشية(هـ1230: املتوفى) الدسوقي أمحد بن الدسوقي، حممد -
 .الفكر، دط، دت

، (ه 509ت)إلكيـا  امللقـ   اهلمـذاني  الديلمي شهوي  بن شهردار بن شهوي  شجاع ديلمي، أبوال -
 .م1986 - هـ 1406العلمية،  الكت  زغلو ، دار بسيوني بن السعيد اخلطاب، حتقيق مبأثور الفردوس

 احلفيـد  رشـد  بـابن  الشـهه  القرطيب رشد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد الوليد رشد، أبو ابن -
، 4وأوالده، مصـر، ط  احللـيب  البـابي  مصطفى املقتصد، مطبعة ونهاية اجملتهد ، بداية(هـ595 ت)

 .م1975/هـ1395

النهة،  ، اجلوهرة(هـ800 ت) احلنفي اليم  العبادي احلدادي حممد بن علي بن بكر الزبيدي، أبو -
 .هـ1322، 1اخلهية، ط املطبعة
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 الزَّبيـدي، تـاج   مبرتضـى  امللّقـ  ، الفـيض  أبـو ، احلسـي   الرّزاق بدع بن حمّمد بن الزبيدي، حمّمد -
 .هداية احملققن، دار من جمموعة: القاموس، حتقيق جواهر من العروس

 خمتصـر  علـى  الزركشـي  ، شـرح (هــ 772ت) املصـري  اهلل عبـد  بن حممد اهلل عبد الزركشي، أبو -
م، 2002 - هــ 1423لميـة، بـهوت،   الع الكتـ   إبـراهيم، دار  خليل املنعم عبد اخلرقي، حتقيق

 .281، ص3ج

 حمـي  خليـل : السرخسـي، املبسـوط، حتقيـق    سهل أبي بن حممد بكر أبو األئمة السرخسي، مشس -
   .م2000 هـ1421، 1الفكر، بهوت، لبنان، ط امليس، دار الدين

 فقهاء، دارال ، حتفة(هـ540 حنو ت) الدين عالء بكر أمحد، أبو أبي بن أمحد بن السمرقندي، حممد -
 .م1994-هـ1414، 2لبنان، ط – العلمية، بهوت الكت 

 عبـد  بـن  املطلـ   عبـد  بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن حممد اهلل عبد الشافعي، أبو -
 – املعرفـة  دار(، األم مـع  مطبـوع ) احلـدي   ، اخـتالف (هـ204 ت) املكي القرشي املطليب مناف

 .م1990/هـ1410بهوت، 

 .ـه1393، 2املعرفة، بهوت، ط ، األم، دار(ه204 ت) اهلل عبد أبو إدريس بن ي، حممدالشافع -

 أبـي  ألفـاظ  حـل  يف ، اإلقنـاع (هــ 977)اخلطيـ   الشـربينى  أمحد بن حممد الدين شربي ، مشسال -
 .الفكر، بهوت دار - والدراسات البحوث مكت  حتقيق. شجاع

 إىل احملتـاج  مغـ  (هــ 977 ت) الشـافعي  الشربي   اخلطي أمحد بن الدين، حممد الشربي ، مشس -
 .م1994 - هـ1415، 1العلمية، ط الكت  املنهاج، دار ألفاظ معاني معرفة

 القـدير، دار  ، فـتح (هـ1250 ت) اليم  الشوكاني اهلل عبد بن حممد بن علي بن الشوكاني، حممد -
 .هـ1414، 1دمشق، بهوت، ط - الطي  الكلم كثه، دار ابن

 ناصـر  والتنقيح، حتقيق املقنع بن اجلمع يف ، التوضيح(هـ939) أمحد بن حممد بن شويكي، أمحدال -
    .املكرمة املكية، مكة م، املكتبة1997-1418امليمان، ط، 
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 ملتقى شرح يف األنهر ، جممع(هـ1078 ت) الكليبولي سليمان بن حممد الرمحن زاده، عبد شيخي -
 املنصـور، دار  عمـران  خليـل  األحبـر، حتقيـق   ملتقـى  شرح يف األنهر جممع 170، ص4األحبر، ج
 .م، لبنان، بهوت1998 - هـ1419العلمية، ط الكت 

 ، املعجـم (هـ360 ت) القاسم الشامي، أبو اللخمي مطه بن أيوب بن أمحد بن الطرباني، سليمان -
 – احلـرمن  اراحلسـي ، د  إبـراهيم  بن احملسن عبد، حممد بن اهلل عوض بن طارق األوس ، حتقيق

 .القاهرة

 ، املعجـم (هـ360 ت) القاسم الشامي، أبو اللخمي مطه بن أيوب بن أمحد بن الطرباني، سليمان -
 . 2القاهرة، ط – تيمية ابن السلفي، مكتبة اجمليد عبد بن محدي الكبه، حتقيق

 ي، حتقيـق للطـرب  القـرآن  تفسـه  يف البيـان  ، جـامع (310 ت) جريـر  بن حممد جعفر الطربي، أبو -
 .1هجر، ط هجر، دار بدار التحقيق مكت 

 .2الغليل، ط إرواء يف خيرج مل ما ختري  يف مرزوق، التحجيل بن العزيز الطريفي، عبد -

 ت) القـرطيب  النمـري  عاصـم  بن الرب عبد بن حممد بن اهلل عبد بن يوسف عمر الرب، أبو عبد ابن -
 املوريتاني، مكتبة مادي  ولد أحيد حممد حممد حتقيقاملالكي،  املدينة أهل فق  يف ، الكايف(هـ463

 . م1980/هـ1400، 2السعودية، ط العربية احلديثة، الرياض، اململكة الرياض

 حممـد  السـالم  عبـد  اللغة، حتقيق مقاييس زكريا، معجم بن فارس بن أمحد احلسن فارس، أبو ابن -
 .م1979 - هـ1399الفكر، ط هارون، دار

 حتقيـق  اهلـال   ومكتبـة  العـن، دار  الفراهيدي، كتاب أمحد بن اخلليل الرمحن عبد فراهيدي، أبوال -
 .السامرائي املخزومي، وإبراهيم مهدي

 يف املـنه  املصـباح ( هـ770 ت) العباس احلموي، أبو ثم الفيومي علي بن حممد بن الفيومي، أمحد -
 .بهوت – العلمية الكبه، املكتبة الشرح غري 

 ثـم  املقدسـي  اجلمـاعيلي  قدامـة  بـن  حممـد  بـن  أمحد بن اهلل عبد الدين موفق حممد بوقدامة، أ ابن -
 .القاهرة، دط ، املغ ، مكتبة(هـ620 ت) املقدسي قدامة بابن احلنبلي، الشهه الدمشقي
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 شـرح  ، العـدة (هــ 624 ت)الـدين  بهـاء  حممـد  أمحـد، أبـو   بن إبراهيم بن الرمحن قدامة، عبد ابن -
 .م2005/هـ1426، 2العلمية، ط الكت  عويضة، دار حممد بن حصال العمدة، حتقيق

، 1حنبـل، ج  بن أمحد املبجل اإلمام فق  يف حممد، الكايف أبو املقدسي قدامة بن اهلل قدامة، عبد ابن -
 ، العـدة (هــ 624 ت)الـدين  بهـاء  حممد أمحد، أبو بن إبراهيم بن الرمحن ، املقدسي، عبد542ص
 .م2005/هـ1426، 2العلمية، ط الكت  عويضة، دار حممد بن صالح العمدة، حتقيق شرح

 املقارنة الفقهية ، املوسوعة(هـ428-312)البغدادي جعفر بن حممد بن أمحد احلسن قدوري، أبوال -
 .السالم، القاهرة م، دار2004-هـ1425، 1مجعة، ط سراج، وعلي أمحد حممد التجريد، حتقيق

 ت) بـالقرايف  الشـهه  املـالكي  الـرمحن  عبـد  بن إدريس بن دأمح الدين شهاب العباس القرايف، أبو -
  .، الذخهة(هـ684

 الـدين  مشـس  اخلزرجـي  األنصـاري  فـرح  بـن  بكـر  أبـي  بن أمحد بن حممد اهلل عبد القرطيب، أبو -
 أطفـي ، دار  وإبراهيم الربدوني أمحد: القرآن، حتقيق ألحكام ، اجلامع(هـ671: املتوفى) القرطيب
 .   م1964 - هـ1384، 2القاهرة، ط – املصرية الكت 

 .العلمية الكت  املالكية، دار السادة مذه  على الفقهية العربى، اخلالصة حممد، القروى -

 يف الصـنائع  بـدائع ( هــ 587 ت) الـدين  عـالء  الكاسـاني  أمحد بن مسعود بن بكر الكاساني، أبو -
 .الشرائع ترتي 

العظـيم،   القـرآن  ، تفسـه (هــ  774ت) الدمشقي رشيالق عمر بن إمساعيل الفداء أبوكثه،  ابن -
 .م1999 - هـ1420، 2طيبة، ط سالمة، دار حممد بن سامي حتقيق

 ، التبصـرة، حتقيـق  (هــ  478 ت) بـاللخمي  احلسن، املعروف الربعي، أبو حممد بن اللخمي، علي -
 .م2011 - هـ1432، 1اإلسالمية، قطر، ط والشؤون األوقاف جني ، وزارة الكريم عبد أمحد

 يضـحي، دار  أن أراد مـن  ماجـ ، بـاب   ابـن  القزوي ، سـنن  عبداهلل أبو يزيد بن ماج ، حممد ابن -
 عيسـى  فيصل - العربية الكت  إحياء الباقي، دار عبد فؤاد حممد: وتعليق بهوت، حتقيق – الفكر
 .احلليب البابي
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 احلنفي البخاري َماَزَة بن عمر بن زيزالع عبد بن أمحد بن حممود الدين برهان املعالي مازة، أبو ابن -
 إحيـاء  عنـ ، دار  اهلل رضي حنيفة أبي اإلمام فق  النعماني الفق  يف الربهاني ، احملي (هـ616 ت)

، 1لبنـان، ط  – العلميـة، بـهوت   الكتـ   اجلنـدي، دار  سامي الكريم عبد حتقيق، العربي الرتاث
 .م2004 - هـ1424

الكـربى،   ، املدونـة (هـ179 ت) املدني األصبحي عامر بن مال  بن أنس بن مال  مال ، اإلمام -
 .بهوت، لبنان العلمية الكت  عمهات، دار زكريا حتقيق

الكـربى،   ، املدونـة (هـ179 ت) املدني األصبحي عامر بن مال  بن أنس بن مال  مال ، اإلمام -
 .بهوت، لبنان العلمية الكت  عمهات، دار زكريا حتقيق

 ت) باملـاوردي  البغدادي، الشهه البصري حبي  بن حممد بن حممد بن علي احلسن أبواملاوردي،  -
 . الشافعي فق  يف الكبه احلاوي 1994 - هـ1414، 1العلمية، ط الكت  ، دار(هـ450

 يف ، اإلنصـاف (هـ885 ت) الصاحلي الدمشقي سليمان بن علي احلسن أبو الدين املرداوي، عالء -
 بـهوت  العربـي  الـرتاث  إحياء حنبل، دار بن أمحد اإلمام مذه  على فاخلال من الراجح معرفة

 .هـ1419، 1لبنان، ط ــ

 بدايـة  شرح ، اهلداية(ـه593 ت) الرشداني اجلليل عبد بن بكر أبي بن علي احلسن املرغياني، أبو -
 .اإلسالمية املبتدي، املكتبة

 مطبـوع ) املزنـي  ، خمتصر(هـ264 ت) زنيامل إبراهيم إمساعيل، أبو بن حييى بن املزني، إمساعيل - 
 .م1990-هـ1410املعرفة، بهوت،  ، دار(األم مع

 اجليـل  الصحيح، دار النيسابوري، اجلامع القشهي مسلم بن احلجاج بن مسلم احلسن مسلم، أبو -
 . اجلديدة، بهوت األفاق بهوت، دار

 الـدين  إسـحاق، برهـان   لـح، أبـو  مف ابـن  حممـد  بـن  اهلل عبـد  بـن  حممـد  بـن  مفلح، إبـراهيم  ابن -
 .م2003/ هـ1423الكت ، الرياض،  عامل املقنع، دار شرح ، املبدع(هـ884ت)
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 الفـروع  تصـحيح  الفروع، ومع  ، كتاب(هـ763ت) املقدسي مفلح بن حممد بن مفلح، حممد ابن -
م، 2003-ـهـ 1424، 1الرتكـي، ط  اهلل عبـد  للبعلـي، حتقيـق   قنـدس  ابـن  للمرداوي، وحاشـية 

 .الرسالة، بهوت ةمؤسس

 ، البـدر (هــ 804 ت) املصري الشافعي أمحد بن علي بن عمر حفص أبو الدين لقن، سراجامل ابن -
 عبـداهلل  و الغـي   أبـو  مصطفى الكبه، حتقيق الشرح يف الواقعة واألثار األحادي  ختري  يف املنه
 .م2004-هـ1425، 1اهلجرة، الرياض، ط كما ، دار بن وياسر سليمان بن

 املـالكي  املواق اهلل عبد الغرناطي، أبو العبدري يوسف بن القاسم أبي بن يوسف بن املواق، حممد -
، 1العلميـة، ط  الكت  خليل، دار ملختصر واإلكليل ، التاج(هـ897 ت) باملواق الشهه العبدري
 .م1994-هـ1416

 الرائـق  ، البحر(هـ970 ت) املصري جنيم بابن املعروف، جنيم بن إبراهيم بن الدين جنيم، زين ابن -
 .املعرفة، بهوت الدقائق، دار كنز شرح

 .الفكر املهذب، دار شرح ، اجملموع(هـ676ت) شرف بن حييى الدين حميي زكريا النووي، أبو -

املفـتن،   وعمـدة  الطـالبن  ، روضـة (هــ 676 ت) شـرف  بن حييى الدين حميي زكريا النووي، أبو -
 .1405، اإلسالمي، بهوت املكت 

 ، فـتح (هــ 861 ت) اهلمام بابن املعروف السيواسي الواحد عبد بن حممد الدين اهلمام، كما  ابن -
 .الفكر، دط، دت القدير، دار

 تركـي  املـالكي، إعـداد   املـذه   مصـحف  املسمى املدونة ملسائل ، اجلامع(هـ451ت)يونس،  ابن -
 .م2013-هـ1434، 1الفكر، بهوت، ط الثبييت، دار

، 1بـهوت، ط  -اإلسـالمي  الغـرب  خبـزة، دار  بـو  حممـد  أعراب، و حجي، وسعيد دحمم حتقيق -
 .م1994

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

