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 مقدمة
  عباده الذین اصطفىوكفى وصالًة وسالمًا علىهللا  لحمدا

 أما بعد  
راد اهللا         ات      )عز وجل  (فھذه محاولة للكشف عن م ة من جزئی ى جزئی ف

اھیر المضحین               ،الفقھ ساؤالت من جم رة الت  وھى مسألة سن األضحیة وذلك لكث
سألة    ذه الم ول   ،عن ھ نھم من یق غ       : م د بل ا ق ام م دینا من األنع ة من  درجة عال  ل  ی
سمن  ضج وال ى     ول،الن صل إل م ی ن ل ى     ك اء ووردت ف ددھا الفقھ ى ح سن الت ال
ا أتمت     ؟ فھل یجوز أن نضحى بھا،النصوص النبویة  ا مم  أم یلزمنا شراء غیرھ

ق   ، تكون أقل نضجا وسمنا من األولى     السن المذكورة وربما   ر متعل ذا األم   ھل ھ
عى حینئذ حال ا فإن كان متعلقا بالمصلحة فإن المر؟ أم ھو أمر توقیفىبالمصلحة

ى سنھا      ،قرة من النضجالشاة أو الب   د من النظر إل ال ب  وال ، وإن كانت األخرى ف
د       صالح ودرء المفاس ق الم اءت لتحقی شریعة ج ى أن ال الء ف ف العق إن ،یختل  ف

سار     ،وجدت المصلحة فثم شرع اهللا   ذا اإلستف ة عن ھ  ، فھذا البحث یحاول اإلجاب
نة النب ى س ل ورد ف لم -ى وھ ھ وس ھ أن م- صلى اهللا علی ذ من ا یؤخ ذا  م اط ھ ن

  ؟الحكم النضج والسمن أم ال
ائج المرجوة من        ى النت ى     ولكى أستطیع الوصول إل سمھ إل ذا البحث أق  ھ

 ثالثة فصول
 . وأوامره- صلى اهللا علیھ وسلم - أنواع تصرفاتھ :الفصل األول
 . حكم األضحیة وشروطھا:الفصل الثانى
  سن األضحیة بین التوقیف واإلجتھاد :الفصل الثالث

ولیة للموضوع ویالحظ ة أص د توطئ صل األول یع صل ، أن الف ا الف  وأم
 .الثانى فھو التمھید الفقھى لھذه المسألة

ق    واهللا أس   ا للح ریم موافق ھ الك صا لوجھ ل خال ذا العم ل ھ أل أن یجع
 . إنھ ولى ذلك والقادر علیھ،والصواب
  

  
 



 ٤

 لفصل األولا  
  وأوامره - صلى اهللا علیھ وسلم - تصرفاتھ أقسام

ھ   عن المبلغ  ھو-صلى اهللا علیھ وسلم – رسول اهللا   إن وحى إلی ا ی  ، اهللا م
ك      ب ذل ام األعظم  وھو إلى جان م   ، اإلم م  ،والقاضى األحك ى األعل و ، والمفت  -  فھ

لم ھ وس لى اهللا علی ع   - ص اء، فجمی الم العلم ضاة وع ى الق ة وقاض ام األئم إم
ولى  من  عظم المناصب الدینیة فوضھا اهللا تعالى إلیھ فى رسالتھ، وھو أ  سیاسة  ت

ى   إلى یوم القیامة، فما من منصب دینى إال وھو متصف ب      الدنیا بالدین    ى أعل ھ ف
صرفاتھ   ب ت ر أن غال ھ غی لم   - رتب ھ وس لى اهللا علی التبلیغ -ص ف ؛ب  ألن وص

ھ  ب علی الة غال م ،الرس ا   ث ك منھ د ذل صرفاتھ بع التبلیغ ت ون ب ا یك وى ، م  والفت
 .إجماعًا
 .ى أنھ بالقضاءومنھا ما یجمع الناس عل -
 .ومنھا ما یجمع الناس على أنھ باإلمامة -
ب                - نھم من یغل ین فصاعدًا فم ومنھا ما یختلف العلماء فیھ لتردده بین رتبت

 .)١(علیھ رتبة، ومنھم من یغلب علیھ أخرى
ى       القرافىوقد مثل    صلى   – لھذه األنواع الثالثة، فمثال ما صدر عن النب
لم ھ وس ا -اهللا علی غباعتب ى ر التبلی وحى اإللھ ن ال ادات -  ع ن  أو ،العب ھ ع جواب

 .أجابھ فیھسؤال سائل عن أمر دینى 
ام  ،ثنین فى دعاوى األموال اإلفصلھ بین : ومثال تصرفھ بالقضاء    أو أحك

 .األبدان ونحوھا بالبینات أو األیمان والنكوالت ونحوھا
ة    ًا وخلیف اره إمام صرفھ باعتب ال ت ار   : ومث ال الكف وش لقت ث الجی بع

ا   بیت وصرف أموال ،وارج ومن تعین قتالھ   والخ ى جھاتھ ال ف ا من   ، الم  وجمعھ
ضا     ة الق ات  ءمحالھا، وتولی ة  والوالی ائم    ، العام سمة الغن ار    ، وق ود للكف د العھ  وعق

 )٢(.ذمة وصلحًا

ین     ردد ب سائل تت ض الم اك بع ا   وھن ع الخالف فیھ ة فیق ب الثالث ذه الرت ھ
 .الختالف أنظار المجتھدین

                                                
د ا  ) ١ ن عب س ب ن إدری د ب روق ألحم ات   الف ز الدراس ق مرك القرافى، تحقی شھور ب صنھاجى، الم رحمن ال ل

 .ت.، ط دار السالم، د٣٤٦ ص ١الفقھیة واالقتصادیة، جـ
 .السابق) ٢
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  األولبحثالم
 - صلى اهللا علیھ وسلم-بى ھاد النجتإ

  - :تعریف اإلجتھاد -أ 
ستعمل ، واستفراغ الوسع في فعل من األفعال،بذل المجھود: االجتھاد لغة     وال ی

ل  : وال یقال ، اجتھد في حمل الحجر: فیقال،إال فیما فیھ كلفة وجھد  اجتھد في حم
 .خردلة

تنبا      ي اس د ف ذل الجھ ي ب ستعملونھ بمعن شرع ی ل ال ا  وأھ شرعي مم م ال ط الحك
 : وھذا یشمل الوجوه اآلتیة، وھو كتاب اهللا وسنة نبیھ،اعتبره الشارع دلیال

ك    :أوال  ھ تل ا تتناول م مم ل الحك ان مح صوص إذا ك واھر الن ن ظ م م ذ الحك أخ
ھا  ا وخاص ي عامھ ر ف د النظ ك بع صوص وذل دھا،الن ا ومقی خھا ، ومطلقھ  وناس

 .ھ االستنتاج من األلفاظوما إلي ذلك مما یتوقف علی ،ومنسوخھا
ا  م  :ثانی ذ الحك نص أخ ول ال ن معق م عل : م ان الحك أن ك ا أو تب صرح بھ ھ م

 . وذلك طریق القیاس- ومحل الحادثة مشتمل علي تلك العلة والنص،مستنبطة
ا ي    : ثالث ة ف ة المتفرق ن األدل أخوذة م ة الم د العام ي القواع ائع عل زل الوق أن نن

سنة ول وال ع تح. الق ا یق ذا م ل وھ صالح المرس سان، والم م االستح د ،ةت اس  وس
  . وما الي ذلك،الذرائع

 -: وأمثلة ذلك- صلي اهللا علیھ وسلم - حكم إجتھاده -ب
ى   عصر    إن مصدر التشریع في     لم   -النب ھ وس وحى   - صلي اهللا علی ل   ،ھو ال فھ

  ؟ أحكام اجتھادیة لم یوح بھا إلیھ- صلي اهللا علیھ وسلم -یصدر عن الرسول 
د     أجمعت  ا محم لم    - األمة علي أنھ یجوز لنبین ھ وس ره من    - صلى اهللا علی ولغی

دنیا وت   صالح ال ق بم ا یتعل اد فیم سالم االجتھ صالة وال یھم ال اء عل دبیر األنبی
ذا اإل ،الحروب ونحوھا  ره     حكي ھ ن حزم وغی اع اب ا      ،جم ذا من نبین ع ھ د وق  وق

د  لم  -محم ھ وس لي اهللا علی ان  ،- ص صالح غطف د أراد أن ی ار   فق ث ثم ي ثل عل
 . ونصح الصحابة بترك تلقیح النخل،المدینة

ة             ور الدینی شرعیة واألم ام ال ي األحك ادھم ف م اجتھ ي حك د استدل   ،واختلفوا ف  وق
 واستدلوا )١ ()وما ینطق عن الھوي إن ھو إال وحي یوحي(المانعون بقولھ تعالي 

                                                
 ٤ـ ٣: سورة النجم) ١
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كما فعل عندما  ، كان إذا سئل ینتظر الوحي- صلي اهللا علیھ وسلم -بأن الرسول 
 یسأل عن حكم ،ةحرما في جب م،جاءه رجل بعد اإلحرام بالعمرة متضمخا بطیب

ھ     ، فلما سري عنھ   ،إحرامھ وحي     ، التمس الرجل فجئ ب ھ ال ذي جاء ب أمره بال  ، ف
ا ،أما الطیب الذي بك فاغسلھ ثالث مرات      : " فقال م اصنع   ، وأما الجبة فانزعھ  ث

 .)١(علیھ متفق " في العمرة كل ما تصنع في حجك
ة             ن حزم والظاھری ذھب اب ذا الم اس       ،وقد ذھب ھ ي القی ع  فكل من نف د  من  التعب

 )٢("أبو علي وأبو ھاشم:  وھو مذھب بعض المعتزلة،باالجتھاد
اء   ور العلم شرعیة  إوذھب جمھ ام ال ي األحك اد ف اء االجتھ وز لألنبی ھ یج ي أن ل

ة  ور الدینی الي،واألم ھ تع وا قول ا ینطق عن الھ: ( وحمل رآن )٣() ويوم ي الق عل
ا نطق   ، والوحي الذي أنزلھ اهللا تعالي     ،الكریم  فال یجوز أن یزعم زاعم أن كل م

 وأنھ ال یتكلم كلمة إال ،لیھإ فھو ما أوحاه اهللا - علیھ وسلم  صلي اهللا-بھ الرسول  
سورة ھي مصدر          ،كذلك ا ال  ومن تأمل سورة النجم وجد أن القضیة التي تتناولھ

لم   -الرسول ھذا الذي جاء بھ   ھ وس ا ،- صلي اهللا علی سبتھ    فالكف ذبون بن ي  إر یك ل
ي أن یلتفت إلیھ الباحث ھو أن غ وأمر آخر ینب، واآلیات تدل علي أنھ من اهللا   ،اهللا

لم   -بیان الرسول    ھ وس اد ال یصدر عن       - صلي اهللا علی دما یصدر عن اجتھ  عن
لم      صلي اهللا  - ألنھ   ،ھوي دا باال   - علیھ وس ان متعب م یكن    جتھ  إذا ك الوحي ل اد وب

 .نطقا عن الھوي بل عن الوحي
سأل  - صلي اهللا علیھ وسلم   -وكون الرسول     دما ی  ، یسكت في بعض األحیان عن

 .فألنھ لم یظھر لھ الحكم
 صلي اهللا علیھ - خاطب نبیھ- سبحانھ-وقد احتج الجمھور علي ما ذھبوا الیھ بأنھ

اده    -وسلم ا خاطب عب ال   وضر ، كم ھ األمث ره  ،ب ل د  وأم ار، وھو   ببالت ر واالعتب
 . وأعظم المعتبرین،یات اهللاآلمفكرین في  اعظمأ

                                                
شیرى ت      )١ سلم الق ن م اج ب ن الحج ى الحسین ب سلم ألب ـ  ٢٦١ صحیح م اء ٨٣٧ ص٢ ج١١٨٠ ھ  دار إحی

ؤاد عب      د ف ق محم روت تحقی ى بی راث العرب اقى د الت ن    .د الب د ب داهللا محم ى عب ت، صحیح البخارى ألب
ـ  ٢٥٦إسماعیل البخارى ت روت     ١٥٧٣ ص٤ ج٤٠٧٣ ھ ة بی ر الیمام ن كثی  ط ١٩٨٧ ـ  ١٤٠٧ دار ب

 ٣٨٤صـ / ١:  المنتقي للمجد ابن تیمیة تحقیق د مصطفى دیب البغا،٣
شوكانى ت    )٢ ول لل م األص ن عل ق م ق الح ى تحقی ول إل اد الفح ـ٢٥٥ ص١٢٥٠ إرش ى  ھ اب الحلب  ط الب

 ھـ ١٣٥٦
 ٣األیة : سورة النجم) ٣
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الوا  أ         : وق ھ معرضا للخط ع كون اع م د باإلجم ة أن یجتھ ره من األم  ،إذا جاز لغی
 )١ (. باألولي-فلئن یجوز لمن ھو معصوم عن الخطأ

 : فمن ذلك-صلي اهللا علیھ وسلم  -واستدلوا علي ذلك بوقوع االجتھاد منھ  
ي  ألوال أن : " قال- اهللا علیھ وسلم صلي- أبو ھریرة عن النبي   روي -١ شق عل

 .)٢(" ومع كل وضوء بسواك،أمتي ألمرتھم بالوضوء عند كل صالة
ر الجازم من الرسول               صلي اهللا  -ووجھ االستدالل بالحدیث أن عدم األم

سواك مع كل وضوء    ، بالوضوء عند كل صالة     -علیھ وسلم     صادر  - وبال
ا      وكان ی  ،منھ ھ واجب ر ب ھ من    ،مكنھ أن یأمر بذلك فیصبح ما أم ذي منع  وال

  .ھذا المشقة التي تلحق األمة بسبب ذلك
ال  -صلى اهللا علیھ وسلم  - أن النبي -رضي اهللا عنھما  -بن عباس اعن   -٢  ":ق

وإنما أحلت لي  ،وال تحل ألحد بعدي ،فلم تحل ألحد قبلي ،إن اهللا حرم مكة
ى   ار ال یختل ن نھ ر صیدھا وال  ساعة م جرھا وال ینف ا وال یعضد ش خالھ

ا رسول اهللا       ،تلتقط لقطتھا إال لمعرف    صاغتنا   إال اإلذخر   ،وقال العباس ی ل
ر          إال اإلذخر  :وقبورنا فقال  ا ال ینف دري م وعن خالد عن عكرمة قال ھل ت

 )٣("ھو أن ینحیھ من الظل ینزل مكانھ  ؟صیدھا
لم     صل -ووجھ االستدالل بالحدیث أن الرسول        ة    -ي اهللا وس سارع بالموافق

اس  تثناه العب ا اس ي م وال ذ،عل ا سارع   ول ھ اإلذخر، فلم شمل نھی ك ل ي إل ل
 .الموافقة من غیر انتشار للوحي علم أن ھذا االستثناء صادر عن اجتھاد

ھ          - صلي اهللا علیھ وسلم    -واجتھد الرسول  - ٣ در، فالم ة من أسري ب ل الفدی  فقب
ك ي ذل ھ ف ي أ(: رب ان لنب ا ك ي األرض  م ثخن ف ي ی ري حت ھ أس ون ل ن یك

د اآل     یم   تریدون عرض الدنیا واهللا یری ز حك اب من    ،خرة واهللا عزی وال كت  ل
 .)٤ () فیما أخذتم عذاب عظیمماهللا سبق لمسك

                                                
 .١٩٣٧ھـ ـ١٣٥٦ـ طبعة البابي الحلبیـ مصر ٢٥٦صـ : إرشاد الفحول) ١
ناد ) ٢ د بإس برواه أحم ب والترھی سن الترغی د    ح و محم ذري أب وي المن د الق ن عب یم ب د العظ  ت ٣١٣عب

را :  ط األولى اسم المحقق ١٤١٧ دار الكتب العلمیة بیروت      ٦٥٦ دین ج  إب ال  ٩٨ ص١ھیم شمس ال  وق
الھیثمى رواه أحمد وألبي ھریرة حدیث في ھذا وفیھ محمد ابن عمر بن علقمة وھو ثقة حسن الحدیث       

ى بكر الھیثمى ت           :  ن أب ى ب د لعل ع الفوائ ـ ج ٨٠٧مجمع الزوائد ومنب راث،   ٢٢٠ص١ھ ان للت  دار الری
 ١٤٠٧دار الكتاب العربى القاھرة بیروت 

ة      ١٣٥٣ ورواه مسلم عن أبى ھریرة  ٦٥١ ص ٢ ج ١٧٣٦صحیح البخارى   ) ٣ اب تحریم مك اب الحج ب  كت
  ٣٨٥ ص١وصیدھا وخالھا وشجرھا ولقطتھا إال لمنشد على الدوام ج

 ٦٨ـ ٦٧: سورة األنفال) ٤
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لم    -جتھاده التي تنص علي أن الرسول    اومن أمثلة    - ٤ ھ وس  - صلي اهللا علی
 :قد استعمل القیاس ما یأتي

 إن أمي قد ماتت وعلیھا صوم نذر -یا رسول اهللا: تأن امرأة جاءتھ وقال ** 
ضیتیھ        : "أفأصوم عنھا؟ فقال   ن فق ي أمك دی ان عل ان یجزئ   ،أفرأیت لو ك  أك

 "؟عنھا
 )١(" فدین اهللا أحق أن یقضي : "  قال، نعم:تقال
لم    -ومن قیاسھ أیضا    **   ھ وس دا وضعتھ     - صلي اهللا علی ر ول  أن رجال أنك

ال   ود، فق ھ أس لي اهللا-زوجت لم  ص ھ وس ا    "- علی ر فیھ ل حم ن إب ك م ل ل ھ
لعلھ : " فمن أین؟ قال "- صلي اهللا علیھ وسلم -نعم، قال : قال" ؟ أسود،أورق

لم  -قال " نزعھ عرق  ھ عرق    "- صلي اهللا علیھ وس ذا لعل ك   )٢("وھ ر ذل  وغی
 .من األمثلة كثیر

 : باالجتھادھ ألصحاب- صلي اهللا علیھ وسلم - إذن النبي -ج
 -: للصحابة باإلجتھاد فیشھد لھ- صلي اهللا علیھ وسلم -ھ وأما إذن 
 لما بعث معاذا إلي ، صلي اهللا علیھ وسلم-  فقد روي أنھ،حدیث معاذ بن جبل -١

م   یمن یعلمھ یھم  ،ال ر ف بعض األم وم ب ھ ، ویق ال ل ك   : " ق صنع إن عرض ل ف ت كی
اب اهللا        : قال" ؟قضاء ي كت ا ف ال . أقضي بم اب اهللا         . "ق ي كت م یكن ف إن ل ال ؟ف :  ق

ي  : قال" ؟فإن لم یكن في سنة رسول اهللا: " قال ،فبسنة رسول اهللا   د رأی  وال ،أجتھ
 .آلو
د هللا  : "فضرب رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم بیده علي صدري وقال  : قال الحم

 )٣(" الذي وفق رسول رسول اهللا لما یرضي رسول اهللا
                                                

م     : اخرجھ البخاري في الصوم، باب    ) ١ اب قضاء      ) ١٨٥٣(من مات وعلیھ صوم رق صیام، ب ي ال سلم ف وم
 ).١١٤٨(الصیام عن المیت، رقم 

اب    ) ٢ الق، ب ي الط اري ف ھ البخ م    : اخرج د، رق ي الول رض بنف م    ) ٤٩٩٩(إذا ع ان، رق ي اللع سلم ف وم
  ١١٣٧ ص٢ج)١٥٠٠(

اب        ) ٣ ي االقضیةن ب م       : اخرجھ أبو داود ف ي القضاء، رق رأي ف اد ال ى   ٣٠٣ ص٣ ج)٣٥٩٢(اجتھ  سنن أب
ـ دار الفكر المصو   ٢٧٥داود لسلیمان بن األشعث أبى داود السجستانى ت        سنة    ھ اء ال رة من ط دار إحی

اب   ذ والترم المحمدیة، ام ب ي االحك م        : ي ف ي القاضي كیف یقضي، رق ا جاء ف  ٦١٦ ص٣ج)١٣٢٧(م
ذى  نن الترم صحیح(س امع ال ورة ت   )الج ن س سى ب ن عی د ب سى محم ى عی ر ٢٧٩ألب ـ ط دار الفك  ھ

اذ      ) أبو داود والترمذى(، قال الزیلعى وأخرجاه أیضا      ١٩٨٨ اس من أصحاب مع أن رسول اهللا  عن أن
یس إسناده بمتصل          ذا الوجھ ول صلى اهللا علیھ وسلم مرسال قال الترمذي ھذا حدیث ال نعرفھ اال من ھ
ن        ي ع عبة الثقف ن ش رة ب ي المغی ن أخ رو ب ن عم ارث ب ر الح ھ الكبی ي تاریخ اري ف ال البخ ى وق انتھ

ذا مرسل انت          ة    أصحاب معاذ عن معاذ روى عنھ أبو عون وال یصح وال یعرف اال بھ ھى نصب الرای



 ٩

اس  لما رآه من أخذ ، صلي اهللا علیھ وسلم ،فھذا ارتیاح منھ   اد  ،معاذ بالقی  واالعتم
 .علي االجتھاد

ھ     ان  ،وقد تعددت وقائع االجتھاد من الصحابة في حضرتھ وغیبت صلي اهللا   - فك
 والیك الوقائع التي.  وینكر علیھم ما أخطأوا، یقرھم علي ما أصابوا   -علیھ وسلم   
 :تشھد بذلك

صنھم روھم في ح صا أن بني قریظة حینما انتصر علیھم المسلمون وح  : منھا -١
اذ    ن مع ي سعید الخدري      ،حكموا سعد ب ھ    -فعن أب ال  -رضي اهللا عن ا  ل :ق م

اذ بعث رسول اهللا      نزلت بنو قریظة على حكم سعد      ن مع ھ    -ب صلى اهللا علی
صلى اهللا  - قال رسول اهللا ،فلما دنا ،وكان قریبا منھ فجاء على حمار -وسلم 

لم   -  إلى رسول اهللا  قوموا إلى سیدكم فجاء    ":-علیھ وسلم    صلى اهللا علیھ وس
ة وأن      :إن ھؤالء نزلوا على حكمك قال      :فقال لھ  - ل المقاتل فإني أحكم أن تقت

ة سبي الذری ال ،ت د :ق یھملق ت ف ك  حكم م المل یھم  )١( بحك عد ف م س ان حك  وك
الي       ھ تع ي قول ذكورین ف اربین الم ي المح ھم عل ذین   (: بقیاس زاء ال ا ج إنم

 )٢()  فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا رضحاربون اهللا ورسولھ ویسعون في األ     ی
دا    ،ألن ھؤالء ما لؤوا قریشا علي المسلمین في غزوة األحزاب       ونقضوا عھ

 صلي اهللا  -سري بدر الذین عوتب النبي  أقاسھم سعد علي    : وقیل ،كان بینھم 
ا   ( : ولم یكن نزل حتي اآلن قولھ سبحانھ    ،في عدم قتلھم   -علیھ وسلم    ا من فإم

 )٣() بعد وإما فداء
 ،ولم یكن معھما ماء ، أن صحابیین خرجا في سفر فحضرت الصالة       :ومنھا -٢

دھ  اد أح ت فأع ي الوق اء ف د الم م وج صلیا ث صوبھما مف د اآلخر، ف م یع ا، ول
د صالتھ     - صلي اهللا علیھ وسلم      -الرسول   م یع ذي ل ال لل سنة  : " ق  ،أصبت ال

 )٤(". لك األجر مرتین: " وقال للذي أعاد" وأجزأتك صالتك

                                                                                                                                 
د    ١٣٥٧دار الحدیث مصر  ٦٣ص٤ھـ ج٧٦٢ألحادیث الھدایة لجمال الدین الزیلعى ت      ق محم ـ تحقی  ھ

 یوسف البنورى 
 
م      : اخرجھ البخاري في الجھاد، باب    ) ١ م رجل، رق ي حك سلم   ١١٠٧ ص٣ج) ٢٨٧٨(إذا نزل العدو عل وم

 ١٣٨٩ ص ٣ ج)١٧٦٨(جواز قتال من نقض العھد، رقم : في الجھاد والسیر، باب
 ٣٣:لمائدةسورة ا) ٢
 ٤:محمدسورة ) ٣
اب ) ٤ ارة، ب ي الطھ و داود ف ة اب ي المت: اخرج م   یمف ت، رق ي الوق صلي ف دھا ی اء بع د الم  ١ج)٣٣٨(م یج

ذا                   ٩٨ص د وصل ھ ة وق افع ثق ن ن د اهللا ب إن عب شیخین ف ى شرط ال ذا حدیث صحیح عل  قال الحاكم ھ
ستدرك ع      ره الم لھ غی د أرس ث وق اكم     اإلسناد عن اللی داهللا الح و عب داهللا أب ن عب د ب ى الصحیحین محم ل



 ١٠

ا ومن -٣ ا رجع رسول اهللا     :ھ لم   -لم ھ وس  من غزوة األحزاب   - صلي اهللا علی
باللحاق ببني قریظة فقال  -عز وجل  -وأراد أن یخلع لباس الحرب أمره اهللا 

ال یصلین أحد منكم العصر إال في بني : "  ألصحابھ- صلي اهللا علیھ وسلم  -
ة  سرعین)١" (قریظ ساروا م ي الط ، ف صر ف لي الع ضھم ص ق إال أن بع  ،ری

لم  -وأول كالم الرسول     سرعة    - صلي اهللا علیھ وس ھ قصد ال م یصل   ،بأن  ول
ي    ،بعضھم اآلخر إال في بني قریظة   ي النب ھ   - ولما تحاكموا إل  صلي اهللا علی

 .لم ینكر علي أحد منھم -وسلم 
هللا  رضي ا، كانوا في سفر وفیھم عمر ومعاذ   الصحابةأن جماعة من    :  ومنھا -٤

ا  ا،عنھم ا إ بحاجة   فأصبح كالھم اء معھم سل وال م ي الغ ا ،ل ل منھم ذل ك  فب
راب                  ،اجتھاده ي الت ة وتمرغ ف ي المائی ة عل ارة الترابی اس الطھ اذ فق ا مع  فأم
صلي  - لي الرسولإ یر ذلك وأخر الصالة، فلما رجعا وأما عمر فلم. وصلي

ھ   ،لي أن قیاس معاذ فاسد إشار أ و)٢ (،بین لھما الصواب  -اهللا علیھ وسلم     ألن
نص  في   ھ      ،مقام ال ھ       (وھو قول دیكم من ھ  )٣()فامسحوا بوجوھكم وأی ال ل  : وق

 وأفھم عمر أن التیمم كما یرفع -لي كیفیة التیممإ مشیرا  -یكفیك أن تفعل ھكذا   
ر   ع األكب سة  ،الحدث األصغر یرف ة - وأن المالم ي اآلی ا  - ف ي یجزئ فیھ  الت

 . الجماع نفسھالتیمم لیست مقدمة الجماع كما فھم عمر، وإنما ھي كنایة عن
ة      ،-رضي اهللا عنھ  -أن علیا   : ومنھا -٥ ي أصحاب الزبی اده ف م باجتھ  )٤(قد حك

یمن لي إقاضیا  -لیھ وسلم صلي اهللا ع -حینما وجھھ النبي     ا   ،ال ك أن قوم  وذل
روا ز ا بیاحتف د فیھ ع األس ا  ،ة فوق اس علیھ م الن ل ،وازدح ا رج ع فیھ  ، فوق

 فقضي ،ي صاروا فیھا أربعة فماتوا حت، وأمسك الثاني بالثالث ،وأمسك بآخر 
ي  ھ -عل ي اهللا عن ة،- رض ع الدی ألول برب زدحمین  ، ل دافع الم ات بت ھ م  ألن

حول الزبیة وبوقوع الثالثة الذین جذبھم فوقھ، فأھدر ما یقابل فعلھ من الدیة، 
ا    ،وذلك ثالثة أرباعھا   ة أرباعھ اني ثالث ل للث ة    ، وجع ث الدی اني ثل ل للث  ، وجع

ثنین اللذین جذبھما فوقھ، فأھدر ما یقابل األول لھ ووقوع اال ألنھ مات بجذب    

                                                                                                                                 
سابوري ت   ة    ٤٠٥النی ب العلمی شر ::  ـ دار الكت نة الن روت س ق١٩٩٠ – ١٤١١:: بی ى تحقی : ط األول

 مصطفى عبد القادر عطا
وب  : اخرجة البخاري في صالة الخوف، باب    ) ١ ب والمطل م  ....صالة الطال اد    ) ٩٠٤(، رق ي الجھ سلم ف وم

 )١٧٧٠(رقم ... مبادرة بالغزوال: والسیر، باب
  اخرجة البخاري ومسلم وسیأتى تخریجھ مفصال فى آخر ھذا البحث) ٢
 ٦:المائدة) ٣
ة ) ٤ رب ج     : الزبی سان الع سیل ل ا ال ئال یبلغھ ن اَألرض ل اٍل م ان ع ـي مك ـحفُر ِإال ف د وال ت ـْحَفُر لَألس ـي ُت ـحفرة الت ى ال  ١٤ھ

  ٣٥٣ص



 ١١

ة ،فعلھ وھو ثلث الدیة    ھ       ، وجعل للثالث نصف الدی ث ل ات بجذب الثال ھ م ألن
 . فقط، وحكم بأن الواجب كلھ علي قبائل الذین ازدحموا

ي        ي النب دموا ال م ق ذا الحك ول ھ وا قب ا أب لم  -ولم ھ وس لي اهللا علی  - ص
 .مما یطول بنا سردهاألمثلة یر ذلك من الي غ ")١( قضاه على القضاء كما":فقال

ذا ع ھ ن   -وم ستقال م صدرا م صره م ي ع اد ف ر االجتھ ا أال نعتب ال یمكنن  ف
یرجع في  -صلي اهللا علیھ وسلم  - إذ أنك تعلم أن اجتھاد النبي ،مصادر التشریع

ھ   فإن كان صوابا  ،نھایتھ إلي الوحي   ر علی ھ     ،أق ك نب ر ذل ان غی ي وجھ   إ وإن ك ل
 .الخطأ فیھ

ي          ي الحاالت الت  وأما اجتھادات الصحابة فما كانت تحصل منھم غالبا إال ف
سبب      ال، صلي اهللا علیھ وسلم،النبيلي إیعسر فیھا رجوعھم   ر ب ي األم ستفتائھ ف
د ل  ، أو خوف فوات الفرصة  ،بعد الشقة بینھم وبینھ    ان الب د     وك وا بع م أن یرجع ھ

ادھم   ك باجتھ ھإذل لي ا - ،لی لم  ص ھ وس ر      -هللا علی ة األم ي حقیق م عل ف بھ فیق
 . ویكون مرجعھم بمقتضي ھذا إلي السنة،ویصوبھم أو یخطئھم

 :وإذنھ للصحابة فیھ - صلي اهللا علیھ وسلم - اجتھاده ة حكم-د
لم        -  في اجتھاده  ةوالحكم  ھ وس اد أن       -صلي اهللا علی ي االجتھ ھ للصحابة ف وإذن

شر        هھذ ة ال ت خاتم ا كان اس    ،ائع الشریعة لم ن الن ا دی ى   وأنھ ة  إل وم القیام  وأن ،ی
ة     اءت كلی صوصھ ج دین ون د ال ات   ،قواع یل والجزئی رض التفاص م تع  وأن ، ل

لوقائع ما  فكل زمن یحدث ألھلھ من ا، حددحوادث متجددة ومتكاثرة ال تقف عنال
ذلك أراد      ،ن السابق الم یكن یعرفھ أھل الزم     ان ك لم    - لما ك ھ وس  - صلي اهللا علی

ة       ،ھم طریقة االستنباط  أن یعلم  ا الكلی ام من أدلتھ  ، ویمرنھم علي كیفیة أخذ األحك
ن          د م ا یج وا م داركھم أن ینزل وة م ده بق ن بع ة م ھ والمعرف ل الفق ستطیع أھ لی

سنة  اب وال ات الكت ي عموم الي  ،الحوادث عل ھ تع ي قول و معن ذا ھ ل ھ ا ( ولع م
ھ سبحانھ    و)٢() فرطنا في الكتاب من شيء    ك   (قول ا علی ل    ونزلن ا لك اب تبیان الكت

 )٣() شيء
د ضرب    - صلي اهللا علیھ وسلم     -وبذلك یكون النبي      باجتھاده وإذنھ ألصحابھ ق

ال      ده المث ده         ،ألمتھ من بع ة لیأخذوا أخذه من بع م الطریق ى یكون   ، ورسم لھ  حت
ذلك  ،تابعة نھوض األمم وم ،الفقھ اإلسالمى بتفاصیلھ قویا علي مسایرة الزمن        ول

                                                
 ت .بسند صحیح، مؤسسة قرطبة ـ مصر د) ١/٧٧( في مسندة ٢٤١ تاخرجة احمد بن حنبل الشیبانى) ١
  ٣٨سورة األنعام ) ٢
 ٦:سورة المائدة) ٣



 ١٢

نة و والسالم، في كثیر من أقوالھ وقضایاه یبین لھم األحكام مقر  علیھ الصالة كان  
رة  -  صلي اهللا علیھ وسلم-كما قال . بیان السر فیھا ببعللھا متصلة    ا  "  في الھ إنھ

ات  یكم والطواف وافین عل ن الط ذ  )١("م ي النبی ال ف ا ق رث "وكم  ةم
  

ور   ة ومــاء طـھ ا أو خالتھــ   )٢("طیـب اح البنــت علــي عمتـھ إنكــم إذ  "ا وكقولــھ فــي نـك
 )٣("كممفعلتم ذلك قطعتم أرحا

صر             ي الـع المي ـف ھ اإلـس یس للفـق ھ ـل دم أـن ا تـق وع ـم وقد بان لك بوضوح من مجـم
سنة      ان          ،النبوي مصدر سوي الكتاب واـل اد ـك ق االجتـھ ن طرـی ت ـم ا ثـب ل ـم  وأن ـك

ولذا فلیس ھناك فرق  ،)٤(استنباط من الكتاب مرة وراجعا إلي الوحي مرة أخري
ى - صلى اهللا علیھ وسلم -لنبى بین اجتھاد ا  اده  ، والوحى اإللـھ  صـلى اهللا  - فاجتـھ
 صلى - وإنما عطفت الوحى اإللھى على اجتھاده  ، مضبوط بالوحى  -علیھ وسلم   

 وكــان - صــلى اهللا علیــھ وســلم - ألبــین أن مــا صــدر عــن النبــى -اهللا علیــھ وســلم 
ر البیئــات وظــروف النــاس    والھم مرتبطـا بمــصلحة تتغیــر بتغـی  یعــد ھــذا مــن ،وأـح

 .جتھاد الذى ال ینبغى أن نغلق بابھمجال اال
  
  

                                                
 رواة الخمسة وقال الترمذي حدیث ـحسن صـحیح   ١ ص١ج) ٧٦ـ٧٥(سؤل الھرة، رقم : اخرجة أبو داود في الطھارة، باب    ) ١

شوكانى ت     نیل األوطار شرح منتقى األخبار للشوكانى م٤٤ ص١نیل األوطار ج د اـل ن محـم ى ـب  ـ دار  ١٢٥٥حمد بن عـل
  ١٩٧٣الجیل بیروت 

د        ) ٢ ع الزواـئ ول مجـم و مجـھ ث وـھ ن حرـی قال الھیثمى رواه أبو داود وغیره باختصار ورواه أحمد وفیھ أبو زید مولى عمرو ـب
  ٣١٤ ص٨ج

 نھى رسول اهللا صلى اهللا علیھ قال ابن حجر رواه الطبرانى صححھ ابن حبان وألبي داود في المراسیل عن عیسى بن طلحة) ٣
و       وسلم أن تنكح المرأة على قرابتھا مخافة القطیعة الدرایة فى تخریج أحادیث الھدایة حمد بن علي بن حجر العسقالني أـب

  دار المعرفة بیروت ٨٥٢الفضل ت 
 . وما بعدھا٦٤م صـ ١٩٨٠ ھـ ـ ١٤٠٠مكتبة اإلخوة األشقاء بالقاھرة ط الثا نیة "محمد علي الساسي"تاریخ الفقھ اإلسالمي ) ٤



 ١٣

 المبحث الثانى
 صال اجتھاد فى معرض الن

د      قد    ث نجتـھ ذا البـح ا بـھ نص  ضـین را معیظن ظـان أنـن ھ   اـل الفین ـل ا    ،ومـخ ذا ـم وـھ
نص      وإن،عدم جوازه اتفق األصولیون على  م اـل ى فـھ ث ـف ما اجتھادنا فى ھذا البـح
 ،نظــر إلــى مقاصــد التــشریع اإلســالمى فــى ھــذا الحكــم   وال،وربــط الحكــم بمناطــھ

  .ولیس ھذا ممنوعا
ة    ص أو داخل النص فمنزلتھ تأتى باإل  ھاد بعد الن  وإنما یأتى اإلجت   د منزـل اع بـع جـم

  ألنھ تبع لھ فكیف یعارض األصل بالتبع؟، فال یمكن أن یزاحمھ إذن،)١(النص
رمی   حتى ذكر،وكیف یترك النص المعصوم الجتھاد غیر معصوم  ام الـح ن أن  إـم

ا الظـن   " ،،النص وإن كان ظنیا یقدم على القیاس  د منھـم  ،فإذا تطرق إلى كل واـح
شارع    ...... .،وانحسم القطع تقدم الخبر لمنصبھ واستأخر الرأى       وأنھ إذا قصد اـل

وم               ضى العـم ة مقـت سغ مدافـع م ـی ھ ـل ى صـیغة كالـم ر ـف ك وظـھ م والح ذـل تعمیم حـك
 .بقیاس مظنون

ة  ولكن ظھر للمجتھد     سألة معیـن ة    ،أن الحكم یدور مع علتھ فى ـم ت العـل إذا تخلـف  ـف
م   ا                 ،تخلف الحـك نص فھـم ود اـل ى وـج دون ـف صحابة یجتـھ دنا اـل د وـج ذا فـق ى ـھ  وعـل
 وعلمھــم أن الــنص یتحــدث عــن حكــم مــرتبط بمنــاط معــین ومقــصد  ،مــنھم للــنص

 . فإذا اختلفت مصالح الناس اختلف الحكم،خاص
أن أصحاب رسول " ضده ع ومما یؤید ھذا وی ":یقول الدكتور محمد سلیم العوا     

 غیروا ،وھم حملة الشریعة والقائمون علیھا من بعده - صلى اهللا علیھ وسلم -اهللا 
لعلمھم أنھا صدرت عنھ  ،بعض السنن المرویة عن الرسول لما تغیرت الظروف

زمــن ومالحظــا فیھــا حــال األمــة ومقتــضیات البیئــة      -الــسالم الــصالة وعلیــھ  -
ال       التشریع   ل ـح ى ـك ا ـف ا عاـم رعا الزـم ون ـش روا    ،دون أن تـك ا غـی ك ـم وال ذـل  ، وـل

ام    ،ونحن نعیذھم جمیعا من أن یخالفوا حدیث رسول اهللا  ن ـع ھ دـی  وھم یعلمون أـن
االت       ع الـح ى جمـی اس ـف ل الـن صور  ،وتشریع الزم لـك ف یـت نھم     وكـی ك ـم ع ذـل  أن یـق

اس    ول      وھم أحرص الـن دى الرـس اع ـھ ى اتـب لم    - عـل ھ وـس م   و- صـلى اهللا علـی ترـس
 )٢(خطاه 

                                                
   دار القلم بالكویت١٣٩یوسف القرضاوى ط ص. االجتھاد د) ١
 ـ ١٣٩٤ بحث نشر فى مجلة المسلم المعاصر العدد األول شوال٣٩السنة التشریعیة وغیر التشریعیة د محمد سلیم العوا ص ) ٢

 ١٩٧٤نوفمبر 



 ١٤

ى     ،وسنذكر بعض أمثلة ذلك لنبین حقیقة ما قلنا      ھ أوال إـل ب التنبـی ا نـح ا   وإن كـن ـم
ة                ى الحقیـق و ـف ذا ـھ رھم ـھ نبھ إلیھ العالمة الشیخ محمد مصطفى شلبى من أن تغـی

لم   -عین االتباع لرسول اهللا    ھ وـس ام      ،- صلى اهللا علـی ى مـق را ـف میناه تغیـی ا ـس  وإنـم
لم - - ماجاء عن رسول اهللا  تبیین خطأ القول بأن كل     رع  -  صلى اهللا علیھ وـس  ـش

ة      ،أبدى وقانون عام ال یجوز تغییره      تعملنا كلـم ا اـس  ولو سلمت لنا ھذه المقدمة لـم
لم       - ولسمیناه اتباع رسول اهللا   " تغییر  "  ھ وـس ام    - صـلى اهللا عاـی ى ادارة األحـك ـف

 )١(على المصالح والعمل بھا ما أدت إلى تحصیل مقصودھا 
 
ل               فمن  ى القـت ة ـف أن الدـی ى ـش اء ـف ا ـج ة ـم ذه األمثـل ا     ، ـھ رآن علیـھ ص الـق ث ـن "  حـی
عرضت السنة لھذا المقدار بالبیان ت فولم یحدد مقدارھا )٢() فدیة مسلمة إلى أھلھ(

ول اهللا      دده رـس لم    صـ - -حین ـح ھ وـس ن اإل  -لى اهللا علـی ة ـم ى      بماـئ اء ـف ا ـج ل كـم ـب
ل      وأن " كتابھ إلى أھل الیمن الذى رواه النسائى         ن اإلـب ة ـم ة ماـئ نفس الدـی " فى اـل

الجــانى أى عــشیرتھ التــى ینتمــى إلیھــا مــن      وجعلھــا رســول اهللا علــى عاقلــة  ،)٣(
ن اإل   ،قبیلتھ ل  فكان األصل فى الدیة مائة ـم ان     ،ـب ى بـعض األحـی درت ـف ا ـق  ، ولكنـھ

 فقـــدرھا ،بــل  أیــضا، لتغیــر أھــل اإل   - صــلى اهللا علیــھ وســـلم   -بــسنة رســول اهللا   
ورق         ثمانمائة دینار لم   ن اـل دلھا ـم ذھب أو ـع ضة (ن یتعاملون باـل ة آالف  )الـف  ثمانـی

  .درھم
ل باإل    فلما فتحت الفتوح ودخل فى اإلس    ا ال یتعاـم دان ـم ن البـل ذھب   الم ـم ل أو اـل ـب

ده  كان ما رواه محمد بن شعیب ع  ،ورقوال ر لمـ  :ن أبیھ عن ـج تخلف   أن عـم ا اـس
ل     ،بل قد غلت   إن اإل  :خطب الناس فقال   ى أـھ ة عـل ل الدـی ف   وجـع ذھب أـل ار  اـل  دیـن

شر أ      م  وعلى أھل الورق اثنى ـع ف درـھ رة     ،ـل ائتى بـق ر ـم ل البـق ى أـھ ى   ، وعـل وعـل
ھ   -ثم إن عمر ) ٤(أھل الغنم ألف شاة وعلى أھل الحلل مائتى حلة            رضـى اهللا عـن

ان          ،لما دون الدواوین   - د أن ـك دواوین بـع اس أصـبح باـل ین الـن  رأى أن التناصـر ـب
و       بالقرابة والقبیلة فنقل الدیة إل    ن ـھ ھ مـم ب علـی ن تـج ا عـم ى أھل الدیوان یحملونـھ

                                                                                                                                 
تاذ   ) ٢ لبى ص   الفقھ اإلسالمى بین المثالیة والواقعیة لألـس د ـمصطفى ـش كندریة   ١٣٨ــ  ١٢٦محـم ة اإلـس  جامـع

 م ١٩٦٠
 
  ٩٢: سورة النساء)٢
ل األصـابع      ) المجتبى( ھـ ٣٠٣سنن النسائى ألبى عبد الرحمن أحمد بن شعیب ت    ) ٣ اب عـق دیات ـب اب اـل كـت

ب   ٦٠ ص٨ج المیة حـل و       ١٩٨٦ــ  ١٤٠٦ دار مكتب المطبوعات اإلـس اح أـب د الفـت ق عـب ة ـ تحقـی  ط الثانـی
 غدة 

  ١٨٤ ص٤ ج٤٥٤٢ أبى داود كتاب الدیات باب الدیة كم ھى  سنن)٤



 ١٥

و أصـبح التناصـر         .معھم فیھ  ھ ـل ن أـن اف ـم اء األحـن رره فقـھ ولعل ھذا ھو سر ما ـق
 فــأى ، إذ العلــة فیھــا التناصــر، وجــب نقــل الدیــة إلیــھ ،بــشىء آخــر كالحرفــة مــثال 

 ) ١(ى أصحابھا كان بھا التناصر انتقلت الدیة إلرابطة 
 زكاة الفطر بصاع من - صلى اهللا علیھ وسلم -سول اهللا ومن ھذا الباب تحدید ر 

عیر     ،تمر ن ـش ب   ، أو صاع ـم ن زبـی تھم       ، أو صـاع ـم ن أطعـم ان ـم ا ـك ى ـم اء عـل  بـن
 ،إغنــاء الفقیــر یــوم العیــد عــن الــسؤال   ھــو  إذ المقــصود مــن زكــاة الفطــر ،یومئــذ

 ولمــا رأى ، الــصاع مــن كــل ھــذه األشــیاء قریبــا بعــضھا مــن بعــض  ةوكانــت قیمــ
 وأنــھ یزیــد فــى قیمتــھ عــن الزبیــب     ، جــودة قمحھــا - حــین ولــى الــشام   -معاویــة 

شام  أرى م " والشعیر والتمر، قال فى خطبة لھ        ا  (دین من سمراء اـل ى قمحـھ ) یعـن
 وساروا على أن الواجب صاع من تمر   ،فأخذ الناس بھذا  " ،تعدل صاعا من تمر   

ھ        ،أو زبیب أو شعیر    ح أو دقیـق ن قـم عید    ، أو نصف صاع ـم ى ـس ن أـب دري  ال فـع ـخ
لم  -كنا نخرج إذ كان فینا رسول اهللا       :قال ن     - صلى اهللا علیھ وـس اة الفطـر ـع زـك

كل صغیر وكبیر حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من  
ب      ن زبـی ر أو صـاعا ـم ا        ،شعیر أو صاعا من تـم دم علیـن ى ـق ھ حـت زل نخرـج م ـن فـل

ھ      معاویة بن أبي سفیان حاجا أو معتمرا فكلم الناس علـ    م ـب ا كـل ان فیـم ر فـك ى المنـب
مراء   إني أرى أن   :الناس أن قال   ر     ا مدین من ـس ن تـم دل صـاعا ـم شام تـع ذ   ،ـل فأـخ

عید         و ـس ال أـب ذلك ـق ا             :الناس ـب دا ـم ھ أـب ت أخرـج ا كـن ھ كـم ال أزال أخرـج ا ـف ا أـن فأـم
  )٢(عشت

لم    -ومن ذلك أیضا ما رواه أبو داود بسنده أن رسول اهللا          ھ وـس  - صـلى اهللا علـی
ساجد اهللا و       ال ت " قال   اء اهللا ـم الت     منعوا إـم رجن تـف ن ال یـخ ات " لـك  ،)٣(أى متطیـب

ر         واستمر العمل باإل   اس ففـك ال الـن ر ـح ى تغـی ساجد حـت روج للـم ذن النبوى فى الـخ
دارت مناقــشة بــین الــراغبین فــى   و، فــى مــنعھن- مــن الــصحابة -بعــض الفقھــاء 

 علــى رأس  وكــان- فیقــول عبــداهللا بــن عمــر  ،ذناإلالمنــع وبــین المــصرین علــى  
ن  ئذنوا للنساء بالخروج ف إ:-المصرین على اإلذن    د أذن لـھ ول اهللا ـق  صـلى  -  رـس

ال   " قائال   فیرد علیھ ابنھ،-اهللا علیھ وسلم     ھ دـغ د  " واهللا ال نأذن لھن فیتخذـن وتؤـی
شة      ا       -أم المؤمنین عاـئ ول      -رضـى اهللا عنـھ انعین فتـق ة نظـر الـم و أدرك  " وجـھ ـل

                                                
ن          )١ ك بمـحضر ـم ان ذـل دیوان وـك  قال الزیلعى روى عن عمر أنھ لما دون الدواوین جعل العقل على أھل اـل

ن         رحمن ـع الصحابة بال نكیر منھم قلت روى بن أبي شیبة في مصنفھ في الدیات حدثنا حمید بن عبد اـل
ال      ن الحكــم ـق ن مطـرف ـع سن ـع ات المقاتلــة دون        ـح ي أعطـی شرة ـف شرة ـع ل الدیــة ـع ن جـع ر أول ـم  عـم

  ٣٩٨ ص٤الناس انتھى نصب الرایة ج
  ٦٧٨ ص٢ ج٩٨٥ صحیح مسلم كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمین من التمر والشعیر )٢
  ٣٣ ص٢رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبیر وإسناده حسن مجمع الزوائد ج) ٣



 ١٦

رائیل   رسول اهللا ما أحدث النساء ل   ى إـس  ،)١(" منعھن المساجد كما منعت نساء بـن
ل    " ائذنوا لھن " وعبارة ابن عمر     ع بالفـع د وـق شة   ،تفید أن المنع كان ـق د عاـئ  وتأیـی

 صلى الھ علیھ - رضى اهللا عنھا لھ یدل صراحة على أنھا فھمت إذن رسول اهللا     
سدة         -وسلم   شى وقو -مقیدا بعدم ترتب مفسدة علیھ فلما حدثت المـف ا    أو ـخ ا ـم عـھ

ول اهللا           سنة رـس سكا ـب لم     -تحرجت وھى من ھى تـم ھ وـس ن أن   -صـلى اهللا علـی ـم
د               ساء بـع ھ الـن ا أحدثـت ى ـم ت عـل ى ترتـب سدة الـت تقول ما قالت معللة رأیھا بدفع المـف

شة     ( ،- صلى اهللا علیھ وسلم   -رسول اهللا    اغ لعاـئ ا ـس ا لـم ولو كان ھذا شرعا دائـم
حقیــق مــصلحة األمــة التــى مــا بعــث اهللا    وإنمــا كــان الــشرع الــدائم ھــو ت ،مخالفتــھ
ھ  - فى أى أمة كانوا  -الرسل   رع اهللا ودیـن ) . إال لتحقیقھا فأینما تبین وجھھا فثم ـش

)٢(  
 جاءه رجل فقال یا رسول ا لم- صلى اهللا علیھ وسلم -نبى ومثال ذلك أیضا أن ال

ع  ،بل أدعو اهللا"  فقال .سعر لنا  اهللا ول اهللا ـس ال   ثم جاء آخر فقال یا رـس ا فـق  :ر لـن
دى  - عز وجل - وإنى ألرجو أن ألقى اهللا     ،بل اهللا یرفع ویخفض     ولیس ألحد عـن

 " : قال- صلى اهللا علیھ وسلم -، وفى روایة الترمذى أن رسول اهللا   )٣(" مظلمة  
ل  -اهللا   وإنى ألرجو أن ألقى،الرازق المسعرإن اهللا ھو القابض الباسط        عز وـج

 )٤(تھا إیاه فى دم وال مال  وال یطلبنى أحد بمظلمة ظلم-
ول    ھ وســلم  -فالرـس سعر لھــم - صــلى اهللا علـی ك ظلمــا ، لــم ـی  ویبــدو أن . ورأى ذـل

لم  -غالء السعر فى عصره      رة      - صلى اهللا علیھ وـس ل كـث ة مـث ور طبیعـی ان ألـم  ـك
الء        والت .الخلق وقلة المنتج والجلب    د الـغ ة یزـی ذه الحاـل ى ـھ سعیر   سعیر ـف دم الـت فـع

ى      ولذلك ،مصلحة جزئیة  ن النـب صرف ـم  صـلى اهللا  - یصح أن نحكم على ھذا الـت
ن    ، فى ھذا الموقف بأنھ تصرف باإلمامة والریاسة    -علیھ وسلم    روى ـع ذلك ـی  وـل

سعیر  ،بعض الخلفاء الراشدین أنھ سعر    واز الـت صل  ، وأفتى بعض التابعین بـج  وـف

                                                
ـ  ١٧٩ موطأ اإلمام مالك ألبى عبداهللا مالك بن أنس األصبحى ت موطأ مالك  )١ ا     ٤٦٨ـھ اب ـم ة ـب اب القبـل  كـت

ى ـمصر د  ١٩٨ ص١جاء في خروج النساء إلى المساجد ج د    . دار إحیاء التراث العرـب ق محـم ت ـ تحقـی
ى       ن عـب فؤاد عبد الباقى، والحدیث متفق علیھ من الشیخین انظر تلخیص الحبیر تلخیص الحبیر ألحمد ـب

 م ـ     ١٩٨٤ ھـــ ـ     ١٣٨٤) مدینــة النــشر( المدینــة المنــورة ٨١ص٢ھـــ ج٨٥٢ن حجــر العــسقالنى ت بــ
 تحقیق السید عبداهللا ھاشم الیمانى المدنى 

 
  ٤١ السنة التشریعیة وغیر التشریعیة د محمد سلیم العوا ص )٢
سنة   ط دار الفكر المصورة من طبعة ٢٧٢ ص٣رواه أبو داود كتاب االجارة باب التسعیر ج     ٣ دار احیاء اـل

 المحمدیة 
ھ       ٧١حدیث عدم التسعیر فى سنن الترمذى كتاب البیوع باب رقم   )٤ ال عـن س ـق دیث أـن و ـح وان وـھ  بدون عـن

  ٢٨٨ ص٢الترمذى حدیث حسن صحیح ج



 ١٧

یم        ،ابن تیمیة  ن الـق ذه اـب ا اهللا   - وتلمـی ا ال    - رحمھـم وز فیـھ ى یـج وال الـت سعیر   األـح ـت
 بحیــث یحــرم ، إن عــدم التــسعیر شــرع عــام- فیمــا نعلــم -  ولــم یقــل أحــد.وكیفیتــھ

 )١( )التسعیر وال یجوز دائما
دل       (ابن القیم    قال   اس بالـع زام الـن سعیر إـل م   ،وحقیقة الـت ن الظـل نعھم ـم ذا  ، وـم  وـھ

 فیجــوز أو یجــب اإلكــراه علیــھ  ،كمــا أنــھ ال یجــوز اإلكــراه علــى البیــع بغیــر حــق  
ام أو      ،یع المال لقضاء الدین الواجب   مثل ب  ،بحق ى الطـع ع للـمضطر إـل ل البـی  ومـث
 ومثــل الغــراس والبنــاء الــذى فــى ملــك الغیــر فــإن لــرب األرض أن یأخــذه  ،لبــاس

 )٢(لشفیع أن یتملك الشقص بثمنھ قھرا فإن ل، ومثل األخذ بالشفعة،بقیمة المثل
 

ن فتحھا اهللا على  ولعل من أوضح األمثلة ھنا ما فعلھ عمر فى أرض العراق حی 
صحیحھ              ،المسلمین ھ وـت ل فعـل ى تأوـی سرین ـف اء والمـف ین الفقـھ زاع ـب  ، وقد طال الـن

صدد                  ذا اـل ى ـھ والھم ـف وه أـق ین وـج دیثنا أن نـب ان   ،ولیس من موضـوع ـح ذا البـی  فلـھ
 وإنما المقصود ھنا ھو بیان )٣( ، وھو موجود فى مظانھ من كتب الفقھ،مقام آخر

 لمــا خــشى أن - صــلى اهللا علیــھ وســلم -ول اهللا ن عمــر فعــل شــیئا لــم یفعلــھ رســ أ
ى   رتب  تی سدة   عـل ھ مـف سلمین  ضـرار اإل فعـل ك أن ر  ، بالـم تح اهللا     وذـل ا ـف ول اهللا لـم ـس

ر     ائم        علیھ خیـب سمة الغـن سلمین ـق ین الـم سمھا ـب وة ـق اور     ،عـن راق ـش ت الـع ا فتـح  فلـم
ل تقــسم     ین فــاختلفوا علیــھ فمــن قاـئ ر الــصحابة مــن المھــاجرین األوـل كمــا قــسم عـم

الك         ومن قائل ترى فیھا رأیك     ، اهللا خیبر  رسول ن أـم صبح ـم ھ أن ـت ان رأـی وقد ـك
ضاء                    ى ـق ین عـل ا یـع یض ـم ا ویـف ھ حاجتـھ سد مـن ا فـت المسلمین العامة یجبى خراجـھ

ن   ،وظیفة بیت المال العام  شرة ـم دھم ـع ى      فاستشار بـع وه عـل صار فوافـق ار األـن  كـب
ر أمــرھم أن ن آخــتــرك عمــر النــاس یتــشاورون یــومین أو ثالثــة حتــى كــا   رأیــھ ف

  .وافقوه على رأیھ
د  " وقد روى أبو یوسف فى كتاب الخراج      قصة أرض العراق ھذه بعبارات تفـی

ـــن الخطــــاب  ـــر ـب ـــھ  -أن عـم ـــة  -رضــــى اهللا عـن ـــى غنیـم ـــة فـھ ـــا مفتوـح رأى أنـھ
ا          ..... .للمسلمین سیم أخماـس و التـق نم وـھ م المـغ ا حـك ك   .. .فحكمـھ ھ رأى أن ذـل ولكـن

                                                
د     ‘ تصرفات الرسول ـ )١ دكتور أحـم تاذنا اـل ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ باإلمامة وصلتھا بالتشریع اإلسالمى ألـس

دد     یوسف سلیمان  اھرة الـع ة الـق وم جامـع  ١٩٩١ ـ  ١٤١٢ ١٣بحث نشر فى مجلة حولیات كلیة دار العـل
 ٣٠٧ص

  دار المدنى للطباعة والنشر جدة ٢٥٤ الطرق الحكمیة فى السیاسة الشرعیة لالمام ابن قیم الجوزیة ص )٢
  ٢٩٣ص١ راجع فى ذلك كتا بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ج )٣
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ف  " اء المسلمین فقد كان یقول لمن یحاجونھ  یضر بمن یأتى بعد جیلھ من أبن       فكـی
 ) ١( یرید أن مصلحة األمة الدائمة فى األخذ برأیھ" بمن یأتى بعدكم 

 ولكن ھؤالء الصحابة - صلى اهللا علیھ وسلم -ولیس فى ذلك مخالفة لسنة النبى  
قد  فلما حققوا مناط الحكم وكان الواقع ،فطنوا إلى أن ھذه األحكام مرتبطة بعللھا    

  .نوع ھو االجتھاد الذى یلغى النص إذا فاالجتھاد المم،اختلف اختلف الحكم لھذا
ھ   ونعم لالج  ، نقول إنھ غیر مقبول    ھذالو   ،تھاد الذى یفھم النص ومناطھ وواقع

و     ذا النح ى ھ ولیة عل دة األص ون القاع ى أن تك ذا ینبغ ارض (ول اد مع ال اجتھ
  )للنص فى وجود النص

 ؟ل السنة غیر التشریعیةھل ھذا البحث من قبی 
 . وغیر تشریعیة،م بعض المحدثین السنة إلى تشریعیةقس 
 صلى اهللا علیھ وسلم -والسنة التشریعیة ما كانت ملزمة لجمیع المسلمین كسنتھ        
  . للنكاح والطالق والكفارات والنذور والمعامالت والحدود-
 -هللا علیــھ وســلم  صــلى ا-فھــى مــا صــدر عــن النبــى  غیــر التــشریعیة  أمــا الــسنة 

 وكحكمــھ فــى بعــض القــضایا  - صــلى اهللا علیــھ وســلم  -ولیــست تــشریعا كعاداتــھ 
لم    - تنقسم سنن النبى     :قال الدھلوى  ،الدنیویة التجریبیة  ھ وـس ى  - صلى اهللا علـی  إـل

  :قسمین
الى    ،ما سبیلھ سبیل تبیلغ الرسالة      ھ تـع ھ قوـل ا      ( وفـی ذوه وـم ول فـخ اكم الرـس ا آـت وـم

ھ          وثانیھما  )٢()انھاكم عنھ فانتھو   ھ ورد قوـل الة وفـی غ الرـس اب تبلـی ن ـب یس ـم ا ـل  -ـم
 فإذا أمرتكم بشىء من رأیى فإنما أنا ،إنما أنا بشر مثلكم"  -صلى اهللا علیھ وسلم 

 )٣("بشر 
ول اهللا          (  دیث أن رـس ذا الـح لم    -وقصة ـھ ھ وـس ة    - صـلى اهللا علـی دم المدیـن ین ـق  ـح

ال  ا  وجدھم یلقحو  صنعون    :نخیلھم فـق ا ـت ال ؟ ـم صنعھ  :وا ـق ا ـن ال . كـن م    : ـق و ـل م ـل  لعلـك
ول   ، فلم تثمر النخل) عن التلقیحأى كفوا( فتركوه  .كان خیرا تفعلوا   ذكروا لرـس  ـف

وروى ...... " .إنمــا أنــا بــشر مــثلكم   " :ال ذلــك فقــ -صــلى اهللا علیــھ وســلم   -اهللا 

                                                
  ٤١غیر التشریعیة د محمد سلیم العوا  صانظر السنة التشریعیة و)١
  ٧: سورة الحشر)٢
 ومــا بعــدھا ط دار الكتــب الحدیثــة بالقــاھرة تحقیــق الــسید ســابق والحــدیث    ٢٧١ ص١ حجــة اهللا البالغــة ج)٣

ره        ا ذـك رعا دون ـم لم ـ ـش ھ وـس رواه مسلم فى صحیحھ باب وجوب امتثال ما قالھ النبى ــ صلى اهللا علـی
 لرأى من معایش على سبیل ا



 ١٩

إلى   " اإلمام أحمد ھذا الحدیث فى مسنده بلفظ    نكم ـف ر دـی ان   ومـ ،ما كان من أـم ا ـك
اكم    " وفى روایة لمسلم أیضا " مر دنیاكم فأنتم أعلم بھ     من أ  شئون دنـی م ـب أنتم أعـل

".  
لم   -ولو لم یكن غیر ھذا الحدیث الشریف فى تبیین أن سنتھ      ھ وـس  صلى اهللا علـی
 -  ففــى نــص عبــارة الحــدیث   ، وقانونــا دائمــا لكفــى  ، لیــست كلھــا شــرعا الزمــا  -

ن        - بمختلف روایاتھ  ھ ـم ول اهللا     تبین أن ما یلزم اتباـع نة رـس ھ   - ـس  صـلى اهللا علـی
ستندا           -وسلم   ان ـم ا ـك و ـم سب     إنما ـھ وحى فـح ى اـل أمور     ،إـل ق ـب ھ متعـل ك غالـب  وذـل
 . وأقلھ متعلق بأمور الدنیا،الدین

ھ             لم     -ولیس أوضح فى الداللة على ھذا من قوـل ھ وـس ا    "-صـلى اهللا علـی ا أـن  إنـم
ل إ :وكان بوسعھ أن یقول"  وأنتم أعلم بشئون دنیاكم     ،بشر  ننى ال خبرة لى بالنـخ

ھ  . فبلدى واد غیر ذى زرع،أو ال أحسن الزراعة - إذ لیس فى مكة نخل       -  ولكـن
 وجعل من حدیثھ فى ھذه   ، تخیر أحسن العبارات وأجمعھا    ،علیھ الصالة والسالم  

دنیا         ؤون اـل المسألة الجزئیة قاعدة كلیة عامة مؤداھا أنھ فى ما ال وحى فیھ من ـش
ل     فاألمر للخبرة والتج  یح النـخ سألة تلـق ى ـم را ،.... .ربة والمصلحة قاصـرا عـل   أـم

  )١(قرآن أو سنة بجاء شامال لكل أمر مما لم یأت فیھ وحى 
 :تنبیھ 

وھم ألول                    ا یـت شریعیة كـم ر الـت سنة غـی ن اـل ن األضـحیة ـم سألة ـس لیس بحثى فى ـم
م بمناطـھ       ،وھلة رتبط الحـك ى ـی د   ، بل البحث من قبیل السنة التشریعیة الـت إذا وـج  ـف

م    د الحـك م    ،المناط وـج ف الحـك اط تخـل ف المـن ث     ، وإذا تخـل ة حـی ة مھـم ذه التفرـق  وـھ
لنــساء واإلذن لأخطــأ بعــض الدارســین فمثــل للــسنة غیــر التــشریعیة بمــسألة الدیــة  

ساجد وتقــسي أ   الخروج إلــى الـم ى الفــاتحین  ـب ذا كلــھ مــن  ،)٢(رض العــراق عـل  وـھ
العباد ویدور الحكم فیھا مع تشریعیة التى یرتبط الحكم فیھا بمصالح    قبیل السنة ال  

  -: وعلى ھذا أرى أن تقسم السنة التشریعیة إلى قسمین،المصلحة حیث وجدت
ان دون النظـر           -أ   ان ومـك ل زـم ى ـك ع ـف ة للجمـی صلحة    سنة تشریعیة ملزـم ى ـم  إـل

 . ومثال ذلك العبادات واألحكام التوقیفیة،معینة أو مناط خاص
ــات  -ب   ــى بعـــض األوـق ــة ـف ــشریعیة ملزـم ــاس   ســـنة ـت ــضت ظـــروف الـن  إذا اقـت

ــاط  ــق المـن ــصالحھم وتحـق ــت     ،وـم ــات إذا تخلـف ــى أوـق ــة ـف ــر ملزـم ــى غـی وـھ

                                                
  ٣٣السنة التشریعیة وغیر التشریعیة د محمد سلیم العوا ص ) ١
 ٤٠ السابق ص)٢
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ســـن فـــى  البحـــث - ومـــن ھـــذا ،تغیـــر الواقـــعالمـــصلحة فـــى ھـــذا الزمـــان و
 .-األضحیة 

 بل قد ینسحب ،ویجب اإلشارة إلى أن ھذا التقسیم لیس متعلقا بالسنة النبویة فقط 
 قد بین أصحاب المستحقین للزكاة -عز وجل  - فاهللا ،على حكم من أحكام القرآن

إنما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیھ والمؤلفة قلوبھم   (فى قولھ تعالى    
ى الرقــاب   ارمین  وـف ضة مــن اهللا واهللا علــیم  وفــى ســبیل اهللا وابـ والـغ ن الــسبیل فرـی

ال        )١( )حكیم ر اإلـس ن یظـھ الم مـم م، والمؤلفة قلوبھم ھم قوم كانوا فى صـدر اإلـس
ن         ھم ـم دفع ـس نھم    یتألفون ـب ضعف یقـی یھم ـل صدقة إـل اة      ،اـل د وـف ال بـع ر الـح د تغـی  وـق

 وقــد قــوى المــسلمون فــى آخــر خالفــة أبــى بكــر    -  صــلى اهللا علیــھ وســلم -النبــى 
 لــذا قــال عمــر والحــسن    ،وشــعروا أنھــم ال حاجــة لھــم فــى تــألیف قلــوب ھــؤالء      

وره       :والشعبى وغیرھم  ن      ،انقطع ھذا الصنف بعز اإلسالم وظـھ شھور ـم ذا ـم  وـھ
ة       ،مذھب مالك وأصحاب الرأى    اء الحنفـی ال بـعض علـم الم    "  ـق ز اهللا اإلـس ا أـع لـم

افرین    ر الـك نھم اهللا  - وأھلھ وقطع داـب یھم     - لـع صحابة رضـوان اهللا عـل ت اـل  اجتمـع
 ولــیس ھــذا نــسخا لآلیــة  ،)٢( .فــى خالفــة أبــى بكــر علــى ســقوط ســھمھم  أجمعــین 

ولكن ھذا من قبیل االجتھاد فى فھم  ، ھذا أن یقولوا- رضى اهللا عنھم -وحاشاھم 
  ..مقصود النص وتحقیق مناطھ

 
 
 
 
 
 

 
  
 

                                                
  ٦٠: سورة التوبة)١
 دار الریــان ٣٠٢٠ ص٥ ھـــ ج٣٧١ الجــامع ألحكــام القــرآن ألبــى عبــداهللا محمــد بــن أحمــد القرطبــى ت      )٢

 للتراث القاھرة 



 ٢١

 الفصل الثانى

 األضحیة حكمھا وشروطھا
ى              اء ـف ترطھ الفقـھ فى ھذا الفصل نعرف باألضحیة ونبین حكمھا وفضلھا وما اـش

  .األضحیة
 المبحث األول

 یف األضحیة وحكمھاتعر
 - :تعریف األضحیة أوال

 ُأْضِحیَُّة وم األْضَحى یقالَضّحى بشاة من اُألْضِحیِِّة وھي شاة ُتذبح ی  فى اللغة-أ 
ع ضَـَحاَیا و                 ة والجـم ى فعیـل ع أضَـاِحيُّ و ضَـِحیٌَّة عـل سرھا والجـم بضم الھمزة وـك

 )١(َحى أْضَحاٌة والجمع أْضًحى كأرطأة وأرطى وبھا ُسميَّ یوم األْض
ن األرض  ، واألصُل فیھ أن العَرب كانوا َیسیرون في َظْعنھم      فإذا مرُّوا ببْقَعٍة ـم

حتى َتَتَضحَّى ، أي ارُفُقوا باإلبل ،  أال َضحُّوا ُرَویدًا :فیھا َكٌأل وُعْشب قال قاِئُلھمْ   
ق ِلتَـِصَل   ، أي تنال من ھذا الَمْرعى   ،  ى   ثم ُوِضَعت التَّْضِحَیُة مكان الرِّـف ُل إـل اإلـب

ضُّحى          ، المنِزل وقد َشِبَعت     ت اـل ي وـق ل ـف ن أـك ّل ـم و  :ثم اتُّسع فیھ حتى قیل لـك  ـھ
 كما یقال یتَغّذى ویتعّشى في الغذاِء والَعشاء ٠أي یأُكُل في ھذا الوقت ، یتَضحَّى 

 )٢() ھو إذا َعلت الشمُس إلى ُربع السماء فما بعده: والضَّحاء بالمّد والفتح٠
  اللغة ما یذبح یوم األضحىإذا األضحیة فى

 : وفى االصطالح- ب 
ة         اسم لما یذبح    الى بنـی ى اهللا تـع ا إـل من اإلبل أو البقر أو الغنم فى أیام النحر تقرـب

 )٣( .األضحیة
 :ثانیا فضل األضحیة 
لم   -عن عائشة أن رسول اهللا     -أ   ال -صلى اهللا علیھ وـس ن      ": ـق ي ـم ل آدـم ا عـم ـم

ا       عمل یوم النحر أحب إلى اهللا        ة بقرونـھ وم القیاـم أتي ـی ا لـت من إھراق الدم إنـھ

                                                
 ١٥٨ ص١مختار الصححاح ج) ١
 ٧٦ ص٣یب الحدیث جرالنھایة فى غ) ٢
  دار المنار للطبع والنشر والتوزیع ٣ ص٥الدین الخالص الشیخ محمود خطاب السبكى ج) ٣



 ٢٢

وأشــعارھا وأظالفھــا وأن الــدم لیقــع مــن اهللا بمكــان قبــل أن یقــع مــن األرض     
 )١(فطیبوا بھا نفسا 

لم   - عن أبي سعید قال قال رسول اهللا -ب   ومي     -صلى اهللا علیھ وـس ة ـق ا فاطـم ـی
ا أن یغ          ن دمـھ ل قطــرة تقطـر ـم ك بـك ان ـل ھدیھا ـف ى أضـحیتك فاـش ك مــا   إـل ر ـل ـف

سلمین        :سلف من ذنوبك قالت    ا وللـم ت أولـن ل البـی ا خاصـة أـھ یا رسول اهللا ألـن
 )٢( بل لنا وللمسلمین :قال

ال    -ج   م ـق ن أرـق د ـب ول اهللا     : عن زـی ال أصـحاب رـس ا      -ـق لم ـی ھ وـس صـلى اهللا علـی
راھیم    :قال ؟رسول اهللا ما ھذه األضاحي     یكم إـب ا      " سنة أـب ا ـی ا فیـھ ا لـن الوا فـم ـق

ول اهللا      :الق ؟رسول اهللا  ا رـس صوف ـی ال  ؟بكل شعرة حسنة قالوا فاـل ل  " :ـق بـك
 )٣(شعرة من الصوف حسنة 

صلى اهللا علیھ وسلم  - عن النبي - رضى اهللا عنھ - وعن علي بن أبى طالب -د 
قال أیھا الناس ضحوا واحتسبوا بدمائھا فان الدم وإن وقع في األرض فانھ        -

 )٤(وجل  یقع في حرز اهللا عز
ال         وعن حسن  -ه ا ـق ول اهللا     : بن علي رضـي اهللا عنھـم ال رـس ھ    -ـق صـلى اهللا علـی

 )٥(ضحیتھ كانت لھ حجابا من النارمن ضحى طیبة نفسھ محتسبا أل " -وسلم 

                                                
ھ              ) ١ ب ال نعرـف سن غرـی دیث ـح ذا ـح سى ـھ و عـی ال أـب م ـق قال وفي الباب عن عمران بن حصین وزید بن أرـق

د     یك من حدیث ھشام بن عروة إال من ھذا الوجھ وأبو المثنى اسمھ سلیمان بن یزید روى عنھ بن أبي ـف
  ٨٣ ص٤ج١٤٩٣قال أبو عیسى سنن الترمذى كتاب األضاحى باب فضل األضحیة 

د ج          ) ٢ ع الزواـئ  ٤قال الھیثمى رواه الطبراني في الكبیر واألوسط وفیھ أبو حمزة الثمالي وھو ضعیف مجـم
ن ـحصین رضـي اهللا        ١٧ص ران ـب ن عـم ق وـع  رواه البزار وفیھ عطیة بن قیس وفیھ كالم كثیر وقد وـث

ال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یا فاطمة قومي فاشھدي أضحیتك فانھ یغفر لك بكل قطـرة     عنھ قال ق  
ھ                  ریك ـل المین ال ـش اتي هللا رب الـع اي ومـم سكي ومحـی ولي إن صـالتي وـن ھ وـق ب عملتـی ل ذـن ا ـك من دمـھ
تم أو      ك أـن ل ذـل  وبذلك أمرت وأنا من المسلمین قال عمران یا رسول اهللا ھذا لك وألھل بیتك خاصـة فأـھ

 للمسلمین عامة قال بل للمسلمین عامة
د           ) ٣ ق یزـی ن طرـی ستدرك ـم ي الـم اكم ـف ھذا إسناد فیھ أبو داود واسمھ نفیع بن الحرث وھو متروك رواه الـح

اري        رى أن البـخ ننھ الكـب بن ھارون عن سالم بن مسكین فذكره بإسناده ومتنھ سواء ونقل البیھقي في ـس
ع     قال عائذ اهللا المجاشعي عن أبي داود رو      ن منـی د ـب ھ ورواه أحـم ى عنھ سالم بن مسكین ال یصح حدیـث

ن                 د ـب ن یزـی د ـع ن حمـی د ـب ھ ورواه عـب ذكره بتماـم سكین ـف ن ـم الم ـب ن ـس ارون ـع في مسنده ثنا یزید بن ـھ
ا                 دري ثـن د الـخ ن خاـل ة ـب ن ھدـی سنده ـم ي ـم ى الموصـلي ـف و یعـل ھ ورواه أـب ھارون عن سالم بن مسكین ـب

 ٣ ج٨٤٠ أحمــد بــن أبــي بكــر بــن إســماعیل الكنــاني ت ـ         ســالم بــن مــسكین فــذكره مــصباح الزجاجــة  
 محمد المنتقى الكشناوي: لطبعة، الثانیة تحقیق١٤٠٣بیروت، :  دار العربیة٢٢٣ص

  ١٧ ص٤رواه الطبراني في األوسط وفیھ عمرو بن الحصین وھو متروك الحدیث مجمع الزوائد ج) ٤
 رو النخعي وھو كذابالسابق رواه الطبراني في الكبیر وفیھ سلیمان بن عم) ٥



 ٢٣

ما " - صلى اهللا علیھ وسلم -قال رسول اهللا  : عن عكرمة عن ابن عباس قال  -و  
 )١(.عند اهللا من إھراق الدم من نفقة بعد صلة الرحم أعظم

ورق    " -صلى اهللا علیھ وسلم  -قال رسول اهللا  :نھ أیضا قال   وع -ز   ت اـل ما أنفـق
 )٢(في شيء أحب إلى اهللا من نحیر ینحر في یوم عید 

ھذه األحادیث كلھا فى أسانیدھا ضعف وھذا ما دفع ابن العربى فى شرحھ لسنن      
ود         :الترمذى أن یقول   شیخ محـم ال اـل دیث صـحیح وـق ضل األضـحیة ـح لیس فى ـف

واألحادیث فى ھذا كثیرة وھى وإن كانت ضعیفة یقوى بعضھا " بكى خطاب الس
ر     ، وھى تدل على فضل التضحیة  ،بعضا وم النـح ى اهللا ـی ال إـل ب األعـم  ، وأنھا أـح

وم القیامــ   ا تــأتى ـی ى الــصف وألنـھ ا  ةة عـل ى ذبحــت علیـھ ا بمكــان مــن  ، الـت  ویقــع دمـھ
 وأن ،الــسالم وأنھــا ســنة ســیدنا إبــراھیم علیــھ  ،القبــول قبــل أن یقــع علــى األرض 

 )٣( .للمضحى بكل شعرة من شعرات أضحیتھ حسنة
  :مالحظة

صدقة أم األضـحیة        ضل اـل ل األـف اء ـھ ف الفقـھ ضھم    ؟اختـل األول بـع ال ـب ال  ،فـق  وـق
أفضل من الصدقة  وقد رجح صاحب التمھید أن األضحیة ،بالثانى البعض اآلخر

ة وكیــدة الــضحیة عنــدنا أفــضل مــن الــصدقة ألن الــضحیة ســن    " قــال رحمــھ اهللا  
ذلك صـلوات             ل وـك ائر النواـف ن ـس ضل ـم د أـف وم أن صـالة العـی د ومعـل ـكصالة العـی

 )٤(" السنن أفضل من التطوع كلھ
  :األضحیة حكمة مشروعیة

ذبیح    :منھاتھدف األضحیة إلى غایات نبیلة     صة اـل ة بـق ھ   إ تذكیر األـم ماعیل علـی ـس
 وكــذلك ، مــن عبــر وعظــات ة ومــا فــى ھــذه القــص ،لــصالة والــسالموعلــى نبینــا ا

  . فاهللا یحب أن یرى أثر نعمتھ على عبده،التوسعة على األمة فى ھذا العید
  - :حكمھا

ا إذا      اختلف الفقھاء فى حكم األضحیة ھل ھى واجبة یثاب فاعلھا ویعاقب تاركـھ
  ؟ أم أنھا مندوبة یثاب المضحى وال یعاقب من تركھا مع القدرة؟كان موسرا

                                                
ري،ت          ) ١ ر النـم د الـب ن عـب د اهللا ـب الحدیث غریب من حدیث مالك التمھید ألبى عمرو بو عمر یوسف بن عـب

د    :: ، المحقق١٣٨٧وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة،المغرب،،     : ،دار٤٦٣ ن أحـم ـمصطفى ـب
 ١٩٣ ص٢٣محمد عبد الكبیر البكري،ج ،العلوي 

 ١٧ ص٤لكبیر وفیھ ابراھیم بن یزید الخوزي وھو ضعیف مجمع الزوائد جرواه الطبراني في ا) ٢
 ٥ ص٥الدین الخالص ج) ٣
 ١٩٢ ص٢٣التمھید ج) ٤



 ٢٤

ك فى إحدى الروایتین عنھ واألوزاعى واللیث بن ذھب إلى األول أبو حنیفة ومال
 سعد وربیعة الرأى وقال بالثانى الجمھور ومنھ أبو یوسف من الحنفیة 

 - :قال ابن حجر
د             م یقـی ن ـل ة لـك ي رواـی ھ ـف عن أبي حنیفة تجب على المقیم الموسر وعن مالك مثـل

نفیــة بــالمقیم ونقــل عــن األوزاعــي وربیعــة واللیــث مثلــھ عــدا أبــو یوســف مــن الح   
د         ال أحـم ھ      " وأشھب من المالكیة فوافقا الجمھور وـق درة وعـن ع الـق ا ـم ره تركـھ یـك

ال الط   :وعن محمد بن الحسن    ،واجبة ا ـق ى   ھي مرخص في تركـھ ھ یفـت اوي وـب  ـح
 )١(٠ولیس في اآلثار ما یدل على وجوبھا أه 

ست فرضـا     األضحیة(قال ابن حزم موافقا رأى الجمھور   سنة ولـی نة ـح ب   ـس راـغ
ك   عنھا فال حـ   ي ذـل ھ ـف سن         ،رج علـی ھ فـح ده أو أمـت ھ أو وـل ن امرأـت ن ضـحى ـع وـم

 )٢( )ومن ال فال حرج في ذلك
 :أدلة القائلین بالوجوب

 )٣()فصل لربك وانحر( بقولھ تعالى ل الحنفیة على وجوب األضحیة استد- ١
یجاب إ :وھذا التأویل یتضمن معنیین أحدھما " :قال القاضى أبو بكر الجصاص     

 )٤(ب األضحیة الثانى وجو و،صالة األضحى
 فذھب أكثر القراء على ، وقد اختلف العلماء،وھذا التأویل على أن السورة مدنیة     

 )٥(أنھا مدنیة 
                                                

 وانظــر نــصب الرایــة ألحادیــث الھدایــة لعبــد اهللا بــن یوســف أبــو محمــد الحنفــي     ٤ ص١٠فــتح البــارى ج) ١
 ٠٧٦٢الزیلعي ـ ت 

حمــد یوســف البنــوري وبدایــة المجتھــد    م:: ، اســم المحقــق ١٣٥٧مــصر :  دار الحــدیث ـ     ٢٠٧ص ٤ج
ت . دار الفكــر بیــروت د٣١٤ ص١ ج٥٩٥ونھایــة المقتــصد ألبــى الولیــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد ت   

د،ت               ى محـم ي ألـب ة المقدـس ن قداـم د ـب ن أحـم د اهللا ـب شیباني، لعـب ل اـل ن حنـب د ـب والمغنى في فقھ اإلمام أحـم
  دار الفكر بیروت ط األولى ١٢٢ ص٢ ج ٦٢٠

ق   ٤٥٦د بن سعید بن حزم الظاھري أبو محمد ت المحلى أحم) ٢ م المحـق :: ، دار اآلفاق الجدیدة ـ بیروت اـس
 لجنة إحیاء التراث العربي

 ٢:سورة الكوثر) ٣
 دار الفكــر ٤٧٥ ص٣ھـــ ج٣٧٠أحكــام القــرآن للجــصاص اإلمــام أبــى بكــر أحمــد الــرازى الجــصاص ت  ) ٤

 للطباعة والنشر 
ا ر      ) ٥ دنیتھا بـم ن           وقد استدل من قال بـم د ـب سھر ومحـم ن ـم ي ـب ق عـل ن طرـی سائي ـم و داود والـن سلم وأـب واه ـم

ین           لم ـب ھ وـس ول اهللا صـلى اهللا علـی ا رـس ال بیـن سلم ـق فضیل كالھما عن المختار بن فلفل عن أنس ولفظ ـم
ت            د أنزـل ال لـق ول اهللا ـق ا رـس ا أضـحكك ـی أظھرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسھ مبتسما قلنا ـم

أنئك     علي آنفا سورة فقر   م إن ـش ر ـث ك وانـح أ بسم اهللا الرحمن الرحیم ثم إنا أعطیناك الكوثر ثم فصل لرـب
ھ                   ل علـی ز وـج ي ـع ھ رـب ر وعدنـی ھ نـھ ال فإـن م ـق ولھ أعـل ا اهللا ورـس وثر قلـن ھو األبتر ثم قال أتدرون ما الـك



 ٢٥

 أعبــد ربــك  :والــذى رآه القاضــى ابــن العربــى فــى تأویــل ھــذه اآلیــة أن اهللا أراد     
ھ  وان ر ـل ك إال لمــن ـخصك   ،ـح ن عمـل الكوثر  وال یـك األ ، ـب ون جمیــع   وـب حرى أن یـك

وثر        العمل   ن الـك صة ـم ذه الخصـی ذى أعطـاك اهللا        ،یوازى ـھ ر اـل ر الكثـی و الخـی  وـھ
سك      ،إیاه سماء        ، أو النھر الذى طینتھ ـم وم اـل دد نـج ھ ـع دد آنیـت وازى   ، وـع ا أن ـی  أـم

دبیر           دیر والـت ى التـق د ـف ذلك بعـی ھذا صالة یوم النحر وذبح كبش أو بقرة أو بدنة ـف
 )١(وموازنة الثواب للعباد 

ال  ن :ة قال  عن أبى رمل   - ٢ ي    مـ بین :بأنا مخنف بن سلیم ـق ع النـب وف ـم ن وـق  - ا نـح
ام      " :بعرفة فقال  -صلى اهللا علیھ وسلم      ل ـع یا أیھا الناس إن على أھل بیت في ـك

 )٣( قال معاذ كان بن عون یعتر أبصرتھ عیني في رجب)٢(أضحاة وعتیرة 
 )٤(وقد ضعف جمع من المحدثین ھذه الروایة 

ي    وقد روى البخارى فى صحیحھ ما ی     ن أـب ؤكد تضعیف الروایة سالفة الذكر فـع
ال  ال فرع وال عتیرة" : قال-لیھ وسلم  صلى اهللا ع  -ھریرة عن النبي     رع   :ـق والـف

 )٥(أول نتاج كان ینتج لھم كانوا یذبحونھ لطواغیتھم والعتیرة في رجب 
ھكذا جاء بلفظ النفي والمراد بھ النھي وقد ورد بصیغة النھي في روایة للنسائي  

 )٦( . صلى اهللا علیھ وسلم-سماعیلي بلفظ نھى رسول اهللا ولإل
ال      - ٣ ھ ـق ي  :  عن أبي ھریرة رضـي اهللا عـن ال النـب لم     - ـق ھ وـس " :-صـلى اهللا علـی

ذبح    " :وقال مرةفال یقربن مصالنا  من كان لھ مال فلم یضح    م ـی عة فـل من وجد ـس
 )١( قال الحاكم ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه "فال یقربن مصالنا

                                                                                                                                 
نھم     أقول  خیر كثیر وھو حوض ترد علیھ أمتي یوم القیامة آنیتھ عدد النجوم في السماء فیختلج العبد ـم  ـف

ر   : رب إنھ من امتي فیقول إنھ ال تدري ما أحدث بعدك أنظر تفسیر ابن كثیر    ن كثـی اسماعیل بن عمر ـب
 ١٤٠١ دار الفكر، بیروت ٥٥٧ ص٤،ج٧٧٤الدمشقي أبو الفداءت، 

  ٤٥٩ ص٤ ھـ ج٥٤٣أحكام القرآن للقاضى أبى بكر محمد بن عبداهللا المعروف بابن العربى ت ) ١
و       وھي شاة تذبح في  ) ٢ ذا ـھ ال الخطـابي وـھ الم ـق رجب یتقرب بھا أھل الجاھلیة والمسلمون في صـدر اإلـس

ي              ة الـت ي الذبیـح ة فـھ ل الجاھلـی ا أـھ ي یعترـھ رة الـت ا العتـی دین وأـم الذي یشبھ معنى الحدیث ویلیق بحكم اـل
كانــت تــذبح لألصــنام ویــصب دمھــا علــى رأســھا وفــي النھایــة كانــت العتیــرة بــالمعنى األول فــي صــدر     

محمــد شــمس الحــق العظــیم آبــادي أبــو   : م ثــم نــسخ انتھــى عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود،   اإلســال
 ::  ـط الثانیة١٤١٥ دار الكتب العلمیة ـ یروت ـ٣٤١ ص٧الطیب،ج

سائى   ) ٣ نن الـن رحمن النــسائي ت    ) المجتبــى(ـس و عبــد اـل عیب أـب د بــن ـش ب المطبوعــات  : ، دار٣٠٣: حـم مكـت
 عبدالفتاح أبو غدة:: الثانیة اسم المحقق:  ـ ط١٩٨٦ – ١٤٠٦اإلسالمیة حلب، 

 قلت أخرجھ أصحاب السنن األربعة عن بن عون عن أبي رملة، : قال الزیلعى) ٤
 ٢٠٨٣ص  ٥ ج ٥١٥٧صحیح البخارى كتاب العقیقة باب العتیرة ) ٥
ر العــسقالنى ت       ) ٦ ن حـج ن علــى ـب د ـب ارى للحــافظ أحـم تح الـب ـ ج ٨٥٢ـف ة بیــروت  ٥٩٦ ص٩ ـھ  دار المعرـف

 محب الدین الخطیب، محمد فؤاد عبدالباقي :: ا لمحقق ١٣٧٩
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ى              ى أـب ا عـل ضھم موقوـف اظ وصـححھ بـع ن الحـف ع ـم دیث جـم ولكن ضعف ھذا الـح
رة  د اهللا بــن عیــاش وإن     ،ھرـی ناد فیــھ مقــال عـب صباح الزجاجــة ھــذا إـس  قــال فــى ـم

ـــھ فـــي المتابعـــات والـــشواھد فقـــد ضـــعفھ أبـــو داود    ـــھ مـــسلم فإنمـــا روى ل روى ل
ان   رهوالنسائي وقال أبو حاتم صدوق وقال ابن یونس منكر الحدیث وذكـ      ن حـب  اـب

ب              ،في الثقات انتھى   ي طاـل ن أـب ى ـب ق یحـی ن طرـی ستدرك ـم ي الـم ورواه الحاكم ـف
بلغنــي عــن أبــي عیــسى   :وعــن الحــاكم ورواه البیھقــي فــي الكبــرى وقــال   ،فــذكره

لــم ینفــرد زیــد بــن   :قلــت ،الــصحیح عــن أبــي ھریــرة موقــوف  :الترمــذي أنــھ قــال
ر       ي    الحباب عن عبد اهللا بن عیاش وال ابن عیاش عن األـع ن أـب رج ـع ج وال األـع

  )٢( ھریرة كما ھو مذكور في زوائد البیھقي على الكتب الستة التي خرجھا
رك  " بى بردة بن نیار وفیھ  أ كما استدلوا بحدیث     - ٤ زىء غـی الوا  )٣( )وال تـج  فـق
ھ     ،فى الحكم المحتم   إن نفى اإلجزاء ال یكون إال     "  أن قوـل  -وقد رد ابن العربى ـب

ك فى  فكذلك یقال تجزی،تجزیك ولن تجزى عن أحد بعدك -صلى اهللا علیھ وسلم 
رض      رعھ     ف ،السنة كما یقال فى الـف د ـش ل واـح رطھ  ،لـك ھ ـش زاؤه أو   ، وفـی ھ إـج  ومـن

 )٤(رده 
  :أدلة القائلین بعدم الوجوب

  :منھار األمر الوارد بالتضحیة بأدلة وقد صرف الجمھو 
 لى اهللا علیھ وسلمص -سمعت أم سلمة زوج النبي  :لسعید بن المسیب قا عن -١
لم         - قال رسول اهللا   :تقول - ھ وـس إذا       " :-صـلى اهللا علـی ھ ـف ح یذبـح ھ ذـب ان ـل ن ـك ـم

ضحي              ى ـی یئا حـت اره ـش ن أظـف " أھل ھالل ذي الحجة فال یأخذن من شعره وال ـم
  ففى ھذا الحدیث نفى لإللزام )٥(

                                                                                                                                 
سابوري ت        ) ١ اكم النـی داهللا الـح و عـب داهللا أـب ن عـب اب األضـاحى   ٤٠٥المستدرك على الصحیحین لمحمد ـب ، كـت

  ٢٥٨ ص٤ ج٧٥٦٥
ب العلمیــة ـ بیــروت      ى، تحقیــق ١٩٩٠ ـ    ١٤١١ دار الكـت د القــادر عطــا، ورواه ابــن  :: ط األوـل مــصطفى عـب

  دار الفكر بیروت ١٠٤٤ ص٢ ج ٣١٢٣ ھـ باب األضاحى واجبة أم ال، ٢٧٩ت ماجھ فى سننھ 
  ٢٢٢ ص٣مصباح الزجاجة ج) ٢
 سیأتى ھذا الحدیث وتخریجھ فى الفصل الثالث ) ٣
 ٤٦٠ ص ٤أحكام القرآن البن العربى ج) ٤
ن  صحیح مسلم كتاب األضاحى باب نھي من دخل علیھ عشر ذي الحجة وھو مرید التضحیة أن یأخـ        ) ٥ ذ ـم

 ورواه النــسائى بلفــظ مــن أراد أن یــضحي فــال یقلــم مــن      ١٥٦٦ ص٣ج١٩٧٧شــعره أو أظفــاره شــیئا   
ضحایا    " أظفاره وال یحلق شیئا من شعره في عشر األول من ذي الحجة       اب اـل ضحایا ـب  ٤٣٦٢كتاب اـل

  ٢١٢ ص٧ج
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ر رضـي         ": الغفاري قال  رذ عن أبي    - ٢ ر وعـم ا بـك ت أـب ر أو رأـی أدركت أبا بـك
  )١( كراھیة أن یقتدى بھما أحوالھما هللا عنھما كانا ال یضحیان في بعضا

 )٢(لیست بحتم ولكنھا سنة ومعروف  : وقال ابن عمر في الضحیة- ٣
رى          - ٤ ة أن ـی ر مخاـف ا موـس وقال أبو مسعود األنصاري إني ألدع األضحى وأـن

 )٣( جیراني أنھا حتم علي
ا   وقال عكرمة كان ابن عباس یبعثني یوم  - ٥ ھ لحـم  األضحى بدرھمین أشتري ـل

ضا             ذا أـی د  ویقول من لقیت فقل ھذه أضحیة ابن عباس وـھ ول عـن م   محـم ل العـل  أـھ
لئال یعتقد فیھا للمواظبة علیھا أنھا واجبة فرضا وكانوا أئمة یقتدى بھم من بعدھم 
ممــن ینظــر فــي دینــھ إلــیھم ألنھــم الواســطة بــین النبــي وبــین أمتــھ فــساغ لھــم مــن    

ضحیة             االجتھاد في    اب أن اـل ذا الـب ي ـھ رھم واألصـل ـف وم لغـی ذلك ما ال یسوغ الـی
دب   - صلى اهللا علیھ وسلم    -سنة مؤكدة ألن رسول اهللا       فعلھا وواظب علیھا أو ـن

ر رســول اهللا         ا فرضــا ألـم ن یراـھ اء المــسلمین ـم ن فقـھ ا وحــسبك أن ـم ھ إلیـھ  -أمـت
د    المضحي قبل وقتھا بإعادتھا وقد بینا مـ      -صلى اهللا علیھ وسلم      ك والحـم ي ذـل ا ـف

 )٤(هللا 
ما كنت أبالي لو ضحیت بدیك وألن  " :قال لي بالل : عن سوید بن غفلة قال- ٦

ن أن أضـحي         ي ـم ب إـل و أـح ر فـھ  آخذ ثمن األضحیة فأتصدق بھ على مسكین مقـت
)٥(  
زم        أقال    ن ـح د ـب ة          " بو محـم صحابة أن األضـحیة واجـب ن اـل د ـم ن أـح صح ـع ال ـی

ة عـ     ال ألن       وصح أن األضحیة لیست واجـب ھ ـق شعبي وأـن سیب واـل ن الـم عید ـب ن ـس
 )٦(أتصدق بثالثة دراھم أحب إلي من أن أضحي 

 :سبب اختالفھم 
وسبب اختالفھم شیئان أحدھما ھل فعلھ علیھ الصالة والسالم في " قال ابن رشد  

رك      ؟ذلك محمول على الوجوب أو على الندب     م یـت ھ ـل ك أـن ھ    -وذـل صـلى اهللا علـی
                                                

الفتح ھالل بن محمد أبو سریحة الغفاري ھو حذیفة بن أسید صاحب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أبو     ) ١
ي ـ ت         ر البیھـق و بـك ى أـب ن موـس ي ـب ن عـل  ٤٥٨: بن جعفر الحفار ببغداد سنن البیھقى أحمد بن الحسین ـب

 محمد عبد القادر عطا : تحقیق ١٩٩٤ – ١٤١٤مكة المكرمة، :  ـ مكتبة دار الباز٢٦٥ ص٩ج
 ١٩٤ ص٢٣التمھید لبن عبد البر ج) ٢
 ٣٥٨ ص٧المحلى ج) ٣
 ١٩٥ ص٢٣بد البر جالتمھید البن ع) ٤
 ٣٥٨ ص٧المحلى ج) ٥
 السابق) ٦
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 روي عنھ حتى في السفر على ما جاء في حدیث ثوبان       الضحیة قط فیما   - وسلم
ان أصـلح    ":أضحیتھ ثم قال - صلى اهللا علیھ وسلم    -ذبح رسول اهللا    " :قال یا ثوـب

  .فلم أزل أطعمھ منھا حتى قدم المدینة : قال "لحم ھذه الضحیة
ك     :والسبب الثاني   ضحایا وذـل ام اـل اختالفھم في مفھوم األحادیث الواردة في أحـك

ھ     أنھ   ت عـن سالم       -ثـب صالة واـل ھ اـل ال       -علـی ھ ـق لمة أـن دیث أم ـس ن ـح ل  " ـم إذا دـخ
اره           ن أظـف یئا وال ـم عره ـش ن ـش ذ ـم الوا  " العشر فأراد أحدكم أن یضحي فال یأـخ ـق

 )١(فیھ دلیل على أن الضحیة لیست بواجبة" إذا أراد أحدكم أن یضحي" فقولھ 
  : المختار 
لم   -مواظبة النبى  ویظھر مما تقدم أن األضحیة سنة مؤكدة ل         ھ وـس  صلى اهللا علـی
استدل بھ القائلون بالوجوب فھو إما أحادیث ال یصح سندھا ولم   وأما ما، علیھا-

 وأما ،تسلم من مقال لعلماء الجرح أو أنھا غیر صریحة فى الداللة على الوجوب
الى         ر   (ما استدلوا بھ من قولھ تـع ك وانـح صل لرـب ى أن     )ـف ضا ـف یس صـریحا أـی  فـل

 لذا ،فاللفظ عام ولیس ثمة دلیل مخصص بالنحر ھنا ھو نحر األضحیة المقصود  
م        ا ـث تدلوا بـھ ى اـس ث الـت قد ناقش ابن حزم أدلة القائلین بالوجوب وضعف األحادـی

ي              "قال   ر ـف د النـح د عـن ھ وضـع الـی ا أـن اس وغیرھـم ن عـب ي واـب ن عـل ا ـع وقد رویـن
إسماعیل بن أبي الصالة ولعلھ نحر البدن فیما وجبت فیھ كما روینا عن مجاھد و    

  ،خالد وما نعلم أحدا قبلھم قال إنھا األضاحي
سكا   (وذكروا أیضا قولھ تعالى      ا مـن كوه  ولكل أمة جعلـن م ناـس ل    )٢()ـھ ذا ال دلـی وـھ

  .فیھ على الفرض وإنما فیھ أن النسك لنا فھو فضل ال فرض
 ومن ذبح"  - صلى اهللا علیھ وسلم -وذكروا الخبر الصحیح من قول رسول اهللا  

ي  " قبل الصالة فلیعد ذبحھ ومن لم یذبح فلیذبح على اسم اهللا      ال عـل ره   " :ـق ا أـم أـم
ھ                 ھ علـی ر مـن ھ أـم ھ ألـن رض علـی صالة فـف ل اـل ح قـب علیھ السالم بإعادة الذبح من ذـب
ھ فرضـا         وض مـن السالم وال ننكر في وجود أمر في الدین لیس فرضا ویكون الـع

فطر عمدا أن قضاءه علیھ فرض فھم موافقون لنا فیمن تطوع بیوم لیس فرضا فأ

                                                
ن       ٣١٤ ص ١بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ج   ) ١ ا اال ـم ھ مرفوـع ب ال نعرـف سن غرـی دیث ـح قال الترمذي ـح

ي                  زار ـف ى الموصـلي والـب و یعـل یبة وأـب ي ـش ن أـب د واـب ى ورواه أحـم ون انتـھ ن ـع ن حـدیث ـب ھ ـم ھذا الوـج
سانیدھم والبیھقــي فــي ســننھ والطبرانــي فــ  ال عبــد الحــق إســناده ضــعیف قــال بــن القطــان   ـم ي معجمــھ وـق

ھ            د رواه عـن ون وـق ن ـع ھ ـب ھ عـن ذا یروـی رف اال بـھ ھ ال یـع وعلتھ الجھل بحال أبي رملة واسمھ عامر فإـن
 ٢١٠ ٤أیضا ابنھ حبیب بن مخنف وھو مجھول أیضا كأبیھ انتھى أنظر نصب الرایة ج

 
  ٣٤ سورة الحج )٢
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الى        ر اهللا تـع ي أـم ا یراـع رض وإنـم ویقولون فیمن حج تطوعا فأفسده أن قضاءه ـف
ھ      -صلى اهللا علیھ وسلم    -وأمر رسولھ    د فـی م یوـج ا ـل فما وجد فیھ فھو فرض وـم
 .فلیس فرضا

سالم   الصالة و وأما قولھ علیھ      م اهللا          " اـل ى اـس ذبح عـل ذبح فلـی م ـی ن ـل دلیل  " وـم فاـل
یس    ،أنھ لیس أمر فرضعلى   ره فـل صحة اإلجماع على أن من ضحى ببعیر فنـح

  )١(علیھ فرضا أن یذبح فصح أنھ أمر ندب وباهللا تعالى التوفیق 

                                                
 ٣٥٨ ص٧المحلى البن حزم ج) ١



 ٣٠

 المبحث الثانى
 شروط صحة األضحیة

ب      روط طـل ى ـشخص أصــبحت      لألضـحیة ـش ت ـف ى إذا اجتمـع ى الــشروط الـت وـھ
ة   )الوجوب(األضحیة مطلوبة منھ سواء أكان ھذا الطلب محتما   ال الحنفـی ا ـق  ، كـم

 .، كما قال الجمھور)الندب(أو غیر محتم 
ین ا           ا ـب ق علیـھ ذه متـف سار وـھ ة والـی الم والحرـی ى اإلـس ب ـھ اء  وشروط الطـل  ،لفقـھ

 .قامةواختلفوا فى البلوغ واإل
والذى یھمنا فى ھذا البحث شروط صحة األضحیة وھى األوصاف التى إذا فقد  

 .وصف منھا ال تصح األضحیة
دین ( النیة لقولھ تعالى  -١  دیث  ،)١()وما أمروا إال لیعبدوا اهللا مخلصین لھ اـل  ولـح

رط لــصحة  والنیــة شــ:، قــال النــووى فــى المجمــوع )٢(" إنمــا األعمــال بالنیــات  " 
اة               األ صوم والزـك ى اـل ا ـف ذبح كـم ت اـل ى وـق دیمھا عـل ال   ،ضحیة واألصـح تـق و ـق  وـل

  ألن،ن النیــة عنــد األكثــر   فــال یكفیــھ ھــذا التعیــین عــ   ،جعلــت ھــذه الــشاة ضــحیة   
 )٣( )التضحیة قربة فى نفسھا فوجبت فیھا النیة

نم ( ، یشترط فى األضحیة أن تكون من األنعام  - ٢ دیث  )أى اإلبل والبقر والـغ  لـح
لم     - ما نحر رسول اهللا" :أم المؤمنین عائشة أنھا قالت     ھ وـس ن   -صـلى اهللا علـی ـع

  )٤(" یتھما قالت أو بقرة واحدة ال أدري أ إال بدنة واحدة أھلھ
ول اهللا   وعن عائشة   لم     - أن رـس ھ وـس ب   -صـلى اهللا علـی ر بـك رن  شأـم ي    أـق یطـأ ـف

شة    سواد ویبرك في سواد وینظر في سواد     ا عاـئ ا ـی " :فأتى بھ لیضحى بھ فقال لـھ
م             :ھلمي المدیة ثم قال    بش فأضـجعھ ـث ذ الـك ذھا وأـخ م أـخ ت ـث اشحذیھا بحجر ففعـل

قبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى باسم اهللا اللھم ت " :ذبحھ ثم قال  
 )٥(بھ 

                                                
 ٥:سورة البینة) ١
م       ) ٢ لم رـق ھ وـس  ١صحیح البخارى كتاب بدء الوحى باب كیف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا صلى اهللا علـی

  ٣ ص١ج
 ١٠ ص٥ نقال عن الدین الخالص ج٤٠٨٥ ص٨شرح المھذب ج) ٣
 ١٣٢ ص١٢التمھید البن عبد البر ج) ٤
 مباشــرة بــال توكیــل والتــسمیة     كتــاب األضــاحى بــاب اســتحباب الــضحیة وذبحھــا    ١٩٦٧صــحیح مــسلم  ) ٥

  ١٥٥٧ ص٣والتكبیر ج



 ٣١

 -صــلى اهللا علیــھ وســلم    - ضــحینا علــى عھــد رســول اهللا  " :وعــن أســماء قالــت  
 )١(وعن أبي ھریرة أنھ ضحى بدیك " بالخیل 

ین              ھ درھـم ولى ـل ان إذا ـحضر األضـحى أعطـى ـم ھ ـك اس أـن وأخرج عن ابن عـب
 ابــن عبــاس وروى أن بــالال  اشــتر بھمــا لحمــا وأخبــر النــاس أنــھ ضــحى   " :فقــال

ضحى بدیك ومثلھ روى عن أبي ھریرة والروایات عن الصحابة في ھذا المعنى 
 )٢( كثیرة دالة على أنھا سنة

ن             ي ـع ا حـك ام إال ـم ة األنـع وكلھم مجمعون على أنھ ال تجوز الضحیة بغیر بھیـم
ن تجوز التضحیة ببقرة الوحش عن سبعة والظبي ع" :الحسن بن الصالح أنھ قال

 )٣( "واحد 
 :یشترط فى األضحیة أن تكون سالمة من العیوب - ٣
 :العیوب التى تكون فى األضاحى إلى ثالثة أقسام تنقسم 

ا   ،عیوب ترد بھا األضحیة    :األول ة  : وال تجزىء معھ سنة   ، وھى أربع  نصت ال
 :على عدم إجزائھا

ا   : العوراء البین عورھا   -١  ر ناظرـھ ى   ،فإن غطى البیاض أكـث ث بـق م    بحـی ھ ـل أقـل
  . وال تجزى العمیاء من باب أولى،تجزىء

 . فإن كان مرضھا خفیفا أجزأت: المریضة البین مرضھا- ٢
 وعة ومكسورة األرجل من باب أولى  ومقط: العرجاء البین عرجھا- ٣
  . أى التى ال مخ لھا لضعفھا وھزالھا: الھزیلة التى ال تنقى- ٤
ن  -ى اهللا علیھ وسلم صل -أن رسول اهللا  عن البراء بن عازب    سئل ماذا یتقى ـم

قصر من أكان البراء یشیر بیده ویقول یدي و ،أربعا" :فأشار بیده وقال ؟الضحایا
البــین العرجــاء البــین ضــلعھا والعــوراء   -م صــلى اهللا علیــھ وســل -یــد رســول اهللا 

 )٤(المریضة البین مرضھا والعجفاء التي ال تنقي وعورھا 
                                                                                                                                 

ول               واد أى ـح ى ـس واد ویطـأ ـف ھ ـس ول عیـن ومعنى یأكل فى سواد أى حول فمھ سواد وینظر فى سواد أىـة ـح
 قدمھ سواد، ویبرك فى سواد أى حول ركبتیھ سواد 

 ١٣٨ ص٤تلخیص الحبیر ج) ١
روت    ٨٩٢ص٤ ج٨٥٢سبل السالم محمد بن إسماعیل الصنعانى األمیر ت   ) ٢ ى بـی راث العرـب  دار إحیاء الـت

  ط الرابعة تحقیق محمد عبد العزیز الخولى ١٣٧٩
 ٣١٤ ص١بدایة المجتھد ج) ٣
س    ٤٨٢ ص٢ ج١٠٢٤رواه مالك فى موطئھ كتاب الضحایا باب ما ینھى عنھ من الضحایا     ) ٤ ن أـن ك ـب  ماـل

داهللا األصــبحي ت    و عـب ي ـ ـمصر المحقــق       ١٧٩أـب اء التــراث العرـب د البــاقي،   ::  دار إحـی د فــؤاد عـب محـم



 ٣٢

و       ا العـی ر أـم ا ال        قال أبو عـم ع علیـھ دیث فمجتـم ذا الـح ي ـھ ذكورة ـف ة الـم ب األربـع
یما           ،أعلم خالفا بین العلماء فیھا     ا وال ـس ل فیـھ ا داـخ ي معناـھ ان ـف ومعلوم أن ما ـك
أال تــرى أن العــوراء إذا لــم تجــز فالعمیــاء أحــرى أال    ،إذا كانــت العلــة فیھــا أبــین 

ھــا المقعــدة وإذا لــم تجــز العرجــاء فالمقطوعــة الرجــل أو التــي ال رجــل ل   ،تجــوز
  )١(وھذا كلھ واضح ال خالف فیھ  ،أحرى أال تجوز

 : لكنھا تجزىء، عیوب تكره فى األضحیة:الثانى
، وفیھ نظر ألن )٢( والجمھور على أنھا ال تجزى : مقطوعة األذن أو جزء منھ-أ

 قــد حــصر عــدم اإلجــزاء فــى العیــوب األربعــة     - صــلى اهللا علیــھ وســلم  -النبــى 
ى    وإنما قا  ،المتقدمة ھ   رضـى  -ل عـل ول اهللا   -اهللا عـن ا رـس ھ   - أمرـن  صـلى اهللا علـی

 )٣( أن نستشرف العین واألذن -وسلم 
 . و لیس فیھ عدم اإلجزاء،فدل على أنھ یجتنب ما فیھ ثقب أو شق أو قطع 
 فــذھب أبــو حنیفــة ومالــك   ، وھــى التــى خلقــت بــال أذنــین   ،واختلفــوا فــى الــسكاء  

ا    ز   والشافعى إلى أنھا إذا لم تكن لـھ م تـج ة ـل ین    ،أذن خلـق ت صـغیرة األذـن  وإن كاـن
  )٤(جازت 

سورة   :مكسورة القرن أو أكثره  -ب     وجمھور العلماء على جواز األضـحیة بمـك
ا   ، فقد كرھھ مالك ، فإن كان یدمى   ،القرن إن كان ال یدمى      وكأنھ جعلھ مرضـا بیـن

)٥( 
  -::لسالمةمال ا لكنھا تنافى ك،لم یصح النھى عنھا ھا عیوب ال أثر ل:الثالث 

                                                                                                                                 
ازب ج        ن ـع راء ـب سند الـب سنده ـم ى ـم د ـف سة :  دار٢٤١ ت ـ ٢٨٤ ص٤وأحـم ة ـمصر د   مؤـس ت ـ  . قرطـب

وراء     ـ  ٢١٤ ص٧ج =٤٣٦٩والنسائى فى المجتبى كتاب األضاحى اب ما نھى عنھ من األضـاحي الـع
  ٢١٣ ص٤ج) نصب الرایة(ق قال الزیلعى أخرجھ أھل السنن األربعة وقال الترمذى حسن صحیح 

  ١٦٨ ص٢٠التمھید البن عبد البر ج) ١
د ـت ـ        ) ٢ و محـم ي أـب ة المقدـس ن قداـم د ـب روت،،    ٣٥٠ ص٩، ج٦٢٠المغنى لعبد اهللا بن أحـم ر ـ بـی  دار الفـك

 )  األولى:  ط١٤٠٥
یس بــدون               ) ٣ ناد ـل سن اإلـس دیث ـح ین واألذن ـح شراف الـع ي اسـت دیث علــي ـف ر وـح د الـب ن عـب ر ـب و عـم ال أـب ـق

  ١٧٣ ص٢٠ھید جحدیث البراء التم
ر          ) ٤ د الـب ن عـب د ـب ن محـم داهللا ـب ن عـب ف ـب اإلستذكار لإلمام الحافظ أبى عمر یوـس

ى      ١٢٨ ص ١٥ ج ٤٦٣النمرى األندلسى ت    تحقیق د عبد المعطى أمین قلعـج
حاشیة رد المحتار ـ  م،  ١٩٩٣ھـ ١٤١٤ط دار الوعى ودار قتیبة ط األولى 

 ط دار الطباعــة العــامرة بــوالق   ٤٦٧ص٩ین جعلــى الــدر المختــار لمحمــد أمــین الــشھیر بــابن عابــد     =
ووى ج     ١٢٦٨القاھرة  ن ـشرف الـن دین ـب  ٤٠١ ص٨ ھـ، ـ المجموع شرح المھذب ألبى زكریا محیى اـل

  ١٩٨٢ط المطبعة العربیة الحدیثة العباسیة القاھرة 
 ١٧١ ص٢٠التمھید ج) ٥



 ٣٣

اء  ، وإن كان من أھل العلم من لم یجزھا  ،فتجزى فى التضحیة وال تحرم       كالھتـم
مقطوعــة (والجــدعاء  )لیــةمقطوعــة الــذنب أو اإل( والبتــراء )التــى ال أســنان لھــا (

 )١(. والخصى وغیر ذلك)األنف
اختلفوا من              - ٤  شارع ف ذى حدده ال ت ال  یشترط فى األضحیة أن تقع فى الوق

  : فى ثالثة مسائلھذا الباب
 : وفى التضحیة لیال- وآخر وقتھا -فى أول وقت التضحیة 

 : أول وقت التضحیة-أ 
ل            ا قـب وز ذبحـھ ھ ال یـج اقھم أـن د اتـف اختلف الفقھاء فى أول وقت ذبح األضحیة بـع

د    فجر یوم النحر،  ل صـالة العـی  ،وال تذبح عند الحنفیین فى بلد تقام فیھ الجمعة قـب
 لحدیث أنس أن  )٢(بزوال الشمس إن لم تصل لعذر أو قبل مضى وقتھا 

                                                
  ٣٧٢ ص ٢لقاھرة جصحیح فقھ السنة ألبى مالك كمال بن السید سالم المكتبة التوفییقیة ا) ١
د ت         ) ٢ ن أحـم د ـب سى محـم ـ ج ٤٨٢المبسوط لشمس الدین السرـخ یس،     ٩ ص١٢ ـھ ل الـم شیخ خلـی صنیف اـل  ـت

 ت .مدیر أزھر لبنان ط دار المعرفة بیروت لبنان د
 



 ٣٤

 .)١(من كان ذبح قبل الصالة فلیعد "  قال - صلى اهللا علیھ وسلم -النبى 
ة        ا الجمـع صح فیـھ ى ال ـت رى الـت ر      وتذبح فى الـق وم النـح ر ـی وع فـج د طـل دم  ،بـع  لـع

 . فال یفوتھم باالشتغال بالذبح واجب،وجوب صالة العید علیھم
ح     :وقال المالكیة    وإال ،ال تذبح األضحیة إال بعد صالة اإلمام العید وذبحھ إن ذـب

ازب     )٢(،فبعد مضى مقدار الذبح    ن ـع راء ـب ول اهللا   " لقول الـب ا رـس  صـلى  -خطبـن
مــن صــلى صــالتنا ونــسك  " : فقــال، یــوم األضــحى بعــد الــصالة -اهللا علیــھ وســلم 

 )٣("  ومن نسك قبل الصالة فتلك شاة لحم ،نسكنا فقد أصاب النسك
ح   " - صلى اهللا علیھ وسلم - قال النبى    :ولقول أنس   ا ذـب من ذبح قبل الصالة فإنـم

 )٤(" لمسلمین  ا ومن ذبح بعد الصالة فقد تم نسكھ وأصاب سنة،لنفسھ
ح         ى ذـب ف عـل ال توـق وھذان الحدیثان إنما یدالن على منع الذبح قبل صالة العید ـب

 .اإلمام
ى حـ     "  :ةوقال الحنابل   ذبح األضـحیة ـف صر  ال ـت ل الـم ام    ق أـھ د صـالة اإلـم  إال بـع

 وفــى حــق أھــل البــوادى ونحــوھم ممــن ال تــصلى العیــد فــى       ،طبــةخولــو قبــل ال 
ا    ،موضعھم ا روى  ، یدخل وقت الذبح بمضى قدر صالة العید بعد دخول وقتـھ  لـم

 إن أبى ذبح : فقال- صلى اهللا علیھ وسلم - أن رجال أتى النبى    :عبداهللا بن عمرو  
م   " :- صلى اهللا علیھ وسلم  -قال النبى   ضحیتھ قبل أن یصلى ف     صلى ـث قل ألبیك ـی

 )٥(" یذبح 
واز       :قال أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة     رط ـج ن ـش د أن ـم الم أحـم  وظـاھر ـك

 وعلــى قیــاس قولــھ كــل ، صــالة اإلمــام وخطبتــھ،التــضحیة فــى حــق أھــل المــصر
بح بعد  فإن ذ، وظاھر حدیث البراء اعتبار نفس الصالة    ،موضع یصلى فیھ العید   

لم  - ألن النبى    ،الصالة وقبل الخطبة أجزأ    ق ال - صلى اهللا علیھ وـس ى    عـل ع عـل مـن

                                                
 بــاب مــن ذبــح قبــل الــصالة أعــاد ـت شــرح النــووى بــاب وقــت       ١٥ص١٠رواه الــشیخان فــتح البــارى ج) ١

  ١١٦ ص١٣األضاحى ج
 ١٦٢ ص ٢٣ید جالتمھ) ٢
 سیأتى تخریجھ ) ٣
 ٣ ص١٠رواه البخارى ـ فتح البارى باب سنة األضحیةة ج) ٤
ره، وضـعفھ             ) ٥ ین وغـی ن مـع ة اـب اقرى، وثـق داهللا الـم رواه أحمد والطبرانى فى الكبیر، وفى سنده حیى بن عـب

انى ج      تح الرـب صحیح الـف ال اـل ى رـج ع الزوائـ   ٩٤ ص١٣أحمد وغیره، وبقیة رجال الطبراـن اب   ـ مجـم د ـب
  ٢٣ ص٤من ذبح قبل الصالة ج



 ٣٥

رطا     ،یرهفعل الصالة فال یتعلق بغ     ون ـش ال تـك ة ـف ر واجـب ذا  ، وألن الخطبة غـی  وـھ
 )١(قول الثورى وھو الصحیح 

 یــدخل وقــت التــضحیة بمــضى قــدر صــالة  :وقــال الــشافعیة والظاھریــة وغیــرھم 
 وســواء أصـــلى  ،طلــوع الـــشمس ســواء أصــلى اإلمـــام أم ال   العیــد وخطبتــھ بعـــد   

ن       ،المضحى أم ال   صار أو ـم ن األـم وادى أو ـم  وسواء أكان من أھل القرى أو الـب
ن              واألفضل ،المسافرین دم ـع ا تـق ین بـم ام محتـج ع اإلـم د صـالتھ ـم ذبح إال بـع أال ـی

ت الـ     " البراء وأنس وغیرھما قالوا     بھ بمواقـی ان أـش دیر بالزـم صالة المراد بھا التـق
  )٢( وألنھ أضبط للناس فى األمصار والقرى والبوادى ،وغیرھا

شمس         " :قال ابن حزم    ع اـل ى تطـل  وقت ذبح األضحیة أو نحرھا ھو أن یمھل حـت
یوم النحر ثم تبیض وترتفع ویمھل حتى یمضي مقدار ما یصلي ركعتین یقرأ في 

نیــة بعــد ســت  وفــي الثا یــرات أم القــرآن الفاتحــة وســورة ق األولــى بعــد ثمــان تكب 
 بترتیــل ویــتم ر اقتربــت الــساعة وانــشق القمــ تكبیــرات أم القــرآن الفاتحــة وســورة 

ثم یذبح أضحیتھ أو ینحرھا البادي والسجود ویجلس ویتشھد ویسلم فیھما الركوع 
ر         ح أو نـح ن ذـب ك فـم والحاضر وأھل القرى والصحاري والمدن سواء في كل ذـل

بعــد دخــول الوقــت المــذكور وال  قبــل مــا ذكرنــا ففــرض علیــھ أن یــضحي وال بــد  
ھ     اإلمام وال لمراعاة تضحیتھ      معنى لمراعاة صالة   ھ علـی ك قوـل صالة  برھان ذـل اـل

  )٣(السالم أول ما نبدأ بھ في یومنا ھذا أن نصلي ثم نرجع فننحر و
 :المختار

واء أصـلى وراء             والراجح ھو أن الذبح ال یجوز إال بعد أن یصلى المضحى ـس
سجد          إمام أو صلى بنفسھ      رب ـم ى أـق صلین ـف راغ الـم فإن لم یصلى العید انتظـر ـف

 .إلى بیتھِ 
أن          "قال الشوكانى     ھ ـب ام وذبـح ر صـالة اإلـم م یعتـب ن ـل اب ـم ث الـب وقد تأول أحادـی

صالتھ  ،الذي یؤدي إلى فعلھا قبل وقتھاالمراد بھا الزجر عن التعجیل        فالتعلیق ـب
المــراد بــھ إال المــضحي فــي ھــذه األحادیــث لــیس  -صــلى اهللا علیــھ وآلــھ وســلم  -

ي            ،نفسھ ع النـب ھ و   -لكنھا لما كانت تقع صـالتھم ـم لم  صـلى اهللا علـی ة  ال -ـس متقدـم

                                                
صارى ت      ) ١ ن األـن ن الملـق ى ـب ن عـل ر ـب وم     ٥٤٤ص٣ ـ ج ٨٠٤الشرح الكبیر للرافعى عـم ذبح ـی ت اـل اب وـق  ـب

  ـ ط األولى ـ تحقیق حمدى عبد المجید إسماعیل السلفى ١٤١٠العید مكتبة الرشد الریاض 
 ھـــ ـ      ١٤٠١ دار الفكــر بیــروت  ٣٣٢ص٢ ھـــ ج٢٠٤األم ألبــى عبــداهللا محمــد بــن إدریــس الــشافعى ت   ) ٢

١٩٩٠  
  ٣٧٤ ص٧المحلى ج) ٣



 ٣٦

د  صالتھ صلى اهللا علیھ   وال متأخرة وقع التعلیق ب     ذي بـع  هوسلم بخالف العصر اـل
ذا                 د ـھ ى بـع ددة وال یخـف ات متـع د جماـع فإنھا تصلى صالة العید في المصر الواـح

ل ال      ي         فإنھ لم یثبت أن أـھ ع النـب د إال ـم صلون العـی انوا ال ـی ولھم ـك ن ـح ة وـم  -مدیـن
شمس        - وسلم   صلى اهللا علیھ   وع اـل وال یصلح للتمسك لمن لصاحب الذبح من طـل

أو من طلوع الفجر ما ورد من أن یوم النحر یوم ذبح ألنھ كالعام وأحادیث الباب 
 )١(خاصة فیبنى العام على الخاص 

ــووى  ـــال الـن ــذبحھا " :وق ــھ   فینبغـــى أن ـی ـــذ تجزـی ــام وحینئ  بعـــد صـــالتھ مـــع االـم
ر         " :قال ابن المنذر   ،باالجماع وم النـح ر ـی وع الفـج ل طـل وز قـب ا التـج وا أنـھ وأجمـع

 )٢(واختلفوا فیما بعد ذلك 
  - :آخر وقت التضحیة -ب 

  :إختلف الفقھاء فى تحدید ھذا الوقت 
ول ابـ  ،وقت التضحیة یوم النحر ویومان بعده :قال بعضعھم   ر   لـق ضـى   ر-ن عـم

  ،یومان بعد یوم األضحى أألضحیة -اهللا عنھما 
ي       شافعي واألوزاـع ال اـل ة    :وبھ قال أبو حنیفة وأحمد وجماعة وـق األضـحى أربـع

ده      ام بـع ر وثالثــة أـی وم النـح ام ـی الوا    ،أـی م ـق ن جماعــة أنـھ األضـحى یــوم   :وروي ـع
و          ،واحد وھو یوم النحر خاصة  ة وـھ ن ذي الحـج وم ـم ر ـی ى آـخ ذبح إـل ل اـل وقد قـی

  )٣(  ال دلیل علیھ وكل ھذه األقاویل مرویة عن السلفشاذ
  :وسبب اختالفھم 
الى      :شیئان أحدھما   ھ تـع ي قوـل ي ـف شھدوا  (اختالفھم في األیام المعلومات ما ـھ لـی

 )٤()منافع لھم ویذكروا اسم اهللا في أیام معلومات على ما رزقھم من بھیمة األنعام
 العشر األول من ذي الحجة  :وقیل ،ریوم النحر ویومان بعده وھو المشھو :فقیل

  :والسبب الثاني
لخطـــاب فـــي ھـــذه اآلیـــة لحـــدیث جبیـــر بـــن مطعـــم وذلـــك أنـــھ  امعارضـــة دلیـــل  

كـــل فجـــاج مكـــة منحـــر وكـــل " :ورد فیـــھ عنـــھ علیـــھ الـــصالة والـــسالم أنـــھ قـــال 
فمــن قــال فــي األیــام المعلومــات إنھــا یــوم النحــر ویومــان        " أیــام التــشریق ذبــح   

                                                
 بتصرف ٢١٥ ص٥نیل األوطار ج) ١
 ١١٠ ص١٣شرح النووى ج) ٢
  ٢٢١ ص ٣ والمغنى ج٣١٩ ص١بدایة المجتھد ج) ٣
  ٢٨سورة الحج ) ٤



 ٣٧

آلیـــة ورجـــح دلیـــل الخطـــاب فیھـــا علـــى الحـــدیث المـــذكور قـــال  بعـــده فـــي ھـــذه ا
ــال ال           ــة وـق ــدیث واآلـی ــین الـح ــع ـب ــن رأى الجـم ــام وـم ــذه األـی ــي ـھ ــر إال ـف ال نـح
معارضــــة بینھمــــا إذ حكمــــا زائــــدا علــــى مــــا فــــي اآلیــــة مــــع أن اآلیــــة لــــیس         
ــوز       ــال یـج ــك ـق ــھ ذـل ــصود مـن ــدیث المـق ــذبح والـح ــام اـل ــد أـی ــا تحدـی ــصود منـھ  المـق

ــوم الر   ــي الـی ــذبح ـف ــان  اـل ــع إذا ـك ــاق  إلااـب ــھ  تـف ــى أـن ــشریق  عـل ــام الـت ــن أـی وال  ،ـم
ــوم      ــة بعـــد ـی ــشریق وأنھـــا ثالـث ـــام الـت ــي أی ــام المعـــدودات ـھ ـــنھم أن األـی خـــالف بی

ـــال  ـــھ ـق ـــر أـن ـــن جبـی ـــعید ـب ـــن ـس ـــا روي ـع ـــر إال ـم ـــام " :النـح ـــن أـی ـــر ـم ـــوم النـح ـی
ـــام المعلومـــات علـــى القـــولین المتقـــدمین   ،التـــشریق وأمـــا  وإنمـــا اختلفـــوا فـــي األی

 : علـــى أن المعلومـــات ھـــي العـــشر األول قـــال ام النحـــر فقـــط فبنـــاءمـــن قـــال یـــو
ــر       ــوم العاـش ــي الـی ــا إال ـف ــذبح منـھ ــوز اـل ــھ ال یـج ــد أـن ــد انعـق ــاع ـق وإذا كـــان اإلجـم
ــوم      ــا ھـــو ـی ـــذبح إنـم ــب أن یكـــون ال ــذبح المنـــصوص علیھـــا فواـج وھـــي محـــل اـل

 )١( النحر فقط
ة   شافعیة والظاھری ول ال و ق راجح ھ حــر وأیــام   أن وقــت التــضحیة یــوم الن :وال

لم   صلى اهللا علیھ-جبیر بن مطعم عن النبي       التشریق الثالثة وذلك لحدیث     - وـس
 )٢(" كل أیام التشریق ذبح " :قال

شوكانى   ال ال وقــد دل الحــدیث علــى أن أیــام التــشریق كلھــا أیــام ذبــح وھــو         :ق
ـــدین     ـــاب العـی ـــي كـت ـــا ـف ـــالف فیـھ ــدم الـخ ـــد تـق ـــده وـق ـــام بـع ـــة أـی ـــر وثالـث ــوم النـح ـی

ـــي ـــي  وكـــذلك روي ف ـــھ - الھـــدى عـــن عل ـــام النحـــر   - رضـــى اهللا عن ـــال أی ـــھ ق أن
ـــام بعـــده  ـــة أی ـــھ فـــي شـــرح مـــسلم    ،یـــوم األضـــحى وثالث ـــووي عن وكـــذا حكـــاه الن

وحكـــاه أیـــضا عـــن جبیـــر بـــن مطعـــم وابـــن عبـــاس وعطـــاء والحـــسن البـــصري   
وعمــــر بــــن عبــــد العزیــــز وســــلیمان بــــن موســــى األســــدي فقیــــھ أھــــل الــــشام       

وحكــــاه صــــاحب الھــــدى عــــن عطــــاء    ومكحــــول والــــشافعي وداود الظــــاھري   
وروي مـــن وجھـــین مختلفـــین یـــشد أحـــدھما  :واألوزاعـــي وابـــن المنـــذر ثـــم قـــال

                                                
 ٣٢٠ ص١بدایة المجتھد ج) ١
ا         ) ٢ ن ـن ن وـع رو ـب ن عـم ى ـع ر     رواه أحمد وھو للدارقطني من حدیث سلیمان بن موـس ن جبـی ر ـع ن جبـی فع ـب

عــن النبــي صــلى اهللا علیــھ وآلــھ وســلم نحــوه حــدیث جبیــر بــن مطعــم أخرجــھ ابــن حبــان فــي صــحیحھ        
ن                ة ـب ناده معاوـی ي إـس رة وـف ي ھرـی دیث أـب ن ـح دي ـم ن ـع ناده ورواه اـب ي إـس تالف ـف والبیھقي وذكر االـخ

ال    یحیى الصدفي وھو ضعیف وذكره ابن أبي حاتم من حدیث أبي سعید وذكر عن أبیھ أ  ھ موضـوع ـق ـن
ان وصـلھ          ن حـب أن اـب ھ ـب اب عـن ابن القیم في الھدى إن حدیث جبیر بن مطعم منقطع ال یثبت وصلھ ویـج

شوكاني ـ ت ـ                  د اـل ن محـم ي ـب ن عـل د ـب ل األوطـار محـم لف نـی ا ـس ي صـحیحھ كـم ره ـف  ٥ ـ ج ١٢٥٥وذـك
  ١٩٧٣ دار الجیل بیروت ٢١٥ص



 ٣٨

كـــل منـــى منحـــر وكـــل   :أنـــھ قـــال - وســـلم  صـــلى اهللا علیـــھ-اآلخـــر عـــن النبـــي 
 )١( .أیام التشریق ذبح

 
 

  - : التضحیة لیال-ج 
ة وال          ھ المالكـی اء فمنعـت ھ الفقـھ ف فـی د اختـل یال فـق دى    وأما التضحیة ـل ى إـح ة ـف حنابـل

حنون      ك ال           " الروایتین قال ـس ال ماـل ال ـق یال ـق ضحي ـل ت فـی یال   قـل ضحى ـل ن   ـی وـم
  )٢( ضحى لیال في لیالي أیام النحر أعاد أضحیتھ

اس         ن عـب ن اـب ي  واستدلوا بما رواه الطبرانى فى معجمھ الكبیر ـع  صـلى  -أن النـب
 )٣(نھى أن یضحى لیال  -علیھ وسلم اهللا 

 )٤("  یأمن من الخطأ في الذبح ولعدم حضور الفقراءألنھ ال"وقالوا أیضا  
 والشافعیة والحنابلة فى الروایة األخرى عنھم والظاھریة إلى    )٥(وذھب الحنفیة    

واز الــذبح لــیال  ى تــضعیف قــول المخــالفین قــال    ،ـج  وقــد أطـال ابــن حــزم الــنفس ـف
ال م ،وأجاز أبو حنیفة والشافعي أن یضحى باللیل وھو قول عطاء      " علي ك   وـق اـل

ال      یضحى لیال ال یجوز أن   ائلھم ـق ال ـق م ـق وما نعلم لھذا القول حجة أصال إال أنـھ
ام      (اهللا تعالى    ة األنـع ن بھیـم  )ویذكروا اسم اهللا في أیام معلومات على ما رزقھم ـم

ل      :قالوا ذكر اللـی م ـی ي   فـل ال عـل ھ ألن اهللا        :ـق الى علـی ت اهللا تـع ام یمـق نھم إیـھ ذا ـم وـھ
ل        تعالى لم یذكر في ھذه اآلی      ي لـی ار وال ـف ي نـھ را ال ـف ة ذبحا وال تضحیة وال نـح

أفتــرى یحــرم ذكــره فــي  ،وإنمــا أمــر اهللا تعــالى بــذكره فــي تلــك األیــام المعلومــات 
الى   ،لیالیھن إن ھذا لعجب ومعاذ اهللا من ھذا        ولیس ھذا النص بمانع من ذكره تـع

ھ            ام كـل ا   ،وحمده على ما رزقنا من بھیمة األنعام في لیل أو نھار في الـع ذا مـم  وـھ
ام            ة أـی دا ثالـث م زـی حرفوا فیھ الكلم عن مواضعھ وال یختلفون فیمن حلف أن الیكـل

                                                
 السابق) ١
   دار صادر بیروت٧٣ ص٣المدونة الكبرى ج) ٢
ن            ) ٣ ظ الـمصنف ـم روى بلـف ھ وـی ر مـع ة آـخ وإسناده ضعیف بسبب سلیمان الخبائري المتروك الكذاب وجھاـل

ي             ر للرافـع شرح الكبـی اب اـل ریج كـت ي تـخ ر ـف در المنـی روایة عطاء ابن یسار مرسال بسند واه خالصة الـب
صاري ت      ن األـن ي بــن الملـق ن عـل ر ـب اض  ٣٨٤ ص٢ ج٨٠٤: لعـم د الرـی ى  ط األولــ١٤١٠: مكتبــة الرـش

 حمدي عبد المجید إسماعیل السلفي : المحقق
، المكتبــة التجاریــة الكبــرى ـ     ٣٥٠ ص٦فــیض القــدیر شــرح الجــامع الــصغیر لعبــد الــرؤوف المنــاوي ج  ) ٤

 ط ـ األولى١٣٥٦مصر ـ
 ٢٠٨ ص٤نصب الرایة ج) ٥



 ٣٩

وز     .أن اللیل یدخل في ذلك مع النھار       ر ال یـج ة النـح وقال قائل منھم لما كانت لیـل
ضحیة                ام الـت ائر أـی الي ـس ت لـی ھ كاـن ضحیة فـی وز الـت ھ تـج ان یوـم ا وـك التضحیة فیـھ

ذا منھ عین یاس كلھ باطل ثم لو كان حقا لكان ھ وھذا قیاس والق   :قال علي  ،كذلك
ھو مبدأ دخول وقت التضحیة وما قبلھ لیس وقتا للتضحیة     الباطل ألن یوم النحر   

وال فــي أن مــن طلــوع الــشمس إلــى أن یمــضي بعــد ابیــضاضھا وارتفاعھــا وقــت   
ا         واسع من یوم النحر ال تجوز فیھ التضحیة فیلزمھم أن یقیسوا على ذلك الیوم ـم

ت               بعده ك الوـق ل ذـل د ـمضي مـث  من أیام التضحیة فال یجیزوا التضحیة فیھا إال بـع
ن              ع ـم ك مـن وإال فقد تناقضوا وظھر فساد قولھم وما نعلم أحدا من السلف قبل ماـل

 )١(التضحیة لیال 
  :وسبب اختالفھم 
االشتراك الذي في اسم الیوم وذلك أن مرة یطلقھ العرب على النھار واللیلة مثل  

الي      )٢( )تمتعوا في داركم ثالثة أیام(لى قولھ تعا  ام دون اللـی ى األـی ھ عـل رة یطلـق وـم
م    )٣()سخرھا علیھم سبع لیال وثمانیة أیام حسوما    (مثل قولھ تعالى     ل اـس ن جـع  فـم

ات (الیوم یتناول اللیل مع النھار في قولھ تعالى          )ویذكروا اسم اهللا في أیام معلوـم
ذه         ي ـھ ار ـف ل والنـھ ذبح باللـی وم        قال یجوز اـل م الـی اول اـس یس یتـن ال ـل ن ـق ام وـم األـی

ال   ل     :اللیل في ھذه اآلیة ـق ر باللـی ذبح وال النـح وز اـل وم      ال یـج م الـی ل اـس والنظـر ـھ
ل             ؟أظھر في أحدھما من الثاني     ي اللـی ھ ـف ار مـن ي النـھ ر ـف ھ أظـھ ویشبھ أن یقال إـن

ل إال               ذبح باللـی ع اـل م یمـن ط ـل ار فـق ى النـھ ي عـل ة ـھ ي اآلـی ھ ـف  لكن إن سلمنا أن داللـت
م          بنحو ضعیف من إیجاب دلیل الخطاب وھو تعلیق ضد الحكم بضد مفھوم االـس
ن    وھذا النوع من أنواع الخطاب ھو من أضعفھا حتى أنھم قالوا ما قال بھ أحد ـم
د              ذبح وـق ي اـل المتكلمین إال الدقاق فقط إال أن یقول القائل إن األصل ھو الحظر ـف

  )٤( لیلثبت جوازه بالنھار فعلى من جوزه باللیل الد
  :المختار

ھ     تندوا علـی  وألن ،الصحیح ھو قول جمھور العلماء بعدم صحة الحدیث الذى اـس
 ، وأما أن الذابح لیال قد یخطـىء ،الیوم یطلق عند العرب ویراد منھ النھار واللیل     

ا        ل األحكــام بـھ صح تعلـی ذه حجــة ال ـی یال فـھ ود الفقــراء ـل دم وـج  واألفــضل أن ،وـع
 .- صلى اهللا علیھ وسلم -عل النبى یكون الذبح نھارا ألنھ ف

                                                
 ٣٧٩ ص٧المحلى ج) ١
  ٦٥سورة ھود ) ٢
  ٧الحاقة ) ٣
 ٣٢٠ ص١بدایة المجتھد ج) ٤



 ٤٠

  :تنبیھ
عرضــت لھــذه الــشروط ألوقــف القــارىء الكــریم مــن ھــدف الــشریعة فــى ھــذه        

 : ونستطیع أن نجمل تلك الغایات فى غایتین،الشعیرة العظیمة
 ونسكا یتقرب بھ إلى اهللا عز وجل وظھر ذلك ، كون ھذا العمل تعبدا هللا   :األولى 

  . الوقتفى اشتراط اإلخالص وتحدید
 ویتحقق ذلك مع تحقق ، التوسعة على النفس واألھل واألصدقاء والفقراء:الثانیة 

ام   (الشرط الثانى والثالث من الشروط السابقة      ة األنـع أن تكون األضحیة من بھیـم
  ) تكون سالمة من العیوبوأن -
وبقــى شــرط خــامس لــم أتحــدث عنــھ فــى ھــذا الفــصل وھــو بلــوغ األضــحیة ســنا    

ة                 فھ ،معینا صلحة راجـع ق ـم ة أو تحقـی ق العبودـی رد تحقـی شرط مـج ذا اـل ل ھدف ـھ
 ھذا ما أتناولھ فى الفصل الثالث من ھذا البحث ،إلى التوسعة على النفس واألھل   

 .إن شاء اهللا
 
 
 
 
  
 
 
 
  



 ٤١

 الفصل الثالث
 والتوقیف جتھاداشتراط السن فى األضحیة بین اال

  :تمھید
 -:معنى الشرط عند األصولیین

زم  ، فستر العورة شرط لصحة الصالة،ما یلزم من عدمھ عدم الحكم   الشرط     فیـل
صالة       م         ،من عدمھ عدم صـحة اـل ة الحـك ل لماھـی شرط وصـف مكـم ال   ، أى أن اـل ـق

ك              " الشاطبى   ضاه ذـل ا اقـت شروطھ فیـم ال لـم إن المراد بالشرط ما كان وصـفا مكـم
ان ا  ، أو فیما اقتضاه الحكم فیھ   ،المشروط ول أو مـك ل    كما نقول إن الـح اء مكـم لنـم

ى    ة الغـن ضائھ       ،لمقتضى الملك أو لحكـم ى اقـت ى ـف ل لوصـف الزـن  واإلـحصان مكـم
 ، والتــساوى فــى الحرمــة مكمـــل لمقتــضى القــصاص أو لحكمــة الزجـــر      ،للــرجم 

االنتــصاب  والطھــارة واالســتقبال وســتر العــورة مكملــة لفعــل الــصالة أو لحكمــة   
ة  وسواء علینا أكان وص. وما أشبھ ذلك،للمناجاة والخضوع   أو ،فا للسبب أو للعـل

 أو لغیــر ذلــك ممــا یتعلــق بــھ مقتــضى الخطــاب  ، أو لمحالھــا،المــسبب أو المعلــول
ون   ، فإنما ھو وصف من أوصاف ذلك المشروط    ،الشرعى ك أن یـك  ویلزم من ذـل
سائر    ، بحیث یعقل المشروط مع الغفلة عن الشروط       ،مغایرا لھ  نعكس ـك م ـی  وإن ـل

 وال فائــدة فــى التطویــل ھنــا فإنــھ  .تبــارااألوصــاف مــع الموصــوفات حقیقــة أو اع 
 )١(تقریر اصطالح 

  

                                                
 دار الفكــر ٢٦٣ ص١ ج٧٩٠فــى أصــول الــشریعة البــراھیم بــن موســى اللخمــى اللمــالكى ت    الموافقــات ) ١

 العربى ـ المكتبة التجاریة الكبرى ـ القاھرة 



 ٤٢

 المبحث األول
 :نصوص نبویة وأقوال العلماء فیھا

  -:األضحیة ص النبویة المبینة لسنالنصو :أوال
لم    -  عن جابر قال قال رسول اهللا      - ١ ذبحوا  ":-صلى اهللا علیھ وـس سنة ال ـت  إال ـم

 )١(  "أنإال أن یعسر علیكم فتذبحوا جذعة من الض
ال          -٢ ا ـق ازب رضـي اهللا عنھـم ي   : عن البراء بن ـع ا النـب ھ    - خطبـن صـلى اهللا علـی

من صلى صالتنا ونسك نسكنا فقد " :یوم األضحى بعد الصالة فقال -وسلم 
صالة          ل اـل و      فـ أصاب النسك ومن نسك قـب ال أـب ھ فـق سك ـل ار     ال ـن ن نـی ردة ـب ـب

ل أن أخـ          " :خال البراء  اتي قـب سكت ـش إني ـن ول اهللا ـف ا رـس ى ـی صالة   رج إـل اـل
ي     وعرفت أن الیوم یوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما یذبح ـف

صالة              ي اـل ل أن آـت ال " بیتي فذبحت شاتي وتغدیت قـب م    " :ـق اة لـح اتك ـش  ،ـش
فــإن عنــدنا عناقــا لنــا جذعــة ھــي أحــب إلــي مــن شــاتین     :قــال یــا رســول اهللا

 )٢("نعم ولن تجزي عن أحد بعدك  ":قال ؟أفتجزي عني
 ح ـذبار ـردة بن نیـبن أبا إ عن بشیر بن یسارواه مالك فى موطئھ ور  

یــوم األضــحى  -صــلى اهللا علیــھ وســلم   - ن یــذبح رســول اهللاأضــحیتھ قبــل 
رى  أمره  أ-صلى اهللا علیھ وسلم      - ن رسول اهللا  أفزعم   ن یعود بضحیة أـخ

جذعا ن لم تجد إال إو" قال " ال جذعا یا رسول اهللا  إال أجد   " :قال أبو بردة  
 )٣(فأذبح 

                                                
ن األضـحیة           ) ١ اب ـس داهللا      ١٥٥٥ ص٣ ج١٩٦٣صحیح مسلم كتاب األضاحى ـب ن عـب ابر ـب سند ـج د ـم  وأحـم

 ٣١٢ ص٣ج١٤٣٨٧
اب األضـاحى    ٣٢٥ ص١ ج٩١٢نحر صحیح البخارى كتاب العیدین باب األكل یوم ال ) ٢ سلم كـت  وصحیح ـم

ى        ١٥٥٢ ص٣ ج١٩٦١باب وقتھا    ام عـل ث اإلـم اب ـح دین كـت اب صـالة العـی  وسنن النسائى المجتبى كـت
 وســنن الــدارمى ھــو عبداللــد بــن عبــد الــرحمن ابــو محمــد         ١٩٠ ص٣ ج١٥٨١الــصدقة فــي الخطبــة   

  ١٠٩ ص٢ ج١٩٦٢الدارمى كتاب األضاحى باب في الذبح قبل اإلمام 
روت ـ   :  ـ دار الكتاب العربي ٢٥٥ت  ق    ١٤٠٧بـی م المحـق ى اـس ي    ::  ـ ط األوـل د زمرـل واز أحـم د  ، ـف خاـل

 السبع العلمي 
ام          ) ٣ اء  ٤٨٣ ص٢ ج١٠٢٧الموطأ كتاب الضحایا باب النھي عن ذبح الضحیة قبل اـنصراف االـم  دار إحـی

ق    ي مــصر المحـق راث العرـب د حــ     :: الـت سند أحـم اقي وانظــر ـم د الـب د فــؤاد عـب ن نیــار ج  محـم ردة ـب  ٣دیث ـب
  ٤٦٦ص



 ٤٣

ال        - ٣  ي ـق ي      :عن عقبة بن عامر الجھـن سم النـب لم     -ـق ھ وـس ین   -صـلى اهللا علـی ـب
صارت      ة   أصحابھ ضحایا ـف ة جذـع ة        لعقـب ول اهللا صـارت جذـع ا رـس ت ـی فقـل

 )١(  "ضح بھا" :قال
صلى اهللا علیھ وسلم  - أعطاني رسول اهللا ":رضي اهللا عنھ قال وعنھ أیضا  

ول اهللا     غنما أقسمھا ضحایا على أ     - ھ لرـس ود فذكرـت  - صحابھ فبقي منھا عـت
 )٢(" ضح بھا أنت " :فقال -صلى اهللا علیھ وسلم 

ھ      ذه      وثمة روایة عن عقبة بن عامر رضـي اهللا عـن صاصھ بـھ ا اخـت یس فیـھ ـل
بجــذع مــن  - صــلى اهللا علیــھ وســلم -ضــحینا مــع رســول اهللا  الرـخصة قــال 

 )٣(الضأن
سم رسـ    عن زید بن خالد الجھني قال      - ٤ لم     - ول اهللا ـق ھ وـس ي   -صـلى اهللا علـی ـف

ھ       " أصحابھ ضحایا فأعطاني عتودا جذعا قال     ھ إـن ت ـل ھ فقـل ھ إلـی ت ـب فرجـع
 )٤( فضحیت بھ "ضح بھ" : قال"جذع 

عد  - صلى اهللا علیھ وسلم - عن ابن عباس أن رسول اهللا   - ٥  ي    أعطى ـس ن أـب ـب
 )٥(وقاص جذعا من المعز فأمره أن یضحي بھ 

بــل أن یغــدو إلــى   قذبــح أضــحیتھ   أشــقریم أن عــویمر بــن   عــن عبــاد بــن تمــ  - ٦
فــأمره أن یعــود  -صــلى اهللا علیــھ وســلم   -المــصلى فــذكر ذلــك لرســول اهللا  

 )١(بأضحیة أخرى

                                                
 ٢١١٠ ص٥ ج٥٢٢٧صحیح البخارى كتاب األضاحى باب قسمة اإلمام األضاحي بین الناس ) ١
ن       ) ٢ ود ـم د العـت و عبـی قال البیھقى تعلیقا على ھذه الروایة رواه البخاري في الصحیح عن قتیبة وغیره قال أـب

ز ال     أوالد المعز وھو ما قد شب وقوي قال الشیخ رحمھ اهللا وھذا      ن المـع ة ـم ز فالجذـع  إذا كان من المـع
ن              د ـب ى أحـم رى للبیھـق سنن الكـب ث اـل دیث اللـی ي ـح ك ـف د روي ذـل تجزي لغیره فكأنھا كانت رخصة لھ وـق

 – ١٤١٤ مكتبــة دار البــاز مكــة المكرمــة ســنة  ٤٥٨الحــسین بــن علــي بــن موســى أبــو بكــر البیھقــي ت  
حایا حمــد بــن الحــسین بــن علــي بــن    كتــاب الــض٢٦٩ ص٩ محمــد عبــد القــادر عطــا ج : المحقــق١٩٩٤

 .موسى أبو بكر البیھقي باب ال یجزي الجذع إال من الضأن وحدھا ویجزي الثني من المعز واإلبل
 ٢٧٠السابق ص) ٣
ــضحایا       ) ٤ ــي اـل ــسن ـف ــن اـل ــوز ـم ــا یـج ــاب ـم ــضحایا ـب ــاب اـل ــى داود كـت ــنن اـب ــد ٩٥ ص٣ ج٢٧٩٨ـس  وأحـم

الحــدیث رواه أبــو داود بإســناد جیــد حــسن  ھــذا كــالم البیھقــى وھــذا :  قــال النــووى١٩٤ ص٥ج٢١٧٣٦
ره      ى وغـی ولیس فیھ روایة أبى داود من المعز ولكنھ معلوم من قولھ عتود وھذا التأویل الذى قالھ البیھـق

  ١١٩ ص١٣متعین شرح النووى ج
ــي ت        ) ٥ ــد الطبراـن ــن أحـم ــلیمان ـب ــم ـس ــو القاـس ــط أـب ــى األوـس ــم الطبراـن  دار ٨٩٧٤ ١٢ ص٩ ج٣٦٠معـج

اھرة   ق ١٤١٥الحرمین الـق د        :: المحـق ن محـم وض اهللا ـب ن ـع سیني       ،طـارق ـب راھیم الـح ن إـب سن ـب د المـح عـب
ـــارى ج    ـــتح الب ــنده ضـــعف ف ــى رواه ١٤ ص١٠ورواه الحـــاكم مـــن حـــدیث عائـــشة وفـــي ـس ـــال الھیثـم  ق

د         ع الزواـئ ك مجـم ع ذـل دیث ـم الطبراني في الكبیر واألوسط وفیھ ابن لھیعة وفیھ ضعف ولكنھ حسن الـح
 ٢٠ ص٤ج



 ٤٤

یرد علینا ألف من الشاء لم لو  " :مران بن حصین رضي اهللا عنھ قالعن ع -٧ 
 )٢( "لما أضحي إال بجذع من الضأن 

الــضأن  الجــذع مــن " :نــھ قــال بــراھیم إ حنیفــة عــن حمــاد عــن ا   وروى أبــو
 )٣(" ذا كان عظیما إ یجزىء

ول اهللا            - ٨ ة أن رـس ن جھیـن ھ    -عن سعید بن المسیب عن رجل ـم صـلى اهللا علـی
 )٤(" الجذع من الضأن یجزي في األضاحي "  :قال -وسلم 

علینــا مجاشــع بــن مــسعود   م بــن كلیــب عــن أبیــھ قــال كنــا فــي أو    عــن عاصــ - ٩ 
ســمعت  :فعــزت الغــنم فقــال  -صــلى اهللا علیــھ وســلم   - صــاحب رســول اهللا 

یــوفي الجــذع ممــا یــوفي منــھ   ":یقــول - صــلى اهللا علیــھ وســلم - رســول اهللا
 )٥("  الثني

 وقــد رویــت آثــار عــن بعــض الــصحابة والتــابعین تبــیح األضــحیة بجذعــة       -١٠ 
سیب    الضأن فعن معاذ بن عبد اهللا بن خبیب الجھني قال سألت سعید بن الـم

 )٦( من الضأن فقال ضح بھ عن الجذع
 -  عــن أم بــالل أمــرأة مــن أســلم وكــان أبوھــا یــوم الحدیبیــة مــع رســول اهللا - ١١ 

" :- صــلى اهللا علیــھ وســلم - قــال رســول اهللا :قالــت -صــلى اهللا علیــھ وســلم 
ورواه أبو ضمرة عن محمد بن أبي   "ضحوا بالجذع من الضأن فإنھ جائز  

                                                                                                                                 
ن               لم یختلف عن ما ) ١ یم ـع ن تـم اد ـب ن عـب عید ـع ن ـس ى ـب ن یحـی لمة ـع ن ـس اد ـب دیث ورواه حـم ذا الـح لك في ـھ

ر                  ر ذـك و عـم ال أـب د ـق لم أن یعـی ھ وـس ي صـلى اهللا علـی أمره النـب صلي ـف ل أن ـی عویمر بن أشقر أنھ ذبح قـب
ل وأظـن                    قر مرـس ن أـش ویمر ـب ن ـع ذا ـع یم ـھ ن تـم اد ـب دیث عـب ین أن ـح ن مـع ى ـب أحمد بن زھیر عن یحـی

قر    یحیى بن معین إن    ن أـش ویمر ـب ما قال ذلك من أجل روایة مالك ھذه عن یحیى عن عباد بن تمیم أن ـع
ھ           م أـن ل العـل ن أـھ د ـم ھ أـح ذبح أضحیتھ وظاھر ھذا اللفظ االنقطاع ألن عباد بن تمیم ال یجوز أن یظـن ـب
دراوردي      ز اـل أدرك ذلك الوقت ولكنھ ممكن أن یدرك عویمر بن أشقر فقد روى ھذا الحدیث عبد العزـی

 یحیــى بــن ســعید عــن عبــاد بــن تمــیم أن عــویمر بــن أشــقر أخبــره أنــھ ذبــح قبــل الــصالة وذكــر ذلــك    عــن
ن  =لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بعدما صلى فأمره أن یعید أضحیتھ وھذه الروایة مع   روایة حماد ـب

د            م التمھـی ھ واهللا أعـل م ـیصب فـی ك ظـن ـل ي ذـل ھ ـف  ٢٥٣ ج٩٢٧سلمة تدل على غلط یحیى بن معین وقوـل
 . ٢٢٩ص 

 ٢٧٠ ص٩سنن البیھقى ج) ٢
 دار الكتــب العلمیــة  ١٨٢ ت ٦٣ ص١ ج٣١٥كتــاب اآلثــار عقــوب بــن إبــراھیم األنــصاري أبــو یوســف    ) ٣

 أبو الوفا:  المحقق١٣٥٥بیروت
 ٢٧٠ ص٩سنن الیھقى ج) ٤
وحــدیث مجاشــع بــن ســلیم فــي   :  ورواه أیــضا أبــو داود وابــن ماجــھ قــال الــشوكانى  ٢٧٠ ص٩البیھقــى ج) ٥

و                إسن ال أـب ھ وـق أس ـب د ال ـب ام أحـم ال اإلـم رد وـق ھ إذا انـف تج ـب دیني ال یـح ن الـم اده عاصم ابن كلیب قال اـب
 ٢٠٣ ص٥حاتم الرازي صالح وأخرج لھ مسلم نیل األوطار ج

 ٢٧٠ ص٩سنن البیھقى ج) ٦



 ٤٥

صــلى اهللا  - ل بنــت ھــالل أن النبــيأخبرتنــي أم بــال" :یحیــى عــن أمــھ قالــت
 )١(" یجوز الجذع من الضان أضحیة " :قال - علیھ وسلم

ال            - ١٢ اش ـق ي كـب ن أـب دام ـع ى     " : عن عبد الرحمن بن ـك ذعانا إـل ا ـج ت غنـم جلـب
" :المدینــة فكــسدت علــي فلقیــت أبــا ھریــرة رضــي اهللا عنــھ فأخبرتــھ فقــال       

ت األضـحیة   ن" :یقول -صلى اهللا علیھ وسلم   - سمعت رسول اهللا   عم أو نعـم
 )٢(الجذع من الضأن قال فانتھبھا الناس 

ال   - ١٣ ي       عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ ـق ى النـب سالم إـل ھ اـل ل علـی اء جبرـی  - ـج
ذا   " :یوم األضحى فقال  -صلى اهللا علیھ وسلم      سكنا ـھ ت ـن ال  ؟كیف رأـی " :ـق

نیة لقد باھى بھ أھل السماء واعلم یا محمد أن الجذع من الضأن خیر من الث
سالم      ھ اـل راھیم علـی من اإلبل والبقر ولو علم اهللا ذبحا أفضل منھ لفدى بھ إـب

)٣( 
عن یزید بن عبد اهللا بن قسیط أن سعید بن المسیب حدثھ أن بعض أزواج  - ١٤ 

لم         - رسول اهللا  ھ وـس ول   -صـلى اهللا علـی ت تـق ن    :" كاـن ذع ـم ألن أضـحي بـج
 )٤(أضحي بمسنة من المعزأن الضأن أحب إلي من 

ول اهللا       - ١٥ ھ    -  عن عباد بن أبي الدرداء عن أبیھ قال أھدي لرـس صـلى اهللا علـی
 )٥(كبشان جذعان أملحان فضح بھما  -وسلم 

ول اهللا     - ١٦ ع رـس ا ـم لم     - وعن أبي ھریرة قال كـن ھ وـس ا   -صـلى اهللا علـی جلوـس
ید وجـ           فجاءه رجل  مین ـس نم ـس ن الـغ ذع ـم زول    ذ فدخل بـج ضأن مـھ ن اـل ع ـم

                                                
نن البیھقــى ج ) ١ ن أبیھــا یجــوز      ٢٧١ ص٩ـس الل األســلمیة المدنیــة روت ـع ن أبــي ـھ الل بنــت ھــالل ـب  وأم ـب

ة       الج ة ثـق ي تابعـی ال العجـل ا ـق ال  ذع من الضأن أضحیة روى محمد بن أبي یحیى األسلمي عن أمھ عنـھ ـق
ي صـلى اهللا              ن النـب ا ـع ن روایتـھ دیثا ـم ي ـح ري والبیھـق ر الطـب ن جرـی ر ـب روى أحمد في مسنده وأبو جعـف
و                  ر أـب ن حـج ي ـب ن عـل د ـب افظ أحـم ذیب للـح ذیب التـھ صحابة تـھ ي اـل ذلك ـف ر ـك ا وذـك ر أبیـھ لم ذـك ھ وـس  علـی

روت   ٨٥٢الفضل العسقالني الشافعي ت      ر بـی ة  ٤٨٧ ص١٢ ج١٩٨٤ – ١٤٠٤ دار الفـك م الطبـع ::  رـق
 األولى

د عن          فال البیھقى قال أبو عیسى    ) ٢ ن واق ان ب ال البخاري عثم ال ق ھ ق بلغني عن أبي عیسى الترمذي أن
رة    ٢٧١ ص ٩ سنن البیھقى ج   أبي ھریرة موقوفا   ي ھرـی دیث أـب ن ـح ھ   قال بن حجررواه الترمذي ـم  وفـی

  ١٣٩ ص٤قصة وقال غریب وقد روي موقوفا تلخیص الحبیر ج
ز                 ) ٣ ة من المع ر من الثنی ضأن خی ھ والجذع من ال ورواه أیضا أبو جعفر السمناني عن إسحاق زاد فی

 ٢٧٠ ص٩ سنن البیھقى جوإسحاق ینفرد بھ وفي حدیثھ ضعف
ن ع         ٢٧١ ص ٩سنن البیھقى ج  )٤ د ب سار عن یزی ن ی ن إسحاق ب ن      ورواه محمد ب ن قسیط عن ب د اهللا ب ب

 المسیب عن أم سلمة زوج النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ادة          ٢٧١ ص ٩البیھقى ج ) ٥ ھ عـب ال ـل ا یـق درداء ابـن ي اـل ذا ال أـعرف أـب  قال ابن أبى حاتم قال أبي كعسر ما ـھ

ران                     ن مـھ س ـب ن إدرـی ن ـب د ـب ن محـم رحمن ـب د اـل اتم لعـب ى ـح ن أـب ل اـب ى عـل ي لیـل ن أـب الیط اـب وھذا من تـخ
 محب الدین الخطیب:: المحقق١٤٠٥ دار المعرفة بیروت ٣٢٧ ت ٤٠ ص٢ أبو محمد جالرازي



 ٤٦

ھذا جذع من الضأن مھزول خسیس وھذا جذع   :خسیس فقال یا رسول اهللا    
ضــح بــھ فــان هللا " :قــال ؟مــن المعــز ســمین ســید وھــو خیرھمــا أفأضــحى بــھ 

 )١(الخیر
ول اهللا          - ١٧ ول أن رـس ن مكـح سار ـع ن ـی لیمان ـب  - روى ابن حزم من طریق ـس

" ضحوا بالجذعة من الضأن والثنیة من المعز" :قال -صلى اهللا علیھ وسلم 
)٢( 

 
 :ات مع ھذه النصوصوقف :ثانیا

م مــن ظــاھر حــدیث جــابر  - ١  أنــھ ال یجــوز ذبــح غیــر )ال تــذبحوا إال مــسنة( یفـھ
دم                   ة ـع ى حاـل اعز إال ـف ضأن والـم ن اـل ذع ـم ى الـج المسنة ویدخل فى ذلك النـھ

  ،كما سیأتى  وھذا ما ذھب إلیھ بعض الفقھاء،وجود المسنة
التضحیة بما عدا المسنة ال تذبحوا نھى عن " وال یخفى أن قولھ " قال الشوكانى 

ن     د ـم مما دونھا وذبح الجذعة مقید بتعسر المسنة فال یجزىء مع عدمھ وال ـب
  )٣( "مقتض للتأویل المذكور

ور   "والجمع بین النصوص یقضى بصرف النص عن ظـاھره    ال الجمـھ ذا  " :ـق ـھ
ــدیره     ــضل وتـق ــتحباب واألـف ــى االـس ــول عـل ــدیث محـم ــم أن  " الـح ــستحب لـك ـی

ضأن      " فان عجزتم فجذعة ضأن      التذبحوا إال مسنة   ة اـل ع جذـع ھ مـن یس فـی وـل
ور    ،وأنھا ال تجزى بحال    ى ظـاھره ألن الجمـھ  وقد أجمعت األمة أنھ لیس عـل

ھ           ره وعدـم ود غـی ع وـج ضأن ـم رى    ،یجوزون الجذع من اـل ر والزـھ ن عـم  واـب
 فتعــین تأویــل الحــدیث علــى مــا ذكرنــا مــن  ،یمنعانــھ مــع وجــود غیــره وعدمــھ 

 )٤(االستحباب واهللا أعلم 
لم     -  إن المرجع في األحكام إنما ھو إلى النبي   - ٢ ھ وـس د    -صـلى اهللا علـی ھ ـق وأـن

ذر وأن خطابــھ             ر ـع ان بغـی و ـك ھ وـل ره مـن ع غـی م ویمـن ھ بحـك یـخص بـعض أمـت
شعر                سیاق ـی ل الـخصوصیة ألن اـل ر دلـی ى یظـھ ین حـت للواحد یعم جمیع المكلـف

یصھ بذلك لما بأن قولھ ألبي بردة ضح بھ أي بالجذع ولو كان یفھم منھ تخص
                                                

 ٢٠ ص٤رواه أبو یعلي من روایة حنش العبدي ولم أجد من ترجمھ مجمع الزوائد ج) ١
ي    ٣٥٦ ص٧ھذا الحدیث مرسل حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود ج    ) ٢ وب الزرـع ر أـی  لمحمد بن أبي بـك

  ط الثانیة ١٩٩٥ – ١٤١٥ الكتب العلمیة بیروت  دار٧٥١أبو عبد اهللا ت 
 ٢٠٢ ص٥نیل األوطار ج) ٣
 ١١٧ ص١٣شرح النووى على صحیح مسلم ج) ٤



 ٤٧

 بعدك ویحتمل أن تكون فائدة ذلك  إلى أن یقول لھ ولن تجزى عن أحد    أحتاج
ظ              رد اللـف ن مـج أخوذ ـم ك ـم ذكور ال أن ذـل م الـم ي الحـك ھ ـف قطع إلحاق غیره ـب

 )١(وھو قوي 
ى       - ٣ تص النـب لم    - وقد اـخ ھ وـس ا       - صـلى اهللا علـی الجواز كـم ار ـب ن نـی ردة ـب ا ـب  أـب

 وأبـــاح ذلـــك لغیرھمـــا دون ،وایـــاتاخـــتص عقبـــة بـــن عـــامر فـــى بعـــض الر 
  ؟اختصاص فھل كان األمر ممنوعا ثم نسخ الحظر

ت        " :قال ابن حجر فى بیان ذلك      ذین ثبـت ضھم أن اـل الم بـع ى ـك ع ـف د وـق وـق
ى            لھم الرخصة أربعة أو خمسة واستشكل الجمع ولیس بمشكل فإن األحادیث الـت

صحیحین   وردت فى ذلك لیس فیھا التصریح بالنفى إال فى قصة أبى برد          ى اـل ة ـف
د أخــرج أبــو داود         دا ذلــك فـق ا مــا ـع امر فــى البیھقــى، وأـم ة بــن ـع ى قــصة عقـب وـف

ى              د أن النـب ن خاـل د ـب دیث زـی ن ـح ھ    –وأحمد وصححھ ابن حبان ـم صـلى اهللا علـی
نعم ضح بھ :  قال؟إنھ جذع أفأضحى بھ: ضح بھ فقلت:  أعطاه جذعًا فقال-وسلم

ى صـحیح         "  د، وـف ظ أحـم ھ لـف ضحیت ـب ھ، ـف ضحى ـب ھ مــن     ـف ن ماـج ان واـب ن حـب اـب
وم                  دوا ـی ل أن یـغ ح أضـحیتھ قـب ھ ذـب قر أـن ن أـش ویمر ـب ن ـع یم ـب ن تـم اد ـب طریق عـب

 أن یعیــد أضــحیتھ مــرة أخــرى، -صــلى اهللا علیــھ وســلم –األضــحى فــأمره النبــى 
اس أن النبــى       دیث ابــن عـب ط مــن ـح ى فــى األوـس د الطبراـن صـلى اهللا علیــھ   –وعـن

 المعــز فــأمره أن یــضحى بــھ،     وقــاص جــذعًا مــن   أبــى أعطــى ســعد بــن  -وســلم
ن           اكم ـم ى والـح ى یعـل نده ضـعف، وألـب ى ـس وأخرجھ الحاكم من حدیث عائشة وـف
ذا        حدیث أبى ھریرة أن رجًال قال یارسول اهللا ھذا جذع من الضأن مھزول، وـھ

ال  ؟جذع من المعز سمین وھو خیرھما أفأضحى بھ    ر    " :ـق إن هللا الخـی ھ ـف  "ضـح ـب
ردة    والحق أنھ ال مناف   . وفى سنده ضعف   ي ـب اة بین ھذه األحادیث وبین حدیثي أـب

ن                 ذع ـم أن الـج شرع ـب رر اـل م تـق ر ـث داء األـم ي ابـت ك ـف وعقبة الحتمال أن یكون ذـل
ك ألن      ت ذـل ا قـل المعز ال یجزي واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك وإنـم
ا              شاركة إنـم ك والـم ي ذـل ردة ـف بعض الناس زعموا أن ھؤالء شاركوا عقبة وأبا ـب

لق األجزاء ال في خصوص منع الغیر ومنھم من زاد فیھم عویمر       وقعت في مط  
بــن أشــقر ولــیس فــي حدیثــھ إال مطلــق اإلعــادة لكونــھ ذبــح قبــل الــصالة وأمــا مــا    

ول اهللا     صاري أن رـس ھ    - أخرجھ بن ماجة من حدیث أبي زید األـن صـلى اهللا علـی
ذا  ف" اذبحھا ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك :" قال لرجل من األنصار  -وسلم   ـھ

صار        ن األـن ھ ـم ار فإـن ن نـی ردة ـب ى       ،یحمل على أنھ أبو ـب و یعـل ھ أـب ا أخرـج ذا ـم وـك

                                                
 ١٦ ص١٠فتح البارى ج) ١



 ٤٨

ال      ة أن رـج ي جحیـف ول اهللا      والطبراني من حدیث أـب ال رـس صالة فـق ل اـل ح قـب  - ذـب
ك     " :-صلى اهللا علیھ وسلم      ال " ال تجزى عـن ال    :ـق ة فـق دي جذـع زى تجـ " :أن عـن

ر إ   فلم یثبت اإلجزاء ألحد كبعدعن أحد عنك وال تجزى    ن الغـی ي  ونفیھ ـع ال ألـب
ھ     ا واهللا       ،بردة وعقبة وأن تعذر الجمع الذي قدمـت ردة أصـح مخرـج ي ـب دیث أـب فـح

 .أعلم
شف           " قال الفاكھي    م وـك ذا الحـك ردة بـھ ي ـب ینبغي النظر في اختصاص أـب

دھما :أن فیھ وجھین :بأن الماوردي قال :السر فیھ وأجیب  ل     : أـح ان قـب ك ـك أن ذـل
 استقرار الشرع فاستثنى 

ي األول                وا ت وـف واه قـل ن ـس زه عـم ا مـی ھ ـم وص نیـت ھ وخـل لثاني أنھ علم من طاعـت
نظــر ألنــھ لــو كــان ســابقا المتنــع وقــوع ذلــك لغیــره بعــد التــصریح بعــدم األجــزاء  

 ) ١(لغیره والفرض ثبوت األجزاء لعدد غیره كما تقدم 
 ، والناظر إلى ھذه النصوص یلحظ أن جلھا یتحدث عن الجذعة من الضأن       -٤

ف   م أـق م إال الحــدیث        وـل اعز اللـھ ة الـم ضحیة بجذـع ین حكــم الـت ص یـب ى ـن  عـل
ز       " المرسل   ن المـع ة ـم ضأن والثنـی یؤخذ )٢(" ضحوا بالجذعة من اـل ن    ـس ـم

ھــذا الحــدیث بمفھــوم المخالفــة أنــھ ال یجــوز التــضحیة بمــا دون المــسنة مــن  
ذا          ، وھذا رأى جمھور العلماء    ،الماعز ى ـھ اع عـل د اإلجـم ن رـش ى ـب  بل ادـع
 )٣(" ھم أجمعــوا علــى أنــھ ال یجــوز الجــذع مــن المعــز بــل الثنــي  فــإن" فقــال 

واز                   الوا بـج شافعیة فـق د اـل ھ عـن و وـج ى وـھ الف عطـاء واألوزاـع د ـخ ولكن ـق
 .زالتضحیة بالجذعة من الماع

ول           " قال ابن حجر    و ـق زي وـھ ز ال یـج ن المـع ذع ـم وفي الحدیث أن الـج
 لـــبعض الجمھـــور وعـــن عطـــاء وصـــاحبھ األوزاعـــي یجـــوز مطلقـــا وھـــو وجـــھ 

ط وأغـ    ،الشافعیة حكاه الرافعي  اذ أو غـل و ـش ى    وقال النووي وـھ اض فحـك رب عـی
ون       اإلجماع على عدم اإل    ل أن یـك ن یحتـم جزاء قیل واألجزاء مصادر النص ولـك

ك              ي ذـل ھ ـف ن أذن ـل زاء ـم ى األـج ى نـف ون معـن قائلھ قید ذلك بمن لم یجد غیره ویـك
 )٤(محموال على من وجد 

                                                
 .١٥ ص ١٠ البارى جفتح) ١(
 سبق تخریجھ ) ٢
 ٣١٧ ص١بدایة المجتھد ج) ٣
 ١٥ص ١٠فتح البارى ج) ٤



 ٤٩

دثین   ،احة حدیث سعد بن أبى وقاص المتقدم  ویشھد لعطاء ومن قال باإلب     ن المـح  ولـك
د إن    ،اختلفوا فى قبول ھذه الروایة فمنھم من ضعفھا ومنھم من حسنھا      ا بـع ا فیـم  وسیأتى رأیـن

  .شاء اهللا

  



 ٥٠

 المبحث الثانى
 آراء الفقھاء فى سن األضحیة

 : السن فى اإلبل-أ 
ساقطت       ى ـت ة الـت وق الھرـم ال   تجزىء فى اإلبل المسنة وھى الـن نانھا ـق  أـس

 )١(.المِسنة التي قد ُأكل َأسناُنھا النوق :"أبو عمرو 
ى              نین وـھ س ـس ت خـم ا بلـغ ى ـم واتفق الفقھاء على أن المسنة من اإلبل ـھ

 )٢(التى تجزى فى األضحیة 
ث             " قال ابن قدامة     ك واللـی ال ماـل ذا ـق نین وبـھ س ـس ھ خـم ا ـل ل ـم وثني اإلـب

  )٣("  والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي
قــال النــووى ونقــل  " ولــیس فــى المــسألة إجمــاع كمــا یتــوھم الــبعض بــل     

ذع مــن االبــل       ھ قــال یجــزى الـج درى وغیــره مــن أصـحابنا عــن األوزاعــى أـن العـب
 )٤(والبقر والمعز والضأن وحكى ھذا عن عطاء 

ى       وقد یـ   ول عـل ى لـق ھ   -ستدل لعطـاء واألوزاـع د روى  - رضـى اهللا عـن  فـق
ز       " :لیا قال جعفر بن محمد عن أبیھ أن ع       ن المـع ر وـم ن البـق دن وـم یجزي من الـب

  )٥(الثنى فصاعدا 
 : سن البقر المجزى فى األضحیة-ب 

ذا          اموس وـھ ر والـج الثنى من البقر والجاموس ما كان ابن حولین من البـق
 .عند الحنفیة والشافعیة والحنابلة

  . ما لھ ثالث سنین ودخل فى الرابعة،الثنى من البقر" وقالت المالكیة 
 وكــذا مــن ، فــى الثانیــة اتفاقــا مــا لــھ ســنة ودخــل :ثنــى مــن الــضأن وال-ج 

شھور           ،المعز عند الحنفیة والمالكیة والحنابلة     ى الـم الوا ـف ث ـق شافعیة حـی ا لـل  خالـف
 "  الثنى من المعز ما لھ سنتان ودخل فى الثالثة :عنھم

                                                
 مكــرم بــن منظــور األفریقــى المــصرى ط دار صــادر  ألبــى الفــضل جمــال الــدین محمــد بــن لــسان العــرب ) ١

  بتصرف٣٩١ ص٧ج ١٩٩٢ ھـ ـ ١٤١٢بیروت 
 ٣ المغنــى ج ٤٩٣ ص٢ المبــسوط ج ٢٢١ ص٢ األم ج٦٩ ص٣ المدونــة ج ١١ ص٥الــدین الخــالص ج ) ٢

 ٢٩٥ص
  ٢٩٥ ص٣المغنى ج) ٣
  ١١٧ ص١٣شرح النووى ج) ٤
  ٣٦٦ ص٧حكم ابن حزم على ھذه الروایة بأنھا واھیة المحلى ج) ٥



 ٥١

ة    ن ا )١(وقد تقدم ثمة خالف فى حكم األضحیة بالجذـع اعز    ـم ضأن والـم ـل
 :ویمكن أن نلخص آراءھم فى ثالث

 جــواز األضــحیة بالجــذع مــن كــل شــىء وھــو قــول عطــاء     :القــول األول
 )٢(واألوزاعى ووجھ عند الشافعیة 

 ، الــذى یجــزىء فــى األضــحیة الثنــى مــن اإلبــل والبقــر والمــاعز     :الثــانى
 )٣(وتجزىء الجذعة من الضأن وھو قول جماھیر الفقھاء 

ول          عدم جو  :الثالث ذا ـق ة وـھ از الجذع وال تجزىء فى األضـحیة إال الثنـی
  وابن حزم )٤(ابن عمر والزھرى 

ا           ك بـم وقد انتصر ابن حزم لرأیھ ھذا فى كتابھ المحلى حیث دلل على ذـل
 :یأتى

                                                
ألت بـعض أ      " جاء فى المغنى  ) ١ ول ـس ى یـق معت أـب م وـس ضأن إذا     ھـ قال أبو القاـس ون اـل ف تعرـف ة كـی ل البادـی

د         ھ ـق م أـن ره عـل ى ظـھ صوفة عـل أجذع ؟ قال ال تزال الصوفة قائمة على ظھره ما دام حمال فااذا نامت اـل
ا             رة إذا صـار لـھ ة، والبـق ة،     أجذع، وثنى المعز إذا تمت لھ سنة ودخل فى الثانـی ى الثالـث ت ـف نتان ودخـل ـس

واإلبــل إذا كمــل لھــا خمــس ســنین ودخلــت فــى الــسادسة، قــال األصــمعى وأبــو زیــاد الكالبــى وأبــو زیــد     
ى       : األنصارى ذ ثـن و حینـئ ھ فـھ ى ثنیـت ا  وإذا مضت السنة الخامسة على البعیر ودخل فى السادسة والـق إنـم

نتا  ال       سمى ثنیا ألنھ القى ثنیتھ، وأما البقرة فھى التنى لھا ـس لم ـ ـق ھ وـس ى ـ صـلى اهللا علـی ال :" ن ألن النـب
ع     ) سبق تخریجھ" (تذبحوا إال مسنة     ال وكـی نتان، وـق ا ـس ى لـھ ون     : ومسنة البقر اـل ضأن یـك ن اـل ذع ـم الـج

  دار الفكر بیروت ٣٤٩ ص٩ابن سبعة أشھر أو ستة أشھر المغنى البن قدامة ج
ن        وقال بن حزم والجذع من الضأن والماعز والظباء والبقر ھ          اني ـم ي الـث ل ـف امال ودـخ ا ـك م عاـم و ما أـت

أعوامــھ فــال یــزال جــذعا حتــى یــتم عــامین ویــدخل فــي الثالــث فیكــون ثنیــا حینئــذ ھكــذا قــال فــي الــضأن      
ي             ة ـف و ثـق ة وـھ ن قتیـب ھ اـب ة وقاـل ي اللـغ م ـف ل العـل والماعز ینوي واألصمعي وأبو عبید وھؤالء عدول أـھ

اء    دینھ وعلمھ وقال العدبس الكالبي وأبو فقعس ا   ر والظـب ي البـق ألسدي وھما ثقتان في اللغة وقال ذلك ـف
ي                     ل ـف نین ودـخ ع ـس ل أرـب ا أكـم ل ـم ن اإلـب ذع ـم ة والـج م باللـغ ل العـل ن أـھ ا ـم ھ مخالـف أبو فقعس وال نعلم ـل

ا ھــذا مــا ال ـخالف فیــھ       سادسة فیكــون ثنـی ذع إلــى أن یــدخل اـل سة فھــو ـج ) ٣٦١ ص٧المحلــى ج) (الخاـم
شرة   = الجذع من الضأن فقیل ابن سبعة أشھر أو ثمانیة وقیل وقال ابن عبد البر واختلف في سن    ن ـع اـب

ائم             ن البـھ ع ـم ن تـق وقیل ما بین الستة أشھر إلى العشر أشھر وقیل ما بین ثمانیة أشھر إلى سنة وأول ـس
و                 نانھ فـھ توت أـس إذا اـس اع ـف و رـب ت فـھ ة إذا وقـع فھو جذع والسن الثانیة إذا وقعت فھو ثني والسن الثالـث

ذح     قارح من ذو   ات الحافر ومن اإلبل بازل ومن الغنم ضالع قالوا وأما أوالد الضأن فھي الـخروف والـب
ز           د المـع ى وـل ى عـل والحمل ویقال رخل فإذا أتى علیھ الحول فالذكر كبش واألنثى نعجة وضـانیة وإذا أـت

   ١٨٦ ص٢٣التمھید ج) الحول فالذكر تیس واألنثى عنز والسخلة والبھمة یقال في أوالدھما جمیعا
  ٣٤٨ ص٩المغنى ج) ٢
  ٣٤٩ ص٩ والمغنى ج١٨٦ ص٢٣ والتمھید ج٤٩٣ ص٢المبسوط ج) ٣
  ٣٤٨ ص٩المغنى ج) ٤



 ٥٢

ھ أن خالــھ أبــا بــردة قــال یــا    -١ ن البــراء بــن عــازب فــذكر الحــدیث وفـی  ـع
ال إن عندي عناق لبن وھي خیر من شاتى     :رسول اهللا  ر   " :لحم ـق ي خـی سك ـھ ك ـن

  "وال تجزى جذعة عن أحد بعدك 
ا                 راء أن أـب ن الـب شعبي ـع ن اـل امي ـع ارث الـی ن الـح د ـب ومن طریق شعبة عن زبـی

عنــدي جذعــة خیــر مــن مــسنتین  -صــلى اهللا علیــھ وســلم  -بــردة قــال لرســول اهللا 
الــسالم أن ال و  الــصالةفقطــع علیــھ" اذبحھــا ولــن تجــزى عــن أحــد بعــدك  " :قــال

 جذعة عن أحد بعد أبي بردة فال یحل ألحد تخصیص نوع دون نوع بذلك تجزى
 -صــلى اهللا علیــھ وســلم    -ولــو أن مــا دون الجذعــة ال یجــزى لبینــھ رســول اهللا      

  )٢( وباهللا تعالى التوفیق)١( )وما كان ربك نسیا(المأمور بالبیان من ربھ تعالى 
إن " :المتعسفین فقالفإن اعترض بعض " ثم ذكر ابن حزم اعتراضا ورد علیھ  

دي        ھ إن عـن ال فـی حدیث أبي بردة ھذا قد رواه منصور عن الشعبي عن البراء فـق
ي       زى عـن ال  ؟عناقا جذعة فھل تـج دك         : ـق د بـع ن أـح زى ـع ن تـج م وـل ا  ، نـع م   :قلـن نـع

  .والعناق اسم یقع على الضانیة كما یقع على الماعزة وال فرق
دي وكالھمـ     ة     قال العدبس الكالبي وأبو فقعس األـس ا اللـغ ة عنھـم ل األئـم ا نـق  :ا مـم

ھر      ة أـش غ أربـع اعز إذا بـل ن أوالد    ،الجفر والعناق والجدى من أوالد الـم ذلك ـم وـك
فإن مطرف بن طریف رواه عن الشعبي عن البراء فذكر فیھ      :فإن قالوا  ،الضأن

ا وال  " :إن عندي داجنا جذعة من المعز قال :أن أبا بردة قال یا رسول اهللا     اذبحـھ
دة          ،نعم :قلنا"  تصلح لغیرك  وال خالف في أن ھذا كلھ خبر واحد عن قصة واـح

لم   -في موطن واحد فروایة من روى عن البراء قول النبي     -صلى اهللا علیھ وـس
ذه اللفظـة              رو ـھ م ـی ن ـل روه ـم م ـی ا ـل دة ـم ي الزاـئ دك ـھ ال تجزى جذعة عن أحد بـع

ة   وإن ،وزیادة العدل خبر قائم بنفسھ وحكم وارد ال یسع أحدا تركھ   تج برواـی ما یـح
ذاع          ن الـج ع ـم ن مـن ا ـم مطرف ھذا من لم یمنع من الجذع إال من الماعز فقط وأـم
كلھا مما عدا الضأن فال حجة لھ في شيء من ھذا الخبر بل ھو حجة علیھ وباهللا    

  ..تعالى التوفیق
ا        كما أن ھذا الخبر نفسھ قد رواه زكریا عن فراس عن الشعبي عن البراء أن أـب

إن عنــدي شــاة خیــر مــن شــاتین   -صــلى اهللا علیــھ وســلم  -ســول اهللا بــردة قــال لر
 وكذلك ،ولم یذكر أنھا ال تجزي عن أحد بعدك" ضح بھا فإنھا خیر نسیكة " :قال

یرین            ن ـس د ـب ن محـم سختیاني ـع وب اـل ن أـی ة ـع ن عییـن روایتنا من طریق سفیان ـب

                                                
  ٦٤سورة مریم ) ١
  ٣٦٢ ص٧المحلى ج) ٢



 ٥٣

ل اهللا عندي یا رسو :عن أنس بن مالك فذكر ھذا الخبر نفسھ وأن ذلك القائل قال      
 .فرخص لھ ؟جذعة ھي أحب إلي من شاتي لحم أفأذبحھا

كوت      ،قال أنس فال أدري أبلغت رخصة من سواه أم ال      الفون ـس ل المـخ م یجـع فـل
ضا                ك أـی ن ذـل س ـع كوت أـن ھ ـخصوص وال ـس ان أـن ن بـی ره ـم زكریا عما زاده غـی
ذه                  ل ـھ ذي جـع ا اـل ا فـم ا غیرھـم ي ذكرـھ ادة الـت ي رد الزـی ومغیب ذلك عنھ حجة ـف

ذھا     تحكم    ؟الزیادة واجبا أخذھا وزیادة من زاد لفظة الجذعة ال یجب أـخ ذا ـل إن ـھ
 )١(في الدین بالباطل ونعوذ باهللا من ھذا 

  : الرد على بعض حجج المبیحین ومن تلك الحجج-٢
ال    -أ   ي        : عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبیھ ـق د النـب وم قـع ك الـی ان ذـل ا ـك  -لـم

وذكــر   ؟أتــدرون أي یــوم ھــذا  " :بعیــره وقــال علــى  -صــلى اهللا علیــھ وســلم   
م   :قالوا ؟ألیس بیوم النحر  " :السالم قال الصالة و الحدیث وفیھ أنھ علیھ      بلى ـث

نم      ن الـغ ة ـم ذكر الحدیث وفیھ ثم انكفأ إلى كبشین أملحین فذبحھما وإلى جذیـع
 .فقسمھا بیننا

م ضـحوا بھـ              ا وال أنـھ ضحوا بـھ ا لـی ا  قال علي لیس فیھ أنھ أعطـاھم إیاـھ ا وإنـم
  .السالم قسمھا بینھم والكذب ال یحلالصالة وفیھ أنھ علیھ 

م             ة لـھ ان حـج إن ـك ضأن ـف ى اـل ع عـل ا یـق وأیضا فاسم الغنم یقع على الماعز كـم
ذاع     في إباحة التضحیة بالجذاع من الضأن فھو حجة في إباحة التضحیة بالـج

اع                   ن الـم ذاع ـم ضحیة بالـج ة الـت ي إباـح ة ـف ن حـج م یـك یس  من المعز وإن ـل ز فـل
حجــة فــي إباحــة التــضحیة بجــذاع الــضأن والنھــي قــد صــح عامــا فــي أن ال        

  .الجذعة بعد أبي بردة تجزىء
ال تــذبحوا إال " :-صــلى اهللا علیــھ وســلم  -قــال رســول اهللا  : عــن جــابر قــال-ب  

ذا   : قال أبو محمد)٢(" مسنة إال أن تعسر علیكم فتذبحوا جذعة من الضأن         ـھ
ن ا     ى الحاضـرین ـم ة عـل ضأن مــع      حـج ن اـل ذع ـم زون الـج الفین ألنھــم یجـی لمـخ

ا                 صححھ ألن أـب ال ـن ن ـف ا نـح صححونھ وأـم م ـی الفوه وـھ د ـخ وجود المسنات فـق
الزبیر مدلس ما لم یقل في الخبر أنھ سمعھ من جابر ھو أقر بذلك على نفسھ  

خا   ،ك عنھ من طریق اللیث بن سعد روینا ذل  ثم لو صح لكان خبر البراء ناـس
لم     -لھ ألن قول النبي      ھ وـس دك       -صـلى اهللا علـی د بـع ن أـح ة ـع زي جذـع ال تـج
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ان            خبر قاطع ثابت ما دامت الدنیا      ھ ـك سخھ ألـن وز ـن دم ال یـج ا تـق ل ـم ناسخ لـك
إال كافر  -صلى اهللا علیھ وسلم  -یكون كذبا وال ینسب الكذب إلى رسول اهللا  

)١( 
 -صــلى اهللا علیــھ وســلم   - عــن عقبــة بــن عــامر قــال ضــحینا مــع رســول اهللا   -ج 

  )٢( بجذاع من الضأن
لم    - عن أم بالل األسلمیة شھد أبوھا الحدیبیة مع النبي -د    ھ وـس  -صلى اهللا علـی

لم    -قال رسول اهللا     :قالت ضأن     " :-صلى اهللا علیھ وـس ن اـل ذع ـم ضـحوا بالـج
 " فإنھ جائز 

ن    -ه  ومن طریق الحجاج بن أرطاة عن ابن النعیمان عن بالل بن أبي الدرداء ـع
  .ضحى بكبشین جذعین -صلى اهللا علیھ وسلم  -ول اهللا أبیھ أن رس

ول اهللا    -و   صـلى اهللا   - ومن طریق الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر ضحى رـس
  .بكبشین جذعین -علیھ وسلم 

ي                -ز ن أـب رحمن ـع د اـل ن عـب دام ـب ن ـك د ـع ن واـق ان ـب ن عثـم ع ـع ق وكـی ومن طرـی
 - علیــھ وســلم  صــلى اهللا -كبــاش أن أبــا ھریــرة قــال لــھ ســمعت رســول اهللا      

  )٣(" نعم أو نعمت األضحیة الجذع من الضأن " :یقول
د إن  " :- صلى اهللا علیھ وسلم - عن أبي ھریرة أن جبریل قال للنبي        -ح   یا محـم

عن مكحول  و)٤(الجذع من الضأن خیر من السید من المعز وذكر باقي الخبر
لم     -أن رسول اهللا     ھ وـس ال  -صـلى اهللا علـی ة   " :ـق ضحوا بالجذـع ضأن   ـف ن اـل ـم

  )٥(" والثنیة من المعز 
ضعفھا   ال یحتج ب   :قال أبو محمد    م ـب ل العـل دین    ھذه اآلثار إال قلـی ل اـل ذر أو قلـی  فیـع

 أمــا حــدیث عقبــة بــن عــامر الــذي  ،یحــتج باألباطیــل التــي ال یحــل أخــذ الــدین بھــا 
صدرنا بھ فمن طریق معاذ بن عبد اهللا بن خبیب وھو مجھول وروایة ابن وھب    

وھم الیجعلون  عرف ذلك -صلى اهللا علیھ وسلم   -ھ لیس فیھ أن النبي      مسندة ألن 
ول اهللا     :قول أسماء بنت الصدیق   د رـس ى عـھ لم     -نحرنا عـل ھ وـس  -صـلى اهللا علـی

ول اهللا    :وال قول جابر   ،فرسا فأكلناه مسندا   د رـس كنا نبیع أمھات األوالد على عـھ
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رد     إ: وال قول ابن عباس ،مسندا -صلى اهللا علیھ وسلم    - ان ـی ثالث ـك ن طـالق اـل
وكلھا في غایة  ،إلى الواحدة مسندا -صلى اهللا علیھ وسلم  -على عھد رسول اهللا 

ول اهللا            ا أن رـس یس فیـھ لم     -الصحة ویقولون ـل ھ وـس رف    -صـلى اهللا علـی ان یـع ـك
ذلــك ثــم یجعلــون ھــذا الخبــر الــساقط الــواھي مــسندا وھــذا قلــة حیــاء واســتخفاف      

و ضـعیف             بالكالم في الدین وھو من ط      د وـھ ن زـی امة ـب ة أـس ن رواـی ع ـم ق وكـی رـی
 .جدا عن مجھول

ن أم                ي ـع ن ـھ درى ـم ى وال ـی ي یحـی ن أـب وأما حدیث أم بالل فھو عن أم محمد ـب
ر               ي جعـف درداء وأـب ي اـل بالل وھي مجھولة وال ندري لھا صحبة أم ال وحدیث أـب
كالھمــا مــن طریــق الحجــاج بــن أرطــاة وھــو ھالــك وطریــق أبــي ھریــرة األولــى    

ن        أسقط دام ـب ن ـك ھا كلھا وفضیحة الدھر ألنھ عن عثمان بن واقد وھو مجھول ـع
ى                 ة إـل اش الجذـع ب الكـب ذي جـل اش اـل ي كـب ن أـب و ـع عبد الرحمن وال ندري من ـھ

ا    ،المدینة فبارت علیھ ھكذا نص حدیثھ    ا أدراك ـم وھنا جاء ما جاء أبو كباش وـم
ل حـمص وكفـ               ن أـھ شیخ ـم ر اـل ذلك خـب ھ أبو كباش ما شاء اهللا كان وـك ن  ،اك ـب  وـم

 ســعد وھــو ضــعیف وحــدیث  طریــق أبــي ھریــرة األخــرى مــن طریــق ھــشام بــن   
 )١(ریق ابن أبي لیلى وھو سیىء الحفظوحدیث أبي الدرداء من طمكحول مرسل 

وھكذا یأتى ابن حزم على جمیع الروایات التى استدل بھا الجمھور فیضعفھا من     
ة         م حـج ى بھـ    ،جھة أسانیدھا حتى ال یبقى لـھ و ال یكتـف اق   وـھ ل یـن ع   ذا ـب تھم ـم ش أدـل

ان          ،فرض صحة أسانیدھا  ا ـك ا لـم ز فیـھ ي ال مغـم انید الـت ا باألـس ثم لو صـحت كلـھ
لھم في شيء منھا حجة ألن األضحیة كانت مباحة في كل ما كان من األنعام بال        
ردة           و ـب شك وقد كان نزل حكمھا بال شك من أحد قبل قصة أبي بردة وضـحى أـب

لنبي صلى اهللا علیھ وسلم ال تجزى جذعة عن أحد وقوم معھ بیقین قبل أن یقول ا
ھ       ھ علـی صالة و بعدك فلو صحت ھذه األخبار كلھا لكان قوـل سالم اـل زى  " :اـل ال تـج

د       ،ناسخا لھا بال شك   " جذعة عن أحد بعدك      سوخ فـق م المـن ودة حـك ى ـع ومن ادـع
  .كذب إال أن یأتي على ذلك ببرھان فكیف وكلھا باطل ال خیر في شيء منھا

ن   ،روا عن بعض السلف إجازة األضحیة بالجذع من الضأن      وذك -ى   فذكروا ـع
ال           ب ـق ي طاـل ن أـب ي ـب ھ أن عـل ن أبـی د ـع ن محـم ر ـب ن الــضأن   " :جعـف زي ـم یـج

وعن حبة العرني عن علي مثلھ مع روایة جعفر بن محمد عن أبیھ  ،"الجذع 
صاعدا       یجزي من البدن و    :أن علیا قال   ى ـف ز الثـن ن المـع ن   ،"من البقر وـم وـع

وعن  ،" ألن أضحى بجذعة سمینة أحب إلي من أن أضحي بجداء :رابن عم
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د العزیــز بــن حكــیم ســمعت ابــن عمــر یقــول   ألن أضــحي بجذعــة ســمینة " عـب
ھ " عظیمة تجزي في الصدقة أحب إلي من أن أضحي بجذع المعز            "مع قوـل

ن  " وعن أم سلمة  " ال تجزي إال الثنیة من اإلبل والبقر         ألن أضحي بجذع ـم
ز  إلي من أن    الضأن أحب    رة   أضحي بمسن من المـع ي ھرـی ن أـب أس   :وـع ال ـب

 " بالجذع من الضأن في األضحیة 
ى    إني ألضحي بالجذع من الض"  وعن عمران بن الحصین     روج عـل ا لـت أن وإنـھ

فھــم ســتة مـــن   " مــن الـــضأن  ال بـــأس بالجــذع   "وعـــن ابــن عبــاس   ،"ألــف شــاة   
ي األضـحیة عـ               ،الصحابة ضأن ـف ن اـل ذع ـم ازة الـج ساف    وروینا إـج ن ـی الل ـب ن ـھ

بعة          ووعن كعب وعطاء وطاو    م ـس ة فـھ ن غفـل وید ـب ن وـس ي رزـی راھیم وأـب س وإـب
  .من التابعین

ال یجــزى مــن المــاعز إال الثنــي فــصاعدا وھــو قــول أبــي حنیفــة  " وقــال إبــراھیم  
 .ومالك والشافعي

رى       :قال أبو محمد    كل ھذا ال حجة لھم فیھ أما الروایة عن علي فمنقطعة واألـخ
م  واھیة ث  م لیس فیھا المنع من التضحیة بالجذع من الماعز وال من اإلبل والبقر ـث

لو صحت لكنا قد روینا عنھ خالفھا كما قدمنا قبل وإذا وجد خالف من الصحابة     
یھم     ،  ،ى القرآن والسنة  فالواجب الرد إل   وأما ابن عمر فال حجة لھم فیھ بل ھو عـل

ضأ          ار اـل ھ إال اختـی ة عـن ذه الرواـی ا      ألنھ لیس في ـھ ع مـم ط والمـن اعز فـق ى الـم ن عـل
اعز       ن الـم ذا        ،دون الثنى من اإلبل والبقر فقط ال ـم ل ـخالف ـھ ھ قـب ا عـن د رویـن وـق

صحابة رضـي اهللا           ن اـل تالف ـع اء االـخ ھ وإذا ـج ن قوـل تالف ـم كما أوردنا فھو اـخ
  .عنھم فقد وجب الرد إلى القرآن والسنة كما أمر اهللا عز وجل

یس  وأما الروایة عن أم سلمة أم الم    ؤمنین فإنما فیھا اختیار الجذع من الضأن وـل
فیھا المنع من الجذع الضأن وكذلك عن سائر من ذكرنا من الصحابة رضـي اهللا         
عنھم فكیف وال حجة في قول أحد مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وكم قصة      

 .خالفوا فیھا جمھور العلماء كما ذكرنا
ر   كما احتج ابن حزم على الجمھور بأنھ - ٣ م منعوا األضحیة بجذعة اإلبل والبـق

ك      ،والماعز اح ذـل ن أـب د    ، مع أن من السلف ـم و محـم ال أـب ن     " :ـق وم ـم ار ـق د أـش وـق
ن            ذع ـم اعز وبالـج ن الـم الصحابة والتابعین رضي اهللا عنھم أن یضحى بالجذع ـم

صلى اهللا  -اإلبل والبقر كما نورد إن شاء اهللا تعالى وجاءت بذلك آثار عن النبي  
نوردھا إن شاء اهللا تعالى لنرى من نصح نفسھ أنھ ال حجة للحنفیین  - علیھ وسلم

ذع             ن الـج نعھم ـم ضأن وـم ن اـل ذع ـم ازتھم الـج والمالكیین والشافعیین أصال في إـج
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 -قــسم رســول اهللا  :وعــن زیــد بــن خالــد الجھنــي قــال ،مــن اإلبــل والبقــر والمــاعز
ن   -صلى اهللا علیھ وسلم    ودا ـم ھ    في أصحابھ ضحایا فأعطاني عـت ت ـب ز فجـئ  المـع

لم    -النبي   ت   -صلى اهللا علیھ وـس ال    " فقـل ذع فـق ھ ـج ھ  " إـن ق    ،"ضـح ـب ن طرـی وـم
ي   :عن عقبة بن عامر قال" :البخاري ومسلم جمیعا قال البخاري   صـلى   -إن النـب

 -أعطاه غنما یقسمھا بین أصحابھ فبقي عتود فذكره لرسول اهللا  -اهللا علیھ وسلم   
رو  "ضح أنت بھ   " :فقال لھ  -صلى اهللا علیھ وسلم      ظ عـم ح     ،ھذا لـف ن رـم ظ اـب ولـف

ت  ضح ب  د      ،ھ أـن و محـم ال أـب ذان           ":ـق ال ـخالف وـھ ز ـب ن المـع ذع ـم و الـج ود ـھ العـت
ن         ،خبران في غایة الصحة    ان ـم ا اثـن ز فیھـم ن المـع ذع ـم ضحیة بالـج وقد أجاز الـت

ؤمنین       عقبة بن عامر وزید بن خالد      الصحابة لمة أم الـم ن أم ـس ل ـع ا قـب وقد ذكرـن
ي األ وابن عمر   ھ     جواز الجذع من المعز ـف را مـن ره خـی ان غـی إن   ،ضـحیة وإن ـك ـف

ذع       ى تـخصیص الـج قالوا ھذا منسوخ بخبر البراء قلنا خبر البراء ال دلیل فیھ عـل
  .من المعز دون الجذع من الضأن واإلبل والبقر بالمنع إال بدعوى كاذبة

يء              ل ـش ن ـك ة ـم ذع جمـل ضحیة بالـج ة الـت ا إباـح ي فیـھ ار الـت ا اآلـث ا عــن  وأـم فرویـن
ھ   -كنا مع رجل من أصحاب النبي " :عاصم بن كلیب عن أبیھ قال   صلى اهللا علـی

صلى اهللا  -یقال لھ مجاشع من بني سلیم فأمر منادیا ینادي أن رسول اهللا  -وسلم  
  )١(  "الجذع توفى مما توفى منھ الثنیة" :كان یقول -علیھ وسلم 

ول     عن عاصم بن كلیب عن أبیھ قال كنا یؤمر علی        ازي أصـحاب رـس ي المـغ نا ـف
إني شھدت مع " :فأمر علینا رجل من األنصار فقال -صلى اهللا علیھ وسلم     -اهللا  

ھذا الیوم یعني یوم النحر فطلبنا المسن فغلت  -صلى اهللا علیھ وسلم  -رسول اهللا 
إن الجــذع یفــي ممــا یفــي منــھ  " :-صــلى اهللا علیــھ وســلم  -علینــا فقــال رســول اهللا 

و    : قال أبو محمد )٢(  "المسن سلمى ـھ الحدیث األول في غایة الصحة ومجاشع اـل
تح          ل ـف مجاشع بن مسعود مشھور من فضالء الصحابة ممن أسلم وأنفق وقاتل قـب
ر         د صـحیح ألن أمـی ر جـی شاھیر واآلـخ مكة وھو فتح كرمان ورواتھ كلھم ثقات ـم

 .العسكر ال تخفى صحة صحبتھ من بطالنھا
ألن أضحي بجذع أحب إلي أن أضحي بھرم اهللا " :عن عمران بن الحصین قال  

وقد ذكرنا "  أحق بالغنى والكرم وأحبھن إلي أن أضحي بھ أحبھن إلي بأن أقتنیھ   
ن        :قبل عن ابن عمر   ي ـم ب إـل صدقة أـح ي اـل وز ـف ألن أضحي بجذعة عظیمة تـج

ذع       "ضحي بجداء أن أ  ي الـج عید         ،فھذا عموم ـف ن ـس ى ـب ع ویحـی ق وكـی ن طرـی وـم

                                                
 سبق تخریجھ ) ١
 سبق تخریجھ) ٢
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 ؟جاء رجل إلى ابن عباس فقال علي بدنة أتجزى عني جذعة :االقطان قاال جمیع  
  .وفي روایة وكیع جذعة من اإلبل قال نعم ،نعم :قال

یا أبا عبد الرحمن إنا  : عمر بن ذر الھمداني قلت لطاوس ومن طریق وكیع عن    
ندخل السوق فنجد الجذع من البقر السمین العظیم فنختار الثنى لسنھ فقال طاوس 

  . أسمنھما وأعظمھماأحبھما إلي
س عــن أبیــھ قــال یجــزى الثنــي مــن المعــز والجــذع مــن  و وعــن عبــد اهللا بــن طــاو
عــن ومــن طریــق وكیــع  ،بــل والبقــر یعنــي فــي األضــاحيالــضأن والجــذع مــن اإل

ال عطاء بن أبي ر    بعة      :باح ـق ن ـس ذع ـع زى الـج رزاق      ،"یـج د اـل ق عـب ن طرـی وـم
ذع     صاع عن ابن جریج عن عطاء قال یجزى من اإلبل الـج ن    دا ـف ق اـب ن طرـی وـم

ال            ھ ـق صري أـن سن الـب ن الـح ل        " :أبي شیبة ـع ن اإلـب ذع ـم ضحى بالـج ول ـی ان یـق ـك
والبقــر عــن ثالثــة ومــا دون الجــذع مــن اإلبــل عــن واحــد فھــذه أســانید فــي غایــة      

  .الصحة
 ،س وعطاء والحسن في جواز الجذع من اإلبل والبقر في األضاحيووعن طاو 

ن اإل    وعن ابن عباس جو    دن    از الجذع ـم ي الـب ل ـف ن عطـاء       ـب د روي ـع ل ـق إن قـی ـف
اقط           ریج      ،كراھة ذلك قلنا رواه الحجاج بن أرطاة وھو ـس ن ـج ھ اـب ارض ـب وال یـع

 .إال جاھل
لم    -والناسخ لھذا كلھ قول رسول اهللا    " :قال أبو محمد    ھ وـس ال " :-صلى اهللا علـی

دك        د بـع ن أـح خا        " تجزى جذعة ـع ول ناـس ذا الـق ل ـھ ت أن یجـع ن الباطـل البـح وـم
احة بعض الجذاع دون بعض والعجب أنھم لم یجدوا في النھي عن الجذاع من إلب

اإلبل والبقر خبرا أصال إال ھذا اللفظ فمن أین خصوا بھ جذاع اإلبل والبقر دون 
ضأن   ذاع اـل ا وھــال       ـج ذاع المــاعز قلـن ر علــى ـج ذاع اإلبــل والبـق الوا قــسنا ـج فــإن ـق

ذي            ا اـل دكم وـم ائزة عـن ضأن الـج ذاع اـل ر     قستموھا على ـج ل والبـق اس اإلـب ل قـی  جـع
علــى المــاعز أولــى مــن قیاســھا علــى الــضأن ال ســیما والجــذع عنــدكم مــن اإلبــل     
والبقــر یجزیــان فــي الزكــاة فھــال قــستم جوازھــا فــي األضــحیة علــى جوازھــا فــي   

 .اس عرفوا وباهللا تعالى التوفیقالزكاة فالح أنھم ال النص اتبعوا وال القی
دت األضـحیة   :ویقولون أیضا   ة ضـحي      إن وـل رة أو الناـق اعز أو البـق شاة أو الـم  اـل

فإن قالوا إنما ھو تبع   ،بولدھا معھا فتناقضوا وأجازوا في األضحیة الصغیر جدا       
ذا كــذب         و بعــضھا فـھ ى تبــع أـھ ا مــا معـن ى لــھ وعرفوـن الم فاســد ال معـن ا ھــذا ـك قلـن
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ضل            ا وال ـف و قولـن ا فـھ بالعیان بل ھو غیرھا وھو ذكر وھي أنثى وإن كان غیرـھ
  )١(ذلك في 

 : المختار
ر      عندى قول من أ    ویترجح ل والبـق اعز واإلـب ضأن والـم  ،باح الجذع من اـل

  :فإن ما احتج بھ ابن حزم یمكن أن نرجعھ إلى عنصرین اثنین فقط
  . تضعیف األحادیث التى احتج بھا الجمھور:األول
 نسخ األحادیث الصحیحة التى تدل على جواز الجذع ولیس ھناك    :الثانى

ة تـ      ،لى النسخ دلیل ع  ب معرـف سخ یتطـل م     ووراریخ  فالقول بالـن ا ـل ذا ـم نص وـھ د اـل
م بمناطـھ        یثبتھ ابن حزم رحمھ اهللا وكان یغنى الفقھاء عن ھذا كلھ ربط ھذا الحـك

ل   )السمن وبلوغ النضج  ( اء ـب  فلیست المسألة توقیفیة كما نظر إلیھا جماھیر الفقـھ
  .إن الحكم معلل وھذا موضوع فقرتنا اآلتیة

  

                                                
  ٣٦٨ ص٧المحلى ج) ١
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 لمبحث الثالثا
 تحقیق المناط فى ھذه المسألة

 -:معنى المناط وتحقیقھ 
 ما یدلل على أن المناط فى المسألة السمن 

 - :تعریف المناط
وط نوطـا       - : فى اللغة  -١   اط یـن ن ـن ا   ، المناط ـم ق تعلیـق ق یعـل ا   ، أى عـل اط ـم  فالمـن

 .یتعلق بھ الشىء
 تعلــق بــھ  :ط بــھ  وانتــا،ھطــا إذا علقتــھ بــ  و أنوطــھ ن، نطــت الحبــل بالوتــد  :الیقــ 

 . ما یعلق من الھودج یزین بھ: والتنواط، المعالیق:واألنواط
دى   . علق علیھ :ویقال نیط علیھ الشىء    یس األـس ن ـق ا نیطـت   بـ  : قال رقاع ـب الد بـھ

 )١(وأول أرض مس جلدى ترابھا  على تمائمى
 )٢(وقد أطلق على الشجرة التى كان یعلق الكفار علیھا أسلحتھم ذات أنواط 

شىء    - : وفى االصطالح  - ٢  ھ اـل اط ـب  ، تجلى من المعنى اللغوى أن المناط ما یـن
 فیكــون ، بمعنــى اإلناطــة،ســواء أكانــت كلمــة المنــاط اســم مكــان أم مــصدرا میمیــا 

  . وجعلھ إمارة علیھ، ما علق الشارع علیھ الحكم:المناط اصطالحیا
 .ء فیھ بین العلماھو ما ال خالف و،وھو بھذا یكون بمعنى العلة 

از   وتعبیرھم عن العلة (عن ابن دقیق العید      نقل الشوكانى    بالمناط من باب المـج
 فھو من ، ألن الحكم المتعلق بھا كان الشىء المحسوس الذى تعلق بغبره    ،اللغوى

 بحیث ال یفھم ، وصار ذلك فى اصطالح الفقھاء،باب تشبیھ المعقول بالمحسوس   

                                                
وط ج              ) ١ ادة ـن ى الـمصرى، ـم ن منظـور األفریـق رم ـب ن مـك د ـب دین محـم  ٧لسان العرب، ألبى الفضل جمال اـل

ـ،  ١٤١٢ ط دار صادر، بیروت      ٤١٨ص د         ١٩٩٢ـھ ر عـب ى بـك ن أـب د ـب ام محـم ار اـلصححاح لإلـم ، مخـت
  ٦٥٨القادر الرازى ص

ال    ) ٢ ى ـق د اللیـث دثاء             (عن أبى بكر واـق ن ـح ین، ونـح ى حـن لم ـ إـل ھ وـس ول اهللا ـ صـلى اهللا علـی ع رـس ا ـم خرجـن
واط       لحتھم یقــال لھــا ذات أـن دھا، وینوطــون بھــا أـس شركین شــجرة یعكفــون عـن فقلنــا یــا ) عھـد بكفــر، وللـم

س   : (فقال) رسول اهللا اجعل لنا ذات أنواط كما لھم ذات أنواط ا اـل بحان اهللا، إنـھ سى     ـس ذى نـف تم ـ واـل نن قـل
نن   ) إجعل لنا إلھا كما لھم آلھة(بیده ـ كما قال قوم موسى    قال أبو عیسى حدیث حسن صحیح، أنظـر ـس

 ط دار الفكــر ٤١٢ ـ    ٤١٢ ص٣ ج٢١٨٠الترمــذى، أبــواب الفــتن، بــاب لتــركبن ســنن مــن كــان قــبلكم     
١٩٨٨  
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 ،الجــامع ( وھــى ،ء أخــرى غیــر المنــاط   وللعلــة أســما ،)١( )عنــد االطــالق غیــره  
 وغیر ذلك من ، والمشترك، والموجب، والمقتضى، والباعث، والداعى،واألمارة

 . وال فرق،العلةالمناط ھو تعریف  وعلى ھذا یكون تعریف )٢(العبارات 
 قـــال البیـــضاوى ھـــى ،وقـــد اختلـــف األصـــولیون فـــى تعریـــف المنـــاط أو العلـــة  

ن      وقد ،المعرفة للحكم الشرعى   رف ـم ستنبطة تـع اعترض على ذلك بأن العلة الـم
م  ى ذلــك  ، فــرد األســنوى،الحـك  ، حكــم األصــل،أن للحكــم معنیــین"  بــأن التحقــق ـف

 )٣(األول فال دور  وما یتعرف بھ العلة- فما یتعرف بالعلة الثانى ،وحكم الفرع
ة  الدكتوروقریب من ھذا ما قالھ       ة    عبد الكریم النمـل أن العـل رف   (ـب الوصـف المـع

 )٤( )للحكم
ا بعــض األصـولییین     د عرفـھ ى أن الــشارع    "  بأنھــا :وـق م علــى معـن ة للحـك الموجـب

م     ( :، وقال بعضھم أیضا   )٥(جعلھا موجبة بذاتھا   ھ حـك ى علـی بأنھا الوصف الذى بـن
 )٦( ) وبناء على وجوده فى الفرع یسوى باألصل فى حكمھ،األصل

ا       ذى         (وعرفھا آخرون بأنـھ ضبط اـل ى الوصـف الظـاھر المـن م    ـھ ھ الحـك ى علـی  ، بـن
 .)٧()وربط بھ وجودا وعدما

ضبط          ،وھذه التعاریف كلھا متقاربة     ة الوصـف الظـاھر المـن ا إن العـل ا إذا قلـن  ألنـن
م      ،الذى یبنى علیھ الحكم الشرعى وجودا    ة للحـك ى المعرـف ون ـھ ا تـك  أو عدما فإنـھ

  .السرعى كما قال الفریق األول
فالعلــة ھــى األمــارة والعالمــة      ، وھكــذا فــإن الخــالف لفظــى فــى تعریــف العلــة      

دمت ،المنضبطة الظاھرة التى یربط بھا الحكم إذا وجدت   د  ، وینعدم إذا انـع  وتوـج

                                                
شوكانى ص     ) ١ ى اـل ن عـل د ـب ول لمحـم ابى ال  ٢٢١إرشاد الفـح ى    ط ـمصطفى الـب ى ـمصر ط األوـل  ـ   ١٣٥٦حلـب

١٩٣٧  
 ت . ط مكتبة ابن تیمیة د١٧ ص١٩مجموع الفتاوى البن تیمیة ج) ٢
 ٣٨ ص٣منھــاج الوصــول فــى علــم األصــول للبیــضاوى، مــع شــرح األســنوى المــسمى نھایــة الــسول ج      ) ٣

 ت .بتصرف مكتبة ومطبعة محمد على صبیح وأوالده األزھر د
ة ج       . دالمھذب فى أصول الفقھ المقارن   ) ٤ د النمـل ن محـم ى ـب ن عـل ریم ـب د الـك د   ٢٠١٦ ص٥عـب ة الرـش ، مكتـب

 ١٩٩٩ ـ ١٤٢٠الریاض ط األولى 
، وفــواتح الرحمــوت شــرح مــسلم الثبــوت، لعبــد العلــى محمــد بــن نظــام الــدین          ٢٠٧ارشــاد الفحــول ص ) ٥

  ط دار العلوم الحدیثة بیروت لبنان د ـت ٢٨٧ ص٢األنصارى، مع المستصفى فى علم األصول ج
 ٢٠٠٠، ط مكتبة النصر الزقازیق ـ ١٥٨د عبد اللطیف محمد عامر ص.دراسات فى أصول الفقھ أ) ٦
ع      ٢٠٣الوجیز فى أصول الفقھ د عبد الكریم زیدان ص) ٧ شر والتوزـی ة للـن الة قرطـب سة الرـس  ـ  ١٣٩٦ مؤـس

١٩٧٦ 
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حكم األصل بالشروط   فإذا ثبت وجودھا فى الفرع أخذ الفرع،فى الحكم األصلى
  .التى بینھا األصولیون فى باب القیاس

اط    ق المن ا تحقی ثبــت الحكــم بمدركــھ   بــأن ی "  فقــد عرفــھ الــشاطبى بقولــھ   :وأم
 )٢(لكن یبقى النظر فى تعیین محلھ  )١(الشرعى

شاطبى           ل ال ة قب ن تیمی ھ اب م      " وقریب من ھذا ما قال شارع الحـك ق اـل و أن یعـل ـھ
 )٣( فینظر فى ثبوتھ فى بعض األنواع أو بعض األحیان ،بمعنى كلى

ث الم    ویالحظ أن تحقیق المناط ھو الدور الثالث من أدوار المجتھد  ى بـح اط ـف  ،ـن
ا األصـولیون               ى ذكرـھ ن الطـرق الـت ق ـم أى طرـی اط ـب فالمجتھد بعد أن یخرج المـن

و      )مسالك العلة ( رى وـھ  ثم یھذب ھذا المناط عما یمكن أن یلحق من أوصاف أـخ
 یأتى الدور الثالث وھو أن یتحقق عنده أن ھذا الجزئى یندرج تحت ،تنقیح المناط

 )٤(ذلك المناط الكلى
  - :م فى األضحیةالنضج والسمن مناط الحك

ضج        -صلى اهللا علیھ وسلم    –إن ھدف النبى      صلحة ـن ق ـم سن تحقـی د اـل  من تحدـی
تلــك األنعــام واكتمــال لحمھــا، وھــذا بتغیــر المرعــى والمنــاخ؛ ووســائل التغذیــة         
المعاصرة ساعدت على النمو السریع والبلوغ المبكر، وھذا ما قررتھ الدراسات        

شأن        العلمیة الحدیثة، فقد أجرت جامعة أ      ذا اـل ة بـھ دة دراـس ات المتـح وھایو بالوالـی
ى             ا إـل صل بـھ ف ـی ة مكـث ت نظـام تغذـی اث ووضـعھا تـح ر لإلـن تفید أن الفطام المبـك

ن النــضج الجنــسي   رض   ٩٤ـس ًا قبــل الــسن المفـت  ٣٥٤ یومــا بــدًال مــن ٢٦٠( یوـم
ى      )یوًما صل إـل ن  (، والعجول المفطومة حدیثًا یجب أن تصل إلى معدل وزن ـی ـم
 أیــام مــن عمــر الحیــوان، وھــذا  ٢٠٥ یومیــًا وذلــك حتــى ســن ) رطــل٣ إلــى ٢٫٥

ة ومركــزات         شاب معیـن ة علــى أـع ة معیـن ن الوصـول إلیــھ إال بتغذـی دل ال یمـك المـع
ى       ٢٠٥مخصوصة أما ما سنھ     ع إـل و یرتـف دل النـم ذبح فمـع ن اـل  :٣( أیام وحتى ـس

ذى         )  رطل ٣٫٥ وان أن یتـغ ى الحـی یومیًا وللوصول إلى ھذا المعدل فإنھ یجب عـل
 .مركزات من العلیقة% ٨٥ى عل

                                                
 أى طریق إثبات العلة ) ١
  ٩٠ ص٤الموافقات ج) ٢
  ١٦ ص٩فتاوى ابن تیمیة أصول الفقھ ج) ٣
ة            ) ٤ ة دراـس وال المدنـی ى األـح اط ـف ق المـن أنظر تفصیل ذلك فى رسالتنا ددكتوراه اثر اجتھاد الفقھاء فى تحقـی

 ٢٠٠٢ ـ ١٤٢٢أصولیة فقھیة مكتبة كلیة دار العلوم جامعة الفیوم 



 ٦٣

فال یمكن الوصول إلى ھذه المعدالت لنظر إلى نظم التغذیة التقلیدیة   أما با 
 .)١(سواء فى النمو أو النضج الجنسى

د صـالة          ح إال بـع ال ذـب سك ـف إن األضحیة قربة إلى اهللا یلحظ فیھ جانب الـن
حكمــة العیــد ویــستمر الوقــت إلــى آخــر أیــام التــشریق وھــذا أمــر تــوقیفى، ومــن        

األضحیة أیضًا التوسعة على النفس واألھل والفقراء واألصدقاء فى ھذه المناسبة 
 .اإلیمانیة العظیمة

د وصـلت       - صلى اهللا علیھ وسلم    –ولذا اھتم النبى     ون األضـحیة ـق أن تـك  ـب
 .إلى مستوى عال من النمو حتى تحقق الھدف منھا

ال عن أبي  ول اهللا    : ھریرة ـق ع رـس ا ـم ھ و   -كـن لم  صـلى اهللا علـی ا   -ـس جلوـس
سیس            زول ـخ ضأن مـھ فجاء رجل فدخل بجذع من المعز سمین سید وجذع من اـل

ز                 :فقال ن المـع ذع ـم ذا ـج سیس وـھ زول ـخ ضأن مـھ ن اـل یا رسول اهللا ھذا جذع ـم
 )٢(" هللا الخیرضح بھ فإن " :قال ؟سمین سید وھو خیرھما أفأضحي بھ

احــدة إن األضــحیة یطلــب فیھــا كثــرة اللحــم فتكــون الو    " قــال ابــن حجــر   
 .)٣(السمینة أولى من الھزلتین

عــض وإن كــان حــدیث أبــى ھریــرة ھــذا ضــعیف الــسند إال أنــھ یــشھد لــھ ب  
ا        اآلثار عن الصحابة والتابعین    م ھـن اط الحـك د أن مـن ى تؤـك یھم الـت رضوان اهللا عـل

 ھو السمن وبلوغ النضج للذبح
 -صلى اهللا علیھ وسلم  -  سألت رسول اهللاعن أبي ذر رضي اهللا عنھ قال

ضل       ؟أي العمل أفضل   اب أـف ت أي الرـق بیلھ قـل ي ـس اد ـف ال   ؟قال إیمان باهللا وجـھ ـق
قال تعین صانعا أو تصنع  ؟قلت فإن لم أفعل :قال ،أغالھا ثمنا وأنفسھا عند أھلھا

ال  ؟قلت فإن لم أفعل    ،ألخرق ا             " :ـق صدق بـھ ا صـدقة ـت شر فإنـھ ن اـل اس ـم دع الـن ـت
 )٤("  على نفسك

                                                
(١) Email: atage. Html. sblea@reaples.com.net – Dr. steve Bleanger. 

ي ت        ) ٢ ى الموصـلي التمیـم و یعـل  دار ٩٢ ص١١ ج٦٢٢٣ ٣٠٧مسند أبى یعلى أحمد بن علي بن المثنى أـب
ى رواه      ::  ط األولى اسم المحقق١٩٨٤ – ١٤٠٤المأمون للتراث دمشق    ال الھیثـم د وـق لیم أـس سین ـس ـح

د ج       ع الزواـئ ھ مجـم ن ترجـم نده    ٢٠ ص٤أبو یعلي من روایة حنش العبدي ولم أجد ـم انى ـس ال الزرـق  وـق
  ٩٨ ص٣ضعیف ج

 .١٣ ص ١٠فتح البارى ج) ٣(
  ٨٩١ ص٢صحیح البخارى اب أي الرقاب أفضل ج) ٤



 ٦٤

كنــت ســابع ســبعة مــع   :یــھ عــن جــده قــال ســود الــسلمي عــن أب عــن أبــو األ
  في سفره فأدركنا األضحى فأمرنا رسول اهللا-صلى اهللا علیھ وسلم  - رسول اهللا

فجمــع كــل رجــل منــا درھمــا فاشــترینا أضــحیة بــسبعة    -صــلى اهللا علیــھ وســلم  -
أغالھا وأسمنھا إن أفضل الضحایا   :ول اهللا لقد غلینا بھا فقال     یا رس  :دراھم وقلنا 

فأخذ رجل برجل ورجل برجل  -صلى اهللا علیھ وسلم    - مرنا رسول اهللا  قال ثم أ  
ورجــل بیــد ورجــل بیــد ورجــل بقــرن ورجــل بقــرن وذبــح الــسابع وكبــروا علیھــا    

 )١(جمیعا 
 ثمانیــة أزواج مــن الــضأن اثنــین ومــن  بــن عبــاس رضــي اهللا عنھمــا اعــن 

 علــى قــدر المعــز اثنــین قــال األزواج الثمانیــة مــن اإلبــل والبقــر والــضأن والمعــز  
 )٢(المیسرة فما عظمت فھو أفضل 

ا          " :فعن علي بن أبي طالب قال       ا اختلـف إن اختلـف سمن ـف تریت أضـحیة فاسـت إذا اـش
 )٣( طیبا وإن أطعمت أطعمت طیبا واشتر ثنیا فصاعدا

د                 ا عـب ا أـب ت لطـاوس ـی داني قـل ن ذر الھـم ر ـب دثنا عـم ع ـح ق وكـی ومن طرـی
سنھ  الرحمن إنا ندخل السوق فنجد الجذع من الب      قر السمین العظیم فنختار الثنى ـل
 )٤(فقال طاوس أحبھما إلي أسمنھما وأعظمھم 

 وقد نبھ أئمتنا على اختیار األفضل فى األضحیة 
ر       " :قال الشافعي رحمھ اهللا   ھ فخـی رب ـب و دم یتـق ا ـھ ضحایا إنـم إذا كانت اـل

ن            )٥(الدماء أحب إلي     ك وـم ل ذـل ز وـج ول اهللا ـع سرین أن ـق وقد زعم بـعض المـف

                                                
 ســنن البیھقــى بــاب الرجــل   ٢٥٨ ص٤ ج٧٥٦١ المــستدرك علــى الــصحیحین  ٤٢٤ ص٣مــسند أحمــد ج ) ١

یــر  وجــد أبــو األســد الــسلمى ھــو الــصحابى الجلیــل أبــو البج ٢٦٨ ص٩یــضحي عــن نفــسھ وعــن أھــل ج 
ري ت        = داهللا الـبصري الزـھ و عـب ع أـب ن منـی  ٤٢٣ ص٧ ج٢٣٠أنظر الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ـب

 ط دار صادر بیروت د ت 
  ٢٧٢ ص٩سنن البیھقى الكبرى ج) ٢
 ٣٦١ ص٧المحلى ج) ٣
  ٣٦٧ ص٧المحلى ج) ٤
 األربعــة ھــذا التفاضــل إذا كــان بــین جــنس واحــد، وقــد اختلــف الفقھــاء فــى افــضل الــضحایا مــن األجنــاس   ) ٥

ذھب المالكیــة إلــى أن الكبــاش أفــضل مــن اإلبــل وذھبــت الــشافعیة إلــى أن اإلبــل أفــضل قــال ابــن رشــد     ـف
ك       ن ذـل المسألة األولى أجمع العلماء على جواز الضحایا من جمیع بھیمة األنعام واختلفوا في األفضل ـم

ل   فذھب مالك إلى أن األفضل في الضحایا الكباش ثم البقر ثم اإلبل بعكس األ   د قـی مر عنده في الھدایا وـق
ر             م البـق ل ـث ضحایا اإلـب ي اـل ك ـف عنھ اإلبل ثم البقر ثم الكباش وذھب الشافعي إلى عكس ما ذھب إلیھ ماـل
رو             م ـی ھ ـل ك أـن ل وذـل دلیل الفـع ثم الكباش وبھ قال أشھب وابن شعبان وسبب اختالفھم معارضة القیاس ـل

ان             بش فـك ھ ضـحى إال بـك سالم أـن صالة واـل ھ اـل ضل        عنھ علـی ضحایا أـف ي اـل اش ـف ى أن الكـب یال عـل ك دـل  ذـل
ك         ى ـخالف ذـل دل عـل ان     =وذلك فیما ذكر بعض الناس وفي البخاري عن ابن عمر ما ـی ال ـك ھ ـق و أـن وـھ
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ظم شعائر اهللا استسمان الھدي واستحسانھ قال الشافعي رحمھ اهللا وسئل رسول یع
 )١(أي الرقاب أفضل فقال أغالھا ثمنا وأنفسھا  صلى اهللا علیھ وسلم اهللا

سوم             ة اـل ام بطریـق ا األنـع وال شك أن المراعى القدیمة التى كان یرعى فیـھ
 .أدت إلى تأخیر نضج المواشى وبلوغھا سن الذبح

دى         أما التغ  ت ـی بق وتـح ا ـس ذیة المعاصرة، فقد اختلف األمر كما رأینا فیـم
اییر                 ق المـع ة وـف ة معیـن ذى بطریـق ذى یتـغ بعض اإلحصائیات التى تفید أن البقر اـل

ن              ل ـم ى أـق و ـف دالت النـم ى مـع ى أعـل صل إـل د،  الحدیثة ـی ام واـح ن     ـع ھ ـم د أـن فأعتـق
 .سنتین أو ثالثًا كما قال الفقھاءالعبث أن نشترط بلوغ البقر 

ى       : "قال ابن القیم   إن الشریعة مبناھا وأساسھا على الحكم مصالح العباد ـف
 وھــى عــدل كلھــا، ومــصالح كلھــا، وحكمــة كلھــا فكــل مــسألة        ،المعــاش والمعــاد 

ى                 صلحة إـل ن الـم ى ضـدھا، وـع ة إـل ن الرحـم ور، وـع ى الـج دل إـل خرجت عن الـع
ا المفـــسدة، وعـــن الحكمـــة إلـــى العبـــث، فلیـــست مـــن الـــشریعة، وإن أدخلـــت فیھـــ  

 .)٢( "بالتأویل، فالشریعة عدل اهللا بین عباده، ورحمتھ بین خلقھ
  :سن األضحیة أمر اجتھادى ال توقیفى

ل                  ذبح قـب واز اـل دم ـج ل ـع دى مـحض مـث إن من أحكام األضحیة ما ھو تعـب
ھ بمناطـھ              ،الصالة م فـی رتبط الحـك صلحة وـی ھ الـم  ومنھا ما ھو اجتھادى یراعى فـی
د   ومما ، من العیوب وتحدید سن لألضحیة ومن ذلك اشتراط السالمة  ،وعلتھ یؤـك

لم    – كثیر من مسائل األضحیة فى باب اجتھاد النبى  اندراج ھ وـس  -صـلى اهللا علـی
واردون          ا اـل ر فیـھ نة كـث ى ـس م األضـاحى ـف بوصف اإلمامة أنھ نھى عن ادخار لـح

                                                                                                                                 
ب           وان فوـج ة بحـی ضحایا قرـب ألن اـل اس ـف رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یذبح وینحر بالمصلى وأما القـی

سالم      أن یكون األفضل فیھا األفضل في الھدایا وقد      صالة واـل ھ اـل ھ علـی وم قوـل  احتج الشافعي لمذھبھ بعـم
ن راح             رة وـم رب بـق ا ـق ة فكأنـم ساعة الثانـی ي اـل ن راح ـف من راح في الساعة األولى فكأنما قرب بدنة وـم
ھ               ك فحمـل ا ماـل الحیوان وأـم ى ـب ذا عـل ل ـھ ب حـم ان الواـج دیث فـك شا الـح رب كـب في الساعة الثالثة فكأنما ـق

و         على الھدایا فقط لئال یعا   ر وـھ بب آـخ تالفھم ـس ون الـخ ن أن یـك د یمـك ى وـق رض الفعل القول وھو األوـل
الى              ھ تـع ى قوـل ك معـن ا األضـحیة وأن ذـل وم وأنـھ ھل الذبح العظیم الذي فدى بھ إبراھیم سنة باقیة إلى الـی
م             ة ـل نة باقـی ست ـس ك لـی ن رأى أن ذـل وتركنا علیھ في اآلخرین فمن ذھب إلى ھذا قال الكباش أـفضل وـم

دلیــل علــى أن الكبــاش أفــضل مــع أنــھ قــد ثبــت أن رســول اهللا صــلى اهللا علیــھ وســلم ضــحى      یكــن عنــده 
ھ ال              ى أـن ون عـل م مجمـع شافعي وكلـھ ول اـل ى ـق ب الـمصیر إـل ذلك فالواـج باألمرین جمیعا وإذا كان ذلك ـك
رة                     ضحیة ببـق وز الـت ال تـج ھ ـق صالح أـن ن اـل سن ـب ن الـح ي ـع ا حـك ام إال ـم تجوز الضحیة بغیر بھیمة األنـع

  ٣١٥ ص١بدایة المجتھد ج))عن سبعة والظبي عن واحدالوحش 
 ٢٧٢ ص٩سنن البیھقى باب ما جاء في أفضل الضحایا ج) ١
  ١٩٣ ص ١جت .لإلمام القیم بن الجوزیة ط دار الحدیث القاھرة دإعالم الموقعین ) ٢(
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د روى      ،على المدینة وأباح ذلك فى السنة التالیة       صلحة، فـق إرادة الـم  وعلل نھیھ ـب
ت          مسلم شة قاـل ن عاـئ ى صـحیحھ ـع ة ـحضرة         : " ـف ل البادـی ن أـھ ات ـم ل أبـی دف أـھ

لم –األضحى زمن رسول اهللا     ول اهللا   - صلى اهللا علیھ وـس ال رـس  صـلى اهللا  – فـق
لم   ھ وـس الوا           ": -علـی ك ـق د ذـل ان بـع ا ـك ى فلـم صدقوا بمــا بـق م ـت ًا ـث روا ثالـث یــا : "ادـخ
ون       :رسول اهللا  ودك  إن الناس یتخذون األسقیة من ضحایاھم ویجمـل ا اـل ال  ،فیـھ  فـق
 وما ذاك؟ قالوا نھیت أن تؤكل لحوم الضحایا -صلى اهللا علیھ وسلم –رسول اهللا 

ـــال   ــروا    :"بعـــد ثـــالث فق ـــوا وادـخ ـــى دفـــت فكل ــة الت ـــتكم مـــن أجـــل الداـف ــا نھی  إنـم
 .)١(وتصدقوا

لم    – قد یقول قائل قد بین النبى       :اعتراض ھ وـس ھ   -صـلى اهللا علـی ة نھـی  عـل
 .لم یبین علة نھیھ من ذبح غیر الثنیة و،عن ادخار لحم األضاحى

بــین العلــة مــن النھــى فــى  -صــلى اهللا علیــھ وســلم  -والــرد علــى ذلــك أنــھ 
الحالــة األولــى لتغیــر منــاط الحكــم فــى عــصره وتــرك ذلــك البیــان للمجتھــدین أن     

ام         ك األنـع  ؛یبینوه عند تغیر المصالح واألعراف والبیئات التى یرتبط بھا نضج تـل
ى ا    ى عـل روح         إنھ ینبـغ ضایا أن ینظـروا ـب ذه الـق ل ـھ ى مـث دین المعاصـرین ـف لمجتـھ

 مــن اجتھــد مــن  -صــلى اهللا علیــھ وســلم  –التــشریع ال بالظــاھر، وقــد أقــر النبــى    
ن صـالة          اھم ـع ا نـھ أصحابھ فى حضرتھ، وأول كالمھ بما یتفق مع المقاصد، فلـم
ى          العصر إال فى بنى قریظة فحمل بعضھم النھى على ظاھره وبعضھم أول النـھ

 .بما یتفق مع مقاصد التشریع اإلسالمى
ال     ي      :عن بن عمر ـق ال النـب لم      -ـق ھ وـس ن     -صـلى اهللا علـی ع ـم ا رـج ا لـم  لـن

صر     ال یصلین   ":  األحزاب أحد كم العصر إال في بني قریظة فأدرك بعضھم الـع
ضھم      :في الطریق فقال بعضھم    ال بـع رد      :ال نصلي حتى نأتیھ وـق م ـی صلي ـل ل ـن ـب

 ) ٢( فلم یعنف واحدا منھم -لى اهللا علیھ وسلم  ص-منا ذلك فذكر للنبي 

 

 
  
 

                                                
وم ا  ١٩٧٠صحیح مسلم رقم الحدیث    ) ١( ل لـح ألضـاحي   كتاب األضاحى باب بیان ما كان من النھي عن أـك

 .١٥٦١ ص ٣بعد ثالث في أول اإلسالم وبیان نسخھ وإباحة إلى متى شاء ج
اء   ٢ سلم   ٣٢١ ص ١ ج ٩٠٣ صحیح البخارى باب صالة الطالب والمطلوب راكبا وإیـم  ١٧٧٠ وصـحیح ـم

  ١٣٩١ ص٣باب المبادرة بالغزو وتقدیم أھم األمرین المتعارضین ج



 ٦٧

 
 

 الخاتمة
  -:تم بحمد اهللا وفضلھ ومن ھذا البحث المتواضع واستخلصت منھ ھذه النتائج 

لم      -النبى    إن من سنة   - ١ ھ وـس شرعیة      - صـلى اهللا علـی ام اـل ا األحـك ذ منـھ ا یؤـخ ـم
 ومــن ،نالتــى تتــصف بالدیمومــة واالســتمرار مــع اخــتالف الزمــان والمكــا    
صالحھم      اختالف البیئــات وظـروف النــاس وـم ا یختلــف ـب ا ـم  وعلــى ،أحكامـھ

العلمــاء أن یحــافظوا علــى النــوع األول فھــو مــن قبیــل الثوابــت فــى دیننــا          
ریعتنا   وأن یجتھــدا فــى النــوع الثــانى حتــى تكــون شــریعتنا مالئمــة لكــل  ،وـش

ا          ق  زمان ومكان وھذا یتناسب مع مرونة الشریعة اإلسالمیة وقابلیتـھ للتطبـی
 .فى كل وقت

 أثبــت البحــث أن اإلجتھــاد الممنــوع والمرفــوض ھــو المنــافى للــنص قطعــى     - ٢
 والــذى یلــوى أعنــاق النــصوص بمــا ال یــتالءم مــع اللغــة     ،الثبــوت والداللــة 

 أمــا اإلجتھــاد الــذى یعیننــا علــى فھــم الــنص     ،ومقاصــد التــشریع اإلســالمى  
اد    حوربطھ بمصالع العباد فى العاجل واآلجل وربط ال  و اجتـھ كم بمناطـھ فـھ

  . بل حث علیھعأقره الشر
أتى          -٣ ا وأن ـی ادر أن یعظمـھ ل ـق ى ـك ى عـل ى ینبـغ  إن األضحیة من شعائر اهللا الـت

 محققــا  - صــلى اهللا علیــھ وســلم    -بھــا علــى الوجــھ الــذى بینــھ رســول اهللا       
ــولھ       ــر اهللا ورـس ــثال ألـم ــون ممـت ــى یـك ــشارع حـت ــا اـل ــى طلبـھ ــاط الـت  ،لألوـس

رب   ل اجتمــاعى وتوســعة   فاألضـحیة نــسك یتـق ا أیــضا تكاـف  بھــا إلــى اهللا وفیـھ
 .على النفس واألھل والجیران

ل           -٤ اعز واإلـب ضأن والـم ة اـل م األضـحیة بجذـع ى حـك  إننا نحسم خالف الفقھاء ـف
ھ ومناطـھ        ذبح     (والبقر بأن نربط الحكم بعلـت ب لـل ضج المناـس وغ الـن و بـل  )وـھ

زم           ن ـح ذلك اـب ب ـب ا ذـھ سخ كـم ول بالـن ول وبھذا ال نحتاج الـق سخ   ألن الـق بالـن
یحتاج إلى بیان تاریخ النصوص وھو ما لم یذكره ابن حزم على الرغم من 
سألة         ذه الـم ى ـھ واردة ـف إطالة نفسھ فى ھذه المسألة واستقصائھ كل اآلثار اـل

و    ،تقریبا ر فـھ  كما أن ھذا القول یغنینا عن اللجوء إلى ترجیح نص على آـخ
ا أل      ارض بینـھ ى   یعمل جمیع النصوص ویزیل التـع دف النـب  صـلى اهللا  -ن ـھ

صلحة  -علیھ وسلم    ق الـم ال   ، من تلك النصوص كلھا تحقـی ك أن إعـم  وال ـش
 .النصوص جمیعا أولى من إھمال بعضھا
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ل   وعلى فإننى أرى جواز التضحیة بما یطلق علیھ فى واقعنا         -٥  المعاصر بالفـح
ى الغالـ         ھ ـف شاة ألـن ب اللبنى وھو ما لم یجاوز الشھرین من عمره بدال من اـل

  .أفضل من ثنیة الماعز أو الجذعو من الضأن
ران     ھ أـج  وإن أخطـأ  ،وھذا اجتھادى فى ھذه المسألة وللمجتھد إذا أصاب فـل

ھ    مستحقا لألجرین كلی  وأسألھ سبحانھ أن أكون    ،فأجر واحد  ھ إـن ھما بفضلھ وكرـم
  .ولى ذلك والقادر علیھ

 
 
 
 
 
  
  

 المصادر والمراجع
 القرآن الكریم  

 - : القرآن الكریم وعلومھ تفسیر:أوال
صاص   -١ رازى الج د ال ر أحم ى بك ام أب رآن لإلم ام الق دار .  ط- ه٥٤٣ت   أحك

 ت .د.الفكر
 ط دار - ه٧٧٤ت  - ابن العربى - أحكام القرآن ألبى بكر محمد محمد بن عبداهللا          -٢

 ت .الكتب العلمیة د
ر ت  -٣ ن كثی ر ب ن عم ماعیل ب یم إلس رآن العظ سیر الق شعب  ط - - ه٧٧٤ تف دار ال

 ت .  طبعة الحلبى د،القاھرة
ى     -٤ ط  ٣٧١ت  الجامع ألحكام القرآن ألبى عبداهللا محمد بن أحمد األنصارى القرطب

 ت .دار الریان للتراث القاھرة د
  : كتب السنة وعلوم الحدیث:ثانیا

ذرى     -١ وى المن د الق ن عب و   الترغیب والترھیب من الحدیث الشریف لبعد العظیم ب  أب
  ١٤١٧دار الكتب العلمیة بیروت  - -ه٦٥٦ت  محمد
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ر العسقالنى ت     -٢ ن حج ى ب ن عب د ب ر ألحم ورة  -ه٨٥٢ تلخیص الحبی ة المن المدین
  تحقیق السید عبداهللا ھاشم الیمانى المدنى - م ١٩٨٤ - - ه١٣٨٤ )مدینة النشر(

 ٧٥١ت الزرعى   حاشیة بن القیم على سنن أبى داود لمحمد بن بن أبى بكر أیوب    -٣
  ط الثانیة ١٩٩٥ - ١٤١٥دار الكتب العلمیة بیروت  -ه

بن على بن الملقن األنصارى تخریج الشرح الكبیر لعمر     خالصة البدر المنیر فى      -٤
  - ه٨٠٤ت 

ر ت           - ٥ د الب ن عب انید الب ن األس ى الموطأ م وم   - ه٤٦٣ التمھید لما ف دار وزراة عم
 ،طفى بن أحمد العلوى تحقیق مص- ١٣٨٧األوقاف والشؤون اإلسالمیة المغرب    

 محمد عبد الكبیر البكرى 
دار  ٨٥٢ الدرایة فى تخریج أحادیث الھدایة ألحمد بن على بن حجر العسقالنى ت -٦

  السید عبد اهللا ھاشم الیماني المدني تحقیق ت.المعرفة بیروت د
 دار إحیاء التراث العربى ٨٥٢محمد بن إسماعیل الصنعانى األمیر ت سبل السالم -٧

  ط الرابعة تحقیق محمد عبد العزیز الخولى ١٣٧٩وت بیر
مكتبة دار الباز  ٤٥٨ أبى بكر البیھقى ت،سنن البیھقى الكبرى ألحمد بن الحسین     - ٨

  تحقیق محمد عبد القادر عطا - ١٩٩٤ - ١٤١٤مكة المكرمة 
ن سورة ت      )الجامع الصحیح( سنن الترمذى   -٩ سى ب ن عی د ب  ٢٧٩ألبى عیسى محم

  ١٩٨٨فكر ط دار ال -ه
دار الكتاب  - ه٢٥٥ت  سنن الدارمى لعبداهللا بن عبد الرحمن الدارمى السمرقندى-١٠

روت    ى بی ى - ١٤٠٧العرب ى   - ط األول د زمرل واز أحم ق ف سبع  ،ت تحقی د ال  خال
 العلمى 

ن-١١ سلیمان ب ى داود ل نن أب ستانى ت س ى داود السج عث أب ر  -ه٢٧٥ األش دار الفك
 سنة المحمدیة إحیاء ال المصورة من ط دار

 دار الفكر ٢٧٥ ت - ه٢٧٥ت القزوینى  سنن ابن ماجھ لمحمد بن یزید بن ماجھ -١٢
 محمد فؤاد عبد الباقي -:تحقیق بیروت

د ا - ١٣ ى عب سائى ألب نن الن رحمن  س عیب ت ل ن ش د ب ى( - ه٣٠٣أحم  دار )المجتب
د الف  - ط الثانیة ١٩٨٦ -١٤٠٦مكتب المطبوعات اإلسالمیة حلب     ق عب اح   تحقی ت

 أبو غدة 
انى ت    - ١٤ ف الزرق ن یوس اقى ب د الب ن عب د ب أ لمحم ى الموط انى عل رح الزرق  ش

  ط األولى - ه١٤١دار الكتب العلمیة بیروت  - ه١١٢٢
ووى ت    شرح النووى على صحیح مسلم ألب      -١٥  ـھ ٦٧٦ى زكریا یحیى بن شرف الن

 عبد المعطى القلعجى . تحقیق د- ١٩٨٧دار الغد العربى  طبعة
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ارى ت   -١٦ ماعیل البخ ن إس د ب داهللا محم ى عب ارى ألب ن  - ه٢٥٦صحیح البخ دار ب
  تحقیق د مصطفى دیب البغا ٣ ط ١٩٨٧ - ١٤٠٧كثیر الیمامة بیروت 

شیرى ت     ألبى الحسین  صحیح مسلم    - ١٧ اء   - ه٢٦١بن الحجاج بن مسلم الق دار إحی
 ت .تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى د التراث العربى بیروت

ران ت     علل - ١٨ ن مھ س ب ن إدری دار  -ه٣٢٧ إبن أبى حاتم لعبد الرحمن بن محمد ب
  تحقیق محب الدین الخطیب - ١٤٠٥المعرفة بیروت 

ب  ، عون المعبود شرح سنن أبى داود لمحمد شمس الحق العظیم أبادى         -١٩  أبى الطی
 الثانیة  ط١٤١٥ بیروت دار الكتب العلمیة ون المعبود شرح سنن أبي داود

ن حجر العسقالنى ت    فتح   - ٢٠  ٨٥٢البارى شرح صحیح البخارى ألحمد بن على ب
روت   -ه ة بی ق - ١٣٧٩دار المعرف اقى      تحقی د الب ؤاد عب د ف ؤاد   ،محم ب ف  مح

 الخطیب 
اوى     -٢١ رؤوف المن د ال صغیر لعب امع ال رح الج دیر ش یض الق ة    ف ة التجاری المكتب

  ١٣٥٦الكبرى مصر ط األولى 
ع الفوا-٢٢ د ومنب ع الزوائ ى ت  مجم ر الھیثم ى بك ن أب ى ب د لعل ان  -ه٨٠٧ئ دار الری

  ١٤٠٧ دار الكتاب العربى القاھرة بیروت ،للتراث
صحیحین -٢٣ ى ال ستدرك عل داهللا      الم ن عب د ب داهللا محم ى عب سابورى أب اكم النی للح

 ط األولى تحقیق مصطفى   ١٩٩٠ - ١٤١١دار الكتب العلمیة بیروت      - ه ٤٠٥ت
 عبد القادر عطا 

د ل    مسند اإل  -٢٤ ل      مام أحم ن حنب د ب ام أحم شیبانى  إلم ة    - ه٢٤١تال  -مؤسسة قرطب
 ت .مصر د

ى الموصلى ت              -٢٥ ن المثن ى ب ن عل د ب ى ألحم ى یعل أمون   - ه٣٠٧ مسند أب دار الم
  تحقیق حسین سلیم أسد ، ط األولى١٩٨٤ - ١٤٠٤للتراث دمشق 

ھ        -٢٦ ن إسماعی       مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماج ر ب ى بك ن أب د ب انى  ألحم ل الكن
 ١٤٠٣ دار العربیة بیروت ٨٤٠  ت-ه٨٤٠ت

  محمد المنتقى الكشناوي:الثانیة تحقیق ط
ى ت          -٢٧ د الطبران ن أحم لیمان ب دار  -ه٣٦٠ معجم الطبرانى األوسط ألبى القاسم س

 علد المحسن بت ، طارق بن عوض اهللا بن محمد: تحقیق١٤١٥الحرمین القاھرة 
 إبراھیم الحسینى 

أ اإلم-٢٨ ك موط داهللا مال ى عب ك ألب س األصبحى تام مال ن أن اء  -ه١٧٩ ب دار إحی
  تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى -ت .دالتراث العربى مصر 

دار الحدیث مصر  -ه٧٦٢ نصب الرایة ألحادیث الھدایة لجمال الدین الزیلعى ت     -٢٩
  تحقیق محمد یوسف البنورى - ه١٣٥٧
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شوكانى      نى  نیل األوطار شرح منتقى األخبار للشوكا    -٣٠ د ال ن محم ى ب ن عل محمد ب
  ١٩٧٣ دار الجیل بیروت - ١٢٥٥ت

 :ثالثا أصول الفقھ
اب  - ه١٢٥٠ت   إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول للشوكانى   -١  ط الب

 - -ه١٣٥٦الحلبى 
ابن ( إعالم الموقعین عن رب العالمین لشمس الدین أبى عبداهللا محمد بن أبى بكر          -٢

 ت . ط دار الحدیث القاھرة د- ه٧٥١ ت)یةالقیم الجوز
ة-٣ ة اهللا البالغ دھلوى   حج اھرة  -لل ة الق ب الحدیث ابق - ط دار الكت سید س ق ال   تحقی

  .ت.د
ط مكتبة النصر الزقازیق عبد اللطیف محمد عامر .  د. دراسات فى أصول الفقھ أ    -٤

 م ٢٠٠٠
شرعیة ال -٥ سیاسة ال ى ال ة ف رق الحكمی ة  الط یم الجوزی ن الق ة ب دنى للطباع  دار الم

 ت .والنشر جدة د
س     -٦ صنھاجى      الفروق ألحمد بن إدری رحمن ال د ال ن عب القرافى   ب ط دار المشھور ب

 ت تحقیق مركز الدراسات الفقھیة واالقتصادیة.د السالم
 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعبد العلى محمد بن نظام الدین األنصارى مع -٧

 المستصفى 
ى ت         المستصفى ف  -٨ د الغزال ن أحم د ب د محم ى حام م األصول ألب  ط دار ٥٠٥ى عل

 ت .العلوم الحدیثة بیروت لبنان د
م األصول للبیضاوى         - ٩ ى عل ى صبیح      منھاج الوصول ف د عل ة محم ة ومطبع مكتب

 ت .وأوالده األزھر د
ة   . المھذب فى أصول الفقھ المقارن د      -١٠ ریم النمل اض ط     عبد الك ة الرشد الری مكتب

  ١٩٩٩ - ١٤٢٠ -األولى 
راھیم     األحكام الموافقات فى أصول  -١١ شھیر    ألبى اسحق إب ن موسى ال شاطبى  ب بال

 ت .دار الفكر العربى المكتبة التجاریة الكبرى القاھرة د - ه٧٩٠ت 
دان   -١٢ ریم زی د الك ھ د عب ول الفق ى أص وجیز ف شر   ال ة للن الة قرطب سة الرس مؤس

  ١٩٧٦ - ١٣٩٦والتوزیع 
 :رابعا الفقھ

  : الفقھ الحنفى- أ
ف ت   -١ و یوس صارى أب راھیم األن ن اب وب ب ار یعق ة  ١٨٢ اآلث ب العلمی  دار الكت

   تحقیق أبو الوفا،١٣٥٥بیروت 
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دین              -٢ ابن عاب شھیر ب ین ال د أم ار لمحم در المخت ط دار  حاشیة رد المحتار على ال
  - ه١٢٦٨الطباعة العامرة بوالق القاھرة 

تصنیف الشیخ خلیل  - ه٤٨٢ت  محمد بن أحمد المبسوط لشمس الدین السرخسى-٣
  ت. مدیر أزھر لبنان ط دار المعرفة بیروت لبنان د،المیس

 -: الفقھ المالكى-ب 
بن عبداهللا بن محمد بن عبد البر النمرى   لإلمام الحافظ أبى عمر یوسف اإلستذكار-١

وعى ودار قتیب    د عبد المعطى أمین قلعجى      تحقیق ٤٦٣األندلسى ت  ة ط ط دار ال
  م ١٩٩٣ -ه١٤١٤األولى 

ر  -٢ شرح الكبی داهللا ال ى ت   عب ة المقدس ن قدام د ب ن أحم روت  ٦٢٠ ب ر بی  دار الفك
  ط األولى ١٤٠٥

 ط دار الفكر بیروت د ت  - ه١٧٩ المدونة الكبرى لإلمام مالك بن أنس ت-٣
 - : الفقھ الشافعى-ج 
ة الرشد   - ٨٠٤ الشرح الكبیر للرافعى عمر بن على بن الملقن األنصارى ت  -١  مكتب

  تحقیق حمدى عبد المجید إسماعیل السلفى - ط األولى - ١٤١٠الریاض 
 - ه١٤٠١بیروت دار الفكر  - ه٢٠٤األم ألبى عبداهللا محمد بن إدریس الشافعى ت -٢

- ١٩٩٠  
ووى                  -٣ ن شرف الن دین ب ى ال ا محی ى زكری ة   المجموع شرح المھذب ألب ط المطبع

  ١٩٨٢القاھرة العربیة الحدیثة العباسیة 
  : الفقھ الحنبلى-د 
 ت .ط مكتبة بن تیمیة دمجموع فتاوى بن تیمیة  -١
ھ     المغنى فى فقھ اإلمام أح   -٢ د عبدال ى محم ة أب د ت   مد البن قدام ن أحم دار  -ه٦٢٠ب

 ت .د الفكر بیروت ط األولى
 - : الفقھ الظاھرى-ه
ن          -١ د ب ن أحم ى ب ن عل د ب ى محم ن   المحلى ألب  دار ٤٥٦رى تالظاھ  حزم سعید ب

 اآلفاق الجدیدة بیروت تحقیق لجنة إحیاء التراث العربى 
  - : الفقھ المقارن:خامسا

دار  - ه٥٩٥ بدایة المجتھد ونھایة المقتصد إلبن رشد أبى الولید محمد بن أحمد ت         -١
 ت .الفكر بیروت د

سبكى-٢ ود خطاب ال الص لمحم دین الخ اھرة ت   ال ار الحسین الق - ١٣٥٢دار المن
١٩٣٣ 

 ت ٠المكتبة التوفیقیة القاھرة د صحیح فقھ السنة ألبى مالك كمال بن السید سالم -٣



 ٧٣

 - : كتب التراجم والمعاجم:دساسا
صحابة  -١ ز ال ي تمیی ابة ف سقالني       اإلص ضل الع و الف ر أب ن حج ي ب ن عل د ب ألحم

 ١٩٩٢ - ١٤١٢بیروت   دار الجیل- ٨٥٢الشافعي ت 
 ي علي محمد البجاو: :األولى تحقیثق ط
روت    ٨٥٢ت تھذیب التھذیب البن حجر العسقالنى       -٢  ١٩٨٤ - ١٤٠٤ دار الفكر بی

  ط األولى -
داهللا البصرى الزھرى ت     الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منیع  -٣ و عب  - ٢٣٠ أب

 ت .ط دار صادر بیروت د
رم            -٤ ن مك دین ب ال ال ى المصرى    لسان العرب البن منظور أبى الفضل جم األفریق

  ١٩٩٢ - ١٤١٢ صادر بیروت طبعة دار
 الرازى  لمحمد بن أبى بكر بن عبد القادر الصحاح مختار -٥

  :كتب وأبحاث معاصرة: سابعا
ة أ     -١ ى األحوال المدنی شیمى  . أثر اجتھاد الفقھاء فى تحقیق المناط ف ھ ال ة  د وجی  مكتب

  ٢٠٠٢ - ١٤٢٢كلیة دار العلوم جامعة الفیوم 
 ت .دار القلم الكویت درضاوى  اإلجتھاد للدكتور یوسف الق-٢
ة    لمحمد على السایس   تاریخ الفقھ اإلسالمى  -٣ اھرة ط الثانی قاء الق مكتبة األخوة األش

  م ١٩٨٠ - - ه١٤٠٠
بحث  باإلمامة أ د أحمد یوسف سلیمان - اهللا علیھ وسلم  صلى- تصرفات الرسول   -٤

دد        اھرة الع ة الق وم جامع ة دار العل ات كلی ة حولی ى مجل شر ف  - ١٤١٢ - ١٣ن
١٩٩١  

سلم      محمد سلیم العوا    .السنة التشریعیة وغیر التشریعیة د     -٥ ة الم ى مجل شر ف بحث ن
  ١٩٧٤ نوفمبر - ١٣٩٤المعاصر العدد األول شوال 

جامعة اإلسكندریة د محمد مصطفى شلبى ٠ الفقھ اإلسالمى بین المثالیة والواقعیة أ-٦
١٩٦٠  

 


