
 
٢٤٤٦

 

    

  

  حكم األضحية 

  عبيد بن سالم العمري / د

األستاذ المشارك في كلية اآلداب والعلوم 

  اإلنسانية

  جامعة طيبة بالمدينة النبوية



 
٢٤٤٧

  ةــــدمـقــــالم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

، والصالة والسالم على سيد المرسلين ، الحمد هللا رب العالمين 

  : ، وبعد وعلى آله وصحبه أجمعين 

بحث متواضع في حكم األضحية حاولت جهدي في أن أضعه فهذا 

واستقصيت ما استطعت أقوال أهل العلم ، وفق قواعد البحث العلمي 

وقد سبقني إلى الكتاب في هذه المسألة ، وأدلتهم في هذه المسألة الفقهية 

مد العثيمين في كتابه هل العلم ، كفضيلة شيخنا العالمة محجماعة من أ

سام الدين عفانه ممن كتب في هذا الموضوع الدكتور حو، أحكام الضحايا 

وقد أفدت من هذين في بحث له بعنوان المفصل في أحكام األضحية 

الكتابين ،  أسأل اهللا لهما األجر والمثوبة ، كما أسأله سبحانه أن ينفع بهذا 

البحث ، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ، وأن يجعلنا من أهل الفقه في 

   وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين ،،،،،،،،،،،،الدين ،

                                                                        

          وكتب                               

  عبيد بن سالم العمري .                     د

  يبة  األستاذ المشارك في جامعة ط                  



 
٢٤٤٨

   :أهمية الموضوع 

  :   يستمد هذا الموضوع أهميته من 

 ٠كون األضحية  من شعائر الدين الظاهرة  -١

 ٠فضل األضحية وحكمها للناس لحاجتهم إليه توضيح  -٢

  مع الترجيح  ه واألقوال واألدلةأسبابذكر الخالف مع  -٣

  :حدود البحث 

 حكـم    مقتصراً على  – بإذن اهللا تعالى     - سوف يكون البحث         

تعريف لألضحية ، وبيـان مـا ورد فـي          وما يتعلق بها من     األضحية ،   

فـي   اءمذاهب الفقه فضلها ، ومشروعيتها ، والحكمة من مشروعيتها ، و        

 ستدلوا بها من الكتب التي استطعت الرجوع إليهاااألدلة التي مع حكمها ، 

   .مع المناقشة والترجيح ، دون التعمق في المسائل التفصيلية , 

  



 
٢٤٤٩

  :مشكلة البحث 

تكاسل كثير من المسلمين في األضحية مع تكمن مشكلة البحث في 

 وهل يترتب على ترك ؟في هذا فما هو الحكم الشرعي قدرتهم عليها ، 

  األضحية شئ في الشرع الحنيف  ؟ 

  :الموضوع  أسباب اختيار

  :اخترت هذا الموضوع للبحث والدراسة ألسباب أجملها فيما يلي 

  ٠األضحية حكم  عرفة أهمية م/ ١

   ٠  قوة الخالف في بعض مسائل البحث /٢

   ٠ علمية مستوعبة بدراسة المسألة  ه هذلم أجد من أفرد/ ٣

والـذي يحتـاج إلـى دراسـة        ،  المسألة   هكثرة الخالف في هذ   / ٤

   ٠وترجيح 

  



 
٢٤٥٠

  : الدراسات السابقة 

  

 ، وممن تناول بعـض    بدراسة مستقلة   ه المسألة   لم أجد من أفرد هذ    

  -: أجزائه 

فضيلة الشيخ العالمة محمد العثيمين رحمه اهللا في كتابه أحكـام           / أ  

  الضحايا ، 

حسام الدين عفانه في بحث له بعنوان المفـصل         الشيخ الدكتور   / ب

  ٠في أحكام األضحية 

بـذكر   حكم األضحية    توسعت في   ووقد أفدت من هذين الكتابين ،         

   ٠أقوال وأدلة ومناقشات 

مـا ،   اسـتفدت منه  مـا ، و   اطلعت عليه ى أني بعد أن     وأؤكد هنا عل  

 إليـه ،    توصلت في مسائل من البحث إلى ترجيح يخالف مـا توصـال           

   ٠ ما اهللا خير الجزاء وضاعف مثوبتهمافجزاه

  :خطة البحث 

  :  ومبحثين تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد

وأهمية الموضـوع ، وحـدود      تحتوي على االفتتاحية ،     : المقدمة  

وأسباب اختيار الموضوع ، والدراسات السابقة      بحث ، و مشكلة البحث        ال

   ٠وخطة البحث ، ومنهج البحث ، 



 
٢٤٥١

  : وفيه مطلبان ،   باألضحيةوفي التعريف: التمهيد 

   ٠في اللغة العربية األضحية في تعريف : المطلب األول 

   ٠في االصطالح األضحية في تعريف :المطلب الثاني 

والحكمة من مشروعيتها   ،  مشروعية األضحية   ي  ف: األول  المبحث  

  : ان مطلب وفيه، ، وفضلها 

   متى شرعت األضحية ، ولماذا ؟ :المطلب األول 

  ٠في فضل األضحية : المطلب الثاني 

  : األضحية ، وفيه مطلب واحد  حكم في: الثاني المبحث 

   ٠ األضحيةحكم في : المطلب األول 

 ٠والتوصيات وفيها أهم النتائج : الخاتمة 



 
٢٤٥٢

  :منهج البحث 

  :  حسب اآلتي ومفصال, سيكون منهج البحث استقرائياً استنتاجياً 

  ٠جمعت المادة العلمية من المصادر الحديثية والفقهية / ١

   ٠رتبت المسائل في فصول ومباحث ومطالب / ٢

  : في عرض المسائل الفقهية اتبعت اآلتي / ٣

  ٠أقدم مسائل اإلجماع واالتفاق/ أ 

  ٠أحدد نقطة الخالف وأحرر محل النزاع / ب

   ٠أرتب األقوال الفقهية / ج 

  : في عرض األدلة اتبعت اآلتي / ٤

   ٠اذكر األدلة مع مراجعها / أ

أعزو اآليات على مواطنها في المصحف الشريف مع ذكر اسم          / ب

   ٠السورة ورقم اآلية 

ث فـي   أخرج األحاديث من مصادرها المعتمدة ، فإن كان الحدي        / ج

الصحيحين ، أو أحدهما اكتفيت به ، وإن كان في غيرهما خرجتـه مـع           

   ٠ذكر حكم أهل العلم عليه صحة وضعفا 

  ٠ثار من مصادرها خرج اآلأ/ د



 
٢٤٥٣

أترجم لألعالم غير المشهورين عند أهل التخـصص عنـد أول      / ٥

   ٠ورودهم في البحث 

   ٠أشرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية / ٦

  .بفهرس للمصادر والمراجع البحث ختمت / ٧



 
٢٤٥٤

  : التمهيد 

  :وفيه مطلبان ، باألضحية  التعريف هوفي

  ٠في اللغة العربية األضحية في تعريف : المطلب األول 

 ، هي بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها :  األضحية

، وضحية على وزن فعيلة ، لها أربع لغات أضحية بكسر الهمزة وضمها 

 ،كما يقال أرطاة وأرطى ، والجمع أضحى ، وأضحاة ، مع ضحايا والج

وبذلك ، وأضحاة وأضحى من باب الجمع الذي بينه وبين واحده الهاء 

يقال ضحى تضحية إذا    )١( ، أي يوم هذه الذبائح-سمي يوم األضحى 

  )٢( ٠ ت الضحىذبح وق

أي  اسم لما يضحى به، أو لما يذبح أيام عيد األضحى،:  األضحية

الشاة التي يضحي بها ، وبها سمي يوم األضحى ، أي اليوم الذي يضحي 

   )٣(  ٠ الناس فيه

                                                           

ونقل أن فيها ثماني لغـات أضـحية بـضم             ١٠٥/ ٥ المخصص البن سيده     -)١(

الهمزة وكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها وضحية بال همزة بفتح الضاد وكسرها     

  ٤٥٤/ ٩وأضحاة بفتح الهمزة وكسرها حاشية ابن عابدين 

   ٢٤٠٧ / ٦ي عن األصمعي في الصحاح   نقله الجوهر-)٢(

وهل تطلق األضحية لغة على   ٦١٥ / ١٩ تاج العروس   ٢٩ / ٨رب   لسان الع  -)٣(

  : غير الشاة مثل الدجاجة والحمامة ونحوهما  ؟ فيه قوالن 

  .تطلق األضحية على الشاة وغيرها  مما يذبح في يوم األضحى : القول األول 

   ٠حية  إال على الشاة فقط ال تطلق األض: القول الثاني 

القول األول  فيه نوع مخالفة لما ذكر في مشاهير كتب اللغة مـن              : قال ابن الهمام    

القاموس والصحاح وغيرهما ، فإن المذكور فيها أن األضحية شاة تـذبح يـوم              



 
٢٤٥٥

                                                                                                                                  

األضحى ، ولم يذكر في واحد منها عموم األضحية لغير الشاة  مثـل الدجاجـة                

ا ال يطلق عليه لفظ األضحية ال بحسب الشرع وال بحسب           والحمامة ونحوهما مم  

فـتح   .اللغة ، وإنما هذا معنى الذبيحة مطلقا ، وال شك أن األضحية أخص منها 

  ٥١٧/ ٩القدير البن الهمام 



 
٢٤٥٦

 تنحر ظاهرةللشمس ؛ ألنها ى يضحي إذا برز وهي أفعولة من ضح

سميت ، ويقال ضحية وأضحاة بفتح أول كل وكسره  )١(عند ضحوة ،  

   )٢(٠ وهو وقت الضحى، بأول أزمنة فعلها 

ضحيت : قال ي  ،، وهو الطعام الذي يتغدى به الغداء: والضحاء 

  )٣(٠أي نتغدى ، نتضحى ويقال ، فالنا أضحيه تضحية أي غديته 

ألمر، اوالتأني في ، والعرب قد تضع التضحية موضع الرفق 

فإذا مروا ببقعة من األرض ،  كانوا يسيرون في ظعنهم همواألصل فيه أن

أي ارفقوا باإلبل حتى ، ا أال ضحوا رويد: فيها كأل وعشب قال قائلهم 

؛ ثم وضعت التضحية مكان الرفق ، أي تنال من هذا المرعى ، تتضحى 

وقد شبعت ثم اتسع فيه حتى قيل لكل من أكل ، لتصل اإلبل إلى المنزل 

 كما يقال ،أي يأكل في هذا الوقت ، هو يتضحى : في وقت الضحى 

   )٤(. يتغدى ويتعشى في الغداء والعشاء 

والضحاء بالفتح ، ين تطلع الشمس فيصفو ضوءها والضحى ، ح

هو إذا :  الضحاء ، وقيل  واشتد وقع الشمس ، والمد إذا ارتفع النهار 

   )٥( ٠بعده  علت الشمس إلى ربع السماء فما

                                                           

  كان أصلها أضحوية اجتمعت الواو والياء وسبقت         ٤٥ التعريفات للمناوي ص     -)١(

ياء وكسرت الحاء لتناسب    مت الياء في ال   إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغ     

  ٥١٧/ ٩  نتائج األفكار البن قودر ٤٥٤/ ٩حاشية ابن عابدين ٠الياء 

  ٣٥٩المصباح المنير-)٢(

  ٢٩ / ٨ لسان العرب ١٦٦/ ٣ النهاية في غريب األثر -)٣(

  ٤٠٣/ ١ مختار الصحاح ٥/ ٢ المغرب في تعريب المعرب -)٤(

  ٢٩ / ٨ لسان العرب ٣٩٢ /٣ معجم مقاييس اللغة -)٥(



 
٢٤٥٧

ارتفاع أول : الضحوة ، و من نصف النهار قريب:  الضحاءوقيل 

 .الة الضحى وبه سميت ص، فوقه : بالضم والقصر :  والضحى ،النهار 
)١(  

، و غيره إذا ذبحه وقت الضحى من أيام األضحى أبكبش ضحى و

   )٢(٠ولو ذبح آخر النهار ، ثم كثر حتى قيل ذلك 

البارز الظاهر الذي ال يستره منك حائط :  من كل شىء يوالضاح

 ويقال ولى فالن على ضاحية مصر  ، ويقال للبادية الضاحية ،وال غيره

 ي وفالن سمين الضواح ،يليها من الباديةما لى وضاحية المدينة أي ع

ة القليل:  من الشجر يوالضواح ، وجهه وكفاه وقدماه وما أشبه ذلك

   )٣( ٠ الورق التى تبرز عيدانها للشمس

، وضحى الرجل  فهو ضاح أي برز، يقال ضحا الشيء يضحو و

أي  ضحوت للشمس أضحو: تميم تقول، ويضحى إذا برز للشمس 

المكان الذي ال تكاد تغيب الشمس عنه، : والمضحاة  ،خرجت وبرزت 

   ٠ البارز للشمس: والضحيان من كل شيء  ، عليك بمضحاة الجبل: تقول

المبين عن األمر الخفي، يقال ضح لي عن أمرك، : والمضحي 

   )٤(٠ ضح لي عن أمرك، وأوضح لي عن أمركوأ

عتل الضاد والحاء والحرف المومن خالل ما سبق يتضح لنا أن 

امتداد النَّهار، :  فالضحاء ،أصٌل صحيح واحد يدلُّ على بروز الشيء

                                                           

  ٢٣٨/ ١  المحيط في اللغة ٢٩ / ٨لسان العرب -)١(

   ٢٤٠٧ / ٦ الصحاح  ١٥٤/ ٢ تهذيب اللغة -)٢(

    ٢٩ / ٨ لسان العرب ٢٤٠٧ / ٦الصحاح  -)٣(

  ٢٣٨/ ١  المحيط في اللغة ٦١٥ / ١٩تاج العروس -)٤(



 
٢٤٥٨

ثم يقال للطعام الذي يؤكل في ذلك . وذلك هو الوقت البارز المنكشف

  )١(  ٠ ، ومنه أشتق اسم األضحية الوقت ضحاء

  : مطلب الثانيال

  ٠االصطالح في األضحية في تعريف 

يجمع ولعل الباحث ، ريف األضحية تباينت عبارات الفقهاء في تع

  : ومما قيل في ذلك فات المتشابهة ويقارن بينها ، يربين  التع

اسم لحيوان مخصوص بسن مخصوص يذبح بنية القربة في يوم / ١

   ٠  )٢( مخصوص عند وجود شرائطها وسببها

   والمعز والضأن والبقر اإلبل هو:  مخصوص لحيوان اسم: قوله 

 األنواع هذه من فصاعدا الثني هو :  مخصوص بسن:  قوله 

  ٠ الضأن من والجذع ، األربعة

فال تجزىء ، أي المعهودة وهي التضحية :  القربة بنية يذبح:  قوله 

والفعل ال ، وقد يكون للقربة ، ألن الذبح قد يكون للحم ؛ التضحية بدونها 

ر وغيره حصاوللقربة جهات من المتعة والقران واإل، يقع قربة بدون النية 

وال يشترط أن يقول بلسانه ما نوى بقلبه ، فال تتعين األضحية إال بنيتها 

  )٣(٠كما في الصالة 

وما يليه من أيام  ، األضحى يوم هو:  مخصوص يوم في:  قوله 

   ٠التشريق 

                                                           

  ٣٩٢/ ٣ معجم مقاييس اللغة -)١(

  ٢٩١/ ٥ الفتاوى الهندية ١٧٣/ ١٤هداية   العناية شرح ال-)٢(

  ٤٥٤/ ٩  حاشية ابن عابدين ٢٧٦/ ٦ بدائع الصنائع -)٣(



 
٢٤٥٩

؛ ألنها ال تشرع إال إذا توفرت  وسببها شرائطها وجود عند:  قوله 

    ٠  وسببها شرائطها

   )١( ٠ن مخصوص بنية القرية ذبح حيوا/ ٢

     )٢(ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص : وقيل 

وهو يوم ، ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص وقيل 

   . )٣(األضحى 

، ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص : وقيل 

   ٠ )٤(  وهو يوم األضحى

  )٥(  ٠حية لم يفرق بين األضحية والتضبأنه : أعترض عليه 

ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر النعم سليمين من / ٣

ذي الحجة أو تاليه بعد صالة إمام يب مشروطا بكونه في نهار عاشر ع

  ٠ )٦(عيده له وقدر زمن ذبحه لغيره ولو تحريا لغير حاضر 

بأنه خرج عن الحد إلى ذكر األحكام  ، وهذا خارج : يعترض عليه 

   ٠عن الماهية 

  ٠ )٧(اسم لما يذبح في أيام النحر بنية القربة إلى اهللا تعالى / ٤

  )١( ما يذبح في أيام النحر تقرباً إلى اهللا عز وجل ـ:  وقيل 

                                                           

  ٤٥٤/ ٩  رد المحتار -)١(

  ٤٥٤/ ٩  حاشية ابن عابدين -)٢(

  ١٧٣/ ١٤  العناية شرح الهداية -)٣(

  ١٦٦/ ٤  مجمع األنهر -)٤(

  ٥١٧ / ٩ فتح القدير -)٥(

  ٢٢٠ القاموس الفقهي ص٢٠٠ص  شرح حدود ابن عرفة -)٦(

  ٣٥٠/ ١ اللباب ٢٣٠ طلبة الطلبة ص ٤٥  التعريفات للجرجاني ص-)٧(



 
٢٤٦٠

ما يذبح من النعم تقربا إلى اهللا تعالى من يوم العيد إلى آخر :  وقيل 

  ٠ )٢( التشريق

م العيد وأيام ما يذبح من النعم تقربا إلى اهللا تعالى في يو: وقيل  

   . )٣(التشريق الثالثة 

   )٤( ٠ما يذبح تقربا في أيان النحر بشرائط مخصوصة : وقيل 

  )٥( ٠ إراقة الدم من النعم دون سائر الحيوان/ ٥

    ٠لم يفرق بين األضحية والتضحية بأنه : يعترض عليه 

ما يذبح من إبل وبقر وغنم أهلية أيام النحر يوم العيد وتالييه / ٦

  . ب العيد تقربا إلى اهللا تعالى بسب

  ٠يذكى :  أي ، ما يذبح : قوله 

  ٠ من إبل وبقر أهلية وغنم أهلية :قوله 

  ٠وليلتي يومي التشريق  الثالثةالعيد  أيام أيام النحر : قوله 

  ٠ بخالف ما يذبح بسبب نسك أو إحرام  بسبب العيد :قوله 

احترازا عما ، رها ال يجزىء غي، فتقربا إلى اهللا تعالى :  قوله 

   )١(٠يذبح للبيع ونحوه 

                                                                                                                                  

   ٤٢١/ ٧ الشرح الممتع -)١(

 معجم لغـة    ٥٦١/ ١ السراج الوهاج    ٠  تحديد آخر وقت الذبح مسألة خالفية         -)٢(

  ٤٢الفقهاء ص

 ١٣٠/ ٨ج   نهايـة المحتـا    ٢٨٢/ ٤ مغني المحتاج      ٣٢٧/ ٢  فتح الوهاب     -)٣(

 ٢٥٠/ ٤حاشية قليوبي 

  ٢٤٠٧ / ٦الصحاح  -)٤(

  ٢٨٥/ ٥  الجوهرة النيرة -)٥(



 
٢٤٦١

اسم لحيوان مخصوص بسن : ألضحية لوالتعريف المختار 

  ٠ مخصوصوقت بنية القربة في بسبب العيد مخصوص يذبح 

                                                                                                                                  

/ ١ كشف المخدرات للبعلي     ٤٦٢/ ٢ مطالب أولي النهى     ٢١/ ٣ كشاف القناع    -)١(

٣٣٦   



 
٢٤٦٢

  : :المبحث األول 

  مشروعية األضحية ، والحكمة من مشروعيتها ، وفضلها ، في 

   ، ولماذا ؟ متى شرعت األضحية :المطلب األول  :ان مطلب وفيه

في السنة الثانية من الهجرة كالزكاة وصالة  األضحيةشرعت 

   ٠ اإلجماع وهي مشروعة ب  )١(، العيدين

   )٢( ٠وأجمع المسلمون على مشروعية األضحية : قال ابن قدامة 

 .اتفقوا على أن األضحية مشروعة بأصل الشرع : قال ابن هبيرة و

)٣(   

   )٤( ٠ا من شرائع الدين ال خالف في كونه: وقال ابن حجر 

وأنها قربة ، ال خالف في مشروعية األضحية : وقال الشوكاني 

  )٥( ٠  عظيمة

في كل ملة صالة ونسيكة ال يقوم غيرهما مقامهما :  وقال ابن القيم 

ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم ، 

  )٦(٠واهللا أعلم ، وكذلك األضحية ، مقامه 

                                                           

 حاشـية   ٢٠٦/ ١٣ حاشـية البجيرمـي      ٨٤٢/ ٢الفواكه الدواني للنفراوي      -)١(

  ٢٥٠/ ٤قليوبي 

  ٤٣٥/ ٩ المغني -)٢(

   ٣٣١/ ١ اختالف األئمة -)٣(

  ١٣١/ ٥نيل األوطار وانظر   ٥ / ١٠ فتح الباري -)٤(

/ ٤وانظر مغنـي المحتـاج       ٠ ١٣١/ ٥ نيل األوطار    ٧١٥/ ١ السيل الجرار    -)٥(

   ١٣٠/ ٨ نهاية المحتاج ٢٨٢

   ٦٥/ ١ تحفة المودود -)٦(



 
٢٤٦٣

األضحية أجمع المسلمون على  : وقال الشيخ ابن عثيمين 

وِلكُلِّ ُأمٍة جعلْنَا منْسكًا {: لقول اهللا تعالى؛ مشروعيتها، وهي في كل ملة 

، فهي ] ٣٤: الحج[} ِليذْكُروا اسم اللَِّه علَى ما رزقَهم ِمن بِهيمِة اَألنْعاِم

   )١( ٠ مشروعة في جميع الملل

 ذكرى  الشعيرة في إحياء هذهأن : مة من مشروعيتها كوالح

 من - عليه السالم -للذاكرين وموعظة للمتقين بما حصل ألبينا إبراهيم 

 عليه - بذبح ابنه إسماعيل - عز وجل -امتحان عظيم ، فقد أمره الرب 

 وهو ابنه الوحيد حينئذ ، فلما علم أنه حسن التوجه وصدق -السالم 

تله للجبين ، فداه بذبح عظيم ، فكان ذلك سنة في عقبه للمتقين اليقين و

ولهم بها أجر عظيم ، باإلضافة إلى أن فيها توسعة على األهل وإطعام 

للفقراء والمساكين ، وبها كذلك يكرم الجيران واألصدقاء المقربين ، أال 

لث ترى أن السنة فيها أن تثلث أثالثا ، ثلث يأكله الرجل وأهل بيته ، وث

يهديه ، وثلث يتصدق به على الفقراء والمساكين ، ففيها نفع عظيم آلحاد 

 .المسلمين وجماعاتهم إلى جانب أنها شعيرة من شعائر هذا الدين العظيم 

)٢(  

قال ولقد تميزت األضحية على غيرها من العبادات المالية ، 

نوع بطريق التمليك : اعلم بأن القرب المالية نوعان : السرخسي 

ويجتمع في األضحية معنيان ، ونوع بطريق اإلتالف كالعتق ، الصدقات ك

                                                           

   ٤٢١/ ٧الشرح الممتع -)١(

   ٣٤٣ / ١٢ مجلة البحوث اإلسالمية -)٢(



 
٢٤٦٤

 .وهو تمليك، ثم بالتصدق باللحم ، وهو إتالف ، راقة الدم إفإنه تقرب ب
)١(   

أما حكمة مشروعيتها ، فهي شكرا هللا تعالى على : وقال البخاري 

الم حين نعمة الحياة ، وإحياء سنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصالة والس

الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصالة والسالم في  أمره اهللا عز اسمه بذبح

يوم النحر ، وأن يتذكر المؤمن أن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السالم 

وإيثارهما طاعة اهللا ومحبته على محبة النفس والولد كانا سبب الفداء 

ي الصبر على طاعة ورفع البالء ، فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما ف

    )٢( ٠اهللا وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها 

وهي من نعمة اهللا على اإلنسان أن يشرع : وقال الشيخ ابن عثيمين 

اهللا له ما يشارك به أهل موسم الحج؛ ألن أهل الموسم لهم الحج والهدي، 

نه جعل وأهل األمصار لهم األضحية، ولهذا نجد من فضل اهللا ورحمته أ

ألهل األمصار نصيباً مما ألهل المناسك، مثل اجتناب األخذ من الشعر 

والظفر في أيام العشر؛ من أجل أن يشارك أهل األمصار أهل اإلحرام 

بالتعبد هللا تعالى بترك األخذ من هذه األشياء؛ وألجل أن يشاركوا أهل 

ذه الحج بالتقرب إلى اهللا ـ تعالى ـ بذبح األضاحي؛ ألنه لوال ه

المشروعية لكان ذبحها بدعة، ولنهي اإلنسان عنها، ولكن اهللا شرعها لهذه 

   )٣ (.المصالح العظيمة

                                                           

   ١٢/ ١٢ المبسوط للسرخسي -)١(

دار .  ط   ١٠٤ص  ) الزاهد  ( محاسن اإلسالم لمحمد بن عبد الرحمن البخاري         -)٢(

  .الكتاب العربي 

   ٤٢١/ ٧الشرح الممتع -)٣(



 
٢٤٦٥

  ٠في فضل األضحية : المطلب الثاني 

ولكنها غير صحيحة ،   كثيرة في فضل األضحيةأحاديث وردت 

ليس في فضل :  ابن العربيقال  ، هااشتهار بعضعند أهل الحديث رغم 

  ى الناس فيها عجائب قد روو، حيح  حديث صاألضحية

   )١(. لم تصح 

ال يصح في الضحايا : وقال غيره : الشيخ أبو بكر أبو زيد وقال 

  )٢( ٠ يئش

  : ومما ورد في فضل األضحية 

ما عمل ابن آدم يوم (( :   قال ا أن النبي عن عائشة /  ١

 يوم  لتأتيإنهاو، وجل من إهراق الدم  النحر عمال أحب إلى اهللا عز

ن الدم ليقع من اهللا بمكان قبل أن إو، القيامة بقرونها وأشعارها وأظالفها 

   )٣ (.)) فطيبوا بها نفسا ، رض يقع من األ

                                                           

   ٢٨٨ / ٦عارضة األحوذي -)١(

   ١٠٩ التحديث بما قيل ال يصح فيه حديث ص -)٢(

 ٢٢١ /٤( والحـاكم    ) ٢٧٢ / ٢( وابن ماجة    ) ٣٥٢ / ٢( أخرجه الترمذي   -)٣(

من طريق أبـي المثنـى      )  ٢٩٠ / ٢" ( شرح السنة   " والبغوي في    ) ٢٢٢ -

وحـسنه  . سليمان بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعـا              

: قلـت   : " فتعقبه الذهبي بقولـه     " ! صحيح اإلسناد   : " وقال الحاكم   ،  الترمذي  

 / ٢" ( الترغيـب   " وكذلك تعقبه المنذري في     " . هم تركه   سليمان واه ، وبعض   

وقـال  " . رووه كلهم من طريق أبي المثنى وهو واه وقد وثق           : " فقال  ) ١٠١

  " .ضعفه أبو حاتم جدا : " البغوي عقبه 

،  ) ٩٣٦( حـديث رقـم      ) ٥٦٩ / ٢( وضعفه ابن الجوزي في العلل المنتاهيـة        

  ) . ٥٢٦( الضعيفة لأللباني حديث رقم واأللباني في السلسلة األحاديث 



 
٢٤٦٦

يا رسول اهللا :  قال أصحاب رسول اهللا  عن زيد بن أرقم  / ٢

فما لنا فيها يا : قالوا ، سنة أبيكم إبراهيم : قال ؟ ما هذه األضاحي 

، فالصوف يا رسول اهللا : قالوا ، بكل شعرة حسنة : ل قا، رسول اهللا 

  )١()) بكل شعرة من الصوف حسنة : قال 

يا فاطمة قومي : ((  قال أن النبي عن عمران بن حصين  / ٣

فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما ، إلى أضحيتك فاشهديها 

لبيت أو لنا هللا ألنا خاصة آل ايا رسول ا: قالت ، سلف من ذنوبك 

   )٢()) للمسلمين بل لنا و: ال ق ؟ للمسلمين و

                                                           

عن عائذ اهللا بن عبـد       ) ٣٨٩ / ٢( والحاكم   ) ٢٧٣ / ٢( أخرجه ابن ماجة    -)١(

قـال أصـحاب    : " اهللا المجاشعي عن أبي داود السبيعي عن زيد بن أرقم قـال             

وقال الحاكم  . فذكره  " : ما هذه األضاحي قال     : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

: عائذ اهللا قال أبـو حـاتم        : قلت  : " فرده الذهبي بقوله    " ! ح اإلسناد   صحي: " 

  " .منكر الحديث 

وهذا تعقب قاصر يوهم أنه سالم ممـن فـوق عائـذ ، قـال     : قال األلباني   

بل واهية ، عائذ اهللا هـو المجاشـعي         : " المنذري بعد أن حكى تصحيح الحاكم       

وأبو داود هـذا قـال      " . ا ساقط   وأبو داود هو نفيع بن الحارث األعمى وكالهم       

ال تجوز الرواية عنه ، هـو الـذي         : " وقال ابن حبان    " . يضع  : " الذهبي فيه   

  . فذكر الحديث ... " روى عن زيد بن أرقم 

الـضعفاء البـن    و،   ) ٣٨٣٥( وانظر ذخيرة الحفاظ للقيسراني حديث رقم       

 وسلـسلة    )٢٢٣ / ٣( ، ومصباح الزجاجـة للبوصـيري        ) ٥٥ / ٣( حبان  

   ) .٥٢٧( األحاديث الضعيفة والموضوعة لأللباني حديث رقم 

حـدثنا  : من طريق النضر بن إسماعيل البجلي        ) ٢٢٢ / ٤(  أخرجه الحاكم    -)٢(

: " وقال  . أبو حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن عمران بن حصين مرفوعا             



 
٢٤٦٧

من (( :  قالعن الحسن بن علي رضي اهللا عنهما عن النبي / ٤

  )١()) إلضحيته كانت له حجابا من النارضحى طيبة بها نفسه محتسبا

فإنها على ، عظموا ضحاياكم ((  :  قالأنه  النبي عن / ٥

   )١()) الصراط مطاياكم 

                                                                                                                                  

[ زة ضعيف جـدا ، و بل أبو حم: قلت : " فرده الذهبي بقوله  " ! صحيح اإلسناد   

  " .إسماعيل ليس بذاك ] ابن 

" و" الكبيـر   " ومن طريق أبي حمزة واسمه ثابت بن أبي صفية رواه الطبراني في             

ثم ساق له الحاكم شاهدا من طريق        ) . ١٧ / ٤" ( المجمع  " كما في   " األوسط  

 قلت: " وجعل  .... " وقولي  : " عطية عن أبي سعيد الخدري مرفوعا دون قوله         

قلت : " من قول فاطمة ، ورده الذهبي أيضا بقوله         ... " يا رسول اهللا هذا لك      : 

كتـاب  " ومن طريقه رواه البزاز وأبو الشيخ ابـن حيـان فـي             "  عطية واه   : 

" ( العلل  " وقال ابن أبي حاتم في       ) ١٠٢ / ٢" ( الترغيب  " كما في   " الضحايا  

ورواه أبـو قاسـم   " .  منكر هو حديث: سمعت أبي يقول    ) : " ٣٩ - ٣٨ / ٢

وقـد حـسن بعـض      : " وقال  " . الترغيب  " األصبهاني عن علي نحوه كما في       

 ٣٨ / ٢( بن أبي حـاتم  وانظر العلل ال . "مشايخنا حديث علي هذا ، واهللا أعلم     

الترغيب و الترهيب للمنذري    و ) ١٧ / ٤( ومجمع الزوائد للهيثمي     ) ٣٩ــ  

سلسلة األحاديث الـضعيفة    و ) ٣٨ / ٢(  للعقيلي   والضعفاء الكبير  ) ٩٩ / ٢( 

   ) .٥٢٨( لأللباني حديث رقم 

 / ٤( أي مجمع الزوائد     " المجمع  " موضوع ، قال الهيثمي في      :  قال األلباني    -)١(

وفيه " الكبير  " رواه الطبراني في    : " وقد ذكره من حديث حسن بن علي         ) ١٧

 ٣٣٠ / ١( وقال ابن حبان فيه     : لت  ق" . سليمان بن عمرو النخعي وهو كذاب       

وانظـر  " . ال أنه كان يضع الحديث وضـعا        كان رجال صالحا في الظاهر إ     ) : " 

 / ٥( ونيل األوطار للـشوكاني      ) ٣٨٦ / ٢( خالصة البدر المنير البن الملقن      

  ) .٥٢٩( وسلسة األحاديث الضعيفة لأللباني حديث رقم  ) ١٩٦



 
٢٤٦٨

 ، ضحاياكم استفرهوا ((:  قالعن النبي   أبي هريرة عن / ٦

   )٢(.)) الصراط على مطاياكم فإنها

إن اهللا يعتق بكل عضو من الضحية : ((  أنه قالعن النبي / ٧

  )٣()) عضوا من المضحي 

                                                                                                                                  

هـذا حـديث غيـر      : ل له بهذا اللفظ ، قال ابن الصالح         ال أص :   قال األلباني     -)١(

ومن قبله ابن   " الكشف  " معروف وال ثابت ، نقله الشيخ إسماعيل العجلوني في          

انظر الشذرة في األحاديـث المـشتهرة        ٠ )٢ / ١٦٤" ( الخالصة  " قن في   المل

، والمشتهر من الحديث الموضوع والضعيف للجبري        ) ٩٦ / ١( البن طولون   

 ١٧٣ / ١( سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة لأللباني      و،     ) ١٩٧ / ١( 

  ١٧٩٤، وكشف الخفاء للعجلوني حديث رقم  ) 

" ( المنتقى من مسموعاته بمرو" ضعيف جدا ، رواه الضياء في :  قال األلباني -)٢(

فـذكره  : سمعت أبا هريرة يقول  : عن يحيى بن عبيد اهللا عن أبيه قال          ) ٣٣/٢

وهذا سند ضعيف جدا، آفته يحيى ؛ وهو ابن عبيد اهللا بن عبد             : عا ، قلت    مرفو

: وقال ابن أبي حـاتم عـن أبيـه          . ليس بثقة : اهللا بن موهب المدني قال أحمد       

وأما . متروك الحديث : وقال مسلم والنسائي    . ضعيف الحديث، منكر الحديث جدا    

وأما ابن  ". ال يعرف   : " ه  أبو ه عبيد اهللا فمجهول، قال الشافعي وأحمد واللفظ ل         

وأبو ه ثقة،   . روى عنه ابنه يحيى، ال شيء     : " فقال  " الثقات  " حبان فأورده في    

ثم رأيت الحافظ ابن حجر قال      ". حديثه من قبل ابنه يحيى       وإنما وقع المناكير في   

من طريـق   " مسند الفردوس   " أخرجه صاحب    ) : " ٤/١٣٨" ( التلخيص  " في  

سلسلة األحاديث الضعيفة   ". ويحيى ضعيف جدا    ...  بن موهب  يحيى بن عبيد اهللا   

  ١٢٥٥: والموضوعة لأللباني رقم 

لـم  : وقال ابن حجر    . وهذا غريب ال يحضرني من خرجه       :   قال ابن الملقن      -)٣(

هذا حديث غير معروف، ولم نجد له سندا يثبت به          : أره هكذا، وقال ابن الصالح    

٠   

 ) ٢٥٢ / ٤( الحبير للحافظ ابن حجر   تلخيص ٢٧٦ /٩البدر المنير البن الملقن 



 
٢٤٦٩

، يا أيها الناس ضحوا : ((  أنه قال عن النبي عن علي / ٨

 في األرض فإنه يقع في حرز اهللا إن وقعو، فإن الدم ، احتسبوا بدمائها و

 (()١(  

ما أنفقت الورق في ((  أنه قال ا عن النبي عن ابن عباس / ٩

   )٢()) شيء أفضل من نحيرة في يوم العيد 

  

ما عمل ابن آدم : ((  أنه قال ا عن النبي عن ابن عباس  / ١٠

إال أن يكون رحما مقطوعة توصل ، في هذا اليوم أفضل من دم يهراق 

 (()١(    

                                                           

قال الهيثمي في مجمـع      )  ١٧٦ / ٨(   أخرجه الطبراني في المعجم األوسط        -)١(

فيه عمرو بن الحصين العقيلي ، وهو متروك الحـديث  وقـال              : ٩/ ٤الزوائد  

وسلـسلة   ) ٢٠٥ / ٤( وانظر ميزان االعتدال للذهبي     " . موضوع ،   : األلباني  

   ) .٥٣٠( حاديث الضعيفة لأللباني حديث رقم األ

وابن حبان في    ) ٥٤٣ص  ( والدارقطني   ) ١ / ١٠٢ / ٣(  أخرجه الطبراني    -)٢(

وعن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عمرو بن دينار          ) ٨٨ / ١" ( المجروحين  " 

 / ٤( وقال الهيثمي في مجمع الزوائـد       . عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا       

 رواه الطبراني عن ابن عباس ، وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي ، وهو               ) : "١٧

روى : " بل هو ضعيف جدا ، فقد قـال ابـن حبـان             : ، وقال األلباني  " ضعيف  

وقـال  " . مناكير كثيرة ، وأوهاما غليظة حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها             

اء من الرجـال البـن      انظر الكامل في الضعف   " .كان يتهم بالكذب    : " البرقي فيه   

وسلسلة األحاديـث    ) ١٠١ / ١( والمجروحين البن حبان     ) ٢٢٨ / ١( عدي  

  ) .٥٢٤( الضعيفة لأللباني حديث رقم 



 
٢٤٧٠

                                                                                                                                  

المنذري في الترغيـب     قال ) ٣٢ / ١١(   أخرجه الطبراني في المعجم الكبير        -)١(

ناده رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس وفي إس        ) : ١٠٢ / ٢( والترهيب  

  " . يحيـــى بــــن الحــــسن الخـــشني ال يحــــضرني حالــــه   

" هو ضعيف ، وقد وثقه جماعة       : " ) ١٠ / ٤( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد      

ضعيف،فيه يحيى الخشني عن إسماعيل بن عياش عن ليث عن          : وقال األلباني   

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فـي يـوم            : طاووس عن ابن عباس قال      

فتبين أنه هو الحسن بن يحيى الذي ذكره السمعاني     : قلت  . فذكره  . ...األضحى  

وازددت علما بضعف الحديث حين رأيـت فيـه    . وأنه انقلب اسمه على بعضهم      

! . إسماعيل بن عياش وليث وهو ابن أبي سليم فهو إسناد مسلسل بالـضعفاء              

 ) ٥٢٥( م  سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباني حديث رق     .والحمد هللا على توفيقه     

. 
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  :  حكم األضحية ، وفيه مطلب واحد في: الثاني المبحث 

   ٠حكم األضحية في : المطلب األول 

  : اختلف الفقهاء في حكم األضحية على ثالثة أقوال 

وهو مروي عن أبي بكر الصديق ، أنها سنة مؤكدة : القول األول 
عقبة مسعود وأبي  )٤( وسويد بن غفلة  )٣(وبالل )٢(وعمر بن الخطاب  )١(

   ) ٥(البدري األنصاري بن عمرو 

                                                           

 عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفـاري         ٤٤٤/ ٩ أخرج البيهقي في سننه        -)١(

: أدركت أبا بكر وعمر ، وكانا لي جارين وكانا ال يضحيان ، وفي روايـة              : قال  

وقد بلغنا أن أبا بكر      : ٣٥٠/ ٢  قال الشافعي في األم       ٠ كراهية أن يقتدى بهما   

اهية أن يقتدى بهما فيظن من رآهمـا أنهـا          الصديق وعمر كانا ال يضحيان كر     

/ ٤ واأللباني في إرواء الغليل ٣٥٦ / ٨ وصححه النووي في المجموع ٠واجبة 

   ٩/ ٦ والمحلى ٢٩٣/ ٤وانظر مصنف عبدالرزاق ٣٥٥

  المغنـي    ٩/ ٦ المحلى   ٢٩٣/ ٤  مصنف عبدالرزاق     ٤٤٤/ ٩ سنن البيهقي    -)٢(

٣٦٠ / ١٣ 

 ٣٦٠ / ١٣  المغني ٩/ ٦لمحلى  ا٢٩٦/ ٤مصنف عبدالرزاق -)٣(

 ٣٦٠ / ١٣ المغني ٢٩٦/ ٤مصنف عبدالرزاق -)٤(

لقد هممـت   :  عنه  رضى اهللا عنه أنه قال         ٤٤٥/ ٩أخرج البيهقي في سننه       -)٥(

أن أدع األضحية وإنى لمن أيسركم مخافة أن تحسب النفس أنها عليهـا حـتم               

رى جيرانى أنه حـتم     إنى ألدع األضحى وإنى لموسر مخافة أن ي       : وقال.  واجب

 وهو في سـنن سـعيد بـن         ١٤٩٦/ ٤قال الحافظ في تلخيص الحبير      .  علي  

 قال  ٠ ٣٥٥/ ٤ وصححه األلباني في إرواء الغليل       ٠منصور عنه بسند صحيح     

  وهو فـي مـصنف      ولم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور        : الباحث  

    ٩/ ٦ وفي المحلى ٢٩٥/ ٤عبدالرزاق 
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  ٠رضي اهللا عنهم  )٢(وابن عباس  )١(وابن عمر 

   )٥(وعلقمة  )٤(وعطاء  )٣(سعيد بن المسيب هو مروي أيضا عن و

                                                           

ليقا أنه   عنه تع  ٢١٠٩/ ٥اري في مطلع كتاب األضاحي من صحيحه         ذكر البخ  -)١(

وصله حماد   : ٦ / ١٠وقال الحافظ في فتح الباري        هي سنة ومعروف ،     : قال  

قال الباحـث ويـشكل عليـه أن        ٠ في مصنفه بسند جيد إلى بن عمر         بن سلمة 

 محسنا من طريق جبلة بن سـحيم أن رجـال           ٨٣/ ٤الترمذي أخرج في سننه       

ضحى رسـول اهللا صـلى اهللا       : بن عمر عن األضحية أهي واجبة ، فقال         سأل ا 

العمل على هذا عند أهل العلـم أن    : قال الترمذي   ،  عليه وسلم والمسلمون بعده     

وكأنه فهم مـن     : ٦ / ١٠قال الحافظ في فتح الباري        ،  األضحية ليست بواجبة  

إن الفعل المجرد ال كون بن عمر لم يقل في الجواب نعم أنه ال يقول بالوجوب ، ف      

مون إلى أنها ليست من الخـصائص ،        يدل على ذلك ، وكأنه أشار بقوله والمسل       

وكان ابن عمر حريصا على اتباع أفعال النبي صلى اهللا عليه و سلم فلـذلك لـم             

إنهـا  : أنه لما قيل له      ٤٤٥/ ٩ وعند البيهقي في سننه        ،يصرح بعدم الوجوب    

  ٠نعم : ة ، قال ليس بحتم ، ولكنه أجر وخير وسن

 عن عبد اهللا بن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه أعطى مولى لـه                 -)٢(

قـال  ،  هذه أضحية ابن عبـاس    : اشتر بهما لحما ومن لقيك فقل     : درهمين وقال 

وقد كان  قلما يمر به  يوم إال نحر فيـه أو ذبـح               :  ٣٥٠/ ٢في األم   الشافعي  

/ ٩سنن البيهقـي   ٠عن أبي بكر وعمر     وإنما أراد بذلك مثل الذي روي       . بمكة  

   ١٠/ ٦ ، وفي المحلى ٢٩٤/ ٤ مصنف عبدالرزاق ٤٤٤

  ٣٦٠ / ١٣  المغني ١٠/ ٦ المحلى ٢٩٣/ ٤مصنف عبدالرزاق -)٣(

 ٣٦٠ / ١٣  المغني ٣٥٤/ ٨ المجموع للنووي ٢٩٣/ ٤مصنف عبدالرزاق -)٤(

 ٣٦٠ / ١٣  المغني ٣٥٤/ ٨ المجموع للنووي ٢٩٤/ ٤مصنف عبدالرزاق -)٥(
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 )٤(والحسن البصري  )٣(وسعيد بن جبير )٢(والشعبي  )١(واألسود 

 )٨( بن الحسن وعبيداهللا )٧(وابراهيم النخعي  )٦(وطاووس  )٥(وأبي الشعثاء

   ٠ )٩(ومحمد بن علي بن الحسين 

                                                           

 ٣٦٠ / ١٣  المغني ٣٥٤/ ٨المجموع للنووي -)١(

   ٩/ ٦  المحلى ٢٩٤/ ٤ قعبدا لرزامصنف -)٢(

 ١٠/ ٦المحلى -)٣(

 ١٠/ ٦المحلى -)٤(

  ١٠/ ٦المحلى -)٥(

 ١٠/ ٦المحلى -)٦(

  ٢٩٤/ ٤ قعبدا لرزامصنف -)٧(

 ١٠/ ٦المحلى -)٨(

 ١٠/ ٦المحلى -)٩(



 
٢٤٧٤

وأحمد  ،  )٢(ومذهب الشافعي ،  )١(وهو أقوى الروايات عن مالك 
   ٠  )٤(   عنهمافي روايةومحمد بن الحسن ،  وبه قال أبو يوسف،  )٣(

  ،  )٥( ومال إليه إسحاق 

  

                                                           

 / ٢ي سنة مؤكدة ونص عليه فـي الموطـأ          ه:  قال مالك في المشهور عنه       -)١(

الضحية سنة ، وليست بواجبة ، وال أحب ألحد ممن قـوي علـى              :  فقال   ٤٨٧

 أ هـــ  وإنما قال أصحابه بأنها مؤكدة ؛ لما في كتاب ابن              ٠ثمنها أن يتركها    

فقالوا المعنى بإطالق هذا اللفظ أنها سـنة مؤكـدة ،     ) هي سنة واجبة    ( المواز  

 عقـد   ٢٦٢التلقـين ص     ٠ة على من اشتراها ،وقيل واجبة       واجبوقيل المراد   

 ٤٩٩/ ١ بداية المجتهـد     ١٠٤ / ٣ شرح الزرقاني    ٥٥٩ / ١الجواهر الثمينة   

 ٣٦٢ / ٤مواهـب الجليـل     ٤٢٤ / ٣ الـذخيرة    ٣٦٢/ ١الكافي البن عبدالبر    

  ٣٨٥/ ٢حاشية الدسوقي 

ة ي للقادر عليها المحافظالتضحية سنة مؤكدة ، وشعار ظاهر ينبغ      : قال الشافعي -)٢(

 ٣٠٠  مختـصر المزنـي ص        ٣٥٠/ ٢األم   ٠عليها ، وال تجب بأصل الشرع       

   المهــذب ٤٣٤/ ٤ البيــان للعمرانــي  ٧١ / ١٥الحــاوي للمــاوردي  

  ٣٥٤/ ٨ المجموع للنووي ٦٠/ ١٢ العزيز للرافعي ٤٣٢/ ١للشيرازي  

ب ونـص عليـه     صحاهذا المذهب بال ريب وعليه جماهير األ      :  قال المرداوي    -)٣(

 رؤوس  ٤١٩/ ٩ الـشرح الكبيـر      ٣٦٠ / ١٣المغنـي    ٠وقطع به كثير منهم     

  ٤/١٠٥ اإلنصاف ٥٥٣/ ٣الفروع ٨٥٢/ ٦المسائل للعكبري 

يـة األخـرى عنهمـا قـاال         وبعضهم نسبها  إلى أبي يوسف فقط وفي الروا         -)٤(

/ ٦ع   بدائع الصنائ  ٨١/ ٣ تحفة الفقهاء    ٥٢٠/ ٩شرح فتح القدير     ٠بالوجوب  

   حاشية ابن عابدين٣١٨/ ٨ البحر الرائق ٢٧٦

 ٣٦٠ / ١٣ المغني ٣٥٤/ ٨ المجموع للنووي ١٠/ ٦المحلى -)٥(



 
٢٤٧٥

ابن و،  )٤(،  وابن حزم  )٣( وداود ،  )٢( والمزني ،  )١ (وأبو ثور 

  ٠ )٧( والشوكاني ،  )٦ (والصنعاني ،  )٥ (المنذر 

 

                                                           

 ٣٦٠ / ١٣ المغني ٣٥٤/ ٨المجموع للنووي -)١(

 ٣٥٤/ ٨ المجموع للنووي -)٢(

 ٣٥٤/ ٨ المجموع للنووي ١٠/ ٦المحلى -)٣(

 ٣٥٤/ ٨ المجموع للنووي ١٠/ ٦المحلى -)٤(

 ٣٦٠ / ١٣ المغني ٣٥٤/ ٨موع للنووي المج-)٥(

 ١٧٥/ ٤ سبل السالم -)٦(

  ١٣١/ ٥ نيل األوطار -)٧(



 
٢٤٧٦

 

 )١(، وبه قال ربيعة  نها واجبة على المقيم والمسافر إ : القول الثاني

وهي رواية عن أحمد   ٠ )٤(وزاعي واأل )٣( الثوريو )٢(والليث بن سعد 
)٥(   

 وهو قول أبي،  نها واجبة على المقيم دون المسافر إ: الثالث القول 

  )٦( ،حنيفة 

  

  

                                                           

  ٣٦٠ / ١٣ المغني ٦ / ١٠ فتح الباري ٣٥٥/ ٨المجموع للنووي -)١(

  ٣٦٠ / ١٣  المغني ٦ / ١٠ فتح الباري ٣٥٥/ ٨المجموع للنووي -)٢(

 ٣٦٠ / ١٣ المغني ٣٦٩/ ٣ حلية العلماء -)٣(

 ٣٦٠ / ١٣  المغني ٦ / ١٠ فتح الباري ٣٥٥/ ٨ للنووي المجموع-)٤(

ابن عقيل  ذكره جماعة ، وذكره الحلواني عن أبي بكر ، وخرجها أبو الخطاب و            -)٥(

 ٤/١٠٥  اإلنصاف ٥٥٣ / ٣الفروع ٠من التضحية عن اليتيم 

األضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر       : ٥١٩/ ٩ قال صاحب الهداية     -)٦(

حى عن نفسه وعن ولده الصغار أما الوجوب فقـول أبـي حنيفـة     في يوم األض  

ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمهم اهللا وعنه أنهـا             

سنة ذكره في الجوامع وذكر الطحاوي رحمه اهللا أن على قول أبي حنيفة رحمه              

هكـذا ذكـر   اهللا واجبة وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما اهللا سنة مؤكدة و           

 ٨١/ ٣ تحفـة الفقهـاء      ٥٢٠/ ٩شرح فتح القدير     ٠بعض المشايخ االختالف  

  ٤٥٤ / ٩ حاشية ابن عابدين ٣١٨/ ٨ البحر الرائق ٢٧٦/ ٦بدائع الصنائع 
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 اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية )٢(أحمد و  )١( مالكوهي رواية عن
  ٠ رحم اهللا الجميع ٠ )٤(والشيخ ابن عثيمين  )٣(

  

  

                                                           

   لما نقل عن ابن القاسم وابن حبيب من تأثيم تاركها ، قال ابن شاس في عقد       -)١(

/ ١  بداية المجتهد     ٠ وهذا رأي لهما وليس رواية     : ٥٥٩ / ١الجواهر الثمينة   

٤٩٩ 

  ٤/١٠٥ اإلنصاف ٥٥٣ / ٣ الفروع ٠ يعني أنها واجبة على الحاضر الغني -)٢(

 ١٦٢ / ٢٣ مجموع الفتاوى -)٣(

  ٥١٩ / ٧ الشرح الممتع -)٤(
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:سبب الخالف في المسألة   

  :  الفقهاء رحمهم اهللا  في حكم األضحية أمران سبب اختالف 

 على  في ذلك محمول على الوجوب أو  النبي هل فعل: األول 

   ٠الندب 

  )١(اختالفهم في مفهوم األحاديث الواردة في أحكام الضحايا :الثاني 

   األدلة 

  : أدلة القول األول 

 وليست ، مؤكدةٌ سنةٌ األضحيةَ أن علىاستدل أصحاب القول األول 

  :بما يلي  واجبة

 صلى - اهللا رسول قال :( قالت عنها اهللا رضي سلمة أم حديث / ١

 من يمس فال يضحي أن أحدكم وأراد العشر دخلت إذا : - لموس عليه اهللا

إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد ( وفي لفظ )٢ (  ) شيئاً وبشره شعره

                                                           

 ٤٩٩/ ١   بداية المجتهد -)١(

 أخرجه بهذه األلفاظ كلها مسلم في كتاب األضاحي باب نهي من دخـل عليـه                -)٢(

لحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ من شغره أو أظفاره شـيئا بـرقم              عشر ذي ا  

١٩٧٧  
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إذا رأيتم هالل ( وفي لفظ ) أن يضحي فال يأخذن شعرا وال يقلمن ظفرا 

  )١( ) ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره

 التضحية أن دليل هذا :فقال  الشافعي اإلمامينه ب: وجه الداللة 

 فجعله ، ) وأراد ( - وسلم عليه اهللا صلى - لقوله ، بواجبة ليست

   - وسلم عليه اهللا صلى - لقال واجباً كان ولو إرادته إلى مفوضاً

   )٢(  )يضحي حتى وبشره شعره من يمس فال( 

                                                           

 أخرجه مسلم في كتاب األضاحي باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو       -)١(

  ١٩٧٧يريد التضحية أن يأخذ من شغره أو أظفاره شيئا برقم 

  ٣٥٠/ ٢األم -)٢(



 
٢٤٨٠

  :عترض عليه من وجهين ا

من أراد ( معنى  هو ضد السهو ال التخيير فرادة ماأن المراد باإل/ ١

أحدكم أن  أراد إذا (  ه  كقول)١(من قصد التضحية التي هي واجبة) 

  )٢( ٠) الجمعة فليغتسل يأتي 

على اإلرادة على أنها هنا لم يدل تعليق الجمعة أنه : وجه الداللة 

  )٣( ٠غير واجبة ، كذلك األضحية

ة الغسل دون الجمعة ، والغسل إنما علق باإلرادبأنه : أجيب عنه 

  . )٤(ليس بواجب فكذلك األضحية 

فإن الواجب ال يوكل إلى ، وهذا كالم مجمل : قل شيخ اإلسالم 

؛  بل قد يعلق الواجب بالشرط ،إن شئت فافعله :  فيقال ،إرادة العبد 

المائدة } إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا { : كقوله . لبيان حكم من األحكام 

إذا أردت القراءة فاستعذ : إذا أردتم القيام وقدروا : قد قدروا فيه و) ٦(

إن هو إال ذكر { : وقد قال ، والطهارة واجبة والقراءة في الصالة واجبة 

وأيضا . ومشيئة االستقامة واجبة } لمن شاء منكم أن يستقيم } { للعالمين 

و الذي وإنما تجب على القادر فه، فليس كل أحد يجب عليه أن يضحي 

من أراد الحج فليتعجل فإنه قد تضل { : كما قال . يريد أن يضحي 

                                                           

    ٥٢٢ / ٩الهداية مع فتح القدير -)١(

   ٥٧٩/ ٢   ٨٤٤م في كتاب الجمعة في المقدمة برقم   أخرجه مسل-)٢(

 ٧٢ / ١٥الحاوي للماوردي -)٣(

 ٧٢ / ١٥الحاوي للماوردي -)٤(



 
٢٤٨١

{ : فقوله . والحج فرض على المستطيع  )١(} الضالة وتعرض الحاجة 

ووجوبها حينئذ } فليتعجل  من أراد الحج{ : كقوله } من أراد أن يضحي 

   . )٢(كصدقة الفطر . مشروط بأن يقدر عليها فاضال عن حوائجه األصلية 

يتضح قوة الدليل وبالنظر في الدليل واالعتراض عليه : قال الباحث 

   ٠وسالمته 

 وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن عباس ابن عن روي ما / ٢

 وركعتا والوتر النحر ، تطوع ولكم فرائض علي هن ثالث : ( قال -

   يكتب ولم النحر علي كُِتب :( قال رواية وفي )٣( )  الضحى

أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها ، (  وفي رواية )٤(   ) عليكم

                                                           

والبيهقي  ) ٢٨٨٣( وابن ماجه    ) ٣٥٥ ،   ٣٢٣ ،   ٢١٤ / ١(  أخرجه أحمد    -)١(

 / ٤( و   ) ٢٣٢ / ١) ( الموضـح   ( والخطيب فـي     ) ١١٤ / ١( وأبو نعيم   

 ، وصحيح سـنن     ٩٩٠ ، واالرواء    ٩٩٠ي في المشكاة    وحسنه  األلبان   ) ٣٤٠

  ١٥٢٢أبي داود 

   ١٦٣ / ٢٣ مجموع الفتاوى -)٢(

" سـننه "والـدارقطني فـي   " ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٢، ١/٢٣١"  أخرجـه أحمـد   -)٣(

، والحـاكم   "١"باب صفة الوتر، وأنه ليس بفرض، حديث        : كتاب الوتر ": ٢/٢١"

": ٢/٤٦٨" "السنن الكبرى "بيهقي في   كتاب الوتر، وال  ": ١/٣٠٠" "المستدرك"في  

باب جمع أبواب صالة التطوع وقيام شهر رمضان، من طريق أبي           : كتاب الصالة 

  .بدر عن أبي جناب الكلبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

   ) .٣/١٤٥/١( والطبراني  ) ١/٣١٧(  أخرجه أحمد -)٤(



 
٢٤٨٢

 األضحى علي فريضة ، (وفي رواية  )١( .)وأمرت باألضحى ولم تكتب 

  )٢( . ) وعليكم سنة 

وقوله ) ولم يكتب عليكم ( وقوله ) ولكم تطوع ( قوله : وجه الداللة 

يشتمل على ،نص في عدم الوجوب ) عليكم سنة ( وقوله ) ولم تكتب ( 

  )٣( ٠أنها ما فرضت وال أوجبت 

   ٠ )٤( والسنة غير الواجب في العرف ) وعليكم سنة ( وقوله 

  : من وجهين أعترض عليه 

 أحمدبأن جمهرة المحدثين على القول بضعفه منهم اإلمام / أ 

   ٠ وابن حجر واأللباني والنووي الجوزي وابن الصالح وابن والبيهقي

  ٠عارضه أنه قد ورد ما ي/ ب

يضا في أورواه البيهقي ، سناد ضعيف إرواه البيهقي ب : النووي قال

  )٥( ٠ وصرح بضعفه، فيات الكتابه الخ

  

                                                           

   ) ١/٢٣٤( أخرجه أحمد  -)١(

   ) . ٣/١٣١/١( براني   أخرجه الط-)٢(

    ٤٣٥/ ٤ البيان للعمراني-)٣(

    ٢٧٧ / ٦ بدائع الصنائع -)٤(

   ٣٥٦ / ٨  المجموع -)٥(



 
٢٤٨٣

سكت عنه الحاكم وهو غريب ": تلخيص المستدرك"قال الذهبي في و

   )١( .منكر، ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني

ضعيف، أبو جناب الكلبي اسمه يحيى بن أبي حية : وقال البيهقي

   )٢(. وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس

 عن )٣( الكلبي جناب أبي على ومداره  :حجر ابن الحافظ وقال

 األئمة وأطلق،  عنعنه وقد ، أيضاً ومدلس ضعيف جناب وأبو ، عكرمة

 الجوزي وابن الصالح وابن والبيهقي كأحمد الضعف الحديث هذا على

لكن لم يتفرد ، لحاكم فأخرجه في مستدركه وخالف ا،   وغيرهم والنووي

رواه أحمد ، وهو جابر الجعفي ، تابعه أضعف منه  بل، به أبو جناب 

( والبزار وعبد بن حميد من طريق إسرائيل عنه عن عكرمة عنه بلفظ 

 وله متابع آخر من رواية  ) عتي الفجر والوتر ولم تكتب عليكمأمرت برك

                                                           

  ١/٣٠٠  مستدرك الحاكم -)١(

  ٢/٤٦٨  السنن الكبرى  للبيهقي -)٢(

ذاهـب  : هو يحيى بن أبي حية ،  قـال البخـاري          :   أبو جناب الكلبي الكوفي     -)٣(

كـان يـدلس، ال     : وقال العجلي . ن يحيى القطان يضعفه   كا: وقال أيضا .  الحديث

لـم يكـن    : وقال البـزار  . ليس هو بالقوي في الحديث    : وقال الترمذي . بأس به 

تاريخ البخاري الكبير   .ضعفوه لكثرة تدليسه  ": التقريب "وقال الحافظ في  . بالقوي

ــي ت ٩/١٩٥، "٢٩٥٤ت /٨" ــات العجل ــذي "١٨٥٢"، وثق ــامع الترم ، وج

ت "، والضعفاء والمتركـون للنـسائي       "٢٤٣٣"ف األستار، رقم    ، وكش "٥/٤١٩"

، ترجمـة   "٣/٢٨٥"، والجامع في الجرح والتعديل      "٧٥٨٧ت  "، والتقريب   "٦٧١

"٤٨٨٨."  



 
٢٤٨٤

 عكرمة علي عن يحيى بن سعيد عنعن مندل بن  )١(وضاح بن يحيى 

وضاح ال يحتج به كان يروي األحاديث التي  قال ابن حبان في الضعفاء

  )٢( .ومندل أيضا ضعيف كأنها معمولة

فتلخص ضعف ، والوضاح ضعيف : أيضا  حجر ابن الحافظ وقال

ويلزم من قال به أن يقول بوجوب ركعتي ، الحديث من جميع طرقه 

، وإن كان قد نقل ذلك عن بعض السلف ، لوا بذلك ولم يقو، الفجر عليه 

وقد ورد ما يعارضه فروى ، ووقع في كالم اآلمدي وابن الحاجب 

                                                           

قال ابن حبان يروي عن العراقيين، روى عنه أهل بغداد، منكر الحـديث ،                 .-)١(

جوز االحتجاج بـه    يروي عن الثقات األشياء المقلوبات التي كأنها معمولة، ال ي         

. إذا انفرد لسوء حفظه وإذا اعتبر معتبر بما وافق الثقات من حديثه فـال ضـير   

    ٧٣٠/ ٢ المغني في الضعفاء ٣/٨٥"البن حبان " المجروحين

كـوفي  ومندل بن علي هو العنزي أبو عبد اهللا ال          ٥٠٤/ ٢تلخيص الحبير     . -)٢(

ثر على أنه ضعيف ، قال عبداهللا    اختلف فيه ، واألك   .يقال اسمه عمرو ومندل لقبه    

كان يحيى بن معين    :  وقال يعقوب بن شيبة      ،بن أحمد عن أبيه ضعيف الحديث       

وعلي بن المديني وغيرهما من نظرائهم يضعفونه في الحديث ، وكـان خيـرا              

جـائز الحـديث ، وكـان    : فاضال صدوقا ، وهو ضعيف الحديث ، وقال العجلي     

 في الضعفاء  ، وسئل أبو زرعة عن مندل فقال       وكان البخاري ادخل مندال   .يتشيع

له غرائـب وأفـراد     : ضعيف ، وقال ابن عدي      : لين الحديث ، وقال النسائي      : 

لـيس  : واهي الحديث ، وقال الحاكم      : وقال الجوزجاني   .وهو ممن يكتب حديثه   

 وقال عبدالرحمن بـن     ،ليس بثقة روى مناكير     : بالقوي عندهم ، وقال الساجي      

ضعيف ، وقال ابن حبان     :  يحدث عنه ، وقال ابن قانع والدار قطني          ال: مهدي  

كان ممن يرفع المراسيل ، ويسند الموقوفات من سوء حفظه فاستحق الترك ،             : 

 تهـذيب   .ليس من أهل التثبت في الرواية بشئ ، وال يحتج به          : وقال الطحاوي   

    ٢٦٦ / ١٠التهذيب 



 
٢٤٨٥

الدارقطني وابن شاهين في ناسخه من طريق عبد اهللا بن محرر عن قتادة 

ولفظ  )١(، ) ولم يعزم علي، أمرت بالوتر واألضحى ( عن أنس مرفوعا 

   )٣ (.)٢(وعبد اهللا بن محرر متروك) ولم يفرض علي ( ابن شاهين 

أمرت بركعتي "   ) :١/٣١٧( أحمد رجه أخ: وقال األلباني 

( وفي رواية   " .الضحى ولم تؤمروا بها ، وأمرت باألضحى ولم تكتب 

: من الوجه المذكور عن جابر عن أبي جعفر وعطاء قاال  ) ١/٢٣٤

  :لكن بلفظ فذكره ؛ .... األضحى سنة ، وقال عكرمة عن ابن عباس 

  " .ركعتي الضحى " بدل " األضحى " 

"  :من طريق شريك عن جابر به بلفظ  ) ١/٣١٧( وفي أخرى له 

كتب علي النحر ولم يكتب عليكم ، وأمرت بركعتي الضحى ، ولم 

  " .تؤمروا بها 

أخبرنا المبارك بن أبي حمزة : وتابعه حماد بن عبد الرحمن الكلبي 

وهذا : قلت    ) .٣/١٤٥/١( رجه الطبراني أخ .الزبيدي عن عكرمة به 

 ضعيف ، بل قال - وهو ابن يزيد الجعفي -إسناد ضعيف ، جابر هذا 

                                                           

باب صفة الوتر، وأنه ليس   : كتاب الوتر ،  ٢/٢١أخرجه الدار قطني في السنن       -)١(

، وابن شاهين ٢بفرض، وأنه صلى اهللا عليه وسلم كان يوتر على البعير، حديث         

، من حديث عبد اهللا بن محرز عـن         ١٩٨، رقم   ١٣٤في الناسخ والمنسوخ ص     

    ٠   ٢٩٣٧قتادة عن أنس مرفوعا  وضعفه األلباني في  السلسة الضعيفة برقم 

هالـك،  : ترك الناس حديثه، وقال الجوزجاني    : بن محرز قال أحمد      عبد اهللا      -)٢(

كما في التعليق المغني على سنن الدار قطني        . متروك: وقال الدار قطني وجماعة   

  .  ٢/٢١للطيب آبادي  

    ١١٢٢/ ٣   تلخيص الحبير  -)٣(



 
٢٤٨٦

 سيىء - وهو ابن عبد اهللا القاضي -وشريك   " .متروك "   :النسائي 

ورواه عبد اهللا بن   .الحفظ ، والمبارك مجهول ، وحماد الكلبي ضعيف 

  :للفظ الثاني ، إال أنه قال  عن قتادة عن أنس مرفوعا بازمحر

وابن    ) .١٧١ص ( أخرجه الدارقطني   " .ولم يعزم علي " 

وروى بعضه مندل بن علي عن أبي جناب عن   . هذا متروك زمحر

أخرجه   " .األضحى علي فريضة ، وعليكم سنة "   :عكرمة به بلفظ 

   ) .٣/١٣١/١( الطبراني 

: و بدر شجاع بن الوليد وتابعه أب ،  ومندل وأبو جناب ضعيفان 

ثالث هن علي فرائض ، "   :حدثنا يحيى بن أبي حية عن عكرمة بلفظ 

  " .النحر ، والوتر ، وركعتا الفجر : ولكم تطوع 

 كشف -، والبزار  ) ١/٢٣١( ، وأحمد  ) ١/٣٠٠( أخرجه الحاكم 

  :إال أنه قال  ) ٢٤٣٣ ( -

عليه الحاكم سكت   " .ركعتا الفجر " مكان " وصالة الضحى " 

  :وتعقبه الذهبي بقوله 

ما تكلم الحاكم عليه ، وهو غريب منكر ، ويحيى ضعفه : قلت " 

  " .النسائي والدارقطني 

هو أبو جناب الكلبي نفسه ، وهو مدلس مشهور ؛ قال الحافظ : قلت 

   " .ضعفوه لكثرة تدليسه "   :



 
٢٤٨٧

 عبد  ؛ فقد قال الحافظ ابننولعله دلسه عن بعض الكذابي: قلت 

   )١( .  حديث موضوع  ) : ٢٣/٢ق " ( الفروع " هادي في ال

وأما الحديث فنقول : أعترض عليه أيضا فقال الكاساني / ب 

وفرق ما بين ، ولكنها واجبة ، بموجبه أن األضحية ليست بمكتوبة علينا 

على ما عرف في ، الواجب والفرض كفرق ما بين السماء واألرض 

إذ ، ن ثبت ال ينفي الوجوب إسنة ) لكم  (  لكن وقوله هي، أصول الفقه 

   )٢(وكل ذلك ال ينفي الوجوب ، أو السيرة ، السنة تنبيء عن الطريقة 

٠   

  

                                                           

    ٢٩٣٧ السلسة الضعيفة برقم -)١(

   ٢٨٠ / ٦ بدائع الصنائع -)٢(



 
٢٤٨٨

 وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن :( اهللا عبد بن جابر عن / ٣

 فذبحه بكبش دعا وصالته خطبته من فرغ فلما النحر يوم بالناس صلى -

 ) أمتي من يضح لم وعمن عني اللهم أكبر اهللا ، اهللا اسمب: وقال بنفسه هو
)١(.  

 الظاهر أن ، الوجوب عدم على الحديث داللة وجه: وجه الداللة 

 من كل تجزئ ، أهله وعن،  أمته عن - وسلم عليه اهللا صلى - تضحيته

   )٢(  ٠ متمكن غير أو،  األضحية من متمكناً كان سواء يضح لم

   :بأمور  أعترض عليه

حديث غريب من هذا الوجه ( قال الترمذي بأن الترمذي ضعفه ف/ أ

 . (  

  . وأقره الذهبي) . صحيح االسناد ( : قالبأن الحاكم : أجيب عنه 

وإنما يخشى من ، وهو كما قاال فإن رجاله كلهم ثقات : قال األلباني

ستغربه من اوقد عنعنه في رواية الترمذي وغيره فلعله ، تدليس المطلب 

لكن قد صرح بالتحديث في رواية الطحاوي والحاكم وغيرهما ، لها أج

  .فزالت بذلك شبهة تدليسه 

ولم يقدر فجبر اهللا له ، يحتمل أن يكون المراد به من عجز  / ب

    ٠ ذلك العجز وبلغه بفضله وكرمه

                                                           

( وكذا الطحاوي    ) ٢٨٧ / ١( والترمذي   ) ٢٨١٠( ه أبو داود     أخرجه أخرج  -)١(

( والبيهقـي    ) ٢٢٩ / ٤( والحاكم   ) ٥٤٥ - ٥٤٤( والدارقطني   ) ٣٠٢ / ٢

  ) ٣٦٢ ، ٣٥٦ / ٣( وأحمد  ) ٢٨٧ ، ٢٦٤ / ٩

   ١٣١ / ٥  نيل األوطار -)٢(



 
٢٤٨٩

يكون قرينة على أن تضحية رسول اهللا صلى اهللا : قال الشوكاني 

،  ىولو سلم الظهور المدع، لواجدين من أمته عليه وآله وسلم عن غير ا

ألن محل النزاع من لم يضح عن نفسه ؛ فال داللة له على عدم الوجوب 

فال يكون عدم وجوبها على من كان في عصره ، وال ضحى عنه غيره ، 

( ، من كان في غير عصره منهم  من األمة مستلزما لعدم وجوبها على

لشاة الواحدة عن جميع األمة قلنا هذه هذا يستلزم أن تجزأ ا) فإن قيل 

   )١( ٠ المسألة أخرى خارجة عن محل النزاع

 كان - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول أن :( رافع أبي عن / ٤

 الناس وخطب صلى فإذا أملحين أقرنين سمينين كبشين اشترى ضحى إذا

   :يقول ثم بالمدية بنفسه فذبحه مصاله في قائم وهو بأحدهما أتي

 ثم بالبالغ لي وشهد بالتوحيد لك شهد من جميعاً أمتي عن هذا اللهم

 فيطعمهما محمد وآل محمد عن هذا : ويقول بنفسه فيذبحه باآلخر يؤتى

 بني من رجل ليس سنين فمكثنا منهما وأهله هو ويأكل المساكين جميعاً

 - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا برسول المئونة اهللا كفاه قد يضحي هاشم

   )٢( ) العزمو

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قام بالواجب عن أمته : ووجه الداللة 

فيكون الباقي تطوعا ، ولذلك مكث بنو هاشم سنين ال يضحون على 

  .مقتضى هذا الحديث 

                                                           

   ١٣١ / ٥نيل األوطار -)١(

، ) ٢/٣٩١(، والحـاكم      ) ٢/٣٠٢" (شـرح المعـاني   "أخرجه الطحاوي فـي     -)٢(

 ٣٩١ و ٦/٨(، وأحمـد    ) ٥/٤٧٤/٧٣٢٣" (الشعب"، وفي   ) ٩/٢٥٩(والبيهقي  

 ١/٢٩٠"  (المعجم الكبيـر  "، والطبراني في    ) ٢/٦٢/١٢٠٨(، والبزار   ) ٣٩٢و

- ٢٩١(   



 
٢٤٩٠

 عدم على معناهما في وما الحديثين داللة ووجه  :الشوكاني قال   

 وعن أمته عن - وسلم عليه اهللا صلى - تضحيته الظاهر أن ، الوجوب

 غير أو األضحية من متمكناً كان سواء يضح لم من كل تجزئ ، أهله

  )١(  ٠ متمكن

 طرق عدة له: قال األلباني أن الحديث ال يصح ، ب: أعترض عليه 

 :حسين عن أبي رافع قال  داهللا بن محمد بن عقيل عن علي بنعن عب

ده الذهبي في ور" . صحيح اإلسناد" :وقال الحاكم.  فذكره ...

 ".س بقوي لي: ذو مناكير ، وابن عقيل : زهير : قلت ":بقوله "التلخيص"

 ، قال -لمنذر المروزي ابن محمد التميمي أبو ا:  هو -زهير : وأقول 

ري ثقة له غرائب ، ضعفه ابن معين ، وقال البخا" " :المغني" الذهبي في

عالله بزهير ، ألن ولهذا ؛ فال وجه إل "روى أهل الشام عنه مناكير : 

هومن رواية أبي عامر عبدالملك  هذا ليس من رواية الشاميين عنه ، بل

 -به ؛ بل تابعه عدة   يتفردثم هو لم. بن عمرو العقدي البصري الثقة 

الثقة أيضاً   ومنهم عبيداهللا بن عمرو الرقي- كما أشرت إليه في التخريج

 -لطرق ؛ فإنه مختلف فيه افالعلة إذن هو ابن عقيل الذي دارت عليه  .

الحفاظ المتأخرين هو  والذي استقر عليه رأي -) ١٠/١٠" (الفتح" كما في

 بعدما عزاه ألحمد والبزار - وتحسينه ؛ ولذلك قال الهيثمي تسليك حديثه

د يعتور قول هذا هو األصل في مثله ، ولكن قأف " .وإسناده حسن"  :-

صحيح ، وذلك بالمتابعات والشواهد إلى مرتبة ال حديثه ما يرفعه تارة إلى

والنكارة ، وذلك بمثل المخالفة  ما ينزل به تارة إلى مرتبة الضعف،و

كليهما معاً ، ونحو اب في روايته سنداً أومتناً ، أوللثقات ، أو االضطر

                                                           

   ١٣١ / ٥  نيل األوطار -)١(



 
٢٤٩١

حال هذا   كما هو-لم يتمكن من حفظه وضبطه ذلك مما يدل على أنه 

 طرب ابن عقيل في روايته إياهلقد اض : ، وإليك البيان -الحديث 

   .اضطراباً شديداً سنداً ومتناً 

ه ثالثة كنت خرجتها في أما السند فقد اضطرب فيه على وجو

د ذكرها بإيجاز ، ثم رأيت ابن أبي حاتم ، ق) ٣٥٢ - ٤/٣٥١( "اإلرواء"

  ) :٤٠ - ٢/٣٩" (العلل"رابعاً ، فقال في  وزاد عليها وجهاً

"َأبَألْتُ َأِبي وِديٍث سح نةَ ععرا ز:  

١ - نِقيٍل عِن عِد بمحِن مِد اِهللا ببع نالَةَ عفَض نب كاربالْم اهور 

  :جاِبِر 

َأن رسوَل صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ضحى ِبكَبشَيِن َأملَحيِن موجوءيِن 

  .الْحِديثُ... 

حماد بن سلَمةَ عن ابِن عِقيٍل عن عبِد الرحمِن بِن  ورواه هذَا - ٢

  جاِبِر بِن عبِد اِهللا

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِن النَِّبياِبٍر ،عَأِبيِه ج نانظر تخريجه في .ع

  ) . أعلى الصفحة- ٤/٣٥١: (اإلرواء"

٣ - نن عقيل عاب نةَ أو  ورواه الثوري عريرَأِبي ه نة علَمَأِبي س

  عائشة عِن

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص أدنى الصفحة/ اإلرواء . (النَِّبي. (  

عن ابن :  ورواه عبيد اللَّه بن عمرو، وسعيد بن سلَمة فقاال - ٤

ِليع نعقيل ع  

اإلرواء .( ى اللَّه علَيِه وسلَّم ابن حسين عن َأِبي رافع عِن النَِّبي صلَّ

  منتصف الصفحة ، والمخرج هنا/ 



 
٢٤٩٢

فما الصحيح ؟ : زرعةَ ألبي : قلت  :)بأوسع ، ثم قال ابن أبي حاتم 

ما الصحيح ؟ : ألبي : لت ق !.ما أدري ، ما عندي في ذا شيء  :قَاَل 

اللَّه  :؟ قَاَل  فأيهما أضبط عندك: قلت  !ابن عقيل ال يضبط حديثه  :قَاَل 

ووا عِن ابن عقيل هذا من ابن عقيل ، الذين ر :وقال َأبو زرعةَ  .أعلم 

ابن عقيل ، أن االضطراب المذكور إنما هو من : يعني  ".كلهم ثقات 

إنه لما إلى ذلك ، ف) ٩/٦٧(وقد أشار البيهقي  .وليس من الرواة عنه 

فكأنه لم يسمع " :تعليقاً ؛ قال ) ٤ و٢(بالوجهين  ، وأتبعه) ٣(أسند الوجه 

 كما ال يخفى - التساهل فلم يجزم بالسماع ، وهذا مع ما فيه من " .منهما

" منهم: " أن يقال لعله سبق قلم ؛ فإن الصواب" منهما: "قوله   على أن-

وقد تبعه في التساهل  . ، وهو ظاهر أيضاً -التركماني   كما قال ابن-

من وجوه ) ٤و  ٣(حجر ، فإنه لما ذكر الوجهين ن المشار إليه الحافظ اب

  :االضطراب ؛ قال 

يكون له في هذا الحديث ويحتمل أن .. ابن عقيل مختلف فيه "

هذا االحتمال بعيد جداً ، ال يحتمله سوء حفظ ابن عقيل : فأقول "!طريقان 

. أنه ضعيف جداً عليه ، حتى تركه بعضهم ، وصرح أحدهم ب المجمع

يكون إال مثاالً صالحاً للحديث المضطرب ، الذي هو  الفاضطراب مثله 

كما ال يخفى على الخبير بهذا العلم الشريف  لضعيف ؛من أقسام الحديث ا

  ولهذا لما حكى ابن التركماني! العزيز 

لطبري الوجهين عن ابن جرير ا) ٩/٢٥٩" (الجوهر النقي"في 

  :على ذلك بقوله  المشار إليهما عقب

 .ولقد أصاب رحمه اهللا  .الحديث : يعني . وهائه ليل على وذلك د"

ضطرابه في إسناده فقط ، فكيف وهذا يقال لو كانت علة وهائه إنما هو ا



 
٢٤٩٣

خالفته لكل الذين رووا انضم إلى ذلك اضطرابه في متنه أيضاً ، وم إذا

   !أبي رافع وغيره؟ الحديث عن

وه ر الوجأما االضطراب في المتن ، فهو أنه لم يذكر في سائ

. إلخ ... "فيطعمهما جميعاً : "عنه قوله المتقدم  المتقدمة برواية الثقات

   .فهي منكرة ، أو على األقل شاذة 

  :وأما المخالفة ، فبيانها من وجوه 

أنه روي من طريق أخرى عن أبي رافع مختصراً جداً دون : األول 

" يرالمعجم الكب"، والطبراني في ) ٤/٢٢٩(أخرجه الحاكم  .الزيادة 

وهو في ) .  بترقيمي- ١/١٦/٢/٢٤٢" (األوسط"و ،) ١/٣٠١/٩٥٧(

  ) .٤/٣٥٢" (اإلرواء"

ين عن عائشة وأبي هريرة أنه روي كذلك من طريقين آخر: الثاني 

 لرواية ابن عقيل وهذا موافق) . ٤/٣٥٣إرواء . (الثاني حسن  وإسناد. 

ذة عن أبي رافع ، فهذا أولى بالقبول من روايته الشا) ٣( عنهما في الوجه

.  

. أنه قد صح من طريق أخرى عن جابر دون الزيادة أيضاً : الثالث 

  وهو موافق

 - ٤/٣٤٩(أيضاً " اإلرواء"أيضاً للوجه الثاني ، وهومخرج في 

 األصحاب خرجها الهيثمي في وفي الباب عن جمع آخر من ) .٣٥٠

ليس  ، وكلها - وخرجت بعضها هناك -) ٢٣ - ٤/٢١" (الزوائد مجمع"

  )٢) (١ (.األمر الذي يؤكد نكارتها ووهاءها  فيها تلك الزيادة ،

                                                           

  ٦٤٦١ السلسة الضعيفة برقم  -)١(

    ٢٩٣٧ السلسة الضعيفة برقم -)٢(



 
٢٤٩٤

 مما يدل على عدم الوجوب قال ما روي عن الصحابة / ٥

وروي عن الصحابة رضي اهللا عنهم ما ينعقد به اإلجماع : الماوردي 

   )١(٠على سقوط الوجوب

  : من وجهين أعترض عليه 

  ٠ رة بأن القول بالوجوب ورد عن أبي هري/ أ 

  )٢( ٠بأنه لم يصح كما قال ابن حزم : أجيب عنه 

صون في ترك لم يكونوا يرخ: عن الشعبي أن قال بما ورد / ب 

  )٣( ٠األضحية إال لحاج أو معتمر 

بأنه غير صريح بأن المراد هم الصحابة رضي اهللا : أجيب عنه 

   ٠عنهم 

. جبةال يصح عن أحد من الصحابة أن األضحية وا: ن حزم باقال و
)٤(  

وروي عن الصحابة رضي اهللا عنهم ما ينعقد به : وقال الماوردي 

  )٥(٠ اإلجماع على سقوط الوجوب

 عن أبي بكر الصديق جاء ومما ورد مما يدل على عدم الوجوب ما  

 سريحة وأبقال  أنهما ال يضحيان رضي اهللا عنهما وعمر بن الخطاب 

                                                           

 ٧٢ / ١٥حاوي للماوردي ال-)١(

  ٩/ ٦المحلى -)٢(

  ٩/ ٦المحلى -)٣(

    ١٠/ ٦المحلى -)٤(

   ٧٢ / ١٥الحاوي للماوردي -)٥(



 
٢٤٩٥

ر وعمر ، وكانا لي جارين أدركت أبا بك: قال حذيفة بن أسيد الغفاري 

  )١(  ٠ كراهية أن يقتدى بهما: ، وفي رواية وكانا ال يضحيان 

وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر كانا ال يضحيان : قال الشافعيو

 )٢(٠كراهية أن يقتدى بهما فيظن من رآهما أنها واجبة 

ما أبالي لو ضحيت بديك ، وألن : أنه قال   باللوجاء عن 

   )٣(  ٠أحب إلي من أن أضحي بها مسكين مقتر ثمنها على أتصدق ب

  ٠ )٤(  سويد بن غفلةوورد نحوه عن 

رضى اهللا   البدرياألنصاري أبي مسعود عقبة بن عمرو جاء  عن و

لقد هممت أن أدع األضحية وإنى لمن أيسركم مخافة أن  :قال أنه عنه 

                                                           

 /  ٨ وحسنه النووي مرة فـي المجمـوع         ٤٤٤/ ٩ أخرج البيهقي في سننه        -)١(

 : ١٨/ ٤ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد       ٣٥٦ / ٨ وصححه مرة أخرى     ٣٥٢

حه ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية         رجاله رجال الصحيح ، وصح    

قوله روي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا ال يـضحيان إذا كانـا   :  فقال   ٢١٤/ ٢

مسافرين ، لم أجده ، بل صح عنهما أنهما كانا ال يضحيان مطلقا أحيانا خـشية                

   ٣٥٥/ ٤ وصححه األلباني في إرواء الغليل ٠أن يظن وجوبهما 

    ٣٥٠/ ٢األم -)٢(

 قاله من قبل    -  يعني ابن غفلة      -فال أدري أسويد  : يشكل عليه أن الراوي قال      -)٣(

  وابـن    ٢٩٦/ ٤ أخرجه عبدالرزاق في المصنف      ٠بالل    نفسه أو هو من قول      

 / ٨ وجزم بنسبة القول إلى بالل النووي في المجمـوع           ٩ / ٦حزم في المحلى    

 ٣٦٠ / ١٣ وابن قدامة في المغني ٣٥٤

 وجزم بنسبة القول إليـه  ٢٩٦/ ٤ليه ما قد سبق أنه مصنف عبدالرزاق     يرد ع -)٤(

 ٣٦٠ / ١٣ابن قدامة في المغني 



 
٢٤٩٦

األضحى وإنى إنى ألدع :   وقال.تحسب النفس أنها عليها حتم واجب

   . )١(ي لموسر مخافة أن يرى جيرانى أنه حتم عل

وورد  ٠ )٢(هي سنة ومعروف:  رضي اهللا عنهما ابن عمرقال و

نعم :  ، قال ولكنه أجر وخير وسنة،  ليس بحتم انهإ:عنه أنه لما قيل له 
)٠ )٣    

، بن عمر عن األضحية أهي واجبة ارجال سأل بأن : أعترض عليه 

  )٤(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والمسلمون بعدهضحى : فقال 

العمل : بأن الترمذي فهم منه القول بعدم الوجوب فقال: أجيب عنه 

  )٥(٠على هذا عند أهل العلم أن األضحية ليست بواجبة

                                                           

 وابـن   ٢٩٥/ ٤  وعبدالرزاق في مصنف      ٤٤٥/ ٩أخرجه البيهقي في سننه       -)١(

 وهـو فـي     ١٤٩٦/ ٤  وقال الحافظ في تلخيص الحبير        ٩/ ٦حزم في المحلى    

ححه األلباني في إرواء الغليـل       وص ٠سنن سعيد بن منصور عنه بسند صحيح        

 ٠ولم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور            :  قال الباحث    ٠ ٣٥٥/ ٤

  وجــــزم بنـــــسبة القـــــول إليــــه النـــــووي فـــــي   

وذكر صـاحب بـدائع      ٣٦٠ / ١٣ وابن قدامة في المغني      ٣٥٤ / ٨المجموع  

ة قد يروح على ألف شاة ، وال أضحى بواحـد    :  عنه أنه قال     ٢٧٧ / ٦الصنائع  

    ولم أجده بهذا اللفظ ٠ها واجبة مخافة أن يعتقد جاري أن

 عنـه تعليقـا      ٢١٠٩/ ٥ ذكر البخاري في مطلع كتاب األضاحي من صحيحه          -)٢(

وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند        : ٦ / ١٠وقال الحافظ في فتح الباري        

 ٠جيد إلى بن عمر 

 ٤٤٥/ ٩  أخرجه البيهقي في سننه  -)٣(

 ٠ محسنا من طريق جبلة بن سحيم ٨٣/ ٤الترمذي في سننه   أخرجه -)٤(

 ٨٣/ ٤  سنن الترمذي -)٥(



 
٢٤٩٧

بن عمر لم يقل في الجواب نعم امن كون  وكأنه فهم:  قال الحافظو

كأنه أشار ، وال يدل على ذلك فإن الفعل المجرد ، أنه ال يقول بالوجوب 

  ، بقوله والمسلمون إلى أنها ليست من الخصائص 

بن عمر حريصا على اتباع أفعال النبي صلى اهللا عليه و سلم اوكان 

   )١( ٠ فلذلك لم يصرح بعدم الوجوب

رضي اهللا عن عبد اهللا بن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس و

ومن لقيك ، اشتر بهما لحما : لأنه أعطى مولى له درهمين وقا  عنهما

   )٢( .سهذه أضحية ابن عبا: فقل

. وقد كان  قلما يمر به  يوم إال نحر فيه أو ذبح بمكة : قال الشافعي

  رضي اهللا عنهما وعمر وإنما أراد بذلك مثل الذي روي عن أبي بكر 
)٠)٣   

وأما حديث سيدنا أبي بكر وسيدنا : فقال الكاساني : أعترض عليه 

؛ رضي اهللا عنهما فيحتمل أنهما كانا ال يضحيان السنة والسنتين عمر 

لما كان ال يفضل رزقهما الذي كان في بيت المال عن ، لعدم غناهما 

  ٠ شرط الوجوب في هذا النوع ىوالغن، كفايتهما 

وقول أبي مسعود رضي اهللا عنه ال يصلح معارضا للكتاب الكريم  

 عليه دين فخاف على جاره لو ضحى مع ما أنه يحتمل أنه كان، والسنة 

                                                           

 ٦ / ١٠  فتح الباري  -)١(

 ،  ٢٩٤/ ٤ فـي المـصنف      وعبدا لرزاق  ٤٤٤/ ٩ أخرجه البيهقي في سننه      -)٢(

   ١٠/ ٦وابن حزم في المحلى 

    ٣٥٠/ ٢ األم -)٣(



 
٢٤٩٨

ويحتمل أنه أراد بالوجوب ، أن يعتقد وجوب األضحية مع قيام الدين 

الفرض إذ هو الواجب المطلق فخاف على جاره اعتقاد الفرضية لو 

أو ، فال يكون حجة مع االحتمال ، ضحى فصان اعتقاده بترك األضحية 

 )١( ٠ ها عن التناقضيحمل على ما قلنا توفيقا بين الدالئل صيانة ل

وما نقل عن بعض الصحابة من أنه لم يضح : وقال شيخ اإلسالم 

كما تنازعوا في وجوب العمرة . فقد تكون مسألة نزاع . بل اشترى لحما 

وأراد بذلك توبيخ ، وقد يكون من لم يضح لم يكن له سعة في ذلك العام 

صد بتركها ذلك العام أهل المباهاة الذين يفعلونها لغير اهللا أو أن يكون ق

كما قال صلى اهللا عليه وسلم . توبيخهم فقد ترك الواجب لمصلحة راجحة 

لقد هممت أن آمر بالصالة فتقام ثم أنطلق معي برجال معهم حزم { 

حطب إلى قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لوال ما في 

ة والجماعة الواجبة ألجل  فكان يدع الجمع )٢(}البيوت من النساء والذرية 

عقوبة المتخلفين فإن هذا من باب الجهاد الذي قد يضيق وقته فهو مقدم 

ولو أن ولي األمر كالمحتسب وغيره تخلف . على الجمعة والجماعة 

وكان . بعض األيام عن الجمعة لينظر من ال يصليها فيعاقبه جاز ذلك 

                                                           

   ٢٨٠ / ٦  بدائع الصنائع -)١(

لقد هممـت أن آمـر   (  قال   أن رسول اهللا     ديث أبي هريرة     يشير إلى ح   –) ٢(

بالصالة فتقام ثم آمر رجال فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم مـن       

أخرجه البخاري  )حطب إلى قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار           

فـي   ، ومسلم    ٦١٨في كتاب الجماعة واإلمامة باب وجوب صالة الجماعة رقم          

أما رواية أنه امتنـع مـن       ،  ٦٥١باب فضل صالة الجماعة رقم      كتاب المساجد   

 ، وضعفها شعيب األرناؤوط في      ٢/٣٦٧أجل النساء والذرية فقد أخرجها أحمد       

   . ١٤/٣٩٨تعليقة على المسند 



 
٢٤٩٩

أولئك واجب متعين ال هذا من األعذار المبيحة لترك الجمعة فإن عقوبة 

والنبي صلى اهللا عليه وسلم قد بين أنه لوال ، يمكن إال بهذا الطريق 

لكن فيها من ال تجب ، لحرق البيوت على من فيها ؛  النساء والصبيان

كما ال . عليه جمعة وال جماعة من النساء والصبيان فال تجوز عقوبته 

كما في .  يجوز ترجم الحامل حتى تضع حملها ؛ ألن قتل الجنين ال

    )١( .حديث الغامدية 

 اً ولو كان واجب) لقد هممت ولم يحرقهم (  قال أنه : أجيب عنه 

فلعله هم بذلك اجتهادا منه ثم نزل عليه الوحي بالمنع منه أو ، لما تركه 

  )٢(. تغير االجتهاد

 إلى بفوات سقطت لما ، واجبة كانت لو التضحية إن : وقالوا / ٨

 ال فاتت إذا أنهايقولون ب الحنفية، و  الواجبات وسائر الجمعة،ك بدل غير

   . )٣( قضاؤها يجب

أنه إراقة دم ، ال تجب على المسافر األضحية ، : من القياس    /٩

ألن من لم تجب عليه و / ١٠   )١(فال تجب على الحاضر كالعقيقة ،

   )٢(٠العقيقة لم تجب عليه األضحية كالمسافر 

                                                           

ابنة بنت فروخ   :  الغامدية هي سبيعة، وقيل    ٠  ١٦٤ / ٢٣  مجموع الفتاوى     -)١(

 أنظـر جـامع     ٠ ١٦٩٥  برقم    ٥/١٢٠مسلم عن البخاري    ، وحديثها انفرد به     

  ٠ ١٠٦٢/ ١٢األصول 

   .١/١٩٤ ، إحكام اإلحكام ٤/٨٨ المجموع -) ٢(

  ٨٥٢ / ٦ رؤوس المسائل للعكبري ٣٥٧ / ٨  المجموع -)٣(



 
٢٥٠٠

ة ال تجب على المسافر فلم تجب على الحاضر ، وألنها أضحي/ ١١

   )٣( ٠كالواجد ألقل من نصاب 

االستدالل بالمسافر بأن : أعترض على قياس المقيم على المسافر

   )٤( ٠ألن فيه ضرورة ال توجد في حق المقيم ؛ غير سديد 

ألن أداءها مختص بأسباب تشق على ؛ وإنما ال تجب على المسافر 

لدفع الحرج عنه ؛ فال يجب عليه شيء ، ي الوقت المسافر وتفوت بمض

ألنهما ال يفوتان بمضي الزمان ؛ بخالف الزكاة وصدقة الفطر ، كالجمعة 

   )٥(٠فال يخرج 

وألن ما سقط وجوبه بفوات وقته مع إمكان القضاء سقط  / ١٢

وجوبه في وقته مع إمكان األداء ، كسائر السنن طردا ، وجميع الفروض 

    )٦( ٠عكسا 

وألن كل ذبيحة حل له األكل منها لم يجب عليها ذبحها  / ١٣

  .)٧(كالتطوع طردا ، ودم المناسك عكسا 

                                                                                                                                  

 / ١٢ العزيز للرافعـي     ٤٣٥ /٤ البيان للعمراني    ٧٢ / ١٥الحاوي للماوردي   -)١(

  ٨٥٢ / ٦ رؤوس المسائل للعكبري ٦٠

 ٧٢ / ١٥الحاوي للماوردي -)٢(

  ٨٥٢ / ٦ رؤوس المسائل للعكبري ٧٢ / ١٥الحاوي للماوردي -)٣(

   ٢٨١ / ٦ بدائع الصنائع -)٤(

  ٣١٨/ ٨  البخر الرائق -)٥(

 ٨٥٢ / ٦ رؤوس المسائل للعكبري ٧٢ / ١٥الحاوي للماوردي -)٦(

 ٧٢ / ١٥الحاوي للماوردي -)٧(



 
٢٥٠١

  )١(٠وألنها ذبيحة ال يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة كالعقيقة / ١٤

   :األضحية بوجوب نوالقائلوهم ، أصحاب القول الثاني  أدلة

 اآلية الكوثر سورة  انْحرو ِلربك فَصلِّ  تعالى بقوله احتجوا / ١

٢.   

 البدننحر  نحرلوا العيدصالة  صالةأن المراد بال: وجه الداللة 

 وسلم عليه اهللا صلى - النبي على وجب ومتى،  للوجوب األمر، و بعدها

  )٢ (   .األمة قدوة ألنه؛  األمة على يجب -

،  وبالنحر األضحية، قد روى أنه أراد صالة العيد : قال الجصاص 

، فهو واجب علينا  وإذا وجب على النبي ، واألمر يقتضي اإليجاب 

 ) لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة( لقوله تعالى فاتبعوه وقوله 

   )٣( ٠ ٢١سورة األحزاب اآلية 

  )٤(  .بالصالة أمر كما بالنحر  فأمر :تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

وقتادة عطاء ومجاهد وابن عباس : وممن ورد عنه هذا التفسير 

ومحمد بن كعب  والحسن الربيع وعكِرمة وسعيد بن جبير وحجاجو

                                                           

   ٣٦١/ ١٣ المغني البن قدامة -)١(

   ٢٠٦ / ٤ احكام األحكام البن دقيق العيد ٢٧٧ / ٦  بدائع الصنائع -)٢(

   ٨٦/ ٥  أحكام القرآن للجصاص -)٣(

  ٨٦/ ٥  أحكام القرآن للجصاص -)٤(



 
٢٥٠٢

القرظي، والضحاك، وعطاء الخراساني، والحكم، وإسماعيل بن أبي 

    )١(٠ خالد، وغير واحد من السلف

روايات تفسيرها وفي محتملة أعترض على االستدالل بأن اآلية 

   ٠وغيرهم ن الصحابة مختلفة ع

                                                           

    ١٦٢ / ٢٣ مجموع الفتاوى -)١(



 
٢٥٠٣

: ثالثة أقوال فالمراد بالصالة فيه        

  ٠صالة العيد وقال قتادة صالة األضحى :  أحدها 

  ٠صالة الصبح بالمزدلفة قاله مجاهد :  والثاني 

  ٠الصلوات الخمس قاله مقاتل :  والثالث 

  : خمسة أقوال تلف في المراد به على والنحر اخ 

 ابن عباس أبي طلحة عن اذبح يوم النحر رواه علي بن:  أحدها 

   ٠وبه قال عطاء ومجاهد والجمهور 

  ٠وضع اليمين على اليسرى عند النحر في الصالة :  والثاني 

 أنه رفع اليدين بالتكبير الى النحر قاله أبو جعفر محمد :  والثالث

   ٠بن علي 

أن المعنى صل هللا وانحر هللا فإن ناسا يصلون لغيره :  والرابع 

   ٠وينحرون لغيره قاله القرظي 

   )١( ٠ أنه استقبال القبلة بالنحر حكاه الفراء: والخامس 

: قول من قال: وأولى هذه األقوال عندي بالصواب: قال ابن جرير 

فاجعل صالتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من األنداد : معنى ذلك

واآللهة، وكذلك نحرك اجعله له دون األوثان، شكرا له على ما أعطاك 

                                                           

/ ٨ تفسير ابـن كثيـر   ٦٤٥/ ٢٤ وانظر تفسير الطبري ٢٥٠/ ٩ زاد المسير   -)١(

٥٠٢  



 
٢٥٠٤

وخصك به، من إعطائه إياك  ، ير الذي ال كفء لهمن الكرامة والخ

  .الكوثر

ذلك أولى األقوال بالصواب في ذلك، ألن اهللا جّل ثناؤه : وإنما قلت

أخبر نبيه صلى اهللا عليه وسلم بما أكرمه به من عطيته وكرامته، وإنعامه 

ا بذلك فَصلِّ ِلربك وانْحر ، فكان معلوم:( عليه بالكوثر، ثم أتبع ذلك قوله

أنه خصه بالصالة له، والنحر على الشكر له، على ما أعلمه من النعمة 

التي أنعمها عليه، بإعطائه إياه الكوثر، فلم يكن لخصوص بعض الصالة 

بذلك دون بعض، وبعض النحر دون بعض وجه، إذ كان حثا على الشكر 

  .على النِّعم

نعاما منا عليك به، إنا أعطيناك يا محمد الكوثر، إ: فتأويل الكالم إذن

وتكرمة منا لك، فأخلص لربك العبادة، وأفرد له صالتك ونسكك، خالفا 

  )١( .لما يفعله من كفر به، وعبد غيره، ونحر لألوثان

اعبد ربك وانحر له فال : والذي عندي أنه أراد : قال ابن العربي 

يكن عملك إال لمن خصك بالكوثر وبالحرى أن يكون جميع العمل يوازي 

أو ، وهو الخير الكثير الذي أعطاكه اهللا ، ذه الخصوصية من الكوثر ه

 أما أن يوازي هذا، وعدد آنيته نجوم السماء ، النهر الذي طينه مسك 

صالة يوم النحر وذبح كبش أو بقرة أو بدنة فذلك يبعد في التقدير والتدبير 

  )٢(٠واهللا أعلم، وموازنة الثواب للعبادة 

                                                           

  ٦٤٥/ ٢٤الطبري  تفسير -)١(

   ١٥٧/ ٨أحكام القرآن البن العربي -)٢(



 
٢٥٠٥

كما أعطيناك : أي} فَصلِّ ِلربك وانْحر { : لهوقو: وقال ابن كثير 

-النهر الذي تقدم صفته  الخير الكثير في الدنيا واآلخرة، ومن ذلك

فأخلص لربك صالتك المكتوبة والنافلة ونَحرك، فاعبده وحده ال شريك 

قُْل ِإن صالِتي { : كما قال تعالى. له، وانحر على اسمه وحده ال شريك له

سِكي ومحياي ومماِتي ِللَِّه رب الْعالَِمين ال شَِريك لَه وِبذَِلك ُأِمرتُ وَأنَا ونُ

 ِلِمينسُل الْمقال ابن عباس، وعطاء، ] ١٦٣ ، ١٦٢: األنعام[} َأو

وكذا قال . يعني بذلك نحر البدن ونحوها: ومجاهد، وعكرمة، والحسن

 الخراساني، ي، والضحاك، والربيع، وعطاءقتادة، ومحمد بن كعب القرظ

وهذا بخالف .  بن أبي خالد، وغير واحد من السلفوالحكم، وإسماعيل 

ما كان المشركون عليه من السجود لغير اهللا، والذبح على غير اسمه، كما 

اآلية } قٌ وال تَْأكُلُوا ِمما لَم يذْكَِر اسم اللَِّه علَيِه وِإنَّه لَِفس{ : قال تعالى

  ].١٢١:األنعام[

وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت } وانْحر { : المراد بقوله: وقيل

  .وعن الشعبي مثله. يروى هذا عن علي، وال يصح. النحر

ارفع اليدين عند افتتاح : يعني} وانْحر { : وعن أبي جعفر الباقر

  .الصالة

ذكر هذه األقوال  )١( .استقبل بنحرك القبلة: أي} وانْحر { : وقيل

  .الثالثة ابن جرير

                                                           

قد قيل في بعض وجوه     :  فإن قيل    ٢٧٧ / ٦ قال الكاساني في بدائع الصنائع       -)١(

أي ضع يديك على نحرك في الصالة ، وقيـل          } وانحر  { التأويل لقوله عز شأنه     

لـى ؛ ألنـه     استقبل القبلة بنحرك في الصالة ، فالجواب أن الحمل على األول أو           



 
٢٥٠٦

ارفع صلبك بعد الركوع : أي} وانْحر { : وعن عطاء الخراساني

  .رواه ابن أبي حاتم. واعتدل، وأبرز نحرك، يعني به االعتدال

 والصحيح القول األول، أن المراد ، كل هذه األقوال غريبة جدا 

  ٠ بالنحر ذبح المناسك

فاجعل : معنى ذلك: والصواب قول من قال: قال أبو جعفر بن جرير

 وكذلك  ،ن ما سواه من األنداد واآللهةصالتك كلها لربك خالصا دو

نحرك اجعله له دون األوثان؛ شكرا له على ما أعطاك من الكرامة 

وهذا الذي قاله في غاية الحسن،  ،  الذي ال ِكفَاء له، وخصك بهوالخير،

   )١( .بن كعب القرظي، وعطاءمحمد : وقد سبقه إلى هذا المعنى

فأما الجواب عن اآلية ، فهو ما ذكرناه ، من : قال الماوردي 

 –اختالف التأويل فيها ، ثم ال يمنع حملها على االستحباب ، لما ذكرنا 

   )٢( ٠  -يعني من أدلة عدم الوجوب

ئمة التفسير في تأويل اآلية وبعد هذا العرض ألقوال أ: الباحث قال 

   : لوجوه داللتها على الوجوب  يظهر عدم 

                                                                                                                                  

حمل اللفظ على فائدة جديدة ، والحمل على الثاني حمل على التكرار ؛ ألن وضع               

 اليد على النحر من أفعال الصالة عندكم يتعلق به كمال الصالة واستقبال القبلـة             

من شرائط الصالة ، ال وجود للصالة شرعا بدونه ، فيدخل تحت األمر بالصالة ،           

عليه يكون تكرارا   } وانحر  {  فحمل قوله عز شأنه      فكان األمر بالصالة أمرا به ،     

  ٠ ، والحمل على ما قلناه يكون حمال على فائدة جديدة ، فكان أولى

   ٥٠٢/ ٨ تفسير ابن كثير -)١(

    ٧٢ / ١٥ الحاوي -)٢(



 
٢٥٠٧

ن الصحابة مختلفة عروايات تفسيرها وفي ، بأن اآلية محتملة / أ

   ٠وغيرهم 

 ولو سلم فهي دالة على أن النحر بعد الصالة فهي تعيين لوقت/ ب

  ٠)١(كأنه يقول إذا نحرت فبعد صالة العيد ،  ال لوجوبه ،النحر 

كان النبي : ، قال   عن أنس بن مالكويدل على ذلك  ما ورد 

  )٢( ٠صلى اهللا عليه وسلم ينحر قبل أن يصلي، فأمر أن يصلي ثم ينحر

أن المراد تخصيص الرب بالنحر له ال لألصنام فاألمر متوجه / ج 

إلى ذلك ؛ ألنه القيد الذي يتوجه له الكالم وال شك في وجوب تخصيص 

 )٣( ٠اهللا بالصالة والنحر 

 رب هللا ومماتي ومحياي سكيون صالتي إن  تعالى قوله/ ٢

  ١٦٣ سورة األنعام اآلية  العلمين

   ٠ )٤( بالصالة مقرون النسكأن : وجه الداللة 

  )٥( ٠ ضعيفة داللة االقترانبأن : أعترض عليه 

                                                           

  ١٧٦/ ٤ سبل السالم -)١(

ثنـا  : حدثنا ابن حميد، قال   :   فقال    ٦٤٥/ ٢٤ أخرجه ابن جرير في تفسيره         -)٢(

  قـال  ٠ارون بن المغيرة، عن عنبسة، عن جابر، عن أنس بـن مالـك بـه              ه

 ٠إسناده حسن  : ٢٤٠-١٧/٢٤١التهانوي في إعالء السنن 

  ١٢٧/ ٥ ، نيل األوطار ٢٠٦ / ٤  احكام األحكام البن دقيق العيد -)٣(

    ١٦٢ / ٢٣مجموع الفتاوى -)٤(

  -: ولين اختلف أهل العلم في حجية داللة االقتران  على ق-)٥(



 
٢٥٠٨

 ما علَى اللَِّه اسم ِليذْكُروا منْسكًا جعلْنَا ُأمٍة وِلكُلِّ  :تعالى ولهوق/ ٣

مقَهزر ِمن ِةباِم ِهيمالَْأنْع كُمفَِإلَه ِإلَه اِحدو وا فَلَهِلمشِِّر َأسبو خِْبِتينالْم  

  ٣٤سورة األحزاب اآلية 

 خَير ِفيها لَكُم اللَِّه شَعاِئِر ِمن لَكُم جعلْنَاها والْبدن  :تعالى ولهوق

 وَأطِْعموا ِمنْها فَكُلُوا جنُوبها وجبتْ ذَافَِإ صوافَّ علَيها اللَِّه اسم فَاذْكُروا

الْقَاِنع تَرعالْمو ا كَذَِلكنَاهخَّرس لَكُم لَّكُملَع ونتَشْكُر نَاَل لَني ا اللَّههوملَا لُحو 

 ما علَى اللَّه برواِلتُكَ لَكُم سخَّرها كَذَِلك ِمنْكُم التَّقْوى ينَالُه ولَِكن ِدماُؤها

اكُمدشِِّر هبو ِسِنينحالْم  ٣٧- ٣٦ سورة األحزاب اآلية  

 ، اإلسالم شعائر أعظم من نهاإ: قال شيح اإلسالم :  وجه الداللة 

وقد قالوا إن الحج كل عام فرض ،  األمصار جميع في العام النسك وهي

يا في عيد النحر كذلك بل على الكفاية ؛ ألنه من شعائر اإلسالم والضحا

وذكره والذبح له ، هي والصالة فيظهر بها عبادة اهللا  هذه تفعل في كل بلد

. كما يظهر ذكر اهللا بالتكبير في األعياد  والنسك له ما ال يظهر بالحج

   )١ (.وقد جاءت األحاديث باألمر بها 

                                                                                                                                  

أنه حجة ، وبه قال من      : الثاني   ٠ه ليس بحجة ، وبه قال الجمهور         األول أن 

الحنفية أبو يوسف، ومن الشافعية المزني، وابن أبي هريرة، وحكى ذلك الباجي            

داللة االقتـران    : ٢/٣٥٦قال ابن القيم في بدائع الفوائد         ،عن بعض المالكية    

طن ، وتساوي األمرين في موطن، فإذا       تظهر قوتها في موطن ، وضعفها في مو       

البحر  ٠ويت الداللة   جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطالقه وافترقا في تفصيله ق         

  ٢٥٩/ ٣ شرح الكوكب المنير ١٩٧/ ٢ إرشاد الفحول ٣٩٧/ ٤المحيط 

     ١٦٢ / ٢٣مجموع الفتاوى -)١(



 
٢٥٠٩

بأن شعائر اإلسالم منها ما هو واجب ، ومنها ما : أعترض عليه 

   ٠س بواجب كصالة العيد لي

  فَاتَِّبعوا ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا وما كَان ِمن الْمشِْرِكين قوله تعالى / ٣

  )٩٥(سروة آل عمران 

 وبها ، ملته باتباع أمرنا الذي إبراهيم ملة منأنها : وجه الداللة 

 يفعله ال هذا يتركون كلهم المسلمين أن يجوز فكيف ، الذبيح قصة يذكر

 بعض في ، الحج ترك من أعظم هذا كلهم المسلمين وترك ، منهم أحد

   .)١( السنين

بعضهم للوجوب بأن  وقد استدل: فقال ابن حجر : أعترض عليه 

؛ وال حجة فيه ، وقد أمرنا باتباعه ، األضحية من شريعة إبراهيم الخليل 

شريعة إبراهيم ويلزمهم الدليل على أنها كانت في ، ألنا نقول بموجبه 

وال داللة في قصة الذبيح للخصوصية ، وال سبيل إلى علم ذلك ، واجبة 

  )٢(واهللا أعلم، التي فيها 

ضحى خال لي :  قال  بن عازب رضي اهللا عنهما البراء عن / ٤

) شاتك شاة لحم (   فقال له رسول اهللا ، يقال له أبو بردة قبل الصالة 

اذبحها ولن : قال ، اجنا جذعة من المعز يا رسول اهللا إن عندي د: فقال 

ومن ذبح ، من ذبح قبل الصالة فإنما يذبح لنفسه : ثم قال ، تصلح لغيرك 

: قال ( وفي رواية   ) وأصاب سنة المسلمين، بعد الصالة فقد تم نسكه 

   : فقال له النبي ، ذبح أبو بردة قبل الصالة 

                                                           

    ١٦٢ / ٢٣مجموع الفتاوى -)١(

  ١٣ / ١٠  فتح الباري -)٢(



 
٢٥١٠

هي : وأحسبه قال : شعبة قال ، ليس عندي إال جذعة : قال ) أبدلها ( 

   )١()ولن تجزي عن أحد بعدك، اجعلها مكانها : ( قال ، خير من مسنة 

؛ فلو لم تكن واجبة ، بدال  باإلأمر) أبدلها   ( قوله : وجه الداللة 

أذبح مكانها (  وفي الرواية األخرى )٢(،  وهو العوض، بدال لما أمر باإل

وغير ذلك من  )٣ ()ضح بها ( ظ وفي لف) أعد نسكا ( وفي لفظ ) أخرى 

وقد ، )٤( الوجوب علىيدل  األمر، واأللفاظ المصرحة باألمر باألضحية 

  ٠)٥(العلماء مجمعون على القول بظاهر هذا الحديث: قال ابن بطال 

وال حجة في شيء من ذلك واضحة : قال القرطبي : عترض عليه ا

من أراد أن يفعلها ، أو ؛ ألن المقصود بيان كيفية مشروعية األضحية ل

من التزمها فأوقعها على غير الوجه المشروع غلطًا ، أو جهالً ، فبين له 

وهذا هو . النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وجه تدارك ما فرط فيه 

ال يحصل لك مقصود القربة ، وال : ؛ أي )) ال تجزي : (( المعني بقوله 

ال تجزي إال بطهارة ، وستر : وهذا كما يقال في صالة النفل . الثواب 

                                                           

 أخرجه البخاري في كتاب األضاحي باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم ألبـي    -)١(

 ومسلم فـي     ٥٥٥٦بردة ضح بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك برقم            

 ١٩٦١كتاب األضاحي باب وقتها برقم 

  ١٠٩/ ٣١  عمدة القاري للعيني -)٢(

 ١٩٦١ها برقم  بهذا األلفاظ أخرجه مسلم في  كتاب األضاحي باب وقت-)٣(

 ٦ / ١٠  فتح الباري -)٤(

  ٢ / ٦ شرح ابن بطال للبخاري  -)٥(



 
٢٥١١

ال تصح في نفسها ؛ إذ ال يحصل مقصود القربة إال بتمام : عورة ؛ أي 

  )١ (. وهذا واضح جدا ،شروطها 

فمحمول على أحد وجهين ، وأما حديث أبي بردة : وقال الماوردي 

   )٢ (. ألنها كانت نذرا ؛إما على اإلعادة استحبابا ، وإما على الوجوب : 

وقد استدل من قال بالوجوب بوقوع األمر فيهما : ن حجر وقال اب

وأجيب بأن المقصود بيان شرط األضحية المشروعة فهو كما ، باإلعادة 

لو قال لمن صلى راتبة الضحى مثال قبل طلوع الشمس إذا طلعت الشمس 

فأعد صالتك وقوله في حديث البراء وليس من النسك في شيء النسك 

 ويستعمل في نوع خاص من الدماء المراقة يطلق ويراد به الذبيحة

ويستعمل بمعنى العبادة وهو أعم يقال فالن ناسك أي عابد وقد استعمل 

حديث البراء بالمعنى الثالث وبالمعنى األول أيضا في قوله في  في

الطريق األخرى من نسك قبل الصالة فال نسك له أي من ذبح قبل الصالة 

  )٣( ٠ يةفال ذبح له أي ال يقع عن األضح

 يوم  النبي مع شهدتُ :( قال  البجلي سفيان بن جندبعن / ٣

 يذبح لم ومن أخرى مكانها فليعد يصلي أن قبل ذبح من : فقال النحر،

  .)٤( ) فليذبح

                                                           

  ١٣ / ١٠ وانظر فتح الباري ٥٦ / ١٧  المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم -)١(

  ٧٣ / ١٥  الحاوي -)٢(

  ٦ / ١٠  فتح الباري -)٣(

  أخرجه البخاري في كتاب األضاحي باب من ذبح قبل الـصالة أعـاد بـرقم                 -)٤(

  ١٩٦٠ ومسلم في  كتاب األضاحي باب وقتها برقم ٥٥٦٢



 
٢٥١٢

،  أمر صيغة كالهما ) فليذبح ( وقوله ) فليعد ( قوله: وجه الداللة 

   .الوجوب األمر وظاهر

الة والسالم بذبح األضحية وإعادتها إذا أمر عليه الص: قال الكاساني 

، وألن إراقة الدم قربة ، وكل ذلك دليل الوجوب ، ذبحت قبل الصالة 

  )١( ٠ والوجوب هو القربة في القربات

  )٢( ٠دل األمر باإلعادة على الوجوب : قال الماوردي 

وقد استدل بهذا األمر في قوله فليذبح مكانها أخرى : قال ابن حجر 

   )٣( ٠ وجوب األضحيةمن قال ب

 أنها باإلعادة أمره فاحتمل : الشافعي اإلمام قال: أعترض عليه 

 الصالة عليه قال فلما ، يضحي أن أراد أنه معنى على واحتمل ، واجبة

 شعره من يمس فال يضحي أن أحدكم فأراد العشر دخل إذا :( والسالم

    .واجبة غير أنها على دل ) شيئاً

صيغة من في قوله من ذبح صيغة عموم في : قال بن دقيق العيد 

حق كل من ذبح قبل أن يصلي وقد جاءت لتأسيس قاعدة وتنزيل صيغة 

العموم إذا وردت لذلك على الصورة النادرة يستنكر فإذا بعد تخصيصه 

بمن نذر أضحية معينة بقي التردد هل األولى حمله على من سبقت له 

  ؟ معينة  أضحية

                                                           

   ٢٨٠ / ٦  بدائع الصنائع -)١(

   ٧١/ ١٥  الحاوي -)٢(

  ٢٣ / ١٠  فتح الباري -)٣(



 
٢٥١٣

فعلى األول يكون ، ضحيه من غير سبق تعيين أو حمله على ابتداء أ

حجة لمن قال بالوجوب على من اشترى األضحية كالمالكية فإن األضحية 

وعلى الثاني يكون ، عندهم تجب بالتزام اللسان وبنية الشراء وبنية الذبح 

لكن حصل االنفصال ممن لم يقل ، ال حجة لمن أوجب الضحية مطلقا 

  )١( ٠ ى عدم الوجوب فيكون األمر للندببالوجوب باألدلة الدالة عل

 أبيكم سنَّةُ فإنها،  ضحوا(  قال عن زيد بن أرقم عن النبي /  ٤

  .   )٢ ( )السالم الصالة عليه إبراهيم

  : من وجهين وجه الداللة 

 عن المطلق واألمر،  بالتضحية والسالم الصالة عليه أمر / أ 

   )٣( . العمل حق في الوجوب يقتضي القرينة

   )٤( ٠أن السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين / ب

 )٢(المنذري و  )١( ابن حبان، ضعفه بأنه حديث ضعيف : عترض عليه ا 

  ٠  )٤( واأللباني )٣(وابن الملقن 

                                                           

  ٢٣ / ١٠  فتح الباري -)١(

وأخرجـه  . صحيح اإلسناد   : ، وقال   ) ٣٤٦٧ ، رقم    ٢/٤٢٢(  أخرجه الحاكم     -)٢(

 ، رقـم  ١١٢ص ( بـن حميـد   ، وعبد) ١٩٣٠٢ ، رقم    ٤/٣٦٨(أحمد  : أيضا  

 ، رقــم ٩/٢٦١(، والبيهقــي ) ٥٠٧٥ ، رقــم ٥/١٩٧(، والطبرانــي ) ٢٥٩

قال إمام الحـرمين    : فائدة   : ٢٧٤/ ٩قال ابن الملقن في البدر المنير       )١٨٧٩٦

المراد بهـا تهيـأ مراكـب       : قيل  : في تفسير هذا الحديث الذي أورده الرافعي        

د أن التضحية بها تـسهل الجـواز علـى          المرا: وقيل  . المضحين يوم القيامة    

  .الصراط 

  ٦٢/ ٥   بدائع الصنائع -)٣(

  ٥٢٢/ ٩  فتح القدير -)٤(



 
٢٥١٤

  -: علتان فيه  و

 وقال أبو ، ال يصح حديثه : قال البخاري ، عائذ اهللا المجاشعي / أ 

يروي المناكير ، ال يجوز : بان  وقال ابن ح،منكر الحديث : حاتم 

  )٥ (.االحتجاج به 

    ٠ هو نفيع بن الحارث األعمى، وأبو داود يضا فيه أ/ ب 

بو حاتم وقال أ، ليس بشئ ، عمى يضع أبو داود األ: قال ابن معين 

وقال ، يتكلمون فيه : وقال البخاري  ، منكر الحديث ضعيف الحديث: 

وقال في ،  النسائي متروك الحديث وقال، يضعف في الحديث : الترمذي 

                                                                                                                                  

  )  ٣/٥٥" ( الضعفاء -)١(

  )   ١٠٢ - ٢/١٠١( الترغيب والترهيب -)٢(

    ٢٧٤/ ٩البدر المنير -)٣(

 ١٠٥٠ وبرقم ٥٢٧السلسلة الضعيفة برقم -)٤(

ال يصح حديثـه ،     : قال البخاري    : ٧٦/ ٥لتهذيب  قال ابن حجر في تهذيب ا       -)٥(

عي ، قاص سليمان بـن عبـدالملك   عائذ اهللا المجاش: وقال ابن حبان في الثقات    

: منكر الحديث ، وقال ابن حبـان فـي الـضعفاء      : قال أبو حاتم الرازي     : قلت.

بصري منكر الحديث على قلته ، وذكره العقيلي في الضعفاء ، وأورد له الحديث              

 ٧وانظر ميزان االعتدال للحافظ الذهبي      .ذي أخرجه له ابن ماجة في االضاحي      ال

 ، ذخيـرة    ٥٩٧ / ٤، إتحاف المهرة للحافظ بن حجر       ٩١٢٢ ترجمة رقم    ٤٧/ 

 ، الكامل في ضعفاء الرجال لإلمـام     ٣٨٣٥الحفاظ للعالمة القيسراني حديث رقم      

 ،  ٢٢٣ / ٣ي   ، مصباح الزجاجة للكنان    ١٥١٥ ترجمة رقم    ٣٥٥ / ٥بن عدي   

 ،  ٣٠٧ / ٤ وفي   ١٤٦٠ ترجمة رقم    ٤١٩ / ٣الضعفاء الكبير للعالمة العقيلي     

 المجروحين للحافظ بن حبان     ٢١٦ / ١المغني عن حمل األسفار للحافظ العراقي       

  ١١١٨ ترجمة رقم ٥٥ / ٣



 
٢٥١٥

كان ممن يغلو : وقال العقيلي ، آخر ليس بثقة وال يكتب حديثه : موضع 

  .وهو في جملة الغالية بالكوفة: وقال ابن عدي ، في الرفض 

نفيع أبو داود االعمى يروي عن : وقال ابن حبان في الضعفاء 

ل ابن عبد البر وقا، الثقات الموضوعات توهما ال يجوز االحتجاج به 

  . )١(اجمعوا على ضعفه وكذبه بعضهم واجمعوا على ترك الرواية عنه

إن أبا داود هذا مطعون فيه أيضا، بل هو أولى : قال األلباني 

بتعصيب الجناية به من الراوي عنه، ألنه متهم بالكذب، بل إن الذهبي 

  )٢ (.يضع: نفسه قال عنه في ترجمة عائذ اهللا 

                                                           

 المغني في الـضعفاء     ٦٠ / ٧ الكامل في الضعفاء     ٤٥٩ / ٨ الجرح والتعديل    -)١(

 ١٤٦ / ٦ لـسان الميـزان      ٤٢٧ / ٢ الميزان   ٦٧/ ٥ الكمال    تهذيب ٦٩٣/ ٢

   ٤١٩ / ١٠تهذيب التهذيب 

 ١٠٥٠السلسلة الضعيفة برقم -)٢(



 
٢٥١٦

 فلم سعةً وجد من:(  اهللا رسول قال: قال  رةهري أبي عن / ٥

   .)١(  )مصالنا يقربن فال يضح

أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلي إذا لم : وجه الداللة 

فكأنه ال فائدة من التقرب مع ترك ، يضح ، دل على أنه قد ترك واجبا 

  )٢( ٠هذا الواجب 

 وال ، األضحية ترك على الوعيد مخرج خرج وهذا  :الكاساني قال

٠ )٣ ( الواجب بترك إال وعيد  

   : أعترض عليه من وجهين

 ،  )٤(منكر: فقد ضعفه اإلمام أحمد ، فقال  ٠عدم التسليم بصحته / أ

وأما حديث أبي هريرة فكال طريقيه من رواية عبد اهللا : وابن حزم فقال

كل ما موهوا به فسقط ، بن عياش بن عباس القتباني فليس معروفا بالثقة  

   ٠ )٦(، وضعفه شعيب األرناؤوط )٥ (. في ذلك

                                                           

 ٢٣١/ ٤ ،   ٣٨٩/ ٢ والحاكم   ٣١٢٣ وابن ماجة برقم     ٣٢١/ ٢أخرجه أحمد    -)١(

أحمد شاكر في تعليقـه علـى        وحسنه   ٢٦٠/ ٩ والبيهقي   ٢٧٧/ ٤والدارقطني  

 صحيح  ٦٧/ ١تخريج أحاديث مشكلة الفقر     أللباني في    وا ١٦/١٢٠مسند أحمد   

 ٣٢٤/ ٢رناؤوط حاشية زاد المعاد   واأل٢٦٤/ ١الترغيب 

  وانظـر حاشـية زاد المعـاد        ١٣١ / ٥ نيل األوطـار     ١٧٨/ ٤ سبل السالم    -)٢(

   ٣٢٤/ ٢لألرناؤوط 

 ٧١ / ١٥  وانظر الحاوي ٦٢/ ٥بدائع الصنائع -)٣(

  ١٦٢/ ٢ختالف  التحقيق في أحاديث اال-)٤(

  ٨/ ٦ المحلى -)٥(

  ٢٤ / ١٤ في تحقيق المسند -)٦(



 
٢٥١٧

الزرقاني والطحاوي والمنذري الترمذي والبيهقي و: ورجح وقفه 

   ٠وابن عبدالهادي وابن حجر 

الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة كذا قاله أبو : قال البيهقي 

  )١(. عيسى الترمذي 

قات لكن اختلف في رفعه أخرجه ابن ماجه ورجاله ث: قال الزرقاني 

ومع ذلك فليس ، ووقفه والوقف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره 

  ٠)٣(ورجح الوقف المنذري )٢( ٠ صريحا في اإليجاب

رجاله كلهم مخرج لهم في الصحيحين إال  : ابن عبدالهادي وقال 

، فإنه من أفراد مسلم وقد رواه ابن ماجة موقوفا ، عبد اهللا بن عياش 

  ٠ ،)٤(ألشبه بالصواب وهو ا

والموقوف أشبه :(، وقال)رجح األئمة وقفه( :وقال الحافظ في البلوغ

، وهو من رواية عبد اهللا بن عياش بن عباس القتباني وليس )بالصواب

  )٥( ٠ ا بالثقة معروف

                                                           

  ٢٦٠/ ٩ سنن البيهقي -)١(

 ١٠٤/ ٣شرح الزرقاني  -)٢(

 )٢/١٦١(الترغيب والترهيب  -)٣(

 )٢/٤٩٨(  تنقيح التحقيق-)٤(

ليس بالمتين صدوق يكتب حديثه ، وهو قريب من ابن لهيعة     : وقال أبو حاتم      -)٥(

ضعيف ، وذكره ابن حبان في الثقات ،  روى لـه            : ود والنسائي   ، وقال أبو دا   

  .مسلم حديثا واحدا



 
٢٥١٨

   ٠أنه ليس صريحا في الوجوب / ب

ثم إنه ال يدل على ، قال أحمد هو حديث منكر : قال ابن الجوزي

   )٢()  من أكل الثوم فال يقرب مصالنا: ( كما قال  )١(وجوب ال

أخرجه ابن ماجه ورجاله ثقات لكن اختلف في : وقال الزرقاني 

ومع ذلك ، رفعه ووقفه والوقف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره 

  )٣( ٠ فليس صريحا في اإليجاب

من : وأما الجواب عن قوله صلى اهللا عليه وسلم : وقال الماوردي 

  :لم يضح ، فال يشهد مصالنا فمن وجهين 

أنه جمع في الترك بين األضحية ، والتأخر عن الصالة ، : أحدهما 

أن من ترك ما أمرناه : والصالة سنة ، فكذلك األضحية ، ويكون معناه 

  . من األضحية ، فليترك ما أمرناه من الصالة 

وجوب ، كما أن هذا زجر يتوجه إلى االستحباب دون ال: والثاني 

فأما . من أكل من هذه البقلة شيئا ، فال يقربن مصالنا الثوم : قال 

                                                                                                                                  

منكـر  : حديث مسلم في الشواهد ال في االصول ، وقال ابن يونس            : قال ابن حجر    

  ٣٠٧ / ٥ تهذيب التهذيب )١٠/٥(فتح الباري   .الحديث

  ١٦٢/ ٢ التحقيق في أحاديث االختالف -)١(

من أكل ثوما أو بصال فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا          ( فظ   أخرجه البخاري بل   -)٢(

في كتاب باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكـراث بـرقم             ) وليقعد في بيته    

باب نهى من أكل ثوما أو بـصال        :  ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصالة     ٨٥٥

 )  الذي ذكره ابن الجوزي فلم أجدهوأما اللفظ  ( ٥٦٤برقم 

 ١٠٤/ ٣الزرقاني  شرح -)٣(



 
٢٥١٩

الواجبات ، فاألمر بها ، وإلزام فعلها ، أبلغ في الوجوب من هذا الزجر 
)١( .  

فأما حديثهم فقد ضعفه أصحاب الحديث ثم نحمله : وقال ابن قدامة 

 ) على كل محتلم غسل الجمعة واجب ( : على تأكيد اإلستحباب كما قال 

   )٢(]تين الشجرتين فال يقربن مصالنا من أكل من ها: [ وقال 

   :االعتراضاتأجيب عن هذه 

حسنه ، و )٣(حجة ، صححه الحاكم ووافقه الذهبي بأن الحديث 

  )٥( واأللباني )٤(أحمد شاكر والشيخ ، وابن التركماني ، الزيلعي 

   ٠ )٦(رناؤوط واأل

عن زيد بن الحباب عن  ن ماجه في سننهأخرجه اب: قال الزيلعي 

قال : عبد اهللا بن عياش عن عبد الرحمن بن األعرج عن أبي هريرة، قال

من كان له سعة، ولم يضح، فال يقربن : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ورواه أحمد، وابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، . ، انتهى" مصالنا

 والدارقطني في سننه، والحاكم في وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم،

صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه، : المستدرك في تفسير سورة الحج، وقال

                                                           

   ٧٣ / ١٥ الحاوي -)١(

   ٣٦١ / ١٣ المغني -)٢(

   ٢٣١/ ٤أخرجه من طريقه  الحاكم -)٣(

 ١٦/١٢٠ في تعليقه على مسند أحمد -)٤(

   ٢٦٤/ ١ صحيح الترغيب ٦٧/ ١تخريج أحاديث مشكلة الفقر -)٥(

  ٣٢٤/ ٢حاشية زاد المعاد  -)٦(



 
٢٥٢٠

وأخرجه في الضحايا عن عبد اهللا بن يزيد المقري ثنا عبد اهللا بن عياش 

صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه، ثم رواه من حديث ابن : به مرفوعا، وقال

هكذا وقفه ابن :  موقوفا، قالوهب أخبرني عبد اهللا بن عياش، فذكره

وهب، والزيادة من الثقة مقبولة، وعبد اهللا بن يزيد المقرئ فوق الثقة، 

حديث ابن ماجه رجاله كلهم رجال الصحيحين إال : قال في التنقيح. انتهى

وكذلك رواه حيوة : عبد اهللا بن عياش القتبائي، فإنه من أفراد مسلم، قال

بن عياش به مرفوعا، ورواه ابن وهب بن شريح، وغيره عن عبد اهللا 

عن عبد اهللا بن عباس به موقوفا، وكذلك رواه جعفر بن ربيعة، وعبيد اهللا 

بن أبي جعفر عن األعرج عن أبي هريرة موقوفا، وهو أشبه بالصواب، 

ين مقلدا لغيره، فعزا هذا الحديث للدارقطني دوذهل شيخنا عالء ال. انتهى

  )١( ٠ فقط

عن عبد (ذكر البيهقى حديث زيد بن الحباب : ي قال ابن التركمان

إلى آخره ثم ) اهللا بن عياش عن االعرج عن أبى هريرة من وجد سعة

وكذا رواه حيوة بن شريح ويحيى بن سعيد العطار عن عبد اهللا بن (قال 

ورواه : قال ، نه موقوف أالصحيح : عياش وبلغني عن الترمذي قال 

وحديث ابن ،  عن أبى هريرة موقوفا عرججعفر بن ربيعة وغيره عن األ

وكذلك رواه عبيد اهللا بن أبى جعفر عن : قال ، الحباب غير محفوظ 

ن ثالثة رووه أ تبين بهذا - قلت -) ريرة موقوفااالعرج عن أبى ه

 طريقه ومن، مرفوعا عن ابن عياش حيوة ويحيى العطار وابن الحباب 

لمستدرك من حديث عبد خرجه الحاكم في اأاخرجه ابن ماجة في سننه و

وقال صحيح االسناد ، اهللا بن يزيد المقرى عن ابن عياش كذلك مرفوعا 

                                                           

   ٢٠٧/ ٤ نصب الراية -)١(



 
٢٥٢١

، والمقرى فوق الثقة ، لثقة مقبولة الزيادة من ا نأال إوقفه ابن وهب أ

ريق عبيد اهللا بن أبى جعفر عن خرجه الدار قطني في سننه من طأو

ن حديث ابن أ وعلم بذلك، عرج مرفوعا بخالف ما ذكر البيهقى األ

  )١( ٠ربعة أن رووا الرفع عن ابن عياش ن الذيأو، الحباب محفوظ 

إسناده  ال يسلم من مقال في وبهذا يتضح أن الحديث: قال الباحث 

 وقد اضطرب فيه أيضا ،  )٢(ضعيف عبد اهللا بن عياش ضعيف يعتبر به 

 فمرة رفعه ، ومرة أوقفه ، ومرة رواه األعرج ، ومرة رواه عن عيسى

   ٠بن عبدالرحمن بن فروة ، وبيان ذلك 

 )٤( وابن وهب )٣( زيد بن الحباب عبد اهللا بن عياشرواه عن أنه 

  ٠   موقوفا على أبي هريرة)٥(وحيوة بن شريح 

، ووافقه  )١(ورواه أبو عبدالرحمن عبداهللا بن يزيد المقرئ مرفوعا 

بن محمد عن  عمرو بن الحصين  من طريق على الرفع رواية الدارقطني

                                                           

  ٢٦٠ / ٩ر النقي  الجوه-)١(

ليس بالمتين صدوق يكتب حديثه ، وهو قريـب مـن ابـن             :   وقال أبو حاتم      -)٢(

قات ،  روى  ضعيف ، وذكره ابن حبان في الث      : لهيعة ، وقال أبو داود والنسائي       

حديث مسلم في الشواهد ال في االصـول ،    : قال ابن حجر    .له مسلم حديثا واحدا   

  ٣٠٧ / ٥ تهذيب التهذيب  . منكر الحديث: وقال ابن يونس 

 ٢٦٠/ ٩ والبيهقي ٣٨٩/ ٢ والحاكم ٣١٢٣أخرجه من طريقه ابن ماجة برقم -)٣(

   ٢٣١/ ٤أخرجه من طريقه  الحاكم -)٤(

  ٧٣٣٤أخرجه من طريقه البيهقي في الشعب برقم -)٥(



 
٢٥٢٢

 ٠مرفوعا عالثة عن عبيد اهللا بن أبي جعفر عن األعرج عن أبي هريرة 
  ٠ )٣(وفيه عمرو بن حصين متروك   )٢(

 ، ومرة عن عيسى بن )٤(عن األعرج مرة  فيه فرواه ب واضطر

عبدالرحمن بن فروة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة 

   )٥(٠موقوفا 

  

   ٠ )٦(  متروكعبدا لرحمنوعيسى بن 

                                                                                                                                  

وعبداهللا بـن يزيـد المخزومـي        ٣٢١/ ١من طريقه أحمد في المسند      أخرجه  -)١(

: ي االعور أبو عبد الرحمن ، ثقة ، قال أحمد وابن معين والنسائي       المدني المقر 

: ثقة ، فقيل له حجة ، قـال         : سئل أبي عنه ، فقال      : ثقة ، وقال ابن أبي حاتم       

: فهو حجة ، قال ابـن حجـر          إذا روى عنه مالك ويحيى بن أبي كثير وأسامة        

  ٧٥/ ٦ب التهذيب  تهذي٠مدني ثقة : ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال العجلي 

  ٢٧٧/ ٤أخرجه الدارقطني  -)٢(

تركت الرواية عنه ، وقـال  : عمرو بن حصين البصري العقيلى قال أبو حاتم      -)٣(

هو ذاهب الحديث ليس بشئ ، أخرج أول شئ أحاديث مشبهة حسانا ثم أخرج              : 

بعد البن عالثة أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا عنه ، فتركنـا حديثـه،               

الجـرح  . ليس هو في موضع يحدث عنه ، هو واهي الحديث        : قال أبو زرعة    و

  ٢٢٩ / ٦والتعديل 

 ٢٦٠/ ٩ والبيهقي ٣٨٩/ ٢ والحاكم ٣١٢٣أخرجه من طريقه ابن ماجة برقم -)٤(

 ٢٦٠/ ٩أخرجه من طريقه البيهقي -)٥(

منكـر الحـديث ، ضـعيف       : ليس بالقوي ، وقال أبو حاتم       :  قال أبو زرعة     -)٦(

ديث ، شبيه بالمتروك ال أعلمه روى عن الزهري حـديثا صـحيحا ، وقـال                الح



 
٢٥٢٣

 ونحن :( قال )١( سليم بن مخنف عن رملة أبي عامرعن  / ٦

 أيها يا : قال بعرفات - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مع وقوف

   )٢( ) وعتيرة أضحية عام كل في بيت أهل كل على إن الناس

   ٠ األصل هو كما لإليجاب على كلمه أن فيه :  الداللة ووجه

                                                                                                                                  

: منكر الحديث ، وقـال ابـن حبـان        : منكر الحديث ، وقال النسائي      : البخاري  

  ١٩٥ / ٨ تهذيب التهذيب .ناكير عن المشاهير فاستحق التركيروي الم

اسلم : عد مخنف بن سليم بن الحارث بن عوف بن ثعلبة بن عامر ، قال ابن س            -)١(

وصحب النبي صلى اهللا عليه وسلم ، ونزل الكوفة بعد ذلك ، وقـال أبـو نعـيم        

استعمله علي بن أبي طالب على اصبهان وسكن الكوفة ، قال ابن حجر       : الحافظ  

 وكان ممن خرج مع سليمان بن صرد في وقعة عين الوردة ، وقتل بها سـنة               : 

 اإلصـابة  ٢٣٧/ ١أسد الغابة . وكانت معه راية األزد يوم صفين    أربع وستين ،    

  ٧١ / ١٠ تهذيب التهذيب ٢٤/ ٢

، وأبو داود في كتاب الضحايا باب ما        ) ١٧٩٢٠ ، رقم    ٤/٢١٥(أخرجه أحمد   -)٢(

 ، رقـم    ٤/٩٩(والترمـذي   ) ٢٧٨٨ ، رقـم     ٣/٩٣(جاء في إيجاب األضـحية      

وابـن  ) ٤٢٢٤ ، رقم    ٧/١٦٧(والنسائي في أول كتاب الفرع والعتيرة       ) ١٥١٨

 ، رقـم    ٢/١٠٤٥(ه في كتاب األضاحي باب األضاحي واجبة هـي أم ال ؟             ماج

 والطبراني  ١٠٥٩والطحاوي برقم   ) ١٨٧٨٩ ، رقم    ٩/٢٦٠(والبيهقي  ) ٣١٢٥

العتـر  : قال األصمعي   : العتيرة    .١١٢٨ والبغوي برقم    ٧٣٨ / ٢٠في الكبير   

قـال  الذبح في رجب ، فالعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها آللهـتهم فـي رجـب ،                

إن على كل مسلم في كل      ( جاء اإلسالم فذبحوا ؛ لقوله عليه السالم        : األزهري  

ــرة   ــحية وعتيـــــــــ ــام أضـــــــــ   ) عـــــــــ

 ومسلم  ٥٤٧٣أخرجه البخاري برقم     ) ال فرعة وال عتيرة   ( ثم نسخ ذلك بقوله     

   ١٩٧٦برقم 

 غريـب   ٢٧٩/ ١ غريب الحديث البـن قتيبـة        ١٩٤/ ١غريب الحديث البن سالم     

  ٨٣٣/ ٣ النهاية في غريب الحديث ٦٦/ ٢زي الحديث البن الجو



 
٢٥٢٤

فثبتت ، ثم نسخت العتيرة ، ة إيجاب وعلى كلم: قال الكاساني 

   )١(٠ األضحاة

وقد احتج بهذا الحديث ، أي واجب عليهم : قال في تحفة األحوذي 

   )٢( ٠من قال بوجوب األضحية 

  : عترض عليه من وجوه ا

 )٣( ، بن القطان واعبد الحق  ، وضعفه الخطابي، أنه ضعيف / أ 

   ٠)٤(وابن حزم 

  ف إال فإنه ال يعر،  )٥(واسمه عامر ، علته الجهل بحال أبي رملة 

  

    ٠ )١(بن عون ابهذا يرويه عن 

                                                           

 ٢٨٠ / ٦ بدائع الصنائع -)١(

    ٩٢ / ٥ تحفة األحوذي -)٢(

   ٢١١/ ٤ نصب الراية ١٩٥/ ٢ معالم السنن -)٣(

    ٨/ ٦ المحلى -)٤(

عامر أبو رملة شـيخ البـن       :  ٣٢٤/ ١ قال الذهبي في المغني في الضعفاء        -)٥(

فيه جهالة ، وقال الحافظ في       : ٣٦٣/ ٢دال  عون يجهل ، وقال في ميزان االعت      

  ٠ عامر أبو رملة شيخ البن عون ال يعرف من الثالثة ٢٨٩/ ١التقريب 



 
٢٥٢٥

                                                                                                                                  

معـاذ بـن   (خمسة عن عبد اهللا بن عون ، عن عامر أبي رملة ، وهم        رواه    -)١(

معاذ ، ومحمد بن أبي عدي ، ويزيد بن زريع ، وبشر بن المفضل ، وروح بـن       

  : على النحو التاليوروايتهم) عبادة 

 ٧/١٦٧  والنسائي    ٢١٠١١   ٥/٧٦أخرجها أحمد في    : رواية معاذ بن معاذ       / أ  

   ٠ ٣١٢٥ ، وابن ماجة ٤٥٣٦، وفي الكبرى 

  ١٨٠٤٨    ٤/٢١٥أخرجها أحمد في : راية محمد بن أبي عدي / ب 

   ٢٧٨٨أخرجها أبو داود : رواية يزيد بن زريع / ج

   ٢٧٨٨أخرجها أبو داود : رواية بشر بن المفضل / د 

  ١٥١٨أخرجها الترمذي : رواية روح بن عبادة /  هـ 



 
٢٥٢٦

  : من وجهين أجيب عنه 

 حديث هذا : قالالترمذي جمعا من أهل العلم حسنوه منهم بأن / أ 

 ابن حديث من الوجه هذا من إال الحديث هذا نعرف ال ، غريب حسن

  )٣(قال الزرقاني وكذلك ،  )٢ (.سنده قوي: قال ابن حجر و )١( ، عون

   ٠ )٥(وقواه األرناؤوطان ،  )٤(صحيح  :األلباني وقال 

حدثنا عبد :  قال  )٦(أحمدعند وهو ، يقوى به بأن له شاهدا / ب 

الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني عبد الكريم ، عن حبيب بن مخنف 

   ٠  انتهيت إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم يوم عرفة :، قال

  ٠د الكريم بن أبي المخارق ، ضعيف وفيه عب

                                                           

/ ١ قال التبريزي في مشكاة المـصابيح          ١٥١٨ ، رقم    ٤/٩٩ سنن الترمذي    -)١(

هذا حديث غريب ضعيف اإلسـناد  : وقال الترمذي :   بعد أن ساق الحديث  ٤٦٥

  ٠ وفي هذا النقل نظر ٠

   ٦ / ١٠ فتح الباري -)٢(

 ١٠٤/ ٣ شرح الزرقاني  -)٣(

   )٣١٢٥(   صحيح سنن ابن ماجة برقم -)٤(

  ٤١٩ / ٢٩ حاشية المسند ٣٢٤/ ٢  حاشية زاد المعاد -)٥(

 وانظر كالم األرناؤوطين عليه في حاشية زاد المعاد     )٢١٠١٠(٧٦ /٥ المسند   -)٦(

أبـو  وعبد الكريم بن أبي المخارق هو        ٠ ٤١٩ / ٢٩ حاشية المسند    ٣٢٤/ ٢

لـيس هـو    :  المعلم البصري ، رماه أيوب السختياني بالكذب ، وقال أحمد            أمية

ليس بشيء : بشيء ، قد ضربت على حديثه ، وهو شبيه المتروك ، وقال يحيى    

كثير الوهم ، فاحش الخطأ ، فلما       : غير ثقة ، وقال ابن حبان       : ، وقال السعدي    

 تهـذيب   ٠متروك  : ني  كثر ذلك منه بطل االحتجاج به ، وقال النسائي والدارقط         

   ٣٣٥ / ٦التهذيب 



 
٢٥٢٧

 .قال أبو داود العتيرة منسوخة هذا خبر منسوخأنه منسوخ ،  / ب

)١(  

وهذا إن صح فالمراد : قال البيهقي أنه ال يدل على الوجوب ،  / ج

والعتيرة غير ، اب فقد جمع بينها وبين العتيرة به على طريق االستحب

  )٢(. واجبة باإلجماع 

) أضحاة ( ألن قوله ؛ هذا ال حجة فيه :  عبدالبر الحافظ ابنقال 

والعتيرة منسوخة ، يحتمل أن يكون عن كل واحد منهم إن وجد سعة 

، وهو ذبح كانوا يذبحونه في رجب في الجاهلية ، باألضحى عند الجميع 

على أهل كل بيت أضحى ( ويحتمل قوله  ، وكان في أول اإلسالم ثم نسخ

) من أراد منكم أن يضحي ( دليل حديث أم سلمة إن شاؤوا فيكون ندبا ب) 

وحديث أبي رملة عن مخنف بن سليم ، القول في هذا المعنى  وقد تقدم

   ٠ )٣(وباهللا التوفيق ، ليس بالبين أيضا 

وال حجة فيه ألن الصيغة ليست صريحة في : قال الزرقاني 

ال وليست واجبة عند من ق، فقد ذكر معها العتيرة ، الوجوب المطلق 

فأراد جمعا ، فهو كقوله ، ويحتمل أن معناه إن شاؤوا ، بوجوب الضحية 

   )٤(  ٠بينهما 

                                                           

 ٢٧٨٨ ، رقم ٣/٩٣ سنن  أبي داود -)١(

 ) . ١٨٧٨٩ ، رقم ٩/٢٦٠( سنن البيهقي -)٢(

   ٢٩٢/ ١ االستذكار -)٣(

 ١٠٤/ ٣ شرح الزرقاني  -)٤(



 
٢٥٢٨

 أيها :( قال - وسلم عليه اهللا صلى - النبي عن  علي عن /٧

 يقع فإنه األرض في وقع وإن الدم فإن ، بدمائها واحتسبوا ضحوا الناس

   . )١(  )وجل عز اهللا حرز في

  )٢( ٠ للوجوب وأصله،  باألضحية مراأل فيهأن : وجه الداللة 

رواه : قال الهيثمي ، بأن الحديث ال يصح : أعترض عليه 

وهو متروك ، الطبراني في األوسط وفيه عمرو بن الحصين العقيلي 

  )٣( ٠الحديث 

  )٤ (.موضوع : وقال األلباني 

                                                           

  ١٧٦ / ٨  أخرجه الطبراني في المعجم األوسط للطبراني -)١(

  ٢٤٥ / ١٧  إعالء السنن٢٨٠ / ٦  بدائع الصنائع -)٢(

: عمرو بن حصين البصري العقيلى قال أبـو حـاتم       ،   ٩/ ٤  مجمع الزوائد       -)٣(

هو ذاهب الحديث ليس بـشئ ، أخـرج أول شـئ            : تركت الرواية عنه ، وقال      

أحاديث مشبهة حسانا ثم أخرج بعد البن عالثة أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما       

 ليس هو في موضع يحدث عنـه ،         :كتبنا عنه ، فتركنا حديثه، وقال أبو زرعة         

  ٢٢٩ / ٦الجرح والتعديل . هو واهي الحديث 

   ) .٥٣٠(   سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباني حديث رقم -)٤(



 
٢٥٢٩

 نضحي أن يأمر  اهللا رسول كان :( قال جبل بن معاذ عن / ٨

    )١ ( )والسائل الجار منها منطع أن ويأمر، 

    ٠  )٢(الوجوب على يدل واألمرأنه أمر ، : وجه الداللة 

   .ضعيف حديث أنهب: عترض عليه ا

 غاية في وكالهما - )٤( أنعم وابن  )٣(لهيعة ابن فيه : حزم ابن قال

  ٠   )٥( السقوط

  

 أستدين : اهللا رسول يا :( قالت عنها اهللا رضي عائشة عن / ٩

    )١( ) مقضي دين فإنه نعم : قال وأضحي؟

                                                           

)١(-   

    .١٧/٢٣٩إعالء السنن  -)٢(

وكان يحيى بن سعيد كان ال يراه شـيئا         . ضعيف ال يحتج به   :   قال ابن معين    -)٣(

 ما أعتد بشئ سمعته من حديث ابن لهيعة إال سماع           :وقال عبدالرحمن بن مهدى   

  ٣٢٧/ ٥ تهذيب التهذيب ٤٧٥/ ٢ميزان االعتدال .مبارك ونحوهابن ال

ثقة ، وقال :   أختلف في توثيقه ، واألكثر على تضعيفه  ، قال يحيى بن سعيد -)٤(

ضعيف يكتب حديثه   : ليس بشئ ، ال أكتب حديثه ، وقال يحيى بن معين            : أحمد  

كان صادقا خشنا غير    : إنما أنكر عليه االحاديث الغرائب ، وقال الجوزجاني         ، و 

ضعيف الحديث ، وهو ثقة صدوق      : محمود في الحديث ، وقال يعقوب بن شيبة         

ميـزان  .ال بأس به ، وفي حديثه ضعف      : ان  رجل صالح ، وقال يعقوب بن سفي      

   ١٥٧/ ٦ تهذيب التهذيب ٥٦٢ / ٢االعتدال 

   .٤٢٧ ، المجلى في تحقيق أحاديث المحلى ص٦/٨   المحلى -)٥(



 
٢٥٣٠

  )٢( ٠ وجوب األضحيةفي ظاهر ) نعم ( قوله : وجه الداللة 

 ، )٣(عترض عليه بأنه حديث ضعيف ، ضعفه الدارقطني ا

  ٠ )٥(  ، واأللباني )٤(والبيهقي

رفاعة بن عن الزهري عن يعقوب بن محمد فهو مروي من طريق 

  : ل من وجوه  وهو معلو،عن عائشة : هرير ثنا أبي 

  ،ه عائشةهرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج لم يسمع من/ أ

   )٦(  ٠ولم يدركها 

   )٧(بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج رفاعة بن هرير فيه  /ب 

                                                                                                                                  

   ٩/٢٦٢  والبيهقي ٤/٢٨٣ أخرجه الدار قطني -)١(

   ١٨٧/ ٥ مرقاة المفاتيح -)٢(

   ٤/٢٨٣ سنن الدار قطني -)٣(

  ٩/٢٦٢ سنن البيهقي -)٤(

 ٤١٤٥ السلسلة الضعيفة رقم  -)٥(

النـووي فـي   والبيهقي و ٩/٢٦٢والبيهقي   ٤/٢٨٣  نص عليه الدار قطني       -)٦(

 ٣٨٦/ ٨المجموع 

"  سمع منه ابن أبي فديك ، فيه نظر       ) :٣٢٤/ ١/ ٢" (التاريخ"قال البخاري في    -)٧(

، وارتضياه ، وأورده    ) ١٦١/ ٣(، ثم ابن عدي     ) ٦٥/ ٢(، ونقله عنه العقيلي     

كان ممن يخطىء ، وينفرد عـن       ) :  ٣٠٤/ ١(، وقال   " ضعفائه"ابن حبان في    

وانظر السلـسلة    " بأشياء ليست محفوظة   - اآلتي بعده     يشير إلى حديثه   -جده  

 ٤١٤٥الضعيفة رقم  



 
٢٥٣١

 كثير الوهم والرواية صدوق ؛: قال الحافظ ،  بن محمد يعقوب/ ج 

  )١ ( .عن الضعفاء

                                                           

لـيس بـشئ    : بو زرعة ما حدث عن الثقات فاكتبوه ، وقال أ       : وقال ابن معين    -)١(

هـو علـى    : غير ثقة ، وقال أبو حاتم     : وقال حجاج بن الشاعر   ،  يقارب الواقدي 

يثه شيئا ، وقـال     ال يساوى حد  : ليس بشئ ، وقال مرة    : يدى عدل ، وقال أحمد    

: منكر الحديث ، وقال ابن عدى بعد أن ذكـر ترجمتـه فـي سـطرين             : الساجى

سبب عدم معرفة ابن عدى     : ويعقوب الزرهى مدينى ليس بمعروف قال الذهبي        

به أنه ما لحق أصحابه وال نشط لكتابة حديثه عن أصحاب أصحابه، وإال فالرجل              

 ٤٥٤/ ٤ميـزان االعتـدال   . كثيرفي حديثه وهم    : مشهور مكثر ، وقال العقيلى    

نظر  السلسلة الـضعيفة  ،ا  ٦٠٨/ ١ تقريب التهذيب ٣٤٧/ ١١تهذيب التهذيب   

من الواضح جداً أن هـذا الحـديث واه مـن حيـث       :  قال األلباني    ٤١٤٥رقم    

الرواية ، ولكن يبدو لي أن معناه صحيح من حيث الدراية ؛ فقد ثبت عن عائشة           

من حمـل مـن      : "- صلى اهللا عليه وسلم      -ل اهللا   قال رسو : نفسها أنها قالت    

وإسناده صحيح ، " .أمتي ديناً ، ثم جهد في قضائه ، فمات ولم يقضه ؛ فأنا وليه        

أقضي عنه ، : ؛ أي " فأنا وليه: "فقوله ، ) ٣٠١٧" (الصحيحة"ما هو مبين في  ك

يعني مـن المـدين عنـد      " . فإنه دين مقضي  "فهو مثل قوله في حديث الترجمة       

الستطاعة ، أو من ولي األمر عند العجز ، كما في هذا الحديث الصحيح ، فـإن   ا

لم يقع ذلك كما هو مشاهد اليوم ، أدى اهللا عنه يوم القيامة كمـا فـي حـديث                   

  :البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً 

غاية "وهو مخرج في    . الحديث  ..." من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهللا عنه          "

:"... وفي حديث آخر من رواية ميمونة رضي اهللا عنها          ) .٣٥٢/ ٢٠٧" (المرام

من ثـالث  ) ١٠٢٩(برقم " الصحيحة"وهو مخرج في ، " إال كان له من اهللا عون     



 
٢٥٣٢

  اهللا رسول أقام:( قال   ماعنه اهللا رضي عمر ابنعن   / ١٠

    )١ ( )يضحي سنين عشر بالمدينة

 ، األضحية على  النبي مواظبةأن فيه : جه الداللة : وجه الداللة 

قال القارىء في المرقاة ،  الوجوب على تدل الفعل على والمواظبة

   ٠ )٢( دليل الوجوب  فمواظبته 

  :عترض عليه من وجهين ا

                                                                                                                                  

مشيراً إلى أنه قوي عنده     ) ٥٤/ ٥" (الفتح"طرق عنها ، وسكت الحافظ عنه في        

 بهـا حـديث     ، والعون المذكور فيه يفسر بوجه من الوجوه الثالثة التي فسرت          

ولذلك جاء عن   . عائشة رضي اهللا عنها ، وهكذا فاألحاديث يفسر بعضها بعضاً           

ميمونـة نفـسها ، ففـي    : بعض السلف أنه كان يستدين ابتغاء العون المذكور     

ما لك وللدين ولك عنه مندوحـة ؟ فتـذكر الحـديث            : حديثها أنه كان يقال لها      

 عن عبد اهللا بن جعفر رضـي اهللا         وجاء مثله . فأنا ألتمس ذلك العون     : وتقول  

وأما ما في روايـة فـي حـديث         ) . ١٠٠٠(برقم  " الصحيحة"عنه ، وتقدم في     

ضـعيف ؛ فـي     " في الدنيا : "فقوله  " . إال أداه اهللا عنه في الدنيا     : "ميمونة بلفظ   

) : ٣٣/ ٣" (الترغيـب "إسناده عمران بن حذيفة وهو مجهول ، وقد وقع فـي            

 خطأ فاحش ، انقلب اسم التابعي المجهول إلى اسـم           ، وهو " عمران بن حصين  "

الصحابي المشهور ، فطاحت العلة ، وظهر الحديث بمظهر الصحة ، وليس كذلك        

   .، بل هي زيادة منكرة ؛ لتفرد هذا المجهول بها دون سائر طرق الحديث

  )١٥٠٧(والترمذي ) ٤٩٥٥) (٢/٣٨(  أخرجه أحمد -)١(

   ١٨١/ ٥ مرقاة المفاتيح -)٢(



 
٢٥٣٣

  )٢(، واأللباني  )١(ه المباركفوري ضعف، أنه حديث معلول / أ 

وهو كثير الخطأ والتدليس  ، حجاج بن أرطأة ؛ ألن فيه   )٣(واألرناؤوط 

  )٤( ٠ ورواه عن نافع بالعنعنة، 

  

هذا حديث حسن صحيح بأن الترمذي حسنه ، فقال / أ  : أجيب عنه 
)٠ )٥   

 أن النبي ما عنه اهللا رضيابن عمر دا من حديث  له شاهأن/ ب

  )١ (. وكان إذا لم ينحر ذبحكان ينحر يوم األضحى بالمدينة ، 

                                                           

  ٨٠/ ٥ تحفة األحوذي -)١(

   ٢٦١  ضعيف سنن الترمذي برقم-)٢(

   ١٩/ ٩   حاشية المسند -)٣(

كان فقيها وكان جائز الحديث إال أنه صاحب إرسـال ، وإنمـا             :  قال العجلي    -)٤(

صدوق ليس بالقوي يدلس ، وقال      : يعيب الناس منه التدليس ، وقال ابن معين         

صدوق يدلس عن الضعفاء يكتـب      : بو حاتم   صدوق يدلس ، وقال أ    : أبو زرعة   

حديثه ، وأما إذا قال حدثنا فهو صالح ال يرتاب في صـدقه وحفظـه إذا بـين                  

  ٨٠/ ٥تحفـة األحـوذي   ٠  كان الحجاج يدلس: السماع، وقال ابن المبارك 

   ١٧٢/ ٢ تهذيب التهذيب ٤٥٩/ ١ميزان االعتدال 

  )١٥٠٧(  سنن الترمذي -)٥(



 
٢٥٣٤

كما ال ، على فعل ليس دليل الوجوب  مجرد مواظبته أن / ب 

  )٢( ٠يخفي 

نسخ األضحى كل (    قال رسول اهللا : قال  عن علي / ١١

  )٣( ) ذبح 

   ٠أن النسخ يدل على الوجوب : وجه الداللة 

  : عترض عليه من وجهين ا

  :عدم التسليم بصحته ضعفه أهل العلم بالحديث وممن ضعفه / أ 

   خالفه المسيب بن واضح عن المسيب بنيعل: الدارقطني قال 

   )٤( . شريك وكالهما ضعيف والمسيب بن شريك متروك

إنما رواه المسيب بن شريك ، إسناده ضعيف بمرة : وقال البيهقي 

  )٥(واختلف عليه في إسناده 

                                                                                                                                  

وصححه األلباني فـي    ) ٧/٢١٣(والنسائي  ) ٦٤٠١) (٢/١٥٢(أخرجه أحمد   -)١(

 وحسنه األرناؤوط في تعليقه علـى المـسند         ٤٣٦٧صحيح سنن الترمذي برقم     

٤٥٥  /١٠  

  ٥٥ / ٥، المرعاة   ٨٠/ ٥تحفة األحوذي -)٢(

  ) ٢٦٢ - ٢٦١ / ٩(  والبيهقي ٢٧٩/ ٤أخرجه الدارقطني   -)٣(

 ٢٧٩/ ٤الدارقطني   سنن -)٤(

  )٢٦٢ - ٢٦١ / ٩( البيهقي    سنن-)٥(



 
٢٥٣٥

   ٠ )١(الحفاظ على ضعفه وقال النووي اتفق 

 .أقره عليه ، إسناده ضعيف بمرة : لما نقل كالم البيهقيالزيلعي و

)٢(  

وأما نفي بن عبد البر وروده ، وفي سنده ضعف : وقال ابن حجر 

   )٣( ٠فمتعقب 

سيب بن الم: هذا حديث غريب، وفي إسناده:  ابن عبدالهادي وقال

  . )٤( ليس عندهم بالقوي.. شريك

هذا الحديث ال يثبت ، والمسيب بن شريك أجمعوا : ناوي وقال الم

   . )٦(ضعيف جدا : وقال األلباني  ، )٥(على ترك حديثه ، قاله الفالس 

                                                           

  ٣٥٦/ ٨  المجموع -)١(

  )٢٠٨ / ٤" ( نصب الراية   -)٢(

  ٥٨٨ / ٩  فتح الباري -)٣(

 ٤٩٩/ ٢  تنقيح تحقيق أحاديث التعليق -)٤(

 ٢١٢/ ١  الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي -)٥(

الحـديث الـسيئة أنـه    ومن آثار هذا :  ثم قال  ٩٠٤  السلسلة الضعيفة برقم      -)٦(

صرف جما غفيرا من هذه األمة ، عن سنة صحيحة مشهورة ، أال وهي العقيقة               

، وهي الذبح عن المولود في اليوم السابع ، عن الغالم شاتين وعن األنثى شاة               

تحفـة الـودود فـي      " واحدة ، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة تراجع في كتاب            

م ، أجتزئ هنا بإيراد واحد منها وهو قوله صلى        للعالمة ابن القي  " أحكام المولود   



 
٢٥٣٦

وعلى : قال ابن حجر عدم التسليم بداللته على الوجوب ، / ب 

كما ، ثم نسخ وجوبها فيبقى االستحباب ، تقدير أن يثبت أنها كانت واجبة 

  )١ (٠فال حجة فيه أيضا لمن نفى مشروعيتها، راء جاء في صوم عاشو

 األضحى يوم يقال ، وقتها إليها يضاف قربة األضحية إن قالوا/ ١٢

 ويحصل ، لالختصاص اإلضافة ألن ؛ بالوجوب يؤذن وذلك ،

 بالنظر ظاهراً الوجود إلى المفضي هو والوجوب ، بالوجود االختصاص

 وال ، بواجب ليس ما ترك على يجتمعوا أن لجواز ، المكلفين جنس إلى

 فيه األداء جواز باعتبار اإلضافة تصح وال ، الواجب ترك على يجتمعوا

 الصوم بشهر والمسمى ، الشهور سائر في يجوز الصوم أن ترى أال ،

 الجمعة بيوم والمسمى ، يوم كل في تجوز الجماعة وكذا ، وحده رمضان

                                                                                                                                  

 / ٩( رواه البخاري " . مع الغالم عقيقه ، فأهريقوا عنه دما      : " اهللا عليه وسلم    

لقد تُرك العمل بهذا    . وغيره من حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعا          ) ٤٨٦

غيرها الحديث الصحيح وغيره مما في الباب حتى ال تكاد تسمع في هذه البالد و             

ولـو أنهـم    !  يقوم بهذه السنة     - دع غيرهم    -أن أحدا من أهل العلم والفضل       

تركوها إهماال كما أهملوا كثيرا من السنن األخرى لربما هانت المصيبة ، ولكن             

فقـد  ! ال لشيء إال لهذا الحـديث الـواهي         ! بعضهم تركها إنكارا لمشروعيتها     

فإلى اهللا المـشتكى مـن   ! قيقة استدل به بعض الحنفية على نسخ مشروعية الع 

  .غفلة الناس عن األحاديث الصحيحة ، وتمسكهم باألحاديث الواهية والضعيفة 

   ٥٨٨ / ٩فتح الباري -)١(



 
٢٥٣٧

 فيه موجودة كانت إذا إال حققتت ال الوقت إلى اإلضافة وألن ، واحد يوم

  . )١( ٠ واجبة كانت إذا إال ، بيقين فيه موجودة تكون وال ، شك بال

 واستدالل : الشنقيطي األمين محمد الشيخ قالهبما : عترض عليه ا

 إن : قائالً األضحى يوم قولهم في باإلضافة وجوبها على الحنفية بعض

 تكون وال شك بال فيه وجودةم كانت إذا إال تحقق ال الوقت إلى اإلضافة

 اإلضافة ألن؛  سقوطه يخفى ال ، واجبة كانت إذا إال بيقين فيه موجودة

  . )٢(  يخفى ال كما التحقيق على الوجوب تقتضي فال مالبسة بأدنى تقع

  )٣( ٠وألن حقوق األموال إذا اختصت بالعيد وجبت كالفطرة  / ١٣

صل وجوب في الشرع وألن ما وجب بالنذر كان له أ: قالوا  / ١٤

والنهي عن معيبها دليل على وجوبها ، ، كالعتق ، وألن توقيت زمانها 

   )٤( ٠ كالزكوات

وأما الجواب عن : أعترض على هذه األقيسة ، فقال الماوردي 

قياسهم على زكاة الفطر ، فهو أن زكاة الفطر لما استوى فيها الحاضر 

منها ألضحية ، جاز أن والمسافر ، ولزم قضاؤها مع الفوات ، وخلف 

  . تجب زكاة الفطر ، ولم تجب األضحية 

                                                           

   ٥٢١/ ٩  الهداية مع فتح القدير -)١(

   ٥/٤٢٠أضواء البيان -)٢(

   ٧١ / ١٥ الحاوي للماوردي -)٣(

    ٧١ / ١٥الحاوي للماوردي -)٤(



 
٢٥٣٨

وأما الجواب عن قياسهم بأن ما وجب بالنذر كان له أصل في 

الشرع ، فهو أن له في الشرع أصال في دماء الحج ، فلم يحتج أن تكون 

  . األضحية له أصال 

وأما الجواب عن استداللهم بوقتها ، واالمتناع من العيوب فيها ، 

هو أن هذين معتبران في حق المسافر ، وإن لم تجب عليه ، فكذلك ف

   )١(. اعتبارها في حق الحاضر ال يقتضي وجوبها عليه ، واهللا أعلم 

   

  :ترجيحالو مناقشةال

 لي يظهر ، المسألة هذه في العلماء أدلة في والفكر النظر إجالة بعد

 واجبة وليست ، مؤكدةٌ سنةٌ األضحية بأن العلم أهل جمهور قول رجحان

.  

  )٢( ٠ونفاة الوجوب ليس معهم نص : قال ابن تيمية 

 قال بعدم الوجوب بما يصلح للصرف ولم يأت من: وقال الشوكاني 

٣( ٠(  

  

                                                           

 ٧٣ / ١٥وي للماوردي الحا-)١(

  ١٦٣/ ٢٣  مجموع الفتاوى -)٢(

 ١٣٢/ ٥  نيل األوطار -)٣(



 
٢٥٣٩

  فهرس المصادر والمراجع  

 .القرآن الكريم )١

  ٠الحديث النبوي )٢

 المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، للحافظ ابـن          إتحاف )٣

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف     : ؛ المدينة النبوية  ١ط: يحجر العسقالن 

ـ ١٤١٥الشريف بالتعاون مع مركز خدمة السنّة والسيرة النبويـة،           . هـ

 .زهير بن ناصر الناصر. د: تحقيق

تقي الدين أبو الفتح    : المؤلف   حكام األحكام شرح عمدة األحكام    ا )٤

: المتـوفى  (لعيد محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري ، بابن دقيق ا          

: الناشـر    مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سـندس      :  المحقق    )هـ٧٠٢

   م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الطبعة األولى : الطبعة  مؤسسة الرسالة

عبد الحق بن عبد الرحمن بن      : المؤلف   األحكام الشرعية الكبرى   )٥

عبد اهللا بن الحسين بن سـعيد إبـراهيم األزدي، األندلـسي األشـبيلي،              

أبو عبد اهللا حسين  :  المحقق    )هـ٥٨١: المتوفى  (ن الخراط   المعروف باب 

األولى ،  : الطبعة   الرياض/  السعودية   -مكتبة الرشد   : الناشر   بن عكاشة 

  ) أجزاء ومجلد فهارس٤ (٥: عدد األجزاء  م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

أحكام القرآن ألبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، ضـبط       )٦

األولى، سنة  .سالم شاهين، دار الكتب العلمية، ط     عبد ال : نصه وخرج آياته  

  .هـ١٤١٦

أحكام القرآن ألبي بكر محمد بن عبد اهللا المعروف بابن العربي،            )٧

محمد عبد القـادر عطـا، دار       : راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه     

 .هـ١٤١٦الكتب العلمية، سنة 



 
٢٥٤٠

 بـن  يحيـى  المظفر أبو الوزير : العلماء المؤلف  األئمة اختالف )٨

 دار : النـشر  أحمد  ، دار    يوسف السيد : الشيباني تحقيق  هبيرة بن محمد

ـ  ١٤٢٣ - بيـروت  / لبنان - العلمية الكتب  : م الطبعـة   ٢٠٠٢ - هـ

  ٢ / األجزاء األولى عدد

بـو  أ في تعليل المختار لعبداهللا المودود تحقيق محمـود          االختيار )٩

 ٠دقيقة الناشر مكتبة الباز الطبعة األولى 

 الفقهية لشيخ االسالم ابن تيمية تحقيق محمـد      ياراتاالخت )١٠

   ٠ الطبعة األولى انحامد الفقي اصدار دار المعرفة لبن

 األصول المؤلف  علم من الحق تحقيق إلي الفحول ارشاد )١١

 :   المحقـق   )هـ١٢٥٠ : المتوفى (الشوكاني محمد بن علي بن محمد: 

 الميس خليل الشيخ  :له بطنا قدم  كفر - دمشق ، عناية عزو أحمد الشيخ

 : العربي الطبعـة   الكتاب دار : فرفور الناشر  صالح الدين ولي والدكتور

  ٢ : األجزاء م عدد١٩٩٩ - هـ١٤١٩ األولى الطبعة

 الغليل للشيخ محمد ناصر الدين األلباني ، اصدار         إرواء )١٢

 ٠هـ ١٤١٥المكتب اإلسالمي ، عام 

بـدالبر  اهب أهل األمصار للحافظ ابن ع     ذ في م  كارذاالست )١٣

سالمية بالجمهورية  إلتحقيق علي النجدي اصدار المجلس األعلى للشئون ا       

   ٠العربية المتحدة 

ألبي عمر يوسف بـن     :  االستيعاب في أسماء األصحاب    )١٤

: ، ت )المالكي(عبد اهللا بن محمد ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي            

  هـ ١٢٨٨٠هـ المطبعة الوهيبية بمصر عام ) ٤٦٣(



 
٢٥٤١

لمحمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن       : بة الغا أسد )١٥

دار إحيـاء التـراث العربـي،       : هـ  طبعة  ) ٦٣٠(، ت   )الشافعي(األثير  

  .بيروت

للحافظ أحمد بن علي بـن      : اإلصابة في تمييز الصحابة    )١٦

 عـادل عبـدالموجود     تحقيق. هـ) ٨٥٢(، ت   )الشافعي(حجر العسقالني   

: ، بيروت، طبعة أولـى سـنة      دار الكتب العلمية  : طبعةوعلي معوض ،    

 ).  م١٩٩٥/  هـ ١٤١٥(

  محمـد  :بالقرآن تأليف  القرآن إيضاح في البيان أضواء )١٧

  دار :هــ الناشـر    ١٣٩٣الشنقيطي الجكني المختار بن محمد بن األمين

 م  ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥لبنان - بيروت التوزيع و النشر و للطباعة الفكر

: خراج وتوزيعإعالء السنن للشيخ ظفر أحمد التهانوي ، إ )١٨

 . إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية كراتشي باكستان

 محمد الشربيني الخطيب   إلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع     ا )١٩

سنة النشر   الناشر دار الفكر    دار الفكر  -تحقيق مكتب البحوث والدراسات     

  مكان النشر بيروت ١٤١٥

االكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلـف فـي           )٢٠

دار الكتـاب    االمير الحافظ ابن ماكوال   : تأليف والكنى واالنساب االسماء  

 ٠ االسالمي الفارق الحديثة للطباعة والنشر

تقي الدين أبو الفـتح     : المؤلف   اإللمام بأحاديث األحكام   )٢١

محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري ، المعروف بابن دقيق العيـد              

 أحاديثـه حـسين     حقق نصوصة وخرح  :  المحقق    )هـ٧٠٢: المتوفى  (

 السعودية  - دار ابن حزم     -دار المعراج الدولية    : الناشر   إسماعيل الجمل 



 
٢٥٤٢

: عدد األجزاء  م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣الثانية ، : لطبعة –لبنان /  الرياض -

٢  

: لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إدريس الـشافعي، ت         : ماأل )٢٢

الطبعة  الكتب العلمية    داردار  : طبعة محمود مطرجي    تحقيق.هـ) ٢٠٤(

  . هـ ١٤١٣األولى 

لعـالء الـدين   : اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف    )٢٣

: هـ، طبعة ) ٨٨٥: (، ت )الحنبلي(أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي       

  ٠ الثانية الطبعة.دار إحياء التراث العربي

 لإلمام محمد بن المندر تحقيق أحمد حنيف ، دار          األوسط )٢٤

 هـ ١٤١٤طيبة ، الطبعة الثانية 

 الرائق شرح كنز الدقائق لإلمام ابن نجيم الحنفـي          البحر )٢٥

  ٠هـ ١٤١٨دار الكتب العلمية الطبعة األولى 

 بهادر بن محمد الدين الفقه لبدر  أصول في المحيط البحر )٢٦

 ضـبط  هـ تحقيـق  ٧٩٤ الوفاة سنة / الوالدة الزركشي سنة  اهللا عبد بن

 دار الناشـر تـامر    محمد محمد. د: عليه وعلق أحاديثه وخرج نصوصه

بيروت / لبنان النشر م مكان ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ النشر العلمية سنة  الكتب

 العاني  الكويتية باعتناء األوقاف وزارة طبعة مع  مربوط٤ األجزاء عدد

ألبي الوليد محمد بن    : بداية المجتهـد ونهـاية المقتصد    )٢٧

ـ ٥٩٥: ت) المالكي(أحمد بن رشد القرطبي       الكتـب اإلسـالمية     دار. ه

   ٠هـ ١٤٠٣بعة الثانية الط

لعالء الدين أبي بكـر     : دائع الصنائع في ترتيب الشرائع    ب )٢٨

 الكتـب  العلميـة، ،       دار.هـ) ٥٨٧: (، ت )الحنفي(بن مسعود الكاشاني    

   .هـ١٤١٨طبعة اولى 



 
٢٥٤٣

لبدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعـة فـي          ا )٢٩

 عمر بن علـي     ابن الملقن سراج الدين أبو حفص     : المؤلف   الشرح الكبير 

مصطفى أبو  :  المحقق    )هـ٨٠٤: المتوفى  (بن أحمد الشافعي المصري     

دار الهجـرة للنـشر     : الناشر   الغيط و عبداهللا بن سليمان وياسر بن كمال       

ـ ١٤٢٥االولـى ،    : الطبعة   السعودية- الرياض -والتوزيع     م٢٠٠٤-هـ

  ٩: عدد األجزاء 

ألبي محمد محمود بـن بـدر       : البناية في شرح الهـداية    )٣٠

 ، العلميـة    لكتـب دار ا : طبعـة . هـ) ٨٥٥(، ت   )الحنفي(الدين العيني   

 ).  هـ١٤٢٠  (األولى الطبعةبيروت، 

علي بن  : المؤلف   بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام      )٣١

ن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابـن القطـا            

دار طيبة  : الناشر   الحسين آيت سعيد  . د:  المحقق    )هـ٦٢٨: المتوفى  (

 ٥ (٦: عدد األجـزاء     م١٩٩٧-هـ١٤١٨األولى ،   : الطبعة    الرياض –

  )أجزاء ، ومجلد فهارس

 لإلمام يحي العمراني تحقيق قاسم النـوري ، دار          البيان )٣٢

   ٠المنهاج 

الطبعة  واإلكليل لمحمد يوسف ، دار الكتب العلمية         التاج )٣٣

   ٠هـ ١٤١٦األولى ، 

الحافظ النقاد شيخ االسـالم جبـل       : تأليف تاريخ الكبير ال )٣٤

الحفظ وإمام الدنيا أبى عبد اهللا محمد بن اسماعيل بن ابـراهيم الجعفـي              

  ٠ ازهر–محمد   ميالدية٨٦٩ - هجرية ٢٥٦البخاري المتوفي سنة 

ال يصح فيه حديث ، لبكر بن عبد اهللا         : التحديث بما قيل     )٣٥

  .هـ ١٤١٢بو زيد ، دار الهجرة ، الرياض ، الطبعة األولى ، أ



 
٢٥٤٤

 العال محمد بن    يألب: تحفة األحوذي شرح جامع الترمذي     )٣٦

دار : طبعة. هـ) ١٣٥٣: (عبد الرحمن ابن عبد الرحيم المباركفوري، ت      

 .الفكر، بيروت

 الفقهاء لمحمد السمرقندي دار الكتب العلمية الطبعة        تحفة )٣٧

   ٠هـ ١٤١٤الثانية 

 بكر أبي بن محمد : المولود المؤلف  بأحكام المودود تحفة )٣٨

 دمـشق الطبعـة    – البيان دار مكتبة : اهللا الناشر  عبد أبو الزرعي أيوب

 : األجزاء األرناؤوط عدد  القادر عبد :  تحقيق ١٩٧١ – ١٣٩١ ، األولى

١  

ألبي الفرج عبد الرحمن بن     : التحقيق في أحاديث الخالف    )٣٩

ـ ٥٩٧: زي، ت علي بن محمد ابن الجو     دار الكتـب العلميـة     : طبعة.  ه

 ). هـ١٤١٥(بيروت، طبعة اولى 

 عبـد  : الشريف المؤلف  الحديث من والترهيب الترغيب )٤٠

 – العلميـة  الكتـب  دار : محمد الناشر  أبو المنذري القوي عبد بن العظيم

 األجزاء الدين عدد  شمس إبراهيم :  تحقيق ١٤١٧ ، األولى بيروت الطبعة 

 :٤  

 لعلي الجرجاني ، دار الكتاب العربي الطبعـة         فاتالتعري )٤١

  ٠هـ ١٤٠٧الثانية 

التعليق المغني على الدارقطني ألبي الطيب شمس الحق         )٤٢

  .  بيروت- عالم الكتب- القاهرة- مكتبة المتنبي-العظيم أبادي

 بـن  إسـماعيل  الفداء أبو : العظيم المؤلف  القرآن تفسير )٤٣

 بن سامي :    المحقق ]هـ ٧٧٤- ٧٠٠ [ الدمشقي القرشي كثير بن عمر



 
٢٥٤٥

 هـ١٤٢٠ الثانية : والتوزيع الطبعة للنشر طيبة دار : سالمة الناشر محمد

  ٨ : األجزاء م عدد ١٩٩٩ -

 ابن حجر تحقيق محمد عوانـة ،        للحافظيب  ذ الته تقريب )٤٤

  هـ ١٤٠٦دار الرشيد الطبعة األولى 

ألحمد بن علي : تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير )٤٥

 األولى   ،الطبعة الباز   مكتبة: طبعة. هـ) ٨٥٢: (جر العسقالني، ت  بن ح 

  .هـ ١٤١٧

لشمس الدين محمد بـن أحمـد بـن         : تلخيص المستدرك  )٤٦

دار المعرفة، بيروت، مطبوع    : طبعة.  هـ) ٧٤٨: (عثمان الذهـبي، ت  

 .مع المستدرك

 للقاضي عبدالوهاب تحقيق محمد ثالث سعيد ، دار         التلقين )٤٧

 ٠هـ ١٤١٥الفكر ، 

 المنة في التعليق على فقه السنة للشيخ محمد ناصر          تمام )٤٨

 ٠هـ ١٤٠٩الدين األلباني ، دار الراية ، الطبعة الثالثة ، 

 لما في الموطأ من المعاني واألسانيد للحافظ ابـن          التمهيد )٤٩

عبدالبر تحقيق محمد عبدالقادر ، دار الكتب العلميـة ، الطبعـة األولـى              

 ٠هـ ١٤١٩

 الـدين  شمس : التعليق المؤلف  ديثأحا في التحقيق تنقيح )٥٠

ـ ٧٤٤ : المتوفى (الحنبلي الهادي عبد بن أحمد بن محمد  :   تحقيـق   )هـ

 : النـشر  الخباني دار  ناصر بن العزيز وعبد اهللا جاد بن محمد بن سامي

 م عدد  ٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨ ، األولى : الرياض  الطبعة   – السلف أضواء

  ٥ : األجزاء



 
٢٥٤٦

ـ  يبذته )٥١ جـر ، دار الفكـر ،       يب للحـافظ ابـن ح     ذ الته

 ٠هـ ١٤٠٩

يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو     : المؤلف   تهذيب الكمال  )٥٢

الطبعـة األولـى ،       بيـروت  –مؤسسة الرسالة   : الناشر   الحجاج المزي 

  ٣٥: عدد األجزاء  بشار عواد معروف. د: تحقيق  ١٩٨٠ – ١٤٠٠

تهذيب اللغة ألبي منصور محمد بن أحمـد األزهـري،           )٥٣

هارون، المؤسسة المصرية العامة للتـأليف واألنبـاء        عبد السالم   : تحقيق

   ٠  المضاف إلى المكتبة الشاملة اإلصدار الثالث .والنشر

 على مهمات التعريف للحافظ محمد المنـاوي ،         فيالتوق )٥٤

  ٠ هـ ١٤١٠دار الفكر ، الطبعة األولى ، 

محمد بن حبان بن أحمـد أبـو حـاتم          : المؤلف   لثقاتا )٥٥

 ١٩٧٥ – ١٣٩٥الطبعـة األولـى ،       دار الفكر : الناشر   التميمي البستي 

  ٩: عدد األجزاء  السيد شرف الدين أحمد: تحقيق 

محمـد  : المؤلف   الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب      )٥٦

عدد  األولى: الطبعة   غراس للنشر والتوزيع  : الناشر   ناصر الدين األلباني  

  ١: األجزاء 

مجد الدين  :  األصول في أحاديث الرسول المؤلف       جامع )٥٧

  )هـ٦٠٦: المتوفى  (أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن األثير         

  ٠هـ ١٤٠٥ األرناؤوط ، دار الفكر ، الطبعة األولى ، قادرتحقيق عبدال

 جريـر  بن محمد : القرآن المؤلف  تأويل في البيان جامع )٥٨

 ٣١٠ - ٢٢٤[   الطبـري،  جعفر أبو اآلملي، غالب بن كثير بن يزيد بن

 : الرسـالة الطبعـة    مؤسسة : شاكر الناشر  محمد أحمد :  المحقق ] هـ



 
٢٥٤٧

 مذيلـة   الـصفحات  ٢٤ : األجزاء م عدد  ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ ، األولى

  شاكر ومحمود أحمد بحواشي

البن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمـد        : الجرح والتعديل  )٥٩

 .دار الكتب العلمية، بيروت: طبعة. هـ) ٣٢٧(الحنظلي الرازي،ت 

لعالء الدين علي بن : النقي على سنن البيهـقي   الجوهـر   )٦٠

 .دار المعرفة، بيروت: طبعة.  التركمانيبنعثمان المارديني الشهـير با

أبي بكـر   : الجوهرة النيرة على مختصر القدوري تأليف      )٦١

طبعة محمد عارف سـنة     ). هـ٨٠٠(علي الحدادي العبادي المتوفي سنة      

  .هـ٣٢٣

 سليمان البجيرمي ،     البجيرمي على الخطيب للشيخ    حاشية )٦٢

  ٠هـ ١٤١٧دار الكتب العلمية ، الطبعة األولى ، 

 بـن  لسليمان الطالب منهج شرح على البجيرمي حاشية )٦٣

 النشر النشر مكان  اإلسالمية سنة  المكتبة البجيرمي الناشر  محمد بن عمر

  ٤ األجزاء تركيا عدد – بكر ديار

د لشمس الدين محم  :  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     )٦٤

 األولـى   الطبعـة  ، العلمية   لكتبدار ا : طبعة). المالكي(عرفهـ الدسوقي   

 .هـ ١٤١٧

 ، الطبعـة الرابعـة      سـم  الروض المربع البن قا    حاشية )٦٥

  ٠هـ ١٤١٠

 رد المحتار البن عابدين ، دار الكتب العلميـة ،           حاشية )٦٦

 ٠ هـ ١٤١٥الطبعة األولى ، 

 علـى  المحلي الدين جالل شرح على: قليوبي. حاشيتان )٦٧

 الوالدة القليوبي سنة  سالمة بن أحمد بن أحمد الدين الطالبين لشهاب  نهاجم



 
٢٥٤٨

الفكر  دار والدراسات الناشر  البحوث مكتب  تحقيق ١٠٦٩ الوفاة سنة/ بال

 األجزاء بيروت عدد  / لبنان النشر م مكان ١٩٩٨ - هـ١٤١٩ النشر سنة

٤ 

 الكبير للقاضي محمد المـاوردي تحقيـق علـي        الحاوي )٦٨

بد الموجود ، دار الكتـب العلميـة ، الطبعـة األولـى             معوض وعادل ع  

  ٠هـ ١٤١٤

ألبي نعيم أحمد بن عبد     : حلية األولياء وطبقات األصفياء    )٦٩

. دار الكتب العلمية، بيـروت    : طبعة. هـ) ٤٣٠: ( ت ،اهللا األصفهـاني 

  ). م١٩٨٨/  هـ ١٤٠٩(طبعة أولى 

ألبي بكـر   :  حلية العلماء في معرفة مذاهـب الفقهـاء      )٧٠

دار :  ياسين درادكة  طبعة    تحقيق).الشافعي(ن أحمد الشاشي القفال     محمد ب 

  .هـ ١٤٠٠الباز، مكتبة الرسالة الحديثة، مكة المكرمة 

 خالصة األحكام في مهمات الـسنن وقواعـد اإلسـالم          )٧١

: المتـوفى  (أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـرف النـووي        : المؤلف  

الناشر   إسماعيل الجمل  حسين: حققه وخرج أحاديثه  :  المحقق    )هـ٦٧٦

 -هــ   ١٤١٨االولـى ،    : الطبعة    بيروت – لبنان   -مؤسسة الرسالة   : 

  ٢: عدد األجزاء  م١٩٩٧

 الـوالدة  المقدسي سـنة   طاهر بن الحفاظ لمحمد  ذخيرة )٧٢

 الفريوائي الناشـر   الرحمن عبد.د هـ تحقيق  ٥٠٧ الوفاة سنة/ هـ ٤٤٨

 الريـاض عـدد    شرالن م مكان ١٩٩٦- هـ ١٤١٦ النشر السلف سنة  دار

  ٥ األجزاء

 للحافظ أحمد الصنهاجي ، تحقيـق أحمـد عبـد           خيرةذال )٧٣

  ٠هـ ١٤٢٢ األولى ، الطبعةالرحمن ، دار الكتب العلمية ، 



 
٢٥٤٩

لمحمد بن عبد الـرحمن     : رحمة االمة في اختالف األئمة     )٧٤

مطبعة الحجازي، القاهـرة، طبعـة أولـى       ). الشافعي(الدمشقي العثماني   

  .م) ١٩٣٦(

البن ) حاشية ابن عابدين  : (ار على در المختار   رد المحت  )٧٥

 ٠ هـ ١٤١٥دار الكتب العلمية ، الطبعة األولى ، ) الحنفي(عابدين 

 ٠الرسالة ألبي زيد القيرواني ، دار المعرفة  )٧٦

 لإلمام محمد بن ادريس الشافعي ، تحقيق الشيخ         الرسالة )٧٧

  ٠هـ ١٣٥٨أحمد شاكر ، مطبعة مصطفى الحلبي ، 

لشيخ منصور البهوتي ، تحقيق محمـد        المربع ل  الروض )٧٨

  ٠هـ ١٤١١بشير عيون ، مكتبة دار البيان ، الطبعة األولى 

 الطالبين لإلمام النووي تحقيق عادل عبدالموجود       روضة )٧٩

 ٠هـ ١٤١١وعلي معوض ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األولى 

 بـن  الرحمن عبد : التفسير المؤلف  علم في المسير زاد )٨٠

 الثالثة بيروت الطبعة  – اإلسالمي المكتب : وزي الناشر الج محمد بن علي

  ٩ : األجزاء  عدد١٤٠٤ ،

 المعاد لإلمام ابن القيم تحقيق األرناؤوطيـان ، دار           زاد )٨١

  ٠هـ ١٤٠٦الرسالة ، الطبعة الثالثة عشر 

 السالم شرح بلوغ المرام لإلمام إسماعيل الصنعاني        سبل )٨٢

 ٠هـ ١٤٠٧ الرابعة ، تحقيق فواز أحمد ، دار الريان ، الطبعة

 الزهري محمد المنهاج للعالمة  متن على الوهاج السراج )٨٣

 بيروت عـدد   النشر والنشر مكان  للطباعة المعرفة دار الغمراوي الناشر 

 األجزاء



 
٢٥٥٠

 األحاديث الصحيحة للشيخ محمد األلباني المكتـب        سلسلة )٨٤

 ٠هـ ١٤٠٥اإلسالمي 

كتـب   األحاديث الضعيفة للشيخ محمد األلباني الم      سلسلة )٨٥

  ٠هـ ١٣٩٨اإلسالمي 

/ مكان النـشر لبنـان     م١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠سنة النشر    )٨٦

 بيروت

ألبي عبد اهللا محمد بن يزيد بن ماجـة         :  سنن ابن ماجة   )٨٧

دار :  فؤاد عبد الباقي، طبعـة     محمود: تحقيق. هـ) ٢٧٥: (القزويني، ت 

  .الريان

ألبي داود بـن سـليمان بـن األشـعث          : سنن أبي داود   )٨٨

ـ )٢٧٥: (السجستاني، ت   ، الـدعاس وعـادل الـسيد        عزت: تحقيق.  ه

  ).هـ١٣٨٨(  طبعة أولى ، العلمية الكتبدار : طبعة

ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمـذي،       : سنن الترمذي  )٨٩

دار الفكـر،   : تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، طبعـة      . هـ) ٢٧٩: (ت

  ). م١٩٣٨/  هـ ١٣٥٧(بيروت 

) ٣٨٥: (لعلي بن عمر الدارقطني، ت    :  سنن الدارقطني  )٩٠

  .٠هـ ١٤١٣ بيروت ، الكتب عالم:  الثالثة الطبعة. هـ

ألبي محمد عبد اهللا بـن عبـد الـرحمن          : سنن الدارمي  )٩١

. هـ تحقيق فؤاد زمرلي وخالـد الـسبع         ) ٢٥٥: ( الدارمي، ت  تميميال

  .هـ ١٤٠٧، العربي الكتابدار :  األولى الطبعة

ألبي بكر أحمد بـن حـسين بـن علـي     : السنن الكبرى  )٩٢

  .دار المعرفة، بيروت: طبعة. هـ) ٤٥٨: ( تالبيهـقي،



 
٢٥٥١

ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي        : سنن النسائي  )٩٣

 البشائردار  :  تحقيق عبدالفتاح أبو غدة ، طبعة      ،هـ) ٣٠٣: (النسائي، ت 

 طبعـة أولـى     ، مطبوع مع حاشية السيوطي والـسندي      ،، الطبعة الثانية    

  ).هـ١٤٠٦(

محمد بـن أحمـد بـن       لشمس الدين   : سير أعالم النبالء   )٩٤

:  ، طبعـة   األرنـاؤوط  شعيب: تحقيق. هـ) ٧٤٨(عثمان الذهـبي، ت    

  ). م١٩٨٣/  هـ ١٤٠٣(مؤسسة الرسالة، طبعة أولى 

 : األزهـار المؤلـف    حدائق على المتدفق الجرار السيل )٩٥

 دار :   الناشـر   )هـ١٢٥٠ : المتوفى (الشوكاني محمد بن علي بن محمد

  ٠ لىاألو الطبعة : حزم الطبعة ابن

 عبـد  بـن  مالك محمد  اإلمام موطأ على الزرقاني شرح )٩٦

  الناشر   تحقيق ١١٢٢ الوفاة سنة / الوالدة الزرقاني سنة  يوسف بن الباقي

  ٤ األجزاء بيروت  عدد النشر  مكان١٤١١ النشر العلمية سنة الكتب دار

 الزركشي على مختصر الخرقـي لإلمـام محمـد          شرح )٩٧

 ٠هـ ١٤١٧ لىلجبرين الطبعة األوالزركشي تحقيق الشيخ عبداهللا ا

الحـسين بـن   : المؤلـف   شرح السنة ـ لإلمام البغوى  )٩٨

 دمـشق ـ بيـروت ـ     -المكتب اإلسالمي : دار النشر  مسعود البغوي

شعيب : تحقيق   الثانية: الطبعة   ١٥/ عدد األجزاء    م١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣

  ٠ محمد زهير الشاويش-األرناؤوط 

حمد بن محمود البـاري     لم:  شرح العناية على الهـداية    )٩٩

  . بيروت،دار الكتب العلمية : طبعة). الحنفي(



 
٢٥٥٢

 البركـات الـسيد أحمـد الـدردير         ألبي الكبير   الشرح )١٠٠

تحقيق محمد عبداهللا ، دار     ) حاشية الدسوقي (مطبوع بهـامش   ). المالكي(

  ٠هـ ١٤١٧الكتب العلمية الطبعة األولى 

محمـد   الفرج عبد الرحمن ابن الشيخ       ألبي الكبير   الشرح )١٠١

ـ     ) ٦٨٢: (، ت )الحنبلي(بن أحمد بن قدامة المقدسي        بهــ، ، دار الكت

  ٠هـ ١٣٩٢العلمية ، 

 الممتع على زاد المستقنع للشيح محمد العثيمـين         الشرح )١٠٢

هـ ١٤١٤تحقيق سليمان أبا الخيل وخالد المشيقح دار آسام الطبعة األولى           

٠   

ف شرح حدود اإلمام أبي عبد اهللا بن عرفة، وزارة األوقا          )١٠٣

أبو (الرقيق القيرواني ). م١٩٩٢(هـ ١٤١٢والشئون اإلسالمية، المغرب، 

  )إسحاق إبراهيم بن القاسم

أبـو  : المؤلـف   شرح صحيح البخارى ـ البن بطـال   )١٠٤

: دار النشر  الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي 

: الطبعـة    م٢٠٠٣ -هــ   ١٤٢٣ -الرياض  /  السعودية   -مكتبة الرشد   

  ١٠/ عدد األجزاء  أبو تميم ياسر بن إبراهيم: تحقيق  الثانية

ألحمد بن محمد بن سالمة بن عبـد        :  اآلثار انيشرح مع  )١٠٥

ـ ) ٣٢١: (، ت )الحنفي(الملك بن سلمة األزدي المصري الطحاوي        . هـ

 . المحمدية األنوار: طبعة محمد النجار متحقيق

  منتهى اإلرادات للشيخ منصور البهـوتي مطبعـة        شرح )١٠٦

  ٠القاهرة 



 
٢٥٥٣

البيهقي  الحسين بن أحمد بكر أبو : اإليمان المؤلف  شعب )١٠٧

 :  تحقيـق  ١٤١٠ ، األولى بيروت الطبعة  – العلمية الكتب دار : الناشر

  ٧ : األجزاء زغلول عدد بسيوني السعيد محمد

 ابن خزيمة لإلمام محمد بن خزيمة تحقيق محمد         صحيح )١٠٨

 ة األعظمي ، المكتب اإلسالمي الطبعة الثاني

ألبي عبد اهللا محمد بن إسـماعيل بـن    : صحيح البخاري  )١٠٩

 ، كثير   ابندار  : عة طب ، البغا   مصطفى: تحقيق. المغيرة الجعفي البخاري  

 ).هـ ١٤٠٧ (الثالثة الطبعةبيروت،

 الجامع الصغير وزياداته للشيخ األلباني ، المكتب        صحيح )١١٠

 هـ ١٤٠٦اإلسالمي الطبعة الثانية ، 

يفها للشيخ األلباني ، مكتـب       السنن األربعة وضع   صحيح )١١١

   ٠هـ ١٤١٠التربية العربي ، الطبعة األولى 

 مسلم بن الحجاج القـشيري      حسينألبي ال : صحيح مسلم  )١١٢

دار الفكر، بيروت، طبعـة اولـى       : طبعة. هـ) ٢٦١: ( ت يسابوري،الن

 ). م١٩٩٢ هـ ١٤١٢(

الضعفاء الكبير ألبي جعفر محمد بن عمر بـن موسـى            )١١٣

ـ ٣٢٢(العقيلي المتوفى سنة      دار  -عبد المعطي أمين قلعجي   :  تحقيق -) ه

ـ ١٤٠٤ - الطبعة األولى  - بيروت -المكتبة العلمية   والمـضاف إلـى     . ه

  ٠المكتبة الشاملة اإلصدار الثالث 

 بـن  على بن أحمد  االمام :والمتروكين تأليف    الضعفاء )١١٤

 زايـد دار  ابـراهيم  محمـود : ه تحقيق  ٣٠٣ سنة المتوفى النسائي شعيب

 - ه ١٤٠٦ االولـى  الطبعة ومنقحة جديدة طبعة لبنان - بيروت المعرفة

  م ١٩٨٦



 
٢٥٥٤

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن        لضعفاء والمتروكين ا )١١٥

تحقيـق عبـد اهللا      ٥٧٩سنة الوفاة   / ٥١٠سنة الوالدة    الجوزي أبو الفرج  

 مكان النشر بيـروت    ١٤٠٦سنة النشر    الناشر دار الكتب العلمية    القاضي

  ٢*٣عدد األجزاء 

 الجامع الصغير وزياداته للشيخ األلباني ، المكتب        عيفض )١١٦

 هـ ١٤١٠اإلسالمي الطبعة الثانية ، 

طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية، ألبي حفص عمر          )١١٧

علّق عليه  . هـ١٤١٨: دار الكتب العلمية  : ؛ بيروت ١ط: بن محمد النسفي  

  .محمد حسن: ووضع حواشيه

 لإلمـام أبـي     يعارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذ     )١١٨

هشام سمير البخاري،   : بكر محمد بن عبد اهللا بن العربي اإلشبيلي، إعداد        

  .هـ١٤١٥األولى، سنة .دار إحياء التراث العربي، ط

 شرح الوجيز لإلمام عبدالكريم الرافعـي تحقيـق         العزيز )١١٩

علي معوض وعادل عبدالموجود ، دار الكتب العلميـة الطبعـة األولـى             

  ٠هـ ١٤١٧

 عالم المدينة لعبداهللا بـن      بهذاهر الثمينة في م    الجو عقد )١٢٠

شاس تحقيق محمد أبو األجفان ، دار الغرب اإلسالمي الطبعـة األولـى             

  ٠هـ ١٤١٥

 بن إدريس بن محمد بن الرحمن حاتم عبد  أبي البن العلل )١٢١

ـ ٣٢٧ : المتـوفى  (حاتم أبي ابن الرازي الحنظلي، التميمي، المنذر   )هـ

 الصياح علي / د : تحقيق



 
٢٥٥٥

ألبي محمـد بـدر     : مدة القاري شرح صحيح البخاري    ع )١٢٢

إدارة الطباعة المنيرية،   . هـ) ٨٥٥: (، ت )الحنفي (العينيالدين بن أحمد    

  .مصر

 شرح الهداية لسعد أمير خان ، دار الكتب العلمية          العناية )١٢٣

٠  

لمحمد شمس الحـق    : عون المعبود شرح سنن أبي داود      )١٢٤

  . بيروتدار الكتب العلمية،: طبعة. العظيم آبادي

وي األفهام للشيخ عبدالمحـسن     ذ المرام شرح مغني     غاية )١٢٥

  ٠هـ ١٤٠٥العبيكان دار الرسالة ، الطبعة األولى ، 

 : والحرام المؤلف  الحالل أحاديث تخريج في المرام غاية )١٢٦

 : بيروت الطبعة  – اإلسالمي المكتب : األلباني الناشر  الدين ناصر محمد

  ١ : األجزاء  عدد١٤٠٥ – الثالثة

عبد المعطـي   . د:  تحقيق -غريب الحديث البن الجوزي    )١٢٧

 - هـ١٤٠٥ - الطبعة األولى- بيروت- دار الكتب العلمية-أمين القلعجي

  . م١٩٨٥

غريب الحديث البن سالم القاسم بـن سـالم الهـروي            )١٢٨

 دار الكتـاب  -محمد عبد المعيد خـان :  تحقيق-) هـ٢٢٤(المتوفى سنة  

  . هـ١٣٩٦ - الطبعة األولى- بيروت-العربي

 -عبد اهللا الجبوري. د:  تحقيق-غريب الحديث البن قتيبة )١٢٩

 . هـ١٣٩٧ - الطبعة األولى- بغداد-مطبعة العاني

للشيخ النظام وجماعـة مـن علمـاء        : الفتاوى الهـندية  )١٣٠

 إحيـاء التـراث العربـي،       ارد: طبعة). الحنفي(الهـند على المذهـب    

  .بيروت، طبعة رابعة



 
٢٥٥٦

ألحمد بن علـي بـن      : يفتح الباري على صحيح البخار     )١٣١

هـ، تحقيق الشيخ ابن    ) ٨٥٢: (، ت )الشافعي(محمد بن حجر العسقالني     

  .  السلفية المطبعةباز ومحب الدين الخطيب ، 

البيـضاوي   القاضـي  أحاديـث  بتخريج السماوي الفتح )١٣٢

 علي بن العارفين تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين زين : المؤلف

 دار : مجتبـى الناشـر    أحمد :   المحقق  )هـ١٠٣١ : المتوفى (المناوي

  أجزاء ٣ : األجزاء الرياض عدد – العاصمة

 السواسي السكندري   بلمحمد بن عبد الوهـا   : فتح القدير  )١٣٣

 األولـى  الطبعـة  ، الكتـب دار : طبعة). الحنفي(المعروف بابن الهـمام   

  .هـ١٤١٥

 بـن  محمد بن الطالب لزكريا  منهج بشرح الوهاب فتح )١٣٤

 ٩٢٦ الوفـاة  سنة/ ٨٢٣ الوالدة يحيى سنة  أبو األنصاري ريازك بن أحمد

 بيـروت عـدد    النـشر   مكان ١٤١٨ النشر العلمية سنة  الكتب دار الناشر

   ٢ األجزاء

: الفروع البن مفلح تحقيق عبدالستار فراج دار  طبعـة          )١٣٥

  ).هـ ١٤٠٥( الرابعة الطبعة ، الكتب عالمدار 

 دي أبو جيب  سع:المؤلف   القاموس الفقهي لغة واصطالحا    )١٣٦

 م الطبعـة    ١٩٩٣تـصوير   :الطبعة    سورية –دمشق  . دار الفكر :الناشر  

  ١: عدد األجزاء   م١٩٨٨ هـ  ١٤٠٨الثانية 

لمجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب          : القاموس المحيط  )١٣٧

دار إحيـاء   : طبعةهـ تحقيق محمد المرعشي     ) ٨١٧: (الفيروزآبادي، ت 

 .. بيروتالعربي،التراث 



 
٢٥٥٧

 محمد عبد اهللا بن أحمـد       ألبيم أحمد    في فقه اإلما   الكافي )١٣٨

طبعة المكتب اإلسـالمي    . هـ) ٦٢٠: (الحنبلي، ت (بن محمد بن قدامة     

  ٠هـ ١٤٠٨الطبعة الخامسة 

ـ          الكافي )١٣٩  د في فقه أهل المدينة البن عبدالبر تحقيـق محم

  ٠هـ ١٣٩٩المرويتاني 

 القناع عن متن اإلقناع لمنصور البهوتي ، عـالم          كشاف )١٤٠

  ٠الكتب 

ستار عن زوائد البزار علـى الكتـب الـستة ،      كشف األ  )١٤١

حبيب الرحمن األعظمي ، مؤسـسة      : للحافظ نور الدين الهيثمي ، تحقيق       

  .هـ ١٤٠٤الرسالة ، بيروت ، الطبعة األولى ، 

 االحاديـث  من اشتهر عما االلباس ومزيل الخفاء كشف )١٤٢

 المتـوفى  الجراحي العجلوني محمد بن إسماعيل الناس للشيخ  ألسنة على

 الثالثـة  لبنان الطبعـة   – بيروت العلمية الكتب دار   عن    .  ه ١١٦٢ سنة

 ٠  ه ١٤٠٨ - م ١٩٨٨ االخطاء مصححة

 أخـصر  لـشرح  المزهرات والرياض المخدرات كشف )١٤٣

 الـوالدة  الحنبلـي سـنة    البعلـي  اهللا عبد بن الرحمن  عبد  المختصرات

 أصـول  وثالثـة  بأصـله  قابله هـ تحقيق ١١٩٢ الوفاة سنة/ هـ١١١٠

 النـشر  اإلسالمية سنة البشائر دار العجمي الناشر  ناصر بن محمد: خرىأ

  ٢ األجزاء بيروت عدد/ لبنان النشر م مكان٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣

 األخيار في حل غاية اإلختصار لمحمد الحـسيني         كفاية )١٤٤

  ٠هـ ١٤١٢تحقيق علي عبدالحميد ، دار الخير الطبعة األولى 

هـ ١٤١٨ العلمية   تبك الدقائق ألحمد النسفي ، دار ال      كنز )١٤٥

٠  



 
٢٥٥٨

أبو الحسن أحمـد بـن      : تأليف اللباب في الفقه الشافعي    )١٤٦

 عبد الكريم بن صنيتان العمـري     : دراسة وتحقيق  محمد بن أحمد الضبي   

األولـى،   دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية      : الناشر

  هـ١٤١٦

ألحمد بن علي بـن حجـر العـسقالني         : لسان الميزان  )١٤٧

دار إحياء التراث العربـي مؤسـسة       : طبعة. هـ) ٨٥٢: (، ت )لشافعيا(

 ). م١٩٩٥/  هـ ١٤١٦(التاريخ العربي، بيروت، طبعة اولى 

 في شرح المقنع البن مفلح ، المكتـب اإلسـالمي    المبدع )١٤٨

   ٠هـ ١٩٨٠

لشمس الدين محمـد بـن أحمـد السرخـسي          : المبسوط )١٤٩

 ،ة الطبعـة األولـى       العلمي الكتبدار  : طبعة. هـ) ٤٨٣: (، ت )الحنفي(

 ). م١٩٩٣/  هـ ١٤١٤(

  لمجروحين مـن المحـدثين والـضعفاء والمتـروكين        ا )١٥٠

االمام الحافظ محمد بن حبان بن احمد ابى حاتم التيميمى البـستى            :تأليف

دار المعرفـة،  : طبعة ٠ محمود ابراهيم زايد: تحقيق  ه ٣٥٤المتوفى سنة   

  ).  م١٩٩٢ هـ ١٤١٢(بيروت 

 عـن  تـصدر  دوريـة  مجلة - يةاإلسالم البحوث مجلة )١٥١

 معها - واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة الرئاسة

 البحوث إلدارات العامة الرئاسة : واألمكنة المؤلف  األعالم بتراجم ملحق

 الكتاب جزءا مصدر ٧٩ : األجزاء واإلرشاد عدد والدعوة واإلفتاء العلمية

 واإلفتاء العلمية حوثللب العامة الرئاسة موقع: 



 
٢٥٥٩

لعبـد اهللا ابـن     : مجمع األنهـر في شرح ملتقى األبحر      )١٥٢

دار إحياء التراث العربـي، بيـروت       : طبعة). الحنفي(الشيخ داماد أفندي    

  .هـ) ١٣١٩(

 أبي بكر   نلنور الدين علي ب   : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    )١٥٣

وابـن   قـي، بتحرير الحافظين الجليلين العرا   . هـ) ٨٠٧: (الهـيثمي، ت 

هــ، ومنـشورات دار     ) ١٣٥٢( القاهـرة   ،مكتبة القدس : حجر، طبعة 

 ). م١٩٨٢/  هـ ١٤٠٢(ثالثة : الكتاب العربي، بيروت، طبعة

ألبي زكريا محيي الدين بـن      : المجموع على المهـذب   )١٥٤

 إحيـاء دار  : طبعـة . هـ) ٦٧٧ أو   ٦٧٦: (، ت )الشافعي(شرف النووي   

 .هـ ١٤١٥،التراث العربي 

 ابـن قاسـم     جمعشيخ اإلسالم ابن تيمية      فتاوى   مجموع )١٥٥

 مسعد عبد الحميـد محمـد الـسعدني       : المحقق   هـ١٣٨١الطبعة األولى   

عـدد   ١٤١٥األولـى ،  : الطبعـة    بيروت–دار الكتب العلمية    : الناشر  

  ٢: األجزاء 

ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بـن حـزم           : المحلى )١٥٦

ـ ٤٥٦: (، ت )الظاهـري( بنـداري دار الكتـب      ال عبـدالغفار :تحقيق)  ه

 .العلمية 

محمد بـن أبـي بكـر بـن         : المؤلف   مختار الصحاح  )١٥٧

الطبعة طبعـة     بيروت –مكتبة لبنان ناشرون    : الناشر   عبدالقادر الرازي 

 –الصحاح فـي اللغـة       محمود خاطر : تحقيق   ١٩٩٥ – ١٤١٥جديدة ،   

 الجوهري

  ، تحقيق أبو الوفا ،       ي الطحاوي لإلمام الطحاو   مختصر )١٥٨

  ٠ايج سعيد دار ايم 



 
٢٥٦٠

إلبراهـيم بن إسـماعيل بـن يحيـى        : مختصر المزني  )١٥٩

   .هـ١٤١٣ العلمية الكتبدار : طبعة. هـ) ٢٦٤: (ت) الشافعي(المزني 

المؤلف   المخصص ـ البن سيده كامال وموافقا للمطبوع  )١٦٠

أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي األندلسي المعروف بـابن           : 

هــ  ١٤١٧ - بيـروت    -التراث العربـي    دار إحياء   : دار النشر    سيده

 خليل إبراهم جفال: تحقيق  األولى: الطبعة  م١٩٩٦

هـ، ) ١٧٦: (لإلمام مالك بن أنس، ت    : المدونة الكبرى  )١٦١

 أحمد عبدالـسالم ، دار الكتـب      تحقيق. التنوخي سعيدبرواية السحنون بن    

  .هـ ١٤١٥العلمية الطبعة األولى 

أبـو  : المؤلـف    مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح     )١٦٢

الحسن عبيد اهللا بن محمد عبد السالم بن خان محمد بن أمان اهللا بن حسام               

ـ ١٤١٤: المتوفى  (الدين الرحماني المباركفوري     إدارة :  الناشـر     )هـ

الطبعة   بنارس الهند  - الجامعة السلفية    -البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء     

 :  ممصدر الكتاب ١٩٨٤ هـ ، ١٤٠٤ -الثالثة : 

المـال  : المؤلـف    مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح     )١٦٣

دار الكتب العلمية   . ١جمال عيتاني ط  . علي بن سلطان محمد القاري ، ت      

  . م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، بيروت ، لبنان ، سنة 

ألبي عبد اهللا محمد بن عبد      :  على الصحيحين  المستدرك )١٦٤

  .فة، بيروتدار المعر: طبعة. هـ) ٤٠٥: (النيسابوري، ت اهللا الحاكم

شعيب األرنؤوط  : المحقق   ،   مسند اإلمام أحمد بن حنبل     )١٦٥

 م١٩٩٩هــ ،    ١٤٢٠الثانية  : الطبعة   مؤسسة الرسالة : الناشر   وآخرون

  ). فهارس٥+٤٥ (٥٠: عدد األجزاء 



 
٢٥٦١

 ،   الميمنيـة  المطبعـة . مسند اإلمام أحمـد بـن حنبـل        )١٦٦

  : .٠هـ ١٣١٣

 أبو صرن بن حميد بن عبد : حميد المؤلف  بن عبد مسند )١٦٧

 – ١٤٠٨ ، األولـى  القاهرة  الطبعة   – السنة مكتبة : الكسي الناشر  محمد

الصعيدي  خليل محمد محمود , السامرائي البدري صبحي :  تحقيق ١٩٨٨

  ١ : األجزاء عدد

 المصابيح للخطيب التبريزي تحقيـق األلبـاني ،         مشكاة )١٦٨

 ٠هـ ١٤٠٥المكتب اإلسالمي ، الطبعة الثالثة ، 

، )الـشافعي (لحسين بن مسعود البغوي     :  مصابيح السنة  )١٦٩

  .دار العلوم الحديثة: طبعة

حمد بن أبي بكر     أل مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه      )١٧٠

تحقيـق محمـد     ٨٤٠سنة الوفاة   / ٧٦٢سنة الوالدة    بن إسماعيل الكناني  

مكـان النـشر     ١٤٠٣سنة النـشر     الناشر دار العربية   المنتقى الكشناوي 

 ٠ بيروت

 محمد بن أبي    بنلعبد اهللا   : اديث واآلثار المصنف في األح   )١٧١

ـ ) ٢٣٥: (شيبة، إبراهـيم ابن عثمان أبي بكر الكوفي العبـسي، ت       . هـ

   ٠هـ١٤٠٩ كمال يوسف ، دار التاج الطبعة األولى تحقيق

 بـن عبـد الـرزاق بـن هــمام           كرألبي ب : المصنف )١٧٢

عبد الرحمن األعظمي، منـشورات     : هـ، تحقيق ) ٢١١: (الصنعاني، ت 

  .العلمي، سملك سورت، الهـندالمجلس 

 المنتهـى مـصطفى    غاية شرح في النهى أولي مطالب )١٧٣

 هـ الناشر ١٢٤٣ الوفاة سنة/ هـ١١٦٥ الوالدة الرحيباني سنة  السيوطي

 ٦ األجزاء دمشق عدد النشر م مكان١٩٦١ النشر اإلسالمي  سنة المكتب



 
٢٥٦٢

ألبي سليمان حمد بن    : شرح سنن أبي داود   : معالم السنن  )١٧٤

دار الكتب العلمية، بيروت، طبعـة اولـى        : طبعة. بي البستي محمد الخطا 

  ). م١٩٩١/  هـ ١٤١١(

ألبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيـوب        : المعجم األوسط  )١٧٥

تحقيق الدكتور محمود الطحان، مكتبة     . هـ) ٣٦٠: (اللخمي الطبراني، ت  

  .المعارف للنشر والتوزيع، رياض

مدي السلفي   ح تحقيق. ـ للطبراني أيضا : المعجم الكبير  )١٧٦

  ٠دار ابن تيمية الطبعة الثانية 

محمد قلعجي ، دار النفائس للطباعة / معجم لغة الفقهاء د    )١٧٧

   .-م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ - لبنان - بيروت -والنشر 

: ألحمد بن فارس بـن زكريـا، ت       : معجم مقاييس اللغة   )١٧٨

 .١٤٠٤عبد السالم هـارون،  : تحقيق. هـ) ٣٩٠(

 البيهقي تحقيق سيد كسروي ،       السنن وألثار لإلمام   معرفة )١٧٩

 ٠دار الكتب العلمية 

هب عالم المدينة للقاضي عبـدالوهاب ،       ذ على م  المعونة )١٨٠

   ٠ ـه١٤١٥تحقيق حميش عبدالحق ، دار الباز ، 

  اآلثـار  ي رجـال معـان    يأسام  شرح يف  األخيار يمغان )١٨١

 أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بـن أحمـد بـن حـسين    : المؤلف  

أبو عبـد    حققه  )هـ٨٥٥ -هـ  ٧٦٢ (ي  بدر الدين العين  ي   الحنف يالغيتاب

ي  المـصر  ي الشيخ القاهر  يالشافع اهللا محمد حسن محمد حسن إسماعيل     

  )محمد فارس(الشهير بـ 



 
٢٥٦٣

للـشيخ محمـد الخطيـب الـشربيني        : مغني المحتـاج   )١٨٢

دار إحياء التراث العربي، مؤسـسة تـاريخ العربـي،     : ، طبعة )الشافعي(

  ). م ١٩٥٨/  هـ ١٣٧٧(بيروت 

 ت  العراقيالزين  الفضل   ألبي   المغني عن حمل األسفار    )١٨٣

ـ ٨٠٦سنة   سنة النشر  الناشر مكتبة طبرية تحقيق أشرف عبد المقصود    ه

 مكان النشر الرياض م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

إلمام شمس الدين محمد بن أحمـد        ل المغني في الضعفاء    )١٨٤

ـ ٧٤٨سنة الوفـاة    / هـ٦٧٣سنة الوالدة    بن عثمان الذهبي    تحقيـق  هـ

  الدكتور نور الدين عتر

ألبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة          : المغني )١٨٥

 عبداهللا التركي ، دار هجـر ، الطبعـة   تحقيق. هـ) ٦٢٠: (الحنبلي، ت (

  .هـ ١٤١٢الثانية 

الشيخُ / المؤلف   لمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم      ا )١٨٦

ظ ، بقيةُ السلف ، أبو العبـاس      الفقيه اإلمام ، العالم العامل ، المحدثُ الحاف       

أحمد بن الشيِخ المرحوِم الفقيِه أبي حفٍْص عمر بـِن إبـراهيم الحـافظ ،               

  ٠  األنصاري القرطبي ، رحمه اهللا وغَفَر له

 محمد عبد اهللا بـن      ألبي شرح مختصر الخرقي       المقنع )١٨٧

 العلميـة  دار الكتـب . هـ) ٦٢٠: (الحنبلي، ت(أحمد بن محمد بن قدامة    

   ٠هـ ١٤١٦الطبعة األولى 

 شرح مختصر الخرقي البن البنا تحقيق عبدالعزيز        المقنع )١٨٨

  ٠هـ ١٤١٤البعيمي ، مكتبة الرشد ، الطبعة األولى 

 الجليل شرح مختصر خليـل لمحمـد الخطـاب          مواهب )١٨٩

  ٠هـ ١٤١٦تحقيق زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية الطبعة األولى 



 
٢٥٦٤

ألبي بكر أحمد بن علي : التفريقالموضح ألوهام الجمع و )١٩٠

: نـشر . تصحيح عبد الرحمن المعلمي   ). هـ٤٦٣ت   (ي  الخطيب البغداد 

  ).٢-١جـ(هـ ١٤٠٥ عام - الهند -دار الفكر اإلسالمي 

) ١٧٦: (لإلمام مالك بن أنـس األصـبحي، ت       : الموطأ )١٩١

دار احياء التراث العربي، بيروت : طبعة محمد فؤاد عبدالباقي تحقيق. هـ

  .هـ  ١٤٠٦

 الذهـبي،  أحمدألبي عبد اهللا محمد بن      : ميزان االعتدال  )١٩٢

دار إحياء الكتـب    : علي محمد البجاوي، طبعة   : تحقيق. هـ) ٧٤٨: (ت

  ). م١٩٦٣/  هـ ١٣٨٢(العربية، بيروت، طبعة اولى 

ناسخ الحديث ومنسوخه ، لعمر بن أحمـد بـن عثمـان             )١٩٣

الكتب العلميـة ،  كريمة بنت علي ، دار     : المعروف بابن شاهين ، تحقيق      

  .هـ١٤٢٠بيروت ، الطبعة األولى ، 

نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعـي          )١٩٤

جمال الدين أبو محمد عبد اهللا بن يوسف بن         : المؤلف   في تخريج الزيلعي  

: الناشـر    محمد عوامـة  :  المحقق    )هـ٧٦٢: المتوفى  (محمد الزيلعي   

دار القبلـة للثقافـة     / لبنـان -بيروت   -مؤسسة الريان للطباعة والنشر     

 م١٩٩٧/هـ١٤١٨الطبعة األولى،   : الطبعة    السعودية – جدة   -اإلسالمية

  ٤: عدد األجزاء 

 المحتاج شرح المنهاج ألحمد الرملـي دار الكتـب          نهاية )١٩٥

  ٠هـ ١٤١٤العلمية 

ألبي السعادات المبارك بن    : النهـاية في غريب الحديث    )١٩٦

  .المكتبة العلمية، بيروت. هـ) ٦٠٦(: ، ت)الشافعي(محمد الجزيري 



 
٢٥٦٥

لمحمد بن علـي    : نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار      )١٩٧

 عصام الصبابطي ، تحقيق.هـ) ١٢٥٥: (الصنعاني اليمني الشوكاني ، ت   

  ٠هـ  ١٤١٣دار الوليد ، الطبعة األولى ، 

لعلي بن أبي بكر بن عبـد       : الهـداية شرح بداية المبتدي    )١٩٨

 دار الكتب العلميـة ، الطبعـة األولـى ،           ،ناني    الجليل الرشداني المرغي  

 ٠هـ ١٤١٥




