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(2) مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 املقدمة

: وبعد ،  وعلى آله وصحبه أمجعنيوالصالة والسالم على نبينا حممد  ،  الرمحن الرحيم،  احلمد هلل رب العاملني
قواًل وعمالً، ويف هذا   فإن األضحية من شعائر اإلسالم اليت أمر هللا هبا يف كتابه، وحث عليها رسوله  

أصبح إبمكان   ،والبلدانرت فيه املسافات بني الدول  وقص    ، الزمان الذي زادت فيه وسائل التواصل بني الناس
ن يذبح عنه أضحيته ويقوم بتوزيعها عنه، فجاء هذا البحث لدراسة املسلم أن يضحي يف أي بلد فيوكل م

حكم هذا التوكيل وما يتعلق به من أحكام. 

 :أمهية املوضوع 
وتظهر أمهية ،  هلذا املوضوع أمهية ابلغة ألنه خيتص ابلبحث يف مسائل تتعلق بشعرية من شعائر اإلسالم

والربامج اليت تتكرر كل سنة وتدعو إىل ذبح األضاحي يف البالد أيضاً ابلنظر إىل كثرة الدعوات  املوضوع  
ه أتكدت أمهية هذا املوضوع 1441احملتاجة عوضاً عن ذحبها يف بالد املضحني، ويف عيد األضحى لعام  

أيضاً بسبب الدعوات اليت ترغب يف التوكيل يف الذبح خارج البالد حىت ال يكون االجتماع للذبح سبباً يف 
وابء العاملي )كوروان(. انتشار ال

: اختياره أسباب
.ازدايد منافذ التوكيل يف ذبح األضاحي يف البالد البعيدة يف السنوات األخرية -1

تساؤل كثري من املضحني وحرصهم على البحث عن األفضل بني ذحبه يف بلده أو التوكيل يف -2
. ذحبها خارج بلده

.املوضوع مع أمهيتهقلة الدراسات واألحباث اليت حبثت هذا   -3

: السابقة الدراسات
ال خيلو كتاب مل أطلع على من خص هذه املسألة ابلبحث الفقهي ، لكن مسائل وأحكام األضاحي 

معاصرة ختصصت يف دراسة أحكام  أحبااثكما أن هناك  ،  منهامن كتب الفقه املعتمدة يف املذاهب املختلفة 
: وقفت على اثنني منها مها،  األضحية

قسم،  وليد خالد الربيع :  إعداد،  - دراسة مقارنة  -من أحكام األضحية يف الفقه اإلسالمي   -1
الشرعية والسياسة  املقارن  اإلسالمية،  الفقه  والدراسات  الشريعة  الكويت،  كلية  ، جامعة 
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(3) مزالق يف التعامل مع اخلالف 

حتدث فيها عن حكم اإلانبة يف التضحية  ،  حةصف  20البحث يقع يف  ،  م2003- ه1423
 . مل يستوعب فيها األقوال وال األدلة واملناقشات،  يف صفحة واحدة

والسنة -2 الكتاب  يف  األضحية  أمحد :  إعداد،  أحكام  بن  بلعيد  سعيد  عبدالقادر:  تقدي ،  أو 
مالك،  رانؤوطاأل اإلمام  ومزيدة  ،  3ط،  دار  يعنت ،  م2004-ه 1424منقحة  مل  والكتاب 

بل يكتفي بذكر ما يراه راجحا من األقوال وقد اعتمد ،  تحرير أقوال املذاهب وال بذكر األدلةب
. فعرض مسألة اإلانبة يف الذبح يف ثالث صفحات فقط ،  طريقة السؤال واجلواب يف الكتاب

: اهلدف من الدراسة
املتعلقة ابلتوكيل والذبح خارج وبيان األحكام  ، بيان حكم التوكيل يف ذبح األضحية خارج بالد املضحي

.البالد

: وتساؤالته البحثمشكلة  
وملعرفة حكم هذه املسألة البد ،  مت حتديد مشكلة البحث يف حكم ذبح األضحية يف غري بلد املضحي

مث ما هي السنن اليت ؟ ما حكم التوكيل يف شراء األضحية وذحبها وتوزيعها:  من اإلجابة على تساؤالت منها
؟، وهل للمضحي أن يفرق حلم أضحيته دون أن أيكل منها شيئا؟،  بح يف بلد غري بلد املضحيتفوت ابلذ 

؟.ومن ذبح يف بلد أهله كفار فهل له أن يطعمهم من حلم األضحية

: البحث منهج
: سلكت يف إعداد البحث منهًجا ميكن إمجاله يف اآليت

.أمكنوختريج األحاديث من مصادرها واحلكم عليها ما  ،  سورهاعزو اآلايت إىل   -1
.االستقراءمجع املادة العلمية من مظاهنا عن طريق   -2
بذكر،  االختالفومواضع  ،  فيهاليتضح املقصود منها وبيان مواضع االتفاق    املسائلتصوير   -3

وبيان ما يرد من مناقشات وما جياب ،  ذلكواالستدالل على  ،  األربعةاألقوال من املذاهب  
 . مث ذكر الراجح مع بيان سبب الرتجيح،  وجدتعنها به إن 

.املعتربةالتوثيق من املصادر   -4

: البحث خطة
: أمهية املوضوع ، أسباب اختياره، الدراسات السابقة ، اهلدف من الدراسة، منهج البحث ، املقدمة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (4)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

 مشكالت البحث وتساؤالته ، خطة البحث . 
 : التعريف بعنوان البحث ، وحكم األضحية والتوكيل. التمهيد 

 املطلب األول: التعريف بعنوان البحث. 
 املسألة األوىل: املراد ابألضحية. 

 املسألة الثانية: املراد ابلوكالة. 
 املطلب الثاين: حكم األضحية. 

 املطلب الثالث: حكم عقد الوكالة. 
 . املبحث األول: التوكيل يف األضحية

 املطلب األول: التوكيل يف شراء األضحية. 
 املطلب الثاين: التوكيل يف ذبح األضحية. 

 املسألة األوىل: حكم ذبح املضحي لنفسه. 
 يف ذبح األضحية.  حكم التوكيلاملسألة الثانية:  

 املسلم لذبح األضحية.   توكيل الفرع األول:  
 الكافر لذبح األضحية.   توكيلالفرع الثاين:  

 التوكيل يف توزيع حلم األضحية. حكم  ب الثالث:  املطل
  ذبح األضحية يف غري بلد املضحي.   املبحث الثاين: 

 املطلب األول: السنن اليت تفوت ابلذبح يف غري بلد املضحي. 
 املطلب الثاين: حكم الذبح يف غري بلد املضحي. 

 . بلد املضحيالوقت املعترب لذبح األضحية إذا ذحبت يف غري  :  املطلب الثالث
 : إعطاء الكافر من حلم األضحية. الرابع املطلب  

 اخلامتة
 فهرس املصادر واملراجع . 

يكتب هذا البحث يف ميزان احلسنات، وأن ينفع به الكاتب وأن  ،  أسأل هللا أن يعفو عن الزالت واهلفوات
 . وعلى آله وصحبه أمجعني، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،  والقارئ
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 (5)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

 التمهيد

 التعريف بعنوان البحث وحكم األضحية والوكالة

 التعريف بعنوان البحث: املطلب األول

 . املراد ابلوكالة: املسألة األوىل
هو القائم مبا :  والوكيل،  اسم التوكيل من وكله بكذا إذا فوض إليه ذلك،  بفتح الواو وكسرها :  لغة  الوكالة 

 . أي مفوض إليه: موكول إليه األمرألنه ؛ كأنه فعيل مبعىن مفعول، فوض إليه
 .  (1)حياته  يف   ليفعله   غريه  إىل  النيابة  يقبل   مما  فعله  له   ما  شخص  تفويض :  الوكالة اصطالحاً 

 

 : املراد ابألضحية: املسألة الثانية
 على   يدل  واحد  صحيح  أصل   املعتل  واحلرف  واحلاء  الضاد"  :(2)يف مقاييس اللغة  قال:  األضحية لغة 

 " املنكشف  البارز  الوقت   هو وذلك، النهار  امتداد :  فالضحاء.  الشيء  بروز
ما ضحيت :  والضحية، الضحااي: واجلمع ،  شاة تذبح يوم األضحى  ،واألضحية )بضم اهلمزة وكسرها(

 وإضحية    أ ضحية  :  لغات   أَربع    الضحية  ويف ،  أضحى يذكر ويؤنث واألضاحي:  ومجعها،  وهي األضحاة،  به
، األضحى  يوم  مسي  وهبا  ،َأضحىً   واجلمع ،  وَأضَحاة  ،  ضحااي   واجلمع ،  فعيلة  على   حية  وضَ ،  َأَضاحي  واجلمع 
 .  (3) الضحى  وهو ،  فعلها  زمان   أبول  ومسيت ؛  الضحوة  من مشتقة

   .(4) خمصوص وقت يف القربة  بنية  خمصوص  حيوان  ذبح:  شرعاً األضحية  

 
  شرح  يف  املطالب  أسىن،  2/831 املنهاج  توجيه  إىل  احملتاج،  7/499لعناية شرح اهلداية  ا،  2/217مغين احملتاج  :  ينظر  (1)

 .2/260 الطالب روض
(2 )3/391 . 
مادة )ض  ،  3/266لعني  ا،  3/392مقاييس اللغة  :  نظري،  183تار الصاااحاح  خم،  14/477ساااان العر   ل:  ينظر(  3)

 . ح ا (
:  وينظر ،  4/282مغين احملتاج  ،  2/327فتح الوها  بشارح منهج الطال   ،  3/232اللبا  يف شارح الكتا   ينظر:    (4)

الدر املختار شااااااارح تنوير  ،  5/18االختيار لتعليل املختار  ،  12/3البناية شااااااارح اهلداية  ،  9/055العناية شااااااارح اهلداية  
 . 6/378 عن منت اإلقناع كشاف القناع،  645األبصار وجامع البحار  
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 (6)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

 حكم األضحية : املطلب الثاني

، هل التضحية سنة مؤكدة أم واحبة،  واختلفوا يف حكمها،  (1)األضحيةأمجع العلماء على مشروعية  
 : على قولني

 : القول األول
،  (3)والشافعية، (2)وهذا مذهب مجهور الفقهاء فهو مذهب املالكية، األضحية سنة مؤكدة

 .  (5)وقول أيب يوسف من احلنفية،  (4)واملذهب عند احلنابلة
وقول يف   ،(6)وهذا القول هو مذهب احلنفية،  واجبة على املستطيع األضحية  :  القول الثاين

   .(7) مذهب احلنابلة
 :  األدلة

 : أدلة القول األول
"إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن :  قال رسول هللا    -رضي هللا عنها-حديث أم سلمة   (1

 
إحكام  ،  1/430بداية اجملتهد  :  وينظر.  "أمجع املسااالمون على مشاااروعية األضاااحية":  9/435يف ملغين    قال ابن قدامة  (1)

 . 715   السيل اجلرار، 482األحكام   
شاااااااااااارح ابن انجي  ،  481عيون املسااااااااااااائل للقاضااااااااااااي عبدالوها   ،  1/657املعونة على مذهب عامل املدينة  :  نظري(  2)

:  77قال يف لبا  اللبا   ،  نقل بعض األئمة أن اإلمام مالك قال ابلوجو ،  1/358التنوخي على منت الرساااااااااالة  
وال خالف أهنا  ،  وجتب ابلنذر وابلتعيني،  وهو قادر أمث،  من تركها:  قاسااااااااااام وابن حبيب"وأخذ الوجو  من قول ابن ال

وقال يف  ،  وتتعني إذا التزمها بلساااااااانه أو ابلنية عند الشاااااااراء على املعروف كالتقليد واإلشاااااااعار يف اهلدي"،  تتعني ابلذبح
جد ساااااااعة من الرجال والنساااااااء  "األضاااااااحية عند مالك سااااااانة جتب على كل من و :  173الكايف يف فقه أهل املدينة  

شرح  :  وينظر،  وهي من السنة املؤكدة اليت حيمل الناس عليها وال يساحمون يف تركها كصالة العيدين وشبهها "،  األحرار
 . 1/358ابن انجي التنوخي على منت الرسالة 

املطالب يف شاااااااارح روض الطالب  أسااااااااىن  ،  8/383اجملموع  ،  43منت أيب شااااااااجاع املساااااااامى الغاية والتقريب  :  نظري(  3)
1/534 . 

 . 3/405الفروع ، 3/21كشاف القناع ،  9/435ملغين ا: نظري( 4)
 . 9/506فتح القدير للكمال بن اهلمام ، 2/6حاشية الشليب ، بيني احلقائق للزيلعيت( 5)
  الصاانائع  ، بدائع12/9  للساارخسااي  املبسااو ،  12/1535التجريد للقدوري  ،  7/307شاارح خمتصاار الطحاوي  :  نظري(  6)

5/61-63.  
 .3/270املبدع يف شرح املقنع ، 3/405الفروع : ظرين( 7)
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 (7)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

 .  (1)يضحي فال ميس من شعره شيئا "

 : وجه الداللة
فجعله مفوضا إىل ،  "وأراد":  لقوله  ،  أن التضحية ليست بواجبهيف احلديث داللة على  

   .(2) فال ميس من شعره حىت يضحي:  ولو كانت واجبة لقال،  إرادته
  لكم  وهن  ،فرائض  علي   هن  ثالث" :  قال    هللا   رسول  أن   : -رضي هللا عنهما-  عباس   ابن  عن (2

 .  (3)"الضحى  وركعتا  والوتر  النحر:  تطوع
 : وجه الداللة

 . داللة على أن األضحية ليست واجبة على أمته،  "وهن لكم تطوع" :  يف قوله  
-   وعمر  -   بكر  أاب   رأيت :  أو  -  بكر  أاب   أدركت ":  قال  رضي هللا عنه  الغفاري   سرحية   أيب   عن (3

 .  (4)  " هبما  يقتدى   أن   كراهية  -  حديثهم  بعض   يف   -   يضحيان  ال   كاان   -عنهما  هللا  ضير 

 : وجه الداللة
تركا التضحية يف بعض األحوال   - رضي هللا عنهما-النص على أن أاب بكر وعمر  يف األثر  

  .(5)خشية أن يراها الناس واجبة

ألنه ال ، وكل دم ال جيب على املسافر ال جيب على املقيم ؛أن األضحية ال جتب على املسافر (4

 
  6/83اب  هني من دخل عليه عشااار ذي احلجة وهو مريد التضاااحية  ،  كتا  األضااااحي:  خرجه مسااالم يف صاااحيحهأ(  1)

 . (1977رقمه )
  . 1/534أسىن املطالب ، 8/386اجملموع : نظري( 2)
اب  ذكر البيان أن  ،  مجاع أبوا  صااالة التطوع وقيام شااهر رمضااا ،  كتا  الصااالة:  البيهقي يف الساانن الكرب خرجه  أ(  3)

:  واحلاكم يف املستدرك ،  (4532رقمه )  2/468ال فرض يف اليوم والليلة من الصلوات أكثر من مخس وأن الوتر تطوع  
 اب  صاااافة الوتر وأنه ليس بفرض وأنه  ،  وتركتا  ال:  والدار قطين يف سااااننه،  (1123رقمه )  1/300كتا  الوتر  

مساااند عبدهللا بن العباس رضاااي  ،  مساااند بين هاشااام:  وأمحد يف املساااند،  (1631رقمه )  2/337كان يوتر على البعري  
"وأطلق األئمااة على هااذا :  2/18ضااااااااااااااعفااه ابن حجر يف تلخيص احلبري وقااال  ، (2094رقمااه )  2/512هللا عنهمااا  

وضاااااااااعفه األلبا  يف سااااااااالسااااااااالة  ،  "..  ي وابن الصاااااااااالح وابن اجلوزي والنووي وغريهماحلديث الضاااااااااعل كهمحد والبيهق
 . 6/494األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف األمة 

،  ( 19103رقمه )  9/265اب  األضاااحية سااانة مب لزومها ونكر  تركها  ،  كتا  الضاااحاا:  خرجه البيهقي يف ساااننهأ(  4)
:  2/246قال الشااااافعي يف األم  .   "أبو ساااارحية الغفاري هو حذيفة بن اساااايد صاااااحب رسااااول هللا  :  9/265ال  قو 

 . عمر رضي هللا عنهما كاان ال يضحيان كراهية أن يقتد  هبما فيظن من رآمها أهنا واجبة، وبلغنا أن أاب بكر الصديق
  .63-5/61 الصنائع بدائع .،12/9 للسرخسي املبسو ينظر: ( 5)
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 (8)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

؛ ا الفرق بينهما يف البدن وإمن،  يفرق بني املسافر واملقيم يف العبادات املالية كالزكاة وصدقة الفطر
، والدليل عليه أن حيل له التناول منه وإطعام الغن ،  (1) ألن املسافر يلحقه املشقة ابألداء ابلبدن 

 . ولو كان واجبا مل حيل له التناول كما يف جزاء الصيد وحنوه

 . ( 2)الكفاراتالتقرب ابإلتالف ال جيب ابتداء بل بسبب من العبد كالعتق يف  و   أن الذبح إتالف (5

  ( 3).  ملا ضحى ضحى عن أمته فأسقطها عنهم    أن الرسول    (6

وحيل للمضحي التناول منها ،  ذبيحة مل جيب تفريق حلمها فلم تكن واجبة كالعقيقة  األضحية (7
 .  (4)ولو كانت واجبة مل حيل له التناول كما يف جزاء الصيد وحنوه، وإطعام الغن

 
 : أدلة القول الثاين

 (5) ﴾  ىف يث ىث﴿:  تعاىلقوله   (1

 : وجه الداللة
وظاهره يقتضي وجوب النحر على النيب ،  وما ذلك إال األضحية،  األمر ابلنحر قرن ابلصالة 

  ،  وما لزم النيب عليه  حىت تقوم الداللة على ختصيصه عليه الصالة والسالم به ،  فهو الزم لنا
 .  (6) دوننا

 :  املناقشة
فقد أنكر مجهور األصوليني االستدالل ،  االستدالل بداللة االقرتان ضعيفميكن أن يناقش أبن  

 .  (7) بداللة االقرتان 

 
 ، 1/534أسىن املطالب يف شرح روض الطالب  ،63-5/61 الصنائع بدائع .،12/9 للسرخسي املبسو  :ينظر (1)
 . 12/8ينظر: املبسو  ( 2)
 : " أن رسااااااول هللا  4/228، واحلاكم يف املسااااااتدرك 5/2289كما جاء يف احلديث الذي أخرجه أمحد يف مسااااااند   (  3)

أسااااااااااىن املطالب يف شاااااااااارح روض الطالب  :  نظرميت". ويضااااااااااحى بكبا أقرن، وقال: هذا عين، وعمن مل يضااااااااااح من أ
1/534 . 

 ، 1/534أسىن املطالب يف شرح روض الطالب  ،63-5/61 الصنائع بدائع .،12/9 للسرخسي املبسو : نظري( 4)
 . 3/270املبدع يف شرح املقنع 

 .    2ورة : الكوثر ، اآلية رقم : س( 5) 
 .12/1535 للقدوري التجريد، 7/307 الطحاوي خمتصر شرح، 12/1535التجريد للقدوري : نظري( 6)
 . 2/197ينظر: إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ( 7)
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 (9)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

   ( 1)" من كان له مال فلم يضح فال يقربن مصالان":  قال النيب  :  عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال (2

 : وجه الداللة
 .  (2) يكون إال برتك الواجبإحلاق الوعيد ال  يف احلديث وعيد على من مل يضح مع قدرته و 

 :  املناقشة
قاله ،  واملوقوف أشبه ابلصواب،  "اختلف يف رفعه ووقفه:  (3)قال ابن حجر يف فتح الباري

 ومع ذلك ليس صرحياً يف اإلجياب " ،  الطحاوي وغريه
 رسول  اي:  فقال  ،  النيب  يذبح  أن   قبل  ذبح    نيار  بن  بردة  أاب  خاله   أن :  عازب  بن  الرباء  عن (3

 فقال.  داري  وأهل   وجرياين   أهلي   ألطعم   نسيكيت   عجلت   وإين   ، مكروه  فيه   اللحم   يوم   هذا  إن  ،هللا
 . ( 4) (نسكا  أعد )  :   هللا   رسول

 : وجه الداللة
 .  (5) واألمر يفيد الوجوب،  أمر، (أعد نسكا):    قول النيب 

 :  املناقشة
؛ يف شيء من ذلك واضحة" وال حجة  :  (6)قال يف املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أو من التزمها فأوقعها على غري ،  ألن املقصود بيان كيفية مشروعية األضحية ملن أراد أن يفعلها
 

(، وابن  7660رقمه )  2/389أخرجه احلاكم يف مساااااااااتدركه: كتا  األضااااااااااحي، التوبيم ملن كان له مال فلم يضاااااااااح  (  1)
(، والبيهقي يف ساااااااننه:  3123رقمه )  4/302ماجه يف ساااااااننه: أبوا  األضااااااااحي، اب  األضااااااااحي واجبة هي أم ال  

ئح واألطعمة وغري ذلك، اب   (، والدارقطين يف سااااننه: كتا  الصاااايد والذاب19081رقمه )  9/260كتا  الضااااحاا  
(،  8389رقمه )  2/1735(، وأمحد يف مساااااااند : مساااااااند أيب هريرة رضاااااااي هللا عنه  4743رقمه )  5/500الضاااااااحاا  

(، ورجح بعض العلماء ومنهم الرتمذي  6490رقمه )  2/1106وصاااححه األلبا  يف صاااحيح اجلامع الصاااغري وزادته  
، والبيهقي يف  3/221، والطحاوي يف خمتصااااااااااااار اختالف العلماء  9/026فيما نقله عنه البيهقي يف السااااااااااااانن الكرب   

، وابن عبااادالرب يف التمهياااد ملاااا يف املوطاااه من املعاااا   12/98، وابن حجر يف فتح البااااري  9/260الساااااااااااااانن الكرب   
 وغريهم وقفه على أيب هريرة.  3/564، وابن عبداهلادي يف تنقيح التحقيق البن عبداهلادي 23/191واألسانيد 

  .63-5/61 الصنائع بدائع .،12/9 للسرخسي املبسو ينظر:  (2)
(3 )12/98 . 
(، ومساااااااااااااالم يف صااااااااااااااحيحااه: كتااا     955رقمااه )  2/17أخرجااه البخاااري: كتااا  العياادين، اب  األكاال يوم النحر (  4)

 (. 1961رقمه ) 6/74األضاحي، اب  وقتها 
 . 63-5/61بدائع الصنائع .، 12/9للسرخسي  املبسو ينظر: ( 5)
(6) 5/352 
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 (10)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

 . وجه تدارك ما فرط فيه " فبني له النيب  ،  أو جهال ،  الوجه املشروع غلطاً 
 

 : الرتجيح
، يف أدلة القول األولوذلك ملا ذكر  ،  أن األضحية سنة وليست واجبة - وهللا أعلم-الراجح 

  .(1)مث إن األصل عدم الوجوب وإلثبات الوجوب ال بد من دليل صحيح صريح ومل يوجد مثله
 
 
 
 

 حكم عقد الوكالة : املطلب الثالث

 : واستدلوا على ذلك ابألدلة اآلتية،  (2) اتفق الفقهاء على مشروعية الوكالة

ديَنة  إىَل   َهذه  بَورقك م  َأَحدَك م  فَابَعث وا﴿:  تعاىل  قوله   -  1
َ
 برزق  فَلَيأتك م  َطَعاًما  أَزَكى   أَيَها  فَلَينظ ر  امل

 . (3) ﴾منه  

 وجه الداللة: 

 .  (4) االستنابة  وصحة،  الوكالة  جواز  على دل؛  وبني أهنم استنابوا أحدهم،  مجيعهم  إىل  الورق   أضاف  ملا

ل  َأن  َيسَتطيع    اَل   أَو   َضعيًفا   أَو  َسفيًها  احَلق  َعَليه   الذي   َكانَ   فَإن ﴿:  تعاىل  قوله   -   2  َوليه    َفلي ملل  ه وَ   مي 

 
  املقدمة  ،5/61  الصااااااااااانائع  بدائع.  األضاااااااااااحية  عليه  فتجب  يضاااااااااااحي  أن  نذر  إن:  د جتب التضاااااااااااحية يف أحوال منهاق(  1)

 . 311  االختصار غاية يف شرح املختار القول=  التقريب الفاظ شرح يف اجمليب القريب فتح ،159  احلضرمية
"اتفقوا على جواز الوكااالااة يف البيع والشااااااااااااااراء، وحف  املتاااع، وقبض  :  61قااال اإلمااام ابن حزم يف مراتااب اإلمجاااع  (  2)

املغين  ،  2/8اإلفصااااااااااح  ،  2/108التمهيد  ،  2/19املبساااااااااو  احلقوق من األموال ودفعها، والنظر يف األموال" وينظر:  
7/196 . 

 . 19: من اآلية رقم، الكهل: ورة( س3)
 . 6/493 احلاوي الكبريينظر:  (4)
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 (11)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

   (1) ﴾ابلَعدل

 وجه الداللة: 

 توكيل   كان ؛  ميلكان   ال   ومها   حاكم  تولية  أو  أب   بتوصية  يكون  إمنا   ونظرهم،  األولياء  نظر  جاز  ملا   أنه
 ( 2).  أجوز ملكه يف املالك

، واغد اي أنيس إىل امرأة هذا):  قال  عن النيب  ،  هللا عنهماعن زيد بن خالد وأيب هريرة رضي    –  3
 .  (3)(فإن اعرتفت فارمجها

 وجه الداللة: 

يف سؤال املرأة وإقامة احلد   - رضي هللا عنه -ألنس    )واغد اي أنيس( توكيل من النيب    قول النيب  
 عليها إن اعرتفت. 

 

 
 . 282: من اآلية رقم، البقرة: سورة (1)
 . 6/493 احلاوي الكبريينظر:  (2)
:  ومساااالم يف صااااحيحه ،  (2314رقمه )  3/102اب  الوكالة يف احلدود  ،  كتا  الوكالة:  أخرجه البخاري يف صااااحيحه  (3)

 . (1698رقمه ) 5/121اب  من اعرتف على نفسه ابلزىن ، كتا  احلدود
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 (12)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

 التوكيل يف األضحية :  املبحث األول

 . حكم التوكيل يف شراء األضحية: املطلب األول

بناء على اتفاقهم على التوكيل    يف شراء األضحيةميكن القول أبن الفقهاء متفقون على جواز التوكيل  
 : واستدلوا على ذلك مبا أييت (2) ن الوكيل أميناً إذا كا   ،(1)يف الذبح
 به  له  فاشرتى   شاة  به  له  يشرتي  دينارا  أعطاه  النيب  أن":    ابن أيب اجلعد البارقي  عروة   عن (1

   .(3)"ابلربكة  له   فدعا   وشاة   بدينار   وجاءه بدينار  إحدامها  فباع  شاتني

 : وجه الداللة
فيه جواز التوكيل يف شراء ما ي قصد به العبادة   ":  (4)قال ابن رسالن يف شرح سنن أيب داود

 . والكفارة "،  وزكاة الفطر، كاهلدي
فنحر ثالاثً وستني ،  " مث انصرف إىل املنحر:  وفيه  الطويل يف صفة حج النيب    حديث جابر   (2

 .  (6)وأشركه يف هديه"،  (5)فنحر ما غرب،  مث أعطى عليا، بيده

 : وجه الداللة
" فيه جواز التوكيل يف القيام على مصاحل اهلدي من ذحبه وقسمة :  (7)القاريقال يف عمدة  

 . حلمه وغري ذلك "

 
 . فمن اب  أوىل االتفاق على شرائها، ص بعض الفقهاء على االتفاق على إابحة التوكيل يف ذبح األضحيةن( 1)
و  الواجبة إلجزاء  شرت  أن يكون الوكيل أميناً ، سواء كان فرداً أو مؤسسة أو هيئة، وال بد أن يكون عاملاً ابلشر ي  (  2) 

،  93فتاو  تتعلق أبحكام احلج والعمرة والزارة للشيم ابن ابز  ،  5/91شاف القناع عن منت اإلقناع  كاألضحية. ينظر:  
الدائمة لإلفتاء(    25/75جمموع فتاو  ورسائل الشيم حممد بن صاحل بن عثيمني   اللجنة  ، فتاو  إسالمية )من فتاو  

2/295  . 
 . (3642رقمه ) 4/207اب  حدثين حممد بن املثىن ، كتا  املناقب:  يف صحيحهخرجه البخاري أ( 3)
 . 7/2185شرح املشكاة للطييب )الكاشل عن حقائق السنن( : وينظر، 14/170 (4)
، والغابر : الباقي ، وهو من األضااااااااااااداد ، قال تعاىل : )إال   ما بقي مما مر النيب    -رضااااااااااااي هللا عنه-أي مر علي  (  5)

،    2/601، امليسار يف شارح مصاابيح السانة    4/3امرأته كانت من الغابرين ( أي من الباقني . ينظر جممع حبار األنوار  
 .  4/1357، الغريبني يف القرآن واحلديث  4/408مقاييس اللغة 

 . (1218رقمه )  4/38  حجة النيب اب، كتا  احلج:  خرجه مسلم يف صحيحهأ( 6)
(7 )10/53 . 
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 (13)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

 . عليا بذبح اهلدي يدل على إابحة التوكيل ابلشراء من ابب أوىل كما أن توكيل النيب 
 

 . التوكيل يف ذبح األضحية: املطلب الثاني

 . حكم ذبح املضحي لنفسه: األوىل  املسألة
 : واستدلوا على ذلك ابألدلة اآلتية،  (1)اتفق الفقهاء على استحباب ذبح املضحي لنفسه

ووضع ،  ومسى وكرب،  ذحبهما بيده،  بكبشني أملحني أقرنني   )ضحى النيب  :  قال  عن أنس   (1
 .  (3) ((2) رجله على صفاحهما

 : وجه الداللة

وال ،  يتوىل اإلنسان ذبح أضحيته بنفسه"فيه أنه يستحب أن  :  (4)قال النووي يف شرح مسلم
 . يوكل يف ذحبها إال لعذر"

 . (5)وفعل القربة أوىل من االستنابة فيها،  أن ذبح األضحية قربة   (2

 
 

 
وأن األفضاااال أن يذحبها بنفسااااه، ومها ،  "وفيه إجزاء الذكر يف األضااااحية:  13/116قال النووي يف شاااارحه على مساااالم    (1)

  .9/360املغين ، 3/400الفروع البن مفلح : وينظر. "جممع عليهما
املعلم بفوائد مسااااالم . ينظر:    وانحيته ، وصااااافحة العنق جانبهوصااااافح كل شااااايء وجهه  صااااافاحهما : مجع صااااافحة ،  (  2)

 . 2/49النظم املستعذ  يف تفسري غريب ألفاظ املهذ   ،1/144، فتح الباري  3/92
ومسااالم يف  ،  (5558رقمه )  7/101اب  من ذبح األضااااحي بيد   ،  كتا  األضااااحي:  خرجه البخاري يف صاااحيحهأ(  3)

رقمه    6/77الضاااااااحية وذحبها مباشااااااارة بال توكيل والتسااااااامية والتكبري  اب  اساااااااتحبا   ،  كتا  األضااااااااحي:  صاااااااحيحه
(1966) . 

 . 5/272فيض القدير : وينظر، 13/105 (4)
 . 5/252حاشية اجلمل على شرح املنهج  ،4/491البناية شرح اهلداية ، 9/361املغين : ينظر (5)
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 (14)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

 . يف ذبح األضحية حكم التوكيل: ةالثاني  املسألة
 . املسلم لذبح األضحية توكيل: األول  الفرع 

واختلفوا هل ذلك على سبيل ،  (1)يف ذبح أضحيته مسلماً   يوكلاتفق الفقهاء على أن للمضحي أن  
 : اإلابحة أم الكراهة على قولني

  ( 3) والشافعية  (2)وهذا قول اجلمهور من احلنفية،  يف ذبح األضحية  التوكيليباح للمضحي  :  القول األول
 .  (4) واحلنابلة

 .  (5) وهو مذهب املالكية،  ذبح األضحيةل التوكيليكره  :  القول الثاين
 : األدلة

 : أدلة القول األول
 .  (6)مث أعطى عليا فنحر ما غرب(، حنر ثالاث وستني بيده )أن النيب :  عن جابر   (1

 : وجه الداللة
 .  (7) واألضحية مثلها،  يف ذبح اهلدي أانب علياً    يف احلديث أن النيب 

 : أدلة القول الثاين

 
"  :  8/407وقاال النووي يف اجملموع ،  العلمااء يف إجاازتاه""وهو أمر ال خالف بني :  9/361قاال ابن قاداماة يف املغين   (1)

" وهو أمر ال  :  2/107وقال ابن عبدالرب يف التمهيد  ،  أمجعوا على أنه جيوز أن يساااااااااتنيب يف ذبح أضاااااااااحيته مسااااااااالماً"
 . 10/18فتح الباري : وينظر ،خالف بني العلماء يف إجازته "

  .5/79بدائع الصنائع ، 8/203ئق البحر الرا، 4/491البناية شرح اهلداية : ينظر (2)
 . 5/252حاشية اجلمل على شرح املنهج  ،8/407اجملموع ، 1/435املهذ  يف فقه اإلمام الشافعي : ينظر (3)
 ، 9/361املغين : ينظر (4)
شي  يف شرح خمتصر خليل للخر ،  " وتكر  االستنابة مع القدرة ":  5/139قال يف لوامع الدرر يف هتك أستار املختصر    (5)

قال يف حتبري  ،  1/664املعونة على مذهب عامل املدينة  ،  فإهنا جتزئه سااااااااواء اسااااااااتنا  بعذر أم ال مع الكراهة"  "  3/43
ويف خمتصااااااار ابن  ..  )وصاااااااح إانبة بلف (  " قوله:  2/347وهو الشااااااارح الوسااااااات لبهرام على خمتصااااااار خليل  ،  املختصااااااار
قاال يف شاااااااااااااارح زروق على منت  ،  املنقول من كتاب املاذاهاب األربعاةوهاذا القول خماالل لالتفااق  ،  ال جتزئاه": عباداحلكم
جواهر الدرر يف حل  :  وينظر.  ".  " واساااااااتنابة الغري بصاااااااريح اللف  جائزة إن ذبح عن املالك اتفاقاً :  1/573الرساااااااالة  

 . 3/439ألفاظ املختصر 
 . بق خترجيهس( 6)
 . 1/664املعونة على مذهب عامل املدينة : ينظر (7)
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 (15)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

 .  (1)العبادات البدنية واألفضل أن يتوىل املستطيع العبادة بنفسهالذبح من   (2

 : الرتجيح
التوكيل لذبح األضحية  -وهللا أعلم-الراجح   للقول ،  إابحة  ينهض  الثاين ال  القول  فدليل 

يف ذبح بعض   لعلي    مث إن توكيل النيب  ،  فالكراهة حكم شرعي ال يثبت إال بدليل  ؛ابلكراهة
   .(2)لكن يشرتط أن يكون الوكيل أميناً ،  حة التوكيلاهلدي دال على إاب 

 . توكيل الكافر لذبح األضحية: الثاين  الفرع 
كما اتفقوا على حتري ،  (3) اتفق الفقهاء على أن للمضحي أن يستعني مبن شاء يف السلخ والتقطيع 

 : أهل الكتاب على قولني  توكيلواختلفوا يف حكم  ،  (4)لذبح األضحية  الكافر غري الكتايب   توكيل
املذهب عند و ،  (5)وهذا القول هو مذهب الشافعية،  الذمي يف ذبح األضحية  توكيليكره  :  القول األول

 . ( 7)وقول عند املالكية،  (6) احلنابلة
 . (9)قول عند احلنابلةو ،  (8)وهو مذهب املالكية،  غري املسلم يف الذبح  توكيلحيرم  : القول الثاين

 
 .  1/664املعونة على مذهب عامل املدينة  ينظر: (1)
 . 5/91شاف القناع عن منت اإلقناع ينظر: ك( 2)
فهما الساااااالم وتقطيع  ،  " وموضااااااع املنع أن يلي الذمي الذبح:  5/139قال يف لوامع الدرر يف هتك أسااااااتار املختصاااااار    (3)

فااإذا أبيح أكاال  ،  )اجملوس( من احليتااان "" وال خالف يف إابحااة مااا صاااااااااااااااادو   :  9/314قااال يف املغين  .  اللحم فال "
شاااااااااارح خمتصاااااااااار خليل  :  وينظر.  صاااااااااايدهم من احليتان فمن اب  أوىل إابحة ما أعانوا على ساااااااااالخه وتقطيعه دون ذحبه

 . 3/43للخرشي 
" وأمجعوا  :  1/321وقال يف  ،  "وأمجعوا أن ذبيحة الكتايب حالل للمسلم":  1/320قال يف اإلقناع يف مسائل اإلمجاع    (4)

يِد  :  9/313يف املغين    وقال ابن قدامة،  اجملوساي والوثين لو ىى هللا مل تؤكل ذبيحته"  أن )أمجع أهل  العلم على حترمِي صاي
"فال جتزئ نيابة كافر جموسااااااي  :  وقال يف جواهر الدرر يف حل ألفاظ املختصاااااار،  إالا ما ال ذكاةي له(،  اجملوساااااايِب وذيبيحِته

" فإن اسااتنا  كافراً غري كتايب مل جتز  األضااحية بال  :  1/684يف شاارح كتا  التلقني  وقال يف روضااة املسااتبني  ،  اتفاقاً"
 . خالف "

 . 5/252حاشية اجلمل على شرح منهج الطال  ، 1/435املهذ  يف فقه اإلمام الشافعي : ينظر (5)
 . 9/360املغين : ينظر( 6)
 . 4/320النوادر والزادات : وينظر جيزئه ": "وقال أشهب يف مدونته: 4/1560قال يف التبصرة  (7)
لوامع الدرر يف هتك  ،  3/439جواهر الدرر يف حل ألفاظ املختصااااااار  ،  3/43شااااااارح خمتصااااااار خليل للخرشاااااااي  :  ينظر  (8)

 . 5/139أستار املختصر 
 .  7/456، الشرح املمتع  5/91 اإلقناع منت عن القناع كشاف،  9/360املغين : ينظر (9)
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 (16)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

 األدلة:
 : أدلة القول األول

وهي موكلة إىل نية املتقرب وإمنا يفتقر الذابح إىل نية الذكاة ،  أن القربة ال تفتقر إىل نية الذابح (1
 .  (1)خاصة

 .  (2) أن من جاز له ذبح غري األضحية جاز له ذبح األضحية كاملسلم   (2

 .  (3)املساجد والقناطرأن الكافر جيوز له أن يتوىل ما كان قربة للمسلم كبناء   (3

 : أدلة القول الثاين
 .  (4) (وال يذبح ضحاايكم إال طاهر ):  الطويل عن النيب    - رضي هللا عنهما- ابن عباس    حديث  (1

 : وجه الداللة
: كما جاء يف احلديث،  واملراد ابلطاهر املسلم، يف احلديث هني عن توكيل غري الطاهر بذبح األضحية

 .  (5))املسلم ال ينجس(
 :  املناقشة

 يناقش استدالهلم من وجهني : 
 األول : احلديث ضعيف ال يصح االحتجاج به . 

 .  (6)يحمل على االستحباباثنياً : لو صح احلديث ف
 .  (7)"لن أستعني مبشرك":  قوله عليه الصالة والسالم (2

 : وجه الداللة
ولنا فيه ،  أخرب أنه ال يستعني مبشرك  والنيب  ،  توكيل الكافر لذبح األضحية من االستعانة به

 . أسوة

 
 . 4/1561التبصرة للخمي : ينظر (1)
 . 9/360املغين ، 6/9تبيني احلقائق : ينظر (2)
 . 9/360املغين ، 6/9تبيني احلقائق : ينظر (3)
 . 1/54رسالة لطيفة يف أحاديث متفرقة ضعيفة : ذكر  املقدسي يف كتابه (4)
ومسلم يف  ،  (283)رقمه    1/65اب  عرق اجلنب وأن املسلم ال ينجس  ،  كتا  الغسل:  خرجه البخاري يف صحيحهأ(  5)

 . (371رقمه ) 1/194اب  الدليل على أن املسلم ال ينجس ، كتا  احليض:  صحيحه
 . 9/360املغين ينظر:  (6)
 ( . 1817رقمه ) 5/200أخرجه مسلم يف صحيحه : كتا  اجلهاد والسري ، اب  كراهة االستعانة يف الغزو بكافر ( 7)
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 (17)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

 :  املناقشة
وأما يف ،  أنه ال يستعني ابملشرك كان عند إرادته غزو الكفار  ميكن أن يناقش أبن إخبار النيب 

يف استعارة   ببعض املشركني يف مواطن منها ما صح من استعانته    غري هذا فقد استعان النيب  
 .  (1)مشرك  الدروع من صفوان بن أمية وهو

 .  (2)فيكون ذلك مبنزلة إتالفه  -على رواية-أن الشحوم حترم علينا مما يذحبونه   (3

 :  املناقشة

 .  (3)بل إن هللا أابح لنا ذابئحهم حلمها وشحمها  سلم حتري الشحوم علينا بذحبهمي  ال  
 .  (4) والكافر ليس من أهل القرب،  أن األضحية قربة (4

 :  املناقشة
  ني: يناقش من وجهميكن أن  

، وكل يف ذبح اهلدي وهو جمزئ عنه فإن النيب  ، أن القربة يف األضحية فيمن ذحبت له: األول
 .  (5) والكافر له أن يتوىل ما كان قربة ملسلم كبناء املساجد والقناطر

 . أن الكتايب قد جاء يف الشرع ما يدل على إابحة ذحبه :  الثاين
 : الرتجيح
؛ فاألوىل للمضحي أن ال يوكل إال مسلما ويكره له أن يوكل كتابيا  القول األول  -وهللا أعلم -الراجح  

وإن كان كتابيا أبيحت ذبيحته ومل ،  وأما الذابح إن كان مسلماً أجر بنيته،  فإن نية القربة حتصل من املضحي
وأن ،  وكيفية الذكاة الشرعيةوال بد عند إانبة الكافر أن ي عرف أبحكام األضحية  ،  يؤجر على الذبح لكفره

 . يراعى أن يكون أميناً حىت يكون ذحبه على ما شرع هللا
 

 
(، واحلاكم يف  11رقمه )  8/22لضاااياء املقدساااي يف األحاديث املختارة  من صااافوان أخرجه ا  حديث اساااتعارة النيب  (  1)

(، والنساااااائي يف  2313رقمه )  2/47املساااااتدرك: كتا  البيوع، ال جيوز المرأة أمر يف ماهلا إذا ملك زوجها عصااااامتها  
تضاامني العارية  ، وأبو داود يف سااننه: كتا  اإلجارة، اب  يف  5/332الكرب : كتا  العارية والوديعة، تضاامني العارية  

 (. 1513رقمه ) 5/344(، وصححه األلبا  يف إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل 3562رقمه )  3/321
 . 9/360املغين ينظر:  (2)
 . 9/360املغين ينظر:  (3)
 . 3/28املسائل الفقهية من كتا  الروايتني والوجهني ، 3/43شرح خمتصر خليل للخرشي ينظر:  (4)
 . 7/43، شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي 3/256، املبدع يف شرح املقنع 6/9تبيني احلقائق ينظر: ( 5)
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 (18)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

  
 

 حكم التوكيل يف توزيع حلم األضحية : املطلب الثالث

 : يدل على ذلك،  (1)ال خالف بني العلماء على إابحة التوكيل يف توزيع حلوم األضاحي
علي  و ق   عنه-ل  هللا  هللاأمرين  "  - رضي  حنرت أن      رسول  اليت  البدن  جبالل  أتصدق 

   (2)وجبلودها"

 : وجه الداللة
" وفيه أن له أن يويل قسم حلومها :  (3)قال ابن بطال يف شرح صحيح البخاري عند شرحه هلذا احلديث

 .  (4)من شاء "
 

 

 
فمن اب  أوىل اتفااقهم على إابحاة توزيع حلوم    -كماا ساااااااااااااابق-ؤخاذ هاذا من اتفااقهم على إابحاة التوكيال يف الاذبح ي( 1)

 . األضاحي
كتا   :  ومساالم يف صااحيحه،  (1707رقمه )  2/170ن  اب  اجلالل للبد، كتا  احلج:  خرجه البخاري يف صااحيحهأ(  2)

 . (1317رقمه ) 4/87اب  يف الصدقة بلحوم اهلدي وجلودها وجالهلا ، احلج
(3 )4/385 . 
 . 5/321نيل األوطار : ينظرو  (4)
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 (19)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

   املبحث الثاني

 ذبح األضحية يف غري بلد املضحي حكم 

األصاال أن املضااحي يذبح أضااحيته يف بلد ، لكن من أراد أن يضااحي يف غري بلد  فما هي الساانن   

وهال املعترب يف وقات الاذبح  اليت تفوت باذحباه يف غري بلاد ؟ مث هال يبااح لاه الاذبح يف بلاد آخر غري بلاد ؟  

أن يعطي بلد األضاااحية أم بلد املضاااحي؟ فإن كان بلد األضاااحية أهلها كفار أو غالبهم فهل للمضاااحي  

 الكفار من حلم األضحية؟ بيان هذ  املسائل من خالل املطالب التالية:

  السنن اليت تفوت بالذبح يف غري بلد املضحي: األولاملطلب 

ال   ، وبعض هذه السننينبغي للمضحي مراعاهتا  اليت  نص الفقهاء على عدد من السنن  
 : هذه السنن هيو ،  ميكن أن تتحقق ملن وكل بذبح أضحيته يف بلد غري بلده 

 . أن يتوىل املضحي ذبح أضحيته بنفسهأوالً: 

واستدلوا على ،  (1)اتفق الفقهاء على أن من السنة أن يتوىل املضحي ذبح أضحيته بنفسه
 : ذلك مبا أييت

 .  (2)مث أعطى عليا فنحر ما غرب(، حنر ثالاث وستني بيده )أن النيب :  عن جابر   (أ
 : وجه الداللة

الذبح بنفسه مع ما هو فيه من شغل احلج دل على فضيلة أن يتوىل   ملا توىل النيب  
 . املضحي الذبح بنفسه

 
الدقائق  البحر الرائق شاااااارح كنز  ،  2/190اجلوهرة النرية على خمتصاااااار القدور  :  نظر أيضاااااااً كما ساااااابق اإلشااااااارة لذلك وي(  1)

روضاة املساتبني يف  ،  176الكايف يف فقه أهل املدينة    ،5/252(  اجلمل  حاشاية  مع)  الطال   منهج  شارح،  8/328
الروض املربع )مع حاشاااااااااية ابن  ،  1/472الكايف يف فقه ابن حنبل  ،  4/155الذخرية  ،  1/683شااااااااارح كتا  التلقني  

 . 4/228قاسم( 
 . بق خترجيهس( 2)
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 (20)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

   .(1)واألفضل يف العبادة أن يتوالها بنفسه من أن يوكل غريه  عبادة الذبح  أن    (  

أن إن كان املضحي ال حيسن الذبح فوكل غريه بذبح أضحيته فيستحب له  ،  أن يشهد الذبح  اثنياً:
 : والدليل على ذلك،  (2)يشهد ذبح أضحيته

 قومي):  -رضي هللا عنها-   لفاطمة    هللا  رسول  قال:  قال    اخلدري  سعيد   أيب حديث  
 ،(ذنوبك  من   سلف  ما  لك   يغفر   دمها  من   تقطر   قطرة   أبول   لك   فإن  ؛فاشهديها  أضحيتك   إىل 

 وللمسلمني  لنا   بل ):  قال  "   ؟عامة  وللمسلمني  لنا   أو   خاصة   البيت   أهل  لنا   هذا  ، هللا  رسول   اي ":  قالت
 .  (3) (عامة

 : وجه الداللة من احلديث
وبيانه الفضل العظيم لألضحية حلثها على شهود  ،  فاطمة أبن تشهد أضحيتها  إرشاد النيب  

 .  (4)األضحية

،  (5) أضحيتهاتفق الفقهاء على أن املضحي مأمور أن أيكل من حلم    ،أن أيكل من أضحيتهاثلثاً:  
 : واختلفوا يف األمر هل حيمل على اإلابحة أم االستحباب أم الوجوب على ثالثة أقوال

 : القول األول

 
  مع)  الطال   منهج شاارح  ،8/328  الدقائق  كنز  شاارح  الرائق  البحر  ،2/190  القدور  خمتصاار  على  النرية  اجلوهرة:  ينظر(  1)

 . 5/252( اجلمل حاشية
،  5/128، لوامع الدرر يف هتك أسااااتار املختصاااار  12/18املبسااااو     ،8/328  الدقائق  كنز  شاااارح  الرائق  البحر:  ينظر(  2)

الكايف يف فقه ابن حنبل    ،5/252(  اجلمل  حاشية  مع)  الطال   منهج  شرح،  1/435املهذ  يف فقه اإلمام الشافعي  
 . 3/257، املبدع يف شرح املقنع 2 1/472

أخرجه احلاكم يف املسااااااااااتدرك على الصااااااااااحيحني كتا  األضاااااااااااحي، يغفر ملن يضااااااااااحي عند أول قطرة تقطر من الدم  (  3)
(، وله شاااااااااهد من حديث عمران بن حصااااااااني: أخرجه الطربا  يف املعجم الكبري: اب  العني،  7620رقمه )  4/222

ج، مجااع أبوا  اهلادي، اب  ما  (، والبيهقي يف الساااااااااااااانن الكرب : كتاا  احل600رقماه )  18/239من اىاه عمران..  
(، وشااااهد عن الزهري أخرجه عبدالرزاق  10336رقمه )  5/238يساااتحب من ذبح صااااحب النسااايكة نسااايكته بيد   

، وضاااااعفه األلبا  يف سااااالساااالة  4/388يف مصااااانفه: كتا  املناساااااك، اب  فضااااال الضاااااحاا واهلدي وهل يذبح احملرم،  
 . 2/15األمة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف 

ويف هذا العصاااار ومع التطور اهلائل يف وسااااائل التواصاااال حبيث نكن للمضااااحي أن ينظر إىل أضااااحيته وهي تذبح وإن  (  4)
كانت يف أبعد البالد عنه، فيمكن أن يقال أبن من مل يساااتطع أن يشاااهد أضاااحيته فاألوىل له أن يتابع ذحبها عرب هذ  

 ة من استشعار هذ  العبادة واستحضار فضلها وعظيم فضل هللا عليه هبا. الوسائل احلديثة، ملا حيصل له ابملتابع
 . 18/197اية املطلب يف دراية املذهب هن، 1/438داية اجملتهد بينظر: ( 5)
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 (21)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

واملذهب عند   (2) ومذهب املالكية  (1) وهو املذهب عند احلنفية،  أكل املضحي من أضحيته مستحب  
   .(4) واحلنابلة  (3) الشافعية

 : القول الثاين
 .  (6) واملالكية  (5)وهو قول يف مذهب الشافعية،  أضحيته واجبأكل املضحي من 

 : القول الثالث
   .(8) والشافعية،  (7)وهو قول يف مذهب احلنفية،  األكل من األضحية مباح وليس بواجب

 : األدلة
 : أدلة القول األول

أَيتنَي من ك ل َفج َعميق لَيشَهد وا  ﴿َوأَذن يف الناس ابحَلج أَيت وَك رَجااًل َوَعَلى ك ل َضامر  :  قوله تعاىل (1
َمَنافَع هَل م َوَيذك ر وا اسَم هللا يف َأايم َمعل وَمات َعَلى َما َرَزقَ ه م من هَبيَمة األنَعام َفك ل وا منَها َوَأطعم وا 

   .(9)الَبائَس الَفقري﴾

 فَاذك ر وا اسَم هللا َعَليَها َصَواف فَإَذا  وقوله تعاىل ﴿َوالب دَن َجَعلَناَها َلك م من َشَعائر هللا َلك م فيَها َخري   (2

 
، شاااااارح خمتصاااااار  4/484، البناية شاااااارح اهلداية  1/181  ، اهلداية يف شاااااارح بداية املبتدي5/80بدائع الصاااااانائع  ينظر:  (  1)

 . 5/76، املبسو  7/337الطحاوي 
  الثمر  ،1/576  العدوي  حاشاية،  1/383  القريوا   زيد  أيب  أبن  رساالة  على  الدوا   الفواكه،  4/1566ينظر: التبصارة  (  2)

 . 1/667، املعونة على مذهب عامل املدينة 397  القريوا  زيد أيب ابن رسالة شرح الدا 
  املطلاب هنااياة  ،8/413  املهاذ   شاااااااااااااارح  اجملموع  ،12/110 الوجيز  شاااااااااااااارح  العزيز،  15/266  احلااوي الكبريينظر:  ( 3)

  .12/107العزيز شرح الوجيز  ،18/199
 . 3/271، املبدع يف شرح املقنع 9/355 املغينينظر: ( 4)
 قاال. "جياب أكلاه فلو أطعم كلاه الفقراء مل جيز ": " وقاال أبو حفص بن الوكيال 3/529ر املاذهاب للروا   حبينظر:  ( 5)

  الوجو  على  يضاااامن  مل  أيكل  ومل  فهطعم  األكل  دون  الصاااادقة  على  منها  اقتصااااار   كان  فإن: "4/214  الكبري  احلاوي  يف
  لألكل  اساتحقاقه  ألن  نفساه  حق  يف  الغرم  يلزمه املهمث، ومل  إىل  األكل  ترك  يف  نسابه  األكل  بوجو   قال  من  الثالثة، ألن

 ". به اإلجحاف من فيه ملا الغرم حكم عن فخرج به رفق
 . 15/266أنه وجه  ذكر يف احلاوي الكبري، 1/438داية اجملتهد بينظر: ( 6)
 . 4/484، البناية شرح اهلداية 4/76املبسو  ، 7/337شرح خمتصر الطحاوي : نظري( 7)
  الشاااااافعي  اإلمام  فقه  يف  التهذيب  ،7/149  املذهب  يف  الوسااااايت  ،2/190  القدوري  خمتصااااار  على  النرية  اجلوهرةينظر:  (  8)

8/44 . 
 . 28-27 نسورة: احلج، اآليتا( 9)
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 (22)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

عرَت﴾
 
 .  (1)َوَجَبت ج ن وب  َها َفك ل وا منَها َوَأطعم وا الَقانَع َوامل

 : وجه الداللة
   .(2)وأقل أحوال األمر االستحباب،  قوله تعاىل )فكلوا منها ( أمر ابألكل منها

 
 : أدلة القول الثاين

 
ابحَلج أَيت وَك رَجااًل َوَعَلى ك ل َضامر أَيتنَي من ك ل َفج َعميق لَيشَهد وا    قوله تعاىل ﴿َوأَذن يف الناس  (1

َمَنافَع هَل م َوَيذك ر وا اسَم هللا يف َأايم َمعل وَمات َعَلى َما َرَزقَ ه م من هَبيَمة األنَعام َفك ل وا منَها َوَأطعم وا 
   (3)الَبائَس الَفقري﴾

﴿َوالب دَن َجَعلَناَها َلك م من َشَعائر هللا َلك م فيَها َخري  فَاذك ر وا اسَم هللا َعَليَها َصَواف فَإَذا وقوله تعاىل   (2
عرَت﴾

 
 .  (4)َوَجَبت ج ن وب  َها َفك ل وا منَها َوَأطعم وا الَقانَع َوامل

 : وجه الداللة
 . واألمر يقتضي الوجوب، قوله تعاىل )فكلوا منها ( أمر

 :  املناقشة
أمر اقرتن بقرائن تصرفه من الوجوب ،  "فكلوا منها ":  نوقش استدالهلم بقوله تعاىل يف اآلية
أو حيمل على ،  والقربة يف إطعام الفقري ال يف أكله،  إىل غريه منها أن املقصود ابألضحية القربة

 .  (5) اإلابحة ألنه أمر بعد حظر
مر علياً أن أيتيه من كل بدنة ببضعة مث أمر هبا فطبخت وأ ،  حنر يف حجة مائة بدنة  أن رسول هللا   (3

   .(6) وحسا من مرقها، فأكل من حلمها

 : وجه الداللة

 
 . 36سورة: احلج، من اآلية رقم: ( 1)
 12/110 الوجيز شرح العزيز( 2)
 . 28-27 ناآليتا ،احلج: ةسور ( 3)
 . 36: رقم اآلية من ،احلج: سورة( 4)
 .3/529ر املذهب للروا  حبينظر: ( 5)
أخرجه مساالم يف صااحيحه: كتا  احلج، اب    ذكر هذا جابر رضااي هللا عنه يف حديثه الطويل يف صاافة حج النيب  (  6)

 (. 1218رقمه )  4/38حجة النيب 
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 (23)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

 .  (1) من كل بدنة مع كثرهتا دل على وجوب أكله منها النيب أكل  
 :  املناقشة

ال حتمل مجيعها على الوجوب بل منها ماهو واجب   ميكن أن يناقش أبن أفعال النيب  
 . ومنها ما هو مستحب

   (2))إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته(:  قال  أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب   عن (4

)من ضحى منكم فال يصبحن بعد   : قال النيب  :  قال   - رضي هللا عنه-سلمة بن األكوع    عن (5
؟ لنا عام املاضينفعل كما فع:  قالوا اي رسول هللا،  فلما كان العام املقبل.  اثلثة ويف بيته منه شيء

  .(3)فإن ذلك العام كان ابلناس جهد فأردت أن تعينوا فيها(؛  وادخروا،  وأطعموا،  كلوا:  قال

 : وجه الداللة من احلديثني السابقني
 . أمر واألمر يقتضي الوجوب،  كلوا:   قوله  

 :  املناقشة
 . األمر عن الوجوب وهي قرينة تصرف  ،  ميكن أن يناقش أبن األمر يف احلديث ورد بعد النهي

 
 : أدلة القول الثالث

   (4) ﴾  هئ مئ خئ حئ جئ يي}قال تعاىل:   (1

 : وجه الداللة
 .  (5) وليس بواجب، فدل على أن أكلنا منها مباح،  ومل جيعلها علينا، فجعلها لنا

 
 . 15/267 الكبرياحلاوي ينظر: ( 1)
(، وله شاااهد من حديث ابن  9155رقمه )  2/1905أخرجه اإلمام أمحد يف مسااند : مسااند أيب هريرة رضااي هللا عنه  (  2)

ديث عبدهللا  عباس بلف  )ليهكل كل رجل من اضاااااااحيته( أخرجه الطربا  يف الكبري: اب  العني، من اىه عبدهللا، أحا
: "رجااااالااااه رجااااال  4/25(، قااااال اهليثمي يف جممع الزوائااااد ومنبع الفوائااااد  12710رقمااااه )  12/142بن العباااااس..  

 الصحيح". 
رقمه    7/103أخرجه البخاري يف صااااااااااحيحه: كتا  األضاااااااااااحي، اب  ما يؤكل من حلوم األضاااااااااااحي وما يتزود منها  (  3)

ن ما كان من النهي عن أكل حلوم األضااااحي بعد ثال   (، ومسااالم يف صاااحيحه: كتا  األضااااحي، اب  بيا5569)
 (. 1974رقمه ) 6/81وبيان نسخه 

 .   36ة : احلج ، من اآلية رقم  سور ( 4) 
 .  15/268 الكبري احلاوي ،8/413 اجملموعينظر: ( 5)
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 (24)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

   (1) ﴿َلن يَ َناَل هللَا حل  وم َها َواَل دَماؤ َها َوَلكن يَ َنال ه  التقَوى﴾:  قول هللا تعاىل (2

 : وجه الداللة

 .   (2)التقوى بعد اإلراقة دون األكل والصدقة  من الذبح   قصود امل  أن هللا سبحانه بني أن
﴿ك ل وا من ََثَره :  جار جمرى قوله يف الزكاة    (3)﴿َفك ل وا منَها َوَأطعم وا﴾:  أن قوله تعاىل يف الضحااي (3

كذلك األكل من ،  فلما كان أكله مباحاً واإليتاء واجباً    ،  (4) إَذا أَثََر َوآت وا َحقه  يَوَم َحَصاده﴾
 .   (5)األضحية مباح واإلطعام واجب

   (6) "من شاء فليقتطع"  :  وقال،  مخس بدانت ومل أيكل منهن شيئا  النيب    حنر (4
 .  (7)واإلسقاط  االستبقاء  بني  فيها  خمري  اإلنسان   حقوق حلم األضحية حق للمضحي و  (5

   .(8) إراقة دم على وجه القربة فلم جيب األكل منها كالعقيقة   ذبح األضحية (6
ع يف كاألمر ابألكل من الثمار والزر ،  لالستحباب أو اإلابحة  األمر يف قوله تعاىل )فكلوا منها(   (7

 .  (9) ﴿ك ل وا من ََثَره إَذا أَثََر﴾قوله تعاىل  
 : الرتجيح
وذلك ملا ذكر من األدلة ،  املضحي من أضحيتهالقول ابستحباب أكل    -وهللا أعلم -الراجح  

يف األدلة على االستحباب نظراً ملا  ل األمر  ومح م ، الكثرية الصارفة لألمر الوارد ابألكل عن الوجوب
النيب   السنة من حرص  من األكل من هدية مع كثرة اهلدي وانشغاله عليه الصالة   ثبت يف 

 . والسالم بشعائر احلج
 

 
 .   37ورة : احلج ، من اآلية رقم  س( 1) 
 .   15/268نظر: احلاوي الكبري ي( 2) 
 .   28ورة : احلج ، من اآلية رقم  س( 3) 
 .   141ة: األنعام ، من اآلية رقم :  سور ( 4) 
 .   15/268: احلاوي الكبري ينظر ( 5) 
  7/199ولفظة : "من شاء فليقتطع" ، مل أطلع على من خرجها سو  البغوي يف شرح السنة    .  9/355املغين  ينظر:    (6)

 ( 1958رقمه  ) 
  .15/268 الكبري احلاوي ينظر:( 7)
  .9/355املغين  ،455-4/454 الشافعي اإلمام مذهب يف البيانينظر: ( 8)
 .  7/27، شرح الزركشي  9/355، وينظر: املغين  141األنعام، من اآلية رقم: سورة: ( 9)
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 (25)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

 م الذبح يف غري بلد املضحيحك: املطلب الثاني

من كان يقيم يف بلد مث أراد أن يوكل غري  لذبح أضحيته يف بلد آخر غري البلد اليت يقيم فيها فهل يباح 
 له ذلك؟ 

 اختلل الفقهاء يف هذ  املسهلة على قولني: 

يذحبها يف القول األول: يباح للمضحي أن يوكل من يذبح أضحيته عنه خارج بلد ، واألوىل له أن  
احلنفية وهو مذهب  الشافعية  ، (1)بلد ،  عند  ابز  ،(2)واملذهب  ابن  الشيم  أفىت ىاحة  القول  ،  (3) وهبذا 

 
  عنه، فإنه  يضاااااحوا  أن  إليهم  آخر، فكتب  مصااااار  يف  وأهله  مصااااار  يف  كان  إذا  الرجل  : "5/665قال يف احمليت الربها   (  1)

  إرشااد  أو  اخلالص  الدين، وينظر:  "فيه  يذبح  الذي  املصار  يف  اإلمام  صاالة  بعد  يضاحوا  أن  الذبيحة، فينبغي  مكان  يعترب
  .534  االختصار غاية حل يف األخيار كفاية  ،5/29 احلق دين إىل اخللق

  األنصاااااااااري  زكرا  اإلسااااااااالم  لشاااااااايم"  الوردية  البهجة  شاااااااارح  يف  البهية  الغرر على  حاشاااااااايته"  يف  العبادي قاساااااااام  ابن  قال(  2)
: " وقد ظن بعض الطلبة أن شار  إجزاء األضاحية ذحبها ببلد املضاحي حىت نتنع على من أراد األضاحية أن  5/170

يوكل من يذبح عنه ببلد آخر، والظاهر أن هذا وهم بل ال يتعني أن يكون الذبح ببلد املضاااااااااااااحي، بل أي مكان ذبح  
قر  مكان إليه  أقله عن فقراء ذلك املكان أو فقراء  فيه بنفسااااااااه أو انئبه من بلد  أو بلد أخر  أو ابدية أجزأ، وامتنع ن

 إن مل يكن به فقراء". 
على أن الساااانة    وانصاااافقد    ؛أما املالكية فلم أجد هلم نصااااا يف املسااااهلة ، ونكن أن يفهم من بعض نصااااو  املالكية اإلابحة

عذر كر ، ومل يشاااارتطوا  ضااااحيته بنفسااااه فإن كان له عذر وأان  أبيح له ذلك، وإن أان  من غري  أللمضااااحي أن يذبح  
أن مذهب املالكية إابحة ذبح األضااااحية خارج بلد املضااااحي،    -وهللا أعلم-أن يكون الذبح يف بلد املضااااحي، فيظهر  

، التاج واإلكليل  4/373مواهب اجلليل  ينظر:    ألهنم مل ينصاااوا على املنع من ذلك عند احلديث عن التوكيل يف الذبح.
 .  4/372ملختصر خليل 

على إابحة اإلانبة يف ذبح األضاحية، ومل يشارتطوا أن    في فهم من بعض نصاوصاهم اإلابحة كذلك، حيث نصاوا  نابلةاحلوأما    
 .3/56، املبدع 9/360يكون الذبح يف بلد املضحي. ينظر: املغين 

 
(3  )https: //binbaz. org. sa/  قال: "ولكن يف بيته أفضاال، وإذا أحب أن يذبح ضااحاا   هااااااااااااااااا  13/2/1442  اتريم

 أخر  يف حمل فقراء يف بلد أخر  فله أجر ذلك، ألن هذا من الصدقات ". 
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 (26)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

  ، (3)دار اإلفتاء ابألردن   منو   ،    (2)من دار اإلفتاء املصرية  وصدرت به الفتو   ،(1)والشيم عبدهللا بن جربين
   .(4)واهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف يف اإلمارات العربية املتحدة

وهو   املضحي،  بلد  خارج  األضحية  ذبح  حيرم  الثا :  الشافعية  قولالقول  تعين  عند  ت  إذا 

 
  وهتدي  وأتكل  عليه  وتساااااامي  الذبح  لتحضاااااار  ،املضااااااحي  فيه  الذي  البلد  يف  الذبح  األفضاااااال:  جربين  ابن  الشاااااايم  وقال(  1)

  يعوزهم  الذين  الفقرية  البالد  من  حيتاجها  ملن  إرساهلا  جاز..  فقراء  فيه  وجدي  وال  غنيا  البلد  كان  إن  لكن  ،أثالاث  وتتصدق
 .( الشيم موقع. )األضحية لذبح الشرو  توافر من التهكد من بد وال اللحم

 (2 )http://www.fatawa.com/   م. 15/12/2017املوقع م ، اتريم النشر يف  2010، لسنة   338رقم الفنتو 
  ،ها https: //www. aliftaa. jo/ 13/2/1442 ابألردن اإلفتاء دار( 3)
 /https: //www. awqaf. gov. ae ،م 2020 يوليو 29 اتريم ،122349 رقم الفتو ( 4)
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 (27)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

 . (3) والشيم صاحل الفوزان   (2)وهبذا القول أفىت الشيم ابن عثيمني،  (1) األضحية

 
املمنوع نقله هو ما عني لألضحية  : "مث إنه علم مما تقرر أن  2/380قال يف إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني  (  1)

بنذر، أو القدر الذي جيب التصدق به من اللحم يف األضحية املندوبة، وأما نقل دراهم من بلد إىل بلد أخر  ليشرت   
 .2/496 الطالبني روضة ،15/262 للماوردي احلاوي: ينظرهبا أضحية فيها فهو جائز ". و 

لذي يظهر من نصااوصااهم املنع من نقل األضااحية إذا تعينت بنذر ، أما التوكيل  للشااافعية قول ابملنع من نقل األضااحية ، وا  
ذكرت أبن هذا وجه عند الشاااافعية حبساااب فهم بشاااراء األضاااحية خارج البالد فقد نص بعض الشاااافعية على إابحته ،  

  غاية حل  يف  األخيار  كفايةيف    قالبعض فقهاء الشااااااااااااااافعية، كما ساااااااااااااابق النقل عن العبادي يف حاشااااااااااااااية على الغرر،  
  هنا  والصحيح  الزكاة  نقل  من  خترجيا  وجهان  األضحية  نقل  ويف  املضحي  بلد  التضحية  حمل(  فرع): "534   االختصار

  موضاعه  أم  بلد   أكان  ساواء  ،املضاحي  موضاع  التضاحية  حمل":  8/425 املهذ   شارح  اجملموع  يف  النووي  ". وقالاجلواز
 "، . ه. أ الزكاة نقل من ً خترجيا وغري  الرافعي حكامها ،وجهان األضحية نقل ويف ،السفر من

يف فتاو  الشااااااايم ذكر أن التضاااااااحية خارج البالد ال جيوز ، وقال يف موضاااااااع آخر : من اخلطه ، وقال موضاااااااع آخر:  (  2)
 غلت.

والسااااااااااااؤال هو: هل ترون فضاااااااااااايلتكم جواز هذا العمل ببعث قيمة    : "  25/61جمموع فتاو  ورسااااااااااااائل العثيمني  قال يف   
األضااااحي إىل هذ  اللجنة لتتوىل شاااراء ذابئح األضااااحي وذحبها وتوزيعها على خميمات املهاجرين من األفغان؟ وفقكم  

 هللا والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
  ال أر  جواز بعث قيمة األضااااحي إىل هذ  اللجنة لتتوىل شاااراء  ،وعليكم الساااالم ورمحة هللا وبركاته  ،بسااام هللا الرمحن الرحيم

 .. " األضاحي يف بلد آخر
قال : "نقل األضااااااااااااحي إىل اخلارج غلت .." مث قال: "فكيل  ادع أنفسااااااااااانا ونذهب    25/73ويف فتو  أخر  للشااااااااااايم  

وهلذا كان من اخلطه أن يصااااااااارف اإلنساااااااااان دراهم  "    25/195أبضااااااااااحينا إىل مكان آخر" ، وقال يف موضاااااااااع آخر  
 ضحية يف بلد ؛ ألن هذا يعين ترك شعرية من شعائر اإلسالم" .االضاحي إىل اجلهاد يف أفغانستان ، ويدع األ

وييساتثين الشايم من هذ  املساهلة مالو كان املضاحي يف بلد وأهله يف بلد آخر، فإن األوىل يف حقه أن يضاحي يف البلد اليت    
آخر،    بلد  يف  وأهله  بلد  يف  اإلنسااااااااان  كان  إذا: "  25/77فيها أهله، قال رمحه هللا يف جمموع فتاو  ورسااااااااائل العثيمني  

  بلد  يف  ضاااااااحى  لو  هبا، ألنه  ويتمتعوا  ابألضاااااااحية  أهله  يسااااااار  أهله، حىت  عند  عنه  يضاااااااحي  من  يوكل  أن  عليه  حرج  فال
ا  يعرف ال  األضااااااااااااااحياة، ور اا أيكال  الاذي فمن  الغرباة   بقيمة  فليبعاث  أهال  لاه  من  أن نر   علياه، فلاذلاك  يتصاااااااااااااادق أحادي

 "هناك ويضحوا أهله إىل األضحية
ذكر الشااااااايم يف فتاوا  ما يدل على أن رأي الشااااااايم حترمي التوكيل لذبح األضاااااااحية خارج البالد ، فقال : هذا خالف  (  3)

الساااااااااانة ، وتغيري للعبادة ، الواجب ترك هذا التصاااااااااارف وقال : هو تغيري للعبادة ، فهذ  العبارات وغريها تدل على أن  
هااااااااااااااااا:  27/11/1423( يف  1878تاو  جملة الدعوة العدد )قال الشاايم يف فالشاايم ير  التحرمي ، وهذا نص فتوا  ،  

:  املضاااااااااحي   بيت عن  وبعيداً   البلد خارج  لتذبح  اخلريية  للجمعيات  األضاااااااااحية  مثن  دفع  من  الناس  بعض  أحدثه  ما  وأما"
  بلد  ويف  ،البيوت  يف  األضااااااااااااحي  تذبح  وأن  ،التصااااااااااارف هذا  ترك:  فالواجب  ،للعبادة  تغيري  وهو  ،السااااااااااانة  خالف فهذا
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 (28)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

 : األدلة

 أدلة القول األول: 

 أوال: دليل استحبا  الذبح يف بلد : 

ووضع ،  ومسى وكرب،  ذحبهما بيده،  بكبشني أملحني أقرنني   )ضحى النيب  :  قال  عن أنس   (1
   (1) رجله على صفاحهما(

 . أضحيته يف بلد ، فيستحب للمضحي أن يضحي يف بلد  أتسيا ابلنيب    وجه الداللة: ذبح النيب  

 اثنياً: دليل إابحة التوكيل للذبح خارج بلد : 

قياس ذبح األضحية خارج البالد بنقل الزكاة خارج بلد املزكي، فإذا أبيح نقل الزكاة وهي واجبة،   (1
   .(2)فمن اب  أوىل إابحة نقل األضحية وهي مستحبة

نع من الذبح خارج نكن أن يستدل هلم أبن التوكيل يف الذبح مباح، ومل يرد يف الكتا  والسنة امل (2
 البالد، واألصل اإلابحة. 

 أدلة القول الثا : 

   (3) ﴾ مئ خئ حئ جئ يي }قال تعاىل:   (1

وجه الداللة: أن يف التوكيل للذبح خارج البالد تعطيل هلذ  اآلية حيث جاء األمر يف اآلية ابألكل 
، كما أن (4) نكنه األكل منهامن األضحية واإلطعام منها، ومن وكل غري  بذبح أضحيته خارج بلد  مل  

 
  فإ   ،اإلحدا  هذا  حصااال  حىت  هللا  رساااول عهد  من  املسااالمني  عمل  عليه  وكما  ،الساااناة  عليه  دلت  كما  ،املضاااحي
  الصااااااااااااالة  عليه  وقال  (،  رد فهو  منه  ليس  ما هذا  أمران  يف  أحد   من: )    النيب  قال  وقد  ،بدعة  يكون  أن أخشاااااااااااااى
:  احملتاجني   على  يتصااادق  أن  أراد  ومن(.    ضااااللة  بدعة  وكل  ،بدعة  حمدثة  كل  فإن  ،األمور  وحمداثت  وإاكم: )والساااالم

 " .الصدقة ابسم الشرعي وجهها عن العبادة تغري وال ،مفتوح الصدقة فبا 
 
 سبق خترجيه. ( 1)
 . 1/547أسىن املطالب يف شرح روض الطالب ينظر: ( 2)
 . 28سورة: احلج، من اآلية رقم: ( 3)
  .62 – 25/61جمموع فتاو  ورسائل العثيمني ينظر: ( 4)
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 (29)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

قطعة،   بعري  كل  من  يؤخذ  أن    النيب   أمر  وقدبعض العلماء ذهبوا إىل وجو  األكل من األضحية،  
 مما   اإلنسان  أكل   أتكد   على  يدل  وهذا   ،مرقها  من  وشر   حلمها  من  وطبخت، فهكل  قدر   يف   فجعلت 

 .(1)آخر؟   بلد   إىل  القيمة   أرسلت   إذا  يفوت  بذحبه، وهذا  هللا   إىل  تقر 

 املناقشة:  

نكن أن يناقا أبن األكل من األضحية سنة وليس بواجب، فمن مل أيكل منها لسفر 
 أو عذر فال حرج عليه. 

ووضع ،  ومسى وكرب،  ذحبهما بيده،  بكبشني أملحني أقرنني   )ضحى النيب  :  قال  عن أنس   (2
   (2) رجله على صفاحهما(
   (3).  هلم    النيب   تفرغ  إىل  حاجة   يف والناس  كان يذبح أضحيتيه بنفسه  وجه الداللة: أن النيب  

 املناقشة:  

نكن أن يناقا أبن هذا يدل على أن األوىل للمضحي أن يذبح أضحيته بنفسه، وأما التوكيل  
 ليذبح ما بقي.   علياب    فقد وكل النيب  

هذا يؤدي إىل تعطيل شعرية األضاحي يف البالد اإلسالمية، والشرع احلكيم له نظر يف أن تنتشر   (3
 .   (4) شعائر اإلسالم

 املناقشة:  

  يناقا استدالهلم من وجهني نكن أن  

أن القول إبابحة الذبح يف غري بلد املضحي ال يعين أال يذبح أحد يف بلد  بل سيذبح :  األول  الوجه 
 من شاء أضحيته يف بلد . 

 
 . 62 – 25/61العثيمني الشيم حممد بن صاحل جمموع فتاو  ورسائل ينظر: ( 1)
 سبق خترجيه. ( 2)
 . 25/62الشيم حممد بن صاحل العثيمني ورسائل جمموع فتاو  ينظر: ( 3)
 .    62-25/61نظر: جمموع فتاو  ورسائل الشيم حممد بن صاحل العثيمني ي( 4) 
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 (30)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

بل إن ظهور  أكثر من لو منع من الذبح يف   ، منتل  غري   ابق   الشعرية   إظهار  نأ: الثا   الوجه 
فإذا ذحبت  قيمة األضحية  فقراء ال نلكون  بلد أهلها  املضحي، كمن ذبح أضحيته يف  بلد  غري 

 ضحاا األغنياء بينهم صار يف هذا إظهاراً لشعرية األضحية يف هذا البلد. 

 يفوت   هبا، وهذا  يذكروهمو   ذريتهم  هبا  يضحي   أن   حيبون  املوصني  فإن   وصاا   كانت  إذا  األضاحي   أن (4
 .  (1)   أخر   بالد  إىل  القيمة  إبرسال

 املناقشة:  

 نكن أن يناقا من وجهني: 

 األول: أن أكثر األضاحي ليست من الوصاا فال يعمم احلكم ابملنع يف مجيع األضاحي. 

تذبح  أبن  أوصى  املوصي  يكون  فقد  املوصي،  بلف   مرتبت  ابلوصية  القيام  أن  الثا : 
 أضحيته ببلد آخر غري البالد اليت يقيم به الوصي. 

 بعري  كل  من  يؤخذ أن  النيب  أمر وقدأن بعض العلماء ذهبوا إىل وجو  األكل من األضحية،  (5
 أكل   أتكد  على   يدل   وهذا  ، مرقها  من وشر    حلمها  من  وطبخت، فهكل  قدر   يف  قطعة، فجعلت

 .  (2)آخر؟ بلد   إىل  القيمة  أرسلت   إذا  يفوت   بذحبه، وهذا  هللا   إىل  تقر    مما   اإلنسان 

 املناقشة:  

نكن أن يناقا أبن الصحيح عدم وجو  األكل من األضحية، وأن األكل منها مستحب 
 وليس بواجب. 

 
 .62 – 25/61العثيمني الشيم حممد بن صاحل جمموع فتاو  ورسائل ينظر:  (1)
 . 62 –  25/61العثيمني الشيم حممد بن صاحل جمموع فتاو  ورسائل ينظر: ( 2) 
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 (31)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

ې  چ يف األضحية هو التقر  إىل هللا تعاىل ابلذبح، كما قال تعاىل:    أهم ما اعتنت به الشريعة أن   (6

فالتوكيل ابلذبح خارج البالد يفوت املقصود   ،  (1) چې ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ
   . (2)من األضحية

 املناقشة:  

 نكن أن يناقا أبن الذبح كائن من املضحي بنفسه أو ابلوكيل الذي وكله ابلذبح عنه. 

   . (3) أن املضحي ال يدري من يذحبها، وال يدري هل يسمي عليها أم ال. وال يدري كيل يوزعها   (7

 املناقشة:  

حلمد وهم كثري وهلل ا-نكن أن يناقا أبن على املضحي أن ال يوكل إال من يثق بدينه وأمانته
 كما أن هذا نكن أن يقال يف من وكل من يذبح عنه يف بلد .   -يف األمة

 الرتجيح: 

ملا مضى القول األول ، في باح للمضحي أن يوكل من يذبح أضحيته خارج بلد ،    -وهللا أعلم   –الراجح  
التوسعة على املضحي   القول من  الثا  ، وملا يف هذا  القول  إن كان ال من األدلة وإلمكان مناقشة أدلة 

،   فإن تضحيته يف البالد األخر  أوىل من تركه التضحية   يستطيع التضحية يف بلد  ويستطيعها يف بلد آخر 
رياً من أهلها ال يستطيعون التضحية بسبب كما أن بعض البالد اإلسالمية يف حالة اقتصادية ضعيفة جتعل كث

، وقد سبق بيان أن األفضل قلة ذات اليد فإابحة التضحية يف بالدهم من دواعي إظهار هذ  الشعرية بينهم  
ويتهكد هذا يف حق من كان انظراً على وقل   والسنة للمضحي أن جيعل أضحيته يف بلد  اقتداء ابلنيب  

الواقل مكان التضحية فإن تضحية الناظر يف بلد  أبرأ لذمته ألن التضحية   ج عل من مصارفه أضحية ومل حيدد
 يف هذ  احلالة واجبة . 

بلد املضحي واجباً أو مستحباً ومع هذا فقد يكون من األحوال والظروف ما جيعل يف ذحبها خارج  

 
 .   37ورة : احلج من اآلية رقم :  س( 1) 
 . 62 –  25/61العثيمني الشيم حممد بن صاحل جمموع فتاو  ورسائل ينظر: ( 2) 
 . 25/73 العثيمني صاحل بن حممد الشيم ورسائل فتاو  جمموع ينظر:( 3)
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 (32)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

 ونكن تفصيل ذلك فيما أييت : 

 املضحي:   أوالً: احلاالت اليت يستحب أن تذبح األضحية يف بلد 

إذا أد  املضحي أضحيته يف بلد  ، مث أراد أن يزيد فيضحي أبخر  يف البالد املسلمني احلالة األوىل: 
 توسعة عليهم وإظهاراً هلذ  الشعرية بينهم ، فيستحب له ذلك ، وذلك ملا أييت :   الفقرية 

 جاء يف السنة .  اأداؤ  للسنة يف التضحية يف بلد  أبضحية واحدة كم (أ
 .   (1) (ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إىل هللا من إهراق الدم: )عموم قوله   ( 

: "وأمجع   قال ابن قدامة،  آخر وجب عليه الوفاء بنذر     أو بلد بلد: من نذر أن يضحي يف  الثانيةاحلالة  

   .(2)املسلمون على صحة النذر يف اجلملة، ولزوم الوفاء به"

على وقل ومن مصارف الوقل األضحية يف بلد معني وجب   انظراً : من أوقل أو كان  احلالة الثالثة
   .(3)أن ت ذبح يف املكان الذي حدد  املوقل أو املوصي

 

 
 
 

 
( ، وابن ماجه  1493رقمه )  3/159خرجه الرتمذي يف جامعه : أبوا  األضاحي ، اب  ما جاء يف فضل األضحية  أ(  1) 

( ، واحلاكم يف مستدركه : كتا  األضاحي ،    3126رقمه ) 4/304يف سننه : أبوا  األضاحي ، اب  ثوا  األضحية  
( ، وصححه األلبا  يف مشكاة  7618رقمه )  4/221ما تقر  إىل هللا يوم النحر بشيء أحب إىل هللا من إهراق الدم  

 ( .  1470رقمه ) 1/462املصابيح 
، الروض  81، التنبيه يف الفقه الشااااااافعي  3/45، حاشااااااية اخلرشااااااي  5/61: وينظر: بدائع الصاااااانائع  10/67املغين    (2)

 . 6/93، الفروع وتصحيح الفروع 196الندي شرح كايف املبتدي  
 : "أمجعوا على أن لزوم العمل ابلوصية إمنا هو بعد املوت ". 2/70اح عن معا  الصحاح قال ابن هبرية يف اإلفص( 3)
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 (33)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

 الوقت املعترب لذبح األضحية إذا ذحبت يف غري بلد املضحي :املطلب الثالث

 

ضحية فجعل للت،  ألن الشرع اعترب الوقت يف األضحية،  من أراد أن يضحي فال بد أن يراعي الوقت
  ( 1)اتفق الفقهاء على عدم إجزاء ذبح األضحية قبل فجر يوم النحرأما بداية وقته فقد    ،وقت بداية وهناية

وأما انتهاء وقت التضحية فإن الفقهاء ،  (2)وال قبل صالة العيد ملن كان يضحي يف بلد تقام فيه صالة العيد 
 .  (3)واختلفوا يف حتديده  أن للتضحية وقت هناية كما له وقت بدايةاتفقوا على  

 : آخر واختلف وقت التضحية يف البلدين وهذا يكون لسببني  واألضحية يف بلد    فإذا كان املضحي يف بلد  
ه 1441هذا العام  :  مثال ذلك، أن يكون شهر ذي احلجة دخل يف أحد البلدين قبل اآلخر: األول

 . عة ويف بنقالديش كان يوم السبتوافق عيد األضحى يف اململكة العربية السعودية يوم اجلم
فمن كان يف الرايض ،  اختالف موقع البلدين فتغرب الشمس وتطلع يف أحد البلدين قبل اآلخر:  الثاين

وقد يكون هذا ،  وأراد أن يضحي يف جاكرات يف أندونيسيا فإن الفارق بني البلدين أربع ساعات  - مثالً -
الشمس يف آخر أايم الذبح يف بلد املضحي وينتهي وقت الذبح فتغرب  ،  الفرق يف غروب الشمس أحياانً 

وقد يكون هذا يف بداية الوقت ففي بلد األضحية خيرجون ،  وتكون يف البلد اليت تذبح فيها األضحية ابدية
 . من صالة العيد ويذحبون ضحاايهم ويف بلد املضحي مل يظهر الفجر بعد 

 ؟ ة يف بلد املضحي أم يف البلد الذي تذبح فيه األضحيةففي مثل هذه احلالة هل املعترب وقت التضحي
  :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولني

 
:  وينظر   "،أمجعوا على أن الضاااااحاا ال جيوز ذحبها قبل طلوع الفجر من يوم النحر":  60يف اإلمجاع    قال ابن املنذر  (1)

 . 23/196 ملا يف املوطه من املعا  واألسانيد التمهيد ،12/43تفسري القرطيب
شااااارح  :  وينظر،  "أمجعوا على أن الذبح ألهل احلضااااار ال جيوز قبل الصاااااالة":  5/224يف االساااااتذكار    قال ابن عبد الرب  (2)

 . 1/435بداية اجملتهد ، 13/110النووي على مسلم 
خالف  ،  م الثالث عشاااااار )اثلث أام التشااااااريق(وقت ذبح األضاااااااحي ينتهي بغرو  وس اليو أن  ذهب الشااااااافعية إىل    (3)

"واتفقوا أن ماا بعاد اليوم الرابع من يوم  : 153قاال ابن حزم يف مراتاب اإلمجااع  ،   ماذهاب احلنفياة واملاالكياة واحلناابلاة
هناية  ،  1/381الفواكه الدوا  على رساالة ابن أيب زيد القريوا   ،  12/9املبساو   :  ينظر.  النحر ليس بوقت للتضاحية" 

 . 15/285 احلاوي الكبري، 1/605شرح منتهى اإلرادات ، 18/177طلب امل
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 (34)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

،  (1) وهذا القول هو مذهب احلنفية،  املعترب يف الوقت مكان األضحية ال مكان املضحي:  القول األول
 . (2)واملالكية

، التضحية يف بلد املضحي وبلد األضحيةال جتزئ األضحية إال أن تكون يف وقت : القول الثاين
 .  (3)وهو قول عند احلنفية

 
 : أدلة القول األول

 .  (4) فيعترب مكان فعلها ال مكان املفعول عنهيف ذبح األضحية  القربة   (1

تشبه الزكاة من حيث إهنا تسقط هبالك املال قبل   فاألضحية ،  قياس ذبح األضحية على الزكاة (2
عترب يف القرب واملعترب يف الزكاة مكان املال فامل،  مضي أايم النحر كالزكاة تسقط هبالك النصاب

خبالف صدقة الفطر ألهنا ال تسقط هبالك املال بعدما   ،مكان الفعل ال مكان الفاعل اعتبارا هبا
 .  (5)طلع الفجر من يوم الفطر

س األضحية على هدي املتعة والقران فكما يعترب يف القران واملتعة موضع الذبح وهو احلرم دون قيا (3
واملعىن يف مجيع ،  فكذلك يف األضحية املعترب مكان التضحية ال مكان املضحي،  موضع الرجل

 . (6)فاعترب موضع العني دون غريه،  ذلك أن احلق متعلق ابلعني
 
 

 : دليل القول الثاين

 
اجلوهرة النرية على خمتصاااااااار القدوري  ،  5/74بدائع الصاااااااانائع    ،7/336  للجصااااااااا   الطحاوي  خمتصاااااااار  شاااااااارح:  ينظر  (1)

2/188 . 
إن ذبح على املسااااافر أهله فإمنا يراعى ذبح إمامهم  :  " وقال ابن املواز:  1/576قال يف شاااارح زروق على منت الرسااااالة    (2)

 ".. ال ذبح الذي  وضعه
شااااااااارح  ،  5/74بدائع الصااااااااانائع  :  ينظر.  وإن شاااااااااكوا يف الوقت فلم يعلموا ابتداء وقت الذبح انتظروا إىل ما بعد الزوال  (3)

  .5/2550 اهلندية الفتاو ، 7/336خمتصر الطحاوي للجصا  
 . 5/74بدائع الصنائع  ،7/336 للجصا  الطحاوي خمتصر شرح: ينظر (4)
البحر الرائق    ،7/336  للجصااااااااااا   الطحاوي  خمتصاااااااااار  شاااااااااارح،  2/188اجلوهرة النرية على خمتصاااااااااار القدوري  :  ينظر  (5)

8/321 . 
 . 7/336شرح خمتصر الطحاوي للجصا  ينظر:  (6)
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 (35)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

   .(1) اعتبار احلالني حال الذبح وحال املذبوح عنه فكان أوىل  هذا القول   أن يف 
 : الرتجيح
ألن ،  وأن املعترب يف الوقت مكان األضحية ال مكان املضحي،  القول األول  –وهللا أعلم    –الراجح  

 . الوقتني خروجا من اخلالف  ة وإن كان األوىل مراعا،  حتديد الوقت مرتبط ابلذبح
، وبناء على هذا فإن للمضحي أن أيخذ من شعره وظفره بعد الذبح ألن النهي حمدود بذبح األضحية

فظهر ارتباط األخذ من الشعر ..  " إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فال أيخذ :    كما قال  
 . والظفر بذبح األضحية

 
 

 . الكافر من حلم األضحيةإعطاء : الرابعاملطلب 

 

 ؟إذا وكل املسلم من يضحي يف بلد غالب أهله من الكفار فهل له أن يطعم الكفار من أضحيته

  اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولني

 : القول األول

 ،(3) وقول يف مذهب الشافعي  ،(2) وهو مذهب احلنفية،  يباح للمسلم أن يعطي الكافر من حلم أضحيته
   .(4)جه يف مذهب احلنابلةو و 

 : القول الثاين

 
 . 5/74بدائع الصنائع : ينظر (1)
 . 2/49 الصنائع بدائعقال يف  ،2/384 للجصا  الطحاوي خمتصر شرحينظر: ( 2)
  الشااااااااااروا   حاشااااااااااية  ،"اجلواز املذهب  مقتضااااااااااى  أن  اجملموع  يف  لكن":  8/141  املنهاج  شاااااااااارح  إىل  احملتاج  هناية  ال يفق(  3)

  حتفة  مع  مطبوع)العبادي  قاسااااااااااام  ابن  حاشاااااااااااية  ،9/363.. (  وحواشاااااااااااي  املنهاج  شااااااااااارح يف  احملتاج  حتفة  مع)  9/363
 . 9/365..( احملتاج

 . وذكر أنه املفهوم من كالم اخلرقي، 7/28 الزركشي شرحينظر: ( 4)
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 (36)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

وهو وجه يف   ،(2) ومذهب الشافعية  ،(1) وهو قول عند املالكية ،  حيرم إطعام الكافر من حلم األضحية
   ،(3) مذهب احلنابلة

 : القول الثالث

  .( 4) وهو مذهب املالكية،  يكره إطعام الكافر من حلم األضحية

 : أدلة القول األول

﴿ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دايركم أن تربوهم :  تعاىلقول هللا   (1
 . وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطني﴾

 : وجه الداللة

  .( 5)ألهنا من الرب واإلقساط؛ وعمومها يقتضي جواز دفع الصدقات اليت وصفناها إىل الذمي

   (6){ خي حي جي يه ىه مه جه} (2

 : الداللةوجه  

 
  مطلقاا  منهاا  الكاافر  إطعاام  منع على واجلمهور: " 1/576  العادوي حااشااااااااااااااياة يف قاال  ،4/376  اجلليال مواهابينظر:  (  1)

 ".  جموسيا أو كان  كتابيا
  9/363.. (  وحواشاي  املنهاج  شارح  يف  احملتاج  حتفة  مع)الشاروا   حاشاية  ،8/141  املنهاج  شارح  إىل  احملتاج  هنايةينظر:  (  2)

9/363.  
 . 7/28 الزركشي شرحينظر: ( 3)
  أو  عياله  يف  كان  إن  وأما  ،الكافر  إىل  ابللحم  بعث  إن  ابلكراهة  املقصااااااااااود  هل  ،مالك  اإلمام  لقول  تفسااااااااااريهم  واختلل  (4)

  الذخرية  ،3/437  املختصااااااااار  ألفاظ  حل  يف  الدرر  جواهر:  ينظر.  احلالني  كال  يف  عامة  الكراهة  أن  أو  ،كراهة  فال  أقاربه
  شااااااارح  ،4/376  اجلليل  مواهب،  2/346  خليل  خمتصااااااار  على  لبهرام  الوسااااااات  الشااااااارح  وهو  املختصااااااار  حتبري،  4/159

  الساااااااادة  مذهب على  الفقهية  اخلالصاااااااة،  1/576  العدوي  حاشاااااااية  ،1/383  الدوا   الفواكه،  3/41  خليل  خمتصااااااار
  الكافر  إطعام  منع  على  واجلمهور":  397   القريوا   زيد  أيب  ابن  رساالة  شارح  الدا   الثمروقال يف    ،265   املالكية

 "جموسيا أو كان  كتابيا  مطلقا منها
 . 2/49 الصنائع بدائع ،2/384 للجصا  الطحاوي خمتصر شرحينظر: ( 5)
 .    8ورة : اإلنسان ، اآلية رقم س( 6) 
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 (37)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

 .  (1)واألسري يف دار اإلسالم ال يكون إال كافرًا، فدل على أن الصدقة عليهم قربة

تعاىل:   (3  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه}قال 

 .  (2){ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ

 ( 3)﴾ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ وقوله تعاىل يف الكفارات ﴿ (4

 : وجه الداللة

   (4) يف اآلية بيان فضل الصدقات من غري فصل بني فقري كافر وفقري مسلم.  

 : أدلة القول الثاين

   ( 5)أن القصد منها إرفاق املسلمني ابألكل؛ ألهنا ضيافة هللا هلم فلم جيز هلم متكني غريهم منه.

 املناقشة:  

به يدل على أن األوىل واألفضل للمضحي استدلوا  ما  يناقا أبن  أن يطعم من   نكن أن 
 أضحيته املسلم ال الكافر. 

 : أدلة القول الثالث

   .(6)األضحية قربة فال يعان الكافر هبا (1

 :  املناقشة

 
 . 2/384 للجصا  الطحاوي خمتصر شرحينظر: ( 1)
 .   271: البقرة ، اآلية رقم :  سورة( 2) 
 . 89سورة: املائدة، من اآلية رقم: ( 3)
 . 2/49 الصنائع بدائعينظر: ( 4)
  9/363.. (  وحواشاي  املنهاج  شارح  يف  احملتاج  حتفة  مع)الشاروا   حاشاية  ،8/141  املنهاج  شارح  إىل  احملتاج  هنايةينظر:  (  5)

9/363 . 
  لبهرام  الوساااااات  الشاااااارح  وهو  املختصاااااار  حتبري  ،3/437  املختصاااااار  ألفاظ  حل  يف  الدرر  جواهر  ،4/159  الذخرية:  ينظر(  6)

 .3/41 خليل خمتصر شرح، 2/346 خليل خمتصر على

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (38)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

كما أن ،  وهو الذي ألجله شرعت األضحية،  ميكن أن يناقش أبن القربة يف ذبح األضحية
 . قربه لإلسالمبل قد تكون سببا يف  ،  إطعام الكافر منها ليس فيه إعانة له على الكفر

   .(1) "  شيئا من النسك"ال تطعموا املشركني :  حديث (2

 :  املناقشة

 . احلديث ضعيف ال يصح االحتجاج به

 : الرتجيح

  ؛ (2) إابحة إطعام الكافر من األضحية، وهبذا القول أفتت اللجنة الدائمة لإلفتاء  - و هللا أعلم-الراجح  
ألن التعبد احملض الواجب يف األضحية إمنا هو يف الذبح أما اإلهداء واإلطعام فعائد إىل نية املهدي فيجاز  
حبسب نيته، كما أن املضحي قد ال جيد يف بلد األضحية من يهديه من املسلمني فإهداؤ  بنية حسنة أوىل 

ألن يف بذهلا للمسلم إعانة   ؛ من الكافر  من ترك اإلهداء واإلطعام، وال شك أن إطعام املسلم وإهداء  أوىل
   .(3) له على الطاعة

 
 
 
 

 
" ال تطعموا املشاااركني من حلوم ضاااحااكم" ومل هذا اللف  يف  :  هبذا احلديث بلف   4/159  لذخريةاساااتدل القرايف يف  ا(  1)

:  عند ذكر  ل ،  أخرجه ابن عدي يف الكامل يف ضاااااااااااعفاء الرجال،  شااااااااااايء من كتب احلديث واللف  املثبت يف البحث
وهو اب  يف  ،  سااااابع والسااااتون من شااااعب اإلنانال،  والبيهقي يف شااااعب اإلنان،  6/292عثمان بن عطاء اخلراسااااا   

 . وأبو  ضعفاء "، وعثمان بن عطاء، "سويد بن عبدالعزيز: وقال، (9560رقمه ) 7/83إكرام اجلار 
، وقااال الشاااااااااااااايم ابن ابز رمحااه هللا: " الكااافر الااذي ليس بيننااا وبينااه حر ،  11/424فتاااو  اللجنااة الاادائمااة لإلفتاااء (  2)

، وبه أيضااا أفىت الشاايم ابن  18/48يعطى من االضااحية، ومن الصاادقة " جموع فتاو  ابن ابز  كاملسااتهمن أو املعاهد،  
 . 2/663بشر  أال يكون ممن يقتلون املسلمني. جمموع فتاو  الشيم ابن عثيمني  -رمحه هللا-عثيمني 

 . 2/49ينظر: بدائع الصنائع ( 3)
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 (39)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

 اخلامتة 

 احلمد هلل الذي يسر إمتام هذا البحث، الذي نكن أن أمجل أهم نتائجه فيما أييت: 
 خمصوص  وقت يف القربة  بنية  خمصوص  حيوان   ذبح :  شرعاً ألضحية  املراد اب (1
 . حياته يف   ليفعله   غريه  إىل  النيابة  يقبل  مما  فعله   له   ما   شخص   تفويض:  املراد ابلوكالة يف االصطالح (2
 . األضحية سنة وليست واجبة (3
 الوكالة مشروعة ابتفاق الفقهاء .  (4
، وي باح للمضحي أن يوكل يف ذبح أضحيته  اتفق الفقهاء على استحباب ذبح املضحي لنفسه (5

  مسلماً. 
 وتوزيع حلوم األضاحي.   للمضحي أن يستعني مبن شاء يف السلخ والتقطيع  (6
  ي باح توكيل الكتايب لذبح األضحية وحيرم توكيل الكافر غري الكتايب .  (7
 . أن توكيل الكتايب لذبح األضحية مباح -وهللا أعلم -الراجح   (8
 من ضحى يف غري بلده اليت هو فيها فاته حتقيق بعض السنن وهي:  (9

 . أن يتوىل املضحي ذبح أضحيته بنفسه (أ
 . أن يشهد الذبح (  
  .أن أيكل من أضحيته (ج

 أضحية املضحي عنه وعن أهل بيته األفضل له ذحبها يف بلد .  (10
من كان انظراً على وقل، ومن مصارف الوقل أضحية، فيستحب له أن يذحبها يف  (11

 بلد ؛ إبراء لذمته؛ ألن األضحية يف هذ  احلالة واجبة. 

 احلاالت اليت جيب فيها الذبح خارج بلد املضحي:  (12
 احلالة األوىل: من نذر أن يضحي يف بلد آخر وجب عليه الوفاء بنذر .  (أ

الثانية: من أوقل أو كان وصيا على وقل ومن مصارف الوقل األضحية يف بلد  (  
 . معني وجب أن ت ذبح يف املكان الذي حدد  املوقل أو املوصي

 احلاالت اليت يستحب ذبح األضحية يف بلد غري بلد املضحي.  (13
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 (40)  مزالق يف التعامل مع اخلالف 

 

 

ىل: إذا كان املضحي ليس عند  من املال ما يكفي لألضحية يف بلد ، ويكفي لشراء  احلالة األو  (أ
 أضحية يف بلد آخر، فإن شراء  أضحية يف بلد آخر أفضل من تركه األضحية. 

احلالة الثانية: إذا كان ينوي التضحية أبكثر من أضحية، ويوجد يف بالد املسلمني فقراء وجوعى  (  
وما زاد ففي    -كما سبق بيانه- ، فاألفضل أن يذبح أضحية يف بلد  أكثر من البلد الذي هو فيها

البالد احملتاجة، بشر  أن يكون املال املبذول يف هذا يساوي املال الذي كان ينوي إنفاقه لشراء 
 أضحية يف بلد ، فتكون نيته البحث عن احملتاج وليس التخفيل من كلفة األضحية. 

واحدة يف بلد ، وألن أسعار األضاحي يف البالد األخر  يسري   احلالة الثالثة: من نو  ذبح أضحية (ج
 فهحب أن يضحي هناك أبكثر من أضحية، فيستحب له ذلك. 

املعترب يف وقت ذبح األضحية مكان األضحية ال مكان املضحي، ألن حتديد الوقت مرتبت ابلذبح،  (د
 وإن كان األوىل مراعات الوقتني خروجا من اخلالف. 

 ي باح إطعام الكافر من حلم األضحية .  (ه
 
 

وسلم على نبينا وصلى هللا  ،  أسأل هللا أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه وأن ينفع به كاتبه وقارئه
 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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 عواملراج املصادر فهرس

املنذر   - النيسابوري )املتوىف:  اإلمجاع البن  املنذر  ها(، 319اإلمجاع، أبو بكر حممد بن إبراهيم بن 
 . ما2004ها/ 1425  1احملقق: فؤاد عبد املنعم أمحد، دار املسلم للنشر والتوزيع،  :  

أو املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما، األحاديث املختارة   -
ها(، دراسة وحتقيق: معايل 643ضياء الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد املقدسي )املتوىف:  

 - األستاذ الدكتور عبد امللك بن عبد هللا بن دهيا، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت  
 . م  2000 - ها    1420، 3:     لبنان،

إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، ابن دقيق العيد، مطبعة السنة احملمدية، الطبعة: بدون طبعة  -
 . وبدون اتريم

االختيار لتعليل املختار، عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد الدين أبو الفضل  -
)املتوىف:   تعليقات:683احلنفي  احلنفية ومدرس   ها(، عليها  أبو دقيقة )من علماء  الشيم حممود 

احلليب   مطبعة  سابقا(،  الدين  أصول  العلمية    -بكلية  الكتب  دار  )وصورهتا  بريوت،   -القاهرة 
 (. م  1937 -ها   1356 )وغريها(،  

إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكا  اليمين  -
كفر بطنا، قدم له: الشيم خليل امليس   - ها(، احملقق: الشيم أمحد عزو عناية، دمشق 1250 ت)

 . م1999  - ها  1419، 1: والدكتور ويل الدين صاحل فرفور، دار الكتا  العريب، الطبعة:  
ها(، إشراف:  1420إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد انصر الدين األلبا  )املتوىف:   -

 . م1985 - ها    1405بريوت، الطبعة: الثانية   -هري الشاويا، املكتب اإلسالمي ز 
االستذكار، أبو عمر يوسل بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب )املتوىف:  -

العلمية  463 الكتب  دار  ، 1:   بريوت،    -ها(، حتقيق: سامل حممد عطا، حممد علي معوض، 
 م. 2000 –  1421

األنصاري، زين   - بن زكرا  بن حممد  الطالب، زكرا  املطالب يف شرح روض  أبو حيىي أسىن  الدين 
 . ها(، دار الكتا  اإلسالمي، الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريم926السنيكي )املتوىف:  

األنصاري،  - السعدي  اهليتمي  بن حجر  بن علي  بن حممد  النكاح، أمحد  أحاديث  اإلفصاح عن 
ين، ها(، احملقق: حممد شكور أمرير امليادي974شها  الدين شيم اإلسالم، أبو العباس )املتوىف:  

 ه. 1406األردن، الطبعة: األوىل،    -عمان   -دار عمار 
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اإلقناع يف مسائل اإلمجاع، علي بن حممد بن عبدامللك الكتامي احلمريي الفاسي، أبو احلسن ابن   -
ه(، حتقيق: حسن فوزي الصعيدي، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر،  : 628القطان )املتوىف:  

 م. 2004-ه 1424، 1
شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف اببن جنيم املصري )املتوىف: البحر الرائق   -

ها(، ويف آخر : تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن علي الطوري احلنفي القادري )ت 970
بدون   -   2 ها(، وابحلاشية: منحة اخلالق البن عابدين، دار الكتا  اإلسالمي،    1138بعد  
 . اتريم

(، 502ر املذهب )يف فروع املذهب الشافعي(، الروا ، أبو احملاسن عبدالواحد بن إىاعيل )ت  حب -
 م. 2009،  1حتقيق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية،  

بداية اجملتهد وهناية املقتصد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري  -
القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، اتريم النشر:    - ها(، دار احلديث  595ىف:  اببن رشد احلفيد )املتو 

 . م2004 -ها 1425
احلنفي  - الكاسا   أمحد  بن  بن مسعود  بكر  أبو  الدين،  الشرائع، عالء  ترتيب  الصنائع يف  بدائع 

 . م1986 -ها 1406،  2 ها(، دار الكتب العلمية،  587)املتوىف:  
حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر البناية شرح اهلداية، أبو حممد   -

 2000  -ها    1420،  1 بريوت، لبنان،    - ها(، دار الكتب العلمية  855الدين العيىن )املتوىف:  
 . م

، أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمرا  اليمين الشافعي الشافعي  اإلمام  مذهب  يف  البيان  -
 م. 200-ه 11421،  1جدة،    – حملقق: قاسم حممد النوري، دار املنهاج  ه(، ا558)املتوىف:  

التاج واإلكليل ملختصر خليل، حممد بن يوسل بن أيب القاسم بن يوسل العبدري الغرانطي، أبو  -
 . م1994-ها 1416 ،1  ها(، دار الكتب العلمية،  897عبد هللا املواق املالكي )املتوىف:  

ه(، دراسة وحتقيق: د. 478أبو احلسن، املعروف ابللخمي )ت    التبصرة، علي بن حممد الربعي، -
 م. 2001- ه1432، 1عبدالكرمي جنيب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر،  

تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشليب، عثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر الدين  -
ها  الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن ها(، احلاشية: ش  743الزيلعي احلنفي )املتوىف:  

، 1 بوالق، القاهرة،    - ها(، املطبعة الكرب  األمريية    1021إىاعيل بن يونس الشليب )املتوىف:  
 . (2ها، )مث صورهتا دار الكتا  اإلسالمي    1313
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ه(، 254التجريد للقدوري، أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان أبو احلسني القدوري )ت:   -
احملقق: مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية، أ. د حممد أمحد سراج، أ. د علي مجعة حممد، دار 

 م. 2006-ه 1427، 2السالم، القاهرة،   
التجريد لنفع العبيد = حاشية البجريمي على شرح املنهج )منهج الطال  اختصر  زكرا األنصاري  -

منهج الطال (، سليمان بن حممد بن عمر البجريمي من منهاج الطالبني للنووي مث شرحه يف شرح  
ها 1369ها(، مطبعة احلليب، الطبعة: بدون طبعة، اتريم النشر:  1221املصري الشافعي )املتوىف:  

 . م1950 -
وهو الشرح الوست على خمتصر خليل يف الفقه املالكي، اتج الدين هبرام بن عبدهللا   املختصر   حتبري  -

ه(، احملقق: د. أمحد بن عبدالكرمي جنيب، د. حاف  بن عبدالرمحن 038بن عبدالعزيز الدمريي )ت 
 م. 2013- ه1434،  1خري، مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتا ،  

حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج )على ترتيب املنهاج للنووي(، ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر  -
ها(، احملقق: عبد هللا بن سعاف اللحيا ، دار 480بن علي بن أمحد الشافعي املصري )املتوىف:  

 ه. 1406،  1 مكة املكرمة،    - حراء  
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن  -

 م. 1989ها. 1419، 1ها(، دار الكتب العلمية، الطبعة:  852حجر العسقال  )املتوىف: 
التمهيد ملا يف املوطه من املعا  واألسانيد، أبو عمر يوسل بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن  -

)املتوىف:   القرطيب  النمري  العلوي463عاصم  أمحد  بن  مصطفى  حتقيق:  عبدالكبري ها(،  حممد   ،
 ه. 1387البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغر ، 

الشريازي )ت التن - الفريوز آابدي  بن يوسل  بن علي  إبراهيم  أبو إسحاق  الشافعي،  الفقه  بيه يف 
بريوت،   476 الكتب،  عامل  الثقافية،  واألحبا   اخلدمات  مركز  إعداد:  -ه1403،  1ه(، 
 م. 9831

تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق، وس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي )املتوىف:  -
العزيز بن انصر اخلبا ، أضواء السلل  ه744  - ا(، حتقيق: سامي بن حممد بن جاد هللا وعبد 

 . م 2007  - ها 1428، 1  الراض،  
، حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد الفراء البغوي الشافعي  اإلمام   فقه   يف  التهذيب -

معوض، دار الكتب العلمية، ه(، احملقق: عادل أمحد عبداملوجود، علي حممد  516الشافعي )ت  
 م. 1997- ه1418، 1 
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)املتوىف:  - األزهري  اآليب  السميع  عبد  بن  صاحل  القريوا ،  زيد  أيب  ابن  رسالة  شرح  الدا   الثمر 
 . بريوت –ها(، املكتبة الثقافية  1335

الرتمذي، - الرتمذي،   جامع  بن سيْورة  بن عيسى  اإلسالمي    حممد  الغر    لبنان،   - بريوت    - دار 
  م.1998: 1996

، أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن قرح األنصاري تفسري القرطيباجلامع ألحكام القرآن =  -
ه(، حتقيق: أمحد الربدو  وإبراهيم أطفيا، دار الكتب 671اخلزرجي وس الدين القرطيب )ت  

 م. 1964- ه1384، 2القاهرة،     –املصرية  
بدهللا وس الدين حممد بن إبراهيم بن خليل الثنائي  جواهر الدرر يف حل ألفاظ املختصر، أبو ع -

ه(، حققه وخرج أحاديثه: د. أبو احلسن، نوري حسن حامد املسال ، دار ابن  942املالكي )ت  
 م. 2014-ه 1435، 1حزم، بريوت، لبنان،  

ها(، 800اجلوهرة النرية، أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزبيدي اليمين احلنفي )املتوىف:   -
 . ها 1322،  1 املطبعة اخلريية،  

 (،   يف شرح املنهاج وحواشي الشروا  والعبادي  احملتاج   حتفة   مع  مطبوع) العبادي  قاسم   ابن  حاشية -
أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي، روجعت وصححت: على عدة نسم  عرفة جلنة من 

-ه 1357مد،  : بدون طبعة، )  العلماء، املكتبة التجارية الكرب   صر لصاحبها مصطفى حم
 م(. 9831

ه( مطبوع مع الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية، 992حاشية اإلمام أمحد بن قاسم العبادي )ت   -
 املطبعة امليمنية،  )بدون(. 

حاشية اجلمل على شرح منهج الطال  = فتوحات الوها  بتوضيح شرح منهج الطال  )منهج  -
 شرح منهج الطال  (، الطال  اختصر  زركيا األنصاري من منهاج الطالبني للنووي مث شرحه يف

ه(، دار الفكر، الطبعة: 1204سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، املعروف ابجلمل )ت  
 بدون طبعة، وبدون اتريم. 

حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي احلنبلي النجدي  -
  ها.  1397  - : األوىل ها(، )بدون انشر(، الطبعة1392)املتوىف:  

حاشية الشليب )مطبوع مع تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق(، شها  الدين أمحد بن حممد بن أمحد  -
ه(، املطبعة الكرب  األمريية، بوالق، القاهرة، 1021بن يونس بن إىاعيل بن يونس الشليب )ت  

 ه. 1313،  1 :  
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على شرح كفاية الطالب الراب ، أبو احلسن، علي بن أمحد بن مكرم الصعيدي   العدوي   حاشية -
ه(، احملقق: يوسل الشيم حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت،  : بدون طبعة، 1189العدوي )ت 

 م(. 1994- ه 1414)  

بن حممد بن احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املز ، أبو احلسن علي   -
ها(، احملقق: الشيم علي حممد 450حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري ابملاوردي )املتوىف: 

ها  1419، 1  لبنان،  - الشيم عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت   -معوض  
 م   1999-

 لكتب العلمية، بريوت. : حممد العريب القروي، دار ااملالكية  السادة  مذهب  على الفقهية  اخلالصة -
الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، حممد بن علي بن حممد احلصين املعروف بعالء  -

ه(، احملقق: عبداملنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية،  : 1088الدين احلصطفي احلنفي )ت 
 م. 2002-ه 1423، 1

، شها  الدين، أمحد بن يوسل بن عبد الدائم الدر املصون يف علوم الكتا  املكنون، أبو العباس -
 . ها(، احملقق: الدكتور أمحد حممد اخلرا ، دار القلم، دمشق756املعروف ابلسمني احلليب )املتوىف: 

خسرو   - أو منال أو املوىل    -درر احلكام شرح غرر األحكام، حممد بن فرامرز بن علي الشهري  ال   -
 . العربية، الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريم  ها(، دار إحياء الكتب885)املتوىف:  

الذخرية، أبو العباس شها  الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري ابلقرايف )املتوىف:  -
، 7،  5  -  3: سعيد أعرا ، جزء  6، 2: حممد حجي، جزء  13، 8،  1ها(، احملقق:، جزء 684

وجملد   13م )   1994وت، الطبعة: األوىل،  بري   - : حممد بو خبزة، دار الغر  اإلسالمي 12  -   9
 . للفهارس(

ه(، احملقق: 744رسالة لطيفة يف أحاديث متفرقة ضعيفة، حممد بن أمحد بن عبداهلادي املقدسي ) -
 م. 1983-ه 1404،  2حممد عيد العباسي، دار اهلد  للنشر والتوزيع،  : 

 1البهويت، )بدون انشر(،  :  الروض املربع )مع حاشية ابن قاسم(، منصور بن يونس بن إدريس   -
 ه. 1397

الروض الندي شرح كايف املبتدي، يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشيبا  رضي هللا عنه، أمحد  -
ه(، أشرف على طبعة وتصحيحه: فضيلة الشيم/ 1108-1189بن عبدهللا بن أمحد البعلي ) 

 عبدالرمحن حسن حممود، من علماء األزهر، املؤسسة السعيدية، الراض. 
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التلقني، أبو حممد، وأبو فارس، عبدالعزيز بن إبراهيم بن أمحد القرشي روضة املستبني يف شرح كتا    -
، 1ه(، احملقق: عبداللطيل ركاغ، دار ابن حزم،  :  673التميمي التونسي املعروف اببن بزبزة )ت

 م. 2010- ه1431
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين،  -

 - ها(، دار املعارف، الراض  1420ن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلبا  )املتوىف:  ب
 . م  1992ها /    1412، 1:  املمكلة العربية السعودية،  

ابن ماجه، - القزويين،  سنن  أبو عبد هللا حممد بن يزيد  العاملية،  ابن ماجه  الرسالة   1:     ن: دار 
  م. 2009 -ها 1430

  لبنان.   -دار الكتا  العريب ا بريوت   أبو داود سليمان بن األشعث السجستا ،  ود،سنن أيب دا -
، 1:     لبنان،   - بريوت    - مؤسسة الرسالة    أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين،   سنن الدارقطين،  -

 . م  2004 -ها 1424
ن: جملس دائرة املعارف العمانية   بن علي البيهقي،  أبو بكر أمحد بن احلسني  السنن الكرب  للبيهقي، -

  ها.   1355:  1352،  1:     اهلند،  - حبيدر آابد الدكن  
 -بريوت    -مؤسسة الرسالة    أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي،  السنن الكرب  للنسائي، -

  م. 2001 -ها 1421، 1:     لبنان،
النسائي، - الرمحن أمحد بن شعيب    سنن  املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع    النسائي،أبو عبد   - دار 

  م.2007  - ها  1428، 1:    لبنان،  -بريوت 
السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكا  اليمين  -

 . 1:   ها(، دار ابن حزم،  1250)املتوىف:  
 زيد القروا ، قاسم بن عيسى بن انجي التوخي شرح ابن انجي التنوخي على منت الرسالة البن أيب  -

 1ه(، اعتىن به: أمحد فريد املزيدي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  :  837القريوا  )ت  
 م. 2007- ه1428

احلنبلي )ت  - املصري  الزركشي  بن عبدهللا  الدين حممد  اخلرقي، وس  الزركشي على خمتصر  شرح 
 م. 1003-ه 1314، 1ه(، دار العبيكان،  : 772

شرح الطييب على مشكاة املصابيح املسمى با )الكاشل عن حقائق السنن(، شرف الدين احلسني  -
 ( الطييب  عبدهللا  )مكة 743بن  الباز  مصطفى  نزار  مكتبة  هنداوي،  عبداحلميد  د.  احملقق:  ه(، 

 م. 1997-ه 1417، 1الراض(،  :   - املكرمة
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ريوا ، شها  الدين أبو العباس أمحد بن أمحد بن شرح زروق على منت الرسالة البن أيب زيد الق -
ه(، اعتىن به: أمحد فريد املزيدي، دار 899حممد بن عيسى الربنسي الفاسي، املعروف با زروق )ت

 م. 2006-ه 1427، 1الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  : 
قق: د. ه(، احمل370، أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصا  احلنفي )ت  الطحاوي  خمتصر  شرح -

د. زينب حممد حسن   –عصمت هللا عنايت هللا حممد، أ. د سائد بكداش، د. حممد عبدهللا خان  
فالته، أعد الكتا  للطباعة وراجعه وصححه: أ. د سائد بكداش، دار البشائر اإلسالمية، ودار 

 م. 2010- ه1431، 1السراج،  :  

ها(، 1101املالكي أبو عبد هللا )املتوىف:  شرح خمتصر خليل للخرشي، حممد بن عبد هللا اخلرشي   -
 بريوت، الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريم  - دار الفكر للطباعة 

شرح منتهى اإلرادات = دقائق إويل النهى لشرح املنتهى، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن  -
 م (. 1993- ه1414)  1ه(، عامل الكتب،    1051حسن بن إدريس البهويت احلنبلي )ت 

البيهقي  شع - بكر  أبو  اخلراسا ،  اخلسروجردي  موسى  بن  علي  بن  احلسني  بن  أمحد  اإلنان،  ب 
ها(، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد، 458)املتوىف:  

اهلند،   - أشرف على حتقيقه وختريج أحاديثه: خمتار أمحد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي  
ها   1423، 1:   الرشد للنشر والتوزيع ابلراض ابلتعاون مع الدار السلفية ببومباي ابهلند،  مكتبة  

 . ، وجملد للفهارس(13م )  2003 -
البخاري،  البخاري  صحيح - عبدهللا  أبو  إىاعيل  بن  النجاة  ،  حممد  طوق   بريوت   - دار 

  ها.1422،  1:   
آدم  - بن  جنا   بن  نوح  احلاج  بن  الدين،  انصر  عبدالرمحن  أبو  وزادته،  الصغري  اجلامع  صحيح 

 ه(، املكتب اإلسالمي. 1420األشقودري األلبا  )ت 
بريوت )مصورة   - ن: دار اجليل  ،  أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوريصحيح مسلم،   -

ترقيم األحاديث، وفق طبعة: )دار إحياء الكتب ،  ها(  4133من طالرتكية املطبوعة يف استانبول سنة  
  القاهرة(.   -العربية  

العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبري، عبدالكرمي بن حممد بن عبدالكرمي، أبو القاسم الرافعي القزويين  -
عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت،  –ه(، احملقق: علي حممد عوض  623)ت  

 م. 1997- ه1417طبعة: األوىل لبنان، ال
العناية شرح اهلداية، حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الشيم وس الدين ابن  -

 . ها(، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريم786الشيم مجال الدين الرومي البابريت )املتوىف:  
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، (ها422:  املتوىف)  املالكي   البغدادي  الثعليب   نصر   بن   علي   بن   الوها   عبد  حممد  أبوعيون املسائل،   -
، لبنان   –  والتوزيع، بريوت   والنشر  للطباعة   حزم   ابن   دار،  بورويبة  إبراهيم  حمماد  علي :  وحتقيق  دراسة

 . م 2009  -   ها   1430،  1:   
الدائمة لإلفتاء،   - اللجنة   البحو    إدارة  رائسة ،  الدويا  الرزاق  عبد   بن  أمحد :  وترتيب  مجع فتاو  

 . الراض  –  للطبع  العامة  اإلدارة  - واإلفتاء  العلمية
 . ها  1310الفتاو  اهلندية، جلنة علماء برائسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، الطبعة: الثانية،   -
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقال  الشافعي، دار  -

م كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام إبخراجه وصححه ، رق1379بريوت،    - املعرفة  
 . وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

، (ها861:  املتوىف)  اهلمام   اببن  املعروف   السيواسي  الواحد   عبد   بن  حممد  الدين   كمال فتح القدير،   -
 . اتريم  وبدون طبعة بدون،  الفكر  دار

 بن  حممد  ، االختصار  غاية   يف شرح   املختار   القول =    التقريب   الفاظ   شرح   يف   اجمليب   القريب   فتح -
أبو   بن  حممد  بن  قاسم ويعرف   الدين   هللا، وس   عبد  حممد،    الغرابيلي   واببن   قاسم   اببن  الغزي، 

 حزم  ابن  والنشر، دار  للطباعة  واجلايب  اجلفان ،  اجلايب  الوها    عبد   بسام:  بعناية،  (ها918:  املتوىف)
 . م  2005 -   ها   1425األوىل، :  الطبعة،  لبنان  –  والتوزيع، بريوت  والنشر  للطباعة

فتوحات الوها  بتوضيح شرح منهج الطال  املعروف حباشية اجلمل )منهج الطال  اختصر  زكرا  -
، سليمان بن عمر بن منصور األنصاري من منهاج الطالبني للنووي مث شرح يف شرح منهج الطال  (

ه(، دار الفكر،  : )بدون طبعة وبدون اتريم (. 1204العجيلي األزهري، املعروف ابجلمل )ت  
 . (اجلمل  حاشية  مع)   الطال   منهج   شرح

 املقدسي  الدين   هللا، وس   عبد  مفرج، أبو  بن   حممد  بن   مفلح   بن  حممدالفروع وتصحيح الفروع،   -
 العلمية  الكتب  دار ،  القاضي  حازم  الزهراء  أبو  :حتقيق،  (ها763:  املتوىف)  احلنبلي  الصاحلي  مث  الراميىن

 . بريوته(،  1418)
الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، أبو حممد الدين عبدهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة  -

)ت   املقدسي  قدامة  اببن  الشهري  احلنبلي،  الدمشقي  مث  املقدسي  املكتب   ه(، 620اجلماعيلي 
 اإلسالمي، بريوت. 

القرطيب، )ت  - بن عبدالرب  بن عبدهللا  أبو عمر يوسل  املدينة،  فقه أهل  ه(، دار 463الكايف يف 
 ه(. 1407الكتب العلمية )
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ه(، 170كتا  العني، أبو عبدالرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري )ت   -
 لسامرائي، دار ومكتبة اهلالل. احملقق: د. مهدي املخزومي، د. إبراهيم ا

منصور بن يونس البهويت احلنبلي، حتقيق: جلنة خمتصة يف وزارة   ،عن منت اإلقناع  كشاف القناع  -
 م(. 2000- ه1421العدل، وزارة العدل،  : األوىل ) 

، أبو بكر بن حممد بن عبداملؤمن بن حرير بن معلى احلسيين االختصار  غاية   حل   يف   األخيار   كفاية  -
ه(، حتقيق: علي عبداحلميد بلطجي، وحممد وهيب سليمان، 829، تقي الدين الشافعي )تاحلصين

 م(. 1994دار اخلري، دمشق، الطبعة: األوىل، ) 
احملاملي  - ابن  احلسن  أبو  الضيب،  القاسم  بن  أمحد  بن  بن حممد  أمحد  الشافعي،  الفقه  اللبا  يف 

 1دار البخاري، املدينة املنورة،    ه(، حتقيق: عبدالكرمي بن صنيتان العمري،415الشافعي )ت
 ه(. 1416)

لسان العر : حممد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي  -
 ه(. 1414)   3بريوت،     –ه(، دار صادر  711اإلفريقي )ت

 مهنا، شها    ابن  سامل   بن(  غنيم  أو )  غامن  بن  أمحد،  القريوا   زيد  أيب  ابن  رسالة   على   الدوا    لفواكه  -
 -   ها1415)   طبعة  بدون:  ،  الفكر  دار ،  (ها1126:  املتوىف)  املالكي  األزهري   النفراوي  الدين

 (. م1995

لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية، وس الدين،  -
ها(، مؤسسة اخلافقني ومكتبتها  1188)املتوىف:    أبو العون حممد بن أمحد بن سامل السفاريين احلنبلي

 . م 1982 -ها  1402  - دمشق، الطبعة: الثانية    -
املختصر   - أستار  هتك  الدرر يف  اجلندي لوامع  إسحاق  بن  خليل  للشيم   ) خليل  خمتصر  )شرح 

ه(، تصحيح وحتقيق: 1302ه(، حممد بن حممد بن سامل اجمللسي الشنقيطي )ت776املالكي، )ت  
ان، راجع تصحيح احلديث وخترجيه: البدايل بن احلاج أمحد، املقدمة بقلم: الشيم أمحد بن دار الرضو 

 م(. 2015- ه1436)   1النيين، دار الرضوان، نواكشو ، موريتانيا،  
املبدع يف شرح املقنع، إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين  -

 . م1997  - ها  1418لبنان، الطبعة: األوىل،    - ها(، دار الكتب العلمية، بريوت  884)املتوىف:  
 - ها(، دار املعرفة  483املبسو ، حممد بن أمحد بن أيب سهل وس األئمة السرخسي )املتوىف:   -

 . م1993- ها1414بريوت، الطبعة: بدون طبعة، اتريم النشر:  
والتقريب، أمحد بن احلسني بن أمحد، أبو شجاع، شها  الدين أبو منت أيب شجاع املسمى الغاية   -

 . ها(، عامل الكتب593الطيب األصفها  )املتوىف: 
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 ها: 11/1423/ 27( يف 1878جملة الدعوة العدد )  -
جممع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي )املتوىف:  -

 1994ها،    1414حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر:  ها(، احملقق:  807
 . م

اجملموع شرح املهذ  ))مع تكملة السبكي واملطيعي((، أبو زكرا حميي الدين حيىي بن شرف النووي  -
 . ها(، دار الفكر، )طبعة كاملة معها تكملة السبكي واملطيعي(676)املتوىف:  

الشيم حممد بن صاحل العثيمني، حممد بن صاحل بن حممد العثيمني جمموع فتاو  ورسائل فضيلة   -
ه(، مجع وترتيب: فهد بن انصر بن إبراهيم السليمان، دار الوطن، دار الثرا،   األخرية 1421)ت

 ه(. 1413)
ه(، أشرف 1420جموع فتاو  العالمة عبدالعزيز بن ابز رمحه هللا، عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز )ت -

 وطبعه: حممد بن سعد الشويعر. على مجعه  
 حممود  الدين  برهان  املعايل  أبو،  عنه  هللا رضي  حنيفة أيب  اإلمام  فقه  النعما   الفقه  يف   الربها   احمليت -

 الكرمي   عبد:  احملقق،  (ها616:  املتوىف)   احلنفي   البخاري  ميازيةي   بن   عمر  بن  العزيز  عبد  بن   أمحد   بن
 . م2004  -  ها 1424،  1: ،  لبنان   –  العلمية، بريوت   الكتب  دار،  اجلندي   سامي

 طبعة،  بريوت  –   انشرون  لبنان  مكتبة،  الرازي  القادر   عبد   بن  بكر  أيب   بن  حممد،  الصحاح  خمتار  -
 . خاطر حممود: حتقيق، 1995 –  1415جديدة، 

خمتصر اختالف العلماء، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبدامللك بن سلمة األزدي احلجري  -
ه(، احملقق: د. عبدهللا نذير أمحد، دار البشائر اإلسالمية، 321املصري املعروف ابلطحاوي )ت

 ه. 1417بريوت، الطبعة: الثانية  
 بن  سعيد  بن   أمحد  بن  علي   حممد  أبو :  ؤللامل،  واالعتقادات  واملعامالت   العبادات   يف   اإلمجاع   مراتب -

 . بريوت  –  العلمية   الكتب دار:  ن ، (ها456:  املتوىف)  الظاهري  القرطيب  األندلسي   حزم
 بن  حممد  بن   احلسني  بن   يعلى، حممد  أبو  القاضي ،  والوجهني  الروايتني  كتا    من  الفقهية  املسائل -

 مكتبة ،  الالحم  حممد   بن   الكرمي   عبد .  د:  احملقق،  (ها458:  املتوىف)   الفراء  ابن  با  املعروف  خلل
 . (م1985  -  ها1405)   األوىل:  الطبعة،  املعارف، الراض

 - بريوت    - دار املعرفة    اإلمام احلاف  أبو عبد هللا احلاكم النيسابوري،،  املستدرك على الصحيحني -
  لبنان.

الطبعة:   دار املنهاج،   - مجعية املكنز اإلسالمي  أمحد بن حممد بن حنبل،،  أمحد اإلمام   مسند  -
  م. 2010 -ها 1431األوىل
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 لبنان   - بريوت    - املكتب اإلسالمي    عبد الرزاق بن مهام الصنعا ،،  مصنل عبد الرزاق -
  م.1983: 1970 -ها 1403:  1390،  2:   

  القاهرة.   - مكتبة ابن تيمية   سليمان بن أمحد الطربا ،   املعجم الكبري،  -
اللغة،   - أبو  القزويين  زكراء  بن  فارس  بن  أمحد معجم مقاييس  ، (ها395:  املتوىف)  احلسني  الرازي، 

 (. م1979 - ها1399 ، ) الفكر  دار ،  هارون   حممد  السالم   عبد:  احملقق
 نصر  بن  علي  بن   الوها   عبد  حممد  أبو،  أنس  بن  مالك   اإلمام »  املدينة  عامل   مذهب  على   املعونة -

 التجارية، مصطفى  املكتبة،  احلقب   عبد   محيا:  احملقق،  (ها422:  املتوىف)  املالكي  البغدادي  الثعليب
 . املكرمة   كة  القر    أم  جبامعة  دكتوراة   رسالة : الكتا   أصل،  املكرمة  مكة  - الباز  أمحد

  –   الفكر  دار،  الشربيين  اخلطيب   حممد ،  املنهاج  ألفاظ   معا   معرفة  إىل  احملتاج  مغين   مغين احملتاج -
 . بريوت

 اجلماعيلي   قدامة  بن  حممد   بن  أمحد   بن  هللا  عبد  الدين  موفق  حممد   أبو ،  اخلرقي  خمتصر  شرح  املغين -
، العريب  الرتا   إحيار   دار،  (ها620  ت)   املقدسي  قدامة  اببن  احلنبلي، الشهري  الدمشقي  مث   املقدسي

 (. م1985/    ها 1405)  1:   
التعليم(، عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر ابفضل احلضرمي السعدي املقدمة احلضرمية )مسائل   -

 ه. 1413، 2:  دمشق،    - ها(، احملقق: ماجد احلموي، الدار املتحدة  918  ت املذحجي )
ها(، 476املهذ  يف فقة اإلمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسل الشريازي )املتوىف:   -

 . دار الكتب العلمية
الرمحن   مواهب - بن عبد  أبو عبد هللا حممد بن حممد  الدين  اجلليل يف شرح خمتصر خليل، وس 

ها(، دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 954الطرابلسي املغريب، املعروف ابحلطا  الرعيين املالكي )املتوىف:  
 . م1992 -ها 1412

أبو  -ية واإلنسانية مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلري  مالك بن أنس،   موطه مالك،  -
  م. 2004  - ها 1425الطبعة: األوىل   اإلمارات،  - ظيب  

هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، وس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شها  الدين الرملي  -
أخرية  1004)املتوىف:   الطبعة:    بريوت،  الفكر،  دار  أبعلى   - م،  1984ها/1404  - ها(، 

بعد  )مفصوال بفاصل(: حاشية أيب   - احملتاج إىل شرح املنهاج« للرملي،    الصفحة: كتا  »هناية
بعد  )مفصوال بفاصل(: حاشية   - ها(،  1087الضياء نور الدين بن علي الشرباملسي األقهري ) 

 . ها(1096أمحد بن عبد الرزاق املعروف ابملغريب الرشيدي ) 
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بن يوسل بن حممد اجلويين، أبو املعايل، ركن هناية املطلب يف دراية املذهب، عبد امللك بن عبد هللا   -
ها(، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم حممود 478الدين، امللقب إبمام احلرمني )املتوىف:  
 . م2007- ها1428الديب، دار املنهاج، الطبعة: األوىل،  

ن )أيب زيد( عبد النوادر والزادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات، أبو حممد عبد هللا ب -
ها(، حتقيق:، جمموعة دار الغر  اإلسالمي، بريوت، 386الرمحن النفزي، القريوا ، املالكي )املتوىف:  

 . م  1999،  1:   
اليمين )املتوىف:   - ها(، حتقيق: 1250نيل األوطار، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكا  

 . م1993 -ها 1413الطبعة: األوىل،  دار احلديث، مصر،  ،  عصام الدين الصبابطي
اهلداية يف شرح بداية املبتدي، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغا  املرغينا ، أبو احلسن برهان  -

 . لبنان  –بريوت    - ها(، احملقق: طالل يوسل، دار احياء الرتا  العريب 593الدين )املتوىف:  
 

 املواقع اإللكرتونية : 
- http://www.fatawa.com/  . دار اإلفتاء املصرية 
- https: //www. aliftaa. Jo  . دار اإلفتاء ابألردن 

- https: //www. awqaf. gov. ae/   اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف يف
 اإلمارات العربية املتحدة . 

- https: //binbaz. org. sa/  . موقع ىاحة الشيم عبدالعزيز بن ابز 
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