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 حكم األضحية ـ دراسة فقهية تأصيلية

 د.مولود الهادي سليمان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرحيمحمن ربسم هللا ال

 المقدمة :    

الحمد هلل الذي رفع  ماعار العدون المه معي البعين للاعا  سعااي ال محلامعي الال ع       

 الهلى آلي ال مصحابي الغر الميامين. النبياا محمدالالس م هلى سيدنا 

 مما بعد...

لعبععادف فععا موععام هيععد ا  ععحى نحععر  -تعععالى -شععرهي هللا فعع ن مععن  ملعع  مععا        

لسععا  سععيدنا إبععراخيم اللليععل هليععي ال عع   الالسعع م حععين ممععرف هللا   إحيععا  ا  ععحي 

  عاحا فعا وعوم سبحاني بذبح الفدا  هن اللدف إسماهيل هليي السع مكمما من نحعر ا

كالسعححاال  فعا خعذا البحع   اقتدا  بسا  نبياعا محمعد صعلى هللا هليعي السعلم الاحر فيي

من خ   مقوا  المذاخب  الو وب المتوا   بيان حلم ا  حي  من حي  الساي  مال

الفقهي  ا ربع  من م ادرخا ا صلي ك الذمر مدل  مل قو  مع  ال عي اتسعتدت ك  عم 

الالتوفيع  فعا القعو   كمااقش  ا دل  الالتر يح. سائ  هللا اللعروم الع عم  معن ال لعل

 هلى الاحو اآلتا: خذا البح اال  السحتا .آخرا الالعملك الالحمد هلل مالت ال

 األضحية ومشروعيتها.أوال:معنى 

 معااخا اللغوي.-1

 معااخا الشرها.-2

 .تها.  مشرالهي-3

 ثانيا:تحرير محل النزاع)أقوال الفقهاء(واألدلة.

 تحرور محل الا اع)مقوا  الفقها (.-1

 ا دل .-2

 مدل  القائلين بالو وب.-م

 مدل  القائلين بالساي .-ب



 د.مولود الهادي سليمان                                     حكم األضحية ـ دراسة فقهية تأصيلية

 140                                     2016أبريـــل               العدد الرابــعمجلـة كليـات التربيـة          

 ثالثا:المناقشة.

 مااقش  مدل  القو  ا ال .-1

 مااقش  مدل  القو  الثانا.-2

 رابعا: سبب الخالف

 خامسا:الترجيح.

 : معاى ا  حي  المشرالهيتهاــ مالت 

  : اللغوي معناها  -1

 فين:وهرفها اللغووون بتعر

 مي: القت ارتفاع الاهار الالوقت الذي وليي. . حو الشا  التا تذبح ا ال : 

 الخو ارتفععاعالضععحىك الثععانا: الشععا  التععا تععذبح وععوم ا  حى.الاشععت  اسععمها مععن

 ععحي ( بضععم الهمعع  كال) م الشععم أل  نهععا تععذبح ذلعع. الوقععت .الفيهععا مربعع  لغععا  :)

 الال معع ك ال)  ععحي ( هلععى العن فعيلعع  كم ععاحاإ ععحي ( بلسععر الهمعع   كالال معع  

ىا  حبها سما ووم  : حاوا كال)م حا ( الال م  آ حا ك ال
(1)

.   

   : معناها الشرعي -2

 -لمعا وعذبح فعا موعام الاحعر بايع  القربع  إلعى هللا : فها اسعممما معااخا فا الشرع 

بشرائط مل وص  -تعالى
(2)

وعذبح لغيعر التقعرب إلعى  فلعي  معن ا  عحي  معا .

ا مل مال إمرام الضيف ك اللي  ماها معا  الم الذبائح التا تذبح للبي م -ىتعال -هللا

العقيقع  وذمى بايع   هللا تعالىكالمذل. ما إلى وذبح فا غير موام الاحركاللو للتقرب

مال   ا  التمت  كمال القران فا الاس.كمال   ا  ترك الا بكمال فععل هن المولودك

وذمى باي  الهدي ما الاس. كمال محظور فا
 (3)

. 
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 : مشروعيتها-3 

ت خ ف فا مشرالهي  ا  حي كالمنها قرب  هظيم  من شعائر اإلس م
(4)

كالقد  

  :) : فقولعي تعععالىاللتععابد  هلعى مشعرالهيتها اللتععاب الالسعا  الاإل مععاع أل ممعا 

( فََ لِّ لَِربَِّ. اَلٱۡنَحرۡ 
(5)

ك فقد قيل فا تفسيرخا: من المراد بعالاحر ذبعح ا  عحي   

العيد بعد ص  
(6)

 . 

مشععععرالهي  : فقععععد الرد  محادوعععع  مثيععععر  صععععحيح  تععععد  هلععععى الممععععا السععععا 

صلى هللا هليي –قا :)مان الابا -ر ا هللا هاي–ألماها : ما رالاف من  ا  حي 

وضحا بلبشينكالمنا م حا بلبش(-السلم
(7) 

 -ر عا هللا هاعي-كالمعا رالاف منع  

بلبشعععين مقعععرنين ذبحهمعععا  -صعععلى هللا هليعععي السعععلم–:) عععحى الابعععا موضعععا قا 

كالسععمى المبركالال عع  ر لععي هلععى صععفاحهما(بيدف
(8)

الغيرخععا مععن ا حادوعع  . 

المما اإل ماع:فقد م مع   ميع  المسعلمين هلعى  الوارد  فا مشرالهي  ا  حي .

مشرالهي  ا  حي 
(9)

. 

 : واألدلة )أقوال الفقهاء( حل النزاعتحرير مــ ثانيا

  : )أقوال الفقهاء( تحرير محل النزاعــ 1

للمسلمين ووم هيد ا  حى منواها من العبادا  تقربا إلييكالشلرا  -تعالى -شرع هللا

اختلفعوا فعا هي فا خذا اليوم نحر ا  عحي  إت من الفقهعا  لي هلى نعمائيك المما شر

    حلم ا  حي  خل خا الا ب  مم سا  هلى قولين.

القو  ا ال :من ا  عحي  الا بع  هلعى الموسعرك الخعذا معذخب مبعا حايفع  الالمعرالي 

هن محمد العفر الإحدى الرالاوتين هن مبا ووسف
(10)

كالمال. فا محد قوليي 
(11)

 . 

 الخعذا معذخبكالغيعر الا ب  سعا  مكمعد  فعا حع  الموسعر  حي  ن ام القو  الثانا:

ال مهور الشافعي 
(12)

الالحاابل  
(13)

 المشعهور هاعدالخعو  مالع. ر ح القعولين هاعدمالك 

الماللي 
(14)

با ووسفم حدى الرالاوتين هنإالك 
(15)

 . 
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 : األدلةــ 2 

  : أدلة القائلين بالوجوبــ أ

 من قا  بو وب ا  حي  بحدل  ماها: استد 

(اَلٱۡنَحععرۡ فََ ععلِّ لَِربِّععَ. قولععي تعععالى: )ـعع 1
(16)

باآلوعع : منععي قيععل فععا  تدت الال ععي اتسععك 

ا  عحي ك الا معر المقلع   نحعر تفسيرخا :من المراد بال ع   صع   العيعدكالبالاحر

هلعى ا مع  الابعا ـ لى هللا هليعي السعلم ـ ال عب  وقتضا اإلو ابكالمتى ال ب هلى

  لألم   ني قدال
(17)

ِ مُۡسَو ٌ َحَساَ  لقولي تعالى:).  ( لَّقَۡد َماَن لَُلۡم فِا َرُسوِ  ٱهللَّ
(18)

 . 

ـ ما رالاف  ادب بن مبا سفيان الب لا ـ ر ا هللا هاي ـ قا :شهد  الابا ـ صعلى 2

:)من ذبح قبل من و لا فليعد ملانها مُخرىكالمن لعم الاحر فقا  هللا هليي السلم ـ ووم

وذبح فليذبح(
(19)

 . 

بن سفيان موضاً هن الابا ـ صلى هللا هليي السلم ـ قا :)مْن معان ـ الما رالاف  ادب 3

لم وذبح فليعذبح  ن لا فليذبح ملانها مُخرىكالمن مان حيتي قبل من و لا مالْ  ذبح م

هللا ( باسم
(20)

 . 

صعيغ   خمعافليذبح( م :)فليعد(كالقولي:)-ال    الالس م-ال ي الدتل :من قولي هليي 

 تد  هلى الو عوب فعد  ذلع. هلعى ال عوب ئن اهن القر ا مر الم رد مَمركالصيغ  

ا  حي 
(21)

  . 

صععلى هللا هليععي –قععا : النحععن القععوف معع  رسععو  هللا ـعع المععا رالاف ملاععف بععن سععليم 4

 بعرفععا  قا :)وععا موهععا الاععا  إن هلععى مععل مخععل بيععت فععا مععل هععام م ععحي  ال-السععلم

هتير كمتدرالن ما العتير  ؟ خذف التا وقو  الاا  الر بي (
(22)

 . 

فا الحدو :من ملم  )هلى( تد  هلى اإلو اب فد  بلفظي هلى ال وب الال ي الدتل  

ا  حي 
(23)

  . 

صععلى هللا هليععي  -قا :قععا  رسععو  هللا -ر ععا هللا هاععي–المععا رالاف مبععو خروععر   -5

:)من ال د سع  فلم وضح ف  وقرباا م  نا( -السلم
(24)

.
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الم على إذا لعم وضعح د  هلعى ع  هعن قربعان ال ي الدتل :مني لما نهى من مان ذا س

منعععي قعععد تعععرك الا بعععاك فلحنعععي ت فائعععد  فعععا التقعععرب مععع  تعععرك خعععذا الوا عععب الخعععو 

ا  حي 
(25)

.
 
 

 قا :قععا  مصععحاب رسععو  هللا مععا خععذف -ر ععا هللا هاععي–رالاف عوععد بععن مرقععم  مععا-6

سععا  مبعيلم إبراخيم(.قععالوا معا لاععا فيهعا وععا رسعو  هللا؟ قععا :) بلععل : (ا  عاحا؟ قععا 

حسا (شعر  
(26) 

. 

صلى هللا هليعي -قا : قا  رسو  هللا-ر ا هللا هاي–رالاف هلا بن مبا طالب  ما -7

:)نسخ ا  حى مل ذبحكالصوم رمضان معل صومكالالغسعل معن ال اابع  معل -السلم

غسلكالال ما  مل صدق (
(27)

.
 
 

: قلععععت وععععا رسععععو  هللا: مسععععتدون قالععععت-ر ععععا هللا هاهععععا–مععععا رالتععععي هائشعععع  -8

ني دون مقضا(الم حا؟قا :﴿نعم فح
(28)

.
 

 

صععلى هللا هليععي -قععا : قععا  رسععو  هللا  -ر ععا هللا هاععي –المععا رالاف ابععن هبععا  -9 

ووم هيد(  :﴿ما منفقت الورق فا شا  مفضل من نحير -السلم
﴿29)

. 

اسععتد  بعععح ا حاععاف مععال ولعا الغيععرف بتعليععل مفععادف :من ا  ععحي  قربعع   -10

الوقت ت تتحق  إت إذا مانعت  إلىوضاف إليها القتها فيقا :ووم ا  حىأل الاإل اف  

تلون مو ود  فيي بيقين إت إذا مانت الا ب  ب  ش. الت مو ود  فيي
﴿30)

. 

 : أدلة القائلين بالسنية-ب 

 بالسنية بأدلة منها:أستدل القائلون  

قعا :﴿إذا  -صعلى هللا هليعي السعلم -من الابعا -ر ا هللا هاهعا - ما رالتي مم سلم   -1

دخلت العشرك المراد محدمم من وضحا ف  وم  من شعرف البشرف شعياا(ك الفعا لفع  

الهاعدف م عحي  العشعر  إذا دخعل﴿قعا : -صعلى هللا هليعي السعلم -هاها موضا هن الابعا

–ف  وحخذن شعرا الت وقلمن ظفعرا(كالهن مم سعلم  موضعا من الابعا  وضحا ورود من

من وضععععععععععحا   قا :﴿إذا رموتم خ   ذي الح   كالمراد محدمم-صلى هللا هليي السلم

مظافرف(ف الفليمس. هن شعر
﴿31)

. 
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هلعى هعدم الو وب:ظاخرخعا من ا  عحي  مومولع  بهذف ا حادو   اتستدت الال ي 

الا ب  لما مانت مذل. اللو مانتإلى إراد  المضحاك
﴿32) 

. 

قا  الشافعا: خعذا ك قا  الاوالي بعد من ذمر بعح رالاوا  حدو  مم سلم  المذمور 

دليل من التضحي  ليست بوا ب  لقولي صعلى هللا هليعي السعلم:﴿المراد( ف علعي مفو عا 

إلى إرادتيكاللو مانت الا ب  لقا  :ف  وم  من شعرف حتى وضحا
﴿33)

. 

 قععا :-صعلى هللا هليعي السعلم -من رسعو  هللا- عا هللا هاععير -هبعا معا رالاف ابعن -2

﴿  ث خن هلا فرائح الخن للم تقوع: الاحركالالوتركالرمعتا الضحى(
﴿34)

. 

استد  م د الدون ابن تيمي  بحدوثين هلى هعدم الو عوب حيع  قا :بعاب معا احعت  -3

 هن ممتي. -صلى هللا هليي السلم -بي فا هدم ال وبها بتضحي  رسو  هللا

قععا  : صععليت معع  رسععو  هللا صععلى هليععي -ر ععا هللا هاععي-مععا رالاف  ععابر  : األول  

الآلعععي السعععلم هيعععد ا  عععحىكفلما ان عععرف متعععى بلعععبش فذبحعععيك فقا :﴿بسعععم هللا الهللا 

ممبركاللهم خذا هااك الهن من لم وضح من ممتا(
(35)

. 

معان -السعلمصلى هللا هليي الآلي  -من الابا-ر ا هللا هاي–حدو  مبا راف   : الثاني

اينكمقرنينكمملحينك فعع ذا صععلى الخقععب الاععا  متععى يإذا  ععحى اشععترى مبشينكسععم

بححدخما الخو قائم فا م  فك فذبحي بالمدو ك  م وقعو :﴿اللهم خعذا هعن ممتعا  ميععا 

باآلخركفيذبحي بافسيك فيقو :﴿خذا بالب غ(ك م وكتى من شهد ل. بالتوحيدك الشهد لا 

يعا للمسامينكالوحمل خو مخلي ماهماكفملثاا ساين هن محمد الآ  محمد(كفيعقيهما  م

صلى هللا هليي الآلي  -لي  ر ل من باا خاشم وضحاكقد مفاف هللا المكن  برسو  هللا

الالغرم -السلم
﴿36)

. 

صعلى هللا –من تضعحيتي الال ي دتل  الحدوثين الما فعا معااخمعا هلعى هعدم الو عوب:

وا  مععان متملاععا مععن ت عع ي معل مععن لععم وضععح سع كالهععن مخلععي هععن ممتعي-هليعي السععلم

متملن غير ا  حي  مال
(37)

. 

إلو ابالدال  هلى هدم ا -ر ا هللا هاهم-باآل ار هن ال حاب -4
(38)

 الماها:

 وقتعديمانا ت وضحيان مراخيع  من -ر ا هللا هاهما-ما رالي هن مبا بلر الهمر-م

بهما فيظن من رآخما منها الا ب 
(39)

. 
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منعععي قعععا :أل إنعععا  دع  -هللا هاعععير عععا -معععا رالي هعععن مبعععا مسععععود البعععدري -ب

 يرانا منهعا الا بع  هلاألكالمعا رالي هعن ابعن  ورى منا موسر ملاف  منالا  حي ك

منععععي مععععان إذا حضععععر ا  ععععحى مهقععععى مععععولى لععععي  -ر ععععا هللا هاععععي–هبععععا  

القا :ألمن سعحل. هعن خعذا فقعل :خعذف م عحي  ك درخمينكالممرف من وشتري بهما لحما

ابن هبا أل
(40)

. 

سعا  الغيعر الالرالاوا  هن ال حاب  فا خعذا المعاعى مثيعر  تعد  هلعى من ا  عحي  

 (.41الا ب )

   : المناقشةــ  ثالثا

 . مناقشة أدلة القول األول -1

 نوقش ما استد  بي مصحاب القو  ا ال  بما ولا:

(فََ ععلِّ لَِربِّععَ. اَلٱۡنَحععرۡ  بقولععي تعععالى:) اسععتدتلهمممععا 
(42)

صعع   كالمن المععراد بال عع   

 فاوقش:مما لف  ال    فيحتمل تحالو   مخرى: البالاحر ا  حي العيدك

 :صل ال لوا  اللم .خا محد

 الثانا:صل ووم العيد.

من المراد بال    الدها الثال :
(43)

 . 

( فقيل فا تفسيرف:ا عل ودك هلى نحرك إذا صليت منحرالمما لف  :ال)
(44)

 . 

ال عععوب  بعععي هلعععى ف حتمالعععي وسعععقط الح ععع حالوعععل اآلوععع  فعععا ت اتخعععت فالخعععذا 

ا  حي 
(45)

. 

كالخعو معن مقعوى ا دلع   -ر عا هللا هاعي -المما استدتلهم بحعدو   اعدب بعن سعفيان

 كفليععععد(:(تدلوا بهعععا هلعععى الو عععوب فعععا قولعععي هليعععي ال ععع   الالسععع ماسععع التعععا

القولي:)فليعععذبح(كالم خما صعععيغ  ممعععر مت عععرد  هعععن القعععرائن فعععدلت هلعععى ال عععوب 

ا  ععحي  فح يععب هاي:بحنععي ت دتلعع  فيععي هلععى ال ععوب ا  ععحي   ن صععيغ  ا مععر 

ب هاد  من ذبح قبل ال   كالإن مان وفهم ماي الو وب مما خو ظاخر صعيغ   بالذبح

ال عد  قرواع  ت عرفي  إلهعاد البا إت من ا معر بالعذبح ألا مر المت رد  هعن القعرائن



 د.مولود الهادي سليمان                                     حكم األضحية ـ دراسة فقهية تأصيلية

 146                                     2016أبريـــل               العدد الرابــعمجلـة كليـات التربيـة          

)إذا دخعل العشعر فعحراد : -ر عا هللا هاهعا -الخو حدو  مم سعلم ك إلى غير الو وب

قرواع  محدمم من وضحا( كفظاخرف تفووح ذل. إلى إراد  المضحا وملن من ولعون 

صارف  هن الو وب فا صيغ  ا مر المذمور 
(46)

. 

المععذمور مععن ال ععي آخععر القععد م ععاب القرطبععا هععن دتلعع  صععيغ  ا مععر فععا الحععدو  

مشععرالهي   مععن ذلعع. هلععى الو وبكالإنمععا المق ععود بيععان ا فقععا :الت ح عع  فععا شعع

ا  ععحي  لمععن مراد من وفعلهععاكمالمن مالقعهععا هلععى غيععر الو ععي المشععرالع خقععح مال 

 ه كفبين لي ال ي تدارك ما فرط فيي
(47)

. 

معل هعام فعا  )إن هلعى معل مخعل بيعت:-صعلى هللا هليعي السعلم -المما استدتلهم بقولي 

 م حي  الهتير (كفاوقش من ال هين:

رملعع  هععن ملاععف بععن سععليم الخمععا م هععوتن هاععد مصععحاب ا محععدخما: من رالاوعع  مبعع

الحدو 
(48)

.
 
 

العتيعر   الحلعمكال من ال م  بين ا  حي  الالعتير  دليل هلعى اشعترامهما فعاالثاني:

غير الا ب  فلذل. ا  حي 
(49)

. 

)معن :-صلى هللا هليي السعلم-فا قولي -هاي ر ا هللا -مما استدتلهم بحدو   ابر   

إن اختلعف فعا رفععي الضعح فع  وقعربن م ع نا(كفاوقش:من الحعدو  ال د سع  فلم و

الالقفي الم  ذل. فلي  صروحا فا اإلو اب
(50)

 من ال هين:

: منععي  معع  فععا التععرك بععين ا  ععحي  الالتععحخر هععن ال   كالال عع   سععا   أحدددهما

ممرناف  فليترك ماألمن ترك ما ممرناف من ا  حي  فلذل. ا  حي ألالولون معااف:من

من ال   
(51)

. 

صعلى هللا هليعي  -دالن الو وب مما قا  اتستحبابإن خذا ع ر وتو ي إلى  : الثاني

:) من ممل من خذف البقل  شياا كف  وقرباا م  نا( -السلم
(52)

كفحما الوا با ك فا مر 

من خذا ال  ر بها إل ام فعلهاك مبلغ فا الو وب
( 53)

. 

الممععا اسععتدتلهم با حادوعع  ا خععرى المععذمور  هلععى ال ععوب ا  ععحي  فععيملن    

مااقشتها: منها محادو   عيف  ت ترقى إلى در ع  اتحت عاب بهعا هلعى الو عوب
(54)

 

كالمما قا  ابن ح ر:إن مقرب ما وتمس. بعي هلعى الو عوب حعدو  مبعا خروعر :)من 

الخو غير صروح فا اإلو اب كال د سع  فلم وضح(
 (55)

. 
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فهعا مما اسعتدت  بععح ا حاعاف بتعليعل من ا  عحي  قربع  وضعاف إليهعا القتهعا    

فععع ن صععع    كالا بععع  باإل عععاف  فاعععوقش:من تعيعععين الوقعععت ت وعععد  هلعععى الو عععوب

 الليسععععت الا بعععع  ممععععا من ال مععععا   ا  حىكالالضعععحىكالالرالاتب متعياعععع  بحالقاتهععععا

  اليوم لأل حى فلبيان دالن تعيين القت مدائهاألالمما إ افالاللفارا  الالاذالر الا ب  

مما وقا  ووم العيد كاللي  للو وبالمشرالهي  
(56)

.  

 : مناقشة أدلة القول الثاني-2

ممعععا اسعععتدتلهم بححادوععع  مم سعععلم كالالتا ظاخرخعععا تعليععع  ا  عععحي  إلعععى إراد     

التعليع  هلعى اإلراد  المضحاكاللو مانت الا ب  لما مان التعلي  باإلراد  فاوقش:من 

:)مععن مراد مععالم -صععلى هللا هليععي السععلم-ت وعد  هلععى نفععا الو ععوب فهععو نظيععر قولعي

ال مععع  فليغتسععل(
(57)

هلععى اإلراد  منهععا غيععر الا بعع  فلععذل.  كفلععم وععد  تعليعع  ال مععع 

ا  حي 
(58)

. 

:)  ث خن هلعا -صلى هللا هليي السلم–مما استدتلهم بحدو  ابن هبا  فا قولي    

 من الحعععدو  :كالخن للعععم تقعععوعكالاحر الالعععوتر الرمعتعععا الضعععحى(كفاوقشفعععرائح

بي هلى هدم الو وب ل حت اب الت و لح عيف من  مي  طرقيك
(59)

. 

 -هلعى هعدم الو عوب معن حعدوثا  عابر الرافع  استد  بي الم عد ابعن تيميع مما ما     

ممتععي ك الدتلتهمععا هلععى من تضععحيتي هليععي ال عع   ال السعع م هععن -ر ععا هللا هاهمععا

ففد كغيعر معتملن معن ا  عحي  المخلي ت  ي مل من لم وضح سوا  مان متملاعاك مال

هلعى )حعدو   ناقشي الم اب هاي الشومانا بقولي:أل الوملن من و عاب هعن ذلع. كبعحن

وعد  هلعى ال وبهعا هلعى معل مخعل بيعت و عدالنها فيلعون  معا(مل مخل بيت م عحي ...

هعن غيعر الوا عدون مععن -صعلى هللا هليعي السعلم -قرواع  هلعى من تضعحي  رسعو  هللا 

ممتيكاللو سلم الظهور المدهىكف  دتل  لي هلى هدم الو وب  ن محعل الاع اع معن 

كف  ولون هدم ال وبها هلعى معن معان فعا  لم وضح هن نفسيكالت  حى هاي غيرف

ألماهم غير ه رفه رف مستل ما لعدم ال وبها هلى من مان فا 
(60)

. 

مما استدتلهم باآل ار هن بععح ال عحاب  معحبا بلعر الهمعر الابعن مسععود الابعن     

مبعا بلعر الهمعر  ا  عر هعنبتعرمهم ا  عحي  فاوقش:ممعا  -ر ا هللا هعاهم-هبا  

 فيحتمل هد  احتمات  ماها:
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 لما معان ت وضحيان السا  ال الساتين فا حال  اإلهساركالهدم غااخما منهما مانا ت-م

 مان فا بيت الما  هن مفاوتهما.وفضل رعقهما الذي 

 مال وحمل هلى حال  السفر فحنهما مانا وضحيان إذا مقاماكالإن سافرا لم وضحيا.-ب

 مال وحمل هلى حال  ال ود الدون.-ب

الما قيل من خذف اتحتمات  تاقب  مذل. هلى اآل ار المرالو  هن ابعن هبعا  الابعن 

اتحتما ت ت لح من تلون ح   م   اتحتمات مسعودكالمل خذف 
(61)

. 

 
 : سبب الخالفــ   رابعا

إلى سعببين ممعا  كمال سايتها ور   سبب الل ف بين الفقها  فا ال وب ا  حي     

 ذمر ابن رشد:

مالهلععى  محععدخما:خل فعلععي هليععي ال عع   الالسعع م فععا ذلعع. محمععو  هلععى الو ععوب

رالي هاعي حتعى فعا السعفر هلعى معا  عا   ضحي  قطكفيمالالادب؟الذل. مني لم وترك ا

م ععحيتيك م قا :وععا  -صععلى هللا هليععي السععلم -فععا حععدو   وبععان قععا :)ذبح رسععو  هللا

 وبان.مصلح لحم خذف الضحي كقا :فلم مع  مطعمي ماها حتى قدم المدوا (
(62)

 . 

الثانا:اخت فهم فا مفهوم ا حادو  الوارد  فا محلام الضحاواكالذل. منعي  بعت هاعي 

من  من حدو  مم سلم  مني قا :)إذا دخل العشر فعحراد محعدمم -ال    الالس م- هليي

وضحا ف  وحخذ من شعرف شيااكالت من مظفارف(
(63)

إذا مراد محعدمم من .قالوا:فقولي:)

 -ال ع   الالسع م-وضحا( فيي دليل هلى من الضحي  ليست الا بع كاللما ممعر هليعي 

 با برد  ب هاد  م حيتي إذ ذبح قبل ال   
(64)

من ذل. الو وب فهم قوم 
(65)

. 

 
 : الترجيحــ  خامسا

من  ذلع. مدلع  الفعروقين متلافاع  وظهعر منمن خ   ما سب  معن مدلع  المااقشعا  ك    

غالب ا دل  لم تسلم من المعارض الالاقد سعوا  معان فعا دتلتهعا مال  بوتهعا كفعالواق  

عم سالم من المعارض هلى الو عوب مال مني لي  فا شا  من مدل  الفروقين دليل  ا

ستد  بعي معن وقعو  بعالو وب الخعو حعدو   اعدب فع ن صعيغ  ا هدمي أل ف ن همد  ما

مععان وفهععم ماععي الو وبكالخععو الإن -  ككالب هععاد  مععن ذبععح قبععل ال عع ا مععر بالععذبح

الذي ظاخرف تفووح  ال حيح كفحدو  مم سلم  - المشهور فا صيغ  ا مر الم رد
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وملععن من ولععون قرواعع  صععارف  هععن الو ععوب فععا صععيغ   ذلعع. إلععى إراد  المضععحا

وللو من احتما كمما من حعدو  مبعا خروعر   الم  الدليلين ت ا مر فا حدو   ادب

القفعي القعد تقعدم قعو  خم وضح ف  وقرباا م  نا( فقعد ر عح ممثعر)من ال د سع  فلم 

 :مني لي  صروحا فا اإلو اب.ابن ح ر

الالقو  ا قرب إلى التر يح ما ذخعب إليعي ال مهعور فهعو ا قعوىكالت وعرخ  لمعن 

البعرا   الذمع  بيقعين - ل   لعي-تعظيم هللا  ال د السبيل إليها فا ترمهاكلما فيها من 

 الهللا مهلم.الخرال ا من الل ف 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 د.مولود الهادي سليمان                                     حكم األضحية ـ دراسة فقهية تأصيلية

 150                                     2016أبريـــل               العدد الرابــعمجلـة كليـات التربيـة          

 شالهوام

كالالم ععععبا  477ك476ص14واظر:لسععععان العععععربكابن ماظععععوركدار صععععادركط ا اللععععىكب-1

   المايركالفيوماكالملتب 

 الالشاونف كالعار  ا القااللووتي الالموسوه  الفقهي  - حى-كماد 359ص2العلمي كبيرال كب   

 اإلس مي ك

 .74ص5مكب2004خك1425اللووتكط الثالث   

كحاشعي  ابعن 45ص خ1405واظر:التعروفا كال ر اناكدار اللتعاب العرباكبيعرال كط ا اللعى-2

مكتحقيعععععععع :إبراخيم 2000خ ك1421هابععععععععدون هلععععععععى الععععععععدر الملتععععععععاركدار الفلركبيععععععععرال ك

 .311ص6ا بياريكب

 كمر   ساب .74ص5 بكالفقهي  اللووتي واظر:الموسوه  -3

ال ععرار كالالسععيل 345ص 9ب خ1405ا اللععىككبيععرال كط دار الفلراظر:المغاععاكابن قدامعع كـعع و4
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 مر   ساب .345ص9كالالمغاىكب86ص5قمحاالىكب ال ادق

ى هللا هليععي السععلم ـ صععل - كباب فععا م ععحي  الا بععاا  ععاحارالاف البلععاري بهععذا اللفعع  كمتععاب -7

 (ك5233حدو  رقم)

كتحقي :م عععقفى 1987خ ك1407ط الثالثععع ك مثيركاليمامععع كبيرال  ابعععن صعععحيح البلعععاريكدار

 .  2111ص5كبدبب

توميععل الالتسععمي   مباشععر  بعع  الذبحهععا ال ضععحي  اسععتحبابكباب تتتىحرالاف مسععلمكمتاب ا  ععا -8

هبععد  فععكاد التععراث العرباكتحقي :محمععد إحيععا  كصععحيح مسععلمكدار(1966الالتلبيركحععدو  رقععم)
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ك  كابن رشعدالممهعدا  دما كالالمق499ص1سعدكبرؤالف مكتعلي :هبد ال1986خك1406كللتراث

 .435ص1مكتحقي :محمد ح اكب1988خك1408دار الغرب اإلس ماك بيرال كط ا اللىك

مكحققعي الخعرب محادوثععي 2003خك1424الحعاالي اللبيعرك المعاالرديكدار الفلركبيرال كلباععانك -12

كالالم معععوع شعععر  المهعععذبكالاواليكدار 84ص19مسعععقر ا الآخعععرالنكب الهلععع  هليعععي:محمود
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 .275ص
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 .21 رقم كاآلو  كا ح اب سور  -18
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 مر   ساب .62ص5ال اائ كب

فععععا إو ععععاب ا  ععععاحاكحدو    ععععا  بهععععذا اللف كمتععععاب الضععععحاواكباب مععععا مبععععو داالدرالاف  -22

سعان .مخبرنعا ملاع  بعن سعليم :قعا  ملع ر هامر مبعابن هون هن  هبد هللاالسادف هن ( 2788رقم)

لترمععععذيكمتاب كالرالاف ا93ص3محععععا الععععدون هبدالحميععععدب كتحقي :محمععععددار الفلرمبععععا داالدك

معن  خعذا الحعدو  إت   الت وعرفحسن غروبك خذا حدو (كالقا  هاي:1518حدو  رقم)ا  احاك

 محمعد كتحقيع :التعراث العرباكبيرال  إحيعا  كدارالترمعذيخذا الو عي معن حعدو   بعن هون.سعان 

 مبععا مرملعع لحععدو   عععيف الملععربك ن ا كالقععا  اللقابا:خععذا99ص4بك الآخععرالن شععامر محمععد

ط  العلميععععععع كبيرال  دار اللتعععععععبم هعععععععو .طر  ال تثروعععععععب فعععععععا شعععععععر  التقروعععععععبكالعراقاك

شيخ  مبور مل  ح ر:هامرن .القا  فيي اب188ص5هلاكب محمد القادر مكتحقي :هبد2000ا اللى

محمعد تحقي :ك 1986خك1406ال رشيدكسورواكط ا اللعىك وعرف.تقروب ال تهذوبكدار تبن هون ت

لي هن ملاعف بعن  .شيخ تبن هون فيي  هال  مبورمل  خبا:هامر.القا  فيي الذ289ص1كبهوام 

مل مخل بيعت فعا اإلسع م فعا معل هعام  الاا  هلى موها )وا -صلى هللا هليي السلم  -سليم هن الابا

رالاف هاعي ابعن  هعامر  عيفكالصعدقي ابعن الققعان ل هالع  إساادف:هبد الح  (قا  الهتير  م حي 

م 1995ط ا اللعععى العلميععع كبيرال ك دار اللتعععبكالعععذخباكنقعععد الر ا فعععا  اتهتعععدا هعععون.مي ان 

البهذا وعلم من قو  ابعن ح ر:مخر عي  .22ص4ب هبد المو ود الهاد  محمد معوضتحقي :هلا 

كبيرال كتحقي :محب دار المعرفع   كشر  صحيح البلاري الباري فتح .بساد قوي الا ربع  محمد

 سعاق الحعدو  بععد من مبعو داالد قعا القعد تبينكمعا التحقيع  م ف خع  .خعو4ص10الدون اللقيبكب

.الللاععي لععم وبععين الااسععخ 93ص3.سععان مبععى داالدبخبععر ماسو  خععذاخ  بسععادف المتاي:العتير :ماسععو

  وحععت ت فيععي  هالعع  مرملعع  بيانععي وععد  هلععى  عععفي  ن مبععا ممععا تقععدمفالحععدو  هلععى مععل حععا  
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 العشعر ا ال من فوقكالخا ذبيح  مانوا وذبحونها فا  مثاافالالعتير :بعين مهمل  مفتوح   م تا  بي.

مععن ر بكالوسععمونها الر بيعع  موضععاكالاتف  العلمععا  هلععى تفسععير العتيععر  بهذا.شععر  الاععوالي هلععى 

 . 136ص13خكب 1392صحيح مسلمكدار إحيا  التراث العرباكبيرال كط الثاني ك

  . كمرا   سابق62ص5البدائ  ال اائ كبك91ص4واظر سبل الس مكب -23

بعععععععععن حابلكمكسسععععععععع   مسعععععععععاد محمعععععععععد(ك8256محمدكحعععععععععدو  رقعععععععععم) اإلمعععععععععام رالاف -24

كالرالاف ابععن ما ععيكمتاب ا  ععاحاكباب ا  ععاحا الا بعع  خععا مم ت؟حععدو  321ص2قرطبعع كب

(كسععععععععععان ابععععععععععن ما ععععععععععيكدار الفلركبيرال كتحقي :محمععععععععععد فععععععععععكاد هبععععععععععد 2123رقععععععععععم)

لتعععععب .الالحعععععدو  صعععععححي الحامم.المسعععععتدرك هلعععععى ال عععععحيحينكدار ال1044ص2البعععععاقاكب

.القعا  258ص 4كبالقعادر هقعامكتحقي :م قفى هبعد 1990خك1411العلمي كبيرال كط ا اللىك

ابن ح ر:المقرب ما وتمسع. بعي للو عوب حعدو  مبعا خروعر  رفععي:)من ال عد سعع  فلعم وضعح فع  

 وقربن م  نا(كمخر ي ابن ما ي المحمعد الر العي  قعا  للعن اختلعف فعا رفععي الالقفعيكالالموقوف

مشععبي بال ععواب قالععي القحععاالي الغيرفكالمعع  ذلعع. فلععي  صععروحا فععا اإلو ععاب.فتح البععاريكب 

كمر ععع  سعععاب كالقا  العععدار ققاا:ا صعععح القفعععي. تاقعععيح التحقيععع  فعععا محادوععع  التعليععع ك 3ص10

الالحعدو  ك  62ص2م قفى مبو الغعي كبمكتحقي : 2000كخ1421كالرواضكالذخباكدار الوطن

 . كمر   ساب 278كص8 عفي الاوالي فا الم موعكب

كالالهداوع  199ص5مكب1973دار ال يعلكبيرال كشعر  ماتقعى ا خبعارك  واظر:نيل ا الطار -25

 كمر   ساب .70ص4شر  البداو كب

(كسعععععان ابعععععن 3127رالاف ابعععععن ما عععععي الخعععععذا لفظعععععيكباب  عععععواب ا  عععععحي كحدو  رقعععععم) -26

ان (كسععع18795كمر ععع  سعععاب كالرالاف البيهقاكمتعععاب الضعععحاواكحدو  رقعععم)1045ص2ما عععيكب

القععععادر مكتحقي :محمععععد هبععععد 1994خك1414البيهقععععا اللبرىكملتبعععع  دار الباعكملعععع  الملرمعععع ك

هلععى  كالرالاف الحاممكالقا :خععذا حععدو  صععحيح اإلسععااد اللععم ولر اف.المسععتدرك261ص9كبهقععا

كمر عععع  سععععاب كالالحدو  فيععععي نظععععرأل ن فيععععي هائععععد الم اشعععععاكقا  422ص2ب ك ال ععععحيحين

البلععاري:ت و ععح حدوثععيكالقا  مبععو حععاتم:مالر الحععدو .القا  ابععن حبععان:ورالي الماععامير ت و ععح 

دار كابن الملقعنكالواقعع  فعا الشعر  اللبيعر الاآل ارفا تلرو  ا حادو   البدر المايربي. اتحت اب

 مكتحقي :م ععععععععقفى مبععععععععو الغععععععععي 2004خك1425ا اللععععععععىككالرواضكالسعععععععععودو كط اله ر 

.الالحععدو  ذمععرف بعععح ا حاععاف مععن  ملعع  اتسععتدت  بععي هلععى ال ععوب 274ص9الآخععرالنكب

ا  ععحي ألالللن بلفعع  ) ععحوا ف نهععا سععا  مبععيلم إبععراخيم(كالمن قولي: ععحوا ممععر الخععو للو ععوب. 

لتعليعععععععععععععل الملتاركالموصعععععععععععععلاكدار اللتعععععععععععععب العلميععععععععععععع كبيرال كط  اتختيعععععععععععععارواظر:

مكتحقي :هبعععععععععععععععععععععد اللقيعععععععععععععععععععععف محمعععععععععععععععععععععد هبعععععععععععععععععععععد 2005خك1426لثععععععععععععععععععععع كالثا

 كمر   ساب .8ص12كالالمبسوطكب19ص5الرحمنكب

كدار العععععععععععععععععدار ققاعععععععععععععععععاكسعععععععععععععععععان الخعععععععععععععععععذا لفظيرالاف العععععععععععععععععدار ققاعععععععععععععععععا  -27

.قعععا  ابععععن 280ص4مكتحقي :السعععيد هبعععد هللا خاشعععم ومعععاناكب1966خك1386المعرفععع كبيرال ك

كبيرال كتحقي :السعيد هبعد المعرف دار  كفعا تلعرو  محادوع  الهداوع  ح ر:إساادف  ععيف.الدراو 

 (كسععععان البيهقععععا18798كالرالاف البيهقاكمتععععاب الضععععحاواكحدو  رقععععم)213ص2هللا ومععععاناكب

.القععا  الاععوالي:رالاف الععدار ققاععا الالبيهقععا قععات:الخو  عععيف.الاتف  الحفععاظ 261ص9اللبععرىكب
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هلعععى  ععععفي.الخذا الحعععدو  معععن  ملععع  ا دلععع  التعععا احعععت  بهعععا القعععائلون بعععالو وب ممعععا ذمعععر 

 كمر   ساب .278ص8الاوالي.الم موعكب

 كهائش  هن رفاه  بعن خروعر فهو  هنرالاف الدار ققاا الخذا لفظيكالقا :خذا إسااد  عيفك -28

سععععان الععععدار الخععععو هبععععد الععععرحمن بععععن رافعععع  بععععن خععععدو  لععععم وسععععم  مععععن هائشعععع  اللععععم ودرمها.

.القعععععععا  الاعععععععوالي:رالاف العععععععدار ققاعععععععا الالبيهقعععععععا ال ععععععععفافكقات:الخو 283ص4ققاعععععععاكب

 .279ص8م موعكبمرسل.ال

(ك ععم قععا :تفرد بععي محمععد بععن 18793رالاف البيهقععا الخععذا لفظععيكمتاب الضععحاواكحدو  رقععم) -29

 كمر   ساب .260ص9ربيع  هن إبراخيم اللوعيكالليسا بالقووين.سان البيهقا اللبرىكب

 خ1313اللتعععععاب اإلسععععع ماكالقاخر كتبيعععععين الحقعععععائ  شعععععر  ماععععع  العععععدقائ كال ولعاكدار  -30

 كمر   ساب .  70ص4كالالهداو ك3ص6ب

رالاخعا مسعلم بهععذف ا لفعاظك متعاب الضععحاواكباب نهعا معن دخععل هليعي هشعر ذي الح عع كالخو  -31

 كمر   ساب .1565ص3مرود التضحي  من وحخذ من شعرف شياا.صحيح مسلمكب

 كمر   ساب .18ص10واظر:فتح الباريكب -32

 كمر   ساب .279ص8الم موعكب -33

العععععدار ققااكمتعععععاب الوتركبعععععاب صعععععف  العععععوتر المنعععععي لعععععي  بفرضكسعععععان العععععدار رالاف  -34

باب ا  ععحي  سععا  نحععب سععاب كالالبيهقا الاللفعع  لععيكمتاب الضععحاواك كمر عع 21ص2ققاععاكب

كمر ععععع  468ص2(كسعععععان البيهقعععععا اللبعععععرىكب4248ل المهعععععا النلعععععرف ترمهاكحعععععدو  رقعععععم)

تدليسي.خ ص  ا حلام  ساب كالالحدو   عفي البيهقا الآخرالن لضعف مبا  اابكالم معوا هلى

 فععععععععععععا مهمععععععععععععا  السععععععععععععان القواهععععععععععععد اإلسعععععععععععع مك الل اماكمكسسعععععععععععع  الرسععععععععععععال كط

ا ئمع   مطلع كقعا  ابعن ح ر:551ص1مكتحقي :حسن إسعماهيل ال معلكب1997خك1418ا اللىك

مححمععععد الالبيهقععععا الابععععن ال عععع   الابععععن ال ععععوعي ال الاععععوالي هلععععى خععععذا الحععععدو  الضعععععف 

ا اللبيركالمدواعععععععععععععععع  الغيعععععععععععععععرخم.تللي  الحبيعععععععععععععععر فعععععععععععععععا محادوععععععععععععععع  الرافعععععععععععععععع

 .18ص2مكتحقي :السيد هبد هللا المدناكب1964خك1314الماور ك

متععاب الماتقععى فععا ا حلععام الشععرهي كابن تيمي كمكسسعع  الروععانكبيرال ك لباععانكط ا اللععى  -35

.الالحععععععدو  رالاف محمععععععد فععععععا 357ص2كتحقي :محمععععععد صععععععبحا حعععععع قكبم 2003كخ1424

سعاب كالمبو داالد الاللفع  لعيكمتاب الضعحاواكباب كمر   362ص3(كب14936رقم) كحدو المساد

كالالترمعذيكمتاب 99ص3(كسعان مبعا داالدكب2810فا الشا  وضحى بها هن  ماه كحدو  رقم)

(كالقا :خذا حدو  غروب من خذا الو ي الالعمعل هلعى خعذا هاعد مخعل 1521ا  احاكحدو  رقم)

بعن حاقعب وقا :منعي لعم وسعم   العلم من مصحاب الابا صلى هللا هليي السلم...الالمقلب بن هبد هللا

 .100ص4من  ابر.سان الترمذيكب

ك مر ع  سعاب كالالحدو  رالاف محمعد فعا المسعادك 357ص 2الماتقى فا ا حلام الشعرهي كب -36

ك الرالاف الحععععامم القا :خععععذا حععععدو  صععععحيح اإلسععععااد اللععععم 391ص 6(كب27234حععععدو  رقععععم)

 كمرا   سابق .425ص 2ولر افكالمستدرك هلى ال حيحين كب

 ك مر   ساب .199ص  8نيل ا الطاركب -37

 كمرا   سابق .91ص 4كالسبل الس مكب85ص 19واظر: الحاالي اللبيركالماالرديكب -38



 د.مولود الهادي سليمان                                     حكم األضحية ـ دراسة فقهية تأصيلية

 154                                     2016أبريـــل               العدد الرابــعمجلـة كليـات التربيـة          

(كسععان البيهقععا 18812وععا  متعععدد ك متععاب الضععحاواكحدو  رقععم)ارالاف البيهقععا بحلفععاظ الرال -39

 كمرا   سابق .275ص  8.الا  ر حساي الاوالي فا الم موعكب264ص  9اللبرىكب

كمر عع  سععاب .قا  ابععن 265ص  9رالاخمععا البيهقاكمتععاب الضحاواكسععان البيهقععا اللبععرىكب -40

 ح ر بعد

من ذمر ا  ر هن مبا بلر الهمر ر ا هللا هاهما:الرالى مثل ذل. هن ابعن هبعا  الابعن مسععود 

مر عع  145ص  4البععدري كالخععو فععا سععان سعععيد بععن ما ععور بسععاد صععحيح . تللععي  الحبيععركب

 ساب .

 كمر   ساب .92ص  4الس مكب واظر: سبل -41

 .2كرقم سور  اللو ركاآلو  -42

ص  4واظر:محلععام القعععرآنكابن العربعععاكدار الفلركلباانكتحقي :محمععد هبعععد القعععادر هقعععاكب -43

 كمر   ساب .83ص 19كال الحاالي اللبيركب456

 ك المر   الساب .558ص  4واظر:محلام القرآنكابن العرباكب -44

 .460ص  4واظر:الم در نفسيكب -45

 مر   ساب . 18ص  10واظر:فتح الباريكب -46

 .16ص 10الم در نفسيكب  -47

 كمر   ساب .86ص 19( الالحااليكب 22واظر: ما تقدم فا تلرو  الحدو  خامش) -48

 .الم در نفسيواظر:  -49

 .(.24كالما تقدم فا تلرو ي خامش رقم)3ص 10واظر:فتح الباريكب  -50

 .86ص 19الحاالي اللبيركب - 51

 الاععععا الالب ععععلرالاف البلععععاري بحلفععععاظ متعععععدد كمتاب ال عععع  كباب مععععا  ععععا  فععععا الثععععوم -52

كبلف :)من ممعععععل معععععن خعععععذف الشععععع ر  وعاعععععا الثعععععوم فععععع  وقرباعععععا مس دنا(كصعععععحيح الاللعععععرا 

 كمر   ساب .292ص2البلاريكب

 .86ص19كباللبيرالحاالي -53

 واظر:ما تقدم فا تلرو ها.-54

    ساب .كمر3ص10واظر:فتح الباريكب -55

  نافععععع كابن برخانكملتبعععع  مسععععائل خ فيعععع  ذائععععع  النبععععذ مذخبيعععع الاظععععر فععععاواظر:تقععععووم  -56

 5مكتحقي :صعععالح بعععن ناصعععر اللععع ومكب2001خك1422الرشيدكالسععععودو كالرواضكط ا اللعععى 

 .35ص

اللفظعي:)إذا مراد محعدمم من وعحتا -ر عا هللا هاهمعا -رالاف مسلم من حعدو  هبعد هللا بعن همعر -57

 مر   ساب . 579ص 2(كصحيح مسلمكب844فليغتسل(كمتاب ال مع كحدو  رقم)ال مع  

كمر عععع  سععععاب كالم م  ا نهععععر شععععر  ملتقععععى 70ص4الهداوعععع  شععععر  البداوعععع كب :واظععععر -58

خعععرب آواتعععي مك1998خك1419ا بحركشعععيلا عادفكدار اللتعععب العلميععع كبيرال كلباانكط ا اللعععىك

 كمر   ساب .85ص 19للبيركبكالالحاالي ا167ص 4المحادوثي:خليل همران الما وركب

 (.34كمر   ساب كالما تقدم فا تلرو ي خامش رقم)199ص5واظر:نيل ا الطاركب -59

 .199ك198ص 5الم در نفسيكب -60
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فعا  الإوثار اإلن عافكمرا   سعابق ك63ص 5كالبدائ  ال اائ كب9ص 12بواظر:المبسوطك -61

خكتحقي :ناصععععععععر 1408آ ععععععععار الل فكابععععععععن ال ععععععععوعيكدار السعععععععع مكالقاخر كط ا اللععععععععىك

 .275اللليفاكص

رالاف مسلمكمتاب ا  احاكباب بيان ما مان من الاها هن ممعل لحعوم ا  عاحا بععد  ع ث  -62

 3(كصععحيح مسععلمكب1975إلععى متععى شععا  حععدو  رقععم) فععا مال  اإلسعع م البيععان نسععلي المباحععي

 .1563ص

 (.31 يكخامش رقم)وتلرتقدم  -63

كصعععحيح رالاف مسعععلمكبحلفاظ متععععدد  هعععن البعععرا  بعععن هاعبكمتعععاب ا  عععاحاكباب القتها -64

 .1552ص 3مسلمكب

 اب .مر   س.499ص 1بداو  الم تهدكب -65


