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ما لَها من َأثَرٍ فـي قبـول          تُعد مسألة جهالة الرواة من القضايا الهامة في النقد الحديثي، لِ          
المرويات وردها، وما يترتب على ذلك من اختالف في األحكام الفقهية المستنبطة مـن تلـك                

 واعتماد بعض الفقهاء    ،)١(المرويات، خاصةً مع تباين أقوال المحدثين في حكم رواية المجهول         
رواية المجهـول،   [ الدراسة الحالية   في أحكامهم على روايات انفرد بها مجهولون، لذلك كانت          

  ] .حكْمها، وَأثَرها في اختالف الفقهاء
 يتناول حكم رواية المجهـول     و المطلب األول      وتتكون هذه الدراسة من مطلبين أساسيين ،        

 فيتنـاول أثـر روايـة       المطلب الثاني ، أما   ة  عند التفرد والمتابع  واستقراء أقوال العلماء فيها     
ي اختالف الفقهاء ، ويدعم بدراسة تطبيقية إلحدى المسائل الفقهية التي اختلفت فيها             المجهول ف 

  .نتيجة لرواية المجهول ؛ أقوال الفقهاء 
  

  المطلب األول
 حكم رواية المجهول

     قد اختلفت أقوال المحدثين حول رواية المجهول وذلك تبعاً لحاله من االنفراد أو المتابعـة               
  : يعلى النحو التال

:حكم رواية المجهول عند التفرد: أوالً  
إذا -     إن الناظر في كتب مصطلح الحديث يجد أن أحكام المحدثين في روايـة المجهـول                

 من حيث القبول أو الرد تنحصر في أربعة أقوال، فمنهم من اعتبر جهالة الراوي مـن                 -تفرد
لقاً ، إلى ملغٍ ألثرها ومعتـد بروايـات   أسباب الضعف الشديد، وبالتالي رد رواية المجهول مط  

 وبين هذا وذاك من يقبل رواية المجهول في طبقة دون أخرى، ثم من فَـصَل              المجاهيل مطلقا، 
  : وفيما يأتي تفصيل ذلك.القول وقَبَِل رواية المجهول بشروط 

:رد رواية المجهول مطلقاً: القول األول  
 مطلقا وحجتهم  في هذا أن العدالة شرط في          ذهب جمهور العلماء إلى رد رواية المجهول      

صحة الرواية ومن جهلت عينه، أو جهل حاله، جهلت عدالته من باب أولـى، ومـن جهلـت                
 .عدالته ال يصلح االحتجاج بخبره وقبول روايته

فأما المبهم الذي لم يسم، أو من سمي وال تعرف عينه فهذا ممن ال يقبـل                :" قال ابن كثير  
  .)٢("روايته احد علمناه

وقد رد مجهول العـين األكثـر مـن         :"كما ذكر اإلمام السخاوي اإلجماع على الرد فقال       
  .)٣(بل ظاهر كالم ابن كثير االتفاق عليه...العلماء مطلقا 

قال الحافظ أبو عبـد     :" كذلك نقل الزركشي هذا اإلجماع عن ابن المواق ،فقال في النكت          



 ٣

م يرو عنه إال واحد، ومجهول روى عنـه اثنـان   المجاهيل على ضربين، من ل  " اهللا بن المواق  
فصاعدا وربما قيل في األخير مجهول الحال، فاألول ال خالف أعلمه بين أئمة الحديث في رد                

  .)٤("رواياتهم، وإنما يحكى في ذلك خالف عن الحنفية
والصحيح الذي عليـه أكثـر      : وصححه اإلمام الصنعاني، فقال في رواية مجهول العين         

  .)٥("ن أهل الحديث وغيرهم أنه ال يقبلالعلماء م
 وقد صـرح ابـن      -مجهول الحال -كما رد الجمهور رواية مجهول العدالة ظاهراً وباطناً       

  مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعاً روايته غير مقبولة عند :"الصالح بذلك فقال
  . )٧(، ووافقه على ذلك ابن كثير)٦("الجماهير

مذهب الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم أن مجهول الحال غيـر           :"قالوفصل اآلمدي ذلك ف   
مقبول الرواية ، بل البد من خبرة باطنة بحاله ، ومعرفة سيرته وكشف سـريرته، أو تزكيـة                 

  . )٨("من عرفت عدالته وتعديله له
  :القبول مطلقاً: القول الثاني

 من لم يشترط في الراوي      قد قبل رواية مجهول العين مطلقا جماعة من العلماء وهو قول          
  .مزيدا على اإلسالم
وقد قبل رواية مجهول العين مطلقا من العلماء من لم يشترط في الـراوي              :"قال السخاوي 

مزيدا على اإلسالم وعزاه ابن المواق للحنفية حيث قال إنهم لم يفصلوا بين مـن روى عنـه                  
  ).٩(" ل على اإلطالقواحد وبين من روى عنه أكثر من واحد بل قبلوا رواية المجهو

كما عزا النووي االحتجاج بمجهول العين لكثيرٍ من المحققين حيث يقول في مقدمـة شـرحه                 
مجهول العدالة ظاهرا وباطنا ، ومجهولها باطنا مـع وجودهـا           : ثم المجهول أقسام    : "لمسلم  

ـ : المستور، ومجهول العين ، فأما األول      : ظاهرا وهو  ه ، وأمـا  فالجمهور على أنه ال يحتج ب
  .)١٠(" اآلخران فاحتج بهما كثيرون من المحققين

وقد جعل اإلمام السخاوي قبول رواية مجهول العين مطلقا هو الزم من جعل رواية العدل              
  .)١١(" عن الراوي تعديال له

وقيل تقبل رواية مجهول العدالة ظاهراً وباطناً مطلقاً من غير تفصيل وإن            :"قال الصنعاني 
  .) ١٢("جهول العين ، وذلك ألن معرفة عينه أغنت عن معرفة عدالتهلم تقبل رواية م
  :قبول رواية المجهولين من التابعين: القول الثالث

ذهب بعض العلمـاء إلى قبول رواية المجهـول إذا كان من التـابعين، فهـم الذيــن                
قـال  . لفة فأمثال هؤالء يقبل حديثهم إذا سلم من المخا تتلمذوا على أيدي الصحابة الكرام 

وأما المجهـولون من الرواة فإن كان الرجل من كبـار التابعين أو أوسـاطهم            : "اإلمام الذهبي 



 ٤

احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة األصول وركاكة األلفـاظ، وأما إن كـان                
 من صغار التابعين فسائغ روايـة خبـره ويختلـف ذلـك             – أي من المجاهيل     –الرجل منهم   

  .) ١٣("الف جاللة الراوي عنه وتحريهباخت
فأما المبهم الذي لم يسم ، أو سمي ولم تعرف عينه ، فهذا ممن ال يقبـل                 :"وقال ابن كثير    

روايته احد علمناه ، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهـم بـالخير ، فإنـه      
  . )١٤("يستأنس بروايته، ويستضاء به في مواطن 

  : التفصيل : ع القول الراب
ذهب كثير من العلماء إلى قبول رواية مجهول ولكن بشروط، تختلف بحـسب اخـتالف               
اجتهاد كل محدث ومذهبه في الجرح والتعديل ، هذه الشروط تبحث في إثبات عدالة الـراوي                
بطريق ما ، والراوي إذا ارتفعت جهالته ولم يثبت فيه جرح قبل حديثه، وقد سبق أن فـصلنا                   

في مذاهب العلماء في رفع الجهالة عن الراوي ،والتي يترتـب عليهـا قبـول حـديث                 القول  
  :المجهول ، ويمكن إجمالها فيما يأتي

تقبل رواية المجهول إذا تفرد بالرواية عنه من ال يروي إال عن ثقة كاإلمام مالـك بـن                  : أوالً
  .أنس وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهما

كل من أروي لكم عنه وُأسميه هو عدٌل مقبول الحديث كان هـذا             إذا قال العاِلم    : "قال الخطيب 
القول تعديالً منه لكل من روى عنه وسماه وممن سلك هـذه الطريقـة عبـد الـرحمن بـن                    

  .)١٥("مهدي
 تقبل روايته إذا كان مشهوراً في غير حمل العلم كشهرة الراوي بالزهد أو الصدق فـإن                 :ثانياً

وإن كان مشهورا في غير العلم      :"  حديثه من باب أولى، قال التهاوني      كان مشهوراً بالعلم فيقبل   
  .)١٦("بالزهد أو النجدة قُبِل وإال فال

 يقبل حديث المجهول إن زكاه أحد أئمة الجرح والتعديل ، أو من روى عنه إن كان أهال                  :ثالثاً
ـ  :"قال السخاوي  . لذلك ة الجـرح  وخص بعضهم القبول بمن يزكيه مع رواته الواحد أحـد أئم

  . )١٧("والتعديل
 تقبل رواية المجهول إذا أخرج له من اشترط أن يخَرج الصحيح، كالبخاري، ومـسلم،             : رابعاً

الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق وال ضـعف ، فـإن خَُـرج           :"قال الذهبي   
  .)١٨("حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك

 -وإن صـحح لـه  :"قال الذهبيذا صحح له أحد األئمة األثبات،       تقبل رواية المجهول إ   : خامساً
 مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضاً ، وإن صحح له مثـل الـدارقطني               -الراوي المجهول   

  .)١٩"(حسن الحديث:والحاكم فأقل أحواله 



 ٥

 أن رواية المجهول التي ينفرد بها يجب التوقف فيها، لعدم ثبوت العدالة، إال إذا               والتحقيق
تفت بها القرائن التي ترفع الجهالة عن الراوي، فإذا ثبتت الجهالة على الراوي فـال يقبـل                 اح

  .تفرده
  فوا بالشرائط التـي     :" قال اإلمام البيهقيعروأصل مذهبنا أنّا ال نقبل خبر المجهولين حتى ي

ذ دينـه   لم يكلف اهللا أحداً أن يأخ     : قوله  -رحمه اهللا -توجب قبول خبرهم، ثم حكى عن الشافعي      
عن من ال يعرفه، فإن جهل منهم واحدا وقف عن روايته حتى يعرف بما وصفت فيقبل خبـره    
أو بخالفه فيرد خبره، كما يقف الحاكم عن من شهد عنده حتى يتبين عدله فيقبـل شـهادته أو                

  .)٢٠(جرحه فيرد شهادته
  :حكم رواية المجهول عند المتابعة: ثانياً

الحديث ، وتوجب التوقف فيه؛ إال أنها ليست من الجرح          تعد الجهالة علة تقدح في صحة       
الشديد الذي يستوجب الرد، فليس المجهول بفاسق متروك الحديث ؛ إذ لم يظهر منه ما يفسقه،                
كما أنه ليس من الثقات ؛ حيث لم تظهر عدالته ، ولم يعرف ضبطه، وإنما غاية أمره التوقـف       

  . أو ردهافيه، حتى تظهر قرينة تدل علي قبول روايته
يها الَّذين آمنوا إِن جاءكُم فَاسق بِنبإٍ فَتَبينوا أَن تُصيبوا قَوما بِجهالَة فَتُصبِحوا علَى ": يقول تعالى يا أَ
 برد خبر الفاسق؛ وإنما التثبت فيه، فان ظهر -جل وعال-فلم يأمر الحق ،  )٢١("ما فَعلْـتُم نَـادمني    

بل وإال يرد، فالمجهول من باب أولى ال يرد خبره قبل البحث والتثبت، فهو ممـن لـم   صدقه قُ 
  .يشتد ضعفه؛ لذلك يقبل االعتبار والتقوى

: ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت             :" يقول ابن الصالح  
 مـن أهـل   فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئاً من ضعف حفظ راويه مـع كونـه            

فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختـل                 . الصدق والديانة   
وكذلك إذا كان ضعفه من حيث اإلرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي              . فيه ضبطه له    

يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر، ومن ذلك ضعف ال يـزول                  
لك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته  وذلك كالضعف الذي ينشأ من               بنحو ذ 

  .)٢٢(" كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذاً
وقد عد العلماء الجهالة من أسباب الضعف الخفيف ، فقد ذكر ابن حجر مراتب الجـرح                 

إمـا أن يكـون لكـذب       :  ثم الطعن    ً":مرتِّباً لها من األشد إلى األخف على سبيل التدني فقال         
الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمـه أو مخالفتـه أو جهالتـه أو     

فقد ذكر الجهالة في المرتبة الثامنة من مراتب الجـرح، وبـذلك             . )٢٣(" بدعته أو سوء حفظه   
اً، أو بورود ما يشهد لروايته،      فرواية المجهول تقبل االعتبار والترقي بتعدد الطرق تعدداً حقيقي        



 ٦

  .وقد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم
أما ألفاظ الجـرح فمراتـب      :" قال ابن جماعة ذاكراً مراتب الجرح من األخف إلى األشد         

 لين الحديث فهذا يكتب حديثه وينظر اعتباراً ، ومثله مقارب الحديث مضطرب             -أدناها–أولها  
  . )٢٤(" أو ال يحتج به أو مجهول

وألفاظ الجرح أيـصاً    :"قال الطيبي وقد ذكر مراتب الجرح والتعديل من األخف إلى األشد          
قيل ومثله مقـارب    ... هو لين الحديث، فهذا يكتب حديثه، وينظر اعتباراً       : على مراتب، أولها  

  .) ٢٥("الحديث، أو مضطرب الحديث، أو ال يحتج به، أو مجهول
 الجرح والتعديل ، مرتباً لها مـن األشـد إلـى         قال أبو الفيض محمد الفارسي في مراتب      

فالن منكر الحديث، مضطرب الحديث، واهي الحديث، ضعفوه، ال يحـتج           : الرابعة  :"األخف  
فالن فيه مقال ، فيه ضعف، فـي حديثـه ضـعف، وفـي هـاتين                : به ، ضعيف، الخامسة     

  .) ٢٦("  يكتب حديثه لالعتبار-يقصد الرابعة والخامسة-المرتبتين
على التدلي مـن    "ألفية العراقي "ر السخاوي مراتب ألفاظ الجرح مرتبة تبعاً ألصله         كما ذك 

مجهول ، أو فيه جهالـة، أو       : األعلى إلى األدنى، وذكر في المرتبة السادسة عنده من قيل فيه          
ال أدري من هو، ونص على إن مثل هذه الطبقة يخرج حديثهم لالعتبار إلشعار هذه الـصيغ                 

  .) ٢٧("ا لذلك وعدم منافاتها لهابصالحية المتصف به
 ونحوه قول السيوطي في التدريب أن المجهول من مرتبة ضعيف الحـديث التـي تقبـل      

  .) ٢٨("االعتبار
كما إن رواية المجهول تصلح لالستشهاد بها في المتابعات والـشواهد ، يقـول الطـاهر                

تبرون به، لما في تعدد     كما قد يستشهد أهل العلم بحديث سئ الحفظ والمجهول، ويع         :"الجزائري
فمن باب أولـى أن تقبـل روايـة المجهـول           . )٢٩("الطرق من تقوية الظن في صحة الرواية      

  .االعتبار
بل إن صنيع األئمة وتصرفاتهم يدل على أن رواية المجهول تقبـل االعتبـار وترتقـي                

  .بالمتابعات والشواهد إلى درجة الحسن لغيره
وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حـسن فإنمـا          :" سن  قال اإلمام الترمذي في الحديث الح     

أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى ال يكون في إسناده من يتهم بالكذب، وال يكـون                  
  .)٣٠ ("الحديث شاذاً، ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن

يخلو رجـال   الحديث الذي ال    :" ونحوه قول بن الصالح في تعريف الحديث الحسن لغيره        
إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفال كثير الخطأ فيما يرويه، وال هو مـتهم                  

 ويكون - أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث وال سبب آخر مفسق             -بالكذب في الحديث    
متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله، أو نحوه من وجه آخر، أو أكثر، حتى اعتـضد              



 ٧

تابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحـوه فيخـرج                   بم
وكالم الترمذي  :" ، ثم علق على كالم الترمذي السابق فقال       ) ٣١"(بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا     

  .)٣٢("على هذا القسم يتَنَزل
ن فوقـه، أو    ومتى توبع سئ الحفظ بمعتبر كأن يكـو       :" ونحو ذلك قول الحافظ ابن حجر     

مثله، ال دونه، وكذلك المختلط الذي لم يتميز، والمستور، واإلسناد المرسل، وكذا المـدلس إذا               
لم يعرف المحذوف منه، صار حديثهم حسناً ال لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجمـوع مـن             

  .) ٣٣"(المتَابع والمتَابِع
فأما مـن لـم     :" هول إذا تُوبِع فقال    بقبول المج  –رحمه اهللا   –كما صرح اإلمام الدارقطني     

  ).٣٤"(يروِ عنه غير واحد انفرد بخبر وجب التوقف في خبره حتى يوافقه غيره
  .فإن كثرة المتابعات والشواهد تقوي حسن الظن بالراوي، وتفيد العلم بصحة الرواية

ة قـصداً ،  المراسيل إذا تعددت طرقها ، وخلت عن المواطأ :"وهللا در اإلمام ابن تيمية حيث قال      
أو االتفاق بغير قصد؛ كانت صحيحة، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبـر، وإمـا أن                  
يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب، أو أخطأ فيه فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ؛ كان صـدقاً                 

  .)٣٥("بال ريب
التوقـف   أنه مما سبق عرضه يمكن القول بأن رواية المجهول وإن كان حكمها             والتحقيق
 ؛إال أنها تتقوى بالمتابعات والـشواهد، وترتقـي إلـى درجـة             - على الراجح  –حين االنفراد   

الحديث الحسن لغيره، وليس االحتجاج هنا يكون برواية المجهـول مفـردة، وإنمـا بالهيئـة                
الحاصلة من االعتبار، مما يقوي حسن الظن بالراوي المجهول، ويـشعر بـضبطه بـصورة               

  . عملية
  

   الثانيالمطلب
   أثر جهالة الراوي في اختالف الفقهاء

  "اً ــنموذج تــية عن الميــم األضحـــحك  "
من المعلوم أن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع؛ حيث يعتمد عليها الفقهاء فـي                

استنباط كثيرٍ من األحكام ، وجهالة الراوي من العلل التي تُوجب التوقف في الحديث؛ حتى يتم                
بحث حال الراوي، والحكم عليه تعديالً أو تجريحاً، ومن هنا يأتي اختالف الفقهاء في المـسألة            
التي تعتمد على رواية المجهول، فمن الفقهاء من يعتَبِر بروايته ويقبلها، وبالتالي يحكـم فـي                

رد في  المسألة بالحكم الوارد في الحديث، ومنهم من يردها وبذلك ال يعتمد في حكمه على ما و               



 ٨

الحديث، ولمزيد من البيان نُقدم دراسة إلحدى المسائل الفقهية التي اعتمدت في بابهـا علـى                
  ".األضحية عن الميت "  رواية مجهول، وهي مسألة

فقد اختلف الفقهاء كثيراً حول هذه المسألة ، وكان منشأ اختالفهم حديث علـي بـن أبـي        
:  والْآخَر عن نَفْسه فَقيـَل لَـه فَقَـالَ     َأحدهما عن النَّبِي     َأنَّه كَان يضحي بِكَبشَينِ       طالب

   ي بِهنرَأم-   ي النَّبِينعي-   ادَأب هعأبو " وهذا الحديث مداره على راوٍ مجهول هو      . )٣٦(" فَلَا َأد
ة ، حيث اعتمد بعض الفقهاء على الحديث، واسـتدلوا بـه علـى صـح              )٣٧("الحسناء الكوفي 

األضحية عن الميت ومشروعيتها، وبعضهم رفَض الحديث، وقال بمنع األضحية عن الميـت             
وعدم مشروعيتها ، أو كراهتها لضعف الدليل عليها، وقد استند كل فريق إلى أدلة أخرى فـي               

   :وفيما يأتي تفصيل ذلكالباب، لكن هذا الحديث كان أصل الخالف في المسألة، 
  : هذه المسألة على ثالثة أقوال اختلف أهل العلم في

  :جواز األضحية عن الميت: القول األول
  يجوز للحي أن يضحي عن قريبه الميت منفرداً، وهذا قول الحنابلة، قال محمد بن       

 والتضحية عن الميت أفـضل، ويعمـل بهـا          - يعني اإلمام أحمد   –قال شيخنا   :" أفلح المقدسي 
  .)٣٨("كأضحية الحي

وتُذبح األضحية ولو عن ميت ويفعل بها كعن حي، ولو كانت الصدقة أفـضل              :" ل البهوتي وقا
  .)٣٩("لعدلوا إليها

  . )٤٠(والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها:" واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية قال
   في األصل إذا ":     كما ذهب الحنفية إلى جواز األضحية عن الميت استحساناً، قال الكاساني

اشترك سبعة في بدنة فمات أحدهم قبل الذبح فرضي ورثتـه أن يـذبح عـن الميـت جـاز                    
  .)٤١(استحسانا

ألن :" وقد علََّل كمال الدين بن عبد الواحد السيواسي قبـول األضـحية استحـسانا قـال               
ء المقصود هو التصدق وتقرب الوارث بالتصدق عن الميت صحيح بال إيصاء فكذا تقربه بإبقا             

  .         )٤٢(ما قصد المورث بنصيبه بإراقة الدم والتصدق به يكون صحيحا
فـإذا  : كما أجاز المباركفوري التضحية عن الميت على أن يتَصدق بها كلها، فقال في التحفـة              

كذلك أجازها أبو بكر بـن  . )٤٣("ضحى الرجل عن الميت منفردا فاالحتياط أن يتصدق بها كلها      
  .)٤٥( ، واإلمام البغوي)٤٤(العربي المالكي

  
  :واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي

  :قد استند هؤالء إلى السنة النبوية والقياس، فمما احتجوا به من السنة
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)١(-     ٍ يلع ننَشٍ عح ناحتجوا بما رواه الترمذي بإسناده ع      ِنـشَيي بِكَبحـضي كَـان َأنَّه
    النَّبِي نا عمهدَأح افَقَالَ     و يَل لَهفَق هنَفْس نع لْآخَر :  ي بِهنرَأم-ي النَّبِينعي     ـهعفَلَا َأد

  .)٤٦("َأبدا
يضحي بِكَبشَينِ فَقُلْتُ لَه ما هذَا        رَأيتُ عليا : وأخرجه أبوداود بإسناده عن حنش بلفظ     

 وَل اللَّهسر فَقَاَل ِإني َأانصَأو نْهي عحفََأنَا ُأض نْهع يحُأض ٤٧(ن(.  
  :وجه الداللة في الحديث

 عن النبـي  استدلوا به على جواز التضحية على من مات من المسلمين كما فعله على   
 بعد وفاته .  

وهو إن ثبت يدل على جواز التضحية عمن خـرج مـن دار   :" قال البيهقي بعد روايته للحديث  
   .)٤٨(لمينالدنيا من المس

َأمر بِكَبشٍ َأقْرن     َأن رسوَل اللَّه ":    احتجوا بما أخرجه اإلمام مسلم عن عاِئشَة َ        -) ٢(
يطَُأ في سواد ويبرك في سواد وينْظُر في سواد فَُأتي بِه ِليضحي بِه فَقَاَل لَها يا عاِئشَةُ هلُمي                  

يدقَالَ  الْم قَالَ         : ةَ ثُم ثُم هحذَب ثُم هعجشَ فََأضَأخَذَ الْكَبا وَأخَذَه لَتْ ثُمرٍ فَفَعجا بِحيهذـمِ  : اشْحبِاس
ى بِهحض ثُم دمحم ةُأم نمو دمحآِل مو دمحم نْل متَقَب ماللَّه ٤٩(اللَّه( .  

يوم الذَّبحِ كَبـشَينِ      ذَبح النَّبِي :"  قَالَ ا روِي عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه         واحتجوا بم  -) ٣(
               لَّـةلَى مع ضالَْأرو اتومالس ي فَطَرِللَّذ هِيجتُ وهجا قَاَل ِإنِّي ومههجا ونِِ فَلَميلَحنِ َأمنَيَأقْر

وما َأنَا من الْمشْرِكين ِإن صلَاتي ونُسكي ومحياي ومماتي ِللَّه رب الْعالَمين لَـا    ِإبراهيم حنيفًا   
                 اللَّـهو مِ اللَّهبِاس هتُأمو دمحم نعو لَكو نْكم ماللَّه ينملسالْم نَأنَا متُ ورُأم بِذَِلكو لَه شَرِيك

  .)٥٠( بر ثُم ذَبحَأكْ
)٤ (-          وِل اللَّهسلَى روعٍ مافكما احتجوا بحديث َأبِي ر    وَل اللَّهسر َأن      ىـحِإذَا ض كَان

               قَاِئم وها ومهدَأتَى بَِأح النَّاس خَطَبلَّى ونِ فَِإذَا صيلَحنِ َأمنَينِ َأقْرينَيمنِ سشَيى كَبـي  اشْتَرف
                 يـدحبِالتَّو لَك شَهِد نما ميعمي جتُأم نذَا عه ِإن مقُوُل اللَّهي ثُم ةيدبِالْم هبِنَفْس هحفَذَب لَّاهصم

 محمد فَيطْعمهمـا    وشَهِد ِلي بِالْبلَاغِ ثُم يْؤتَى بِالْآخَرِ فَيذْبحه بِنَفْسه ويقُوُل هذَا عن محمد وآلِ            
  . )٥١(جميعا الْمساكين ويْأكُُل هو وَأهلُه منْهما 

  :وجه الداللة من األحاديث السابقة
 ضحى عن الميت ؛ ألنه ضحى عن آل محمد قد دلَّت األحاديث السابقة على أن النبي 

  . وعن أمة محمد ، ومنهم من كان قد مات 
 األعمـال    وأما القياس فاحتجوا بالقياس على انتفاع الميت بالصدقة عليه ووصول ثواب           –) ٥(

  :وقدموا على ذلك أدلة كثيرة من القرآن والسنةالصالحة له من أوليائه ، 
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إِ      ﴿   :قوله تعالى   فمن القرآن الكريم     ل ـا ولَن ـرـا اغْفنب ر قُولُـوني مهدعب نوا ماءج ينالَّذقُونَا    وـب س ينـا الَّـذنانوخ
  .)٥٢ (﴾بِالْإِميان

  .فأثنى اهللا تعالى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم ، فدلَّ على انتفاع الميت بدعاء الحي له 
وقد دّل على انتفاع الميت بالصدقة عنه من السنة ما أخرجه البخاري عن عبد اهللا بن عبـاس                  

      أن سعد بن عبادة    و غائب عنها ، فأتى النبي        توفيت أمه وه يا رسـول اهللا    :  فقال
فإني أشهدك : قال . نعم : إن تصدقت عنها ؟ قال  إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها 

  .)٥٣("أن حائطي المخراف صدقة عنها
فالميت ينتفع باألعمال الصالحة التي يعملها له غيره من األحياء سواء الصدقة أو الحـج،               

   ينتفع بكل ما يصل إليه من كل – أي الميت –وهو :" ال شيخ اإلسالم ابن تيميةأو غيره ، ق
  مسلم ، سواء كان من أقاربه أو غيرهم ، كما ينتفع بصالة المصلين عليه ودعائهم له عند  

  .)٥٤("قبره
هذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب األعمال إلى الميـت ،           :" قال العالمة ابن القيم   

ي عنه ، وهذا محض القياس ، فإن الثواب حق للعامل فإذا وهبه ألخيه المسلم لـم       إذا فعلها الح  
  .)٥٥("يمنع من ذلك ،كما لم يمنع من ذلك من هبة ماله في حياته وإبرائه له من بعد موته

فقد استدلوا على جواز التضحية عن الميت بالقياس على جواز الصدقة عنه ووصول ثوابهـا                
  .دقةله، واألضحية ضرب من الص

  : كراهة األضحية عن الميت: القول الثاني
قال المالكية تكره التضحية عن الميت ، لعدم ورود دليل في ذلك ، قال محمد بن العربـي     

، )٥٦(" فعلها عن ميت إن لم يكن عينها قبل موتـه          - يعني األضحية  -ومن مكروهاتها :" القروي
ولكن قالوا إن مات الشخص الذي اشترى أضحية قبل وقت التضحية ، فيندب في حق الورثـة         

 .التضحية عن الميت

  .)٥٧("واستحب ابن القاسم ذبح الورثة لها عنه تنفيذاً لما قصد من القربة:" قال القرافي
ئر القرب التـي    وندب للوارث إن مات مورثه قبل ذبحها إنفاذهاً كسا        :" قال ابن عرفة الدسوقي   

  . )٥٨("مات قبل إنفاذها
  :وأما دليل القائلون بكراهة األضحية عن الميت

  استند المالكية في قولهم بكراهة األضحية على الميت على عدم ورود نص في ذلك، قال 
  يكره للشخص أن يضحي عن الميت خوف الرياء والمباهاة، ولعدم الوارد في :" الخرشي

  .)٥٩("ذلك
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وتكره األضحية عن الميت، وقـد علَّلُـوا         ":وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير      
  .)٦٠("كراهة فعلها عن الميت بعدم الوارد في ذلك

  :عدم جواز األضحية عن الميت: القول الثالث
قال الشافعية بعدم جواز التضحية عن الميت؛ إال أن يكون لنذرٍ قد نذره قبـل موتـه، أو                  

  .يذاً لوصية قد أوصى بها يكون تنف
قال أصحابنا وإذا ضحى عن غيره بغير إذنه فإن كانت الشاة معينة بالنـذر              :" قال النووي 

أي أنه األضحية ال تقع عن الميت ما لم تكن نـذرا سـابقا              . )٦١("وقعت عن المضحي وإال فال    
 تقع ُأضحيةٌ عن    وال تجوز، وال  :" منه، وقد نص ابن الرملي الشافعي على استثناء الوصية قال         

  . )٦٢("ميت إن لم يوص بها
ال تجوز األضحية عـن الميـت علـى         :" وقد صحح تقي الدين الدمشقي هذا الرأي، فقال       

  . )٦٣("األصح؛ إال أن يوصي بها، وتجوز النيابة عنه فيما عينَه بنذرٍ قبل موته
  :واستدل القائلون بعدم جواز األضحية عن الميت بما يأتي

لَّا ما سـعى      {:ستدلوا بقوله تعالى   ا -)١( إِنْسانِ إِ ، ووجه الداللة أن اآلية نفت انتفاع )٦٤(}وأَن لَيس للْ
  .)٦٥(اإلنسان بسعي غيره

 الـسيدة   -أم المـؤمنين  - في حياته ، كأبنائه وزوجته      لقد تُوفِّي عدد من أقارب النبي        -)٢(
ولو كانت األضحية عن الميت من شـرعه         ومع هذا كله لم يضح عن أحد منهم،          خديجة  

 أجود من الـريح     لَما بخَل بِها عن أحبابه وأقاربه ولفعلها ولو مـرة واحدة ، مع العلم أنه               
 أنه ضحى عن ميت، وال أوصـى أن يـضحى       المرسلة، ولم يحفظ عن أحدٍ من الصحابة        

 وبلّغُوهـا   وا سنة رسول اهللا     عنه بعد موته ، وال وقف وقفاً له في أضحية، وهم الذين حفظ            
إلى الناس، وهم أحرص الناس على اتباع السنة وأبعدهم عن البدعة ، فلو كانت األضحية عن                
الميت سنة أو أن فيها فضيلة ، أو أن نفعها يصل إلى موتاهم ، لكانوا أحق بالسبق إليها ولـو                    

ا عـن موتـاهم، أو وصـوا        فلم يرد عن السلف الصالح أنهم ضـحو       . كان خيراً لسبقونا إليه   
  .)٦٦(باألضحية عنهم

 ال يجوز فعل األضحية خوف الوقوع في الرياء والمباهاة، خاصة وأنه لـم يـرد فيهـا                  -)٣(
  .)٦٧(دليل، وذلك سداً للذريعة

األصل في األضحية أنها شُرِعت في حقِّ الحي، فأول من فعلها إبـراهيم عليـه الـسالم     -)٤(
يناه بِـذبحٍ عظـيمٍ    {:حيث قال اهللا تعالى   فَـدثم سنَّها رسول اهللا } و ،   في أمته تـشريفاً لعيـد 

 } فَـصلِّ لربـك وانْحـر     {: األضحى الذي سمي باسمها ، وإدخاالً للسرور على األهل ، فأنزل اهللا             
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فالذين أمروا بصالة العيد هم المأمورون بنحر األضاحي وهـم األحيـاء ، وال عالقـة لهـا                  
  .)٦٨(ألموات البتة با

  : مناقشة األدلة: ثالثاً
  :مناقشة أدلة المجيزين: أوالً

 ضعيف مردود، ال تقوم به  حديث الباب الوارد عن حنش عن علي بن أبي طالب -)١(
  .حجة وال يؤخذ منه تشريع 

 عنه وعـن     إن القول بمشروعية األضحية عن الميت أخذاً من مفهوم أضحية النبي             -) ٢(
 بطريق األصالة ، وقد أشـرك جميـع         ال يصح، فإن هذه األضحية وقعت عن النبي         أمته،  

أمته في ثوابها ولم يخص بذلك األموات دون األحياء ، فهذه األضحية دخل في ثواب األحيـاء        
 ، وكذلك المعدومون ممن سيوجد من أمته يـوم القيامـة،     الموجودون من أمته وقت حياته      

: قلـت :"  ، قـال المبـاركفوري    ينطبق على أضحية غير النبيوهذا الفعل بهذه الصفة ال
 وأما تضحيته عـن   عن أمته وإشراكهم في أضحيته مخصوص به  تضحية رسول اهللا 

 كانوا  وال منسوخا، والدليل على ذلك أن الصحابة  فليس بمخصوص به  نفسه وآله 
 عرفت ولم يثبت عن أحـد مـن         يضحون الشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته كما         

  .)٦٩("الصحابة التضحية عن األمة وإشراكهم في أضحيته البتة
وقد اتفق الفقهاء على عدم صحة األضحية عن المعدوم، فـدل هـذا علـى اعتبارهـا مـن                   

  .خصائصه، وال يصح القياس عليها 
لحج وغيره، فغير    أما قياس األضحية عن الميت على سائر القُربات كالصدقة والدعاء وا           -)٣(

وقالوا :" دقيق، ألن األضحية من العبادات، والتي ال تثبت إال بدل يل،قال صاحب الدرر البهية             
 بالقياس ألنها ضرب من الصدقة، ويجاب عنه بأنها عبادة          - يعني األضحية عن ميت    -جوازها

  .)٧٠("تفتقر إلى نية فتجب نية من تقع عنه
و الحج عن الميت، إلسقاط فريضة كانت عليـه،         وقد ورد الدليل في الترخيص بالصوم أ      

، ولو كانت الضحية عن الميت من الصدقة ألمر النبـي           )٧١(مع العلم أنه ال يصوم عنه تطوعاً      
   أصحابه               بها أو دلَّهم عليها عندما سألوه عما ينفع الميت من األعمال، فالعبادات مبناها 

  . داععلى التوقيف واالتباع ، ال على االستحسان واالبت
  :مناقشة أدلة المانعين: ثانياً

لَّا ما سـعى     { الجواب عن قوله تعالى    -)١( إِنْسانِ إِ ، أن اإلنسان ال يملك إال سـعي  )٧٢(}وأَن لَيس للْ
نفسه فقط، أما إذا وهبه أحد األحياء سعيه فال مانع في ذلك وقد دّل عليه انتفاع الميت بالـدعاء    
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 للغير صار سعيه كسعي     - المرء -لما جعَل سعيه  : قلنا  :" عنايةوالصدقة وغيره، قال صاحب ال    
  .)٧٣("الغير ، وله واليةً أن يصير ساعيا لغيره

 ال شك أن مشروعية األضحية دل عليها الكتاب والسنة واإلجماع، أمـا القـول بأنهـا                 -) ٢(
منعهـا فـي   شُرِعت في حق الحي ال الميت ليس بصواب؛ ألن الذي شرعها في حق الحي ما           

حق الميت فعدم منعها في حق الميت دليل على مشروعيتها في حقه أيضاً وألن األحاديث التي                
ورد األمر فيها بالصدقة عن الميت والصيام والحج عنه والدعاء له وغير ذلـك تـدلنا علـى                  
مشروعية األضحية عنه كما شرعت تلك األشياء عنه وأنها مـن جملتهـا، وألن األضـحية                

األضحية ضرب من الصدقة ، فإنَّها عبادة مالية وليـست     :"صدقة، قال ابن العربي   ضرب من ال  
  .)٧٤(فالصدقة واألضحية سواء في األجر عن الميت..كالصالة والصيام

 أنه كان يضحي عن أمته وعن أهل بيته ومن المعلوم أن بعـض         قد صح عن النبي      –) ٣(
 ، فاألموات واألحيـاء    ماتوا في عهده  ممن شهد هللا بالتوحيد ولرسوله بالبالغ قدأمته 

   . ، وال دليل على أن هذا من اختصاص النبي كلهم من أمته دخلوا في أضحية النبي 
  :الترجيح بين األقوال: رابعاً

     بعد ما سبق من عرض أدلة المجيزين والمانعين ومن قالوا بالكراهة، ومناقشتها، يترجح 
ـَا إراقة الدم بنية الصدقة فجائز ويصل لدى الباحث القول بكراهـة األ ضحية عن الميت، وأم

  .ثوابه للميت
  :وذلك لما يأتي

 لجهالة أبو الحسناء وضعف حنش، وقد        ضعف رواية حنش عن على بن أبي طالب          :أوال
لتناقلتـه   أنه ضـحى عـن النبـي       ضعفها جمهور العلماء، ولو صح عن اإلمام على         

غيره من الصحابة والتابعين، ولكن لما تركوا العمل بهـذا فـي عـصر              األخبار، ولتأسى به    
  .الصحابة والتابعين تأكد لدينا ضعف الحديث

 ولـو    بالتضحية عن أمته؛ ألن هذا من خصائصه          ال يصح القياس على فعل النبي      :ثانياً
  .بعينه لم يضحي عن أحد من الموتى  ، كما أن النبي لم يكن كذلك لفعله صحابته 

العبادات توقيفية، واُألضحية من العبادات المشروعة ولم يقُم دليل على فعلهـا عـن              أن  : ثالثاً
  .ميت، أما إن كان الذبح بنية الصدقة فال ضير 
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  : نتائج الدراسة
  : إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها على النحو التاليوقد توصلت الدراسة الحالية

  ه حتى يتبين حاله ، وتستوجب التوقف في الراوي علَّة تطعن في صحة الحديثجهالة      -
      ، وال تُقبل على   فال ترد روايته على اإلطالق لمجرد الجهالةلجرح والتعديل ،ا من   
  ، ولم تثبت     روايتهدره حتى نَ فالمجهول لم يثبت فسقُ، إطالقها كرواية العدول الثقات   

  .قبل روايته ، فغاية أمره التوقف في روايته حتى يتبين حاله ه ونَقَنوثِّ ى   عدالته حت
  ؛   دفتُر  وإال، جهول مقبولة إذا احتفت بها قرائن ترفع الجهالة عن الراويمرواية ال     -
     ألن علة التوقف في روايته تكمن في عدم ثبوت العدالة للمجهول، وعدم ارتفاع الجهالة    
  .عنه   
  المجهول إذا يقبل حديث ، ف يختلف الحكم على رواية المجهول تبعاً لتفرده ، أو متابعته     -
      عند التفرد ، ويكون قبول روايته في ، ويرد ، أو كانت له شواهد معتبرة الثقاتتابعه    
   . اعتماداً على التقوية واالعتضاد بالمتابعات والشواهد األصل   
       ما لم تحتف بها قرائن  ،  المجهول في استنباط األحكام الفقهية على روايةدمال يعتَ     -
   الحديث وترتقي به ، كارتفاع الجهالة عن الراوي ، أو متابعته من الثقات ، حيث  يوقَتُ   
  تثبت إال بأدلة صحيحة ، فلم يجتمع الجمهور على حكم فقهي يعتمد على    إن األحكام ال    
      ية مجهول ، وإن اعتمد بعض الفقهاء على رواية المجهول في بعض األحكام ، وخير روا   
  ئل التي اعتمدت على رواية    دليل على ذلك ما تقدم من دراسة تطبيقية إلحدى المسا   

   .   مجهول
                                  ودراسته دراسة حديثية نقدية قبل االعتماد عليه في استنباط ضرورة النظر في الحديث  -
   .األحكام   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥

  :الھوامــش 
                                                

هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، وال عرفه العلماء بـه، ولـم تـرد                  :" المجهول عند المحدثين  ) 1(
ب البغدادي، تحقيق إبـراهيم الـدمياطي،   الخطي: الكفاية في علم الرواية : انظر. روايته إال من جهة واحدة    

وينقسم المجهول إلى مجهول العين، ومجهول الوصف،    ،   ١/٢٨٩)هـ١٤٢٣-١ ط - القاهرة –هدى  دار ال (
أحمد بن علي بن حجـر      : تقريب التهذيب : انظر.من لم يروِ عنه غير واحد ولم يوثق       : فمجهول العين هو  
ـ ١٤٢٠-١ ط – القاهرة   –حديث  ر ال دا(حامد عبداهللا المحالوي،    : العسقالني، تحقيق  وأمـا   ،   ١٤ص) هـ

مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، ويسمى مجهول الحـال، ومجهـول العدالـة            : مجهول الوصف فينقسم إلى   
أبوعمرو بن  : مقدمة ابن الصالح في علوم الحديث       : انظر. باطناً، ولكنه عدٌل في الظاهر ويسمى مستور      

   .١٤١، ص)م٢٠١٠-١ ط–دار الحديث (لمنشاوي عبداهللا ا: تحقيق .الصالح الشهروزي 
أحمـد  : إسماعيل بن عمر بـن كثيـر القرشـي ، تحقيـق             : الباعث الحثيث شرح مقدمة ابن الصالح       ) 2(

   .٨٠ص) م٢٠٠٧ – ٢ ط–مكتبة العقيدة .(شاكر
ـ (صالح عويضة : شمس الدين السخاوي ، تحقيق    : فتح المغيث شرح ألفية الحديث      ) 3( –ة دار الكتب العلمي

   .١/٣٥٠) م١٩٩٣-١ط–بيروت 
دار أضواء السلف (زين العابدين بن محمد   : بدر الدين الزركشي ، تحقيق    : النكت على مقدمة ابن الصالح    ) 4(

  .٣/٣٧٥،)هـ١٤١٩ – ١ط–الرياض –
محمد محـي الـدين عبـد    : محمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق : توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار  ) 5(

   .٢/١٨٥) ت.د– ١ط- المدينة المنورة-المكتبة السلفية للنشر(الحميد 
   .١١١ص: مقدمة ابن الصالح في علوم الحديث ) 6(
  .٧٩سابق ص: الباعث الحثيث) 7(
 –دار الكتـاب العربـي      (سيد الجميلي   . د: علي بن محمد اآلمدي ، تحقيق       : اإلحكام في أصول األحكام   ) 8(

  .٢/٩٠) ١ ط-هـ ١٤٠٤-بيروت
  .١/٣٤٦:تح المغيثف) 9(
 )م  ١٩٢٩- ١ ط –المطبعة المصرية بـاألزهر     (اإلمام يحيى بن شرف النووي ،       : شرح صحيح مسلم  ) 10(

   .٢٨المقدمة ص
   .١/٣٤٦سابق ، :فتح المغيث) 11(
   .٢/١٩٢سابق ،: توضيح األفكار) 12(
مطبعـة النهـضة      (حماد األنـصاري    : محمد بن أحمد الذهبي ، تحقيق       : ديوان الضعفاء والمتروكين    ) 13(

   .٣٧٤ص) هـ١٣٨٧- ١ ط– مكة المكرمة –الحديثة 
  ٨٠ص: الباعث الحثيث ) 14(
   .١/٩٢: الكفاية في علم الرواية) 15(
  .٢٠٧، ص) م١٩٢٧- ٣ ط– بيروت –دار القلم (أحمد التهاوني ،: قواعد في علم الحديث ) 16(
 ١/٣٤٧سابق ، : فتح المغيث ) 17(
مكتـب  ( ،   الحافظ شمس الدين الـذهبي ، تحقيـق عبـدالفتاح أبوغـدة           : ثالموقظة في مصطلح الحدي   ) 18(

  .٧٨/ ١، ) هـ١٤٠٥ -١ط– لبنان –المطبوعات اإلسالمية، دار البشائر 
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  .١/٣٤٧:السابق نفسه ) 19(
دار (محمد سعيد البـسيوني،     : الحافظ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق         : القراءة خلف اإلمام    )  20(

 ١٥٢،١٥٣ص) هـ١٤٠٥ -١ ط– بيروت –مية الكتب العل
  )٦(سورة الحجرات آية ) 21(
 ٥٥مرجع سابق ،ص: مقدمة ابن الصالح ) 22(
الدار العالمية  (خالد محمد حسانين ،     : نزهة النظر شرح نخبة الفكر، أحمد بن حجر العسقالني ، تحقيق            ) 23(

 ٩١، ص)م ٢٠٠١- ١ ط– اإلسكندرية –
دار ( محيي الـدين رمـضان ،     : محمد بن إبراهيم بن جماعة، تحقيق     : ديثالمنهل الروي في علوم الح    ) 24(

 ٦٥ص) هـ١٤٠٦- ٢ ط- دمشق -الفكر
 –عـالم الكتـب   (صبحي الـسامرائي، : الحسين بن عبداهللا الطيبي، تحقيق: الخالصة في أصول الحديث )25(

 ٨٨ص) هـ١٤٠٥ -١ط
أبوالمعالى أطهر  :  الفارسي، تحقيق    أبو الفيض محمد بن علي    : جواهر األصول في علم حديث الرسول     ) 26(

 ٦١ص)ت.م،د١٩٧٣الهند ،(المباركفوري، 
 ١/٤٠٠مرجع سابق : فتح المغيث ) 27(
محمد أيمن عبد   : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقيق       :  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي     ) 28(

 ٢٩٩ص) هـ١٤٢٥ – ١ ط– القاهرة –دار الحديث (اهللا الشبراوي، 
مكتـب المطبوعـات    (عبدالفتاح أبو غـدة،     :الطاهر الجزائري ، تحقيق   : توجيه النظر إلى أصول األثر    ) 29(

 ١/٣٢٩)هـ١٤١٦ -١ط– حلب –اإلسالمية 
إحيـاء التـراث   (أحمد محمد شـاكر وآخـرون ،  : محمد بن عيسى الترمذي ، تحقيق : العلل الصغير  )30(

 ١/٧٥٨)ط. د– بيروت -العربي
 ٥٣ مرجع سابق ص:مقدمة ابن الصالح ) 31(
  .السابق نفسه ) 32(
 ١١١،١١٢مرجع سابق ،ص: نزهة النظر) 33(
دار المعرفة  (السيد عبد اهللا هاشم يماني،      : علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني، تحقيق      : سنن الدارقطني ) 34(

 ٣/١٧٤، ) هـ١٣٨٦-١ ط– بيروت -
 -٣ ط–دار الوفـاء  ( الباز ،عـامرالجزار أنور: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق  : مجموع الفتاوي ) 35(

 ١٣/٣٤٧)هـ١٤٢٦
أحمد محمد شاكر وآخـرون ، دار  : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، تحقيق      ": سنن الترمذي "الجامع) 36(

األضحية عـن الميـت،      / األضاحي، ب /، ك )١٤٩٥(، ح ٤/٨٤،  .ت  . د - بيروت –إحياء التراث العربي    
( محمد عطا، :  الحسين بن علي بن موسى الخراساني البيهقي ، تحقيق           أحمد بن : والسنن الكبرى للبيهقي    

قول المـضحي اللهـم     / الضواحي، ب /ك) ١٨٩٧٠(، ح ٩/٢٨٨): هـ١٤١٤ -١ ط – مكة   –مكتبة الباز   
دار (محمد محيي الـدين،  :سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني ، تحقيق : منك وإليك، وسنن أبو داود  

:" والحديث ضعفه المباركفوري قـال . األضاحي/، ك)٧٥٥٦(، ح٢/١٠٣): ت.، د ١ ط– بيروت –الفكر  
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محمد عبـد  : تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي: انظر" وأما حديث علي المذكور في هذا الباب فضعيف   

  .٥/٦٦) ت. د- بيروت–دار الكتب العلمية (الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ، 
 قيل اسمه الحسن، و قيل الحسين، من كبار أتباع التابعين، روى له الترمذي، وأبو         أبو الحسناء الكوفي ،   ) 37(

: ال يعرف حاله، وقال الـذهبي     : ال أعرفه، وقال ابن القطان    : سألت البخاري عنه قال   : داود، قال الترمذي  
  : انظر مصادر ترجمته. مجهول: حجرال يعرف، وقال ابن 

يوسف بن عبدالرحمن المزي ، تحقيـق بـشار عـواد معـروف ،     : ال تهذيب الكمال في أسماء الرج        
   .٣٣/٢٤٨)م ١٩٩٢-١ط–مؤسسة الرسالة بيروت (

 -١ ط – ا لهنـد     –مطبعـة دار المعـارف النظاميـة        (أحمد بن حجر العـسقالني،      : تهذيب التهذيب        
   .١٢/٧٥) هـ١٣٢٦

دار المعرفـة  (علي محمـد البجـاوي ،   : حقيقمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، ت       : ميزان االعتدال          
  . ٤/٥١٥) ط.د- لبنان–للطباعة والنشر بيروت 

نور الدين عتر، عبداهللا األنـصاري،   : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق       : المغني في الضعفاء           
  .١/١١٩) ط. د– قطر –إدارة إحياء التراث اإلسالمي (

أبو الزهـراء   : محمد بن مفلح المقدسي وعلى بن سليمان المرداوي، تحقيق        : الفروع و تصحيح الفروع   ) 38(
   .٣/٤٠٦)هـ١٤١٨ -١ ط– بيروت -دار الكتب العلمية(بن حازم القاضي، 

منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق هالل مصيلحي مـصطفى        : كشاف القناع عن متن اإلقناع    ) 39(
شرح منتهى اإلرادات المسمى دقائق أولي      : وانظر . ٣/٢١)هـ١٤٠٢ -١ ط –بيروت  -دار الفكر (هالل،  

  ١/٦١٢) م١٩٩٦ – بيروت -عالم الكتب( منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، : النهى لشرح المنتهى
حسنين محمـد مخلـوف ،   : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق  : الفتاوى الكبرى ) 40(

   ..٥/٣٨٤)هـ١٣٨٦ -١ ط– بيروت –دار المعرفة (
 –دار الكتب العلميـة    (أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي         : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    ) 41(

محمد بن عمـر بـن عبـد        : رد المحتار على الدر المختار    : وانظر . ٥/٧٢) هـ١٤٠٦ -٢ ط –بيروت  
   .٦/٣٢٦) هـ١٤١٢-٢ ط– بيروت -دار الفكر(العزيز ابن عابدين الحنفي 

  ٣/١٦٨) ط. د- بيروت-دار الفكر(كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، : شرح فتح القدير) 42(
   .٥/٦٦: تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي) 43(
 – بيروت   –دار الكتب العلمية    (أبو بكر بن العربي المالكي،      : عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي    ) 44(

   .٦/٢٩٠)ط.د
شـعيب  :  أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفـراء البغـوي الـشافعي، تحقيـق    :شرح السنة ) 45(

   .٤/٣٥٨) هـ١٤٠٣-٢ ط- دمشق، بيروت-المكتب اإلسالمي (محمد زهير الشاويش، -األرنؤوط
  .األضحية عن الميت/ األضاحي، ب/، ك)١٤٩٥(، ح٤/٨٤جامع الترمذي، ) 46(
  .ما يستحب من الضحايا/ ضحايا، بال/، ك)٧٥٥٦(، ح٢/١٠٣:  سنن أبو داود ) 47(
  .قول المضحي اللهم منك وإليك/ الضواحي، ب/ك) ١٨٩٧٠(، ح٩/٢٨٨: السنن الكبرى للبيهقي )48(



 ١٨

                                                                                                                                       
دار إحيـاء   (محمد فؤاد عبد الباقي،     : مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري ، تحقيق         : صحيح مسلم ) 49(

. استحباب الضحية وذبحهـا   / األضاحي، ب / ك) ١٩٦٧(، ح ٣/١٥٥٧) ط  . د - بيروت –التراث العربي   
  .قول المضحي اللهم منك وإليك/ الضواحي، ب/ك) ١٨٩٦٤(، ح٩/٢٨٦: والسنن الكبرى للبيهقي

: سنن البيهقي الكبـرى   . ما يستحب من الضحايا   / الضحايا، ب /، ك )٢٧٩٥(، ح ٢/١٠٤: سنن أبو داود  ) 50(
والحديث قد ضـعفه األلبـاني      . ك وإليك قول المضحي اللهم من   / الضواحي، ب /ك) ١٨٩٦٤(، ح ٩/٢٨٦

تحقيـق محمـد ناصـر الـدين     : محمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي، تحقيـق      : مشكاة المصابيح : انظر
   .١/٣٢٨) هـ١٤٠٥ -٣ ط– بيروت –المكتب اإلسالمي (األلباني

ـ     : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيـق           : المعجم الكبير ) 51( د المجيـد   حمـدي بـن عب
: إسناده حـسن انظـر  :  ، وقال الهيثمي ١/٣١٢)هـ١٤٠٤-٢ط- الموصل –مكتبة العلوم والحكم    (السلفي،

مكتبـة  (حسام الدين القدسي،    : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، تحقيق        : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   
   .٤/٢٢) م ١٩٩٤- القاهرة –القدسي 

   .١٠سورة الحشر اآلية ) 52(
  مصطفى ديب البغا. د: محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري ، تحقيق : جامع الصحيح المختصرال) 53(
االستشهاد فـي   / الوصايا، ب / ك) ٢٦١١(، ح ٣/١٠١٥) هـ١٤٠٧-٣ط- بيروت –دار ابن كثير ، اليمامة      (

  .الوقف 
 عبد الرحمن بن محمد بن      :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق          : مجموع الفتاوى ) 54(

   .٢٤/٣٦٧) هـ١٤١٦ - المدينة النبوية -مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (قاسم، 
محمد بن أبي بكر بن أيوب      : الروح في الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة          ) 55(

  .١٢٢ص ) ط. د– بيروت –دار الكتب العلمية (شمس الدين ابن قيم الجوزية، 
 - بيـروت  -دار الكتب العلميـة   (محمد العربى القروى،    : الخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية       ) 56(

   .١/٢٧٢) ط.د
محمد حجـي، وآخـرون،     : أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي ،تحقيق         : الذخيرة) 57(

   .٤/١٥٥)  م١٩٩٤- ١ ط– بيروت -دار الغرب اإلسالمي(
) ط. د - بيـروت  -دار الفكر (محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي،        : حاشية الدسوقي على الشرح   ) 58(

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا عبد البر النمـري القرطبـي،            : الكافي في فقه أهل المدينة    : وانظر . ٢/١٢٢
   .١/٤١٩) ـه١٤٠٠-٢ ط- الرياض-مكتبة الرياض الحديثة(محمد محمد الموريتاني، : تحقيق

  – بيـروت    -دار الفكر (محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبو عبد اهللا،          : شرح مختصر خليل للخرشي   ) 59(
  .٣/٤٢)ط.د

   .٢/١٢٢: حاشية الدسوقي على الشرح) 60(
) ط. د – بيروت   -دار الفكر (أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي،         : المجموع شرح المهذب    ) 61(

 –دار الفكر   (محمد الخطيب الشربيني،    : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج      : وانظر . ٨/٤٠٧
   . ٤/٢٩٢)ط. د–بيروت 

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن الرملى بن حمزة المعروف       : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج    ) 62(
  .٨/١٤٤): هـ١٤٠٤- بيروت-دار الفكر.(بالشافعي الصغير
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بن محمد الحـسيني الحـصيني الـشافعي ،          تقي الدين أبي بكر     :  األخيار في حل غاية االختصار     كفاية) 63(

 ١/٥٢٨) م١٩٩٤ – ١ ط – دمشق   –دار الخير   (علي عبد الحميد بلطجي، ومحمد وهبي سليمان،        : تحقيق
.  

  ) .٣٩(سورة النجم آية) 64(
  . ٦/١٣٧: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: انظر) 65(
أبي عبد اهللا محمد بن محمد المغربي، المعروف بالحطـاب          : مواهب الجليل شرح مختصر خليل    : انظر) 66(

   .٤/٣٧٧) هـ١٤١٦-١ط- بيروت-دار الكتب العلمية(زكريا عميرات، : الرعيني، تحقيق
   .٣/٤٢:شرح مختصر خليل للخرشي: انظر) 67(
محمد بن  : بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام، تحقيق       عبد اهللا   : تيسير العالم شرح عمدة األحكام    : انظر) 68(

   .  ١٠٤٥ص) ه١٤٢٧ -٢ ط– الرياض -دار المغني للنشر والتوزيع(مجقان، 
   .٥/٧٧: تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي) 69(
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين الدين بـن    : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية       ) 70(

   .٤/٣٤) ط. د–المطبعة الميمنية (الوردي
 علـى   -عادل أحمد عبد الموجود     : محي الدين النووي، تحقيق     : روضة الطالبين وعمدة المفتين   : انظر) 71(

   .٥/١٨٦) ط. د– بيروت –دار الكتب العلمية (محمد معوض، 
  ) .٣٩(سورة النجم آية) 72(
مد بن شمس الدين بـن جمـال الـدين الرومـي            أبو عبد اهللا محمد بن مح     : العناية شرح الهداية  : انظر) 73(

  .٣/١٤٢) ط. د– بيروت -دار الفكر(البابرتي، 
   .٣/١٤٢: عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي) 74(
  
  

        


