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 :  العالمة البهوتي قال 

 ]باب اهلدي واألضحية والعقيقة[ 

اهلدي ما هيدى للحرم من نعم وغريها، سمي بذلك ألنه هيدى إىل اهلل سبحانه  

واحدة   وكرسها:  اهلمزة  بضم  واألضحية،  ضحية، وتعاىل،  ويقال:  األضاحي، 

   وأمجع املسلمون عىل مرشوعيتهام.

سيذكر املصنف يف هذا الباب أحكام اهلدي واألضحية والعقيقة، وجتتمع هذه  

ًبا بإزهاق نفسها وإراقة دمها.   الثالثة يف أهنا مما ُيذبح هلل تعاىل تقري

أي من هبيمة األنعام، ويدخل يف    ( اهلدي ما هيدى للحرم من نعم وغريها)قوله:  

ُُيدى   ( وغريها)قوله:   الذي  احليوان  غري  بل  احلرم،  لفقراء  ُُيدى  الذي  الطعام 

 لفقراء احلرم، فلو ُأهدَي أمٌر ال ُينقل كالعقار فإنه ُيباع وُيرصف ماله لفقراء احلرم.

 ويتعلق باهلدي مسائل:

اهلدي أشمل من هبيمة األنعام، فيدخل يف ذلك ما تقدم ذكره،   املسألة األوىل:

ر مثل هذا احلنابلة،  )املجموع( وقد ذكر هذا النوويي يف كتابه   ، ثم ذكر له أمثلًة، وقرَّ

 وأنه ما ُُيدى لفقراء احلرم.  «اهلدي »ويدل عىل هذا عموم لفظ  

باملتمتِّع   سألة الثانية:امل ا  خاصًّ اهلدُي  فليس  العمرة،  يف  اهلدي  ُيستحبي 

النبيَّ     ملسو هيلع هللا ىلصوالقاِرن، ويدل عىل ذلك ما يف البخاري من قصة صلح احلديبية، وأنَّ 

املالكية   هذا  ذكر  وقد  ُأحرِص،  ملا  فذبحها  أهداها،  قد  غنٌم  ومعه  للعمرة  جاء 
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العمرة هدٌي   يف  واهلدُي  احلج  والشافعية،  يف  الشاة  الزيادة عىل  أنَّ  كام  مستحب، 

 . -إن شاء اهلل تعاىل- هدٌي مستحب، ويتعلق هبذا أحكام يأت ذكرها 

من مل ُيِرد احلجَّ أو العمرة فإنَّ له أن ُُيدي للحرم، ولو مل يأِت    املسألة الثالثة:

،  )املجموع(بن بطال يف رشحه عىل البخاري، والنووي يف كتابه  إىل احلرم، ذكر هذا ا

، ويدل هلذا  )إحكام األحكام( أي هو قول الشافعية، وذكره ابن دقيق العيد يف كتابه  

عائشة   أنَّ  البخاري  يف  للنبيي  قالت:    ما  القالئد  أفتُل  فُيهدهيا    ملسو هيلع هللا ىلصكنُت 

ه إذا أرسَل هديه املستحب ما  أي أنللحرم، فال ُيرم عليه يشٌء كاَن قد حُرَم عليه.  

 كان حيُرم عليه ما حيرم عليه إذا لبَّى للحج من حمظورات اإلحرام. 

كان ُيرسل الغنم وُيدُيا للحرم، وهو مل حيج    ملسو هيلع هللا ىلص فالشاهد من احلديث: أنَّ النبيَّ  

 ومل يعتمر. 

إباًل فيستحبي إشعارها وتقليدها،    املسألة الرابعة: أو  بقًرا  إْن كان  ُأهدَي  ما 

املراد    واإلشعار: أنَّ  وسيأت  ُيشقَّ جانبها،  األيمن،أن  يف   اجلانب  اإلبل  مثل  ففي 

جانب سنامها األيمن، ثم خيرج الدم، وهذا من شعائر اهلل، واإلشعار إنام يكون يف 

فعي وأمحد، بل يف كالم اخلطايب أنَّ  اإلبل والبقر، وقد ذهب إىل هذا مالك والشا

يف صحيح    العلامء عىل هذا إال أبا حنيفة، ويدل لذلك حديث ابن عباس  

ها حتى خرَج منها الدم.  ملسو هيلع هللا ىلص مسلم أنَّ النبيَّ   أشَعَر ُبدنُه، أي شقَّ
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عباس   ابن  حديث  قال   ويف  مسلم  األيمن :  يف  جنبها  سنام  وسيأت   يف 

، وسيأت الكالم عن التقليد يف حديث عائشة  -إن شاء اهلل تعاىل-الكالم عىل هذا  

 . 

أقوال أهل العلم أنَّ اإلشعار يكون يف اجلنب األيمن من السنام  أصحي    ة:فائد

 . و قول الشافعي واإلمام أمحد، ودلَّ عليه حديث ابن عباس  ال األيرس، وه

د اهلدي، سواء كان إباًل أو بقًرا أو غناًم، وقد  يستحبي تقلي  املسألة اخلامسة:

ذهب إىل استحباب التقليد يف الغنم الشافعي وأمحد، فذهبوا إىل استحباب تقليدها  

كنُت أفُتل  يف البخاري أهنا قالت:    دون إشعارها، ويدل عليه حديث عائشة  

تقليد اإلبل بأن  وقد ذكر العلامء أن  ُيرسل الغنم فُيقلدها.    ملسو هيلع هللا ىلصالقالئد، وكان النبيُّ  

ُيعلَّق عليها نعال أو نحو ذلك، أما الغنم فُيعلق عليها ما هو أقل من هذا حتى ال  

 تتأذَّى. 

ضحية، )قوله:   ويقال:  األضاحي،  واحدة  وكرسها:  اهلمزة  بضم  واألضحية، 

، وحكى اإلمجاع )إِضحية(و  )ُأضحية(فُيقال:    (وأمجع املسلمون عىل مرشوعيتهام

ابن قدامة وابن حجر، ويدل هلذا األحاديث التي سيأت  عىل مرشوعية األضحية 

ى بكبشني أملحني.  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ   ذكرها يف األضحية كحديث أنس    ضحَّ

وسيذكر املصنف أنَّ األضحية مستحبة، وقد اختلف العلامء يف حكمها وجوًبا  

  ذكر املصنف هلا. واستحباًبا، وُيرجأ الكالم يف ذلك عند 
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 :قال  

 . )ُثمَّ َغنٌَم(إن ُأْخِرج كاماًل؛ لَكْثَرِة الثمِن ونفِع الفقراِء،  )َأْفَضُلَها: إِبٌل، ُثمَّ َبقٌر( 

َا  وأفضُل كلي جنٍس أسمُن، فأْغىل ثمنًا؛ لقولِه تعاىل:   )َوَمْن ُيَعظيْم َشَعائَِر اهللَِّ َفإَِّنَّ

اْلُقُلوِب(  َتْقَوى  َبياُضه32]احلج:    ِمْن  أو  فَأْشَهُب: وهو األملُح، أي: األبيُض،   ] 

 أْكَثُر من َسواِده، فأصفُر، فأسوُد. 

حق األضحية واهلدي ال العقيقة؛ ألنه سيأت  البحث يف هذا يف   (َأْفَضُلَها)قوله: 

 عند كالمه عن العقيقة أنَّ األفضل أن تكون شاًة. 

وتفضيل اإلبل عىل الغنم يف األضحية هو قول مجاهري أهل العلم، هو قول أيب  

 حنيفة والشافعي وأمحد، ويدل لذلك ما ييل: 

أفضل من الشاة، حكى  أنَّ العلامء جممعون عىل أنَّ اإلبل يف اهلدي    الدليل األول:

، واألصل يف أحكام اهلدي واألضحية أهنام سواء إال  اإلمجاع ابن عبد الرب  

بدليل رشعي كام يدل عىل هذا صنيع أهل العلم، وهذا مفيد للغاية وسيأت الكالم 

عليه يف مسائل، فإمجاع العلامء عىل أنَّ اإلبل يف اهلدي أفضل دليٌل عىل أهنا أفضل يف 

 األضحية. 

الثاين:ال الصحيحني من حديث أيب هريرة    دليل  النبيَّ    ثبت يف    ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ 

َب بدنة، ومن راح يف    -يف يوم اجلمعة-من راح يف الساعة األوىل  »قال:   فكأنام قرَّ
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 ... َب شاًة  قرَّ الثالثة فكأنام  الساعة  بقرة، ومن راَح يف  َب  الثانية فكأنام قرَّ   «الساعة 

 احلديث، فهذا رصيح يف أنَّ التقرب إىل اهلل باإلبل ثم البقر أفضل من الغنم. 

الثالث: كانوا يف    ثبت يف صحيح مسلم من حديث جابر    الدليل  أهنم 

 اهلدي ينحرون اإلبل عن سبع شياه، والبقر عن سبع شياه، فدلَّ عىل أنه أفضل. 

ى بكبشني أقرنني كام يف   ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ النبيَّ    فإن قيل: وغريه،     حديث أنس  ضحَّ

أنه ضحى   بالغنم وخمتلفون يف داللة األدلة عىل  أنه ضحى  والعلامء جممعون عىل 

ى بغري الغنم.   -واهلل أعلم-وأظهر األدلة  -بغري الغنم   أنه مل ثبت أنه ضحَّ

إذا دلَّت السنة القولية عىل األفضلية ال ُترتك ملخالفة السنة الفعلية، فإن    فيقال:

ق  ق للفعل من االحتامالت ما ال يتطرَّ القول أبلغ يف الداللة من الفعل؛ ألنه يتطرَّ

إىل األقوال، ومن أمثلة ذلك أنَّ أفضل الصيام صيام داود، وكان يصوم يوًما وُيفطر 

يصوم   بل كان كام يف حديث أنس وعائشة    ملسو هيلع هللا ىلصيوًما، ومل يكن يفعل ذلك  

 حتى ُيقال ال ُيفطر، وُيفطر حتى ُيقال ال يصوم. 

، فالداللة القولية -عليه السالم-فال ُيقال أنَّ هذا الفعل أفضل من صيام داود  

مة عىل الداللة الفعلية؛ ألنه   ملَّا مل ُيضح باإلبل قد يكون ألسباب، منها أنه   ملسو هيلع هللا ىلصُمقدَّ

 غري ذلك. ال يملكها، أو  

ُيشري هبذا إىل مسألة سيأت ذكره هلا، وهي أنَّ البحث يف    (إن ُأْخِرج كامالً )قوله:  

تفضيل اإلبل ثم البقر عىل الغنم إذا أخرَج اإلبَل كاملًة عن واحد، ال أن يشرتك يف 
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اإلبل سبٌع، فكأنه ُيشري إىل أنَّ َمْن ذبَح شاًة هو أفضل ممن شارك يف ُسبع بقرة أو  

 ُسبع إبٍل. 

ب إىل   -واهلل أعلم- قويل أهل العلم  وهذه املسألة فيها قوالن، وأصح   أنَّ التقري

إبٍل أو ُسبع بقٍر، وقد ذكر هذا الشافعية واحلنابلة؛   اهلل بذبح شاة أفضل من ُسبع 

ب بإزهاق نفس وإراقة دم، بخالف السبع   ب إىل اهلل بشاٍة فتقرَّ إذا تقرَّ وذلك أنه 

ع شياه لكان عدد فليس كذلك، بل يشرتك سبعٌة يف ذبٍح واحد، أما لو ُذبحت سب

 الذبح سبًعا. 

أفضل من غريها، وقد    ( وأفضُل كلي جنٍس أسمنُ ) قوله:   بالسمينة  األضحية 

النوويي   أفضل من غريها، حكاُه  بالسمينة  أنَّ األضحية  العلامء عىل  ؛  أمجع 

ب به إىل اهلل سبحانه، وهذا من تعظيم شعائر  ألهنا أنفس عند أهلها وأعظم فيام ُيتقرَّ

 .  ذكره املصنف  اهلل كام 

نها، وقد    :مسألة ُيستحب تسمني األضحية، فيشرتي أضحيًة قبل وقتها فُيسمِّ

نوهنا  نوهنا وكان املسلمون ُيسمِّ علَّق البخاري عن أيب أمامة بن سهل أهنم كانوا ُيسمِّ

أنَّ ما ال يتمُّ  باملدينة، وقد ذهب إىل هذا أبو حنيفة والشافعي وأمحد، ويدل لذلك:  

 املستحب إال به فهو مستحٌب.
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ثمناً )ه:  قول فأْغىل  أسمُن،  جنٍس  كلي  عىل    (وأفضُل  السمينة  تفضيل  بني  فرٌق 

الثمينة وبني التفضيل بني السمينة واهلزيلة، فهذه مسألة أخرى، فمن األمور التي  

أُيام  لكن  ثمينة،  تكون  أن  ُيستحبي  كام  سمينة،  تكون  أن  األضحية  يف  ُتستحب 

 أفضل؟ السمينة أو الثمينة؟  

ينبغي أن ُيعلم أنَّ مما ُيستحبي يف األضحية أن تكون ثمينة، أي  قبل الرتجيح،  

 أغىل ثمنًا، وقد دلَّ عىل هذا دليالن: 

ُسئل    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ    ثبت يف البخاري من حديث أيب ذر    الدليل األول: -

 . «أنفسها عند أهلها وأغالها ثمنًا»عن أفضل الرقاب، فقال:  

 . اإلمجاع، حكاُه ابن رشد   الدليل الثاين: -

 (وأفضُل كلي جنٍس أسمُن، فأْغىل ثمناً )قوله:  أما املسألة التي ذكرها املصنف ب

موا السمينة عىل الثمينة، بمعنى:   فهذه املسألة مل أَر من ذكرها إال احلنابلة، فإهنم قدَّ

سمنًا لكنها  إذا تعارض يف أضحيٍة بني أن تكون سمينًة وأقّل ثمنًا أو أن تكون أقلَّ  

م السمينة عىل الثمينة.   أكثر ثمنًا، قالوا: ُيقدِّ

صحيح؛ ألنَّ السمن ُمراٌد لذاته، بخالف الغالء يف الثمن    -واهلل أعلم-وهذا  

فهو مراٌد لغريه، فإنَّ السمن صفة مدٍح مالصقٍة للشاة واألضحية، بخالف غالء  

رضا فإنَّ األسمن أفضل الثمن فهو أمر خارجي يدل عىل تعظيم األضحية، فإذا تعا 

 . - واهلل أعلم-
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ى بأكثر عدد ولو كان أقلَّ ثمنًا وأقلَّ    :مسألة تنازع العلامء أُيام أفضل، أن ُيضحَّ

م األكثر ثمنًا واألسمن عىل العدد؟   سمنًا؟ أو أن ُيقدَّ

م، وإليه ذهب اإلمام أمحد، فاألضحية    -واهلل أعلم -أصحي القولني   أنَّ العدد ُمقدَّ

ة أو أغىل ثمنًا؛ وذلك ألنَّ  بشاتني جُمزئتني أفضل من األضحية بشاٍة واحدٍة سمين

ب إىل اهلل بإزهاِق نفَسني وإراقِة دَمني.  ى بشاتني فإنه تقرَّ  من ضحَّ

أْكَثُر من َسواِده، فأصفُر،   فَأْشَهُب: وهو األملُح، أي: األبيُض، أو َبياُضه )قوله: 

خالًفا    ( فأسودُ  ومزية  فضاًل  لأللوان  أنَّ  عىل  مّطردون  األربعة  املذاهب  علامء 

لون،  للصن عىل  لوٌن  ُم  ُيقدَّ وال  فضيلة  لأللوان  ليس  أنه  إىل  ذهب  الذي  عاين 

 والصواب بفهم العلامء أنَّ اللون ُمؤثِّر. 

وأفضل األلوان هو األفضل الذي ذكره املصنف، أو ما بياضه أكثر من سواده،  

أنس   حديث  من  الصحيحني  يف  ثبت  النبيَّ    فقد  بكبشني    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ  ى  ضحَّ

بمعنى أنه يوجد غري البياض،  هو األكثر بياًضا.  أملحني، قال األصمعي واخلطايب:  

 وإذا كان األكثر بياًضا فالذي كله أبيض من باب أوىل.

احلنفية والشافعية واحلنابلة  البياض عىل غريه  تقديم  استحباب  إىل  وقد ذهب 

وكلام كان أقرب إىل البياض ية:  وهو قوٌل عند املالكية، بل قال اخلريش من املالك 

سبب ما ذكره املصنف من    -واهلل أعلم-وهذا  فهو أفضل ممن هو أبعد من البياض.  
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فإنَّ    (أْكَثُر من َسواِده، فأصفرُ   فَأْشَهُب: وهو األملُح، أي: األبيُض، أو َبياُضه)قوله:  

 . ( فأسودُ ):  األصفر أقرب من األسود، ثم قال

 كيف جعل األسود يف املرتبة الثالثة؟   فإن قيل:

إذا ثبت أنَّ ألوان هبيمة األنعام ما بني هذه األلوان فإنَّ األقرب للبياض    فيقال:

املصنف   ذكره  الذي  الرتتيب  إىل هذا  ذهب  وقد  األسود،  وهو  األبعد  أفضل من 

لُه اخلريش من املالكية، والدليل ما تقدم من حديث أنس    الشافعية واحلنابلة، وأصَّ

  َّى بكبشني أملحني.  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النبي  ضحَّ

عائشة   حديث  يف   ويف  وينظر  سواد  يف  يطأ  بكبٍش  ى  ضحَّ قالت: 

 سواد ...إلخ، فدلَّ عىل أنه أبيض، إال أنَّ فيه سواًدا. 
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 :  البهوتي   العالمةقال 

، أي: )َوَثنِيٌّ ِسَواُه(  : ما له ستَُّة أشهٍر كام يأيت،فِيَها إاِلَّ َجَذُع َضْأٍن()َواَل جُيِْزُئ   

 سوى الضأِن ِمن إبٍل وبقٍر ومعٍز.

نُّ املعترُب إلجزاءِ )َفاإِلبُِل( )َولَِبَقٍر: َسنََتاِن، َوملَِْعٍز:  سننَي،    )ََخُْس(إبٍل:    ، أي: السي

ْأِن ُأْضِحَيٌة« رواه ، أي: نصُف سنٍة؛  نِْصُفَها(َسنٌَة، َولَِضْأٍن:   حلديِث: »اجَلَذُع ِمَن الضَّ

 .ابُن ماجه

املصنف   ُيَعّق،    بدأ  أو  ُُيدى  أو  به  ى  ُيضحَّ مما  جُتزئ  التي  األعامر  بذكر 

أي ال ُُيزئ اجلذع إال من الضأن فحسب،   (َواَل جُيِْزُئ فِيَها إاِلَّ َجَذُع َضْأنٍ )قوله: و

فال ُُيزئ اجلذع من اإلبل وال البقر وال املعز، وعىل هذا املذاهب األربعة، ويدل 

اإلمام مسلم عن جابر   ما روى  النبيَّ    لذلك  إال  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ  تذبحوا  ال 

ملا   « أنإال إن تعرسَّ عليكم فتذبحوا جذعًة من الض -أي ال تذبحوا إال الثني-ُمسنية 

عامر   بن  عقبة  عن  الصحيحني  يف  النبيَّ    ثبت  الصحابة    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ  بني  قَسَم 

َي    ، ملسو هيلع هللا ىلصالضحايا، فكان نصيب عقبة جذٌع من الضأن، فسأل النبيَّ   فأمرُه أن ُيضحِّ

 بذلك، فدلَّ عىل أنَّ اجلذع ُيوز من الضأن. 

اجلذع من الضأن، والذي  تنازع العلامء يف عمر    (ما له ستَُّة أشهٍر كام يأيت)قوله:  

قرره املصنف أنَّ عمره ستة أشهر، وقد ذهب إىل هذا القول احلنابلة وهو املشهور  



12 

القول   املالكية والشافعية، وهذا  قول عند  احلنفية وهو  أعلم-عند  صواب  -واهلل 

 ألمرين: 

أنَّ العرب ُتطلِق اجلذع من الضأن عىل ما له ستة أشهر، وعىل    األمر األول: -

له سب  من  ما  اللغة يف عمر اجلذع  ...إلخ، عىل خالف عند علامء  عة أشهر 

جتعله   من  العرب  من  فإن  أشهر  ستة  الضأن  بلغ  إذا  هذا:  فمعنى  الضأن، 

ستة   عمر  كان  ولو  جذًعا،  جعلوه  أشهر  سبعة  بلغ  إذا  من  ومنهم  جذًعا، 

 عىل ذلك.  ملسو هيلع هللا ىلص أشهر ال يصح أن يكون جذًعا لنبََّه النبيي 

ذا هو املشهور عند أهل الرشع، فإنَّ من املرجحات أن ُينظَر  أنَّ ه  األمر الثاين: -

عندهم   واملشهور  الرشع  بأهل  يتعلق  فيام  فكالمنا   ، فنٍّ كل  يف  املشهور  إىل 

 . ٌم عىل املشهور عند أهل اللغة؛ ألن البحث بحٌث رشعيٌّ  ُمقدَّ

يصح فيه الثني،  أي    (، أي: سوى الضأِن ِمن إبٍل وبقٍر ومعزٍ )َوَثنِيٌّ ِسَواُه()قوله:  

 فعىل هذا ال يصح يف اإلبل والبقر واملعز إال الثني، ويدل لذلك دليالن: 

إال   -أي الثني-ال تذبحوا إال مسنة  »:  حديث جابر    الدليل األول: -

 . «أن تعرس عليكم فتذبحوا جذعًة من الضأن

 اإلمجاع، حكاُه ابن عبد الرب، والقايض عياض، والنووي.  الدليل الثاين: -

نُّ املعترُب إلجزاءِ )َفاإِلبُِل()   قوله: ٍل: )ََخُْس( سننَي، )َولَِبَقٍر: َسنََتاِن، إب   ، أي: السي

ْأِن  الضَّ ِمَن  »اجَلَذُع  حلديِث:  سنٍة؛  نصُف  أي:  نِْصُفَها(،  َولَِضْأٍن:  َسنٌَة،  َوملَِْعٍز: 
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فاملعترب يف اإلبل ذكر سن الثني من اإلبل والبقر واملعز،    (واه ابُن ماجهُأْضِحَيٌة« ر

أن تتم مخس سنني وتبدأ يف السنة السادسة، وعىل هذا املذاهب األربعة، بل حكى  

 ابن حزم إمجاع أهل اللغة عىل ذلك. 

وُُيزئ يف البقر سنتان، أي أن تتم سنتني وبدأت يف الثالثة، وهذا قول احلنفية  

 أهل اللغة عىل ذلك.والشافعية وقول عند املالكية واحلنابلة، وحكى ابن حزم إمجاع  

أي أن يتم للمعز سنة، فإذا تمَّ هلا سنة وبدأت يف السنة الثانية    (َوملَِْعٍز: َسنَةٌ )قوله:  

فإهنا تكون ثنيًّا، وهذا قول احلنفية واملالكية واحلنابلة، وهو املشهور عند الشافعية،  

ية فهو مشهور  وما كان قواًل للحنفية واملالكية واحلنابلة وكان مشهوًرا عند الشافع 

 عند أهل الرشع. 

ْأِن ُأْضِحَيٌة« ، أي: نصُف سنٍة؛ حلديِث:  َولَِضْأٍن: نِْصُفَها() قوله:     »اجَلَذُع ِمَن الضَّ

ماجه ابُن  وإنام    (رواه  ضعيف،  اللفظ  هبذا  احلديث  وهذا  عليه،  الكالم  تقدم 

النبيَّ   أنَّ  وهو  البخاري  لفظ  من  تقدم  ما  احلديث  هذا  يف  قَسَم    ملسو هيلع هللا ىلصالصواب  ملا 

 . « ضحي به»وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالغنائم وكان نصيب عقبة جذًعا، فذكر ذلك النبي  
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 : قال  

ِزُئ    ُجُل يف  )َوُُتْ اُة َعْن َواِحٍد( وأهِل بيتِه وعيالِه؛ حلديِث أيب أيوٍب: »َكاَن الرَّ الشَّ

َفَيْأُكُلوَن،  اِة َعنُْه َوَعْن َأْهِل َبْيتِِه،  ي بِالشَّ َم ُيَضحي َعْهِد َرُسوِل اهللِ َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّ

 . يٌح()حديٌث صح َوُيْطِعُموَن«، قال يف رشح املقنع:

َوُُتزُئ )الَبَدَنُة َوالَبَقَرُة َعْن َسْبَعٍة(؛ لقوِل جابٍر: »َأَمَرَنا َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللَُ َعَلْيِه  

َك يِف اإِلبِِل َوالَبَقِر، ُكلُّ َسْبَعٍة يِف َواِحٍد ِمنُْهاَم« رواه مسلم. َم َأْن َنْشََتِ  َوَسلَّ

 وشاٌة أفضُل ِمن ُسُبِع بدنٍة أو بقرٍة. 

َواِحدٍ ) قوله:   َعْن  اُة  الشَّ ِزُئ  الثواب،    (َوُُتْ رشكة  وهي  مهمة  مسألة  بذكر  بدأ 

 وينبغي أن ُيعلم أنَّ يف األضحية رشكتني: 

 رشكة الثواب.  األوىل: -

 رشكة املال واألثامن. الثانية: -

ي أن   وذكر املصنف هنا رشكة الثواب، أي: من الذين يصح ملن أراد أن ُيضحِّ

 واب؟ ُيدخلهم معه يف الث

أما رشكة املال أو رشكة األثامن فسيأت الكالم عليها، وقد ذكر هذين النوعني  

من الرشكة علامء املذاهب األربعة، ووضح ذلك القايض عبد الوهاب والقايض  

 عياض وغريمها من أهل العلم. 
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وسيأت أنَّ اإلبل جُتزئ عن سبعة، وهذه رشكة أثامن وأموال، بحيث إنه يصح  

 باألموال فيشرتوا إباًل فُتجزئ عن هؤالء السبعة، أما الغنم فهي  أن يشرتك سبعةٌ 

جُتزئ عن واحد يف رشكة األثامن، لكنه يصح أن ُيدخَل غريه معه من باب رشكة  

الثواب، إَذْن يف رشكة األبدان ال تصح الغنم إال عن واحد وعىل هذا علامء املذاهب 

 جممعون عليه.  األربعة بل يف كالم بعضهم ما يدل أنَّ العلامء 

جعل البقر عن سبٍع،   ملسو هيلع هللا ىلصومما يدل عىل أنَّ الغنم إنام ُُيزئ عن واحد هو أنَّ النبيَّ  

أيوب   أيب  حديث  من  سيأت  وما  الغنم،  يف  ذلك  ُيعل  ومل  سبٍع،  عن  واإلبل 

النبي  األنصاري   وأنَّ  بيته،  أهل  وعن  عنه  الشاة  يذبح  الرجل  كان    ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ضحى بكبشني... 

عند عبد الرزاق، وعن أيب هريرة   عن عبد اهلل بن عمر  ويؤيد هذا ما ثبت  

  .عند البيهقي، فالغنم يف رشكة األثامن ال تكون إال عن واحد 

بدأ بذكر الذين يصح هلم أن يدخلوا يف رشكة ثواب    (وأهِل بيتِه وعيالِه)قوله:  

الذي رواُه الرتمذي    الغنم، واستدلَّ املصنف بحديث أيب أيوب األنصاري  

ُيضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته،   ملسو هيلع هللا ىلصكان الرجل يف عهد رسول اهلل  وغريه، قال:  

 فيأكلون وُيطعمون. 

بيته"ه:  قول أهل  املصنف  "وعن  قول  وهو  البيت:  بأهل  بيتِه ):  املراد  وأهِل 

واملراد كام يقول اإلمام أمحد: زوجه وأوالده ومماليكه، ولو ُنظر من باب    (وعيالِه
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أكثر من بيت، فقد مجع تسًعا من النسوة، فله تسع بيوت، فإَذْن    ملسو هيلع هللا ىلصالتفقه فإنَّ للنبيِّ  

ى النبيي   بتسع وإنام   ملسو هيلع هللا ىلصليس املراد بالبيت: أي املكان الذي ُيسكن فيه، وإال لضحَّ

اإلمام  بمن هم حتته، وهي زوجه وأوالده ومماليكه، وهذا قول  بالبيت أي  املراد 

 أمحد كام تقدم بيانه. 

ُيدخَل أخاُه معه يف الثواب، وال أن ُيدخَل أمه وأباه  فعىل هذا ال يصح ألحد أن  

 يف ثواب أضحية الشاة، وإنام تكون يف زوجه وأوالده ذكوًرا وإناًثا ومماليكه. 

 وصححه اإلمام الرتمذي وغريه.  ( )حديٌث صحيٌح(  قال يف رشح املقنع:)  :قوله 

بالكبشني    :مسألة ُيضحي  أن  للرجل  يصح  أنه  العلم  أهل  أقوال  أصح 

ملا    وبالثالثة، بل كلام زاد الرجل كان أفضل، ويدل لذلك أنَّ أنس بن مالك  

النبي   تضحية  حديث  ...قال:    ملسو هيلع هللا ىلصروى  أقرنني  أملحني  ي بكبشني  ُأضحي وأنا 

حاشيته:  بكبشني.   يف  عابدين  ابن  بن  قال  حممد  إال  العلم  أهل  كافة  قول  وهذا 

وقد ذهب بعض علامئنا املعارصين أنَّ الرجل ال ُيضحي إال بكبش واحد،  مسلمة،  

 املتقدم.  وهذا رصيح املخالفة لفعل أنس  

كان الرجل يف عهد رسول اهلل  ماذا ُيقال يف قول أيب أيوب األنصاري:   فإن قيل:

 ُيضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته؟ ملسو هيلع هللا ىلص

من هذا الكالم هو بيان أنه لو مل يكن    مراد أيب أيوب األنصاري    ال:فيق

عند الرجل إال شاة ألجزأته، وكان سياق الكالم يف ذم املباهاة، لذا يف تتمته عند  
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فهو يذم املباهاة ال أصل الزيادة   حتى تباهى الناس فصاروا كام ترى. الرتمذي قال:  

 ملن كان ذا قدرة. 

َسْبَعةٍ َوُُتزُئ )البَ ) قوله:   (؛ لقوِل جابٍر: »َأَمَرَنا َرُسوُل اهللِ َصىلَّ  َدَنُة َوالَبَقَرُة َعْن 

َك يِف اإِلبِِل َوالَبَقِر، ُكلُّ َسْبَعٍة يِف َواِحٍد ِمنُْهاَم« رواه   َم َأْن َنْشََتِ يف    (مسلم اهللَُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ى، وأنه يصح   يف البقر واإلبل أن يشرتكا  هذا ذكر رشكة األثامن واألموال فيام ُيضحَّ

يف أثامهنا سبعة، وهذا قول أيب حنيفة والشافعي وأمحد، أما رشاكة األثامن يف الغنم  

 فقد تقدم أنه ال يصح. 

أي أنَّ الرجل لو ُخريِّ بني أن يذبح    (وشاٌة أفضُل ِمن ُسُبِع بدنٍة أو بقرةٍ )قوله:  

البقر   أو  اإلبل  يف  غريه  ُيشارك  أن  أو  مستقلة  شاٍة شاًة  فذبح  ُسبٌع،  له  يكون  بأن 

ب إىل اهلل بإزهاق  أفضل، وهذا قول الشافعية واحلنابلة وهو الصواب؛ ألنَّ فيه التقري

النفس وإراقة الدم أكثر، ومن استقلَّ بذبح شاة استقلَّ يف التقرب إىل اهلل بإزهاق 

ب    النفس وإراقة الدم، ولو أنَّ هؤالء السبعة انفردوا وذبح كل واحٍد منهم شاًة لُتقرِّ

ًبا إىل اهلل.    إىل اهلل بإزهاق سبعة أنفس ولكان هذا أفضل وأكثر تقري
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 : قال  

بينة العور بأن انخسفت عينها يف اهلدي وال يف األضحية،   )وال ُتزئ العوراء( 

ال العرجاء التي ال تطيق   )و(اهلزيلة التي ال مخ فيها،    )العجفاء(ال    )و(وال العمياء  

  )اجلداء(ال    )و(التي ذهبت ثناياها من أصلها،    )اهلتامء(ال    )و(مشيا مع صحيحة،  

رضعها،   ونشف  شاب  ما  بينة  )ال    )و(أي  بن  املريضة(  الرباء  حلديث  املرض، 

اهلل   رسول  فينا  »قام  َم    -عازب:  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهللَُّ  يف   "فقال:    -َصىلَّ  ُتوز  ال  أربع 

البني ظلعها،  والعرجاء  البني مرضها،  البني عورها، واملريضة  العوراء  األضاحي 

أكثر   والعجفاء التي ال تنقي« رواه أبو داود والنسائي. )و( ال )العضباء( التي ذهب

أو مقطوعا، والصمعاء   (أذَّنا أو قرَّنا )بل( ُتزئ )البَتاء( التي ال ذنب هلا )خلقة

بأن قطع   )وخيص غري جمبوب(التي مل ُيلق هلا قرن    )واجلامء(وهي صغرية األذن  

)قطع أقل  خرق أو شق أو    قرنه(  )ما بأذنه أوجيزئ مع الكراهة    )و( خصيتاه فقط،  

رشح   "أو النصف فقط عىل ما نص عليه يف رواية حنبل وغريه. قال يف    من النصف( 

 وهذا هو املذهب. "املنتهى 

العيوب التي متنع من اإلجزاء يف األضحية، وهذه املسائل حتتاج إىل    ذكر  

تأصيل ُيفهم به ما سيأت: األصل يف هذه املسائل ما ثبت عند اخلمسة عن الرباء بن  

النبيَّ    عازب   ...»قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ  األضاحي  يف  ُتوز  ال  واختلفت   «أربٌع 

ُ مرضها، واهلزيلة  »:  ملسو هيلع هللا ىلص األلفاظ، فقال   ُ عورها، واملريضة البنيي ويف -العوراء البنيي

ُ عرجها -بعض األلفاظ: الكسرية ُ هزهلا، والعرجاء البنيي  . «البنيي
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بالنص   جُتزئ  ال  األربعة  العيوب  فهذه  عيوب،  أربعة  ذكر  فيه  احلديث  هذا 

واإلمجاع كام سيأت، وما كان أوىل فال ُُيزئ بداللة قياس األوىل وباإلمجاع، فالعمياء  

ال جُتزئ من باب أوىل، ومقتىض هذا احلديث أنَّ ما عدا هذه العيوب فإنه جُمزئ،  

العيوب  يدلي عىل أنَّ ما عدا هذه    وهذا هو األصل، ومل أَر شيًئا عن الصحابة  

فقال:    فإنه ال ُُيزئ، وملا سأل عبيد بن الفريوز الصحايب الرباء بن عازب  

. فدلَّ عىل  ما كرهته فدع وال حترمهقال:  إين أكره يف الشاة أن تكون ناقصة القرن...،  

م.  أنَّ ما  عداه فإنه ال حُيرَّ

ن  كان يكره ما يف خلقته نقص، أما التابعو  وثبت يف املوطأ أنَّ ابن عمر  

 فرأيت أثرين: 

األول: عيّل   األثر  حديث  ذكر  فلام  أمحد،  اإلمام  رواه  املسيب،  بن  سعيد  عن 

    َّالنبي قال    ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ  ...إلخ،  بالعضباء  العني وأال ُنضحي  أن نسترشف  أمر 

سعيد بن املسيب: الَعَضُب: النصف فأكثر. وكالمه هذا إذا ُدقق فيه فإنه ال يذكر 

و ُُيزئ  ال  ما  بيان  يف  هذه  مذهبه  فلذلك  احلديث،  يف  الَعَضب  معنى  يرشح  إنام 

يف بيان أنَّ مذهبه أنَّ ما كان بمقدار    -واهلل أعلم-الرواية وأمثاهلا عن سعيد ال تكفي  

النصف فأكثر من العَضب فإنه ال ُُيزئ؛ ألنَّ كالمه يف رشح احلديث، واحلديث 

التابعّي حلديث يشٌء وثبوت احلدي  ، ملسو هيلع هللا ىلص ضعيف ال يصح عنه   ث وصحته  فرشُح 

فتاوى  بأثر سعيد بن املسيب، وكنت أظنه من  ك  التمسي يشٌء آخر، فلذا ال يصح 
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أنه ُيفرسِّ الَعَضب يف   -واهلل أعلم-التابعني يف بيان ما ال ُُيزئ، لكن الذي يظهر  

 احلديث ال أنه ُيبنيِّ مذهبه. 

بن  روى ابن وهب يف موطئه بإسناد صحيح عن الزهري، كام ذكره ا  األثر الثاين:

عبد الرب يف كتابه االستذكار، ونسبه إىل موطأ ابن وهب صاحب الزيادات والنوادر  

الذي ال   بيان املرض البني  الزهري إذا تأملته فإن أكثره يف  من املالكية، وما ذكره 

أي بمقدار  ال ُتوز يف الضحايا املجذوعة ثلث األذن ومن أسفل منها. ُيزئ فقال: 

 ُُيزئ، وما كان بمقدار الربع واخلمس ... فهو من باب أوىل. الثلث فإنه فال 

والرصماء. أي: التي تساقطت أسناهنا، قال: وال ُتوز املسلولة األسنان. وقال: 

واخُتلف يف معناها لكن أقرب معنى أهنا التي لبنها قليل، ولو تأملت يف مسلولة  

هو نوع تفسرٍي لقوله األسنان والرصماء وما سيأت لوجدته نوًعا من األمراض، ف

ُ مرضها»:  ملسو هيلع هللا ىلص يف مقام ذكر صوٍر وأمثلٍة    ، فيكون كالم الزهري  «املريضة البنيي

 عىل املريضة البنيِّ مرضها. 

اء الرضع.  قال:   د معنى الرصماء، والتي  وجدَّ أي التي نشف رضعها، وهذا ُيؤكِّ

، قال:  نشف رضعها مثل هذا مرض، وعىل ذكر الزهري له يكون من البنيِّ مرضها 

واجلرب مرض، قال:  وال اجلرباء.  وهذه مذكورة يف احلديث، وقال:  وال العجفاء.  

مة األطامء.   بنيَّ العلامء معنى ذلك وأهنا هي التي ُقطع حليمة ثدُيا، وما  وال املرُصَّ

كان كذلك فإنه عىل كالم الزهري تكون من البنيِّ مرضها؛ ألنه ال يمكن أن حُيَلب 

 منها. 
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األثر  يف  العرجاء.  نفسه:    قال  وال  العوراء  وال  الثدي،  حلمة  املقطوعة  وهي 

 . والعوراء والعرجاء مذكورة يف حديث الرباء 

كله   الزهري  وكالم  جُتزئ،  ال  التي  العيوب  هي  أعلم-هذه  تفسري    -واهلل  يف 

املريضة البنيِّ مرضها إال ملا ذكر املجذوعة ثلث األذن، فإنَّ هذا يشٌء زائد، فنخلص  

من ذكر العيوب األربع، وما كان    من هذا إىل أنَّ ما جاء يف حديث الرباء  

وهو زاد ما ُقطع ثلث األذن وما زاد عىل    أوىل فهو أوىل، وما ُذكر يف أثر الزهري

داخلة يف قوله   ثم ذكر أمراًضا  فإنه ال ُُيزئ،  أوىل  باب  املريضة »:  ملسو هيلع هللا ىلصذلك فمن 

ُ مرضها  . «البنيي

فام دلَّ عليه حديث الرباء منطوًقا أو من باب أوىل أو دلَّ عليه كالم الزهري سواء  

فام   ثلث األذن  ُقطع  التي  ذكر عيبها وهي  ابتداء  البنيِّ  يف  املريضة  أو يف رشح  زاد 

 مرضها فإنه ال ُُيزئ، وما عدا ذلك فإنه يبقى عىل األصل.

العوراء )قوله:   ُتزئ  الرباء    (وال  حديث  يف  مذكور  العَور  أنَّ  ،  تقدم 

واألضحية بالعوراء ال جُتزئ لدليلني: األول حديث الرباء، والثاين اإلمجاع، حكاُه 

 ابن قدامة والنووي. 

بأن انخسفت عينها، ألهنا إذا انخسفت عينها أصبح عورها    (بينة العور) قوله:  

 -واهلل أعلم -بيِّنًا، ومن العلامء كالشافعية من قالوا: إذا ذهب سواد العني. واألظهر  
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بيِّنًا   ليس  فإنه  العني  سواد  بخالف  الظاهر  البنيِّ  فإهنا  عينها  انخسفت  من  أهنا 

 كانخساف العني. 

 أي ال ُُيزئ يف اهلدي وال يف األضحية.  (دي وال يف األضحيةيف اهل )قوله: 

ال جُتزئ العمياء ألمرين: األول للقياس األولوي يف حديث    (وال العمياء)قوله:  

 . ؛ ألنه ذكر العوراء، والثاين اإلمجاع الذي حكاُه النوويي  الرباء 

العجفاء مذكورة يف حديث    (اهلزيلة التي ال مخ فيها  )العجفاء(ال    )و()قوله:  

الرباء يف بعض ألفاظه، وهي الكبرية، وبعض األلفاظ الكسرية ...إلخ، فالعجفاء  

قدامة   ابن  حكاه  الذي  اإلمجاع  والثاين  الرباء،  حديث  األول  لدليلني:  جُتزئ  ال 

 والنووي. 

ن كرِب سنها، وقد ذكر هذا  وفرسَّ املصنف العجفاء باهلزيلة التي ال مخ فيها، أي م 

 الشافعية واحلنابلة. 

العرجاء ال جُتزئ لدليلني:    (ال العرجاء التي ال تطيق مشيا مع صحيحةو)قوله:  

الرباء   حديث  والنووي،  األول  قدامة  ابن  حكاه  الذي  اإلمجاع  والثاين   ،

الشافعية  فرسَّ العرجاء هبذا، وقد ذكر هذا    (التي ال تطيق مشيا مع صحيحة)قوله:  و

 واحلنابلة. 

ثناياها من أصلها  )اهلتامء(ال    )و()قوله:   اهلتامء يف كالم املصنف    (التي ذهبت 

فام   أسناهنا،  تساقطت  التي  الزهري  كالم  يف  وتقدم  فحسب،  بالثنايا  ُه  خصَّ كأنه 
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، وقد  تساقطت أسناهنا كلها فإهنا غري جمزئة عىل ما تقدم من كالم الزهري  

 ذهب إىل هذا احلنابلة وهو قول عند الشافعية. 

مجيعها  أي  أسناهنا  تساقطت  التي  الزهري  كالم  بني  وظاهر  ُيفرق  مل  لذلك   ،

أنه شامٌل  األسنان ظاهر كالمه  ذكر مسلولة  ملا  الزهري  لذلك  والبعض،  اجلميع 

تساقط  لو  فإذن  األذن،  يف  بنيَّ  كام  ذلك  لبنيَّ  بعضها  أراد  أنه  ولو  كلها،  لألسنان 

فإنه ُُيزئ، وهذا   أعلم-بعضها دون بعض  قوله    -واهلل  املريضة »:  ملسو هيلع هللا ىلص داخٌل يف 

ُ مرضها  . «البنيي

فام كان كذلك فإنه ال يصح    (أي ما شاب ونشف رضعها  )اجلداء(ال    )و()قوله:  

أن ُيضحى هبا، وقد ذكر هذا احلنفية واملالكية واحلنابلة، والدليل ما تقدم من كالم 

ُ مرضها»، فإنَّ هذا داخل يف قوله: الزهري   . «املريضة البنيي

»قام فينا رسول  بينة املرض، حلديث الرباء بن عازب:    )املريضة(ال    )و()قوله:  و

اهللَُّ  -اهلل   َم  َصىلَّ  َوَسلَّ َعَلْيِه  البني   "فقال:    -  العوراء  األضاحي  يف  ُتوز  ال  أربع 

تنقي«  التي ال  البني ظلعها، والعجفاء  البني مرضها، والعرجاء    عورها، واملريضة 

واملريضة ال جتزئ حلديث الرباء ولإلمجاع الذي حكاُه ابن    (رواه أبو داود والنسائي

 قدامة والنووي. 
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ٍ فإنه داخٌل يف احلديث،    (املرضبينة  )قوله:  و
أي مطلق البيان، فكل مرٍض بنيِّ

ذكره  ما  احلديث  يدخل يف  ومما  اللفظ،  داللة  وهو مقتىض  احلنابلة  هذا  ذكر  وقد 

 . الزهري 

وقد عزا املصنف احلديث أليب داود والنسائي، وهو عند اخلمسة، وهو حديٌث  

 صحيح. 

إذن عىل كالم املصنف إذا   ( التي ذهب أكثر أذَّنا أو قرَّنا )العضباء( ال و )قوله: 

ذهب النصف من األذن فإنه ُُيزئ، ألنه يرى الذي ال ُُيزئ هو ما ذهب أكثر أذهنا،  

أما عىل أثر الزهري الذي تقدم فإنه نصَّ عىل أنَّ املجدوعة ثلث األذن، إذن ما ذهب 

إنه جمزئ، وهذا هو الصواب ملا ثلث األذن فأكثر فال ُُيزئ، وما دون ثلث األذن ف

 تقدم من أثر الزهري، وهو قول اإلمام أمحد يف رواية وأحد أقوال أيب حنيفة. 

أكثر القرن ال ُُيزئ، والصواب    ( أو قرَّنا)قوله:  و أنَّ ذهاب  - ُيقرر املصنف 

ء التي    -واهلل أعلم أنَّ ذهاب أكثر القرن جُمزئ، فإنه ليس عيًبا، ويؤكد ذلك أنَّ اجلامَّ

ال قرن هلا يصح أن ُيضحى هبا، وقد أمجع العلامء عىل ذلك كام حكاُه ابن عبد الرب  

أبو حنيفة والشافعي، وهو   وابن قدامة والنووي وابن حجر، وقد ذهب إىل هذا 

قول مالك عىل تفصيل عنده، فإنه قال: إذا ذهب القرن وكان ُيدمي فإنه ال ُُيزئ،  

ٌ  أما إذا مل ُيدم فإنه ُيزئ، فكأن اإل  مام مالًكا يرى أنه إذا كان ُيدمي فهو مرض بنيِّ

 مرضه. 
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كالم   يف  فإنَّ  إليها  االنتقال  وقبل  اإلجزاء،  من  متنع  ال  عيوًبا  املصنف  ذكر  ثم 

اجلرباء، وهو عيٌب يمنع اإلجزاء، وهو ظاهر قول علامء املذاهب   الزهري  

وذلك   أعلم-األربعة،  قوله    -واهلل  يف  داخٌل  مرٌض  ُ »:  ملسو هيلع هللا ىلصأنه  البنيي واملريضة 

 ويؤكده كالم الزهري. «مرضها

وذكر الزهري املرصمة األطامر، وقد تقدم الكالم عليها، فنصَّ الزهري عىل أهنا  

ال جُتزئ، وقد ذكر هذا احلنفية واملالكية، وهو الصواب لقول الزهري، فهي داخلة 

ُ مرضها»: ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله   . «املريضة البنيي

الزهري أنه ذكر املجدوعة ثلث األذن، فإذن ما ال أذن له ال ُُيزئ  وتقدم يف كالم  

من باب أوىل، وهذا أحد األقوال عند الشافعية وهو قول حممد بن احلسن الشيباين 

 من احلنفية وقول عند احلنفية. 

 اكتمل ذكر العيوب التي متنع إجزاء األضحية.  -واهلل أعلم-هبذا 

هلا  التي  )البَتاء(ُتزئ    )بل() قوله:   ذنب  والصمعاء    )خلقة(  ال  مقطوعا،  أو 

وكالم العلامء متوارد عىل أنَّ مثل هذا جُمزئ، وصغرية األذن    (وهي صغرية األذن

األصل فيها اإلجزاء، وكالم الزهري عىل أن تكون مقطوعة ال أن تكون صغرية،  

 لذلك قرر احلنابلة وغريهم أهنا جمزئة. 
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وتقدم الكالم عىل مثل هذا وأنه جُمزئ    (التي مل ُيلق هلا قرن  )واجلامء()قوله:  

 إمجاًعا. 

جمبوب() قوله:  و غري  فقط   )وخيص  خصيتاه  قطع  ُقطعت    (بأن  التي  واخليص 

  ملسو هيلع هللا ىلصخصيتاه فقط فهو جمزئ إمجاًعا، حكاُه ابن قدامة، وجاء يف احلديث أنَّ النبيَّ  

أنه خُمتلف فيه، وأصل احلديث يف البخاري ومسلم دون   ضحى بموجوءين، إال 

 هذه الزيادة. 

وُيشري املصنف إىل أنه إذا ُقطع الذكر مع اخلصيتني فإنه ال ُُيزئ، والصواب أنه  

ذكره،  جمزئ؛   سبق  مما  يكون  حتى  اإلجزاء  بعدم  ُيقال  وال  اإلجزاء  األصل  ألنَّ 

 وقطع الذكر ليس كذلك، كام ذكره املالكية. 

)قطع أقل من  خرق أو شق أو    قرنه(  )ما بأذنه أوجيزئ مع الكراهة    و()قوله:  

رشح   "أو النصف فقط عىل ما نص عليه يف رواية حنبل وغريه. قال يف    النصف(

كل نقٍص يف األضحية يف خلقها فإنه مكروه، والكامل   (هذا هو املذهب و  "املنتهى  

أال يكون يف خلقها نقص، وتقدم قول عبيد بن فريوز، ملا قال للرباء: إين أكره أن  

تكون ناقصة يف القرن، فقال: ما كرهته فدعه وال حُترمه. وثبت عند مالك يف املوطأ  

 أنه كان يكره أن ُيضحي ما كان فيه نقص يف خلقه أو يف سنه. عن ابن عمر  

فإذن كل ما كان نقًصا مؤثًرا يف أمر مقصود من غري ما تقدم فإنه يكون مكروًها  

 وال يكون مانًعا من اإلجزاء.
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 :  قال العالمة البهويتُّ 

  اإلبل قائمة معقولة يدها اليرسى فيطعنها باحلربة( أو نحوها )يف )والسنة نحر   

وفعل أصحابه كام رواه أبو داود    ملسو هيلع هللا ىلص الوهدة التي بني أصل العنق والصدر( لفعله  

اإلبل عىل جنبها  أي غري  غريها(  يذبح  أن  السنة  )و(  سابط،  بن  الرمحن  عبد  عن 

ر ونحر ما يذبح ألنه مل ، )وجيوز عكسها( أي ذبح ما ينحاأليرس موجهة إىل القبلة

يتجاوز حمل الذبح، وحلديث »ما أَّنر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكل«، )ويقول( حني 

واهلل أكرب استحبابا )اللهم هذا منك ،  ُيرك يده بالنحر أو الذبح: بسم اهلل وجوبا

ولك(، وال بأس بقوله: اللهم تقبل من فالن، ويذبح واجبا قبل نفل )ويتوالها( أي  

ية، )صاحبها( إن قدر )أو يوكل مسلام ويشهدها( أي ُيرض ذبحها إن وكل  األضح

 فيه، وإن استناب ذميا يف ذبحها أجزأت مع الكراهة.

األحكام الرشعية املتعلقة بالذبح، سواء كان لإلبل أو البقر    ذكر املصنف 

نحرها  وقال يف وصف  اإلبل  بذكر  وابتدأ  الغنم،  اإلبل  ):  أو  نحر  قائمة )والسنة 

الوهدة التي بني أصل العنق   معقولة يدها اليرسى فيطعنها باحلربة( أو نحوها )يف

ب إىل اهلل باإلبل، وهو بالنحر.  (والصدر(  فالبحث يف صفة الكامل يف التقري

وقد دلَّ عىل نحر اإلبل السنة واإلمجاع، فإنَّ األفضل يف اإلبل أن ُتنحر ال أن  

نحَر اإلبل   ملسو هيلع هللا ىلصيف البخاري أنَّ النبيَّ    أنس    ُتذبح، وقد دلَّ عىل ذلك حديث

قائمًة، أما اإلمجاع فحكاُه مجاعٌة من أهل العلم، كابن عبد الرب والنووي، وسيأت 
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ب إىل اهلل باإلبل فيصح ذبحها ويصح نحرها، واألفضل نحرها  أنَّ من أراد أن يتقرَّ

 كام تقدم بالسنة واإلمجاع. 

ين   (قائمة)قوله:   أن  أراد  إذا  دلَّ عىل هذا  أي  قائمة، وقد  فينحرها وهي  حرها 

أنه قال لرجل   املتقدم، وثبت يف البخاري عن ابن عمر    حديث أنس 

إباًل:   قياًما مقيدًة، سنة نبيكم حممد  أن ينحر  وقد ذهب إىل هذا مالك  .  ملسو هيلع هللا ىلصابعثها 

 والشافعي واإلمام أمحد. 

اليرسى) قوله:   يدها  أنس    (معقولة  حديث  عقلها  عىل  ل  املتقدم،    يدي

أي أنَّ أحد يدُيا معقودة، أما الدليل عىل أنَّ اليرسى التي ُتعقل مقيدة. : ملسو هيلع هللا ىلص وقوله 

وُتقيَّد دون اليمنى ما سيأت من حديث عبد الرمحن بن سابط، فقد رواه أبو داود 

بو داود مرساًل، وفيه عقل وتقييد اليد اليرسى، وهو وإن كان مرساًل لكن روى أ

مثله، وحديث ابن جريج عن    من حديث ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر  

وهو حديث عبد الرمحن  -أيب الزبري ُمعنعن، وابن جريج ُمدلس، لكن هذا املرسل 

ى حديث جابر  -بن سابط  . قوَّ

أنَّ اليد التي ُتعقل وُتقيَّد هي اليرسى، ويؤيد ذلك أنه   -واهلل أعلم-فثبت هبذا  

أنَّ السنة عند ذبح البقر والغنم أن تكون عىل جنبها األيرس باإلمجاع، فلذا إذا   سيأت 

ُعقلت وُقيِّدت يدها اليرسى ثم ُنحرت فإهنا تسقط من جهة اليرسى، قال تعاىل:  

ا﴿ ُجنُوهُبَ َوَجَبْت  البقر 36]احلج:    ﴾َفإَِذا  [ أي سقطت جنوهبا، وهذا شبيه بذبح 
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اليرسى، وقد ذهب إىل أنَّ التي ُتعقل يدها اليرسى   والشاة، فإهنا تكون عىل جنبها 

 دون اليمنى مالك والشافعي واإلمام أمحد. 

باحلربة)قوله:   فإنه    ( فيطعنها  اليرسى  يدها  ُعقلت  وقد  قائمة  كانت  إذا  فإَذن 

يطعنها باحلربة ما بني الوهدة التي بني أصل العنق والصدر، فعنقها طويل فالوهدة  

الصدر، فيطعنها من اجلهة اليمنى لتسقط عىل اجلهة اليرسى،  هي أصل العنق إىل  

أما   اليمنى،  يدها  عىل  معتمدة  تكون  ألهنا  تؤذي؛  ال  حتى  اليرسى  يدها  فُتعقل 

اليرسى فإهنا تكون معقولًة ومقيدة فال ُتؤذي بالرضب اليد األخرى وإنام تسقط 

 عىل اجلنب األيرس. 

 ( داود عن عبد الرمحن بن سابط   وفعل أصحابه كام رواه أبو  ملسو هيلع هللا ىلصلفعله  )قوله:  

كام  )قوله:  نحَر سبًعا من البدن وهي قائمة، و  ملسو هيلع هللا ىلصأنه    تقدم يف حديث أنس  

مرفوًعا لكنه مرسل،    ملسو هيلع هللا ىلصأي رواه عن النبي    (رواه أبو داود عن عبد الرمحن بن سابط 

 لكن قواه رواية ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر كام تقدم. 

)و( السنة أن يذبح غريها( أي غري اإلبل عىل جنبها األيرس موجهة إىل  )قوله:  

واملراد بغريها: البقر والغنم، فإَذن السنة يف اإلبل أن ُتنحر وهو األفضل،    (القبلة

عىل ):  طريقة الذبح فقال   ذبح، ثم ذكر املصنف  والسنة يف البقر والغنم أن تُ 

موجهة ) قوله:  وقد أمجع العلامء عليه، حكاُه النوويي وابن حجر، و  (جنبها األيرس

أي تكون عند الذبح عىل جنبها األيرس ومتجهة إىل جهة القبلة، وعىل    (إىل القبلة
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يف موطأ اإلمام مالك   هذا علامء املذاهب األربعة، وثبت هذا عن ابن عمر  

 ومصنف عبد الرزاق. 

حمل  )قوله:   يتجاوز  مل  ألنه  يذبح  ما  ونحر  ينحر  ما  ذبح  أي  عكسها(  )وجيوز 

أنه ُيوز ذبُح    قرر    (»ما أَّنر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكل«الذبح، وحلديث  

بل، فيجوز أن ُتوضع اإلبل عىل جنبها األيرس فرُتبَّط ما ُينحر، والذي ُينحر هو اإل

وُتعقد من مجيع اجلهات، وُيعقد رأسها بحيث تكون من جهة اخللف، ثم ُتذبح،  

وكذا ما ُيذبح ُيوز أن ُينحر، وقد دلَّ عىل هذا إمجاع أهل العلم، حكاُه ابن املنذر  

  خديج بن  رافع  حديث  من  ومسلم  البخاري  أخرج  ما  املصنف  ذكر  ثم   ،

  :«فكل عليه  اهلل  اسم  وُذكر  الدم  أَّنر  أو  «ما  بالذبح  سواء  يقول:  فكأنه   .

 بالنحر فإنه يتحقق هذا األمر وهو أن ينهر الدم وخيرج.

وجوبا  ويقول()قوله:   اهلل  بسم  الذبح:  أو  بالنحر  يده  ُيرك  أكرب  ،  حني  واهلل 

تقبل من فالن، ويذبح   اللهم  بقوله:  بأس  منك ولك(، وال  )اللهم هذا  استحبابا 

 ذكر ما ُيقال عند الذبح وذكره عىل الرتتيب.  ( واجبا قبل نفل

َّا مَلْ  ﴿ويدل عىل التسمية قوله تعاىل:   ]األنعام:    ﴾ُيْذَكْر اْسُم اهللَِّ َعَلْيهِ َوال َتْأُكُلوا مِم

ما أَّنر الدم وُذكر اسم اهلل عليه » :  [ ثم تقدم حديث رافع بن خديج  121

 ،. ، وقد أمجع العلامء عىل هذا، حكاُه ابن قدامة  «فكل

والدليل عىل التكبري ما تقدم  باسم اهلل واهلل أكرب.  أي: يقول:    (واهلل أكرب)قوله:  

النبيَّ    من حديث أنس   ذبح كبشني أملحني    ملسو هيلع هللا ىلص عند البخاري ومسلم أنَّ 
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قول:   العلامء عىل  أمجع  قد  ثم   . وكربَّ عليهام  اهلل  أكرب،  أقرنني سمى  ابن  اهلل  حكاُه 

 . قدامة  

 أي أنَّ قول بسم اهلل هو الواجب وما عداه فهو مستحب.   (استحبابا)قوله: و

والعمدة يف هذا ما رواه البيهقي عن ابن عباس    (اللهم هذا منك ولك)قوله:  

 .وقد ذهب إىل هذا أبو حنيفة والشافعي وأمحد ، 

فالن)قوله:   من  تقبل  اللهم  بقوله:  بأس  عائشة    (وال  حديث  هذا  يف  العمدة 

  وقد ذهب إىل « ملسو هيلع هللا ىلص اللهم تقبَّل من حممد »ملا ذبح قال:   ملسو هيلع هللا ىلصيف مسلم، فإنه ،

اإلمام أمحد واحلنابلة، وذكر هذا الشافعية وغريهم، بل عزاه ابن قدامة إىل أكثر  هذا  

أهل العلم، إال أنَّ من العلامء من قال ال بأس، ومنهم من عربَّ باالستحباب، ويظهر 

أنَّ من عربَّ باالستحباب هو الصواب ألهنا عبادة وذكر فال تكون    -واهلل أعلم-يل  

ال ال بأس كاحلنابلة أرادوا االستحباب فيكون قوهلم كقول  إال استحباًبا، فأما من ق

أرادوا اإلباحة، وهذا فيه نظر؛    الشافعية، فإنَّ الشافعية رصحوا باالستحباب، أو

ألنَّ الذكر عبادة والعبادات عىل أقل أحواهلا تكون مستحبة، فلذا الصواب يف مثل  

 أنه مستحب. -واهلل أعلم-هذا 

ي رواه البيهقي ذكر ابن عباس أنه أواًل يقول عند  الذ  ويف أثر ابن عباس  

بسم  ثم عند إرادة الذبح يقول:  هذا منك ولك.  ثم يقول:  اهلل أكرب.  إرادة الذبح:  

هذا ترتيب األثر الذي رواه اللهم تقبَّل من فالن وفالن ...،  ثم بعد ذلك يقول:    اهلل.
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عباس، وهو أصح    ، فالرتتيب عىل ما جاء يف أثر ابنالبيهقي عن ابن عباس 

 من الرتتيب الذي ذكره املصنف. 

أي إذا كانت عنده ذبيحتان األوىل واجبة والثانية    (ويذبح واجبا قبل نفل)قوله:  

مستحبة فإنه يبدأ بالواجب، فلو ُقدر أن رجاًل نذَر أن يذبح شاًة أضحية، والشاة  

الشافعية واحلنابلة، وذلك أنَّ  األخرى مستحبة، فإنه يبدأ بام نذَر به، وقد ذكر هذا  

م عىل   األصل فيام كان واجًبا أنه يقتيض الفور، والواجب أفضل من املستحب فُيقدَّ

 املستحب. 

)ويتوالها( أي األضحية، )صاحبها( إن قدر )أو يوكل مسلام ويشهدها( )قوله:  

أي األفضل أن يتوالها صاحبها، وعىل هذا املذاهب   (يهأي ُيرض ذبحها إن وكل ف

فعله   هلذا  ويدل  أنس    ملسو هيلع هللا ىلصاألربعة،  حديث  يف  كام  بنفسه  توالها  يف   فإنه 

ل فيها، فإذا مل يذبحها بنفسه وتوالها بنفسه فإنه  الصحيحني، وحيرض ذبحها إن وكَّ

ل غريه فيكون شاهًدا هلا، وقد جاء يف ذلك أحاديث لكن مل يصح منها يشء  إن وكَّ

حجر   البن  احلبري(  )التلخيص  كتاب  من  يتبنيَّ  علامء كام  هذا  عىل  لكن   ،

لذلك   ويدل  األربعة،  هبا    -أعلمواهلل  -املذاهب  ُمطالٌب  وهو  عبادة  هذه  أنَّ 

 واألفضل أن يشهدها لُتذبح عىل أكمل وجه. 

ل ذميًّا من أهل    (وإن استناب ذميا يف ذبحها أجزأت مع الكراهة)قوله:   أي لو وكَّ

ه مكروه، وقد ذهب إىل اجلواز أبو  الكتاب يف ذبحها، فإنَّ ذبَح الذمّي هلا جائز لكن

حنيفة والشافعي وأمحد، وهو قول احلنابلة، وإنام قالوا بالكراهة ألنه كافر، وعبارة 
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فعىل هذا ال يصح أن ُيستناب الكفار غري    (وإن استناب ذميا)  املصنف دقيقة ملا قال: 

أي   الذمة،  أهل  ذبائح  أكل  ُيوز  وإنام  الكتاب،  أهل  غري  من  اليهود الذميني 

ووجه   الكراهة،  مع  لكنه  أجزأ  بذبحها  نرصانيًّا  أو  ا  ُيوديًّ ل  وكَّ فلو  والنصارى، 

حنيفة   أبو  قال  وهبذا  هذا،  يف  أكمل  املسلم  وأنَّ  األفضل  خالف  أنه  الكراهة 

 والشافعي وأمحد. 
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 : قال املصنف  

صالة    )بعد  قران  أو  متعة  أو  تطوع  أو  نذر  وهدي  ألضحية  الذبح(  )ووقت 

العيد( بالبلد، فإن تعددت فيه فبأسبق صالة، فإن فاتت الصالة بالزوال ذبح، وإن 

العيد،  العيد فالوقت بعد )أو قدره( أي قدر زمن صالة  كان بمحل ال تصىل فيه 

بعد   بعده( أي  )يومني  )إىل( آخر  الذبح  أيام  ويستمر وقت  قال أمحد:  العيد.  يوم 

والذبح يف اليوم األول عقب    ملسو هيلع هللا ىلصالنحر ثالثة عن غري واحد من أصحاب رسول اهلل  

 الصالة واخلطبة، وذبح اإلمام أفضل ثم ما يليه. 

ويكره( الذبح يف ليلتهام( أي ليلتي اليومني بعد يوم العيد خروجا من خالف من 

به كاألداءقال بعدم اإلجزاء فيهام، )فإن فات( وقت الذ   بح )قىض واجبه( وفعل 

التطوع لفوات وقته، ووقت ذبح واجب بفعل حمظور من حينه، فإن أراد   وسقط 

 فعله لعذر فله ذبحه قبله، وكذا ما وجب لَتك واجب وقته من حينه.

بعد أن انتهى املصنف مما ُيقال عند الذبح وَمْن يذبحها، بدأ بذكر وقت الذبح،  

ة أشياء أنه ذكر عدَّ ف  إال  ُتذبح وهلا أحكامها،  الذبح( ألضحية )قوله:  مما  )ووقت 

قران أو  متعة  أو  تطوع  أو  نذر  تطوًعا،    (وهدي  يكون  وقد  نذًرا  يكون  قد  اهلدي 

واألصل يف اهلدي ما ُيذبح للقارن واملتمتع وبعبارة أدق: اهلدي اشتهر يف القارن  

أنه يصح أن ُُيدى كل يشء، واألصل   فيه االستحباب، وال  واملتمتع، لكن تقدم 

 ُينتقل للوجوب إال بالنذر. 
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فجعل اهلدَي قسمني واجًبا ومستحًبا، وال ُينتقل    (وهدي نذر أو تطوع)قوله:  

 للوجوب إال بدليل وهو النذر. 

قران)قوله:   أو  متعة  الكالم يف األضحية    (أو  وُأكمل  الكالم عىل هذه،  سيأت 

 وأرجع فيام يتعلق باهلدي. 

بالبلد)بعد  ) قوله:   العيد(  يذبح    (صالة  فإنه  البلد  يف  العيد  صالة  بعد  أي 

أضحيته، ومن حترير حمل النزاع: أنَّ قبل صالة العيد ال جُتزئ األضحية باإلمجاع، 

، فلو أنَّ رجاًل ذبح قبل صالة العيد مل جُتزئه إمجاًعا، ويدل حكاُه ابن عبد الرب  

مرَّ بأقواٍم قد    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ  لذلك ما يف الصحيحني من حديث جندب بن سفيان  

 ذبحوا قبل الصالة فأمرهم أن يذبحوا شاًة مكاهنا. 

لكن اختلف العلامء متى يبتدئ وقت الذبح، أهو بعد الصالة؟ أم بعد الصالة   

 واخلطبة؟ أم بعد ذبح اإلمام؟

األقوال   أعلم-وأصح  اإلمام    -واهلل  صىل  ما  فمتى  بالصالة،  ُمعّلق  األمر  أنَّ 

صالة العيد جاز الذبح ولو كان اإلمام مستمًرا يف اخلطبة، أي ولو ذبح بعد الصالة 

وقبل اخلطبة أجزأته عىل الصحيح، ويدل لذلك حديث جندب، فإنه عّلق األمر 

 « شاة حلٍم، ومن ذبح بعد الصالة ...من ذبح قبل الصالة فشاته  »بالصالة. قال:  

هذا   فدلَّ  بالصالة،  األمر  أعلم-فعّلق  دون    -واهلل  بالصالة  ُمعلق  األمر  أنَّ  عىل 

 . اخلطبة، وقد ذهب إىل هذا اإلمام أمحد  
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ألنه سيذكر أنَّ من صىل يف    ()بعد صالة العيد( بالبلد)قوله:  لذا قال املصنف  

 أخرى.غري البلد فإنَّ له حااًل 

يف صحيح مسلم من حديث جابر يف روايٍة ظاهرها أنه علَّق األمر بذبح    :تنبيه

 اإلمام، وهذه الرواية فيها إشكال، إال أنَّ اجلواب عليها من أوجه: 

الرواة عن جابر    الوجه األول: بالصالة    أنَّ  اختلفوا، فمنهم من عّلقها 

ة يقني، فنبقى عىل اليقني وال  ومنهم من عّلقها بالذبح، فالذبح مشكوك فيه والصال 

 مع وجود اليقني وهو الصالة. -وهو الذبح -ننتقل للشك 

أنه ثبت يف حديث الرباء وجندب بن سفيان وغريمها أنَّه عّلق األمر    الوجه الثاين:

الذبح يف حديث جابر   كان احلديث يف وقت  فإذا  فيه    بالصالة،  مشكوًكا 

ف فيه وهو حديث الرباء وحديث جندب بن سفيان  وخمتلًفا فيه فنرجع إىل ما مل خُيتلَ 

 وغريمها. 

الثالث: ابن حجر    الوجه  من    ذكر  الناس  يمنع  مل  يذبح  مل  لو  اإلمام  أنَّ 

 الذبح، ومل يقل أحد أنه ال يذبح أحد حتى يذبح اإلمام.

فيها نظر،    فدّلت هذه األوجه الثالثة عىل أنَّ رواية الذبح يف حديث جابر  

ال  األوجه  حجر  وهذه  ابن  احلافظ  ذكره  ما  ملخص  )فتح    ثالثة  كتابه  يف 

 الباري(، وذكر نحًوا من ذلك الطحاوي يف كتابه )رشح معاين اآلثار(. 
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أي إذا كان يف البلد أكثر من صالة عيٍد    (فإن تعددت فيه فبأسبق صالة)قوله:  

 -بلدان املسلمنيأعزها اهلل بالتوحيد والسنة ومجيع  -كام هو واقعنا اليوم يف الرياض  

املصليات   أو  املساجد  أنَّ أحد هذه  وَعلِم  العيد،  صالة  مل يصل  أنَّ هناك من  فلو 

، لذا يقول املصنف فإن تعددت  ):  انتهى مبكًرا قبل غريه بثلث ساعة فذبَح، صحَّ

صالة فبأسبق  النبيَّ    (فيه  ألنَّ  الصواب؛  وهو  احلنابلة  قول  األمر   ملسو هيلع هللا ىلصوهذا  عّلق 

  هناك يف البلد من قد صىل، فقد ابتدأ وقتها. بالصالة، فبام أنَّ 

ذبح)قوله:   بالزوال  الصالة  فاتت  العيد،    (فإن  ُيصلوا  مل  البلد  يف  أنه  لنفرتض 

فُينتظر حتى تزول الشمس؛ ألنه بزوال الشمس ودخول وقت الظهر انتهى وقت 

أي بدخول وقت الظهر وبانتهاء وقت   (بالزوال )  صالة العيد، فلذا قال املصنف: 

 الة العيد، فإنه ُيرشع يف حقه الذبح، وذكر هذا احلنابلة. ص

تزول   حتى  ُينتظر  فإنه  كان،  سبٍب  ألي  العيد  صالة  ُتصل  مل  بلد  يف  ُقدر  فلو 

 الشمس، فإذا زالت الشمس بعد ذلك فإهنم يذبحون. 

كان بمحل ال تصىل فيه العيد فالوقت بعد )أو قدره( أي قدر زمن  وإن  )قوله:  

أي أنه لو كان يف مكاٍن ال ُتصىل صالة العيد ألي سبٍب كان، فإنه ُينتقل   (صالة العيد

إىل التقدير، وباختالف املذاهب، فمن رأى أنَّ الذبح يبتدئ بعد الصالة واخلطبة  

ف الشافعي،  قال  كام  واخلطبة  الصالة  ر  الشافعي  ُيقدِّ اإلمام  ُتقدر    إنَّ  قال: 
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وقت  ُيقدر  فإنه  الصالة  بعد  يبتدئ  الذبح  وقت  إن  قال  فمن  والصالة.  اخلطبة 

 الصالة كام ذهب إىل هذا اإلمام أمحد. 

فإَذن ذهب اإلمام الشافعي واإلمام أمحد أنه يف املكان الذي ال ُيصىل فيه العيد  

ف مذهبهم، وقد تقدم أن الصواب أنَّ  ُينتقل للتقدير، واختلفوا يف التقدير باختال

األمر ُمعلق بالصالة، فإَذن ُتقدر وقت الصالة ثم بعد ذلك ُتذبح، وهذا قول اإلمام 

 . أمحد  

قال  )قوله:   العيد.  يوم  بعد  أي  بعده(  )يومني  آخر  )إىل(  الذبح  ويستمر وقت 

والذبح يف اليوم  ملسو هيلع هللا ىلص  أمحد: أيام النحر ثالثة عن غري واحد من أصحاب رسول اهلل  

 .(األول عقب الصالة واخلطبة، وذبح اإلمام أفضل ثم ما يليه

أنَّ مدة الذبح يوم العيد ويومان    بدأ املصنف بذكر أوقات الذبح، فبنيَّ  

ويستمر وقت الذبح )إىل( آخر )يومني )قوله:  بعده، فإذن مدة الذبح ثالثة أيام،  

لثاين عرش من ذي احلجة. وقد ذهب أي يوم العيد واليوم احلادي عرش وا   (بعده(

إىل هذا أبو حنيفة ومالك واإلمام أمحد، والعمدة يف هذا آثار الصحابة، فقد ثبت 

يف موطأ اإلمام   ثبت عن ابن عمر    ،ملسو هيلع هللا ىلص هذا عن ثالثة من صحابة رسول اهلل  

رواه الطحاوي يف )أحكام القرآن(، وثبت عن    مالك، وثبت عن ابن عباس  

 ابة حجة. ، وأقوال الصحأنس 
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  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النبيَّ  ماذا ُيقال فيام رواه مسلم من حديث نبيشة اهلذيل   فإن قيل:

، وأيام الترشيق هي اليوم «أيام الترشيق أياُم أكٍل ورشٍب وذكٍر هلل عز وجل»قال:  

 احلادي عرش والثاين عرش والثالث عرش، فهي ثالثة أيام بعد العيد؟ 

ال تعارض بينهام، ففرٌق بني أيام الذبح وأيام األكل التي ال ُيوز صيامها،    فيقال:

هو يف بيان أيام األكل التي حيرم صيامها، وهي يوم    فحديث نبيشة اهلذيل  

العيد وثالثة أيام من أيام الترشيق، لذا حديث نبيشة يف األكل والرشب وذكر اهلل،  

 أما آثار الصحابة فهي يف وقت الذبح. 

املصنف وقالثم   الصالة واخلطبة، وذبح ):  ذكر  اليوم األول عقب  والذبح يف 

 . ملسو هيلع هللا ىلصوذلك لفعل النبي  (اإلمام أفضل ثم ما يليه

أنه ُيكره الذبح يف الليل،    قرر املصنف    (ويكره( الذبح يف ليلتهام)قوله:  

وإنام الذبح يف النهار، ثم علل بأنَّ هناك خالًفا، أّي أنَّ من العلامء من ال يرى الذبح  

 يف الليل، فجعَل اخلالَف دلياًل يف الداللة عىل الكراهة.

والصواب أنَّ الذبح يف الليل ليس مكروًها يف ليلة اليوم احلادي عرش، فمن ذبح  

يف ليلة اليوم الثاين عرش، فإنه ال يكون مكروًها، وهذا قول احلنفية  يف هذه الليلة و

اٍم  ﴿والشافعية وقول عند احلنابلة، ويدل لذلك قوله تعاىل:   َوَيْذُكُروا اْسَم اهللَِّ يِف َأيَّ

 [، واليوم ُيطلق عىل الليل وعىل النهار. 28]احلج:  ﴾ َمْعُلوَماٍت 
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ب وجود اخلالف، فهذا ال يصح، فال  أما ما ذكر املصنف من أنَّ الكراهة بسب

يصح أن يكون اخلالف دلياًل، وإنام اخلالف مفتقر إىل الدليل، وإنام حُيتّج باخلالف 

وجه  وعىل  احتياًطا  الشك  فُيرتك  وشك،  تردد  هناك  كان  إذا  أمر  كراهة  يف 

االستحباب، أما ومل يكن األمر كذلك فال ُيعتمد عىل اخلالف وال ُيقال بالكراهة  

د اخلالف، إَذن الصواب يف هذه املسألة ما ذهب إليه احلنفية والشافعية وقول لوجو

عند احلنابلة، وذهب إىل هذا أبو حنيفة والشافعي وأمحد يف رواية، من أنَّ الذبح يف  

 الليل ليس مكروًها. 

ما    (قىض واجبه)  أي يوم العيد ويومان بعده،  ( )فإن فات( وقت الذبح) قوله:  

فقوله بقضاء الواجب ثبَت   (وفعل به كاألداء)  نذٍر فإنه ُيب قضاؤه،كان واجًبا من  

 يف الذمة فال تربأ الذمة إال بفعله، وقد ذهب إىل هذا مالك والشافعي وأمحد. 

 ألنَّ القضاء حُياكي األداء.   ( وفعل به كاألداء)قوله: 

وقته)قوله:   لفوات  التطوع  ومستحًبا    (وسقط  تطوًعا  كان  ما  كأضحيٍة  أي 

مستحبة، أو كهدي مستحب ...إلخ، فإنه يفوت بفوات وقته وال ُيقىض، وعىل هذا  

 املذاهب األربعة، بل ظاهر كالم ابن عبد الرب أنَّ العلامء جممعون عىل هذا. 

تقدم يف أحكام احلج أنَّ من    (ووقت ذبح واجب بفعل حمظور من حينه) قوله:  

أنه قال:    ترك واجًبا فإنَّ عليه دًما ملا ثبت عند مالك يف املوطأ عن ابن عباس  

دًما.   فلُيهرق  أو نسيه  ترك نسًكا  فإن وقته  من  فيقول املصنف: منذ أن يثبت عليه 

يبتدئ من حينه. وذلك أنَّ األمر يقتيض الفور، ويف مثل هذا قال يف ترك واجب،  
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قال وتقد كام  ثالث  بني  خُمري  فإنه  حمظوًرا  فعل  من  أنَّ  احلج  مسائل  بحث  يف  م 

ُنُسٍك ﴿سبحانه:   َأْو  َصَدَقٍة  َأْو  ِصَياٍم  ِمْن  عليه 196]البقرة:    ﴾ َفِفْدَيٌة  دلَّ  وكام   ]

فإنه    حديث كعب بن عجرة   الذبح،  يف الصحيحني، ومن أحد اخليارات 

 يكون يف وقته، ألن األمر يقتيض الفور. 

أشار إىل مسألة وهي أنه لو كان عازًما عىل ترك الواجب لعذٍر أو عازًما عىل  و

فعل حمظور من حمظورات اإلحرام لعذٍر ومل يفعله بعُد فإنه يصح له أن يذبح ولو مل 

بني   من  احلنابلة  هبا  انفرد  املسألة  وهذه  ذلك،  بعد  يفعله  ثم  فيذبح  بعد،  يفعله 

؛ ألن القاعدة الرشعية أنَّ ما كان  -واهلل أعلم-املذاهب األربعة، وحتتاج إىل تأمل  

لسبٍب فإن املُسبب ال ُيقدم قبل وجود السبب، فالسبب يف إراقة الدم يف ترك واجب 

أو فعل حمظور أنه فعل املحظور أو ترك الواجب، وأراد احلنابلة أن خيرجوا من هذا  

بب هو إرادة فعله بقوهلم: إن ما ذكرناه ال يتالءم مع هذه القاعدة، وذلك أن الس 

 - واهلل أعلم -حمظور للعذر، فقالوا: هذا هو السبب. وهذا حيتاج إىل نظر، وهذا  

ليس سبًبا، وإنام السبب هو فعل املحظور أو ترك الواجب، بدليل: لو كان عازًما  

 - واهلل أعلم -عىل فعل ذلك لعذٍر ولو ذبح ومل يفعله مل ُيب عليه الذبح، فالسبب  

ما قرره احلنابلة   -واهلل أعلم-سه أو ترك الواجب نفسه، فلذا  هو فعل املحظور نف

أنه ال يذبح حتى يرتك الواجب أو   - واهلل أعلم-فيه نظر، واألحوط يف مثل هذا  

 يفعل املحظور. 
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املصنف   أنَّ  من  ذكره  تقدم  ملا  أرجع  هذا  وقال:   بعد  األضحية    ذكر 

باألضحية، وظاهر كالم املصنف  كل ما تقدم فيام يتعلق    ( )ووقت الذبح( ألضحية)

ما تقدم ذكره من األوقات يتعلق هبدي النذر، ويتعلق بالتطوع، أي ما كان من هدي 

وهذا   كذلك،  يكون  فإنه  أعلم-تطوٍع  هذه    -واهلل  أمثال  يف  والصواب  نظر،  فيه 

أنه ال ُيقال يف هدي التطوع وال يف اهلدي الواجب إنه ُيذبح    -واهلل أعلم-املسائل  

وقات التي ُيذبح فيها النذر، بل ال دليل عىل ذلك، لذا الصواب القول الثاين يف األ

يف هذه املسألة وهو أن هدي التطوع ُيذبح يف أي وقت، وتقدم أنه يصح التطوع 

هبدي يف حج وعمرٍة بل ويصح التطوع هبدٍي يف غري حجٍّ أو عمرٍة، فلذلك هدي 

مع متتع وِقران، وسيأت الكالم عليه، أما  ال ُيلزم إال إذا كان    -واهلل أعلم-التطوع  

وإليه  املسألة  يف هذه  القولني  وهذا أصح  بزمن،  ُيقيَّد  فال  املستحب  اهلدي  مطلق 

 ذهب بعض الشافعية وغريهم. 

تقدم يف    (أو متعة أو قران)قوله:   املتعة والِقران حكمها حكم األضحية، فقد 

أنَّ األصل يف أحكام اهلدي   التمت - بحٍث سابق  الذبح كحكم    -ع والِقرانأي  يف 

النحر، وال   يوم  بابتداء  الوقت  ابتداُء  لكن يف مسألتنا هذه  األضحية، هذا أصل، 

ُيعلق بالصالة، فلو أن هناك متمتًعا أو قارًنا وأراد أن يذبح فليس كاألضحية ُينتظر 

حتى يصيل اإلمام، لكن ُينتظر حتى يدخل يوم النحر، ألن الذبح إنام يكون يف يوم 

لنحر، أما الذبح قبل يوم النحر فإنه ال ُُيزئ، ويوم النحر ُسمي يوم النحر ألنه ا
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ما كان من ِقراٍن ومتتع فإنه يبتدئ بطلوع فجر يوم   -واهلل أعلم-يوم الذبح، فلذا  

 النحر، كام قرر هذا احلنفية واملالكية، بخالف األضحية فإهنا تكون بعد الصالة. 
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 :  قال العالمة البهويتُّ 

فصل )ويتعينان( أي اهلدي واألضحية )بقوله هذا: هدي أو أضحية( أو هلل ألنه  

لفظ يقتيض اإلجياب، فَتتب عليه مقتضاه، وكذا يتعني بإشعاره أو بتقليده بنية )ال  

أو الرشاء  حال  )وإذ  بالنية(  للصدقة،  ماال  كإخراجه  أو  السوق  هديا  تعينت(  ا 

أضحية مل جيز بيعها وال هبتها( لتعلق حق اهلل تعاىل هبا كاملنذور عتقه نذر تربر )إال  

أن يبدهلا بخري منها( فيجوز، وكذا لو نقل امللك فيها واشَتى خريا منها جاز نصا، 

واختاره األكثر، ألن املقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبذل، ويركب حلاجة فقط  

 . بال رضر

)وجيز صوفها ونحوه( كشعرها ووبرها )إن كان( جزه )أنفع هلا ويتصدق به(  

وإن كان بقاؤه أنفع هلا مل جيز جزه، وال يرشب من لبنها إال ما فضل عن ولدها، )وال  

 يعطى جازرها أجرته منها( ألنه معاوضة، وجيوز أن هيدي له أو يتصدق عليه منها. 

أي اهلدي واألضحية، ومعنى ذلك: أي أنَّ الشاة ُتعنيَّ دون    (ويتعينان)قوله:  

غريها بأن ُتذبح يف هدي أو أضحية، فاألصل أنَّ من عنده شياه أنه يذبح ما شاء 

أن   عليه  وُيب  تثبت  فإهنا  هدًيا  أو  أضحيًة  لذبحها  واحدًة  عنيَّ  إذا  لكن  منها، 

ها املصنف، وتعيينها ُموجٌب يذبحها، وال ُيوز له أن ُيبدهلا بغريها إال ألسباب ذكر 

قال الشافعية كالنووي وبعض احلنابلة ألهنا لذبحها بعينها باتفاق املذاهب األربعة،  

ملكه  خترج من  قدامة  كابن  احلنابلة  بعض  وقال  نذًرا،  تكن  مل  وإن  كالنذر  تكون 

 بالتعيني فتكون كالرقبة والوقف، وإن مل تكن وقًفا.  
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ثم ذكر   (بقوله هذا: هدي أو أضحية): عيني فقالثم ذكر املصنف بامذا يكون الت 

وقد تنازع العلامء بامذا يكون التعيني، وأصح أقوال أهل  (ال بالنية)قوله: بعد ذلك 

أنَّ التعيني يكون بالقول وال يكون بالفعل، فال يكفي الفعل   -واهلل أعلم-العلم  

تي، أو هذا هديي،  بل البد أن يقول ما يدل عىل تعيينه هلا، بأن يقول: هذه أضحي 

ونحو ذلك، وقد ذهب إىل هذا مالك والشافعي وأمحد يف رواية، والسبب يف أنَّ  

عدم  واألصل  رصحية،  فإهنا  األقوال  أما  حُمتمل،  الفعل  أنَّ  هو  يكفي  ال  الفعل 

التعيني، وال ُينتقل عن هذا األصل إال بيقني، وهو أن ُيعيِّنها بقوله: هذه أضحيتي  

اشرتى شاة عىل أهنا أضحية مل تتعني مثل من اشرتى شاة عىل  أو هذا هديي، فمن  

 أهنا صدقة فلم تلزم الصدقة بمجرد الرشاء. 

املستقبل فليس   الرجل هذه أضحيتي إن كان عىل وجه اإلخبار يف  تنبيه: قول 

رمحه -تعيينًا بخالف إذا قاهلا عىل وجه اإلنشاء فهو تعيني، قاله العالمة ابن عثيمني

 -اهلل

أي عند املصنف ال يكفي أن يكون    (وكذا يتعني بإشعاره أو بتقليده بنية) قوله:  

، وتقدم أنَّ اإلبل والبقر ُتشعر من اجلانب بالقول، وإنام إضافًة إىل القول بأن ُيشعرها 

بجرحها، فيقول: إذا    لغنم لكن الغنم ال ُتشعرن التقليد يكون لإلبل وا أو األيمن،  

التعيني إنام يكون    -واهلل أعلم-أشعرها أو قلدها بنية فقد تعينت، والصواب   أنَّ 

 بالقول، وهذا هو االحتياط؛ ألنَّ األفعال مهام كانت فإهنا حمتملة.  
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أي ال تكفي   (السوق كإخراجه ماال للصدقة  )ال بالنية( حال الرشاء أو) قوله:  

 النية، بل البد من القول. 

)وإذا تعينت( هديا أو أضحية مل جيز بيعها وال هبتها( لتعلق حق اهلل تعاىل  )قوله:  

إذا قال: هذا هديي من اإلبل أو البقر أو الغنم، أو    (ر...هبا كاملنذور عتقه نذر ترب

قال: هذه أضحيتي... فلم ُيز له أن يبيعها وال أن يتصدق هبا، بل ُيب عليه أن  

ب إىل اهلل بذبحها   أضحيًة أو هدًيا، ألنه ملَّا عينها صارت كالذي نذَر أو وقف  يتقرَّ

 . -كام تقدم–

فيجوز)قوله:   منها(  بخري  يبدهلا  أن  منها    ()إال  خرٌي  هو  بام  ُيبدهلا  أن  أراد  فإن 

وأمحد يف رواية، وهو اختيار شيخ  فيجوز له أن ُيغريها، وقد ذهب إىل هذا أبو حنيفة  

اإلسالم ابن تيمية، وذلك للقاعدة الرشعية: أنه يف النذر يصح أن ُيغريَّ النذر بام هو  

 خرٌي وأحسن منه، وهذا كالنذر. 

باملسجد    ثبت يف صحيح مسلم عن ميمونة   أن ُتصيل  نذرت  امرأًة  أنَّ 

ألن الصالة صل باملدينة.  :  األقىص، وكانت املرأة باملدينة، فقالت ميمونة  

، فإنه يصح أن ُيبدله بام هو   باملدينة أفضل من املسجد األقىص، ومثل هذا ما يُعنيِّ

 خرٌي منه. 

 (ر...وكذا لو نقل امللك فيها واشَتى خريا منها جاز نصا، واختاره األكث)قوله:  

 وهذه هي قاعدة النذر كام تقدم. 
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َ من اإلبل أو البقر ال ُيركب إال    ( ويركب حلاجة فقط بال رضر) قوله:   أي ما عنيَّ

حلاجة، فإن ركبه لغري حاجة فإنه ال ُيوز، وحيتمل أن مراد املصنف أن ركبه لغري  

كان   وإن  ركوبه  ُيوز  عيَّنُه  ما  أنَّ  املسألة  هذه  يف  األقوال  وأصح  مكروه،  حاجة 

رواية،  األفضل خالف ذلك، وقد ذهب إىل هذا مالك وإسحاق، وهو قول أمحد يف  

وما روى البخاري  وهذا مقتىض اجلمع بني ما روى اإلمام مسلم عن جابر 

»اركبها باملعروف،  ، ففي حديث جابر قال:  ومسلم عن أنس وأيب هريرة  

فدلَّ عىل أنَّ األصل أالَّ يركبها، ويف حديث أنس  .  ا«إذا أجلئت إليها حتى ُتد ظهرً 

، قال: إَّنا  »اركبها«مرَّ برجٍل يسوق بدنُه فقال:    ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النبيَّ    وأيب هريرة  

 ثالًثا. ، »اركبها«بدن، قال: 

ووجه اجلمع بني احلديثني أنَّ األصل أال يركبها إال إذا احتاج إىل ذلك، فإَذْن  

مع احلاجة فال يكون مكروًها: للقاعدة الرشعية:  ركوهبا بال حاجة مكروه، وأما  

 الكراهة ترتفع مع احلاجة.

هلا  )قوله:   )أنفع  جزه  كان(  )إن  ووبرها  كشعرها  ونحوه(  صوفها  )وجيز 

فإنه ُيفعل األنفع، فهو  األصل أالَّ ُُيز وال ُيقطع، إال إذا كان أنفع هلا    (ويتصدق به(

إذا عيَّنها فقد أصبحت كلها أضحية خرجة من ملك صاحبها كالنذر والوقف، فال  

قول  وهو  رواية  أمحد يف  اإلمام  ذهب  هذا  وإىل  هلا،  أنفع  كان  إذا  إال  جزها  ُيوز 

بني   أي  اجلملة.  يف  نزاع  بال  وهذا  )اإلنصاف(:  كتابه  يف  املرداوي  قال  إسحاق، 
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العني  احلنابلة، وكل هذ النظر يف مصلحة  النذر، وهو  املتقدمة يف  القاعدة  يؤكد  ا 

 نفسها. 

به)قوله:   أصح    (ويتصدق  عىل  ق  التصدي وهذا  به،  يتصدق  فإنه  ها  جزَّ إذا  أي 

القولني من باب االستحباب ال من باب الوجوب، ألنه سيأت أنه ُيوز أن يرشب  

 لبنها. 

فيجوز أن يرشب من لبنها،    ( وال يرشب من لبنها إال ما فضل عن ولدها)قوله: 

وذلك إذا فُضَل عن حاجة ولدها، ويدل لذلك أنَّ هذا القول هو الثابت عن عيل  

    وصححه أبو زرعة، وقد ذهب إىل هذا مالك والشافعي وأمحد، ويف هذا

 فائدتان: 

أنه ُيوز أن ُينتَفع بيشء منها وال ُيلزم بالصدقة، ومثل هذا ما    الفائدة األوىل: -

 فها. ُجزَّ من صو

 أّنه ُمقيَّد بام زاد عن حاجة ولدها.  الفائدة الثانية: -

أو  )قوله:   له  أن هيدي  منها( ألنه معاوضة، وجيوز  يعطى جازرها أجرته  )وال 

أي ال ُيوز أن ُيعطى اجلزار من األضحية عىل أنه ثمٌن جلزارهتا،    (يتصدق عليه منها

يف  ثبت  ملا  األربعة  املذاهب  علامء  باتفاق  حمرم  وهذا  يتساهل،  الناس  وبعض 

النبي  أنه قال:    الصحيحني عن عيل   وقال يف  أن أقوم عىل بدنه.    ملسو هيلع هللا ىلصأمرين 

فدلَّ وأن أقسم حلمها وجلودها وجالهلا وأالَّ ُأعطَي منها يف جزارهتا شيًئا.  احلديث:  

 عىل احلرمة. 
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فلو اتفق مع اجلزار عىل أن يذبح الشاة بامئتي ريال، وقال: اجعله بامئة وأعطيك  

 من حلمها. فهذا ال ُيوز، فال ُيوز أن يكون حلم األضحية ثمنًا جلزارهتا.  

هديةً  اجلزار  يعطي  أن  ثمٌن  وُيوز  أنه  عىل  ُيعطى  أن  ُيوز  ال  لكن  وصدقة   ،

خزيمة  ابن  اإلمام  قول  وهو  احلنابلة  هذا  إىل  ذهب  وقد  جلزارته،  ومعاوضة 

والبغوي، فإذن فرق بني أن ُيعطى عىل وجه الثمن واملعاوضة وأن ُيعطى عىل وجه  

 اهلدية والصدقة. 
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 : قال املصنف  

انت واجبة أو تطوعا ألَّنا تعينت بالذبح  )وال يبيع جلدها وال شيئا منها( سواء ك

َم    -يتصدق به استحبابا لقوله  )بل ينتفع به( أي بجلدها أو   : - َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

حلوم تبيعوا  حكم    »ال  وكذا  بجلودها«،  واستمتعوا  وتصدقوا  واهلدي  األضاحي 

 جلها.

( وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه )وإن تعيبت( بعد تعينها )ذبحها وأجزأته

لزمه البدل كسائر األمانات )إال أن تكون واجبة يف ذمته قبل التعيني( كفدية ومنذور 

يف الذمة عني عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظريه مطلقا، وكذا لو رسق أو ضل  

 اسَتجاع معيب وضال ونحوه وجده. ونحوه وليس له 

املسلم  عىل  مؤكدة  سنة  الصدقة   واألضحية  من  أفضل  )وذبحها  بنذر  وُتب 

بثمنها( كاهلدي والعقيقة حلديث »ما عمل ابن آدم يوم النحر عمال أحب إىل اهلل من  

 . إهراقة الدم«

سواء  أي  ()وال يبيع جلدها وال شيئا منها( سواء كانت واجبة أو تطوعا)قوله: 

ألَّنا ) :  كانت األضحية واجبة أي ُنذرت، أو تطوًعا بال نذر، ومثل هذا اهلدي، قال

الذي   والدليل عىل عدم جواز بيع جلدها ما تقدم من حديث عيّل    (تعينت

 أخرجه الشيخان، وهذا قول مالك والشافعي وأمحد. 
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اإلمجاع،    فيجوز أن ينتفع باجللد وأن يتصدق به، وعىل هذا   (بل ينتفع به) قوله:  

ابن قدامة   ينتفع بجلدها،  حكاُه  أن  ، كام ُيوز األكل من األضحية فيجوز 

فاالنتفاع يشء وأن يبيعه يشٌء آخر، وهذا فيام تقدم يف األضحية الواجبة واملستحبة  

 فبذبحه هلا قد تعيَّنت.   (ألَّنا تعينت بالذبح):  واهلدي الواجب واملستحب؛ ألنه قال 

تبيعوا حلوم) :  ثم استدلَّ بحديث األضاحي واهلدي وتصدقوا واستمتعوا    »ال 

ضعيف فإن أصله يف البخاري من حديث   -واهلل أعلم-وهذا احلديث    ( بجلودها«

 أيب سعيد دون هذه الزيادة. 

اجلُل: هو الذي ُيلقى عليها، فهوما ُيطرح عىل البعري    ( وكذا حكم جلها) قوله:  

عيّل   حديث  من  وتقدم  وغريه،  الكساء  النبيَّ    من  يقسم    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ  أن  أمره 

حلومها وجلودها وجالهلا، فام ُيوضع عىل البعري من الكساء وغريه فإنَّ حكمه حكم  

 األضحية، وقد ذهب إىل هذا مالك وهو قول عند احلنابلة. 

: هذه أضحيتي، أو هذا هديي  إذا عيَّنها وقال ()وإن تعيبت( بعد تعينها)قوله: 

، ثم تعيَّبت  يف عينها فأصبحت عوراء بينة العور، فإنَّ مثل هذا ُُيزئ، وإىل هذا 

ذهب مالك والشافعي وأمحد؛ ألنَّ العربة وقت التعيني ال ما حدَث هلا بعد ذلك،  

فإنه منذ أن عيَّنها أصبحت وديعًة عنده، والقاعدة الرشعية: أن الودائع ال ُتضمن  

ط صاحبها، فلو أنه عيَّنها فُأصيبت يف عينها بأن رضبتها دابٌة أخرى أو  م ا مل ُيفرِّ
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غري ذلك بال تفريٍط من صاحبها، فإهنا قد أجزأته، وال ُيقال إنَّ هذا العيب  

 يمنعها، فإنَّ العيب إنام طرأ بعد تعيينها. 

الشافعية واحلنابلة  مسألة: ال يصح تعيني ما فيها عيب يمنع اإلجزاء كام ذكره  

بل وال ُيزئ تعيني ما سنه صغري كام قاله الشافعية، وهذا كله ألن ما كان كذلك 

 فال جتزئ التضحية به. 

يعني:    (توإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر األمانا )قوله:  

لو أنه رضهبا يف عينها بتفريٍط منه فأصبحت عوراء بيِّنت العور، أو رضهبا يف رجلها  

فأصبحت عرجاء بيِّنة العرج بتفريٍط منه، فإنه ُيب عليه أن يضمنها؛ ألهنا وديعة  

ى صاحبها، وقد ذهب إىل هذا اإلمام  ط أو تعدَّ وقاعدة الودائع: ال ُتضمن إال إذا فرَّ

 مام أمحد. الشافعي واإل

الذم)قوله:   التعيني( كفدية ومنذور يف  قبل  أن تكون واجبة يف ذمته   ( ة...)إال 

استثنى من ذلك صورًة، وهي: قد يكون ممن ترك واجًبا يف احلج، فإذا ترك واجًبا  

ت يف ذمته قبل أن ُيعيِّنها.   فإنَّ عليه فديًة، وهذه الفدية استقرَّ

ط، فاألصل فيام ُعنيِّ  أي    (وجب عليه نظريه مطلق)قوله:   ط أو مل ُيفرِّ سواٌء فرَّ

كان   وإن  فيذبحها،  بتفريٍط  يكن  مل  إن  التعيني  بعد  بعيٍب  ُأصيَب  فإذا  وديعة،  أنه 

بتفريٍط فإنه ال يذبحها إال يف حاٍل واحدٍة وهي إذا وجبت يف الذمة قبل التعيني،  

شاًة،  َ عنيَّ ثم  ذمته،  يف  األضحية  وجبت  أضحية  بذبح  ينذر  الشاة   كأن  هذه  ثم 

ُأصيبت بعيٍب يمنع إجزاءها كأن تكون ُأصيبت يف رجلها بأن أصبحت عرجاء بيِّنة  
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الَعرج، وهذا الذي أصاهبا بال تفريٍط من صاحبها، فإهنا يف هذه الصورة ال جُتزئه؛  

سابٌق  وجوهبا  أنَّ  والسبب  احلنابلة،  قرره  ما  وهذا  للتعيني،  سابٌق  الوجوَب  ألنَّ 

 للتعيني. 

وكذا لو رسق أو ضل ونحوه وليس له اسَتجاع معيب وضال ونحوه  ):  قوله 

ر أنَّ األضحية املعينة ُُسقت، بأن عنيَّ إباًل فرُسقت، فإنه يذبح بداًل    (وجده لو ُقدِّ

منها، فإذا ذبح بداًل منها ثم وجدها بعد شهٍر فإنه عىل أصح قويل أهل العلم ُيب 

شافعي وأمحد، والدليل أنَّ هذا هو الثابت عليه أن يذبحها أيًضا، وإىل هذا ذهب ال 

عند ابن أيب شيبة، فإهنا عيَّنتها ثم فقدهتا، فأعطاها ابن الزبري   عن عائشة  

   ابن أختها فذبحت ما أعطاها، ثم وجدت ما عيَّنتُه بعُد فذبحتها، والسبب

 يف هذا أنَّ ما عيَّنتُه قبُل قد ثبَت وجوبه بتعيينه فأصبح منذوًرا عىل ما تقدم بيانه. 

ى بداًل   أنه ال ُيب عليه أن يذبحها إذا وجدها؛ ألنه قد ضحَّ واألصل يف هذا 

 . منها، لوال أثر عائشة  

املسلم)قوله:   عىل  مؤكدة  سنة  األضحية    (واألضحية  حكم  أنَّ  بيان  فيه  هذا 

باإل  مرشوعة  أهنا  تقدم  وقد  وجوهبا،  االستحباب،  يف  العلامء  تنازع  وقد  مجاع، 

وأصح القولني أهنا مستحبة وليست واجبة، وإىل هذا ذهب مالك والشافعي وأمحد  

، فقد ثبت عند البيهقي أنَّ أبا بكر   ملسو هيلع هللا ىلصيف رواية، ألن عىل هذا صحابة رسول اهلل  
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مل ُيضح   مل ُيضحوا، وثبت عند البيهقي أنَّ أبا مسعود البدري    وعمر  

ًدا.  خشية أن ُيظنَّ وجوهبا، فدلَّ عىل أهنا ليست واجبة، لكنها مستحبة استحباًبا مؤكَّ

»من  :  ماذا ُيقال فيام روى أبو داود وغريه من حديث أيب هريرة    فإن قيل:

 ؟ كان ذا سعٍة ومل ُيضّح فال يقربنَّ مصالنا«

،  أواًل /احلديث ال يصح مرفوًعا، وإنام يصح من قول أيب هريرة    فيقال:

وثانًيا/هذا احلديث عىل وجه الوعيد والتأكيد عىل األضحية، بدليل مل يقل أحٌد من  

أهل العلم أنَّ من كان ذا سعة ومل ُيضحِّ فال يصيل العيد، وإنام هذا من أيب هريرة 

   َّأن ذلك  ويؤكد  التأكيد،  وجه  قوٌل   عىل  أهنا  الصحابة  أقوال  يف  األصل 

واحد، وأقوال الصحابة ُيفرسِّ بعضها بعًضا، السيام الذين ذهبوا إىل عدم الوجوب  

ا وهم من اخللفاء الراشدين، كأيب بكر وعمر    . نصًّ

األصل يف األضحية أهنا لألحياء وليست لألموات، وقد شاع عندنا يف    :مسألة

نجد أنَّ األضحية لألموات وُيبالغون فيها، بل قد ُيضحون عن امليت وال ُيضحون  

عن أنفسهم، وهذا خطأ، فاألصل يف األضحية أهنا لألحياء وليست لألموات، وقد  

 ذهب إىل هذا مالك وهو قوٌل عند احلنفية. 

احلطا معمر  قال  بن  محد  والعالمة  املالكي  كانوا  ب  ما  الصحابة  ألنَّ   :

 يذبحون عن األموات، وإنام يذبحون عن األحياء، فهي ال ُتذبح عن األموات. 
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كان يذبح شاتني، شاًة عنه وشاًة عن    قد روى الرتمذي عن عيّل    فإن قيل:

 ؟   ملسو هيلع هللا ىلص، ويقول: أوصاين النبي   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

، ففي إسناده أبو احلسناء وهو    ملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث ضعيف، وال يصح عنه    فيقال:

 جمهول، وقد ضعفه الرتمذي.

 تنبيهات:

كأن    :التنبيه األول لألحياء،  تبًعا  األموات  وُيعل  لألحياء  ي  ُيضحِّ بعضهم 

يقول: هذه األضحية عني وعن أهل بيتي ومعي والداي امليتان، وهذا ذكره بعض  

هذا    -واهلل أعلم-أجد له سلًفا من كالم العلامء األوائل، فلذا  املتأخرين إال أين مل  

 الفعل ليس مرشوًعا، وإنام املرشوع أنَّ األضحية لألحياء دون األموات. 

فإهنا    :التنبيه الثاني ماله،  من  الوصية  وكانت  باألضحية،  امليت  أوىص  إذا 

ذ؛ ألنَّ اخلالف يف املسألة خالٌف معترب، ومن أهل العلم   كاحلنابلة املتأخرين من  ُتنفَّ

ى عن األموات، فإذا هو اختار هذا القول ووىصَّ من ماله فيجب  ذهب إىل أنه ُيضحَّ

ذ الوصية؛ ألنَّ اخلالف خالٌف معترب، بخالف إذا وىصَّ من غري ماله، فإن   أن ُتنفَّ

ذ.   هذه الوصية ال ُتنفَّ

إىل أنَّ    تنازع العلامء يف األضحية للحاج، فذهب اإلمام مالك    :مسألة

عىل تفصيٍل؛ وذلك  احلاجَّ ال ُيضحي، وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  
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النبيَّ   اكتفى    ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ  وإنام  ى،  ضحَّ ما  اإلبل  من  مائة  نحر  أنه  مع  الوداع  حجة  يف 

اهلل   فعل رسول  إَذْن ال ُيضحي، والدليل هو عدم  وصحابته    ملسو هيلع هللا ىلصباهلدي، فاحلاج 

حجهم وأضحيتهم، واخلري كل اخلري يف اتباعهم، وقد  الكرام، فإهنم مل ُيمعوا بني  

أهنم إذا حجوا مل ُيضحوا، رواه ابن أيب شيبة،    ثبت عن أصحاب ابن مسعود  

أهنا إذا حجت مل ُتضح عن أبناء أختها،   وثبت عند ابن أيب شيبة عن عائشة  

فلذلك ال ُيمع احلاج بني احلج واألضحية، سواًء كان مفرًدا أو قارًنا أو متمتًعا،  

وقد ذهب بعض املتأخرين إىل أن احلاج ال ُيضحي وقالوا: إال إذا كان مفرًدا، أما  

ألقوال يف املسألة  إذا كان متمتًعا أو قارًنا فإنه ال ُيضحي، وهذا قوٌل مركب، فإنَّ ا 

قوالن، إما أنَّ احلاج ُيضحي مطلًقا أو ال ُيضحي مطلًقا، والصواب أنه ال ُيضحي  

 مطلًقا. 

»ما عمل  وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها( كاهلدي والعقيقة حلديث  )قوله:  

اهلل م إىل  النحر عمال أحب  يوم  آدم  الدم«ابن  إهراقة  ذبح    ( ن  مل يصح حديث يف 

ب إىل اهلل باألضاحي وأنَّ النبيَّ   ا، لكن صحت األدلة يف ِعَظم التقري األضحية نصًّ

 ما تركها.  ملسو هيلع هللا ىلص

ب إىل اهلل بإزهاق   والصحيح أنَّ ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، فإنَّ الذبح تقري

سبحانه:   قال  عظيمة،  عبادة  وهذه  الدم،  وإراقة  َواْنَحرْ ﴿النفس  َربيَك 
لِ  ﴾ َفَصلي 

[، قرن النحر بالصالة، ومل يقل: صل وتصدق، فدلَّ عىل ِعَظم النحر، 2]الكوثر:  

ذلك أهنا شعرية ظاهرة، ثم يزيد ذلك تأكيًدا أنَّ النبيَّ  وأهنا عبادة مستقلة، ويؤكد  
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أفضل   ملسو هيلع هللا ىلص الصدقة  فيها، ولو كانت  التي حجَّ  السنة  إال  كان ُيضحي يف كل سنة 

ى  ق، ومع ذلك مل يرتك األضحية للصدقة وإنام ضحَّ  . ملسو هيلع هللا ىلص لتصدَّ

وقد ذهب إىل هذا ربيعة الرأي، وأبو حنيفة وأمحد، وهو قول الشافعية واحلنابلة،  

فإنه ما ترك األضحية للصدقة، وما يتكلم   ملسو هيلع هللا ىلصلعمدة يف ذلك هو فعل رسول اهلل  وا

من   أكثر  الصدقة  من  يستفيد  الفقري  أنَّ  من  الزمن  هذا  يف  العقالنيني  بعض  به 

األضحية، فإنه وإن كان كذلك إال أن األضحية عبادة مستقلة ونفع الفقري بالصدقة  

ًبا  عبادٌة أخرى مستقلة، وال ُترتك هذه العباد ة لتلك العبادة، فإنَّ يف عبادة الذبح تقري

 إىل اهلل بإزهاق النفس وإراقة الدم وإظهار هذه الشعرية. 
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 :قال  

بيته   فيأكل هو وأهل  أثالثا(  يأكل( من األضحية وهيدي ويتصدق  أن  )وسن 

وما ذبح ليتيم أو مكاتب    ،ويتصدق بالثلث حتى من الواجبةالثلث، وهيدي الثلث،  

ال هدية وال صدقة منه، وهدي التطوع واملتعة والقران كاألضحية، والواجب بنذر 

أو تعيني ال يأكل منه، )وإن أكلها( أي األضحية )إال أوقية تصدق هبا جاز( ألن  

يتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلها )ضمنها(    األمر باألكل واإلطعام مطلق )وإال( 

جيب عليه أداؤه مع بقائه فلزمته غرامته إذا أتلفه   بمثلها حلام؛ ألنه حق  ةأي األوقي

 كالوديعة.

وُيرم عىل من يضحي( أو يضحى عنه أن يأخذ يف العرش( األول من ذي احلجة  

شعره( أو ظفره أو برشته شيئا( إىل الذبح، حلديث مسلم عن أم سلمة مرفوعا من  

 يأخذ من شعره وال من أظفاره شيئا »إذا دخل العرش وأراد أحدكم أن يضحي فال

 حلق بعده.حتى يضحي«، وسن  

)وسن أن يأكل( من األضحية وهيدي ويتصدق أثالثا( فيأكل هو وأهل  )قوله:  

الواجبة من  حتى  بالثلث  ويتصدق  الثلث،  وهيدي  الثلث،  منها    (بيته  األكل  أي 

]احلج:    ﴾وا اْلَبائَِس اْلَفِقريَ َفُكُلوا ِمنَْها َوَأْطِعمُ ﴿مستحٌب وليس واجًبا، فقوله تعاىل:  

[ ليس للوجوب وإن ذهب إىل ذلك بعض السلف، واملذاهب األربعة عىل أنَّ  28

 األكل منها مستحٌب وليس واجًبا. 
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َواْلُبْدَن َجَعْلنَاَها َلُكْم ِمْن َشَعائِِر اهللَِّ َلُكْم  ﴿قال املاوردي الشافعي: لقوله تعاىل:  

ا َفُكُلوا ِمنَْها َوَأْطِعُموا فِيَها َخرْيٌ   َفاْذُكُروا اْسَم اهللَِّ َعَلْيَها َصَوافَّ َفإَِذا َوَجَبْت ُجنُوهُبَ

دلَّ عىل عدم وجوب    ﴾َواْلُبْدَن َجَعْلنَاَها َلُكمْ ﴿[ فقوله:  36]احلج:    ﴾اْلَقانَِع َواملُْْعََتَّ 

كيف يكون األكل األكل منها، فهي لكم، ويؤكده أن األضحية يف أصلها مستحبة ف 

 واجًبا؟ 

فيه إشارة عىل عدم وجوب األكل منها، وإن كان األكل    (وسن أن يأكل)قوله:  ف

 أفضل.

تعاىل:   لقوله  يأكله  األول  القسم  أقسام،  ثالثة  يقسمها  أن  َفُكُلوا  ﴿ويستحب 

هذا  ﴾ِمنَْها إىل  ذهب  هديًة،  ُيديه  الثالث  والقسم  به،  يتصدق  الثاين  والقسم   ،

 . الشافعي واإلمام أمحد، ولثبوته عند ابن أيب شيبة عن ابن مسعود  

إىل ُينظر  اهلدية  يف  أنه  والصدقة  اهلدية  بني  املُهدى    والفرق  »هتادوا  الشخص 

فرُيجى فيه دوام املحبة وغري ذلك، أما الصدقة فال ُينظر للشخص وإنام ُينظر   حتابوا« 

للامل نفسه أو للحم يف مثل األضحية واهلدي، وقد ذكر هذا أبو إسحاق الشريازي 

وابن قدامة وغريمها، فإذن ُيراعى يف الصدقة الفقري ليستفيد منها لكن ال ُينظر إىل 

 خصه، أما اهلدية فُينظر إىل الشخص ألجل القرابة أو املودة أو املحبة أو نحو ذلك. ش

أن   فاألفضل  البلد خالف األفضل،  األضاحي خارج  ذبح  أنَّ  يدلي عىل  وهذا 

تيذبح األضاحي وُتظهر هذه الشعائر يف البلد ويف البيت، فلو أنَّ الناس تعودوا عىل  



60 

ألنه   البلد  خارج  منها،  إخراجها  األكل  فضل  فوات  هذا  يف  ما  فأقل  ثمنًا،  أقّل 

البيوت   أصبحت  تعودوا  إذا  األيام  مع  ثم  الشعرية،  هذه  إظهار  فضل  وفوات 

 مهجورة من ذبح األضاحي، وأصبحت هذه الشعرية مهجورة. 

الواجبة)قوله:   تعيني   (حتى من  أو  بنذر  الواجبة  إىل    فإهنا  أي األضحية  ُتقسم 

أقسام ثالثة، فُيؤكل منها استحباًبا وهكذا...وهذا فيه تفصيل أما ما نذر فال ُيوز  

أنه مل يمنع األكل إال من جزاء    ألكل منه ملا ثبت عند ابن جرير عن ابن عمر  ا

، وهذا قول عند  الصيد واملنذور، وما عدا جزاء الصيد واملنذور فإنه ُيوز األكل منه 

 ل أمحد يف رواية وإسحاق. احلنابلة وهو قو 

أما املعينة فيجوز األكل منها ألنه األصل وال دليل عىل املنع منها وبه قال  

احلنفية واملالكية واحلنابلة والشافعية يف قول، فإن قيل: إهنا نذر والنذر ال ُيوز  

األكل منه فيقال: ال يسلم هبذا وإنام شبهت بالنذر والوقف واملعتوق يف خروجها  

 فحسب. صاحبهامن ملك 

قد يكون الرجل قائاًم    (وما ذبح ليتيم أو مكاتب ال هدية وال صدقة منه)قوله:   

عىل أموال أيتام، فيشرتي لليتيم أضحيًة، فيذبح هذه األضحية، يقول املصنف: ما  

بأنه يصح لويل   لليتيم. هذا عىل القول  ق وإنام ُيعطى  ُذبَح منه ال ُُيدى وال ُيتصدَّ

أنه ال يصح لوليه أن ُيضحي   -واهلل أعلم-من ماله، وإال األصح    اليتيم أن ُيضحي 

أبو حنيفة وصاحباه، وهو   الصغري، بل حيفظ ماله، وقد ذهب إىل هذا  اليتيم  عن 

 قول الشافعية واحلنابلة، وإحدى الروايتني عن اإلمام أمحد. 
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املراد به أنَّ العبد اململوك يأت إىل سيده ويقول: أعطيك كل    (أو مكاتب)قوله:  

شهٍر ألف ريال عىل أن ُأتمَّ املال عرشة آالف ريال فتعتقني. فهذا ُيسمى ُمكاتًبا، فإذا  

ماله أضحية،   من  أن يشرتي  للُمكاتب  فليس  والثانية  األوىل  األلف  أعطى سيده 

قول: يف مثل هذا لو ذبح فإنه ال ُُيدي من  ألنه ال يزال عبًدا مملوًكا، فأمره لسيده، في

هذه األضحية وال يتصدق، واألظهر يف مثل هذا أنه ليس له أن يفعل ذلك ألنه ال  

عن   جاء  وكام  سيده،  بإذن  إال  ذلك  يفعل  وال  عبد  وهو  مملوًكا،  املكاتِب  يزال 

 املكاتب عبٌد ما بقي عليه درهم.الصحابة عن جابر وغريه:  

كاألضحية)قوله:   والقران  واملتعة  التطوع  ع    (وهدي  ُيتطوَّ أن  يصح  أنه  تقدم 

هدًيا،   ُيرسل  أن  واملعتمر  احلاج  لغري  يصح  التطوع  هدي  يف  أنَّ  وتقدم  باهلدي، 

عىل شاٍة وللمعتمر أن ُُيدي، وهذا تطوع، وللحاج املتمتع والقارن أن ُُيدي ما زاد  

 وما زاد عىل الشاة فهو تطوع.

التي    (واملتعة)قوله:   الشاة  التمتع واجبة، وكذلك  ُتذبح ألجل  التي  الشاة  أي 

قال  واجبة،  القران  ألجل  حكم    (كاألضحية):  ُتذبح  ويف  منها،  األكل  ُيوز  أي 

األكل منها تفصيل لكن من حيث األصل ُيوز األكل منها، ملا ثبت عند ابن جرير 

أنه مل يمنع األكل إال من جزاء الصيد واملنذور، وما عدا جزاء   عمر    عن ابن 

 الصيد واملنذور فإنه ُيوز األكل منه. 
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، وهذا هو  أنه ُيوز األكل منها بناًء عىل أثر ابن عمر    فقرر املصنف  

الصواب يف مجيع ما ُيذبح، فيجوز األكل منه ما مل يكن نذًرا أو جزاء صيٍد، وهذا  

 أمحد يف رواية وقول إسحاق. قول اإلمام  

أنَّ األكل من املتعة     - أي مما يذبحه املتمتع أو القاِرن-ثم املشهور عند العلامء 

جائز وليس مستحًبا، والبحث يف الشاة الواحدة، أي الواجبة، أما ما زاد عىل ذلك 

فإنه لو ذبح شاتني أو أكثر فإنَّ ما ُذبح من املستحبات فُيستحب األكل منه، لكن ما  

الواجب   عىل  شاة-ُذبح  للقاِرن  وهو  وواحدة  للمتمتع  غري    -واحدة  جائٌز  فإنه 

بعض   قول  وهو  االستحباب  إىل  احلنفية  وذهب  املشهور،  هو  وهذا  مستحٍب، 

املتأخرين من احلنابلة كأيب يعىل، وإال املشهور عند احلنابلة أنه جائز، وأثر ابن عمر 

  استحباًبا.   يدل عىل هذا، فإنه ما أجاز إال نوعني، وسيأت الكالم عىل ما ُذبح 

بنذر أو تعيني ال يأكل منه)قوله:   مراد املصنف املنذور واملعني مما    (والواجب 

وجب ذبحه يف الذمة قبل النذر والتعيني كدم ترك واجب وهكذا... ال يؤكل منه  

ألنه يعامل معاملة حكمه قبل النذر والتعيني وهو عدم جواز أكله كام عند احلنابلة  

اب أنه ُيوز األكل منه قبل التعيني والنذر ألنه ليس جزاء مما يقرره املصنف والصو

 - كام تقدم-صيد وال نذًرا

 

ُيقرر املصنف أنَّ    ( )وإن أكلها( أي األضحية )إال أوقية تصدق هبا جاز() قوله:  

ق بمقدار أوقية من حلٍم، وهذا ذكره احلنابلة   من أكل األضحية كلها فالبد أن يتصدَّ
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نَّ تقسيمها إىل ثالثٍة من باب االستحباب، فإذا كان كذلك وفيه نظر، ألنه قد تقدم أ

ق بمقدار اللحم أوقيًة، فإنه ال دليل عىل   ، وال ُيلزم بأن يتصدَّ فلو أكلها كلها صحَّ

 ذلك، وهذا هو قول الشافعية. 

إَذْن الذي حُيَرص عىل أكله ما كان مستحًبا، بأن يذبح شاتني، فيأكل من الشاة  

ا الشاة الواحدة يف الِقران والتمتع فإنَّ األكل منها ليس مستحًبا،  الثانية أو أكثر، أم 

والواجب   ملسو هيلع هللا ىلص والنبيَّ   ُتعادل سبعامئة شاة،  اإلبل  واملائة من  اإلبل،  من  مائة  نحَر 

 واحدة، وما زاد عىل هذا كله مستحب، لذلك حِرَص عىل األكل منها. 

يضحي) قوله:   من  عىل  يف    (وُيرم  ذكر  عام  فلُيمسك  ُيضحي  أن  أراد  من  أي 

، وهو أن ُيمسك عن شعره وأظفاره وبرشه، ذكر املصنف  حديث أم سلمة 

حديث أم سلمة دون ذكر البرش، وقد جاء يف رواية ذكُر البرش يف صحيح مسلم،  

مرفوًعا أو موقوًفا، فإن كان    إَذْن العمدة عىل حديث أم سلمة سواء قيل بصحته

وإن كان موقوًفا فهو قول صحايب، وقول الصحايب  ملسو هيلع هللا ىلصمرفوًعا فهو من قول النبي  

 حجة. 

فإَذن من أراد أن ُيضحي فيحرم عليه أن يأخذ من هذه الثالث، وقد ذهب إىل  

هذا اإلمام أمحد وإسحاق، ويف املسألة قوٌل ثاٍن وهو أنه مكروٌه وليس حمرًما، وهو  

أنه مكروه؛ وذلك أنَّ األضحية يف قول   اإلمام مالك والشافعي، ولعل الصواب 
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يف  وأنَّ من خالف  إنه واجب  باألضحية  يتعلق  فيام  ُيقال  نفسها مستحبة، فكيف 

ع عنه فهو مستحٌب من باب أوىل.   ذلك فهو آثم، فإذا كان األصل مستحًبا فام تفرَّ

إنَّ الركوع والسجود يف النافلة ركن، فلو تركه بطلت هذه النافلة مع    فإن قيل:

 أهنا نافلة مستحبة؟ بل وفيها واجبات كام ذكره احلنابلة ؟ 

هذه أركاٌن وواجبات بالنظر إىل صحتها ال بالنظر إىل أن من تركها فهو    فيقال:

ال إنه يف حكم من مل آثم، فمن ترك ركنًا يف النافلة مل تصح وال ُيقال إنه آثم، بل ُيق

 ُيصل.

بني   ُينرش  وأن  هذا  مثل  يف  ُيتساهل  أن  باستحباهبا  قواًل  هناك  أنَّ  معنى  وليس 

الناس، بل ُيدعى الناس إىل األكمل، ال سيام وأكثر علامئنا املعارصين عىل أنَّ األخذ  

 منها حمرم. 

ظفره    أو يضحى عنه أن يأخذ يف العرش األول من ذي احلجة من شعره( أو)قوله:  

أي إذا أراد الرجل أن ُيرِشك غريه معه رشكة ثواب يف   ( أو برشته شيئا( إىل الذبح

فيأمرها   زوجته  ُيرشك  أن  أراد  فإذا  استحباًبا،  باإلمساك  ُيؤمر  فإنه  األضحية 

يأمرهم   فإنه  صغاًرا  كانوا  ولو  أوالده  ُيرشك  أن  أراد  وإذا  استحباًبا،  باإلمساك 

باًبا، ذكر هذا املالكية واحلنابلة، والعمدة عىل أثر باإلمساك عن هذه الثالث استح 

الذين   الصبيان  يف  يقول  كان  أنه  )املحىل(  يف  حزم  ابن  عند  ثبت  كام  سريين،  ابن 

 ُيضحى عنهم أال حُتلق رؤوسهم. 
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وهذا أصبح اليوم غريًبا مع أنه كان عند آباءنا شائًعا، وكان إذا أراد أحدهم أن  

 ُيمسكوا عام ُيمسك هو عنه.  ُيضحي يأمر زوجته وأوالده أن

 أي يف ابتداء العرش األوىل من ذي احلجة.   (يف العرش األول من ذي احلجة)قوله:  

 وعىل هذا املذاهب األربعة وحكم البرش كحكم الشعر كام تقدم. 

بعده)قوله:   عند    ( وسن حلق  حيلق رأسه، وهذا قول  أن  ى  ُيسن ملن ضحَّ أي 

عند    إلمام أمحد، وثبت هذا عن ابن عمر  احلنابلة، وهو أحد الروايتني عن ا 

مالك يف املوطأ، ومن احلكمة التي ُذكرت أنه تشبيه باحلاج وذلك أنه إذا ذبح هديه  

، وقول الصحايب إذا مل  فإنه حيلق، والعمدة يف هذا عىل أثر عبد اهلل بن عمر  

 خُياَلف حجة. 

من أراد أن ُيضحي بشاتني أو بجزورين أو ببقرتني فإنَّ اإلمساك ينتهي    :مسألة

احلنابلة  رأيت  لكن  هذا،  ذكر  غريهم  أر  ومل  احلنابلة،  هذا  ذكر  األوىل،  ذبح  عند 

»إذا دخل العرش وأراد أحدكم أن ُيضحي قوله:    -واهلل أعلم-ذكروه، ويؤيد هذا  

»... انت  فلُيمسك  ُيضحي  أن  منذ  فإَذن  يف احلديث،  يتحقق  وهذا  اإلمساك،  هى 

 األضحية األوىل. 
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 : قال  

فصل )تسن العقيقة( أي الذبيحة عن املولود يف حق أب ولو معرسا ويقَتض،  

اهلل   رسول  عن  سنة  العقيقة  أمحد:  وفعله   ملسو هيلع هللا ىلصقال  واحلسني  احلسن  عن  عق  قد 

أصحابه )عن الغالم شاتان( متقاربتان سنا وشبها فإن عدم فواحدة، )وعن اجلارية 

حلديث   اهلل  شاة(  رسول  سمعت  قالت:  الكعبية  كرز  الغالم    ملسو هيلع هللا ىلصأم  »عن  يقول: 

 شاتان متكافئتان وعن اجلارية شاة«.

ي سابع املولود، وُيلق فيه رأس ذكر ويتصدق بوزنه ورقا  )تذبح يوم سابعه( أ

ويكره بنحو   ويسمى فيه، ويسن حتسني االسم، وُيرم بنحو عبد الكعبة وعبد النبي،

يوم السابع   حرب ويسار، وأحب األسامء عبد اهلل وعبد الرمحن، )فإن فات( الذبح

)ففي أربعة عرش فإن فات ففي إحدى وعرشين( من والدته يروى عن عائشة، وال  

 تعترب األسابيع بعد ذلك فيعق يف أي يوم أراد. 

)تنزع جدوال( مجع جدل بالدال املهملة أي أعضاء )وال يكرس عظمها( تفاؤال  

قالت   كذلك  وطبخها  عائشة  بالسالمة  بحلو.:  منه  ويكون   أفضل، 

)وحكمها( أي حكم العقيقة فيام جيزئ ويستجب ويكره واألكل واهلدية والصدقة، 

)كاألضحية( لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه )إال أنه ال جيزئ فيها(  

: "النهاية    "أي يف العقيقة )رشك يف دم( فال ُتزئ بدنة وال بقرة إال كاملة، قال يف  

 وأفضلها شاة.
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ا  أول  يف  املصنف  األضحية  ذكر  الذبائح،  من  أنواع  ثالثة  يف  البحث  أنَّ  لباب 

واهلدي والعقيقة، فانتهى من الكالم فيام يتعلق باألضحية واهلدي، وبدأ الكالم فيام  

 يتعلق بالعقيقة. 

املراد بالعقيقة ما ُيذبح عن    (فصل )تسن العقيقة( أي الذبيحة عن املولود )قوله:  

، منها ما روى البخاري من حديث سلامن بن  املولود، وقد جاء يف العقيقة أحاديث

،  «مع الغالم عقيقته، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه األذى»قال:    ملسو هيلع هللا ىلصعامر أنَّ النبيَّ  

»كل غالٍم  قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ    ، وروى اخلمسة من حديث سمرة    ملسو هيلع هللا ىلصفأمر هبا  

 من األحاديث.، إىل غري ذلك  مرهتن بعقيقة ُتذبح عنه يوم سابعه، وُُيلق وُيسمى« 

عدم العقيقة، بل منهم من ذهب إىل    -أي احلنفية-وقد اشتهر عن أهل الرأي  

بغداد ومذهبهم   ببغداد، واحلنفية كثريون يف  أمحد  اإلمام  بدعة، وكان  العقيقة  أنَّ 

أمحد   اإلمام  كان  لذا  قال:    ظاهر،  إنه  حتى  شديًدا  حثًّا  العقيقة  عىل  حيثي 

   ار هذه السنة التي أماهتا أهل الرأي يف بغداد. اقرتضوا ألجل العقيقة. إلظه

أصل مرشوعيتها ما تقدم ذكره من حديث سلامن    (فصل )تسن العقيقة)قوله:  ف

وغري ذلك من األدلة، إال أهنا مستحبة وليست واجبة، وإىل هذا    وسمرة  

ذهب مالك والشافعي وأمحد، والدليل عىل استحباهبا ما سيأت يف آخر الكالم عىل  

أنه يصح أن ُتدخل مع األضحية بالنية، فإدخاهلا مع   -إن شاء اهلل تعاىل -العقيقة  

 بذلك التابعون. أمٍر مستحٍب بنيٍة يدلي عىل استحباهبا كام أفتى 
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فهي يف حق األب دون غريه، وإىل هذا ذهب مالك وأمحد    ( يف حق أب)قوله:  

سمرة   حديث  عليه  ويدل  بعقيقة :  ملسو هيلع هللا ىلص قال    واحلنابلة،  مرهون  غالم  »كل 

، واألصل يف القيام عليه هو أبوه، قال عطاء اخلرساين: قوله  ُتذبح عنه يوم سابعه«

أي حُتبس شفاعة الولد عن والديه. وعطاء تابعّي، فيدلي هذا عىل أنَّ   »مرهتن« :  ملسو هيلع هللا ىلص

 العقيقة يف حق األب دون غريه، كام قال هذا مالك وأمحد واحلنابلة. 

قة عىل الويل، فلو قام  فعىل هذا وليُه ال يُعقي عنه، فلو أنَّ األب ميت فليست العقي

عليه خاله أو عمه فالعقيقة عىل األب وليست عىل الويل خالًفا للشافعية، ويدل هلذا  

 أي حُتبس عنه الشفاعة.   »مرهتن«: ملسو هيلع هللا ىلصتفسري عطاء فإنه فرّس قوله  

من مل ُيعق عنه فليس له أن يعق عن نفسه، لو قال قائل: إنَّ أيب مل يُعق    :مسألة

عني، فإَذن أُعق عن نفيس. فيقال: هذا ال يصح ألنَّ العقيقة كام تقدم يف حق األب،  

قد عقَّ عن نفسه    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ    فإن قال: قد روى البيهقي من حديث أنس  

 بعد النبوة؟ 

 هذا اإلمام أمحد والبيهقي، فليس ألحد أن يُعقَّ عن فيقال: احلديث منكر كام بنيَّ 

 نفسه بعُد، وإنام العقيقة يف حق األب. 

من بلَغ ومل ُيعقَّ عنه، فظاهر كالم الشافعية واحلنابلة أنه ال ُيعق عنه،    :مسألة

 وإنام العقيقة تكون له حال كونه غالًما، أما إذا كرِبَ وبلَغ فإنه ال ُيعقي عنه. 



70 

ذكر االقرتاض ألجل العقيقة أمحد واملالكية وهو    (معرسا ويقَتضولو  )قوله:  

وهذا   الشافعية،  بعض  أعلم-قول  عىل    -واهلل  مبنيٌّ  العباد  حق  فإنَّ  نظر؛  فيه 

ين، ومثل ذلك الزكاة تسقط  املشاحة، وإذا كان احلج وهو احلج يسقط وجوبه للدَّ

ين، فهذا أوىل وأوىل أالَّ ُيقرتض ألجل العق  يقة، ولعل اإلمام أمحد وغريه ألجل الدَّ

 ملا ذكروا االقرتاض كان إلظهار هذه السنة التي أماهتا أهل الرأي. 

العقيقة سنة عن رسول  )قوله:   عن احلسن واحلسني  قد عق    ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال أمحد: 

العّق عن احلسن واحلسني: أصح ما يف الباب ما رواُه احلاكم وابن   (وفعله أصحابه

عائشة   عن  النبيَّ    حبان  ابن    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ  وصححه  واحلسني  احلسن  عن  عقَّ 

فه أبو حاتم.   حجر، وروى النسائي عن ابن عباس   لكن ضعَّ

عن احلسن واحلسني. فدلَّ عىل صحة عق    ملسو هيلع هللا ىلصوقد احتجَّ أمحد وقال: عقَّ النبيي  

 عن احلسن واحلسني عنده.   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

)وعن  )قوله:   فواحدة،  عدم  فإن  وشبها  سنا  متقاربتان  شاتان(  الغالم  )عن 

سمعت   قالت:  الكعبية  كرز  أم  حلديث  شاة(  اهلل  اجلارية  »عن  :  يقول   ملسو هيلع هللا ىلصرسول 

شاة« اجلارية  وعن  متكافئتان  شاتان  صحيح،    (الغالم  حديٌث  كرز  أم  حديث 

صححه مجٌع من أهل العلم، وظاهر إسناده الصحة، وممن صححه الرتمذي واحتجَّ  

به اإلمام أمحد، فدلَّ عىل صحته عنده، وهو رصيٌح يف أنه ُيذبح عن الغالم شاتان،  

أي يف حسنها وسنها وغري ذلك، وعن اجلارية    (متكافئتان)قوله:  وزاد أمًرا وهو  

العمدة عىل حديث أم ُكرز، وعىل    (عن الغالم شاتان)قوله:  بنيَّ هذا فشاٌة. فإذا ت



71 

 

عائشة   عن  قول  عند    ثبوته  وهو  أمحد  اإلمام  هذا  ذكر  وقد  الرزاق،  عبد 

 احلنابلة. 

فواحدة)قوله:   عدم  األول    ( فإن  دليالن:  والدليل  شاتان،  الغالم  عن  ُيذبح 

وخالف    عند عبد الرزاق،   والثاين ثبوته عن عائشة حديث أم كرز الكعبية،  

ابن عمر وذهب إىل أنه ُيذبح عن الغالم شاة واحدة، لكن قوله مرجوح وخالفته 

 وقوهلا هو الصواب ألمرين:  عائشة  

أنَّ عندها زيادة علم، ومن عنده زيادة علم فهو مقدم عىل غريه فقوهلا    األول: -

الشافعي واإلمام أمحد: من أتى بيشء   ابن عمر، لذا قال اإلمام  مقدم عىل 

 فعنده زيادة علم ُيقدم عىل غريه. زائد 

 حلديث أم ُكرز الكعبية، وهو نٌص يف أنَّ عىل الغالم شاتني.  الثاين: -

 وقد ذهب إىل أنَّ عىل الغالم شاتني الشافعي واإلمام أمحد. 

 والدليل ما تقدم من حديث أم كرز الكعبية.   (وعن اجلارية شاة)قوله: 

أي يف اليوم السابع، والعمدة يف هذا    ()تذبح يوم سابعه( أي سابع املولود)قوله:  

سمرة   حديث  يوم :  ملسو هيلع هللا ىلصقال    عىل  عنه  ُتذبح  بعقيقته  مرهتن  غالٍم  »كل 

، وقد ذهب إىل هذا مالك والشافعي وأمحد، واليوم السابع ُيعدي بعد اليوم سابعه«

فيه، فلو أنَّ غالًما ُولد قبل غروب الشمس بعرش دقائق يف اليوم األول  الذي ُولد  
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اليوم األول والثاين إىل  من ذي احلجة، فاليوم مل ينته ألنَّ الشمس مل تغرب، فيعد 

 اليوم السابع من ذي احلجة ثم يذبح عقيقته. 

الفجر : إن كان لياًل قبل الفجر فُيعد، وإن كان بعد  وقد قال اإلمام مالك 

 فال ُيعد، وقد ذكر ابن حزم أنَّ اإلمام مالًكا مل ُيسبق إىل هذا القول. 

»كل غالم مرهتن بعقيقته :  يدل عليه حديث سمرة    (وُيلق فيه)قوله:  

 . ، وقد حكى اإلمجاع عىل ذلك ابن عبد الرب  ُتذبح يوم سابعه وُُيلق وُيسمى«

ذكر)قوله:  و ال    (رأس  األنثى  رأس  أنَّ  إىل  احللق  ُيشري  أنَّ  والصواب  حُيلق، 

العلم، فهو قول  إىل هذا مجاهري أهل  الذكر واألنثى، وقد ذهب  ُيستحبي يف حق 

شقائق   النساء  أنَّ  لذلك  ويدل  واحلنابلة،  احلنفية  عند  وقوٌل  والشافعية  املالكية 

الرجال وأنَّ األصل يف األحكام أهنام سواء، فاألنثى شقيقة الذكر، ويؤيد ذلك ما  

 علامء من الفوائد الطبية يف حلق الشعر، فهي شاملٌة للذكر واألنثى. ذكر ال

ورقا)قوله:   بوزنه  بوزنه    (ويتصدق  يتصدق  ثم  الشعر  يِزُن  الشعر  حلق  فإذا 

رواية أيب عبد اهلل  فضًة، وقد حكى ابن عبد الرب اإلمجاع عىل ذلك، وجاء فيه من  

جعفر الصادق عن فاطمة، لكنه مرسل إال أن ابن عبد الرب حكى إمجاع العلامء عىل  

فليحتط  يزنه  أن  ُيرد  مل  فإن  فضة،  بوزنه  ويتصدق  يزنه  الشعر  حلَق  فإذا  ذلك، 

واهلل  -وليتصدق بام يغلب عىل الظن أو يتيقن بأنه أكثر من وزن الشعر، وهذه سنن  

ط في -أعلم  ها كثريون. قد فرَّ
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أي ُيسمى يف اليوم السابع، حلديث سمرة الذي تقدم، وقد    (ويسمى فيه)قوله:  

ذكر هذا املالكية والشافعية واحلنابلة، ويصح أن ُيسمى قبل ذلك وبعد، لكن هذا  

 هو األفضل. 

أي أن خُيتار االسم احلسن، وقد ذكر هذا الشافعية    (االسم ويسن حتسني  )قوله: 

واحلنابلة، وهذا من حق األوالد أن خُيتار هلم االسم احلسن، ملا ثبت يف مسلم من  

إىل   ملسو هيلع هللا ىلصببنت اسمها عاصية، فغريه النبيي    ملسو هيلع هللا ىلصأنه ُأَت النبي    حديث ابن عمر  

 اسم مجيلة. 

التعبيد لغري اهلل حمرم إمجاًعا، حكاُه    (وُيرم بنحو عبد الكعبة وعبد النبي)قوله:  

 ابن حزم ونقله ابن القيم وغريه وأقره. 

ثبت يف صحيح مسلم من حديث سمرة بن    (ويكره بنحو حرب ويسار)قوله:  

النبيَّ    جندب   وال  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ  رباحا،  وال  يسارا،  غالمك  تسمني  وال 

ُيقال ثم علل    «نجيحا، وال أفلح، فإنك تقول: أثم هو؟ فال يكون يف احلديث أنه 

كذلك فال يكون، أي ُيَظن أنه حرب وقوي والواقع أنه خالف ذلك، فلذا التسمية  

املالكية   هذا  ذكر  وقد  سمرة،  حديث  عىل  والعمدة  مكروهة،  األسامء  هذه  بمثل 

 والشافعية واحلنابلة. 

ذكر ابن حزم إمجاع أهل العلم عىل    (وأحب األسامء عبد اهلل وعبد الرمحن)قوله:  

الكريم، وعبد احلميد،   الرمحن، وعبد  أفضل من غريها، كعبد  املُعبَّدة  أنَّ األسامء 
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أفضل  أنَّ  إىل  العلم  أهل  مجاهري  وذهب  القيم:  ابن  وقال  ...إلخ،  املجيد  وعبد 

  األسامء املُعبَّدة عبد اهلل وعبد الرمحن، ملا ثبت يف مسلم من حديث ابن عمر 

، وذهب سعيد بن  »أحبُّ األسامء إىل اهلل عبد اهلل وعبد الرمحن«قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ  

مرجوح  هذا  لكن  األنبياء،  بأسامء  ُيسمى  أن  ذلك  من  األفضل  أنَّ  إىل  املسيب 

 ولإلمجاع الذي حكاُه ابن حزم.  والصواب ما تقدم حلديث ابن عمر  

إحدى  )قوله:   ففي  فات  فإن  عرش  أربعة  )ففي  السابع  يوم  الذبح  فات(  )فإن 

وعرشين( من والدته يروى عن عائشة، وال تعترب األسابيع بعد ذلك فيعق يف أي  

أراد سمرة    (يوم  حديث  مقتىض  عىل  أنه  املصنف  اليوم   ذكر  يف  يذبح  أنه 

السابع، لكن ذكر املصنف إذا فات اليوم السابع فيذبح يف اليوم الرابع عرش، فإذا 

  فات فيذبح يف اليوم الواحد والعرشين، ثم ذكر فيه أنه ُيروى عن عائشة  

 لكن ال يصح إسناده، فاألصل أال ُيستحب إال اليوم السابع. 

اليوم السابع فيذبح يف اليوم الرابع لكن ثبت عند عبد الرزاق عن عطاء إن فات  

مالك   اإلمام  هذا  إىل  ذهب  وقد  تابعي،  قول  وهذا  هو  عرش،  وهذا   ،

 الصواب، ثم بعد ذلك يذبح متى شاء. 

ل بالدال املهملة أي أعضاء )وال يكرس عظمها( وتنزع جدوال( مجع جد)قوله:  

 ( أفضل، ويكون منه بحلو: وطبخها  عائشة  تفاؤال بالسالمة كذلك قالت  

، واستدلَّ بأمرين: أواًل   أي ُتنزع اليد مع الكتف، وكذلك الرجل، وال ُتقّطع وُتكرسَّ

، أما ما جاء عن عائشة  تفاؤاًل بالسالمة للمولود، وثانًيا ما جاء عن عائشة  
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ح بالسامع فهو من رواية عطاء عن عائشة   ، وقد ذكر أمحد أنَّ عطاء إذا مل ُيرصِّ

من عائشة فهو مل يسمع منها، فهو ضعيف، أما تفاؤاًل فهذا ال ينتهي، ومثل هذا ال  

يصح أن يكون دلياًل، لذا الصواب أنه يصح أن ُتقطَّع، وإىل هذا ذهب الزهري وهو  

 . مام مالك  قول اإل

ثبت عند عبد الرزاق عن قتادة أهنا ُتطبخ، وذهب إىل    ( وطبخها أفضل) قوله:  

أنه أكمل يف إعطائها    -واهلل أعلم-هذا أمحد واحلنابلة والشافعية، والسبب يف هذا  

ملن حيتاج إليها، فإهنا تكون جاهزة ألكلها، بخالف إذا ُأعطيت بال طبخ فإنَّ من  

 طبخها. ُأعطيها حيتاج إىل أن ي

الشافعية،    (ويكون منه بحلو)قوله:   القولني عند  هذا ذكره احلنابلة وهو أحد 

والقول اآلخر عندهم أالَّ يكون بحلو بل يكون باخلل ونحوه، وهذا كله ال دليل 

عليه، لذا مل يذكره احلنفية وال املالكية، والصواب أنه ال حُيدد ال بحلو وال بغريه،  

 ة ممكنة، فإن هذا أكمل يف حقها وأنفع ملن يأكلها. وإنام ُيطبخ عىل أكمل صور 

ب ويكره واألكل واهلدية ح( أي حكم العقيقة فيام جيزئ ويست)وحكمها)قوله:  

إَذْن حكم األضحية من جهة أن ُتقسم إىل أقسام ثالثة    (والصدقة، )كاألضحية(

ومن جهة سنها، فقد تقدم الكالم عىل السن املعترب يف اإلبل والبقر والغنم سواء  

كان ضأًنا أو معًزا، وتقدم الكالم عىل العيوب، فحكم العقيقة كحكم األضحية،  

ر ما ييل: أنَّ األصل يف ذلك ما ثبت عن ابن   سريين، فإنه جعلها  وينبغي أن ُيتصوَّ
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وُيتقَّى يف العقيقة ما ُيتقَّى يف األضحية، واحدة، ثبت ذلك عند ابن أيب شيبة. قال:  

 وُيراعى يف السن ما ُيراعى يف األضحية.

وذكر ابن عبد الرب اإلمجاع عىل أهنا ُتذبح يف العقيقة األزواج الثامنية كام ُيذبح يف 

 األضحية. 

اتفاق   هبرية  ابن  ما  وذكر  العقيقة  يف  السن  يف  ُيراعى  أنه  عىل  األربعة  املذاهب 

 ُيراعى يف األضحية، والعمدة كام تقدم عىل أثر ابن سريين الذي رواه ابن أيب شيبة.

لكن يباع ):  قال املصنف مشرًيا إىل فرٍق بني العقيقة واألضحية، فقال يف العقيقة

أمحد يف رواية وهو أحد  ذهب إىل هذا اإلمام    (جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه

املودود(  كتابه )حتفة  القيم يف  ابن  دلياًل، وقد ذكر  له  أر  القولني عند احلنابلة، ومل 

اآلثار عن اإلمام أمحد، وانفرد به احلنابلة يف قول، واجلمهور عىل خالفه، والصواب  

 أنَّ مثل هذا ال دليل عليه، فحكمها كحكم األضحية ُتقسم ثالًثا. 

ُيشري إىل الفرق بني   ()إال أنه ال جيزئ فيها( أي يف العقيقة )رشك يف دم()قوله:  

ك يف اإلبل والبقر بأن   العقيقة واهلدي واألضحية، فاهلدي واألضحية يصح الرشِّ

واحٍد،   فيكون عن  ذبح جزوًرا  فلو  العقيقة  بخالف  تقدم،  وقد  عن سبٍع،  تكون 

،  أنَّ حكمها كحكم األضحية ألثر ابن سريين    -واهلل أعلم-وأصح األقوال  

األضحية، وقد دلَّ حديث جابر يف صحيح مسلم    فيصح الرشك فيها كام يصح يف

فبداللة    .يوم احلديبية البدن عن سبعة، والبقر عن سبعة  ملسو هيلع هللا ىلصنحرنا مع النبي  قال:  
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ي أنَّ البقر عن سبعة، وأنَّ اإلبل عن سبعة، فمثل ذلك يف العقيقة،  الرشيعة يف اهلد

 ، وهذا ما قرره الشافعية. ال سيام مع أثر ابن سريين  

شاة"النهاية    "يف    قال )قوله:   وأفضلها  هذا    (:  مثل  يف  الصواب  واهلل  -لعل 

يف   -أعلم كالبحث  العقيقة  يف  به  ب  ُيتقرَّ ما  أفضل  ويف  العقيقة  يف  البحث  أنَّ 

األضحية، وأنَّ األفضل هو اإلبل ثم البقر ثم الغنم، وقد ثبت عند ابن أيب شيبة أنَّ  

 عقَّ عن ولده جزوًرا.  أنس بن مالك  

أن    :مسألة املسألة:  هذه  وصورة  تبًعا،  األضحية  يف  العقيقة  ُتدخل  أن  يصح 

يكون الرجل قاصًدا لألضحية ثم ُيدخل معها العقيقة تبًعا، فمثل هذا جائز، وقد  

 ذهب إىل هذا اإلمام أمحد يف رواية، والعمدة عىل آثار التابعني. 

َذْن صورة املسألة أن تكون األضحية مقصودة وأن تكون العقيقة تبًعا، ثبت هذا  إ

عن هشام بن عروة، وحممد بن سريين، أخرجهام ابن أيب شيبة، وقد تقدم كثرًيا إذا 

ُيعمل بقوهلم، لذا ذهب إىل هذا اإلمام  التابعني فإنه  الباب أقوال  كان أعىل ما يف 

 أمحد يف رواية. 
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 : قال  

الفرعة(    تسن  والراء    -)وال  الفاء  تسن    -بفتح  )وال(  الناقة،  ولد  أول  نحر 

وهي ذبيحة رجب حلديث أبى هريرة مرفوعا: »ال فرع وال عترية«  )العترية( أيضا  

 ، واملراد باخلرب نفي كوَّنام سنة.متفق عليه، وال يكرهان

الفرعة: ذبٌح كان يذبحه أهل اجلاهلية، أول ولٍد للناقة   (الفرعةوال تسن  )قوله:  

ًكا بأن ُيطرح هلم الربكة يف إبلهم أو  يذبحونه ويسمونه بالفرعة، ويفعلون ذلك تربي

 يف شياههم، وغري ذلك. 

هريرة   أيب  حديث  ففي  رجب،  يف  اجلاهلية  أهل  يذبحها  كان  ذبيحة  والعترية 

    وهذه املسألة كُثر كالم أهل وال عترية« »ال فرع  :  ملسو هيلع هللا ىلصيف الصحيحني قال ،

 العلم فيها: 

، وقد ذكر هذا  تفسري العترية والفرعة بام تقدم هو تفسري الزهري    أواًل:

الشافعي   هبذا  ها  فرسَّ رجب  يف  الذبح  بأهنا  العترية  ت  وفرسَّ العلم،  أهل  مجاهري 

 وأصحابه ومجاهري أهل العلم.

أنَّ   ثانًيا: إىل  ذهبوا  العلم  أهل  أبطلها  أكثر  وقد  منسوخان،  والعترية  الفرعة   

)لطائف   كتابه  وابن رجب يف  القايض عياض  العلم  أهل  أكثر  إىل  اإلسالم، عزاُه 

 املعارف(. 
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: نادى رجل رسول اهلل صىل  اهلذيل  نبيشة  ثبت عند أيب داود والنسائي أن  ثالًثا:

»اذبحوا هلل اهلل عليه وسلم إنا كنا نعرت عترية يف اجلاهلية يف رجب فام تأمرنا؟ قال:  

. قال: إنا كنا نفرع فرعا يف اجلاهلية،  يف أي شهر كان، وبروا اهلل عز وجل، وأطعموا«

قال:   تأمرنا؟  للحجيج  فام  استحمل  إذا  تغذوه ماشيتك حتى  فرع  سائمة  »يف كل 

 . عىل ابن السبيل فإن ذلك خري« ذبحته فتصدقت بلحمه

العترية  قال:  من  العلامء  فمن  الصفة،  يف  خالفهم  لكن  ب  التقري عىل  أقرَّ  فإَذْن 

مستحبة، وهي التقرب إىل اهلل يف أيِّ زمن، ومنهم من قال: الفرعة مستحبة وهو  

فيقال شاء  كيف  منها  ب  فليتقرَّ بقر،  أو  شياه  أو  إبل  عنده  كان  املعنى  من  هذا   :

تسميته  لكن  اهلذيل،  نبيشة  حديث  ويؤكده  العامة  األدلة  عليه  ودلت  مستحب 

إذا ُسميت  فُيقال:  إال أن ُيسميها بذلك  أبى أحد  فإن  فيه نظر،  بالفرعة وبالعترية 

بذلك فالبد أن ُيبنيَّ خمالفة أهل اجلاهلية يف صفتها، وإال الصواب أال ُيسمى بذلك 

 . »ال فرعة وال عترية« قال:  هريرة  والعمدة عىل حديث أيب

املقابل ال    (وال يكرهان، واملراد باخلرب نفي كوَّنام سنة) قوله:   ُيكرهان ويف  ال 

التي عليها أهل اجلاهلية، و  واملراد باخلرب نفي كوَّنام  )قوله:  ُيستحبان عىل الصفة 

 أي عىل طريقة أهل اجلاهلية، أما التقرب العام فإنه مستحب.  (سنة

أمجع العلامء عىل أنَّ الفرعة والعترية عىل تغيري الصفة ال تكون واجبة، وإنام وقد 

ذلك  عىل  اإلمجاع  حكى  وقد  ذلك،  قال  من  عند  مستحبة  تكون  أن  األمر  غاية 

 املازري والقايض عياض. 


