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  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
 (َاْْلَْطِعَمةُُِِكَتابُُ)

 واؼبراد بو ما يُأكل.  األطعمة: صَبُْع طعاـٍ 
ما استثناه الشارع والدليل قولو سبحانو:  واألصُل يف األطعمة اغبلُّ إاَل 

 .َّ يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يتُّٱ
اهلل  والطعاـ يؤثر على اإلنساف يف طبعو ويف عبادتو ويف أخبلقو, لذلك أباح

 عز وجل لئلنساف ما كاف طيباً نافعاً, وما كاف خبيثاً أو ضاراً هنى الشرع عنو.
َعْنُأَِبيُُىَريْ َرَةُرضيُاهللُعنوَُعْنُاَلنَِّبيُِّصلىُاهللُعليوُوسلمُُ-ُٖٔٔٔ

 َرَواُهُُمْسِلٌم.ُ((ِذيُنَاٍبُِمْنُاَلسَِّباِع,ُفََأَكَلُوَُحَرامٌُُُكلُ ))قَاَل:ُ
رضبو اهلل ىذا اغبديث يف كتاب األطعمة؛ لبياف: ربرمي أكل  ساؽ اؼبصنِّفُ 

 ا لو ناب يَػْفِرُس بو.اغبيواف فبَ 
( الناب: ىو السنُّ اؼبستدير الطويل الذي قبل الناجذ ِذيُنَابٍُُُكلُ قاؿ: )

ُاَلسَِّباعُِوبعد الرُباعية, ولئلنساف أربعة أنياب ) يَػْفِرُس ويأكل ا فبَ ( أي: ِمْن
.فََأَكَلُوَُحَرامٌُاإلنساف,)اإلنساف وغَت   ( أي: ؿبـر

 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 
ُاْلولى: ( يدؿ على ربرمي كل ما اتصف بالوصفُت ُكلُ قولو: ) المسألة

.  اآلتُت من اغبيوانات فهو ؿبـر
ُالثانية: ُنَابٍُقولو: ) المسألة ( ىذا ىو الوصف األوؿ من أوصاؼ ِذي

 اغبيوانات اؼبنهي عن أكلها.
ُالثالثة: صلى اهلل عليو  الَنبُّ ىذا علم من أعبلـ النبوة؛ إْذ أخرب  المسألة

 بالنهي عن أكل ما كاف ىذا صفتو مع تنوع واختبلؼ اغبيوانات. وسلم
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ُاَلسَِّباعُِقولو: ) المسألةُالرابعة: ( ىذا ىو الوصف الثاين من أوصاؼ ِمْن
ي ناب يفًتس بو ويأكل ربرمي أكل اغبيوانات, واؼبراد هبذا الوصف أي: كل ذ

بو فريستو فجلُّ أو كل اغبيوانات ؽبا ناب لكن منها ما يفرس بو كاألسد, 
والنمر, واؽبرة وغَت ذلك, ومنو ما لو ناب لكن ال يفرس بو ال يستخدمو يف 

 افًتاس فريستو فهذا جيوز أكلو.
ُالخامسة: َُحَرامٌُقولو: ) المسألة ف ( يدؿ على ربرمي أكل ما اتصفََأَكَلُو

 هباذين الوصفُت.
ُالسادسة: ىذا اغبديث يف ذكر قاعدة اغبيوانات اليت ال تطَت,  المسألة

 وسيأيت حكم ما يطَت منها.
ُالسابعة: ىذا اغبديث علم من أعبلـ النبوة؛ إْذ صبع حكماً  المسألة

 شامبلً من أحكاـ اإلسبلـ يف كبلـ مقتضب.
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ُُ((نَ َهى))َوَأْخَرَجُو:ُِمْنَُحِديِثُِاْبِنَُعبَّاٍسُبَِلْفٍظ:ُ
رضبو اهلل ىذه اللفظة؛ لبياف: أَف النهي الذي يف حديث ابن  ساؽ اؼبصنِّفُ 

 ابق.النهي للتحرمي ؼبا دَؿ عليو حديث أبو ىريرة السَ  :عباس اؼبراد بو
  ُ.((وَُكل ُِذيُِمْخَلٍبُِمْنُاَلطَّْيرُِ))َوزَاَد:ُ

رضبو اهلل ىذه الرواية؛ لبياف: ربرمي أكل ما لو ـبلٌب من  ساؽ اؼبصنِّفُ 
 الطيور.

( اؼبراد باؼبخلب: ما يكوف يف أطراؼ القدمُت أو اليدين, ِمْخَلبٍُقولو: )
 فما يف اإلنساف يسمى ظفراً, وما يف الطيور يسمى ـبلب.

 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 
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ُاْلولى: ( يدؿ على أَف ما اتصف بالوصفُت اآلتُت ُكلُ وَُقولو: ) المسألة
 من الطيور حيـر أكلو ال يستثٌت من ذلك شيئاً.

ُالثانية: ُِمْخَلبٍُقولو: ) المسألة ُِذي ( يدؿ على ربرمي أكل ما لو وَُكل 
ـبلٌب يصيد بو فريستو مثل: الصقر, والنسر, والُعَقاب, واغبداء وغَت ذلك, 

بو فريستو فيجوز أكلو, مثل: الدجاج, اغَبَماـ,  وأما ما لو ـبلب لكن ال يصيد
 والعصور وغَت ذلك.
( يدؿ على الوصف الثاين من األوصاؼ ِمْنُاَلطَّْيرُِقولو: ) المسألةُالثالثة:

وىو أْف يكوف الذي لو ـبلب ىو الطَت, فمثبًل الغنم لو ظفر لكنو ليس من 
 الطَت فيجوز أكلو وىكذا.

ىذه قاعدة عامة يف صبيع الطيور, وىو كلُّ طٍَت لو ـبلٌب  المسألةُالرابعة:
 يصيد بو.

حيث أباح  - سبحانو وتعاىل - يدؿ على حكمة اهلل المسألةُالخامسة:
ػبلقو شيئاً, ومنع عنهم شيئا آخراً مع ضابٍط يسٍَت جعلو اهلل عز وجل فيو مثل: 

 وز.ما لو ـبلٌب يصيد بو ال جيوز, وما لو ـبلٌب ال يصيد بو جي
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ُصلىُاهللُُ-ُٕٖٔٔ ُاَللَِّو ُنَ َهىَُرُسوُل ُقَاَل: ُرضيُاهللُعنو َُجاِبٍر َوَعْن
َُوْأَذنَُ َُاْْلَْىِليَِّة, ُاَْلُحُمِر ُُلُحوِم َُعْن َُخْيبَ َر ُيَ ْوَم ُوسلم ُاَْلَخْيِلُُعليو ُُلُحوِم ِفي

 ُُُ.يِّ:َُورَخَّصََُوِفيَُلْفِظُاَْلُبَخارُُُِمت ََّفٌقَُعَلْيِو.
رضبو اهلل ىذا اغبديث يف كتاب األطعمة؛ لبياف: ربرمي أكل  ساؽ اؼبصنِّفُ 

 غبم اغبمار األىلي.
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( وذلك يف السنة نَ َهىَُرُسوُلُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلمُيَ ْوَمَُخْيبَ رَُقاؿ: )
ُاَْلُحُمرُِالسابعة ) ُُلُحوِم تعيش بُت األىل  ( أي: اليتَاْْلَْىِليَّةُِ( صبع ضبار )َعْن

ِفيُ( أي: أباح )َوْأَذنُْ) الَناسأي: اليت تعيش بُت  ((اإلنسية))ويف لفظ:  الَناسو 
 (.َوِفيَُلْفِظُاَْلُبَخاِريِّ:َُورَخَّصَُُُمت ََّفٌقَُعَلْيِو.) ( قاؿ:ُلُحوِمُاَْلَخْيلُِ

ىذه الرواية؛ لبياف: أَف صبيع رواية مسلم الثبلثة بلفظ  ساؽ اؼبصنِّفُ 
واؼبعٌت: واحد, وىذا من دقة  ((صورخَ ))بلفظ:  البخاري, وأما رواية ((فَ ذِ أَ ))

 قل رضبو اهلل.يف النَ  اؼبصنفِ 
 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 

نَ َهىَُرُسوُلُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلمُيَ ْوَمَُخْيبَ َرُقولو: ) المسألةُاْلولى:
 ما يأكل, ومنو ما ال يأكل.( يدؿ على أَف من اللحـو منو َعْنُُلُحومُِ

( يدؿ على ربرمي أكل اغبمار َاْْلَْىِليَّةُِ ُلُحوِمُاَْلُحُمرُِقولو: ) المسألةُالثانية:
اغبكمة من النهي  صلى اهلل عليو وسلم الَنبُّ األىلي, ويف صحيح مسلم بُت 

وأما لَُعاهُبا وعرقها  فحرِّـ أكلها؛ لنجاستها ((سٌ قبََ وَ  سٌ جَ ا رَ إهنَ ))من أكلو قاؿ: 
 للحمار يف الركوب زبفيفاً لؤلمة. النَاسفطاىٌر لكثرة احتياج 
ُالثالثة: يدؿ على أَف اهلل عز وجل ىو الذي خلق اإلنساف  المسألة

 يأكل. افبَ لو من اغبيوانات  يواف, وأباح لئلنساف ما ىو صالػحٌ واغب
ُالرابعة: مفهـو ىذا اغبديث يدؿ على جواز أكل غبـو اغبمار  المسألة

 افبَ وإمنا يعيش يف الصحراء وغَت ذلك  الَناسالوحشي وىو الذي ال يعيش بُت 
 لو خطوط.

ُالخامسة: ُاَْلَخْيلَُُِوْأَذنَُقولو: ) المسألة ُُلُحوِم ( يدؿ على أَف أكل ِفي
 اػبيل جائز.
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كاف شبنو غاليًا منو ما جيوز   يدؿ على أَف اغبيواف وإف المسألةُالسادسة:
 أكلو كاػبيل, وأباح من الطيور ما ىو غالياً أيضاً مثل: النعاـ.

ُالسابعة: يدؿ على أَف من اغبيوانات ما فيو شبو ظاىر لكن  المسألة
سبحانو  - زبتلف يف الباطن كاغبمار واػبيل, وىذا من حكمة اغبكيم اػببَت

 .*- وتعاىل
 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ُاهللُُ-ُٖٖٔٔ ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوِل َُمَع َُغَزْونَا ُقَاَل: َُأْوَفى ُأَِبي ُِاْبِن َوَعْن
ُ.عليوُوسلمَُسْبَعَُغَزَواٍت,ُنَْأُكُلُاَْلَجَراَدُُُمت ََّفٌقَُعَلْيوُِ

رضبو اهلل ىذا اغبديث يف كتاب األطعمة؛ لبياف: جواز أكل  ساؽ اؼبصنِّفُ 
 اعبراد.

 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 
( يدؿ َغَزْونَاَُمَعَُرُسوِلُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلمقولو: ) المسألةُاْلولى:

إْذ يسَتوف معو يف شدائده يف  ؛صلى اهلل عليو وسلمَب ؿببة الصحابة للنَ 
 الغزوات.

ُالثانية: إْذ بذلوا أرواحهم فداًء ؽبذا  ؛يدؿ على فضيلة الصحابة المسألة
 اغبديث ونشره.

ُالثالثة: َُغَزَواتٍُقولو: ) المسألة صلى اهلل عليو َب ( يدؿ على أَف النَ َسْبَع
 كاف يسَت بنفسو لرفع راية الدين.  وسلم

أكثر من طبسُت عاماً  صلى اهلل عليو وسلمبِّ مع بلوغ النَ  المسألةُالرابعة:
 يف اؽبمة.خذ ذلك أسوًة لو اب أْف يتَ أنَو يسَت يف ذات اهلل فعلى الشَ  إاَل 
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( يدؿ على جواز أكل اعبراد سواء  نَْأُكُلُاَْلَجَرادَُقولو: ) المسألةُالخامسة:
ذكية ألنَو ال دـ كاف مذحباً أو ميتاً أو ـبنوقاً بدخاٍف وكبوه؛ إْذ ال يشًتط فيو التَ 

 فيو.
ُالسادسة:  صلى اهلل عليو وسلم الَنبُّ يدؿ على ما قاسو  المسألة

 والصحابة من اعبوع؛ إْذ كانوا يأكلوف يف غزواهتم اعبراد.
ُالسابعة: يدؿ على عظمة ىذا الدين؛ إْذ بَُت حكم اغبشرات  المسألة

 الصغَتة وال يوجد ىذا سوى يف دين اإلسبلـ.
  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ُأََنسٍُُ-ُٖٗٔٔ ُعنوَُوَعْن ُاهلل ُُ-ُرضي َُاْْلَْرَنِب ُِقصَِّة قَاَل:ُُ-ِفي
ُُمت ََّفٌقُ ُصلىُاهللُعليوُوسلمُفَ َقِبَلُو ُاَللَِّو ُِإَلىَُرُسوِل ُِبَورِِكَها ُفَ بَ َعَث َفَذَبَحَها,

 َعَلْيِو.
رضبو اهلل ىذا اغبديث يف كتاب األطعمة؛ لبياف: جواز أكل  ساؽ اؼبصنِّفُ 

 األرنب.
َُاْْلَْرَنِبُفُُِ-ُرضيُاهللُعنوَُوَعْنُأََنسٍُقاؿ: ) ( وسباـ اغبديث: -يُِقصَِّة

 -أي: تعبوا  - فسعى القـو فلغبوا دبر الظهراف أنفجنا أرنبا وكبن أنس: قاؿ))
أو قاؿ بفخذيها إىل  فذحبها فبعث بوركيها أيب طلحة فأخذهتا فجئت هبا إىل

 .((صلى اهلل عليو وسلم فقبلها بِّ النَ 
أي: أبو طلحة وىو زوج أـ سليم أـ أنس بن مالك  (قَاَل:َُفَذَبَحَهاقولو: )

ِوُصلىُاهللُِإَلىَُرُسوِلُاَللَّ( الورؾ: أعلى الفخذ )فَ بَ َعَثُِبَورِِكَهارضي اهلل عنو )
 ( أي: قَِبَل ذلك الورؾ.عليوُوسلمُفَ َقِبَلوُُ

 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10112&idto=10113&bk_no=52&ID=3098#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10112&idto=10113&bk_no=52&ID=3098#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10112&idto=10113&bk_no=52&ID=3098#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10112&idto=10113&bk_no=52&ID=3098#docu
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ُاْلولى: ُذبحوقولو: ) المسألة كل األرنب ( يدؿ على أنَو ال جيوز أأنو
 بذحبو وإهنار الدـ منو. اؼبقدور على صيده إاَل 
ُالثانية: يدؿ على تعظيم اهلل عز وجل لئلنساف؛ إْذ أباح لو أْف  المسألة

يذبح ما ىو مشروٌع ذحبو من اغبيوانات, فيتخَت ما شاء يذبح ىذا أرنبا, أو 
 يذبح شاًة, أو بقرة وىذا من تفضيل اهلل لبٍت اإلنساف.

بِّ صلى ( يدؿ على ؿببة الصحابة للنَ فَ بَ َعَثُِبَورِِكَهاقولو: ) المسألةُالثالثة:
بِّ شيئًا حىت ولو هلل عليو وسلم؛ فإذا أكلوا أو صادوا ما يشتهوف أبقوا منو للنَ ا

 كانوا يف سفرىم.
ُالرابعة: ( يدؿ على جواز إىداء الشيء اليسَت ِبَورِِكَهاقولو: ) المسألة

 للرجل العظيم.
 يدؿ على جواز اإلىداء من الوضيع للشريف. المسألةُالخامسة:
ُالسادسة: بِّ صلى اهلل عليو ( يدؿ على تواضع النَ فَ َقِبَلوُُ) قولو: المسألة

َلْو ))وسلم؛ إْذ قَِبَل ذلك اعبزء اليسَت من صحابتو رضي اهلل عنهم وىو القائل: 
 .((ُدِعيت إىَل ُكرَاٍع َأْو ِذرَاٍع أَلََجْبت

َب صلى اهلل عليو يدؿ على جواز أكل األرنب؛ فقبوؿ النَ  المسألةُالسابعة:
 وسلم لو يدؿ على حَلو وىو الشاىد.*

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُاَللَِّوُُ-ُٖ٘ٔٔ َُرُسوُل ُنَ َهى ُقَاَل: ُهَما َُعن ْ ُاَللَُّو َُرِضَي َُعبَّاٍس ُِاْبِن َوَعْن

ُقَ ْتلُِ َُعْن ُوسلم ُعليو ُاهلل ُاَلدََّواُصلى ُِمْن َُوالنَّْحَلُة,َُأْرَبِع ُاَلنَّْمَلُة, : بِّ
َُواْلُهْدُىُد,َُوالص َرُدَُرَواُهَُأْحَمُد,َُوأَبُوَُداُوَد,َُوَصحََّحُوُِاْبُنُِحبَّاَن.

http://www.alhadeeqa.com/vb/gardens/g2908/
http://www.alhadeeqa.com/vb/gardens/g2908/
http://www.alhadeeqa.com/vb/gardens/g2908/
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رضبو اهلل ىذا اغبديث يف كتاب األطعمة؛ لبياف: أَف ما هني  ساؽ اؼبصنِّفُ 
 عن قتلو من الدواب ال جيوز أكلو.

( َأْرَبِعُِمْنُاَلدََّوابُُِّصلىُاهللُعليوُوسلمَُعْنُقَ ْتلُُِنَ َهىَُرُسوُلُاَللَّوُِقاؿ: )
واؼبراد بالدواب: صبيع ما يدبُّ على األرض من حشرات, أو طيور, أو 

 حيوانات, أو إنساف أو غَت ذلك. 
( وىو أكرب من العصفور بشيٍء يسٍَت ولو اَلنَّْمَلُة,َُوالنَّْحَلُة,َُواْلُهْدُىدُُقاؿ: )

( وحجمو أكرب بيسٍَت من اؽبدىد وأصغر من َوالص َردُُ)ُعْرٌؼ على رأسو 
 اغبمامة.

  مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 
ُنَ َهىَُرُسوُلُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلمَُعْنُقَ ْتلُِقولو: ) المسألةُاْلولى:

( يدؿ على أَف دين اإلسبلـ دين الرضبة فقد هنى عن بعض َأْرَبِعُِمْنُاَلدََّوابُِّ
 لعدـ اغباجة لقتلها. الدواب

يدؿ على عظم ىذا الدين؛ إْذ فيو من الدواب ما جيب المسألةُالثانية:ُ
قتلو مثل فواسق اػبمس من الغراب, واغبداء, والعقرب, واغبية, والكلب 

يأكل   افبَ العقور, ومنها ما ال جيوز قتلو كهذا اغبديث, ومنها ما يباح قتلو 
 كبهيمة األنعاـ وغَت ذلك.

ُ ُالثالثة: ُقَ ْتلُِقولو: )المسألة ُاَلدََّوابَُُِّعْن ُِمْن َب ( يدؿ على أَف النَ َأْرَبِع
صلى اهلل عليو وسلم ىو رسوؿ اهلل حقاً؛ إْذ بعض ىذه الدواب اليت ذكرىا 

 ليست يف جزيرة العرب.
يدؿ على أَف ما هني عن قتلو ال جيوز أكلو, وىذه قاعدة من  المسألةُالرابعة:

 ألطعمة.قواعد ا
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 ( يدؿ على ربرمي قتل النملة.اَلنَّْمَلةُُقولو: ) المسألةُالخامسة:
يدؿ على ربرمي أكل النملة؛ ألنَو ؿبـر قتلها ولو كاف المسألةُالسادسة:ُ
 جائز أكلها ألبيح قتلها.
 ( كذلك كما سبق يف النملة.َوالنَّْحَلةُُقولو: )المسألةُالسابعة:ُ
 ( يدؿ عليو ما سبق.َواْلُهْدُىدُُقولو: )المسألةُالثامنة:ُ
ظهر من اغبكمة بتحرمي قتل اؽبدىد؛ ألنَو كاف يدعو  افبَ  المسألةُالتاسعة:

 خل ُّٱللتوحيد وينهي عن الشرؾ كما يف قصة سليماف, كما قاؿ اؽبدىد: 
 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 خي حي جي يه ُّٱىذا هنٌي عن الشرؾ   َّ ىه مه  جه ين ىن
 .دعوة للتوحيد  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي

 يدؿ على أَف كل ـبلوؽ يعلو بالتوحيد. المسألةُالعاشرة:
 ( يدؿ عليو ما تقدـ.َوالص َردُُقولو: ) المسألةُالحاديةُعشرة:
ُعشرة: ُالثانية يدؿ على جواز قتل ما تقدـ إذا حصلت منها  المسألة

ـ إذا صاؿ من أذية؛ ألهَنا تكوف يف حكم الصائل, فإذا كاف جيوز قتل بٍت آد
وىكذا ولكن  ذى أىل البيت من النمل جيوز قتلوباب أوىل الدواب فمثبًل لو تأ

 ار.ب أْف يقتل بالنَ جيتن
  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ُِىَي?ُُ-ُٖٙٔٔ َُصْيُد ُاَلضَُّبُع ُِلَجاِبٍر: ُقُ ْلُت ُقَاَل: ُأَِبيَُعمَّاٍر ُِاْبِن َوَعْن
ُنِْعمَُ ُوسلمُ,قَاَل: ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوُل ُقَاَلُو َُرَواُهُُ?قُ ْلُت: ُنِْعَم قَاَل:

ُ.َُأْحَمُد,َُواْْلَْربَ َعَةَُوَصحََّحُوُاَْلُبَخاِري ,َُواْبُنُِحبَّانَُ
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رضبو اهلل ىذا اغبديث يف كتاب األطعمة؛ لبياف: جواز أكل  ساؽ اؼبصنِّفُ 
  الضبع.

قَاَل:ُ( يعٍت: إذا صيدناه نأكلو؟ )ُبُعَُصْيُدُِىَي?قُ ْلُتُِلَجاِبٍر:ُاَلضَُّقولو: )
 .(نِْعمَُ

 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 
ُاْلولى: ُِلَجاِبرٍُقولو: ) المسألة ( يدؿ على أَف التابعيُت رضبهم اهلل قُ ْلُت

 يعرفوف قدر علم الصحابة رضي اهلل عنهم, ومن فقهاء الصحابة جابر.
يدؿ على صبع الصحابة رضي اهلل عنهم العلم الغزير مع  المسألةُالثانية:

قصر الزمن الذي ىم فيو؛ فجابر رضي اهلل عنو من صغار الصحابة مث أصبح 
 من كبار اؼبفتُت منهم.

( يدؿ على أَف ما أشكل على اَلضَُّبُعَُصْيُدُِىَي?قولو: ) المسألةُالثالثة:
 من غَتىا.اؼبسلم جيب أْف يسأؿ عنو سواء من األطعمة أو 

 يدؿ على ربري السلف رضبهم اهلل على حلِّ األكل. المسألةُالرابعة:
ُالخامسة: ُِىَي?يدؿ قولو: ) المسألة َُصْيُد ( أَف حَل الضبع كاف اَلضَُّبُع

 بِّ صلى اهلل عليو وسلم لوجود ناب فيو.من عهد النَ  الَناسمشِكٌل عند بعض 
ُالسادسة: ُقولو: ) المسألة ( ىذا من جوامع الكلم اليت يعطى نِْعمَُقَاَل:

 بوة فتوى بكلمة واحدة.اؼبرء إياىا إذا قرب من مشكاة النُّ 
َُرُسوُلُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلمقولو: ) المسألةُالسابعة:  ?قُ ْلُت:ُقَاَلُو

( يدؿ أيضًا على شدة ربري السلف يف حلِّ األطعمة؛ إْذ سأؿ ىل قَاَل:ُنِْعمَُ
 صلى اهلل أباحو ليأكلو قاؿ: نعم. الَنبُّ 
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ُالثامنة: يدؿ على رحابة صدر الصحابة رضي اهلل عنهم؛ إْذ ؼبا  المسألة
صلى اهلل عليو وسلم وليس باجتهادؾ مل يعنفو بل  بِّ سئل بأَف ىذا ىو قوؿ النَ 

 أخربه قاؿ: نعم.
وه يدؿ على أَف الصحابة رضي اهلل عنهم يفتوف دبا ظبع المسألةُالتاسعة:

بِّ صلى اهلل عليو وسلم وىذا يدؿ على فضلهم؛ إْذ نقلوا العلم لنا فلو من النَ 
سكت جابر مثبًل عن ىذا اغبكم ؼبا علمنا ىل ىو حبلؿ أـ ال؟ وكذا بقية 

 األحكاـ.
ُِحبَّانَُقاؿ: ) َُواْبُن ُاَْلُبَخاِري , َُوَصحََّحُو َُواْْلَْربَ َعَة َُأْحَمُد, ( وذكر َرَواُه

لو لرفع اإلشكاؿ فيمن قاؿ أنو ؿبـر أي: الضبع وأف  البخارييح تصح اؼبصنفُ 
 صلى اهلل عليو وسلم فيو أكل الضبع.* الَنبُّ ىذا حديث صحيح أباح 
 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ُعنهُ-ُٖٚٔٔ ُاهلل ُرضي ُُعَمَر ُِاْبِن َُوَعْن ُفِذ,ُما: ُاَْلُقن ْ َُعْن ُُسِئَل أَنَُّو
فَ َقاَلَُشْيٌخُِعْنَدُه:َُسِمْعَتُأَبَاُُاآلية,  َّ ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ُّٱفَ َقاَل:ُ

ُ ُفَ َقاَل: ُوسلم ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَلنَِّبيِّ ُِعْنَد ُذََكَر ُيَ ُقوُل: ُِمْنُ))ُىَريْ َرَة ِخْبثََة
 .َأْخَرَجُوَُأْحَمُد,َُوأَبُوَُداُوَد,َُوِإْسَناُدُهَُضِعيفٌُُ((اَْلَخَباِئثُِ

رضبو اهلل ىذا اغبديث يف كتاب األطعمة؛ لبياف: حكم أكل  ساؽ اؼبصنِّفُ 
 القنفذ.

ُُسِئلَُقاؿ: ) ُفذُِ( ابن عمر رضي اهلل عنهما )أَنَُّو ُاَْلُقن ْ ( أي: سئل عن َعْن
أكل غبم القنفذ, والقنفذ: دويبٌة صغَتٌة زبتبئ ربت شوؾ إذا رأت عدوىا 

َُشْيٌخُُ,اآلية  َّ ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ُّٱ فَ َقاَل:اطلقتو عليو, ) فَ َقاَل
ُصلىُاهللُعليوُوسلمُفَ َقاَل:ُ ِعْنَدُه:َُسِمْعَتُأَبَاُُىَريْ َرَةُيَ ُقوُل:ُذََكَرُِعْنَدُاَلنَِّبيِّ
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ُاَْلَخَباِئثُِ ُِمْن َأْخَرَجُوُ. )-أي: القنفذ  -( أي: قبسة من النجاسات ِخْبَثَة
 (.َأْحَمُد,َُوأَبُوَُداُوَد,َُوِإْسَناُدُهَُضِعيفٌُ

  مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 
ُفذُِقولو: ) المسألةُاْلولى: ُُسِئَلَُعْنُاَْلُقن ْ ( يدؿ على حرص الصحابة أَنَُّو

 رضي اهلل عنهم على أمور الدين ومن ذلك األطعمة.
ُالثانية: ُفذُِقولو: ) المسألة ُاَْلُقن ْ َُعْن ُُسِئَل ( يدؿ على أَف أكل غبم أَنَُّو

عهد الصحابة رضي اهلل عنهم, وسبب اإلشكاؿ يف  القنفذ كاف مشكبًل من
 ذلك؛ ألهَنا قيل تأكل النجاسات وألَف شكلها مستخبث.

( يدؿ على َّ ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ُّٱ فَ َقاَل:قولو: ) المسألةُالثالثة:
 أَف األصل يف األطعمة اغبلُّ.

ُالرابعة: يدؿ على أَف الصحابة يستدلوف بفتواىم على الكتاب  المسألة
 ة.نَ والسُّ 

ُالخامسة: لضعف ىذا اغبديث يبقى حكم أكل القنفذ على  المسألة
األصل وىو اإلباحة استدالاًل هبذه اآلية؛ ألنَو مل يثبت أهنا تأكل النجاسات 

 واألشجار وتأكل أيضاً اغبيات.
َُشيُْقولو: ) المسألةُالسادسة: ُِعْنَدهُُفَ َقاَل ( يدؿ على حرص الصحابة ٌخ

 رضي اهلل عنهم يف ذكر ما اجتمع من األدلة يف اؼبسألة الواحدة.
ُالسابعة: ُِعْنَدهُُقولو: ) المسألة َُشْيٌخ ( يدؿ على أَف صبيع فئات فَ َقاَل

 الصحابة رضي اهلل عنهم من شيوخ وصبياف حريصوف على العلم.
ُالثامنة: ُقولو: ) المسألة ُوسلمذََكَر ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَلنَِّبيِّ فَ َقاَل:ُ ِعْنَد

 ( يدؿ على أَف من الدواب ما ىو قبس ومنها ما ىو طاىر.ِخْبَثَةُِمْنُاَْلَخَباِئثُِ
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 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُٖٔٔٛ-ُ ُاَللَِّوُُ َُرُسوُل ُنَ َهى ُقَاَل: ُهَما َُعن ْ ُاَللَُّو َُرِضَي ُُعَمَر ُِاْبِن َوَعْن

ُاهلل ,ُُصلى ُالنََّساِئي  ُِإَّلَّ َُاْْلَْربَ َعِة َُأْخَرَجُو َُوأَْلَبانَِها َلِة ُاَْلَجَّلَّ َُعْن ُوسلم عليو
ُ.َوَحسََّنُوُاَلت ِّْرِمِذيُ 

رضبو اهلل ىذا اغبديث يف كتاب األطعمة؛ لبياف: ربرمي أكل  ساؽ اؼبصنِّفُ 
 غبم اعببلَلة.
َلةُِنَ َهىَُرُسوُلُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلمُعَُقاؿ: ) ( اعببلَلة: ىي ْنُاَْلَجَّلَّ

 (.َوأَْلَبانَِهااغبيوانات اليت تأكل النجاسات )
 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 

ُاْلولى:  َُعْنُقولو: ) المسألة ُوسلم ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوُل نَ َهى
َلةُِ من أكل  ( يدؿ على ربرمي أكل غبم البهيمة اليت جيوز أكلها إذا أكثرتاَْلَجَّلَّ

 النجاسات.
ُالثانية: الضابط يف اعببلَلة ليس بعدد األياـ اليت تأكل فيها  المسألة

 النجاسات وإمنا إذا كانت النجاسات ىي الغالبة على طعامها.
لئلنساف؛ إْذ أنو مل يبح لو ما يلوث  سبحانو يدؿ على اهلل المسألةُالثالثة:

 جسده.
ُالرابعة: يدؿ على أَف األطعمة تؤثر يف بٍت آدـ بنجاستها أو  المسألة
 بنوعها أو غَت ذلك.

 ( يدؿ على ربرمي شرب لنب اعببلَلة.َوأَْلَباِنَهاقولو: ) المسألةُالخامسة:
إذا أكلت البهيمة من اعببلَلة وأردنا تطَتىا لكي نأكل  المسألةُالسادسة:

األياـ بأْف تأكل الطاىر غبمها أو نشرب لبنها فالضابط يف ذلك ليس بعدد 
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مثبًل ثبلثة أياـ, وإمنا بزواؿ الرائحة الكريهة والننت فإذا زالت الرائحة الكريهة من 
 لبنها تكوف  طاىرة وليست جبلَلة.

مثاؿ ذلك: لو أَف يف البيت دجاجًة واعتادت أكل النجاسات ال جيوز 
 وز أكلهات فأصبحت تأكل الطاىر جيأكلها, وإذا ابعدناىا عن النجاسا

 وىكذا.*
 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ُِفيُِقصَِّةُاَْلِحَماِرُاَْلَوْحِشيُُِّ-َوَعْنُأَِبيُقَ َتاَدٌةُرضيُاهللُعنوُُ-ُٜٖٔٔ
ُ.فََأَكَلُِمْنُوُاَلنَِّبي ُصلىُاهللُعليوُوسلمُُمت ََّفٌقَُعَلْيوُُِ-

ز أكل رضبو اهلل ىذا اغبديث يف كتاب األطعمة؛ لبياف: جوا ساؽ اؼبصنِّفُ 
 اغبمار الوحشي.

ُاَْلَوْحِشيُِّقاؿ: ) ُاَْلِحَماِر بِّ صلى اهلل عليو يف سفر النَ  :وذلك (ِفيُِقصَِّة
وسلم مع صحابتو إىل مكة, وكاف أبو قتادة ليس ؿبرمًا والصحابة ؿبرموف مع 

بِّ صلى اهلل عليو وسلم فأبصر ضبارًا وحشيًا فنحره, مث أتى بعضدي اغبمار النَ 
 (.فََأَكَلُِمْنُوُاَلنَِّبي ُصلىُاهللُعليوُوسلمصلى اهلل عليو وسلم ) بِّ النَ إىل 

  مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 
( يدؿ على جواز أكل ِفيُِقصَِّةُاَْلِحَماِرُاَْلَوْحِشيُِّقولو: ) المسألةُاْلولى:

اغبمار الوحشي, وقد ساؽ بعض أىل العلم اإلصباع على ذلك كالوزير بن 
 ة رضبو اهلل.ىبَت 

يدؿ ىذا اغبديث على التفريق بُت اغبيوانات وإْف كانت  المسألةُالثانية:
يف أصل اؼبسمى واحدًا فهنا ضبار لكن جيوز أكلو لكونو وحشياً, وىناؾ ضباٌر 
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 خس حس  جس  ُّٱآخر وىو األىلي ال جيوز أكلو, وىذا يدؿ على قولو سبحانو: 
 .حراـٌ خيتار لعباده ىذا حبلٌؿ, وىذا  َّ حصخص مس

يدؿ على أَف اإلسبلـ خيتار ما ىو طيب لئلنساف, فأباح  المسألةُالثالثة:
 اغبمار الوحشي لكونو يأكل الطيبات وليس مستقبحاً.

ُصلىُاهللُعليوُوسلمقولو: ) المسألةُالرابعة: ( يدؿ على فََأَكَلُِمْنُوُاَلنَِّبي 
 وسلم منو.صلى اهلل عليو بِّ النَ إباحة اغبمار الوحشي؛ ألكل 

ُالخامسة: صلى اهلل عليو وسلم بِّ النَ يدؿ على حسن تعليم  المسألة
 لصحابتو وترسيخ العلم يف أذىاهنم؛ فأشار إىل اعبواز بالفعل وىو األكل.

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:مث بعد ذلك 
ُنَُُ-ُٓٗٔٔ ُقَاَلْت: َها َُعن ْ ُاَللَُّو َُرِضَي َُبْكٍر ُأَِبي ُبِْنِت َُأْسَماِء َحْرنَاَُوَعْن

 .ُمت ََّفٌقَُعَلْيوُُِ.ليوُوسلمُفَ َرساً,ُفََأَكْلَناهَُُعَلىَُعْهِدَُرُسوِلُاَللَِّوُصلىُاهللُع
 رضبو اهلل ىذا يف كتاب األطعمة؛ لبياف: حلِّ أكل الفرس. ساؽ اؼبصنِّفُ 

 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 
ُاْلولى: َُرُسُوقوؽبا: ) المسألة َُعْهِد َُعَلى ُعليوَُنَحْرنَا ُاهلل ُصلى ُاَللَِّو ِل

( يدؿ على إباحة غبم الفرس؛ إْذ كاف الصحابة يأكلونو والوحي وسلمُفَ َرساًُ
 ينزؿ ومل حيرـْ ذلك.

يدؿ على جواز أكل غبم بعض اغبيوانات وإف كاف شبنها  المسألةُالثانية:
 غالياً؛ فالفرس غاٍؿ وأباحو اإلسبلـ.

ُالثالثة: لئلنساف؛ إْذ  - سبحانو وتعاىل - يدؿ على تكرمي اهلل المسألة
 أباح لو ما ىو غاٍؿ كالفرس, وأباح لو أيضاً ما ىو زىيد كاعبراد.
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يدؿ على أَف الفرس وإف كاف حُيْتاُج إليو يف الغزو والركوب  المسألةُالرابعة:
 لكن ال دينع حلُّ ذلك.
بوىا يدؿ على أَف اػبيل من أنواع اغبيوانات اليت جيوز رك المسألةُالخامسة:

واستخدمها وأكلها, ومنها ما تركب وال تأكل كالبغاؿ واغبمَت, ومنها تأكل 
 وال تركب كالشاة.*

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُأُُُ-ُٔٗٔٔ ُقَاَل: ُهَما َُعن ْ ُاَللَُّو َُرِضَي َُعبَّاٍس ُِاْبِن ُاَلضَّبُ كَُِوَعْن َعَلىُُلَّ

ُ.َفٌقَُعَلْيوَُِماِئَدِةَُرُسوُلُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلمُُُمت َُّ
رضبو اهلل ىذا اغبديث يف األطعمة؛ لبياف: إباحة أكل  ساؽ اؼبصنِّفُ 

.  الَضبِّ
ُاَلضَّبُ كُِأُُقاؿ: ) : دويبة تعيش يف الصحراء ؽبا ذيٌل خشٌن, لَّ ( الَضبُّ

 (َعَلىَُماِئَدِةَُرُسوُلُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلم)
 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 

, ويدؿ ( يدؿ على إباحة ألَُّاَلضَّبُ كُِأُُقولو: ) اْلولى:المسألةُ كل الَضبِّ
, َوَرُسوُؿ فَاْجتَػَرْرتُُو َفَأَكْلُتوُ ))عليو أيضًا أَف خالد بن الوليد رضي اهلل عنو قاؿ: 

َهٍِت   .((الَلِو َصَلى الَلُو َعَلْيِو َوَسَلَم يَػْنظُُر ِإََلَ فَػَلْم يَػنػْ
ُ ُالثانية: ُوسلمولو: )قالمسألة ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوُل َُماِئَدِة ( َعَلى

من األكل  الَناسصلى اهلل عليو وسلم؛ إْذ كاف ديكن بِّ النَ يدؿ على تواضع 
 معو على مائدتو صلى اهلل عليو وسلم.

ُالثالثة: يدؿ على أَف من سنن العظماء إكراـ الضيوؼ على  المسألة
 موائدىم.
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ُالرابعة: ملَْ ))النبُّ صلى اهلل عليو وسلم مل يأكل الَضبُّ وقاؿ:  المسألة
على أَف  وأكل الصحابة أمامو؛ فدؿَ  ((, َفَأِجُدين أََعافُوُ َيُكْن بَِأْرِض قَػْوِمي

 سكوتو على أمر يدؿ على إباحتو.
ُالخامسة: يدؿ على أَف األكل اؼبباح ال يُػْلَزـْ اؼبرُء على أكلو,  المسألة

 اح ومل يأكلو النبُّ صلى اهلل عليو وسلم وأكلو منو الصحابة.فالَضبُّ مب
  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ُطَِبيبًاَُسَأَلَُرُسوَلُُ-ُٕٗٔٔ َُُأنَّ َوَعْنَُعْبِدُاَلرَّْحَمِنُْبِنُُعْثَماَنُاَْلُقَرِشي 
.ُفَ نَ َهىَُعْنُقَ ْتِلَهاُ?اَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلمَُعْنُاَلضِّْفدَِعَُيْجَعُلَهاُِفيَُدَواءٍُ

ُ.َأْخَرَجُوَُأْحَمُد,َُوَصحََّحُوُاَْلَحاِكمُُ
ذا اغبديث يف كتاب األطعمة؛ لبياف: ربرمي أكل رضبو اهلل ى ساؽ اؼبصنِّفُ 

 الضفدع.
  مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 

َسَأَلَُرُسوَلُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلمقولو: ) المسألةُاْلولى: ( َأنَُّطَِبيباًُ
 يدؿ على أَف الطَب منذ الِقَدـ, ولكنو خيتلف بإمكانات كل زماف.

( يدؿ على َرُسوَلُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلم َألَُسَُقولو: ) المسألةُالثانية:
أَف العامل الشرعي أفضل من الطبيب؛ إْذ الطبيب يسأؿ العامل عن حكٍم يف 

 الدين.
 أَف من فقد العلم فهو جاىل ولو كاف طبيباً. الثالثة: المسألة

للعامل أشدُّ من حاجتهم إىل  الَناسيدؿ على أَف حاجة  المسألةُالرابعة:
 الطبيب؛ فالطبيب ىنا احتاج للعامل وال عكس.
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فوس؛ بِّ صلى اهلل عليو وسلم يف النُّ يدؿ على مكانة النَ  المسألةُالخامسة:
وىكذا سُبْلُك   وتسألو اؼبرأة ويسألو الكافرويسألو األعرايب فيسألوه الطبيب

 حي جي يه ىه مه جه ين ُّٱ :قاؿ سبحانو القلوب حبسن اػبلق
 .  َّخيمي

ُالسادسة: َُدَواءٍُيدؿ قولو: ) المسألة ُِفي َُيْجَعُلَها ُاَلضِّْفدَِع ( يدؿ ?َعْن
إْذ ذاؾ أف فيها  النَاسعلى أَف تقدـ الطبُّ منذ زمن, فهذه دويبة برمائية عرؼ 

 دواٌء.
َُدَواءٍُ: قولو: )السابعة المسألة ( يدؿ على جواز وضع ما ىو ?ِفي

 دوية وغَت ذلك.مستخبٌث يسَتاً يف األ
ُالثامنة: ُقَ ْتِلَهاقولو: ) المسألة ( وىذا ىو الشاىد, يدؿ على فَ نَ َهىَُعْن

 أكلها؛ ألف أكلها ال ربرمي أكل الضفدع؛ ألنَو ؼبا هنى عن قتلها دَؿ على ربرمي
 بعد قتلها لكنو هنى قتلها. يباح إاَل 

ُالتاسعة: ال  النَاسيدؿ على عظمة اإلسبلـ؛ إْذ ما فيو حاجة  المسألة
 دواؤه. النَاسيأكل لئبل يفٌت فيعدـ 

يدؿ على أَف الضفدع ليس من أنواع اغبيوانات البحرية  العاشرة: المسألة
 فلو كانت منو ألبيح.

ا يعيش يف الرب والبحر, ما كاف مثل الضفدع فبَ  الحاديةُعشرة: المسألة
 القواقع اليت تعيش منو: ما حيـر أكلو كالضفدع, ومنو: ما يباح أكلو مثل ما يف

 على السواحل, وكذا حيواف السرطاف الصغَت الذي يعيش على الساحل.*
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 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
بَاِئحُُِبَابُُ)  (اَلصَّْيِدَُوالذَّ

 الصيُد: ىو قتُل اغبيواِف اؼبأكوِؿ اؼبتوحِش.
 الذبائح: قطُع اغبلقوـِ واؼبري إذا كاف الذابُح من أىل الذكاِة.

ة, واإلصباع. فمن الكتاب قولو نَ دَؿ على حلِّ الصيِد الكتاب, والسُّ وقد 
ومن  َّ يل ىل مل خل ُّٱوقولو سبحانو: , َّ حسخس جس مخ ُّٱسبحانو: 

يف الباب, ودَؿ اإلصباع على إباحة الصيد  ة األحاديث اليت ساقها اؼبصنفُ نَ السُّ 
 إذا مل يشغل عن طاعة اهلل سبحانو.

َعْنُأَِبيُُىَريْ َرَةُرضيُاهللُعنوُقَاَل:ُقَاَلَُرُسوُلُاَللَِّوُصلىُاهللُُ-ُٖٗٔٔ
َُكْلبَُ))عليوُوسلمُ َُكْلباً,ُِإَّلَّ َزرٍْع,َُأْوَُصْيٍد,َُأْوَُماِشَيٍة,ُِانْ تَ َقَصُِمْنَُُمِنُاتََّخَذ

ُُكلَُّيَ ْوٍمُِقيَراطٌُ  .ُمت ََّفٌقَُعَلْيوُُِ((َأْجرِِه
رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الصيد؛ لبياف: إباحة الصيد  ساؽ اؼبصنِّفُ 

 بالكلب.
  مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 

َُكْلباًُقولو: ) المسألةُاْلولى: تَػٌَت َكْلًبا)) :( ويف روايةَمِنُاتََّخَذ فيدؿ  ((َمْن اقػْ
دبفهومو على ربرمي بيع وشراء الكلب, وإمنا يقتٌت أي: إذا ُوِجَد يف الصحراء 

 ُأِخَذ لؤلمور اؼبباحة فيو يف استخدامو.
َُكْلباًُقولو: ) المسألةُالثانية: ( يدؿ على أَف من ازباذ الكبلب ما َمِنُاتََّخَذ

 ىو حبلٌؿ, وما ىو ؿبرـٌ كما سيأيت.
َُكْلبَُقولو: ) المسألةُالثالثة: ُِإَّلَّ َُكْلباً, ُاتََّخَذ ( يدؿ على إباحة َزرْعٍَُُمِن

 ازباذ الكلب ألمور ثبلثة:
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األمر األوؿ: ازباذه غبراسة الزروع من أذية اآلدميُت, أو البهائم كالثعالب 
 وكبوىا.

ُالرابعة: َُكْلبَُقولو: ) المسألة ( يدؿ على تسخَت اهلل سبحانو َزرْعٍُُِإَّلَّ
 ات اإلنساف.للكلب يف حراسة فبتلك
ُالخامسة: َُصْيدٍُقولو: ) المسألة ( وىو الشاىد يدؿ على جواز ازباذ َأْو

 الكلب للصيد.
ُالسادسة: يدؿ على جواز تربية الكلب إذا ازبذه اإلنساف  المسألة

 للصيد.
ُالسابعة: يدؿ على تفضيل البهائم اؼبتعلمة على اعباىلة فهنا  المسألة

الذي ال يصلح لذلك ال جيوز ازباذه, قاؿ  الصيد اؼبدرب يباح ازباذه, والكلب
فإذا كاف ىذا التفضيل يف العلم بُت البهائم  َّ نيىي مي زي ري ُّٱسبحانو: 

 فمن باب أوىل أَف اإلنساف العامل يُفَضل على غَته!

( يدؿ على جواز ازباذ الكلب غبماية َماِشَيةٍَُُأوُْقولو: ) المسألةُالثامنة:
 وغَتمها من أذية اآلخرين من بٍت آدـ أو غَتىم.اؼباشية من الغنم, والدجاج 

ُالتاسعة: يدؿ على تسخَت اهلل عز وجل للبهائم ألبعاد أذية  المسألة
بعضها عن بعض وضباية ما حيتاجو اآلدمي, فالكلب مثبًل يطرد الثعلب من 

 األذية وىكذا.
ُالعاشرة: ُِقيَراقولو: ) المسألة ُيَ ْوٍم ُُكلَّ َُأْجرِِه ُِمْن ( يدؿ على طٌُِانْ تَ َقَص

 ربرمي تربية الكبلب لغَت ما تقدـ.
ُ ُعشرة: ُالحادية ُيَ ْومٍُ)ُقولو:المسألة ُُكلَّ َُأْجرِِه ُِمْن والعياذ  - (ِانْ تَ َقَص

يدؿ على اإلمث الكبَت اغباصل بًتبية الكبلب, ومن اغبكم يف ُ(ِقيَراطٌُ)ُ-باهلل 
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قباسة مغَلظة ال يوجد ذلك: أهَنا سبنع دخوؿ اؼببلئكة للبيوت, وأَف قباسة ريقها 
 يف ضرر ريقها شيء من بقية البهائم.

يدؿ على أَف اإلنساف يف يومو وليلتو يزاد لو من  المسألةُالثانيةُعشرة:
 حسناتو, أو ينقص من سيئاتو.

ُعشرة: ُالثالثة ُِقيَراطٌُقولو: ) المسألة ُيَ ْوٍم ُُكلَّ َُأْجرِِه ُِمْن ( يدؿ ِانْ تَ َقَص
سنات للمسلم؛ إْذ نقصاف كل يـو من أجره قَتاط يدؿ على كـر اهلل يف كثرة اغب

 على كثرة األجر.
ُعشرة: ُالرابعة واعبمع  ((ِقَتَاطَافِ ))( ويف رواية: ِقيَراطٌُقولو: ) المسألة

بينهما أَف اهلل عز وجل أخرب نبينو صلى اهلل عليو وسلم بأنَو ينقص كل يـو 
 قَتاط, مث أخرب بأنَو ينقص قَتاطاف.

ُا ُعشرة:المسألة يدؿ على اإلنساف قد خيسر حسنات كثَتة  لخامسة
 بسبب البهائم.

 يدؿ على زيادة ونقص اإلدياف خبلفاً للمرجئة.* المسألةُالسادسةُعشرة:
 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ُبِنَُحاِتٍمُرضيُاهللُعنوُقَاَل:ُقَاَلُِليَُرُسوُلُاَللَِّوُُ-ُٗٗٔٔ َوَعْنَُعِديِّ
ُ ُوسلم ُعليو ُاهلل َُأْمَسَكُ))صلى ُفَِإْن ُاَللَِّو, ُاْسَم ُفَاذُْكِر َُكْلَبَك َُأْرَسَلَت ِإَذا

ُُ.َكْلُِمْنُوَُفُكْلوُُأَُْعَلْيَكُفََأْدرَْكَتُوَُحيًّاُفَاْذَبْحُو,َُوِإْنَُأْدرَْكَتُوَُقْدُقُِتَلَُوَلْمُيُُ
ُتَْأُكلُْ َُفََّل ُقُِتَل َُوَقْد َرُه َُغي ْ َُكْلًبا َُكْلِبَك َُمَع َُوَجْدَت َُتْدِريُفَُُ,َوِإْن ََُّل ِإنََّك

ُُ.أَي َُّهَماُقَ تَ َلوُُ
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َُتِجْدُ ُفَ َلْم َُغاَبَُعْنَكُيَ ْوماً, ُفَِإْن ُاَللَِّو, ُاْسَم ُرََمْيَتَُسْهَمَكُفَاذُْكِر َوِإْن
ُأَثَ َرَُسْهِمَكَُفُكْلُِإْنُِشْئَت,َُوِإْنَُوَجْدَتُوَُغرِيقاًُِفيُاَْلَماِء,َُفََّلُتَْأُكلُْ ُ((ِفيِوُِإَّلَّ

 .َلْيِو,َُوَىَذاَُلْفُظُُمْسِلمٍُُمت ََّفٌقُعَُ
رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الصيد والذبائح؛ لبياف: ماذا  ساؽ اؼبصنِّفُ 

 نصنع باؼبصيد بعد صيده باعبارحة من الكبلب أو باحملدد؟
  مسائل: عَدةىذا اغبديث يدؿ على 

َُكْلَبكَُقولو: ) المسألةُاْلولى: شروط إباحة ( يدؿ على أَف من ِإَذاَُأْرَسَلَت
الصيد بالكلب أْف يكوف معلماً, ومن تعليمو أنَو يسًتسل إذا أُْرِسَل, وينزجر إىل 

 انزجر.
( يدؿ على جواز نسبة اغبيواف وإْف كاف دنئاً َكْلَبكَُقولو: ) المسألةُالثانية:

 لبٍت آدـ, فيقاؿ: ىذا كلبك وىذه ىرتك وكبو ذلك.
ُاْسمَُقولو: ) المسألةُالثالثة: ( يدؿ على أَف من شروط إباحة اَللَّوُُِفَاذُْكِر

 زت رت ُّٱالصيد بالكبلب وكبوىا أْف يذكر اسم اهلل, وكما قاؿ سبحانو: 
 .َّ زث رث يت  ىت نت مت

سبحانو  -( يدؿ على قدرة اهلل فَِإْنَُأْمَسَكَُعَلْيكَُقولو: ) المسألةُالرابعة:
 بإفهاـ ىذا اغبيواف بأنَو يصيد لك. - وتعاىل

( ىذا ىو الشاىد األوؿ, فََأْدرَْكَتُوَُحيًّاُفَاْذَبْحوُُقولو: ) المسألةُالخامسة:
 أي: أَف الكلب إذا صاد وكاف اؼبصيُد حياً جيب أف يذبح.

ُيُُقولو: ) المسألةُالسادسة: َُوَلْم ُقُِتَل َُقْد َُأْدرَْكَتُو ُِمْنوُُأَُْوِإْن ( ىذا ىو َكْل
 اج إىل تذكية.القسم الثاين وىو إذا قتَل الكلُب الصيَد فهنا ال حيت



23 
 

( استدؿ بو بعض أىُل العلم على َكْلُِمْنوُُأَُْوَلْمُيُُقولو: ) المسألةُالسابعة:
أَف الكلَب وما يف معناه إذا أكل من اؼبصيد بعد قتلو أو قبل قتلو ال حيل أكلو, 
والرَاجح: أنَو إذا أكلو بعد قتلو ال حيل وعليو يدؿ حديث أيب ثعلبة اػبشٍت, 

 ديث الباب وحديث أيب ثعلبة وإليو ذىب ابن القيم.وفيو صبو بُت ح
ُالثامنة: َرهُُقولو: ) المسألة َُغي ْ َُكْلًبا َُكْلِبَك َُمَع َُوَجْدَت ( يدؿ على َوِإْن

 تفضيل الكلب اؼبعلم على الكلب اعباىل.
يدؿ على أَف الكلب اعباىل يضر على الكلب اؼبعلم يف  المسألةُالتاسعة:

 حـر أكل اؼبصيد فدَؿ على ضرر الصحبة صحبتو؛ إْذ صحبتو كما سيأيت
 السيئة.

( يدؿ على أَف اشًتاؾ اعباىل والعامل َفََّلُتَْأُكلُْقولو: ) المسألةُالعاشرة:
 يف اؼبصيد من الكبلب نغلب فيو جانب اغبظر.

ُقَ تَ َلوُُقولو: ) المسألةُالحاديةُعشرة: َُتْدِريُأَي َُّهَما ( يدؿ على فَِإنََّكََُّل
الكلب اعباىل الذي مل يتعلم الصيد, فإذا كاف ىذا ُفضَِّل يف ربرمي أكل صيد 

 الكبلب فما ظَنك بطالب العلم من البشر يفضل بالتعليم!
ُعشرة: ُالثانية َُسْهَمكَُقولو: ) المسألة ُرََمْيَت ( يدؿ على جواز َوِإْن

 الصيد باحملدد.
 سميةالتَ ( يدؿ على جوب فَاذُْكِرُاْسَمُاَللَّوُِقولو: ) المسألةُالثالثةُعشرة:

 عند إرساؿ احملدد مثل: البندقية وما يف معناىا.
( يدؿ على أَف َغْيَبَة فَِإْنَُغاَبَُعْنَكُيَ ْوماًُقولو: ) المسألةُالرابعةُعشرة:

ليس ؿبددًا بزمن يف غيبتو, فلو غاب  ((يَػْوَمُِتَ ))اؼبصيد اجملروح يومًا ويف رواية: 
 بعد طبسة أياـ جيوز أكلو بالشرط اآليت وىي:طبسة أياـ مث وجدتو ميتاً 
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ُالخامسةُعشرة: َُسْهِمَكَُفُكلُْقولو: ) المسألة ُأَثَ َر ُِإَّلَّ ُِفيِو َُتِجْد ( فَ َلْم
 ب موت الصيد ىو رميك يأكل, وإاَل يدؿ على دقة اإلسبلـ, فإذا كاف سب

 فبل.
( اَْلَماِءَُفََّلُتَْأُكلَُْوِإْنَُوَجْدَتُوَُغرِيقًاُِفيُقولو: ) المسألةُالسادسةُعشرة:

 يدؿ على أَف اؼبنخنق باؼباء من الطيور وغَتىا ال جيوز أكلو.
يدؿ على اىتماـ اإلسبلـ حبلِّ اؼبطعم, فما فيو  المسألةُالسابعةُعشرة:

شبهة من موتو بالغرؽ أو باشًتاؾ كلب آخر معو ال يؤكل, فيجب على اؼبسلم 
 *و. ما تيقن حلَ أالَ يدخل يف بطنو إاَل 

 ألفاظ كثَتة. عَدة( ولو ُمت ََّفٌقَُعَلْيِو,َُوَىَذاُلَْفُظُُمْسِلمٍُقاؿ: )
   قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

رضيُاهللُعنوُقَاَل:َُسأَْلُتَُرُسوَلُاَللَِّوُصلىُاهللَُُوَعْنَُعِديُ ُ-ُ٘ٗٔٔ
ُاَْلِمْعَراضُِ َُصْيِد َُعْن ُوسلم ُعليو ?ُ ُ))فَ َقاَل: ِه ُِبَحدِّ َُأَصْبَت َُوِإَذاُِإَذا َفُكْل,

 اَْلُبَخاِريُ  َرَواهُُُ((َل,ُفَِإنَُّوَُوِقيٌذ,َُفََّلُتَْأُكلُْتََُأَصْبَتُِبَعْرِضِو,ُفَ قَُ
رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الصيد؛ لبياف: حكم الصيد  ساؽ اؼبصنِّفُ 

 باؼبعراض.
ُاَْلِمْعَراقاؿ: ) َُصْيِد َُعْن ُوسلم ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوَل ( ?ضَُِسأَْلُت

يعٍت: عن الصيِد باؼبعراِض, واؼبعراُض: عصى طويلة يف رأسها ؿبدد كالسهم 
 جيرح.
هُُِفَ َقاَل:) ُِبَحدِّ َُأَصْبَت َُأَصْبَتُ( يعٍت: مع رأسو وجرح )ِإَذا َُوِإَذا َفُكْل,

 ( .َل,ُفَِإنَُّوَُوِقيٌذ,َُفََّلُتَْأُكلُْتَُفَ قَُ( أي: بعرض العصى ضربتو ضرباً )ِبَعْرِضوُِ
  مسائل: عَدةديث يدؿ على وىذا اغب
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َُعْنُ: قولو: )اْلولى المسألة ُوسلم ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوَل َسأَْلُت
( يدؿ على حرص الصحابة رضي اهلل عنهم على حلِّ اؼبأكِل, َصْيِدُاَْلِمْعَراضُِ

 فيسألونو حىت ولو الشيء اليسَت.
هُِقولو: ) المسألةُالثانية: يدؿ على جواز الصيد دبا ىو ( ِإَذاَُأَصْبَتُِبَحدِّ

 ؿبدد مثل: البندقية أو السهم وغَت ذلك.
ُالثالثة: ( ىذا األمُر لئلباحة يعٍت: إف شئَت َفُكْل؛ َفُكلُْقولو: ) المسألة

 فدؿ على جواز أكل ما صيد باؼبعراض وما يف حكمو.
اختلف أىُل العلِم يف الصيد بالبندقية ىل يشًتط خروج  المسألةُالرابعة:

 من اؼبصيد أـ لو ضربو يكفي؟ على قولُت: الدـِ 
 القوؿ األوؿ: استدلوا هبذا اغبديث أنو ال يلـز َجرُْح اؼبصيِد.

؛ لئبل يكوف موقوذٌة وىذا فيو صبٌع بُت اآلية  القوؿ الثاين: يلـز خروُج الدـِ
 وبُت اغبديث.

ُفَ ُقِتلَُقولو: ) المسألةُالخامسة: أَف رمَي  ( يدؿ علىَوِإَذاَُأَصْبَتُِبَعْرِضِو
 اغبيواف غَُت اؼبقدور عليو باؼبثقل أو صدمو بالسيارة مثبلً ال حيلُّ أكَلو.

( يدؿ على أنو إذا أصابو دبثقٍل ومل ديت مث فَ ُقِتلَُقولو: ) المسألةُالسادسة:
 ذكيتو جيوز أكلو.

ن ( يدؿ على أَف اغبكمَة مفَِإنَُّوَُوِقيٌذ,َُفََّلُتَْأُكلُْقولو: ) المسألةُالسابعة:
 ربرميِ قتِل اغبيواِف باؼبثقِل أنَو يكوف يف حكِم اؼبوقوذِة, أي: اليت مل خيرج دمها.

ُالثامنة: يدُؿ على اىتماـ اإلسبلـ حبفظ صحة اإلسبلـ, فما  المسألة
 خرج دمو يأكل وما ال فبل.

 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
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َُعنُُِ-ُٙٗٔٔ ُعنو ُاهلل ُرضي ُثَ ْعَلَبَة ُأَِبي ُعليوَُُوَعْن ُاهلل ُصلى اَلنَِّبيِّ
ُرََمْيَتُِبَسْهِمَكُفَ َغاَبَُعْنَكُفََأْدرَْكَتوُُ))وسلمُقَاَل:ُ ُيُ ْنِتنُُْ؛ِإَذا َُلْم َُما ُ((َفُكْلُو
 .َأْخَرَجُوُُمْسِلمٌُ

رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الصيد؛ لبياف: حكم أكل  ساؽ اؼبصنِّفُ 
 اؼبصيد إذا اختفى بعد رميو.

 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 
( يدؿ على جواز صيد اغبيواف ِإَذاُرََمْيَتُِبَسْهِمكَُقولو: ) المسألةُاْلولى:

 غَت اؼبقدور عليو بالسهم وما يف معناه.
ُالثانية: ( يدؿ على ىذا التفصيِل الدقيِق يف فَ َغاَبَُعْنكَُقولو: ) المسألة

 اف.اإلسبلـ, وال يوجد ىذا يف غَته من األدي
 ما ىو مباٌح ىذا يدؿ على حرص اإلسبلـ أاَل يأكل إاَل  المسألةُالثالثة:

 لو.
ُالرابعة: ( يدؿ على جواز تتبع اؼبصيِد بعد رميو فََأْدرَْكَتوُُقولو: ) المسألة

 ليذكي أو ليأخذ إذا كاف ميتاً.
( يدؿ على أَف اؼبصيَد الغائُب بعد ضربو َفُكْلوُُقولو: ) المسألةُالخامسة:

بالسهم جيوُز أكلو, حىت ولو غلب على ظنِّ أنَو مات بشيٍء آخٍر فيكفي التأثُر 
 بالرمي 

 صلى اهلل عليو وسلم َنبَ ( َوَرَد أَف الَماَُلْمُيُ ْنِتنُْقولو: ) المسألةُالسادسة:
َُغاَبَُعْنَكُيَ ْوماًُقاؿ: ) َُوالثََّّلثَةَُ)ُيف رَِوايَةٍ ( و َوِإْن َماُوىذه الرواية )( اْليَ ْوَمْيِن

ُيُ ْنِتنُْ ( فدَؿ على أنَو لو غاب لو عشرة أياـٍ ومل يننت جيوز أكلو؛ فالعربُة َلْم
 بالننِت ال باألياـ, والننُت خيتلف باختبلؼ البلداف يف اغبرارِة وبُػُردة وغَتىم.*
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 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َهاُ-ُٚٗٔٔ َُعن ْ ُاَللَُّو َُرِضَي َُعاِئَشَة ُصلىُ))ُ:َوَعْن ُلِلنَِّبيِّ ُقَاُلوا ُقَ ْوًما َأنَّ

ُقَ ْومًاُيَْأُتونَ َناُبِاللَّْحِم,ََُّلَُنْدِريَُأذُِكرَُُ:اهللُعليوُوسلم اَللَِّوَُعَلْيِوَُأْمُُِاْسمَُُواِإنَّ
ُ.َرَواُهُاَْلُبَخاِريُ ُ((َسم واُاَللََّوَُعَلْيِوُأَنْ ُتْم,ُوَُكُلوهُُ))ََّل?ُفَ َقاَل:ُ

رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الصيد والذبائح؛ لبياف: إذا  ساؽ اؼبصنِّفُ 
 ُجِهَل حاؿ الصائُد أو الذابُح ىل سػَمى اهلل عليو أـ ال؟

بعد  -كعُب بن مالك   رضبو اهلل ىذا اغبديث بعد حديث ولو أَخر اؼبصنفُ 
 .سميةالتَ ا بعده يف كاف أوىل؛ ليكوف ىو وم  -ثبلثة أحاديُث 

 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 
ُقَ ْوًماقولو: ) المسألةُاْلولى: ( ىذا حكٌم فيما إذا كاف الذابُح مسلماً َأنَّ

( يعٍت: وََكانُواَُحِديِثيَُعْهٍدُبِاْلُكْفرُِولكن شككنا ىل ظبى أـ ال؟ ففي رواية )
 (.اَللَِّوَُعَلْيِوَُأْمََُّلُُِاْسمَُُواَأذُِكرَََُّلَُنْدِريُكانوا قوماً كفاَر مث أسلموا )

لبيِت النبوِة؛  الَناس( يدؿ على ؿببة يَْأتُونَ َناُبِاللَّْحمُِقولو: ) المسألةُالثانية:
 وغَته كاللِّنب. الَلحمإْذ كانوا يهدوف إليو 
( يدُؿ على اَللَِّوَُعَلْيِوَُأْمََُّلُُِاْسمَُُواََّلَُنْدِريَُأذُِكرَُقولو: ) المسألةُالثالثة:

 مل خل حل جل ُّٱ سميَة واجبٌة وىذا قوُؿ اعبمهوِر؛ لقولو سبحانو:أَف التَ 
, ولقوؿ الَنِبِّ صلى َّ زث رث يت  ىت نت مت زت رت ُّٱ: ولقولو َّ جم هل

َُكْلَبَكَُوذََكْرَتُاْسَمُاللَّوُِاهلل عليو وسلم: )  (.ِإَذاَُأْرَسْلَت

لقولو سبحانو ؼبا ذكر احملرمات قاؿ:  ؛سنةٌ  سميةالتَ وذىب الشافعية إىل أَف 
 ,سميةالتَ فدَؿ على أنَو ما عدا ذلك ليس بفسٍق ومنو عدـ ذكر  َّنثىث مث ُّٱ
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فالقوُؿ األوُؿ ىو الرَاجُح, واختلف أيضًا أىل العلم فيما إذا نسي الصائُد 
 وكذلك الذابح على قولُت: سميةالتَ 

  األوؿ: أنَو حيـر أكَلو. القوؿ
 مظ حط مض خض حض جض ُّٱالقوؿ الثاين: أنَو ال حيـر لقولو سبحانو: 

 وىذا ىو القوؿ الراجُح. َّ جعمع

ُالرابعة: ُوَُكُلوهُُقولو: ) المسألة ُأَنْ ُتْم, َُعَلْيِو ُاَللََّو ( يدؿ على أنَو إذا َسم وا
اغباُؿ ىل ظبي عليو  علم أَف الذابَح مسلٌم أو من أىِل الكتاب لكن إذا ُجِهلَ 

 أـ ال؟ أنَو جيوز أكلو وال يسأُؿ عن ذلك.
َك رجٌل يف ذبيحِة أىِل الكتاِب إذا ش مفهوـُ اغبديثِ  المسألةُالخامسة:

أو اؼبسلمُت أهَنم مْل يذحبوىا خبروِج الدـِ فبل تأكل مثل: الصعُق بالكهرباِء 
 للحيواِف أو الضرِب مع الرأِس؛ ليموت بدوف انْػَهاِر الدـِ فهذا ال جيوز. 

 صلى اهللبِّ النَ وإذا َشَك بُت األمرين وغَلب جانَب اغبظِر يف اللحوـِ لقوؿ 
َرُهَُوَقْدُقُِتَلَُفََّلُتَْأُكلُْعليو وسلم: ) َُكْلًباَُغي ْ َُكْلِبَك فَِإنََّكََُّلُُ,َوِإْنَُوَجْدَتَُمَع

( وىذه قاعدٌة أَف اللحوـَ يغلب فيها جانب اغبظر من ناحية َتْدِريُأَي َُّهَماُقَ تَ َلوُُ
 فبل يسأؿ عن ذلك وتؤكل. سميةالتَ طريقة الذبح, أما إذا ُجِهَل 

يدؿ ىذا اغبديث على أَف األصَل يف اؼبسلِم السبلمِة,  السادسة:ُالمسألة
 وأنَو سػَمى اهلل على الذبيحة.

( يدؿ على أنّو لو َسم واُاَللََّوَُعَلْيِوُأَنْ ُتْم,ُوَُكُلوهُُقولو: ) المسألةُالسابعة:
يؤيُد جواز أكل ذبيحة  افبَ يغٍت عنو تسميُة اآلكل وىذا  سميةالتَ نسي الذابُح 

 .سميةالتَ اسي بالنَ 
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
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ُرضيُاهللُعنوُ-ُٛٗٔٔ ُاْلُمَزِنيِّ ُُمَغفٍَّل ُبِن ُاَللَِّو َُعْبِد َُرُسوَلَُُوَعْن َأنَّ
ِإن ََّهاََُّلَُتِصيُدَُصْيًدا,ُ))اَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلمُنَ َهىَُعِنُاَْلَخْذِف,َُوقَاَل:ُ
ُاَْلَعْينَُ َُوتَ ْفَقُأ ُاَلسِّنَّ, َُتْكِسُر َُوَلِكن ََّها َُعُدوًّا, ُتَ ْنَكُأ َُواللَّْفُظُُ((َوََّل َُعَلْيِو. ُمت ََّفٌق

ُ.ِلُمْسِلمٍُ
رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الصيد؛ لبياف ربرمُي الصيِد  ساؽ اؼبصنِّفُ 

 باغبجارة.
ُاَْلَخْذفُِقولو: ) َُعِن باليد أو دبا يقـو  ( اػبذؼ: ىو رمي اغبجارةُ نَ َهى

َوقَاَل:ُِإن ََّهاََُّلَُتِصيُدُمقامها, مثل: لو وضع حجٌر بُت مطاطُت مثبًل رمي بو, )
ُتَ ْنَكأُُ( أي: شرعيًا )َصْيًدا َُتْكِسُرُ( أي: ال هتـز وال ذبرح )َوََّل َعُدوًّا,َُوَلِكن ََّها

 ا.( أو زبرجها من مكاهناَْلَعْينَُ( أي: تفسُد )اَلسِّنَّ,َُوتَ ْفَقأُُ
 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 

ُصلىُاهللُعليوُوسلمُنَ َهىَُعِنُقولو: ) المسألةُاْلولى: ُاَللَِّو َُرُسوَل َأنَّ
( يدؿ على ربرمي الصيد باغبجارة؛ ألهَنا بالرمي باؼبثقِل وحكمها حكم اَْلَخْذفُِ

اؼبوقوذِة أي: اليت مْل خيرج منها الدـ, واهلل عز وجل حـر ذلك قاؿ: 
لو خرج دـٌ بسبب اػبذؼ يباح أكلو لكن حيـر ذلك الفعل؛ ألف  َّخنُّ

 فيو تعذيٌب للحيواِف بالنسبة للصيد, أما غَت الصيد فبل جيوز الرمي باؼبثقِل فيو.

ُالثانية: يدؿ على عظمِة اإلسبلـِ يف التفصيِل بُت ىذه األمور  المسألة
 العظيمِة بُت احملدِد واؼبثقِل.

لى جوب انْػَهاِر الدـِ يف الصيِد أو الذبيحة, وأثبت يدؿ ع المسألةُالثالثة:
ـُ اؼبتحجُر يف اغبيواِف يضُر  الطبُّ أَف عدـ إخراُج الدـِ من الذبيحِة الد

 باإلنساِف.
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( يدؿ على ربرمي الصيِد هبا ِإن ََّهاََُّلَُتِصيُدَُصْيًداقولو: ) المسألةُالرابعة:
 حىت ولو انْػَهرِت الدـَ.

ُالخامسة: َُعُدوًّالو: )قو  المسألة ُتَ ْنَكُأ ( ىذا من أعبلـِ النبوِة؛ فمن َوََّل
استخدـ اغبجارَة ضَد العدو يغلب عليو عدـ النصِر وإمنا فيو شيٌء يسٌَت من 

 الًتىيِب؛ ألنَو ال يضرُّ بالعدو.
ُالسادسة: ُاَلسِّنَُّقولو: ) المسألة َُتْكِسُر ( يدؿ على شفقِة َوَلِكن ََّها

 ـ التعرض لو ومن ذلك: الضرُب باغبجارِة.اإلسبلـِ باإلنساِف بعد
ُالسابعة: جيُب تعليُم الصبياِف بتحرمي الرمي باغبجارِة؛ ألهَنا قد  المسألة

 تكسر السَن.
ُالثامنة: يدؿ على أَف من أسباب التحرمي باغبجارة أهَنا تفقع  المسألة

 العُت.
ُالتاسعة: غبجارُة ال يدؿ على صبِع متضادين يف آلِة واحدٍة, فا المسألة

 تصلح للصيد والعدو, وتضُر بكسرىا السَن وفقعها العُت.*
 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ُصلىُاهللُعليوُُ-ُٜٗٔٔ ُاَلنَِّبيَّ ُهَماَُأنَّ َوَعِنُِاْبِنَُعبَّاٍسَُرِضَيُاَللَُّوَُعن ْ
 .َُرَواُهُُمْسِلمٌُُ((ََّلُتَ تَِّخُذواَُشْيئاًُِفيِوُاَلر وُحَُغَرًضا))وسلمُُقَاَل:ُ

رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الصيد؛ لبياف: ربرمي ازباذ  ساؽ اؼبصنِّفُ 
 اغبيواِف غرضاً.

ُصلىُاهللُعليوُوسلمُُقَاَل:قاؿ: ) ُاَلنَِّبيَّ ( يعٍت: أَي ََّلُتَ تَِّخُذواَُشْيئاًَُُأنَّ
ُاَلر وحُُشيٌء ) من اغبيواناِت ( أي: اغبيواف يعٍت: هنى أَف يتخذ أَي نوٍع ِفيِو

 ( أي: ىدفاً يرمى سواء لتعلم الرمي أو ال.َغَرًضا)
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 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 
ُصلىُاهللُعليوُوسلمُقَاَل:قولو: ) المسألةُاْلولى: ُاَلنَِّبيَّ ( ََّلُتَ تَِّخُذواَُأنَّ

على أَف ازباذ ذلك من   ويف روايٍة ؼبسلٍم )لعن النب صلى اهلل عليو وسلم( فدؿَ 
 كبائر الذنوب.

ُالثانية: ( يدؿ على ربرمي صبيع اغبيوانات سواء من َشْيئاًُقولو: ) المسألة
 الطيور, أو الزواحف, أو غَتىا.

ُالثالثة: ُاَلر وحُُقولو: ) المسألة ( يدؿ على جواز دبفهومو ازباذ غَت ِفيِو
 َت ذلك.اغبيواف ىدفاً, مثل: شاخٌص من خشٍب أو حديٍد أو غ

ُالرابعة: يدؿ أيضًا من باب أوىل ربرمي ازباذ اإلنساف ىدفاّ؛  المسألة
إلظهار اؼبهارة يف الصيد كإدخاؿ ما خيرج من بندقيٍة بُت أصابع اإلنساف أو 

 ربت يده وغَت ذلك.
ُالخامسة: ( يدؿ على ربرمي ذلك الفعل سواء َغَرًضاقولو: ) المسألة

 كيف ديوت اغبيواف أو غَت ذلك.للتدريب على الصيد أو إىل النظر  
يدؿ على أَف اإلسبلـ ىو الذي يرأؼ حقاً باغبيوانات,  المسألةُالسادسة:

 وإذا كانت ىذه ىي رأفتو باغبيوانات فرأفتو باإلسبلـ بل باؼبسلم أوىل.
ُالسابعة: يدؿ أيضًا على ربرمي ازباذ اغبيوانات اؼبأمور بقتلها  المسألة

تخذىا وتعلقها يف مكاف بعيد وتتدرب على الصيد غرضها, مثل: العقرُب ما ت
 وغَت ذلك.

 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
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َُكْعِبُْبِنَُماِلٍكُرضيُاهللُعنوُ-ُٓ٘ٔٔ َأّنُاْمَرَأًةَُذَبَحْتَُشاًةُ))ُ:َوَعْن
ُبَِأْكِلَها ُفََأَمَر َُذِلَك, َُعْن ُوسلم ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَلنَِّبي  َُفُسِئَل َرَواُهُُ((ِبَحَجٍر,

ُ.اَْلُبَخاِريُ 
رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الصيِد والذبائح؛ لبياف: جواز  ساؽ اؼبصنِّفُ 
 صيد وذبح اؼبرأة.

( يعٍت: فََأَمَرُبَِأْكِلَها( يعٍت: رقيقًة. وقولو: )َأَمةًُ( ويف رواية )َأّنُاْمَرَأةًُقاؿ: )
 أَْمَر إباحٍة ال وجوب.

 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 
( يدؿ على إباحة صيد وذبح اؼبرأة سواًء  َأّنُاْمَرَأةًُقولو: ) المسألةُاْلولى:

 كانت حرًة أـ أمًة, وسواء كانت كبَتًة أـ صغَتًة.
ُالثانية: َُشاةًُقولو: ) المسألة ( يدؿ على أنَو إذا جاز الذبح جيوز َذَبَحْت

 الصيد من اؼبرأة.
 بلـ للمرأة.يدؿ على تكرمي اإلس المسألةُالثالثة:
( يدؿ على أَف الراعي والوكيل أمٌُت, َذَبَحْتَُشاةًُقولو: ) المسألةُالرابعة:

 فإذا ذبح الراعي شاًة وقاؿ: ذحبتها؛ ألهَنا أوشكت على اؼبوت فيصدؽ.
ُالخامسة: يدؿ على أَف األصل يف اإلنساف الصدُؽ والسبلمُة؛  المسألة

 َفُصدَِّقت ىذه اؼبرأة الراعية على ما أىدرتو من ماِؿ صاحب الغنم.
يدؿ على أَف الشاة وما يف حكمها إذا أوشكت على  المسألةُالسادسة:

 اؽببلؾ ال يشًتط إذُف مالكها.
ُالسابعة: ُصلىُاهللقولو: ) المسألة ُاَلنَِّبي  َُذِلكََُفُسِئَل ( ُعليوُوسلمَُعْن

 يدؿ على حرص الصحابة على أْف يكوف أكلهم طيباً.
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ُالثامنة: ُبَِأْكِلَهاقولو: ) المسألة ( يدؿ على حسن تعليم الَنبِّ صلى فَأََمَر
 اهلل عليو وسلم؛ فاألمر باألكل يدؿ على قوٍة يف اإلباحةِ 

ُالتاسعة: ما يف معناىا من يدؿ على أنَو جيوز الذبح بالسكُت و  المسألة
 يف أحاديث قادمة.* -إف شاء اهلل  -اغبجر احملدد وغَته كما سيأيت 

  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُرضيُاهللُعنوُ-ُٔ٘ٔٔ َُخِديٍج ُْبِن ُرَاِفِع ُصلىُاهللُُ,َوَعْن ُاَلنَِّبيِّ َعِن

َُوالظ فُُُ,َوذُِكَرُِاْسُمُاَللَِّوَُفُكلَُُْرُاَلدَّمَُنْ هََُماُأَُ))عليوُوسلمُقَاَل:ُ َر؛ُلَْيَسُاَلسِّنَّ
َُعَلْيِو. ُمت ََّفقٌُُ((ةَُِوَأمَّاُاَلظ ُفُرَُفُمَدىُاَْلَحَبشَُُ,َأمَّاُاَلسِّن ُفَ َعْظمٌُ

رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الصيد والذبائح؛ لبياف: اآللة  ساؽ اؼبصنِّفُ 
 اؼببيحة يف الذبح.

( لَْيَسُاَلسِّنَُُّ,َوذُِكَرُِاْسُمُاَللَِّوَُفُكلُُْاَلدَّمَُ( يعٍت: ما أخرج )رََُماُأُنْ هَُقاؿ: )
( وىو الظفر اؼبعروؼ رََُوالظ فُُوىو اؼبعروؼ سواء سن ذوات السباع أو غَتىا, )

 يف أطراؼ األنامل.
ُفَ َعْظمٌُقاؿ: ) ( َوَأمَّاُاَلظ ُفُرَُفُمَدى( يعٍت: نوٌع من أنواع العظاـ, )َأمَّاُاَلسِّن 

( ىي اؼبكاف اؼبعروؼ يقع جنوب شرؽ القارة ةُِاَْلَحَبشَُ) صبع ُمْدية أي: السكُت
 اإلفريقية.

  مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 
( يدؿ على جواز ازباذ كل آلٍة تذبح َرُاَلدَّمَُنْ هََُماُأَُقولو: ) المسألةُاْلولى:

بشرط أهَنا تنهر الدـ, مثل: السكُت أو السيف, وكذلك يف الصيد مثل: 
 ذلك.البندقية وغَت 



34 
 

أَف أهنار الدـ شرٌط يف حل الذبيحة, فما مل ينهر دمو فهو  المسألةُالثانية:
 موقوذة.

ُالثالثة: ُاَللَّوُِقولو: ) المسألة ُِاْسُم ( يدؿ على أَف من حل شرط َوذُِكَر
 رت ُّٱالصيد أو الذبيحة ذكر اسم اهلل عز وجل عليها كما قاؿ سبحانو: 

ي أو الَناسوسبق التفصيل يف ذلك يف  َّزث رث يت  ىت نت مت زت
 اعباىل.

( يدؿ على ربرمي ارباذ السن كآلة يف لَْيَسُاَلسِّنَُّقاؿ: ) المسألةُالرابعة:
 الذبح؛ ألهَنا تعذب اغبيواف.

ُالخامسة: يدؿ على أَف رضبة اإلنساف شاملًة حىت للحيواف لئبل  المسألة
 يعذب.

ُالسادسة: يدؿ على ربرمي الذبح بالظفر؛ ألنَو ( رََُوالظ فُُقولو: ) المسألة
 أيضاً يُػَعِذب.

ُالسابعة: يدؿ على أَف اإلسبلـ ينهى عن إطالة األظفار لعدـ  المسألة
ومسلم:  البخارياالستفادة منها يف الذبح أو غَته, لذلك حديث أنس يف 

وَقت ؽبا  ((هنى النب صلى اهلل عليو وسلم أْف جيعل للظفر أكثر من أربعُت يوماً ))
 الَنبُّ صلى اهلل عليو وسلم أربعُت يوماً.

ُالثامنة: ُفَ َعْظمٌُقولو: ) المسألة ُاَلسِّن  ( يدؿ على ربرمي الذبح أيضاً َأمَّا
 لكونو عظماً. بالعظاـ؛ ألَف السن مل حيـر إاَل 

ُالتاسعة: ُاَْلَحَبشَُقولو: ) المسألة َُفُمَدى ُاَلظ ُفُر ربرمي ( يدؿ على ةَُِوَأمَّا
 متابعة أىل الكتاب فيما يتخذونو من شؤوهنم, ومن ذلك آلة الذبح ىنا.
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ُالعاشرة: يدؿ على أَف أكمل األدياف ىو دين اإلسبلـ حىت يف  المسألة
 إزىاؽ روح البهائم.

 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
هَُُوَعْنَُجاِبِرُبُُْ-ُٕ٘ٔٔ نَ َهىَُرُسوُلُ))َماُقَاَل:ُِنَُعْبِدُاَللَِّوَُرِضَيُاَللَُّوَُعن ْ

َُصْبراًُُئاًَُلَُشيُْْقتُُن َُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلمَُأْنُ ُ.َرَواُهُُمْسِلمٌُُ((ِمَنُالدََّوابِّ
رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الصيد والذبائح؛ لبياف: طريقٍة  ساؽ اؼبصنِّفُ 

ال حيُُِل فعلها يف الذبح, فلما بَػَُتَ أَف من اآلالت اؼبنهي عنها السن والظفر بَػَُتَ 
 طريقًة أخرى. 

( ِمَنُالدََّوابُُِّئاًَُلَُشيُْْقتُُن َُنَ َهىَُرُسوُلُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلمَُأْنُقاؿ: )
 ( أي: مقَيدة أمامنا.َصْبراًُاغبيوانات أو الطيور )يعٍت: من 

 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 
َلُْقتُُن َُنَ َهىَُرُسوُلُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلمَُأْنُقولو: ) المسألةُاْلولى:

( يدؿ على ربرمي فعل تلك الصفة مع صبيع اغبيوانات سواء  ِمَنُالدََّوابُُِّئاًَُشيُْ
  مأكولة.كانت مأكولة أو غَت
( يدؿ على ربرمي ذبح ما ىو مأكوٌؿ بتقيِّده َصْبراًُقولو: ) المسألةُالثانية:

 يديو أو رجليو, ويقتل مثبلً رمياً.
ُالثالثة: يدؿ أَف القتل للحيوانات يباح إذا مل يكن صرباً, مثل:   المسألة

 كشاة ىربت مل نستطع إمساكها فيجوز رميها بعد موهتا تأكل, ولو مل تذبح.
يدؿ ىذا اغبديث على أنَو لو قُِتَل اغبيواف اؼبأكوؿ صرباً  لمسألةُالرابعة:ا

من غَت ذبح وظهر الدـ فعلى قوؿ بعض أىل العلم ال جيوز؛ ألنَو يشًتط قطع 
*.  اؼبريء واغبلقـو
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 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُاَللَِّوُُ-ُٖ٘ٔٔ َُرُسوُل ُقَاَل ُقَاَل: َُأْوٍسُرضيُاهللُعنو ُْبِن اِد َُشدَّ َوَعْن

ُقَ تَ ْلُتْمُ))صلىُاهللُعليوُوسلمُ َُشْيٍء,ُفَِإَذا ُُكلِّ َُكَتَبَُاإِلْحَساَنَُعَلى ُاَللََّو ِإنَّ
ُأَُ َُوْلُيِحدَّ ْبَحَة, ُاَلذِّ ُفََأْحِسُنوا َُذَبْحُتْم َُوِإَذا َلَة, ُاَْلِقت ْ َُشْفَرَتُو,ُفََأْحِسُنوا َحدُُكْم

ُ.َرَواُهُُمْسِلمٌُُ((َوْلُيِرْحَُذبِيَحَتوُُ
رضبو هلل ىذا اغبديث يف باب الصيد والذبائح؛ لبياف: ربرمي  ساؽ اؼبصنِّفُ 

 تعذيب اغبيواف عند ذحبو أو قتلو.
َُكَتبَُقاؿ: ) ُاَللََّو ُُكلَُِّشْيءٍُ( أي: شرع )ِإنَّ ( يعٍت: يف كل َاإِلْحَساَنَُعَلى

ناؾ إحساٌف مع اهلل وىو أْف تعبد اهلل كأنك تراه فإْف مل تراه فإنَو يراؾ, أمٍر, ى
وإحساٌف مع اؼبخلوقُت ببذؿ اػبَت ؽبم وكفِّ الشر عنهم, وإحساٌف كذلك إىل 

 البهائم ومنها الذبح أو القتل.
َلةَُوقولو: ) ُاَْلِقت ْ ُفََأْحِسُنوا ُقَ تَ ْلُتْم َذاَُوإُِ( يعٍت: فأحسنوا نوع القتل, )فَِإَذا

ْبَحةَُ َُأَحدُُكْمَُشْفَرَتوُُ( يعٍت: فأحسنوا نوع الذبح, )َذَبْحُتْمُفََأْحِسُنواُاَلذِّ ( َوْلُيِحدَّ
 ( بسرعة إزىاؽ الروح.َوْلُيِرْحَُذبِيَحَتوُُالشفرة: السكُت وما يف حكمها, )

 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 
ُاْلولى: ُقولو: ) المسألة َُكَتَب ُاَللََّو َُشْيءٍُِإنَّ ُُكلِّ َُعَلى ( يدؿ َاإِلْحَساَن

مثبلً  على سعة الشرعية اإلسبلمية وتنوع اػبَت فيها؛ فليس اػبَت فيها مقصورٌ 
 وىكذا. على الصبلة فحسب أو الصـو

َُكَتبَُقولو: ) المسألةُالثانية:  ( يدؿ على أَف اؼبشرِّع ىو ربُّ العاؼبُتِإنَُّاَللََّو
 .- سبحانو وتعاىل -
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ُا ( يدؿ على أَف اهلل عز وجل حيب من َاإِلْحَسانَُقولو: ) لثالثة:المسألة
 حيسن إىل خلقو؛ ألَف اهلل شرع ذلك.

( يدؿ على ربرمي تعذيب اغبيواف بقتلو, فَِإَذاُقَ تَ ْلُتمُْقولو: ) المسألةُالرابعة:
 مثل: الصيد باغبجارة أو ما ىو مثقل, ففيو إيبلـٌ لو شديٌد.

ُالخامسة: َلةَُقولو: ) المسألة ُاَْلِقت ْ ( جاء تفسَت إحساف القتلة فََأْحِسُنوا
 بأهنار الدـ فهذا فيو راحٌة باغبيواف كالصيد مثبلً بالبندقية أو غَت ذلك.

( اؼبراد بالذبح ىنا أي: يف اؼبقدور َوِإَذاَُذَبْحُتمُْقولو: ) المسألةُالسادسة:
اؼبقدور عليو أيضاً ال عليو, وأما القتل يف اغبيواف غَت اؼبقدور عليو يدؿ على أَف 

 جيوز تعذيبو حُت الذبح.
ُالسابعة: ْبَحةَُيدؿ قولو: ) المسألة ُاَلذِّ ( على أَف الشريعة فََأْحِسُنوا

 اإلسبلمية ىي شريعة  الرضبة ترأؼ إىل آخر غبظة من حياة اغبيواف.
ُالثامنة: َُشْفَرَتوُُقولو: ) المسألة َُأَحدُُكْم إراحة ( يدؿ على أَف من َوْلُيِحدَّ

 اغبيواف حُت الذبح حدُّ الشفرة.
ُالتاسعة: َُذبِيَحَتوُُقولو: ) المسألة ( يدؿ على أَف حَد الشفرة ال َوْلُيِرْح

 يكفي, وإمَنا أيضاً سرعة القطع.
 يدؿ على ربرمي الذبح بآلة كالَة يتعذب منها اغبيواف. المسألةُالعاشرة:

يف ربريك السكُت وكبوىا يدؿ على ربرمي البطؤ  المسألةُالحاديةُعشرة:
 حُت الذبح, ففيو تعذيٌب لو.

 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
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َوَعْنُأَِبيَُسِعيٍدُاَْلُخْدِريُِّرضيُاهللُعنوُقَاَل:ُقَاَلَُرُسوُلُاَللَِّوُُ-ُٗ٘ٔٔ
َُأْحَمُد,َُوَصحَّحَُُ((ذََكاُةُاَلَجِنيِنُذََكاُةُأُمِّوُِ))ُ:صلىُاهللُعليوُوسلم ُاْبُنَُرَواُه ُو

ُ.ِحبَّانَُ
رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الصيد والذبائح؛ لبياف: ىل  ساؽ اؼبصنِّفُ 

 يذكى اعبنُت إذا ذكيت أمو أـ ال؟
ُاَلَجِنينُِقاؿ: ) ُأُمِّوُِ( أي: الصفة الكافية يف حلِّ أكلو )ذََكاُة ( يعٍت: ذََكاُة

ا ذحبها وحُت يكفي فيو ذكاة أمو, مثاؿ ذلك: لو أَف شخصًا ذبح شاًة فلم
سلخها وجد يف بطن تلك الشاة جنيناً, نقوؿ: جيوز أكلو فلما ذكيت أمو كأننا 

 ذكينا ىذا اعبنُت.
 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 

ُاْلولى: ُاَلَجِنينُِقولو: ) المسألة ( يدؿ على جواز أكل اغبيواف ذََكاُة
 الصغَت وإْف كاف يف بطن أمو.

ىذا اغبيواف الصغَت ال حيتاج إىل تذكية؛ ألنَو جزٌء من أمو  المسألةُالثانية:
فإذا ذحبت أمو جاز أكل, وإذا مل تذبح بأْف كانت ميتة أمو ال جيوز كل ذلك 

 اعبنُت فهو تبٌع ألمو.
ُأُمِّوُِقولو: ) المسألةُالثالثة: ( يدؿ على جواز ذبح اغبيواف وإْف كاف ذََكاُة

 يف بطنو جنيناً.
ُالربعة ( على أَف اغبيوانات ؽبا أـ وأب فيصح أُمِّوُِيدؿ قولو: ) :المسألة

 إطبلؽ لقب األـ على األنثى.
ُالخامسة: يدؿ على تيسَت الشريعة اإلسبلمية؛ إْذ أباحت أكل  المسألة

 اعبنُت ومل تشًتط فيو الذبح.*
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 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُهمَُُ-ُ٘٘ٔٔ َُعن ْ ُِاْبِنَُعبَّاٍسَُرِضَيُاَللَُّو ُصلىُاهللُعليوُُاَوَعِن ُاَلنَِّبيَّ َأنَّ

ُ ُقَاَل: ُ َُيْذَبُح,ُ))وسلم ُِحيَن ُُيَسمَِّي َُأْن َُنِسَي ُفَِإْن ُِاْسُمُو, َُيْكِفيِو اَْلُمْسِلُم
ُلَِيْأُكلُْ ُثُمَّ ُاَلدَّارَُقْطِنيُ ُ((فَ ْلُيَسمِّ, ُبِنُُ-َُأْخَرَجُو َُيزِيَد ُبُن ُُمَحمَُّد َوِفيُِإْسَناِدِه
 .-ٌُقَُضِعيُفُاَْلِحْفظُِِسَناٍن,َُوُىَوَُصُدُو
رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الصيد والذبائح؛ لبياف:  ساؽ اؼبصنِّفُ 

 نسياناً أو عمداً. سميةالتَ حكم ترؾ 
ُِاْسُموُُقاؿ: ) َُيْكِفيِو فَِإْنَُنِسَيَُأْنُ( أي: يكفيو شرفًا أنَو مسلٌم, )اَْلُمْسِلُم

  .سميةالتَ (؛ ألنَو مسلٌم ال حيتاج إىل ثُمَُّلَِيْأُكلُُْيَسمَِّيُِحيَنَُيْذَبُح,ُفَ ْلُيَسمِّ,ُ
َوِفيُِإْسَناِدِهُُمَحمَُّدُبُنُيَزِيَدُبِنُِسَناٍن,ُُ-َُأْخَرَجُوُاَلدَّارَُقْطِنيُ لكن قاؿ: )

ُاَْلِحْفظُِ َُضِعيُف َُصُدوٌق ف ىذا أيضاً: أبو داود والًتمذي عَ ( وض.-َُوُىَو
 والنسائي والدارقطٍت.

 مسائل: عَدةيث يدؿ على وىذا اغبد
ُِاْسُموُُقولو: ) المسألةُاْلولى: َُيْكِفيِو ( ىذه لفظة ؾبملة, فيكفيو اَْلُمْسِلُم

, وكذا سميةالتَ اظبو أحيانًا يف عصمة دمو, وأحيانًا ال يكفيو اظبو يف الذبح عن 
 ال يسميو اظبو مع ترؾ طلب العلم وىكذا.

ُالثانية: ُقولو: ) المسألة َُنِسَي َُيْذَبحُُفَِإْن ُِحيَن ُُيَسمَِّي ( سبقت ىذه َأْن
نسياناً, وأَف الرَاجح: أنَو ال حُيَرـُ الذبيحة  سميةالتَ اؼبسألة, وىي: فيما إذا ترؾ 
 .  َّ  جعمع مظ حط مض خض حض جضُّٱٱوكذا جهبلً؛ لقولو سبحانو:

ُالثالثة: ُلَِيْأُكلُْقولو: ) المسألة ُثُمَّ ( ىذا اغبديث ضعيف, فبل فَ ْلُيَسمِّ,
 .سميةالتَ يستغٌت عن ذلك بًتؾ 



41 
 

 مث قاؿ:
 .َُمْوُقوفًاَُعَلْيوُُِ:َوَأْخَرَجُوَُعْبُدُاَلرَّزَّاِقُبِِإْسَناٍدَُصِحيٍحُِإَلىُِاْبِنَُعبَّاسٍُ

بِّ رضبو اهلل ىذا األثر؛ لبياف: أنَو ال يصح شيٌء مرفوعًا للنَ  ساؽ اؼبصنِّفُ 
يف ذلك, وإمنا ىو من قوؿ الصحايب ابن عباس رضي اهلل صلى اهلل عليو وسلم 

 عنهما.
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ُ ُِفي َُداُوَد ُأَِبي ُِعْنَد َُشاِىٌد ُُ-َُمَراِسيِلوُُِ-َوَلُو ُاَْلُمْسِلِمُ))بَِلْفِظ: َذبِيَحُة
 .ُالُُوُُمَوث َُّقونََُورِجَُُ((-َأْوَُلْمَُيْذُكْرُُذََكَرُِاْسَمُاَللَِّوَُعَلْيوُُِ-َُحََّللٌُ

ليست بواجبة بل  سميةالتَ رضبو اهلل ىذا اغبديث؛ لبياف: أَف  ساؽ اؼبصنِّفُ 
 ىي مستحبة وىو من مذىب الشافعي رضبو هلل.

( ذََكَرُِاْسَمُاَللَِّوَُعَلْيوُِيأكل سواء ) افبَ ( يعٍت: َذبِيَحُةُاَْلُمْسِلِمَُحََّللٌُقاؿ: )
( لكنو َورَِجالُُوُُمَوث َُّقونَُالذبح, قاؿ: ) عند( أي: َيْذُكرَُْأْوَُلْمُيعٍت: عند الذبح )

 حديٌث يف اؼبرسل ال حيتجُّ بو. 
؛ سميةالتَ وسبق أنَو عند االختيار أي: عند عدـ النسياف أو اعبهل ذبب 

: عليو الَصبلة والَسبلـولقولو  َّ جم هل مل خل حل جل ُّٱٱلقولو سبحانو:
 .((فَاذُْكِر اْسَم اَلَلوِ ِإَذا أَْرَسَلَت َكْلَبَك ))

ويليو , الصيد والذبائحباب قد انتهى من  هبذارضبو اهلل  فُ نِّ صويكوف اؼب
 *.األضاحيباب  بإذف اهلل بعد ذلك
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 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
 (بَابَُاْْلََضاِحيُِّ)

 األضحيُة: ما يذبح من هبيمة األنعاـ أياـ العيد.
اغبراـ من هبيمة األنعاـ من غَت ربديٍد بأياـ واؽبدي: ما يهدى إىل بيت اهلل 

 النحر, وإمنا يف صبيع السنة.
مثاؿ األضحية: لو أراد شخصًا أْف يضحَي بشاٍة, نقوؿ: ضحِّي يف أياـ 
العيد فقط, ولو شخٌص وىو يف اؼبدينة مثبًل أراد أْف يتقرب إىل اهلل عز وجل 

ىناؾ وتوزيعها على الفقراء, أو بقرٍة أو بعٍَت إىل مكة وذبيحها  شاةٍ بإرساؿ 
 نقوؿ: ىذه سنة بل تكاد أْف تكوف سنة مهجورة.

بُّ صلى اهلل عليو وسلم يهدي إىل بيت اهلل اغبراـ, وقد أىدى يف وكاف النَ 
السنة اليت مات فيها مئة بعٍَت, ذبح منها ثبلثة وستُت بعَتاً وأكمل الباقي علي 

 ألهَنا مقيدة يف زمٍن. رضي اهلل عنو, واألضحية أفضل من اؽبدي؛ 
ة نَ , ومن السُّ َّ  يف ىف يث ىث ُّٱوقد دَؿ على األضحية قولو تعاىل: 

 أحاديث الباب, وقد أصبع أىل العلم عليها.
إىل  وحكم األضحية: سنٌة مؤكدٌة وىو قوؿ اعبمهور, وذىب األحناؼ

وجوهبا على اؼبستطيع وإىل ىذا ذىب شيخ اإلسبلـ رضبو اهلل, وال بأس أْف 
 يقًتض شخٌص ليشًتي أضحيًة. 

ُصلىُاهللُعليوُ))بِنَُماِلٍكُرضيُاهللُعنوَُُعْنُأََنسُُِ-ُٙ٘ٔٔ ُاَلنَِّبيَّ َأنَّ
َُكاَنُُيَضحِّيُِبَكْبَشْيِنَُأْمَلَحْيِن,َُأقْ َرنَ ْيِن,َُوُيَسمِّي,ُ َوُيَكب ُِّر,َُوَيَضُعُرِْجَلُوُوسلم

ُ.((َعَلىُِصَفاِحِهَما
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رضبو اهلل ىذا اغبديث برواياتو يف باب األضحية؛ لبياف: صفة  ساؽ اؼبصنِّفُ 
 ما يضحي بو وصفة ذحبو.

َُكاَنُُيَضحِّيُِبَكْبَشْينُِقاؿ: ) ُصلىُاهللُعليوُوسلم ُاَلنَِّبيَّ ( الكبُش: ىو َأنَّ
( أي: أَف البياض ىو الذي غالب َأْمَلَحْينُِباعيتو )ذََكُر الضأف الذي قد نبتت ر 
يعٍت: شعره أبيٌض وفيو شيٌء من الشعر األسود  -عليو وفيو شيٌء من السواد 

َوَيَضُعُ( يعٍت: حاؿ ذحبهما, )َوُيَسمِّي,َُويَُكب ِّرُُ, )( أي: ؽبما قروفَأقْ َرنَ ْينُِ, )-
ُِصَفاِحِهَما َُعَلى إذا وضع على جنبو األيسر ( الصفحُة: جنب الضأف رِْجَلُو

 حُت ذحبو.
 وىذا اغبديث يدؿ على عَدة مسائل:

ُاْلولى: ُُيَضحِّيقولو: ) المسألة َُكاَن ُوسلم ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَلنَِّبيَّ ( َأنَّ
 صلى اهلل عليو وسلم ضَحى أكثر من مرٍة. َنبَ أَف اليدؿ على 

ة أاَل يزيد على اثنُت, نَ السُّ ( يدؿ على أَف ِبَكْبَشْينُِقولو: ) المسألةُالثانية:
َب صلى اهلل عليو وقد جاء تفصيل ذلك لكنو يف حديٍث ضعيٍف أَف أحدمها للنَ 

وسلم, والثاين: ألمتو حىت لو كاف اؼبرء مستطيعًا ال يزيد عن اثنُت, مثبًل واحداً 
 وىكذا. واآلخر عن أىل بيتو عنو

صلى اهلل عليو وسلم  َنبَ أَف ال( يدؿ على ِبَكْبَشْينُِقولو: ) المسألةُالثالثة:
ضَحى دبا ىو مفضوؿ من هبيمة األنعاـ, فأفضلها اإلبل مث البقر مث الغنم, 

إذا راح الرجل يف الساعة ))ويدؿ على ذلك قوؿ الَنبِّ صلى اهلل عليو وسلم: 
قرب األوىل فكأمنا قرب بدنة يـو اعبمعة, وإذا راح يف الساعة الثانية فكأمنا 

 . ((بقرة, وإذا راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب شاةً 
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صلى اهلل  الَنبُّ وذىب اؼبالكية أَف األفضل يف األضحية: الضأف كما فعل 
 عليو وسلم.

( يدؿ على أَف األفضل يف الضأف ما كاف َأْمَلَحْينُِقولو: ) المسألةُالرابعة:
 لونو أبيضاً؛ ألنَو أنفس.
( يدؿ كذلك على أَف ما كاف لو قروناً َأقْ َرنَ ْينُِقولو: ) المسألةُالخامسة:

 فهو أفضل من غَته.
يدؿ على أَف البهائم تتفاضل فيما بينها وإْف كانت من  المسألةُالسادسة:

 جنٍس واحٍد.
حاؿ الذبح,  سميةالتَ ( يدؿ على وجوب َوُيَسمِّيقولو: ) المسألةُالسابعة:

صلى بِّ النَ , وقوؿ َّ جم هل مل خل حل جل ُّٱويدؿ عليو قولو سبحانو: 
 .(َوذُِكَرُِاْسُمُاَللَِّوَُفُكلَُُْرُاَلدَّمَُنْ هََُماُأَُاهلل عليو وسلم: )

ُالثامنة: كبَت على الذبح؛ ألَف ( يدؿ على استحباب التَ َوُيَكب ِّرُُ) المسألة
 .سميةالتَ مل يذكرا سوى  ابقالسَ ة واغبديث ابقالسَ اآلية 

يدؿ على أَف التربؾ باظبو تعاىل لو تأثٌَت يف حلِّ األشياء  المسألةُالتاسعة:
 .الَلحممن حرمتها يف 

ُالعاشرة: إذا ذُِكَر  - سبحانو وتعاىل - يدؿ على بركة اسم اهلل المسألة
 الَلحمعلى الشيء, فينبغي للمسلم أْف يذكر اهلل على كلِّ عمٍل, فإذا كاف 

 يطيب بذكر اظبو فكذلك األعماؿ تطيب بذكر اظبو عليها.
َُعَلىُِصَفاِحِهَماقولو: ) المسألةُالحاديةُعشرة: ( يدؿ على َوَيَضُعُرِْجَلُو

 ة يف ذبح الضأف اضجاعو ال ذحبو وىو قائم.نَ أَف السُّ 



44 
 

ُعشرة: ُالثانية ة أْف يضع الرجل قدمو على نَ يدؿ على أَف السُّ  المسألة
أف أو الشاة, واؼبراد بالصفحة: ما كاف قريبًا من العنق؛ ألهَنا تتحرؾ صفحة الض

 وتؤذي الذابح.
يدؿ على أَف تلك الصفة حاؿ الذبح ال تعذيب  المسألةُالثالثةُعشرة:
 فيها للحيواف بل مشروعة.

 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُ.ُمت ََّفٌقَُعَلْيوُُِ((َذَبَحُهَماُبَِيِدهُِ))َوِفيَُلْفٍظ:ُ

رضبو اهلل ىذه الرواية؛ لبياف: أَف األفضل عدـ الَتوكيل يف  ساؽ اؼبصنِّفُ 
 الذبح.

 وىذه الرواية تدؿ على ما يلي:
أواًل: تدؿ على أَف األفضل أْف يباشر اؼبضحي أضحيتو بنفسو, وال بأس 

دي لعلي رضي اهلل صلى اهلل عليو وسلم الذبح يف اؽب الَنبُّ  بالتوكيل كما وَكلَ 
 عنو.

بُّ صلى اهلل عليو ثانياً: تدؿ على أَف اإلنساف يتجاذبو الرضبة واغبزف؛ فالنَ 
ومع ذلك يف طاعة اهلل كاف مقدماً, ومنو إزىاؽ روح  الَناسوسلم كاف أرحم 

 البهيمة.
صلى اهلل عليو وسلم؛ إْذ كاف يباشر ذلك مع بِّ النَ ثالثاً: تدؿ على تواضع 

 الدـ اؼبسفوح. ظهور
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ُ.((َسِمينَ ْينُِ))َوِفيَُلْفِظ:ُ
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رضبو اهلل ىذه الرواية؛ لبياف: وصف من أوصاؼ األضحية  ساؽ اؼبصنِّفُ 
وىي: السِّمن. فدَؿ على أَف األفضل على ىذه الرواية أْف تكوف ظبينًة لكن مل 

 تثبت تلك الرواية.
 تابع ؽبا:مث بعد ذلك قاؿ 

ُ.((-ُبِاْلُمثَ لََّثِةَُبَدَلُاَلسِّينُُ-َُثِمينَ ْينُِ)):ُ-ُِفيَُصِحيِحوُُِ-َُوِْلَِبيَُعَوانَةَُ
رضبو اهلل ىذه الرواية؛ لبياف: صفة من صفات األضاحي وىو  ساؽ اؼبصنِّفُ 

 أَف األفضل ما كاف أغلى شبناً.
فضل ىل األغلى شبناً, وبناًء على ىذين الروايتُت اختبلؼ أىل العلم أيَهما أ

 أـ األكثر غبماً؟ على قولُت:
 .الَلحمالقوؿ األوؿ: أَف األفضل السِّمن؛ لينتفعوا الفقراء ب

والقوؿ الثاين: أَف األفضل األغلى شبناً؛ ألنَو عبادة مالية وبدنية يف الذبح, 
وإىل قالوا: فاؼبقصود من الذبح اهنار الدـ وىو اؼبقصد األوؿ ال التصدؽ بثمنو 

 ىذا ذىب شيخ اإلسبلـ رضبو اهلل.
مثاؿ ذلك: لو أَف شاًة شبنها ألف لاير وليس فيها سوى طبسة عشرة كيلوا, 

 أيَهما أفضل؟  الَلحموشاة شبنها طبس مئة لاير وفيها ثبلثوف كيلوا من 
والرَاجح: اعبمع بينهما ما كاف أغلى شبنًا وأكثر غبماً؛ ليجمع العبادة اؼبالية 

 والبدنية والنفع للفقراء.
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ُ.((َواَللَُّوَُأْكبَ رُُُ,َويَ ُقوُل:ُِبْسِمُاَللَّوُِ))ُ:َوِفيَُلْفٍظُِلُمْسِلمٍُ
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 ابقالسَ رضبو اهلل ىذه الرواية؛ لبياف: ما أصبل يف حديث أنس  ساؽ اؼبصنِّفُ 
ُاَللَّوُِ) :يقوؿ كما يف ىذه الرواية أفْ الَتكبَت  يكربِّ وُيسمِّي فقاؿ: كيفَية ُ,ِبْسِم

 .*(َواَللَُّوَُأْكبَ رُُ
  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َها َُعن ْ ُاَللَُّو َُرِضَي َُعاِئَشَة َُحِديِث ُِمْن ُِفيُ))ُ:َوَلُو َُيطَُأ َُأقْ َرَن, ُِبَكْبٍش َأَمَر
ُلُِيَضحِّيَُ َُسَواٍد؛ ُِفي َُويَ ْنظُُر َُسَواٍد, ُِفي ُرُك َُويَ ب ْ ُفَ َقاَل:َُسَواٍد, ِاْشَحِذيُُِبِو,

ُتَ َقبَّْلُِمْنُ َُذَبَحُو,َُوقَاَل:ُِبْسِمُاَللَِّو,ُاَللَُّهمَّ َُأَخَذَىا,ُفََأْضَجَعُو,ُثُمَّ اَْلُمْديََة,ُثُمَّ
ُ.((َوآِلُُمَحمٍَّد,َُوِمْنُأُّمِةُُمَحمَّدٍُُ,ُمَحمَّدٍُ

حاؿ الذبح رضبو اهلل ىذه الرواية؛ لبياف: ما يقولو اؼبضحي  ساؽ اؼبصنِّفُ 
 .الَتكبَتو  سميةالتَ إضافًة إىل 
َرَن,َُيطَأُُِفيَُسَوادٍُصلى اهلل عليو وسلم ) الَنبُّ ( أي: َأَمرَُقاؿ: ) ( ِبَكْبٍشَُأق ْ

ُركُُأي: ما يطأ وديشي هبا وىي األقداـ لوهنا سوداء, ) ( أي: جيلس على َويَ ب ْ
َويَ ْنظُُرُشعره أسود, )( وىو يربُُؾ على بطنو أي: بطُنو لوف ِفيَُسَوادٍُاألرض )
( أي: ما حوؿ عينيو من الشعر لونو أسود أما بقَية شعره فلونو أبيض, ِفيَُسَوادٍُ

 وىذا معٌت األقرف أْف يكوف بياضو أغلب من سواده.
ُِبوُِقاؿ: ) ُلُِيَضحَِّي ( يعٍت: أصلحي ِاْشَحِذي( أي: لعائشة )فَ َقالَُ,

( أي: ثُمََُّأَخَذَىاًة أسهل يف الذبح, )( أي: السكُت, أي: اجعلها حاداَْلُمْديَةَُ)
ِبْسِمُاَللَِّو,ُاَللَُّهمَُّ: ,ُثُمََُّذَبَحُو,َُوقَالَُ( أي: اضجع الكبش, )فََأْضَجَعوُُاؼبدية )

ُُمَحمَّدٍُ ُِمْن ُُمَحمَّدٍُُ,تَ َقبَّْل ( آُؿ ؿبمٍد: ىم أىل بيتو من أىل اإلدياف َوآِل
 (.مَّدٍَُوِمْنُأُّمِةُُمحَُويدخل فيهم كلُّ مؤمن, )
 مسائل: عَدةوىذه الرواية تدؿ على 
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ُاْلولى: ُِبَكْبشٍُقولو: ) المسألة صلى اهلل عليو  َنبَ أَف ال( يدؿ على َأَمَر
 وسلم ىو اؼبشرِّع, فأمر ما ذبزئ بو األضحية.

( يدؿ على أَف ما جيزئ يف األضحية الكبش ِبَكْبشٍُقولو: ) المسألةُالثانية:
 وىذا باإلصباع.

( يستحب أْف يكوف ما يضحى بو لو قروف؛ َأقْ َرنَُقولو: ) المسألةُالثالثة:
 .الَلحمإلظهار الَنفاسة فيو وكثرة 

( يدؿ على عظمة اهلل عز وجل؛ إْذ َيطَُأُِفيَُسَوادٍُقولو: ) المسألةُالرابعة:
جيعل من شعر البهيمة ما يشاؤه من األلواف من سواد أو بياض, وىذا يدؿ 

  العظيمة.على قدرة اهلل
ُالخامسة: ُِفيَُسَوادٍُقولو: ) المسألة ُرُك ( يدؿ على أَف من الصفات َويَ ب ْ

 احملمودة يف األضحية اللوف األبيض وال يضر فيو السواد اليسَت.
( كذلك يدؿ على عظمة اهلل َويَ ْنظُُرُِفيَُسَوادٍُقولو: ) المسألةُالسادسة:

 غَته.عز وجل يف تنويع أماكن الشعر األسود أو 
( ىذا يدؿ على أَف األضحية معلومة لُِيَضحَِّيُِبوُِقولو: ) المسألةُالسابعة:

وكلُّ   َّ يت  ىت نت مت زت رت يب ُّٱقبل اإلسبلـ, قاؿ سبحانو: 
 أمٍة ُشرَِع ؽبا الذبح هلل سبحانو.

ُالثامنة: ُِاْشَحِذيُاَْلُمْديَةَُقولو: ) المسألة ( يدؿ على حسن خلق فَ َقاَل:
 يف عبادتو وخدمتو. عليو الَصبلة والَسبلـعائشة يف إعانة زوجها 
( يدؿ على استحباب أْف تكوف ِاْشَحِذيُاَْلُمْديَةَُقولو: ) المسألةُالتاسعة:

.  آلة الذبح حادًة جداً, أما الكاىَل اليت تعذب اغبيواف فتحـر



48 
 

ُالعاشرة: ُفَُقولو: ) المسألة َُأَخَذَىا,  بِّ ( يدؿ على تواضع النَ َأْضَجَعوُُثُمَّ
صلى اهلل عليو وسلم؛ إْذ يتوىل أضحيتو بنفسو ألَف ىذه عبادة عظيمة, وكذا  

 يابة األفضل أْف يقـو اؼبرء فيها بنفسو.تصح هبا النِّ  افبَ كلُّ عبادٍة سواء مالية أو 
ُعشرة: ُالحادية ة يف ذبح نَ ( يدؿ على أَف السُّ فََأْضَجَعوُُقولو: ) المسألة

 ىي ني ُّٱالكبش أْف يكوف مضجعًا على األرض وكذا البقرة؛ لقولو سبحانو: 
ة أْف تذبح وىي قائمة معقولًة يدىا نَ أما اإلبل فالسُّ  َّ خئمئ حئ جئ يي

 اليسرى.
َُذَبَحوُُقولو: ) المسألةُالثانيةُعشرة: صلى اهلل بِّ النَ ( يدؿ على تواضع ثُمَّ

 بنفسو.عليو وسلم لربو يف ذبح أضحيتو 
( مث ىنا على غَت باهبا واؼبراد: ظَبى ثمُسمىقولو: ) المسألةُالثالثةُعشرة:

واؼبراد: قبل أْف تقرأ  َّ ين ىن  نن من زن ُّٱمث ذحبو كقولو سبحانو: 
 القرآف.

ُالرابعةُعشرة: وىو  سميةالتَ ( يدؿ على استحباب سمىقولو: ) المسألة
 باإلصباع, واختلفوا يف وجوهبا كما سبق.

ُعشرة: ُالخامسة  سميةالتَ ( أي: زيادًة عن َوقَالَُوىو الشاىد ) المسألة
( يدؿ على مشروعية اَللَُّهمَُّتَ َقبَّْلُِمْنُُمَحمَّدٍُقاؿ: ) ابقالسَ كبَت يف اغبديث والتَ 

 الدعاء بقبوؿ األضحية حاؿ ذحبها.
صلى اهلل عليو وسلم من بِّ النَ يدؿ على خوؼ  المسألةُالسادسةُعشرة:

 عدـ قبوؿ عملو الصاحل لذلك حيث دعا ربو أْف يتقبل ذلك العمل.
ُعشرة: ُالسابعة أالَ  يَ شِ بُّ صلى اهلل عليو وسلم خَ إذا كاف النَ  المسألة

تتقبل أضحيتو مع أخذ صبيع أسباب القبوؿ من شراء األضحية, وإضجاعها, 
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العمل, وىذا ىو أاَل يتقبل منو ذلك  يَ شِ وهتيئة آلة الذبح, وذحبها ومع ذلك خَ 
 .َّ يمجن  ىم مم ُّٱدأب أوىل العـز كما فعل إبراىيم وإظباعيل حاؿ بناء الكعبة 

ُالثامنةُعشرة: ُُمَحمَّدٍُقولو: ) المسألة صلى بِّ النَ ( يدؿ على تواضع ِمْن
 اهلل عليو وسلم؛ إْذ ذكر اظبو من غَت ألقاٍب وىذا حاؿ اؼبتواضع مع ربو.

( يدؿ على مشروعية أْف يدعو َوآِلُُمَحمَّدٍُقولو: ) المسألةُالتاسعةُعشرة:
 الشخص ألقاربو, ومن ذلك حاؿ الذبح.

ُالعشرون: ُُمَحمَّدٍُقولو: ) المسألة ُأُّمِة بِّ النَ ( كذلك يدؿ على رضبة َوِمْن
 صلى اهلل عليو وسلم بأمتو؛ إْذ يدعو ؽبا.

ُوالعشرون: ُالحادية وسلم اهلل عليو صلى  َنبَ أَف المل يثبت  المسألة
ا دعا ألمتو بأْف يتقبل اهلل عز وجل منهم, من أمتو وإمنَ  ضَحى عما مل يضح

صلى اهلل عليو وسلم ضَحى عنو  َنبَ أَف الفمن تكاسل عن األضحية حبجة 
 فقولو غَت صواب.

بِّ النَ يدؿ على عظم شأف األضحية؛ الىتماـ  المسألةُالثانيةُوالعشرون:
 قيامو بنفسو عليها.صلى اهلل عليو وسلم هبا و 

 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُاَللَِّوُصلىُُ-ُٚ٘ٔٔ ُأَِبيُُىَريْ َرَةُرضيُاهللُعنوُقَاَل:ُقَاَلَُرُسوُل َوَعْن

ُ ُوسلم ُعليو ُُيَضحُِّ))اهلل َُوَلْم َُسَعٌة َُلُو َُكاَن نَاُ؛َمْن ُُمَصَّلَّ ُيَ ْقَرَبنَّ َرَواُهُُ((َفََّل
َفو ُرُهَُوق ْ  .َأْحَمُد,َُواْبُنَُماَجو,َُوَصحََّحُوُاَْلَحاِكُم,َُلِكْنُرَجََّحَُاْْلَِئمَُّةَُغي ْ

رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب األضحية؛ لبياف: حكم  ساؽ اؼبصنِّفُ 
 األضحية؟
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َُكاَنَُلُوَُسَعةٌُقاؿ: ) ُ؛َوَلْمُُيَضحُِّ( أي: من وجد مااًل يشًتي بو أضحية )َمْن
نَا ُُمَصَّلَّ ( ىذا من باب الوعيد لو أي: ال يصاحب أىل الصبلح؛ َفََّلُيَ ْقَرَبنَّ

 لعدـ اتصافو بصفاهتم.
َُاْْلَِئمَُّةُقاؿ: ) ُرَجََّح َُلِكْن ُاَْلَحاِكُم, َُوَصحََّحُو َُماَجو, َُواْبُن َُأْحَمُد, َرَواُه

ُرهُُ َفو( يعٍت: غَت اغباكم )َغي ْ  ( مثل: الطحاوي رَجح وقفو.َوق ْ
 مسائل: عَدةىذا اغبديث يدؿ على و 

ُاْلولى: أخذ اغبنفية رضبهم اهلل هبذا اغبديث على وجوب  المسألة
 األضحية للقادر, وإىل ىذا ذىب شيخ اإلسبلـ رضبو اهلل.

والقوؿ الثاين: قوؿ اعبمهور أَف األضحية سنة مؤكدة؛ لعدـ وجود دليل 
وسلم ضَحى, واهلل عز وجل قاؿ:  صلى اهلل عليو الَنبُّ ا يدؿ على وجوهبا وإمنَ 

 وىكذا. َّ  يف ىف يث ىث ُّٱ
والرَاجح: أهَنا سنٌة مؤكدٌة وال بأس للمرء أْف يقًتض إذا كاف يستطيع أْف 

 يفي بدينو لشراء أضحية.
َُكاَنَُلُوَُسَعةٌُقولو: ) المسألةُالثانية: ( يدؿ على أَف دين اإلسبلـ مبٍت َمْن

, َّ جتحت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱعلى اليسر والسهولة, كما قاؿ سبحانو: 
 . َّ مج حج مث هت ُّٱ

( ىذا هتديٌد ؼبن يقدر على اؼباؿ وأعرض َوَلْمُُيَضحُِّقولو: ) المسألةُالثالثة:
 ة.نَ عن تلك السُّ 

نَاقولو: ) المسألةُالرابعة: ُُمَصَّلَّ يدؿ على عظم شأف الصبلة؛ ( َفََّلُيَ ْقَرَبنَّ
 إْذ ىي شعار اؼبؤمنُت.
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ُالخامسة: من وجد سعة ومل يضحِّ ال تسقط عنو الصبلة, وإمنا  المسألة
 اؼبراد: حثُّو على األضحية.

ُالسادسة: يدؿ على أَف من أعظم العقوبات يف اإلسبلـ إبعاد  المسألة
 اؼبرء عن أماكن الطاعات, وحرمانو منها.

ُالسابعة: يدؿ على اقًتاف األضحية بالصبلة كما قاؿ سبحانو:  المسألة
 .*((َفبَل يَػْقَرَبَن ُمَصبَلنَا؛ وملَْ ُيَضحِّ ))ىنا:  َّ  يف ىف يث ىثُّٱ

  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُٔٔ٘ٛ-ُُ ُقَاَل: ُعنو ُاهلل ُرضي ُُسْفَياَن ُْبِن ُُجْنُدِب َشِهْدُتُ))َوَعْن

فَ َلمَّاَُقَضىَُصََّلَتُوُبِالنَّاِس,ُُ,عليوُوسلمَاْْلَْضَحىَُمَعَُرُسوِلُاَللَِّوُصلىُاهللُ
َُشاًةُ ُفَ ْلَيْذَبْح ُاَلصَََّّلِة ُقَ ْبَل َُذَبَح َُمْن ُفَ َقاَل: ُُذِبَحْت, َُقْد َُغَنٍم ُِإَلى َنَظَر

ُ.ُمت ََّفٌقَُعَلْيوُ((َمَكانَ َها,َُوَمْنَُلْمَُيُكْنَُذَبَحُفَ ْلَيْذَبْحَُعَلىُاْسِمُاَللَّوُِ
 ىذا اغبديث يف باب األضحية؛ لبياف: مىت يبدأ رضبو اهلل ساؽ اؼبصنِّفُ 

 وقت ذبح األضحية.
ُوسلمقاؿ: ) ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوِل َُمَع َُاْْلَْضَحى ( أي: َشِهْدُت
َُقَضىَُصََّلَتُوُصلى اهلل عليو وسلم صبلة األضحى, )بِّ النَ صليت مع  فَ َلمَّا

ُذِبَحْت,ُفَ َقاَل:َُمْنَُذَبَحُقَ ْبَلُاَلصَََّّلِةُفَ ْلَيْذَبْحَُشاًةُبِالنَّاِس,َُنَظَرُِإَلىَُغَنٍمَُقْدُ
َُمَكانَ َها ُاَللَّوُِ, ُاْسِم َُعَلى ُفَ ْلَيْذَبْح َُذَبَح َُيُكْن َُلْم ( وفَسر ذلك الرواية َوَمْن

 .((َويَػُقوُؿ: ِبْسِم اَلَلوِ ))األخرى: 
 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 
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ُاْلولى: َُاْْلَْضَحىقولو: ) المسألة ( يدؿ على شرؼ الصحابة َشِهْدُت
صلى اهلل بِّ النَ رضي اهلل عنهم؛ إْذ كانوا يؤدُّوف ما شرعو اهلل عز وجل ؽبم مع 

 صلى اهلل عليو وسلم.بِّ النَ عليو وسلم, وىذه منقبة ال تكوف لغَتىم لوفاة 
وِلُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوَُمَعَُرسَُُُشِهْدُتَُاْْلَْضَحىقولو: ) المسألةُالثانية:

 ( ىذه لتأكيد ما سيأيت من األحكاـ.وسلم
ُالثالثة: ُبِالنَّاسُِقولو: ) المسألة َُصََّلَتُو َُقَضى ( يدؿ على أَف ابتدأ فَ َلمَّا

الذبح يبدأ من انقضاء الصبلة وليس من اعبمعة كما سيأيت؛ ألَف اػبطبة إمنا 
الصبلة, واستماع اػبطبة  ىي موعظة. واؼبقصود يف العيد إظهار شعَتة

 مستحب.
ُالرابعة: ُُذِبَحتُْقولو: ) المسألة َُقْد ُِإَلىَُغَنٍم ( يدؿ على أَف الذبح  َنَظَر

 كاف معروفاً عندىم لؤلضاحي.
 إىل ذبح األضاحي. الَناسيدؿ على مبادرة  المسألةُالخامسة:
ت, يدؿ ىذا اغبديث على دقة اإلسبلـ يف أداء العبادا المسألةُالسادسة:

فما كاف قبل الصبلة من األضاحي صدقة من الصدقات, وما كاف بعدىا 
 أضحية. واألضحية أفضل من الصدقة.

ُالسابعة: ُاَلصَََّّلةُِقولو: ) المسألة ُقَ ْبَل َُذَبَح ( يدؿ على أَف أَي ذبٍح َمْن
 قبل األضحى يعترب صدقة من الصدقات وليس أضحية, فبل ذبزئ.

ُالثامنة: َُمَكانَ َهاقولو: ) المسألة َُشاًة ( يدؿ على قوة أحكاـ فَ ْلَيْذَبْح
بِّ صلى اهلل عليو وسلم اإلسبلـ؛ ألَف من ذبح قبل الصبلة ال يعذر لوجود النَ 

 فلو أْف يسأؿ عما أشكل عليو.
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َُيُكْنَُذَبحَُقولو: ) المسألةُالتاسعة: ( يدؿ على أَف من ذبح قبل َوَمْنَُلْم
 بُّ صلى اهلل عليو وسلم مل يعذرىم.الصبلة ُكثُػْر ومع ذلك النَ 

( يدؿ على أَف أوؿ وقت فَ ْلَيْذَبْحَُعَلىُاْسِمُاَللَّوُِقولو: ) المسألةُالعاشرة:
ذبح األضحية بعد الصبلة, وآخره آخر أياـ التشريق وىو غروب مشس يـو 

 أياـ العيد: أياـ))بِّ صلى اهلل عليو وسلم: الثالث عشر من ذي اغبجة؛ لقوؿ النِّ 
 .((أكل, وشرب, وذكر هلل

ُعشرة: ُالحادية ُاَللَّوُِقولو: ) المسألة ُاْسِم َُعَلى ( يدؿ على فَ ْلَيْذَبْح
 من كاف ناسياً. عند الذبح إاَل  سميةالتَ اشًتاط 

  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُٜٔٔ٘-ُُ ُقَاَل: ُهَما َُعن ْ ُاَللَُّو َُرِضَي َُعاِزٍب ُبِن ُاَْلبَ َراِء ُِفيَناُ))َوَعِن قَاَم

َأْرَبٌعََُّلَُتُجوُزُِفيُاَلضََّحايَا:ُاَْلَعْورَاُءَُُرُسوُلُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلمُفَ َقاَل:
اَلَِّتيَُُواْلَكِسيرُُُا,َواْلَعْرَجاُءُاَْلبَ يُِّنُظَْلُعهََُُعَورَُىا,َُواْلَمرِيَضُةُاَْلبَ يُِّنَُمَرُضَها, اَْلبَ يِّنُُ

 .َوَصحََّحُوُاَلت ِّْرِمِذي ,َُواْبُنُِحبَّانَُُ,َرَواُهُاَْلَخْمَسةُ((ََّلُتُ ْنِقي
رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب األضحية؛ لبياف: العيوب اليت  ساؽ اؼبصنِّفُ 

 ال ذبزئ يف األضحية.
ُاَلضََّحايَا( عيوٍب )َأْرَبعٌُقاؿ: ) ُِفي َُتُجوُز ََُّل ( وىي عدـ انتظاـ اَْلَعْورَاءُُ:

َواْلَمرِيَضُةُ( أي: الظاىر والواضح, )َعَورَُىا اَْلبَ يِّنُُلعُت األخرى )نظر العُت مع ا
َُواْلَعْرَجاءُُ َُمَرُضَها, ُظَْلُعهَُ( اليت ال سبشي مستقيمًة )اَْلبَ يُِّن ( أي: الذي ااَْلبَ يُِّن

( اَلَِّتيََُّلُتُ ْنِقي( أي: الضعيفة  )َواْلَكِسيرُُيظهر عظمها يف غَت مكانو للعرج, )
 ليس يف عظمها مخٌّ يقويها على اؼبشي. أي: اليت

 (.َوَصحََّحُوُاَلت ِّْرِمِذي ,َُواْبُنُِحبَّانَُُ,َرَواُهُاَْلَخْمَسةقاؿ: )
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 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 
( يدؿ على أَف َحْصُر أربعة أشياء ال ذبزئ يف َأْرَبعٌُقولو: ) المسألةُاْلولى:

 األضحية وىذا باالتفاؽ.
ُ ُاَلضََّحايَاقولو: ) الثانية:المسألة ُِفي َُتُجوُز تذبح ( أي: ال ذبزئ أْف ََّل

 ما ىو طيب. أضحيًة؛ ألهَنا مقدمٌة هلل واهلل عز وجل ال يقبل إاَل 
ُالثالثة: ( يدؿ على أَف البهائم ينقص قدرىا عند اَْلَعْورَاءُُقولو: ) المسألة

 بٍت جنسها, كما ينقص اؼبعيب عند بٍت آدـ.
( يدؿ على أَف العور إذا كاف يسَتاً ال َعَورَُىا اَْلبَ يِّنُُقولو: ) لرابعة:المسألةُا

 يضر.
 يدؿ على أَف البهيمة العمياء ال ذبزئ من باب أوىل! المسألةُالخامسة:
ُالسادسة: ( يدؿ على أَف البهائم سبرض كما َواْلَمرِيَضةُُقولو: ) المسألة

 ديرض بٍت آدـ.
ُالسابعة: يدؿ على أَف مرضها متفاوٌت: منها ما جيزئ يف  المسألة

 األضحية, ومنها ما ال جيزئ يف األضحية.
 ما يدؿ على َيْسِر اإلسبلـ؛ إْذ مل دينع من األضحية إاَل  المسألةُالثامنة:

 نقيب عن اؼبرض اليسَت فيها.بالتَ  الَناسظهر مرضها فلم يشق على 
( يدؿ على أَف العرجاء ال ذبزئ, ومن َواْلَعْرَجاءُُقولو: ) المسألةُالتاسعة:

 باب أوىل اليت ال سبشي.
ُالعاشرة: ُظَْلُعَهاقولو: ) المسألة ( يدؿ على أَف ما كاف فيها عرٌج اَْلبَ يُِّن

 يسٌَت معفو عنو.
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ُالحاديةُعشرة: ُتُ ْنِقيقولو: ) المسألة ُاَلَِّتيََُّل ( يدؿ على أَف َواْلَكِسيَرُة
, ومن باب أوىل ما كاف ضعيفًا كسواًل من بٍت آدـ؛ الضعيفة من  البهائم مذمـو

 ألَف اهلل خلقو للعبادة!
يدؿ أَف من أسباب قوة بٍت آدـ يف عظامو وجود  المسألةُالثانيةُعشرة:

بِّ صلى اؼبخ الذي يف العظم؛ فهو الذي يغذي العظم وىذا من أعبلـ نبوة النِّ 
 اهلل عليو وسلم.

 اؼبصنُِّف رضبو اهلل:مث بعد ذلك قاؿ 
ُصلىُاهللُُ-ُٓٙٔٔ ُاَللَِّو َُرُسوُل ُقَاَل ُقَاَل: ُرضيُاهللُعنو َُجاِبٍر َوَعْن
َُأْنُيَ ْعُسَرَُعَلْيُكْمُفَ َتْذَبُحواَُجَذَعةًُ)):ُعليوُوسلم ُُمِسنًَّة,ُِإَّلَّ ِمَنََُُّلَُتْذَبُحواُِإَّلَّ

ُ.َرَواُهُُمْسِلمُ((اَلضَّْأنُِ
رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب األضاحي؛ لبياف: السنُّ اليت  ساؽ اؼبصنِّفُ 

 ذبزئ يف األضحية.
ُُمِسنَّةًُقولو: ) ُِإَّلَّ َُتْذَبُحوا ( واؼبراد باؼبسنة: ما ظهرت أسناهنا وىي يف ََّل

اإلبل ما تػَم ؽبا طبس سنوات, ويف البقر ما تػَم ؽبا سنتاف, ويف الغنم ما تػَم ؽبا 
َُجَذَعةًُللضأف, ) سنة للمعز وستة أشهر ُفَ َتْذَبُحوا َُعَلْيُكْم ُيَ ْعُسَر َُأْن ِمَنُُِإَّلَّ

 .(َرَواُهُُمْسِلم( وىي ما تػَم ؽبا ستة أشهر. )اَلضَّْأنُِ
 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 

ُُمِسنَّةًُقولو: ) المسألةُاْلولى: ُِإَّلَّ َُتْذَبُحوا ( يدؿ على أَف الصغَتة من ََّل
 األضحية.البهائم ال ذبزئ 

ُالثانية: يدؿ على أَف ُعْمَر البهائم يظهر من سنِّها, وكذا يعرؼ  المسألة
 اآلف ُعُمر بٍت آدـ من أسنانو.
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ىذا اغبديث علٌم من أعبلـ النبوة؛ إْذ أظهر كيفَية معرفة  المسألةُالثالثة:
 سَن البهائم.

َُأْنُيَ ْعُسَرَُعَلْيُكمُْقولو: ) المسألةُالرابعة: ؿ على أَف اإلسبلـ دين ( يدِإَّلَّ
 يسٍَت.

ُالخامسة: َُجَذَعةًُقولو: ) المسألة ُاَلضَّْأنُُِفَ َتْذَبُحوا ( أي: لكم أْف ِمَن
 زبفضوا السَن لكن ال يكوف أقَل من اعبذعة.

يدؿ على أَف أصغر حيواف جيزئ يف األضحية الضأف  المسألةُالسادسة:
 وىو ما تػَم لو ستة أشهر.

يدؿ ىذا اغبديث على أَف من مقاصد األضحية الَنفاسة  المسألةُالسابعة:
 .*الَلحموقليل  الَناسوالثمن, فالصغَت غَت نفيس عند 

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُرضيُاهللُعنوُقَاَل:ُُ-ُٔٙٔٔ َُرُسوُلُاَللَِّوُصلىُاهللُ))َوَعْنَُعِلي  َأَمَرنَا

َواْْلُُذَن,َُوََّلُُنَضحَِّيُِبَعْورَاَء,َُوََّلُُمَقابَ َلٍة,َُوََّلُعليوُوسلمَُأْنَُنْسَتْشِرَفُاَْلَعْيَنُ
ُاَلت ِّْرِمِذي ,َُواْبُنُُالَخْمَسُة,َأْخَرَجُوُُ((اَء,َُوََّلُثَ ْرَماءَُقَُُمَدابَ َرٍة,َُوََّلَُخرُْ َوَصحََّحُو
ُ.ِحبَّاَن,َُواْلَحاِكم

العيوب رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب األضحية؛ لبياف:  ساؽ اؼبصنِّفُ 
 اؼبكروىة يف األضحية.

َُنْسَتْشِرفَُقاؿ: ) َُأْن ُوسلم ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوُل اَْلَعْيَنُ َأَمَرنَا
َوََّلُ( أي: أْف نتأكد وننظر؛ لئبل يكوف ىناؾ عيٌب يف العُت واألذف, )َواْْلُُذنَُ

من األماـ عرضاً  ( وىي الشاة اليت قد شقت أذهناُنَضحَِّيُِبَعْورَاَء,َُوََّلُُمَقابَ َلةٍُ
ُُمَدابَ َرةٍُفتعلقت, ) ( وىي اليت شقت أذهنا من الدُّبر من اػبلف عرضاً َوََّل
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َُخرُْفتعلقت, ) ُثَ ْرَماءَُ( وىي األذف اؼبثقوبة, )اءَُقََُوََّل ( وىي اليت سقطت َوََّل
 أسناهنا. 

 .(اْلَحاِكمَوَصحََّحُوُاَلت ِّْرِمِذي ,َُواْبُنُِحبَّاَن,ُوَُُالَخْمَسُة,َأْخَرَجُوُقاؿ: )
 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 

ُاْلولى: َُأْنُقولو: ) المسألة ُوسلم ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوُل َأَمَرنَا
ُاَْلَعْينَُ ( يدؿ على أَف لئلنساف أْف يأخذ مالو مكانة عالية يف َنْسَتْشِرَف

 األضحية؛ ليؤدي العبادة على التماـ.
( يدؿ على أَف العوراء والعمياء ال َنْسَتْشِرَفُاَْلَعْينَُقولو: ) المسألةُالثانية:

 ذبزئ.
سيأيت من األوصاؼ, وىذا على  افبَ ( أي: َواْْلُُذنَُقولو: ) المسألةُالثالثة:

 سبيل الكراىة.
: أَف ابقالسَ ( سبق يف اغبديث َوََّلُُنَضحَِّيُِبَعْورَاءَُقولو: ) المسألةُالرابعة:

 األضحية هبا وىذا نقٌص فيها.العوراء ال جيوز 
( يدؿ على أنَو يكره أْف يضحى بغنٍم َوََّلُُمَقابَ َلةٍُقولو: ) المسألةُالخامسة:

 قد قطع شيٌء منها من األماـ فتعلقت؛ ألَف منظرىا قبيح.
ُالسادسة: ما ىو طيٌب يف  اهلل عز وجل طيٌب وال يقبل إاَل  أفَ  المسألة

 األوصاؼ.
 على أَف األذف صباؿ للبهيمة. يدؿ المسألةُالسابعة:
 ( يدؿ على كراىة ذلك يف األضحية.َوََّلُُمَدابَ َرةٍُقولو: ) المسألةُالثامنة:

ُالتاسعة: َُخرُْقولو: ) المسألة ( يدؿ على كراىة األضحية اليت قد اءَُقََُوََّل
 خرؽ شيٌء من أذهنا, وكذا لو قطع شيٌء من أذهنا.
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 ( يدؿ على كراىة األضحية بالثرماء.ثَ ْرَماءََُوََّلُقولو: ) المسألةُالعاشرة:
ُعشرة: ُالحادية يدؿ على حىت الصفات الباطنة السيئة يف  المسألة

ُُاألضحية عيٌب فيها.   
ُ ُعشرة: ُالثانية اؼبقابلة واؼبدابرة واػبرقاء ))الصارؼ ؽبذه العيوب المسألة

يف اغبصر:  ابقالسَ الصارؼ ؽبا من عدـ اعبواز إىل الكراىة اغبديث  ((والثرماء
 فحصر ما ال جيوز, وما عداه فيو الكراىة. ((أَْرَبٌع اَل ذَبُوُز يف اَلَضَحايَا))

يدؿ على أَف اإلنساف حيرص إىل تقدمي القربات إىل  المسألةُالثالثةُعشرة:
  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱاهلل ما ىو األفضل كما قاؿ سبحانو: 

 واألضحية من شعائر اهلل سبحانو. َُّّ
 بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:مث 

ُْبِنُأَِبيُطَاِلٍبُرضيُاهللُعنوُقَاَل:ُُ-ُٕٙٔٔ ُ))َوَعْنَُعِليِّ َأَمَرِنيُاَلنَِّبي 
ُأَُ َُوَأْن ُبُْدنِِو, َُعَلى َوَم َُأق ْ َُأنَّ ُوسلم ُعليو ُاهلل َُوُجُلوَدَىاَُقسُِصلى ُُلُحوَمَها َم

َهاَُشْيئاًَُوِجََّلَلَهاَُعَلىُاَْلَمَساِكيِن,َُوََّلُ ُ.ُمت ََّفٌقَُعَلْيوُُِ((ُأْعِطَيُِفيُِجَزارَِتَهاُِمن ْ
رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب األضحية؛ لبياف: جواز  ساؽ اؼبصنِّفُ 

 .الَلحمالتوكيل يف الذبح وتوزيع 
َوَمَُعَلىُبُْدنِوُِقاؿ: ) ( أي: بالذبح َأَمَرِنيُاَلنَِّبي ُصلىُاهللُعليوُوسلمَُأنََُّأق ْ

بُّ صلى اهلل عليو وسلم ثبلث وستُت من اإلبل اؽبدي حيث ذبح النَ  وىذا يف
صلى اهلل عليو وسلم بنفسو الَنبُّ وأكمل عليٌّ الباقي, أما األضحية فذبح 

ُأَُأضحيتاف, ) َُوِجََّلَلَهاَقسَُِوَأْن َُوُجُلوَدَىا ُُلُحوَمَها ُاَْلَمَساِكينَُُِم ( واؼبراد َعَلى
باعببلؿ: ما على الُبُدف من خرٍؽ وكبو ذلك حيث أَف أىل اإلبل يغلب عليو 
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ُِفيُِجَزارَِتَهاوضع شيٍء بينو وبُت اإلبل؛ لئبل تتسخ مبلبسهم, ) ُُأْعِطَي ( َوََّل
َهاَُشْيئاًُيعٍت: ذاحبها )  ( يعٍت: ال أعطيو شيئاً من الثبلثة.ِمن ْ

 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 
َوَمَُعَلىُقولو: ) المسألةُاْلولى: َُأق ْ ُصلىُاهللُعليوُوسلمَُأنَّ َأَمَرِنيُاَلنَِّبي 

( يدؿ على فضيلة علي بن أيب طالب حيث وَكلو يف إقامة تلك الشعَتة بُْدنِوُِ
 .عليو الَصبلة والَسبلـبدالً عنو 

 َنبُّ اليدؿ على أمانة علي بن أيب طالب حيث أوْكل إليو  المسألةُالثانية:
 وزيع.صلى اهلل عليو وسلم الذبح والتَ 

يدؿ على أنَو يشرع للمسلم أْف جيعل غَته من اؼبسلمُت  المسألةُالثالثة:
ُ.هاوأالَ يؤثر بذلك على نفسو كل أْف يعملوف يف أعماؿ اػبَت,

ُالرابعة: َب صلى اهلل عليو وسلم مل حيتقر يدؿ على أَف النَ  المسألة
رضي اهلل عنو كاف شابًا يف ذلك العمر, كاف عمره شباف الشباب, فعليٌّ 

 وعشرين.
ُ ُالخامسة: ُأَُقولو: )المسألة ُُلُحوَمَهاَقسَُِوَأْن ة أْف نَ ( يدؿ على أَف السُّ َم

 يقسم من غبـو اؽبدي على اؼبساكُت.
يدؿ على أَف األفضل أيضاً أْف يأخذ منها شيئاً كما يف  المسألةُالسادسة:

 ((َب صلى اهلل عليو وسلم يأخذ من  كل بعَت بضعةً أَف النَ ))اغبديث الصحيح: 
 حىت جعلها يف اؼبرؽ. الَلحميعٍت: قطعة من 

ُالسابعة: ( يدؿ على بركة هبيمة األنعاـ؛ فينتفع َوُجُلوَدَىاقولو: ) المسألة
 بلحمها وينتفع جبلودىا وكورعها وغَت ذلك, وكلُّ ذلك بربكة الطاعة. 
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ُالثامنة يَػْزَىُد منو األغنياء  افبَ يدؿ على أَف اجملتمع فيو الفقراء  :المسألة
فاعبلود حيتاجو الفقراء, فبل حيتقر اإلنساف أَي شيٍء يستغٍت عنو فمن دونو 

 حيتاجونو.
ُالتاسعة: ( يدؿ على أَف اإلنساف ال حيتقر أَي َوِجََّلَلَهاقولو: ) المسألة

 اؼبقطعة قد حيتاجها اؼبسكُت.شيٍء فيو نفٌع لآلخرين حىت اػبرؽ 
ُالعاشرة: ُاَْلَمَساِكينُِقولو: ) المسألة ( يدؿ على أَف اإلسبلـ أمر َعَلى

 حببهم, والعطف عليهم, والقرب منهم.
َهاَُشْيئاًُقولو: ) المسألةُالحاديةُعشرة: ُِمن ْ ( يدؿ َوََّلُُأْعِطَيُِفيُِجَزارَِتَها

ر أجرًة على ذحبو شيئاً من األضحية, على أنَو ال جيوز أْف يعطى الذابح اؼبستأجَ 
 وال اعبلد وال اعببلؿ. الَلحمال 

يدؿ على أنَو لو أعطي اعبازر أجرتو مث بعد ذلك  المسألةُالثانيةُعشرة:
فبل بأس, إمنا احملـر أْف يكوف ما يعطى قيمة أجرتو  الَلحمأىدي لو شيٌء من 

 على اعبزارة.
ُعشرة: ُالثالثة اإلسبلـ على اإلخبلص يف  يدؿ على حرص المسألة

 ينقص األجر. الَلحمالعمل؛ إْذ أَف إعطاء اعبازر من 
ُعشرة: ُالرابعة يدؿ على أَف لئلنساف ال يتخذ شيئًا من أمور  المسألة

الدين لدنياه, ىذه أضحية آلخرتو فبل جيعل منها شيئًا لدنياه بإعطاء اعبازر 
 منها شيئاً.

َف األجر عند اهلل ينقص ولو بشيٍء يدؿ على أ المسألةُالخامسةُعشرة:
 , مثل: اعببلؿ اليت تعطى للجازر.الَناسيسٍَت يف أعُت 

 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
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ُهَماُقَاَل:ُُ-ُٖٙٔٔ َُعن ْ ُ))َوَعْنَُجاِبِرُبِنَُعْبِدُاَللَِّوَُرِضَيُاَللَُّو َمَعَُنَحْرنَا
ُصلىُاهللُعليوُوسلم ُاَللَِّو َُواْلبَ َقَرَةَُُرُسوِل َعٍة, َُسب ْ َُعْن ُاَْلَبَدنََة ُاَْلُحَدْيِبَيِة: َعاَم

َعةٍُ ُ.مَُُرَواُهُُمْسلُُِ((َعْنَُسب ْ
رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب األضحية؛ لبياف: جواز  ساؽ اؼبصنِّفُ 

 االشًتاؾ يف اإلبل والبقر.
( وىي يف ُحَدْيِبَيةَُِعاَمُاَلَُُْمَعَُرُسوِلُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلمَنَحْرنَاُقاؿ: )

َعةٍُ( يعٍت: البقرة )اَْلَبَدنَةَُالسنة السابعة من اؽبجرة ) َُسب ْ ( يعٍت: عن سبعة َعْن
َعةٍُأشخاص, ) َرَواُهُ( أي: سبعة أشخاص يشًتكوف يف اؽبدي )َواْلبَ َقَرَةَُعْنَُسب ْ

 .(مُُُمْسلُِ
 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 

َعاَمَُُمَعَُرُسوِلُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلمَنَحْرنَاُقولو: ) المسألةُاْلولى:
( يدؿ على منقبة عظيمة للصحابة حيث إَف كبرىم وفعلهم كاف اَْلُحَدْيِبَيةُِ
 بِّ صلى اهلل عليو وسلم.حبضور النِّ 

( يدؿ على أَف احملصر يذبح كما قاؿ َعاَمُاَْلُحَدْيِبَيةُِقولو: ) المسألةُالثانية:
 . َّ محجخ جح مج حج مث هتٱٱُّسبحانو: 

َعةٍُقولو: ) المسألةُالثالثة: َُسب ْ َُعْن ( يدؿ على جواز صبع اؼباؿ من اَْلَبَدنََة
 سبعة أشخاص ليشًتوا بو إببلً وجيعلوه إىداًء لبيت اهلل العظيم.

 يدؿ على أنَو ال جيوز االشًتاؾ يف البدنة ألكثر من سبعة. المسألةُالرابعة:
 يدؿ على جواز اشًتاؾ الذكر واألنثى يف بدنة واحدة. المسألةُالخامسة:
ؼبا جاز االشًتاؾ يف اؽبدي دَؿ على أنَو جيوز االشًتاؾ  المسألةُالسادسة:

 أيضاً يف األضحية.
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ُالسابعة: َعةٍُقولو: ) المسألة َُسب ْ َُعْن ( يدؿ على جواز االشًتاؾ َواْلبَ َقَرَة
 سبعة أشخاص يف البقرة كما يف اإلبل.

ُالثامنة:المسأل يدؿ ىذا اغبديث على أنَو ال جيوز االشًتاؾ يف الغنم  ة
وىذا باإلصباع, فلو اجتمع رجبلف كل واحد منهما دفع ألف لاير لشراء شاة 
يضحياف هبا: ال يصح, لكن لو اشًتاىا شخص واشرؾ معو يف الثواب لو ألف 

 شخص جيوز, فالذي ينهى عنو ىو دفع أكثر من شخٍص للماؿ يف الشاة.
ُالتاسعة: يدؿ على يسر اإلسبلـ حيث أباح االشًتاؾ يف اإلبل  المسألة

 والبقر.
ُالعاشرة: اضل فمن باب أوىل تفاضل بٍت يدؿ على البهائم تتف المسألة

 آدـ.
ويليو بإذف اهلل , األضاحيباب قد انتهى من  هبذارضبو اهلل  فُ نِّ صويكوف اؼب

 *.العقيقةباب  بعد ذلك
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 اهلل: قاؿ اؼبصنُِّف رضبو
 (بَاُبُاَْلَعِقيَقةُِ)

ى عقيقًة مث سمَ أصُل العقيقِة: ىي القطع ويراد هبا أواًل: حلق الرأس فكاف يُ 
و ؼبا ُحِلَق رأسو ومَت يـو بعد ذلك استعمل ىذا االسم يف الذبح للمولود, فكأنَ 

 .-أي: ُذِبَح لو  -السابع ُعَق عنو 
سواىا, وأصل  قَ بَ سَ  افبَ والعقيقة من ؿباسن اإلسبلـ فبل يوجد يف األدياف 

ذلك أَف اهلل عز وجل ؼبا أمر إبراىيم بذبح ابنو إظباعيل أنزؿ اهلل كبشاً, مث بعد 
ذلك ُشرٍَع للمولود وإْف كاف ىذا يف األضاحي لكن من اغبكم يف ذلك كما 

 مرىوٌف بعقيقتو.بأنَو  -بإذف اهلل  -سيأيت من األحاديث 
ُهَماُ-ُٗٙٔٔ ُصلىُاهللُعليوُ))ُ:َعِنُِاْبِنَُعبَّاٍسَُرِضَيُاَللَُّوَُعن ْ ُاَلنَِّبيَّ َأنَّ

َُكْبًشا َُكْبًشا َُعْنُاَْلَحَسِنَُواْلُحَسْيِن َرَواُهُأَبُوَُداُوَد,َُوَصحََّحُوُِاْبُنُُ((وسلمَُعقَّ
ُ.َلِكْنُرَجََّحُأَبُوَُحاِتٍمُِإْرَساَلوُُُ,ُخَزْيَمَة,َُواْبُنُاَْلَجاُروِد,َُوَعْبُدُاَْلَحقُِّ

 رضبو اهلل ىذا اغبديث؛ لبياف: مشروعية العقيقة للمولود. ساؽ اؼبصنِّفُ 
َُعقَُّقاؿ: ) ُوسلم ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَلنَِّبيَّ ( أي: ذبح عند سباـ اليـو َأنَّ

ُكَُ( أي: نيابًة عن اغبسن )َعْنُاَْلَحَسنُِالسابع ) َُكْبًشا ( وىو ذكر ْبًشاَواْلُحَسْيِن
 الضأف.

( َرَواُهُأَبُوَُداُوَد,َُوَصحََّحُوُِاْبُنُُخَزْيَمَة,َُواْبُنُاَْلَجاُروِد,َُوَعْبُدُاَْلَحقُِّقاؿ: )
 ( وفبَن صححو أيضاً ابن دقيق العيد.َلِكْنُرَجََّحُأَبُوَُحاِتٍمُِإْرَساَلوُُاالشبيلي )

 ة مسائل:وىذا اغبديث يدؿ على عدَ 
( َعْنُاَْلَحَسنَُُِأنَُّاَلنَِّبيَُّصلىُاهللُعليوُوسلمَُعقَُّقولو: ) اْلولى:المسألةُ

بُّ صلى اهلل يدؿ على جواز أْف يتربع شخٌص أجنب بالذبح عن ولد غَته, فالنَ 



64 
 

عليو وسلم ذبح عن ابٍت ابنو مع وجود أبيهما علي بن أيب طالب رضي اهلل 
 عنو.

( يدؿ على جواز تأخَت َواْلُحَسْينُِ اَْلَحَسنَُِعْنَُُعقَُّقولو: ) المسألةُالثانية:
 العقيقة, فاغبسُن رضي اهلل عنو أكرب من اغبسُت وعَق ؽبما يف وقٍت واحٍد.

( يدؿ على أَف لكلِّ مولوٍد َواْلُحَسْينُِ َعْنُاَْلَحَسنُِقولو: ) المسألةُالثالثة:
تمعاف يف عقيقٍة عقيقًة زبصو, فلو ُوِلَد توأماف لكلِّ واحد منهما عقيقة وال جي

 واحدٍة.
َُكْبًشاقولو: ) المسألةُالرابعة: ( يدؿ على أَف الذي يشرع يف العقيقة َكْبًشا

بِّ صلى اهلل عليو وسلم أنَو خرج ىو الغنم وال يشرع سواىا, فلم يثبت عن النَ 
 بالعقيقة عن الغنم.

ُالخامسة: يدؿ على اىتماـ اإلسبلـ بإراقة الدماء عند ذبدد  المسألة
 نتهاء من منسك اغبج تذبح األضحيةالنعم, فعند اؼبولود يذبح لو وعند اال

 وىكذا.
ُالسادسة: َُكْبًشاقولو: ) المسألة ( ورد تفصيل العدد بأنَو كبشُت  َكْبًشا

 . ((أنا سبعة ذكرىا))كبشُت كما يف رواية 
 ُف رضبو اهلل:مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنِّ 

ُ.َنْحَوهُُُ:وُُنُْعَُُاهللُُُيَُضُْرََُُوَأْخَرَجُِاْبُنُِحبَّاَنُِمْنَُحِديِثُأََنسٍُ
َُحِديِثُأََنسٍُ) ُِمْن ُِحبَّاَن ُِاْبُن ( مرسبًل عن َنْحَوهُُُ:وُُنُْعَُُاهللُُُيَُضُْرََُُوَأْخَرَج

 صلىُاهللُعليوُوسلمُاَلنَِّبيُ َعقََُّب صلى اهلل عليو وسلم ونصو: )عكرمة إىل النَ 
 (َشاتَ ْيِنَُشاتَ ْينَُُِواْلُحَسْينُِ َعْنُاَْلَحَسنُِ
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رضبو اهلل ىذه الرواية؛ لبياف: ما أصبل من لفظ كبشًا كبشاً  ساؽ اؼبصنِّفُ و 
 يف األحاديث القادمة عدد ما يذبح للذكر واألنثى.* -إْف شاء اهلل  -سيأيت 

  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َهاُ-ُ٘ٙٔٔ َُعن ْ ُاَللَُّو َُرِضَي َُعاِئَشَة ُاهللُ))ُ:َوَعْن ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوَل َأنَّ

ُ((اَْلَجارِيَِةَُشاةٌُُاَْلُغََّلِمَُشاتَاِنُُمَكاِفَئَتاِن,َُوَعنَُُِعنُُِعليوُوسلمَُأْمَرُىْمَُأْنُيُ َعقَُّ
ُ.وَُُرَواُهُاَلت ِّْرِمِذي َُوَصحَّحَُ

رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب العقيقة؛ لبياف: نوع وعدد  ساؽ اؼبصنِّفُ 
 العقيقة.

ُيُ َعقَُّقاؿ: ) َُأْن ُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلمَُأْمَرُىْم َُرُسوَل ( اَْلُغََّلمَُُِعنَُُِأنَّ
( اَْلَجارِيَِةَُشاةٌَُُوَعنُِ( والشاة نوٌع من أنواع الغنم )ُمَكاِفَئَتانُِ َشاتَانُِأي: الذكر )

 .(وَُُرَواُهُاَلت ِّْرِمِذي َُوَصحَّحَُقاؿ: )
 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 

( يدؿ َأنََُّرُسوَلُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلمَُأْمَرُىمُْقولو: ) المسألةُاْلولى:
على األمر بفعل العقيقة, وىنا أخرج أمر الوجوب إىل السنية اغبديث الذي يليو 

 .((...  ِقيَقِتوِ ُكلُّ ُغبَلـٍ ُمْرتَػَهٌن ِبعَ ))
( يدؿ على أَف تلك الذحبية اليت تذبح من َأْنُيُ َعقَُّقولو: ) المسألةُالثانية:
 صلى اهلل عليو وسلم عقيقًة؛ فهي تسمية نبوية. الَنبُّ أجل اؼبولود سػَماىا 
ُالثالثة: ( يدؿ على تفضيل ُمَكاِفَئَتانَُُِشاتَانُُِاَْلُغََّلمَُُِعنُِقولو: ) المسألة

 .َّ خصمص  حص مس ُّٱالذكر من بٍت آدـ على األنثى كما قاؿ سبحانو: 
( يدؿ على أَف عدد ما يذبح ُمَكاِفَئَتانَُُِشاتَانُِاؼبسألة الرابعة: قولو: )
 للمولود الذكر شاتاف اثنتاف.
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( يدؿ على أَف نوع العقيقة من ُمَكاِفَئَتانَُُِشاتَانُِقولو: ) المسألةُالخامسة:
الغنم وهبذا جاء اغبديث, وذىب اعبمهور إجزاء اإلبل والبقر يف العقيقة, 

 والرَاجح: ما جاء يف اغبديث.
ُالسادسة: ( أي: متماثلتاف يف الصفات, فيدؿ ُمَكاِفَئَتانُِقولو: ) المسألة

على أنَو ال يزاد يف أحديهما صفة عالية ويف األخرى صفة رديئة, وإمنا يكفي 
 الشاتُت االثنتُت.اؼبتوسط يف 

( يدؿ على أَف اؼبرأة يف اإلسبلـ أقَل َوَعْنُاَْلَجارِيَةُِقولو: ) المسألةُالسابعة:
 خل ُّٱقدرًا من الرجل, ومن أسباب تفضيل الرجل قوؿ اهلل سبحانو: 

ومن  َّ منىن خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل
صلى اهلل عليو وسلم بقولو:  الَنبُّ أسباب نقص اؼبرأة عن الرجل ما ذكره 

 .((ناقصات عقل ودين))
ُالثامنة: ( يدؿ على أنَو يعقُّ عن األنثى من بٍت آدـ َشاةٌُقولو: ) المسألة

 بشاٍة واحدٍة.
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ُاْلَكْعِبيَّةُِ) ُُكْرٍز ُأُمِّ َعْن ُاَْلَخْمَسةُُ ِـّ كرٍز  َنْحَوهُُُ:َوَأْخَرَج ( بعض ألفاظ ُأ
كألفاظ حديث عائشة سوى حذؼ مكافئتاف, ويف بعض األلفاظ كأيب داود: 

 .((مثبلف))
رضبو اهلل ىذه الرواية؛ لتفسَت معٌت مكافئتاف أي: شاتاف  ساؽ اؼبصنِّفُ و 

 متقاربتاف يف الصفات.
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
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ُعليوُُ-ُٙٙٔٔ ُاهلل ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوَل َُأنَّ ُعنو ُاهلل ُرضي َُسُمَرَة َوَعْن
ُ ُقَاَل: ُ))وسلم ُِبَعِقيَقِتِو, ُُمْرتَ َهٌن ُُغََّلٍم َُوُيْحَلُق,ُيُُُكل  َُساِبِعِو, ُيَ ْوَم َُعْنُو ْذَبُح

ُ.َرَواُهُاَْلَخْمَسُة,َُوَصحََّحُوُاَلت ِّْرِمِذيُ ُ((َوُيَسمَّى
ذا اغبديث يف باب العقيقة؛ لبياف: اغبكمة من رضبو اهلل ى ساؽ اؼبصنِّفُ 

 العقيقة.
( أي: أَف خَته وبركتو ؿببوسة ُمْرتَ َهنٌُ( يدخل فيو األنثى )ُكل ُُغََّلمٍُقولو: )

( ِبَعِقيَقِتوُِبذبح العقيقة, ) -بإذف اهلل  -يف العقيقة فتنطلق بركات اؼبولود وخَتُه 
 العقيقة عنو.يعٍت: حيصل فكُّ الرىاف ذلك عنو إذا ذحبت 

َُساِبِعوُِيُُقاؿ: ) ُيَ ْوَم َُعْنُو ( يعٍت: من عمره إذا بلغ اليـو السابع, ْذَبُح
َُوَصحََّحُوُ( أي: اؼبولود. قاؿ: )َوُيَسمَّى( أي: رأسو )َوُيْحَلقُُ) ُاَْلَخْمَسُة, َرَواُه

 .(اَلت ِّْرِمِذيُ 
 مسائل: عَدةوىذا اغبديث يدؿ على 

( يدؿ على أَف اؼبوالد إذا تكاثروا  ُمْرتَ َهنٌُ ُكل ُُغََّلمٍُقولو: ) المسألةُاْلولى:
 كتوأمُت لكلِّ واحٍد منهم عقيقًة زبصو.

يدؿ على أَف أفعااًل يسَتًة يف اإلسبلـ ؽبا تأثٌَت يف حياتو  المسألةُالثانية:
مَلْ )): عليو الَصبلة والَسبلـعند اعبماع قاؿ  سميةالتَ مثل ىذا اغبديث, ومثل: 

 .((َيضره شيءٌ 
ُالثالثة: ( يدؿ على أمهية العقيقة إذا ولد ِبَعِقيَقِتوُِ ُمْرتَ َهنٌُقولو: ) المسألة

 اؼبولود.
ُالرابعة: َُساِبِعوُِيُُقولو: ) المسألة ُيَ ْوَم َُعْنُو ة يف زمن نَ ( يدؿ على السُّ ْذَبُح

العقيقة ىو يـو السابع من الوالدة وحيتسب اليـو الذي ولد فيو, وإذا ولد بعد 
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, فلو ولد بعد آذاف اؼبغرب يـو السبت  غروب الشمس ال حيسب ذلك اليـو
 وىكذا. نعتربه ولد يـو األحد

( إذا مل يعقُّ عنو يـو سابعو فيعقُّ عنو يَ ْوَمَُساِبِعوُِقولو: ) المسألةُالخامسة:
, وأما حديث:  يف  فهو ضعيف. ((يف الرابع عشر أو اغبادي والعشرين))أيِّ يوـٍ

( يدؿ على اؼبقصود من العقيقة ىو اهنار ْذَبحُُيُُقولو: ) المسألةُالسادسة:
حم فهو مسكوٌت عنو, لو أْف يتصدؽ جبميعو, أو أْف يأكلو الدـ, وأما اللَ 

 اس إليو, أو غَت ذلك.صبيعو, أو أْف يدعو النَ 
ُالسابعة: ( يدؿ على مشروعية حلق رأس اؼبولود َوُيْحَلقُُقولو: ) المسألة

أَف ))واغبديث اآلخر:  ((ُمْرتَػَهنٌ  ُكلُّ ُغبَلـٍ ))وىذا خاٌص بالذكر لصدر اغبديث: 
 .((َب صلى اهلل عليو وسلم هنى عن حلق شعر اؼبرأةالنَ 

السابع فلو حلق قبل  ( ليس خاصًا باليـوَوُيْحَلقُُقولو: ) المسألةُالثامنة:
 أـ بعد فلو ذلك, لكن األفضل يف اليـو السابع للحديث.

ُالتاسعة: ( أي: يف اليـو السابع, فدَؿ على َوُيَسمَّىقولو: ) المسألة
يف يـو  سميةالتَ مشروعية تسمية اؼبولود يف اليـو السابع, وورد أيضًا مشروعية 

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱَدت الوالدة كما ذكر اهلل يف والدة مرمي ؼبا ُولِ 
َب صلى وؼبا ثبت يف الصحيح أَف النَ  َّ خض حض جض مص خص حص مس  خس

 ((إنَو ولد ََل مولود ىذه الليلة وظبيتو باسم أيب إبراىيم))اهلل عيلو وسلم قاؿ: 
 فسمِّي يف نفس الليلة, ولو تأخر عن اليـو السابع أو قبلو فاألمر واسٌع.

هبذا قد ختم كتاب األطعمة, ويليو بإذف اهلل  ويكوف اؼبصنُِّف رضبو اهلل 
 كتاب األدياف والنذور.*


