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 مقدمة

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 الحمد هلل والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل وآلو وصحبو ومف وااله وبعد: 

فإف مما يجب عمى المكمؼ تعممو مف األحكاـ،  حكـ األضحية إذا أراد أف يضحي؛ 
 .العمـ بياز مباشرة شيء مف األحكاـ دوف ألنو ال يجو 

أحكاميا في منظومة بديعة،   ػ حفظو اهلل ػ وقد أفرد شيخنا العالمة عمي القديمي 
بشرحيا، مف باب تدريب  وقد أشار إليّ  ،خميصة المفظ، بطينة المعنى، سيمة الحفظ

 رحاً ، وقمت بشرحيا شخمقو، وتواضعو، وقد أجبتو لما أشارمف حسف  اطالبو، وىذ
رجاء أف ؛  ، مستعينًا باهلل، وبما زبره فقياؤنا الشافعية في كتبيـاهلل شاء إف متوسطاً 
 وقد أسميتو) التحفة السنية(. ،كؿ مف وقؼ عميو ينتفع بو

ناظـ ىذه  شيخنا العالمة عمي القديمي وحيث أقوؿ: شيخنا أو الشيخ فمرادي بو 
و مني، وما كاف بيف ) ( فيو مف المنظومة، وما كاف بيف مف العناويف بيف] [ في

واهلل عوني وىو عمى كؿ . ليسيؿ حفظيا ؛، وقد صدرت بالمنظومة كاممةشيخنا
 . شيء وكيؿ
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 :-حفظو اهلل-قال شيخنا 

 ( األضحية أحكام في العمية الجوىرة)

 ) فصل: حكم األضحية(             

 رْ لمسمم قدَ  حّيةِ الضَ  كمُ حُ 
 

 ذرْ نَ  نمَ لغير  تأكيداً  سن  تُ  
  

 (فرع)

 ضحية((متى تجب األ)

 ةْ ضحيّ  وا واجبةً ولم يرَ 
     

 بالنيةْ  رى مكتفياً لمن شَ  
 ةْ ذي ضحيّ وبِ  إال بنذرٍ  

     
 ةْ ضحي  يا أُ ني جعمتُ أو أن   

 خباراد الِ صَ إال إذا ما قَ  
    

 توارى ميا عن واجبٍ كْ فحُ  
  يْ وا في العامِ يم ما أوجبُ وبعضُ  

  
 بالكالمِ  يدرِ  إذ أنو لم 

 
 
 

 كفايةْ  سنةٌ  عن أىل بيتٍ 
         

 الدرايةْ  وذو  هْ يا كرِ وتركَ  
  

 )فصل: شروط األضحية(

 :(الشرط االول)

 من َنعَ مِ  يا بأن تكونَ وشرطُ 
 

 سمْ ات   ن سواىا بالتصدقِ ومِ  
 :(الشرط الثاني) 

 سالمةْ  عن عيوبٍ  وأن تكونَ 
   

      السائمةْ  لحمَ  تي تنقُص ي الّ أعنِ  
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 كثيرا مريضةً  فمم تكنْ 
 

 يرايا وفِ ولم يكن عرجُ  
 بْ رَ جَ  وال ذاتِ  ليست بعمياءَ  

 
 ذىبْ  وعجفاءَ  وال بعوراءَ  

 يا و المخُ  زالِ اليُ  ةِ من شدّ  
 

 الصِ فُ  ذنٍ والقطع بأُ  والءَ ثَ  
 فامنعِ  شيءٍ  منيا أي   إن بانَ  

 
 
 

 عِ منَ يا لم   نِ يْ دون البَ  قُ والش   
نْ    انكسر نُ القرْ  أوِ  قرنٍ ال بِ  وا 

 
 رْ ستدَ يُ  عٍ وضرْ  ةٍ ليَ ودون إِ  

 ذنبْ  عْ قطَ يُ  إنْ  جزئُ وال تُ  فتْ كَ  
 

لية منيا بإحداثِ    ببْ سَ  وا 
 المسانِ  مقطوعةُ  ما أجزأتْ  

 
 األسنانِ  أو ذاىبةُ  والبعُض  

 ما إذْ  يا أو الكثيرُ جميعُ  
 

 ما فٍ لدى عمْ  ُص قْ الن   رُ يؤث   
 ذِ خِ فَ  من ظاىرٍ  شيءٍ  وقطعُ  

 
 
 

 ذِ خُ  يا كي  وما بِ  رٌ ؤث  مُ  
 ةصيَ خِ  واتُ فَ  رُ ؤث  وال يُ  

 
 ةنقص في ماىي   ال كالقرن إذْ  

    

 .الشرط الثالث : الوقت المعين

 تْ بدَ  شمٌس  إنْ  يا يدخلُ ووقتُ 
           

 مضتْ  وكذاك إنْ  من يوم نحرٍ  
 طبتينِ خُ  عتينِ ركْ  مدةُ  

                     
 ينِ كِ عمى مذىبنا المَ  تْ ف  خَ  

 
 

 األيامِ  وينتيي في ثالِث 
              

 األنامِ  عنِ  ربت شمٌس غَ  إنْ  
 بعَدهل ذا أو بْ ن قَ يا مِ حُ فذبْ  

               
 هْ حد   وافقْ لم يُ  إذْ  صدقةٌ  

 عتينِ ركْ  ىل حسبوا مدةَ  
                   

 خطبتينِ  رَ نا وقدْ لعيدِ  
 حِ دْ ن نَ الشمس دو بعد طموعِ  

        
 حِ مْ رُ  رَ أو ارتفاع الشمس قدْ  

 ليال كرىوا وال قضا والذبحَ  
       

 قضا كما الشيخُ  طوعِ عن الت   
  

 (.التوكيل في الذبح)

 ن تحل  لمَ  وجاز توكيلٌ 
           

 جل  األَ  و والمسممُ بحتُ ذِ  
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 يْ بِ أعمى والص   وكرىوا توكيلَ 
      

 ِب ند  يُ  ذا لمْ  أنو لمثلِ  إذْ  
 نوييَ  عطا الوكيلِ إو لدى وىْ  

        
 يوِ منْ  ْض فو  ن يُ ا ٍ و  وِ حِ أو ذبْ  

 رىوايك   ولمْ  لمسمم صح   
             

 كرهُ وقيل يُ  حائضٍ  توكيلَ  
 عمى حائض مقدمٌ  توكيلُ  

        
 الجَ سْ با والمسممون مُ ي الص  وِ ذَ  

 ونا مُ مقد   عمى الكتابي   
               

 ونامُ قد  وذا الذي قال مُ  
  

 (.الشرط الخامس :السن المجزئ)

 في البلْ  من سنينَ  خمسٍ  تمامُ 
          

 ليست تقلْ  بقرٌ  نتينِ عن سَ  
 فىن كَ يا وفي الضأْ مُ مثْ  زُ عْ والمَ  

 
 ىتفَ كْ بيذا يُ  تْ تم   سنةٌ  إنْ  

 عام من قبلِ  ذعتْ إال إذا ما أجْ  
         

 المامنا عن رافعي   فأجزأتْ  
 البعيرُ  زأَ قد أجْ  عن سبعةٍ  

                   
 يره يسيرُ بسَ  وبقرٌ  

 
 

 ةالني   اتفاقُ  وليس شرطاً 
               

 ةحيّ يم ضَ بعضِ  جاز تركُ  إذْ  
 مناسْ موا واألَ قد فض   راً كَ وذَ  

            
 ناكما قد ُبي   عددِ عمى الت   

 ثم البقرةْ  يا البعيرُ أفضمُ  
              

 رهْ كَ ذَ  الشيوخُ  فالمعزُ  نُ فالضأْ  
 أفضلُ  من بعيرٍ  ع شياهٍ سبْ  

           
 تفضلُ  و عمى اشتراكٍ وشاتُ  

 راءُ فْ فالعَ  فالصفراءُ  بيضاءُ  
             

 وداءُ فالس   قاءُ مْ فالبَ  راءُ حمْ  
  

 :(لةمسأ)

 ياهْ من الش   و سبعةٌ متْ من لزِ 
          

 تاهْ فَ كَ  البعيرُ  أوِ  بقرةٌ  
 تثناءُ سيد ذا االص   إال جزاءُ  

        
 باءُ ظِ  بعةٍ غنيا عن سَ تُ  لمْ  
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 : (مسألة) 

 ءْ بشي   قٌ تصد   وواجبٌ 
        

 ءي  يْ زَ ة كما جُ من الضحي   
 ائِنيْ  بأن يكونَ  وواجبٌ  

      
 ئاجزِ وى المحم فميس مُ وما سِ  

  
 

 : (مسألة)

 ةمن الضحي   ل  الكُ  وآكلُ 
       

 ةسمي  طمق في الما يُ  غرمُ يَ  
 منيا باعَ موا من أن يُ وحر   

     
 عنيا ذبحٍ  ولو أجرةُ  شيءٌ  

  

 :(مسألة) 

 تقعْ  ي لمْ ضح  الغير يُ  ن عنِ ومَ 
      

 عْ ى وقَ نو إذا ضح  إال بإذْ  
 وصِ لم يُ  إنْ  توال عن المي   

        
 يوصِ ذاك يُ بيا وجاز إن بِ  

 
 
 

 قُ تصد  يا م  بكُ  وواجبٌ 
         

 نطقُ بالذن ليس يَ  تٌ مي   إذْ  
  

 : (مسألة) 

 البمدْ  منع عن ذاكَ يا يُ مُ ونقْ 
        

 سيميا في المعتمدْ في تقْ  والقولُ  
 قماقتصاره عمى لُ  األفضلُ  

             
 ما قد انقسم ثم   ٍث ثمْ  ’فأكل 

  لألكل والتصدق االىداءُ  
             

 مثمثا من غير ما امتراء 
 سن ة يُ طوع الضحي  وفي ت 

        
 باب حكمو استكنوفي العُ  أكلٌ  

 
 
 

 ةحيّ نت بيذه ضَ ي  وعُ 
                

 ةأو قد جعمُت ىذه أضحي   
 ان يقل عميّ إ وفي ابتداءٍ  

               
 ايا صار بذا جميّ لزومُ  

 بدلِ أو يُ  وال ييبْ  بعْ فال يَ  
           

 لِ بد  من المُ  ولو بأفضلَ  
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 : (مسالة)

 غيرىا وقتُ  رالنذْ  ذاتِ  ووقتُ 
      

 يرىاىا عن سَ ز تأخيرُ جُ يَ  فممْ  
 منيا ووجب فال يجوز األكلُ  

 
          

 تمبْ جْ يُ  يٍ كيدْ  بيا تصدقٌ  
 غارما منيا يكونُ  وآكلٌ  

                
 عميو صار الزما وال دمَ  

 وجبيُ  يا من قبل وقتٍ وذبحُ  
 

 جبُ يَ  وثانٍ  بيا تصدقاً  
           

 :(مسألة )

 ِت م  أو ضَ  رقتْ أو سُ  مفتْ إن تَ 
    

 يتِ  لْ دِ بْ فال تُ  من غير تقصيرٍ  
ن يكن أتمفَ    تْ مفَ يا أو تُ وا 

            
 ثبتْ  ن من الذبحِ بعد التمك   

 من األمرينِ  عميو األكثرُ  
          

 ينِ دون مَ  والمثلِ  من قيمةِ  
 مفِ بتَ  ضامنٌ  واألجنبي   

          
نْ    خمفِ لم يُ  طرأْ  بيا عيبٌ  وا 

 قبل التمكن وحيثما طرا 
          

 جرى بدالُ التمكن فاال بعدَ  
 ل بدَ المُ  بمحمِ  التصدقِ  معَ  

          
ن يرقْ    ا يحصلِ ولم   منو وا 

 يا إلى أن فسدالحمِ  تفريقُ  
            

 بدا بيا التصدقُ  فقيمةٌ  
 نذر أن يكوناما يُ  وشرطُ  

 
  

       

 يحكونا عم كما ىمُ من نَ  
   

 :(سنن الذبح وآدابو)

 كذاك وسنن لمذبح آدابٌ 
      

 سنيُ  شفرةٍ  يا تحديدُ أول   
نْ    منو كال   السكينُ  يكُ  وا 

     
 بالشرطين فيو حال   فالذبحُ  

 الذابحِ  عظمَ  يكن يحتاجُ  إن لمْ  
     

 حِ الذبائِ  و بصفةِ عُ وقطْ  
 حملِ وليَ  ه بقوةٍ إمرارُ  

          
 األسيل و ابتغاءَ عميو كم   

 يا لمقبمةِ وثالث توجييُ  
         

 ثالثةِ  يا من أوجوٍ حُ مذبَ  
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ن ترك تسميةٌ  ورابعٌ   وا 
     

 وشكْ  بال ريبٍ  فمكروهٌ  عمداً  
 حمدامو مُ سْ لوَ  ضفْ وال يُ  

     
 في الكون صار أحمدا وأحمدٌ  

 والخمف في الرحمن والرحيم ىلْ  
    

 ه أجلْ يدُ من بعد بسم اهلل زَ  
 ىا تكبيرُ يا وبعدَ وقبمَ  

     
 الكبيرُ  نا المييمنُ فرب   

 والسالمُ  والخامس الصالةُ  
    

 و المقامُ عمى الذي مقامُ  
 بالقبولِ  والسابع الدعاءُ  

   
 الوصولِ  لى ىنا محطةُ إ 

 ةنا العمي  معتمدي فتوحُ  
       

 ةوي  ي الر  أخِ  لمشيخ ياسرْ  
 وصمى اهلل والحمد هلل 

         
 عمى الذي أعالهُ  وسممَ  

 األماجدْ  وصحبوِ  وآلوِ  
        

 ساجدْ  ما قام قائم وذل   
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 :بػ قاؿ شيخنا الناظـ حفظو اهلل واسمًا منظومتو

 (ضحيةالجوىرة العمية في أحكام األ)                       

: ىي الفريدة الحسنة التي ال نظير ليا ، وىو خبٌر لمبتدأ محذوؼ  (الجوىرة)فقولو: 
 تقديره : ىذه.

 : أي السامية التي سمت وعمت بجماليا، وىو نعت لمجوىرة. (ةالعميّ )وقولو: 

  .ر أو نفيو عنوجمع حكـ وىو : إثبات أمر ألماألحكاـ  : (أحكامفي )وقولو:  .ٔ

 ىمزىا ضـ: لغات وفييا الضحى، وىو فعميا، زماف بأوؿ سميت: (األضحّية)وقولو: 
 وكسره ضادىا بفتح ضحية ويقاؿ أضاح، وجمعيا وتخفيفيا يائيا وتشديد وكسره،
 بالتنويف أضحىً  وجمعيا وضميا ىمزىا بكسر إضحاة أيضا ويقاؿ ضحايا، وجمعيا
 مف تعالى اهلل إلى تقربا النعـ مف يذبح ما وىي .فييا اتلغ ثماف فيذه ،وأرطاً  كأرطاة

 . التشريؽ أياـ آخر إلى العيد يـو
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 [األضحية ]حكم
 :ـ  حفظو اهللـ  شيخناقال 

 ) فصل: حكم األضحية(

                

 حكم الضحّية لمسمم قدر
 

 نذر تسن تأكيدا لغير من 
    

 في مذىبنا الشافعية.ية لبياف حكـ األضحشيخنا ىذا الفصؿ عقده 

 .األصؿ في مشروعيتيا الكتاب، والسنة، واإلجماع وقبؿ ذكر حكميا في المذىب فإف

[، أي: صؿِّ العيد وانحر ٕأما الكتاب فقولو تعالى: )َفَصؿِّ ِلَربَِّؾ َواْنَحْر( ]الكوثر: 
 النسؾ.

قرنيف"، وأما السنة فخبر مسمـ أنو صمى اهلل عميو وسمـ "ضحى بكبشيف أممحيف أ
 عميو اهلل صمى - النبي أف - عنيا اهلل رضي - عائشة عف والحاكـ الترمذي وخبر
 إراقة مف تعالى اهلل إلى أحب عمؿ مف النحر يـو آدـ ابف عمؿ ما": قاؿ - وسمـ
ف وأظالفيا، بقرونيا القيامة يـو لتأتي إنيا الدـ،  أف قبؿ بمكاف اهلل مف ليقع الدـ وا 
 ."نفسا بيا فطيبوا األرض مف يقع

وأما اإلجماع فقد نقمو ابف قدامة في المغني فقاؿ:" أجمع المسمموف عمى مشروعية 
 " ونقمو الحافظ  ابف حجر في فتح الباري، وغيرىما.األضحية

بياٌف  أنيا سنة   (.....حكم الضحية لمسمم قدر** تسن تأكيدا): شيخنا فقوؿ 
لترمذي " أمرت  بالنحر وىو سنة مؤكدة لممسمـ  القادر وىو معتمد مذىبنا لخبر ا
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خبر: " ليس  وخبر الدارقطني :" كتب عمي النحر وليس بواجب عميكـ"، وصح   ،"لكـ
وجاء بإسناد حسف أف أبا بكر وعمر رضي اهلل عنيما  ،في الماؿ حؽ سوى الزكاة "

يا في خبر مسمـ إلى يا، ويوافقو تفويضُ كانا ال يضحياف مخافة أف يرى الناس وجوبَ 
مضحي حيث قاؿ صمى اهلل عميو وسمـ: "إذا دخمت العشر وأراد أحدكـ أف إرادة ال
 .قاؿ فيو ذلؾوالواجب ال يُ  يضحي"

( قيد يخرج العاجز الذي ال يممؾ زائدا عما لقادر( قيد يخرج الكافر، و)لمسممقولو: )و 
 يحتاجو يـو العيد وليمتو وأياـ التشريؽ ما يحصؿ بو األضحية.

 كر في نظـ شيخنا ػ حفظو اهلل ػ:ومف القيود التي لـ تذ

، أما العبد المبعض  فتسف في )  نحو حر ( فإنيا ال تسف في حؽ العبد الخالص 
 .حقو مع تماـ القيود

 وكذا قيد ) المكمؼ ( فإنيا ال تسف في حؽ الصبي وال المجنوف. 

 وكذا قيد ) الرشد( فإنيا ال تسف في حؽ المحجور عميو بسفو.

ة إنما ىو في حؽ مف الحكـ بالسنيّ  ( أي:لغير من نذر....)ػ:  ػ حفظو اهلل ثـ قاؿ
فإنيا تجب عميو بنذره  اجتمعت فيو الشروط السابقة ولـ يكف ناذرا، أما مف نذر

 الالحؽ. رعوسُيبيف مواضع الوجوب في الف
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 قاؿ الشيخ ػ حفظو اهلل ػ :

 (فرع)

 ((متى تجب االضحية)

 ولم يروا واجبة ضحية
     

 كتفيا بالنيةلمن شرى م 
 إال بنذر وبذي ضحية 

     
 ضحيةأأو أنني جعمتيا  

 إال إذا ما قصد الخبارا 
    

 فحكميا عن واجب توارى 
 وبعضيم ما أوجبوا في العامي  

  
 إذ أنو لم يدر بالكالم 

 
 
 

 عن أىل بيت سنة كفاية
         

 وتركيا كره ذو الدراية 
  

ابتداء ، عقد ىذا الفرع لبياف مواضع الوجوب ،   بعد أف بيف الشيخ حكـ األضحية
ولم يروا واجبة ضحية    *****  )  :وذكر ما قد يتبادر وجوبو وليس كذلؾ، فقاؿ

 (.لمن شرى مكتفيا بالنية 

، ويجوز حممو عمى كؿ مف ( الضمير عائد عمى فقياء الشافعيةولم يروافقولو: )
 ذلؾ مف العمماء.بيقوؿ 

( أي: أف مف اشترى حية    *****  لمن شرى مكتفيا بالنيةواجبة ضوقولو: )....
ما تجزئ بو األضحية بنية األضحية دوف أف يتمفظ بالنذر أو بجعميا أضحية  فال 

 تجب عميو.

 (إال بنذر وبذي ضحية    *****   أو أنني جعمتيا اضحية ) :ولذا قاؿ بعد ذلؾ

 : باآلتيأي إنما رأوا وجوبيا 
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أو "إف ممكت شاة  ، "أف أضحي بشاةعمي "، أو  "هلل عمي" كأف قاؿ: (بنذر) ػ ٔ
فعمي  أف أضحي بيا"، بخالؼ: "إف ممكت ىذه .. فعمي أف أضحي بيا"؛ ألنو عينيا 

 بقولو: "ىذه"  والمعيف ال يثبت في الذمة.

 ( أي ومف قاؿ: ىذه أضحية. وبذي ضحية)ػ ٕ

 ".جعمتيا أضحية"أو  "يةجعمت ىذه أضح"( أي مف قاؿ: ضحيةأأو أنني جعمتيا ػ )ٖ

زواؿ ممكو عنيا بمجرد التعييف، كما لو  يوجوبيا في ىذه الصورة والتي قبميا ى وعمةُ 
 يمزمو ذبحيا أداًء في وقتيا.عميو فإنو ، و نذر التصدؽ بماؿ عينو

 وال يحتاج مع قولو: "ىذه أضحية"  لنية، بؿ ال عبرة بنية خالفو؛ ألنو صريح.

 قصد الشخص اإلخبار  بقولو " ىذه أضحية" ذكر حكـ  ذلؾ ثـ لما كاف يحتمؿ أف ي

 (إال إذا ما قصد الخبارا   *****  فحكميا عن واجب توارىفقاؿ : )

إلخبار فحكـ الوجوب أي مف قاؿ: " ىذه أضحية" أو "جعمتيا أضحية" قاصدا ا
يتوارى، أي : يختفي ، وىذا الذي قرره الشيخ في النظـ مف أنو ال تجب األضحية 

، وماؿ إليو ابف قاسـ السيد عمر البصريأفتى بو في حؽ مف قصد اإلخبار ىو ما 
ف قصدوا اإلخبار. ولكف الذي اعتمده ابف حجر والرممي  ىو الوجوب وا 

 ( باأللؼ ىو لإلطالؽ حتى تتزف القافية.الخباراوقولو: )

 : ما حكـ مف يجيؿ أف نحو لفظ " ىذه أضحية"لسائؿ أف يسأؿ لما كافومف ثـ 
يجري عميو حكـ الوجوب أـ يعذر لجيمو بما ىؿ  يترتب عميو وجوب األضحية؟

 يترتب عمى المفظ؟
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وبعضيم ما أوجبوا في العامي  *****   إذ أنو لم يدر بيف ذلؾ الشيخ بقولو: )
 (بالكالم

 ولكف الذي اعتمده ابف حجر والرممي وجوب ذلؾ.

 رهْ *****    وتركيا كَ         عن أىل بيت سنة كفايةثـ ختـ الشيخ الفرع بقولو: )
 (ذو الدراية 

أقاربو الرجاؿ والنساء، ويحتمؿ أف يراد  ....( المراد بأىؿ البيت:عن أىل بيتقولو:) 
ما يجمعيـ نفقة منفؽ واحد ولو تبرعًا وىذاف االحتماالف ذكرىما ابف حجر في  بيـ:

ف تعددت ، واستبعده ابف البيوت التحفة ، وقاؿ الرممي: أىؿ البيت: مف يمـز نفقتيـ وا 
 حجر في التحفة.

( أي: أف حكـ األضحية بالنسبة ألىؿ البيت سنة كفاية سنة كفاية وقولو: ).....
، وىذا يعني أف أىؿ تسقط المطالبة بفعؿ الغير ليا، ال حصوؿ الثواب لمف لـ يفعؿ

 لما صح ؛فتجزئ مف واحد رشيد منيـ البيت إف تعددوا كانت في حقيـ سنة كفاية،
أنو قاؿ: "كنا نضحي بالشاة كما في الموطأ   عف أبي أيوب األنصاري رضي اهلل عنو
ال  "، مباىاة فصارت بعد الناس تباىى ثـ الواحدة يذبحيا الرجؿ عنو وعف أىؿ بيتو وا 

  .فسنة عيف

     الشبراممسي.كما قاؿ  أف يشرؾ غيره في ثوابيا ولو بعد نيتو التضحية لنفسو ويجوز

لمف سنت في حقو مكروه عند  أي: ترؾ األضحية (كيا كره ذو الدراية وتر وقولو: )
 في وجوبيا. نو اختمؼ ذوي الخبرة والمعرفة والفقو ؛ أل
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 [شروط األضحية ]
 :ػ ػ حفظو اهلل قاؿ الشيخ

 (شروط األضحية :فصل)

ىذا فصؿ عقده شيخنا لبياف ما يشترط  في  األضحية، والشروط جمع شرط وىو : 
 ـ مف عدمو العدـ، وال يمـز مف وجوده وجود وال عدـ لذاتو.ما يمز 

 ثـ شرع في ذكرىا فقاؿ:

 :(الشرط االول)

 عموشرطيا بأن تكون من نَ 
 

 ومن سواىا بالتصدق اتسم 
  

، وال ىذا الشرط األوؿ وىو : أف تكوف األضحية مف النعـ وىي اإلبؿ، والبقر، والغنـ
فال تكوف أضحية، بؿ ىي صدقة وىو يجزئ غيرىا ، ومف ذبح غيرىا مما يؤكؿ 

 (. ومن سواىا بالتصدق اتسممعنى قولو: )

نما لـ يجزئ غير النعـ؛  ألف التضحية بغيرىا لـ تنقؿ. وا 

 ابف -عصره حافظ- قاؿ كفل الشيخ سعيد باعشف في كتابو بشرى الكريـ:"قاؿ 
 اهلل رسوؿ عيد عمى ضحيت: )قالت أسماء، عف ييمي  السُ  ذكره ما عميو يعكر: حجر
 ."(بخيؿ ضحى أنو: )ىريرة أبي وعف ،(بخيؿ وسمـ عميو اهلل صمى
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 :(الثانيالشرط )

 وأن تكون عن عيوب سالمة
   

      أعني التي تنقص لحم السائمة 
 فمم تكن مريضة كثيرا 

 
 ولم يكن عرجيا وفيرا 

  ذات جربليست بعمياء وال 
 

 وال بعوراء وعجفاء ذىب 
 يا و المن شدة اليزال مخُ  

 
 ثوالء والقطع بأذن فصال 

 إن بان منيا أي شيء فامنعِ  
 
 
 

 والشق دون البين لما يمنع 
ن بال قرن أو القرن انكسر   وا 

 
 ودون إلية وضرع يستدر 

 إن يقطع ذنب تجزئكفت وال  
 

لية منيا بإحداث سبب   وا 
 مقطوعة المسان ما أجزأت 

 
 والبعض أو ذاىبة األسنان 

 جميعيا أو الكثير إذ ما 
 

 يؤثر النقص لدى عمف ما 
 وقطع شيء ظاىر من فخذ 

 
 
 

 مؤثر وما بيا كي خذ 
 وال يؤثر فوات خصية 

 
 نقص في ماىية كالقرن إذ ال 

    

وأن ) :فقاؿ شروع في بياف الشرط الثاني وىو سالمة األضحية مف العيوب  ىذا
أعني التي تنقص لحم ضابط ىذا الشرط فقاؿ: ) بيف(، ثـ  تكون عن عيوب سالمة

فالعيب الذي يشترط أف تكوف األضحية سميمة منو ىو كؿ عيب ينقص  (السائمة
 لحميا حااًل أو مااًل.

ما رواه الترمذي وصححو أنو صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: "أربع ال  ودليؿ ىذا الشرط 
العوراء البيف عورىا والمريضة البيف مرضيا والعرجاء البيف  تجزئ  في األضاحي

، " والكسير التي ال تنقي" في المسند ولفظ أحمد عرجيا والعجفاء التي ال تنقى" 
سكاف القاؼ  وقولو صمى اهلل عميو وسمـ: "ال تنقى" مأخوذة مف الِنْقي بكسر النوف وا 

 وىو المخ أي: ال مخ ليا مف شدة اليزاؿ.
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فنص عمى ىذه األربعة؛ ألنيا تنقص المحـ فدؿ عمى أف  رازي في الميذب:"قاؿ الشي
 ."كؿ ما ينقص المحـ ال يجوز

 جعؿ يعدد، إجماالً  ف ذكر شيخنا ضابط العيب الذي ال تجزئ بو األضحيةأوبعد 
 :فقاؿ ويذكرىا تبياناً  العيوب

، أما اليسير محـب ىزاؿ الوجِ ىو الذي يُ  المرض الكثير(، و فمم تكن مريضة كثيرا)ػ ٔ 
 .مف غير الجرب فال يضر

الشديد الذي بو تسبقيا الماشية  :أي العرج الوفير(، و ولم يكن عرجيا وفيراوقاؿ: )ػ ٕ
 .فكسر العضو وفقده أولى ،لممرعى الطيب

ف بقيت الحدقة. العينيفضوء : ذىاب  مىالعَ ......( و  ليست بعمياءوقاؿ: )ػ ٖ  وا 

 ه مع تقدـ ذكر المرضرُ ذكْ و  داء جمدي.الجرب ىو (، و بوال ذات جر قاؿ: )...... و ػ ٗ

 إذ الجرب مرض إال أنو يضر كثيره ويسيره.  ؛مف باب عطؼ الخاص عمى العاـ

ف بقيت الحدقة، الَعَوُر: ذىاب ......(، و  وال بعوراءقاؿ: )و ػ ٘ ضوء إحدى العينيف وا 
أصؿ العور بياض  وألفّ  والبد لتقييد العور بالبيف كما في حديث الترمذي السابؽ،

ذا كاف كذلؾ فتارة يكوف يسيرا فال يضر العور يغني عف ذكر  وذكرُ  .يغطي الناظر وا 
 أكيدا.العمى، وذكُر شيحنا لو ت

 ......(، أي: وال عجفاءوعجفاء ذىب   من شدة اليزال مُخيا وقاؿ: )......ػ ٙ

  .ىو ذىاب المخ مف اليزاؿ بحيث ال ُيرغب في مثميا غالباً  العجؼو 

وحقيقتو: ذىاب   الجنوف بفتح المثمثة ىو وؿالثَ .........(،  وال   ثوالءوقاؿ: )ػ ٚ
  العقؿ وال عقؿ ليا، فمـ تجزئ؛ لمنيي عنيا، وألنيا تترؾ اإلكثار مف الرعي فتيزؿ.
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ىذه العيوب كميا مما ينقص المحـ مااًل، وقد أجمعوا عمى أنيا ال تجزئ التضحية 
أجمعوا عمى أف العمياء ال تجزئ وكذا العوراء  مجموع: "بيا، فقد قاؿ النووي في ال

 بيف مرضيا والعجفاء".والمريض ال البيف عورىا والعرجاء البيف عرجيا

  واآلف سيشرع في ذكر العيوب التي تنقص المحـ حاالً 

قطع فِِ  ......(، والقطع بأذن فصال   إن بان منيا أي  شيٍء فامنعقاؿ: )فػ  ٛ
ف قّؿ حتى لو لـ يُمح لمناظر مف ُبعد؛ لذىاب جزٍء يضر نيا فصؿ شيء مب األذف وا 

مأكوؿ، ولما في خبر الترمذي " أنو صمى اهلل عميو وسمـ أمر باستشراؼ العيف واألذف 
وال يضر قطع بعضيا مف غير إبانة،  " أي: بتأمميما؛ لئال يكوف فييما نقص وعيب،

والشق دون  ء؛ ولذا قاؿ : "وكذا ال يضر شقيا وثقبيا مف غير أف يذىب منيا شي
لـ يمنع مف كأف قطع و بقي متدليًا " أي شقيا مف غير إبانتو وفصمو البين لما يمنع
 وما خمقت مف غير أذف ال تجزئ. التضحية بيا.

ن: )شيخنا قاؿ ثـ **  يستدر وضرع إلية ودون**  انكسر القرن أو قرن بال وا 
ف المحـ يعب لـ مافال يضر  سوراإف خمقت بغير قرف أو كاف مك أي: (...... كفت  وا 
، أو خمقت بال ألية أو بال ضرع فإف غرض كبير بو يتعمؽ ال القرف ألف؛ بالكسر دمي

نما أجزأت المخموقة وتكفي،  وتجزئ  أيضاً  ذلؾ ال يضر ، ضرع أو قرف أو ألية بالوا 
 .غالًبا بخالؼ تمؾ الثالثة ؛ ألف األذف عضو الزـٌ بال أ ذفولـ تجزئ المخموقة 

( ىذا مف العيوب التي ال تجزئ بو األضحية وىو وال تجزئ إن يقطع ذنبػ وقاؿ: )ٜ
 قطع ذنبيا.

لية منيا بإحداث سببػ ) ٓٔ قطعّا محدثًا بخالؼ ( أي وال تجزئ مقطوعة األلية وا 
التي خمقت مقطوعة األلية فإنيا تجزئ، ورجح ابف حجر في التحفة أنو ال يضر قطع  

 تكبر.؛ لشيء قميؿ مف األلية
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......( قطع المساف أو بعضو مف والبعض  *** ما أجزأت مقطوعة المسانػ )ٔٔ
 العيوب التي ال تجزئ بو األضحية.

......( ىذا ظاىر فذىاب جميع األسناف يضر جميعيا *** أو ذاىبة األسنان ػ )ٕٔ
ف لـ يؤثر فييا نقًصا،  أما ذىاب أكثرىا فال يضر إال إف  وال تجزئ بو األضحية  وا 

يؤثر النقص  *** أو الكثير إذ ما) :أثر نقصًا في االعتالؼ وىذا ىو معنى قولو
 (.لدى عمف ما

 وىؿ تجزئ المخموقة بال أسناف؟

سناف ِخْمقًة، وكأف الفرؽ أف فقدىا بعد الوجود مؤثر، أقاؿ ابف قاسـ: ال يضر فاقدة 
 بخالؼ فقده خمقة.

 أي مما يؤثر مف العيوب قطعُ ......(  مؤثرٌ  ***وقطع شيء ظاىر من فخذ )ػ ٖٔ
كبير، بخالؼ غير  عضوٍ  ىر فخذىا، ومثمو قطع شيء مف ظاىرشيء مف ظا

  ألنو بالنسبة إليو غير بّيف. ال يؤثر؛ عد فإنوبُ الظاىر وىو الذي ال يموح مف 

، فال يجوز التضحية بحامؿ عمى المعتمد؛ ألف امؿومما ال يجزئ ولـ يذكره شيخنا الح
وزيادة المحـ بالجنيف ال يجبر عيبًا كعرجاء سمينة، وتجزئ قريبة ا الحمؿ ينقص لحمي
 .قاؿ ابف حجر في التحفةعيد بالوالدة كما 

 بعض األوصاؼ التي ال تضر وىي:  شيخنا ثـ ذكر

 (؛ ألف ذلؾ ال يؤثر في المحـ.وما بيا كّي خذػ  الكّي فقاؿ: )ٔ

 بؿ يزيده، المحـ ؾ ال ينقصألف ذل؛ (  وال يؤثر فوات خصيةػ فقد الخصية فقاؿ: )ٕ

 رواه خصييف أي "مأجويف بكبشيف ضحى" – وسمـ عميو اهلل صمى -وثبت أف النبي
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كالقرن إذ وىو مثؿ فوات القرف وىذا معنى قولو: )، وغيرىما داود وأبو أحمد اإلماـ
 (.النقص في ماىية

 ومما ال يضر ولـ يذكره الشيخ ػ حفظو اهلل ػ

ع سيالف الدمع غالبا، فتجزئ العمشاء ؛ ألف ذلؾ ال ػ العمش وىو ضعؼ البصر مٖ
 يؤثر في المحـ.

ػ العشى وىو عدـ اإلبصار لياًل، فالعشواء تجزئ ؛ ألنيا تبصر وقت الرعي غالبًا.ٗ
  

 .(الشرط الثالث : الوقت المعين)

 ووقتيا يدخل إن شمس بدت
           

 من يوم نحر وكذاك إن مضت 
 مدة ركعتين خطبتين 

                     
 خفت عمى مذىبنا المكين 

 
 

 وينتيي في ثالث األيام
              

 إن غربت شمس عن األنام 
 فذبحيا من قبل ذا أو بعده 

               
 صدقة إذ لم يوافق حده 

 ىل حسبوا مدة ركعتين 
                   

 لعيدنا وقدر خطبتين 
 بعد طموع الشمس دون ندح 

        
 أو ارتفاع الشمس قدر رمح 

 ليال كرىوا وال قضا والذبحَ  
       

 عن التطوع كما الشيخ قضا 
  

ىذا الشرط الثالث مف شروط األضحية وىو ذبحيا في الوقت المحدد شرعا وقد بينو 
ووقتيا يدخل إن شمس بدت *** من يوم نحر ) : بقولوه فذكر ابتداءَ  شيخنا 

( ومعناه ن خطبتين *** خفت عمى مذىبنا المكينمدُة ركعتي   وكذاك إن مضت 
أف وقت التضحية يدخؿ بعد طموع الشمس يـو النحر، وبعد مضي ركعتيف وخطبتيف 
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ف لـ يخرج وقت الكراىة ولـ  خفيفات بأف يمضي مف الطموع أقؿ ما يجزئ مف ذلؾ وا 
 .واألفضؿ تأخير ذبحيا إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، ومضي ما مر   يذبح اإلماـ.

*** إن غربت شمس عن  وينتيي في ثالث األيامثـ ذكر وقت انتيائو فقاؿ: )
لمخبر الصحيح "عرفة كميا  ( أي أف وقت التضحية يمتد إلى ثالث أياـ التشريؽاألنام

موقؼ وأياـ منى كميا منحر" وفي رواية "في كؿ أياـ التشريؽ ذبح" وىي ثالثة أياـ 
قوؿ شيخنا )اؿ( في مة الثالثة يوماف بعده، وبعد يـو النحر عمى مذىبنا، وقاؿ األئ

 ومعنى األناـ: الخمؽ. لمعيد الذىني، (األيام)

 (.صدقة إذ لم يوافق حده *** فذبحيا من قبل ذا أو بعدهثـ قاؿ شيخنا: )

لخبر الصحيحيف: "أوؿ ما نبدأ بو في  ؛لحـٍ  لـ يجز وكاف شاةَ  ذلؾ فمو ذبح قبؿأي 
تنا، ومف ذبح قبؿ نَ ذلؾ فقد أصاب سُ  مف فعؿَ  يومنا ىذا نصمي، ثـ نرجع فننحر،

و ذبح بعد غروب شمس ول ،ذلؾ فإنما ىو لحـ قدمو ألىمو ليس مف النسؾ في شيء"
؛ ألف الشرع إذا حدد لمحكـ وقتّا فال يقع الفعؿ صحيحًا لـ تقع أضحية أيضاً آخرىا 
  عؿ فيو.إال إف فُ 

بعد طموع الشمس دون  ىل حسبوا مدة ركعتين  *** لعيدنا وقدر خطبتين   )
حسب مضي قدر الركعتيف أي ىؿ يُ  (ندح *** أو ارتفاع الشمس قدر رمح

أـ مف  توسعيا في الطموع أيومف قبؿ ندحيا  والخطبتيف مف مجرد طموع الشمس
 بعد ارتفاعيا قدر رمح؟

ارتفاع الشمس قدر رمح فضيمة والشرط طموعيا ثـ  :قاؿ النووي في المنياج:" قمت
 ."مضي قدر الركعتيف والخطبتيف

 (عن التطوع كما الشيخ قضا ***والذبح ليال كرىوا وال قضا ثـ قاؿ: )
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وىو شامؿ لغير  ،، وبيف أنو مكروهحكـ الذبح ليالً ىنا ذكر مسألتيف: األولى 
نما كُ األضحية  فإف  .المذبح في الخطأ يأمف ال ألنوو  ،؛ لمنيي عنوره الذبح ليال، وا 
 كتّيسر الفقراء ليالً  مصمحةٍ لأو  ،كاشتغالو نيارًا بما يمنعو مف التضحية كاف لحاجةٍ 

 أو سيولة حضورىـ فال كراىة.

في  كما قاؿ النووي والثانية حكـ قضاء تطوع األضحية فبيف أنيا ال تقضى  
 .بخالؼ المنذورة(،  كما الشيخ قضىوىو المقصود بالشيخ بقولو:)  الروضة

 (الشرط الرابع: النية)

 ورابع الشروط نية و ال
              

 رن بذبح أو اليشترط الق 
 فجاز تقديم ولو ما استحضرا 

      
 طال الزمان بعدىا أو قصرا 

  

 ،ومحميا القمب .ألنيا عبادة ؛شرطفتُ ىذا الشرط الرابع مف شروط األضحية وىو النية 
 وتسف بالمساف فيقوؿ: نويت األضحية المسنونة، أو أداء سنة التضحية.

ف لـ يستحضرىا عند الذبوال يشترط اقتراف النية بالذبح بؿ يجو     حز تقديميا عميو وا 
 .سواء طاؿ الزمف بيف النية والذبح أـ قصرمطمقّا  

نما يُ   عتد بتقديميا عند تعييف األضحية بالشخص أو بالنوع كنيتيا بشاة مف غنمو وا 
 التي في ممكو ال التي سيممكيا. 

 (التوكيل في الذبح)

 وجاز توكيل لمن تحل
           

 سمم األجلذبحتو والم 
 وكرىوا توكيل أعمى والصبي 

      
 إذ أنو لمثل ذا لم يندب 

 وىو لدى اعطا الوكيل ينوي 
        

 أو ذبحو وان يفوض منوي 
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 لمسمم صح ولم يكرىوا
             

 توكيل حائض وقيل يكره 
 توكيل حائض مقدم عمى 

        
 ذوي الصبا والمسممون مسجال 

 مونا عمى الكتابي مقد 
               

 وذا الذي قال مقدمونا 
  

يرغب أف يذبح عنو غيره، فيجوز لو قد ال يتمكف الشخص مف الذبح بنفسو، أو 
بشرط أف يكوف الوكيؿ ممف تحؿ ذبيحتو ، مف باب أولى إف كاف  في الذبح التوكيؿ

سمم وجاز توكيل لمن تحل ***ذبحتو والم: )شيخنا مسممًا مميزا، وىذا معنى قوؿ
 كاف إف أف يذبح الرجؿ بنفسو(، والتعبير بالجواز دليؿ عمى أف األفضؿ األجل
 رجمو ووضع بكبشيف ضحى" وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف أنس لحديث؛ يحسنو
 أف ليا فالسنة المرأة أما، مباشرتيا فندبت قربة ألنياو  "،وكبر وسمى صفاحيما عمى
  .عنيا يذبح رجال تنيب

 وستيف ثالثا نحر" وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف جابر روى ما تنابةودليؿ جواز االس
المرأة، فالسنة ليا أف تنيب،  أما " أي ما بقي.منيا برغَ  ما فنحر عمياً  أعطى ثـ بدنة

 رجال يذبح عنيا.

وكرىوا ثـ قد يكوف الوكيؿ ممف يجوز توكيمو لكف مع الكراىة فقاؿ شيخنا: )ومف 
إذ أنو لمثل ذا ثـ ذكر عمة ذلؾ فقاؿ:): غير المميز،  أي  ( توكيل أعمى والصبي

فيو، وعمة كراىة  مافقيس عميو تّوكمي منيما ندبيال  ذبح( أي ألف اللم يندب
 يما أنيما قد يخطئاف المذبح.توكيم

ذكر ىنا وقت ،  ......(عطا الوكيل ينوي*** أو ذبحو إوىو لدى ثـ قاؿ شيخنا: )
أف لو أف ينوي عند إعطاء الوكيؿ األضحية، أو  الموكؿ في التضحية ، فبيفنية 

عند ذبحيا، ىذا إف كاف الوكيؿ مسممًا، أما إف كاف كافرا تحؿ ذبيحتو فال ينوي إال 
 عند الذبح.
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ف فوض في النية صح بشرط لمسمم صح  ن يفوض منويا  و ثـ قاؿ: ) .....( أي وا 
 ألنيـ ؛وسكراف وفمجن نحو وال كافر تفويض  ، فال يصحمميزا كوف الوكيؿ مسمماّ 

 .أىميا مف ليسوا

ىذا فيو بياف الخالؼ في كراىة  (توكيل حائض وقيل يكره *** ولم يكرىواثـ قاؿ: )
، ولكنو خالؼ األولى كما قاؿ الروياني والمعتمد جوازه بال كرىة توكيؿ الحائض

النفساء كما ، ومثؿ الحائض والقوؿ اآلخر ضعيؼ وحكاه شيخنا بصيغة التمريض
 روياني.القاؿ 

نما كانت الحائض  ،......( توكيل حائض مقدم عمى ***ذوي الصبا .ثـ قاؿ : ) وا 
مقدمة لمخالؼ في كراىة توكيميا بخالؼ الصبي فال خالؼ في كراىة توكيمو فقدـ 

 ما فيو خالؼ عمى الذي ال خالؼ فيو.

ل وذا الذي قا ***عمى الكتابي مقدمونا     ...... والمسممون مسجال)ثـ قاؿ: 
أي توكيؿ المسمـ مطمقا ولو كرىت تضحيتو مقدـ عمى الكتابّي؛ لتفضمو  (مقدمونا

ف في الفقو والورع والفضؿ عميو باإلسالـ الذي ال تدانيو فضيمة، وىذا ىو قوؿ المقدمي
 مف عمماء مذىبنا. والزمف

 
 (المجزئ:السن  الشرط الخامس)

 تمام خمس من سنين في البل
          

 ليست تقلعن سنتين بقر  
 والمعز مثميا وفي الضأن كفى 

 
 إن سنة تمت بيذا يكتفى 

 إال إذا ما أجذعت من قبل عام 
         

 فأجزأت عن رافعّينا المام 
 عن سبعة قد أجزأ البعير 

                   
 وبقر بسيره يسير 

 
 

 وليس شرطا اتفاق النية
               

 إذ جاز ترك بعضيم ضحية 
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 كرا قد فضموا واألسمناوذ
            

 عمى التعدد كما قد ُبينا 
 أفضميا البعير ثم البقرة 

              
 فالضأن فالمعز الشيوخ ذكره 

 سبع شياه من بعير أفضل 
           

 وشاتو عمى اشتراك تفضل 
 بيضاء فالصفراء فالعفراء 

             
 حمراء فالبمقاء فالسوداء 

  

لشرط الخامس مف شروط األضحية وىو كونيا بمغت السف المجزئ في ىذا ا
 التضحية كما حدده الشرع.

 عن سنتين بقر ليست تقل ***تمام خمس من سنين في البليقوؿ شيخنا: )
  .....(والمعز مثميا

 فالسف المجزئ في اإلبؿ ىو تماـ خمس سنيف ، وفي البقر تماـ سنتيف والمعز مثميا.

إال إذا ما أجذعت    إن سنة تمت بيذا يكتفى*** وفي الضأن كفى )..... ثـ قاؿ:
 (فأجزأت عن رافعّينا المام من قبل عام

لـ تتـ إف  أجذعت و ما ذكر ىنا السف المجزئ في الضأف وىو مالو سنة تامة، أو
 ( ال يفيـ منو أف النووي خالفو. فأجزأت عن رافعّينا الماموقوؿ شيخنا: ) سنة.

تحديد في كؿ ما مضى قوؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ كما في صحيح ودليؿ ىذا ال
 "الضأف مف جذعة فاذبحوا عميكـ تعسر إف إال مسنةً  إال تذبحوا ال مسمـ: "

 والغنـ والبقر اإلبؿ مف الثنية ىي المسنة: العمماء قاؿ :"مسمـ شرح في النووي قاؿ
 إلى فانتياؤىا والنزواف لمحمؿ تتييأ الثنايا أف ذلؾ في والمعنى: الرافعي قاؿ فوقيا فما
 ".بموغو قبؿ اآلدمي كحاؿ قبمو وحاليا اآلدمي كبموغ الحد ىذا
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 ال الضأف جذعة أف الخبر وقضية قاؿ شيخ اإلسالـ زكريا األنصاري في األسنى:"
 االستحباب عمى الخبر وحمموا خالفو عمى والجميور المسنة عف عجز إذا إال تجزئ
 ."ضأف فجذعة عجزتـ فإف مسنة إال تذبحوا ال أف لكـ يستحب: وتقديره

 ضأف ثـ تياآل لقوليـ لمنافاتو ظاىر نظر التأويؿ ىذا فيقاؿ ابف حجر في التحفة:" 
 "معز ثـ

 مسنة عمى الضأف جذعة تقديـ أفاد اآلتي قوليـ أف المنافاة وجو قاؿ ابف قاسـ:"
 ".الخبر في لمسنةا جممة مف المعز مسنة ألف العكس؛ أفاد والتأويؿ المعز،

 (وبقر بسيره يسير ***عن سبعة قد أجزأ البعيرثـ قاؿ: )

ىذا فيو بياف عدد مف يجزئ عنيـ البعير والبقر، فذكر أنو يجزئ عف سبعة أي مف 
 .منيـ أحد عف تجزئ فال سبعة أنيـ ظنوا ثمانية ذبحيا لو ما بسبعة خرجو  البيوت،

 بف جابر في صحيح مسمـ مف حديث ودليؿ إجزاء اإلبؿ والبقر عف سبعة ما ثبت
 عاـ وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ مع نحرنا" :قاؿ عنيما اهلل رضي اهلل عبد

 - اهلل رسوؿ مع خرجنا" :قاؿ عنو، و "سبعة عف والبقرة سبعة عف البدنة الحديبية
 منا سبعة كؿ والبقر اإلبؿ في نشترؾ أف فأمرنا بالحج ميميف -وسمـ عميو اهلل صمى
  ".دنةب في

 ( إذ جاز ترك بعضيم ضحية   وليس شرطا اتفاق النيةثـ قاؿ: )

أي ال يمـز أف يكوف السبعة المشتركوف متفقيف في النية، بؿ يجوز أف يكوف منيـ مف 
 .ومنيـ مف يريد ضحية لحـ مجرد يريد

كما قاؿ النووي في شرح مسمـ وابف حجر  باالتفاؽ واحد عف إال تجزئ فال الشاة وأما
 لتحفة.في ا
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 كانوا سواء بدنة في السبعة اشتراؾ الشافعي عند فيجوز قاؿ النووي في شرح مسمـ:"
 كميـ متقربيف كانوا وسواء متطوعيف أو مفترضيف كانوا وسواء مجتمعيف أو متفرقيف

 "المحـ يريد وبعضيـ متقربا بعضيـ كاف أو

را قد وذك ثـ شرع شيخنا في بياف األفضؿ مما يجزئ في التضحية فقاؿ: )
ال نزوانو يكثر لـ ماأي الذكر أفضؿ مف األنثى ....( فضموا  أفضؿ تمد لـ فالتي وا 
 .منو

 مف أفضؿ واألسمف :( أيعمى التعدد كما قد ُبينا ***  واألسمنا) ......  ثـ قاؿ:
ف جنسو مف غيره  .تعدد وا 

 :أي (فالضأن فالمعز الشيوخ ذكره*** أفضميا البعير ثم البقرة: )قاؿ شيخناثم  
 ثـ، بعدىا مما لحماً  أكثر ألنيا ؛بقرة ثـ، البقرة مف لحماّ  أكثر ألنو البعير أفضؿ؛

وىـ  النووي والرافعي وغيرىـ،، وىذا التفضيؿ ذكره معز ثـ، أطيب لحمو ألف ضأف؛
 (.الشيوخ ذكرهالمراد بقولو: ) 

 فأفضؿ م( أي: تضحيُة سبِع شياه أفضلسبع شياه من بعير  : )قاؿ شيخناثم  
ف بقرة ومف بعير  ألف ؛الشياه السبع مف لحماً  أكثر البعير والبقرة مف كؿٌ  كاف وا 

 .الدـ إراقة تعدد مع أطيب لحميف

( أي: تضحية شاة أفضؿ مف اشتراؾ و عمى اشتراك تفضلوشاتُ ) : شيخنا قاؿ ثـ 
 .المحـ طيب مع الدـ بإراقة لالنفرادفي بعير أو بقرة؛ 

 ؟الشتراؾ، أـ ىي أفضؿ مف قدرىا وىو السبعوىؿ الشاة أفضؿ مطمقّا مف ا

 مف أفضؿ الشاة أف إطالقو قضية :تنبيو"  قاؿ الخطيب الشربيني في المغني:
ف بعير في المشاركة  وبو ،بعير في خمسةً  واحدٌ  شارؾ لو كما سبع مف أكثر كانت وا 
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 عمى ادز  إذا أنو فأفيـ بقدرىا بقولو ذلؾ قيد الشارح لكف ،ياً تفقّ  الوافي صاحب صرح
 "الظاىر وىو أفضؿ يكوف قدرىا

 (حمراء فالبمقاء فالسوداء ***بيضاء فالصفراء فالعفراء): شيخنا قاؿ ثـ

ىذا تفضيؿ مف حيث الموف فاألفضؿ و الذوات  فيفيو  األفضمية مف تقدـ ام
 ضحى" –  وسمـ عميو اهلل صمى -النبّي  أفّ لما ثبت في صحيح مسمـ  البيضاء؛
بياضيا  يصفو ال التي وىي فالعفراء، اءر صف، ثـ الاألبيض ألممحوا"، أممحيف بكبشيف

 أعـ ىو ما ىنا المراد أف والظاىر  ، قاؿ الشبراممسي:وبياض سواد البمؽو  فالبمقاء ،
 لقربو وسواد بياض فيو ما عمى تقديمو ينبغي بؿ وحمرة بياض فيو ما ليشمؿ ذلؾ مف
 إلى أقرب كاف وكمما األحمر عمى ؽاألزر  تقديـ وينبغي لمسواد بالنسبة البياض مف

  ؛ وعمة ىذا الترتيب في األفضمية مف حيث الموف، ثـ السوداءغيره عمى يقدـ األبيض

 لدـ"  خبر والحاكـ أحمد وروى المحـ، لطيب وقيؿ المنظر، لحسف وقيؿ لمتعبد، قيؿ
 ."سوداويف دـ مف اهلل إلى أحب عفراء

 :(لةمسأ)

 من لزمتو سبعة من الشياه
          

 بقرة أو البعير كفتاه 
 إال جزاء الصيد ذا اشتثناء 

        
 لم تغنيا عن سبعة ظباء 

  

ىذه مسألة فيمف لزمتو سبع شياه بأف عينيا أضحية، أو نذر، فإنو يكفيو عنيا بقرة أو 
لمف صاد  ، وال سبع شياه، بخالؼ جزاء الصيد فإنو ال تغني فيو سبعة ظباءبعير

المماثمة، ومماثمة  فيو تراعى الصيد جزاء ألف ، وال تجزئ البقرة؛حـرنعامة مثال وىو م
 النعامة بدنة.
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 :(مسألة)

 وواجب تصدق بشيء
        

 من الضحية كما جزييء 
 وواجب بأن يكون ِنيئا 

      
 وما سوى المحم فميس مجزئا 

  

ردي: كما قاؿ الماو  وىو  االسـ عميو ينطمؽ مما األضحية ببعضالتصدؽ أي يجب 
 الذي القميؿ مف فييا بو يتصدؽ أف العرؼ في جرى ما إلى التافو القدر عف يخرج ما

 المقصود فأل ، ويكفي مجرد اإلعطاء، وال يمـز التمميؾ كالكفارة؛إليو االجتياد يؤدي
 .الثواب مجرد التضحية مف

 طرياً   ؽ بو مف األضحية نيئًا ػػ بكسر النوف وبالمد واليمز ػػويجب أف يكوف المتصد  
 ما يجزئ وال، وغيره بيع مف شاء بما يأخذه مف فيو ليتصرؼ ؛ قديداً  وال مطبوخاً  ال
 . كطيبو طيبيا ليس إذوطحاؿ؛  وكرش كبد ونحو جمدك لحماً  يسمى ال

 َّ مئ خئ  حئ   ُّ  ودليؿ وجوب التصدؽ األمر بو في قولو تعالى:

.[ٕٛ: الحج]  
 

 :(مسألة)

 وآكل الكل من الضحية
       

 ما يطمق في االسميةيغرم  
 وحرموا من أن يباع منيا 

     
 شيء ولو أجرة ذبح عنيا 

  

 .بو التصدؽ يمـز ما قيمة غـر ا كمياأىداى أو أكؿ األضحية كميا ومف
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 الصحيح لمخبر؛ ال أـ منذورة أكانت سواء ويحـر بيع شيء مف األضحية حتى الجمد
يع جعؿ جزء منيا أجرة لمذابح كما "، ومثؿ البلو أضحية فال أضحيتو جمد باع مف" 

 (.ولو أجرة ذبح عنياقاؿ شيخنا: )

 :(مسألة)

 ومن عن الغير يضحي لم تقع
      

 إال بإذنو إذا ضحى وقع 
 إن لم يوص وال عن الميت 

        
 بيا وجاز إن بذاك يوصي 

 
 
 

 وواجب بكميا تصدق
         

 إذ ميت بالذن ليس ينطق 
  

ال لـ تقع مف أراد أف يضحأي  ي عف الغير فالبد في وقوعيا أضحية أف يأذف لو، وا 
والميت كذلؾ ال تقع األضحية عنو إال بوصية منو، فإذا كانت ىناؾ وصية  أضحية.

لمفقراء وال يجوز أكؿ األغنياء منيا وال  جاز ويجب التصدؽ بجميع أضحية الميت
 .الناظر وال الذابح؛ لتعذر إذف الميت في األكؿ

 :(مسألة)

 ونقميا يمنع عن ذاك البمد
        

 والقول في تقسيميا في المعتمد 
 األفضل اقتصاره عمى لقم 

             
 فأكل ثمث ثم ما قد انقسم 

 لألكل والتصدق االىداء  
             

 مثمثا من غير ما امتراء 
 وفي تطوع الضحية يسن  

        
 أكل وفي العباب حكمو استكن 

 
 
 

 بيذه ضحيةوعينت 
                

 أو قد جعمُت ىذه أضحية 
 ن يقل عمياإوفي ابتداء  

               
 لزوميا صار بذا جميا 

 فال يبع وال ييب أو يبدل 
           

 ولو بأفضل من المبدل 
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***.......( أي نقؿ األضحية عف بمد ونقميا يمنع عن ذاك البمدقاؿ شيخنا: )
 .الزكاةنقؿ ك المضحي ال يجوز

األفضل (  وسيبيف إلى كـ تقسـ، ثـ قاؿ: )والقول في تقسيميا في المعتمدثـ قاؿ: )
 حظ عف وأبعد ،لمتقوى أقرب ألنو ؛بكميا التصدؽ ألفضؿا :( أياقتصاره عمى لقم

  ُّ قولو تعالى:  بظاىر عمال ؛بأكميا يتبرؾ لقما أو لقمتيف أو لقمة إال النفس

 كاف" وسمـ عميو اهلل صمى أنو البييقي فيف عتباولإل ،[ٕٛ: الحج] َّ جئ يي
فأكل : )شيخنا ، ثـ قاؿاألكؿ أوجب مف خالؼ مف ولمخروج "،أضحيتو كبد مف يأكؿ

، ثـ قاؿ:)  ويتصدؽ بالباقي ي المرتبة الثانية أف يأكؿ ثمثاً ( أثمث ثم ما قد انقسم
 أي ،الثالثةوىذه المرتبة ( مثمثا من غير ما امتراء ***لألكل والتصدق االىداء

، فثمث لألكؿ، أثالثا ذلؾ يجعؿ وأف واإلىداء تصدؽوال األكؿ بيف يجمع أف ويسف
-سيده غير والمعطي- مكاتبٍ  أو نوبتو، في مبعضٍ  أو ،حر لمسمـوثمث يتصدؽ بو 

وثمث ييديو. ،واحداً  ولو مسكيفٍ  أو فقيرٍ   

 أو شيءٌ  إليو رسؿأُ  إذا الغني بخالؼ لمسمـ،: أي وغيره، ببيع فيو التصرؼ مفقيرلو 
 .كالمضحي أنو غايتو ألف وضيافة؛ وتصدؽ أكؿ نحوب فيو يتصرؼ فإنما أعطيو،

( ىذا أكل وفي العباب حكمو استكن *** وفي تطوع الضحية يسنثـ قاؿ شيخنا:) 
ابف حجر  هكر ذبياف حكـ األكؿ مف األضحية المتطوع بيا فبيف أنو يسف، وىو الذي 

 . وغيره في كتاب العباب

 أي ...(ضحية بيذهوعينت ـ فقاؿ:) ما تتعيف بو األضحية وتمز  ثـ قاؿ شيخنا مبيناً 
( أي تتعيف أو قد جعمُت ىذه أضحية"، )ىذه ضحية" :بقوؿ الشخص صارت معينة

لزوميا  ***ان يقل عميّ إوفي ابتداء ) "،أضحية ىذه جعمتُ " أيضًا بقوؿ الشخص:
ف لـ يبتدئيا بقوؿ:  ( أيصار بذا جميا وكذا تمـز بأف يقوؿ الشخص: عمّي أضحية" وا 

تمزمو بابتداء قوؿ: "عمّي"، فإذا أتى بنحو ىذه األلفاظ تعيف عميو ما عينو  "هلل" بؿ
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أي ال يجوز لو أف (، ولو بأفضل من المبدل***  فال يبع وال ييب أو يبدلػ)
 .يتصرؼ ببيع أو ىبة أو إبداؿ ما تعيف عميو، ولو كاف اإلبداؿ لألفضؿ. 

 :(مسالة)

 ووقت ذات النذر وقت غيرىا
      

 تأخيرىا عن سيرىافمم يجز  
 فال يجوز األكل منيا ووجب 

 
          

 بيا تصدق كيدي يجتمب 
 وآكل منيا يكون غارما 

                
 وال دم عميو صار الزما 

 وذبحيا من قبل وقت يوجب 
 

 بيا تصدقا وثان يجب 
  

ذات النذر ووقت : )وقت المنذورة وحكـ األكؿ منيا فقاؿ شيخنا ىذه المسألة فييا ذكرُ 
أي الوقت المحدد لذبح األضحية ىو ( سيرىا عن تأخيرىا يجز فمم  غيرىاوقت 

المحدد سابقًا وىو وقت غيرىا الذي ىو مف طموع الشمس يوـ العيد ومضي ركعتيف 
وخطبتيف خفيفات إلى ثالث أيا التشريؽ، فال يجوز التقديـ عميو، وال يجوز التأخير، 

المتطوعة فإنيا إف لـ تذبح في الوقت فال  ومف خالؼ قضى، بخالؼ األضحية
 تقضى. 

( أي بيا تصدق كيدي يجتمب فال يجوز األكل منيا ووجبثـ قاؿ شيخنا: )
األضحية المنذورة ال يجوز األكؿ منيا، ويجب التصدؽ بجميعيا، فيي في ذلؾ 

 كاليدي.

 عميو دم وال ***غارما يكون منيا وآكل قاؿ شيخنا مبينًا حكـ اآلكؿ منيا: )ثـ 
ما أكؿ، وال يجب  قيمة أي مف أكؿ مف األضحية المنذورة فإنو يضمف( الزماً  صار

 .إراقة دـ آخر؛ ألنو قد فعموعميو باألكؿ 
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( أي: مف ذبح بيا تصدقا وثان يجب***وذبحيا من قبل وقت يوجب) :ثـ قاؿ
األضحية قبؿ طموع شمس يـو النحر ومرور وقت ركعتيف وخطبتيف خفيفتيف فيجب 

 أخرى في وقتيا، ويجب عميو التصدؽ بما ذبحو قبؿ الوقت. ذبح

          

 :(مسألة)

 إن تمفت أو سرقت أو ضمت
    

 من غير تقصير فال تبدل تي 
ن يكن أتمفيا أو تمفت   وا 

            
 بعد التمكن من الذبح ثبت 

 عميو األكثر من األمرين 
          

 من قيمة والمثل دون مين 
 ضامن بتمفواألجنبي  

          
ن بيا عيب طرأ لم يخمف   وا 

 قبل التمكن وحيثما طرا 
          

 بعد التمكن فاالبدال جرى 
 مع التصدق بمحم المبدل  

          
ن يرق ولما يحصل   منو وا 

 تفريق لحميا إلى أن فسدا 
            

 فقيمة بيا التصدق بدا 
 وشرط ما ينذر أن يكونا 

 
  

       

 من نعم كما ىم يحكونا 
  

  (من غير تقصير فال تبدل تي ***إن تمفت أو سرقت أو ضمتقاؿ شيخنا: )

وتقصير  تفريط بغير ضمت أو ،رقتسُ  أو ،المعينة المنذورة األضحية تمفت إف:  أي
فال تبدؿ وال يمزمو أخرى، ظاىر نظـ شيخنا أنيا ال تبدؿ سواء حصؿ ذلؾ قبؿ 

أنو إف حصؿ قبؿ الوقت فال تبدؿ أما إف حصؿ في الوقت  الوقت او فيو، والمعتمد
ال وجب عميو بدليا.  فينظر اف كاف قبؿ التمكف ولـ يكف مفرطًا فال تبدؿ، وا 

ن يكن أتمفيا أو تمفت ثـ قاؿ شيخنا:)  ...(بعد التمكن من الذبح*** وا 
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ف أتمفيا تعديًا، أو تفريطّا سواء قبؿ الوقت أوفيو تمكف أو ال ضمف،  أي وكذا وا 
ف لـ يفرط.  يضمف إف تمفت بعد التمكف وا 

 وما الذي يثبت عميو؟ 

 (من قيمة والمثل دون مين ***عميو األكثر من األمرين    ثبت  قاؿ شيخنا:)...  

 بالتزامو ألنو ؛النحر يـو ومثميا نحوه أو تمفيا يـو قيمتيا مف األمريف أكثر فيضمف
 يشتري أف يمزمو القيمة زادت أو تساويا إذا فيماو  ،المحـ وتفرقة النحر التـز ذلؾ

مف  ،لتعديو ؛الوقت في يذبحيا أفو  وسناً  ونوعاً  جنساً  مثميا اإلتالؼ نحو يـو بقيمتيا
 غير ميف أي: كذب.

إف وقع اإلتالؼ أيضا مف  أي***.......( واألجنبي ضامن بتمف ثـ قاؿ شيخنا:)
   ضحية فإنو كذلؾ يضمف.غير صاحب األ

ن بيا عيب طرأ لم يخمف)...... ***  ثـ قاؿ شيخنا: أي إف حدث عيب ( وا 
قبل ) :لممنذورة المعينة فال تخمؼ وتبدؿ بغيرىا بشرط أف يكوف العيب كما قاؿ شيخنا

 ....(.التمكن

إف حصؿ  أي( بعد التمكن فاالبدال جرىا ***وحيثما طر ......  ثـ قاؿ شيخنا:)
نو أنو مطمقا، والصحيح أنظـ شيخنا العيب بعد التمكف فيجب عميو التبديؿ ، وظاىر 

 بشرط أال يكوف مفرطًا.

......( أي ويجب عميو أف منو*** مع التصدق بمحم المبدلِ  ثـ قاؿ شيخنا:)
  األضحية  المبدؿ منيا وىي التي تعّيبت بعد التمكف.يتصدؽ ب
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ن يرق ولما يحصلِ ... ثـ قاؿ شيخنا:) فقيمة ***  لحميا إلى أن فسدا تفريقُ /   وا 
ف تأخر بعد ذبحيا ولـ يفرؽ لحميا حتى تغّير وفسد، يجب أي ( يا التصدق بداب وا 

 فسد.قيمة ما التصدؽ ب عميو 

أي يشترط أف ( يحكونا ىم كما عمنَ  من ***وشرط ما ينذر أن يكوناثـ قاؿ شيخنا:)
تكوف األضحية المنذورة  مما يجزئ مف النعـ مف توفر الشروط المذكورة سابقًا، فال 

 ر غيرىا. يصح نذ

 :سنن الذبح وآدابو

 لمذبح آداب كذاك وسنن
      

 أوليا تحديد شفرة يسن 
ن يك السكين منو كال   وا 

     
 فالذبح بالشرطين فيو حال 

 إن لم يكن يحتاج عظم الذابح 
     

 وقطعو بصفة الذبائح 
 إمراره بقوة وليحمل 

          
 عميو كمو ابتغاء األسيل 

 لمقبمةوثالث توجيييا  
         

 مذبحيا من أوجو ثالثة 
ن ترك   ورابع تسمية وا 

     
 عمدا فمكروه بال ريب وشك 

 وال يضف لوسمو محمدا 
     

 وأحمد في الكون صار أحمدا 
 والخمف في الرحمن والرحيم ىل 

    
 من بعد بسم اهلل زيده أجل 

 وقبميا وبعدىا تكبير 
     

 فربنا المييمن الكبير 
 لخامس الصالة والسالموا 

    
 عمى الذي مقامو المقام 

 والسابع الدعاء بالقبول 
   

 إلى ىنا محطة الوصول 
 معتمدي فتوحنا العمية 

       
 لمشيخ ياسر أخي الروية 

 وصمى اهلل والحمد هلل 
         

 وسمم عمى الذي أعاله 
 وآلو وصحبو األماجد 

        
 ما قام قائم وذل ساجد 
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كما قاؿ  آخر فصؿ في المنظومة وىو الحديث عف سنف وآداب األضحية ىذا
  اؿ:قفثـ جعؿ يعددىا (،  لمذبح آداب كذاك وسننشيخنا:) 

 الشفرة وسّنيا قبؿ الذبح أوؿ السسف واآلداب تحديدُ  أي (أوليا تحديد شفرة يسن) ػػٔ

 عف عنو -الىتع اهلل رضي- أوس بف شداد؛ لخبر مسمـ مف طريؽ مقابمتيا غير في
 شيء كؿ عمى اإلحساف كتب اهلل إف: "قاؿ -وسمـ وآلو عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿ
ذا القتمة فأحسنوا قتمتـ فإذا  وليرح شفرتو أحدكـ وليحد الذبحة فأحسنوا ذبحتـ وا 

 ".ذبيحتو

ن يك السكين منو كال) ثـ قاؿ شيخنا: أي إف ( فالذبح بالشرطين فيو حال *** وا 
بػػشرطيف ىما كما قاؿ الذبح بو مشروط  حؿ  ذىبت حدتو فقد  االا كاف السكيف ك

أف ال يحتاج  أي (الذبائح بصفة وقطعو*** إن لم يكن يحتاج عظم الذابح) شيخنا:
، وأف يكوف قطعو بصفة الذبائح وذلؾ بقطع الحمقـو والمريء القطع إلى قوة الذابح

  قبؿ انتيائيا إلى حركة مذبوح.

 
األدب الثاني مف اآلداب  ىذا (األسيل ابتغاء كمو عميو*** ليحملو  بقوة إمراره)ػػ ٕ

يابيا ذىابيا وتحامؿِ  الشفرة إمراروذلؾ بأف يقـو ب  ؛ حتى يسيؿ ذبحيا.وا 

 مف السنفوالثالث أي  (مذبحيا من أوجو ثالثة *** وثالث توجيييا لمقبمة) ػػٖ

 . أيضاً ىو  ؿاالستقبا ليمكنو ؛وجييا دوف األصح عمى فقط بمذبحياتوجيييا 

ن تركػػ )ٗ أي والرابع مف السنف  (عمدا فمكروه بال ريب وشك*** ورابع تسمية وا 
 .؛ لتأكدىاالتسمية بأف يقوؿ: بسـ اهلل؛ لالتباع، وتركيا عمدًا مكروه
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أي:   (وأحمد في الكون صار أحمدا ***وال يضف لوسمو محمدا) ثـ قاؿ شيخنا:
 واسـ اهلل بسـ :يقوؿف -مى اهلل عيو وسمـص -يضيؼ لمتسمية اسـ محمد أف يجوز ال

 .محمد

 (من بعد بسم اهلل زيده أجل*** والخمف في الرحمن والرحيم ىل) ثـ قاؿ شيخنا:
 .تستحبواألجؿ أف إضافتيما كمؿ أي اختمؼ ىؿ يسف إضافة الرحمف والرحيـ، واأل

ف أحب ويست أي (فربنا المييمن الكبير ***وقبميا وبعدىا تكبير) ثـ قاؿ شيخنا:
  .وأف يكوف ثالثا كما قاؿ الشربيني في المغني يكبر قبؿ التسمية وبعدىا

 (المقام مقامو الذي والسالم***عمى الصالة والخامسػػ )ٙػػ و٘

؛ ألنو -صمى اهلل عميو وسمـ -أي ومف اآلداب الصالة والسالـ عمى نبينا محمد 
، ولعؿ شيخنا -و وسمـصمى اهلل عمي-محؿ شرع فيو ذكر اهلل فشرع فيو ذكر نبيو 

أراد والسادس فيكوف التكبير ىو األدب الخامس، أو أنو جعؿ الصالة ىي الخامس، 
 والسالـ ىو السادس.

ليؾ منؾ ىذا الميـ يقوؿ أفبػأف يقوؿ:  (والسابع الدعاء بالقبول) ػػٚ  .مني فتقبؿ وا 

اـ أي إلى ىنا انتيى الوصوؿ بالنظـ الذي شمؿ أحك (إلى ىنا محطة الوصول)
 األضحية.

أي الذي اعتمد عميو شيخنا  (الروية أخي ياسر لمشيخ***العمية فتوحنا معتمدي) 
يخ الفقيو ياسر ة في أحكاـ األضحية( لمشفي النظـ ىو بحث  مسمى )بالفتوح العميّ 

 .-حفظو اهلل -عمي 

 قام ما***األماجد وصحبو وآلو/ أعاله الذي عمى وسمم***اهلل وصمى هلل والحمد)
 (ساجد وذل قائم
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 جية عمى اختياري جميؿ عمى بالكالـ لثناءا الذي ىو ختـ شيخنا النظـ بالحمد هلل
 عمى منعماً  كوُنو حيث مف المنعـ تعظيـ عف ينبئ فعؿ: ىو في االصطالحو  التعظيـ
امتثااًل، وتبركا  بفضمو وكرمو، وبالصالة والسالـ عمى نبينا؛ اعترافاً ؛ غيره أو الحامد
وىـ المؤمنوف مف بني ىاشـ و بني المطمب  ، وبالصالة عمى اآلؿ:بًا لشفاعتووطم
 جمع اسـ، وبالصحب وىو أتباعو الرجؿ آؿ ألف مؤمف؛ كؿ: الدعاء مقاـ وفي

 البعثة بعد- وسمـ عميو اهلل صمى -النبي لقي مف: وىو الصحابي،: بمعنى لصاحب
 ذلؾ، عمى ومات نًا،مؤم -الدنيا عالـ في ببدنو: أي- متعارفاً  لقاء حياتو في يقظة
ف ف عمى، لنحو يره لـ وا   .باآلخر منيما كؿ يشعر ولـ يميز لـ وا 

أكوف قد وفيت بالمطموب، ، سائاًل اهلل أف ذا أنتيي مف شرح ما أشار إليو شيخنابيو 
وحققت المرغوب، والحمد هلل رب العمميف وصمى اهلل وسمـ عمى نبينا محمد وآلو 

 وصحبو أجمعيف.

 

 ربيحان ــ أبو أسامة وكتبو/ محمد عوض

في دولة  يوم الجمعة وكانت أول جمعة نصمييا بالمسجد عصر وكان االنتياء منو
  .بسبب وباء كورونا المستجددام أشير بعد انقطاع  الكويت
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