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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 ةقدِّمَمُ

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله وبعد:

األضحية إذا أراد أن يضحي؛ ألنه ال يجوز مباشرة شيء  فإن مما يجب على المكلف تعلمه من األحكام،  حكم

 من األحكام دون العلم بها.

وقد أفرد شيخنا العالمة علي القديمي ـ حفظه هللا ـ أحكامها في منظومة بديعة،  خميصة اللفظ، بطينة المعنى،  

ضعه، وقد أجبته لما سهلة الحفظ، وقد أشار إلّي بشرحها، من باب تدريب طالبه، وهذا من حسن خلقه، وتوا

إن شاء هللا، مستعيناً باهلل، وبما زبره فقهاؤنا الشافعية في كتبهم ؛ رجاء  أشار، وقمت بشرحها شرحاً متوسطاً 

 أن ينتفع به كل من وقف عليه، وقد أسميته) التحفة السنية(.

ناظم هذه المنظومة، وما كان من العناوين  وحيث أقول: شيخنا أو الشيخ فمرادي به شيخنا العالمة علي القديمي 

بين] [ فهو مني، وما كان بين ) ( فهو من شيخنا، وقد صّدرت بالمنظومة كاملة؛ ليسهل حفظها لمن أراد. وهللا 

 عوني وهو على كل شيء وكيل. 
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

 

 

 :-حفظه هللا-قال شيخنا 

 )الجوهرة العلية في أحكام األضحية( 

 : حكم األضحية(             ) فصل

 ُحكُم الَضحّيِة لمسلم قَدر  
 

 َنذر   ُتسنُّ تأكيداً لغير َمن 
 

 

 )فرع(

 )متى تجب األضحية؟(

 ولم يَروا واجبًة ضحّية  
     

 لمن َشرى مكتفياً بالنية   
 

 إال بنذٍر وِبذي ضحّية  
     

 أو أنَّني جعلُتها أُضحيَّة   
 

 اإلِخباراإال إذا ما َقَصد 
    

مها عن واجٍب توارى   فُحك 
 

 وبعُضهم ما أوجُبوا في العاِمي  
  

 إذ أنه لم يدِر بالكالمِ  
 
 
 

 عن أهل بيٍت سنٌة كفاية  
         

 وترَكها كِره  ذوو الدراية   
 

 

 )فصل: شروط األضحية(

 )الشرط االول(:

 وشرُطها بأن تكوَن ِمن َنَعم
 

 اتَّسم  وِمن سواها بالتصدِق  
 

 

 

 

 )الشرط الثاني(:

 وأن تكوَن عن عيوٍب سالمة  
   

      أعِني الّتي تنقُص لحَم السائمة   
 

 فلم تكن  مريضًة كثيرا
 

 ولم يكن عرُجها وفِيرا 
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

 ليست بعمياَء وال ذاِت َجَرب  
 

 وال بعوراَء وعجفاَء ذهب   
 

 من شّدِة الُهزاِل مُخها و ال
 

 فُِصال َثوالَء والقطع بأُذنٍ  
 

 إن باَن منها أيُّ شيٍء فامنعِ 
 
 
 

ا يمَنعِ   ِن لمَّ ُق دون الَبي   والشَّ
 

ُن انكسر  وإن  ِبال قرٍن أِو القر 
 

ٍع ُيستَدر     ودون إِلَيٍة وضر 
 

 َكفت  وال ُتجزُئ إن  ُيقَطع  ذنب  
 

 وإلية منها بإحداِث َسبب   
 

 ما أجزأت  مقطوعُة اللسانِ 
 

 األسنانِ والبعُض أو ذاهبُة  
 

 جميُعها أو الكثيُر إذ  ما
 

ق ُص لدى عل ٍف ما  ُر النَّ  يؤثِّ
 

 وقطُع شيٍء ظاهٍر من َفِخذِ 
 
 
 

ٌر وما ِبها كيٌّ ُخذِ    ُمؤثِّ
 

ُر َفواُت ِخصَية  وال ُيؤثِّ
 

 كالقرن إذ  ال نقص في ماهيَّة 
 

   

 .الشرط الثالث : الوقت المعين

 ووقُتها يدخلُ إن  شمٌس بَدت  
           

 من يوم نحٍر وكذاك إن  مضت   
 

عتيِن ُخطبتينِ   مدةُ رك 
                     

 َخفَّت  على مذهبنا الَمِكينِ  
 
 

 وينتهي في ثالِث األيامِ 
              

 إن  َغربت شمٌس عِن األنامِ  
 

ل ذا أو بعَده ُحها ِمن َقب   فذب 
               

ه  صدقٌة إذ  لم ُيوافق     حدَّ
 

عتينِ   هل حسبوا مدَة رك 
                   

َر خطبتينِ    لعيِدنا وقد 
 

حِ   بعد طلوِع الشمس دون َند 
        

حِ   َر ُرم   أو ارتفاع الشمس قد 
 

 والذبَح ليال كرهوا وال قضا
       

 عن التَّطوِع كما الشيُخ قضا 
 

 

 

 )التوكيل في الذبح(.

 وجاز توكيلٌ لَمن تحلُّ 
           

 ِذبحُته والمسلُم األَجلُّ  
 

ِبي    وكرهوا توكيلَ أعمى والصَّ
      

بِ    إذ  أنه لمثِل ذا لم  ُيندَّ
 

و لدى إعطا الوكيِل َينوي  وه 
        

ِوي  ض  من  ِحِه وإٍن ُيفوِّ  أو ذب 
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

رهوا  لمسلم صحَّ ولم  يكَّ
             

 توكيلَ حائٍض وقيل ُيكرهُ  
 

 حائض مقدٌم علىتوكيلُ 
        

َجال  با والمسلمون ُمس   َذِوي الصِّ
 

ُمونا   على الكتابيِّ مقدَّ
               

ُمونا   وذا الذي قال ُمقدَّ
 

 

 (.)الشرط الخامس :السن المجزئ

 تماُم خمٍس من سنيَن في اإلبل  
          

 عن َسنتيِن بقٌر ليست تقل   
 

لُها وفي الضأ ن  ُز مث   َكفىوالَمع 
 

تَفى  ت  بهذا ُيك   إن  سنٌة تمَّ
 

ذعت  من قبِل عام  إال إذا ما أج 
         

نا اإلمام   فأجزأت  عن رافعيِّ
 

زَأ البعيرُ   عن سبعٍة قد أج 
                   

 وبقٌر بَسيره يسيرُ  
 
 

 وليس شرطاً اتفاُق النيَّة
               

 إذ  جاز ترُك بعِضهم َضحّية 
 

منا لوا واألَس   وَذَكراً قد فضَّ
            

نا  عدِد كما قد ُبيِّ  على التَّ
 

 أفضلُها البعيُر ثم البقرة  
              

 فالضأ ُن فالمعُز الشيوُخ َذَكره   
 

ع شياٍه من بعيٍر أفضلُ   سب 
           

 وشاُته على اشتراٍك تفضلُ  
 

راءُ   بيضاُء فالصفراُء فالَعف 
             

وداءُ   راُء فالَبل قاُء فالسَّ  حم 
 

 

 )مسألة(:

ياه   ه سبعٌة من الشِّ  من لِزمت 
          

 بقرةٌ أِو البعيُر َكَفتاه   
 

يد ذا استثناءُ   إال جزاُء الصَّ
        

 لم  ُتغنيا عن َسبعٍة ِظباءُ  
 

 

 )مسألة( : 

ء   ٌق بشيِّ  وواجٌب تصدُّ
        

ء  يِّ  من الضحيَّة كما ُجَزي 
 

ئا  وواجٌب بأن يكوَن ِني 
      

 وما ِسوى اللحم فليس ُمجِزئا 
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

 )مسألة( :

ة  وآكلُ الُكلِّ من الضحيَّ
       

 َيغرُم ما ُيطلق في اإلسميَّة 
 

موا من أن ُيباَع منها  وحرَّ
     

 شيٌء ولو أجرةُ ذبٍح عنها 
 

 

 )مسألة(: 

ي لم  تقع  وَمن عِن الغير   ُيضحِّ
      

ى وَقع    نه إذا ضحَّ  إال بإذ 
 

 إن  لم ُيوِص  وال عن الميِّت
        

 بها وجاز إن ِبذاك ُيوِصي 
 
 
 

قُ   وواجٌب بُكلِّها تصدُّ
         

ٌت باإلذن ليس َينطقُ    إذ  ميِّ
 

 

 )مسألة( : 

لُها ُيمنع عن ذاَك البلد    ونق 
        

 في المعتمد  والقولُ في تق سيمها  
 

 األفضلُ اقتصاره على لُقم
             

 ثل ٍث ثمَّ ما قد انقسم’ فأكل 
 لألكل والتصدق االهداُء  

             
 مثلثا من غير ما امتراء 

 وفي تطوع الضحيَّة ُيسن  
        

 أكلٌ وفي الُعباب حكمه استكن 
 
 
 

 وُعيِّنت بهذه َضحّية
                

 جعلُت هذه أضحيَّةأو قد  
 وفي ابتداٍء إن يقل علّيا 

               
 لزوُمها صار بذا جلّيا 

 فال َيبع  وال يهب  أو ُيبدلِ  
           

لِ    ولو بأفضلَ من الُمبدَّ
 

 

 

 )مسالة( :

ر وقُت غيرها  ووقُت ذاِت النذ 
      

 فلم  َيُجز تأخيُرها عن َسيرها 
 

 ووجبفال يجوز األكلُ منها 
 

          

تلب    يٍ ُيج   بها تصدٌق كهد 
 

 وآكلٌ منها يكوُن غارما
                

 وال دَم عليه صار الزما 
 

 وذبُحها من قبل وقٍت ُيوجب
 

 بها تصدقاً وثاٍن َيجبُ  
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

 )مسألة (:

 إن َتلفت  أو ُسرقت  أو َضلَّتِ 
    

ِدل  تِي   من غير تقصيٍر فال ُتب 
 

 يكن أتلَفها أو ُتلَفت  وإن 
            

ن من الذبِح ثبت     بعد التمكُّ
 

 عليه األكثُر من األمرينِ 
          

 من قيمِة والمثِل دون َمينِ  
 

 واألجنبيُّ ضامٌن بَتلفِ 
          

 وإن  بها عيٌب طرأ  لم ُيخلفِ  
 

 قبل التمكن وحيثما طرا
          

 بعَد التمكن فاالبدالُ جرى 
 

 مَع التصدِق بلحِم الُمبَدل 
          

ا يحصلِ    منه وإن يرق  ولمَّ
 

 تفريُق لحِمها إلى أن فسدا
            

 فقيمٌة بها التصدُق بدا 
 

 وشرُط ما ُينذر أن يكونا
 
  

       

 من َنعم كما هُم يحكونا 
 

 

 (:)سنن الذبح وآدابه

 للذبح آداٌب كذاك وسنن
      

 تحديُد شفرٍة ُيسنأولُّها  
 

 وإن  يُك السكيُن منه كالَّ 
     

 فالذبُح بالشرطين فيه حالَّ  
 

 إن لم  يكن يحتاُج عظَم الذابحِ 
     

ُعه بصفِة الذباِئحِ    وقط 
 

 إمراُره بقوٍة ولَيحملِ 
          

 عليه كلَّه ابتغاَء األسهل 
 

 وثالث توجيُهها للقبلةِ 
         

 أوجٍه ثالثةِ مذَبُحها من  
 

 ورابٌع تسميٌة وإن ترك
     

 عمداً فمكروهٌ بال ريٍب وشك   
 

مه ُمحمدا  وال ُيضف  لَوس 
     

 وأحمٌد في الكون صار أحمدا 
 

 والخلف في الرحمن والرحيم هل  
    

 من بعد بسم هللا َزيُده أجل   
 

 وقبَلها وبعَدها تكبيرُ 
     

نا المهيمُن الكبيرُ    فربُّ
 

 والخامس الصالُة والسالمُ 
    

 على الذي مقاُمه المقامُ  
 

 والسابع الدعاُء بالقبولِ 
   

 إلى هنا محطُة الوصولِ  
 

 معتمدي فتوُحنا العليَّة
       

ويَّة   للشيخ ياسر  أِخي الرَّ
 

 والحمد هلل وصلى هللا
         

 وسلَم على الذي أعالهُ  
 

 وآلِه وصحبِه األماجد  
        

 ما قام قائم وذلَّ ساجد   
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

 

 قال شيخنا الناظم حفظه هللا واسماً منظومته بـ:

 )الجوهرة العلية في أحكام األضحية(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( : هي الفريدة الحسنة التي ال نظير لها ، وهو خبٌر لمبتدأ محذوف تقديره : هذه.الجوهرةفقوله: )

 ( : أي السامية التي سمت وعلت بجمالها، وهو نعت للجوهرة.العلّيةقوله: )و

 (:  األحكام جمع حكم وهو : إثبات أمر ألمر أو نفيه عنه. في أحكاموقوله: ) .1

(: مشتقة من الضحوة سميت بأول زمان فعلها، وهو الضحى، وفيها لغات: ضم همزها األضحّيةوقوله: )

ا وجمعها أضاح، ويقال ضحية بفتح ضادها وكسره وجمعها ضحايا، ويقال أيضا وكسره، وتشديد يائها وتخفيفه

وهي ما يذبح  إضحاة بكسر همزها وضمها وجمعها أضحًى بالتنوين كأرطاة وأرطًى، فهذه ثمان لغات فيها.

 من النعم تقربا إلى هللا تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. 
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

 

 األضحية[]حكم 

 قال شيخنا ـ حفظه هللا ـ :

 ) فصل: حكم األضحية(         

 حكم الضحّية لمسلم قدر
 

 نذر تسن تأكيدا لغير من 
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا الفصل عقده شيخنا لبيان حكم األضحية في مذهبنا الشافعية.

 ، واإلجماع.واألصل في مشروعيتها الكتاب، والسنة

 [، أي: صلِّ العيد وانحر النسك.2فقوله تعالى: )َفَصلِّ لَِربَِّك َواْنَحْر( ]الكوثر: أما الكتاب: 

 وأما السنة: 

فخبر مسلم أنه صلى هللا عليه وسلم "ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع  -1

 رجله على صفحاتهما".

قال: "ما  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النبي  -رضي هللا عنها  -وخبر الترمذي والحاكم عن عائشة   -2

عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى هللا تعالى من إراقة الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها 

 ا"وأظالفها، وإن الدم ليقع من هللا بمكان قبل أن يقع من األرض فطيبوا بها نفس

وذكر الرافعي وابن الرفعة حديث "عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط  قال: الخطيب الشربيني:" -3

 .مطاياكم" لكن قال ابن الصالح: إنه غير ثابت"

فقد نقله أكثر من واحد من أهل العلم، منهم ابن قدامة حيث قال:" أجمع المسلمون على مشروعية  وأما اإلجماع:

 .فظ  ابن حجر:" في فتح الباري، وغيرهما"الحانقله ،  واألضحية"

.....(  بياٌن  أنها سنة مؤكدة للمسلم  القادر وهو معتمد حكم الضحية لمسلم قدر** تسن تأكيدافقول شيخنا: ) 

 مذهبنا، ودليل ذلك اآلتي:

 ـ خبر الترمذي" أمرت  بالنحر وهو سنة لكم".1

 النحر وليس بواجب عليكم". ـ خبر الدارقطني " كتب علي2

 ـ وصحَّ خبر: " ليس في المال حق سوى الزكاة ".3

 ـ وجاء بإسناد حسن "أن أبا بكر وعمر رضي هللا عنهما كانا ال يضحيان مخافة أن يرى الناس وجوَبها".4
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

حدكم وأراد أـ تفويُضها في خبر مسلم إلى إرادة المضحي حيث قال صلى هللا عليه وسلم: "إذا دخلت العشر 5

 أن يضحي"،  والواجب ال ُيقال فيه ذلك.

( قيد يخرج العاجز وهو الذي ال يملك زائدا عما يحتاجه يوم العيد لقادر ( قيد يخرج الكافر، و) لمسلم وقوله: )

 وليلته وأيام التشريق ما يحصل به األضحية.

 ومن القيود التي لم تذكر في نظم شيخنا ـ حفظه هللا ـ:

 فإنها ال تسن في حق العبد الخالص، أما العبد المبّعض  فتسن في حقه مع تمام القيود. (نحو حر)  

 ( فإنها ال تسن في حق الصبي وال المجنون. المكلفوكذا قيد ) 

 ( فإنها ال تسن في حق المحجور عليه بسفه.الرشدوكذا قيد ) 

ما هو في حق من اجتمعت فيه الشروط السابقة ( أي: الحكم بالسنّية إنلغير من نذرثم قال ـ حفظه هللا ـ: )....

 ولم يكن ناذرا، أما من نذر فإنها تجب عليه بنذره وسُيبين مواضع الوجوب في الفرع الالحق.
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

 قال الشيخ ـ حفظه هللا ـ :

 )فرع(

 )متى تجب االضحية؟(

 ولم يروا واجبة ضحية
     

 لمن شرى مكتفيا بالنية 
 

 وبذي ضحيةإال بنذر 
     

 أو أنني جعلتها أضحية 
 

 إال إذا ما قصد اإلخبارا
    

 فحكمها عن واجب توارى 
 

 وبعضهم ما أوجبوا في العامي 
  

 إذ أنه لم يدر بالكالم 
 
 
 

 عن أهل بيت سنة كفاية
         

 وتركها كره ذو الدراية 
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبه جبعد أن بين الشيخ حكم األضحية  ابتداء ، عقد هذا الفرع لبيان مواضع الوجوب ، وذكر ما قد يتبادر و

 (.ولم يروا واجبة ضحية    *****  لمن شرى مكتفيا بالنية )  :وليس كذلك، فقال

 ( الضمير عائد على فقهاء الشافعية، ويجوز حمله على كل من يقول بذلك من العلماء.ولم يروافقوله: )

 ألضحية بنية( أي: أن من اشترى ما تجزئ به اواجبة ضحية    *****  لمن شرى مكتفيا بالنيةوقوله: )....

 األضحية دون أن يتلفظ بالنذر أو بجعلها أضحية  فال تجب عليه، .

 ( إال بنذر وبذي ضحية    *****   أو أنني جعلتها اضحية) :ولذا قال بعد ذلك

 أي إنما رأوا وجوبها باآلتي :

أضحي بها"، بخالف: ( كأن قال: "هلل علي" ، أو "علي أن أضحي بشاة"، أو "إن ملكت شاة  فعليَّ أن بنذرـ  )1

 "إن ملكت هذه .. فعلي أن أضحي بها"؛ ألنه عينها بقوله: "هذه"  والمعين ال يثبت في الذمة.

 ( أي ومن قال: هذه أضحية. وبذي ضحيةـ )2

 ( أي من قال: "جعلت هذه أضحية" أو "جعلتها أضحية".أو أنني جعلتها أضحيةـ )3

هي زوال ملكه عنها بمجرد التعيين، كما لو نذر التصدق بمال عينه، وعلُة وجوبها في هذه الصورة والتي قبلها 

 وعليه فإنه يلزمه ذبحها أداًء في وقتها.

 وال يحتاج مع قوله: "هذه أضحية"  لنية، بل ال عبرة بنية خالفه؛ ألنه صريح.

 ثم لما كان يحتمل أن يقصد الشخص اإلخبار  بقوله " هذه أضحية" ذكر حكم  ذلك 
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

 ( إذا ما قصد اإلخبارا   *****  فحكمها عن واجب توارىإالفقال : )

أي من قال: " هذه أضحية" أو "جعلتها أضحية" قاصدا اإلخبار فحكم الوجوب يتوارى، أي : يختفي ، وهذا 

الذي قرره الشيخ في النظم من أنه ال تجب األضحية في حق من قصد اإلخبار هو ما أفتى به السيد عمر 

 ابن قاسم، ولكن الذي اعتمده ابن حجر والرملي هو الوجوب وإن قصد اإلخبار.البصري ومال إليه 

 ( باأللف هو لإلطالق حتى تتزن القافية.اإلخباراوقوله: )

ومن ثم لما كان لسائل أن يسأل: ما حكم من يجهل أن نحو لفظ " هذه أضحية" يترتب عليه وجوب األضحية؟ 

 بما يترتب على اللفظ؟هل يجري عليه حكم الوجوب أم يعذر لجهله 

 (وبعضهم ما أوجبوا في العامي  *****   إذ أنه لم يدر بالكالمبين ذلك الشيخ بقوله: )

 ولكن الذي اعتمده ابن حجر والرملي وجوب ذلك.

 (عن أهل بيت سنة كفاية        *****    وتركها َكره  ذو الدراية ثم ختم الشيخ الفرع بقوله: )

ق ما يجمعهم نفقة منف أقاربه الرجال والنساء، ويحتمل أن يراد بهم: ( المراد بأهل البيت:....عن أهل بيتقوله:) 

واحد ولو تبرعاً وهذان االحتماالن ذكرهما ابن حجر في التحفة ، وقال الرملي: أهل البيت: من يلزم نفقتهم 

 وإن تعددت البيوت، واستبعده ابن حجر في التحفة.

: أن حكم األضحية بالنسبة ألهل البيت سنة كفاية تسقط المطالبة بفعل الغير لها، ( أي سنة كفايةوقوله: ).....

ن فتجزئ م ال حصول الثواب لمن لم يفعل، وهذا يعني أن أهل البيت إن تعددوا كانت في حقهم سنة كفاية،

 واحد رشيد منهم.

مارة في الموطإ قال مالك عن عقال النووي: "ومما يستدل به لكون التضحية سنة على الكفاية الحديث الصحيح 

بن عبد هللا بن طياد أن عطاء ابن يسار أخبره أن أبا أيوب األنصاري أخبره قال: "كنا نضحي بالشاة الواحدة 

 .(1)يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة" هذا حديث صحيح"

 وهي سنة عين لكل منفرد. 

 أن يشرك غيره في ثوابها ولو بعد نيته التضحية لنفسه كما قال الشبراملسي. ويجوز

ولكن اعتمد ابن حجر أن التشريك جائز للميت دون الحي قياسا على الصدقة، واعتمد الرملي والخطيب جواز 

 ذلك مطلقاّ.    

ذوي الخبرة والمعرفة لمن سنت في حقه مكروه عند  أي: ترك األضحية ( وتركها كره ذو الدرايةوقوله: )

 والفقه ؛ ألنه اختلف  في وجوبها.

                                                             

 (.8/483، )الفكر دار، المهذب شرح المجموع  )1(
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

 

 ] شروط األضحية[

 :قال الشيخ ـ حفظه هللا ـ

 )فصل: شروط األضحية(

هذا فصل عقده شيخنا لبيان ما يشترط  في األضحية، والشروط جمع شرط وهو : ما يلزم من عدمه العدم، 

 وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته.

 ذكرها فقال:ثم شرع في 

 )الشرط االول(:

 وشرطها بأن تكون من َنعم
 

 ومن سواها بالتصدق اتسم 
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا الشرط األول وهو : أن تكون األضحية من النعم وهي اإلبل، والبقر، والغنم، وال يجزئ غيرها ، ومن 

 (. ومن سواها بالتصدق اتسمذبح غيرها مما يؤكل فال تكون أضحية، بل هي صدقة وهو معنى قوله: )

 وإنما لم يجزئ غير النعم؛ ألن التضحية بغيرها لم تنقل.

ابن حجر: يعكر عليه ما ذكره  -حافظ عصره-لكن قال  في كتابه بشرى الكريم:" قال الشيخ سعيد باعشن

الُسهيليُّ عن أسماء، قالت: )ضحيت على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بخيل(، وعن أبي هريرة: )أنه 

 ضحى بخيل(".
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

 

 )الشرط الثاني(:

 وأن تكون عن عيوب سالمة
   

      السائمةأعني التي تنقص لحم  
 

 فلم تكن مريضة كثيرا
 

 ولم يكن عرجها وفيرا 
 

 ليست بعمياء وال ذات جرب
 

 وال بعوراء وعجفاء ذهب 
 

 من شدة الهزال مُخها و ال
 

 ثوالء والقطع بأذن فصال 
 

 إن بان منها أي شيء فامنعِ 
 
 
 

 والشق دون البين لما يمنع 
 

 وإن بال قرن أو القرن انكسر
 

 وضرع يستدر ودون إلية 
 

 كفت وال تجزئ إن يقطع ذنب
 

 وإلية منها بإحداث سبب 
 

 ما أجزأت مقطوعة اللسان
 

 والبعض أو ذاهبة األسنان 
 

 جميعها أو الكثير إذ ما
 

 يؤثر النقص لدى علف ما 
 

 وقطع شيء ظاهر من فخذ
 
 
 

 مؤثر وما بها كي خذ 
 

 وال يؤثر فوات خصية
 

 ماهيةكالقرن إذ ال نقص في  
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، سالمة وأن تكون عن عيوب ) :هذا  شروع في بيان الشرط الثاني وهو سالمة األضحية من العيوب فقال

يمة فالعيب الذي يشترط أن تكون األضحية سل (أعني التي تنقص لحم السائمةثم بين ضابط هذا الشرط فقال: )

 منه هو كل عيب ينقص لحمها حاالً أو مآالً.

ودليل هذا الشرط  ما رواه الترمذي وصححه أنه صلى هللا عليه وسلم قال: "أربع ال تجزئ  في األضاحي 

رها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي ال تنقى"  ولفظ أحمد في العوراء البين عو

المسند " والكسير التي ال تنقي"، وقوله صلى هللا عليه وسلم: "ال تنقى" مأخوذة من الِنْقي بكسر النون وإسكان 

 القاف وهو المخ أي: ال مخ لها من شدة الهزال.

فنص على هذه األربعة؛ ألنها تنقص اللحم فدل على أن كل ما ينقص اللحم ال  قال الشيرازي في المهذب:"

 يجوز".

 وبعد أن ذكر شيخنا ضابط العيب الذي ال تجزئ به األضحية إجماالً، جعل يعدد العيوب ويذكرها تبياناً فقال:

ن غير الجرب فال (، والمرض الكثير هو الذي ُيوِجب هزال اللحم، أما اليسير مفلم تكن مريضة كثيراـ )1 

 يضر.
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

(، والعرج الوفير أي: الشديد الذي به تسبقها الماشية للمرعى الطيب، فكسر ولم يكن عرجها وفيراـ وقال: )2

 العضو وفقده أولى.

 ......( والَعمى : ذهاب ضوء العينين وإن بقيت الحدقة. ليست بعمياءـ وقال: )3

من باب عطف الخاص  جلدي. وذْكُره مع تقدم ذكر المرض(، والجرب هوداء وال ذات جربـ وقال: )...... 4

 على العام؛ إذ الجرب مرض إال أنه يضر كثيره ويسيره. 

......(، والَعَوُر: ذهاب ضوء إحدى العينين وإن بقيت الحدقة، والبد لتقييد العور بالبين  وال بعوراءـ وقال: )5

غطي الناظر وإذا كان كذلك فتارة يكون يسيرا فال وألّن أصل العور بياض ي كما في حديث الترمذي السابق،

 يضر. وذكُر العور يغني عن ذكر العمى، وذكُر شيحنا له تأكيدا.

 ......(، أي: وال عجفاءوعجفاء ذهب   من شدة الهزال مُخها ـ وقال: )......6

 . هو ذهاب المخ من الهزال بحيث ال ُيرغب في مثلها غالباً  والعجف

وحقيقته: ذهاب العقل وال عقل لها، فلم تجزئ؛   .........(، الَثول بفتح المثلثة هو الجنون ثوالءوال   ـ وقال: )7

 للنهي عنها، وألنها تترك اإلكثار من الرعي فتهزل. 

هذه العيوب كلها مما ينقص اللحم مآالً، وقد أجمعوا على أنها ال تجزئ التضحية بها، فقد قال النووي في 

على أن العمياء ال تجزئ وكذا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريض أجمعوا  المجموع: "

 البين مرضها والعجفاء".

 واآلن سيشرع في ذكر العيوب التي تنقص اللحم حاالً 

......(، فقطع األذن بفصل شيء منها يضر   ال   إن بان منها أيُّ شيٍء فامنعوالقطع بأذن فصـ فقال: ) 8

لترمذي " أنه صلى هللا عليه وسلم حتى لو لم يلُح للناظر من ُبعد؛ لذهاب جزٍء مأكول، ولما في خبر اوإن قّل 

أمر باستشراف العين واألذن " أي: بتأملهما؛ لئال يكون فيهما نقص وعيب، وال يضر قطع بعضها من غير 

" أي والشق دون البين لما يمنع إبانة، وكذا ال يضر شقها وثقبها من غير أن يذهب منها شيء؛ ولذا قال : "

 شقها من غير إبانته وفصله كأن قطع و بقي متدلياً لم يمنع من التضحية بها. وما خلقت من غير أذن ال تجزئ.

( أي: إن خلقت بغير ...... وإن بال قرن أو القرن انكسر ** ودون إلية وضرع يستدر ** كفتثم قال شيخنا: )

لم يعب اللحم وإن دمي بالكسر؛ ألن القرن ال يتعلق به كبير غرض، أو خلقت قرن أو كان مكسورا فال يضر ما 

بال ألية أو بال ضرع فإن ذلك ال يضر أيضاً وتجزئ  وتكفي، وإنما أجزأت المخلوقة بال ألية أو قرن أو ضرع، 

 ولم تجزئ المخلوقة بال أُّذن؛ ألن األذن عضو الزٌم غالًبا بخالف تلك الثالثة.

 ( هذا من العيوب التي ال تجزئ به األضحية وهو قطع ذنبها. تجزئ إن يقطع ذنبوالـ وقال: )9

( أي وال تجزئ مقطوعة األلية قطعاّ محدثاً بخالف التي خلقت مقطوعة األلية وإلية منها بإحداث سببـ ) 11

 فإنها تجزئ، ورجح ابن حجر في التحفة أنه ال يضر قطع  شيء قليل من األلية؛ لتكبر.
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

......( أي قطُع اللسان كامال، أو قطع بعضه من العيوب التي والبعض  *** أجزأت مقطوعة اللسان ماـ )11

 ال تجزئ به األضحية.

وإن   ......( هذا ظاهر فذهاب جميع األسنان يضر وال تجزئ به األضحيةجميعها***  أو ذاهبة األسنان ـ )12

أو الكثير ) :لم يؤثر فيها نقًصا،  أما ذهاب أكثرها فال يضر إال إن أثر نقصاً في االعتالف وهذا هو معنى قوله

 (.يؤثر النقص لدى علف ما *** إذ ما

 وهل تجزئ المخلوقة بال أسنان؟

 فقده خلقة.قال ابن قاسم: ال يضر فاقدة أسنان ِخْلقًة، وكأن الفرق أن فقدها بعد الوجود مؤثر، بخالف 

......( أي مما يؤثر من العيوب قطُع شيء من ظاهر فخذها، ومثله  مؤثرٌ  ***وقطع شيء ظاهر من فخذ ـ )13

قطع شيء من ظاهر عضٍو كبير، بخالف غير الظاهر وهو الذي ال يلوح من ُبعد فإنه ال يؤثر؛ ألنه بالنسبة إليه 

 غير بّين. 

فال يجوز التضحية بحامل على المعتمد عند ابن حجر؛ ألن الحمل ومما ال يجزئ ولم يذكره شيخنا الحامل، 

ينقص لحمها، وزيادة اللحم بالجنين ال يجبر عيباً كعرجاء سمينة، وتجزئ قريبة عهد بالوالدة كما قال ابن حجر 

 في التحفة.

ظاهر لقالئد قال: والواعتمد أبو مخرمة جواز التضحية بالحامل إن لم يؤثر الحمل نقصاً في لحمها، ومال إليه في ا

 المنع بظهور النقص وإن لم يفش، وبه أخذ السمهودي، قال السيد العالمة عبد الرحمن المشهور: وهو وجيه.

 ثم ذكر شيخنا بعض األوصاف التي ال تضر وهي: 

 (؛ ألن ذلك ال يؤثر في اللحم.وما بها كّي خذـ  الكّي فقال: )1

صلى هللا  -وثبت أن النبي ( ؛ ألن ذلك ال ينقص اللحم بل يزيده، يةوال يؤثر فوات خصـ فقد الخصية فقال: )2

"ضحى بكبشين مأجوين" أي خصيين رواه اإلمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو مثل فوات القرن  –عليه وسلم 

 (.كالقرن إذ النقص في ماهيةوهذا معنى قوله: )

 ومما ال يضر ولم يذكره الشيخ ـ حفظه هللا ـ

 و ضعف البصر مع سيالن الدمع غالبا، فتجزئ العمشاء ؛ ألن ذلك ال يؤثر في اللحم.ـ العمش وه3

  ـ العشى وهو عدم اإلبصار ليالً، فالعشواء تجزئ ؛ ألنها تبصر وقت الرعي غالباً.4
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

 (.)الشرط الثالث : الوقت المعين

 ووقتها يدخل إن شمس بدت
           

 من يوم نحر وكذاك إن مضت 
 ركعتين خطبتينمدة  

                     
 خفت على مذهبنا المكين 

 
 

 وينتهي في ثالث األيام
              

 إن غربت شمس عن األنام 
 

 فذبحها من قبل ذا أو بعده
               

 صدقة إذ لم يوافق حده 
 

 هل حسبوا مدة ركعتين
                   

 لعيدنا وقدر خطبتين 
 

 الشمس دون ندحبعد طلوع 
        

 أو ارتفاع الشمس قدر رمح 
 

 ليال كرهوا وال قضا والذبحَ 
    

 عن التطوع كما الشيخ قضا 
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بقوله ابتداَءه هذا الشرط الثالث من شروط األضحية وهو ذبحها في الوقت المحدد شرعا وقد بينه شيخنا  فذكر

مدُة ركعتين خطبتين *** خفت على    ووقتها يدخل إن شمس بدت *** من يوم نحر وكذاك إن مضت ) :

( ومعناه أن وقت التضحية يدخل بعد طلوع الشمس يوم النحر، وبعد مضي ركعتين وخطبتين مذهبنا المكين

 واألفضل الكراهة ولم يذبح اإلمام. خفيفات بأن يمضي من الطلوع أقل ما يجزئ من ذلك وإن لم يخرج وقت

.  تأخير ذبحها إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، ومضي ما مرَّ

د ( أي أن وقت التضحية يمتوينتهي في ثالث األيام *** إن غربت شمس عن األنامثم ذكر وقت انتهائه فقال: )

وفي رواية "في كل أيام للخبر الصحيح "عرفة كلها موقف وأيام منى كلها منحر"  إلى ثالث أيام التشريق

ول شيخنا ( في قالالتشريق ذبح" وهي ثالثة أيام بعد يوم النحر على مذهبنا، وقال األئمة الثالثة يومان بعده، و)

 ( للعهد الذهني، ومعنى األنام: الخلق.األيام)

 (.صدقة إذ لم يوافق حده *** فذبحها من قبل ذا أو بعدهثم قال شيخنا: )

لم يجز وكان شاَة لحٍم؛ لخبر الصحيحين: "أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع  أي فلو ذبح قبل ذلك

فننحر، من فعَل ذلك فقد أصاب ُسَنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه ألهله ليس من النسك في شيء"، 

 ّ حاً فال يقع الفعل صحي ولو ذبح بعد غروب شمس آخرها أيضاً لم تقع أضحية؛ ألن الشرع إذا حدد للحكم وقتا

 إال إن فُعل فيه. 

هل حسبوا مدة ركعتين  *** لعيدنا وقدر خطبتين    بعد طلوع الشمس دون ندح *** أو ارتفاع الشمس )

( أي هل ُيحسب مضي قدر الركعتين والخطبتين من مجرد طلوع الشمس ومن قبل ندحها أي توسعها قدر رمح

 رمح؟في الطلوع أم من بعد ارتفاعها قدر 

قال النووي في المنهاج:" قلت: ارتفاع الشمس قدر رمح فضيلة والشرط طلوعها ثم مضي قدر الركعتين 

 والخطبتين".



 

    17 

 

 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

 (عن التطوع كما الشيخ قضا ***والذبح ليال كرهوا وال قضا ثم قال: )

ال؛ ا ُكره الذبح ليوهو شامل لغير األضحية ، وإنم هنا ذكر مسألتين: األولى حكم الذبح ليالً، وبين أنه مكروه،

فإن كان لحاجةٍ كاشتغاله نهاراً بما يمنعه من التضحية، أو لمصلحٍة  وألنه ال يأمن الخطأ في المذبح. للنهي عنه،

 كتّيسر الفقراء ليالً أو سهولة حضورهم فال كراهة.

الشيخ قصود بوالثانية حكم قضاء تطوع األضحية فبين أنها ال تقضى  كما قال النووي في الروضة وهو الم 

 (، بخالف المنذورة. كما الشيخ قضىبقوله:) 

 )الشرط الرابع: النية(

 ورابع الشروط نية و ال
              

 يشترط القرن بذبح أو ال 
 

 فجاز تقديم ولو ما استحضرا
      

 طال الزمان بعدها أو قصرا 
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ول: قهذا الشرط الرابع من شروط األضحية وهو النية فُتشرط؛ ألنها عبادة. ومحلها القلب، وتسن باللسان في

 نويت األضحية المسنونة، أو أداء سنة التضحية.

مطلقاّ سواء طال الزمن    وال يشترط اقتران النية بالذبح بل يجوز تقديمها عليه وإن لم يستحضرها عند الذبح 

 بين النية والذبح أم قصر.

 وإنما ُيعتد بتقديمها عند تعيين األضحية بالشخص أو بالنوع كنيتها بشاة من غنمه التي في ملكه ال التي سيملكها.  

 

 )التوكيل في الذبح(

 وجاز توكيل لمن تحل
           

 ذبحته والمسلم األجل 
 

 وكرهوا توكيل أعمى والصبي
      

 إذ أنه لمثل ذا لم يندب 
 

 ينوي وهو لدى اعطا الوكيل
        

 أو ذبحه وان يفوض منوي 
 لمسلم صح ولم يكرهوا 

             
 توكيل حائض وقيل يكره 

 
 توكيل حائض مقدم على

        
 ذوي الصبا والمسلمون مسجال 

 
 على الكتابي مقدمونا 

               
 وذا الذي قال مقدمونا 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

قد ال يتمكن الشخص من الذبح بنفسه، أو يرغب أن يذبح عنه غيره، فيجوز له التوكيل في الذبح بشرط أن 

وجاز توكيل يكون الوكيل ممن تحل ذبيحته ، من باب أولى إن كان مسلماً مميزا، وهذا معنى قول شيخنا: )

ن كان إ ل أن يذبح الرجل بنفسه(، والتعبير بالجواز دليل على أن األفضلمن تحل ***ذبحته والمسلم األجل

 يحسنه؛ لحديث أنس أن النبي صلى هللا عليه وسلم" ضحى بكبشين ووضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر"،

 وألنها قربة فندبت مباشرتها، أما المرأة فالسنة لها أن تنيب رجال يذبح عنها. 

نحر "نحر ثالثا وستين بدنة ثم أعطى علياً فودليل جواز االستنابة ما روى جابر أن النبي صلى هللا عليه وسلم 

 المرأة، فالسنة لها أن تنيب، رجال يذبح عنها. ما َغبر منها" أي ما بقي. أما

أي   (وكرهوا توكيل أعمى والصبيومن ثم قد يكون الوكيل ممن يجوز توكيله لكن مع الكراهة فقال شيخنا: )

 كلهمافقيس عليه توّ  منهما ال يندب ( أي ألن الذبحل ذا لم يندبإذ أنه لمث: غير المميز،  ثم ذكر علة ذلك فقال:)

 فيه، وعلة كراهة توكيلهما أنهما قد يخطئان المذبح.

ذكر هنا وقت نية الموكل في التضحية ، ،  ......(وهو لدى إعطا الوكيل ينوي*** أو ذبحه ثم قال شيخنا: )

عند ذبحها، هذا إن كان الوكيل مسلماً، أما إن كان كافرا فبين أن له أن ينوي عند إعطاء الوكيل األضحية، أو 

 تحل ذبيحته فال ينوي إال عند الذبح.

.....( أي وإن فوض في النية صح بشرط كون الوكيل مسلماّ مميزا، لمسلم صح  وإن يفوض منويثم قال: )

 تفويض كافر وال نحو مجنون وسكران؛ ألنهم ليسوا من أهلها.  فال يصح

لمعتمد وا هذا فيه بيان الخالف في كراهة توكيل الحائض (توكيل حائض وقيل يكره *** م يكرهواولثم قال: )

جوازه بال كرهة ولكنه خالف األولى كما قال الروياني، والقول اآلخر ضعيف وحكاه شيخنا بصيغة التمريض، 

 ومثل الحائض النفساء كما قال الروياني.

وإنما كانت الحائض مقدمة للخالف في كراهة  ،......( . الصبا توكيل حائض مقدم على ***ذويثم قال : )

 توكيلها بخالف الصبي فال خالف في كراهة توكيله فقدم ما فيه خالف على الذي ال خالف فيه.

( أي توكيل المسلم وذا الذي قال مقدمونا ***على الكتابي مقدمونا     والمسلمون مسجال...... ثم قال: )

تضحيته مقدم على الكتابّي؛ لتفضله عليه باإلسالم الذي ال تدانيه فضيلة، وهذا هو قول مطلقا ولو كرهت 

 المقدمين في الفقه والورع والفضل والزمن من علماء مذهبنا.
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

 )الشرط الخامس :السن المجزئ(

 تمام خمس من سنين في اإلبل
          

 عن سنتين بقر ليست تقل 
 

 كفىوالمعز مثلها وفي الضأن 
 

 إن سنة تمت بهذا يكتفى 
 

 إال إذا ما أجذعت من قبل عام
         

 فأجزأت عن رافعّينا اإلمام 
 

 عن سبعة قد أجزأ البعير
                   

 وبقر بسيره يسير 
 
 

 وليس شرطا اتفاق النية
               

 إذ جاز ترك بعضهم ضحية 
 

 وذكرا قد فضلوا واألسمنا
            

 على التعدد كما قد ُبينا 
 

 أفضلها البعير ثم البقرة
              

 فالضأن فالمعز الشيوخ ذكره 
 

 سبع شياه من بعير أفضل
           

 وشاته على اشتراك تفضل 
 

 بيضاء فالصفراء فالعفراء
             

 حمراء فالبلقاء فالسوداء 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا الشرط الخامس من شروط األضحية وهو كونها بلغت السن المجزئ في التضحية كما حدده الشرع.

 .....( تمام خمس من سنين في اإلبل*** عن سنتين بقر ليست تقل والمعز مثلهايخنا: )يقول ش

 فالسن المجزئ في اإلبل هو تمام خمس سنين ، وفي البقر تمام سنتين والمعز مثلها.

عن  وفي الضأن كفى*** إن سنة تمت بهذا يكتفى   إال إذا ما أجذعت من قبل عام فأجزأت).....  ثم قال:

 (رافعّينا اإلمام

فأجزأت إن لم تتم سنة. وقول شيخنا: ) ذكر هنا السن المجزئ في الضأن وهو ماله سنة تامة، أو ما أجذعت و

 ( ال يفهم منه أن النووي خالفه. عن رافعّينا اإلمام

إال مسنًة  اال تذبحو ودليل هذا التحديد في كل ما مضى قول النبي صلى هللا عليه وسلم كما في صحيح مسلم: "

 إال إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن"

قال النووي في شرح مسلم:" قال العلماء: المسنة هي الثنية من اإلبل والبقر والغنم فما فوقها قال الرافعي: 

دمي والمعنى في ذلك أن الثنايا تتهيأ للحمل والنزوان فانتهاؤها إلى هذا الحد كبلوغ اآلدمي وحالها قبله كحال اآل

 قبل بلوغه".

وقضية الخبر أن جذعة الضأن ال تجزئ إال إذا عجز عن  قال شيخ اإلسالم زكريا األنصاري في األسنى:"

المسنة والجمهور على خالفه وحملوا الخبر على االستحباب وتقديره: يستحب لكم أن ال تذبحوا إال مسنة فإن 

 عجزتم فجذعة ضأن".
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

 التأويل نظر ظاهر لمنافاته لقولهم اآلتي ثم ضأن ثم معز"قال ابن حجر في التحفة:" في هذا 

وجه المنافاة أن قولهم اآلتي أفاد تقديم جذعة الضأن على مسنة المعز، والتأويل أفاد العكس؛  قال ابن قاسم:"

 ألن مسنة المعز من جملة المسنة في الخبر".

 (عن سبعة قد أجزأ البعير*** وبقر بسيره يسيرثم قال: )

ة ما وخرج بسبع بيان عدد من يجزئ عنهم البعير والبقر، فذكر أنه يجزئ عن سبعة أي من البيوت، هذا فيه

 لو ذبحها ثمانية ظنوا أنهم سبعة فال تجزئ عن أحد منهم.

: جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال ودليل إجزاء اإلبل والبقر عن سبعة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث

الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة"، وعنه قال: "خرجنا   صلى هللا عليه وسلم عام"نحرنا مع رسول هللا

 مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في اإلبل والبقر كل سبعة منا في بدنة".  -صلى هللا عليه وسلم -مع رسول هللا 

 ( وليس شرطا اتفاق النية   إذ جاز ترك بعضهم ضحيةثم قال: )

منهم مجرد لحم و ن يكون السبعة المشتركون متفقين في النية، بل يجوز أن يكون منهم من يريدأي ال يلزم أ

 من يريد ضحية.

 وأما الشاة فال تجزئ إال عن واحد باالتفاق كما قال النووي في شرح مسلم وابن حجر في التحفة.

معين كانوا متفرقين أو مجت فيجوز عند الشافعي اشتراك السبعة في بدنة سواء قال النووي في شرح مسلم:"

 وسواء كانوا مفترضين أو متطوعين وسواء كانوا متقربين كلهم أو كان بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحم"

من  أي الذكر أفضل....( وذكرا قد فضلوا ثم شرع شيخنا في بيان األفضل مما يجزئ في التضحية فقال: )

 أفضل منه. األنثى ما لم يكثر نزوانه وإال فالتي لم تلد

 .( أي: واألسمن أفضل من غيره من جنسه وإن تعددواألسمنا  *** على التعدد كما قد ُبينا) ......  ثم قال:

ّ ألن ( أي: البعير أفضل؛فالضأن فالمعز الشيوخ ذكره*** أفضلها البعير ثم البقرة: )قال شيخناثم    ه أكثر لحما

دها، ثم ضأن؛ ألن لحمه أطيب، ثم معز، وهذا التفضيل ذكره النووي من البقرة، ثم بقرة؛ ألنها أكثر لحماً مما بع

 (.الشيوخ ذكرهوالرافعي وغيرهم، وهم المراد بقوله: ) 

( أي: تضحيُة سبِع شياه أفضل من بعير ومن بقرة وإن كان كلٌ سبع شياه من بعير أفضل : )قال شيخناثم  

 لحمهن أطيب مع تعدد إراقة الدم. من البعير والبقرة أكثر لحماً من السبع الشياه؛ ألن

( أي: تضحية شاة أفضل من اشتراك في بعير أو بقرة؛ لالنفراد وشاُته على اشتراك تفضل)ثم قال شيخنا:   

 بإراقة الدم مع طيب اللحم.

 وهل الشاة أفضل مطلقاّ من االشتراك، أم هي أفضل من قدرها وهو السبع؟
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

تنبيه: قضية إطالقه أن الشاة أفضل من المشاركة في بعير وإن كانت أكثر "  قال الخطيب الشربيني في المغني:

من سبع كما لو شارك واحٌد خمسًة في بعير، وبه صرح صاحب الوافي تفّقهاً، لكن الشارح قيد ذلك بقوله 

 بقدرها فأفهم أنه إذا زاد على قدرها يكون أفضل وهو الظاهر"

 (*** حمراء فالبلقاء فالسوداءبيضاء فالصفراء فالعفراء)ثم قال شيخنا: 

حيح مسلم لما ثبت في ص ما تقدم من األفضلية فهو في الذوات وهذا تفضيل من حيث اللون فاألفضل البيضاء؛

 "ضحى بكبشين أملحين"، واألملح األبيض، ثم الصفراء، فالعفراء وهي –صلى هللا عليه وسلم   -أّن النبّي 

ن والظاهر أن المراد هنا ما هو أعم م  بلق سواد وبياض، قال الشبراملسي:فالبلقاء وال التي ال يصفو بياضها ،

ذلك ليشمل ما فيه بياض وحمرة بل ينبغي تقديمه على ما فيه بياض وسواد لقربه من البياض بالنسبة للسواد 

الترتيب  اوينبغي تقديم األزرق على األحمر وكلما كان أقرب إلى األبيض يقدم على غيره، ثم السوداء؛ وعلة هذ

قيل للتعبد، وقيل لحسن المنظر، وقيل لطيب اللحم، وروى أحمد والحاكم خبر "   في األفضلية من حيث اللون

 .لدم عفراء أحب إلى هللا من دم سوداوين"

 )مسألة(:

 من لزمته سبعة من الشياه
          

 بقرة أو البعير كفتاه 
 

 إال جزاء الصيد ذا اشتثناء
        

 عن سبعة ظباء لم تغنيا 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصيد  أو بعير، بخالف جزاءهذه مسألة فيمن لزمته سبع شياه بأن عينها أضحية، أو نذر، فإنه يكفيه عنها بقرة 

اء ألن جز فإنه ال تغني فيه سبعة ظباء، وال سبع شياه لمن صاد نعامة مثال وهو محرم، وال تجزئ البقرة؛

 الصيد تراعى فيه المماثلة، ومماثلة النعامة بدنة.

 

 )مسألة(:

 وواجب تصدق بشيء
        

 من الضحية كما جزييء 
 

 وواجب بأن يكون ِنيئا
      

 وما سوى اللحم فليس مجزئا 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما قال الماوردي: ما يخرج عن القدر التافه  وهو  أي يجب التصدق ببعض األضحية مما ينطلق عليه االسم

إلى ما جرى في العرف أن يتصدق به فيها من القليل الذي يؤدي االجتهاد إليه، ويكفي مجرد اإلعطاء، وال 

 ألن المقصود من التضحية مجرد الثواب. يلزم التمليك كالكفارة؛
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

ق به من األضحية نيئاً ــ بكسر النون و  طرياً ال مطبوخاً وال قديداً ؛  بالمد والهمز ــويجب أن يكون المتصدَّ

ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء من بيع وغيره، وال يجزئ ما ال يسمى لحماً كجلد ونحو كبد وكرش وطحال؛ 

 إذ ليس طيبها كطيبه. 

[.28]الحج:  َّ مئ خئ  حئ  ٱُّٱ ودليل وجوب التصدق األمر به في قوله تعالى:  

 
 

 )مسألة(:

 الضحيةوآكل الكل من 
       

 يغرم ما يطلق في االسمية 
 

 وحرموا من أن يباع منها
     

 شيء ولو أجرة ذبح عنها 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أو أهداها كلها غرم قيمة ما يلزم التصدق به. ومن أكل األضحية كلها

سواء أكانت منذورة أم ال؛ للخبر الصحيح " من باع جلد أضحيته  ويحرم بيع شيء من األضحية حتى الجلد

 (.ولو أجرة ذبح عنهافال أضحية له"، ومثل البيع جعل جزء منها أجرة للذابح كما قال شيخنا: )

 

 )مسألة(:

 ومن عن الغير يضحي لم تقع
      

 إال بإذنه إذا ضحى وقع 
 

 إن لم يوص وال عن الميت
        

 بها وجاز إن بذاك يوصي 
 
 
 

 وواجب بكلها تصدق
         

 إذ ميت باإلذن ليس ينطق 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الأي من أراد أن يضحي عن الغير فالبد في وقوعها أضحية أن يأذن له، وإال لم تقع أضحية. والميت كذلك 

تقع األضحية عنه إال بوصية منه، فإذا كانت هناك وصية جاز ويجب التصدق بجميع أضحية الميت للفقراء 

 وال يجوز أكل األغنياء منها وال الناظر وال الذابح؛ لتعذر إذن الميت في األكل.
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

 )مسألة(:

 ونقلها يمنع عن ذاك البلد
        

 والقول في تقسيمها في المعتمد 
 اقتصاره على لقم األفضل 

             
 فأكل ثلث ثم ما قد انقسم 

 لألكل والتصدق االهداء  
             

 مثلثا من غير ما امتراء 
 وفي تطوع الضحية يسن  

        
 أكل وفي العباب حكمه استكن 

 
 
 

 وعينت بهذه ضحية
                

 أو قد جعلُت هذه أضحية 
 علياوفي ابتداء إن يقل  

               
 لزومها صار بذا جليا 

 فال يبع وال يهب أو يبدل 
           

 ولو بأفضل من المبدل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اة.ك***.......( أي نقل األضحية عن بلد المضحي ال يجوز كنقل الزونقلها يمنع عن ذاك البلدقال شيخنا: )

( أي: األفضل اقتصاره على لقم(  وسيبين إلى كم تقسم، ثم قال: )والقول في تقسيمها في المعتمدثم قال: )
األفضل التصدق بكلها؛ ألنه أقرب للتقوى، وأبعد عن حظ النفس إال لقمة أو لقمتين أو لقما يتبرك بأكلها؛ 

ي البيهقي أنه صلى هللا عليه وسلم "كان يأكل من [، ولإلتباع فف28]الحج:  َّ جئ يي ٱُّٱعمال بظاهر قوله تعالى: 

( أي المرتبة فأكل ثلث ثم ما قد انقسمكبد أضحيته"، وللخروج من خالف من أوجب األكل، ثم قال شيخنا: )
( وهذه لألكل والتصدق االهداء*** مثلثا من غير ما امتراءالثانية أن يأكل ثلثاً ويتصدق بالباقي، ثم قال:)  

الثالثة، أي ويسن أن يجمع بين األكل والتصدق واإلهداء وأن يجعل ذلك أثالثا، فثلث لألكل، وثلث المرتبة 
فقيٍر أو مسكيٍن ولو واحداً، وثلث -والمعطي غير سيده-يتصدق به لمسلم حر، أو مبعٍض في نوبته، أو مكاتٍب 

 يهديه.
فيه  رسل إليه شيٌء أو أعطيه، فإنما يتصرفوللفقير التصرف فيه ببيع وغيره، أي: لمسلم، بخالف الغني إذا أُ 

 بنحو أكل وتصدق وضيافة؛ ألن غايته أنه كالمضحي.

 ( هذا بيان حكم األكل من األضحيةأكل وفي العباب حكمه استكن *** وفي تطوع الضحية يسنثم قال شيخنا:) 

 المتطوع بها فبين أنه يسن، وهو الذي ذكره ابن حجر في كتاب العباب وغيره. 

: قول الشخصب صارت معينة أي ...(وعينت بهذه ضحيةقال شيخنا مبيناً ما تتعين به األضحية وتلزم فقال:) ثم 

 وفي ابتداء) ( أي تتعين أيضاً بقول الشخص: "جعلُت هذه أضحية"،أو قد جعلُت هذه أضحية"هذه ضحية"، )

علّي أضحية" وإن لم يبتدئها بقول: ( أي وكذا تلزم بأن يقول الشخص: لزومها صار بذا جليا ***إن يقل علّيا

و يبدل فال يبع وال يهب أ"هلل" بل تلزمه بابتداء قول: "علّي"، فإذا أتى بنحو هذه األلفاظ تعين عليه ما عينه ـ)

(، أي ال يجوز له أن يتصرف ببيع أو هبة أو إبدال ما تعين عليه، ولو كان اإلبدال *** ولو بأفضل من المبدل

 لألفضل. .
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

 ة(:)مسال

 ووقت ذات النذر وقت غيرها
      

 فلم يجز تأخيرها عن سيرها 
 فال يجوز األكل منها ووجب 

 
          

 بها تصدق كهدي يجتلب 
 

 وآكل منها يكون غارما
                

 وال دم عليه صار الزما 
 

 وذبحها من قبل وقت يوجب
 

 بها تصدقا وثان يجب 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يجز فلم ووقت ذات النذر وقت غيرها : )هذه المسألة فيها ذكُر وقت المنذورة وحكم األكل منها فقال شيخنا

أي الوقت المحدد لذبح األضحية هو المحدد سابقاً وهو وقت غيرها الذي هو من طلوع ( تأخيرها عن سيرها

الشمس يوم العيد ومضي ركعتين وخطبتين خفيفات إلى ثالث أيا التشريق، فال يجوز التقديم عليه، وال يجوز 

 التأخير، ومن خالف قضى، بخالف األضحية المتطوعة فإنها إن لم تذبح في الوقت فال تقضى. 

( أي األضحية المنذورة ال يجوز األكل فال يجوز األكل منها ووجب بها تصدق كهدي يجتلبثم قال شيخنا: )

 منها، ويجب التصدق بجميعها، فهي في ذلك كالهدي.

أي من أكل من ( وآكل منها يكون غارما*** وال دم عليه صار الزماً  ثم قال شيخنا مبيناً حكم اآلكل منها: )

 فإنه يضمن قيمة ما أكل، وال يجب عليه باألكل إراقة دم آخر؛ ألنه قد فعله. األضحية المنذورة

( أي: من ذبح األضحية قبل طلوع شمس يوم وذبحها من قبل وقت يوجب***بها تصدقا وثان يجب) :ثم قال

النحر ومرور وقت ركعتين وخطبتين خفيفتين فيجب ذبح أخرى في وقتها، ويجب عليه التصدق بما ذبحه قبل 

 لوقت.ا

 )مسألة(:

 إن تلفت أو سرقت أو ضلت
    

 من غير تقصير فال تبدل تي 
 وإن يكن أتلفها أو تلفت 

            
 بعد التمكن من الذبح ثبت 

 
 عليه األكثر من األمرين

          
 من قيمة والمثل دون مين 

 
 واألجنبي ضامن بتلف

          
 وإن بها عيب طرأ لم يخلف 

 
 التمكن وحيثما طراقبل 
          

 بعد التمكن فاالبدال جرى 
 

 مع التصدق بلحم المبدل 
          

 منه وإن يرق ولما يحصل 
 

 تفريق لحمها إلى أن فسدا
            

 فقيمة بها التصدق بدا 
 

 وشرط ما ينذر أن يكونا
 
  

       

 من نعم كما هم يحكونا 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

  (إن تلفت أو سرقت أو ضلت*** من غير تقصير فال تبدل تيقال شيخنا: )

المنذورة المعينة، أو ُسرقت، أو ضلت بغير تفريط وتقصير فال تبدل وال يلزمه أخرى، األضحية  : إن تلفت أي

ظاهر نظم شيخنا أنها ال تبدل سواء حصل ذلك قبل الوقت او فيه، والمعتمد أنه إن حصل قبل الوقت فال تبدل 

 يه بدلها.أما إن حصل في الوقت فينظر ان كان قبل التمكن ولم يكن مفرطاً فال تبدل، وإال وجب عل

 ...(وإن يكن أتلفها أو تلفت*** بعد التمكن من الذبح ثم قال شيخنا:)

أي وإن أتلفها تعدياً، أو تفريطاّ سواء قبل الوقت أوفيه تمكن أو ال ضمن، وكذا يضمن إن تلفت بعد التمكن وإن 

 لم يفرط.

 وما الذي يثبت عليه؟ 

 (** من قيمة والمثل دون مينعليه األكثر من األمرين*    ثبت  قال شيخنا:)...  

فيضمن أكثر األمرين من قيمتها يوم تلفها أو نحوه ومثلها يوم النحر؛ ألنه بالتزامه ذلك التزم النحر وتفرقة 

اللحم، وفيما إذا تساويا أو زادت القيمة يلزمه أن يشتري بقيمتها يوم نحو اإلتالف مثلها جنساً ونوعاً وسناً وأن 

 ديه، من غير مين أي: كذب.يذبحها في الوقت؛ لتع

أي إن وقع اإلتالف أيضا من غير صاحب األضحية فإنه ***.......( واألجنبي ضامن بتلف ثم قال شيخنا:)

   كذلك يضمن.

المعينة فال تخلف وتبدل  أي إن حدث عيب للمنذورة( وإن بها عيب طرأ لم يخلف)...... ***  ثم قال شيخنا:

 ....(.قبل التمكن) :بغيرها بشرط أن يكون العيب كما قال شيخنا

إن حصل العيب بعد التمكن فيجب عليه  أي( وحيثما طرا ***بعد التمكن فاالبدال جرى......  ثم قال شيخنا:)

 التبديل ، وظاهر نظم شيخنا أنه مطلقا، والصحيح أنه بشرط أال يكون مفرطاً.

......( أي ويجب عليه أن يتصدق باألضحية  المبدل منها منه*** مع التصدق بلحم المبدلِ  ال شيخنا:)ثم ق

  وهي التي تعّيبت بعد التمكن.

إن أي و( وإن يرق ولما يحصِل /  تفريُق لحمها إلى أن فسدا *** فقيمة بها التصدق بداثم قال شيخنا:)... 

 ر وفسد، يجب عليه  التصدق بقيمة ما فسد.تأخر بعد ذبحها ولم يفرق لحمها حتى تغيّ 

أي يشترط أن تكون األضحية المنذورة  ( من َنعم كما هم يحكونا وشرط ما ينذر أن يكونا***ثم قال شيخنا:)

 مما يجزئ من النعم من توفر الشروط المذكورة سابقاً، فال يصح نذر غيرها. 
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

 سنن الذبح وآدابه:

 للذبح آداب كذاك وسنن
      

 أولها تحديد شفرة يسن 
 

 وإن يك السكين منه كال
     

 فالذبح بالشرطين فيه حال 
 

 إن لم يكن يحتاج عظم الذابح
     

 وقطعه بصفة الذبائح 
 

 إمراره بقوة وليحمل
          

 عليه كله ابتغاء األسهل 
 

 وثالث توجيهها للقبلة
         

 مذبحها من أوجه ثالثة 
 

 ترك ورابع تسمية وإن
     

 عمدا فمكروه بال ريب وشك 
 

 وال يضف لوسمه محمدا
     

 وأحمد في الكون صار أحمدا 
 

 والخلف في الرحمن والرحيم هل
    

 من بعد بسم هللا زيده أجل 
 

 وقبلها وبعدها تكبير
     

 فربنا المهيمن الكبير 
 

 والخامس الصالة والسالم
    

 على الذي مقامه المقام 
 

 والسابع الدعاء بالقبول
   

 إلى هنا محطة الوصول 
 

 معتمدي فتوحنا العلية
       

 للشيخ ياسر أخي الروية 
 

 والحمد هلل وصلى هللا
         

 وسلم على الذي أعاله 
 

 وآله وصحبه األماجد
        

 ما قام قائم وذل ساجد 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  (للذبح آداب كذاك وسننهذا آخر فصل في المنظومة وهو الحديث عن سنن وآداب األضحية كما قال شيخنا:) 

 ثم جعل يعددها فقال: 

خبر في غير مقابلتها؛ ل أول السسن واآلداب تحديُد الشفرة وسّنها قبل الذبح أي (أولها تحديد شفرة يسن) ــ1

هللا  قال: "إن -وسلم صلى هللا عليه وآله-عنه عن رسول هللا  -رضي هللا تعالى-مسلم من طريق شداد بن أوس 

كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح 

 ".ذبيحته

ه أي إن كان السكين كاالًّ قد ذهبت حدت( وإن يك السكين منه كال *** فالذبح بالشرطين فيه حال) ثم قال شيخنا:

( ح***وقطعه بصفة الذبائ إن لم يكن يحتاج عظم الذابحشرطين هما كما قال شيخنا: )فحلُّ الذبح به مشروط بــ

أن ال يحتاج القطع إلى قوة الذابح، وأن يكون قطعه بصفة الذبائح وذلك بقطع الحلقوم والمريء قبل انتهائها  أي

 إلى حركة مذبوح. 
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

 

ب الثاني من اآلداب وذلك بأن يقوم بإمرار هذا األد( إمراره بقوة وليحمل*** عليه كله ابتغاء األسهل)ــ 2

 الشفرة وتحامِل ذهابها وإيابها؛ حتى يسهل ذبحها.

توجيهها بمذبحها فقط على  ( أي والثالث من السننوثالث توجيهها للقبلة *** مذبحها من أوجه ثالثة) ــ3

 األصح دون وجهها؛ ليمكنه االستقبال هو أيضاً. 

( أي والرابع من السنن التسمية بأن يقول: بسم عمدا فمكروه بال ريب وشك*** ورابع تسمية وإن تركــ )4

 هللا؛ لالتباع، وتركها عمداً مكروه؛ لتأكدها.

أي: ال يجوز أن يضيف للتسمية   (وال يضف لوسمه محمدا*** وأحمد في الكون صار أحمداثم قال شيخنا: )

 مد.فيقول: بسم هللا واسم مح -صلى هللا عيه وسلم -اسم محمد

أي اختلف هل يسن إضافة  (والخلف في الرحمن والرحيم هل ***من بعد بسم هللا زيده أجل)ثم قال شيخنا: 

 الرحمن والرحيم، واألكمل واألجل أن إضافتهما تستحب.

ا وأن ويستحب أن يكبر قبل التسمية وبعده أي (وقبلها وبعدها تكبير*** فربنا المهيمن الكبير)ثم قال شيخنا: 

 ثا كما قال الشربيني في المغني. يكون ثال

 (والخامس الصالة والسالم***على الذي مقامه المقامــ )6ــ و5

؛ ألنه محٌل ُشرع فيه ذكر هللا فشرع -صلى هللا عليه وسلم -أي ومن اآلداب الصالة والسالم على نبينا محمد 

عل التكبير هو األدب الخامس، أو أنه ج، ولعل شيخنا أراد والسادس فيكون -صلى هللا عليه وسلم-فيه ذكر نبيه 

 الصالة هي الخامس، والسالم هو السادس.

 ( بـأن يقول: اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني.والسابع الدعاء بالقبولــ )7

 ( أي إلى هنا انتهى الوصول بالنظم الذي شمل أحكام األضحية.إلى هنا محطة الوصول)

( أي الذي اعتمد عليه شيخنا في النظم هو بحث  مسمى أخي الروية للشيخ ياسر***معتمدي فتوحنا العلية) 

 .-حفظه هللا -)بالفتوح العلّية في أحكام األضحية( للشيخ الفقيه ياسر علي 

 (والحمد هلل وصلى هللا***وسلم على الذي أعاله/ وآله وصحبه األماجد***ما قام قائم وذل ساجد)

ثناء بالكالم على جميل اختياري على جهة التعظيم وهو في االصطالح: ختم شيخنا النظم بالحمد هلل الذي هو ال

فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كوُنه منعماً على الحامد أو غيره؛ اعترافاً بفضله وكرمه، وبالصالة 

ني ب والسالم على نبينا؛ امتثاالً، وتبركا وطلباً لشفاعته، وبالصالة على اآلل: وهم المؤمنون من بني هاشم و

المطلب وفي مقام الدعاء: كل مؤمن؛ ألن آل الرجل أتباعه، وبالصحب وهو اسم جمع لصاحب بمعنى: 

ي: ببدنه في أ-بعد البعثة يقظة في حياته لقاء متعارفاً -صلى هللا عليه وسلم  -الصحابي، وهو: من لقي النبي

 يميز ولم يشعر كل منهما باآلخر.مؤمناً، ومات على ذلك، وإن لم يره لنحو عمى، وإن لم  -عالم الدنيا
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 في شرح منظومة " الجوهرة العلية في أحكام األضحية "ة التحفة السني  

وبهذا أنتهي من شرح ما أشار إليه شيخنا، سائالً هللا أن أكون قد وفيت بالمطلوب، وحققت المرغوب، والحمد 

 هلل رب العلمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وكتبه/ محمد عوض ربيحان ــ أبو أسامة

وكان االنتهاء منه عصر يوم الجمعة وكانت أول جمعة نصليها بالمسجد في دولة الكويت بعد انقطاع دام 

 أشهر بسبب وباء كورونا المستجد. 

 هـ1441/ ذو القعدة/ 22تاريخ: 

 م.2222/ 2/ 12المواق: 


