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ةُ األُوىل بْعَ الطَّ
١٤٤٣هـ ، ٢٠٢١م  
رقم اإليداع: ........

التوحيد للرتاث
اإلسكندرية - الورديان

ي: أيب بكر الصديق ونارص السنة بجوار مسجدَ
هاتف رقم: ٠١٢٤٠٦٠٠٤٥
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احلمد هللا رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، الكريم اجلواد، الذي 
خلق اإلنســان من نُطْفة، وجعل له الســمع والبرص والفؤاد، يسمع دعاء اخلالئق 

وجييب، يؤنس الوحيد، وهيدي الضال الرشيد، ويُذهِب الوحشة عن الغريب. 

يغفــر ملن اســتغفره، ويرحم مَن اســرتمحه، ويصلح بفضله املعيب، يســرت 
بِلَ وأُثيب، يصفح ويعفو عن الذنوب،  العصاة، ويمهل البغاة، ومَن تاب منهــم قُ
ويمهل العايص ليتوب، ويسرت العيوب، ويكشــف الكروب، وجيزي عن العمل 

القليل باجلزيل، نحمده محد الراغبني املنيبني املنكرسين.  

ا عبده ورسوله،  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدً
النبي الكريم، والرســول األمني، الذي أد أمانته، وبلغ رسالته، واختزل دعوته 
شــفاعةً ألمته، أرشــدنا لطريق اهلدايــة، وحذرنا من طريق الظلــامت والغواية، 

صلوات ريب وسالمه عليه.
أما بعد:

فمن املســائل التي يكثر عنها الســؤال يف باب الذبائــح: (حكم اجلمع بني 
األضحية والعقيقة يف ذبيحة واحدة).
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- وهل يجزئ هذا اجلمع أو ال؟

ولكثرة الســؤال عنها، وألمهيتهــا(١)، وبغية رشف الوصــول إىل مراد اهللا 
جل جالله،أحببت أن أفردها ببحث مســتقل خمترص- عىل ضعف بضاعتي، وقلة 

حيلتي- فاستعنت باهللا جل جالله، وكتبت هذا البحث، وكان عميل فيه ما ييل:
(  أ  ) تصوير املسألة.

(ب) ذِكر مذاهب العلامء يف املسألة من الكتب املعتمدة يف كل مذهب.
والفقرات  العبارات  بنقل  وذلك   - جهدي  قدر   - وتوثيقها  املذاهب  حترير  (جـ) 

الدالة عىل مذهب القوم يف اهلامش (احلاشية). 

وداللة ذلك واضحة جلية، ومن ذلك:  (١)
( أ ) أهنا تتعلق بعبادتني (األضحية والعقيقة) ومن أعظم العبادات التقرب إىل اهللا بإراقة الدماء.  

(ب) أهنــام عبادتان متكررتان (فاألضحية تتكرر كل عــام من بعد صالة العيد يف يوم النحر، إىل 
آخر أيام الترشيق، والعقيقة تتكرر عند الرزق بالولد).

(جـ) من العلامء مَن أوجب هاتني العبادتني: فاألضحية واجبة عند مجاعة من العلامء، فهي واجبة عىل 
ري، واألوزاعي، واللَّيث،  بي، والثَّوْ عْ د، ومكحول، والشَّ اهِ املقيم القادر، وهذا مذهب: (جمُ

بيعة)، وبه قال: أبو حنيفة ومالك، وأمحد يف رواية، ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية. ورَ
نة عند عامة العلامء، وقال بوجوهبا: احلسن، وداود، وأمحد يف رواية. بينام العقيقة سُ  

هذه  أمهية  عىل  يدل  دل  إن  وهذا  األضحى)،  (عيد  أحدمها  باسم  املسلمني  أعياد  يَت  مِ سُ  ( د   )
العبادة ورشفها.

. فضالً عن التأيس بإبراهيم ، (هـ) كالمها سنة مؤكدة عن رسول اهللا
( و ) كلتامها تأيت يف يوم فرح ورسور: فاألضحية يف يوم العيد، والعقيقة يف يوم الرزق بمولود.

( ز ) الذبــح وإراقة الدماء هللا عز وجل من أعظم األمارات والعالمات لتوحيده تعاىل، وقد كان   
أهل الرشك يذبحون لغري اهللا.
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( د ) ذِكر األدلة التي استدل هبا العلامء عىل مذهبهم. 
(هـ) بيان سبب اخلالف يف املسألة.

( و ) بيان الراجح - يف نظري - وذِكر أهم دالئل الرتجيح.
(فإن يكُ صوابٌ فمن اهللا، وإن يَكُ خطأٌ فمني ومن الشيطان، واهللا ورسوله 
بريئان)(١)، ورحــم اهللا مَن برصين بعيبي؛ إذ (املؤمن مــرآة املؤمن)(٢)، و(الدين 

النصيحة)(٣). 
هذا، وأســأل اهللا أن جيعل هذه الورقات خالصةً لوجهه الكريم، وأن ينفعني 

بُنا ونِعم الوكيل. سْ هبا واملسلمني؛ إنه جواد كريم، وهو باإلجابة كفيل، وهو حَ

. ٔ   
ٓ
       

 اخلميس/ الثاين عرش من ذي القعدة (١٤٣٦هـ ) 
 املوافق: ١٧ سبتمرب ٢٠١٥ م

يق. دِّ صحيح: وهو من كالم ابن مسعود : رواه أبو داود [٢١١٦]، وورد نحوه عن الصِّ  (١)
حسن: رواه البخاري يف «األدب املفرد» [٢٣٨].  (٢)

رواه مسلم [٥٥]، وأبو داود [٤٩٤٤]، وغريمها.   (٣)
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اعلم - رمحني اهللا وإياك - أن مسألة اجلمع بني األضحية والعقيقة قد اختلف 
ر املسألة.  فيها العلامء ، وقبل بيان اخلالف وسببه، فال بد أوالً أن نصوِّ

:������ �	
�

قَّ عنه، ووافق يوم الســابع يومَ النحر، أو  ا، وأراد أن يعُ رجل رزقه اهللا مولودً
أيــام الترشيق، فأراد أن جيمع بني األضحية والعقيقــة يف ذبيحة واحدة، فهل هذا 

جيزؤه؟
أو كان ال يملك ماالً لرشاء شاتني: واحدةً للعقيقة، وأخر لألضحية، وأراد 

أن جيمع بني األضحية والعقيقة يف ذبيحة واحدة، فهل هذا جيزؤه؟
هذه صورة املسألة، وإليك بيان اخلالف فيها، وباهللا التوفيق.

اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني: 
:��� �
���

جيوز اجلمع بني األضحية والعقيقة يف ذبيحة واحدة، وجيزئ ذلك.
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وهبذا قال مجاعة من السلف: 
فهو قول احلسن(١)، وهشام، وابن سريين(٢)، وقتادة(٣).

رواه عبد الرزاق (٧٩٦٦)، وابن أيب شيبة (٢٤٧٣٤).  (١)
ا  إِذَ ، وَ يهِ وِ رْ انَ يَ ، كَ تِهِ يقَ قِ َنٌ بِعَ هتَ رْ مُ مُ الَ غُ : «الْ الَ نِ قَ َسَ نِ احلْ ، عَ لٍ جُ نْ رَ ، عَ رٍ مَ عْ نْ مَ قال عبد الرزاق: عَ  
» رواه عبد الرزاق يف «املصنف» [٧٩٦٦] «كتاب العقيقة»،  ةِ يقَ قِ عَ نَ الْ نْهُ مِ لِكَ عَ أَ ذَ زَ نْهُ أَجْ يَ عَ حِّ ضُ

طـ. (املكتب اإلسالمي) ت: األعظمي.
نِ  ا عَ وْ حَّ ا ضَ : «إِذَ الَ ، قَ ــنِ َسَ نِ احلْ ، عَ ــامٍ شَ نْ هِ ، عَ طَرٍ نُ بْنُ مَ ثْامَ نَا عُ ثَ دَّ قال أبو بكر بن أيب شــيبة: حَ  

 .« ةِ يقَ قِ عَ نَ الْ نْهُ مِ أَتْ عَ زَ دْ أَجْ قَ ، فَ مِ الَ غُ الْ
رواه ابن أيب شيبة [٢٤٧٣٤] «كتاب العقيقة»، الباب السابع: «مَن قال إذا ضحى عنه أجزأته عن   

العقيقة».طـ. (دار الفاروق احلديثة) القاهرة.
رواه ابن أيب شيبة [٢٤٧٣٥].  (٢)

نْهُ  ئُ عَ ْزِ : «جيُ االَ ، قَ ينَ ــريِ ابْنِ سِ امٍ وَ شَ نْ هِ ، عَ يَانَ ــفْ نْ سُ ، عَ كِيعٌ نَا وَ ثَ دَّ قال أبو بكر بن أيب شــيبة: حَ  
»، رواه ابن أيب شــيبة [٢٤٧٣٥] «كتاب العقيقة»، الباب السابع: «مَن قال  ةِ يقَ قِ نَ الْعَ يَّةُ مِ حِ ُضْ األْ

إذا ضحى عنه أجزأته عن العقيقة» طـ. (دار الفاروق احلديثة) القاهرة.
رواه عبد الرزاق [٧٩٦٧]، وابن أيب شيبة [٢٤٧٣٤].  (٣)

.« يَتُهُ حِ هُ أُضْ أَتْ زَ نْهُ أَجْ قَّ عَ عَ ْ يُ نْ ملَ : «مَ الَ ةَ قَ تَادَ نْ قَ ، عَ رٍ مَ عْ نْ مَ قال عبد الرزاق: عَ  
رواه عبد الــرزاق يف «املصنــف» [٧٩٦٧] «كتاب العقيقــة»، طـ. (املكتب اإلســالمي) ت:   

األعظمي.
تَّى  نْهُ حَ ئُ عَ زِ ْ : «الَ جتُ الَ ، قَ ةَ تَادَ نْ قَ ، عَ يدٍ ــعِ نْ سَ ، عَ طَرٍ نُ بْنُ مَ ثْامَ نَا عُ ثَ دَّ قال أبو بكر بن أيب شــيبة: حَ  
» رواه ابن أيب شــيبة [٢٤٧٣٦] «كتاب العقيقة»، الباب السابع: «مَن قال إذا ضحى عنه  نْهُ قَّ عَ عَ يُ

أجزأته عن العقيقة». طـ.(دار الفاروق احلديثة) القاهرة.
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وهو مذهب احلنفية(١)، ومجاعة من الشافعية(٢)، وهو املعتمد عند الرميل(٣).

«بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع» الكســاين (٢٩١/٦) طـ. (دار احلديث) القاهرة، «رد املحتار   (١)
ر املختار رشح تنوير األبصار» ابن عابدين (٤٧٢/٩) طـ. (دار الكتب العلمية) بريوت  عــىل الدُّ

- لبنان.
َنَّ  ؛ ألِ بْلُ نْ قَ هُ مِ لِدَ لَ دٍ وُ لَ نْ وَ ةَ عَ يقَ قِ عَ مْ الْ هُ ضُ ادَ بَعْ لِكَ إنْ أَرَ ذَ كَ قال الكســاين يف «بدائع الصنائع»: «وَ  
» بدائع الصنائع  دِ لَ وَ نْ الْ يْهِ مِ لَ مَ عَ ا أَنْعَ ىلَ مَ رِ عَ كْ هُ - بِالشُّ نُ ــأْ زَّ شَ اىلَ -عَ عَ بِ إىلَ اهللاَِّ تَ رُّ ةُ التَّقَ هَ لِكَ جِ ذَ

.(٢٩١/٦)
وقد نقله عنه ابن عابدين يف رد املحتار (٤٧٢/٩).  

«حتفة املحتاج برشح املنهاج» اهليتمي (٤٣٠/٩) طـ. (دار الفكر) بريوت - لبنان.  (٢)
«حاشية الرشواين عىل حتفة املحتاج» (٤٣٠/٩) طـ. (دار الفكر) بريوت - لبنان.  

ي» (٤٥٥/٢) طـ. ( دار الفكر ) بريوت - لبنان. «حاشية البيجوري عىل رشح ابن قاسم الغزِّ  
ةِ  عَ ُمُ لِ اجلْ سْ ىلَ غُ هُ عَ اسَ قَ ُامَ وَ وهلَ صُ مَ حُ عَ نْ زَ ىلَ مَ دُّ عَ حُ الرَّ تَّضِ ا يَ َذَ هبِ قال اهليتمي يف «حتفة املحتاج»: «وَ  

ا». هَ ُ ريْ َا غَ اسُ هبِ قَ ، فَالَ يُ لِ اخُ ىلَ التَّدَ اتِ عَ ارَ بْنَى الطَّهَ وا بِأَنَّ مَ حُ َّ ُمْ رصَ ىلَ أَهنَّ ةِ عَ َنَابَ اجلْ وَ
«حتفة املحتاج» (٤٣٠/٩).  

«هناية املحتاج إىل رشح املنهاج»الرميل (١٦٨/٨) طـ. (دار الفكر) بريوت - لبنان.  (٣)
«حاشية الرشواين عىل حتفة املحتاج» (٤٣٠/٩) طـ. (دار الفكر) بريوت - لبنان.  

ي» (٤٥٥/٢) طـ. ( دار الفكر ) بريوت - لبنان. «حاشية البيجوري عىل رشح ابن قاسم الغزِّ  
ا ملَِنْ  فً الَ ، خِ الَ صَ ةَ حَ يقَ قِ عَ الْ يَّةَ وَ حِ ُضْ ةِ األْ بُوحَ ــاةِ املَْذْ  بِالشَّ وْ نَوَ لَ قال الرميل يف «هناية املحتاج»: «وَ  

». «هناية املحتاج» (١٦٨/٨). هُ فَ الَ مَ خِ عَ زَ
قال البيجوري يف «حاشيته عىل ابن قاسم»: «قوله: [وتعدد العقيقة بتعدد األوالد] أي: فال تكفي   
عنه عقيقة واحدة، وهذا مبنيٌّ عىل قول العالمة ابن حجر: أنه لو أراد بالشــاة الواحدة األضحية 
، لكن الذي رصح به العالمة الرميل أنه يكفي، وعليه: فتكفي عقيقة واحدة عن  والعقيقة مل يكفِ

األوالد بطريق األَوىل، فتتداخل عىل املعتمد...». «حاشية البيجوري» (٤٥٥/٢).  
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ورواية عن أمحد(١)، وهي الرواية املشهورة عند احلنابلة (٢).
واستدلوا عىل ذلك بأدلة:

:��� ������

أهنــام عبادتان من جنــس واحد، وهي إراقــة الدماء، فيقبــالن الترشيك، 
والعبادات إذا كانت من جنس واحد قبلت التداخل والترشيك.

«حتفة املودود بأحكام املولود» ابن القيم ص[١٢٧] طـ. (دار عامل الفوائد) جدة - السعودية.  (١)
«اإلنصــاف يف معرفة الراجح من اخلالف» املــرداوي (٦٦٦/١-٦٦٧) طـ. (دار بيت األفكار   

الدولية) األردن.
 ْ ةِ إنْ ملَ يقَ قِ عَ نْ الْ ئُ عَ ْزِ لْ جيُ ، فَهَ يَّةٌ حِ أُضْ ةٌ وَ يقَ قِ عَ عَ تَمَ وْ اجْ : لَ ــةُ ادِسَ قال املرداوي يف «اإلنصاف»: «السَّ  

». «اإلنصاف» (٦٦٧/١). تَانِ وصَ نْصُ تَانِ مَ ايَ وَ ؟ فِيهِ رِ قَّ عُ يَ
«الفروع» ابن مفلــح (ومعه تصحيح الفروع) (٣٠٤/٢) طـــ. (دار الكتاب العريب) بريوت -   (٢)
لبنان. «اإلنصــاف يف معرفة الراجح من اخلالف» املــرداوي (٦٦٧/١) طـ. (دار بيت األفكار 
الدولية) األردن. «رشح منتهى اإلرادات» املســمى: (دقائــق أويل النهى لرشح املنتهى) البهويت 
(٩٠/٢) طـ. (دار الفكر). «كشــاف القناع عىل متن اإلقناع» البهويت (٣٦/٣) طـ. (دار إحياء 
ةٍ  يقَ قِ قْتُ عَ قَ وَ فَ إِنِ اتَّ الرتاث العريب) بريوت - لبنان. قال البهويت يف «رشح منتهى اإلرادات»: «[وَ
أَ  زَ ى أَجْ حَّ يَّةٍ (أَوْ ضَ حِ نْ أُضْ أَ عَ ــزَ ) أَجْ قَّ رِ (فَعَ امِ النَّحْ نْ أَيَّ هُ مِ وُ ــابِعُ أَوْ نَحْ ونَ السَّ ] بِأَنْ يَكُ يَّةٍ حِ أُضْ وَ
مَ  وْ اةً يَ نٍ شَ ارِ ، أَوْ قَ تِّعٍ تَمَ بْحُ مُ ا ذَ ذَ كَ ا، وَ َ مهِ دِ َحَ ــلَ ألِ تَسَ اغْ ةٍ فَ ُعَ مجُ يدٍ وَ مُ عِ وْ قَ يَ فَ وْ اتَّ امَ لَ ) كَ رَ ُخْ نْ األْ عَ

». «رشح منتهى اإلرادات» (٩٠/٢). يَّةِ حِ ُضْ نِ األْ عَ بِ وَ اجِ وَ يِ الْ َدْ نْ اهلْ ئُ عَ زِ تُجْ ، فَ رِ النَّحْ
نِ  : عَ ]، أَيْ امَ نْهُ ةَ عَ بِيحَ  الذَّ نَوَ ، وَ يَّةٌ حِ أُضْ ةٌ وَ يقَ قِ عَ عَ تَمَ وْ اجْ لَ قال البهويت يف «كشــاف القناع»: «[وَ  

امَ نَصا]». «كشاف القناع» (٣٦/٣). نْهُ أَتْ عَ زَ يَّةِ [أَجْ حِ ُضْ األْ ةِ وَ يقَ قِ عَ الْ
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وهلذا نظائر يف الرشع، ومن ذلك:
لو اجتمع العيد واجلمعة فإنه يكفي هلام غسل واحد(١). 

وكام لو دخل املسجد فصىل الســنة املكتوبة ونو حتية املسجد، فإهنا تسقط، 
ا بعد الطواف بالبيت، فهذا جيزئ عن ركعتَى الطواف(٢). وكام لو صىل نفالً أو فرضً

:����� ������

إن هذه العبــادات وإن اختلفت صورهتا فهي يف املعنــى واحد؛ إذ املقصود 
من هــذه اإلراقــات التقــرب إىل اهللا، وما كان هذا شــأنه فهــو يف حكم اجلهة

الواحدة (٣).
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ا: بأن هذا القول هو املوافِق ملقاصد الرشيعة وروحها  قلت: يُـستدل هلم أيضً
من التيسري عىل الناس.

«رشح منتهى اإلرادات» املســمى: (دقائق أويل النهى لرشح املنتهى) البهويت (٩٠/٢) طـ. (دار   (١)
الفكر).

(٢) «حتفة املودود بأحكام املولود» ابن القيم ص[١٢٧] طـ. (دار عامل الفوائد) جدة - السعودية.
(٣) «بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع» الكساين (٢٩١/٦) طـ. (دار احلديث) القاهرة.

ر املختار رشح تنويــر األبصار» ابن عابديــن (٤٧٢/٩) طـ. (دار الكتب  «رد املحتــار عىل الدُّ  
العلمية) بريوت - لبنان.
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ا: بأن األصل اجلواز(١)- وال سيام وهي عبادات  قلت : يُـسـتـدل لـهـم أيضً
د النهي عن ذلك. من جنس واحد - ومل يرِ
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��� 

ال جتزئ ذبيحة واحدة عن األضحية والعقيقة.
فَر -(٢)، وهو مذهب املالكية(٣). وهذا قول بعض احلنفية - زُ

املقصود باجلواز: جواز الترشيــك والتداخل، ألهنام من جنس واحد، وإال فاألصل يف العبادات   (١)
التوقيف.

«بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع» الكساين (٢٩١/٦) طـ.(دار احلديث) القاهرة.  (٢)
ر املختار رشح تنويــر األبصار» ابن عابديــن (٤٧٢/٩) طـ. (دار الكتب  «رد املحتــار عىل الدُّ  

العلمية) بريوت - لبنان.
«الذخرية يف فروع املالكية» القرايف (٤٤٩/٣) طـ. (دار الكتب العلمية) بريوت - لبنان.  (٣)

«مواهــب اجلليل لرشح خمترص خليل» ، احلطاب (٣٩٣/٣) طـ.(دار الكتب العلمية) بريوت -   
لبنان. «التاج واإلكليل ملخترص خليل» (مع مواهب اجلليل)، حممد بن يوسف املواق (٣٨٩/٤-

٣٩٠) طـ.(دار الكتب العلمية) بريوت - لبنان.
بَحَ  ا ذَ : إِذَ يُّ رِ هْ فِ ــرٍ الْ نَا أَبُو بَكْ ــيْخُ الَ شَ : قَ بَسِ قَ بُ الْ احِ الَ صَ قــال اإلمام القرايف يف «الذخرية»: «قَ  
ودَ يفِ  صُ قُ أَنَّ املَْقْ رْ فَ الْ ، وَ أَهُ زَ سِ أَجْ رْ ةً لِلْعُ لِيمَ ــا وَ هَ مَ وْ طَعَّ لَ ، فَ هُ ئُ زِ ْ ةِ الَ جتُ يقَ قِ عَ الْ يَّةِ وَ حِ ُضْ يَّتَهُ لِألْ حِ أُضْ
نَافٍ  ُ مُ ريْ وَ غَ هُ ، وَ امُ طْعَ ِ : اإلْ ةِ لِيمَ وَ نَ الْ ودُ مِ صُ املَْقْ ، وَ ِ تَنيْ اقَ نْ إِرَ ئُ عَ زِ ْ ةٌ الَ جتُ اقَ إِرَ ، وَ مِ ةُ الدَّ اقَ : إِرَ ِ لَنيْ َوَّ األْ

 .« عُ َمْ نَ اجلْ كَ أَمْ ةِ فَ اقَ ِرَ لِإلْ
ه احلطاب يف «مواهب اجلليل». «الذخرية» (٤٤٩/٣) وقد نقل عنه هذا الكالم بنصِّ  
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وهو ظاهر قول الشــافعية - كام ذكره اهليتمى -(١)، وهو رواية عن أمحد(٢)، 
وهو ظاهر كالمِ كثريٍ من احلنابلة(٣)، وهو مذهب الظاهرية(٤).

«الفتاو الفقهية الكرب» ابن حجر املكي (٢٣٩/٤) طـ.(دار الكتب العلمية) بريوت - لبنان.  (١)
«حتفة املحتاج برشح املنهاج» اهليتمي (٤٢٩/٩) طـ.(دار الفكر) بريوت - لبنان.   
«حاشية الرشواين عىل حتفة املحتاج» (٤٣٠/٩) طـ. (دار الفكر) بريوت - لبنان.  

يَّةَ  حِ ُضْ ــاةٍ األْ  بِشَ وْ نَوَ هُ لَ نَّ ابِ أَ حَ َصْ األْ مِ املَْتْــنِ وَ الَ رُ كَ ظَاهِ قــال اهليتمي يف «حتفة املحتــاج»: «وَ  
يَّةِ  حِ ُضْ دَ بِاألْ صْ قَ َنَّ الْ ألِ ، وَ ةٌ ودَ صُ قْ نَّةٌ مَ امَ سُ نْهُ َنَّ كُال مِ ؛ ألِ رٌ وَ ظَاهِ هُ امَ وَ نْهُ ةٌ مِ دَ احِ لْ وَ ْصُ ْ حتَ ةَ ملَ يقَ قِ عَ الْ وَ

 .«.... أْيتِ امَ يَ ائِلَ كَ سَ انِ يفِ مَ تَلِفَ ْ ُامَ خيَ َهنَّ ألِ ، وَ ةُ َاصَّ ةُ اخلْ يَافَ ةِ الضِّ يقَ قِ عَ نْ الْ مِ ، وَ ةُ امَّ عَ ةُ الْ يَافَ الضِّ
«حتفة املحتاج» (٤٢٩/٩).  

«الفروع» ابن مفلح (ومعــه تصحيح الفروع) (٣٠٤/٢) طـــ.(دار الكتاب العريب) بريوت -   (٢)
لبنــان، «حتفة املودود بأحكام املولود» ابن القيم ص[١٢٦-١٢٧] طـ.(دار عامل الفوائد) جدة - 
السعودية. «اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف» املرداوي (٦٦٧/١) طـ.(دار بيت األفكار 

الدولية) األردن.
«تصحيح الفروع» املرداوي (٣٠٤/٢) طـ.(دار الكتاب العريب) بريوت - لبنان.  (٣)

 ، تَانِ ايَ وَ ا رِ نْهَ يَّــةِ عَ حِ ُضْ اءِ األْ زَ يفِ إجْ : وَ هُ لُ وْ ةٌ ١٢) قَ ــأَلَ سْ قــال املرداوي يف «تصحيح الفروع»: «(مَ  
 . َدَ امِ أَمحْ مَ ِ نْ اإلْ تَانِ عَ وصَ نْصُ ا مَ َ مهُ )، وَ ةِ نَايَ عِ يدِ الْ رِ ْ (جتَ ) وَ يَّةِ هِ قْ فِ دِ الْ اعِ وَ قَ امَ يفِ (الْ هُ لَقَ أَطْ ى. وَ تَهَ انْ

يَّةُ  حِ ُضْ ئَ األْ زِ َ و أَنْ جتُ جُ : أَرْ نْبَلٍ ةِ حَ ايَ وَ الَ يفِ رِ ، قَ عِبِ تَوْ هُ يفِ املُْسْ مَ دَّ ا قَ رُ مَ وَ ظَاهِ هُ ا): جتزئ، وَ َ امهُ دَ (إحْ  
نْ  رَ مَ ْ نَ كِنْ ملَ تَا، لَ عَ تَمَ ا اجْ يدِ إذَ عِ الْ ةِ وَ عَ ُمُ نْ اجلْ بَهٍ مِ عُ شَ ا نَوْ فِيهَ . وَ ابُ وَ وَ الصَّ هُ ، (قُلْت): وَ ةِ يقَ قِ عَ نِ الْ عَ
: «الَ  ةُ الثَّانِيَةُ ايَ وَ الرِّ اَهللاَُّ أعلم. وَ ، وَ لٌ تِامَ هُ احْ جَّ تَوَ ــدْ يَ قَ ا؛ فَ َلِّهَ يَّةِ يفِ حمَ حِ ُضْ نْ األْ ةِ عَ يقَ قِ عَ اءِ الْ زَ الَ بِإِجْ قَ

». «تصحيح الفروع» (٣٠٤/٢). ابِ حَ َصْ نَ األْ ثِريٍ مِ مِ كَ الَ رُ كَ وَ ظَاهِ هُ ». قُلْت: وَ ئُ ْزِ جيُ
«املحىل باآلثار» (١٧٤/٦) مسألة رقم: [٧٣١] طـ.(مكتبة دار الرتاث) ت: أمحد حممد شاكر.  (٤)

، أَوْ  عٍ رَ أَوْ بِتَطَوُّ ضٍ آخَ رْ ضَ بِفَ مٍ فُرِ وْ جَ نِيَّةَ صَ زَ نْ مَ مَ ): وَ ةٌ أَلَ سْ قال ابن حزم يف «املحىل باآلثار»: «(مَ  
 = لِكَ بَطَلَ ذَ ، وَ لِكَ لِّ ذَ نْ كُ ءٍ مِ ْ هِ لِيشَ ْزِ ْ جيُ تْقٍ -ملَ ةٍ، أَوْ عِ رَ مْ ، أَوْ عُ جٍّ اةٍ، أَوْ حَ كَ ةٍ أَوْ زَ الَ لِكَ يفِ صَ لَ ذَ فَعَ
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قد نقل اإلمام ابن القيم يف «التحفة» ثالث رواياتٍ عن اإلمام أمحد:
األوىل: رواية باملنع (وقوعها عن أحدمها).

الثانية: رواية باإلجزاء.
الثالثة: رواية بالتوقف(١).

َجِّ  ةِ بِاحلْ رَ مْ عُ جُ الْ زْ ا، إالَّ مَ تْقً ، أَوْ عِ ةً رَ مْ ا، أَوْ عُ جًً ، أَوْ حَ اةً كَ ، أَوْ زَ ةً الَ ، أَوْ صَ انَ ا كَ مً وْ ، صَ لُّهُ ــلُ كُ مَ عَ =الْ
. هُ مُ لَ زِ هُ الالَّ مُ كْ وَ حُ هُ ، فَ طْ يُ فَقَ َدْ هُ اهلْ عَ مَ مَ وَ رَ ملَِنْ أَحْ

وَ  صُ هُ الَ خْ ِ اإلْ : {o n m l k j i h} [البينة:٥]، وَ اىلَ عَ لُ اهللاَِّ تَ ــوْ : قَ لِكَ انُ ذَ هَ رْ بُ  
 : َِّــولُ اهللا سُ الَ رَ قَ ، وَ طْ اىلَ بِهِ فِيهِ فَقَ عَ هُ اهللاَُّ تَ رَ ي أَمَ هِ الَّذِ جْ ورُ بِهِ لِلْوَ لُ املَْأْمُ مَ عَ ْلُصَ الْ أَنْ خيَ
رُ  يْهِ أَمْ لَ يْسَ عَ الً لَ مَ لَ عَ مِ دْ عَ قَ ــرَ فَ الً بِآخَ مَ جَ عَ زَ نْ مَ » فَمَ دٌّ وَ رَ هُ نَا فَ رُ يْهِ أَمْ لَ يْسَ عَ الً لَ مَ لَ عَ مِ ــنْ عَ «مَ
الِكٍ  لُ مَ وْ وَ قَ هُ ، وَ فِيقُ ــاىلَ التَّوْ بِاَهللاَِّ تَعَ ، وَ ودٌ دُ رْ وَ بَاطِلٌ مَ هُ ــولِهِ  فَ سُ رُ رَ الَ أَمْ اىلَ وَ عَ اهللاَِّ تَ

.« ِمْ اهبِ حَ أَصْ ، وَ نَ يْامَ لَ أَيبِ سُ ، وَ افِعِيِّ الشَّ وَ
«املحىل باآلثار» (١٧٤/٦) (مسألة رقم: ٧٣١).  

«حتفة املودود بأحكام املولود» ابن القيم ص[١٢٦-١٢٧] طـ.(دار عامل الفوائد) جدة - السعودية.  (١)
.« وي أنَّ األضحية جتزئ عن العقيقةِ ل: «باب ما رُ قال ابن القيم يف «حتفة املودود»: «قال اخلَالّ  

؟  ى عن الصبــيِّ مكانَ العقيقةِ أخربنــا عبد امللك امليموين، أنه قــال أليب عبد اهللا: جيوز أن يُضحّ  
قال: ال أدري، ثم قال: غريُ واحدٍ يقول به، قلت: من التَّابعِني؟ قال: نعم. وأخربين عبد امللك يف 

 . ى أجزأَ عن العقيقةِ ، قال: ذكر أبو عبد اهللا أنَّ بعضهم قال: فإنْ ضحَّ موضعٍ آخرَ
نْبَل: أن أبا عبد اهللا قال: أرجو أن جتزئ األضحية عن العقيقةِ  ثنا حَ ، حدّ امٍ صَ ةُ بنُ عِ مَ صْ وأخربنا عِ  

 . قَّ عُ إن شاء اهللا تعاىل ملن مل يَ
ى عنه  نْبَل: أن أبا عبد اهللا قال: فإن ضحَّ ثنا حَ ، قال: حدّ وأخربين عصمةُ بن عصامٍ يف موضعٍ آخرَ  
=                        . وقِ قُ أجزأتْ عنه الضحيَّةُ عن العُ
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واستدلوا عىل ذلك بأدلة:
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ا عىل دم التمتع  مها ذبحان بسببني خمتلفني، فال يقوم الذبح الواحد عنهام قياسً
ودم الفدية(١).
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وألن كالً منهام عبادة مقصودة لذاهتا، واملقصود لذاته ال يقبل الترشيك(٢). 

ا فذبحها  =قال: ورأيت أبا عبد اهللا اشرت أضحيةً ذبحها عنه وعن أهله، وكان ابنُه عبدُ اهللاِ صغريً  
، وأكلَ منها. م اللحمَ : أراد بذلك العقيقةَ واألضحيةَ - وقَسَ اهُ - أُرَ

ى: جتــزئ أن تكونَ أُضحيةً  حَ َد قال: ســألت أيب عــن العقيقةِ يومَ األَضْ أخربنــا عبد اهللا بن أَمحْ  
ى.  ، عىل ما سمَّ ، وإما عقيقةً ا أضحيةً ؟ قال: إمَّ قيقةً وعَ

وهذا يقتيض ثالث رواياتٍ عن أيب عبد اهللا:   
إحداها: إجزاؤها عنهام.  

والثانية: وقوعها عن أحدمها.   
والثالثة: التوقُّف».   

انظر: «حتفة املودود بأحكام املولود» ابن القيم ص[١٢٦-١٢٧].  
«حتفة املودود بأحكام املولود» ابن القيم ص[١٢٧] طـ.(دار عامل الفوائد) جدة - السعودية.  (١)

«الفتاو الفقهية الكرب» ابن حجر املكي (٢٣٩/٤) طـ.(دار الكتب العلمية) بريوت - لبنان.  (٢)
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وألن املقصــود إراقــة الدم يف كل منهــام، وال تقوم إراقــة دم واحدة مكان 
إراقتني(١).
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وألن الذبح فِعلٌ واحدٌ ال يتجزأ، فال يُتصور أن يقع بعضه عن جهة، وبعضه 
.(٢) عن جهة أخر

:�!�"� ������

وألن كالً منهام ال حيصل بأقل من شــاة، ويلزم من حصوهلام بواحدة حصولُ 
كلٍّ منهام بدوهنا (٣).

:������ #$% & '("� )�*

: عدم وجود نصٍّ يف املسألة.  أوالً
ثانيًا: النزاع يف مسألة الترشيك يف العبادة.

«الذخرية يف فروع املالكية» القرايف (٤٤٩/٣) طـ.(دار الكتب العلمية) بريوت - لبنان.  (١)
«مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل» احلطاب (٣٩٣/٣) طـ.(دار الكتب العلمية) بريوت - لبنان.  
ذكر  وقد  القاهرة،  احلديث)  (دار  طـ.   (٢٩١/٦) الكساين  الرشائع»  ترتيب  يف  الصنائع  «بدائع   (٢)

فَر بعدم اإلجزاء. مضمون هذا االستدالل وهو يدلل عىل قول زُ
«حاشية الرشواين عىل حتفة املحتاج» (٤٢٩/٩ -٤٣٠ ) طـ.(دار الفكر) بريوت - لبنان.  (٣)

«حاشية ابن قاسم عىل حتفة املحتاج» (٤٢٩/٩) طـ.(دار الفكر) بريوت - لبنان.  
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وفيها خالف كبري بني العلامء: 
ا(١).  ( أ  ) منهم مَن منعها مطلقً

(ب) ومنهم مَن قــال بجوازها يف األدنى مع األعىل، فيندرج األدنى حتت األعىل، 
فإن انتو األعىل اندرج حتته األدنى.

مثال: غســل اجلمعة، وغسل اجلنابة، وحتية املسجد، وصالة الفرض، وكمن 
اغتسل لرفع اجلنابة، فيندرج حتته احلدث األصغر. 

غري  يف  باجلواز  فقال  لذاته:  املقصود  وغري  لذاته،  للمقصود  نظر  مَن  ومنهم  (جـ) 
املقصود لذاته (كغسل العيد، واجلمعة)، ومنع من االندراج يف املقصود لذاته 

(كسنة الفجر - ملن فاتته - والضحى). 
ن قال بجواز الترشيك يف الباب قال باجلواز، ومَن قال: ال ترشيك، منع. فمَ

:+�,-��

ا فمن اهللا، وإن كان خطأً  الراجح يف نظري - واهللا أعىل وأعلم، إن كان صوابً
فمنى ومن الشــيطان، واهللا ورســوله بريئان، وأســأل اهللا أن يوفقني إىل مراده -:

(عدم جواز اجلمع بني األضحية والعقيقة). 

وهذا قــول الظاهرية. انظر: «املحىل باآلثار» (١٧٤/٦) (مســألة رقــم: ٧٣١) طـ.(مكتبة دار   (١)
الرتاث) ت: أمحد حممد شاكر.
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برهان ذلك:
ما سبق ذِكره من األدلة، ويؤيده:

مٍ  الَ لُّ غُ ولُ اهللاِ : «كُ سُ الَ رَ : قَ الَ بٍ  قَ نْدُ ةَ بْنِ جُ رَ ــمُ نْ سَ : عَ أوالً
.(١)« هُ أسُ لَقُ رَ ْ حيُ ى، وَ مَّ يُسَ ، وَ ابِعِ مَ السَّ وْ نْهُ يَ بَحُ عَ تِه، تُذْ يقَ قِ َنٌ بِعَ هتَ رْ مُ

تِه) فيه إشارة إىل أن  يقَ قِ وجه االستدالل: الضمري (اهلاء) العائد عىل املولود (بِعَ
ه، وال يصح الترشيك بينه وبني مولود آخر (٢)، فمن باب  الذبيحة للمولود وحــدَ

أَوىل عدم الترشيك يف األضحية.
بْيلِ  بِيٌّ قَ نْ نَ كُ ْ يَ هُ ملَ ا لبيَّنه النبــي  وهو القائل: «إِنَّ ثانيًا: لو كان هذا جائزً
هُ  لَمُ عْ ا يَ َّ مَ مْ رشَ هُ رَ نْذِ يُ ، وَ مْ هُ هلَُ لَمُ عْ ا يَ ِ مَ ريْ ىلَ خَ تَهُ عَ لَّ أُمَّ دُ يْهِ أَنْ يَ لَ قــا عَ انَ حَ إِالَّ كَ

 .(٣)«........ مْ هلَُ
دْ  قَ ، إِالَّ وَ نَ النَّارِ دُ مِ بَاعِ ، ويُ نَّةِ نَ اجلَْ بُ مِ رِّ قَ ءٌ يُ ْ يَ يشَ قِ ا بَ وقــال : «مَ

 .(٤)« مْ َ لَكُ بُنيِّ

صحيح: رواه أبو داود [٢٨٣٧]، والرتمذي [١٥٢٢]، والنسائي [٤٢٢٠]، وابن ماجه [٣١٦٥]   (١)
وغريهم.

ا. لو كان أخوه املولود معه يف بطن واحد توأمً  (٢)
رواه مسلم [١٨٤٤].  (٣)

صحيح: رواه الطرباين يف «الكبري» [١٦٤٧].  (٤)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





��� ا���� �� ا�
	�� وا������ ٢٠

وال شك أن هذا اجلمع أيرس عىل األمة، واحتاملية حدوثه يف كثري من األحيان 
كبــرية (١)، فلام مل يبينه مع احلاجة إليه مع وجود املقتيض وانتفاء املانع، علمنا أنه ال 
ريِّ بني أمرين إال واختار  جيوز؛ ألن النبي  ميــرسِّ عىل األمة، وهو ما خُ
ولُ اهللاَِّ  سُ َ رَ ريِّ ا خُ : «مَ الَتْ َا قَ ةَ  أَهنَّ ائِشَ نْ عَ نَا ، عَ أيرسمها كام قالت أُمُّ
دَ النَّاسِ  عَ انَ أَبْ امً كَ انَ إِثْ إِنْ كَ ، فَ نْ إِثْامً كُ ْ يَ ا  ملَ ا مَ َ مهُ َ ذَ أَيْرسَ نِ إِالَّ أَخَ يْ رَ َ أَمْ  بَنيْ

 .(٢)«..... نْهُ مِ
وال ســيام وأنه بنيَّ لنا كل يشء عن هذه العبادة اجلليلة املتكررة - األضحية-  
حتى أدنى األحــكام، ولو كان اجلمع جيوز لبيَّنه كام بنيَّ جواز االشــرتاك يف البقر 

واإلبل وغريها من تفاصيل أحكام األضحية. 
لد لرجلٍ  ثالثـًا: وألنه قد نقل غريُ واحد من أهل العلم  - كابن عبد الرب -  أنه لو وُ
سبيل  عىل  واحدة  شاة  يذبح  أنْ  السنة  أصل  عن  جيزئ  فال  بطن،  يف  ولدان 

الترشيك(٣).

ا يف وقت قريب من وقت األضحية، فيحتاج للجمع  نعني بذلك: أن املســلم قد يرزقه اهللا مولودً  (١)
بني العبادتني للتيسري.

رواه البخاري [٣٥٦٠]، ومسلم [٢٣٢٧].  (٢)
«التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد» (٣٩٦/١٠) طـ.(الفاروق احلديثة) القاهرة.  (٣)

«التاج واإلكليل ملخترص خليل» (مع مواهب اجلليل)، حممد بن يوسف املواق (٣٨٩/٤- ٣٩٠)   
طـ.(دار الكتب العلمية) بريوت - لبنان.
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لِدُ  ةِ تَ أَ دٍ يفِ املَْرْ ــعْ يْثُ بْنُ سَ الَ اللَّ قَ  قــال اإلمام ابن عبد الــرب يف «التمهيد»: «وَ
دٍ  نْ أَحَ لَمُ عَ ا أَعْ : مَ رَ مَ الَ أَبُو عُ ، قَ امَ نْهُ دٍ مِ احِ لِّ وَ نْ كُ قَّ عَ عَ هُ يُ : إِنَّ دٍ احِ نِ يفِ بَطْنٍ وَ يْ دَ لَ وَ

.(١)« لَمُ اهللاَُّ أَعْ ، وَ لِكَ ا يفِ ذَ فً الَ ارِ خِ صَ َمْ اءِ األْ هَ قَ نْ فُ مِ
 ْ ــاةً ملَ امَ شَ نْهُ بَحَ عَ انِ فَذَ دَ لَ هُ وَ لِدَ لَ وْ وُ لَ قال اإلمام النووي يف «املجموع»: «...وَ

.(٢)«... ةُ يقَ قِ عَ لْ الْ ْصُ حتَ
فــإن كان الترشيك يف العقيقة -وهي جنس واحد- مل جيزئ فيه الترشيك مع 

ن باب أَوىل أال جيزئ يف اجلنسني املختلفني. احتادمها يف اجلنس، فمِ
لِدَ  وْ وُ » لَ بَابِ عُ حِ «الْ ْ يفِ رشَ قــال ابن حجر اهليتمي يف «الفتاو الكــرب»: «وَ
امَ يفِ  ــنَّةِ كَ لُ السُّ َا أَصْ تَأَدَّ هبِ ْ يَ ، ملَ ــاةً امَ شَ نْهُ بَحَ عَ - فَذَ ةٍ دَ احِ وْ يفِ بَطْنٍ وَ لَ انِ -وَ دَ لَ ــهُ وَ لَ

ا»اهـ.  فً الَ لَمُ فِيهِ خِ : الَ أَعْ ِّ ربَ بْدِ الْ الَ ابْنُ عَ قَ هِ، وَ ِ ريْ غَ » وَ وعِ مُ «املَْجْ
ا  هُ إذَ َنَّ ؛ ألِ ىلَ نْ بَابٍ أَوْ ةِ مِ يقَ قِ عَ الْ يَّةِ وَ حِ ُضْ لُ يفِ األْ اخُ ي التَّدَ ْزِ هُ الَ جيُ نَّ لَمُ أَ عْ ا يُ َذَ هبِ وَ
.(٣)« ابِ وَ لَمُ بِالصَّ اىلَ أَعْ عَ تَ هُ وَ انَ بْحَ اَهللاَُّ سُ ، وَ فِهِ تِالَ عَ اخْ ىلَ مَ أَوْ نْسِ فَ ادِ اجلِْ َ عَ احتِّ تَنَعَ مَ امْ

.ا: وألن مقصود كل منهام خيتلف عن األخر رابعً
ويف ذلــك يقول ابن حجــر اهليتمي: «ألن كالً من األضحية والعقيقة ســنة 
مقصودة لذاهتا، وهلا ســبب خيالف ســبب األخر، واملقصود منها غري املقصود 

«التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد» (٣٩٦/١٠) طـ.(الفاروق احلديثة) القاهرة.  (١)
«املجموع برشح املهذب» النووي (٤٠٩/٨) طـ.(مكتبة اإلرشاد) جدة - السعودية.  (٢)

«الفتاو الفقهية الكرب» ابن حجر املكي (٢٣٩/٤) طـ.(دار الكتب العلمية) بريوت - لبنان.  (٣)
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ه  من األخر؛ إذ األضحية فداء عن النفــس، والعقيقة فداء عن الولد؛ إذ هبا نموُّ
ه وشفاعتِه»(١). وصالحه ورجاء بِرِّ

» يريد أنه إن مل  مسألة شــفاعته املقصود هبا: «مرهتن عن الشــفاعة لوالديه، يعني: إذا مات طفالً  (١)
، مل يشفع يف والديه، وقد ذكر ذلك مجاعةٌ كثر من أهل العلم: وهو مروي عن  يُعَق عنه فامت طفالً

عطاء، وتبعه عليه أمحد، وقد نقله احلليمي عن مجعٍ متقدمني عىل أمحد.
انظر: «معامل السنن» اخلطايب (٢٦٤/٤) رقم: [١٦٢٢] طـ.(دار الكتب العلمية) بريوت - لبنان.  

«رشح املشكاة» الطيبي.  
«الكاشف عن حقائق السنن» (٧٨/٨) طـ.(دار الكتب العلمية) بريوت - لبنان.  

«هتذيب الســنن» ابن القيم (٢٧٧/٢) طـ.(عطاءات العلم) الريــاض، «فيض القدير» املناوي   
(٥٣٦/٤) رقم [٥٨٢٠] طـ.(مكتبة مرص) القاهرة.

«هناية املحتاج إىل رشح املنهاج» الرميل (١٦٨/٨) طـ.(دار الفكر) بريوت - لبنان.  
يبيٌّ ال جمال ملعرفته إال بنص، بل  : وهذا األمر حيتاج إىل نص من القرآن والســنة؛ ألنه أمر غَ قلتُ  
 ، نَانِ َ ابْ اتَ يلِ دْ مَ هُ قَ : إِنَّ ةَ رَ يْ رَ َيبِ هُ لْتُ ألِ : قُ الَ ، قَ انَ سَّ نْ أَيبِ حَ إن ظاهره خيالف ما ورد يف الصحيح: عَ
 ، مْ : نَعَ الَ : قَ الَ انَا؟ قَ تَ وْ نْ مَ نَا عَ سَ يثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُ دِ ولِ اهللاِ  بِحَ سُ نْ رَ ثِي عَ َدِّ امَ أَنْتَ حمُ فَ
امَ  هِ - كَ : بِيَدِ الَ بِهِ - أَوْ قَ ذُ بِثَوْ يَأْخُ هِ -، فَ يْ وَ : أَبَ الَ - أَوْ قَ اهُ مْ أَبَ هُ دُ ى أَحَ تَلَقَّ ، يَ َنَّةِ يصُ اجلْ امِ عَ مْ دَ هُ ارُ غَ «صِ
» رواه مسلم  َنَّةَ اهُ اجلْ أَبَ هُ اهللاُ وَ لَ خِ دْ تَّى يُ ي حَ نْتَهِ : فَالَ يَ الَ ى - أَوْ قَ تَنَاهَ ا، فَالَ يَ ذَ بِكَ هَ وْ ةِ ثَ نِفَ ذُ أَنَا بِصَ آخُ

[٢٦٣٥]. وهذا عىل عمومه [إن قلنا أن هذه شفاعة].
ه بعض أهل العلم كالم اإلمام أمحد، ومن ذلك:  وقد وجَّ  

ى من الصحابة  قال الطيبي: أقول: «وال ريب أن اإلمام أمحد ما ذهب إىل هذا القول إال بعد ما تلقَّ  
سن الظن به».  تلقى كالمه بالقبول وحيُ والتابعني، عىل أنه إمام من أئمة الكتاب، جيب أن يُ

«الكاشف عن حقائق السنن» (٧٨/٨) طـ. (دار الكتب العلمية) بريوت - لبنان.  
، الَ  بَتَ فِيهِ قِيفٍ ثَ نْ تَوْ هُ إالَّ عَ لْ قُ ْ يَ ىلَ أَنَّــهُ ملَ لُّ عَ ــنَّةِ تَدُ تُهُ بِالسُّ اطَ إِحَ قال الرميل يف «هناية املحتاج»: «وَ  
.....». «هناية املحتاج» (١٦٨/٨) .              = َدَ ىلَ أَمحْ نيَ عَ مِ دِّ تَقَ ْعٍ مُ نْ مجَ يُّ عَ َلِيمِ هُ احلْ لَ قَ دْ نَ قَ يَّامَ وَ سِ
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يبي، حيتــاج إثباته إىل دليل، وإحاطة اإلمام أمحد إمام أهل الســنة  =قلت: وعــىل كل فهو أمر غَ  
بالســنة، ال تقتيض  أنه قاله عن توقيف كام ال خيفى، وقد تعقب ابن القيم هذا القول يف «التحفة»، 

و«هتذيب السنن».
....» عىل أقوال: تِهِ يقَ قِ َنٌ بِعَ هتَ رْ مٍ مُ الَ لُّ غُ هذا وقد اختُلف العلامء يف معنى قول النبي : «كُ  

وي عن عطاء، وبه قال اإلمام أمحد: مرهتن عن الشفاعة لوالديه،  القول األول: «رهينة بعقيقته» فرُ  
. يعني: إذا مات طفالً

القول الثاين: معناه أنه مرهون بعقيقته، أي: بأذ شــعره، قال: والدليل عليه قوله: «فأميطوا عنه   
لَق به من دم الرحم، نقله اإلمام اخلطايب. عْ األذ»، وهو ما يَ

القول الثالث: حمبوس عن اآلفات؛ هبا.  
القول الرابع: أنه أراد بذلك أن سالمة املولود، ونشوؤه عل النعت املحبوب، رهينة بالعقيقة.  

ه من سعيه يف مصالح آخرته.  نْعُ القول اخلامس:  أن العقيقة ختليص له من الشيطان، ومَ  
القول الســادس: أنه كاليشء املرهون ال يتم االستمتاع به دون أن يقابل هبا؛ ألنه نعمة من اهللا عىل   

والديه، فال بد هلام من الشكر عليه.
ه. واملعنى: أنه كاليشء املرهون ال يتم االنتفاع واالستمتاع به دون فكِّ  

بِّه يف لزومها له وعدم انفكاكه منه، بالرهن يف  القول الســابع: أن العقيقة الزمة له، ال بد منها، فشُ  
يد املرهتن.

انظر هلذه األقوال: «معامل الســنن» اخلطايب (٢٦٤/٤) رقم: [١٦٢٢] طـ. (دار الكتب العلمية)   
بريوت - لبنان، «رشح املشــكاة» الطيبي الكاشــف عن حقائق الســنن (٧٧/٨ ٧٨) طـ. (دار 
الكتب العلمية) بريوت - لبنان، «هتذيب الســنن» ابن القيــم (٢٧٧/٢) طـ. «عطاءات العلم» 
الرياض، «سنن النسائي برشح السيوطي» (١١٨/٧) رقم: [٤٢٢٠] طـ. (دار الكتب العلمية) 
بريوت - لبنان، «فيض القدير» املنــاوي (٥٣٦/٤) رقم: [٥٨٢٠]  طـ.(مكتبة مرص) القاهرة، 

«هناية املحتاج إىل رشح املنهاج» الرميل (١٦٨/٨) طـ.(دار الفكر) بريوت - لبنان.
«سنن ابن ماجة برشح السندي» (٥٥٠/٣ ٥٥١) طـ.(دار الكتب العلمية) بريوت - لبنان.      

قلت: وأَوىل األقوال بالصواب - يف نظري -: أنه أراد بذلك أن ســالمة املولود، ونشــوؤه عل   
النعت املحبوب، وبِره -رهينةٌ بالعقيقة.

ر ما يشاء. بب غالبًا، أو ال، واهللا يقدِّ سَ فهو من جنس األخذ باألسباب التي قد ينتج عنها الـمُ  
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وبالقول بالتداخل يبطل املقصود من كلٍ منهام.....»(١).
؛  كامالً ا  دمً فيها  املرشوع  فكان  املولود،  فداء   جمر جارية  العقيقة  وألن  ا:  خامسً

.(٢) لتكون نفسٌ فداءَ نفسٍ
اجلواب عن أدلة املخالف:

اســتدالهلم: أهنام عبادتان من جنــس واحد، وهي إراقــة الدماء، فيقبالن   : أوالً
الترشيك، والعبادات إذا كانت من جنس واحد قبلت التداخل والترشيك.

وهلذا نظائر يف الرشع، ومن ذلك:
لو اجتمع العيد واجلمعة فإنه يكفي هلام غسل واحد.

اجلواب من وجوه: 
الوجــه األول: أنه ال يلزم من كــون العبادات من جنس واحــد، أهنا تقبل 
التداخل، فال تداخل بني ســنة الصالة وفريضتها باالتفاق، وال تداخل بني ســنة 

قبلية -يقضيها يف صالة- وسنة بعدية.
الوجه الثاين: هذا اإلحلاق فيه نظر؛ ألن مبنــى الطهارات عىل التداخل، فال 

يُقاس هبا غريها (٣).

«الفتاو الفقهية الكرب» ابن حجر املكي (٢٣٩/٤) طـ.(دار الكتب العلمية) بريوت - لبنان.  (١)
«حتفة املودود بأحكام املولود» ابن القيم ص[١١٨] طـ.(دار عامل الفوائد) جدة - السعودية.  (٢)

«حتفة املحتاج برشح املنهاج» اهليتمي (٤٢٩/٩) طـ.(دار الفكر) بريوت - لبنان.  (٣)
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الوجه الثالث: جواز حصول عبادتني بنية واحدة إنام أجازه مَن أجازه من أهل 
وها من قبيل الوسائل ال املقاصد، أو من قبيل األدنى الذي يندرج  دُّ العلم؛ ألهنم عَ
حتت األعىل: كام لو نو بغســله رفعَ احلدث األصغر واألكرب، أو نو بالغســل 
ا لذاته فال يقبل هذا االشــرتاك  رفع اجلنابة وغســل اجلمعة، وأما ما كان مقصودً

والتداخل، واألضحية والعقيقة من جنس املقصود لذاته.
ثانيًا: استدالهلم: أن هذه العبادات، وإن اختلفت صورهتا فهي يف املعنى واحد؛ إذ 
املقصود من هذه اإلراقات التقرب إىل اهللا، وما كان هذا شــأنه فهو يف حكم 

اجلهة الواحدة.
اجلواب:

سبق اجلواب عن ذلك يف اجلواب عن االستدالل األول هلم.
ـق ملقاصد الرشيعة وروحها من  ثالثًا: مما يُســتدل به هلم: بأن هذا القول هو املوافـِ

التيسري عىل الناس.
اجلواب من وجوه:

الوجــه األول: ال يلزم من كون القول أيرس، أن يكــون هو مراد اهللا ؛
ألن التيسري ينقسم إىل قسمني:

القسم األول: تيسري اعتربه املرشع (فهذا تيسري معترب، معمول به).
القسم الثاين: تيسري مل يعتربه املرشع (فهذا تيسري غري معترب، غري معمول به).
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وإذا نظرنا إىل التيســري يف اجلمع بني األضحية والعقيقة، لوجدناه أقرب إىل 
ا؛ ألن كل عبادة منهام مقصودة لذاهتا. التيسري غري املعترب رشعً

ا لبيَّنه لنا نبينا ؛ فهو  وألنه لو كان اجلمعُ من التيســري املعترب رشعً
أرفق األمة باألمة، وأنصح األمة لألمة، وقد سبق وبيَّنَّا ذلك(١). 

الوجه الثاين: بل األيرس عدم اجلمع، ووجه ذلك:
أن الذبح يتعلق باثنني: 

األول: الذي يضحي، أو يعُق.
الثـاين: املنتفع باللحم من: فقري، ومسكني، وغريمها(٢) .

فأما األول: ( الذي يضحي، أو يعق ) فال عُرس عليه؛ ألنه له حاالن:
ا: احلال األوىل: أن يكون مورسً

مَن  ن من ذبح ذبيحتني (أضحية وعقيقة) فهو خري له {وَ ا، ومتكَّ لو كان مورسً
 ، نَّةً }  فهو زيادة يف الطاعات واحلسنات، ونَرشَ سُ لِيمٌ ــاكِرٌ عَ إِنَّ اهللاََّ شَ ا فَ ً ريْ عَ خَ تَطَوَّ

وقد يُقتد به يف ذلك، ونَفَع املسلمني....إلخ. 
فكان هذا هو األيرس له.

انظر: ص[٢٠].   (١)
ألنه له أن يأكل منها ويتصدق، وهيدي لفقري أو غني.  (٢)
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احلال الثانية: إن كان ال يملك إال شاة واحدة:
ا: ألنه غري مطالب باالثنني  - باألضحية والعقيقة - وإنام  فال عُرس عليه أيضً

ا(١) بواحدة فقط، فكان هذا هو األيرس له. يُطالب استحبابً
وأما الثاين: (املنتفع باللحم من: فقري، ومسكني، وغريمها):

فعدم اجلمع أيرس وأوســع له؛ ألنه ســيرتتب عىل عدم اجلمع بني األضحية 
مَّ سيســتفيد الفقري واملسكني وغريمها باللحم، وهذا  ن ثَ والعقيقة كثرةُ اللحم، ومِ

أوسع وأرفق وأيرس هلم. 
ا: مما يُســتدل به هلم: بأن األصل اجلواز، وال ســيام وهــي عبادات من جنس  رابعً

د النهي عن ذلك.  واحد، ومل يرِ
اجلواب: 

ال نوافق عىل أن األصل اجلــواز؛ ألن كالً منهام عبادة مقصودة لذاهتا، وألن 
النبــي    مل يبني اجلواز وهــو أيرس، ثم ال يلزم من عــدم ورود النهي 

اجلواز.

وباهللا التوفيق.

قلنا: اســتحبابًا؛ للتاكيد عىل التيسري، وألن القول باالســتحباب هو قول اجلمهور يف األضحية   (١)
وكذلك العقيقة. 
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اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني:
القول األول: 

ال جتزئ عن أحدمها.
وهذا قول الشافعية  - عىل وفق املعتمد عند ابن حجر -(١).

  وْ نَوَ هُ لَ نَّ ابِ أَ حَ َصْ األْ مِ املَْتْنِ وَ الَ ــرُ كَ ظَاهِ قال اهليتمي يف «حتفة املحتاج»: «وَ
ــنَّةٌ  امَ سُ نْهُ َنَّ كُال مِ ؛ ألِ رٌ وَ ظَاهِ هُ امَ وَ نْهُ ةٌ مِ دَ احِ لْ وَ ْصُ ْ حتَ ، ملَ ةَ يقَ قِ عَ الْ يَّةَ وَ حِ ُضْ ــاةٍ األْ بِشَ
 ، ةُ َاصَّ ةُ اخلْ يَافَ ةِ الضِّ يقَ قِ عَ نَ الْ مِ ، وَ ةُ امَّ عَ ةُ الْ يَافَ يَّةِ الضِّ حِ ُضْ دَ بِاألْ صْ قَ َنَّ الْ ألِ ، وَ ةٌ ــودَ صُ قْ مَ

.(٢)«.... أْيتِ امَ يَ ائِلَ كَ سَ انِ يفِ مَ تَلِفَ ْ ُامَ خيَ َهنَّ ألِ وَ
القول الثاين: 

أهنا جتزئ عن أحدمها. وهو رواية عن أمحد(٣).
قال ابن القيم يف «حتفة املودود»: «وهذا يقتيض ثالث روايات عن أيب عبد اهللا:

«حتفة املحتاج برشح املنهاج» اهليتمي (٤٢٩/٩) طـ.(دار الفكر) بريوت - لبنان.  (١)
املصدر السابق.   (٢)

«حتفة املــودود بأحكام املولــود» ابن القيــم ص[١٢٦-١٢٧] طـ.(دار عــامل الفوائد) جدة -   (٣)
السعودية.
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إحداها: إجزاؤها عنهام.
والثانية: وقوعها عن أحدمها.

والثالثة: التوقُّف(١). 
.وقول الشافعية أقو : قلتُ

واهللا أعلم.
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وهذه املسألة اختلف فيه العلامء:
القول األول:

م العقيقة. يقدِّ
وهذا قول بعض املالكية(٢).

القول الثاين:
م العقيقة، وإال فاألضحية؛ ألهنا آكد، وهذا قول  إن رجى أضحيةً يف تالييه قدَّ

بعض املالكية (ابن رشد)(٣).

املصدر السابق.  (١)
«مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل» ، احلطاب (٣٩٣/٣) طـ.(دار الكتب العلمية) بريوت - لبنان.  (٢)

املصدر السابق.  (٣)
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القول الثالث:
يقدم األقدم منهام زمنًا. 

قلت: وهذه املسألة فرع عىل أصل، وهو:
�����؟!�� ������ DF8 $� -

وقد اختلف العلامء يف حكمهام:
( أ ) فمن العلامء مَن قال بوجوهبام.

(ب) ومــن العلامء مَن قال باالســتحباب، وأهنام من الســنن املؤكدة، وهذا قول 
.( دُّ اجلمهور (وهو األصوبُ واألسَ

وجواب املسألة املذكورة: 
م الواجب عىل املســتحب؛ ألنه أعىل منه،  مَن قــال بالوجوب يف أحدمها قدَّ

م عليه باالتفاق. قدَّ ومُ
ن قال فيهام بقول اجلمهور  -أهنام سنة مؤكدة-  فأهيا يقدم؟ وأما مَ

أقول -واهللا أعلم-: يف هذه املســألة اخلالف الذي أرشنا إليه، واألقرب -يف 
نظري، وأسأل اهللا أن يوفقني إىل مراده-:

يقدم األضحية عىل العقيقة. 
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: أن اخلالف يف وجوب األضحية أقو من اخلالف يف العقيقة. أوالً
فاألضحية واجبة عند مجاعة من العلامء، فهي واجبة عىل املقيم القادر، وهذا 
بيعة)،  ري، واألوزاعي، واللَّيث، ورَ بي، والثَّوْ عْ د، ومكحول، والشَّ اهِ مذهب: (جمُ
وبه قال أبو حنيفة ومالك يف رواية، وأمحد يف رواية، ورجحه شــيخ اإلســالم ابن 

تيمية.
وهي سنة مؤكدة عند مجاهري العلامء.

بينام العقيقة ســنة عند عامة العلامء، وقال بوجوهبا: احلسن، وداود، وأمحد يف 
رواية.

ثانيًــا: ألن األضحية وقتها أضيق، لكن العقيقة أوســع  - عىل اخلالف املشــهور
فيه-(١).

م. وما كان وقته أضيق فيُقدَّ

واهللا أعلم،       

وباهللا التوفيق.       

ها باألسبوع األول  ويف املســألة خالف مشــهور: فمن العلامء مَن مل جيعل هلا حدا، ومنهم مَن حدَّ  (١)
ها باألسابيع األُول الثالثة، ومنهم  ها باالسبوع األول والثاين، ومنهم مَن حدَّ فقط، ومنهم مَن حدَّ
ها بســن البلوغ،.......... وغري ذلك من األقوال، وعىل كل األحوال فوقتُها أوسعُ من  مَن حدَّ

األضحية. 
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ا عبده  احلمــد هللا رب العاملني، وأشــهد أن ال إله إال اهللا، وأشــهد أن حممدً
 . ورسوله

أما بعد:
هذا ما تيرسَّ لنا مجْعه يف هذا الباب، فاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات.

ا  فِّقَ إىل مراده القويم، وأن جيعله خالصً وأســأل اهللا الكريم أن جيعلني ممن وُ
لوجهه الكريم، ويقبله من عبده املسكني، وينفع به املسلمني؛ إنه جواد كريم.

ونسأله تعاىل: 
نا  ــكَ سِّ مَ ــنَّة، وأن جيمعنا عىل ما يرضيه عنا، وأن يُ أن حيييَنا عىل التوحيد والسُّ

ا بحبله املتني ورصاطه املستقيم. مجيعً
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ونسأله تعاىل: 
مة؛ وأن يتوب علينا  أن يرفع عن بالدنا وبالد املسلمني: الوباء، والبالء، والغُ
لنتوب، وهيدينا إىل مراضيه، ويعتق رقابنــا من النار؛ إنه باإلجابة كفيل، وهو عىل 

كل يشء قدير، وهو حسبنا ونِعم الوكيل. 

    

 اخلميس/ الثاين عرش من ذي القعدة (١٤٣٦هـ ) 
 املوافق: ١٧ سبتمرب ٢٠١٥ م

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





���٣٥ ا���� �� ا�
	�� وا������

مقدمة املصنِّف عفا اهللا عنه .................................................. ٥
٨ .......................................... حكم اجلمع بني األضحية والعقيقة
٨ .............................................................. صورة املسألة:
٨ ............................................................... القول األول:
الدليل األول:.............................................................. ١١
١٢ .............................................................. الدليل الثاين:
١٢ ............................................................. الدليل الثالث:
الدليل الرابع:.............................................................. ١٣
١٣ ..............................................................  القول الثاين:
١٥ ...................................................................... تنبيه: 
الدليل األول:.............................................................. ١٦

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





��� ا���� �� ا�
	�� وا������ ٣٦

١٦ .............................................................. الدليل الثاين:
١٧ ............................................................. الدليل الثالث:
الدليل الرابع:.............................................................. ١٧
الدليل اخلامس:............................................................ ١٧
سبب اخلالف يف هذه املسألة:............................................... ١٧
١٨ .................................................................. الرتجيح:
٢٨ ...................................................................... فرع: 
مسألة:..................................................................... ٢٩
٣٢ ..................................................................... اخلامتة 
٣٥ ................................................................... الفهرس
٣٧ ............................................................. رَ للمؤلف دَ صَ
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شكِلة يف القدر. ١- أسئلة مُ
ر يف أحكام عاشوراء واملحرم. ٢- اجلامع املحرَّ

٣- عالمات القول الشاذ- بني التأصيل والتطبيق.
٤- أصول أهل السنة واجلامعة يف صفات اهللا عز وجل.

٥- قواعد وضوابط تأصيلية يف التكفري وتوحيد األلوهية.
٦- أصول الفرق املخالِفة ألهل السنة واجلامعة يف الصفات.

٧- الرد عىل شبهات مَن أباح املوسيقى واألغنيات.
٨- حترير املسائل واألقوال يف صيام الستة من شوال.

٩- مسائل فقهية مهمة يكثر السؤال عنها.
١٠- املعونة يف حكم إخراج زكاة الفطر معكرونة.

ُّ يف االحتفال باملولد النبوي. ١١- القول اجلَيلِ
١٢- اللمعة يف حكم اجتامع العيد مع اجلمعة.
١٣- خالصة الكالم يف إفراد السبت بالصيام.

١٤- الدرر البهية من حياة ابن تيمية.
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١٥- القول املبتوت يف حكم صالة اجلمعة يف البيوت.
١٦- مكايد الشيطان.

١٧- حكم الصيام بعد منتصف شعبان.
١٨- االختصار يف أحكام االنتحار.

١٩- هل جيوز للمرأة أن تصوم الســتة من شــوال قبل قضاء ما عليها من 
رمضان؟

٢٠- كيف أخشع يف صاليت؟
٢١- أحكام فقهية مهمة لقارئ القرآن يف شهر رمضان. 

٢٢- فقه األضحية (رشح متن الغاية والتقريب).

٢٣- رشح كتاب الصيام (رشح عمدة األحكام).
٢٤- عيد األم بني الوهم واحلقيقة.

٢٥- كنوز مهجورة.
٢٦- أسباب الفرح يف رمضان.

٢٧- خدعوك فقالوا.
٢٨- ١٠٠ سبب ملغفرة الذنوب.

٢٩- حوار مع مسلمة.

��� ا���� �� ا�
	�� وا������ ٣٨
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���٣٩ ا���� �� ا�
	�� وا������

٣٠- خمالفات تقع فيها النساء.
٣١- خمالفات يقع فيها الرجال.

٣٢- حكم اجلمع بني األضحية والعقيقة.
٣٣- كيف أتدبر القرآن؟

٣٤- حكم االحتفال والتهنئة بالكريسامس.
٣٥- رسالة لكل مريض: (ال حتزن).

٣٦- فضل تالوة القرآن.
٣٧- رسالة إليك أخي التاجر!
٣٨- املخترص يف مسائل القدر.

نة.  ٣٩- فضل املطر يف القرآن والسُّ
نا بنوء كذا وكذا). طِرْ ٤٠- االستسقاء باألنواء (حكم قول: مُ

٤١- فقه األضحية «رشح متن الياقوت النفيس».
٤٢- هل صالة التعقيب بدعة؟ (حكم صالة التعقيب).

٤٣- أحكام زكاة الفطر «رشح عمدة األحكام» تعليق وحتقيق.
٤٤- رقائق رمضانية.

٤٥- خمترص أحكام الصيام بالدليل والربهان.
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��� ا���� �� ا�
	�� وا������ ٤٠

٤٦- رشح كتاب األطعمة من ( بلوغ املرام ).
٤٧- املغني املفيد يف علم التوحيد (متن جامع لعقيدة أهل السنة واجلامعة).

٤٨- سلسلة فوائد علمية.
٤٩- تفسري آية الكريس.

٥٠- تفسري سورة الفاحتة.
٥١- رشح املنظومة البيقونية.

وغري ذلك بحول اهللا وفضله(١).

غالب هذه الكتب: ما بني مطبوع ورقي، أو إلكرتوين، وهو متوفر عىل الشبكة العنكبوتية، ومنها   (١)
قِلةٌ ما بني (حتت الطبع والتجهيز، أو عندي حتى ييرس اهللا ظهورها) واهللا املوفق.
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