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 .شرعُ وهذا ثاين ما ذكره من الذبائح اليت ت"والعقيقة":-رمحه اهللا-قوله 
ِمــا ـيـذبح بســبب اـلـوالدة تقرـبـا إىل اهللا تعــاىل، ومل ـيـأت: ، العقيقــة"والعقيقــة عــن اجلارـيـة":-رمحــه اهللا-قوـلـه  ً 

 فما يسميه الناس متيمة ليس له أصل يف كالم النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم، وقـد ،غري هذا االسم يف السنة
، »قـوقُالع أكـره إنـي«:  قـال،كر هذا االسم بني يديـه فكـره العقـوقُجاء أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذ

ــذا االســم يف قـول الـنـيب صــلى اهللا علـيـه وســلم  يـعـين ـمـا »ـتـهَيقِقَعِب نَهَرتــُمـ ـغـالم ـكـل«: لكـن الســنة ثابـتـة 
 .»هِسابع يوم في«والقطع   فالعق هو الذبح،يعق عنه، وهو الذبح

 لكـن ،نة يف حق الغالم واجلاريـةُ، وهو س" وعن الغالم شاتان،والعقيقة عن اجلارية شاة":-رمحه اهللا-قوله 
 . والغالم شاتان،اجلارية تكفي فيها شاة

 .ولو ذبح قبل ذلك أو بعد ذلك صح "يذبح يوم السابع":-رمحه اهللا-قوله 
 .ب فيها ما يطلب يف األضحية من األوصافلطُي: أي "كاألضحية":-رمحه اهللا-قوله 
يعــــين ختتلــــف يف أن املشــــروع يف العقيقــــة أن يطبخهــــا " ًإال أن يطــــبخ أجــــداال ويطعــــم":-رمحــــه اهللا-قوـلـــه 
عــدا ذلــك فهــي  التفــاؤل بالســالمة، ومــا: ً، يعــين دون أن يكســر منهــا عظمــا، قــالوا يف علــة ذلــكًأجــداال
 فـإن السـالمة ليسـت مرهونـة بصـفة التقطيـع، ؛أنـه يفعـل بالعقيقـة مـا شـاء مـن تقطيـع  والصواب.كالعقيقة

 . وال دليل على ذلك
 مـع أنـه ، مـا يتعلـق باهلـدي، مل يذكر يف هـذا البـاب، أو يف هـذا السـياق، وهـذا الفـرع-رمحه اهللا-واملؤلف 

 فهــي إمــا أن تكــون واجبــة، وإمــا أن تكــون ،ألصــق بــاحلج والعمــرة؛ ألنــه مــن األعمــال الــيت تكــون للحــاج
 . مستحبة

ْـمـنَف﴿:  لـقـول اهللا تعــاىل؛اجـبـة يف حــق املتمـتـعالو َتمـتـع َ َّ َ ِـبـاْلعمرة َ َ ْ ُ ِّاْلحــج َِإـلـى ِ َفـمـا َ َاستـيســر َ َ ْ َ َـمـن ْ ِاْلـهـدي ِ ْ َ﴾ 
 ، فلعلـه سـقط يف بعـض النسـخ ذكـر ذلـك، لكن املؤلف مل يـذكر ذلـك،، واملستحب لغريه]١٩٦ :البقرة[

 إذ إن اهلـدي مـن الواجبـات يف ؛ مـع أنـه اختصـار فيـه إخـالل،أو أن يكون االختصار محله على تـرك هـذا
ا يف احلج ويف العمرة علـى وجـه االسـتحباب  احلج للمتمتع، وهي من األعمال اليت يتقرب إىل اهللا تعاىل 

 بل ويكون يف غري احلـج ، بل يكون يف احلج، ويكون يف العمرة،ً فاهلدي ليس مقصورا على احلج،والسنية
ُبعث اإلنسان هديا ي بأن ي؛والعمرة   .ذبح يف مكة، ويوزع على فقراء احلرمً

 


