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 ] باب اهلدي [ :-رمحه هللا تعاىل  -قال 

تقدم معنا بيان مجلة من املسائل واألحكام  ] باب اهلدي [: -رمحه هللا  -يقول املصنف 
مبا يهدى إىل البيت، وبينا هدي التمتع وذكرنا ما ورد فيه من النص يف أول الباب السابق يف املتعلقة 

 .-رمحه هللا  -احلديث الذي أشار إليه املصنف 

أي: ما يهدى إىل البيت. واهلدي يكون واجبًا كما يف التمتع  ] باب اهلدي [ويف قوله: 
وإىل احلرم هدياً من هبيمة  8تبعث إىل بيت هللا والقران ويكون سنة مستحبة، والسنة املستحبة: أن 

األنعام إباًل أو بقرًا أو غنمًا تذبح يف داخل حدود احلرم وتكون طعمة للمساكني وصدقة عليهم، 
، وهي سنة ولألسف أضاعها املسلمون خاصة يف هذا ,وهذا من أجل ِّ القرب وأحبها إىل هللا 

الزمان فهم ال يعرفون اهلدي إال يف التمتع والقران، وأما أن يهدي اإلنسان إىل البيت العتيق هدياً 
فيُنحر إذا كان إباًل أو يُذبح كالبقر صدقة  –فينوي به التقرب هلل  -أي: إىل احلرم  -بالغ الكعبة 

 ۀ ژفهذا من شعائر هللا اليت أشعر هللا بتعظيمها كما قال تعاىل:  8 وطعمة للفقراء تقربًا هلل

وكانت العرب يف   ژ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ  ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ
جاهليتها اجلهالء وضاللتها العمياء ال تتعرض لإلبل وال للبقر وال للغنم إذا كانت هديًا للبيت، 

نوع من البهائم مهدًى إىل البيت حتاشوه؛ وكانوا مع وجود السلب والنهب واالعتداء إذا رأوا هذا ال
العاجلة أو اآلجلة أو مها معاً، فهذه من شعائر  8ألنه قل أن يتعرض له أحد فيسلم من نقمة هللا 

  ژ ے ے ھ ھ ھ  ھ ہ ہ  ہ ژهللا، قال بعض أئمة التفسري يف قوله تعاىل: 
قالوا: "شعائر هللا" كل شيء أشعر هللا بتعظيمه، فاهلدي يكون سنة مستحبة ويكون واجباً، فإذا  
كانت عند اإلنسان قدرة اشرتى من هبيمة األنعام إباًل أو بقرًا أو غنمًا وبعث هبا إىل احلجاج إذا  

ه يف ماله ويعظم يبارك ل 8كان ال يستطيع احلج وجعلها صدقة وطعمة للفقراء واملساكني، فإن هللا 
له يف أجره وجيزل له يف مثوبته؛ ألن هذه من الشعائر العظيمة والسنن اليت ينبغي إحياؤها فال بأس 
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على املسلم إذا أراد احلج أن يأخذ معه هدياً زائداً على اهلدي الواجب، فإذا كان عليه دم يف متتع أو 
ن يُنحر مئة بدنة يف حجة الوداع، فنحر منها حنر وأمر أ Uقران أخذ معه دمًا زائداً؛ ألن رسول هللا 

أن يذبح  Wثالثاً وستني بدنة بيده الشريفة صلوات هللا وسالمه عليه على القول الصحيح وأمر عليا  
سبعة وثالثني تتم املئة، ومن املعلوم أن اهلدي الذي حنره عليه الصالة والسالم يف حجة الوداع أغلبه 

عظ م هذا البيت وشر فه وكر مه  8، وهللا 8 هللا وتعظيمًا لشعائر هللا وأكثره كان صدقة وتقربًا إىل
 ,وجعل له مكانة عظيمة يف قلوب عباده امتحانًا وابتالًء واختبارًا ومن ذلك أن التقرب إىل هللا 

بنحر اهلدي فيه يكون رمحة جبريان البيت ورفقًا بالفقراء واملساكني يف احلرم، ولذلك قال تعاىل: 

وجعل الدماء الواجبة جيب   ژ ڭ   ڭ ۓ ۓ         ے ے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ ہژ
حنرها وذحبها يف داخل حدود احلرم؛ ألن هذا يوسع على سكان مكة ويرفق هبم، وهذا ال شك هو 

شر ف البيت وشرف جريانه وأكرمهم هبذه املكرمة، فاهلدي سنة  8السنة وهذا هو اهلدي أن هللا 
رمحة  -يمة األنعام من اإلبل والبقر والغنم يف قول مجاهري أهل العلم من السنن ويكون اهلدي من هب

اهلدي وفعله على سبيل الوجوب وفعله على سبيل الندب  U، وقد فعل النيب -هللا عليهم 
لكي  Wفبعث أبابكر  -عليه الصالة والسالم  -واالستحباب، ففي السنة التاسعة حيث مل حيج 

  Uقالئد هدي رسول هللا  -رضي هللا عنها  -ي ففتلت عائشة يقيم للناس حجهم بعث معه اهلد
 .-رمحه هللا  -كما سيأتينا يف احلديث الذي سيذكره املصنف 

أي: يف هذا املوضع سأذكر لك مجلة من  ] باب اهلدي [: -رمحه هللا  -يقول املصنف 
 اليت تشتمل على بعض أحكام اهلدي ومسائله. Uأحاديث رسول هللا 
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ورضي  Uهذا احلديث الشريف اليت ترويه أم املؤمنني الصديقة بنت الصديق حب رسول هللا 
ى مشروعية اهلدي وهو ، وهذا يدل علUهللا عنها وأرضاها، بينت أهنا فتلت قالئد هدي رسول هللا 

فيه  [ فتلت ]. وقوهلا: Uحمل إمجاع؛ لثبوته بدليل الكتاب والسنة القولية والفعلية من رسول هللا 
دليل على مشروعية خدمة املرأة لزوجها وإعانتها لبعلها خاصة فيما يرضي هللا رهبا فتعينه على كل 

ليت تكون فيه حينما يكون الزوج معيناً ، وما أبركه من بيت وأعظم الربكة ا8شيء يقربه إىل هللا 
رضي هللا  -، وانظر إىل أم املؤمنني 8لزوجته على طاعة هللا والزوجة معينة لزوجها على طاعة هللا 

حىت يف أمور دينه، ولذلك ثبت يف الصحيح عنها  Uكيف كانت تتفقد حاجة رسول هللا   -عنها 
سواكه وطهوره فيبعثه هللا من الليل ما شاء" فكانت ختدم  Uأهنا قالت: "كنت أعد لرسول هللا 

 وتقوم على شأنه وحاله، وهذا كمال للزوجة وأعظم ألجرها وأكمل لرضى البعل عنها. Uرسول هللا 

فيه دليل على مشروعية القالئد و"القالئد" مجع  [ Uفتلت قالئد هدي النيب ] وقوهلا: 
اء كان يف عنق اآلدمي أو عنق البهيمة، والقالئد اليت فتلتها  قالدة، والقالدة: ما يوضع يف العنق سو 

كانت من العِّهن: من الصوف، كما جاء ذلك صرحيًا يف رواية البخاري يف الصحيح: "من عهن". 
والقالئد يشرع وضعها يف رقبة البعري ويف رقبة الشاة؛ لكي يكون دلياًل على أهنا من اهلدي إىل 

، وقد دل على مشروعية تقليد اهلدي دليل الكتاب والسنة  Uول هللا البيت، وكذلك فيه تأسٍ  برس

فذكر القالئد   ژ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ  ھ ہ ہ  ہ ژكما يف قوله تعاىل: 
إشارة إىل مشروعيتها وإقرار الشرع هلا، وكانت موجودة يف اجلاهلية فأقرها اإلسالم لكن أقرها قربة هلل 

 .,وطاعة هلل  8

مث أشعرها  Uقالت: فتلت قالئد هدي رسول هللا  -رضي هللا عنها  –عن عائشة  - 222] 
، مث بعث هبا إىل البيت وأقام باملدينة، فما حرم عليه شيء كان له -أو قلدهتا  -وقلدها 
 حالالً [.
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اإلشعار أصله مأخوذ من الشعار وهو العالمة،  [ فأشعرها] وقوهلا رضي هللا عنها وأرضاها: 
والشعار: العالمة اليت توضع على البهيمة، طبعًا بالنسبة لإلشعار يف مصطلح العلماء يكون جبرح 

بل البهيمة خاصة اإلبل؛ ألن مذهب مجهور العلماء على أن اإلشعار خاص باإلبل والتحمل يف اإل
أقوى فُيجرح سنام اإلبل مث ُيكشط الدم، واختلف العلماء بعضهم يقول: يكون يف صفحة السنام 
اليمىن، وبعضهم يقول: يف صفحته اليسرى، وبعضهم يقول: مطلقًا سواء كان يف اليمىن أو كان يف 

ى أنه ال بأس اليسرى، فيجرح السنام إما باخلدش اليسري بسْلته باملدية والسكني وحنوها، ومنهم من ير 
بالطعن ولو كان قلياًل يعين يف داخل السنام، إال أن بعض العلماء شددوا يف املبالغة فيه؛ ملا فيه من 
األذية واإليالم والتعذيب للحيوان، وهذا اإلشعار والتقليد طبعًا فيه تفصيل: إذا كان اإلنسان معه 

 Uإال يف امليقات؛ ألن رسول هللا  هدي حلجه ويريد أن يسوقه معه فالسنة أن ال يقلد وال يشعر
أشعره هديه يف امليقات، وأما إذا كان يريد أن يبعث إىل مكة فيمكن أن يكون ولو يف بيته ولو كان 

ذكرت يف هذا احلديث أهنا قلدت  -رضي هللا عنها  -بيته قبل امليقات؛ ألن أم املؤمنني عائشة 
فبعثها عليه  -رضي هللا عنهما  -اليت بعثها، وجاء أيضًا يف حديث ابن عباس  Uهبائم رسول هللا 

الصالة والسالم من املدينة وكانت مع أيب بكر وقُلدت من املدينة ال من امليقات، وهذا يدل على 
 -الفرق بني التقليد يف حال النسك والتقليد إذا مل يرد اإلنسان النسك. واإلشعار اختلف العلماء 

فيه: مجهور العلماء على أن اإلشعار سنة وأنه يُفعل يف اإلبل وال بأس وال حرج يف  -م هللا رمحه
أنه  -عليه من هللا شآبيب الرمحات والغفران والرضوان  -ذلك، وحكي عن اإلمام أيب حنيفة النعمان 

اإلشعار؛ قال: "ال تشعر البهيمة" واختلف أصحابه فمنهم من قال: إن اإلمام أبا حنيفة مينع من 
ألنه تعذيب ومثلة يف احليوان، وقد هني عن تعذيب احليوان فتعارض عنده احلاظر وامليبح فقدم 
احلاظر، ومن فقهه يف اجلمع بني النصوص أنه قال: إذا كان املقصود من اإلشعار تعليم البهيمة فإن 

قليد ال جرح فيه وال إيالم التقليد يغين عن اإلشعار، فلما كان اإلشعار فيه جرح وإيالم ومثلة فإن الت
فيغين عن اإلشعار. وقال بعض أصحابه: إن أبا حنيفة مل ينكر أصل اإلشعار وإمنا أنكر تعذيب 
احليوان خاصة ممن ال حيسن اإلشعار فقال بالتضييق يف ذلك، خاصة وأن الناس ليسوا كلهم يضبط 
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لى التفضيل فكأنه يرى أن التقليد كرهه ع  -رمحه هللا  -ذلك. ومنهم من قال: إن اإلمام أبا حنيفة 
أشعر ناقة واحدة ومل يشعر غريها حيث سكت النص عن بقية النوق "اهلدي"  Uأفضل؛ ألن النيب 

فقالوا: إنه أشعر واحدة لكي يدل على املشروعية واجلواز وترك الباقي  Uالذي كان مع رسول هللا 
ق اإلمام أبو حنيفة غريه له سلف يف هذا من وقلده فدل على أنه ال ينبغي التوسع يف هذا، طبعًا واف

بعض العلماء املتقدمني، لكن املشهور حكاية اخلالف عنه، والصحيح ما ذهب إليه اجلمهور أن 
كما   8وأن هذا التعذيب يسري مغتفر؛ ملا فيه من القربة هلل  Uاإلشعار سنة ومن هدي رسول هللا 

وإتالف من البدن وأخذ من  8ربة وطاعة هلل أن اخلتان فيه إيالم وفيه تعذيب ومع ذلك هو ق
البدن، فهذا اإليالم ثبت به الشرع فحيث ثبت الشرع مبشروعية شيء فإننا نقول به وال نعول يف رده 
على أي اجتهاد أو على أي معارضة بل نقول: إن السنة ال تعارض فالنهي عن املثلة شرطه أن ال 

شرعًا فإهنا حممودة وليست مبذمومة، فال إشكال يف مشروعية  يكون مأذونًا هبا شرعاً، أما إذا أُذن به
 تقليد اهلدي وإشعاره من هذا الوجه.

بعث اهلدي وكان حالالً  Uبينت أن النيب  [ عليه شيء ] فما حرمقالت رضي هللا عنها: 
بكر مع أبيها أيب  -صلوات هللا وسالمه عليه  -وهذا يف السنة التاسعة من اهلجرة حينما بعث هديه 

فدل على مسألة فقهية وهي: أنك لو بعثت هديًا إىل مكة ومل  -رضي هللا عنها وعنه  -الصديق 
حتج فإنه ال حيرم عليك شيء وال تتشبه باحملرم، وهذه املسألة خالف فيها حرب األمة وترمجان القرآن 

متشبهًا باحلاج عبدهللا بن عباس، حكي عنه أنه كان يقول: من بعث هبدي إىل البيت ومل حيج يبقى 
حىت يُذبح وينحر اهلدي وذلك يوم النحر تشبيهًا له باحلاج، وهذا القول حكي عن ابن عمر على 
اختالف عنه يف ذلك، وعن جابر فيه رواية مرفوعة ولكنها ضعيفة، وفيه قول لطائفة من السلف 

يف الرواية، على اختالف عنه  -رمحهم هللا  -منهم جماهد وسعيد بن جبري وسعيد بن املسيب 
فهؤالء كلهم يقولون: أنك لو بعثت اهلدي وكنت غري متلبس بالنسك فإنك تتشبه باحملرم. 
والصحيح: ما ذهب إليه اجلمهور هلذا احلديث فإنه دال على رمحة هللا وتوسعة هللا وأنك إذا أهديت 

رضي هللا  - عائشة شيئًا إىل البيت يف احلج فإنك تبقى حالاًل ال حيرم عليك شيء؛ ألن أم املؤمنني
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مل حيرم عليه شيء أحله هللا له، وحكي عن ابن الزبري "عبدهللا بن  Uبينت أن رسول هللا  -عنها 
: أنه ذُكر له رجل رئي وقد لبس مالبس اإلحرام ومل حيج وقالوا -رضي هللا عنه وعن أبيه  -الزبري" 

"بدعة ورب الكعبة" أي: هذا  :Wله: ملِّ صنعت ذلك؟ قال: ألين بعثت باهلدي. فقال عبدهللا 
ذلك إنكاراً شديداً؛  Wما فعل ذلك وأنكر ابن الزبري  Uالذي فعله حدث يف الدين فإن رسول هللا 

 له. 8ألن السنة دالة على أنه ال حيرم على من أهدى إىل البيت شيئاً أحله هللا 


