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 ١٩١٦ 

 

 

رضي هللا عنهما  -حديث أيب عبدالرمحن عبدهللا بن عمر  -هللا رمحه -ذكر اإلمام احلافظ 
وسنته يف حنر اإلبل، وقد اشتمل هذا احلديث على مسألة متعلقة  Uيف بيان هدي النيب  -وأرضامها 

 بنحر اهلدي، فناسب أن يذكره يف هذا املوضع. اشتمل هذا احلديث على أمور: 

 Uتعليم السنة والداللة على هدي رسول هللا وشدة عنايتهم ب Uأوهلا: حرص أصحاب النيب 
يف قوله  Uوسنته، فهم القوم ونعم القوم خيار هذه األمة وصفوهتا الذين حفظوا لنا هدي رسول هللا 

وفعله ومسته ودله ومجيع شأنه وأمره فحفظوه لألمة حفظًا تاما  كاماًل وبلغوه وأدوه، حىت كانوا ال يفرت 
 نصب يف الداللة على هذا اهلدي وهذه السنة.الواحد منهم وال يكل وال ي

هذا الصحايب اجلليل مر على رجل وهو ينحر بدنته وكانت الصفة اليت ينحر عليها بدنته 
يف  U، فما وسعه إال أن أمره ودله وأرشده إىل ما كان يفعله رسول هللا Uخمالفة هلدي رسول هللا 

فرضي  [ Uسنة حممد  - مقيدةويف رواية:  - معقولة] ابعثها قياماً : Wحنره لبدنه وهديه فقال له 
هللا عنه وأرضاه. وانظر إىل أسلوبه وطريقة توجيهه ونصحه للرجل مل يعنفه ومل يشتمه ومل حيتقره ومل 
ينقص من قدره، ولكن أمره باهلدي والسنة، وهذا يدل على أن املنبغي ملن ينصح الناس ومن يرشد 

اللة على احلق واإلرشاد إىل الصواب وحتبيب ذلك إىل قلوب الناس الناس أن يعتين باألهم وهو الد
وتقريبهم منه، وأن يكون يف قوله وفعله وداللته ما يدل على شفقته وحبه للخري للناس، فما كان 

، نعم ما سبه وال Uيأمرون وال ينهون إال وهم مقتفون هدي رسول هللا  Uأصحاب رسول هللا 
رضي هللا عنه  -. هذا معاوية بن احلكم Uنه تعلم ذلك من رسول هللا شتمه وال حقره وال آذاه؛ أل

دخل يف صالته فعطس رجل من القوم فشمته فرمقه الصحابة حىت لطخوا على أفخاذهم  -وأرضاه 
رضي هللا عنه  -قال معاوية  Uيسكتوه، فقال يف أثناء الصالة: "واثكل أماه" فلما سلم النيب 

وهللا ما شتمين وال كهرين، ولكن قال: )  Uرأيت معلمًا كرسول هللا : "فبأيب وأمي ما -وأرضاه 

أتى على رجل قد  -رضي هللا عنهما  –عن زياد بن جبري قال: رأيت ابن عمر  - 222] 
 [. Uأناخ بدنته فنحرها، فقال: ابعثها قياماً مقيدة، سنة حممد 
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 ١٩١٧ 

أيكم قال كذا وكذا؟ ( فقلت: أنا يا رسول هللا، قال: ) إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من  
كالم الناس (" احلديث، فعلم عليه الصالة والسالم وهدى ودل وأرشد وبصر الناس باخلري ومع ذلك 

 -عليه الصالة والسالم  -ق وال سب الناس وال شتمهم، ولذلك جاء يف صفاته ما نف ر أحداً من احل
. -صلوات هللا وسالمه عليه  -أنه ما كان سباباً وال شتاماً وال صخاباً وال لعانًا ولكن رمحة للعاملني 

يف هذا دليل على أن اإلبل تنحر  [ U] ابعثها قائمة سنة حممد : Wفقال له عبدهللا بن عمر 

  ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ژقال:  -تعاىل  -ة معقولة يدها اليسرى؛ ألن هللا قائم

أي: قائمة، ويف قراءة ابن   ژ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ژاآلية، فقوله:   ژ ۆ ۆ ۇ
مسعود: }صواٍف { فهذا كله يدل على أن األصل يف اإلبل أن تنحر قائمة، والنحر والذبح صفتان 
يف التذكية، فاإلبل تنحر والغنم تذبح، ولذلك السنة يف الغنم: أن ُتضجع على شقها األيسر وأن 

ضعان: موضع للنحر وموضع للذبح، يذحبها خبالف اإلبل فإهنا تكون قائمة. وأما البقر ففيها مو 
من أحلق البقر باإلبل فقال: يُفعل  -رمحهم هللا  -ولذلك ميكن حنرها وميكن ذحبها. ومن أهل العلم 

هبا ما يُفعل باإلبل فتنحر قائمة معقولة. ومنهم من قال: يفعل هبا ما يفعل بالغنم فالسنة فيها 
ة بصفة الذبح يف باب الذبائح واألضاحي حيث الذبح. وسيأيت تفصيل هذه املسائل؛ ألهنا متعلق

يف كيفية الذكاة، واملقصود هنا  Uهناك الصفة الواردة عن رسول هللا  -رمحه هللا  -سيذكر املصنف 
 .Uالداللة على اهلدي والسنة الواردة عن النيب 

اإلبل والغنم فهذه تذكى قائمة وهي اإلبل، وهذه تذبح  بني 8قال بعض العلماء: فرق هللا 
  8أعلم وأحكم، وال شك أن الصفتني فيهما رفق بالبهيمتني، فاهلل  8وهي مضطجعة، وهللا 

كتب اإلحسان على كل شيء، ففي ذلك رمحة كما ذكر بعض أهل العلم وقالوا: إن ذلك أرفق 
إن شاء هللا  -من األخطاء يف التذكية بالنحر والذبح بالبهيمة وأيسر هلا. وينبه على األمور اليت تقع 

 يف كتاب الذبائح، نسأل هللا تعاىل أن ييسر ذلك مبنه وكرمه. -


