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فههًا  بكهم ومرح، ها فه  ، بسم اه الرحمن الرحيم، الحمده، والصاة والسام على رسوله وعلى آلهه وحهح،ه، أمها بعهد
ا ف  مادة الفقه، و ، على ش،كة الطريق إلى اه، ًذا المستوى الرابع، "بصائر"دورة   .باب "العقيقة"مع
 

ا العقيقةتعريف   لغة  واحطاح 
هها  أو مههن طلههق علههى ال ههرمة الحمههراج مههن ايحجههار الكريمههة، ت  ت   غههة والعقيقههة فهه  الل طلههق علههى شههعر المولههود مههن ال

هد حلهق شهعر وجمعها عقائق، ثهم  "العقيقة الشعر الذي على المولود"، قال أبو ع،يد  ال،هائم العهرب سهم ا الذبيحهة ع
ههد حلههالمولههود عقيقههة ، ًههذا أحهها تسههمية العقيقههة ق شههعر المولههود عقيقههة علههى عههادتهم فهه  ، سههم ا العههرب الذبيحههة ع

، ثم اشت هر ذله  حتهى أحه،ن مهن ايسهماج الع رفيهة، بحيهه   ي فههم مهن العقيقهة  تسمية الش ج باسم س،،ه أو ما يجاور
د اإطاق إ  الذبيحة.  ع

يٍة وشرائط م صوحة، ت ذبن عن الم -تعالى–ما ي ذبن عن المولود، ش كر ا ه  والعقيقة احطاح ا   ولود.ب
 

 ح كم العقيقة ف  الشرع 
فيهة إلهى أل العقيقهة م،احهة وليسها س ه ة، فجمهور الفقهاج على أنها س ه ة  ليسها واج،هة أما حكم العقيقة  ، وذًه  الح

،   "، ة  الجمهور استدلوا على أنها س   أل العقيقة واج،ة،  إلىوذً  الحسن داوود  عهق   -حل ى اه عليهه وسهلم–أل  ال
هرٍم الكع،يهة قالها  سهمعا رسهول اه  ،حححه ايل،ان  "الحسِن والح سينِ  عن  -حهل ى اه عليهه وسهلم–وحهديه أم ُ 

سهائ داو  أخرجهه أبهو "1"عن الغام شاتال متكافئتهال،وعن الجاريهة شهاةيقول   فيهة يقولهول ليسها س ه ة، بها  ،د وال الح
،هه  ًهه  م،احههة   ههر س ههئا عههن العقيقههة فقههال   -وسههلمحههل ى اه عليههه –، واسههتدلوا بهههل "ال هنهههُ  "  يحهه  اه العقههوق ُو

س ه   إنما نسهل  أحدنا يو - يع  السائا-قال لرسول اه حل ى اه عليه وسلم ،"سما  لد لهه، قهال  مهن أحه  أل ي
ه، عن الغام شاتال متكافئتال، وعن الجارية شاة "  س   ع سهائ عن ولد فلي فيهة قهالواروا ال "مهن أحه    قولهه ، الح

ى أنها ليسا س ة، با أمر  م،اح . 2  فليفعا"س  أل ي    مع
 

                                                 
 .حححه ايل،ان  عِن الغاِم شاتاِل متكاِفئتاِل ، وعِن الجاري ِة شاة " "1
ر ا سم  قالوا يا رسول  اهِ  2 هنهُ  ن  إنما نسهل   عن أحِدنا يولد  له قال م"س ئا  رسول  اِه حل ى اه  عليِه وسل م  عن العقيقِة فقال إل  اه    يحُ  الع قوق  ُو

ِس   عن ولِد فْليفعْا ، عن الغاِم شاتاِل مكاف ئت اِل ، وعن الجاريِة شاة "  كم أل ي ه ايل،ان أح   م  .حس
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ا" أحكام ميةمن  "العقيقة  رة الع س الد  ( 8من  2صفحة )   "4"بصائر  در
 

 الدليا على أل العقيقة س  ة
مها فه  حهديه سهلمال بهن عهامر  وأما القائلول بالوجوب، ومذً  الظاًرية، فهتوا استدلوا ب،عض ما ورد من ايمر بهاُ 

  ، مهع الغهام عقيقهة، " يقهول  -حهل ى اه عليهه وسهلم–لرسهول سهمعا ا قهال  -حهل ى اه عليهه وسهلم–الض،ِ  عن ال
هه ايذى" ه دم ها وأميطهوا ع فهًريقوا ع

حهل ى اه عليهه –"أل رسهول اه   ، أمهر برراقهة الهدم، وعهن عائشهةروا ال، هاري 3
م عن الغام شاتال متكافئتال، وعن الجارية شاة" -وسلم ،ه  ، وف  حديه سهم  راو الترمذي وابن ماجة 4أمًر رة أل ال
ههة بعقيقتهههقههال   -حههل ى اه عليههه وسههلم– ي هها ًههذا- ".."ُهها مههام ًر ههه يههوم ر .." -سههيهت  مع ههة بعقيقتههه، ت ههذبن ع ًي

"مههن  والههراجن مهذً  الجمهههور أنهها س هه ة وليسها واج،ههة، بهدليا قولههه. روا الترمهذي 5ى، ويحلهق رأسههه"سههم  سهابعه، وي  
س   عن ولد فليفعا" ، فليسا واج،ة.من ، أح   أل ي  أح  

 
ر واينثى س،ة للُذ  مقدار العقيقة بال

ر، الس  ة أل ي ذبنمقدار العقيقة ووقا  ر شهاتال متكافئتهال ذبحها  ي ذبن عن الُذ ، أي متقاربتهال سه ا وشه،ه ا، عهن الهُذ
ْرٍم الكع،ية وعن اينثى شاة واحدة ر  ،اة""عن الغام شاتال متكافئتال، وعهن الجاريهة شه  لحديه أم ُ  والفهرق بهين الهُذ

ر مال، ها يكهول أُمها، فيكهول الشهكر عليهه أُثهر، ًكهذا علها بعهض الفقههاج،  واينثى فيهة أل السهرور بالهُذ وذًه  الح
فيههة والمالكيههة يقولهول العقيقههة شههاة  واحههدة   والمالكيهة ر واينثههى، وأل العقيقههة شهاة واحههدة ، الح إلههى أنههه  فههرق بهين الههُذ

ال ع ر واينثى، ُو ه–مر للُذ  يفعا ذل . -رض  اه ع
 

 العقيقة وقا 
فالشههافعية فههها  بههد أل تكههول مههن اليههوم السهابع فمهها بعههدو أو يجههوم أل تكههول بعههد الههو دة م،اشههرة و  أمها وقهها العقيقههة 

ابلة  فيهة والمالكيه ة،على أل وقا الذبن ي،دأ من الو دة م،اشرة ، فيصن أل يذبن العقيقة بعهد الهو د والح  ة وأمها الح
اتفههق الفقهههاج علههى اسههتح،اب أل يكههول الههذبن فهه  اليههوم  ،فقههالوا إل العقيقههة تكههول فهه  سههابع الههو دة و  تكههول ق،لههه

ابلههة يقولههول  ،السههابع، فهه  اليههوم السههابع، ثههم قههالوا إل الههذبن بعههد ذلهه  يمتههد، يمتههد إل فههاا الههذبن فهه  السههابع، " الح
هه    على ذله  فه  حهديهٍ  ، واعتمدوا"  الحادي والعشرينذبن ف  الرابع عشر، فرل فاا ف  الرابع عشر ذبن ف لك

،هه   ولهههذا فالصهحين  أل العقيقهة ت سههتح  فه  اليههوم السهابع، وتجههوم ق،لهه بعههد  ،-حهل ى اه عليههه وسهلم–يصهن عهن ال
ما تجوم ف  أي يوم بعد اليوم السابع ولهود، فه  تحفهة المهودود فه  أحكهام الم -رحمهه اه–، قهال ابهن القهيم الو دة،ُ 

ه ف  الرابع، أو الثهامن، أو العاشهر، أو مها  -أي بالسابع -ذل ب"والظاًر أل التقييد قال   ، وإ  فلو ذبن ع استح،اب 
 بعد أجزأا".

 
ى   ة  بعمامع ي  وقيقتهُا مام ًر

                                                 
ه ايذ ى" 3 ه دم ا ، وأ ِميط وا ع  .حححه ايل،ان "مع الغاِم عقيقة  ، فهًريقوا ع

ً م عن الغ اِم " 4  .حححه ايل،ان  "شاتاِل م كاِفئتاِل ، وعِن الج اريِة شاة  ] يع  ف  العقيقِة [أل  رسول  اِه حل ى اه  عل يِه وسل م  أمر 
ه يوم  سابِعه وي سم ى فيه، وي ْحل ق  رأس ه " 5 ة  بعقيقِته، ت ذب ن  ع ي  .حححه ايل،ان " ُُا ماٍم ًر
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ا" أحكام ميةمن  "العقيقة  رة الع س الد  ( 8من  3صفحة )   "4"بصائر  در
 

ة  بعقيقتهه"ف  حديه سمرة  ي ،  ،6"مهرتهن  بعقيقتهه"أو  "ُا مام ًر ها ها  قاختلفهوا فه  مع هه  عهق  ا لهم ي  إذأنهه  يها مع ع
، م ِع من الشفاعة يبويه ه، وماا طفا  ها،   يشفع يبويه لو ماا طفا  مادام لم ي عق  ع أل العقيقهة سه،     وقيا مع

هلت ليصه من الشيطال هه تضهرر الولهد، وحصها لهه ايذى، وقهد يفهوا الولهد خيهر  بسه،  ، وحمايته م ، فهرذا لهم ي عهق  ع
، وإذا تههر  تفههريط ايبههوين، وإل لههم  ههد الجمههاع إذا سههم  أبههو لههم يضرالشههيطال ولههد مهها أنههه ع يكههن ًههذا مههن فعلههه ًههو،ُ 

يههال مشهههورال، إمهها أنههه   يشههفع يبويههه لههو مههاا حههغير ا، وإمهها أل  إذ االتسههمية لههم يحصهها للولههد ًههذا الحفهه ،  هها مع ً
 العقيقة س،   لحمايته وت ليصه من  أذى الشيطال.

 
 ةح كم ا شترا  ف  العقيق

دنا مسهلة ا شترا  ف  العقيقة  ُاملهة ، فعقيقتهه حهحيحة اتفاق ها ع ، لكهن ًها يصهن أل يشهتر  إذا ذبن اإنسال ذبيحة  
مهها يصههن ذلهه  فهه  اي ضههحيةو فهه  ذلهه  خهها ، يسههمونه   ا شههترا  فهه  العقيقههة،بس هه،ع، بس هه،ٍع فهه  بقههرٍة أو فهه  جمههٍاُ 

ابلة إلى أل ا شهترا  فه  العقي املهة، حتهى لهو أردا أل تهذبن قهة   يصهنذً  المالكية والح ،  بهد أل تهذبن ذبيحهةُ 
قهول علهى مهذً   هم، ف د مولودال أو ثاثة، فيريد أل يذبن بقرة عه ا  يقول مثا  ع املة، بعض ال بقرة، تذبن بقرة ُ 

ابلههة    يصههن ذلهه ، بهها ال،قههرة عههن شهه   واحههد. ايضههحية المالكيههة والح  ئيجههز ، ذًهه  الشههافعية إلههى أل العقيقههةُ 
ههووي  ئز فيههها س هه،ع بقههرة عههن شههاٍة، الس هه،ع ي جهه مهها فهه  اي ضههحية، وال لههد لههه ولههدال "لههو و  يقههول   -رحمههه اه–عههن شههاٍةُ 

هما شاة   ، لم تحصا العقيقة، ولهو ذبهن بقهرة  أو بدنهة  عهن سه،عة أو د، أو اشهتر  فيهها جماعهة جهام، سهواج أراد  فذبن ع
 بعضهم اللحم"ُلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة و 

 
ابلة والمالكية  ف  ا شترا  ف  ايضحية مذً  الح

ههال  ا شههترا  حتههى فهه  ايضههحية،مسهههلة  هم يريههدول ايضههحية، واث وا فهه  شههراج بقههرٍة، خمسههة مهه لههو أل سهه،عة اشههتُر
هال مهن ميهر المسهلمين،  انوا مهن ميهر المسهلمين، اث ها القضهية لييريدول اللحم، با حتى لوُ  سها يصهن ذله ، لكهن ً

، ًهها يصههن ا شههترا  فهه  العقيقههة أو  و قههال فهه  ..فهه  وًههو مههن متههول  "ماد المسههتقِع"، القضههية فهه  ا شههترا  أحهها 
ابلههة   ايضههحية إ  أنههه   يجههز الح ابلههة فيههها ِشههر   فهه  دٍم" ئ"حكمهههاُ  هه    يصههن ا شههترا ، ًههذا مههذً  الح ، يع

را. ما ُذ    ومذً  المالكيةُ 
 

 ا  ف  العقيقةمذً  الشافعية ف  ا شتر 
ابلهة هد المالكيهة والح هوع ع هد الشهافعية، مم  -رحمهه اه–والشهي  ابهن عثيمهين ، ا شترا  ف  العقيقة إنما ًهو جهائز ع

ع ا شترا  يقول  ف  شرحه على الزاد عل   يهة علهى التوقيهفِ  "أنها لماذا ي م ، لم يرد التشري  ف  العقيقة والع،اداا م،
فس فابهد -قيقة فداج عن المولودالع -وثاني ا أنها فداج   انها فهداج عهن اله فس إذاُ  والفداج   يت،عض، ً  فداج  عن ال
 .لم يرد التشري  ف  العقيقة" "والتعليا ايول   ش  أنه ايحوب أنه، يقول  "أل تكول نفس ا

                                                 

 .حححه ايل،ان  "ُُا ماٍم مرته ه ن  بعقيقِتهِ " 6
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ا" أحكام ميةمن  "العقيقة  رة الع س الد  ( 8من  4صفحة )   "4"بصائر  در
 

 

 شروط العقيقة ً  نفس شروط ايضحية  

 -رحمهه اه–، الحهاف  بهن ع،هد ال،هر ضهحية، ينهها مثها ايضهحيةف  العقيقة مها ي شهترط فه  اي ي شترط  شروط العقيقة
ار   "قد أجمع العلماج علهى أنهه   يجهوم فه  العقيقهة إ  مها يجهوم فه  الضهحايا مهن أموا  الثمانيهة إ  يقول ف  ا ستُذ
هر ا وأنثهى،  خافهه خاف ها" من شهذ ممهن   ي عهدُ  م والمعهز ُذ و بهد مهن مراعهاة السهن  ايموا  الثمانيهة  اإبها وال،قهر والغه

رنا ف  ايضحية،  بد أل يكول الم م أتم هأعز اُما ُذ تين والجمها أتهم خمس ها والضههل والغه ة  وال،قرة أتمها سه  اتم س
 ستة أشهر.

 
 ف  حالة التعسر ًا يجوم ذبن شاة واحدة عن الغامو

انهها حا  ر شههاة واحههدة    سههيما إذاُ  رحمههه –قههال الشههيرامي  لههه ميههر متيسههرٍة،يجههوم أل يههذبن اإنسههال عههن الغههام الههُذ
همها شهاة  جهام"ة أل ي ه  "والس هب  ذ  ه  ف  الم   -اه ها واحهٍد م ،  ذبن عهن الغهام شهاتين وعهن الجاريهة شهاة وإل ذبهن عهنُ 

"فهرل لهم يجهد اإنسهال إ  شهاة  واحهدة  أجهزأا شرح الممتع يقول  الف   -رحمه اه– ي  ابن عثيمينُذل  قال الش
تال أفضا".وحصا بها  ا فاإث ال اه قد أم  المقصود لكن إذاُ 

 
 الدليا على جوام ذبن شاة واحدة عن الغام

أل  رسهول  اِه حهل ى اه  عليهه وسهلم عهق  عهن " بحهديه أبه  داود عهن ابهن ع،ها    ل على جوام الشهاة الواحهدةدِ واست   
هها ،ش  ههاُ  ،ش  ا  أي  ،"الحسههِن والحسههيِنُ  هها واحههد  ، وقههال لكههن فهه  حههححه ايل،ههان  فهه  حههحين أبهه  داود الحههديه، ُ،ش 

سههائ  ،شههين"  روايههة ال   ايضههحية فههرل الجمهها والشههاة أفضهها مههن الجمهها ومههن ال،قههرة ب هها وًههو ايحههن، "ُ،شههينُ 
 ة ولم يرد اإبا.  ينها ً  الت  وردا ف  الس  لماذا الشاة أفضاو  ،أعلى وأفضا

 
وع ق اإنسال عن نفسه إذا لم ي عق عًا يه    ه أبو

هه ع هة إنما تكهول علهى ايب، فهرذا لهم يه  أو    العقيق عن اإنسال فها يعق عن نفسهو ق  مسهلة  إذا لم يه ع   ق ايب عهن اب
،ههر ا بههن فههها يعههق عههن نفسهههو  قههال ابههن  ، ومشههروع فهه  ذلهه  خهها  بههين الفقهههاج والههذي يظهههر أل ذلهه  مسههتح   ُو

هه  فهه  الم   -رحمههه اه–قدامههة  سهه  فهها عقيقههة عليههه" "وإل لههم يعههق غ وس ههئا أحمههد عههن ًههذ   ،أحهها  ف،لههغ الغههام ُو
ه    يعهق اإنسهال عهن نفسهه يل الس ه "ذل  على الوالهد" المسهلة فقال  رحمهه –وقهال ابهن القهيم ، ة فه  حهق ميهر  يع

ه أبها ًها يعهق عهن نف ف  تحفة المولود  -اه هر مهن مسهائا "حكم من لم يعق ع سهماعيا بهن إسهه إذا بلهغو قهال  "ُذ
ه ًا يعق عن نفسه، قال  ذل  على ايب"ع  لم يه   سعيد قال سهلا أحمد عن الرجا ي ،ر والد أنه    ق ع

ههٍا فهه  روايههة أخههرى قههال  هه"لههم أسههمع فهه  الك،يههر شههيئ ا، قههال  مههن فعلههه فح  أحمههد  اإمههام  وعلههىُ  هها  مههن س  ن ومههن ال
ههدة   ق عههن نفسههه"ع ههي سهتح  أل يه  "ايظهههر أنههه  يقههول  -رحمههه اه–والشههي  ابههن بههام ، يجي،هه" ة  مُ  وقههد  يل العقيقههة سهه
ها   ".ُُا ماٍم مرته ه ن  بعقيقِتِه " والد في شرع له أل يقوم بها إذا استطاع؛ لعموم ايحاديه تُر
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ا" أحكام ميةمن  "العقيقة  رة الع س الد  ( 8من  5صفحة )   "4"بصائر  در
 

 
 ًا يجوم الجمع بين العقيقة وايضحيةو

دنا مسهلة الجمع بين العقيقة وايضحية، يع  لو أل إنسان ا و لد ولد  أو و لهد  ق  ف  أيام عيد ايضحى فيريد أل يع ه وع
هوي ق  ع  ق،ا العيد وأخ ر العقيقة إلى أيام ايضحية فها يجزئه أل يه   ، أل يذبن ذبيحة واحدة، ًا يجزئهه ذبيحهة واحهدة ي

يههٍة واحههدةبههها العقيقههة وايضههحيةو  ابلههة، أنههه يجمههع بههين العقيقههة وايضههحية ب فيههة والح ، إذ ا ًههذا جههائز  فهه  مههذً  الح
هال قهد و لهد ق،ها ذله ، وبههذا قهال الحسهن  أل يذبحها ف  أيام ايضحية سهواج الشرط و لهد مولهود فه  نفهس اييهام أوُ 

 .-رحمهم اه–ال،صري ومحمد بن سيرين وقتادة 
صهودة "العقيقة ميهر ايضهحية، العقيقهة مقصهودة لهذاتها وايضهحية مقف  روايٍة فقالوا   وأما المالكية والشافعية وأحمد 

همها لهها سه،   م تلهف عهن امخهر فها تقهوم إحهداًما عهن  ئلذاتها فا يجهز  ها واحهدٍة م إحهداًما عهن ايخهرى؛ يلُ 
 ."مثا دم المتعة ودم الفدية" قالوا ايخرى" 

 
 رأي بعض الفقهاج ف  جوام الجمع بين ايضحية والعقيقة

ف عهن الحسهن  -رحمهه اه–روى اإمام ابن أبه  شهي،ة   هه مهن   القهفه  المصه "إذا ضهحوا عهن الغهام فقهد أجهزأا ع
ههه حتههى  ئ"  تجههز   وعههن قتههادة قههال ،العقيقههة"مههن عههن ايضههحية  ئ"  يجههز قههال   وعههن ًشههام بههن سههيرين، العقيقههة" ع

ههٍا فيههها خهها  معت،ههر   "ق  يه ع هه مهها فهه ، فعلههىُ  ابلههةُ  ههام الح ههاع قههال ُش هها ا ،  الكش هه ومههنُ  "لههو اجتمههع عقيقههة   الق
همههها أجهههزأا نص ههها" وأضهههحية ونهههوى وأفتهههى الشهههي  محمهههد بهههن ، -رحمهههه اه–أي نص ههها عهههن اإمهههام أحمهههد  الذبيحهههة ع

فهبذل  قال   -رحمه اه–إبراًيم واحهدة  حهاح  ال،يها، إذا عهزم علهى التضهحية عهن  ا"لو اجتمع أضحية وعقيقهةُ 
ذل  ونقا فيهه ،"نفسه فيذبن ًذ ايضحية تدخا فيها العقيقة ر ًذا ابن القيمُ  قهال   -رحمهه اه– ُهام أحمهد  وُذ

ه الصغير".ع  ايضحية عن العقيقة إل شاج اه تعالى لمن لم يه   ئ"أرجوا أل تجز   ق عن اب
 

 ايمور المستح،ة ف  العقيقة
دنا مستح،اا، أمور  مستح،ة ف  العقيقهة ما ي ستح  ف  العقيقة أو    ي سهتح  أل يقهول  "اللههم له  وإليه  ًهذ ، ع

،  ذ ،عقيقة فال" عّق عن الحسهِن والحسهيِن وقهال قولهوا   بسهم "  -ى اه عليه وسلمحل  –ل  لحديه عائشة أل ال
، ًههههذ عقيق ههههة  فههههالٍ  ، اللهههههم لهههه  وإليهههه   ههههووي  "اِه واه أُ،ههههر  اد فهههه  إ -رحمههههه اه–أخرجههههه ال،يهقهههه  وحسههههن ال سهههه

ابلهه ، المجمههوع هم الشههافعية والح ن العقيقههة وت قطههع علههى المفاحهها   أل ت ههذب   ةثاني هها  اسههتح  جماعههة مههن الفقهههاج ومهه
هه  تفصهها اليههد، تفصهها د  ج هه، و   د  ت كسههر عظامههها وت طهه،  ج هه مهها ًههو   ي كسههر يع هها عظههٍم مههوفٍرُ  و    جمههع جههدٍل وًههوُ 

قهول عهن عائشهة وعطهاج وابهن جهريٍ ، ونه    7"  ي كسهر لهها عظهم  "القدم، وسلسلة الظهر فها تكسهر العظهام،  وًهذا م

                                                 

ين" 7 ة  أفضا  عن الغاِم شاتال مكافهتال وعن الجاريِة شاة  تقطع  جدو   و  يكسر   عن عائشة  أِم الم م وقد قيا لها ف  العقيقِة بجزوٍر فقالا     با الس
 قال ابن حزم    يصن. "لها عظم  
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ا" أحكام ميةمن  "العقيقة  رة الع س الد  ( 8من  6صفحة )   "4"بصائر  در
 

ل عهن ع،هد المله  بهن ع،هد الحميهد أنهه سهمع أبها ع،هد اه يقهول ا  فقهد روى ال  ه -رحمهه اه–إمام أحمهد على ذل  ا
ا عظٍم من مفصله فا ت  "  ي  ف  العقيقة    .كسر العظام"كسر عظمها ولكن ي قطعُ 

 
د المال ُسر عظام  جوام  ةيكالذبيحة ع

سههر عظ -رحمههه اه–خههالف فهه  ذلهه  مالهه     يسههتح  أل "قههال  ، مههها، بهها إلههى اسههتح،اب ذلهه فههذً  إلههى جههوامُ 
هانوا   يكسههرول عظههم الذبيحهة التهه  تههذبن قههال   لمهاذاو "يكسهر عظامههها "لم الفههة أًها الجاًليههة فههرل أًها الجاًليههةُ 
ههري  عههن المولههود"  سههر "اسههت حِ قههال ابههن رشههد فهه  بدايههة المجتهههد   "فهه  العقيقههة ت كسههر عظامههها ورأسههها"قههال الًز  ُ 
هان هر المهالمفاحهها"  مهن ههاوا فهه  الجاًليهة يقطعونعظامهها لمهاُ  معلها  لمهاذا ت كسهر العظههامو  -رحمههه اه–وردي ابها ُذ

سر العظام ِطيرة "قال   هانوا يتشهاجمول ويقولهول وقهد ن   "يل عدمُ  هه  عهن الطيهرة من التطير والتشهامم، أًها الجاًليهةُ 
سهر عظامهها هها تفهام   أو   مها علهة مهن يقهول   تك، ويل ذبحها أعظم منُ  هروا أشهياج م ابلهة ُذ سهر عظامههاو علهة الح

ها–بسامة المولود،   ي كسر عظامها تفام   بسامة المولود، ما جاج عن عائشة  ضعفه ابن حهزٍم فعلهى   -رض  اه ع
سر عظامها وإل شاج لم يكسر عظامها ؛المسهلة سهلةٍُا   .إل شاجُ 
 

 و  رأ  المولودًا ي لط  
ر حكمها ف  ما يتعلق بالعقيقة، من ايشياج الت      رأ  المولهود بشه ٍج مهن دم العقيقهة أم  ولط هًها ي  است ِح،ا أو ذُ 

راًهة تلطهي  رأ  المولهود بشه ٍج  ؛ف  ذل  خا   بين الفقهاج ابلهة ذً،هوا إلهىُ  الجمهور من المالكية والشافعية والح
هذر وداوود، وحهر ح اذًه  الز ًهري وإسهحاق و  من دم العقيقة وقالوا ًذا من عهاداا أًها الجاًليهة، وإلهى ًهذا بهن الم

ذًه    القول الثهان بعض الشافعية بتحريم ذل  ليس الكراًة فقط تحريم تلطي  رأ  المولود بش ٍج من دم العقيقة، 
وقتادة وابن حزٍم إلى أل ذل  مستح ، استح،وا أل ي  خ ذ من دم العقيقهة فيوضهع علهى  -رحمه اه–الحسن ال،صري 

ابلهة، قهال الحهاف  رأ   هد الح المولود ق،ا حلق شعر ثم ي غسها بعهد ذله  ونقلهه ابهن حهزٍم عهن ابهن عمهر وًهو قهول  ع
ا مههن أًهها العلههم قههال ي هه"  -رحمههه اه–ابههن ع،ههد ال،ههر  قهها    فرنهمهها دم ى رأ  الصهه،  إ  الحسههن وقتههادةو  أعلههم أحههد 

وطلى رأ  الص،  بدم العقيقة وأنكر ذل  سائر أًا العلي   ًر  ."م ُو
 

 دليا من قالوا بتلطي  رأ  المولود
ادًا حهحين ،  هد ابهن أبه  شهي،ة وقهال إسه ها الحهاف  ابهن حجهر ع ًر ه رواية بكراًة التدمية وُذ والحسن نفسه وردا ع

أخهذوا بمها روا ًمهام عهن قتهادة عهن الحسهن عهن سهمرة  ى مهن دم العقيقهةودم  من أين قال الحسن وقتادة بهل الص،  ي ه
ههة  بعقيقتههه ت ههقال  -حههل ى اه عليههه وسههلم–ول أل الرسهه ي ههه يههوم السههابع ويحلههق وي هه"ُهها مههاٍم ًر ، الروايههة ى"دم  ذبن ع

ع بهه يقهول المشهورة وي سم ى وليس وي   يهف ي صه ال قتادة إذا س ئا عن الهدمُ  هها " د م ى،ُ  إذا ذبحها العقيقهة أخهذا م
ضع على يفوخ الص،  حتى يسيا علهى رأسهه مثها و ثم ت-وداجهايع  أخذا الدم من أ-بها أوداجهاوفة  واستق،لا ح  
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ا" أحكام ميةمن  "العقيقة  رة الع س الد  ( 8من  7صفحة )   "4"بصائر  در
 

د عههن ابههن عمههر قههال "حلههقغسهها رأسههه بعههد وي  ال ههيط ثههم ي   حلههق رأسههه يحلههق رأسههه ويلط ههه ي  " ، وروى ابههن حههزم بسهه
 أجاب الجمهور عن ًذا ا ستد ل بهل الرواية المحفوظة ً  "وي سم ى" وليس "وي دم ى". "بالدم
 

 م جوام تلطي  رأ  المولوددليا من قالوا بعد

ور ن بعهد روايتهه الحهديه المهُذ قهال ابهن داوود  خولهف  .ًهذا وًهم  مهن ًمهام "وي هدم ى""  قال أبو داوود حهاح  الس ه
، وًههذا "قههال أبههو داوود ولههيس ي  خههذ بهههذا .ًمههام  فهه  ًههذا الكههام وًههو وًههم  وإنمهها قههالوا "ي سههم ى" فقههال ًمههام "ي ههدم ى"

يف ي وضع على المولودو فابن القيم  الدم ف  الحقيقة دم   جسُ  "تحفهة  يقهول ط،ع ها -رحمهه اه–مسفوح، ًذا الدم ال
 -حههل ى اه عليههه وسههلم–ولّمهها أقههر رسههول اه " ، قههال ابههن القههيم المههودود يحكههام المولههود" ًههو أحهها  فهه  ًههذا ال،ههاب

ه  ُ ها وأخ،هر أل الغهام م هالعقيقة ف  اإسام وأ  م أل يجعلهوا علهى رأ  الصه،  مهن الهدم شهيئ ا وسهن  نههاً ،رتهن  بههاد أمًر
هانوا يلطِ  من الزعفهرالشيئ ا لهم أل يجعلوا عليه  ها بهه فهرل ينههم فه  الجاًليهة إنمهاُ   هول رأ  المولهود بهدم العقيقهة ت،رُ 

ههانوا يلطِ دم الذبيحههة   ههدًم حتههىُ  هها ع هها لههها وإُرام هها فههه مروا بتههر  ذلهه ُههال م،ارُ  هم آلهههتهم تعظيم  لمهها فيههه مههن   ههول مهه
ه بما ًو أنفع لأبوين والمو  ين وع ِوضوا ع ين وًهو حلهق رأ  الطفهاالتش،ه بالمشُر والتصهدق بزنهة شهعر  لود والمسهُا

 ..".ذً، ا أو فضة
 
ه  جهرام أو جرامهال ي  ي تصهدق بهومل أل ي حلق شعر فه  اليهوم السهابع و ًكذا الس  ة   تصهدق بهومل الشهعر الشهعر ًهذا يع

لهم أل يلط وا الرأ  بالزعفرال الطي  الرائحة الحسن اللهول بهد   عهن الهدم ال ،يهه الرائحهة  سن  و .."ذً، ا أو فضة، 
جس العين، ه لون ا والزعفرال من أطي  الطي  وألطفه ال امه. "وأحس    انتهىُ 

ووي   أوبزعفرال. بطي ٍ  ،"و  به  بلط ه ب لوٍق أو معفرال" يقول ف  المجموع  -رحمه اه–وال

 
 ثة خياراا ف  تقديم العقيقةثا

قيقهة ودعهوة ًا ي ستح  طه،  العستح  ف  العقيقة، ًا المستح  ط، ها أو توميعها لحم او ما ي  المسهلة ايخيرة في
هها  إليهههاو أو إعطههام  ههال مهها ًههو المسههتح  فهه  ذلهه ، او فهه  ذلهه  خهها   بههين الفقهههاج فيًم مط،وخههةو أم توميعههها لحم 

هم من استح  أل تطه،  ومه هم مهن قهال ايمهر فه  ذله  واسهع ، قهال ابهن هم مهن قهال ته هفم ايضهحية، ومه هاُ  و م ع لحم 
هها ويتصهدق وي ههدي  الضحايا سل   بها م سل    ي  "  -رحمه اه–ع،د ال،ر  ها م ، روي مثها ذله  عهن "إلهى الجيهرال يُ 

ههه فهه   ، والِ رقهه للهديهة فتهومع أثاث هها ثلههه  يًها ال،يهها، وثلهه  للصههدقة، وثلههه  عائشهة وعليههه جمههور العلمههاج،  فه  مت
ابلة يقول    .س،يا ايضحيةأي س،يلها  "وس،يلها ف  ايُا والهدية والصدقة س،يلها"متن الح
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ا" أحكام ميةمن  "العقيقة  رة الع س الد  ( 8من  8صفحة )   "4"بصائر  در
 

يههف شهئا"ا وبهههذا قهال الشهافع ، وقههال ابهن سههيرين  -رحمهه اه-قهال ابهن ق دامههة ع بلحمههاُ   وقههال ابهن جههري   ،"حه
ههها بشهه جٍ صههديق و  ي  جيههرال واللهههدى إلههى اوت   طهه،  بمههاٍج وملههنٍ ت  " هه  ت طهه،  وت عطههى. "تصههدق م ههها  يع وس ههئا أحمههد ع

يف شئا"فحكى بقول ابن سيرين، يع   ع بلحمهاُ   وًذا يدل على أنه يذً  إلى ًذا أل اإنسال م ير . "اح
إخوانهه  عهاوإل ط، هها ود" ، قهال "فه  ايضهحيةفعا ايش،ه قياسها على ايضحية، في فعا فيها ما ي  " ابن قدامة يقول  
ووي  "فهُلوًا فحسن   ا يسهتح  أل   يتصهدق بلحمهها نيئ ها بها يط، هه"  -رحمهه اه–وقال ال ، بها "جمههور أحهحاب

ا . ؛يط، ه  يستح،ول أل تط،  وف  ًذا تيسير على ال

 
 وتوميعها ايفضا ًو ط،  لحم اي ضحية

  ت طه،  العقيقهةو قهال  نعهم، قيها لهه  يشهتد علهيهم وف ض ها اإمهام أحمهد ط، هها، قيها لهه"  -رحمهه اه-قال ابن  القيم
هه  يصههع  علههى أًهها ال،يهها ط، ههها، فقههال  يتحملههول ذلهه  وًههذا ينههه إذا ط، ههها فقههد  "  ، قههال ابههن القههيم"ط، ههها، يع

عمهههة ويتمتهههع الجيهههرال وايو د  فههه  اإحسهههال وفههه  شهههكر ًهههذ ال ين والجيهههرال م نهههة الطههه،  وًهههو ميهههادة   ُفهههى المسهههُا
ين بههها  يئههة  م  والمسههُا ههال فرحههه وسههرور أتههم مههن ، ة الم نههةي ههفِ كْ ً  ُ ههدي لههه لحههم  مط،ههوخ  مههه ج  لأُهها مطيهه   فههرل مههن أً 

 ."لفة وتع فرحه بلحٍم ن ٍج يحتا  إلى ُ  
هها  لههها، أو ط، ههها وتوميعههها مط،وخههة   هها أو ط، ههها ودعههوة ال ههدنا ثاثههة خيههاراا فهه  الحقيقههة، توميعههها لحم  إذ ا نحههن ع

 وايمر ف  ذل  واسع  واه أعلم. ومعط،  و ت  شياج أل ت  أُما ايًو وًذا 

ا محمد وعلى آله وحح،ه وسلم.  وحّلى اه على ن،ي
                     

 تم بحمد اه

ا  شر على ال تدياا الطريق إلى اه ف  ف  قسم تفريغ الدرو شاًدوا الدر  لل ا  م  وتفضلوا ً

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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