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يـــقـــدم
من سلسلة "فقه األضحية والعقيقة"
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العقيقة:
تعريف العقيقة وحكمها ووقتها:
-1تعريف العقيقة:
 العقيقة لغة :مشتقة من العق وهو القطع ،وهي تطلق يف األصل على الشعر الذي يكون على رأس املولودحني الوالدة.

ِ
أج ِل
صنع ويُ ْد َعى إليه من ْ
 وشرعاً :ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره ،وقيل :هي الطَّ ُعام الَّذي يُ ُ
املَ ِ
ولود.
-2حكم العقيقة:
 -العقيقة سنة مؤكدة ،و الدليل على ذلك:

"م َع الْغُ ِ
الم َع ِقي َقتُهُ فَأ َْه ِري ُقوا َع ْنهُ َد ًماَ ،وأ َِميطُوا
 )1حديث سلمان بن عامر الضيب قال :مسعت رسول هللا يقولَ :
()1

َع ْنهُ األَذَى" .

()2
 )2وحلديث مسرة أن النيب قالُ ":ك ُّل غُ ٍ
السابِ ِع َو ُُْيلَ ُق َرأْ ُسهُ َويُ َس َّمى" .
الم َرِهينَةٌ بِ َع ِقي َقتِ ِه تُ ْذبَ ُح َع ْنهُ يَ ْو َم َّ
سك"( )3وهذه
سَ
ك عنه فَ لْيَ ْن ُ
وحلديث عبد هللا بن عمرو بن العاص أن النيب قال" :من ُولد له ولد ،فأحب أن يَ ْن ُ

الرواية من أهم األدلة اليت اعتمد عليها اجلمهور يف ترجيح كون العقيقة مستحبة .ومعىن ينسك .يذبح.

-3وقت العقيقة:
يدخل وقت جواز ذبح العقيقة ابنفصال مجيع املولود من بطن أمه.
ولكن هل يشرتط أن خيرج حياً أو يشرتط أن تنفخ فيه الروح فقط؟

اجلواب :من العلماء من قال ابألول ،وقال :لو نفخت فيه الروح وخرج من بطن أمه ميتاً فإنه ال عقيقة له.

 ))1أخرجه البخاري (.)217/6
))2رواه أحمد ( ،)12 ،8 ،7/5وأبو داود برقم ( )2837وما بعدها ،والترمذي برقم ( ،)1522والنسائي ( )166/7وما بعدها ،وصححه الحاكم ،ووافقه الذهبي (المستدرك
 ،)237/4وصححه األلباني (صحيح النسائي برقم .)3936
))3رواه أبو داود برقم ( )2842وما بعدها ،والنسائي ( ،)162/7وأحمد ( )182/2وما بعدها ،وصححه األلباني (صحيح النسائي برقم .)3928
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ومنهم من قال :بل يعق عنه ،وإن خرج ميتاً إذا خرج بعد نفخ الروح؛ ألنه بعد نفخ الروح سوف يبعث ،فهو إنسان

ترجى شفاعته يوم القيامة ،خبالف من خرج قبل نفخ الروح فيه فإنه ال يعق عنه؛ ألنه ليس إبنسان وهلذا فإن اجلنني ال

يبعث يوم القيامة إذا سقط قبل نفخ الروح فيه؛ ألنه ليس فيه روح حىت تعاد إليه يوم القيامة.
إذاً عندان أربع مراتب:

األول :خرج قبل نفخ الروح فيه ،فال عقيقة له.
الثانية :خرج ميتاً بعد نفخ الروح ،ففيه قوالن للعلماء.

الثالثة :خرج حياً ومات قبل اليوم السابع فيه أيضاً قوالن ،لكن القول ابلعق أقوى من القول ابلعق يف املسألة اليت

قبلها.

الرابعة :بقي إىل اليوم السابع ومات يف اليوم الثامن يعق عنه قوالً واحداً.
يعق عنه يوم السابع من والدته؛ حلديث مسرة قال :قال رسول هللاُ " :ك ُّل غُ ٍ ِ
إال أنه يسن أن َّ
الم َرهينَةٌ بِ َع ِقي َقتِ ِه تُ ْذبَ ُح َع ْنهُ
يوم
يَ ْو َم َّ
السابِ ِع َو ُُْيلَ ُق َرأْ ُسهُ َويُ َس َّمى" ،و ُيسب يوم والدته من األايم السبعة ،لورود لفظ للحديث" :تُذبَ ُح عنه َ
ِِ
ع أ ْن يَ ُع َّق الكبريُ عن ن ْف ِسه ،إن مل يعق عنه .
شر ُ
سابعه" .ويُ َ
وعلى من تكون العقيقة؟
ِ
ِ
املولود على ِ
مذهب اجلُمهوِر؛ وذلك َّ
األب أصالةً .
األب ،وهذا
ألن نفقةَ
الَّذي يَ ُع ُّق ع ِن املولود هو ُ
ُ
وال تسقط العقيقة ببلوغ الولد  ،فإذا كان األب قادرا استحب له أن يعق عن أبنائه الذين مل يعق عنهم .
وإذا مل يعق الوالد عن ولده  ،فهل يشرع للولد أو لغريه أن يعق عن نفسه ؟ خالف بني الفقهاء  ،والذي يظهر أنه
يشرع ذلك ويستحب .
مقدار ما يذبح يف العقيقة:

يسن أن يذبح عن الغالم شااتن وعن اجلارية شاة ،حلديث أُِم ُك ْرٍزالكعبية ،قالت :مسعت رسول هللا -صلِى هللا عليه
"ع ِن الْغُالَِم َش َاات ِن م َكافِئَ تَ ِ
انَ ،و َع ِن ا ْجلَا ِريَِة َشاةٌ"( ،)4مكافئتان أي متساويتان يف السن أي متقاربتان.
وسلم -يقولَ :
ُ
وهو بكسر الفاء من كافأه أي ساواه

ول َِّ
اس" ،أ َّ
لكن جيزئ على الراجح أن يذبح عن الغالم كبشاً :للحديث َع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
اَّلل -صلِى هللا عليه وسلم-
َن َر ُس َ
َع َّق َع ِن ا ْحلَس ِنَ ،وا ْحلُس ْ ِ
شا".
شا َك ْب ً
ني َك ْب ً
َ
َ
و األوىل إن كان عنده سعة أن يعق بشاتني.

))4رواه أحمد ( ،)381/6وأبو داود ( ،)257/3والنسائي ( ،)165/7وصححه األلباني (صحيح النسائي برقم .)3931
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مسألة:

ٍ
كل ٍ
إ ْن ول َد ِ
ت املرأةُ تَ َ ِ
العقيقةُ عن ِ
مولود منهما.
شر ُ
ع َ
َ
وء َمني يف بط ٍن واحدة تُ َ
شااتن ،وع ِن األُنثى ِ
الم ِ
لقوله" :ع ِن الغُ ِ
واحدةٌ" .
َ

اإلمجاع على ذلك بعض أهل العلم .
ونَ َقل
َ

شروط ما يعق به
ِ
ِ
قياسا على
شرت ُ
شرت ُ
ط يف َ
كي اإلمجاعُ على ذلك ؛ وذلك ً
العقيقة ما يُ َ
مذهب اجلمهوِر" :يُ َ
ُ
ط يف األُضحيَّة ،بل و ُح َ
األُضحيَّ ِة ِبعلَّ ِة ال ُقر ِبة َّ
بح يف كل" .
ابلذ ِ

وإن كان هناك رأي قوي أبن هذا ليس يشرط ،بل العقيقة تكون من جنس الغنم ،وال يشرتط فيها كل شروط األضحية

اليت ذكرانها.

مت حبمد هللا
شاهدوا الدرس للنشر على النت يف قسم تفريغ الدروس يف منتدايت الطريق إىل هللا وتفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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