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(ابللهجة املصرية)
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مسألة:

إذا اجتَمعتِ العقيقتةو ألاضويتةيةو يف أل ح
ا بيهمتا ذحيةتة ألاحتدرَّ بلته التراجاَّ ألميتا ل ما تة مت
تِ ألاح حتدَّ فال تز ئ و ته و
َ
َ
أجازما م الفقهاءَّ ألذلك لآليت:

ألدم الف ْدية
ضَّنما يو َ
حا الواح ود بيهماَّ ك َدم املوتعة َ
حسببَني وُمتل َفني؛ فال يَ و
قوم الذ و
ذَبان َ

ضن وكالً ميهما وسية مقصودر حذاهتا.
مسألة:

ما حكم اشرتا أكثر م ألاحد يف بقيقة ألاحدر؟
العقيقةَّ ألإ ْن كا ِ م َ اإلحل أأل البقر.
أكثر يف َ
ئ يَص ُّا أ ْن يَشرت َ اثيان أأل و
ألالدليل بله ذلك:
ولتتز -صتتله ع بليتتز ألستتلم":-متتا المتتالم َبقيقتتةَّ ف تأ َْمريقوا بيتتز َد ًمتتاَّ ألأَميىتتوا بيتتز اض َذ " .أل ولتتز -صتتله ع بليتتز
أسز".
الم وم َ
يوم الساحاَّ أليوسمهَّ و
رهتَ َحعقيقتزَّ يوذحَ وا بيز َ
ألسلم":-المو و
ألُيلَ وق ر و
ألجزو الدئلة:أ ز أ ََمر أ ْن تَكو َن ما كل غو ح
ذحا بيزَّ ألمذا يوفي ود أ ز ئ يَص ُّا أ ْن يَشرت َ غريوه معز فيها.
الم بقيقة تو و
لَّ فيلتهم فيهتا التقاحتل ألالتكتاف َّ ن
تداء ئ يَتتبع و
أن َ
العقيقةَ ف ْدية ب اليت ْفس؛ فال حتد أ ْن تَكتو َن ذحيةتةً كاملتةً؛ ضن الف َ
تكون فس حيفس  ,فال جيه ء فيها إئ حقرر كاملة أأل حد ة كاملة أأل شار كاملة.

صت ول لبتا
صل
املقصود م إرا تة التدم بت الولتد؛ فتالن إرا تةَ التدم تَق وتا بت ألاح حتد َ
و
ألُي و
صا فيها ائشرتا و لَ َما َح َ
أ ز لو َ
س اإلرا ة ب الولد .
اج اللةم فقطَّ
و
اضألئد إخر و
ألاملقصود ْف و
ح
فعلْز الصةاحةو ألئ التاحعون
َب َد وم وألرألد الدليلَّ ألمل يَرد ائجتهاءو فيها حش ْر َّ ألمل يَ َ
.
مسألة:
مل جيوز كسر بظم العقيقة؟
ذَبهاَّ ألذلك لآليت:
العقيقة حع َد ْ
َجي و
كس ور بظام َ
وز ْ

ب املصريو إليها.
أ ز مل يَصا يف امليا م ذلك ألئ يف كرامتز وسية َجي و
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ألمتام ائ تفاع حزَّ ألئ مصلةةَ َمتيَ وا م ذلك .
حكسر بظام اللةمَّ أليف ذلك مصلةةو أ ْكلز و
أ ز د َج َرت العادرو ْ
كسر َبظْمها .
أن ْ
ذَبَها أَبظَ وم م ْ
مسألة:
مذمب اجلمهور.
ض ول م توزيا حلمها يئًاَّ ألمو
طب وخ حلم ال َعقيقة أَف َ
ْ
و
ألاضمر فيها ألاسا.
جعلوها َألليمةًَّ
العقيقة أأل ْ
يا َ
باح توز و
يو و
و
فلم يرد يف اليصوص الشربية ما يدل بله كيفية توزيعها َّ ألئ بله ألجوب اضكل ميها َّ أأل التصدق هبا .
أللتتذلك فلس ستتان أن يفعتتل هبتتا متتا يشتتاء َّ إن شتتاء تصتتدق هبتتا كلهتتا َّ ألإن شتتاء أكلهتتا كلهتتا َّ ألكيفمتتا فعتتل مت طب هتتا
ألمجتتا اض تتارب بليهتتا َّ أأل توزيتتا حلمهتتا مىبوختاً َّ أأل توزيتتا حلمهتتا يئتاً أأل طب تتِ حعضتتها ألألزبتتِ حعضتتها يئتاً  ...كتتل
ذلك ئ س حز .

املسألة الثالثة :تسمية املولودَّ ألحلق رأسزَّ ألحتييكزَّ ألاضذان يف أذ ز:
-1تسمية املولود:
تل
 يس تسمية املولود يف اليتوم الستاحا مت ألئدتتزَّ حلتديترر أن اليت -صتله ع بليتز ألستلم -تال " :وك ُّ
ح
سمه".
غو َالم َرمييَة ح َعقي َقتز تو ْذحَ وا َب ْيزو يَت ْو َم الساحا َأل وُْيلَ وق َرأْ وسزو َأليو َ
 أليست أن تتتتار لتز مت اض تتاء متا كتتان حستتياً؛ فقتد غتتري اليت -صتله ع بليتتز ألستتلم -اض تاء القبيةتتةَّ ألأمتتر()1

حذلك .
تري اس َتم باصتيةََّ أل تال" :أ تِ مجيلتةو"
مر ري َ عو بيهماَّ أن َ
رسول ع صتله عو بليتز ألستلم غَ َ
  -1ب اح بو َ(. )5
ح
جاء إىل الي صله عو بليز ألسلمَّ فقتال :متا ا وتك؟َّ تال َ :ح ْتهن :تال:
سيب ح َح ْهنَّ أن أابه َ
 " -2ب املو َسيب :فما زالَِ احلوهألَةو فييا حَع ود" (. )6
أ َ
ِ َسهلَّ ال :ئ أوغَريو ا ًا ا يز أيب .ال اح و املو َ
َحتب
 ألأحستيها :ببتد ع ألببتد الترحل ؛ حلتدي احت بمتر تال :تال رستول ع -صتله ع بليتز ألستلم" :-ن أ َ()2

أَ َْائ وك ْم إ َىل ع َب ْب ود ع َأل َب ْب ود الر ْحلَ " .

-2حلق رأس املولود:

تل غوت ح
تالم َرمييَتة ح َعقي َقتتتز
 ابليستبة حلال تة رأس التتذكر فهتذا مستتةب َّ أل متتذا متا ألرد يف اليصتوص كمتتا ذكتر  " :وك ُّسمه" أل المالم يىلق بله الذكر.
تو ْذحَ وا َب ْيزو يَت ْو َم الساحا َأل وُْيلَ وق َرأْ وسزو َأليو َ
 -أما اض ثه فه حمل خالف حني أمل العلم :فهيا م جعل حكمها أل الذكر ألاحد.

))1انظر( :فتح الباري .)577/10
 ))2أخرجه مسلم (.)1682/3
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 -أل ميا م تال ئ حتل ئ ُيلتق تا :ضن اضصتل ان اض ثته ئ حتلتق شتعرماَّ أل التي

مل لت تا ييقليتا بت متذا

اضصل.
لك بله العموم لو كا ِ ميا حاجة دابية للةال ة فال س هبا
 ألُيلق شعره ابملوسه "املوس" إن أمك َّ فالن خيف بله الص م املوسه فباملاكيية أأل ما تيسر . -ألمل يتصدق حه ة شعره فضة؟

شتارحَّ
 ميا م ال هبذا م أمل العلم حلدي بل الَ :بق َر وس وست ح َ
ول اَّلل -صتله ع بليتز ألستلمَ -بت احلَ َ
()3
صتد حهَتة َش ْتعره فضتةً"  .أل ميتا مت ختالف :ضن الرألايتة املتذكورر حمتل
َأل َ َ
"َي فَاط َمةوَّ ْ
احلقت َرأْ َستزوَّ َألتَ َ
الَ :
خالف حني أمل احلدي أل لعل اض رب ول م يعفها.
 -3حتييك املولود:
 -أليس حتييك املولود حتمر سواء أكان ذكراً أم أ ثه.

 ألالتةييتك :متتو مضتت التمتتر ألدلتك حيتتك املولتود حتتز حته ييتتهل شت ء ميتتز إىل جوفتز؛ حلتتدي أيب موسته تتال:()4

ألحيكتز حتمتر" َّ ألحتدي بائشتة "أن
"أللد يل غالمَّ فأتيِ حز الي -صتله ع بليتز ألستلم -فستماه إحتراميم َ
()5

رسول ع -صله ع بليز ألسلم-كان ي ته ابلصبيان ألُييكهم" .
-4اضذان يف أذن املولود:

 ال حعل العلماء يس اضذان يف أوذن املولود حني ألئدتزَّ أل يل :ي ذن يف أذ تز اليمت َّ ألتقتام الصتالر يف أذ تزاليسر َّ حلدي أيب رافا ال" :رأيتِ رستول ع -صتله ع بليتز ألستلم -أذ َن يف أذن احلست حت بلت حتني
()6

أللدتز فاطمةَّ ابلصالر" .
 -لك يف احلقيقة مذا احلدي يعيفَّ أل مل يثبِ يف التأذي يف أذن املولود أل ئ اإل امة ش ء.

 ))3أخرجه أحمد ( ،)392 ،390/6ومالك في الموطأ (ص  ،)259والترمذي برقم ( ،)1519والحاكم ( ،)237/4والبيهقي ( ،)304/9وحسنه الشيخ األلباني (صحيح الترمذي رقم
.)1226
))4رواه البخاري ( ،)216/6ومسلم برقم (.)2145
 ))5رواه مسلم برقم (.)2147
 ))6أخرجه الترمذي برقم ( )1514و قال :حسن صحيح .وحسنه الشيخ األلباني (صحيح الترمذي رقم .)1224
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مت َبمد ع
شامدألا الدرس لليشر بله اليِ يف سم تفريت الدرألس يف ميتدَيت الىريق إىل ع ألتفضلوا ميا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

"مسائل في العقيقة" من سلسلة "فقه األضحية والعقيقة"

( صفحة  4من ) 4

