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 باب العقيقة
 : تعريفها

 ابعه .هي الذبيحة اليت تذبح عن املولود يوم س 
:ُّ َطَّاِبي ، َوتَ ْقَطع قَاَل اْلخ ا تُ َعقم َمَذاِِبَها: َأْي ُتَشقم  . اْلَعِقيَقة اْسم الشَّاة اْلَمْذبُوَحة َعْن اْلَوَلد، ُسِميْت ِبَذِلَك؛ ِِلَّنَّ

 : احلكمة من العقيقة 
 : قال اإلمام ابن القيم   رمحه هللا تعاىل   ما ملخصه

 ا .ود يف أول أوقات خروجه إىل الدنيان يقرب به املولومن فوائد العقيقة : أَّنا قرب
 . ومن فوائدها : أَّنا تفك رهان املولود ، فإنه مرهتن بعقيقته حىت يشفع لوالديه

 د ( .حتفة املودو ش .   ) فدى هللا سبحانه إساعيل بالكب ومن فوائدها : أَّنا فدية يفدى هبا املولود كما
  (  

ُ
ة

َ
قِيق

َ
ع

ْ
 َال

ُّ
ن

َ
س

ُ
ت
َ
 .(  و

 أي : أن حكم العقيقة سنة .
 وقد جاءت نصوص كثرية تدل على مشروعيتها :

ْعُت َرُسوَل هللِا قَالَ  َسْلَمان ْبن َعاِمٍر الضَّبِم  عن -أ  رواه البخاري ( َمَع اْلُغاَلِم َعِقيَقٌة فََأْهرِيُقوا َعْنُه َدًما َوأَِميُطوا َعْنُه اَِلَذى)يَ ُقوُل  : سَِ

 ب ( .طياملقصود بإماطة اِلذى هنا حلق الرأس وتطييبه بطيب  :أميطوا األذى)  
 أبو داود . َواهرَ ( ىاِبِعِه، َوُُيَْلُق، َوُيَسمَّ ُكلُّ ُغاَلٍم ُمْرتَ َهٌن ِبَعِقيَقِتِه، ُتْذَبُح َعْنُه يَ ْوَم سَ ) قَالَ  َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ . َسَُرَة وحلديث  -ب
ْعُت َرُسوَل هللِا ِبيَِّة، قَاَلتْ اْلَكعْ  َعْن أُمِم ُكْرزٍ و  -ج اُوَد: قَاَل أَبُو دَ ( َعِن اْلُغاَلِم َشاتَاِن ُمَكاِفَئَتاِن ، َوَعِن اْْلَارِيَِة َشاةٌ )يَ ُقوُل  : سَِ

 : َأْي ُمْسَتوِيَ َتاِن أَْو ُمَقارِبَ َتاِن.سَِْعت َأمْحََد قَاَل: ُمَكاِفَئَتانِ 
 . (أَْمَرُهْم؛ َأْن يُ َعقَّ َعْن اَْلُغاَلِم َشاتَاِن ُمَكاِفَئَتاِن، َوَعْن َاْْلَارِيَِة َشاٌة   َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  )وعن عائشة -د

ِه ، قَالَ  َعْيٍب ، َعْن أَبِيِه ،ْن َعْمرِو ْبِن شُ ه_ وع ِن َمْن ُوِلَد لَُه َوَلٌد فََأَحبَّ أَْن يَ ْنُسَك َعْنُه فَ ْليَ ْنُسْك عَ . ) .. . قال  َعْن َجدِم
 ( رواه أبو داود . اْلُغاَلِم َشاتَاِن ُمَكاِفَئَتاِن ، َوَعِن اْْلَارِيَِة َشاةٌ 

 1 فائدة :
 : إىل وجوهبا . ذهب بعض العلماء

 وهو قول الظاهرية .، وهو قول احلسن البصري 
                         ( رواه أبو داود . ًما َوأَِميُطوا َعْنُه اَِلَذىَمَع اْلُغاَلِم َعِقيَقٌة فََأْهرِيُقوا َعْنُه دَ  ) السابق َسْلَمان ْبن َعاِمٍر حلديث  -أ

 .ى ( اِبِعِه، َوُُيَْلُق، َوُيَسمَّ ُكلُّ ُغاَلٍم ُمْرتَ َهٌن ِبَعِقيَقِتِه، ُتْذَبُح َعْنُه يَ ْوَم سَ )  السابق َسَُرَة وحلديث  -ب
 ن الرهن شيء الزم .فقوله مرهتن يدل على الوجوب ِل

 عدم وجوهبا . اجحوالر 
 وهذا مذهب اْلمهور .

ُهْم اْبُن َعبَّاٍس ، َواْبُن ُعَمَر ، َوَعاِئَشُة ، َوفُ قَ  قال ابن قدامة : َهاُء التَّاِبِعنَي ، َوأَئِمَُّة َواْلَعِقيَقُة ُسنٌَّة يِف قَ ْوِل َعامَِّة أَْهِل اْلِعْلِم ؛ ِمن ْ
 اُلوا لَْيَسْت ُسنًَّة ، َوِهَي ِمْن أَْمِر اْْلَاِهِليَِّة .اِْلَْمَصاِر ، إالَّ َأْصَحاَب الرَّْأِي ، قَ 

ِه َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب ، َعْن أَبِيِه ، أُرَاُه َعْن  حلديث َمْن ُوِلَد َلُه َوَلٌد فََأَحبَّ َأْن يَ ْنُسَك َعْنُه فَ ْليَ ْنُسْك َعِن اْلُغاَلِم )  -السابق- َجدِم
 ة ( .اْْلَارِيَِة َشا اِن ، َوَعنِ َشاتَاِن ُمَكاِفَئتَ 
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 ر.وذلك يقتضي عدم الوجوب لتفويضه يف االختيا( أحب أن ينسك عن ولده فليفعل منله )احتج اْلمهور بقو  :قال الشوكاين
 2فائدة : 

 هل يكره تسمية العقيقة هبذا االسم ؟
 .تسمى نسيكة أو ذبيحة  وقالوا اِلوىل أن -عقيقة  -إىل كراهة تسمية العقيقة هبذا االسم  ذهب بعض أهل العلم

 واستدلوا ِبديث :
ِه ، قَاَل   اَل ُيحيبُّ اَّللَّح الخعحقحوَق . َكأَنَّهح َكريَه َعِن الَعِقيَقِة ؟ فَ َقاَل :  ُسِئَل َرُسوُل هللِا  )َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب ، َعْن أَبِيِه ، أُرَاُه َعْن َجدِم

مَ   ( . فََأَحبَّ َأْن يَ ْنُسَك َعْنُه فَ ْليَ ْنُسْك َعِن اْلُغاَلِم َشاتَاِن ُمَكاِفَئَتاِن ، َوَعِن اْْلَارِيَِة َشاةٌ  َوقَاَل : َمْن ُوِلَد لَُه َوَلدٌ  ,االيسخ
 .ال أحب العقوق ( ظاهره كراهية االسم ملا فيه من مشاهبة لفظ العقوق وآثر أن يسمى نسكاً ) قوله  : قال اإلمام الباجي

 كراهة ذلك ، وأن ذلك مباح .إىل عدم   وذهب بعض العلماء :
 الغالم مرهتن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ( . السابق )في حديث سرة ف

 مع الغالم عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه اِلذى ( . السابق )يث سلمان بن عامر ويف حد
 . االسم فدل ذلك على اإلباحة ال على الكراهة يف، ففي هذين احلديثني لفظ العقيقة 

 وهذا الراجح .
 أن املكروه هو هجر االسم الشرعي . –ومجاعة من العلماء  –ورجح ابن القيم 

 قال بكر أبو زيد يف )  معجم املناهي اللفظية ( .
 قد جرى اخلالف أيضاً لدى العلماء يف حكم إطالقها على أقوال ثالثة:

 . كراهته األول:
 م .وكأنه كره االس،  ال ُيب هللا العقوق :سئل عن العقيقة فقال أن رسول هللا حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  

( . وغريه من اِلحاديث الصحيحة بأحاديث كثرية منها: حديث سرة )الغالم مرهتن بعقيقتهجوازه بال كراهة. واحتجوا  الثاين:
 هلذا اللفظ عليها. اليت فيها إطالق النب 

قلت: ونظري هذا اختالفهم يف تسمية العشاء بقوله )  بعد ذكره اخلالف -رمحه هللا تعاىل  -ن القيم ما حققه اإلمام اب الثالث:
بالعتمة، وفيه روايتان عن اإلمام أمحد، والتحقيق يف املوضعني: كراهة هجر االسم املشروع من العشاء والنسيكة، واالستبدال به 

 االسم الشرعي، ومل يهجر، وأُطلق االسم اآلخر أحياناً فال بأس بذلك.اسم العقيقة والعتمة، فأما إذا كان املستعمل هو 
 وعلى هذا تتفق اِلحاديث. وباهلل التوفيق( اه .

إن هللا ال ُيب العقوق ( يدل على أن هذا االسم ) العقيقة ( : ع : يف قوله ) يف شرح زاد املستقن قال الشيخ محد احلمد
يه مكروهة ، وإمنا قلنا أن املكروه هو املداومة عليه دون إطالق التسمية هكذا من غري يستحب أال يداوم عليه ، واملداومة عل

أي هذه  -فيما ثبت عند اخلمسة بإسناد صحيح : ) كل غالم رهينة بعقيقته ( فسماها  - إمنا قلنا ذلك لقوله  -مداومة 
ائها اِلخرى فتكون هي التسمية السائدة الغالبة أما عقيقة ، فدل على أن املكروه هو أن تغلب هذه التسمية على أس -الذبيحة 

 ا .إن تسمى هبذا االسم من غري أن تكون هذه التسمية غالبة فال حرج يف هذ
بِ  ) 

َ ْ
 َاْل

ِّ
ق

َ
 ( . فِي ح

ول يف اِلصل أن العقيقة مشروعة يف مال والد املولود ، وليس يف مال أمه ، وال يف مال املولود نفسه ، إذ اِلب هو املخاطب اِل
 ة .حاديث الواردة يف مشروعية العقيقاِل
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 ب .يف املذهب ونص عليه أكثر اِلصحا ال يَعقُّ غرُي اِلب على الصحيح:  يقال املرداو 
 ه .يف حق أب ال غري العقيقة سنة مؤكدة ... : و رمحه هللا قال البهويتو 

ولألنثى واحدة، وإذا اقتصر على واحدة للذكر فال حرج، العقيقة سنة مؤكدة للذكر اثنتان  : رمحه هللا وقال الشيخ ابن عثيمني
، وإذا   قوا هللا ما استطعتم (وهي سنة يف حق اِلب، فإذا جاء وقت العقيقة وهو فقري فليس عليه شيء؛ لقول هللا تعاىل: ) فات

 ا . ) الباب املفتوح ( .ى اِلم وال على اِلوالد شيء منهكان غنياً فهي باقية على اِلب وليس عل
 .من ُوِلد له ولٌد فأحب أن ينسك عنه فليفعل (  : باحلديث السابق ) ...  لذلكويستدل  -أ

فأثبت ذلك يف جهة قالوا هذا يقتضي أن العقيقة يف مال اِلب عن ابنه ولذلك قال :) فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل ( 
 ن .اِلب عن االب

 .( ) فأهريقوا عنه دماً  هاديث كما يف قولمور هبا يف اِلحواحتجوا أيضاً بأن اِلب هو املأ -ب
  :جيوز لغري اِلب أن يعق عن املولود يف احلاالت اآلتية لكن 
 ة .ا قصر اِلب وامتنع عن ذبح العقيقإذ أواًل :

  .أو إذا استأذن من اِلب أن ينوب عنه يف ذبح العقيقة فأذن لهثانياً : 
ُهَما ِبَكْبَشنْيِ َكْبَشنْيِ (   َعقَّ َرُسوُل اَّللَِّ )  ِبديث البابواستدلوا   .َعْن احلََْسِن َواحلَُْسنْيِ َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ

العقيقة عن حفيده احلسن واحلسني رضي هللا عنهما دليل على جواز تويل العقيقة قريب غري اِلب إذا كان  قالوا : فتويل النب 
 . بإذنه ورضاه

: قوله -يث ) ُكلُّ ُغاَلٍم َرِهيَنٌة ِبَعِقيَقِتِه ، ُتْذَبُح َعْنُه يَ ْوَم َساِبِعِه ، َوُُيَْلُق ، َوُيَسمَّى ( يف شرح حد –قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا 
) يذبح ( بالضم على البناء للمجهول ، فيه أنه ال يتعني الذابح ، وعند الشافعية يتعني من تلزمه نفقة املولود ، وعن احلنابلة 

  . مبوت أو امتناعيتعني اِلب إال أن تعذر 
 م .لتَّْسِمَية حق لأْلَب اَل لأْل َأن ا : فصل : قال ابن القيم

اْلُمتَ َقدمَمة كلَها تدل على َهَذا َوَهَذا   َهَذا ِمَّا اَل نزاع ِفيِه َبني النَّاس َوأَن اِْلَبَ َوْيِن ِإذا تَنازعا يف َتْسِمَية اْلَوَلد َفِهَي لأْلَب َواِْلََحاِديث
َواْلولد يتبع أمه يف احْلُرمِيَّة  (ادعوُهْم آِلبَائِِهْم ُهَو أقسط ِعْند هللا)نه يدعى ِِلَبِيِه اَل ِلمه فَ يُ َقال فاَلن اْبن فاَلن قَاَل تَ َعاىَل َكَما أَ 

فالتعريف كالتعليم والعقيقة َوَذِلَك  ديناً  َوالرمق َويتبع أَبَاُه يف النمَسب َوالتَّْسِمَية تَ ْعرِيف النمَسب واملنسوب َويتبع يف الدمين خري أَبَ َوْيهِ 
َلة َمْوُلود فسميته باسم أيب ِإبْ رَاِهيم َوَتسْ  ِإىَل اِْلَب اَل ِإىَل اِْلُم َوقد قَاَل النَِّب   ( التحفة) .هِمَية الرجل ابْنه كتسمية ُغاَلمولد يل اللَّي ْ

 . من مال العاق ال من مال املولود يعق عن املولود من تلزمه نفقته: إىل أنه  وذهب بعض العلماء
 .وهو مذهب الشافعية  

 .يعق عن املولود غري اِلب وغري من تلزمه نفقة املولود إىل أنه  وذهب بعض العلماء :
  .والشوكاين، والصنعاين ، افظ ابن حجر وبه قال احل

 .وحجة هؤالء ما ورد يف حديث َسُرة ) ُتذبح عنه يوم سابعه ( 
 ح .للمجهول فيه أنه ال يتعني الذابوقوله ) ُتذبح ( بالضم على البناء  : ن حجرقال احلافظ اب
اله القريب عن ( وفيه دليل على أنه يصح أن يتوىل ذلك اِلجنب كما يصح أن يتو قوله )ُتذبح عنه يوم سابعه: وقال الشوكاين

 ه .قريب
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 ا عليه مجهور العلماء .وهذا م
 لألحاديث السابقة :

من أحب منكم أن ينسك عن ولده )  يف العقيقة قال: قال رسول هللا   حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -أ
 ( . تان مكافئتان، وعن اْلارية شاةفليفعل: عن الغالم شا

 ان مكافئتان ، وعن اْلارية شاة ( .أمرهم : أن يعق عن الغالم شات وحديث عائشة ) أن رسول هللا  -ب
 ( . َعِن اْلُغالَِم َشاتَاِن ُمَكاِفَئَتاِن ، َوَعِن اْْلَارِيَِة َشاةٌ وحديث أم كرز )  -ج

 . رَِقة بني الُغالِم واْْلَارِيةوهِذِه اِلحاِديث ُحجَّة لِلُجمُهوِر، يِف الت َّفْ :  قال احلافظ ابن حجر
 فإن قيل :
 د .َرَواُه أَبُو َداوُ  (َعقَّ َعْن َاحلََْسِن َواحلَُْسنْيِ َكْبًشا َكْبًشا  أَنَّ اَلنَِّبَّ ) اِْبِن َعبَّاٍس حديث َعِن ما اْلواب 

ال ُحجَّة ِفيِه، فَ َقْد أخرجُه أبُو الشَّْيخ ِمن َوْجه آخر، عن ِعْكرِمة، عن ابن َعبَّاس بِلفِظ: "َكْبَشنْيِ، َكْبَشنِي". : و  قال احلافظ
 أْيًضا مْن َطرِيق َعْمرو بن ُشَعْيب، َعْن أبِيِه، َعْن َجدمه ِمثله. وأخرج 

تَ َوارِدة يف الت َّْنِصيص َعَلى 
ُ
التَّثِنية لِْلُغالِم، َبْل َغايته أن وعلى تَ ْقِدير ثُ ُبوت رِواية أيب َداُود، فَ َلْيَس يف احلِديث َما يُ َردم ِبِه اِلَحاِديث امل

 . ْقِتَصار، وُهَو َكَذِلك، فِإنَّ الَعَدد لَْيَس َشرطًا، بل ُمسَتَحبم يَُدلم َعَلى َجَواز ااِل 
 . السنة أن يعق عن الغالم شاتني، وعن اْلارية شاة ، فإن عق عن الغالم شاة حصل أصل السنة :قال النووي و 
ني متماثلتني ، وعن اِلنثى وذهب الشافعية واحلنابلة إىل أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشات(  ةاملوسوعة الفقهيجاء يف ) و 

وجيوز العق عن  اة (شاتان مكافئتان وعن اْلارية بش ) أمرهم عن الغالم بشاة ؛ حلديث عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا 
 ا .ة؛ حلديث ابن عباس رضي هللا عنهمالذكر بشاة واحد

 1 فائدة :
 ، وهناك مواضع أخرى : هذا أحد املواضع اليت يكون فيها اِلنثى على النصف من الرجل

 الثاين : العتق .
 الشمَهاَدُة فَِإنم َشَهاَدَة اْمَرأَتَ نْيِ ِبَشَهاَدِة َرُجٍل .: َوالثماِلُث 
 اْلِمريَاُث .: َوالرماِبُع 

 الدميَُة .: َواخْلَاِمُس 
 2فائدة : 

كانت النعمة به على الوالد أمت، والسرور والفرحة والتفضيل تابع لشرف الذكر، وما ميزه هللا به على اِلنثى، وملا   ال ابن القيم:ق
 به أكمل، فكان الشكران عليه أكثر، فإنه كلما كثرت النعمة كان شكرها أكثر.

 3فائدة : 
حفظه هللا : ولو ذبح واحدة اليوم ، والثانية ذِبها بعد أيام .. فال مانع ، وليس الالزم أن تكون  قال الشيخ صاحل الفوزان

 د .تني يف وقت واحالشاتان جمتمع
ابِعِهِ ) 

َ
 س

َ
م
ْ
و

َ
 ي

ُ
ح

َ
ب
ْ
ذ

ُ
 ( . ت

 أي : يسن أن تذبح يف اليوم السابع .
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 .ى ( ُكلُّ ُغاَلٍم ُمْرتَ َهٌن ِبَعِقيَقِتِه، ُتْذَبُح َعْنُه يَ ْوَم َساِبِعِه، َوُُيَْلُق، َوُيَسمَّ )  قَالَ  َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  َسَُرَة حلديث 
والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغالم العقيقة يوم  :عد أن ساق حديث َسُرة قال اإلمام الرتمذي ب

 . ..السابع 
 1 فائدة :

 كيفية معرفة اليوم السابع :  
هذه : يسن أن تذبح يف اليوم السابع ، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم اْلمعة يعين قبل يوم الوالدة بيوم  قال الشيخ ابن عثيمني

 ا .خلميس فهي يوم اِلربعاء وهلم جر هي القاعدة ، وإذا ولد يوم ا
 2فائدة : 

 حلكمة من ذِبها يف اليوم السابع :ا
مرتددًا بني السالمة والعطب وال يدرى هل هو  أن الطفل حني يولد يكون أمره  - وهللا اعلم -وحكمة هذا :  قال ابن القيم

ليه مدة يستدل مبا يشاهد من أحواله فيها على سالمة بنيته وصحة خلقته وأنه قابل للحياة من أمر احلياة أو ال ؟ إىل أن تأيت ع
وجعل مقدار تلك املدة أيام اِلسبوع فإنه دور يومي كما أن السنة دور شهري ... واملقصود أن هذه اِليام أول مراتب العمر فإذا 

إذا استكملها انتقل إىل الثالثة وهي السنني فما نقص عن هذه اِليام فغري استكملها املولود انتقل إىل املرتبة الثانية وهي الشهور ف
مستوف للخليقة وما زاد عليها فهو مكرر يعاد عند ذكره اسم ما تقدم من عدده فكانت السنة غاية لتمام اخللق ومجع يف آخر 

 ع .اليوم السابفديته وفك رهانه يف اليوم السادس منها فجعلت تسمية املولود وإماطة اِلذى عنه و 
أن اليوم السابع ختتم به أيام السنة كلها فإذا ولد يوم اخلميس مرَّ عليه اخلميس واْلمعة والسبت واِلحد  وقال ابن عثيمني :

 ه .    ) ابن عثيمني ( .ءل أن يبقى هذا الطفل ويطول عمر واالثنني والثالثاء واِلربعاء فبمرور أيام السنة يُتفا
 3فائدة : 

 يف املسألة قوالن : ؟العقيقة قبل اليوم السابع  حكم ذبح 
 أنه جيوز .:  القول األول
 .ية واحلنابلة الشافع وهذا مذهب
 .أتثامن أو العاشر أو ما بعده أجز استحباب وإال فلو ذبح عنه يف الرابع أو ال -السابع-والظاهر أن التقييد بذلك  :قال ابن القيم
 .قة قبل اليوم السابع : ال جيوز ذبح العقي القول الثاين

 وهو قول املالكية .
 .بن حزم الظاهري وهو قول ا

 ه .فيه حتديد لوقتها فال تشرع قبلتُذبح عنه يوم سابعه (  ه )ِلنه خالف النص ِلن قول 
 اْلواز .والراجح 
 4فائدة : 

 وال :.اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أق حكم العقيقة إذا مات قبل اليوم السابع ؟
 .: تستحب العقيقة عن املولود إذا مات قبل اليوم السابع  القول األول

 .وهذا قول الشافعية 
 جتب .:  القول الثاين
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 .ابن حزم  وهذا قول
 ال تستحب .:  القول الثالث
 .احلنابلة و  كيةاملالوهذا قول 

 .بع ورجح الشيخ ابن عثيمني أن العقيقة تسن ولو مات املولود قبل اليوم السا
 وهللا أعلم .

 5فائدة : 
 اختلف العلماء يف معناه على أقوال : ( ؟ ُكلُّ ُغاَلٍم ُمْرتَ َهٌن ِبَعِقيَقِتهِ )  قوله 

فهو مرهتن فاهلل أعلم بكيفية هذا مل يفسرها وال جيوز القول على هللا بغري علم  اإلمساك عن تفسريها ِلن النب  قيل :
 هللا . االرهتان، اختاره ابن باز رمحه

إن نشأة املولود الصحيحة وكمال االنتفاع به رهينة بالعقيقة كما أن الرهن ال ينتفع به كمال االنتفاع إال بعد فكه ، قالوا:  وقيل :
 هكذا املولود ال يتم االنتفاع به كمال االنتفاع حىت يفك عنه هذه الرهينة اليت هي العقيقة .

 فع لوالديه يوم القيامة حىت يعق عنه وهذا مروي عن اإلمام أمحد .أن املولود مرهون وحمبوس ال يش وقيل :
 وقد قال به قبله عطاء اخلُراساين وحممد بن مطرف .

 وضعف ابن القيم هذا املعىن ، وضعفه كذلك الشيخ ابن باز رحم هللا اْلميع .
 هو اإلمساك .  والراجح

َماُم َأمْحَدُ  َمْعَناُه قال ابن القيم :  ُكلم نَ ْفٍس مبَا َكَسَبْت   )أَنمُه حَمُْبوٌس َعْن الشمَفاَعِة يف أَبَ َوْيِه َوالرمْهُن يِف اللمَغِة احْلَْبُس قَاَل تَ َعاىَل قَاَل اإْلِ
ِلَك َأْن يُ َعاَقَب َعَلى َذِلَك يف اآْلِخَرِة َوِإْن َوظَاِهُر احلَِْديِث أَنمُه َرِهيَنٌة يف نَ ْفِسِه َِمُْنوٌع حَمُْبوٌس َعْن َخرْيٍ يُ رَاُد ِبِه َواَل يَ ْلَزُم ِمْن ذَ ( َرِهيَنٌة 

ٌر ِبَسَبِب ت َ  ْفرِيِط اِْلَبَ َوْيِن َوِإْن ملَْ َيُكْن ِمْن َكْسِبِه َكَما أَنمُه ُحِبَس بِتَ ْرِك أَبَ َوْيِه اْلَعِقيَقَة َعمما يَ َنالُُه َمْن َعقم َعْنُه أَبَ َواُه َوَقْد يَ ُفوُت اْلَوَلَد َخي ْ
َا يَُدلم َعَلى أَن مَها َد اْلَِْماِع إَذا َسمى أَبُوُه ملَْ َيُضرم الشمْيطَاُن َوَلَدُه َوِإَذا تَ َرَك التمْسِمَيَة ملَْ َُيُْصْل لِْلَوَلِد َهَذا ِعنْ  احْلِْفُظ . َوأَْيًضا فَِإنم َهَذا إمنم

َها َكاللمْيِث ْبِن َسْعٍد َواحلََْسِن   ولود عنها بالرهن ، وقد يستدل هبذا من يرى وجوهبا انفكاك امل ، َفَشبمَه لُُزوَمَها َوَعَدمَ  اَلزَِمٌة اَل بُدم ِمن ْ
 ) زاد املعاد ( . اْلَبْصرِيم ، َوأَْهِل الظماِهِر . َوَاَّللُم أَْعَلُم .

أمحد بن حنبل، قال:  : "اْخَتلَف النَّاس يف هذا، وأجوُد ما قيل فيه: ما َذَهب إليه-نقاًل عن اخلطايبم -وقال احلافظ ابن حجر 
بَّه هذا يف الشفاعة؛ يريد: أنه إذا مل يُعقَّ عنه فمات ِطفالً، مل يشفْع يف أبويه، وقيل: معناه: أنَّ العقيقة الزمٌة ال بدَّ منها، فش

عىن: أنَّه مرهون بأَذى املولود يف لزومها، وعدم انفكاكه منها بالرَّْهن يف يِد املرهتن، وهذا يُقوِمي قوَل َمن قال بالوجوب، وقيل: امل
 ى .فأميطوا عنه اِلذ" :َشْعرِه؛ ولذلك جاء

 6فائدة : 
 دليل على استحباب تسمية املولود يف اليوم السابع . (ىُتْذَبُح َعْنُه يَ ْوَم َساِبِعِه، َوُيَسمَّ ) قوله 

 ة :ل على التسمية يف أول يوم الوالديدوجاء ما 
َلَة ُغاَلٌم َفَسمَّْيُتُه بِاْسِم َأيب ِإبْ رَاِهيَم ( رواه مسل ) ولد يل  َل َرُسوُل هللاقَا َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  -أ  م .اللَّي ْ

 ( متفق عليه . َفَسمَّاُه ِإبْ رَاِهيَم َوَحنََّكُه بَِتْمَرةٍ   ُغاَلٌم فَأَتَ ْيُت ِبِه النَِّبَّ  ُوِلَد يل ) َعْن َأِِب ُموَسى قَاَل و  -ب
دل على جواز وأيب موسى توحديث أنس بن مالك : ماء إىل أن اَِلْوىَل التسمية يف اليوم السابع ، قالوا وذهب مجهور العل

 ) املغين ( .   . التسمية يف يوم الوالدة فقط ، وليس على االستحباب
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  .وم السابعوقال بعض املالكية والنووي ووجه عند احلنابلة باستحباب التسمية يف أول يوم ، وكذا استحباهبا يف الي
 ة .السنة أن ُيَسمَّى املولوُد يف اليوم السابع من والدته ، أو يوم الوالد ر (اِلذكا ) يف يقول النووي

َسمِمي يف وذهب البخاري إىل أنَّ من يريد أن يَ ُعقَّ َأخََّر التسميَة إىل حنِي العقيقِة يف اليوِم السابع ، أما من مل يكن يريد العقيقة فَ يُ 
  .أول يوم

 ي .وهو مجع لطيف مل أره لغري البخار ر : قال ابن حج
ُرُهمْ يقول العراقي يف "طرح التثريب"   َوهِبََذا ) يعين باستحباب اليوم السابع ( قَاَل احلََْسُن اْلَبْصرِيُّ َوَماِلٌك َوالشَّاِفِعيُّ َوَأمْحَُد َوَغي ْ

َلهُ    .قَاَل َأْصَحابُ َنا : َواَل بَْأَس َأْن ُيَسمَّى قَ ب ْ
  .اُءواَوقَاَل حُمَمَُّد ْبُن ِسريِيَن َوقَ َتاَدُة َواِْلَْوزَاِعيُّ : إَذا ُوِلَد َوَقْد مَتَّ َخْلُقُه َسَّى يف اْلَوْقِت إْن شَ 

  .َوقَاَل اْبُن اْلُمْنِذِر : َتْسِمَيُتُه يَ ْوَم السَّاِبِع َحَسٌن ، َوَمىَت َشاَء َسَّاهُ 
  .مَّى يَ ْوَم واَِلَدتِِه ، فَِإْن ُأخِمَرْت َتْسِمَيُتُه إىَل السَّاِبِع َفَحَسنٌ َوقَاَل اْبُن َحْزٍم : ُيسَ 

ِع ، َوُأِخَذ َذِلَك ِبِعِه ، فَالسُّنَُّة تَْأِخريَُها إىَل السَّابِ َوقَاَل اْبُن اْلُمَهلِمِب : جَيُوُز َتْسِمَيُتُه ِحنَي يُوَلُد َوبَ ْعَدُه إالَّ أَْن يَ ْنِوَي اْلَعِقيَقَة َعْنُه يَ ْوَم َسا
  .ِمْن قَ ْوِل اْلُبَخارِيِم يف تَ ْبوِيِبِه ) بَاُب َتْسِمَيِة اْلَمْوُلوِد َغَداَة يُوَلُد ِلَمْن ملَْ يَ ُعقَّ ( " انتهى

وعلى كل حال ، فإن مجيع ما سبق يدل على أن اِلمر يدور بني االستحباب واْلواز ، وليس مثة ما يفرض ويوجب التسمية يف 
  .وم السابع ، فلو أخر التسمية عن السابع فال بأس وال حرج يف ذلكالي

قال أصحابنا وغريهم : يستحب أن يسمى املولود يف اليوم السابع ، وجيوز قبله ، وبعده ، (  اجملموع) وي رمحه هللا يف يقول النو 
  .وقد تظاهرت اِلحاديث الصحيحة يف ذلك " انتهى

 ني قال :وهناك مجع ذكره الشيخ ابن عثيم 
 .وإن كان مل يهيأ فاِلفضل أن يكون يوم السابع ، ولود إذا كان اسه قد هي  من قبل فاِلفضل أن يسمى من حني الوالدة امل

فسماه حني والدته عليه م ، ولد يل الليلة ولد فسميته إبراهيقال ِلهله  قال حني ولد ولده إبراهيم  أن النب : دليل ذلك 
 .ما يف السابع فقال )كل غالٍم مرهتٌن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع وُيلق ويسمى( أ، الصالة والسالم 

         وإن مل يهيأ قبل الوالدة ينتظر حىت يكون اليوم السابع.، إن كان اسه قد هي  فيسمى من حني الوالدة :  واجلمع بني احلديثني
 ) فتاوى نور على الدرب ( .

 8فائدة : 
 ( . َعْنُه يَ ْوَم َساِبِعِه، َوُُيَْلقُ  ُتْذَبحُ )  قوله 

 نستفيد أنه يستحب حلق رأس الصب يوم سابعه .
َعِن احَلَسِن ِبَشاٍة، َوقَاَل: )يَا فَاِطَمُة، اْحِلِقي رَْأَسُه ، َوَتَصدَِّقي ِبزِنَِة َشْعرِِه ِفضًَّة( ،  َعقَّ َرُسوُل اَّللَِّ  ل )َعِليِم ْبِن َأيب طَاِلٍب قَاْن ع

 م ( رواه الرتمذي .أَْو بَ ْعَض ِدْرهَ قَاَل: فَ َوزَنَ ْتُه َفَكاَن َوْزنُُه ِدْرََهًا 
 .ويستحب أن ُيلق رأس الصب يوم السابع ويسمى حلديث سرة وإن تصدق بزنة شعره فضة فحسن  : ابن قدامةقال 

 .فعل ففضة بوزن شعره ذهباً فإن مل ي يستحب حلق رأس املولود يوم سابعه قال أصحابنا ويستحب أن يتصدق:  وقال النووي
، وأما اِلنثى فال ُيلق رأسها، وإذا حلق شعر الرأس ، اً لق يف اليوم السابع إذا كان ذكر عر املولود ُي: ش ال الشيخ ابن عثيمنيوق

 ث .دق بوزنه فضة ، كما جاء يف احلديفإنه يتص
ِكيَُّة َوالشَّاِفِعيَُّة َواحْلََنابَِلُة( ِإىَل اْسِتْحَباِب َحْلِق َشْعِر رَْأِس اْلَمْوُلوِد يَ ْوَم السَّاِبِع ، َهَب اْلُْْمُهوُر )اْلَمالِ (  يةاملوسوعة الفقه) جاء يف 
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 َُيِْلْق : حَتَرَّى ، َوَتَصدََّق بِِه ، َوَيُكوُن ِة ، َوِإْن ملَْ َوالتََّصدُِّق ِبزِنَِة َشْعرِِه َذَهًبا أَْو ِفضًَّة ِعْنَد اْلَماِلِكيَِّة َوالشَّاِفِعيَّةِ ، َوِفضًَّة ِعْنَد احْلََنابِلَ 
 ة .احْلَْلُق بَ ْعَد َذْبِح اْلَعِقيقَ 

 9فائدة : 
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني : ة ؟حكم تلطيخ رأس املولود بشيء من دم العقيق

ل احلديث إىل كراهة تلطيخ رأس املولود بشيء من دم ذهب مجهور أهل العلم من املالكية والشافعية واحلنابلة وأه القول األول :
 .العقيقة ، ِلن ذلك من عادة أهل اْلاهلية ، وهو قول الزهري وإسحاق وابن املنذر وداود 

: ذهب احلسن البصري وقتادة من التابعني وابن حزم الظاهري إىل أن ذلك مستحب فيلطخ رأس املولود بدم العقيقة  القول الثاين
 .د ذلك ، ونقله ابن حزم عن ابن عمر وهو قول عند احلنابلة مث يغسل بع

 .ويدمَّى (  غالم رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع وُيلقبرواية ) واحتج هؤالء 
 :ن الرواية احملفوظة حلديث سرة )يسمَّى( وليست )يدمَّى(وقد أجاب اْلمهور على هذا االستدالل وبينوا أن هذا القول شاذ وأ

يسمَّى . :  م من َهام وإمنا قالواهْ خولف َهام يف هذا الكالم وهو و  :و داود صاحب السنن بعد روايته للحديث املذكور قال أب
 .فقال : َهام : يدمَّى . قال أبو داود وليس يؤخذ هبذا 

على نسخها وإبطاهلا ما وأكد اْلمهور قوهلم بأن التدمية منسوخة أَّنا كانت من أمر اْلاهلية فلما جاء اإلسالم أبطلها ويدل 
 يلي :

كنا يف اْلاهلية إذا ولد ِلحدنا غالم ذبح شاة ولطخ   )يقول  -بريدة  -حديث عبدهللا بن بريدة عن أبيه قال : سعت أيب  -أ
 ( .رأسه بدمها ، فلما جاء هللا باإلسالم كنا نذبح شاة وحنلق رأسه ونلطخه بزعفران 

لعقيقة قالت :) وكان أهل اْلاهلية جيعلون قطنة يف دم العقيقة وجيعلونه على رأس عن عائشة رضي هللا عنها يف حديث ا -ب
 الصب فأمر رسول هللا ) أن جيعل مكان الدم خلوقاً ( رواه البيهقي وهذا لفظه ، وقال النووي بإسناد صحيح  . وقال احلافظ ابن 
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 أي : فإن فات وقتها يف السابع سن ذِبها يف الرابع عشر ، فإن فات ذِبها فيه انتقلت إىل احلادي والعشرين .
َها َوَهَذا تَ ْقِديٌر ، الظَّاِهُر  مَّا َكْونُُه يف أَْربََع َعْشَرَة ، مُثَّ يف َأَحٍد َوِعْشرِيَن ، فَاحلُْجَُّة ِفيِه قَ ْوُل َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَُّ : أ قال ابن قدامة َعن ْ

 أَن ََّها اَل تَ ُقولُُه إالَّ تَ ْوِقيًفا .
 فائدة :

 أي يوم تيسر لإلنسان فيه الذبح . فإن فات احلادي والعشرين ففي
 َوِإْن َذَبَح قَ ْبَل َذِلَك أَْو بَ ْعَدُه ، َأْجَزأَُه ؛ ِِلَنَّ اْلَمْقُصوَد َُيُْصُل . قال ابن قدامة :

، فَِإْن ملَْ َيُكْن ، َفِفي ََخَْسٍة َوَثاَلِثنَي ، ِإْن جَتَاَوَز َأَحًدا َوِعْشرِيَن ، اْحَتَمَل َأْن ُيْسَتَحبَّ يِف ُكلِم َساِبٍع ، فَ َيْجَعَلُه يف مَثَانَِيٍة َوُعْشرِيَن وَ 
َلُه ، َواْحَتَمَل َأْن جَيُوَز يف كُ  ، َكَقَضاِء اِْلُْضِحيَِّة َوَغرْيَِها  تاُء فَاِئٍت ، فَ َلْم يَ تَ َوقم لِم َوْقٍت ؛ ِِلَنَّ َهَذا َقضَ َوَعَلى َهَذا ، ِقَياًسا َعَلى َما قَ ب ْ

 ا .ذِبها بعده ، ِلنه قد حتقق سببه فإن أخرها عن إحدى وعشرين : قال يف الكايفو 
)َفِفي أَْربََع َعْشَرَة. فَِإْن فَاَت فَِفي إْحَدى َوِعْشرِيَن( أَنَُّه اَل يَ ْعَتِبُ  َمْفُهوُم قَ ْولِِه )فَِإْن فَاَت( يَ ْعيِن ملَْ َيُكْن يف َسْبعٍ  وقال املرداوي :

َحُه اْبُن َكاَلِم َكِثرٍي ِمْن اِْلَْصَحاِب، َوَصحَّ اِْلََسابِيَع بَ ْعَد َذِلَك. فَ يَ ُعقُّ بَ ْعَد َذِلَك يف َأيِم يَ ْوٍم أَرَاَد. َوُهَو َأَحُد اْلَوْجَهنْيِ. َوُهَو ظَاِهرُُه  
 َرزِيٍن يف َشْرِحِه. قُ ْلت: َوُهَو الصََّواُب.
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 ه ( .ال صاحب القاموس : ) اَْلْدُل : كل عظم ُموفمر ال ُيكسر ، وال خيلط به غري ق

 . أي : تنزع اليد ، والرِجل ، والرقبة وهكذا عضواً عضواً 
 .ن هذا ورد عن عائشة ، قالت ) تطبخ ُجُدواًل ، وال يكسر هلا عظم ( قالوا : ِل -أ

 ومن باب التفاؤل . -ب
ٌة ، ُتْطَبُخ ُجُدواًل ، ِلَما ُرِوَي َعْن َعاِئَشَة ، أَن ََّها قَاَلْت : السُّنَُّة َشاتَاِن ُمَكاِفَئَتاِن َعْن اْلُغاَلِم ، َوَعْن اْْلَارِيَِة َشاابن قدامة : ...  قال

 َواَل ُيْكَسُر َعْظٌم ، يَْأُكُل ، َويُْطِعُم ، َويَ َتَصدَُّق ، َوَذِلَك يَ ْوُم السَّاِبُع .
َا فُِعَل هِبَا َذِلَك ؛ ِِلَن ََّها أَوَُّل َذبِيَحٍة ُذِِبَْت َعْن اْلَمْوُلوِد ، فَاْسُتِحبَّ ِفيَها َذِلَك تَ َفاؤُ   ) املغين ( . اًل بِالسَّاَلَمِة .َوِإمنَّ

 إىل جواز ذلك . بعض العلماء : وذهب
 .ع من ذلك وال كراهته سنة جيب املصري إليها نامل ِلنه مل يصح يف

 ك .وقد جرت العادة بكسر عظام اللحم وىف ذلك مصلحة أكل ه ومتام االنتفاع به وال مصلحة متنع من ذل
 وهذا أرجح .

ةِ ) 
َ
حِي

ْ
اْلض

َ
ا ك

َ
ه

ُ
كم

ُ
 . ( وح

 أكثر اِلحكام . أي : أن العقيقة كاِلضحي  ة يف
 فال بد أن تكون من هبيمة اِلنعام ، وأن تكون سليمة من العيوب ، وأن تبلغ السن املعتِبة .

ا ، َوُيْسَتَحبُّ ِفيَها َنُع ِفيهَ َومُجَْلُتُه َأنَّ ُحْكَم اْلَعِقيَقِة ُحْكُم اِْلُْضِحيَِّة ؛ يف َسنِمَها ، َوأَنَُّه ُُيَْنُع ِفيَها ِمْن اْلَعْيِب َما ُيُْ  قال ابن قدامــة :
ُ َعَوُرَها ، َفاَل جُيْزُِئ ِفيَها أََقلُّ ِمْن اْلَْذَِع ِمْن الضَّْأِن َوالثَّيِنِم ِمْن اْلَمْعِز ، َواَل جَتُوُز ِفيَها اْلَعْورَاُء ا. ..ِمْن الصِمَفِة َما ُيْسَتَحبُّ ِفيَها  ْلبَ نيِم
ُ ظَْلُعَها ، َوا ُ َمَرُضَها ، َواْلَعْجَفاُء الَّيِت اَل تُ نَ قَّى ، َواْلَعْضَباُء الَّيِت َذَهَب أَْكثَ ُر ِمْن ِنْصِف أُ َواْلَعْرَجاُء اْلبَ نيِم  ُذَِّنَا أَْو قَ ْرَِّنَا .ْلَمرِيَضُة اْلبَ نيِم
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َّ
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َّ
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ْ
ج

ُ
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َ
 ( . ال

 أي : ِما ختالف فيها العقيقة اِلضحية : 
 فيها شرك يف دم . ئجيز أنه ال  أواًل :
 البعري عن اثنني ، وال البقر عن اثنني . ئفال جيز 

 ِلنه مل يرد التشريك فيها . -أ
 أَّنا فداء ، والفداء ال يتبعض .  ) الشرح املمتع ( . -ب

 : أن طبخها أفضل من توزيعها نيئة ، ِلن ذلك أسهل ملن أطعمت له . ثانياً 
 ض العلماء ، وقد تقدم ذلك .: أنه ال يكسر عظمها عند بع ثالثاً 
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 ب .والعترية هي ذبيحة كان يذِبها أهل اْلاهلية يف شهر رج
 ذبح أول ولد الناقة ، وكان أهل اْلاهلية يذِبوَّنا آلهلتهم .والفرع : 

 فال تسن الفرع وال العترية :
 :عترية ال اختلف العلماء يف حكموقد 
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 . وسبب اختالفهم : اختالف اِلحاديث الواردة فيها ، فمنها ما أمر هبا ورخص فيها ، ومنها ما َّنى عنها
 . أن أحاديث اِلمر هبا والرتخيص يف فعلها كانت يف أول اِلمر ، مث َّنى عنها النب  –كما سيأيت   -والصحيح من أقواهلم 

 : لوقد اختلف العلماء يف حكمها على عدة أقوا
 .: أَّنا سنة مستحبة  القول األول

 .وهذا قول اإلمام الشافعي رمحه هللا 
 ن .قال ابن رجب : وحكاه اإلمام أمحد عن أهل البصرة ورجحه طائفة من أهل احلديث املتأخري

 اه أمحد .رو سئل عنَ اْلَعِتريَُة فَقاَل : ) اْلَعِتريَُة َحقٌّ (  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النب  -أ
ِبَعَرفَاٍت َفَسِمْعُتُه يَ ُقوُل : ) يَا أَي َُّها النَّاُس َعَلى ُكلِم أَْهِل بَ ْيٍت يِف ُكلِم َعاٍم  عن ِِمَْنِف ْبِن ُسَلْيٍم قَاَل : ُكنَّا ُوقُوفًا َمَع النَِّبِم و  -ب

 رواه أبو داود .ُتَسمُّونَ َها الرََّجِبيََّة ( ُأْضِحيٌَّة َوَعِتريٌَة . َهْل َتْدُروَن َما اْلَعِتريَُة ؟ ِهَي الَّيِت 
بأنَّ املنهي عنه هو: ما  (  ال فَ رَع وال عترية )قال ابن رجب رمحه هللا: وهؤالء مجعوا بني هذه اِلحاديث، وبني حديث أيب هريرة 
 ب .     ) اللطائف ( .نفي الوجو  كان يَفعله أهل اْلاهليَّة من الذَّبح لغري هللا، ومحله سفيان بن ُعيينة على أنَّ املراد به

والعتريُة: الذَّبيحة يف رَجب، وهذه الذَّبيحة قال أهُل العلم: منسوخة، والرَّاجح نسخ الوجوب  : قال الشيخ مشهور بن حسن
 ة .فقط وليس نسخ اِلصل، فِمن السُّنَّة أنَّ كل أهل بيت يَذِبون ذبيحًة يف رجب، وهذه ُسنَّة مهجور 

 .أَّنا ال تستحب وال تكره : القول الثاين
 ." عنهم يف "اجملموع يوقال هبذا القول بعض الشافعية ، كما حكاه النوو  

 . عنها ، وقال بعضهم : هي حرام باطلة أَّنا مكروهة ، لنهي النب : القول الثالث
 . عنها وقالوا : أحاديث الرتخيص فيها واِلمر هبا كانت يف أول اِلمر ، مث نسخت بنهي النب 

 ء .العترية منسوخ عند مجاهري العلماإن اِلمر ب: عن القاضي عياض قوله  ( شرح مسلم) نقل النووي يف 
 : واستدلوا على حترمها ب 

 ة ( متفق عليه .ال فَ رََع َوال َعِتريَ ) قَاَل  َعْن النَِّبِم  َعْن َأيب ُهَريْ َرَة  -أ
 . امهموالفرع هو أول ولٍد للناقة كانوا يذِبونه ِلصن

 .) من تشبه بقوم فهو منهم (  أن العترية من شأن أهل اْلاهلية ، وال جيوز التشبه هبم يف عباداهتم لقول النب  -ب
 : وقال ابن القيم رمحه هللا بعد أن ذكر بعض اِلحاديث الدالة على مشروعية العترية

قال : َوَقْد َكاَنْت اْلَعَرب تَ ْفَعل َذِلَك يف اْْلَاِهِليَّة ، َوفَ َعَلُه بَ ْعض  –بعد أن ذكر بعض اِلحاديث يف العترية  –َوقَاَل اِْبن اْلُمْنِذر 
ُهَما َرُسول اَّللَّ  أَْهل اإِلْسالم ، فََأَمَر النَِّبم  ُهَما لِنَ ْهِيِه ِإيَّاهُ  هِبَِما مُثَّ نَ َهى َعن ْ ْم ، فَ َقاَل : ) ال فَ رَع َوال َعِتريَة ( فَانْ تَ َهى النَّاس َعن ْ

ُهَما ، َوَمْعُلوم َأنَّ الن َّْهي ال َيُكون ِإال َعْن َشْيء َقْد َكاَن يُ ْفَعل ، َوال نَ ْعَلم َأنَّ َأَحًدا ِمْن أَْهل الْ  َكاَن   ِعْلم يَ ُقول : ِإنَّ النَِّبم َعن ْ
ُهَما مُثَّ أَِذَن ِفيِهَما ، َوالدَّلِيل َعَلى َأنَّ اْلِفْعل َكاَن قَ بْ  ل الن َّْهي قَ ْوله يف َحِديث نُ بَ ْيَشة : ) ِإنَّا ُكنَّا نَ ْعرت َعِتريَة يِف اْْلَاِهِليَّة ، نَ َهاُهْم َعن ْ

َمَع ثُ ُبوت ِلَك ُوُقوف َعْن اَِلْمر هِبَِما ، َوِإنَّا ُكنَّا نُ ْفرِع فَ َرًعا يِف اْْلَاِهِليَّة ( َويف ِإمْجَاع َعَوامم ُعَلَماء اَِلْمَصار َعَلى َعَدم ِاْسِتْعَماهلْم ذَ 
 . انتهى .الن َّْهي َعْن َذِلَك بَ َيان ِلَما قُ ْلَنا 

 . َل َأْصَحابُ َنا : اَل ُتَسنُّ اْلَفَرَعُة َواَل اْلَعِتريَةُ ق قال ابن قدامة :
 . يَ ْرِوي ِفيَها َشْيًئاَوُهَو قَ ْوُل ُعَلَماِء اِْلَْمَصاِر ِسَوى اْبِن ِسريِيَن ، فَِإنَُّه َكاَن يَْذَبُح اْلَعِتريََة يف َرَجٍب ، وَ 

 . ُمت ََّفٌق َعَلْيهِ َة ( اَل فَ رََع ، َواَل َعِتريَ ) قَاَل  َولََنا َما َرَوى أَبُو ُهَريْ رََة ، َأنَّ النَِّبَّ مث قال : 
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ٌر َعْن اِْلَْمِر هِبَا ، فَ َيُكوُن نَاِسًخا ، َوَدلِيُل تََأخُّرِِه أَْمرَانِ   :َوَهَذا احلَِْديُث ُمَتَأخِم
ْساَلِم ، فَِإنَّ إْساَلَمُه يف َسَنِة فَ ْتحِ  :َأَحدحُهحَا   ُر اإْلِ  . َخْيبَ َر ، َوِهَي السََّنُة السَّاِبَعُة ِمْن اهلِْْجَرةِ  َأنَّ رَاِويَُه أَبُو ُهَريْ َرَة ، َوُهَو ُمَتَأخِم

ْساَلِم ، فَالظَّاِهُر بَ َقاُؤُهْم َعَلْيِه إىَل ِحنِي َنْسِخِه ، َواْسِتْمرَاُر النَّْسِخ ِمْن أَنَّ اْلَفرََع َواْلَعِتريََة َكاَن ِفْعُلُهَما أَْمرًا مُ  :َوالثَّايني  ًما َعَلى اإْلِ تَ َقدِم
ْرنَا تَ َقدَُّم الن َّْهِي َعَلى اِْلَْمِر هِبَا ، َلَكاَنْت َقْد ُنِسَخْت مُثَّ ُنِسَخ نَاسِ   . َذا ِخاَلُف الظَّاِهرِ ُخَها ، َوهَ َغرْيِ َرْفٍع لَُه ، َوَلْو َقدَّ

العترية اختلف العلماء يف حكمها يف اإلسالم، فاِلكثرون على أن اإلسالم أبطلها، ويف الصحيحني عن أيب  : و بابن رج وقال
 ة ( .ال فرع وال عتري ل ) قا عن النب  هريرة 


