Calculating the seventh day for ʿAqīqah
Question
If a child is born on Monday morning at 9am, is the seventh day the following Sunday or
Monday? What if he is born on Monday evening? Please clarify.

بسم هللا الرمحن الرحمی
Answer
If a child is born at night (between sunset and Ṣubḥ Ṣādiq), then the day that follows counts
as the first day. Thus, if a child is born on Monday evening after sunset or Tuesday morning
before dawn, the seventh day will be the following Monday. There is no difference of
opinion regarding this.
However, if a child is born during the day (between Ṣubḥ Ṣādiq and sunset), there are two
views regarding this:
1) The day of the birth is counted. Thus, if a child is born during the day on Monday,
the seventh day is Sunday. This is the dominant position of the Shāfiʿī school of
thought, a view that is shared by many Ḥanafī and Ḥanbalī and some Mālikī scholars.
The Ḥanafī scholars who are of this view include ʿAllāmah Asʿad ibn Abī Bakr alMadnī (d. 1116/1705), Mawlānā Ashraf ʿAlī Thānawī (d. 1362/1943), Mufti Maḥmūd
Ḥasan Gangohī (d. 1417/1996) and Mufti Raḍāʾ al-Ḥaq (b. 1369-70/1950 - ).
2) The day of the birth is not counted. Thus, if a child is born during the day on
Monday, the seventh day is Monday. This is the view of Imam Mālik ibn Anas (d.
179/795) and the Mālikī school of thought. Some Shāfiʿī scholars such as Ḥāfiẓ ʿIrāqī
(d. 806/1404) and ʿAllāmah Jamāl al-Dīn al-Isnawī (d. 772/1370) share this view and
this view is also attributed to Imam Shāfiʿī (d. 204/820). From the Ḥanafī scholars,
Mawlānā Khālid Sayf Allah Raḥmānī (b. 1376/1956 – ) and my respected father Mufti
Shabbīr Aḥmad (b. 1376/1957 – ) are inclined to this. ʿAllāmah Abū Bakr ibn ʿAlī alḤaddād (d. 800/1398), Mufti Ḥāmid ibn ʿAlī al-ʿImādī al-Dimishqī (d. 1171/1758) and
ʿAllāmah Ibn ʿĀbidīn (d. 1252/1836) appear to share this view based on the published
versions of al-ʿUqūd al-Durriyyah fī Tanqīḥ al-Fatāwā al-Ḥāmidiyyah; this however is not
conclusive because there appears to be an error in the published versions.

Given that there are both views, and that the earlier Ḥanafī scholars have not discussed
this, there is flexibility in this matter. It should also be noted that according to the majority
of scholars if for some reason the animal is slaughtered before or after the seventh day this
will suffice so long as the slaughter is after birth. However, if the seventh day is missed, it is
preferable to perform the ʿAqīqah on the 14th or 21st day.

قال الإمام النووي يف رشح الهذب ( :)٤۳۱ :۸وهل حیسب یوم الولدة من الس بعة؟ فيه وهجان ،حاكهام الشايش وآخرون،
أحصهام حیسب فيذحب يف السادس مما بعده ،والثاين ل حیسب فيذحب يف السابع مما بعده ،وهو النصوص يف البویطي ولكن
الذهب الول وهو ظاهر الحادیث ،فاإن ودل يف الليل حسب اليوم اذلي یيل تكل الليةل بال خالف ،انتی  ،لكن قال الويل
العرايق يف طرح الترثیب ( :)۲۱۱ :٥اختلف العلامء يف انه هل حیسب یوم الولدة من الس بعة ام ل ،فقال ماكل :ل حیسب
مهنا ،وعند الشافعية يف ذكل خالف ،فالحص عند الرافعي وتبعه النووي يف العقيقة من الروضة ورشح الهذب انه حیسب یوم
الولدة مهنا ،وكذا حصحه يف رشح مسمل ،لكنه حصح يف الروضة من زوائده يف موجبات الضامن انه ل حیسب مهنا ،وحاكه عن
الكرثين ،وكذا حاكه يف رشح الهذب يف ابب السواك ،ونص عليه الشافعي يف البویطي ،وقال ش يخنا الإمام جامل ادلين عبد
الرحمی الإس نوي :اإن الفتوى عليه ،وتبعه وادلي رمحه هللا ،فقال يف رشح الرتمذي :اإنه الصحيح ،وذهب ابن حزم الظاهري اإىل
انه حیسب مهنا ،وقال :ما نعمل لاكل سلفا يف ان ل یعد یوم الولدة ،والكم ابن النذر یقتيض انفراد ماكل بذكل ،فانه اقترص
عىل نقهل عنه ،وهذا مما یقتيض ان الراحج من مذهب الشافعي حس بانه مهنا ،وعند الالكية قول انه حیسب مهنا ،انتی  ،وکذا
ذکر ابن رسالن يف رشح سنن ايب داود ( )۲٦۹ :۱۲اختالف ترجيح النووي ،واشار اإليه ابن جحر يف الفتح (،)٥۹٥ :۹
وجزم ابن جحر اليك يف حتفة احملتاج ( )۳۷۲ :۹واخلطيب الرشبیين يف مغين احملتاج ( )۱٤۰ :٦والرميل يف هنایة احملتاج (:۸
 )۱٤۷حبس بان یوم الولدة ،وبه قال الباركفوري يف حتفة الحوذي ( )۹٥ :٥وابن ماجشون الاليك كام حاكه ابن رشد يف
بدایة اجملتد ( ،)۱٥ :۳وهو ظاهر الكم احلنابةل ،قال يف الروض الربع (صـ ( :)۲۹۳تذحب یوم سابعه) اي سابع الولود،
انتی  ،وجزم به صاحب الرشح المتع ( ،)٤۹۳ :۷وهو ظاهر الكم احلنفية ،قال يف الفتاوی الهندیة ( :)۳٦۲ :٥يه ذحب شاة
يف سابع الولدة ،انتی  ،وحنوه يف حاش ية الطحطاوي عىل ادلر ( ،)۱٦۸ :٤بل رصح به مفيت الدینة النورة العالمة اسعد بن
ايب بكر الدين احلسیين احلنفي ،قال يف الفتاوی السعدیة ( :)۲٥۰ :٤واذلي یظهر ان اليوم اذلي ودل فيه حمسوب من الایم
سواء اكن قبل الشمس او بعدها خالفا ل إالمام ماكل ،انتی  ،وجزم به الش يخ ارشف عيل التانوي يف بش يت زیور (صـ )۱٦۳
والفيت محمود حسن اجلنجويه يف فتاوی محمودیه ( )٤۱۷ :۲٦والفيت رضاء احلق يف فتاوی دار العلوم زكرای (.)٤۹۹ :٦
وقال الإمام ماكل :ومن اراد ان یعق عن ودله فاإنه اإن ودل هل بعد انشقاق الفجر مل حیتسب بذكل اليوم وحسب س بعة اایم
سواه بليالهن مث یعق یوم السابع حض  ،وقال :فاإن ودل قبل طلوع الفجر احتسب بذكل اليوم لنه قد ودله قبل طلوع الفجر،
كذا يف الدونة ( ،)۳۸۸ :۱وقال الش يخ خليل يف مترصه :وندب ذحب واحدة جتزئ حضية يف سابع الولدة هنارا ،وألغي یوهما
اإن س بق ابلفجر ،انتی  ،وراجع التاج وا إلكيل ( )۳۹۰ :٤والرشح الكبری ( ،)۱۲٦ :۲وبه قال الش يخ خادل س يف هللا
رحامين الهندي يف قاموس الفقه ( )٤۱۰ :٤ووادلي الفيت ش بری امحد الربیطاين حفظه هللا ورعاه ،مث رایت العالمة ااب بكر بن
عيل احلدادي قال يف الرساج الوهاج يف كتاب الحضية ما نصه :مساةل العقيقة تطوع اإن شاء فعلها وإان شاء مل یفعل ،ويه ان

یذحب شاة اإذا اىت عىل الودل س بعة اایم وعند الشافعي س تة ،كذا حاكه عنه مفيت دمشق العالمة حامد افندي العامدي وعنه ابن
عابدين يف العقود ادلریة يف تنقيح الفتاوى احلامدیة ( )۲۱۲ :۲وسكت عليه ،وهذا یدل عىل عدم حس بان یوم الولدة عندمه،
مث راجعت الرساج الوهاج (مطوط )۱٤٤ :٤ ،وفيه :وعند الشافعي :واجبة ،انتی  ،حفينئذ ل یدل عىل احلس بان او عدمه،
واذلي یظهر ان ما وقع يف الطبوع من العقود ادلریة هو الصحيح بدليلنی ،الول :مل یوجهبا الشافعي ،بل اخرج يف الم (:۷
 )۲۲۹اثرا يف ابب ما جاء يف العقيقة اذلي یدل عىل اس تحبابا ،ومل یذكر احد من الشافعية وجوبا عن الشافعي ول عن
احصابه واتباعه ،بل قال اجلویين يف هنایة الطالب ( :)۲۰٥ :۱۸العقيقة عندان س نة ،وقال ابوحنيفة ريض هللا عنه :بدعة ،وقال
داود :يه واجبة ،قال الشافعي ريض هللا عنه :افرط يف العقيقة رجالن ،رجل قال اإهنا بدعة ،ورجل قال :اإهنا واجبة ،ولعهل
اراد رجال غری داود ،فاإن داود اكن بعد الشافعي ،انتی  ،وادلليل الثاين انه كذكل وقع لفظ ’الستـة‘ يف مطوطة العقود ادلریة
(صـ  )٦۱۹وكذا يف مجيع النسخ الطبوعة عندي ،اإل انه حیمتل ان يكون ’سنـة‘ ابلنون ،والنسخة اخلطية حیمتل هذا ،اي
العقيقة س نة عند الشافعي ولیست تطوعا حفسب ،وهذا ظاهر ،حفينئذ ل یس تدل به عىل الدلول ،وتوجد نسخة اخری
للرساج الوهاج لیست عندي فلينظر ،هذا ما ظهر للعبد الضعيف ،ورمح هللا امرا ارشدين اإىل الصواب.
واما اذلحب بعد الولدة قبل اليوم السابع او بعده فرصح ابإجزائه ابن قدامة يف الغين ( )٤٦۱ :۹والنووي يف اجملموع ()٤۳۱ :۸
وابن القمی يف حتفة الودود (صـ  )٦۳والرداوي يف الإنصاف ( )۱۱۱ :٤والهبويت يف كشاف القناع ( )۲٥ :۳والفيت عزيز
الرمحن يف فتاوی دار العلوم دیوبند ( )۷۱٥ :۱وغریمه ،ومنعه ابن حزم يف احملىل ( )۲۳٤ :٦واوجب العقيقة وتوقيتا يف اليوم
السابع حبس بان یوم الولدة.
وقال الإمام الرتمذي ( :)۱٥۲۲والعمل عىل هذا عند أهل العمل یس تحبون أن یذحب عن الغالم العقيقة یوم السابع ،فاإن مل يتيأ
یوم السابع فيوم الرابع عرش ،فاإن مل يتيأ عق عنه یوم حاد وعرشين ،انتی  ،ورصح به ابن اجلوزي يف كشف الشلك (:٤
 )۱۷۲وابن قدامة يف الغين ( )٤٦۱ :۹وابن مفلح يف الفروع ( )۱۱۱ :٦والنووي يف رشح الهذب ( )٤۳۱ :۸والروضة
( )۲۲۹ :۳والويل العرايق يف طرح الترثیب ( )۲۰۹ :٥واحلافظ يف الفتح ( )٥۹٤ :۹والقايض ثناء هللا الفاين فيت يف ما ل بد
منه (صـ  )۱۷٤والفيت محمود حسن اجلنجويه يف فتاوی محمودیه ( ،)٤۱۸ :۲٦وحاكه ابن عبد الرب يف الاس تذاكر (:٥
 )۳۱۷عن عائشة وإاحساق بن راهویه وابن وهب ،وروی الطرباين يف الوسط ( )٤۸۸۲والصغری ( )۷۲۳والبهیقي
( )۱۹۲۹۳عن بریدة مرفوعا :العقيقة تذحب لس بع ولربع عرشة ولإحدی وعرشين ،قال احلافظ يف الفتح ( :)٥۹٤ :۹اإسامعيل
بن مسمل ضعيف.
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