
Combining ʿAqīqah share with Qurbānī shares 

Question 

Is it permissible for a person to allocate the seventh share of the Qurbānī cow for the ʿAqīqah 
of his daughter? Please note the Qurbānī shares are also his shares.  


Answer 

It is permissible for a person performing Qurbānī of a large animal such as a cow to allocate 
a share for ʿAqīqah. However, it is preferred that a goat or equivalent (and two for a boy) is 
slaughtered separately for ʿAqīqah, as understood from the ḥadīths and statements of jurists.   

 الأضاح الرشكة يف (  ١) 

ولك من وجب عليه دم يف املناسك جاز هل أأن يشارك س تة نفر قد وجب  (:  ٢/٤٨٥يف الأصل )احلامك الشهيد يف الاكيف املطبوع  قال  

حصار وجزاء الصيد وغري ذكل ن اختلفت أأجناسها من دم متعة وا  ولو اكن ذكل لكه جنس واحد اكن أأحب    ،علهيم ادلماء أأيضا فهيا وا 

ن  أأرأأيت :  قلت، طبعة قطر(:  ٥/٤٠٦وقال يف الأصل )   ، انهتى .ا يل منا  الأحضية   بنصيبه  يريد  ال  مسمل  رجل  معهم  اكن  ا    اللحم   به  يريد  وا 

ذا  لأهنم:  قال  مل؟:  قلت .  ال:  قال  جيزهيم؟  هل ن اكن  (:  ٤٧٣وقال يف اجلامع الصغري )ص  ، انهتى .  جيزمه  مل  ذكرت  مما  يشء  معهم  دخل  ا  وا 

 ، انهتى . رشيك الس تة نرصانيا أأو رجال يريد اللحم مل جيز عن أأحد مهنم

ذا(:  ٤/١٣٢قال الرسخيس يف املبسوط )و    فقصد   القربة  هجات  اختالف  عند  فأأما  ،خالصا  القربة  معن   فيه  يكن   مل  اللحم  بعضهم  قصد  ا 

  حيل   ال  بعضها  خمتلفة  القرب  دماء  لأن  ،ا يل  أأحب   اكن  واحدا  جنسا   لكه  اكن  ولو  به،  الواجب   يتأأدى  فلهذا  فقط  القربة  معن   واحد  لك 

غنياء منه التناول ذا ،حيل وبعضها الكفارات  كدماء  للأ  ، انهتى .  اجلواز ا ىل أأقرب  فيكون ،املذبوح يف القربة معن   احتد  فقد اجلنس  احتد فا 

ذا  س بعة  عن  جيوز  والبقر  واال بل(:  ٣/٢٣٥وقال قايض خان يف فتاويه ) وقال  ، انهتى .  احتدت  أأو  القربة  هجة  اختلفت   ،القربة  اللك  أأراد  ا 

  ي هد  وبعضهم  املتعة  يهد  وبعضهم  الأحضية  الرشاكء  بعض  نوى  ولو:  (١٧/٤٥٢حاكه يف الفتاوى التااترخانية )و   (٣/٢٣٧)قايض خان  

  تعاىل   هللا  رمحه  محمد  عنو   .الرواية  ظاهر  يف  اللك  عن  جاز  ذكل  عامه   يف  هل  ودل  ودل  لوالدة  العقيقة  دم وبعضهم  الصيد  جزاء  وبعضهم  القران

  واحد  ولك  اختلفوا فا ن ،واحد جنس من اللك يكون أأن الأفضل :قال أأنه مايلالأ  يف تعاىل هللا رمحه يوسف أأيب وعن .كذكل  النوادر يف

  ويكون  جيوز ال  :تعاىل هللا رمحه  زفر  وقال .جاز فعلوا فا ن ،ذكل كرهأأ  :قال أأنه تعاىل هللا رمحه حنيفة أأيب  وعن .جاز تعاىل هللا ا ىل متقرب

 ، انهتى . محلا اللك

ذا  س بعة  عن  ئجيز   مهنام  واحد  لك   والبعري  والبقر(:  ٦/٩٨وقال ابن مازة يف احمليط الربهاين )  هجات   تفقت ا  ،هللا  وجه  هبا  يريدون  اكنوا  ا 

ذا:  زفر  قال .اختلفت  أأو القربة ن جيوز، ال  القربة هجات اختلفت  ا   ، انهتى .  مهنم واحد عن جيز مل اللحم يريد أأحدمه  اكن  وا 

ن للقربة، مريدا  اللك يكون أأن بد  ال(: ٣٨٧/ ٢وقال ابن جنمي يف البحر الرائق )   ، انهتى . القربة هجة  اختلفت  وا 



( وابن عابدين  ١/٢٦٦( والرشنباليل يف حاش ية درر احلاكم )٨/ ٦التبيني )  ة( وحاكه الشليب يف حاش ي٥/٧١وقال الاكساين يف البدائع )

 البعض  عىل وجبت أأو  تطوعا أأو واجبة القربة اكنت  سواء أأجزأأمه القرب من   غريها أأو الأحضية   القربة  أأرادوا ولو(: ٦/٣٢٦) يف رد احملتار 

  كفارة   وبعضهم  اال حصار  هدي وبعضهم  الصيد  جزاء  وبعضهم  الأحضية  بعضهم  أأراد  بأأن  اختلفت   أأو  القربة  هجات  اتفقت   وسواء  البعض،  دون

ذا   ا ال  جيوز  ال:  هللا  رمحه  زفر  وقال  .الثالثة  أأحصابنا  قول  وهذا  ،والقران   املتعة  دم  وبعضهم  التطوع  هدي  وبعضهم  ا حرامه  يف  أأصابه  يشء   ا 

  ا ىل   التقرب  هجة  ذكل  لأن  ،قبل   من  هل  ودل  ودل  عن  العقيقة  بعضهم  أأراد  ا ن  وكذكلوقال:    .واحدة  جبهة  اللك  اكن  بأأن  القربة  هجات  اتفقت 

ذا   ما  يذكر  ومل   ،الضحااي  نوادر   يف  هللا  رمحه محمد ذكر  كذا  الودل، من  عليه  أأنعم  ما  عىل  ابلشكر   شأأنه  عز  تعاىل  هللا   وه  الولمية أأحدمه  أأراد  ا 

منا لأهنا ،جيوز أأن وينبغي ،الزتوجي ضيافة   صىل هللا رسول  عن بذكل  الس نة وردت وقد ،الناكح نعمة عىل شأأنه عز تعاىل هلل شكرا تقام ا 

ذا .بشاة ولو أأومل  :قال أأنه وسمل عليه  هللا قامة أأو  الشكر  هبا  قصد فا    حنيفة  أأيب عن  وروي  .شأأنه  عز هللا ا ىل  التقرب هبا   أأراد فقد الس نة ا 

يل أأحب   لاكن واحد  نوع  من  هذا   اكن لو: قال  أأنه  عنه   وروي  .اجلهة اختالف  عند الاشرتاك  كره)أأنه(  هللا  رمحه  يوسف أأبو  قال  وهكذا   .ا 

 ( عن الرساجية.  ٥/٣٠٤، انهتى . وحنوه يف الفتاوى الهندية )هللا رمحه

  اكن   دم  لك   نسخ  الأحضية   وجوب  أأن  من  قالوا  مبا   العقيقة  مع  اجلواز(  ١/٢٦٦)   الرشنباللية  يف  واستشلك(:  ٦/٣٢٦قال ابن عابدين )

  ا ىل   يشري  والأول  .يعق  وال:  اجلامع   يف  وقال.  يفعل  مل  شاء  ومن  فعل  شاء  من  :العقيقة   يف  قال  محمدا  وبأأن  والعترية،  والرجبية  العقيقة  من  قبلها

  أأن   الأفاكر  غرر  يف  ذكر  وقد  ،الأول  الكمه  بدليل  السنية  سبيل  عىل   يعق  ال  املراد  لأن  نظر،  فيه:  أأقول.  ا خل  الكراهة  ا ىل  والثاين  اال ابحة

ن  أأنه  عىل.  تطوع  أأهنا  يؤيد  مر  وما  اهـ  الطحاوي  رشح  يف  ما  عىل  تطوع  أأو  احملبويب  جامع  يف  ما  عىل  مباحة  العقيقة هنا  قلنا  وا    لكن   مباحة  ا 

   ، انهتى .طاعات واملباحات عبادات العادات تصري النية فا ن قربة، تصري الشكر بقصد

ال بقصد القربة    بعد والدة املولود  : ال يعق أأحدعفا هللا عنه  مقيدهقال   يف    والاعتقاد بأأهنا مس تحبة عىل الأقل، فال ا شاكل واتباع الس نة  ا 

 . ا ن شاء هللا تعاىل بعد قليل هسأأنبه عليو تعارضت أأقوال أأحصابنا احلنفية يف حمك العقيقة . نعم، الرشكة مع الأحضية 

تعدد النيات من رجل واحد، فال جيوز لرجل أأن  ( ا ىل عدم حصة  ٧/٥٤٥مال املفيت رش يد أأمحد الدلاينوي يف أأحسن الفتاوى )  تنبيه:

أأساس لأن  ،  وينايف القياس  ، لأنه رشط مل يذكره أأحدفيه نظرو   .، وال أأن ينوي الأحضية الواجبة والنافةل معاينوي الأحضية والعقيقة معا

قرب، وال فرق بني كوهنا من رجل واحد أأو أأشخاص خمتلفة. وقوهل هذا انقشه املفيت محمود حسن اجلنجوه يف جواز الرشكة هو نية الت 

. ويف كفاية املفيت  (٢/٣٣٤، كام انقشه املفيت نظام ادلين يف نظام الفتاوى ) (٢٦/٣٣٤( وجزم جبوازه، وراجع فيه )٢٦/٣٢٣فتاويه )

    اجلواز، ولو ذحب بعد موت الودل. ترصحي( للمفيت كفاية هللا ادلهلوي ١٢/١٥٨)

 الأحاديث يف العقيقة (  ٢) 

 . ( ٥٤٧١)  البخاري رواه الأذى، عنه وأأميطوا دما،  عنه فأأهريقوا عقيقة، الغالم معقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: 

( والنسايئ  ٣١٦٢( وابن ماجه )٢٨٣٤رواه أأبوداود )  .شاة  اجلارية  وعن  ماكفئتان  شااتن  الغالم  عن:  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسولوقال  

  . مقاربتان  أأو  مس تويتان  أأي:  ماكفئتان:  قال  أأمحد  مسعت :  داود  أأبو  قال(.  ٥٣١٣( وابن حبان )١٥١٦( وحصحه الرتمذي )٤٢١٥)

 (. ٣/٦٦وراجع رشح مشلك الآاثر )

، رواه  شاة  اجلارية وعن  ماكفئتان شااتن  الغالم عن فلينسك  عنه ينسك  أأن  فأأحب   ودل هل  ودل   منوقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل:  

   ( وأأقره اذلهيب.٧٥٩٢وحصحه احلامك )( ٤٢١٢والنسايئ )( ٢٨٤٢أأبو داود )



  النسايئ ( و ٢٨٣٨، رواه أأبو داود )م سوي   رأأسه  وحيلق  السابع  يوم  عنه  تذحب  بعقيقته  رهينة  غالم  لك وقال النيب صىل هللا عليه وسمل:  

ليه البخاري )(١٥٢٢) الرتمذي وحصحه( ٣١٦٥وابن ماجه )( ٤٢٢٠)  ( ومل يرسد متنه لشهرته.  ٥٤٧٢، وأأشار ا 

النسايئ   هذا لفظ،  كبشني  بكبشني  عهنام  هللا  ريض  واحلسني  احلسن  عن  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  عق:  قال  عباس  ابن  عنو 

 أأن  عىل  اال ثنني   عن   والكبشان  للتأأكيد   التكرير  أأن  وحيمتل  ،كرر  وذلكل  بكبشني  واحد  لك   عن  أأي(:  ٧/١٦٦. قال الس ندي )( ٤٢١٩)

( وابن  ٣/٦٦( والطحاوي يف مشلك الآاثر )٩١١( وابن اجلارود )٢٨٤١أأيب داود )  لفظ  ، انهتى . ويؤيد الثاينبكبش  عنه  عق  واحد  لك 

 : كبشا كبشا. يف احلديث نفسه ( وغريمه١١٨٥٦( والطرباين يف الكبري )١٦٨١الأعرايب ) 

( والطحاوي يف ٢٩٤٥، رواه أأبو يعىل املوصيل يف مس نده )بكبشني واحلسني احلسن عن عق وسمل عليه هللا صىل النيب  أأن أأنس عنو 

عن   :، واس تأأنس حبديث مهنام واحد لك  عن به أأراد بكبشني أأنس قول( وبوب بعده: ٥٣٠٩( وحصحه ابن حبان )٦٦/ ٣مشلك الآاثر )

(. وعىل هذا مىش ابن حزم ٥/٣٧٦، حاكه ابن بطال )لكن جزم الطربي بأأنه صىل هللا عليه وسمل عق كبشا كبشا عهنام  الغالم شااتن.

 عن  احلسني   بن   عيل  بن  محمد  بن  جعفر  عن  بالل  بن   سلامين   ان  القعنيب   ان   معاذ  ان  اجلهم  ابن   طريق  من   روينا ( لكنه قال:  ٦/٢٤٣يف احملىل )

  ال :  محمد  أأبو  قال  .شاة  شاة  ودلهتام  حني  واحلسني  احلسن  عن  عقت   وسمل  وأ هل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول   بنت   فاطمة  أأن  جده  عن  أأبيه

 اخلربين   هذين  من  فاجمتع  ،وسمل   وأ هل  عليه   هللا   صىل  هللا  رسول  به  عق   اذلي  غري  هو   عهنا  هللا   ريض  فاطمة   به  عقت  اذلي   أأن  يف  شك

  كبش  مهنام واحد  لك   عن  حفصل  بشاة،  مهنام  واحد  لك  عن عهنا  هللا  ريض فاطمة  وعقت   ،بكبش  مهنام واحد  لك  عن عق  السالم  عليه  أأنه

 ، انهتى .  وشاة كبش وشاة

 يف   عباس   ابن  حديث  وبني  والأنث   اذلكر   بني  التفضيل  أأحاديث  بني   تعارض  ال (، قال:  ٦٧وحنوه يف الكم ابن القمي يف حتفة املودود )ص  

  أأراد   الراوي  ولعل  . كبشني  عهنام  عق  أأنه  والثاين  ،كبشا  كبشا  عهنام  عق   أأنه  أأحدهام  ،بلفظني  روي  قد  حديثه  فا ن  ،واحلسني  احلسن  عقيقة 

  ، رواي  كذكل  واحلديثان  ،كبشني  عهنام  أأهمام  وذحبت   ،كبشا  كبشا  ابملعن   روي  مث  ،كبشني  قوهل  عىل  فاقترص  ،مهنام  واحد  لك   عن  كبشني

 س بحانه   هللا  فا ن  ،الرشيعة  قاعدة  وهذه.  الأحاديث   مجيع  واتفقت  ،فاطمة  من  والثاين   وسمل  عليه   هللا  صىل  النيب   من  الكبشني   أأحد  فاكن

وقال الويل العرايق   ، انهتى .والعقيقة  والعتق والشهادات وادلايت املواريث  يف اذلكر من النصف عىل الأنث وجعل والأنث  اذلكر بني فاضل

 ، انهتى .  شاتني الغالم عن أأن يف املتقدمة الأحاديث   هل ويدل ،مقبوةل الزايدة(:  ٥/٢٠٧يف طرح الترثيب )

  عن  عكرمة  عن  أآخر  وجه  من  الش يخ  أأبو  أأخرجه  فقد  -أأي يف س ياق أأيب داود    -  فيه  جحة  ال(:  ٩/٥٩٢وهكذا قال ابن جحر يف الفتح )

 داود  أأيب  رواية  ثبوت  تقدير  وعىل  .مثهل  جده  عن  أأبيه  عن  شعيب   بن  معرو  طريق  من  أأيضا  وأأخرج  ،كبشني  كبشني  بلفظ  عباس  بنا

  ،كذكل  وهو  ،الاقتصار  جواز  عىل  يدل  أأن  غايته  بل  ،للغالم  التثنية  عىل  التنصيص  يف  املتواردة  الأحاديث   به  يرد  ما  احلديث   يف  فليس

  فأأش هبت  النفس  استبقاء  املقصود  أأن  اذلكر   من  النصف  عىل  الأنث   كون   يف  احلمكة   أأن  احللميي  وذكر   .مس تحب  بل  رشطا  ليس   العدد  فا ن

ىل  كذكل  جاريتني  أأعتق  ومن  منه  عضو  لك   أأعتق  ذكرا  أأعتق  من  أأن  يف  الوارد   ابحلديث   القمي  بنا   وقواه  .ادلية  وحيمتل  .ورد  مما  ذكل   غري  ا 

 ، انهتى .  العدد  تيرس ما الوقت  ذكل يف يكون أأن

 ثنتان،  وكامهل  واحدة  عقيقة  حقه  يف  الندب  أأقل  يكون  أأن  فيحمتل الغالم أأما:  ، قال(٧/٢٦٨٩وهذه الأقوال مجعها عيل القاري يف املرقاة )

 عنه  ذحب  أأنه  فميكن  السابع،  يوم  يف  يكون  أأن  الشاتني  ذحب  من  يلزم  ال  أأنه  عىل  دالةل  أأو  ابلأقل،  الاكتفاء  يف  اجلواز  لبيان  أأنه  حيمتل  واحلديث 

  أأو   عليا  وأأمر  كبشا  عنده  من  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب   عق  أأو  الرواايت،  بني  امجلع  حيصل  وبه  كبشا،  السابع  ويف  كبشا  الوالدة  يوم  يف

ليه فنسب  أآخر، بكبش فاطمة    ، انهتى . جمازا وكبشني احلقيقة عىل كبشا  عق أأنه وسمل عليه هللا صىل ا 



 فائدة يف حمك العقيقة عند أأحصابنا احلنفية (  ٣) 

   ، انهتى .اجلارية عن وال الغالم عن يعق وال(: ٥٣٤قال محمد يف اجلامع الصغري )ص 

، وانظر رساةل املاجس تري لرثاي بنت سعيد بن عطية هللا الصبحي، ص أأ /٣٠٣)ق    اجلامع الصغري  الزبدوي يف رشحخفر اال سالم  قال  

عن أأم كرز الكعبية ريض هللا   ي(: يريد به أأنه ليس بواجب وال س نة ولكنه مباح. وقال الشافعي رمحه هللا: هو س نة. واحتج مبا رو ٣٩٩

وعن اجلارية شاة وحيلق رأأسه ويدىم، ويف    يقول: يذحب عن الغالم شااتن مثالن عهنا أأهنا قالت: مسعت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  

رواية: ويسم ، وهو الأحص. ويف رواية مسرة بن جندب أأنه قال: لك غالم رهن بعقيقته حىت يذحب عنه. وعق رسول هللا صىل هللا عليه  

م هللا مبا روى عن معرو بن شعيب عن أأبيه عن جده أأن  وسمل عن احلسن واحلسني ريض هللا عهنام كبشا كبشا. واحتج أأحصابنا رمحه

، مفن ودل هل فأأحب أأن ينسك فلينسك عن الغالم رسول هللا صىل هللا عليه وسمل س ئل عن العقيقة، قال: ا ن هللا تعاىل يكره العقوق

اجلاهلية ويروهنا من الواجبات، وقوهل شاتني وعن اجلارية شاة. فدل هذا احلديث عىل نسخ العقيقة، وقد اكنت العقيقة أأمر تدين هبا أأهل  

فأأحب أأن ينسك دليل عىل أأنه مباح، لأن التعلق ابحملبة ينايف الوجوب والس نة. وعن عيل ريض هللا عنه: نسخت الأحضية لك دم قبلها،  

 انهتى  خمترصا.  

س نة، لأن رسول هللا صىل هللا عليه  /أأ(: وبعض الناس قالوا بأأن العقيقة  ٢٤٧اخلجندي يف رشح اجلامع الصغري )ق  أأبو الأزهر  وقال  

ال أأان حنتج مبا روي عن بعض الصحابة أأنه قال: نسخت الأحضية   لك قرابن اكن من قبل، وسمل عق عن احلسن واحلسني علهيا السالم، ا 

اجلمي وسكون النون  بضم اخلاء املعجمة وفتح  واخلجندي    ونسخ صوم رمضان لك صوم اكن من قبل، كام نسخت العترية والرجبية، انهتى .

ا ىل جخند  ويف الهاء  :ويقال  ،وىه مدينة كبرية عىل طرف س يحون من بالد املرشق  ،أآخرها دال هممةل نس بة  ، كذا يف  جخندة بزايدة 

. ورشحه عىل اجلامع الصغري ذكره حايج خليفة يف ( ٣/٣٤٧، وراجع معجم البدلان )(٢/٣٠٢اجلواهر املضية )( و ٥/٥٣الأنساب )

أأبو الأزهر اخلجندي احلنفي، شارح اجلامع  (:  ١/٧٧ه تقريبا. وقال يف سمل الوصول )٥٠٠(، قال: تويف س نة  ١/٥٦٣كشف الظنون ) 

 ، انهتى .  كذا يف هامش اجلواهر املضية ،واكن حيا يف أأواخر القرن اخلامس، الصغري

لكنه مباح، ملا روي عن معرو بن شعيب   (: يريد به أأنه ليس بس نة٦٣٤حسام ادلين الصدر الشهيد يف رشح اجلامع الصغري )ص  وقال

عن أأبيه عن جده ريض هللا عهنم أأن النيب صىل هللا عليه وسمل س ئل عن العقيقة فقال: ا ن هللا تعاىل يكره العقوق، مفن ودل هل ودل فأأحب  

ة أأمرا يف اجلاهلية، يروهنا  أأن ينسك فلينسك عن الغالم شاتني وعن اجلارية شاة. فدل هذا احلديث عىل نسخ العقيقة. وقد اكنت العقيق

يف  من الواجبات، وه الولمية اليت تتخذ عند حلق رأأس الصيب، فاكن عادهتم أأهنم يفعلوهنا يف اليوم السابع من الوالدة، فالتعليق ابحملبة  

 احلديث ينايف الوجوب والس نة، انهتى . 

/أأ(: يريد أأنه مباح وليس بس نة عندان خالفا للشافعي رمحه هللا. هل أأن النيب عليه السالم ١٩٧)ق    اجلامع الصغري  وقال العتايب يف رشح

قبلها. والعقيقة اكنت  عق عن احلسن واحلسني ريض هللا عهنام كبشا. ولنا ما روي عن عيل ريض هللا عنه قال: نسخت الأحضية لك دم 

الول  أأايم، ويرون ذكل من قبلها اكلعترية، والعقيقة اكنت يف اجلاهلية، وه  بس بعة  يفعلون عند حلق رأأس الصيب بعد والدته  مية اكنوا 

، والعترية شاة اكنوا يذحبوهنا يف رجب. وقال عليه السالم: ا ن هللا كره لمك العقوق، مفن ودل هل ودل وأأحب أأن ينسك فلينسك  الواجبات

 ى . عن الغالم شاتني وعن اجلارية بشاة. فدل ذكل عىل نسخ العقيقة، انهت 

منا أأورد لأن من ٢٨٣)ق    اجلامع الصغري  قايض خان يف رشح   وقال /أأ(: وتفسري العقيقة أأن تذحب شاة يف اليوم السابع من والدة الودل ... وا 

العلامء من قال: العقيقة س نة، وهو قول الشافعي. ومهنم من قال: س نة يف الغالم دون اجلارية. جحهتم يف ذكل ما روي عن النيب صىل هللا  



عليه وسمل أأنه عق عن احلسن واحلسني ريض هللا عهنام بشاة شاة وحلق رأأسهام يف اليوم السابع، وملا روي عنه عليه الصالة والسالم أأنه 

ان نقول: اكن ذكل يف الابتداء اكلعترية وه الرجبية، مث انتسخ لقوهل عليه الصالة   أأمر أأن يعق عن الغالم شااتن وعن اجلارية شاة. وا 

 نسخت الأحضية لك دم قبلها. ولو اكن هذا س نة ملا تركها الناس وتوارثوها خلفا عن سلف، انهتى .  والسالم:

(: والعقيقة أأن تذحب شاة عند حلق رأأس الصيب بعد والدهتا بس بعة أأايم، ومن ب/٢/٤١٠ق  )  اجلامع الصغري  قال المتراتيش يف رشحو 

قيقة عن اذلكر س نة دون اجلارية، ويرون فيه أأنه عليه السالم عق عن احلسن  العلامء من يقول: هذه س نة. ومهنم من يفصل فيقول: الع 

واحلسني. لنا احلديث: ومن ودل هل ودل وأأحب أأن ينسك ينسك أأن الغالم بشاتني وعن اجلارية بشاة، فالتعليق يف احلديث ابحملبة ينايف  

منا أأراد به أأنه ليس مبس نون وال  الوجوب والس نة. وبعض الناس يظنون أأن قول أأيب حنيفة ال يعق أأنه كره ذ كل، وليس هذا كذكل، وا 

  واجب ملا روينا، انهتى .  

 قبهل،  اكن  ذحب  لك   الأحض   نسخ  مث  اال سالم  أأول  يف  فعلت   وقد  اجلاهلية،  يف  اكنت   أأهنا  فبلغنا  العقيقة  أأما(:  ٦٦٢يف املوطأأ )محمد  وقال  

  كذكل   قبلها،  اكنت   صدقة  لك  الزاكة  ونسخت   قبهل،  اكن  غسل  لك   اجلنابة  غسل  ونسخ  قبهل،  اكن  صوم  لك   رمضان  شهر  صوم  ونسخ

براهمي النخعي ومحمد بن احلنفية ما يدل عىل رفض العقيقة، ( ٨٠٧و  ٨٠٦وروى يف كتاب الآاثر ) ، انهتى .بلغنا    .وس يأأيتعن ا 

و ا ىل كراهته كام تفيده عبارته يف اجلامع الصغري كأنه يشري ا ىل عدم مرشوعية العقيقة الآن أأ (:  ٦٦٤/ ٢قال اللكنوي يف التعليق املمجد )

أأنه بلغه أأن العقيقة اكنت يف اجلاهلية وفعلت يف ابتداء    انهتى .  ،حيث قال: ال يعق ال عن الغالم وال عن اجلارية وحاصل الكمه ههنا 

  ،رمضان نسخت لك صوم اكن قبهلاال سالم، مث صار منسوخا، وأأن مرشوعية الأحض  نسخت لك ذحب اكن قبهل، ومرشوعية صوم  

وبالغه الأول قد أأخرجه يف كتاب الآاثر عن    ونسخت فرضية غسل اجلنابة لك غسل اكن قبهل، ونسخت الزاكة لك صدقة اكنت قبلها.

براهمي: اكنت العقيقة يف اجلاهلية فلام جاء اال سالم براهمي ومحمد بن احلنفية حيث قال محمد: أأان أأبو حنيفة عن حامد عن ا  محمد أأان   .رفضت  ا 

انهتى     ،قال محمد: وبه نأأخذ، وهو قول أأيب حنيفة  .أأبو حنيفة ان رجل عن ابن احلنفية أأن العقيقة اكنت يف اجلاهلية فلام جاء اال سالم رفضت 

بة  يف سنهنام عن املسيب بن رشيك عن عق (  ١٩٠١٩) مث البهيقي  (  ٤٧٤٧)وبالغه املش متل عىل حديث النسخ أأخرجه ادلارقطين    الكمه.

بن اليقظان عن الشعيب عن مرسوق عن عيل قال قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: نسخت الزاكة لك صدقة، ونسخ صوم رمضان  

ورواه    .لك صوم، ونسخ غسل اجلنابة لك غسل، ونسخت الأحض  لك ذحب. وضعفاه. قال ادلارقطين: املسيب بن رشيك وعقبة مرتواكن

موقوفا عىل عيل ريض هللا تعاىل عنه، كذا ذكره العيين يف البناية  ، وفيه جمهوالن(  ١٤٠٤٦)الناكح  عبد الرزاق يف مصنفه يف أأواخر  

وذكر اذلهيب يف مزيان الاعتدال واحلافظ ابن جحر يف لسان املزيان حديث عيل مرفوعا    لزيلعي وابن جحر يف خترجيهام لأحاديث الهداية.وا

يك بن سعيد الكويف، وذكرا أأن حيىي قال يف حقه: ليس بيشء، وقال أأمحد: ترك الناس رواية ادلارقطين يف ترمجة املسيب بن رش   من

حديثه، وقال البخاري: سكتوا عنه، وقال مسمل وجامعة: مرتوك، وقال محمود بن غيالن: رضب ابن معني وأأمحد وأأبو خثمية عىل حديثه، 

ذا  وقال السايج: مرتوك احلديث، هل مناكري. انهتى .  فاعمل أأن يف املقام أأحبااث عديدة:  عرفت هذا لكه ا 

ن أأريد أأهنا اكنت واجبة والزمة يف اجلاهلية و  اكن  الأول: أأنه ماذا أأريد من كون العقيقة يف اجلاهلية وكوهنا مرتوكة مرفوضة يف اال سالم؟ ا 

باب أأو املرشوعية أأو السنية، أأهل اجلاهلية يوجبوهنا عىل أأنفسهم فلام جاء اال سالم رفض وجوبه ولزومه فهذا ال يدل عىل نفي الاس تح 

ن أأريد أأهنا اكنت يف اجلاهلية مس تحبة أأو مرشوعة، فلام   .بل عىل نفي الرضورة حفسب، وهو غري مس تلزم لعدم املرشوعية أأو الكراهة وا 

اس تحباهبا، كام  جاء اال سالم رفض اس تحباهبا ورشعيهتا، فهو غري مسمل. فهذه كتب احلديث املعتربة مملوءة من أأحاديث رشعية العقيقة و 

 ذكران نبذا مهنا. 



وه معارضة ملا بلغه من قول النخعي وابن احلنفية،   ،الثاين: الأحاديث ادلاةل عىل اس تحباهبا ورشعيهتا، ال شك أأهنا واقعة يف اال سالم

 ومن املعلوم أأن أأحاديث النيب صىل هللا عليه وسمل أأحق ابلأخذ من قول غريه اكئنا من اكن. 

اكن مطلق مرشوعية العقيقة مرتفعة عن اال سالم ملا عق النيب صىل هللا عليه وسمل عن احلسن واحلسني، فا ن ادع  أأن  الثالث: أأنه لو  

ذ ليس فليس.  ،ذكل اكن يف بدء اال سالم احتيج ا ىل ذكر ما يدل عىل رفع كونه مرشوعا بعد ما اكن مرشوعا يف اال سالم  وا 

ة ملا اختارها أأحصاب النيب صىل هللا عليه وسمل بعده، وقد اختاروها كام مر من رواية انفع  الرابع: أأنه لو اكنت مرشوعيهتا املطلقة مرتفع

 ويف موطأأ حيىي: ماكل عن هشام بن عروة أأن أأابه عروة بن الزبري اكن يعق عن بنيه اذلكور واال انث بشاة شاة. .عن ابن معر

براهمي من كون العقيقة مرفوضة حيمتل أأن يكون رفض عقيقة اجلاهلية فا هنم اكنوا يذحبون ذبيحة ويلطخون    واخلامس: أأن مراد ابن احلنفية وا 

صوفه يف دمه، ويضعوهنا عىل رأأس الصيب حىت تس يل عليه قطرات ادلم، فلام جاء اال سالم أأمر النيب صىل هللا عليه وسمل أأن جيعلوا  

امل نفي مرشوعيهتام  بزعفران وحنوه، وعىل هذا ال يدل الكهمام عىل  ادلم  الطريقة اخلاصة.ماكن  نفي  بنفي    ،وابمجلةل  طلقة بل عىل  احلمك 

مرشوعيهتا يف اال سالم مطلقا غري حصيح. وترك الأحاديث الرصحية املرفوعة واملوقوفة الواردة يف هذا الباب بقول حممتل غري متأأصل غري  

 جنيح. 

 السادس: أأن البالغ الثاين ال يثبت من طريق حمتج به حىت حيتج به. 

فا ن معناه نسخ الأحض  لزوم لك ذحب اكن قبهل اكلعقيقة واكلعترية    ، لعقيقة وحنوهاالسابع: بعد تسلمي ثبوته ظاهره يدل عىل منسوخية وجوب ا 

ذا بلغ شا ذا ودلت الناقة أأو الشاة ذحبوا أأول ودل، فأألك وأأطعم، واكن بعضهم ينذر بأأنه ا  ته كذا  واكلرجبية، واكنتا يف اجلاهلية فا هنم اكنوا ا 

نه اكن    ،ويدل عليه مضه بنسخ صوم شهر رمضان لك صوم اكن قبهل  .رجب   ذحب من لك عرشة شاة، واكنوا يذحبون شاة لتعظمي شهر فا 

فكام   .صوم يوم عاشوراء وأأايم البيض فرضا، فلام نزل صوم رمضان نسخ وجوب ذكل عىل ما بسطه احلازيم يف كتاب الناخس واملنسوخ 

نتفاء فضيلته، كذكل نسخ الأحض  لك ذحب اكن قبهل  أأن نسخ صوم رمضان ملا قبهل مل يدل ا ال عىل عدم لزومه، وال عىل عدم مرشوعيته وا

نه   ال يدل عىل انتفاء اس تحبابه ورشعيته. وقال صاحب البدائع: ذكر محمد يف اجلامع الصغري: وال يعق ال عن الغالم وال عن اجلارية، وا 

ال الكراهة خبالف الصوم   شارة ا ىل الكراهة لأن العقيقة اكنت فضيةل ونسخ الفضل، فال يبق  ا  ذا  ا  والصدقة فا هنام اكنتا من الفرائض، فا 

ذا انتفت تبق  اال ابحة  ،نسخت الفرضية جيوز التنفل هبام ال ا ىل    ، انهتى . ورده القاري بقوهل: فيه حبث لأن الفضيةل ا  لأن النسخ ما توجه ا 

ال فالظاهر من ذكرها مع الصوم والصدقة أأهنام عىل منواهل فليتأأمل يف    انهتى .  ،ام يف كوهنام واجبةزايدة. وهذا عىل تقدير أأنه اكن فضيةل، وا 

نه من مزال الأقدام، وانظر ما ذكران يف هذا البحث يف سكل نظائره اليت مل يقف علهيا الأعالم ، انهتى  الكم اللكنوي وهو هذا املقام فا 

 حتقيق نفيس.  

وما   ،عليهقايض خان اخلجندي و  رشحوهو ظاهر ة، نفي العقيقأأنه ي اجلامع الصغري الكم محمد يف  مناذلي يظهر قال مقيده عفا هللا عنه:  

ويكرهها.  س يأأيت من ينفهيا  بأأنه  الهندية جيزم  والفتاوى  غرضه    لوو   البدائع  كام  اكن  والعتايب  الزبدوي    أأفادهبيان جوازه  الشهيد  والصدر 

  اجلاهلية   يف  واكنت   تطوع  العقيقةال ينفي العقيقة، بدليل ما قال يف اال مالء:  أأنه    يبدوفي املوطأأ  الكمه يف  أأما  و .  ، ومل يفعلالمتراتيش لرصح بهو 

للطحاوي  يفعل  مل  شاء  ومن  فعلها   شاء  مفن  ،الأحض   ذحب  فنسخها  سالماال    أأول  يف  املسلمون  فعلها العلامء  كذا يف خمترص اختالف   ،

   قدم الكمه. وهكذا الكمه يف نوادر الضحااي ال ينفي العقيقة بل يثبهتا، وت  (.٣/٢٣٢)

ثباات ونفيا.    وأأذكر الآن بعض ما ذكره مشاخينا احلنفية بعد محمد بن احلسن ا 



(:  ١٢/٦٣٥٦، انهتى . وقال القدوري يف التجريد )تركها  شاء  ومن  فعلها،  شاء  من  تطوع،  والعقيقة(:  ٧/٢٩٢قال الطحاوي يف خمترصه )

 ، والثالث عقيقة اجلارية.  والثاين عقيقة الغالم(:  ١/٢٤١، انهتى . وقال السغدي يف النتف )بس نة  وليست   مس تحبة،  العقيقة: أأحصابنا  قال

يب  أأ حصابه و أأ يب حنيفة و أأ وه س نة يف قول    ،نه يذحب للغالم شااتن وللجارية شاة واحدةا  ول ما حلق فأأ ذا حلق رأأسه  ا  ن الصيب  أأ وذكل  

   . ونوادر الضحااي محمد يف اال مالءفكأن هؤالء اعمتدوا عىل ما ذكره ، انهتى . عبد هللا

واحتج مبا روي أأن  ،وعند الشافعي رمحه هللا العقيقة س نة ،وال يعق عن الغالم واجلارية عندان(: ٥/١٢٧قال الاكساين يف البدائع )لكن 

عن س يدان رسول هللا    ولنا ما روي.  رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عق عن س يدان احلسن وس يدان احلسني ريض هللا عهنام كبشا كبشا

نسخت الأحضية لك دم اكن قبلها ونسخ صوم رمضان لك صوم اكن قبهل ونسخت الزاكة لك صدقة اكنت    :صىل هللا عليه وسمل أأنه قال

ال  وليس بعد نسخ الفضل ا    ،والعقيقة ما اكنت قبلها فرضا بل اكنت فضال  ،والعقيقة اكنت قبل الأحضية فصارت منسوخة هبا اكلعترية  .قبلها

وانتساخ الفرضية   ،لأن ذكل اكن فرضا ،خبالف صوم عاشوراء وبعض الصدقات املنسوخة حيث ال يكره التنفل هبا بعد النسخ ،الكراهة

منا عرفنا انتساخ هذه ادلماء مبا    ،والعقيقة اذلبيحة اليت تذحب عن املولود يوم أأس بوعه(:  ٥/٦٩وقال )  .ال خيرجه عن كونه قربة يف نفسه  وا 

روي عن س يدتنا عائشة ريض هللا عهنا أأهنا قالت: نسخ صوم رمضان لك صوم اكن قبهل ونسخت الأحضية لك ذحب اكن قبلها ونسخ  

ال يدرك    لأن انتساخ احلمك مما  ،والظاهر أأهنا قالت ذكل سامعا من رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  .غسل اجلنابة لك غسل اكن قبهل

وكذا قال أأهل    .ونسخت الزاكة لك صدقة اكنت قبلها   :ومهنم من روى هذا احلديث مرفوعا ا ىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  ابالجهتاد.

آتوا الزاكة:  التأأويل يف قوهل عز شأأنه ذ مل تفعلوا واتب هللا عليمك فأأقميوا الصالة وأ ن  ،أأأأشفقمت أأن تقدموا بني يدي جنوامك صدقات فا  ما أأمروا    ا 

آتوا الزاكة   :به من تقدمي الصدقة عىل النجوى مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل نسخ بقوهل جل شأأنه   : وذكر محمد رمحه هللا يف العقيقة .  وأ

رية وأأنه  وال يعق عن الغالم وال عن اجلا  :وذكر يف اجلامع الصغري .مفن شاء فعل ومن شاء مل يفعل، وهذا يشري ا ىل اال ابحة فمينع كونه س نة 

شارة ا ىل الكراهة ال الكراهة  ،لأن العقيقة اكنت فضال  ،ا  خبالف الصوم والصدقة فا هنام اكان من الفرائض ال    ،ومىت نسخ الفضل ال يبق  ا 

ذا نسخت مهنام الفرضية جيوز التنفل هبام  ،من الفضائل   . وقال الشافعي رمحه هللا: العقيقة س نة عن الغالم شااتن وعن اجلارية شاة   .فا 

ان نقول  .ن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عق عن احلسن واحلسني ريض هللا عهنام كبشا كبشاأأ واحتج مبا روي   هنا اكنت مث نسخت    :وا  ا 

وكذا روي عن س يدان عيل ريض هللا عنه أأنه قال: نسخت الأحضية لك دم اكن    . بدم الأحضية حبديث س يدتنا عائشة ريض هللا عهنا

من   ،وروي أأن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل س ئل عن العقيقة فقال: ا ن هللا تعاىل ال حيب العقوق .بلها اكلعتريةقبلها، والعقيقة اكنت ق 

وهذا أأمارة   ،لأنه عليه الصالة والسالم علق العق ابملشيئة  ،وهذا ينفي كون العقيقة س نة  .شاء فليعق عن الغالم شاتني وعن اجلارية شاة

 ، انهتى . وهللا عز شأأنه أأعمل ،اال ابحة

ورده عيل القاري بقوهل: ال خيف  أأن املشيئة تنفي الفرضية دون السنية. انهتى . وأأقول: هذا  (:  ٦٥٩/ ٢قال اللكنوي يف التعليق املمجد )

ال البخاري وقد اس تدل   .احلديث نظري حديث من أأراد منمك أأن يضحي فال يأأخذن من أأظفاره وشعره شيئا حىت يضحي، أأخرجه امجلاعة ا 

وأأجاب عنه أأحصابنا مهنم   .ولو اكن واجبا ملا فعل كذكل  ،به الشافعية عىل عدم وجوب الأحضية بأأنه علق الأحضية عىل اال رادة واملشيئة

ال فكأنه قال: من قصد منمك أأن يضحي، وهذا    ،صاحب الهداية والبناية وغريهام بأأنه ليس املراد به التخيري بني الرتك والفعل، بل القصد

ذا   يدل عىل نفي الوجوب كام يف قوهل: من أأراد الصالة فليتوضأأ، وقوهل: من أأراد امجلعة فليغتسل، ومل يرد هناك التخيري، فكذا هذا. ا 

عرفت هذا فلقائل أأن يقول مثل ذكل يف هذا احلديث بأأنه ليس املراد بقوهل من أأحب أأو من شاء كام يف بعض الكتب التخيري والتعليق  

وأأيضا لقائل   .، بل املراد به القصد، وحينئد فال يكون هل دالةل عىل نفي الوجوب أأيضا فضال عن نفي السنية أأو الاس تحبابعىل املشيئة

من ودل هل ودل فأأحب أأن ينسك عن    :أأن يقول: ليس املراد ابحلب احلب الطبعي واملشيئة التخيريية، بل املراد به احلب الرشعي، فاملعن 

ف  اتباعا للرشيعة  نفي السنية  .ليفعلودله  نفي  .وحينئذ ال دالةل هل عىل  فليس هل دالةل عىل  نفي السنية  أأنه دال عىل  أأنه لو سلمنا   عىل 



نه الوجوه، من بوجه الرشعي الاس تحباب ذ  البتة ابملشيئة معلق فا    ومع  .الاس تحباب عن املعراة  اال ابحة  به يثبت  فال ،تركه يف حرج ال  ا 

ن  احلديث   هذا:  نقول  لكه  ذكل  عن  النظر  عزل شارته،  عليه  دل  والسنية  الاس تحباب  نفي  عىل  دل  ا    عىل   دل  الأحاديث   من  وغريه  اب 

 ، انهتى . اال شارة عىل مقدمة العبارة أأن املعلوم ومن ذكرها، مر كام والاستنان الوجوب عىل يدل  بعضها بل ،بعبارته الاس تحباب

  نسخت  مث  يفعلوهنا  الناس  اكن   تطوع  ه:  احلسن  بن  محمد  وقال.  بس نة  ليست :  حنيفة   أأبو  وقال(:  ٢١/٨٣)  معدة القاريوقال العيين يف  

. حنيفة  أأبو بدعة أأهنا عنه نقل واذلي :رشحه يف بعضهم قال وكذكل .بدعة أأهنا والكوفيني حنيفة أأيب عن التوضيح صاحب  ونقل .ابلأحض 

ىل  نسبته  جيوز  فال  افرتاء  هذا:  قلت  منا  .هذا  مثل  يقول  أأن  وحاشاه  حنيفة  أأيب  ا  ما  مفراده   .بس نة  ليست :  قال   وا  ما   اثبتة،  بس نة  ليست   ا    وا 

 هللا  صىل هللا رسول س ئل  :جده عن أأبيه عن شعيب  بن معرو مسعت : قال قيس بن داود عن الرزاق عبد وروى .مؤكدة  بس نة ليست 

  ودله   عن  ينسك  أأن  منمك  أأحب   من:  فقال  هل  يودل  معن  أأحدان  ينسك  ،هللا  رسول   اي:  قالوا.  العقوق  أأحب   ال:  فقال   العقيقة  عن  وسمل  عليه

   .الكم العيين  ، انهتى الاس تحباب عىل يدل فهذا .شاة اجلارية وعن ماكفأأاتن شااتن الغالم  عن فليفعل

وأأول من وجدت ممن نسب ا ىل أأيب حنيفة أأهنا بدعة هو القايض عبد الوهاب املاليك، قال يف اال رشاف عىل قال مقيده عفا هللا عنه:  

هنا:  حنيفة  أأيب  لقول  خالفا  مس تحبة،  العقيقة(: ٢/٩٣٠نكت مسائل اخلالف ) ( هل. لكن قال  ٦٦٩وحنوه يف املعونة )ص  ، انهتى .  بدعة  ا 

ولنئ سلمنا أأهنا غري مرشوعة عند اال مام ، انهتى .  ترك  أأو  فعل  شاء  ا ن  تطوع،  مباح  ه:  حنيفة  أأبو  قال(:  ٤٨٨يف عيون املسائل )ص  

غري أأن مثل هذا حيتاج ا ىل نقل لأن جعل ما ليس بس نة س نة بدعة،  يبعد القول بأأهنا بدعة،  فال  كام هو ظاهر اجلامع الصغري  أأيب حنيفة  

   وهللا أأعمل.  ال س امي عند وجود ما يعارضه يف اال مالء ونوادر الضحااي،رصحي، 

العقيقة عن الغالم وعن اجلارية وه ذحب شاة يف سابع الوالدة وضيافة الناس وحلق شعره مباحة ال  (: ٥/٣٦٢وقال يف الفتاوى الهندية )

وهذا يشري ا ىل اال ابحة   .مفن شاء فعل ومن شاء مل يفعل :وذكر محمد رمحه هللا تعاىل يف العقيقة كذا يف الوجزي للكردري. ،س نة وال واجبة

شارة ا ىل الكراهية  ،وال يعق عن الغالم وال عن اجلارية  :وذكر يف اجلامع الصغري  ،فمينع كوهنا س نة ، كذا يف البدائع يف كتاب الأحضية  ،وأأنه ا 

 انهتى .  

ابحة   عقيقة احللق  عند  قيع مث( عن غرر الأفاكر:  ٣٢٦و    ٦/٣٣٦يف رد احملتار )قال ابن عابدين  و   تطوعا  أأو  احملبويب،  اجلامع  يف ما   عىل  ا 

 ، انهتى .  الطحاوي رشح يف ما عىل

رضحت اامم اصبح رۃمح اہلل ہیلع ےس ہی رواتی ےہ ہک ہقیقع ابمح ےہ، سپ ابمح ںیم وثاب بج  (:  ٤٥٣وقال الش يخ رش يد أأمحد اجلنجوه يف فتاويه )ص  

وقل ےس رماد ہی ےہ ہک اسیج وابج ںیم وثاب وہات ےہ وہ اس ںیم ںیہن راہ، اور بس اہمئ ےک زندکی  وہات ےہ ہک وہ ابعدت یک تین ےس ایک اجوے۔سپ اامم اصبح ےک  

  ہقیقع ارم بحتسم ےہ۔(: ٢٣٧ات فتاويه )ص قال يف ابقيو  ہقیقع بحتسم ےہ۔ 

حیحص اںی اتس ہک ہقیقع در ذمبہ ہیفنح بحتسم (:  ٧١٦)ص  وقال  ہقیقع وخد بحتسم ارم ےہ۔(:  ٧١٥وقال املفيت عزيز الرمحن العامثين يف فتاويه )ص  

   اتس ہن تنس۔ 

  ہقیقع وابج ںیہن ےہ، تنس ےہ، ارگ وتعس وہ وت ہقیقع رکان اویل والضف ےہ۔(: ١٢/١٥٤قال املفيت كفاية هللا ادلهلوي يف فتاويه )و 

ہقیقع یف ہسفن ابمح  (: ٢٦/٤١٧وقال ) بج ہچب است روز اک وہ اجےئ وت ہقیقع بحتسم ےہ۔(: ٢٦/٤١٣وقال املفيت محمود حسن اجلنجوه يف فتاويه )

 ۔ ہقیقع ابمح ےہ اور تہب ےس تہب بحتسم ےہ ، وہ یھب بج ہک تینب ابعدت ایک اجےئ(: ٢٦/٤٢٠وقال ) ارگ ہب تین اابتع ایک اجےئ وت وثاب اتلم ےہ۔ےہ، 



 ذمبہ یفنح ںیم ہقیقع ونسمن وبحتسم ےہ۔(: ١٠/٥٩وقال املفيت عبد الرحمي الالجفوري يف فتاويه )   

 ہقیقع تنس ےہ۔(: ٥/٤٧٨يف فتاويه ) الش يخ يوسف الدلاينويوقال  

ليه  واملومه  ،ابلعقيقة  يقول   ال  أأنه  حنيفة  أأيب  ا ىل  نسب (:  ٣/١٧٠وقال الكشمريي يف العرف الشذي )   أأن   واحلق  موطئه،  يف  محمد   عبارة  ا 

  فقد  حازيملل  واملنسوخ  الناخس  وراجع  اليوم،  ذكل  يف  ويسميه  وعرشين،  احلادي  أأو  عرش  للرابع  أأو  الوالدة  يوم  بعد  لسابع  اس تحباهبا  مذهبنا

  واملنسوخ   الناخس  كتاب  يف  رأأيت   حىت   اال مام،  مراد  يف  أأتردد  أأزل  مل (:  ٥/٦٤٧، انهتى . وقال يف فيض الباري )هللا  رمحه  محمد  عن  عبارة  ذكر

ن: أأماليه بعض  يف قال محمدا أأن الطحاوي عن   ولكونه  العقوق، يومه لأنه العقيقة، امس يكره اكن أأنه مراده يل تبني مث. مرضية غري العقيقة ا 

يفعلون عند العقيقة بعض احملظورات، كتلطخ الأشعار بدم احليوان، مع ورود احلديث يف الهنىي عن ذكل    اكنوا  ولأهنم  اجلاهلية،  أأسامء  من

ليه نسخ العقيقة رأأسا،  الامس أأيضا، فاكن مراده هذا.  تغيري   عدم  وجه  ما  شعري  وليت   مث ال أأدري ماذا وقع اخلبط يف النقل، حىت نسب ا 

  اكلرجبية   اجلاهلية  دماء  نسخ  مراده  بل  أأيضا،  العقيقة  عىل  حاواي  املهبم  لفظه  جيعل  ال  أأن  فينبغي  عنه،  احلديث   هنىي  مع  بعد،  الامس  هذا

 ، انهتى .  والعترية

جيب من  (:  ٥/٣١٣( تبعا البن عبد الرب يف الاس تذاكر )٣٠٧/ ١وابلنس بة ا ىل الامس قال ابن القطان يف اال قناع يف مسائل اال جامع )

ال أأين ال أأعمل خالفا يف تسميهتا عقيقة، فدل عىل أأن ذكل منسوخ  ظاهر هذا احلديث أأن يقال ذلبيحة املولود يف سابعه نس يكة ال عقيقة ا 

ال  فهيا  ليس  الأمصار  لك   يف  الفقهاء   كتب   هذا  وعىل، انهتى . وقال ابن عبد الرب:  اراس تحباب واختيو  ، انهتى . وراجع  النس يكة  ال  العقيقة   ا 

 الكم اللكنوي املذكور.  

ابال ضافة ا ىل  و .العقيقة ال نفي السنية أأو نفي امسها حفسب مرشوعية عفا هللا عنه: الظاهر من الكم محمد يف اجلامع الصغري نفي  مقيدهقال 

 العبارات التالية:  عليه  دل تما تقدم، 

نه قال: ه غري مرشوعة، أأمجعوا عىل أأن العقيقة مرشوعة(: ١/٣٤٠قال ابن هبرية يف اختالف الأمئة العلامء ) ال أأاب حنيفة فا   ، انهتى .  ا 

ذ  شعري  ليت   ماذا؟  فاكن  ،،  العقيقة  حنيفة  أأبو  يعرف  ومل(:  ٦/٢٤١قال ابن حزم يف احملىل ) و    فطاملا   بنكرة  هذا  ما  حنيفة  أأبو  يعرفها  مل  ا 

 انهتى .   ،السنن يعرف مل

 وسمل  عليه هللا صىل النيب  عن فيه العقيقة، يف بباب هللا عبد أأبو أأخربان :  قال الأثرم بكر أأيب( عن ١٣/٤١٣اخلطيب يف اترخيه ) روىو 

 ، انهتى .  اكملتعجب  ويتبسم. اجلاهلية معل من وهو: حنيفة أأبو وقال: قال مث.  التابعني  وعن أأحصابه وعن مس ندة أأحاديث 

 انهتى .  ، ابلأخبار  ومعرفته علمه لقةل وذكل، اجلاهلية أأمر من  حنيفة أأبو وجعلها(: ٩/٤٥٩وقال ابن قدامة يف املغين )

   انهتى .، بدعة  ه بل س نة وال بواجبة  ليست  :حنيفة أأبو وقال(: ٤٤٧/ ٨وقال النووي يف رشح املهذب ) 

عالء السنن ) (: نص الرواايت ظاهر يف أأن مذهب أأيب حنيفة هو أأن العقيقة منسوخة  ١٧/١٠٠وقال الش يخ ظفر أأمحد العامثين يف ا 

وغري مرشوعة بعد، وما نقهل الشايم عن جامع احملبويب أأنه مباحة ورشح الطحاوي أأنه مس تحبة ليس بنقل للمذهب، بل هو رأأي مهنام 

وقال يف أآخر  كل من الأخبار، انهتى . وبسط الالكم يف تأأييد مذهب أأيب حنيفة وتعقب عىل طعن ابن قدامة وابن حزم.  ملا ورد يف ذرأآايه  

هنا تكون  ١٧/١١٥البحث ) راقة دم ابلرشع تعبدا اكلأحضية، ومل ينكر كوهنا قربة بقصد الشكر عىل نعمة الودل، فا  (: أأنكر أأبو حنيفة كوهنا ا 

ذا اكلولمية تقام شكرا هلل . وفيه تعارض ملا ذكره يف أأول البحث، لأنه جزم بأأن العقيقة غري الكم الش يخ ظفر أأمحد   عىل نعمة الناكح، انهتى ا 



ن   .وأأيضا الولمية س نة  .مرشوعة عند اال مام، فكيف أأثبت كوهنا قربة عنده ذا اكن يف العقيقة أأجر وثواب عند اال مام فهىي مرشوعة وا  وا 

ذ ال فغري مرشوعة، وال مشاحة يف الاصطالح، وهللا أأعمل.  أأو تطوعا اكنت مس تحبة   حفسب، وا 

اامم امظع رہمح اہلل اعتیل یک قیقحت ہی ےہ ہک ہقیقع ادتباء االسم ںیم اھت رھپ وسنمخ   رضحت  (:٧/٥٣٧وقال املفيت رش يد أأمحد الدلاينوي يف أأحسن الفتاوى )

  یہی ےہ ہک ہقیقع وسنمخ ےہ، اس

 

 ھۃ

ب

 

ش

ےئل بتک ہقف ںیم اس ےک ااکحم یک   وہایگ ، ضعب رضحات ےن وقل اامم رہمح اہلل اعتیل یک دیعب از ایقس اتوالیت یک ںیہ، ذمبہ اامم الب 

   ات بس ےب ینعم ںیہ، دعب ںیم دنبہ یک اس قیقحت ےک اطمقب االعء اننسل ںیم یھب تہب دملل ولصفم راسہل لم ایگ۔ذموکرہ الیصفتت ودییقت

يقول ابن املنذر يف اال رشاف    .كام ال خيف  عىل من أأنصف  من هجة ادلليل  ضعيفهو ظاهر الرواية، لكنه    محمد يف اجلامع الصغري  ما ذكرهو 

وأأنكر أأحصاب الرأأي أأن تكون العقيقة س نة، وخالفوا يف ذكل الأخبار الثابتة عن رسول هللا صىل  :  (٨/٤٤٧وحاكه النووي )  (٣/٤١٧)

ذكر ماكل أأنه الأمر اذلي ال    .مةا هللا عليه وسمل وعن أأحصابه والتابعني، مث هو بعد ذكل أأمر معمول به ابحلجاز قدميا وحديثا، اس تعمهل الع

وممن اكن يرى العقيقة عن الغالم واجلارية   .وقال حيىي الأنصاري: أأدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغالم واجلارية   اختالف فيه عندمه.

وروينا ذكل عن فاطمة بنت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وعن بريدة الأسلمي    عبد هللا بن عباس وابن معر وعائشة أأم املؤمنني.

حساق وأأيب ثور وجامعة من أأهل  والقامس بن محمد وعروة بن الز  بري وعطاء بن أأيب رابح والزهري وأأيب الزاند وماكل والشافعي وأأمحد وا 

ذا اكن  صىل هللا عليه وسمل  العمل يكرث عددمه، وانترش اس تعامل ذكل يف عامة بدلان املسلمني متبعني يف ذكل ما س نه هلم الرسول  ، وا 

 ، انهتى .    ول هباكذكل مل يرض الس نة من خالفها وال عدل عن الق

، بل اختاروا قول محمد يف اال مالء،  من مشاخينا ابلهند العيين واللكنوي والكشمريي وغريهو والسغدي ذلا مل يقل به الطحاوي والقدوري و

اال مالء، ( بعد ما نقل الكم محمد يف  ٣١٦/ ٥يقول ابن عبد الرب يف الاس تذاكر )  وهو ظاهر الكمه يف املوطأأ ونوادر الضحااي كام تقدم.

أأنهو  نقهل من اختالف العلامء للطحاوي، وقد ذكرت يف رساليت حمك القيام ملن ال يقدر عىل الركوع والسجود أأن ابن عبد الرب    الظاهر 

ليس ذحب الأحض  بناخس للعقيقة عند مجهور العلامء وال جاء يف الآاثر املرفوعة وال عن السلف ما  ، قال: ونقل منه اس تفاد من هذا الكتاب

وحتصيل مذهب أأيب حنيفة وأأحصابه أأن العقيقة تطوع مفن شاء فعلها ومن شاء  ،  يدل عىل ما قال محمد بن احلسن وال أأصل لقوهلم يف ذكل

   ، انهتى .تركها

عالء السنن )  أأقر بهو  منا أأخذ أأحصابنا احلنفية يف ذكل بقول امجلهور وقالوا  ، قال(١١٤/ ١٧ظفر أأمحد العامثين يف ا  ابس تحباب العقيقة.  : ا 

وعامة املسلمني عىل اس تحبابه،  : فزمعوا أأن الأمر اكن خمتلفا فيه بني الصحابة والتابعني، مث اتفق مجهور العلامء وقال ونقل الكم ابن املنذر

ن اكن قول اال مام قواي من حيث ادلليل كام ذكران، ولكن خالفه ه ،  و القول املنصورفأأخذوا به وأأفتوا ابالس تحباب ووافقوا امجلهور، وا 

 انهتى .  

  فعربه بعضهم ابال ابحة كام يف اجلامع احملبويب أأحصابنا أأخذوا بقول محمد يف اال مالء،  أأكرث  الظاهر أأن  مث  .  وهو القوي من حيث ادلليل أأيضا

  . المتراتيشو والصدر الشهيد والعتايب  الزبدوي  أأو محل عبارة اجلامع الصغري عىل اال ابحة كام محلها    ولعهل مجع بني ما يف اجلامع الصغري واال مالء

ال    .عضهم ابالس تحباب كام يف التجريد للقدوري، وأأبقاه الطحاوي عىل حاهل بأأهنا تطوععربه ب و  وبأأي تعبري أأخذت يثاب للعقيقة عندمه، وا 

  هو   النفل(:  ٢/٣٠٢لزبدوي ). قال عالء ادلين البخاري يف كشف الأرسار رشح أأصول ا مل تكن لها فائدة، وال مشاحة يف الاصطالح

  ونفال   :غريه  زاد(  وأأداب  مندواب  ويسم )  قوهل(:  ١/١٢٣وقال ابن عابدين يف رد احملتار )، انهتى .  والتطوع  واملس تحب   ابملندوب  املسم 

  عىل  أأفندي  نوح  حاش ية  يف  كام  والأدب  واملندوب  املس تحب   بني  الفرق   عدم  من  اخملتار  وهو  الأصوليون،  عليه  ما  عىل  جرى  وقد  وتطوعا،

 حماس نه،   تعديد  وهو  امليت   ندب  من  ،وفضيلته  ثوابه  بني  نهأأ   حيث   من  ومندواب  ويؤثره،  حيبه  الشارع  نأأ   حيث   من  مس تحبا  فيسم   ،ادلرر



  من   اهـ  ،حمت   به يؤمر  أأن  غري  من  تربعا يفعهل فاعهل  نأأ   حيث  من وتطوعا  الثواب، به  ويزيد  والواجب  الفرض عىل  زائد  نهأأ   حيث   من  ونفال

     ، انهتى . الربجندي عىل ا سامعيل الش يخ رشح

Allah knows best 
Yusuf Shabbir 
14 Dhū al-Ḥijjah 1439 / 25 August 2018 
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir 

يفة ال يعق عن الغالم وال عن اجلارية( وتفسري العقيقة أأن يذحب شاة يف  (: )واكن أأبو حن ٢/٤٦١قال الرسخيس يف رشح اجلامع الصغري )

من هذا س نة. ومهنم من يفصل بني الغالم ا أأورد هذا، لأن من العلامء من يقول:  اليوم السابع من والدة ودل هل ويتخذ ضيافة عىل ذكل. وا 

ة شاة، وحلق رأأسهام  الم عق عن احلسن واحلسني بشاويروى فيه أأن النيب عليه الس   عن الغالم س نة دون اجلارية.واجلارية فيقول: العقيقة  

ملال حق سوى  لسالم: ليس يف اا  ء اكلعترية وه الرجبية، مث انتسخ لقوهل عليهيف اليوم السابع. ولكنا نقول: هذا يشء اكن يف الابتدا 

ه البلوى، وحيتاج اخلاص والعام ا ىل معرفته، والأثر الشاذ يف مثهل ال يكون جحة، ولو اكن هذا س نة ملا تركها  يعم ب  الزاكة. ولأن هذا مما

وكتبه يوسف ش بري  أأن الكم محمد يف اجلامع الصغري ينفي العقيقة. يس، وهو يؤكد لف، انهتى  الكم الرسخ رثوها خلفا عن س الناس، ولتوا

 .١٤٤٤ليوم السادس والعرشين من شهر هللا احملرم س نة اين عفا هللا عنه يف اأأمحد الربيط


