
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   العقيقة-حلق الرأس ) ٢(أحكام الطفل 

  خالد بن عثمان السبت/ للشيخ
  

  : على رسول اهللا، أما بعدوالسالمالحمد هللا، والصالة 
 من أن -رحمه اهللا-فاألحاديث الواردة في تسمية المولود تدل على أن األمر فيه سعة، وما قاله البخاري 

 يسأل هؤالء -صلى اهللا عليه وسلم-، فإن النبي -واهللا تعالى أعلم- يهاشرة ال دليل علالتسمية بعد الوالدة مب
رحمه -، وبناء عليه سموه بعد والدته، والحافظ ابن القيم ؟ عنه أو الاتعقو إليه هل تريدون أن االذين جاءو

 مجهول االسم لم يكن له  ألنه إذا وجد وهو؛ن التسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمىإ:  يقول-اهللا
ما يقع تعريفه به فجاز تعريفه يوم وجوده، وجاز تأخير ذلك إلى ثالثة أيام، وجاز إلى يوم العقيقة عنه، 

 هو يويجوز قبل ذلك وبعده، فاألمر فيه سعة، وفي فتاوى اللجنة الدائمة جاء هذا السؤال عن اليوم الذ
 أو في اليوم السابع؟ فكان الجواب أن وقت التسمية فيه سعة، األفضل في تسمية المولود، هل هو بعد والدته،

بن ا وفي فتاوى الشيخ ،فإن سماه يوم والدته أو في اليوم السابع فقد ورد ما يدل على ذلك، وذكروا الحديث
أما تسمية المولود فإن كان قد عين اسمه قبل الوالدة فإنه يسمى حين الوالدة، أما إذا : -رحمه اهللا-عثيمين 

 هكان لم يعين اسمه قبل الوالدة فاألولى أن تكون التسمية في اليوم السابع؛ ألنه اليوم الذي تذبح فيه عقيقت
 لم يستفصل منهم هل عينتم -صلى اهللا عليه وسلم-ويحلق رأسه إذا كان ذكراً، واألحاديث الواردة عن النبي 

  .؟االسم قبل الوالدة أو ال
اع بين األب واألم وأحيانا بين األب وبين الجد، فأحيانا الجد يفرض على  أحيانا يحصل نز:األحق بالتسمية

ابنه أن يسمي ابنه بأسماء يختارها هو، لكن األحق في ذلك هو األب؛ ألن ذلك يرجع إليه، والولد ينسب إليه، 
افظ ابن القيم فالن ابن فالن، فهو يتبع أباه في النسب، والتسمية تعريف النسب والمنسوب كما يقول الح: فيقال

 لما ذكر أن األحق بالتسمية هو -رحمه اهللا- فذلك إلى األب، وجاء في فتاوى الشيخ ابن باز -رحمه اهللا-
يباً للنفوس وتأليفا للقلوب، يعني هي التي حملت وتعبت فال تترك ي تستحب مشاورة األم تطنلك: األب قال
ب قلب الجد يولد دون أن يسمع منها، وهكذا تطي وال مشورة، فيسمى اليخذ لها اعتبار وال رأؤدون أن ي

 ثم يختار عدداً من ، من األسماءاً عددارشحو: ، ويمكن لإلنسان أن يطلب منهم يقولأيضاً سألونيفوالجدة 
 تستشيره ا، والمسألة هي أن تعطي لم؟أي األسماء أفضل: األسماء التي يستحسنها ثم يعرض عليهم يقول

 شيئا، ثم إن هذا ون ال يستفيدم مع أنهم أن تكون التسمية صادرة منهونثيرين يحرصاعتباراً، ولذلك تجد الك
م ألاتناسى مع تطاول السنين لكن هو شيء في النفس، واإلنسان عنده اعتبارات معينة يعني الجد والجدة وقد ي

إذا صدرت التسمية ونحو ذلك يحب أن يستشار حتى في القضايا العادية، فهذا يدل على أن له قيمة ومكانة، ف
منه أو من غيره يعني حتى لو كان الذي سماه هو أخوه الذي لربما ال زال في سن التمييز، فإن هذا األخ 
يفرح؛ ألنه هو الذي سماه، فالمقصود أن األحق بالتسمية هو األب، ولكن هذا ال يعني أال يراعي مشاعر األم 

  .أو الجد أو الجدة



من األمور المتعلقة بالتسمية ضرورة اختيار األسماء الحسنة كاألسماء المعبدة  و:ضرورة اختيار االسم الحسن
، أو بأسماء -عليهم الصالة والسالم- أسماء طيبة حسنة، وكذلك أن يسمى بأسماء األنبياء -وجل عز–هللا 

 فاألسماء ،الصحابة، والمرأة تسمى بأسماء الصحابيات، وهناك أسماء مكروهة، وهناك أسماء محرمة
، وعبد الحارث ونحو ذلك، ت كعبد الحسين، وعبد العزى، وعبد الال-عز وجل-د لغير اهللا بلمحرمة ما عا

 فإن ؛ شاه، وسلطان السالطين، أو سيد الناس، أو سيد الكل، أو سيد ولد آدموهكذا أيضاً ملك الملوك، وشاٍه
روهة كما جاء في صحيح مسلم في هذه األسماء ال تصدق على هذا اإلنسان وال يستحقها، وهناك أسماء مك

 غالمك يساراً وال ال تسمينو((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه-حديث سمرة 
: ، فيقال مثالً)١()) علين فال تزيد إنما هن أربع،ال:  هو؟ فيقولمحاً وال أفلح فإنك تقول أثَارباحاً وال نج

 فيتوهم السامع أن هذا نفي ،ال، فيكون ذلك نفياً لهذا االسم: فيقال  فالح؟ أو أفلح؟نجاح؟ أوأو   رباح؟عندكم
ما فيه نجاح وال فيه رباح، وال فيه صالح، أضف إلى ذلك أن هذه األسماء تتضمن تزكية واهللا  أي للمعنى 
   أراد النبي : "لا ق-ضي اهللا عنهر-، وجاء عن جابر بن عبد اهللا ]٣٢:سورة النجم[ }فَلَا تُزكُّوا َأنفُسكُم{: يقول

 ى وبركة وأفلح ويسار ونافع وبنحو ذلك ثم رأيته سكت بعدلَعي أن ينهى أن يسمى ِب-صلى اهللا عليه وسلم-
، فأخذ منه أهل العلم )٢(" ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه، عن ذلكبض ولم ينه ثم قُ،عنها فلم يقل شيئا

 لم يعزم في النهي؛ ألنها تتضمن -صلى اهللا عليه وسلم- وليست محرمة؛ ألن النبي أن هذه األسماء مكروهة
ال، صالح غير موجود، فالح : صالح موجود، فيقال: تزكية، وأيضاً هناك مشكلة في النفي حينما يقال

 اًخيرو اًمفلحو اً مبارك-رحمه اهللا-لحق بذلك الحافظ ابن القيم أموجود فالح غير موجود، فهذا غير الئق، و
 موجود في هذه األسماء، فعلى اإلنسان أن -صلى اهللا عليه وسلم-نعمة، فالمعنى الذي كرهه النبي و اًسرورو

 باسم لم يسمع به قبل وا على أن يسمونيسمي باألسماء المعتدلة بعيداً عن التكلف، وكثير من الناس يحرص
، ولألسف اإلغراب  نصراني أو اسم أعجميكون اسم، بل أحياناً ي!ذلك، وأحيانا ال يعرف معناه إذا سئل عنه

هكذا، أو التسمية بأسماء الشياطين ِخنزب و :هو الذي يحمل اإلنسان أحياناً على هذه األشياء، ومما يحرم
، فإن هذا ال يليق، وبعض أهل العلم منع فراعنة : الجبابرة والفراعنة فرعون قارون هامان، أو بالجمعءسماأ

، وال دليل على -رحمه اهللا-كال ونحو ذلك، كره ذلك اإلمام مالك يبأسماء المالئكة كجبريل وممن التسمي 
الكراهة، فال بأس أن يسمى اإلنسان بجبريل أو باسم من أسماء المالئكة كمالك، أو يسمى بغير ذلك، لكن ال 

فالن مالك أنه : االسم إذا قيليسمى البنت بمالك؛ ألنهم يقصدون به التنزيه والتزكية، فإن المتبادر من هذا 
وس ال  تكرهها النفطاهر من الدنس، ال يقع منه اإلثم والمعصية فهذه تزكية، وهكذا األسماء التي لها معاٍن

يسمى بها كمولربما يرون أنه من األمور -أي ذئب-  وبعض العامة يحبون هذا االسمة وكلب، وذئب،ر 
فالن ذئب، فليس عند الذئب خير يرجى، وال : السوء واإلفساد، فيقولالحميدة، مع أن الذئب ال يعرف عنه إال 

عنده شهامة وال مروءة، وهكذا تسمية الولد بكلب كانت العرب تسمي به، وكذلك حرب، فهذه ال يحسن أن 
 يسمى بها، وبعضهم لربما يسمي بها البنت؛ ألنه يكره البنات فيسميها بأسماء قبيحة جداً كذبحة، وهذا ال يليق

                                                
 ).٢١٣٧(ع ونحوه، برقم  رواه مسلم، كتاب اآلداب، باب كراهة التسمية باألسماء القبيحة وبناف- ١

 ).٢١٣٨( رواه مسلم، كتاب اآلداب، باب كراهة التسمية باألسماء القبيحة وبنافع ونحوه، برقم - ٢



 فإنه ال يسمى بها كالرحمن، أو اهللا أو الحكيم، -عز وجل-بحال من األحوال، وهكذا األسماء المختصة باهللا 
ن كطه ويس أو نحو هذا، ومن آال يسمي بأسماء سور القر: وهكذا أيضاً ما ذكره بعض أهل العلم قال

 والزبير بن العوام -ي اهللا عنهرض- في هذا ما جرى من الحوار بين طلحة بن عبيد اهللا تطائف التي ذكرلال
 كان يسمي أوالده بأسماء الشهداء من الصحابة، وطلحة كان يسميهم بأسماء األنبياء -رضي اهللا عنه-فالزبير 

سميهم بأسماء الشهداء، رجاء أن يكونوا شهداء، وال تطمع أنا أ: -رضي اهللا عن الجميع-طلحة فقال الزبير ل
  . في هذا واسعواألمرك أنبياء، ؤأن يكون أبنا

 إما ابتداء كأن -وجل عز– من المسائل المتعلقة بالتسمية تصغير االسم المعبد هللا :تصغير األسماء المعبدة هللا
دحيم أو نحو هذا على : عزيز، أو لعبد الرحمن يقول: عبود، أو لعبد العزيز، يقول: يقول لمن اسمه عبد اهللا

  . ال إشكال فيه، فإن المقصود هذا المسمىسبيل التمليح والمداعبة، فإن هذا جائز
 لكن أحياناً في البيئات التي فيها الجفاء ، الصغيرة فيسن تكني، ومما يتعلق بالتسمية التكنية:تكنية الصغير

اإلنسان بكنيته، فإن ادعوالغلظة لربما يترفع الواحد عن تكنية الكبير فضالً عن الصغير، والعرب تحب أن ي 
 أنه يكني الصغار كما في -صلى اهللا عليه وسلم-ويكرهون الدعاء باللقب، فمن هدي النبي  ،سمها فب يكنلم

صلى -أبو عمير وكان النبي :  وفيه كان لي أخ يقال له-رضي اهللا تعالى عنه-الصحيحين من حديث أنس 
: ر معه، يقول الراويطائر صغي: ، والنغير)٣())يا أبا عمير ما فعل النغير((:  إذا جاء يقول له-اهللا عليه وسلم

 يكنى قبل أن يولد له بأبي حمزة، وأبو هريرة كني بذلك، ولم -رضي اهللا عنه-أظنه كان فطيماً، وكان أنس 
 ولم يولد لها أن تتكنى بأم -رضي اهللا عنها- لعائشة -صلى اهللا عليه وسلم-يكن له ولد إذ ذاك، وأذن النبي 

 يكنى بأبي حفص وليس له -رضي اهللا عنه-بن أختها أسماء، وعمر عبد اهللا، يعني عبد اهللا بن الزبير وهو ا
مان وليس يولد اسمه حفص، وأبو بكر يكنى بأبي بكر وليس له ولد اسمه بكر، وخالد بن الوليد يكنى بأبي سل

 فال إشكال في تكنية الصغير أو من ال ةله ولد اسمه سليمان، وأبو ذر ليس له ولد اسمه ذر، وهكذا أبو سلم
  . له، أو من له أوالد ويكنى بكنية قد تكون هذه الكنية ال تتصل بولد له يسمى بذلكولد
 ومن المسائل المتعلقة بتسمية المولود إقامة حفلة بهذه المناسبة فقد جاء في فتاوى :ل من أجل التسميةالحف

لم يكن االحتفال : جوابهل يجوز اجتماع األحباب والجيران واألصدقاء في تسمية المولود؟ ال: اللجنة الدائمة
، ولم يحصل من أصحابه في عهده، فمن فعله على أنه -صلى اهللا عليه وسلم-لتسمية المولود من سنة النبي 

صلى اهللا عليه -سنة إسالمية فقد أحدث في الدين ما ليس منه، وكان ذلك منه بدعة مردودة لقول النبي 
، أما من فعله على سبيل الفرح والسرور، أو من أجل )٤())من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد((: -وسلم

                                                
ب استحباب تحنيك المولود ، ومسلم، كتاب األدب، با)٥٧٧٨(رواه البخاري، كتاب األدب، باب االنبساط إلى الناس، برقم  - ٣

      اهللا وإبراهيم وسائر أسماء األنبياء  دته واستحباب التسمية بعبدوجواز تسميته يوم والصالح يحنكه دته وحمله إلى عند وال
 ).٢١٥٠(، برقم -عليهم السالم-

، ومسلم، كتاب األقضية، )٢٥٥٠(رواه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم  - ٤
 ).١٧١٨( األمور، برقم باب نقض األحكام الباطلة ورد محدثات



 ما -صلى اهللا عليه وسلم-س، فقد ثبت عن النبي أتناول طعام العقيقة ليريد أن يسمي في اليوم السابع فال ب
  .يدل على مشروعية ذبح العقيقة في اليوم السابع وتسمية المولد

رضي اهللا تعالى - ة جاء عن سمر،تصدق بوزنه فضةلا ومن المسائل المتعلقة بالمولود حلق رأسه و:الحلق
كل غالم رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-عنه

حلق رأسها؟ تة أيضاً هل الصبيو ؟، يعني في اليوم السابع، ما الحكمة من حلق رأس الصبي)٥())ويحلق رأسه
 ذكر -رحمه اهللا-بن القيم ا، الحافظ ؟بالذكر فقط أو أنه عام للذكر واألنثى لعموم األحاديثأو أن ذلك يختص 

ر أقوى وأمكن من هذا الشعر، وأنفع ععلال للحلق كإماطة األذى عنه، وإزالة للشعر الضعيف فيخلفه ش
، وفي ذلك ةهولللرأس، مع ما فيه من التخفيف عن الصبي، وفتح مسام الرأس ليخرج البخار منها بيسر وس

لبنت من لتقوية بصره وشمه وسمعه، وهذه العلل موجودة في البنت، وتقوية الشعر من أجل إنبات شعر جديد 
 وذكر علة التصدق بوزن شعره هذا ورد فيه أحاديث ال تخلو من ضعف، ومن ،باب أولى، واألحاديث عامة

 يقويها، ومن ذلك ما جاء عن -رحمه اهللا- بن القيما فالحافظ ، تقوى بمجموعهااإنه: أهل العلم من يقول
   ، يقول ابن )٦("حسين فتصدقت بزنته فضةالحسن وال شعر تأنها وزن: "-رضي اهللا تعالى عنها-فاطمة 

أما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك، ويقول اإلمام أحمد : -رحمه اهللا-عبد البر 
يبدأ : من الفضة، ويقول عطاء بن أبي رباح: تصدق بوزن شعر الصبي، يعنيس أن يأال ب: -رحمه اهللا-

 قال ذلك من أجل أن يفرق بينه وبين ما -رحمه اهللا-بالحلق قبل الذبح، وهذا لم يرد فيه دليل لكن عطاء 
  .يفعل في النسك، ففي النسك يؤخر الحلق بعد الذبح، وهنا أراد أن يفرق، وال دليل على اختصاصه بالذكر

:  فبعضهم يقول، العقيقة هي اسم لما يذبح عن المولود، وأهل العلم من أهل اللغة مختلفون في اشتقاقها:العقيقة
؛ ألنه يحلق ة الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقتأصلها الشعر الذي يخرج على رأس المولود، فسمي

لشعر الذي يخرج معه ا ،الذي يزال من رأسه، فالعقيقة هي الشعر ةوجد مالزمتعنه ذلك الشعر عند الذبح ف
 الذبيحة بهذا االعتبار : قيلعقيقة،: م السابع ويذبح عنه قيل لهمن بطن أمه، فلما كان يزال عنه الشعر في اليو

 يعني قطع أوداج ،مأخوذة من العق وهو الشق: ، وبعضهم يقول-حلق الشعر- صاحبة هذا الحدث يه
شق عق مذابحها أي تُ بسبب هذا فهي الشاة التي تذبح عن الولد، تُةعقيق: هاالذبيحة التي تذبح له، فقيل ل

 عقيقة، وعلى : يعني يطلق على الشعر الذي يزال،يطلق على هذا وهذا: مذابحها، وبعضهم يقول كابن فارس
مع ((: -لمصلى اهللا عليه وس-قوله :  كثيرة منهاةعقيقة، وأما ما يدل على مشروعية ذبح العقيقة فأدل: الذبيحة

                                                
إسناده صحيح، رجاله : ، وقال محققوه)٢٠٠٨٣(، وأحمد في المسند، برقم )٢٨٣٧(رواه أبو داود، كتاب العقيقة، برقم  -  ٥

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وصححه األلباني في : ، وقال محققوه)٢٠٢٥٦(ثقات رجال الشيخين، وبرقم 
 ).٤٥٤١(صحيح الجامع برقم 

  ).١٩٠٥٢(رواه البيهقي في السنن الكبرى، برقم  - ٦



كل غالم رهينة ((: -عليه الصالة والسالم-، وقال )٧())الغالم عقيقته فأريقوا عنه دما وأميطوا عنه األذى
عن الغالم شاتان مكافئتان، وعن : ، وفي الحديث اآلخر)٨())بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى

 عق عن -صلى اهللا عليه وسلم-سول أن الر: -رضي اهللا عنهما-الجارية شاة، وفي حديث ابن عباس 
:  عق كبشا كبشا، وفي األخرى-صلى اهللا عليه وسلم-أنه : ، وجاء في رواية)٩(الحسن والحسين كبشا كبشا

 ةبكبشين كبشين، فقد يكون المقصود كبشا كبشا، يعني عن كل واحد كبشين، وتكون إحدى الروايتين مفسر
نه أمر ال اختالف فيه، وقال يحي بن سعيد إ:  في العقيقة-ه اهللارحم-لألخرى، واألمر كما قال اإلمام مالك 

 وهذه األحاديث تدل ،عون العقيقة عن الغالم والجارية، فالعقيقة مشروعةأدركت الناس وما يد: األنصاري
 ة مستحبة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، وكان بريدوعلى ذلك، لكن وقع الخالف هل هي واجبة أ

عق عنه عق إن لم ي:  يوجبها ويشبهها بالصالة، وهكذا الحسن البصري، ويقول-رضي اهللا عنه- األسلمي
هي :  يقول-رحمه اهللا-، لكن اإلمام مالك ةعن نفسه، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها سنة وليست واجب

جبة عند أصحاب مالك سنة واجبة يجب العمل بها، وبهذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة، والسنة الوا
هي واجبة على :  عنه ثالث روايات مرة قال-رحمه اهللا-ما تأكد استحبابه، يعني سنة مؤكدة، واإلمام أحمد 

نها تجب في مال الصبي، والروايات اختلفت عنه في ما يجب في إ: الصبي في ماله أو على أبيه، ومرة قال
 عن الرجل أخبره والده أنه لم يعق -رحمه اهللا-م أحمد حق الصبي والصبية في الشاة والشاتين، وسئل اإلما

ذلك إلى األب، يعني رأى اإلمام أحمد أن هذا يجب على األب وال يجب : عنه هل يعق هو عن نفسه؟ قال
أمرنا :  أنها قالت-رضي اهللا عنها-على االبن، ومن ثم فإنه ال يعق عن نفسه بعد ذلك، وجاء عن عائشة 

، وجاء في فتاوى الشيخ )١٠( أن نعق عن الغالم شاتين، وعن الجارية شاة-عليه وسلمصلى اهللا -رسول اهللا 
لم أقم بذبح تمائم ألوالدي لعدم قدرتي المالية فما الحكم؟ فكان في :  هذا السؤال يقول-رحمه اهللا-ابن عثيمين 

 اإلنسان فقيراً عند فإذا كان: ما دمت ال تستطيع أن تقوم بهذا لعمل فال شيء عليك، وفي الجواب: الجواب
والدة أوالده فليس عليه تميمة؛ ألنه عاجز والعبادات تسقط بالعجز عنها، فينبغي لإلنسان أن يحرص أال 

 واهللا ال يكلف نفساً إال وسعها، وتذبح العقيقة ،ال يترك العقيقة، لكن إن كان فقيراً فإن ذلك يسقط عنهأيفرط، و
، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن ))تذبح عنه يوم سابعه((: -ه وسلمصلى اهللا علي-في اليوم السابع لقوله 

لم يحصل في اليوم السابع ففي الرابع عشر، فإن لم يحصل ففي الحادي والعشرين، لكن هذا ليس فيه دليل 
                                                

، والنسائي، كتاب العقيقة، باب العقيقة عن الغالم، برقم )٢٨٣٩(رواه أبو داود، كتاب العقيقة، الباب األول، برقم  - ٧
ء الغليل، برقم ، وصححه األلباني في إروا)١٥١٥(، والترمذي، كتاب العقيقة، باب األذان في أذن المولود، برقم )٤٢١٤(
)١١٧١.( 

، وصححه األلباني )٦٨٢٨(، والطبراني في المعجم الكبير، برقم )٢٨٣٨(رواه أبو داود، كتاب العقيقة، الباب األول، برقم  - ٨
 ).٤٥٤١(في صحيح الجامع برقم 

في تخريج أحاديث منار ، وصححه األلباني في إرواء الغليل )٢٨٤١(رواه أبو داود، كتاب العقيقة، الباب األول، برقم  - ٩
 ).١١٦٧(السبيل، برقم 

، وصححه األلباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار )٣١٦٣(، كتاب الذبائح، باب العقيقة، برقم هرواه ابن ماج - ١٠
 ).١١٦٦(السبيل، برقم 



    ، فاإلمام أحمد -رحمهم اهللا- وإنما هي بعض اآلثار عن بعض السلف -صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي 
 ففي أربع عشرة، فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين، -يعني في السابع-فإن لم يفعل :  يقول- اهللارحمه-

:  وعشرين، ويقول عطاءسبعة أيام وأربعة عشر، وألحٍد: أما عائشة فتقول: متى يعق عنه؟ قال: وسئل أيضاً
عني في الرابع عشر، وهذا قال إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع أحببت أن يؤخره إلى اليوم السابع اآلخر، ي

رحمه - واإلمام مالك ،إلى الحادي والعشرين، وبعد ذلك يتخير أي األيام شاء: به إسحاق والشافعي، قالوا
س أن يعق عنه في اليوم أ أوقفه على السابع الثاني، يعني على الرابع عشر، وكل هذا ال دليل عليه، وال ب-اهللا

 بعد شهر لكن السنة أن يكون ذلك في اليوم السابع، وهذا من حيث األول أو الثاني أو نحو هذا، أو
فإن :  األفضل أن تكون في اليوم السابع، قال-رحمه اهللا-االستحباب، وقد جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين 

فات فقد ذكر أهل العلم أنه يكون في اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين ثم ال تعتبر 
األسابيع بعد ذلك، وهذا على سبيل األفضلية فلو ذبح في اليوم السادس أو الخامس أو العاشر أو الخامس 

حصلت العقيقة بعد وفاة الطفلة وكان عمرها وقت : عشر فال حرج عليه، وفي فتاوى اللجنة الدائمة يقول
لوالدة خالف السنة، واإلمام تجزئ ولكن تأخيرها عن اليوم السابع من ا:  ونصف؟ فكان الجوابةالوفاة سن
 حاول أن يتلمس الحكمة فذكر أن الطفل من حين والدته يكون متردداً بين السالمة -رحمه اهللا-ابن القيم 

والعطب وال يستدل بما يشهد من أحواله درى هل سيكون من األحياء أو من األموات إلى أن تأتي عليه مدة ي
 ، يوميدورإن األسبوع : وهذا يقدر بأسبوع يقول: نه قابل للحياة يقولفيها على سالمة بنيته وصحة خلقته، وأ

ثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة، فإذا جاء األسبوع الثاني فهو تكرار فيبدأ السبت األحد السبت األحد اإل
عمر، فإذا استكملها ن هذه األيام هي أول مراتب الإ:  فيقول شهريدوركما أن السنة :  وهكذا، يقولنثنيواإل

المولود انتقل إلى المرتبة الثانية وهي الشهور، فإذا استكملها انتقل إلى الثالثة وهي السنين، وذكر أن اهللا 
فالسبعة طور من أطواره : أجرى حكمته بتغير حال العبد في كل سبعة أيام، وانتقاله من حال إلى حال، يقول

 إما إلى قوة وإما إلى ،ريض تتغير أحواله في اليوم السابع والبدولهذا تجد الم: وطبقة من أطباقه، ويقول
جل أ من -يعني في اليوم السابع-إن ذلك :  سبعة أيام تغير حال اإلنسان، وبعضهم قالتانحطاط، وكلما مر

لشارع فهي اأن تمر عليه جميع أيام األسبوع، والذبح هو المشروع لما فيه من إراقة الدماء فإن ذلك مقصود 
صلى -، والذبح هو هدي النبي ]٢:سورة الكوثر[ }فَصلِّ ِلربك وانْحر{ بالصالة، -عز وجل-عبادة قرنها اهللا 
:  وسنته التي ال ينبغي أن نحيد عنها، وسئل اإلمام أحمد الذبح أو التصدق أحب إليك؟ فقال-اهللا عليه وسلم

  .والعقيقة أفضل من الصدقة بثمن ذلك واألضحية ،الذبح، والذبح في موضعه كالهدي
 ذكروا أنه يطلب فيها ما يطلب في األضحية بحيث تكون سالمة من العيوب التي ال -رحمهم اهللا-والفقهاء 

والَ تَيممواْ الْخَِبيثَ {:  تعالى قالاهللاإن : تصح األضاحي بها، ولم يرد دليل خاص في مسألة العقيقة، لكن قالوا
، )١١())إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-، والنبي ]٢٦٧:سورة البقرة[ }ونِمنْه تُنِفقُ

 خير، فإن كانت نعجة فحٌل:  قال؟ تجزئ بنعجة أو حمل كبير:وما شابه ذلك من األدلة، وسئل اإلمام أحمد

                                                
 ).١٠١٥(رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، برقم  - ١١



من ولد له مولود فأحب ((:  يقول-لمصلى اهللا عليه وس- خير، فالنبي فالحمل؟ قال األسن: فال بأس، فقيل له
 هي مثل األضحية فيطلب فيها ما فهي نسيكة إذاً: ن ينسك قالواأ: ، فاحتجوا بقوله)١٢())أن ينسك عنه فليفعل

 الصغيرة، وهكذا قالوا فيما يتعلق بلحمه والتصرف فيه، ولهذا قال ابن عبد البر ئيطلب لألضاحي، فال تجز
نه ال يجوز في العقيقة إال ما يجوز في األضاحي من األزواج الثمانية، فاإلمام أجمع العلماء أ: -رحمه اهللا-

 ال يجوز فيها عوراء، وال عمياء، وال مكسورة، وال  والضحاياالعقيقة بمنزلة النسك:  يقول-رحمه اهللا-مالك 
ر الخالف في  ذك-رحمه اهللا-مريضة، وال يباع من لحمها شيء، وال جلدها إلى آخر ما ذكر، وابن المنذر 

بماذا تكون هل من الغنم أو يجزئ غيرها؟ وعامة أهل العلم يرون أنه ال يعق بغير الغنم وأن ذلك خالف 
رضي اهللا - ة أنه كان يعق عن ولده بالجزور، وجاء عن أبي بكر-رضي اهللا عنه-السنة، وجاء عن أنس 

 اصحابة الذين شهدوا ذلك أنكروه ورأوطعم أهل البصرة، والأ أنه نحر عن ابنه عبد الرحمن جزوراً ف-عنه
 بشاتين عن الغالم وعن الجارية بشاة، فإذا -صلى اهللا عليه وسلم-أمر رسول اهللا : أنه خالف السنة، وقالوا

، وولد لعبد الرحمن بن أبي بكر -صلى اهللا عليه وسلم-عق عنه بجزور فإن هذا يعتبر من مخالفة سنة النبي 
معاذ اهللا، ولكن ما قال رسول : يا أم المؤمنين عقي عنه جزوراً، فقالت: - عنهارضي اهللا-غالم فقيل لعائشة 

شاتان مكافئتان، وجاء عن يوسف بن ماِهك أنه دخل مع ابن أبي مليكة على : -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
: وراً؟ فقالتهال عققت جز: حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وقد ولدت بالمنذر بن الزبير غالماً فقال لها

عن الغالم شاتان، وعن الجارية شاة، فالمشروع أن تكون العقيقة بالغنم، ولو أنه : معاذ اهللا، كانت عمتي تقول
 في هذه الناقة ةاشترك سبعو يعني مثال عنده بنت فعق نحر جزوراً ،عقَّ بجزور فال يصح االشتراك فيها
ال يجزئ الرأس إال عن رأس، فال يصح :  قال-اهللارحمه -بن القيم اسبعة كل واحد عنده بنت، والحافظ 

، وجعلها مع كل غالم عقيقة )١٣())هتمع الغالم عقيق((: -صلى اهللا عليه وسلم-االشتراك فيها لقول النبي 
 -رحمه اهللا-مستقلة به فال يشرع االشتراك فيها كما يشرع االشتراك في األضحية أو في الهدي، وابن القيم 

،  فداء نفسنفسه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود كان المشروع فيها دماً كامالً، لتكون لما كانت هذ: يقول
ولو صح فيها االشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد فإن إراقة الدم تقع عن واحد ويحصل 

 اإلنسان ذهب واشترى لو أن: حم فقط، والمقصود نفس اإلراقة عن الولد فلهذا نقولللباقي األوالد إخراج ال
هذا ال يجزئ، والبد أن :  ثم فرقها أو أكل منها أو تصدق أو نحو ذلك، يقالةمن عند الجزار ذبيحة مذبحو
 ههل تكسر عظامها؟ ما ورد من النهي عن كسر عظامها ال يصح في: وهي: تذبح بهذه النية، وهنا مسألة

أن في شيء ها من الذبائح، كما أنه لم يصح شيء، ولذلك ال بأس أن تكسر عظامها كما يتصرف في غير
جل إلى القابلة ، وال يمس رأس الصبي بشيء من دمها، وإنما كان هذا يفعله أهل الجاهلية عادة يرسل بالر

 واستبدل بها حلق رأس الطفل، والتصدق بزنة شعره فضة، -صلى اهللا عليه وسلم-لهم، فنهاهم عنه النبي 
كنا في الجاهلية إذا : " قال-رضي اهللا عنه- ة، وجاء عن بريداًنة شعره ذهبالتصدق بز فيولم يثبت شيء 

                                                
، وأحمد في المسند، )٤٢١٢(، والنسائي، كتاب العقيقة، برقم )٢٨٤٢(رواه أبو داود، كتاب العقيقة، الباب األول، برقم  - ١٢

 ).٧٦٣٠(حسن لغيره، وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم : ، وقال محققوه)٢٣١٣٥(برقم 

 ).٥١٥٤(عقيقة، برقم رواه البخاري، كتاب العقيقة، باب إماطة األذى عن الصبي في ال - ١٣



، "ولد ألحدنا غالم ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء اإلسالم كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران
 حلق بالزعفران نه يلطخ رأس الصبي إذاإ ألهل الجاهلية أنه إذا ذبحت العقيقة فمن السنة مخالفةً: ولهذا يقال

وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة من دم العقيقة : -رضي اهللا عنها-أو بالطيب، وجاء أيضاً عن عائشة 
الطيب، : لوقاً، يعني أن يجعل مكان الدم خَ-صلى اهللا عليه وسلم-ويجعلونه على رأس الصبي، فأمر النبي 

  .يعني يطيب رأسه إذا حلق مخالفة ألهل الجاهلية
 -رحمه اهللا- شيء في كيفية قسمة لحم العقيقة، واإلمام أحمد -صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي ولم يرد 

: كان ابن سيرين يقول:  وقال،كيف شئت: كل ويهدى منها، وسئل كيف يصنع بها؟ قالؤالعقيقة ت: يقول
يأكل : م، وقال مرةًطِع ويكل كلها ولكن يأكلؤوال ت: نعم، قالوا: ها؟ قاليأكلها أهلُ: اصنع ما شئت فقيل ألحمد

 أن يثلث مثالً، وسئل -يعني ال يشترط-ما أحب : كم يقسم العقيقة؟ قالعلى  :ويطعم جيرانه، وسئل أيضاً
ال أدري؛ ألنه لم يرد في هذا شيء، ويستحب أن : كم؟ قال: ، فقيلانعم يأكل منه: ؟ قالقةكل من العقيأأي

صلى اهللا عليه -اع ويتصدق بثمنه قياساً على أمر النبي ، وبعضهم رخص أن يبهاط وسواقيتصدق بجلدها
 في الهدي واألضاحي أن يتصدق بجلودها وجاللها، والجالل هو القماش الذي تغطى به اإلبل أحياناً، -وسلم

 -رحمه اهللا-ومسألة هل تطبخ العقيقة أو يعطى الناس لحماً من غير طبخ األمر في هذا واسع، وابن القيم 
 ألن هذا أنفع للفقراء، ولهذا لو أنه صنع طعاماً وقد طُهي وصنع ودعا الناس إليه ؛ أفضليرى أن طبخها

 ولم أن يعطيهم طعاماً لم يطهمن أوقع في نفوسهم بدالً لكان األغنياء والفقراء والجيران فأكل منه وأكلوا 
س به، أميعاً فإن ذلك ال بينضج، فيحتاج إلى عمل وكلفة وإنضاج، واألمر في هذا واسع، ولو أنه أكلها ج

 ولو أنه تصدق بها جميعاً فال إشكال فاألمر في ذلك واسع ولم يرد فيه تقييد، لكن لو أنه تصدق ،جزئهيعني تُ
يذبح العقيقة؟ أن ، لكن إن لم يكن عنده شيء هل يقترض من أجل -واهللا تعالى أعلم-وأهدى وأكل فهذا حسن 

  استقرضن فيم-رحمه اهللا-حمد أ أنه فعل فهذا حسن، وقد قال اإلمام أن ذلك ال يجب عليه، لكن لو: الجواب
 العقيقة مع األضحية يعني ولد له في أيام ترجوت أن يخلف اهللا عليه أحيا سنةً، ولو أنه اجتمع: للعقيقة
 ولد في يوم عيد األضحى هل تجزئ واحدة تكون عقيقة وأضحية هذا في العبادات المشتركة، والقاعدة ،الذبح

إن ذبح ذلك يجوز، :  اختلفوا في فروعها، فمنهم من قال-رحمهم اهللا- إال أن العلماء اًوإن كان أصلها صحيح
غير واحد يقول به، : دري، ثم قالأال : وسئل اإلمام أحمد يجوز أن يضحي عن الصبي مكان العقيقة؟ قال

 ،لعقيقة إن شاء اهللا لمن لم يعق اعن األضحية ئأرجو أن تجز: نعم، وقال مرةً: فسئل من التابعين؟ قال
 ، فذبحها، وكان ابنه عبد اهللا صغيراً، عنه وعن أهله-رحمه اهللا-أعني اإلمام أحمد -واشترى أضحية ذبحها 

  .  فقسم اللحم وأكل منها، يعني بنية واحدة،فكانوا يرون أنه اكتفى باألضحية عن العقيقة
إما أضحية وإما عقيقة : زئ أن تكون أضحية وعقيقة؟ قالوسأله ابنه عبد اهللا عن العقيقة يوم األضحى تج

على ما سيعني على ما قصد، إذن فروي عنه في هذه المسألة ثالث روايات،ىم .  
 هذا إذا ،ذلك على األب: سئل اإلمام أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه؟ قالو
  .ألبإنها من التكاليف المتوجهة إلى ا: قلنا



:  وقيل، فعله إنسان لم أكرههإن: وقالأن يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه والده، وجاء عنه أنه كان يستحسن 
يعق  ابنه حتى أبوه كان معسراً ثم أيسر فأراد أال يدع:  قيل له،لم أسمع في الكبير شيئاً: فيعق عنه كبيراً؟ قال

  .ومن فعله فحسن: ثم قالال أدري، : عنه؟ قال
 ، وهكذا أيضاً من يولد ميتاً، هو الذي يلقيه الرحم قبل تمامه-مثلثة السين- ،قطقط أو السقط أو السالس :مسألة

ولد لي طفل في الشهر السابع :  يقول السائل-رحمه اهللا- فتاوى الشيخ ابن عثيمين هل يعق عنه؟ جاء في
   الكامل؟  هل ينطبق عليه حكم المولود،وثمانية أيام بوالدة غير طبيعية

 الصحيح أن المولود إذا ولد بعد أربعة أشهر فإن حكمه حكم المولود حياً بل هو حي؛ ألنه إذا ،نعم: الجواب
 ، فإذا سقط بعدها فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين،تم له أربعة أشهر تنفخ فيه الروح

 وإن كان قد علم أنه ذكر سمي باسم -يكون فيها إشكالهذه التسمية قد و-وينبغي أن يسمى : قال أهل العلم
 ،وما أشبه ذلك" هبة اهللا" وإن لم يعلم سمي باسم صالح لهما مثل ، وإن علم أنه أنثى سمي باسم أنثى،ذكر

  . وبناء على هذا فإنه يعق عنه؛ ألنه سوف يحشر يوم القيامة
 من أسر ك هل هي من أجل أن يطلق ويف،قة العلة أو الحكمة من العقيوهذه المسألة مبنية على أمر وه

 أو هذا السقط الذي ،فإنه ال معنى للعقيقة إذا خرج ميتاً:  فإذا قلنا ذلك،-كما سيأتي- الشيطان فال يتسلط عليه
 فهو مرتهن بعقيقته فال ، هي أنه يشفع ألبويه-كما سيتضح إن شاء اهللا-إن العلة :  وإذا قلنا،خرج قبل تمامه

 أو ، وهكذا من ولد ميتاً، يشفع-يعني من كان له أربعة أشهر فما فوق- فإن السقط ،عق عنهيشفع إال إذا 
  . فإن العقيقة تكون متوجهة في هذه الحال، أو مات قبل أن يعق عنه،مات قبل السابع

كذلك السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى هل له عقيقة؟ و:  يقول السائل-رحمه اهللا-في فتاوى الشيخ ابن عثيمين و
المولود إذا ولد ثم مات بعد أيام ولم يعق عنه في حياته هل يعق عنه بعد موته؟ وإذا مضى على المولود شهر 

  أو شهران أو نصف سنة أو سنة هل يعق عنه؟ 
ى سمال عقيقة عن السقط ولو تبين أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه؛ ألنه ال ي: وكان في الجواب

  . وإذا ولد الجنين حياً ومات قبل اليوم السابع فيسن أن يعق عنه في اليوم السابع:  قال، مولوداًغالماً وال
 ما هو حكم العقيقة للطفل الذي يولد في موعده المحدد للوالدة ولكن يكون قد :وجاء أيضاً في فتوى أخرى له

  مات من مدة بسيطة قبل الوالدة؟
ليس له عقيقة؛ ألن العقيقة : ن بطن أمه فإن بعض أهل العلم يقولإذا خرج الجنين ميتاً م: فكان الجواب

 ويرى آخرون أنه يعق عنه؛ ألن هذا الطفل الذي نفخت فيه الروح سيبعث يوم ،تشرع في اليوم السابع
 ولكن استحباب العقيقة في مثل ،والذي أرى في هذه المسألة أن األولى أن يعق عنه:  قال، فيعق عنه،القيامة
ال ليس كاستحبابها فيما إذا بقي الطفل حتى بلغ سبعة أيام؛ ألن العقيقة تذبح في اليوم السابع فإن فات هذه الح

  .ففي اليوم الرابع عشر إلى آخره
أنها قربان يتقرب به عن :  فوائد عدة للعقيقة منها-رحمه اهللا-اإلمام ابن القيم ذكر : الحكمة من العقيقة

  .ى الدنياالمولود في أول أوقات خروجه إل



 ، ونوي له الحج واإلحرام عنه،حضر في المناسك وهكذا إذا ُأ،والمولود ينتفع بذلك كما ينتفع بالدعاء له: قال
  . فإنه مرتهن بعقيقته،ئدها أنها تفك رهان المولودومن فوا:  قال،وغير ذلك

  .مرتهن عن الشفاعة لوالديه: قال اإلمام أحمد
  .حرم شفاعة والدهي: قيقته قالمرتهن بع: وقال عطاء بن أبي رباح

  . هذه العلة فإنه يعق عنه بمجرد ما تنفخ فيه الروح ولو خرج ميتاً أو سقط قبل تمامه:إذا قلناف
 لكن ابن القيم ، وال أطيل بذكر اعتراضه، ورده بأمر قد ال يخلو من إشكال،ابن القيم ال يرتضي هذا التعليلو
 ، وذلك إما بفعل منه أو فعل من غيره، أن االرتهان بمعنى الحبس يرى أن الحكمة في ذلك هي-رحمه اهللا-

 ،مولودرة الإن الشيطان يطعن في خاص:  ويقول،إنه بذلك يطلق من أسر الشيطان فال يتسلط عليه: فقال
 ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته ،فكانت العقيقة فداء وتخليصاً له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره

 ، إلى آخر ما ذكر، فكأنه محبوس لذبح الشيطان له بالسكين التي أعدها ألتباعه وأوليائه،يها معادهالتي إل
  .دين من إقطاعه وجندهووأكثر المول:  ويقول،ذبح عنه هذه ليفك من أسر الشيطانتُ: فيقول

عة بسبب تجدد هذه نسيكة مشرو:  لوالديهيشفع نه الإ:  على من يقولاً وقال رد،وذكر أيضاً أموراً أخرى
ش الذي ذبح ب بالك-عليه الصالة والسالم- وفيها سر بديع وهو موروث من فداء إسماعيل ،نعمة على الوالدين

وال يستنكر أن يكون هذا :  قال، بذبحته أن يفدى أحدهم عند والد،عنه وفداه اهللا به وصار سنة في أوالده بعده
ما أنه من حين توضع النطفة في الرحم فإن اإلنسان يقول  ك، إطالقاً له من أسر الشيطان-كما سبق-أيضاً 

  . وهكذا إذا خرج إلى الدنيا وجنب الشيطان ما رزقتنا،، الشيطاناللهم جنبنا: عند المعاشرة
 وذكر من ،ترك الذبح عنه إال وهو في تخبيط من الشيطان من يقّلولهذا : -رحمه اهللا-ويقول ابن القيم 

صلى اهللا عليه -ولهذا قال النبي :  قال، وذلك عند والدة هذا المولود،ضحية والهديفوائدها أنها كالنسك كاأل
 فجعلها على سبيل األضحية التي جعلها اهللا نسكاً وفداء ،)١٤())من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل((: -وسلم

اً أن يكون ذلك قدروال يبعد شرعاً وال :  ويقول،-تبارك وتعالى- وقربة إلى اهللا ،-عليه السالم-إلسماعيل 
 ، وتطول حياته في حفظ من الشيطان ومن ضرره، وتدوم سالمته، فينبت نباتاً حسناً،سبباً لحسن إنبات الولد

  .يقال عندها ما يقال على األضحية:  ولهذا يقول؛حتى يكون كل عضو منها فداء لكل عضو منه
 وهذا يختلف من بيئة إلى ،من البدع والمخالفاتقة بالعقيقة قضية أخيرة وهي ما يفعل بقي من القضايا المتعل

يضعون الطفل في غربال من الناس من عندهم شيء اسمه يوم األسبوع يفعلون أشياء مثالً :  فمثالً،بيئة
 وكذلك يضع بعضهم ، يعني يعلم العقوق من البداية،اسمع كالم أمك وال تسمع كالم أبيك: ويهزونه ويقولون

 ويوزع على ، مولود سعيد فالن ابن فالن،نقود مع اسم المولود مقروناً بالسعادةكيساً به بعض الحلوى وال
يكتب اسمه على و ،يوضع في الحلوى التي للمولود حينما يأتي الناس لزيارتهو ،الزائرين واألقارب والجيران

 ،هذا المولودليها اسم  وأحياناً تكون مغلفة في كيس وع، كل واحد يأخذ حلوى ومكتوب عليها االسم،الحلوى
وهكذا بعضهم يجمع حبوباً مختلفة ثم تقوم الخادمة برش هذه الحبوب بعد خلطها مع ذكر بعض الكلمات 

                                                
 ).٤١٥٦(حسن صحيح، في تحقيق مشكاة المصابيح، برقم : ، وقال األلباني)٢١٢( رواه النسائي، كتاب العقيقة، برقم - ١٤



إن لم يفعل ذلك فإن :  ويقولون،هكذا أحياناً يوجبون الضحك على التي ترمي المشيمة بعد الوالدة و،الغريبة
 وبعضهم ،ويطهى في ذلك الوقت الرز باللبن ، وكذلك يوقدون الشموع إلى الصباح،المولود يكون عابساً

 أو ، مثالً"شحاتة" كأن يسمونه ،لمسأو من أجل أن ي ،يسمي المولود باسم قبيح من أجل أن ال يصاب بالعين
ه بعضهم أنه إذا دخل على  وهكذا ما يعتقد، وهكذا تعليق التمائم، أو نحو ذلك،"فلفل" أو ،"مهلهل"يسمونه 

: أس أو حالق اللحية أو من يحمل لحماً أو بلحاً أحمر أو من أتى من المقبرة يقولونرجل حالق الر اءالنفس
ة تشاهر بذلك، يعني ما ينزل منها اللبن، وهذا كله كذب ال حقيقة له، وهناك طقوس أخرى موجودة في المرأ

 .بعض البيئات
 


