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  حكم العقيقة 

  إعداد 

  عبيد بن سالم العمري . د 

  األستاذ المشارك

   في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

  جامعة طيبة بالمدينة النبوية 

 



 ٢٧١٣

  ةــــدمـقــــالم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

، والصالة والسالم على سـيد المرسـلين   ، الحمد هللا رب العالمين    

  : عد ، وبوعلى آله وصحبه أجمعين 

ما فيه  أن أجمع   حاولت جهدي   العقيقة  فهذا بحث متواضع في حكم      

ولقد كـان  أقوال أهل العلم وأدلتهم في هذه المسألة الفقهية ،         من  استطعت  

لة أني رزقت بمولود فأحببت أن أحرر المسائل        أسبب الكتابة في هذه المس    

ويعقد فيه مـن    ؟  وكم يفرح الوالد بقدوم الولد      ،  الفقهية المتعلقة باستقباله    

أبهجني شُروق الهـالل، الطّـالع بالـسعد        : قال يحي الحصكفي    ،  األمل  

واإلقبال، الذي آنس برج السيادة، وبشَّر باليمن والزيادة، تنافس في يـده            

الرمح والحسام، وحنَّت إليه في ِوفاِضها السهام، وصبت نحوه الطُّـروس           

  هتْ ظهورطُـُل األجيـاد،         واألقالم، وتوقَّعه عِليتْ ِلحظُهور الجياد، وأتْلع 

وتاقت إلى التَّجمل بمكانه المجامع، واشتاقت إلى التَّلذُّذ ببيانه المـسامع،           

ولقد تخلَّقَ مرِضي الخليقة، وخلع العقوق بلبس العقيقـة، وحِبـي بكـرم             

، ووافقَ النَّفاسةَ وقت    الشِّيمة، زمن المشيمة، وفارقَ الغَرس زِكي الِغراس      

النِّفاس، ورِغب عن الوضاعة، وقتَ الرضاعة، وُألِهم هجر األخالف، قبل 

وصل األخالف، وُأكِرم باختيار المكرمة، قبل أخذ الحلَمة، فاغتدى والمجد 

رضيعه، ورقد والسودد ضجيعه، وسيِدب والشرف ِدينه، ويِشب والعرفُ         

، حتى يصبح مع الِفصال، مهذَّب الِخصال، وعند اإلثغار، جـامع           خَدينُه،

الفَخار، ويعمر سبَل آبائه، ويغمر بسيل ِحبائه، فرزقه اهللا أمثاله، وبلَّغـه            



 ٢٧١٤

فيه آماله، فهو المجلِّي للهموم وكان بالسبق المجلِّي، ولسوف يتلوه إلـى            

  )١(٠ ود بهم لسيدنا األجّلاَألمد المصلّي والمسلِّي، ويضاعف اهللا السع

، كما أسأله سبحانه أن ينفع بهذا       ذلك ولجميع ذرارينا     أسأل اهللا له  

البحث ، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ، وأن يجعلنا من أهل الفقه في              

  الدين ، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين ،،،،،،،،،،،،

                                                                       

  عبيد بن سالم العمري . وكتب د

   األستاذ المشارك في جامعة طيبة                     

                                                           

  ٨٨/ ٢  نقلها عنه العماد األصفهاني في خريدة القصر وجريدة العصر -)١(



 ٢٧١٥

   :أهمية الموضوع 

  :   يستمد هذا الموضوع أهميته من 

التي يجب معرفة حكمها في دين     شعائر  المن  العقيقة  كون   -١

 ٠ اهللا 

 ٠اجتهم إليه وحكمها للناس لح العقيقة توضيح فضل  -٢

مع أسبابه واألقوال واألدلة مع     العقيقة    في  ذكر الخالف    -٣

  ٠الترجيح 

  :حدود البحث 

 حكـم    مقتصراً على  – بإذن اهللا تعالى     - سوف يكون البحث         

، وبيان ما ورد في فضلها ،       عقيقة   وما يتعلق بها من تعريف لل      ، العقيقة  

في حكمهـا ،     اءب الفقه مذاهومشروعيتها ، والحكمة من مشروعيتها ، و      

مـع   , ستدلوا بها من الكتب التي استطعت الرجوع إليها       ااألدلة التي   مع  

   .المناقشة والترجيح ، دون التعمق في المسائل التفصيلية 

  



 ٢٧١٦

  :مشكلة البحث 

مـع  العقيقة  تكمن مشكلة البحث في تكاسل كثير من المسلمين في          

 ؟ وهل يترتب على تـرك       قدرتهم عليها ، فما هو الحكم الشرعي في هذا        

  شئ في الشرع الحنيف  ؟ العقيقة 

  :الموضوع  أسباب اختيار

  :والدراسة ألسباب أجملها فيما يلياخترت هذا الموضوع للبحث 

  ٠العقيقة حكم  أهمية معرفة / ١

   ٠هذه المسألة  قوة الخالف في /٢

   ٠ علمية مستوعبة بدراسة المسألة  هلم أجد من أفرد هذ/ ٣

والذي يحتاج إلى دراسة    المسألة ،    هفي هذ األقوال واألدلة    كثرة/ ٤

   ٠وترجيح 

  



 ٢٧١٧

  : الدراسات السابقة 

  : لقد بحث العلماء هذه المسألة في كتب الخالف وممن توسع فيها

اإلمام ابن القيم في كتابه الرائع تحفة المودود في أحكام المولود           / أ  

٠   

ان أحكام العقيقة في     مازن محمد في بحث له بعنو      فضيلة الشيخ / ب

    ٠الفقه اإلسالمي 

حسام الدين عفانه في بحث له بعنوان المفصل        الشيخ الدكتور   / ج  

  ٠ العقيقة في أحكام

الهدي واألضحية والعقيقة في ضوء الكتاب والـسنة لعبداإللـه          / د

  ٠الطيار  

   ٠المولود  عن العقيقة هندي في كتاب إبراهيم مريم/ د/ ه

العقيقـة  وتوسعت في  حكم     ،    لكتب والبحوث   وقد أفدت من هذه ا    

   ٠بذكر أقوال وأدلة ومناقشات 

أجدني ا ،   د هنا على أني بعد أن اطلعت عليها ، واستفدت منه          وأؤك

أختلف معهم ، فلكل باحث طريقته في العرض والمناقـشة واالسـتدالل            

، والعلم رحم بين أهله ، وفـق     والترجيح ، وهذا ما يثري المكتبة العلمية        

   ٠ اهللا الجميع وتقبل منهم 

  



 ٢٧١٨

   :خطة البحث 

  : ومبحثين  تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد

وأهمية الموضـوع ، وحـدود      تحتوي على االفتتاحية ،     : المقدمة  

وأسباب اختيار الموضوع ، والدراسات السابقة      البحث ، و مشكلة البحث        

   ٠وخطة البحث ، ومنهج البحث ، 

  : وفيه مطلبان ، بالعقيقة  يف التعرهوفي: التمهيد 

   ٠في اللغة العربية  العقيقةفي تعريف : المطلب األول 

   ٠في االصطالح   العقيقةفي تعريف:المطلب الثاني 

، والحكمة من مشروعيتها ،     العقيقة  مشروعية  في  : األول  المبحث  

  : ان مطلب وفيهوفضلها ، 

    ، ولماذا ؟ العقيقة متى شرعت:المطلب األول 

  ٠ العقيقةفي فضل : لمطلب الثاني ا

  : ، وفيه مطلب واحد   العقيقة حكم في: الثاني المبحث 

   ٠  العقيقة حكمفي : المطلب األول 

 ٠وفيها أهم النتائج والتوصيات : الخاتمة 



 ٢٧١٩

  :منهج البحث 

    حسب اآلتي ومفصال, سيكون منهج البحث استقرائياً استنتاجياً 

  ٠ن المصادر الحديثية والفقهية جمعت المادة العلمية م/ ١

   ٠رتبت المسائل في فصول ومباحث ومطالب / ٢

  : في عرض المسائل الفقهية اتبعت اآلتي / ٣

  ٠أقدم مسائل اإلجماع واالتفاق/ أ 

  ٠أحدد نقطة الخالف وأحرر محل النزاع / ب

   ٠أرتب األقوال الفقهية / ج 

  : في عرض األدلة اتبعت اآلتي / ٤

   ٠لة مع مراجعها اذكر األد/ أ

أعزو اآليات على مواطنها في المصحف الشريف مع ذكر اسم          / ب

   ٠السورة ورقم اآلية 

أخرج األحاديث من مصادرها المعتمدة ، فإن كان الحديث في          / ج

الصحيحين ، أو أحدهما اكتفيت به ، وإن كان في غيرهما خرجتـه مـع           

   ٠ذكر حكم أهل العلم عليه صحة وضعفا 

  ٠ثار من مصادرها خرج اآلأ/ د



 ٢٧٢٠

أترجم لألعالم غير المشهورين عند أهل التخصص عنـد أول          / ٥

   ٠ورودهم في البحث 

   ٠أشرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية / ٦

بفهرس للمصادر والمراجع وفهرس للموضوعات     ختمت البحث   / ٧

٠  



 ٢٧٢١

  : التمهيد 

  وفيه مطلبان بالعقيقة ،  التعريف هوفي

  ٠في اللغة العربية العقيقة في تعريف : المطلب األول 

  :تعريف العقيقة لغةً 

، ]على الشَّقّ [العين والقاف أصل واحد يدلُّ      ) عق(: قال ابن فارس    

  ، أصل العـقّ الـشقّ    : قال الخليل  ،   وإليه يرجع فروع الباب بلطف نظر     

   )١(  .وإليه يرجع العقوق: قال

ت الشعرة التـي  وأصل العق الشق والقطع، وسمي  : قال األزهري   و

 ألنها إن كانت على رأس       ؛ لمولود من بطن أمه وهي على عقيقة      يخرج ا 

 وقيـل    ، وإن كانت على بهيمة فإنها تنـسلها      اإلنسى حلقت عنه فقطعت،     

ألنها تذبح ويشق حلقومها ومريها وودجاها قطعا، كمـا         ؛  للذبيحة عقيقة   

   )٢( .سميت ذبيحة بالذبح وهو الشق

 -إذا حلق عقيقته    : عق الرجل عن المولود   : قال الفارس بن عباد     و

. عقيقة : - أيضا   -والشاة  .  فذبح شاة عنه   -وهي الشعر الذي يولد عليه      

ب، وبه تشبه السيوف فتسمى  ما يبقى من شعاعه في السحا     : وعقيقة البرق 

. موضع: والعقيق. عقيقة: والخرز، والخرزة . الغدران: والعقائق .عقائق

: واألعقـة . هما عقيق تمرة، واآلخر عقيق البياض     بلدان؛ أحد : والعقيقان

                                                           

   ٥/ ٤معجم مقاييس اللغة -)١(

  ١/ ١تهذيب اللغة  -)٢(



 ٢٧٢٢

: ورجل عـق  . ملح مر، وأعقه اهللا   : وماء عق . الرملة  : والعقيقة. األودية

  .مر بئيس 

: والعقة. أي ال أشاقه: وال أعاقه. في معنى عاق : - أيضا -وعق 

: والعق. عقة : الحفر طوال، والحفرة: والعق. البرقة المستطيلة في السماء

  .نوى هش: ونوى العقوق. منه عقوق الوالدينالشق، و

: وعقت الحامل وأعقت فهي عقوق ومعق     . الحمل: والعقاق والعقق 

: أبو زيـد  . نبتت العقيقة على ولدها في بطنها، وتسمى العقيقة عقة أيضا         

  .والحامل؛ جميعا. الحائل: العقوق

. السحابة تنـشق بـالبرق    : والعقاقة. كلفتني األبلق العقوق  : ومثل  

قبيلة من النمـر بـن      : وعقة. سطع: وانعق الغبار . طائر أبلق : لعقعقوا

   )١( .عقوق الرجل من يجب بره: والمعقة. قاسط

  : وقال ابن دريد 

ومنه العقيق، الوادي المعـروف     . عق األرض يعقها عقا، إذا شقها     

وعق الرجل  . وكل شيء شققته في األرض فهو عقيق و معقوق        . بالمدينة

. حفر في األرض مستطيل   : والعق. ا، وهو خالف البر   والديه عقا وعقوق  

البرقة تستطيل في عرض السحاب،     : والعقيقة. الحفرة في األرض  : والعقة

وقالت ابنة معقر بـن حمـار       . وهي العقة أيضا، وبذلك شبهت السيوف     

أراها حماء عقاقة كأنهـا حـوالء       : البارقي ألبيها وقد سألها عن السحاب     

  .شق عقائقتريد أن البرق ين. ناقة

                                                           

  ١/ ١  المحيط في اللغة -)١(



 ٢٧٢٣

 هو عويـف    -قال الراجز   . وماء عق وعقاق، إذا اشتدت مرارته     

  :القوافي

   ربك والمحروم من لم يسقه... بحرك عذب الماء ما أعقه 

عق الرجل عن   : ولذلك قيل . شعر المولود الذي يولد معه    : والعقيقة

وفي حديث المغازي أن رجال من      . المولود، إذا ذبح عنه عند حلق العقيقة      

مية مر بحمزة رضي اهللا عنه وهو مقتول فطعن بالرمح في شـدقه             بني أ 

  )١ (.عقق، أي عاق: ذق عقق، وقالوا: وقال

وأصل العق القطع في هذا الموضـع، وللعـق         : وقال ابن المبرد    

 قهما إذا قطعهما، وعققت عن الصبي     عقَّ والديه يع  : مواضع كثيرة، يقال  

شعر الذي يولد الـصبي بـه،       بل هو من العقيقة وهي ال     : من هذا، وقالوا  

سـيف كأنـه    : فالن بعقيقته إذا كان بشعر الصبا لم يحلقه، ويقـال         : يقال

رأيتُ عقيقة البرق يا فتى، أي اللمعـة        : عقيقة؛ أي كأنه لمعةُ برٍق، يقال     

فالن عقتْ تميمته ببلد كذا، أي قطعت عنه فـي          : منه في السحاب، ويقال   

  :ذلك الموضع، قال الشاعر

  إذا أخصبت أو كان جدباً جنابها...  يا دار بلجاء أنني ألم تعلمي

  إلي وسلمى أن يصوب سحابها... أحب بالد اهللا ما بين مشرٍف 

   )٢( وأول أرٍض مس جلدي ترابها... بالد بها عق الشباب تميمتي 

                                                           

  ٥٥/ ١ جمهرة اللغة -)١(

  ٢٠٧/ ٢ اللغة واألدب   الكامل في-)٢(



 ٢٧٢٤

لخص المعاني المختلفة المتعلقة بالفعل     ما مضى أستطيع أن أ    ومن  

  : ل ، فأقو  ومشتقاته عقَّ

، ثوبه كما يقال شقّه بمعناه      ) عقَّ  ( الشَّقُّ يقال   ) العقِّ  ( أصل  / ١

  :ومنه قول عنترة

  )١(ِسالِحي، ال َأفَلَّ وال فُطَارا ... وسيِفي كَالْعِقيقَِة فَهو ِكمِعي،

قال ابن منظور  ، الشّاة التّي تذبح يوم األسبوع      وهي) العِقيقَةُ   ( /٢

ألنها تذبح فيشق حلقومها ومريئها وودجاها قطعاً       ؛  قة  وقيل للذبيحة عقي  : 

٠   

    )٢(عق فالن عن ولده إذا ذبح عنه يوم أسبوعه: قال ابن السكيت 

                                                           

 ، ١٩: ١ ، وأمالي ابن الشجري ٣٨٤: أشعار الستة الجاهلين ديوانه ، في -)١(

، من أبياته التي قالها وتهدد بها عمارة ) فلل) (كمع) (عقق) (فطر(واللسان 

بن زياد العبسي ، وكان يحسد عنترة على شجاعته ، ويظهر تحقيره ، ويقول 

كثرتم من ذكره ، ولوددت أني لقيته خاليا حتى إنكم قد أ: "لقومه بني عبس

أحوِلي تَنْفُض استُك : فقال عنترة"! أريحكم منه ، وحتى أعلمكم أنه عبد

  !فَها أنَا ذَا، عمارا? ِلتَقْتُلَِني... ِمذْرويها 

  رواِنفُ ألْيتَيك وتُستَطَارا... متَى ما تَلْقَِنى ِخلْوين، تَرجفْ 

سِه ولَيتْ عضقَب اِرمِفي صا... يا انِْتشَارى ِفيهال تَر أشَاِجع  

  . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .وسيِفي كالعِقيِقة 

" الكميع"و" الكمع"و. تشقق: شقة البرق ، وهو ما انعق منه ، أي": العقيقة"و

  . وهو الثلم في حدهالذي قد أصابه الفل ،": األفل"و. الضجيع

  ١٢٦١/ ١  تهذيب األسماء واللغات -)٢(



 ٢٧٢٥

(        مولود من آدمي وغيـره      يقال للشعر الذي يولد عليه ال     / ٣

  بالكسر ) ِعقَّةٌ ( و ) عِقيقٌ ( و ) عِقيقَةٌ

الذي يكون على رأس الصبي     العقيقة أصلها الشعر    : قال األصمعي   

ألنه ؛  وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحال عقيقة           ،  حين يولد   

   ٠ )١(يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح 

وشعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولـد          :وقال الجوهري   

ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يـوم أسـبوعه           ... عليه عقيقة   

   )٢(٠عقيقة

وهذا مما قلت لك أنهم ربما سموا الشيء باسم غيره      : أبو عبيد   قال  

   )٣( ٠ إذا كان معه أو من شبهه فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر

من باب قعد إذا عصاه و ترك ) عقُوقًا ( الولد أباه ) عقَّ ( يقال  / ٤

  ٠) عقَقَةٌ ( والجمع ) عاقٌّ ( اإلحسان إليه فهو 

عق فـالن   : وقال غيره   .  وعق فالن أباه يعقه عقاً       : النووي   قال

والديه يعقهما عقوقاً إذا قطعهما ولم يصل رحمه منهمـا وجمـع العـاق              

: قال ابـن األعرابـي   ورجل عق ، : القاطع لرحمه عققة ، ويقال أيضاً     

   )٤( ٠ العقق قاطع األرحام

                                                           

  ١٢٦١/ ١  تهذيب األسماء واللغات -)١(

  ٢٠٧/ ٢  الكامل في اللغة واألدب -)٢(

   ٢٨٤/ ٢ غريب الحديث -)٣(

  ١٢٦١/ ١  تهذيب األسماء واللغات -)٤(



 ٢٧٢٦

و فـي   الوادي الذي شقّه السيل قديما وه     وهو  ) العِقيقُ   ( يقالو/ ٥

ممـا   األعلى عند مدينة النبي     ) العِقيقُ(لعرب عدة مواضع منها     بالد ا 

األسفل ) العِقيقُ  ( يلي الحرة إلى منتهى البقيع وهو مقابر المسلمين ومنها          

الذي يجري ماؤه من غوري تهامة      ) العِقيقُ  ( وهو أسفل من ذلك ومنها      

جمع وقي المدينة   ويتصل بعقي : قال بعضهم   ،  و أوسطه بحذاء ذات عرق      

  ) َأِعقَّةٌ ) ( العِقيِق ( 

   ٠حجر يعمل منه الفصوص وهو ) العِقيقُ  ( يقال أيضاو/ ٦

وزان جعفر طائر نحو الحمامة طويل الذنب       ) العقْعقُ  ( ويقال  / ٧

   )١(فيه بياض وسواد وهو نوع من الغربان و العرب تتشاءم به 

                                                           

يب األثر النهاية في غر ١١/ ٣ لزمخشري لالفائق في غريب الحديث:  أنظر -)١(

/ ٢ المصباح المنير ٩١/ ٢ المحصص ٥٥/ ١ المحكم ٥٣٣/ ٣ ابن األثير -

  ٢٥٠/ ٣ الصحاح ٢٥٥ / ١٠ لسان العرب ١٧٠ / ٢٦ تاج العروس ٤٢٢



 ٢٧٢٧

  ) :فائدة مهمة ( 

  :نى العقيقة لغةً على أقوال ثالثة في معاختلف العلماء 

الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد        : إن أصلها   : األول  

عقيقة ؛ ألنه يحلق عنه ذلك الشعر       : ، وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه        

وهذا من تسمية الشيء باسم مالبسه ، وهـو مـن مـسلك             .. عند الذبح   

والخليل بن أحمـد    واألصمعي  قول أبي عبيد    ، وهذا     العرب في كالمها    

وجعل الزمخـشري الـشعر أصـالً، والـشاة          وغيرهم ، والزمخشري    

  .المذبوحة مشتقة منه

الشعر الذي يولد به الطفل ألنه يـشق        : العقيقة: وقال ابن منظور   

  .الجلد

إنما العقيقـة الـذبح     : تفسير للعقيقة، وقال  هذا ال وأنكر اإلمام أحمد    

  . نفسه

وقال ابـن   ،  هي الذبح نفسه ، وبهذا قال أحمد         أن العقيقة : الثاني  

وقول أحمد في معنى العقيقة في اللغة أولى من قول أبي عبيـد         : عبدالبر  

العقيقة الذبيحة التي تـذبح     : قال ابن األثير   و  ، رب وأصوب واهللا أعلم   قوأ

وقيل للذبيحة عقيقة، ألنها يشق     . الشق، والقطع : أصل العق . عن المولود 

   .حلقها

 ،  أن العقيقة تشمل القولين ، وهذا للجوهري في الصحاح        : ث  الثال

عق عن ولده يعق عقاً، إذا ذبـح يـوم          : وقال الجوهري : قال ابن القيم  و



 ٢٧٢٨

واهللا . وهذا أولـى  . أسبوعه، كذلك إذا حلق، عقيقة، فجعل العقيقة ألمرين       

  )١ (.أعلم

   ي تجتمع به شواهد اللغة العربية والقول الثالث أقوى ؛ ألنه الذ

                                                           

 النهاية في غريب األثر ١١/ ٣ لزمخشري لالفائق في غريب الحديث:  أنظر -)١(

 ١٧٠ / ٢٦ تاج العروس ٤٢٢/ ٢ المصباح المنير ٥٣٣/ ٣بن األثير ال

، ٢٥٦مسائل أبي داود ص   ٢٥٠/ ٣ الصحاح ٢٥٥ / ١٠لسان العرب 

غريب الحديث ألبي عبيد القاسم بن سالم  ٣١١/ ٤التمهيد ، ٨/٦٤٤المغني 

معجم ، ٣٩ - ٣٨تحفة المودود ص  ، ٨/٣٤عون المعبود  ، ٢/٢٨٤

  ٢٨١الذبائح في الشريعة اإلسالمية ص المناهي اللفظية ص 



 ٢٧٢٩

ــاً  ــطالحاً : ثانيـــ ــة اصـــ ــف العقيقـــ   :تعريـــ

  : الحنفية ، فقالت عرف الفقهاء العقيقة بعدة تعريفات

  ٠)١(  الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه: العقيقة 

  )٢( ٠شاة تصلح لألضحية تذبح للذكر واألنثـى      : وقال ابن عابدين    

  :  ما يلي ذ على هذين التعريفينيؤخ

   ٠ أن يكون في اليوم السابع أن الذبح ال يشترط/ ١

اإلبل ، بل تجوز من على الشياه فقط   ليست مقصورة   لعقيقة  أن ا / ٢

  . والبقر

  : فقالوا المالكية وعرفها 

   )٣(٠ذبح شاة عن المولود سابع والدته: العقيقة 

العقيقة ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثنـي          : ابن عرفة   وقال  

وطا بكونه في نهار سابع والدة آدمي       سائر األنعام سليمين من عيب مشر     

   )٤( ٠ حي

  

                                                           

  ١٢٦١/ ١سماء واللغات   تهذيب األ-)١(

  ١٢٦١/ ١  تهذيب األسماء واللغات -)٢(

  ٣٩٠/ ٤ مواهب الجليل ١٠٠/ ١ ارشاد السالك -)٣(

  ٢٥٥/ ٣ وانظر التاج واإلكليل ٢٥١/ ١ شرح حدود ابن عرفة -)٤(



 ٢٧٣٠

الذبح عن المولود يوم سابعه ما يجوز ضحية من األزواج          : وقيل  

   )١( .الثمانية وال تكون من الوحش وال من الطير

   )٢(٠العقيقة  ذبح الوالدة: وقيل 

   )٣( ٠ هي ما تذبح من النعم في سابع والدة المولود: وقيل 

  : يفات ما يلي يؤخذ على هذه التعر

   ٠أن الذبح ال يشترط أن يكون في اليوم السابع / ١

تعريف ابن عرفة فيه شروط غير مسلمة عند جماعة مـن           أن  / ٢

   ٠ وهي خارجة عن الماهية الفقهاء

   : ة فقالوا الشافعيوعرفها 

   )٤(٠ الذبيحة عن المولود عند حلق شعر رأسه: العقيقة 

   )٥(٠ةهي شاة تذبح عند الوالد: وقيل 

   )٦(٠ما يذبح عند حلق شعره: وقيل 

  

                                                           

  ٤٢٥/ ١ الكافي البن عبدالبر -)١(

  ٢٣١/ ١ جامع األمهات -)٢(

  ٨٨/ ٤ر  حاشية الصاوي على الشرح الصغي-)٣(

 ٥٩٣/ ٢ اإلقناع للشربيني -)٤(

  ١٢٥/ ١٥ الحاوي للماوردي -)٥(

  ٥٦٤/ ١ السراج الوهاج للغمراوي -)٦(



 ٢٧٣١

  )٢( )١(٠ما يذبح عن المولود: الشيرازي والقفال ل اوق

ــوي  و ــال البغ ــود  : ق ــن المول ــذبح ع ــا ي ــم لم   . )٣( اس

  . )٤( الذبيحة التي تذبح عن المولود:  وقال الحافظ العراقي

  : يؤخذ على هذه التعريفات ما يلي 

   ٠ي اليوم السابع أن الذبح ال يشترط أن يكون ف/ ١

اإلبل ، بل تجوز من على الشياه فقط   ليست مقصورة   لعقيقة  أن ا / ٢

   . والبقر

ألن من العقيقـة    أن الذبح ال يشترط أن يكون معه حلق شعر ؛           / ٢

ما يذبح قبل حلق الشعر أو بعده وما يذبح وال يكون هناك حلـق شـعر                

االسـتحباب بـأن    فإن الذبح عند حلق الشعر إنما هو على سبيل          ،  مطلقا  

   )٥( ٠ يكون يوم السابع وليس معتبرا في الحقيقة

  : فقالوا الحنابلة وعرفها 

   )٦(٠الذبيحة التي تذبح عن المولود: العقيقة 

                                                           

 ٣٣٢/ ٣  حلية العلماء للقفال ٢٤١/ ١ المهذب -)١(

  ٣٣٢/ ٣ حلية العلماء للقفال -)٢(

   نقال عن المفصل في أحكام العقيقة٤٧/ ٨ التهذيب -)٣(

   نقال عن المفصل في أحكام العقيقة٢٠٥/ ٥ طرح التثريب -)٤(

   ٤١٧/ ١٠ حاشية الجمل على المنهج -)٥(

 وبهذا عرفها ٥٨٥/ ٣ الشرح الكبير ١٢٠/ ١١ المغني البن قدامة  -)٦(

  ١٩٣/ ٥الشوكاني في نيل األوطار 



 ٢٧٣٢

   )١(٠الذبيحة عن المولود: وقيل 

  )٢( ٠ الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه: وقيل 

   )٣(٠من أجل المولودالعقيقة الطعام الذي يصنع ويدعي إليه : وقيل 

  : يؤخذ على هذه التعريفات ما يلي 

   ٠أن الذبح ال يشترط أن يكون في اليوم السابع /  ١

  فال تحصل السنة بذبح غير أن صناعة الطعام وحدها ال تكفي ،    /٢

ألن الـسنة   ؛  ولو عند العجز    ،  وال بغير لحم    ،   وال بلحم آخر     األنعام ،   

 ٠  )٤(تسقط عنده 

 الذبيحة التـي    :المعاصرين فقال الشيخ ابن عثيمين      وعرفها بعض   

    )٥ (.تذبح عن المولود، سواء كان ذكراً أو أنثى

                                                           

  ٦١٤/ ١ شرح منتهى اإلرادات ٥٤٦/ ١ الكافي البن قدامة -)١(

  ٢٠٧/ ١ المطلع على أبواب المقنع -)٢(

  ٢٤/ ٣ كشاف القناع -)٣(

  ٤١٧/ ١٠ حاشية الجمل على المنهج -)٤(

 تقطع عروقها عند نهاوسميت عقيقة؛ أل:   وقال ٤٩٠/ ٧ الشرح الممتع -)٥(

والذبيحة العادية تقطع : الذبح، وهذه التسمية ال تشمل كل شيء، فلو قال قائل

  عروقها فهل يصح أن تسمى عقيقة؟

سبة التسمية ال تنسحب على جميع ما وجد فيه هذا المعنى، ال، لكن منا: نقول

ولهذا نسمي المزدلفة جمعاً وال نسمي عرفة جمعاً وال نسمي منى جمعاً، فما 

سمي لمعنى من المعاني فإنه ال يقاس عليه ما شاركه في هذا المعنى فيسمى 



 ٢٧٣٣

الذبيحة التي تذبح عن المولـود يـوم        : حسام الدين عفانة    . وقال د 

  . )١( سابعه شكراً هللا سبحانه وتعالى على نعمة الولد ذكراً كان أو أنثـى            

   )٢ (.  التي تذبح عن المولود الشاةهي: محمد أبو فارس  . دوقال 

    )٣(.ما يذبح عند حلق شعر المولـود      : سعدي أو جيب هي     . وقال د 

ما يذكى من النعم شكرا هللا تعالى على ما         : أنها   وفي الموسوعة الكويتية    

   )٤( ٠ كان أو أنثى أنعم به ، من والدة مولود ، ذكرا 

 

 األنعام يـوم  ما يذبح أو ينحر من بهيمة: وقال مازن محمد عيسى     

   )٥( ٠السابع بنية العقيقة شكرا هللا تعالى على نعمة الولد 

                                                                                                                                  

بيحة بهذه التسمية؛ ولهذا ال نقول األضحية عقيقة، وال الهدي عقيقة، وال ذ

وعند العامة  ، األكل عقيقة مع أن سبب تسمية العقيقة بذلك موجود في هذه

  ٠ ألنها تتمم أخالق المولود: تسمى العقيقة تميمة، يقولون

  ٥ المفصل في أحكام العقيقة ص-)١(

 ٠ نقال عن المفصل في أحكام العقيقة ١٦٨ أحكام الذبائح ص -)٢(

   ٢٥٨/ ١ القاموس الفقهي -)٣(

 ، ولم ٢٥٥/ ٣ ونقلوا هذا عن الحطاب والمواق ٧٥/ ٥موسوعة الكويتية ال-)٤(

  ٠أجده لهما 

   ٣٩ أحكام العقيقة في الفقه اإلسالمي ص -)٥(



 ٢٧٣٤

اسم لما يذبح عـن المولـود   : بأنها ي مريم إبراهيم هند . دوقالت  

 .تقرباً إلى اهللا تعالى من جذع ضأن أو ثنى سواء سليمتين من غير عيب             

)١(    

م شكرا ما يذكى من النع: والذي يظهر لي أن التعريف األقرب أنها 

  )٢(كان أو أنثى هللا تعالى على ما أنعم به من والدة مولود ، ذكرا 

  : فائدة مهمة 

  اسم العقيقة على ذبيحـة المولـود        العلماء في حكم إطالق   اختلف  

  :على أقوال ثالثة 

  يكره واالسم الشرعي لها النسيكة وبه قال ابن أبي الدم : األول 

 صـلى   -ن رسول اهللا    لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أ        

وكأنه ) العقوق ( ال يحب اهللا   : ((  سئل عن العقيقة فقال      -اهللا عليه وسلم    

: يا رسول اهللا ، إنما نسألك عن أحدنا يولد له ، قال             : كره االسم ، قالوا     

من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل ، عن الغالم شـاتان وعـن               (( 

    )٣ ()) .الجارية شاة 

                                                           

 ٤ي صمريم إبراهيم هند/ د ٠ العقيقة عن المولود -)١(

 ١٨٢/ ٢ مسند اإلمام أحمد ٢/٢زاد المعاد  . ٥٣ - ٤٩/ تحفة المودود ص -)٢(

  . ١٤٥/ ٧ والنسائي ٢٨٤٢/ داود برقم أبو  . ١٩٤/ ٣، 

كتاب  ، ٢٨٤٢ ، وأبو داود بنحوه برقم ١٨٣/ ٢أحمد في مسنده أخرجه -)٣(

 . وسيأتي الكالم عليه تفصيال ص األضاحي باب في العقيقة ،



 ٢٧٣٥

وذلك ألن العقيقة التـي هـي الذبيحـة         " كره األسم   وكأنه  " قوله  

والعقوق لألمهات مشتقان من العق الذي هو الشق والقطع فقوله صلى اهللا            

بعذ سؤاله عن العقيقة لالشـارة إلـى   " ال أحب العقوق " عليه وآله وسلم  

ولهذا ، كراهة اسم العقيقة لما كانت هي والعقوق يرجعان إلى أصل واحد       

ارشادا منه إلى   " من أحب منكم أن ينسك      " عليه وآله وسلم    قال صلى اهللا    

   )١( ٠مشروعية تحويل العقيقة إلى النسيكة 

ال أحب العقوق   ( قوله صلى اهللا عليه وسلم      : قال أبو الوليد الباجي     

ظاهره كراهية االسم لما فيه من مشابهة لفظ العقوق وآثـر أن يـسمى          ) 

  )٢(٠ نسكا 

حديث : واحتجوا بأحاديث كثيرة منها     . ة  جوازه بال كراه  : الثاني  

 وغيره من األحاديث الـصحيحة       )٣ ()) .الغالم مرتهن بعقيقته    (( سمرة  

  . لهذا اللفظ عليها - صلى اهللا عليه وسلم -التي فيها إطالق النبي 

وكان الواجب بظاهر هـذا الحـديث أن يقـال          : البر   قال ابن عبد  

ال عقيقة لكني ال أعلم أحدا من العلماء    وال يق ،  للذبيحة عن المولود نسيكة     

                                                           

   ١٩٥/ ٥ نيل األوطار -)١(

ألبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، دار الكتاب  المنتقى شرح الموطأ،-)٢(

 ٣/١٤٢ .المي، القاهرةاإلس

  سيأتي تخريجه مفصال ص -)٣(



 ٢٧٣٦

تركوا العمل بهذا    -واهللا أعلم    -وأظنهم   )١(،  وال قال به    ،  مال إلى ذلك    

لما صح عندهم في غيره من لفظ       ؛  المعنى المدلول عليه من هذا الحديث       

   )٢(٠ العقيقة

ما وقع منه صلى اهللا عليه وآله وسلم        : قال الشوكاني   : أجيب عنه   

ورهينـة  ) ( وكل غالم مرتهن بعقيقتـه      ) ( مع الغالم عقيقة     (من قوله   

ن ذلـك اللفـظ هـو       أل؛   البيان للمخاطبين بما يعرفونـه       فمن) بعقيقته  

ويمكن الجمع بأنه صلى اهللا عليه وآله وسلم تكلـم           المتعارف عند العرب  

ال أحب  " وهو ال ينافي الكراهة التي اشعر بها قوله         ،  بذلك لبيان الجواز    

  )٣( ٠ "ق العقو

قلت كان ينبغي العدول عن لفظ العقيقـة         إن: قال الحافظ العراقي    

لقوله عليه الصالة والسالم في حديث عبد اهللا        { إلى لفظ النسيكة ونحوها     

( } وكأنه كره االسم    ،  بن عمرو لما سئل عن العقيقة ال يحب اهللا العقوق           

 أن يقال لذبيحـة     قال ابن عبد البر كان الواجب لظاهر هذا الحديث        ) قلت  

، المولود نسيكة وال يقال عقيقة لكني ال أعلم أحدا من العلماء قـال بـه                

وكأنهم واهللا أعلم تركوا العمل به لما صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة 

  .انتهى 

                                                           

ولعل مراده من المجتهدين وإال فقد قال ابن أبي الدم عن : وقال الزرقاني -)١(

 ٠أصحابهم الشافعية يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة ويكره تسميتها عقيقة 

  ١٢٧/ ٣شرح الزرقاني 

   ٣٠٥ / ٤ التمهيد -)٢(

   ١٩٥/ ٥ نيل األوطار -)٣(



 ٢٧٣٧

لفظ نسيكة ال يدل على العقيقة ألنه أعم منهـا وال داللـة             ) قلت  ( 

ح بأنه كره االسم وإنما هـذا       لألعم على األخص وليس في الحديث تصري      

من فهم الراوي ولم يجزم به وكأنه عليه الصالة والسالم إنما ذكر قوله ال            

يحب اهللا العقوق عند ذكر العقيقة لئال يسترسل السائل في استحسان كل ما 

اجتمع مع العقيقة في االشتقاق فبين له أن بعض هـذه المـادة محبـوب               

لحسن وإنما سكت عنه فـي وقـت        وبعضها مكروه وهذا من االحتراس ا     

آخر لحصول الغرض بالبيان الذي ذكره في هذا الحديث أو بحسب أحوال       

المخاطبين في العلم وضده فيبين للجاهل ويسكت عن البيان للعالم ولعلـه            

كان مع عبد اهللا بن عمرو من احتاج إلى البيان ألجله فإن عبـد اهللا بـن                

   )١( ٠ عمرو صاحب فهم وعلم واهللا أعلم

ومقصود الشرع اإلرشاد إلى تعرف مواقع      : قلت  : وقال القرطبي   

األلفاظ ، واستعمال األولى منها واألحسن ما أمكن من غير إيجاب ذلك ،             

واجتناب المشترك من األلفاظ ، وما يستكره منها ، وما ال تواضع فيـه ،   

 .واهللا تعالى أعلـم     . كعبدي وأمتي ، من غير تحريم ذلك ، وال تحريجه           

)٢(     

                                                           

  ٢١٦/ ٥ طرح التثريب -)١(

 ٤٧  / ١٨المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم -)٢(



 ٢٧٣٨

وإنما غايته أن يؤخذ منه أن األولـى أن تـسمى           : وقال ابن حجر    

نسيكة أو ذبيحة وأن ال تسمى عقيقة وقد نقله بن أبي الدم عـن بعـض                

  )١( ٠األصحاب

ة عـدم هجـر االسـم       أن اسم العقيقة ال بأس به شـريط       : الثالث  

ة ونظير هذا اختالفهم في تـسمي     : قلت  : ابن القيم   قال  الشرعي نسيكة ،    

العشاء بالعتمة ، وفيه روايتان عن اإلمام أحمد ، والتحقيق في الموضعين            

كراهة هجر االسم المشروع من العشاء والنسيكة ، واالستبدال به اسـم           : 

العقيقة والعتمة ، فأما إذا كان المستعمل هو االسم الشرعي ، ولم يهجر ،              

. تتفق األحاديـث    وعلى هذا    ، وُأطلق االسم اآلخر أحياناً فال بأس بذلك        

  )٢ (. ا هـ وباهللا التوفيق 

القول الثالث ألن القول به إعمال لكل األدلة والجمع بين          : الراجح  

   ٠األدلة وأعمالها أولى من أعمال البعض واهمال البعض 

                                                           

  ١٠٠/ ٢ وانظر مشارق األنوار ٥٨٨/ ٩ فتح الباري -)١(

  ٣٧ تحفة المودود  ص-)٢(



 ٢٧٣٩

  حكم العقيقةالثاني المبحث 

وسبب اختالفهم تعـارض مفهـوم      : قال ابن رشد    : سبب الخالف   

ب وذلك أن ظاهر حديث سمرة وهو قول النبي عليـه           اآلثار في هذا البا   

كل غالم مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سـابعه ويمـاط      : "الصالة والسالم 

وقد سئل   يقتضي الوجوب وظاهر قوله عليه الصالة والسالم      " عنه األذى 

ال أحب العقوق ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عـن            : "عن العقيقة فقال  

العقيقة سنة : دب أو اإلباحة فمن فهم منه الندب قاليقتضي الن" ولده فليفعل

ليست بسنة وال فرض وخرج الحديثين أبـو داود         : ومن فهم اإلباحة قال   

  )١( .ومن أخذ بحديث سمرة أوجبها

  أقوال  الفقهاء في حكم العقيقة 

  :ل اختلف الفقهاء في حكم العقيقة على خمسة أقوا

، قـال   لفا  ر األمة سلفا وخ   وبه قال جمهو   ، أنها سنة    :القول األول   

والعقيقة سنة في قول عامة أهل العلم وفقهاء التابعين وأئمـة           : ابن قدامة   

     )٢(٠ األمصار إال أصحاب الرأي

                                                           

  ٥٣٩/ ١ بداية المجتهد -)١(

والعقيقة من أمـر    : قال أبو الزناد    :  مما يدل على اشتهار القول بذلك ما يلي          -)٢(

/ ٢  بروايـة الليثـي      مالك في الموطأ   وقال   ٠ن الذين يكرهون تركه     المسلمي

وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من األمر الذي            : ٥٠١

أدركت الناس وما   : وقال يحيى االنصاري التابعي     ٠ لم يزل عليه الناس عندنا    

  ٠يدعون العقيقة عن الغالم والجارية 



 ٢٧٤٠

وفاطمـة    )٣(وعائشة   )٢(ابن عباس   و )١( ابن عمر    وهو مروي عن  
   ، رضي اهللا عنهم  )٤(

                                                                                                                                  

في العقيقة عن  أحمد بن حنبل اإلمام  عن ١٣/٤١١) تاريخ بغداد (في و

  أحاديث مسنده وعن أصحابه وعن التابعين - صلى اهللا عليه وسلم -النبي 

الدليل عليه االخبار : قال ابن المنذر و،  بتصرف ٣٩٣/ ١٣ وانظر المغني ٠

قالوا ، الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين 

وآخرون من أهل :  وقال أيضا ٠عمول به بالحجاز قديما وحديثا وهو أمر م

وانتشر عمل ذلك في عامة بلدان المسلمين متبعين في :  قال ،يكثر عددهم 

ذلك ما سنه لهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وإذا كان كذلك لم يضر 

   ٠ السنة من خالفها وعدل عنها هذا

  ٢٠٦ /٥  طرح التثريب ٤٣٠/ ٨المجموع 

/ ١٣ المغني ٤٣٠/ ٨ المجموع ٢٣٧/ ٦ المحلى ٢٥٥/ ٤مصنف عبدالرزاق -)١(

  ٤٦٢/ ١٤ عمدة القاري ٣٩٣

/ ١٣ المغني ٤٣٠/ ٨ المجموع ٢٣٧/ ٦ المحلى ٢٥٣/ ٤مصنف عبدالرزاق -)٢(

 ٤٦٢/ ١٤ عمدة القاري ٣٩٣

 المغني ٤٣٠/ ٨ المجموع ٢٣٧/ ٦ المحلى ٢٥٣/ ٤ مصنف عبدالرزاق -)٣(

 ٤٦٢/ ١٤ عمدة القاري ٣٩٣/ ١٣

 ٤٦٢/ ١٤ عمدة القاري ٤٣٠/ ٨ المجموع -)٤(



 ٢٧٤١

 

 بن أبـي    عطاءو )٢(وعروة بن الزبير     )١(وبه قال القاسم بن محمد      

،  )٧(، والثـوري      )٦(وأبـو ثـور    )٥(وإسـحاق    )٤(والزهري   )٣( رباح  

  ٠ وغيرهم ،  )٨(والطبري 

والعقيقة مستحبة لم تزل من عمـل       :  مالك   قال،  مالك  مذهب  وهو  

 )٩( ولكن يستحب العمل بهـا،      ،  المسلمين وليست بواجبة وال سنة الزمة       

 قال ابن عبـد   ،   )١٠( العمل بها    هي سنة واجبة يجب   : ونقل عنه أنه يقول     
                                                           

  ٤٣٠/ ٨ المجموع -)١(

  ٤٣٠/ ٨ المجموع -)٢(

  ٤٣٠/ ٨ المجموع ٢٣٧/ ٦المحلى -)٣(

  ٤٣٠/ ٨ المجموع -)٤(

   ٤٦٢/ ١٤ عمدة القاري ٤٣٠/ ٨ المجموع ٤٢٥/ ٢ التمهيد -)٥(

   ٤٦٢/ ١٤لقاري  عمدة ا٤٣٠/ ٨ المجموع ٤٢٥/ ٢التمهيد -)٦(

 ٤٢٦/ ٢التمهيد -)٧(

   ٤٢٥/ ٢التمهيد -)٨(

  ٥٥٤/ ١ المدونة  -)٩(

والسنة : قلت :  وعلق عليه ابن القيم بقوله ٤٢٥/ ٢ التمهيد البن عبدالبر -)١٠(

فيسمونه واجبا ، وكره تركه ، ند أصحاب مالك ما تأكد استحبابه عوالواجبة 

واألضحية سنة واجبة ،  سنة واجبة ولهذا قالوا غسل الجمعة، وجوب السنن 

  ٣٨ تحفة المودود ص ٠ والعقيقة سنة واجبة، 



 ٢٧٤٢

 :واختلف عن مالك أيهما أوكد في الـسنة الـضحية أو العقيقـة؟              : البر  

فروي عنه الضحية، وروي عنه العقيقة أوكد، وكالهما عندي سواء ألنها           

من شرائع اإلسالم فعلهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمـر بهمـا              

   )١ (.وأقرهما

ن سنن االسالم وشرع من شرائعه إال أنها        العقيقة م : قال ابن رشد    

ليست بواجبة عند مالك وجميع أصحابه وهي عندهم من السنن التي األخذ 

   ٠ )٢(بها فضيلة وتركها غير خطيئة 

ولم يقل أحد   : الشيخ زروق في شرح اإلرشاد      قال  : وقال الحطاب   

ا مـن   إن من تركها تهاونا به    :  وقال في المقدمات      ، بتأثيم تاركها انتهى  

   . )٣(غير عذر فإنه يأثم كسائر السنن فانظره واهللا علم

  

  

  

                                                                                                                                  

إنها سنة واجبة يجب : معنى قول مالك  : ٢٠٦/ ٥وقال العراقي في طرح التثريب 

 لم يرد الوجوب الذي يأثم بتركه ، وإنما أراد بالوجوب التأكد على -العمل بها 

   .قاعدته في وجوب السنن

 ٣٦٧/ ١بن عبدالبر الكافي ال-)١(

  ٤٦٢/ ١مقدمات ابن رشد -)٢(

 ٢٣١/ ١ جامع األمهات ٣٩٨/ ٢ التاج واإلكليل ٣٩٧/ ٢ مواهب الجليل -)٣(

  ٨٨/ ٤حاشية الصاوي 



 ٢٧٤٣

قول أهل الحديث   و )٢(وأحمد في المشهور     )١(الشافعي  هو مذهب   و
 شيخ اإلسالم ابـن     : واختاره جمع من المحققين من أهل العلم منهم          ، )٣(

  . )٤(تيمية 

أهل فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور        :قال ابن القيم       

  .  )٥( هي من سنة رسول اهللا: السنة ، فقالوا 

                                                           

 ١٢٦/ ١٥ الحاوي ٤٣٨/ ١ المهذب ٣٠١ مختصر المزني ص٣٦٧/ ٧ األم -)١(

  ٤٠٦/ ٨ المجموع ١١٦/ ١٢العزيز 

هل يثبت عن : ت من مسائل الميموني قلت ألحمد ونقل: قال القاضي أبو يعلى -)٢(

إي واهللا في : النبي صلى اهللا عليه وسلم  في العقيقة شيء ؟   فأملى علي 

سنة مؤكدة  ، وعليه فمذهبه أنها غير حديث عن النبي صلى اهللا عليه وسلم  

وجزم به ، وعليه أكثر األصحاب ، على األب سواء كان الولد غنيا أو فقيرا 

   ٠ جيز والمغني والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيرهفي الو

 الشرح الكبير ٤٣٢/ ٩ المغني ٥٥المسائل التي حلف عليها اإلمام أحمد ص 

 كشاف القناع ١١٠/ ٤ اإلنصاف ٥٥٦/ ٣ الفروع ٤١١/ ١ اإلقناع ٤٣٢/ ٩

٢٤/ ٣  

 ٣٧تحفة المودود  ص-)٣(

  ٢٠٢/ ٣  مستدرك مجموع الفتاوى -)٤(

  ٣٧مودود  صتحفة ال-)٥(



 ٢٧٤٤

وابـن   )١(ل داود بن علي     ا ق بهو،   ةواجبأنها  : القول الثاني        

 )٣(  ونقل عن بريدة بن الحـصيب األسـلمي       ،   الظاهرية من   )٢(حزم  

   ٠ )٤(وعن أبي الزناد 

    )٥( عن الذكر دون األنثى ،ةجباونها ل الحسن البصري إاقو

                                                           

   ٣٨٣/ ٣ حلية العلماء ٤٣٠/ ٨ المجموع ٢٣٧/ ٦  المحلى -)١(

  ٢٣٤/ ٦  المحلى -)٢(

إن الناس يعرضون يوم القيامة :  ٢٣٧/ ٦  روى عنه ابن حزم في المحلى -)٣(

 ومثله عن فاطمة بنت -على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس 

/ ٩ فتح الباري ٢٠٦/ ٥ريب  طرح التث٤٣٠/ ٨ وانظر المجموع .الحسين

٥٠٨  

/ ٩ فتح الباري ٢٠٦/ ٥ طرح التثريب ٤٣٠/ ٨ المجموع ٤٢٦/ ٢  التمهيد -)٤(

٥٠٨  

نسب إليه   اختلف العلماء في قول الحسن البصري في العقيقة ، فبعضهم -)٥(

وبعضهم نسب إليه القول بالوجوب في حق الذكر ، القول بالوجوب مطلقا ، 

ففي المصنف البن أبي عنها ، ولعل هذا القول األظهر ، ق أما األنثى فال يع

:   عنه أنه قال ٢٤١/ ٦ و في المحلى ٢٥٥/ ٤ لعبدالرزاق ١١٦/ ٥شيبة 

   ٠يعق عن الغالم شاة وال يعق عن الجارية ، ليست عليها عقيقة 

وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها  : ٤٢٩/ ٢قال ابن عبدالبر في التمهيد 

  .الم يوم سابعه فإن لم يعق عنه عق عن نفسهواجبة عن الغ

وال نعلم أحدا من األئمة أوجبها إال  : ٣٧٦/ ٥وقال ابن بطال في شرح البخاري 

   ٠الحسن البصرى



 ٢٧٤٥

وبـه  ،  )١(ة عن اإلمام أحمد اختارها جماعة من الحنابلة       روايوهو  

   ٠ )٢(شيخ األلباني قال ال

مذهب وهذا ظاهر   ،   أن العقيقة منسوخة وغير مشروعة      : القول الثالث   

)٣(لحنفية ا  

                                                                                                                                  

  ١٢٦/ ١٥ الحاوي ٢٠٦/ ٥ طرح التثريب ٤٣٠/ ٨المجموع : وانظر 

 ٤٣٢ /٩الشرح الكبير ،  أبو بكر وأبو إسحاق البرمكي وأبو الوفاءااختاره -)١(

   ١١٠/ ٤ اإلنصاف ٥٥٦/ ٣الفروع 

  ٧٩/ ٣  التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل -)٢(

  :هي   للحنفية أقوال أخرى -)٣(

ص أنها تطوع من شاء فعلها ومن شاء تركها ، قاله الطحاوي في مختصره / أ

، ونقله الشيخ نظام عن أبي  ٢١٢/ ٢الدرية  وابن عابدين في العقود ، ٢٩٩

  .نيفة وأبي يوسف ومحمد ح

  .  أنها مباحة قاله المنبجي ونقله ابن عابدين عن جامع المحبوبي/ب

 أنها منسوخة يكره فعلها وهو منقول عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة /جـ 

أما العقيقة فبلغنا أنها كانت في الجاهلية وقد فعلت في أول اإلسالم : حيث قال 

  .قبله ثم نسخ األضحى كل ذبح كان 

كان في الجاهلية ذبائح يذبحونها منها العقيقة :وقال الخوارزمي الكرالني 

والقول بالنسخ هو  ٠ اهـ .وكلها منسوخ باألضحية ... ومنها الرجبية 

  ٠المذهب عند الحنفية 

/ ٧اإلمام الشافعي في األم أن العقيقة بدعة كما نقله القول بنسب ألبي حنيفة وقد 

 والعالمة عبدالوهاب المالكي في ٢٣٨/ ٦محلى  وابن حزم في ال٣٦٧

/ ٨ والنووي في المجموع ١٢٨/ ٣ والزرقاني في شرحه ٩٣١/ ٢اإلشراف 

إنكارها وأنها بدعة قاله :  إذ قال ٧٨/ ٦في طرح التثريب العراقي  و٤٣٠



 ٢٧٤٦

                                                                                                                                  

نها بدعة أوالذي نقل عنه  : ٥٠٢/ ٩، قال ابن حجر فتح الباري  أبو حنيفة

وخالفوا في ، نكر أصحاب الرأي أن تكون سنة أ: بن المنذر اقال ، أبو حنيفة 

   ٠ ذلك اآلثار الثابتة

: وقال أبو حنيفة :  هذا بقوله ٤٤٣/ ٣         وقد تعقب العيني في عمدة القاري 

هي تطوع كان الناس يفعلونها ثم : وقال محمد بن الحسن ، ليست بسنة 

بي حنيفة والكوفيين أنها عن أ) التوضيح ( ونقل صاحب ، نسخت باألضحى 

، بدعة وكذلك قال بعضهم في شرحه والذي نقل عنه أنها بدعة أبو حنيفة 

وحاشاه أن يقول مثل هذا ، هذا افتراء فال يجوز نسبته إلى أبي حنيفة : قلت 

وإما ليست بسنة ، إما ليست بسنة ثابتة ، ليست بسنة فمراده : وإنما قال ، 

   ٠ مؤكدة

نسب إلى أبي حنيفة أنه ال يقول  : ١٩٦/ ٣لعرف الشذي قال الكشميري في ا

بالعقيقة والموهم إليه عبارة محمد في موطئه ، والحق أن مذهبنا استحبابها 

لسابع بعد يوم الوالدة أو للرابع عشر أو الحادي وعشرين ، ويسميه في ذلك 

 اليوم ، وراجع الناسخ والمنسوخ للخامس فقد ذكر عبارة عن محمد رحمه اهللا

   اهـ .

نص الروايات ظاهر في أن مذهب : ١١٣/ ١٧في إعالء السنن قال التهانوي 

 أي -أبي حنيفة هو أن العقيقة منسوخة وغير مشروعة ، وما نقله الشامي 

 عن جامع المحبوبي أنها مباحة وشرح الطحاوي أنها مستحبة -ابن عابدين 

   .  ذلك من األخبار ليس بنقل للمذهب ، بل هو رأي منهما رأياه لما ورد في

 مختصر اختالف العلماء ١٠٣ / ٢ مشكل اآلثار ٢٩٩مختصر الطحاوي ص

 الفتاوى ٢٧٥/ ١ تحفة الملوك للرازي ٢٩٥/ ٦ بدائع الصنائع ٣٢٨/ ٢

  وانظر المفصل في أحكام ٣٢٦/ ٦ حاشية ابن عابدين ٣٦٢/ ٥الهندية 

  ٦٠العقيقة  ص



 ٢٧٤٧

كانت العقيقة في الجاهلية فلما     : قال  النخعي ف عن إبراهيم   ونقل هذا   

   )١( ٠جاء االسالم رفضت 

ن العقيقة كانت في الجاهلية فلما جـاء        إ: الحنفية  محمد بن   وقال   

فأما محمد بن الحنيفة فـال يـصح        : قال األلباني     )٢(،االضحى رفضت   

األثر عنه ، إذ ال يدرى من شيخ أبي حنيفة أثقة أم ال ؟ وأمـا ابـراهيم                  

   )٣ (.فناف ،والمثبت مقدم عليه 

في الجاهليـة   أما العقيقة فبلغنا أنها كانت      : بن الحسن   قال محمد   و

وقد فعلت في أول اإلسالم ثم نسخ األضحى كل ذبح كان قبله ونسخ صوم 

شهر رمضان كل صوم كان قبله ونسخ غسل الجنابة كل غسل كان قبله             

  )٤(٠كذلك بلغنا ، ونسخت الزكاة كل صدقة كان قبلها 

وحكى صاحب البحر عن أبي حنيفة أن العقيقـة         : الشوكاني  وقال  

وهذا إن صح حمل على أنها لم تبلغه األحاديـث         ،  الم  جاهلية محاها اإلس  

   )٥ (.الـــــــــواردة فـــــــــي ذلـــــــــك  

                                                           

  ٢٣٧  اآلثار ألبي يوسف ص -)١(

   ٢٣٧ثار ألبي يوسف ص   اآل-)٢(

  ٧٩/ ٣  التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل -)٣(

 وقال الشوكاني في السيل الجرار ٦٣٢/ ٢  الموطأ برواية محمد بن الحسن -)٤(

وقد زعم محمد بن الحسن أن العقيقة جاهلية نسخها اإلسالم وهذا  : ٧٢٢/ ١

  ٠ جةمدفوع بثبوتها في اإلسالم بما يقوم به الح

  ١٥٦/ ٥   نيل األوطار -)٥(



 ٢٧٤٨

وعلى هذا فال يصح إيراد ابن حزم على أبي حنيفـة ،            : وقال التهانوي   

وكل ما ذكره رد عليه فافهم ، وفي البدائع في باب اشتراك سبعة في بدنة               

القـرب  ولو أرادوا القربة باألضحية أو غيرها مـن       : األضحية ما نصه    

أجزأهم ، سواء كانت واجبة أو تطوعاً ، ألن المقصود من الكل التقـرب              

إلى اهللا تعالى ، وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولٍد ولد له من قبل ،                

ألن ذلك جهة التقرب إلى اهللا عز شأنه بالشكر على ما أنعم عليه من الولد 

يذكر الوليمة ، وينبغي كذا ذكره محمد رحمه اهللا في نوادر الضحايا، ولم .

أن يجوز ، ألنها إنما تقام شكراً هللا تعالى على نعمة النكاح ، وقد وردت               

فإذا قصد بها الشكر    ) أولم ولو بشاة    :( فقال  ( السنة بذلك عن رسول اهللا      

. هــ ملخـصاً     . أ. وإقامة السنة فقد أراد بها التقرب إلى اهللا عز وجل           

الوليمة ، فمن عزا إلى أبي حنيفة أنه        وهو صريح في كون العقيقة قربة ك      

هي بدعة ال يلتفت إليه ، نعم أنكر أبو حنيفة كونها إراقة دم بالشرع : قال 

تعبداً كاألضحية ، ولم ينكر كونها قربة بقصد الشكر على نعمة الولد فإنها 

وينبغي ،   على نعمة النكاح ، فافهم       تكون إذاً كالوليمة تقام شكراً هللا تعالى      

، اسـتحباب العقيقـة     م أن الذي عليه العمل عند الحنفية اآلن هو          أن يعل 

وليعلم أن عمل الحنفية اليوم على استحبابها عمالً بما في شرح الطحاوي            

  . سع لما فيه من االختالف ، فتدبرواألمر وا

هذا وإنما أخذ أصحابنا الحنفية في ذلك بقول الجمهور         :ال أيضاً   وق

 ، ووافقوا الجمهور ، وإن كان قـول          به وأفتوا ،وقالوا باستحباب العقيقة    



 ٢٧٤٩

، ولكن خالفه هو القول المنصور  ، اإلمام قوياً من حيث الدليل كما ذكرنا  

  )١( . واهللا تعالى أعلم بما في الصدور

، تجب العقيقة في األيام السبع األولى من الـوالدة          : القول الرابع   

   )٢ (.عدفإن فاتت لم تجب بعد السبع وهو قول الليث بن س

                                                           

 ٦٨ وانظر المفصل ص ١٢٧ – ١٢١/ ١٧ نقال بتصرف من إعالء السنن -)١(

يعق عن المولود : وقال الليث بن سعد : ٤٢٤/ ٢قال ابن عبدالبر في التمهيد -)٢(

في أيام سابعه في أيها شاء فإن لم تتهيأ لهم العقيقة في سابعه فال بأس أن 

 وليس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام وكان الليث يذهب يعق عنه بعد ذلك

 وطرح ١٣٠/ ٣وانظر شرح الزرقاني  .إلى أنها واجبة في السبعة األيام

   ٢٠٦/ ٥التثريب 

 : ٥٠٢/ ٩وفي نسبة هذا القول إلى الليث يقول الحافظ ابن حجر فتح الباري 

: واالخر قال  ،هي بدعة : قال أحدهما ، أفرط فيها رجالن : قال الشافعي 

ولم يعرف إمام الحرمين ، وأشار بقائل الوجوب إلى الليث بن سعد ، واجبة 

، فقال لعل الشافعي أراد غير داود إنما كان بعده ، الوجوب اال عن داود 

فإن الشافعي مات ولداود ، وتعقب بأنه ليس للعل هنا معنى بل هو أمر محقق 

  ٠ أربع سنين



 ٢٧٥٠

 

العقيقة عن الغالم فقط دون الجارية فال يعق عنها         : القول الخامس   

  ، ) ٢(قتادة و،  )١(، وبه قال الحسن البصري 

  

   )١( . )٤(وأبي وائل شقيق بن سلمة  )٣(محمد بن سيرين و 

                                                           

نسب إليه القول  الحسن البصري في العقيقة ، فبعضهم اختلف العلماء في قول-)١(

وبعضهم نسب إليه القول بالوجوب في حق الذكر ، أما بالوجوب مطلقا ، 

ففي المصنف البن أبي شيبة عنها ، ولعل هذا القول األظهر ، األنثى فال يعق 

:   عنه أنه قال ٢٤١/ ٦ و في المحلى ٢٥٥/ ٤ ولعبدالرزاق ١١٦  / ٥

    عن الجارية ، ليست عليها عقيقة الم شاة وال يعقيعق عن الغ

وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها  : ٤٢٩/ ٢قال ابن عبدالبر في التمهيد 

  .واجبة عن الغالم يوم سابعه فإن لم يعق عنه عق عن نفسه

وال نعلم أحدا من األئمة أوجبها  : ٣٧٦/ ٥وقال ابن بطال في شرح البخاري 

   ٠إال الحسن البصرى

    ١٢٦/ ١٥ الحاوي ٢٠٦/ ٥ طرح التثريب ٤٣٠/ ٨المجموع : وانظر 

  ٢٠٧/ ٥طرح التثريب  ٤٢٩/ ٢ التمهيد -)٢(

 وانظر طرح التثريب  ٢٤١/ ٦  المحلى ١١٦  / ٥المصنف البن أبي شيبة -)٣(

٢٠٧/ ٥   

: قال عنه أنه ٢٤١/ ٦  وفي المحلى ١١٦  / ٥في المصنف البن أبي شيبة -)٤(

  .وال كرامة، الجارية ال يعق عن 



 ٢٧٥١

ــة    :األدلـــــــــــــــــــــــــــــ

  .:ور على أن العقيقة سـنة بمـا يلـي           احتج الجمه : أدلة القول األول    

                                                                                                                                  

: ٢٠٧/ ٥ ، وقال العراقي في طرح التثريب ٤٦٢/ ١٤وانظر عمدة القاري 

انفراد الحسن وقتادة به وفي سنن  )  ٤٢٩/ ٢التمهيد ( وادعى ابن عبد البر 

{ عن أبي هريرة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال  ٣٠٢ - ٣٠١/ ٩البيهقي 

ن الجارية فعقوا عن الغالم شاتين وعن إن اليهود تعق عن الغالم وال تعق ع

  }الجارية شاة 

/ ٩، والبيهقي ١٢٣٣ كشف، رقم -٧٣ -٧٢/ ٢خرجه البزار وهذا الحديث أ

، من طريق أبي حفص الشاعر عن أبيه عن األعرج عن أبي ٣٠٢ - ٣٠١

إن اليهود تعق عن الغالم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة قال

 فعقوا واذبحوا -الشك منه أو من ابنه- الجارية أو تذبح كبشا وال تعق عن

  " .عن الغالم كبشين وعن الجارية كبشا

وذكره ، ال نعلمه عن األعرج عن أبي هريرة إال بهذا اإلسناد : قال البزار

رواه البزار من رواية أبي حفص : ، وقال٩١/ ٤" مجمع الزوائد"الهيثمي في 

ووافقه األلباني في السلسلة الضعيفة  .هاالشاعر عن أبيه ولم أجد من ترجم

  ٥٥٠٤برقم 

 وهذه أقوال ال :  معلقا على هذه األقوال ٢٤١/ ٦قال ابن حزم في المحلى -)١(

يلزم منها شيء، ال حجة إال في وحي عن اهللا تعالى على لسان رسوله صلى 

 النجم( } نطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحىوما ي{ : اهللا عليه وآله وسلم

ولم يعرف أبو حنيفة العقيقة، فكان ماذا  ليت شعري إذ لم يعرفها  ) ٤، ٣/ 

واحتج من لم يرها واجبة  ، أبو حنيفة ما هذا بنكرة فطالما لم يعرف السنن

برواية واهية عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين نسخ األضحى كل ذبح 

يصح دعوى النسخ كان قبله وهذا ال حجة فيه؛ ألنه قول محمد بن علي وال 

  . إال بنص مسند إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
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كـل غـالم    (   :قال رسول اهللا    : قال    )١(  ن جندب بعن سمرة   / ١

   )٢() رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى 

                                                           

هو سمرة بن جندب بن هالل بن جريح بن مرة بن حزم الفزاري حليف -)١(

سكن البصرة، وكان زياد . األنصار، صحابي مشهور، ومن القادة الشجعان

زله، وكان يستخلفه عليها، فلما مات زياد أقره معاوية عاماً أو نحوه، ثم ع

وكان الحسن البصري، وابن سيرين، وفضالء أهل  ، شديداً على الحرورية

مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين، حيث سقط في قدٍر . البصرة يثنون عليه

  .مملوءٍة ماء حاراً

   ٤/٢٣٦، تهذيب التهذيب ٢/٨٦، اإلصابة ٢/٣٥٤أسد الغابة 

كتاب األضاحي باب  فياود وأبو د ، ٢٢،  ١٧ ،  ١٢ ، ٧/ ٥أخرجه أحمد -)٢(

في كتاب األضاحي باب ما جاء ، والترمذي ٢٨٣٨ ، ٢٨٣٧في العقيقة برقم 

في المجتبى كتاب العقيقة باب  وصححه، والنسائي ١٥٢٢في العقيقة برقم 

في كتاب الذبائح باب العقيقة ، وابن ماجه  ٤٢٢٠ برقم ١٦٦/ ٧متى يعق ؟ 

   . ٢٣٧/ ٤والحاكم  في ١٩٧٥م برقاألضاحي والدارمي في ،  ٣١٦٥برقم 

  : وتفصيل طرقه بحسب ما يلي 

) ح(حدثنا شعبة : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : قال ) ٥/٧(أخرجه أحمد فقد 

قال ) ٥/١٢(وفي . حدثنا همام: وبهز ، قال ) ح(أخبرنا سعيد : ويزيد ، قال 

 حدثنا :قال ) ٥/١٢(وفي . حدثنا سعيد: حدثنا عبد الوهاب الخفاف ، قال : 

حدثنا : حدثنا عفان ، قال: قال ) ٥/١٧(وفي . حدثنا سعيد: إسحاق ، قال 

. حدثنا همام: حدثنا عفان ، قال : قال ) ٢٢و٥/١٧(أبان العطار ، وفي 

وأبو داود . حدثنا همام: أخبرنا عفان ، قال : قال ) ١٩٧٥(والدارمي 

وفي . امحدثنا هم: حدثنا حفص بن عمر النمري ، قال : قال ) ٢٨٣٧(

. حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد: حدثنا ابن المثنى ، قال : قال ) ٢٨٣٨(

حدثنا شعيب بن : حدثنا هشام بن عمار ، قال : قال ) ٣١٦٥(وابن ماجة 

حدثنا : قال ) ١٥٢٢(والترمذي . حدثنا سعيد بن أبي عروبة: إسحاق ، قال 
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أن ظاهر الحديث يدل على تأكدها فإذا جمع مع غيره : وجه الداللة 

قيل المراد أن العقيقة الزمة     ) مرتهن  (  فقوله  كدة  ،    تبين أنها سنة مؤ   

المرتهن في يدي المرتهن في عدم انفكاكه من يده         فكأنه ك . له ال بد منها     

   ) ١(. وقيل هو كالشيء المرهون ال يتم االنتفاع به بدون فكه . إال بالدين 

  :أنه ال يصح من وجوه أعترض عليه من ، 

كل غالم رهينـة بعقيقتـه،      ( بلفظ  الحديث رواه أبو داود     أن  / ١  

  . نه يوم السابع، ويحلق رأسه ويدمىتذبح ع

إذا ذبحت العقيقة   : ن قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به؟ قال         فكا

أخذت منها صوفة، واستقبلت به أوداجها، ثم توضع على يافوخ الـصبي            

  .حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق

  .عن سمرة من طريق همام عن قتادة، عن الحسن

ف همام فـي هـذا      خول: قال أبو داود السجستاني بعد ذكر الحديث      

، وليس "يدمى: "فقال همام" يسمى: "وهو وهم من همام، وإنما قالوا     , الكالم

  ٠ ، فدل على ضعف الحديث  يؤخذ بهذا

بـأن  : على كالم أبي داود الـسابق     عقب  ابن القيم   أجيب عنه بأن    

ـ               -و  هماماً لم يهم في هذه اللفظة، فإنه رواها عن قتادة، وهذا مذهبه، فه

  .ريء من عهدتها ب-واهللا أعلم 

                                                                                                                                  

أخبرنا سعيد ابن : قال حدثنا يزيد بن هارون ، : الحسن بن علي الخالل ، قال 

أخبرنا عمرو بن علي ، ومحمد بن : قال ) ٧/١٦٦(والنسائي . أبي عروبة

 -أربعتهم  . يزيد ، وهو ابن زريع ، عن سعيدحدثنا: عبد األعلى ، قاال 

 . عن قتادة-شعبة ، وسعيد ، وهمام ، وأبان 

  ٤١  تحفة المودود ص -)١(



 ٢٧٥٤

وقد رد الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيـر تغلـيط أبـي داود              

    ٠لهما

ولم يأخذ اإلمام أحمد بتدمية رأس المولود يوم العقيقة، ألنه خطـأ            

  ".يحلق رأسه، ويسمى"رواية همام السابقة، ورجح الرواية التي فيها 

 عليهـا،   وهي الرواية التي ينشرح لها الصدر، التفاق أكثر الحفّاظ        

لها متابعاٍت، وشواهد ما أن١ (.وال سي(   

وعلى هذا فإن ضعف هذه اللفظة أو صحتها ال يضعف به أصـل             

   ٠الحديث 

كما صـرح    ،ولم يسمع منه    ،  سمرة  أنه من رواية الحسن عن      / ٢

 يطان ورجحه البردعيحيى القبن حبان وامسلم وة و رواييبن معين فبه ا

ن بن سيري اقال  :  السماع فقيل له     ةهذه الرواي بن معين فى    انكر  أحافظ و ال

فلم يكـن عنـد   ،  ةمن سمر: فقال ة؟ سئل الحسن ممن سمع حديث العقيق   

  .يحيى جواب 

ـ     :  قال يحيى بن معين      مرة ، وإنمـا هـي      لم يسمع الحسن من س

   )٢( ٠صحيفة وقعت إليه 

                                                           

ي داود البن القيم، المطبوع مع تهذيب سنن أب ٨/٤٤٨المجموع : انظر  -)١(

، ٣/٣٠٢ المبدع ٤/١٦١التلخيص الحبير  ٤/١٢٧مختصر سنن أبي داود 

   ،٤/٣٨٧إرواء الغليل 

   

 ال يصح  : في رواية عنه  مطلقا اإلمام أحمد رواية الحسن عن سمرةمن رد م-)٢(

: وقال في الرواية الثانية     . ٤/٣١المغني البن قدامة  ٠ سماع الحسن من سمرة   

شعبه بن  وهو قول     ٠ال أحمد الحسن لم يسمع من سمرة، إنما هي صحيفة         ق

 ٥/١١٣ابن حبان في صحيحة   وقال  ٨/٣٥يهقي في   البكما في سنن      ، الحجاج



 ٢٧٥٥

بأن سماع الحسن من سمرة فيه خالف بين أهل العلـم           أجيب عنه   

بو داود والحاكم   أ و ي والترمذ ي والبخار يبن المدين اسماعه منه   وقد أثبت   

إنـه  :  قالوا  ف حمد شاكر أ ة ورجحه من المعاصرين العالم    يوزبن الج او

   ٠سمع منه مطلقا

الـذى أخرجـه     ( ةلم يسمع منه إال حديث العقيق     : ومنهم من قال    

  )١( )ي البخار

                                                                                                                                  

حكاه عنـه   كما  يحيى بن سعيد القطان   وهو قول   .الحسن لم يسمع من سمرة    : 

   .٨/٣٦٦ : ىمحلالابن حزم كما في و.١/١٤٤ابن الملقن في البدر المنير

: ) ٥٣(ص  هفي علل قال ابن المديني ٩/٥٠٤ مع الفتح صحيح البخاري -)١(

ألنه كان في عهد عثمان ابن أربع عشرة ؛ والحسن قد سمع من سمرة 

  .ومات سمرة في عهد زياد  ، وأشهر 

وسماع الحـسن   ،  حديث سمرة حديث حسن صحيح       : ١/٣٤٢الترمذي  وقال  

 الـذي   البخاريوهو قول   .غيره هكذا قال علي بن المديني و      من سمرة صحيح  

. ١/١٤٤حكاه عنه الترمذي وابن الملقن مطلقا كما في خالصة البر المنيـر             

دلت هـذه  : ١/٢٥٦بو داوود في سننه أقال و١/٣٧وابن عبد البر في تمهيده  

 صحح له حـديثا    حيث :بو حاتم   وأ.الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة        

وسكت كمـا   ،  خرج له في صحيحه     أحيث   : ابن خزيمه و.١/٤٠٢: في العلل   

الحسن لم يسمع من     ال يتوهم متوهم ان   : ١/٣٣٥: حاكم  قال ال و.٣/١٠٤في  

هذا اسناد صـحيح    :   في سننه   :البيهقيوقال  .هـ.أ. سمرة فانه قد سمع منه    

ثبت سماع الحسن عن سمرة عده موصوال ومن لم يثبته فهـو مرسـل              أمن  

الحسن عندهم لم يسمع    : ٢٢/٢٨٦يد  تمهال في    ابن عبد البر  وقال  .هـ.أ.جيد

صـحح   فقد   :ابن الملقن وهو قول   .ةفنما هي فيما زعموا صحي    إو،  من سمرة   

: قال الذهبي فـي الـسير       و.١/٢١٩: الخالصة  ..حديثه كما في البدر المنير      

ولقيه بال ريب صرح بذلك فـي        وقد ثبت سماع الحسن من سمرة     ):٣/١٨٤(



 ٢٧٥٦

بـد الحـق   وعي  والنـسائ ة الثاني ة الرواي يعين ف وهو مذهب ابن م   

  بن حزموابن عساكر ا وياإلشبيل

ع الحسن من سمره غير     كثر الحفاظ ال يثبتون سما    أ : ي البيهق قالو

   )١( اهـ.ة حديث العقيق

،  أحاديث   ةن الحسن لم يسمع من سمره إال ثالث       إ: ومنهم من قال    

إنما سمع الحسن مـن سـمرة ثالثـة         : وهي رواية عن اإلمام أحمد قال       

   )١(.  يالنوووبه قال .  اهـ )٢( ٠ أحاديث
                                                                                                                                  

ويدلس عن الضعفاء فيبقى في     ،  تدليس  ن الحسن معروف بال    إ :وقال. حديثين  

فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة يجوز أن يكون لم يـسمع            ،  النفس من ذلك    

: ابن حجر فـي الفـتح        وقال   .فيه غالب النسخة التي عن سمرة واهللا أعلم         

وفي الجملة هو حديث صالح     ،  وفي سماع الحسن من سمرة اختالف       : ٥/٥٧

   .للحجة

لم يسمع الحسن من سمرة اال : ١/٥٢٢: الكبرى السنن  النسائي في  قال -)١(

  .حديث العقيقة

ال يحفظ عن الحسن عن سمرة حديث يقـول         : حمد بن هارون البرديجي   وقال أ 

  ٢/٢١٦:  التحقيق البن الجوزي  .ال حديث العقيقةإفيه سمعت سمرة 

 قال ابن الملقن في خالصة البدر      ،   عبد الحق االشبيلي  وابن عساكر   وهو قول   

وقوم قالوا لم يسمع منه إال حديث العقيقة قاله النسائي وابن           ):١/١٤٤(المنير

  .عساكر وادعى عبد الحق أن هذا هو الصحيح 

الحسن مختلف في سماعه من سمرة وقد        : ١/٣٣٦قال الدارقطني في سننه     و

سمع منه حديثا واحدا وهو حديث العقيقة فيما زعم قريش بن أنس عن حبيب              

  . بن الشهيد 

كثر الحفاظ ال يثبتون سماع     أ: ٥/٢٦٩: كثر الحفاظ فقال    أوحكاه البيهقي عن    

   .هـ.ا. ال حديث العقيقةإالحسن من سمرة 

     )٨/٢٢٢(المغني -)٢(



 ٢٧٥٧

/ ١لما يلي   وعليه فالذي يظهر أن الحسن سمع حديث العقيقة من سمرة ،            

 والـذى   : ي السلف يقال حمد أن  عليه أكثر كالم المتقدمين والمتأخرين ،         

وهو ما اتفق عليـه     ،   ةيظهر لنا أن الحسن سمع من سمره حديث العقيق        

،  ة الجمل يلحسن من سمرة ف   وإذا ثبت سماع ا   ،   ة مذاهب من االربع   ةثالث

حديث صحيح السند إلى الحسن يصرح فيه الحـسن          ن كل أفنحن نقول ب  

فـال نثبـت     بالسماع اع وأما ما ال يصرح فيه     من سمرة فهو سم    بالسماع

. واهللا الموفق   ،  فال تحمله على السماع      فإذا عنعن ،  نه مدلس   أل؛  سماعه  

)٢( اهـ  

عند أهل المعرفة بالنقـل   أنه لو ثبت أنها صحيفة فهي صحيحة        / ٢

، قد صح سماع الحسن من سمرة ، وغاية هذا أنه كتاب    :  ابن القيم ، قال   

ولم تزل األمة تعمل بالكتب قديما وحديثا ، وأجمع الصحابة على العمـل             

بالكتب ، وكذلك الخلفاء بعدهم ، وليس اعتماد الناس في العلم إال علـى              

الشريعة ، وقد كان رسول اهللا صلى الكتب ، فإن لم يعمل بما فيها تعطلت  

اهللا عليه وسلم يكتب كتبه إلى اآلفاق والنواحي فيعمل بها من تصل إليه ،              

وال يقول هذا كتاب ، وكذلك خلفاؤه من بعده والناس إلى اليـوم ، فـرد                

يخـون ،    السنن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطـل ، والحفـظ           

  .  )٣(اهـ . والكتاب ال يخون 

                                                                                                                                  

   ٧٣/ ٤  نقله ابن الملقن في البدر المنير -)١(

   ٧٣/ ٤  نقله ابن الملقن في البدر المنير -)٢(

   ٢/١١٧إعالم الموقعين  -)٣(



 ٢٧٥٨

   )١(يخرجه البخارأ الذى ة حديث العقيقيقد ثبت السماع فأنه / ٣

ثنا هشيم ثنا حميـد عـن       : مسند أحمد   أنه قد صرح بالسماع     / ٤

نـه  أو) يعنى هرب من سيده   (بق  أسن قال جاء رجل فقال ان عبدا له         الح

فـذكر حـديث    ،  ا سمرة   فقال الحسن ثن  ،  ر إن قدر عليه أن يقطع يده        نذ

   )٢( . ة عن المثليالنه

سمع منـه غيـر حـديث        وهذا يقتضي أن يكون   :  قال ابن الملقن  

العقيقـة    سماعه منه لغير حديثضيوهذا يقت: قال ابن حجر   )٣( .العقيقة  

.)٤(   

                                                           

   ٩/٥٠٤ مع الفتح يح البخاري  صح -)١(

  ٥/١٢أخرجه أحمد في المسند   -)٢(

     ٧٣/ ٤البدر المنير-)٣(

/ ٢  وقد تعقبه األلباني فقال في صحيح سـنن أبـي داود              ٩/٥٠٤فتح الباري   -)٤(

أن عمـران    :عن الهياح بن عمران   : لكن رواه قتادة عن الحسن فقال     :  ١٨٦

ألسـأل،   ر عليه ليقطعن يده، فأرسـلني     لئن قد : أبق له غالم، فجعل هللا عليه     

أخرجـه المـصنف فـي       .فذكر الحديث نحوه  ... فأتيت سمرة بن جندب فقال    

قد أدخل قتـادة بـين      ) .٢٣٩٣رقم   (- إن شاء اهللا تعالى    -، وسيأتي "الجهاد"

الحافظ رحمه اهللا،    الهياج بن عمران؛ وهذا يخدج فيما ادعاه      : الحسن وسمرة 

فتبين ممـا تقـدم صـحة        ! هناك إن شاء اهللا تعالى     وسيأتي تحقيق الكالم فيه   

 وهـو أنـه   -الثاني القول األول، وبطالن القول األخير، وبقي النظر في القول  

  : وهو أيضا غير صحيح عندي؛ وذلك ألمرين-سمع منه مطلقاً

 أننا لم تجد تصريح الحسن بالسماع من سمرة في غير ما سبق من: األول

  .الحديث

  .تقدم  واسطة كما-  في بعض األحاديث-ت أن بينه وبين سمرةأنه قد ثب: ثانياً



 ٢٧٥٩

والحسن يقال أنه لم يسمع من سمرة إال حديثا واحدا          : وقال البزار   

وإنما كان تركه ألنه رغب عنه ثم إنه بعد تبين له صدقه فـصار إلـى                

نزله بعد فأخذ هذه الصحيفة فرواها عنه والذي يصح أنه سـمعه مـن              م

سمرة حديثا حدثناه إسحاق بن إبراهيم بن حبيب عن قريش بن أنس عن              

سل الحسن ممن سـمع  : قال لي محمد بن سيرين : حبيب بن الشهيد قال   

   )١ (.من سمرة : الحديث في العقيقة فسألته فقال 

                                                                                                                                  

 من طريق قتادة) ١٨ص " (المعجم الصغير"ومن ذلك ما رواه الطبراني في 

خير "  :رة بن جندب مرفوعاًمأيضا عن الحسن عن سعد بن هشام عن س

  .الحديث... " أمتي؛ القرن الذي بعثت فيهم

يكفـي   ؛ فال-لتدليس، كما سبق مراراً  وكان الحسن معروفاً با    -فإذ األمر كذلك  

الحتمـال   أنه سمع منه بعض األحاديث؛    : في تصحيح مطلق حديثه عن سمرة     

أن  أال تـرى  ! أن يكون بينهما في األحاديث األخرى بعض الرواة ممن دلسهم         

من "   :- الحسن عن سمرة مرفوعاً    -بهذا اإلسناد ) ٤/٣٦٧(الحاكم قد روى    

صـحيح علـى شـرط      "  :ث، ثم حكم بصحته؛ فقال    الحدي... " قتل عبده قتلناه  

وليس كما قاال؛ فإن الحسن لم يسمع هذا الحديث          !ووافقه الذهبي "! البخاري  

بذلك قتادة أيضا في رواية عنه، كمـا أخرجـه أحمـد             من سمرة؛ كما صرح   

 أن  - ولم يسمعه منـه    -عن الحسن عن سمرة    عن شعبة عن قتادة   ) ٥/١٠(

    ع لَّى اللَّهقال  رسول اهللا ص لَّمسِه ولذلك؛ كان الصواب من األقوال      .فذكره... لَي

  .الثالثة القول األول

 وعليه؛ فكل حديث تفرد بروايته الحسن عن سـمرة معنعنـاً غيـر مـصرح              

اآلخر؛  بالتحديث؛ فهو في حكم األحاديث الضعيفة، وسيكون من نصيب الكتاب         

الكـالم   حديث الذي نحن بـصدد    ما لم نجد له متابعاً أو شاهداً معتبراً، كهذا ال         

     ٠ هـ ٠ ا ٠عليه؛ فإن له شواهد تقويه

    ١٣٠ / ١٠ البحر الزخار -)١(



 ٢٧٦٠

رواية الحـسن عـن     ألن  ؛  ألهمية  وتحرير هذه المسألة في غاية ا     

   )١(. الكبيرالطبراني معجم  حديثا بالمكرر كما في ١٦٤سمرة نحوا من 

وبعض هذه األحاديث فيها نكارة ، وال شك أن العلة في ذلك ليست             

ولـذلك  ،  ألنه إمام ، فعلى هذا تكون من الواسطة بينهمـا           ؛  من الحسن   

صل أنها منقطعة ، والقول   األ ،   القول الراجح في رواية الحسن عن سمرة      

بأنه لم يسمع منه إال حديث العقيقة قول قوي ، وقد أخرج عبـد اهللا بـن                 

دخلنا على الحسن فأخرج    : (أحمد عن أبيه ثنا هشيم أخبرنا ابن عون قال        

  )٢(اهـ ..) إلينا كتابا من سمرة 

   .ولم تكن سماعا ، واهللا أعلم، فهذا يؤيد أنها صحيفة 

    سمعت رسول اهللا : قال  )٣(ر الضبي عن سلمان بن عام/ ٢

                                                           

   ٦٩٦٤ – ٧/٦٨٠٠ الطبراني الكبير  معجم -)١(

وقد استفدت في تحرير هذه المسألة من المراجع السابقة زيادة على ما كتبه عدد 

 العتيبي وغيره جزاهم من الباحثين في موقع ملتقى أهل الحديث منهم عبداهللا

   ٠اهللا خيرا 

   ٢/٢٦٠العلل  -)٢(

لم يكن : خالفة معاوية قال مسلم بن الحجاج ، في ومات بها ، نزل البصرة -)٣(

وقال مسلم ليس في الصحابة ضبي غيره كذا نقله بن  غيره في الصحابة ضبي

ة وقد وجد في الصحاب: وتعقبه ابن حجر بقوله األثير وأقره هو ومن تبعه 

واختلف في صحبتهم من بني ضبة منهم يزيد بن ، جماعة ممن لهم صحبة 

ممن ذكر ) أي اإلصابة ( وفي هذا الكتاب ، نعامة جزم البخاري بأن له صحبة 

 وليس ٠في الصحابة جماعة منهم كدير الضبي وحنظلة بن ضرار الضبي 

   ٠لسلمان بن عامر في البخاري غير هذا الحديث 

  ٢٩٧/ ٣ اإلصابة ١٩١/ ١ االستيعاب ٤٦١/ ١أسد الغابة 



 ٢٧٦١

  

  )١(مع الغالم عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه األذى        :( يقول  

()٢(   

                                                           

 مصاحبة له بعد والدته فيعـق       أي : ١٩٢/ ٧قال الشبيهي في الفجر الساطع      -)١(

: أي اذبحوا له شاة عقيقة عنه، وأميطوا عنـه األذى         : فأهريقوا عنه دما  .عنه

قيل معناه احلقوا شعره، وقيل معناه ال تقربوه الدم كما كانت الجاهلية تفعلـه،              

   ٠ وا يلطخون رأس الصبي بدم العقيقةألنهم كان

، فسره ابن الجالب تبعا لألصمعي بحلق رأسه  : ١٢٩/ ٣وقال الزرقاني 

ورواه أبو داود بسند صحيح عن الحسن البصري لكن في الطبراني ويماط 

عنه األذى ويحلق رأسه فعطفه عليه فاألولى حمل األذى على ما هو أعم من 

  حلق الرأس 

المراد بالغالم المولود  : ١٩٥/ ٦اشيته على ابن ماجة وقال السندي في ح

ذكرا كان أو أنثى والظاهر أن المراد بالعقيقة هاهنا الشعر أي ينبغي إزالته مع 

إراقة الدم وإليه أشار في قوله وأميطوا عنه األذى أي ذلك الشعر بحلق رأسه 

ل إنها اسم فالحديث يؤيد قول من قال العقيقة اسم لشعر المولود ولعل من قا

لنفس الذبح يقول لما كان وجود الغالم سببا لندب الذبح صار كأن الذبح معه 

  .وهو يستصحبه 

 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب العقيقة باب إماطة األذى عن الصبي في -)٢(

 ) ١٧٩٠٧ ، رقم ٤/٢١٤(أحمد  ووصله ٥١٥٤ ، رقم ٥/٢٠٨٢العقيقة 

، والترمذي ٢٨٣٩اب في العقيقة برقم  وأبو داود في كتاب كتاب األضاحي ب

في المجتبى وصححه، والنسائي  ١٥١٥ برقم ١٧في كتاب األضاحي باب رقم 

في كتاب الذبائح باب ، وابن ماجه  ١٦٤/ ٧كتاب العقيقة باب متى يعق ؟ 

 ٩/٢٩٩ي ، والبيهق) ١٩٦٧ ، رقم ٢/١١١ يوالدارم . ٣١٦٤العقيقة برقم 

 ١٩٠٤٦، رقم 



 ٢٧٦٢

  ٠أعترض عليه بأنه موقوف 

، وأكثر طرقه مرفوع ،     طرق كثيرة   الحديث له   أن  ب: أجيب عنه   

   ، )١(قوي وحجةمرفوع تدل على أن الو،يقوى بعضها بعضا وهي مما 

                                                           

حدثنا هشيم ، : قال ) ٤/١٨(خرجه أحمد :  ورواياته كما يلي  تفصيل طرقة-)١(

 -حدثنا حماد : حدثنا عفان ، قال : قال ) ٤/١٨(وفي . أخبرنا يونس: قال 

وفي . أخبرنا أيوب ، وحبيب ، ويونس ، وقتادة:  قال -يعني ابن سلمة 

 ، عن - يعني ابن زيد -حدثنا حماد : حدثنا يونس ، قال : قال ) ٤/١٨(

حدثنا حماد بن سلمة ، عن : حدثنا يونس ، قال : قال) ٤/١٨(وفيه . مهشا

حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن ابن : قال ) ٤/١٨(وفيه . أيوب ، وقتادة

: حدثنا همام ، قال : حدثنا عفان ، قال : قال ) ٤/١٨(وفيه . عون ، وسعيد

حدثنا  : وقال حجاج: قال   ٥١٥٤ ، رقم ٥/٢٠٨٢ والبخاري . حدثنا قتادة

  وفيه . أخبرنا أيوب، وقتادة ، وهشام ، وحبيب:  قال -  هو ابن سلمة -حماد 

أخبرني ابن وهب ، عن جرير بن حازم ، عن : وقال أصبغ :  ، قال ٥/٢٠٨٢

: أخبرنا محمد بن المثنى ، قال : قال ) ٧/١٦٤(والنسائي . أيوب السختياني

حدثنا أيوب ، وحبيب ، : ل حدثنا حماد بن سلمة ، قا: حدثنا عفان ، قال 

 يونس ، وأيوب ، وحبيب ، وقتادة ، وهشام ، -سبعتهم  .ويونس ، وقتادة

) ٤/١٨(أخرجه أحمد و. عن محمد بن سيرين ، فذكره-وابن عون ، وسعيد 

حدثنا أبو : قال   ٥١٥٤ ، رقم ٥/٢٠٨٢  والبخاري . حدثنا يونس: قال 

 يعني ابن زيد -حدثنا حماد :  قاال - يونس ، وأبو النعمان -كالهما  .النعمان

،  عن أيوب ، عن محمد بن سيرين، عن سلمان بن عامر ، فذكره موقوفا-

عن عاصم ، وهشام ، عن : وقال غير واحد : ٥/٢٠٨٢ وقال البخاري 

-حفصة بنت سيرين ، عن الرباب ، عن سلمان بن عامر الضبي ، عن النبي 

براهيم ، عن ابن سيرين ، عن ورواه يزيد بن إ. -صلى اهللا عليه وسلم

  .سلمان قوله
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   ٠ )٢(وابن عمر  )١(أبى هريرة عن  د شواهوله 

وبالجملة فهذه الطرق يقوى بعضها بعضا والحـديث        :  قال الحافظ 

   )٣(  ٠وال يضره رواية من وقفه، مرفوع 

فهذه طرق كثيرة عن جماعة من الثقات رووه عن         :  وقال األلباني 

وابن سيرين ثقة ال يسأل عن      ،  ابن سيرين عن سلمان بن عامر مرفوعا        

   )٤(٠ فالسند صحيح غاية، مثله 

أمرهم عن   : (  وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا         / ٣

   )٥ (.  ) الغالم شاتان وعن الجارية شاة

                                                           

 ووافقه الذهبي ٠صحيح اإلسناد : وقال  ٧٥٩٣ ، رقم ٤/٢٦٦أخرجه الحاكم  -)١(

رواه البزار ورجاله رجال : ٥٨ / ٤  الزوائد الهيثمي في مجمع، وقال 

ومحمد بن جرير :   فقال ٣٩٦/ ٤ ، وتعقبه األلباني في إرواء الغليل الصحيح

  ٠ أجد له ترجمة بن حازم لم 

 ١ / ١٣٣ / ١ و االوسط ٢ / ١٩٣ / ٣ الكبير  المعجم  أخرجه الطبراني في-)٢(

  ٠وانظر إلى تعليق األلباني عليه في الموضع السابق من اإلرواء 

 ٥٠٦/ ٩ الباري  فتح-)٣(

  ٣٩٦/ ٤إرواء الغليل -)٤(

: ضاحي كتاب األ فيوالترمذي ، ٢٥١ ، ١٥٨ ، ٨٢ ، ٣١/ ٦أحمد أخرجه -)٥(

، كتاب ١٠٥٦/ ٢، وابن ماجة  ١٥١٣، حديث ما جاء في العقيقة باب 

وعبدالرزاق  ، ١٠٥٨وابن حبان رقم ، ٣١٦٣باب العقيقة، حديث : الذبائح

،  ٣٠١/ ٩، والبيهقي  ٤٦٤٨، رقم ١٠٩ -١٠٨/ ٨، وأبو يعلى  ٧٩٥٦

من طريق عبد اهللا بن عثمان بن خيثم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على 

حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن 



 ٢٧٦٤

وحمال ألمره على   :  ، قال الزرقاني     أنه أمر منه    : وجه الداللة   

ألن القاعدة أن األمر إذا لم يصلح حمله على الوجوب حمل           ؛  االستحباب  

  )١( ٠على الندب 

                                                                                                                                  

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرهم عن الغالم شاتان متكافئتان وعن 

  .الجارية شاة

  : وله طريق آخر عن عائشة ،حديث حسن صحيح: قال الترمذي

 نذرت :، من طريق عطاء عن أم كرز وأبي كرز قاال٢٣٨/ ٤أخرجه الحاكم 

امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا 

ال بل السنة أفضل عن الغالم شاتان : جزورا فقالت عائشة رضي اهللا عنها

مكافأتان وعن الجارية شاة تقطع جدوال وال يكسر لها عظم فيأكل ويطعم 

إن لم يكن ففي ويتصدق وليكن ذاك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر ف

 ، وأعله األلباني صحيح اإلسناد ووافقه الذهبي: وقال الحاكم .إحدى وعشرين

، قطع جدوال ( قوله فالظاهر أن :  بعلتين ثم قال : ٣٩٥/ ٤في إرواء الغليل 

  ٠ مدرج من قول عطاء ) وال يكسر لها عظم 

ة سمعت ابن أبى مليك: عن عبد الجبار بن ورد المكي : وله طريق أخرى 

: يا أم المؤمنين : نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غالم فقيل لعائشة : يقول 

معاذ اهللا ولكن ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عقي عنه جزورا فقالت 

، قال والبيهقي  ) ٤٥٧ / ١( أخرجه الطحاوي . شاتان مكافئتان : وسلم 

ثقات رجال الشيخين إسناده حسن رجاله :  ٣٩٠/ ٤األلباني في إرواء الغليل 

: ثقة قال البخاري ) : ( الضعفاء ( غير عبد الجبار هذا قال الذهبي في 

) صدوق يهم ) : ( التقريب ( وقال الحافظ في ) . يخالف في بعض حديثه 

   ٠ ٢٧٢٠وذكر لها طريقا آخر صحيحا في السلسلة الصحيحة برقم 

   ١٣٠/ ٣  شرح الزرقاني -)١(
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وصححه الحاكم ووافقـه    ) حديث حسن صحيح    : ( وقال الترمذي   

وإسناده صـحيح علـى     : الذهبي وصححه  وابن الملقن ، وقال األلباني         

وابـن  أسماء بنت يزيـد     و، وله شاهد من حديث أبي هريرة         شرط مسلم 

  )١( ٠عباس 

                                                           

، ١٢٣٣ كشف، رقم -٧٣ -٧٢/ ٢خرجه البزار  فقد أ:ةأما حديث أبي هرير -)١(

، من طريق أبي حفص الشاعر عن أبيه عن ٣٠٢ - ٣٠١/ ٩والبيهقي 

إن اليهود : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: األعرج عن أبي هريرة قال

 -الشك منه أو من ابنه-تعق عن الغالم كبشا وال تعق عن الجارية أو تذبح 

ال نعلمه عن : قال البزار" . الغالم كبشين وعن الجارية كبشافعقوا واذبحوا عن

/ ٤" مجمع الزوائد"األعرج عن أبي هريرة إال بهذا اإلسناد وذكره الهيثمي في 

رواه البزار من رواية أبي حفص الشاعر عن أبيه ولم أجد من : ، وقال٦١

  .ترجمها

قال  ) ٤٥٦ / ٦( أخرجه أحمد  فقد أسماء بنت يزيد مرفوعاوأما حديث 

) المجمع ( وأورده الهيثمي في . بإسناد صحيح  ٣٩٣/ ٤األلباني في اإلرواء 

رواه أحمد : ( ثم قال . . . ) العقيقة حق على الغالم : ( بلفظ  ) ٥٧ / ٤( 

  )والطبراني في الكبير ورجاله محتج بهم 

 كشف، من طريق عمران -٧٣/ ٢أخرجه البزار  فقد : وأما حديث ابن عباس

يينة عن يزيد بن أبي زياد عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى اهللا بن ع

/ ٤وذكره الهيثمي " . للغالم عقيقتان وللجارية عقيقة: "عليه وسلم أنه قال

وفيه عمران بن عيينة وثقه " الكبير"رواه البزار والطبراني في : ، وقال٦١

أخرجه  .ابن معين وابن حبان وفيه ضعف وله طريق آخر عن ابن عباس

/ ٤ قال األلباني في إرواء الغليل .٤٥٨/ ١ شرح معاني اآلثار"الطحاوي في 

 والسلسلة ٣٣٣/ ٩ البدر المنير :  وانظر ٠ بسند جيد في الشواهد :  ٣٩٢

  ٢٧٢٠الصحيحة برقم 



 ٢٧٦٦

سمعت رسول  : رضي اهللا عنها قالت      )١(وعن أم كُرز الكعبية     / ٤

  وعن الجارية ،  )٢( عن الغالم شاتان مكافئتان:( يقول   اهللا 

    . )٣ ()شاة 

                                                           

أم كرز الخزاعية ثم الكعبية المكية أسلمت يوم الحديبية والنبي صلى اهللا عليه -)١(

روى عنها عطاء  دنه فأسلمت ولها حديث في العقيقةو سلم يقسم لحوم ب

 ١٤٥٧/ ١أسد الغابة  .ومجاهد وسباع بن ثابت وحبيبة بنت ميسرة

    ٢٨٦/ ٨ اإلصابة ١٣٤/ ٢االستيعاب 

: سمعت أحمد بن حنبل رحمه اهللا يقول :  ) ٢٨٣٤ ( قال أبو داود: مكافئتان -)٢(

وقد فسره أبو عبيد قريبا : بي مستويتان أو مقاربتان ، قال الخطا: مكافئتان 

شاتين مسنتين : التكافؤ في السن ، يريد : من هذا ، إال أن المراد بذلك 

تجوزان في الضحايا ، ال تكون إحداهما مسنة ، واألخرى غير مسنة ، 

مساويه ، : بكسر الفاء ، كافأه يكافئه فهو مكافئه ، أي » مكافئتان«: واللفظة

بالفتح ، وكل من ساوى شيئا حتى » مكافأتان «:والمحدثون يقولون : قال 

  .يكون مثله فقد كافأه

قال ابن األثير تذبح إحداهما مقابل األخرى ، : وقال بعضهم في تفسير الحديث 

شاتان قد سوي بينهما ، أي شاتان مساوي : وأرى الفتح أولى ، فإنه يريد : 

تاج أن يذكر أي شيء أنهما مساويتان ، فيح: بينهما ، وأما بالكسر ، فمعناه 

كان الكسر هو الوجه ، فأما حيث حذف » متكافئتان «:ساويا ، إنما لو قال

   .التاء فالفتح الوجه ، واهللا أعلم

 ، ٢٩٣/ ٢ ، غريب الحديث البن الجوزي ١٠٢/ ٢غريب الحديث ألبي عبيد 

 ، جامع األصول ٢٦٧، ١١/ ٣الفائق في غريب الحديث واألثر للزمخشري 

٥٠١/ ٧  

وأبو داود في كتاب األضاحي باب في العقيقة برقم  ،   ٦/٤٢٢ أحمد أخرجه -)٣(

 ١٥١٦في كتاب األضاحي باب  ما جاء في العقيقة برقم ، والترمذي  ٢٨٣٤

، وابن ١٦٥/ ٧في المجتبى كتاب العقيقة باب العقيقة عن الغالم  ، والنسائي 



 ٢٧٦٧

 ضـعفه وأعـل     ابن القطان وقد بين   بأنه ضعيف   : عترض عليه   ا

  ، طرقه 

   )١( .وقال أبو داود وهم فيه ابن عيينة 

 )٢( ،   تلك العلل ومنها ما ليس فيه     ،  بأن طرقه كثيرة    : أجيب عنه   و

صـحيح  : وقال الحـاكم   ،    حسن صحيح  :قال   صححه ، و   الترمذيولذا ف 

                                                                                                                                  

، رقم ٣٢٧/ ٤لرزاق وعبد ا ٣١٦٢في كتاب الذبائح باب العقيقة برقم ماجه 

 وفي  موارد، -١٠٦٠، وابن حبان ٣٤٦، رقم ١٦٧/ ١، والحميدي ٧٩٥٣

شرح معاني "، والطحاوي في ٣٠١/ ٩والبيهقي  ٢٧٧/ ١٢طبعة الرسالة 

سمعت رسول اهللا : ، من طريق حبيبة بنت ميسرة عنها قالت٤٥٧/ ١" اآلثار

" وعن الجارية شاةعن الغالم شاتان مكافئتان : "صلى اهللا عليه وسلم يقول

   ٠ ٢٧٧/ ٩ وصححه ابن حبان.

، ٢٨٣٥باب في العقيقة، حديث : ، كتاب الضحايا٢٧٥/ ٣وأخرجه أبو داود 

باب العقيقة عن الغالم وعن الجارية، : ، كتاب العقيقة١٦٥/ ٧والنسائي 

باب األذان في أذن المولود، حديث : ، كتاب األضاحي٩٨/ ٤والترمذي 

، ٣١٦٢باب العقيقة، حديث : ، كتاب الذبائح١٠٥٦/ ٢، وابن ماجة ١٥١٦

/ ٢، والدارمي ٢٣٧/ ٨، وابن أبي شيبة ٧٩٥٤، رقم ٣٢٨/ ٤وعبد الرزاق 

  ٣٠/ ٩، والبيهقي ٢٣٧/ ٤، والحاكم ١٦٦/ ١، والحميدي ٨٦

  ٢٨٣٤  سنن أبي داود  ٥٨٦/ ٤ بيان الوهم واإليهام -)١(

وفي . نا عبد الرزاقحدث: قال ) ٦/٤٢٢(أخرجه أحمد : تفصيل طرقه -)٢(

حدثنا الحسن : قال ) ١٥١٦(والترمذي . حدثنا محمد بن بكر: قال ) ٦/٤٢٢(

  .حدثنا عبد الرزاق: قال . بن علي الخالل

قال . أخبرنا ابن جريج:  قاال - عبد الرزاق ، ومحمد بن بكر -كالهما 

ن أخبرني عبيد اهللا بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت ، عن محمد بن ثابت ب:

  .سباع ، فذكره



 ٢٧٦٨

                                                                                                                                  

حدثنا : قال ) ١٩٧٤(والدارمي . حدثنا سفيان: قال ) ٣٤٥(أخرجه الحميدي و

حدثنا : قال ) ٢٨٣٦(وأبو داود . حدثنا حماد بن زيد: قال . عمرو بن عون

قال . أخبرنا قتيبة: قال ) ٧/١٦٥(والنسائي . حدثنا حماد بن زيد: قال . مسدد

حدثنا : قال . حدثنا يحيى: قال . ن عليوأخبرنا عمرو ب) ح. (حدثنا سفيان: 

  .ابن جريج

 عن عبيد اهللا بن أبي يزيد - سفيان ، وحماد بن زيد ، وابن جريج -ثالثتهم 

  .»محمد بن ثابت بن سباع«: ليس فيه . ، عن سباع بن ثابت ، فذكره

 -صلى اهللا عليه وسلم-أتيت النبي «: زاد في رواية قتيبة عند النسائي 

  .الحديث» ...أله عن لحوم الهدي فسمعته يقولبالحديبية أس

: قال ) ٣١٦٢(وابن ماجة . حدثنا مسدد: قال ) ٢٨٣٥(وأخرجه أبو داود 

  .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وهشام بن عمار

 عن سفيان بن - مسدد ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وهشام بن عمار -ثالثتهم 

  .بيه ، عن سباع بن ثابت ، فذكرهعيينة ، عن عبيد اهللا بن أبي يزيد ، عن أ

 -صلى اهللا عليه وسلم- وعن حبيبة بنت ميسرة ، عن أم كرز ، أن رسول اهللا -

  .»عن الغالم شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة«:قال 

. حدثنا عمرو بن دينار: قال . حدثنا سفيان: قال ) ٣٤٦(أخرجه الحميدي 

وفي .  ، عن ابن جريجحدثنا يحيى بن سعيد: قال ) ٦/٤٢٢(وأحمد 

: قال . وعبد الرزاق) ح. (حدثنا حجاج ، عن ابن جريج: قال ) ٦/٤٢٢(

حدثنا سفيان : قال . حدثنا مسدد: قال ) ٢٨٣٤(وأبو داود . أخبرنا ابن جريج

. أخبرنا عبيد اهللا بن سعيد: قال ) ٧/١٦٥(والنسائي . ، عن عمرو بن دينار

  .قال عمرو: قال . حدثنا سفيان: قال 

 عن عطاء بن رباح ، عن حبيبة - عمرو بن دينار ، وابن جريج -كالهما 

  .بنت ميسرة ، فذكرته

أخبرنا منصور ، عن : قال . حدثنا هشيم: قال ) ٦/٤٢٢(أخرجه أحمد و

في رواية  .»حبيبة«ليس فيه . عطاء ، عن أم كرز الكعبية الخثعمية ، فذكره

  .»أم بني كرز الكعبية«: ابن جريج 



 ٢٧٦٩

ووافقه شعيب األرنـاؤوط ،     وصححه ابن حبان     ،   اإلسناد ووافقه الذهبي  

وإسناده صحيح  : وصححه ابن الملقن ، وقال األلباني عن اسناد النسائي          

   ٠ )١ (على شرط مسلم

صـحيح رواه أبـو داود والترمـذي         حديث ام كرز  : قال النووي   

، هكـذا قالـه     ،   الترمذي هو حديث صحيح      وقال،  والنسائي وابن ماجه    

فلعله اعتضد عنده   ،  وقد ضعفه االكثرون    ،  وفي اسناده عبيد اهللا بن يزبد       

، وقد صح هذا المتن من رواية عائشة رواه الترمذي وغيـره     ،  فصححه  

   ٠ )٢( قال الترمذي حديث حسن صحيح

ينة ال أدري من أين قال هذا أبو داود وابن عي         : وقال ابن عبدالبر    

  )٣(٠ حافظ وقد زاد في اإلسناد

عق عـن    عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا  / ٥

    )٤ (.الحسن والحسين

                                                                                                                                  

صلى اهللا عليه -ء وطاوس ، ومجاهد ، عن أم كرز ، أن رسول اهللا وعن عطا

  .»في الغالم شاتان مكافأتان ، وفي الجارية شاة« : قال - وسلم

حدثنا عفان : أخبرنا أحمد بن سليمان ، قال : قال ) ٧/١٦٤(أخرجه النسائي 

س ومجاهد ، وحدثنا حماد ، عن قيس بن سعد ، عن عطاء وطاو: ، قال 

  .عزا الحافظ حديثها للطحاوي وابن حبان في صحيحه و ،.فذكروه

  ٣٨٩/ ٤إرواء الغليل ٢٧٧/ ٩  ، البدر المنير ١٢٨/ ١٢ابن حبان  صحيح -)١(

   ٤٠٧/ ٨ المجموع -)٢(

    ٤٢٨/ ٢ التمهيد -)٣(

باب في العقيقة، حديث :  كتاب الضحايا في  )٢٨٤١( أبو داود  أخرجه -)٤(

من  عن الجارية كم يعق باب : كتاب العقيقة،  ١٦٦/ ٧، والنسائي  ٢٨٤١



 ٢٧٧٠

                                                                                                                                  

من طريق محمد بن عمر  ) ٩١١( طريق عبد الوارث، وابن الجارود، 

  . به كالهما عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس. العقدي

  :للحديث طرق عن عكرمة عن ابن عباس

باب في : ، كتاب األشربة٢٦٢ - ٢٦١/ ٣أخرجه أبو داود : الطريق األول

، والطحاوي في ٩١٢، ٩١١، وابن الجارود رقم ٢٨٤١ديث العقيقة، ح

، وعبد ١٥١/ ٢" أخبار أصبهان"، وأبو نعيم في ٤٥٧/ ١" مشكل اآلثار"

، من ١٥١/ ١٠" تاريخ بغداد"، والخطيب في ٧٨٦٢، رقم ٣٣٠/ ٤الرزاق 

طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  . كبشا كبشاعق عن الحسن والحسين

" مشيخته"، وابن طهمان في ١٦٦ -١٦٥/ ٧أخرجه النسائي : الطريق الثاني

: ، من طريق عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال٥٣، رقم ١٠٩ص 

  .عق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الحسن والحسين بكبشين كبشين

يعلى بن ، من طريق ١١٦/ ٧" الحلية"أخرجه أبو نعيم في : الطريق الثالث

عبيد عن أيوب عن سفيان عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى اهللا 

  .عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا

   .تفرد بروايته موصوال عن الثوري يعلى عن أيوب: قال أبو نعيم

يالحظ القارئ الكريم أن ) : فائدة (  : ٣٨٤/ ٤قال األلباني في إرواء الغليل 

ت فيما عق به صلى اهللا عليه وسلم عن الحسن والحسين الروايات اختلف

رضي اهللا عنهما ففي بعضها أنه كبش واحد عن كل منهما وفي أخرى أنه 

؛  االخذ به واالعتماد عليه يوأرى أن هذا الثاني هو الذي ينبغ. كبشان 

أنها تضمنت زيادة على ما قبلها وزيادة الثقة مقبولة ال : االول : مرين أل

إنها : واالخر . ا جاءت من طرق مختلفة المخارج كما هو الشأن هنا سيما إذ

توافق االحاديث االخرى القولية في الباب والتي توجب العق عن الذكر بشاتين 

 كما يأتي بيان قريبا بعد حديث ان شاء اهللا تعالى



 ٢٧٧١

إنما يـدل علـى     ،   لها ال يدل على الوجوب        فعله: وجه الداللة   

ــتحباب    . )١(االســـــــــــــــــــــــــــ

  

                                                           

  ٤٢  تحفة المودود ص-)١(



 ٢٧٧٢

 

   ٠ ، ووافقه ابن التركمانيرجح إرسالهأبا حاتم بأن : عترض عليه ا
)١(  

  : عنه  أجيب

الموصول ال يعل بالمرسل مادام الموصول بإسناد صحيح        بأن  / أ  

، ت لهذه العلة من صححه من األئمـة          ولذلك لم يلتف    ، كما هو الحال هنا   

وابن والعراقي   والنووي  وعبد الحق   , وابن الجارود , ابن خزيمة : ومنهم  

: ادي  وقال ابن عبـداله     ، دقيق العيد وابن الملقن وابن السكن وابن حجر       

  )٢( ٠ووافقه األلباني، اسناده على شرط البخاري 

                                                           

لت أبي عن حديث رواه سأ ) "١٦٣١ / ٤٩ / ٢" ( العلل"قال ابن أبي حاتم في -)١(

عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى اهللا عليه 

حدثنا أبو معمر، . هذا وهم: وسلم عق عن الحسن والحسين كبشين؟ قال أبي

وابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن . رواه وهيب. عن عبد الوارث هكذا

وبنحو : قلت".  وهذا مرسل أصح:قال أبي. النبي صلى اهللا عليه وسلم مرسل

   ٠ )٩١٢" ( المنتقى"ما قال أبو حاتم قال ابن الجارود في 

قد اضطرب فيه على عكرمة  : ٣٠٢/ ٩قال ابن التركماني في الجوهر النقي 

 أن ابا حاتم قال روى عن عكرمة عن النبي صلى اهللا - احدهما - من وجهين 

النسائي اخرج من حديث قتادة  أن - الثاني - عليه وسلم مرسال وهو االصح 

عن عكرمة عن ابن عباس انه عليه السالم عق عن الحسن والحسين بكبشين 

 كبشين

 تلخيص ٣٤٠/ ٩ البدر المنير ٢٠٢/ ٥ طرح التثريب ٤٠٧/ ٨ المجموع -)٢(

 ٣٨٤/ ٤ إرواء الغليل ٤٢٠/ ١ المحرر ٣٦٣/ ٤الحبير 



 ٢٧٧٣

  )١( ٠أن له شواهد كثيرة يبلغ بها درجة االحتجاج / ب 

جعلهـا    علقهـا بالمحبـة و       الندب أن النبي    مما يدل على     / ٧

فقد جـاء    لرغبة المسلم واختياره ، وما كان سبيله كذلك ال يكون واجباً ،           

  سئل النبي   :  أبيه عن جده قال      عنفي الحديث عن عمرو بن شعيب       

مـن  :( وقال  ،  كأنه كره االسم    ) ال يحب اهللا العقوق     :( عن العقيقة فقال    

   )٢ ().ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك 

وفي جعل ذلك موكوال إلى محبته مع    : قال الزرقاني   : وجه الداللة   

   )٣( ٠ تسميته نسكا إشارة إلى االستحباب

ألن ؛  دليل على أن العقيقة ليـست بواجبـة         فيه  : بر  قال ابن عبدال  

  )٤ (.  الواجب ال يقال فيه من أحب فليفعله

  : عترض عليه ا

   ٠بعدم التسليم بصحته / ١

                                                           

وعلي بن أبي طالب ،  له شواهد من حديث عائشة وبريدة وأنس وجابر -)١(

 تلخيص الحبير ٤٠٧/ ٨المجموع : نظر ا ٠صحح النووي واأللباني أكثرها 

 ٣٨٤/ ٤  إرواء الغليل ٣٦٣/ ٤

  )٢٨٤١( أبو داود ، و) ٢/١٩٣(، ) ٢/١٨٧(، ) ٢/١٨٢(  أخرجه أحمد -)٢(

، ١٦٢/ ٧، والنسائي  ٢٨٤٢باب في العقيقة، حديث :  كتاب الضحايافي 

 ، ٣٠٠/ ٩ والبيهقي ٢٣٨ ، ٢٣٦/ ٤ والحاكم ، فاتحته  فيكتاب العقيقة

    ٢٣٨/ ٨ وابن أبي شيبة ٧٩٩١ برقم ٢٥٤/ ٤ ، وعبدالرزاق ٣١٢

   ١٢٨/ ٣  شرح الزرقاني -)٣(

   ٤٢٤/ ٢  التمهيد -)٤(



 ٢٧٧٤

؛ ألن   وهذا صحيفة، ولو صح لكان حجة لنا عليهم       : قال ابن حزم    

 -فيه إيجاب ذلك على الغالم والجارية، وأن ذلك يلزم األب إال أن يـشأ               

 ص الخبر ومقتضاه، فهي كالزكاة، وزكاة الفطر في هذا وال فـرق           هذا ن 

١(٠(  

زيد بن أسـلم   " ابن عيينة عن  "روى هذا الحديث    : قال ابن عبدالبر    

ضمرة، عن أبيه أو عن عمه هكذا على الشك والقول          " بني"عن رجل من    

في ذلك قول مالك وال أعلمه روى معنى هذا الحديث عن النبي صلى اهللا              

إال من هذا الوجه ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن            "م  عليه وسل 

واختلف فيه على عمرو بن شـعيب       " جده عن النبي صلى اهللا عليه وسلم      

   )٢ (.أيضا

 ، )٣(عنه بأن له طرقا كثيرة أجيب 

                                                           

    ٢٤١/ ٦  المحلى -)١(

  ٢٥٤/ ٤ ومن أحسن أسانيد حديثه ما ذكره عبد الرزاق :   ثم قال -)٢(

اود بن قيس قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن أخبرنا د: قال

 سئل النبي صلى اهللا عليه وسلم عن العقيقة فقال ال أحب العقوق" جده قال 

  ٤٢٠/ ٢التمهيد 

) ٢/١٨٧(و) ٦٧١٣) (٢/١٨٢(أخرجه أحمد :   تفصيل طرقه -)٣(

. حدثنا وكيع: قال ) ٦٨٢٢) (٢/١٩٣(وفي . ثنا عبد الرزاق: قال ) ٦٧٥٩(

حدثنا عبد : قال . حدثنا محمد بن سليمان األنباري: قال ) ٢٨٤٢(و داود وأب

حدثنا أحمد بن : قال ) ٧/١٦٢(والنسائي . - يعني ابن عمرو -الملك 

  .حدثنا أبو نعيم: سليمان ، قال 



 ٢٧٧٥

،  )٢( والبيهقـي     )١(الحاكم ووافقه الـذهبي     قد قواه جمع منهم     ولذا  

  ، )٣(وأقره النووي 

  

  

   )٣( ٠واألرناؤوطان ،  )٢( واأللباني  ، )١(وابن حجر 

                                                                                                                                  

 عن داود بن - عبد الرزاق ، ووكيع ، وعبد الملك ، وأبو نعيم -أربعتهم 

  . عن أبيه ، فذكرهقيس الفراء ، عن عمرو بن شعيب،

في رواية عبد الملك بن عمرو ، عن داود ، عن عمرو بن شعيب ، عن و

  .أراه عن جده. أبيه

حدثنا داود بن قيس ، : حدثنا القعنبي ، قال : قال ) ٢٨٤٢(أخرجه أبو داود و

  . به مرسال-صلى اهللا عليه وسلم-عن عمرو بن شعيب ، أن النبي 

أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق ، : قال ) ٧/١٦٨(أخرجه النسائي و

حدثنا داود بن : حدثنا عبيد اهللا بن عبد المجيد أبو علي الحنفي ، قال: قال

سمعت عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو ، عن : قيس ، قال

... حق: قال . يا رسول اهللا ، الفرع: قالوا «أبيه ، عن أبيه وزيد بن أسلم 

    .يس فيه العقيقةول. مرسال» الحديث

(   مسند أحمد ٥٠٢/ ٧ جامع األصول ١٦٥٥السلسلة الصحيحة رقم : أنظر 

   ٣٢١/ ١١) الرسالة 

    ، ٢٣٨ ، ٢٣٦/ ٤  مستدرك الحاكم -)١(

  ٠إذا انضم هذا إلى األول قويا :  وقال ٣١٢ ، ٣٠٠/ ٩  والبيهقي -)٢(

   ٤٠٧/ ٨  المجموع -)٣(



 ٢٧٧٦

علـق األمـر    : قال الشيرازي    ) فأحب أن ينسك    ( :  قوله  / ٢

    ٠ )٤(على المحبة فدل على أنها ال تجب 

من ولد له ولد فأحب أن ينـسك عنـه           : ( قوله  : الباجي  قال  و

ألنه علق ذلـك باختيـار أبـي     ؛  يقتضي أن العقيقة غير واجبة      ) فليفعل  

  )٥(٠ ودالمول

ألن ؛  دليل على أن العقيقة ليـست بواجبـة         فيه  : قال ابن عبدالبر    

  )٦ (.  الواجب ال يقال فيه من أحب فليفعله

وهـذا ينفـي    : واستدل به الحنفية على نفي السنية ، قال الكاساني          

وهذا ،  ألنه عليه الصالة والسالم علق العق بالمشيئة          ؛    كون العقيقة سنة  

   )١( ٠  عز شأنه أعلمإمارة اإلباحة واهللا

                                                                                                                                  

يد بن منصور عن سفيان عن زيد بن أسلم عن في رواية سع:   قال ابن حجر -)١(

رجل من بني ضمرة عن عمه سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسأل 

عن العقيقة وهو على المنبر بعرفة فذكره وله شاهد من حديث عمرو بن 

شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود ويقوى أحد الحديثين باآلخر قال أبو 

 عن هذين قلت وقد أخرجه البزار وأبو الشيخ في عمر ال أعلمه مرفوعا إال

   ٥٠٢/ ٩ فتح الباري ٠  العقيقة من حديث أبي سعيد

   ١٦٥٥:   السلسلة الصحيحة  رقم -)٢(

   ٣٢١/ ١١) الرسالة (   مسند أحمد ٥٠٢/ ٧  جامع األصول -)٣(

    ٤٣٨/ ١ المهذب -)٤(

    ١٤٢/ ٣ المنتقى شرح الموطأ -)٥(

   ٤٢٤/ ٢  التمهيد -)٦(



 ٢٧٧٧

  : أجيب عنه 

ال يخفى أن المشيئة تنفـي الفرضـية دون         :  علي القاري قال  / أ  

ــسنية     )٢(، الـــــــــــــــــــــــــــــ

 قـال  :( قالـت  عنهـا  اهللا رضي سلمة أم حديثهذا الحديث نظير    : ب  

 أن أحـدكم  وأراد العشر دخلت إذا : - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول

  وفــي لفــظ )٣ ( )  شــيئاً وبــشره شــعره مــن يمــس فــال يــضحي

إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فال يأخـذن شـعرا وال              ( 

ــرا  ــن ظفـــــ ــظ ) يقلمـــــ ــي لفـــــ   وفـــــ

إذا رأيتم هالل ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شـعره             ( 

  )٤( ) وأظفاره

 التـضحية  أن دليـل  هذا :فقال   الشافعي اإلمامبينه  : وجه الداللة   

 فجعلـه  ، ) وأراد ( - وسـلم  عليـه  اهللا صلى - ولهلق ، بواجبة ليست

   - وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  - لقـال  واجباً كان ولو إرادته إلى مفوضاً

                                                                                                                                  

  ٢٩٨/ ٦  بدائع الصنائع -)١(

   ١٦٦/ ٥  مرقاة المفاتيح -)٢(

 أخرجه بهذه األلفاظ كلها مسلم في كتاب األضاحي باب نهي من دخل عليه -)٣(

عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ من شغره أو أظفاره شيئا برقم 

١٩٧٧  

ر ذي الحجة وهو  أخرجه مسلم في كتاب األضاحي باب نهي من دخل عليه عش-)٤(

  ١٩٧٧يريد التضحية أن يأخذ من شغره أو أظفاره شيئا برقم 



 ٢٧٧٨

، فكذلك يقال في العقيقة       )١(  )يضحي حتى وبشره شعره من يمس فال( 

٠  

وفي جعل ذلك موكوال إلى محبته مع تسميته نسكا         : قال الزرقاني   

   )٢( ٠ إشارة إلى االستحباب

ألن ؛  دليل على أن العقيقة ليـست بواجبـة         فيه  : قال ابن عبدالبر    

   )٣ (.  الواجب ال يقال فيه من أحب فليفعله

  :عترض عليه من وجهين ا

النسيكة ، وهي  من قصد  )  فأحب أن ينسك     ( قوله  أن معنى   / ١

نه لـيس المـراد بـه       إ: صاحب الهداية   قال  ، )٤(التي هي واجبة  العقيقة  

 من قصد مـنكم أن    : فكأنه قال   ،  بل القصد   ،  ين الترك والفعل    التخيير ب 

أحب أن يصلي   من  : وهذا ال يدل على نفي الوجوب كما في قوله          ،   يعق

ــأ    ، فليتوضــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٥( ٠) إذا  أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل  ( وكقوله 

                                                           

  ٣٥٠/ ٢األم -)١(

   ١٢٨/ ٣  شرح الزرقاني -)٢(

   ٤٢٤/ ٢  التمهيد -)٣(

    ٥٢٢ / ٩الهداية مع فتح القدير -)٤(

   ٥٧٩/ ٢   ٨٤٤  أخرجه مسلم في كتاب الجمعة في المقدمة برقم -)٥(



 ٢٧٧٩

على اإلرادة على أنهـا     هنا  لم يدل تعليق الجمعة     أنه  : وجه الداللة   

  )١( ٠العقيقة جبة ، كذلك غير وا

، ليس المراد بقوله من أحب التخيير والتعليق على المشيئة          وعليه ف 

،  فال يكون له داللة على نفـي الوجـوب           ذوحينئ،  بل المراد به القصد     

   ٠ فضال عن نفي السنية أو االستحباب

إنما علق باإلرادة الغسل دون الجمعة ، والغـسل         بأنه  : أجيب عنه   

   )٢( ٠ العقيقةفكذلك ،ليس بواجب 

فإن الواجب ال يوكل إلـى      ،  وهذا كالم مجمل    : ل شيخ اإلسالم    اق

؛  بل قد يعلق الواجـب بالـشرط         ،إن شئت فافعله    :  فيقال   ،إرادة العبد   

المائدة } إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا      { : كقوله  . لبيان حكم من األحكام     

إذا أردت القراءة فاسـتعذ     : وا  إذا أردتم القيام وقدر   : وقد قدروا فيه    ) ٦(

إن هو إال ذكر    { : وقد قال   ،  والطهارة واجبة والقراءة في الصالة واجبة       

ومـشيئة  )  ٣٨ / ٣٧( التكوير  } لمن شاء منكم أن يستقيم      } { للعالمين  

وإنمـا  ، وأيضا فليس كل أحد يجب عليه أن يـضحي       . االستقامة واجبة   

من أراد الحج   { : كما قال   . ضحي  تجب على القادر فهو الذي يريد أن ي       

والحج فرض علـى     )٣(} فليتعجل فإنه قد تضل الضالة وتعرض الحاجة        

                                                           

 ٧٢ / ١٥الحاوي للماوردي -)١(

 ٧٢ / ١٥الحاوي للماوردي -)٢(

والبيهقي  ) ٢٨٨٣( وابن ماجه    ) ٣٥٥ ،   ٣٢٣ ،   ٢١٤ / ١(  أخرجه أحمد    -)٣(

 / ٤( و   ) ٢٣٢ / ١) ( الموضـح   ( والخطيب في    ) ١١٤ / ١( وأبو نعيم   

 ، وصحيح سنن    ٩٩٠ ، واالرواء    ٩٩٠وحسنه  األلباني في المشكاة       ) ٣٤٠

  ١٥٢٢أبي داود 



 ٢٧٨٠

 مـن أراد الحـج    { : كقوله  } من أراد أن يضحي     { : فقوله  . المستطيع  

ووجوبها حينئذ مشروط بأن يقدر عليها فاضال عن حوائجـه          } فليتعجل  

   . )١(كصدقة الفطر . األصلية 

وبالنظر في الدليل واالعتراض عليه يتـضح قـوة         : قال الباحث   

   ٠الدليل وسالمته 

   ٠واحتجوا أيضاً باإلجماع على أنها سنة / ٨

   )٢(٠ وهي من األمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا : قال مالك 

فال ينبغي تركها وفيه رد على من زعم نـسخها          :  قال الزرقاني   

ها الـصحابة فمـن بعـدهم       ومن زعم أنها بدعة إذ لو نسخت ما عمل ب         

   )٣( ٠ بالمدينة

أدركت الناس وما يدعون العقيقـة  : وقال يحيى االنصاري التابعي  

   )٤(٠عن الغالم والجارية 

 صـلى اهللا    -في العقيقة عن النبـي       : أحمد بن حنبل    وقال اإلمام   

   )٥( ٠  أحاديث مسنده وعن أصحابه وعن التابعين -عليه وسلم 

                                                           

   ١٦٣ / ٢٣ الفتاوى  مجموع-)١(

  ٥٠١/ ٢  برواية الليثي الموطأ  -)٢(

   ١٣٠/ ٣  شرح الزرقاني -)٣(

   ٢٠٦/ ٥  طرح التثريب ٤٣٠/ ٨  المجموع -)٤(

  ١٣/٤١١تاريخ بغداد    -)٥(



 ٢٧٨١

لدليل عليه االخبار الثابتة عن رسول اهللا صلى        ا: قال ابن المنذر    و

قالوا وهو أمـر معمـول بـه        ،  اهللا عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين       

 ،وآخرون من أهل يكثر عـددهم       :  وقال أيضا    ٠بالحجاز قديما وحديثا    

وانتشر عمل ذلك في عامة بلدان المسلمين متبعين في ذلك ما سنه            : قال  

عليه وسلم قال وإذا كان كذلك لم يضر السنة من          لهم رسول اهللا صلى اهللا      

   )١( ٠ خالفها وعدل عنها هذا

العقيقة من أمر الناس    : واإلجماع ، قال أبو الزناد      : قال ابن قدامة    

    )٢(  ٠كانوا يكرهون تركه 

  وقول أبي الزناد من أمر الناس تفيد أن العقيقة متروكة لرغبتهم            

ة لما تركوها كما أن ترك الواجب يكون لم يوجبها الشارع ولو كانت واجب

   )٣ (.حراماً وليس مكروهاً فقط 

   )٤(ألنه إراقة دم من غير جناية وال نذر فلم يجب كاألضحية / ٩

 ألن اإلطعام على النكاح سنة ، والولد مقصود به ، والفـرح             / ١٠

   ٠ )٥(به أشد ، فكان أولى باستحباب اإلطعام له 

                                                           

   ٢٠٦/ ٥  طرح التثريب ٤٣٠/ ٨  المجموع -)١(

   ٣٩٥ / ١٣ المغني ٤٢٦/ ٢  التمهيد -)٢(

  يقة ص   المفصل في أحكام العق-)٣(

   ٣/١٢٧  وانظر شرح الزرقاني ٤٠٩ / ٨ المجموع ٤٣٨/ ١  المهذب -)٤(

   ٨٦٥ / ٦ رؤوس المسائل للعكبري ٤٦٤/ ٤  البيان -)٥(



 ٢٧٨٢

ور ، فلم يكن واجبا بالشرع ، كالوليمة وألنه إطعام لحادث سر/ ١١
)٠ )١   

 وألنه لو كان واجبا لوجب تفريق لحمها على ذوي الحاجـات        /١٢

كالهدي والكفارات فلما لم يجب ذلك ، دل على أنها ال تجب ، كشاة اللحم               
)٠  )٢   

ألنه لو كانت مباحة لم يفرق بين الغالم وبين الجارية ؛ ألنـه   / ١٣

   )٣( ٠جارية بشاتين ، فعلم أن المراد به االستحباب يجوز أن يتطوع عن ال

لو كانت واجبة لكان وجوبها معلوماً من الدين ألن ذلك ممـا            / ١٤

يبين وجوبها لألمة  تدعو الحاجة إليه ، وتعم به البلوى فكان رسول اهللا    

ـ           . )٤( ه الحجـة ، وينقطـع معـه العـذر           بياناً عامـاً كافيـاً تقـوم ب

  

 

  

                                                           

   ٣٩٥/ ١٣ المغني ٤٦٥/ ٤  البيان -)١(

   ٤٦٤/ ٤  البيان -)٢(

     ٨٦٥ / ٦رؤوس المسائل للعكبري -)٣(

   ٤٥  المفصل في أحكام العقيقة ص -)٤(



 ٢٧٨٣

 

  :بمـا يلـي      -القـائلون بـالوجوب      وهم   - : ثاني  أدلة القول ال  

   )١() .كل غالم رهينة بعقيقته (  :  قال  أن النبي  حديث سمرة  / ١

، المعنى العقيقة الزمة ال بد منهـا        : قال الموجبون   : وجه الداللة   

   )٢( ٠ فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن

   )٣( ٠  ما قد دل على وجوب ذبحهاوفي ذلك: قال الطحاوي 

وذلك أن ظاهر حديث سمرة وهو قول النبي عليه         : وقال ابن رشد    

كل غالم مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سـابعه ويمـاط      : "الصالة والسالم 

   )٤( ٠ يقتضي الوجوب" عنه األذى

كل غالم  (  : لقوله   المعنى   أنإلى  أحمد بن حنبل    اإلمام  ذهب  و

 نه ال يشفع ألبويهفإنه لم يعق عو،  إذا مات وهو طفل أنه ) رهينة بعقيقته

٥( ٠(   

                                                           

  بق تخريجه ص   س-)١(

    ٥٠٨/ ٩  فتح الباري -)٢(

   ٧٢/ ٣  بيان مشكل اآلثار -)٣(

   ٣٩١ ، ٣٨٥/ ٣  وانظر البيان والتحصيل ٥٤٠/ ١ بداية المجتهد -)٤(

  وابن ٣٩٣/ ١٣  نقله عنه جماعة من أهل العلم منهم ابن قدامة في المغني -)٥(

 ٣١د ص   وابن القيم في تحفة المودو٥٠٨/ ٩حجر في فتح الباري 

 وابن ١٣٠/ ٣ والزرقاني في شرحه  ١٩٠/ ٤والصنعاني في سبل السالم 

  والقاري في ١١٢٤/ ١الجوزي في كشف المشكل من أحاديث الصحيحين 



 ٢٧٨٤

ال يلزم  ولد محبوس عن الشفاعة لوالديه ،       الوكون  : قال ابن القيم    و

من ذلك أن يعاقب على ذلك فى اآلخرة ، وإن حبس بترك أبويه العقيقـة               

، عما يناله من عق عنه أبواه ، وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط األبوين 

وإن لم يكن من كسبه ، كما أنه عند الجماع إذا سمى أبـوه لـم يـضر                  

   )١ (.لتسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ الشيطان ولده ، وإذا ترك ا

  : عترض عليه ا

، عليـه   ولفظ الحديث ال يساعد     ،  أنه ال دليل على هذا التفسير       / أ  

  خصوصهمفضال عن، بينهما من المباينة ما ال يخفى على عموم الناس       و

٢( ٠(   

                                                                                                                                  

 ٥٤٨/ ١  وزكريا األنصاري في أسنى المطالب ٤١٣/ ١٢مرقاة المفاتيح 

 مغني ٢٦٣/ ٥ فتح الوهاب ٥٩٣/ ٢وانظر في هذا اإلقناع للشربيني 

 ١٧٢ / ١٩ شرح البهجة الوردية ١٤٥/ ٨ نهاية المحتاج ٢٩٣/ ٤تاج المح

    ٥٤٦/ ٤ فيض القدير ١٧٢/ ٤١ تحفة المحتاج ٠

    ٣٢٦ / ٢ زاد المعاد -)١(

قد تكلم الناس فيه وأجودها ما  : ٤١٣/ ١٢  قال القاري في مرقاة المفاتيح -)٢(

لم يشفع في والديه قاله أحمد بن حنبل معناه أنه إذا مات طفال ولم يعق عنه 

وال أدري بأي : قال الشيخ التوربشتي ، وروي عن قتادة أنه يحرم شفاعتهم 

بل بينهما من ، ولفظ الحديث ال يساعد المعنى الذي أتى به ، سبب تمسك 

والحديث إذا ، فضال عن خصوصهم ، المباينة ما ال يخفى على عموم الناس 

تيفاء طرقه فإنها قلما تخلو عن استبهم معناه فأقرب السبب إلى إيضاحه اس

زيادة أو نقصان أو إشارة باأللفاظ المختلف فيها رواية فيستكشف بها ما أبهم 

، أي مرهون : وفي بعض طرق هذا الحديث كل غالم رهينة بعقيقته ، منه 



 ٢٧٨٥

                                                                                                                                  

، والمعنى أنه كالشيء المرهون ال يتم االنتفاع واالستمتاع به دون فكه 

ووظيفة الشكر في هذه ، منعم عليه بقيامه بالشكر والنعمة إنما تتم على ال

وهو أن يعق عن المولود شكر اهللا تعالى وطلبا ، النعمة ما سنه نبيه النبيه 

ويحتمل أنه أراد بذلك أن سالمة المولود ونشوه على النعت ، لسالمة المولود 

الذي اللهم إال أن يكون التفسير ، وهذا هو المعنى ، المحبوب رهينة بالعقيقة 

ويكون الصحابي قد اطلع على ذلك من ، سبق ذكره متلقى من قبل الصحابة 

ويكون التقدير شفاعة الغالم ألبويه مرتهن ، مفهوم الخطاب أو قضية الحال 

وال ريب أن اإلمام أحمد بن حنبل ما ذهب إلى هذا : قال الطيبي ، بعقيقته 

أنه إمام من األئمة الكبار على ، القول إال بعدما تلقى من الصحابة والتابعين 

 وفيه أن عدم الريب في ، ويحسن الظن به ، يجب أن يتلقى كالمه بالقبول 

والتابعين من علم الغيب وأن وجوب قبول كالمه إنما يكون  تلقيه من الصحابة

بالنسبة إلى مقلده ال بالنسبة إلى العلماء المجتهدين الذين خرجوا عن ربقة 

 تحقيق األدلة والتسديد والتأييد ثم إن كالم التوربشتي التقليد ودخلوا في مقام

في أن المراد به كون الشفاعة ال غير غير ظاهر فال ينافي أن قوله ال يتم 

االنتفاع واالستمتاع به دون فكه يقتضي عمومه في األمور األخروية 

وأولى االنتفاع باألوالد في ، ء مقصور على األول الباألوالدنيوية ونظر 

من بعد وصية يوصى بها ( رة شفاعة الوالدين أال ترى إلى قوله تعالى اآلخ

) آباؤكم وأبناؤكم ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ( وقوله  النساء  ) أو دين 

قدم الوصية على الدين والدين مقدم إخراجه على الوصية  ، ١١/ النساء 

ى أن الوصية إشارة إل ، ١١/ النساء  ) آباؤكم وأبناؤكم ( وعلله بقوله 

ولم يوص به الكشاف أي ال تدرون من أنفع ، وإنفاذها أنفع لكم مما ترك لهم 

لكم من آبائكم وأبنائكم الذين يموتون من أوصى منهم إن من لم يوص يوصى 

يعني أن من أوصى ببعض ماله وعرضكم لثواب اآلخرة بإمضاء وصيته فهو 

 عليكم عرض الدنيا أقرب لكم نفعا وأحضر جدوى ومن ترك الوصية فوفر

؛ وجعل ثواب اآلخرة أقرب وأحضر من عرض الدنيا ذهابا إلى حقيقة األمر 

فهو في ، وإن كان عاجال قريبا في الصورة إال أنه فان ، ألن عرض الدنيا 



 ٢٧٨٦

وفيه نظر ال يخفى فإن شفاعة الولد في الوالد ليست          : قال ابن القيم    

بأولى من العكس وكونه والدا له ليس للشفاعة فيه وكذا سائر القرابـات             

يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما ال يجزي ( واالرحام وقد قال تعالى     

 وقـال   ٣٣/ لقمـان   ) ا  والد عن ولده وال مولود هو جاز عن والده شيئ         

) واتقوا يوما ال تجزي نفس عن نفس شيئا وال يقبل منها شفاعة             ( تعالى  

من قبل أن يأتي يوم ال بيع فيه وال خلـة وال            (  وقال تعالى    ٤٨/ البقرة  

 فال يشفع أحد ألحد يوم القيامة إال من بعد أن يأذن   ٢٥٤/ البقرة  ) شفاعة  

في الشفاعة موقـوف علـى عمـل        اهللا لمن يشاء ويرضى فإذنه سبحانه       

المشفوع له من توحيده وإخالصه ومن الشافع من قربه عند اهللا ومنزلته            

ليست مستحقة بقرابة وال بنوة وال أبوة وقد قال سيد الـشفعاء وأوجههـم        

وفي رواية  ) ال أغني عنكم من اهللا شيئا       ( لعمه ولعمته وابنته     عند اهللا   

ــيئا (     )١() ال أملــــــك لكــــــم مــــــن اهللا شــــ

فيحد لـي   ( في شفاعته العظمى لما يسجد بين يدي ربه ويشفع           وقال  

                                                                                                                                  

وإن كان آجال إال أنه باق فهو في ، الحقيقة إال بعد األقصى وثواب اآلخرة 

  الحقيقة األقرب األدنى 

برقم ) وأنذر عشيرتك األقربين ( البخاري في كتاب التفسير باب  أخرجه -)١(

) وأنذر عشيرتك األقربين (  ومسلم في كتاب اإليمان باب قوله تعالى  ٤٧٧١

   ٢٠٤برقم 



 ٢٧٨٧

فشفاعته في حد محدود يحدهم      )١() حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة       

  اهللا سبحانه له ال يجاوزهم شفاعته 

 فمن أين يقال إن الولد يشفع لوالده فإذا لم يعق عنه حـبس عـن               

غيره إنه مرتهن وال في اللفظ ما يـدل         الشفاعة له وال يقال لمن لم يشفع ل       

  على ذلك واهللا سبحانه يخبر عن ارتهان العبد بكسبه كما قال اهللا تعـالى              

أولئـك الـذين    (  وقال تعالى    ٣٨/ المدثر  ) كل نفس بما كسبت رهينة      ( 

 فالمرتهن هو المحبوس إما بفعل منه أو        ٧٠/ األنعام  ) أبسلوا بما كسبوا    

 يشفع لغيره فال يقال له مرتهن على اإلطـالق          فعل من غيره وأما من لم     

بل المرتهن هو المحبوس عن أمر كان بصدد نيله وحصوله وال يلزم من             

ذلك أن يكون بسبب منه بل يحصل ذلك تارة بفعله وتارة بفعل غيره وقد              

جعل اهللا سبحانه النسيكة عن الولد سببا لفك رهانه من الـشيطان الـذي              

 الدنيا وطعن في خاصرته فكانت العقيقـة        يعلق به من حين خروجه إلى     

فداء وتخليصا له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره ومنعه لـه مـن          

سعيه في مصالح آخرته التي إليها معاده فكأنه محبوس لذبح الشيطان له            

بالسكين التي أعدها ألتباعه وأوليائه وأقسم لربه أنه ليستأصلن ذريـة آدم        

اد للمولود من حين يخرج إلى الـدنيا فحـين          إال قليال منهم فهو بالمرص    

يخرج يبتدره عدوه ويضمه إليه ويحرص على أن يجعلـه فـي قبـضته      

  وتحت أسره ومن جملة أوليائه وحزبه فهو أحرص شيء على هذا 

                                                           

وعلم آدم األسماء كلها ( أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب قول اهللا تعالى -)١(

نى أهل الجنة منزلة فيها برقم  ومسلم في كتاب اإليمان باب أد٤٤١٦برقم  ) 

١٩٣   



 ٢٧٨٨

وشاركهم في  (  وأكثر المولودين من أقطاعه وجنده كما قال تعالى         

) ق عليهم إبليس ظنه     ولقد صد (  وقال   ٦٤/ اإلسراء  ) األموال واألوالد   

 فكان المولود بصدد هذا االرتهان فشرع اهللا سبحانه للوالدين أن  ٢٠/ سبأ  

يفكا رهانه بذبح يكون فداه فإذا لم يذبح عنه بقي مرتهنا به فلهذا قال النبي  

 )         فأمر  )١() الغالم مرتهن بعقيقته فأريقوا عنه الدم وأميطوا عنه األذى

ولو كان االرتهان يتعلـق     ،  لص به من االرتهان     بإراقة الدم عنه الذي يخ    

باألبوين لقال فأريقوا عنكم الدم لتخلص إليكم شفاعة أوالدكم فلمـا أمـر             

بإزالة األذى الظاهر عنه وإراقة الدم الذي يزيل األذى الباطن بارتهانـه            

علم أن ذلك تخليص للمولود من األذى الباطن والظاهر واهللا أعلم بمراده            

   )٢(٠ ورسوله

، ألنه ال مدخل للرأي في ذلـك        ؛  هذا ال بعد فيه     بأن  : أجيب عنه   

فالالئق بجاللة أحمد وإحاطته بالسنة أنه لم يقله إال بعد أن ثبـت عنـده               

   ٠ توقيف فيه ال سيما نقله الحليمي عن جمع متقدمين على أحمد

وال ريب أن اإلمام أحمد بن حنبل ما ذهب إلى هـذا            : قال الطيبي   

على أنه إمام مـن األئمـة       ،  بعدما تلقى من الصحابة والتابعين      القول إال   

 وفيه أن عـدم     ،  ويحسن الظن به    ،  الكبار يجب أن يتلقى كالمه بالقبول       

والتابعين من علم الغيب وأن وجوب قبـول         الريب في تلقيه من الصحابة    

ن كالمه إنما يكون بالنسبة إلى مقلده ال بالنسبة إلى العلماء المجتهدين الذي           

                                                           

   سبق تخريجه ص -)١(

   ٤٨ تحفة المودود ص -)٢(



 ٢٧٨٩

 ٠ خرجوا عن ربقة التقليد ودخلوا في مقام تحقيق األدلة والتسديد والتأييد          
)١(   

ألنه ال يقال لمن يشفع في غيره مرهون فاألولى أن           :قال المناوي   

يقال إن العقيقة سبب النفكاكه من الشيطان الذي طعنه حال خروجه فهي            

 مصالح  تخليص له من حبس الشيطان له في أسره ومنعه له من سعيه في            

   )٢(  ٠ فهي سنة، آخرته 

ألن هذا الحديث من باب اإلخبار ال اإلنشاء، واألصل براءة          /  ب  

  )٣(٠االذمة عن الوجوب حتى يدل الدليل على وجوبه

مرتهن بعقيقته أي بـأذى     أنه  : أنه محتمل لمعاني أخرى منها      / ج

 واألذى ما علق بـه مـن دم       ،  ) فأميطوا عنه األذى     ( : قوله  لشعره  

 أنـه محبـوس عـن     و ٠ ال ينمو نمو مثله حتى يعق عنه      ، وأنه    الرحم

نه مرتهن عن  ، وأ، وكذلك عن الحماية من الشيطان االنطالق واالنشراح

وأنـه  الشيطان،  ، وأنه محبوس عن      برهما أو عن خدمتهما وطواعيتهما    

عن الخير ومكارم األمور وفضائلها؛ فال تتم له مكارم األخـالق        محبوس  

   )٤( ٠ ا في الغالب إال إذا عق عنهائلهوفض

                                                           

    ٤١٣/ ١٢  نقله القاري في مرقاة المفاتيح -)١(

   :٥٤٦/ ٤  فيض القدير للمناوي  -)٢(

   ٤ / ١١٣ شرح الشيخ محمد المختار لزاد المستقنع شريط -)٣(

قال الخطابي اختلف في قوله  : ١٩٠/ ٤  قال الصنعاني في سبل السالم -)٤(

مرتهن بعقيقته فذهب أحمد بن حنبل أنه إذا مات وهو طفل لم يعق عنه أنه ال 



 ٢٧٩٠

                                                                                                                                  

يشفع ألبويه قلت ونقله الحليمي عن عطاء الخراساني ومحمد بن مطرف 

وهما إمامان عالمان متقدمان على أحمد وقيل إن المعنى العقيقة الزمة ال بد 

زوم الرهن للمرهون في يد المرتهن وهو يقوي منها فشبه لزومها للمولود بل

قول الظاهرية بالوجوب وقيل المراد أنه مرهون بأذى شعره ولذلك جاء 

فأميطوا عنه األذى ويقوي قول أحمد ما أخرجه البيهقي عن عطاء الخراساني 

حزم عن بريدة األسلمي قال إن الناس يعرضون يوم القيامة على  وأخرجه ابن

ون على الصلوات الخمس وهذا دليل لو ثبت لمن قال العقيقة كما يعرض

   ٠بالوجوب 

قال اإلمام أحمد مرتهن أي محتبس عن الشفاعة  : ١٣٠/ ٣وقال الزرقاني 

لوالديه إذا مات طفال أي فشبهه في عدم انفكاكه منها بالرهن في يد مرتهنه 

لعكس قال الخطابي وهو جيد وتعقب بأن شفاعة الولد لوالده ليست بأولى من ا

وبأنه يقال لمن يشفع لغيره مرتهن فاألولى أن المراد أن العقيقة تخليص له 

من الشيطان الذي طعنه حين خروجه من حبسه له في أسره ومنعه له من 

   ٠ سعيه في مصالح آخرته

 : ١١٢٤/ ١وقال ابن الجوزي في كشف المشكل من أحاديث الصحيحين 

 واستدل بقوله فأميطوا عنه األذى وقال بعضهم مرتهن بعقيقته أي بأذى شعره

   ٠ واألذى ما علق به من دم الرحم

قيل ال ينمو نمو مثله  : ٥٤٨/ ١وقال زكريا األنصاري في أسنى المطالب 

/ ٥ فتح الوهاب ٥٩٣/ ٢وانظر هذا في اإلقناع للشربيني  ٠ حتى يعق عنه

ية  شرح البهجة الورد١٤٥/ ٨ نهاية المحتاج ٢٩٣/ ٤ مغني المحتاج ٢٦٣

٠ ١٧٢ / ١٩   

أي فمع تركها } الغالم مرتهن بعقيقته {  : ١٧٢/ ٤١وقال في تحفة المحتاج 

ال ينمو نمو أمثاله قال أحمد رضي اهللا عنه أو ال يشفع ألبويه قال الخطابي 

وهذا أحسن ما قيل فيه واستبعده غيره وهذا ال بعد فيه ألنه ال مدخل للرأي 



 ٢٧٩١

أنه مرتهن، وأمر ذلك إلـى اهللا،       : ظاهر الحديث وخالصة ذلك أن    

   )١(.حيث لم يأت ما يفسره، واألمر محتمل، ، واهللا أعلم بكيفية هذا الرهن

                                                                                                                                  

طته بالسنة أنه لم يقله إال بعد أن ثبت عنده في ذلك فالالئق بجاللة أحمد وإحا

   ٠ توقيف فيه ال سيما نقله الحليمي عن جمع متقدمين على أحمد

أي هي الزمة له فيشبه في عدم  : ٥٤٦/ ٤وقال المناوي في فيض القدير 

انفكاكه منها بالرهن في يد مرتهنه يعني إذا لم يعق عنه فمات طفال ال يشفع 

خطابي عن أحمد واستجوده وتعقب ألنه ال يقال لمن يشفع في أبويه كذا نقله ال

في غيره مرهون فاألولى أن يقال إن العقيقة سبب النفكاكه من الشيطان الذي 

طعنه حال خروجه فهي تخليص له من حبس الشيطان له في أسره ومنعه له 

    ٠ من سعيه في مصالح آخرته فهي سنة

  إنها سبب في حسن سجاياه : ٧٦في تحفة المولود ص وقال ابن القيم 

   " .وأخالقه إن عق عنه 

المعنى أنه محبوس  : ٤٩٠/ ٧وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 

   .االنطالق واالنشراح، وكذلك عن الحماية من الشيطان عن

إنه : وقيل : ٣٥/ ٢وقال الشيخ ابن جبرين في شرح أخصر المختصرات 

  ٠ طواعيتهمامرتهن عن برهما أو عن خدمتهما و

كل (  : ٤ / ١١٣ قال الشيخ محمد المختار في  شرح زاد المستقنع شريط -)١(

أنه محبوس بها، ومن ثم اختلفوا في هذا الحبس؛ ) غالم مرتهن بعقيقته 

حبس عن الخير ومكارم : فبعضهم يحمله على حبس الشيطان، وقيل عنه

 في الغالب إال إذا عق األمور وفضائلها؛ فال تتم له مكارم األخالق وفضائلها

أنه أخبر عن أنه مرتهن، وأمر ذلك إلى اهللا، حيث لم : عنه، وظاهر الحديث

إن العقيقة يرتهن : يأت ما يفسره، واألمر محتمل، ولذلك قال بعض العلماء

   اهـ .بها المولود، واهللا أعلم بكيفية هذا الرهن



 ٢٧٩٢

مع الغالم  (  : قال     أن النبي    حديث سلمان بن عامر الضبي    / ٢ 

   )١ () .عقيقة فأهريقوا عنه دماً 

 أحدهما قوله : هذا يدل على الوجوب من وجهين  قالوا  :  الداللة   وجه

   )    بل عن الواجب    ،  وهذا ليس إخباراً عن الواقع      ) مع الغالم عقيقة ،

   :  ثــم أمــرهم بــأن يخرجــوا عنــه هــذا الــذي معــه ، فقــال 

   )٢( ٠ ) أهريقوا عنه دماً( 

  )٣(٠لوجوبعلى ا) مع الغالم عقيقة  ( تأولوا قوله : قال العيني 

معناه كما قـال  ) مع الغالم عقيقة (   :  أعترض عليه بأن قوله  

   )٤(٠ مصاحبة له: القسطالني 

يطلب مع الغـالم  : أي ) مع الغالم  : (   قوله  : قال البجيرمي   و

   )٥( ٠ عقيقة

                                                           

    سبق تخريجه -)١(

   ٤٠  تحفة المودود ص-)٢(

   ٤٦٥/ ١٤ة القاري   عمد-)٣(

   ٧٤٦/ ١  حاشية العدوي -)٤(

   ٢٥٥/ ٥  تحفة الحبيب على الخطيب -)٥(



 ٢٧٩٣

   ٠وإذا كان المعنى هذا فإنـه يحتمـل الوجـوب أو االسـتحباب              

أي ذبيحـة   ) عقيقـة    )مع الغالم    ( : قوله    معنى  ن  إ: قال السيوطي   

   )١( ٠ مسنونة

  

عـن الغـالم شـاتان    (  :  قـال     عن النبي   حديث أم كُرز    / ٢

   )٢ () .مكافئتان وعن الجارية شاة 

قال الموجبون وهذا يدل على الوجوب ؛ ألن المعنى         : وجه الداللة   

   )٣( ٠يجزئ عن الجارية شاة ، وعن الغالم شاتان : 

والجملة جواب لما يقال ماذا ينـسك أو  ، مبتدأ وخبر  : قال السندي   

   )٤(  ؟ماذا يجزئ ويحسن ونحوه

  :   أمر بها في عدد من األحاديث منها أنه / ٣

(   حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا            / أ  

    )١( ٠) أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع األذى عنه والعق 

                                                           

   ٢٢٨/ ١  شرح سنن ابن ماجة -)١(

    سبق تخريجه ص-)٢(

   ٤٠  تحفة المودود ص -)٣(

    ٤٩٨/ ٥ حاشية السندي على النسائي -)٤(



 ٢٧٩٤

(    اهللا عنها أخبرتها أن رسـول اهللا         عائشة رضي حديث  / ب  

   )٢() وعن الجارية ، أمرهم عن الغالم شاتان 

أن  أمرنا رسـول اهللا     : ( رضي اهللا عنها قالت     وفي لفظ عنها    

  )٣( ) وعن الجارية شاة، عن الغالم شاتين نعق 

يزيد بن أنه ورد بصيغة الخبر وهو بمعنى األمر كما جاء عن          / ج  

   )٤ ()يعق عن الغالم وال يمس رأسه بدم : ( قال  لنبي عبد المزني أن ا

   )٥( ٠قالوا وهذا خبر بمعنى األمر :  وجه الداللة 

                                                                                                                                  

العقيقة برقم   بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في كتاب األضاحي باب ما جاء في -)١(

 وسبق الكالم عليه ١١٦٤ وحسنه وصححه األلباني في اإلرواء ٢٨٣٧

   ٠تفصيال ص 

 والترمذي في كتاب األضاحي باب ٢٥١ ، ١٥٨/ ٦ بهذا اللفظ أخرجه أحمد -)٢(

 وابن ماجة في كتاب الذبائح باب العقيقة برقم ١٥١٣ما جاء في العقيقة برقم 

ق ذكر درجة صحته وأنه حديث  وسب٠  ١٠٥٨ وابن حبان برقم ٣١٦٣

   ٠صحيح ص 

   ١١٤ / ٥ أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في المصنف -)٣(

 ٣١٦٦ بهذا اللفظ أخرجه ابن ماجة في كتاب الذبائح باب العقيقة برقم -)٤(

يزيد ال صحبة له :  ٥٠٨ / ٩" الفتح " قال الحافظ فى وحسنه البوصيري ، و

 بشواهد برقم اني في السلسلة الصحيحة األلب، يعني أنه مرسل ، وصححه 

٠ ٢٤٥٢   

   ٤٠  تحفة المودود ص -)٥(



 ٢٧٩٥

كان يـؤمر  : محمد بن ابراهيم أن األمر كان معروفا كما قال / د   

   )١(٠ولو بعصفور ، بالعقيقة 

أمره عليه الصالة   :  ابن حزم قال  : من هذه األحاديث    وجه الداللة   

م بالعقيقة فرض كما ذكرنا ال يحل ألحد أن يحمل شيئاً من أوامره             والسال

عليه الصالة والسالم على جواز تركها إال بنص آخـر وارد بـذلك وإال              

، وقد قال عليـه الـصالة         )٢(فالقول بذلك كذب وقفو لما ال علم لهم به          

 .  )٣() إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم :( والسالم 

                                                           

 بلفظ يستحب العقيقة ولو بعصفور ، ٥٠١/ ٢  أخرجه مالك في الموطأ -)١(

 وذكره ابن القيم في ١١٣/ ٥وأورده بصيغة األمر ابن أبي شيبة في المصنف 

لى التقليل فإنه كالم خرج ع:  ثم عقب عليه بقوله ٤١تحفة المودود ص 

ال تأخذه ولو أعطاكه بدرهم ( لعمر في الفرس  كقول رسول اهللا ، والمبالغة 

   ) ولو بضفير، إذا زنت فبيعوها ( في الجارية  وكقوله ، ) 

   ٢٣٦/ ٦  المحلى -)٢(

باب إذا طول اإلمام وكان للرجل : كتاب األذان في ٢/٢٢٦  أخرجه البخاري -)٣(

:  كتاب الصالة في نووي- ٢/٤١٩، ومسلم  ٧٠٠حاجة فخرج فصلى، حديث 

   ٠ ٤٦٥ - ١٨٠باب القراءة في العشاء حديث 

هذا الحديث صحيح جليل متفق  : ٦٦٥/ ٢وقال ابن الملقن في البدر المنير   

  ٠ قاعدة عظيمة من قواعد اإلسالم على صحته وعظم موقعه وإنه



 ٢٧٩٦

 

   :مـا يلـي     القـائلون بأنهـا منـسوخة       وهـم   القول الثالث   أدلة  

نسخ صوم رمضان كـل صـوم       :( عائشة رضي اهللا عنها أنها قالت       / ١

كان قبله ، ونسخت األضحية كل دم كان قبلها، ونسخ غسل الجنابة كـل              

   )١() غسل كان قبله 

والظاهر أنها قالت ذلك سماعاً مـن       : قال الكاساني     : وجه الداللة   

   )٢( ٠ألن انتـساخ الحكـم ممـا ال يـدرك باالجتهـاد             ؛    هللارسول ا 

كانت العقيقة في الجاهلية فلما جـاء اإلسـالم         : عن إبراهيم أنه قال     / ٢

  )٣( ٠رفضت

ن العقيقة كانت في الجاهلية فلما جـاء        إ: محمد بن الحنفية    وقال   

   )٤(٠االضحى رفضت 

  : أعترض على هذه األدلة  

  :من وجوه  عليه عترضأما حديث عائشة فا

  : ورد من طريقين أنه ال يصح  فقد / ١

                                                           

     ١٧/ ١٤لصغري وا٤٣٩/ ٩ والبيهقي في الكبرى ٢٨٠/ ٤أخرجه الدارقطني -)١(

  ١٩٥/ ٦  بدائع الصنائع -)٢(

  ٢٣٧  اآلثار ألبي يوسف ص -)٣(

    ٢٣٧  اآلثار ألبي يوسف ص -)٤(



 ٢٧٩٧

به نقله محمد بن الحـسن فـي        بالغ ال يثبت من طريق محتج       / أ  

أما العقيقة فبلغنا أنها كانت في الجاهلية وقد فعلـت          : روايته للموطأ فقال    

في أول اإلسالم ثم نسخ األضحى كل ذبح كان قبله ونسخ صـوم شـهر               

ه ونسخ غسل الجنابة كل غـسل كـان قبلـه           رمضان كل صوم كان قبل    

   )١( ٠كذلك بلغنا . ونسخت الزكاة كل صدقة كان قبلها 

عن المـسيب    )٢(البيهقي في سننهما    وأخرجه الدارقطني   مسند  / ب

: بن شريك عن عقبة بن اليقظان عن الشعبي عن مسروق عن علي قال              

 ونـسخ   نسخت الزكاة كل صـدقة    : سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و      

صوم رمضان كل صوم ونسخ غسل الجنابة كل غسل ونسخت األضحى           

المسيب بن شريك وعقبة متروكان     : قال الدارقطني   . وضعفاه  . كل ذبح   

٠   

قال على خالفه المسيب بن واضح عن المسيب بن         : وقال البيهقي   

  .شريك وكالهما ضعيف والمسيب بن شريك متروك

نسخ األضحى كـل    : وعاً  والذي روي عن علي مرف    : وقال أيضا   

إنما رواه المسيب بن شريك واختلف عليـه   . إسناده ضعيف بمرة     ٠ذبح  

   ٠وأقره ابن الجوزي . في إسناده 

                                                           

  ٦٣٢/ ٢  الموطأ برواية محمد بن الحسن -)١(

/ ١٤ والصغري٤٣٩/ ٩ والبيهقي في الكبرى ٢٨٠/ ٤ أخرجه الدارقطني -)٢(

١٧   



 ٢٧٩٨

وهذا حديث غريب وان كان المسيب بن شريك        : وقال ابن شاهين    

كثر الناس علي ان االحاديث التي ذكرنا       أعندهم بالقوي ولكن اجمع      ليس

  ٠رض الغسل هو من الجنابة والحيض والنفساء في الغسل منسوخه وأن ف

هذا الحديث ال يثبت ، والمسيب بن شريك         : قال ابن عبدالهادي    و

  . أجمعوا على ترك حديثه ، قاله الفالس 

لسان " والحافظ ابن حجر في     " ميزان االعتدال   " وذكر الذهبي في    

ـ       " الميزان   سيب حديث علي مرفوعا من رواية الدار قطني في ترجمة الم

لـيس بـشيء    : بن شريك بن سعيد الكوفي وذكرا أن يحيى قال في حقه            

سكتوا عنه وقال مـسلم     : ترك الناس حديثه وقال البخاري      : وقال أحمد   

ضرب ابن معين وأحمد وأبو : متروك وقال محمود بن غيالن    : وجماعة  

  .متروك الحديث له مناكير : خثيمة على حديثه وقال الساجي 

وادعى محمد بن الحسن نسخها بحـديث نـسخ          :وقال ابن حجر    

االضحي كل ذبح أخرجه الدارقطني من حديث على وفي سنده ضـعف            

وأما نفي بن عبد البر وروده فمتعقب وعلى تقدير أن يثبت أنهـا كانـت               

واجبة ثم نسخ وجوبها فيبقى االستحباب كما جاء في صوم عاشوراء فال            

   ٠ حجة فيه أيضا لمن نفى مشروعيتها

ص " ( سننه  " رواه الدارقطني في     ،   ضعيف جدا   :  األلباني   وقال

أخبرنـا عبيـد    : المسيب بن شريك    : من طريق الهيثم بن سهل       ) ٥٤٣

خالفـه  : " المكتب عن عامر عن مسروق عن علي مرفوعـا ، وقـال             

 وكالهما ضـعيفان ،     - هو ابن شريك     -المسيب بن واضح عن المسيب      

   " .والمسيب ابن شريك متروك 



 ٢٧٩٩

أخبرنا المسيب بن شـريك عـن       : م ساقه من طريق ابن واضح       ث

عتبة بـن يقظـان     : " عتبة بن يقظان عن الشعبي عن مسروق به وقال          

عن ابن شـريك     ) ٢٦٢ - ٢٦١ / ٩( ورواه البيهقي   " . متروك أيضا   

بالوجهين ، ونقل عن الدارقطني ما سبق من التضعيف الشديد ، وأقـره             

: عنه أنه قـال      ) ٢٠٨ / ٤" ( نصب الراية   " عليه ، ونقل الزيلعي في      

   )١( ٠ا هـ .وأقره عليه " . إسناده ضعيف بمرة 

أما ما نقل عن إبراهيم ومحمد بن الحنفية فاعترض عليه ، قال            / ٢

فأما محمد بن الحنيفة فال يصح األثر عنه ، إذ ال يـدرى مـن        : األلباني  

ــ ــا    ش ــة أم ال ؟ وأم ــة أثق ــي حنيف ــاف ، إيخ أب ــراهيم فن   ب

   )٢ (.والمثبت مقدم عليه 

   )٣( ٠وقال القاري ال أعرفه 

                                                           

 ٤٣٩/ ٩هقي في الكبرى  وسنن البي٢٨٠/ ٤  أنظر سنن الدارقطني -)١(

أبو حفص عمر بن أحمد بن  ناسخ الحديث ومنسوخه  ،١٧/ ١٤والصغري

  ٤٩٨/ ٤ وأخرجه من قول سفيان ، نصب الراية ٦٢/ ١ عثمان بن شاهين

 ، لسان ١١٥/ ٤  ميزان االعتدال ١٦١/ ٢التحقيق في أحاديث الخالف 

  الفتح السماوي ٢١٣/ ٢ االدراية في تخريج أحاديث الهداية ٣٨/ ٦الميزان 

 تنقيح تحقيق أحاديث ٤٦٥/ ١٤ عمدة القاري ٥٠٢/ ٩ فتح الباري ٢١٢/ ١

  ٩٠٤  السلسلة الضعيفة رقم ٤٩٩/ ٢التعليق 

  ٧٩/ ٣  التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل -)٢(

  ٦٣٢/ ٢  الموطأ برواية محمد بن الحسن -)٣(



 ٢٨٠٠

ماذا أريد من كون العقيقة في الجاهلية وكونها متروكة         يقال  أنه  / ٢

مرفوضة في اإلسالم ؟ إن أريد أنها كانت واجبة والزمة فـي الجاهليـة              

وكان أهل الجاهلية يوجبونها على أنفسهم فلما جاء اإلسالم رفض وجوبه           

 ال يدل على نفي االستحباب أو المشروعية أو السنية بل على ولزومه فهذا

نفي الضرورة فحسب وهو غير مستلزم لعدم المشروعية أو الكراهة وإن           

أريد أنها كانت في الجاهلية مستحبة أو مشروعة فلما جاء اإلسالم رفض            

فهذه كتب الحديث المعتبرة مملوءة     . استحبابها وشرعيتها فهو غير مسلم      

    ٠  منهانبذسبق يث شرعية العقيقة واستحبابها كما من أحاد

 األحاديث الدالة على واستحبابها وشرعيتها ال شـك أنهـا           أن/ ٣

وهي معارضة لما بلغه من قول النخعي وابن الحنفية         ،  واقعة في اإلسالم    

ومن المعلوم أن أحاديث النبي صلى اهللا عليه و سلم أحق باألخذ من قول              

   ٠غيره كائنا من كان 

وقد زعم محمد بن الحسن أن العقيقة جاهلية نسخها         : قال الشوكاني 

  )١( وهذا مدفوع بثبوتها في اإلسالم بما يقوم به الحجة، اإلسالم 

أنه لو كان مطلق مشروعية العقيقة مرتفعة عن اإلسالم لمـا           / ٤ 

فإن ادعى أن ذلك    ،  عق النبي صلى اهللا عليه و سلم عن الحسن والحسين           

ء اإلسالم احتيج إلى ذكر ما يدل على رفع كونه مشروعا بعد            كان في بد  

   ٠ما كان مشروعا في اإلسالم وإذ ليس فليس 

                                                           

   ٧٢٢/ ١السيل الجرار -)١(



 ٢٨٠١

أنه لو كانت مشروعيتها المطلقة مرتفعة لما اختارها أصحاب         / ٥ 

النبي صلى اهللا عليه و سلم بعده وقد اختاروها كما مر من رواية نافع عن 

عن هشام بن عروة أن أباه عـروة   مالك  " : موطأ يحيى   " ابن عمر وفي    

  بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور واإلناث بشاة شاة 

أن مراد ابن الحنفية وإبراهيم من كون العقيقة مرفوضة يحتمل          / ٦

أن يكون رفض عقيقة الجاهلية فإنهم كانوا يـذبحون ذبيحـة ويلطخـون       

لدم صوفه في دمه ويضعونها على رأس الصبي حتى تسيل عليه قطرات ا   

فلما جاء اإلسالم أمر النبي صلى اهللا عليه و سلم أن يجعلوا مكان الـدم               

بزعفران ونحوه وعلى هذا ال يدل كالمهما على نفي مشروعيتهما المطلقة 

   ٠بل على نفي الطريقة الخاصة 

وجوب العقيقة ونحوها   نسخ  بعد تسليم ثبوته ظاهره يدل على       / ٧ 

كان قبلـه كالعقيقـة وكـالعتيرة       فإن معناه نسخ األضحى لزوم كل ذبح        

وكالرجبية وكانتا في الجاهلية فإنهم كانوا إذا ولدت الناقة أو الشاة ذبحوا            

أول ولد فأكل وأطعم وكان بعضهم ينذر بأنه إذا بلغ شاته كذا ذبح من كل              

عشرة شاة وكانوا يذبحون شاة لتعظيم شهر رجب ويدل عليه ضمه بنسخ            

ه فإنه كان صوم يـوم عاشـوراء        صوم شهر رمضان كل صوم كان قبل      

وأيام البيض فرضا فلما نزل صوم رمضان نسخ وجوب ذلك علـى مـا              

فكمـا أن نـسخ صـوم       " كتاب الناسخ والمنسوخ    " بسطه الحازمي في    

رمضان لما قبله لم يدل إال على عدم لزومه وال على عـدم مـشروعيته            

لى انتفـاء  وانتفاء فضيلته كذلك نسخ األضحى كل ذبح كان قبله ال يدل ع           

الجـامع  " ذكر محمد في    " : البدائع  " وقال صاحب   . استحبابه وشرعيته   

وال يعق ال عن الغالم وال عن الجارية وإنـه إشـارة إلـى              " : الصغير  



 ٢٨٠٢

ألن العقيقة كانت فضيلة ونسخ الفضل فال يبقـى إال الكراهـة            ؛  الكراهة  

لفرضـية  بخالف الصوم والصدقة فإنهما كانتا من الفرائض فإذا نسخت ا         

ألن الفضيلة  ؛  فيه بحث   : ورده القاري بقوله    . انتهى  . يجوز التنفل بهما    

وهذا علـى   . ألن النسخ ما توجه إال إلى زيادة        ؛  إذا انتفت تبقى اإلباحة     

وإال فالظاهر من ذكرها مع الصوم والصدقة أنهما ،  تقدير أنه كان فضيلة     

   )١(. نوالهما في كونهما واجبة على م

وحجة المانعين هو ما روي عن إبراهيم ومحمد بن         :نوي  قال التها 

الحنفية أنها رفضت في اإلسالم ، وما روي من األخبار ال ترد عليهما ،              

ألنهما ال ينكران المشروعية أصالً ، بل يقوالن بالمشروعية في الجملة ،            

ولكنهما يدعيان أنها رفعت ، فعندهما زيادة علم ليس عند من يجوزهـا ،        

مان ال يقوالن جزاف فيكون قولهما حجة ألن حجة المجـوزين           وهما إما 

عدم وقوفهم على الناسخ ، وحجتهما االطالع عليه ، وباليقين قول مـن             

في رواية ابن الحنفية رجل     : فإن قلت   . يدعي العلم حجة دون من ينكره       

هذا اإلبهام ليس بمضر ، ألن الراوي عنه صاحب المذهب          : مبهم ، قلنا    

 )٢ (.وهو أعرف به

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول          واستدلوا ب / ٣

( ال يحـب اهللا     : ((  سئل عن العقيقة فقال      - صلى اهللا عليه وسلم      -اهللا  

يا رسول اهللا ، إنما نسألك عن أحدنا        : وكأنه كره االسم ، قالوا      ) العقوق  

                                                           

موطأ مالك رواية   على كتاب   تقي الدين الندوي    . دبتصرف من تعليق      منقول    -)١(

   ٦٣٢/ ٢محمد بن الحسن 

   ١١٣ / ١٧  إعالء السنن -)٢(



 ٢٨٠٣

الغالم من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل ، عن           : (( يولد له ، قال     

    )١ ()) .شاتان وعن الجارية شاة 

   )٢( ٠ظاهره ينفي أن العقيقة سنة : وجه الداللة 

  )٣( ٠ كره االسم ، وندب إلى الفعل بأنه  : أعترض عليه  

ال أحب العقوق   ( قوله صلى اهللا عليه وسلم      : قال أبو الوليد الباجي     

  وآثر أن ظاهره كراهية االسم لما فيه من مشابهة لفظ العقوق ) 

  

  )٤(٠ يسمى نسكا 

وفي هذا الحديث كراهية ما يقبح معنـاه مـن          : قال ابن عبدالبر    و

األسماء وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يحب االسم الحسن ويعجبه            

                                                           

  في  )٢٨٤١( أبو داود ، و) ٢/١٩٣(، ) ٢/١٨٧(، ) ٢/١٨٢(أخرجه أحمد -)١(

، كتاب ١٦٢/ ٧، والنسائي  ٢٨٤٢باب في العقيقة، حديث : كتاب الضحايا

 ، ٣١٢ ، ٣٠٠/ ٩ والبيهقي ٢٣٨ ، ٢٣٦/ ٤ والحاكم ،حته  في فاتالعقيقة

 .    ٢٣٨/ ٨ وابن أبي شيبة ٧٩٩١ برقم ٢٥٤/ ٤وعبدالرزاق 

    ٢٩٨/ ٦ بدائع الصنائع -)٢(

   ١٢٧/ ١٥  الحاوي -)٣(

ألبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، دار الكتاب  المنتقى شرح الموطأ،-)٤(

 ٣/١٤٢ .اإلسالمي، القاهرة



 ٢٨٠٤

الفال الحسن وقد جاء عنه في حرب ومرة ونحوهما ما رواه مالك وغيره             

   ٠ ء اهللاوذلك معروف ستراه في بابه من كتابنا هذا إن شا

وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عـن المولـود             

وال ،  وال يقال عقيقة لكني ال أعلم أحدا من العلماء مال إلى ذلك             ،  نسيكة  

تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه  -واهللا أعلم  -وأظنهم  )١(، قال به  

   )٢(٠ قيقةلما صح عندهم في غيره من لفظ الع؛ من هذا الحديث 

قلت كان ينبغي العدول عن لفظ العقيقة        إن: قال الحافظ العراقي    و

لقوله عليه الصالة والسالم في حديث عبد اهللا        { إلى لفظ النسيكة ونحوها     

( } وكأنه كره االسم    ،  بن عمرو لما سئل عن العقيقة ال يحب اهللا العقوق           

يث أن يقال لذبيحـة     قال ابن عبد البر كان الواجب لظاهر هذا الحد        ) قلت  

، المولود نسيكة وال يقال عقيقة لكني ال أعلم أحدا من العلماء قـال بـه                

وكأنهم واهللا أعلم تركوا العمل به لما صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة 

  .انتهى 

لفظ نسيكة ال يدل على العقيقة ألنه أعم منهـا وال داللـة             ) قلت  ( 

ريح بأنه كره االسم وإنما هـذا       لألعم على األخص وليس في الحديث تص      

 من فهم الراوي ولم يجزم به وكأنه عليه الصالة والسالم إنما ذكر قوله 

عند ذكر العقيقة لئال يـسترسل الـسائل فـي          ) ال يحب اهللا العقوق     : ( 

                                                           

ولعل مراده من المجتهدين وإال فقد قال ابن أبي الدم عن : ل الزرقاني وقا-)١(

 ٠أصحابهم الشافعية يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة ويكره تسميتها عقيقة 

  ١٢٧/ ٣شرح الزرقاني 

   ٣٠٥ / ٤ التمهيد -)٢(



 ٢٨٠٥

استحسان كل ما اجتمع مع العقيقة في االشتقاق فبين له أن بعـض هـذه               

االحتراس الحسن وإنما سـكت     المادة محبوب وبعضها مكروه وهذا من       

عنه في وقت آخر لحصول الغرض بالبيان الذي ذكره في هذا الحديث أو             

بحسب أحوال المخاطبين في العلم وضده فيبين للجاهل ويسكت عن البيان           

فإن ،  للعالم ولعله كان مع عبد اهللا بن عمرو من احتاج إلى البيان ألجله              

  )١( ٠  أعلمواهللا، عبد اهللا بن عمرو صاحب فهم وعلم 

أي العصيان وترك   ) ال أحب العقوق    : (  قوله  : وقال الزرقاني   

ال المعنى الذي هو ذبح واحدة تجزي       ) وكأنه إنما كره االسم     ( اإلحسان  

عليها في عدة أحاديث وقد تقرر في علم الفصاحة االحتراز           ضحية لنصه 

صلى ) وقال ( عن لفظ يشترك فيه معنيان أحدهما مكروه فيجاء به مطلقا      

بضم السين من بـاب     ) من ولد له ولد فأحب أن ينسك        ( اهللا عليه وسلم    

وفي جعل ذلك موكوال    ) عن ولده فليفعل    ( نصر يتطوع بقربة هللا تعالى      

   )٢( ٠ إلى محبته مع تسميته نسكا إشارة إلى االستحباب

ومقصود الشرع اإلرشاد إلى تعرف مواقع      : قلت  : وقال القرطبي   

 ، واستعمال األولى منها واألحسن ما أمكن من غير إيجاب ذلك ،             األلفاظ

واجتناب المشترك من األلفاظ ، وما يستكره منها ، وما ال تواضع فيـه ،   

                                                           

   ٢١٦/ ٥ طرح التثريب -)١(

  ١٢٧/ ٣ شرح الزرقاني -)٢(



 ٢٨٠٦

. واهللا تعالى أعلـم     . كعبدي وأمتي ، من غير تحريم ذلك ، وال تحريجه           
)١(     

عند ذكرها  ) صلى اهللا عليه وسلم     ( وقوله  : وقال القاضي عياض    

وسماها نسكا على كراهية قبح األسماء المـستقبحة        ) ال أحب العقوق     ( :

وأصل العق الشق وسمي   ،  واستحسانه غيرها لما شابه اسمها اسم العقوق        

   )٢( ٠ العقوق لآلباء كأنه شق رحمهم وقطعها

وال حجة فيه    ذكره لحديث عمرو بن شعيب ،        بعد: وقال ابن حجر    

وإنما غايته أن يؤخذ منـه أن       ،   يثبتهالنفي مشروعيتها بل آخر الحديث      

وقد نقله بن أبي    ،  األولى أن تسمى نسيكة أو ذبيحة وأن ال تسمى عقيقة           

  )٣( ٠الدم عن بعض األصحاب

، ال أحب العقوق ليس فيه توهين ألمر العقيقـة          : وقال ابن األثير    

وأحب أن تسمى بأحسن منه كالنسيكة      ،  وإنما كره االسم    ،  وال إسقاط لها    

   )٤( ٠ لذبيحة جريا على عادته في تغيير االسم القبيحوا

وذلك ألن العقيقة التـي  " سم وكأنه كره اال  " قوله  : وقال الشوكاني   

هي الذبيحة والعقوق لألمهات مشتقان من العق الذي هو الـشق والقطـع    

                                                           

 ٤٧  / ١٨يص مسلم  المفهم لما أشكل من تلخ-)١(

  ١٠٠/ ٢ مشارق األنوار -)٢(

  ٥٨٨/ ٩ فتح الباري -)٣(

   ٥٣٣/ ٣ النهاية في غريب الحديث -)٤(



 ٢٨٠٧

 سؤاله عن العقيقة    دبع" ال أحب العقوق    " فقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم       

 كراهة اسم العقيقة لما كانت هي والعقوق يرجعان إلى أصل           شارة إلى لإل

" من أحب منكم أن ينـسك       " ولهذا قال صلى اهللا عليه وآله وسلم        ،  واحد  

  )١( ٠ارشادا منه إلى مشروعية تحويل العقيقة إلى النسيكة 

(  :قـال    واحتجوا أيضاً بحديث أبي رافع مولى رسول اهللا         / ٤

ال ،  : أال أعق عن ابني بدم ؟ قـال         :  قالت   حسناً ، ا  لما ولدت فاطمة    

ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين واألوفاض          

وفي رواية أخرى قال عليه     ) ففعلت ذلك فلما ولد حسيناً فعلت مثل ذلك         . 

  )٢() ال تعقي عنه :( السالم 

  : من وجهين عترض عليه ا

الهما من طريق شريك    أخرجه أحمد والبيهقي ك   أنه ضعيف فقد    / أ  

   .وشريك هذا سيء الحفظ ،  عن عبد اهللا بن محمد بن عقيل

                                                           

   ١٩٥/ ٥ نيل األوطار -)١(

باب ما جاء في : ، كتاب الضحايا٣٠٤/ ٩، والبيهقي ٣٩٠/ ٦أخرجه أحمد -)٢(

  .  ٣٠/ ٣  والطبراني في الكبيرالتصدق بزنة شعره فضة وما تعطي القابلة

 وقال ،أهل العلم يستحبون ما فعلته فاطمة مع العقيقة أو دونها : قال ابن عبد البر 

يستحب لمن : إن تصدق بزنة شعره فضة فحسن وقال ابن عابدين : الموفق 

ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأسه ويتصدق عند األئمة الثالثة 

البن أبي زيد أنه " الرسالة " عن " ى المحل" وفي . بزنة شعره فضة أو ذهبا 

   ) ٢١٤ / ٩أوجز المسالك . يستحب التصدق بوزنه من ذهب وفضة 



 ٢٨٠٨

إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بـن       : قال الشيخ شعيب األرناؤوط     

   )١( .محمد بن عقيل 

                                                           

بن عبداهللا بن أبي هو اشريك   و١٠٦ / ٤٣ مسند الصحابة في الكتب التسعة -)١(

ولم يكن شريك : قال ابن معين  ، شريك النخعي أبو عبد اهللا الكوفي القاضي

شريك ثقة إال أنه ال  : وقال، وهو ثقة ثقة ، شئ عند يحيى يعني القطان ب

أحب الينا منه  شريك صدوق ثقة إال أنه إذا خالف فغيره: وقال  ،يتقن ويغلط 

 وكان عبدالرحمن ،قال معاوية وسمعت أحمد بن حنبل يقول شبيها بذلك ، 

كوفي ثقة : وقال العجلى ، ما زال مخلطا : يحدث عنه وقال يحيى بن سعيد 

ما رأيت أحدا قط أورع في : وقال عيسى بن يونس ، ن الحديث وكان حس

شريك أعلم بحديث الكوفيين من الثوري : علمه من شريك وقال ابن المبارك 

وقال ، شريك أعلم من إسرائيل وإسرائيل أقل خطأ منه: وقال ابن المديني ، 

: وقال الجوزجاني ، شريك صدوق ثقة سيئ الحفظ جدا : يعقوب بن شيبة 

قلت البي : وقال ابن أبي حاتم ، يك سيئ الحفظ مضطرب الحديث مائل شر

قال كان كثير الخطأ صاحب حديث وهو يغلط ، شريك يحتج بحديثه : زرعة 

وقال ابن عدي في بعض ما لم اتكلم ، ليس به بأس : وقال النسائي ، أحيانا 

عليه من حديثه مما امليت بعض االنكار والغالب على حديثه الصحة 

االستواء والذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتى به من سوء حفظه ال أنه و

  .يتعمد شيئا مما يستحق أن ينسب فيه إلى شئ من الضعف

وقال ابراهيم بن   ،  وكان يغلط   ،  كان ثقة مأمونا كثير الحديث      : ابن سعد   قال  و

 كـان : وقال أبو جعفر الطبري     ،  خطأ في اربعمائة حديث     أ: سعيد الجوهري   

  ثقة يخطئ: وقال أبو داود ، فقيها عالما 

صدوق يخطىء كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفـة          : وقال ابن حجر    

 ٢٩٣/ ٤ تهـذيب التهـذيب   ٠ وكان عادال فاضال عابدا شديدا على أهل البدع  

   ٢٦٦تقريب التهذيب ص



 ٢٨٠٩

                                                                                                                                  

  : وابن عقيل مختلف في توثيقه 

 الحديث ال يحتجون بحديثه وكـان       كان منكر : ابن سعد   فمنهم من ضعفه قال     

وقـال  ،  كثير العلم وقال علي بن المديني وكان يحيى بن سعيد ال يروي عنه              

  .يعقوب بن شيبة عن ابن المديني لم يدخله مالك في كتبه

وابن عقيل صدوق وفي حديثه ضعف شديد جـدا وكـان ابـن           : قال يعقوب   و

وقال ابن المديني عن ، م عيينة يقول أربعة من قريش يترك حديثهم فذكره فيه    

: ابن عيينة رأيته يحدث نفسه فحملته على أنه قد تغير وقال عمرو بن علـي        

    ٠ والناس يختلفون عليه، سمعت يحيى وعبد الرحمن يحدثان عنه 

: وقال ابن عيينة     ،   كان ابن عيينة ال يحمد حفظه       : وقال أبو معمر القطيعي     

  ، كان في حفظه شئ فكرهت أن ألقيه 

، ابن عقيل ال يحتج بحديثه : وقال ابن معين ، منكر الحديث : قال أحمد و

قال الجوزجاني ، ووقال ابن المديني كان ضعيفا، ضعيف الحديث : مرة وقال 

لين الحديث ليس بالقوي : وقال أبو حاتم  .أتوقف عنه عامة ما يرويه غريب

ال أحتج به : يمة وقال ابن خز، ضعيف : وال ممن يحتج بحديثه وقال النسائي 

  لسوء حفظه

وقال أبو أحمد  ، مدني تابعي جائز الحديث: قال العجلى ومنهم من وثقه ،  

كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يحتجان بحديثه وليس بذاك : الحاكم 

صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل : وقال الترمذي ، المتين المعتمد 

كان أحمد وإسحاق والحميدي : اعيل يقول حفظه وسمعت محمد بن اسم

، وهو مقارب الحديث : قال محمد بن اسماعيل ، ويحتجون بحديث ابن عقيل 

روى عنه جماعة من المعروفين الثقات وهو خير من ابن : وقال ابن عدي 

كان فاضال خيرا موصوفا بالعبادة وكان : وقال العقيلي  .سمعان ويكتب حديثه

ولم يكن بمتقن في ، كان من أهل الصدق : لساجي وقال ا، في حفظه شئ 



 ٢٨١٠

لم يدل ذلك  ) ال تعقي عنه     ( ولو صح قوله    : قال ابن القيم    / ب  

ال ( فقـال لهـا   ، يقة ألنه أحب أن يتحمل عنها العق؛ على كراهة العقيقة  

   )١( ٠وكفاها المؤنة ، عق هو ) تعقي 

قال شيخنا في شرح الترمذي يحمل علـى أنـه          : قال ابن حجر    و

صلى اهللا عليه و سلم كان عق عنه ثم استأذنته فاطمة أن تعق هي عنـه                

أيضا فمنعها قلت ويحتمل أن يكون منعها لضيق ما عندهم حينئذ فارشدها            

خف ثم تيسر له عن قرب ما عق به عنه وعلى هذا إلى نوع من الصدقة أ  

فقد يقال يختص ذلك بمن لم يعق عنه لكن أخرج سعيد بن منصور مـن               

مرسل أبي جعفر الباقر صحيحا أن فاطمة كانت إذا ولدت ولـدا حلقـت              

   )٢( ٠ شعره وتصدقت بزنته ورقا

تفرد به ابن عقيل ، وهو إن صـح         : قال البيهقي   : قال ابن الملقن    

 فأمرها بغيرها   - كما رويناه    -ه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه        فكأن

   )٣ (.وهو التصدق بوزن شعرهما من الورق 

                                                                                                                                  

هو أوثق من : وقال ابن عبد البر ، مستقيم الحديث : الحاكم وقال ، الحديث 

: وقال في التقريب .  وهذا إفراط: قال ابن حجر كل من تكلم فيه انتهى 

 تقريب ١٣/ ٦تهذيب التهذيب     ٠ صدوق في حديثه لين ويقال تغير بأخرة

  ٣٢١التهذيب ص

    ٣٣ تحفة المودود ص -)١(

   ٥١٠/ ٩ فتح الباري -)٢(

   ٣٤٥/ ٩ البدر المنير -)٣(



 ٢٨١١

وأما ما أخرجه أحمد من حديث أبـي رافـع أن     : قال الصنعاني     

فاطمة رضي اهللا تعالى عنها لما ولدت حسنا قالت يا رسول اهللا أال أعق              

" قي رأسه وتصدقي بوزن شعره فـضة      ال ولكن احل  : "عن ولدي بدم؟ قال   

فهو من األدلة على أنه قد أجزأ عنه ما ذبحه النبي صلى اهللا عليه وسـلم               

عنه وأنها ذكرت هذا فمنعها ثم عق عنه وأرشدها إلـى تـولي الحلـق               

والتصدق وهذا أقرب ألنها ال تستأذنه إال قبل ذبحه وقبل مجـيء وقـت              

 ويحلق دليل على شـرعية      الذبح وهو السابع وفي قوله في حديث سمرة       

  )١( ٠ حلق رأس المولود يوم سابعه

 

  : أجيب عن هذه االعتراضات 

رواه أحمـد  : قـال الهيثمـي   ، بأن الحديث له شواهد يقوى بهـا        

ــسن     ــديث حـ ــو حـ ــر وهـ ــي الكبيـ ــي فـ   )٢ (.والطبرانـ

وله ،  وفي إسناده عبد اهللا بن محمد بن عقيل ، فيه لين            : قال الساعاتي   و

 إنما نهاها ؛    وأنه  ،  ولعل الحافظ الهيثمي حسنه لذلك      ،  شواهد تعضده   

   )٣( ٠ألنه عق عنهما 

المعجم ( والطبراني في    ) ٣٩٠ / ٦( أخرجه أحمد   : قال األلباني   

من طريق شريك عن   ) ٣٠٤ / ٩( والبيهقي   ) ٢ / ١٢١ / ١) ( الكبير  

                                                           

   ٩٩/ ٤ سبل السالم -)١(

   ٥٧/ ٤ مجمع الزوائد -)٢(

   ١٢٧/ ١٣  الفتح الرباني -)٣(



 ٢٨١٢

 لما  : (عبد اهللا بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن أبي رافع قال               

ال ولكن احلقـى  : أال أعق عن ابني بدم ؟ قال : ولدت فاطمة حسنا قالت     

رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين واالوفـاض وكـان      

االوفاض ناسا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محتاجين في            

فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك      : المسجد أو في الصفة ففعلت ذلك قالت        

وهذا إسناد حسن لوال أن شريكا وهو ابن عبد اهللا القاضي سئ            :  قلت   ) .

الحفظ لكنه لم يتفرد به فقد تابعه عبيداهللا بن عمرو عن عبد اهللا بن محمد               

أن الحسن بن علي لما ولد أرادت أمه فاطمـة أن           : ( بن عقيل به ولفظه     

دقي ال تعقي عنه ولكن احلقي شعر رأسه ثم تص        : تعق عنه بكبشين فقال     

) بوزنه من الورق في سبيل اهللا ثم ولد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك               

وهذه متابعة قوية من عبيداهللا هذا      : قلت   ) . ٣٩٢ / ٦( اخرجه أحمد   . 

   فثبت الحديث والحمد هللا) الصحيحين ( وهو الرقي ثقة محتج به في 

ل ومن أجل هذه الطرق قا    : قلت  : فقال األلباني   : أما قول البيهقي    

وهو حسن الحديث إذا لم يخالف      : قلت  ) . تفرد به ابن عقيل     : ( البيهقي  

وظاهر حديثه مخالف لما استفاض عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه عق عن             

وأجيب عن   ) ١١٥٠( الحسن والحسين رضي اهللا عنهما كما تقدم برقم         

 قال شـيخنا   ) : ( ٥١٥ / ٩) ( الفتح  ( ذلك بجوابين ذكرهما الحافظ في      

يحمل على أنه صلى اهللا عليه وسلم كـان عـق           ) : شرح الترمذي   ( في  

ويحتمـل أن  : قلـت  . عنه ثم استأذنته فاطمة أن تعق عنه أيضا فيمنعها   

يكون منها لضيق ما عندهم حينئذ فارشدها إلى نوع من الصدقة أخف ثم             

وأحسن من هذين الجوابين    : قلت  . ) . تيسر له عن قرب ما عق به عنه         

وهو إن فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه كمـا  : ( البيهقي  جواب  



 ٢٨١٣

فأمرها بغيرها وهـو    ) يعني في االحاديث التى أشرنا إليها آنفا        ( رويناه  

  )١( )وباهللا التوفيق . التصدق بوزن شعرهما من الورق 

إن اليهود تعق عن الغالم  :( قال   أن النبي   عن أبي هريرة    / ٥

    )٢()عن الغالم شاتين وعن الجارية شاهرية فعقوا وال تعق عن الجا

   )٣( ٠أنها من فعل أهل الكتاب فأبطلها اإلسالم : وجه الداللة 

  : أعترض عليه من وجهين 

من طريق أبي حفص الشاعر عن أبيه عـن         ألنه  ؛  أنه ضعيف   / أ  

ــرة     ــي هريــــ ــن أبــــ ــرج عــــ   ،  األعــــ

  ٠ حفص الشاعر وأبوه مجهوالن وأبو

، نعلمه عن األعرج عن أبي هريرة إال بهذا اإلسناد          ال  : قال البزار 

رواه البزار من رواية أبي حفص الشاعر عن أبيه ولم أجد         : الهيثميوقال  

  ٠  )٥(ووافقه األلباني  . )٤( من ترجمها

   ٠وقد عثرت على ترجمة لهما : قال الباحث 

                                                           

    ٤٠٢/ ٤ إرواء الغليل -)١(

 -٣٠١/ ٩، والبيهقي ١٢٣٣ كشف، رقم -٧٣ -٧٢/ ٢خرجه البزار  أ-)٢(

٣٠٢ ،   

  ٢٨تحفة المودود ص   -)٣(

  ٩١/ ٤مجمع الزوائد   -)٤(

، ولم يسمه ، ولم أجد له " أبو حفص الشاعر : " ووقع عنده : قلت :  قال -)٥(

من كتب الرجال ، ال في األسماء وال في الكنى ، وليراجع له  ذكرا فيما عندي

   ٥٥٠٤ السلسلة الضعيفة برقم   .للدوالبي" الكنى " 



 ٢٨١٤

   )١( أبو حفص الشاعر منكر الحديث: قال محمد : قال الترمذي 

الحسن بن على الهاشمي النوفلي روى عـن        : بن أبي حاتم    وقال ا 

عبد الرحمن االعرج روى عنه سلم بن قتيبة وابنه أبو حفـص الـشاعر              

ليس بقوى، منكر الحديث، ضعيف : وسمعته يقول، بى يقول ذلك  أسمعت  

   )٢(. حاديث أو نحو ذلك مناكيرأحاديث اربعة أالحديث، روى ثالثة 

  

فالـذي  ،  ما قولهم إنها من فعل أهل الكتاب        وأ: قال ابن القيم    / ب  

، األنثى كما دل عليه لفظ الحديث من فعلهم تخصيص الذكر بالعقيقة دون       

  إن اليهـود تعـق عـن الغـالم شـاتين وعـن الجاريـة               ( نه قال   إف

  )٣() شاة 

ن إراقة الدم بمجردها لم تعهد قربة إال حيث ورد بها النص ال             أ/ ٦

ص في كونها مـشروعة فـي العقيقـة أو          غير ، وإذا تعارضت النصو    

منسوخة وباليقين ندري أنه كان في اإلسالم إراقات قد نسخت فيما بعد ،             

كالفرع والعتيرة ونحوها ، كان الترجيح لما يدل على كونها منـسوخة ،             

ألنها لو كانت مشروعة لكانت مستحبة ال غير ، ولو كانت منسوخة كانت 

مر بين االستحباب واالبتـداع واإلباحـة       بدعة في اإلسالم ، وإذا دار األ      

والحظر ترجح الحاظر على المبيح ، وإذا تعارض المحرم والمبيح وجهل           

:( التاريخ يجعل المحرم متأخراً كيال يلزم النسخ مرتين ، ومعنى قولـه             

أي محا وجوبه كل ذبح قبله ، فال        ) محا ذبح األضاحي كل ذبٍح كان قبله        

                                                           

    ٤٤٨/ ٢ العلل الكبير -)١(

   ٢٠/ ٣  الجرح والتعديل -)٢(

   ٣٣  تحفة المودود ص -)٣(



 ٢٨١٥

 شرعت في السنة الثانية ، وعقيقـة الحـسن          يرد علينا كون األضحية قد    

والحسين في الثالثة ، أو الخامسة وسماع أم كرز حـديث العقيقـة فـي               

كانت األضحية إذ ذاك مشروعة     : الحديبية في السنة السادسة ، ألنا نقو ل       

ال واجبة ، ثم وجبت بعد ذلك عند فرض الحج ، فمحا وجوبها كل ذبـح                

 عن ابنه إبراهيم رضـي اهللا عنـه         بي  ان قبله وألجل ذلك لم يعق الن      ك

   )١ ( .نه لسماه في اليوم السابعبدليل أنه سماه ليلة ولد ولو كان قد عق ع

وقد استفاضت األحاديث الدالة    أجيب عنه بأنه ال دليل على النسخ ،         

   ٠على مشروعية العقيقة 

وقد حكي عن بعض من كرهها      : قال اإلمام أحمد في رواية حنبل       

، قال هذا لقلة علمهم وعدم معـرفتهم باألخبـار          ،  ر الجاهلية   أنها من أم  

وجعلهـا  ، وفعلـه أصـحابه   ،  قد عق عن الحسن والحسين         والنبي  

الغالم : وقد قال   ،  والعقيقة سنة عن رسول اهللا      ،  هؤالء من أمر الجاهلية     

   ،    يرويه أبو هريرة عن النبي - إسناد جيد -وهو ، مرتهن بعقيقته 

مـسندة     في العقيقة أحاديث عن النبي  :  رواية األثرم    وقال في 

وقال هؤالء هي من عمل     ،  وعن التابعين   رضي اهللا عنهم    وعن أصحابه   

   ٠وتبسم كالمعجب ، الجاهلية 

يثبت عن النبي في العقيقـة      : قلت ألبي عبد اهللا     :  وقال الميموني   

م شاتين وعن  عن الغال    أي واهللا غير حديث عن النبي       : فقال  ،  شيء  

                                                           

   ١٢٢ / ١٧  إعالء السنن -)١(



 ٢٨١٦

ليست : فقال  ،  فتلك األحاديث التي يعترض فيها      : قلت له   ،  الجارية شاة   

   )١( ٠بشيء ال يعبأ بها 

اآلثار كثيرة مرفوعة عن الـصحابة والتـابعين         : ابن عبدالبر    قال

وعلماء المسلمين في استحباب العمل بها وتأكيد سنتها وال وجه لمن قال            

   )٢ (.إن ذبح األضحى نسخها

ليس ذبح األضحى بناسخ للعقيقة عند جمهور العلمـاء وال          : ال  وق

جاء في اآلثار المرفوعة وال عن السلف ما يدل على ما قال محمـد بـن        

  )٣( ٠ الحسن وال أصل لقولهم في ذلك

العقيقة في األيام الـسبع     وهم القائلون بوجوب     :أدلة القول الرابع    

   ٠السبع فإن فاتت لم تجب بعد ، األولى من الوالدة 

كل غالم  (   :قال رسول اهللا    : قال      عن سمرة بن جندب   / ١

   )٤( ) رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى 

 (  حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا             / ٢

   )١( ٠) أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع األذى عنه والعق 

                                                           

   ٣٣  تحفة المودود ص -)١(

   ٤٢٦/ ٢  التمهيد -)٢(

    ٣٠٠/ ١ االستذكار -)٣(

    سبق تخريجه ص -)٤(



 ٢٨١٧

عـن   عقَّ رسول اهللا    :(  اهللا عنها قالت     عائشة رضي حديث  / ٣

  وأمر أن يماط عن رأسهما حسن وحسين يوم السابع وسماهما 

  )٢()األذى

                                                                                                                                  

    سبق تخريجه ص -)١(

ابن حبان برقم  و ٤٦٠ / ١  اآلثار الطحاوي في مشكل   أخرجه بهذا اللفظ -)٢(

   ٢٩٩/ ٩ والبيهقي في الكبرى ٢٣٧/ ٤ والحاكم ١٢٧/ ١٢ ، ١٠٥٦

  : واختلف أهل العلم في صحته على قولين 

قال أبو أحمد ال : ابن معين والبيهقي ، قال البيهقي : فأعله جماعة منهم 

أعلم يرويه عن ابن جريج بهذا اإلسناد غير محمد بن عمرو اليافعى وعبد 

   ٠ وهو الصواب كما سنبينه .د العزيز بن أبى روادالمجيد بن عب

هذا حديث صحيح اإلسناد ولم : ابن حبان والحاكم وقال : وقواه جماعة منهم 

 ووافقه الذهبي ٠ يخرجاه بهذه السياقة ومحمد بن عمرو هذا هو اليافعي

وابن السكن وابن حجر وحسنه النووي وزكريا األنصاري واأللباني وشعيب 

   ٠في تحقيقه البن حبان والمباركفوري األرناؤوط 

حديث عائشة رضي اهللا عنها فيرويه  : ٣٨٠/ ٤قال األلباني في إرواء الغليل 

أخبرني محمد ابن عمرو عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن : ابن وهب 

عق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن حسن : ( عمرة عن عائشة قالت 

أخرجه وابن ) . أمر أن يماط عن رأسه االذى وحسين يوم السابع وسماهما و

: ( وقال  ) ٢٩٩ / ٩( والبيهقي  ) ٢٣٧ / ٤( والحاكم  ) ١٠٥٦( حبان 

ال أعلم يرويه عن ابن جريج بهذا االسناد غير محمد بن : قال ابن عدي 

واليافعي : قلت ) . عمرو اليافعي وعبدالمجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد 

: قلت ) . شيخ ثقة مصري : ( اسمه في هذا السند قال ابن حبان عقب 
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لم : وقال ابن القطان . له مناكير : وقال ابن عدي . وروى له مسلم متابعة 

ونقل عن يحيى بن معين أنه ) الضعفاء ( وذكره الساجى في . تثبت عدالته 

وفي هذا رد على الذهبي : قلت ) . التهذيب ( كما في . غيره أقوى منه : قال 

: قلت ) : روى له مسلم وما علمت أحدا ضعفه ) : ( الميزان (  قال في حيث

لكن تابعه عبد المجيد ابن أبي رواد كما تقدم عن ابن عدي معلقا ووصلها 

وتابعه أيضا أبو قرة واسمه موسى بن طارق وهو ثقة  ) ٣٠٣ / ٩( البيهقى 

ن ذبحهما عن الحسن شاتين وعن حسين شاتي: ( أخرجه البيهقي وفي روايته 

  أخرجه البيهقي ) . يوم السابع وسماهما 

فهاتان المتابعتان تقويان رواية اليافعي : قلت  ) . ٣٠٤ - ٣٠٣ / ٩( 

وتدالن على أنه قد حفظ الحديث عن ابن جريج فلوال عنعنة هذا لقلت كما قال 

وصححه ابن السكن أيضا كما ! ووافقه الذهبي ) . صحيح االسناد : ( الحاكم 

 ٤٨٣ / ٩) ( الفتح ( وقال في  ) . ١٤٧ / ٤) ( التلخيص ( لحافظ في ذكر ا

   اهـ ٠) وسنده صحيح ) : ( 

واعترض على هذا بأن الحديث معل باالنقطاع كم سيتبين من تفصيل الروايات 

أخبرنا عمر بن محمد الهمداني ثنا أبو ) : ٥٣١١(قال أبو حاتم بن حبان : 

وهو اليافعي : بن عمرو ـ قال أبو حاتم وهب أخبرني محمد  الربيع ثنا ابن

شيخ ثقة مصري ـ عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة 

عق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع ، : قالت 

  .وسماهما ، وأمر أن يماط عن رأسه األذى 

 عبد عن يونس بن) ١/٣١٤))(مشكل اآلثار (( وأخرجه كذلك الطحاوى 

) ٩/٢٩٩))(الكبرى (( ، والبيهقى ) ٦/٢٢٦))(الكامل (( األعلى ، وابن عدى 

الكبرى (( ، والبيهقى ) ٤/٢٦٤(كالهما عن الحارث بن مسكين ، والحاكم 

كالهما عن الربيع بن سليمان ومحمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم ) ٩/٢٩٩))(

بمثل حديث أبى ، أربعتهم عن ابن وهب أخبرنى محمد بن عمرو اليافعى 



 ٢٨١٩

                                                                                                                                  

عن (( الربيع العتكى ، إال أن الربيع بن سليمان وابن عبد الحكم قاال 

  )) .رؤوسهما 

عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، وزاد عليه : وتابعه عن ابن جريج 

  .فى المتن 

عن إسحاق بن أبى إسرائيل ، وأبو الشيخ ) ٨/١٧/٤٥٢١(أخرجه أبو يعلى 

) ٩/٣٠٣))(الكبرى (( ، ومن طريقه البيهقى )) عقيقة كتاب ال(( بن حيان 

عن محمد بن بكار الصيرفى ، كالهما عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي 

رواد عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد األنصاري عن عمرة عن عائشة عن 

يعق عن الغالم شاتان مكافئتان ، وعن : (( النبي صلى اهللا عليه وسلم قال 

وعق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الحسن : ، وقال )) شاة الجارية 

اذبحوا : والحسين شاتين يوم السابع ، وأمر أن يماط عن رأسه األذى ، وقال 

  .على اسمه ، وقولوا بسم اهللا واهللا أكبر ، اللهم لك وإليك ، هذه عقيقة فالن 

ج بهذا اإلسناد وهذا ال أعلم يرويه عن ابن جري: (( قال أبو أحمد بن عدى 

. غير محمد بن عمرو اليافعي ، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد 

ومحمد بن عمرو اليافعي له أحاديث غير ما ذكرت ، يحدثها عنه عبد اهللا بن 

  )) .وهب ، وال أعلم يروي عنه غير ابن وهب 

 بهذه هذا حديث صحيح اإلسناد ، ولم يخرجاه: (( وقال أبو عبد اهللا الحاكم 

  )) .السياقة ، ومحمد بن عمرو هذا هو اليافعي 

  : وفيه نظر من وجهين 

محمد بن عمرو الرعينى اليافعي المصرى ، وإن وثقه ابن حبان ]  األول[ 

والحاكم ، وخرج له مسلم متابعة واحدة ، إال أنه يحدث بمناكير ، كما قال أبو 

) : (( ٩/٣٣٧))(لتهذيب تهذيب ا(( قال الحافظ ابن حجر فى . أحمد بن عدى 

روى عنه ابن وهب وحده ، وهو قريب السن من : وقال أبو سعيد بن يونس 
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(( ، وله في )) الثقات (( وذكره ابن حبان في . ابن وهب ، حدث بغرائب 

له مناكير ، وأورد له : وقال ابن عدي . حديث واحد متابعة )) صحيح مسلم 

ال يرث : (( ابر أن رسو اهللا قال حديثه عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ج

قد رواه : قلت . ، واستنكره )) المسلم النصراني ، إال أن يكون عبده أو أمته 

(( وذكره الساجي في . عبد الرزاق عن ابن جريج موقوفا ، وهو الصواب 

وقال ابن . غيره أقوى منه : ، ونقل عن يحيى بن معين قال )) الضعفاء 

  )) .ه لم تثبت عدالت: القطان 

وأما عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد المكى ، فهو ثقة من أثبت الناس 

قال . فى ابن جريج ، وإنما نقموا عليه غلوه فى اإلرجاء والدعوة إليه 

ثقة كان أعلم الناس : العباس بن محمد الدورى عن يحيى بن معين قال 

وقال أبو طالب سمعت . بحديث ابن جريج ، ولكن لم يكن يبذل نفسه للحديث 

عبد المجيد بن أبي رواد ثقة ، وكان فيه غلو في : أحمد بن حنبل يقول 

أنا مؤمن إن شاء : هؤالء الشكاك ، يعنى من يقول : اإلرجاء ، وكان يقول 

  .كان يرى اإلرجاء ، كان الحميدي يتكلم فيه : وقال البخاري . اهللا 

الرواة به وأثبتهم فيه ، ولكن لم ولوال أنه خولف على حديثه ذا ، لكان أولى 

  .يسمعه ابن جريج من يحيى بن سعيد األنصارى 

وقد . لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من يحيى بن سعيد األنصارى ] الثاني[ 

هشام بن سليمان المخزومى ، وعبد الرزاق : أبان علته ، وكشف عورته 

  .الصنعانى ، وأبو قرة موسى بن طارق الزبيدى 

حدثنا النضر بن سلمة ) : ١٤٨))(الذرية الطاهرة ((  بشر الدوالبى قال أبو

حدثنا الحميدي والوليد بن عطاء قاال حدثنا هشام بن سليمان حدثنا ابن جريج 

: حدثت عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة قالت : قال 

ذبح عق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الحسن والحسين شاتين ، و

  .عنهما يوم السابع ، وسماهما ، وأمر أن يماط عنهما األذى عن رؤوسهما 



 ٢٨٢١

                                                                                                                                  

: عن ابن جريج قال ) : ٤/٣٣٠/٧٩٦٣))(المصنف (( قال عبد الرزاق 

عق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثت حديثا رفع إلى عائشة أنها قالت 

، وأمر عن حسن شاتين وعن حسين شاتين ذبحهما يوم السابع ، ومشقهما 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أن يماط عن رؤوسهما األذى ، قالت 

)) اذبحوا على اسمه ، وقولوا بسم اهللا ، اللهم لك وإليك ، هذه عقيقة فالن (( 

.  

من طريق محمد بن يوسف الزبيدى ) ٩/٣٠٣))(الكبرى (( وأخرج البيهقى 

يى بن سعيد بنحو لفظ حديث أنبأ أبو قرة عن ابن جريج حديثا ذكره عن يح

  )) .عن الحسن شاتين وعن حسين شاتين (( عبد المجيد إال قوله 

فهؤالء الثالثة يروونه عن ابن جريج ، وليس فيه سماعه عن يحيى : قلت 

وعليه فإن من صححه ولم يقف على علته ، فإنما . بن سعيد ، وهو األصح 

ن جريج ، مع اشتهاره اقتصر على ظاهر اإلسناد ، وتغاضى عن عنعنة اب

قال ابن معين ، ، لم يسمعه ابن جريج من يحيى فهو حديث معل ! .بالتدليس 

قلت :( و قد قال له عبد اهللا ) ٣/١٩/٣٩٦٠(في العلل لعبد اهللا بن أحمد 

ابن أبي رواد حدث عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن : ليحيى 

هذا : (فقال ابن معين - ) العقيقة عائشة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في 

في كتب بن جريج عن رجل عن يحيى عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى 

  .اهـ)اهللا عليه وسلم 

) حديث ذكره عن ( و في قوله ) حدثت ( و صيغة التدليس ظاهرة في قوله 

  .إشارة إليه 

قاطع في اإلعالل ) في كتب بن جريج عن رجل عن يحيى ( و قول ابن معين 

  .، و الحمد هللا 



 ٢٨٢٢

أنه نص على اليوم الـسابع فـدل        : من هذه األحاديث    وجه الداللة   

فإن فاتـت لـم     ،  العقيقة في األيام السبع األولى من الوالدة        على وجوب   

  ٠تجب بعد السبع 

   )١( أنه ال يشرع قبله وال بعدهيدل حديث سمرة : قال الصنعاني 

وفيه أيضا دليل على أن وقت العقيقة سابع الوالدة : وقال الشوكاني  

   )٢( ٠ وأنها تفوت بعده وتسقط ان مات قبله وبذلك قال مالك

، فيه دليل على أن وقت العقيقة سابع الوالدة         : قال العظيم آبادي    و

   )١( ٠ دهوال بع، وأنها ال تشرع قبله 

                                                                                                                                  

:  )أ/ ١٥٢-ب /٤/١٥١ج) ( القسم المخطوط منه ( الدارقطني في علله قال 

 ابن جريج ، واختلف عنه ، فرواه هيرويه يحيى بن سعيد عن عمرة ، حدث ب

عبد المجيد و حجاج بن محمد و محمد بن عمرو اليافعي عن ابن جريج عن 

مان و روح بن عبادة يحيى عن عمرة عن عائشة ، و خالفهم هشام بن سلي

حدثت عن يحيى و هو الصحيح ، فابن جريج لم : فروياه عن ابن جريج قال 

  .يد كالم ابن معين ؤهذا يو) يسمعه من يحيى 

 ٤٢٧/ ٨ المجموع ٥٤٨/ ١ أسنى المطالب ٤٤٦/ ٣٠أنظر عمدة القاري 

    ١١٧/ ٣١ ارشيف ملتقى أهل الحديث ٣٨٠/ ٤إرواء الغليل 

     ٩٧ /٤سبل السالم -)١(

ونقل صاحب البحر عن االمام يحيى انها ال :  وقال ١٥٨/ ٥ نيل األوطار  -)٢(

تجزي قبل السابع وال بعده اجماعا ودعوى االجماع مجازفة لما عرفت من 

   ٠ الخالف المذكور



 ٢٨٢٣

وقد ذكرنـاه،   "والحجة لهذا القول حديث سمرة      : قال ابن عبدالبر    و

  )٢( .سابعه ويسمى يريد واهللا أعلم ويسمى يومئذ قوله يذبح عنه يوم" وهو

فال يعق عنه قبل السابع " عن المولود يوم سابعه": قال ابن أبي زيد 

ة، بخالف  اتفاقا، وال بعده على المشهور لسقوطها بمضي زمنها كالضحي        

   )٣( ٠ مضي زمنها؛ ألنها واجبة بخالفهماصدقة الفطر ال تسقط ب

                                                                                                                                  

  ٢٨/ ٨ عون المعبود -)١(

   ٤٣٥/ ٢  التمهيد -)٢(

   ٨٧٤/ ٢  الفواكه الدواني -)٣(



 ٢٨٢٤

: من وجوه عترض عليه ا  

ومن ذلك  وقبله  أنه روي ما يدل على إجزاء العقيقة بعد السابع          / ١

 :  

عبد اهللا بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى اهللا عليـه وآلـه              عن  / أ

   )١(" عشرة ، أو أحد وعشرين العقيقة تذبح لسبع ، أو أربع : " وسلم قال 

أوالً ( من األيـام    ) العقيقة تذبح لسبع    ( قال المناوي   : وجه الداللة   

يعنى تذبح يوم السابع وإال ففي ) أو إلحدى وعشرين ( يوماً ) ربع عشرة 

   )٢(أربع عشرة وإال ففي إحدى وعشرين يوماً من والدة الطفل

وم السابع فإن لم يفعـل      يعني أنها تذبح ي   : قال أحمد   : وقال أيضا   

ففي أربع عشرة فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين وحكمه كونها في السبع             

أن الطفل ال يغلب ظن سالمة بنيته وصحته خلقتـه وقبولـه للحيـاة إال               

  )٣(.بمضي األسبوع واألسبوع دور يومي كما أن السنة دور شهري

                                                           

، ]١/٢٥٦) [الصغير(، وفي ]٤٨٧٩: رقم) [/األوسط(ي أخرجه الطبراني ف-)١(

من طريق إسماعيل بن مسلم عن قتادة عن ]. ٩/٣٠٣) [الكبرى(والبيهقي في 

  . عبد اهللا بن بريدة عن أبيه به

    ٣٠١/ ٢ التيسير بشرح الجامع الصغير -)٢(

    ٥٠٢/ ٤ فيض القدير -)٣(



 ٢٨٢٥

وي الهيثمي والمنـا  الطبراني و ضعفه  بأنه ضعيف   : عترض عليه   ا
 .لم يروه عن قتادة إال إسماعيل ، تفرد به الخفاف           ؛ ألنه    )٢(واأللباني   )١(

  اهـ) لم يروه عن قتادة إال إسماعيل: (قال الطبراني

رواه الطبراني في الـصغير،     ): (مجمع الزوائد (قال الهيثمي في    و

واألوسط، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي؛ وهو ضـعيف لكثـرة غلطـه             

   )٣( اهـ) ووهمه

ليس بشيء، وقال الحافظ : منكر الحديث، وقال ابن معين: قال أحمد

   ٠فقيها ضعيف الحديث: في التقريب

   ٠وهو مدلس ، قتادة عنعنة : وفيه علة أخرى 

نذرت امـرأة مـن آل      :  عطاء عن أم كرز وأبي كرز قاال       عن/ ٢

عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنـا جـزورا،              

ال بل السنة أفضل عـن الغـالم شـاتان          : شة رضي اهللا عنها   فقالت عائ 

مكافئتان و عن الجارية شاة، تقطع جدوال و ال يكسر لها عظـم، فيأكـل               

                                                           

    ٣٠١/ ٢ التيسير بشرح الجامع الصغير -)١(

صحيح الجامع  وقد رأيت للشيخ تصحيحا للحديث في  ٣٩٥/ ٤إرواء الغليل  -)٢(

   ٠فلعله رجع عنه )٢/٤١٣٢(الصغير

   ٤/٥٩ مجمع الزوائد -)٣(



 ٢٨٢٦

ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عـشر،             

   )١ ().فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين

 ألنه مـن    هذا ال يصح؛  عترض عليه بأنه ضعيف ، قال ابن حزم         ا

 ثم لو كان صحيحا لما كانت       -رواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي        

وعن عطاء  : -فيه حجة؛ ألنه عمن دون النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم            

كانوا يستحبون أن ال يكسر لها عظم، فإن أخطأهم أن يعقوا يوم الـسابع              

ي صـلى اهللا   وليس هذا عن النب-فأحب إلي أن يؤخره إلى السابع اآلخر      

  )٢( .عليه وآله وسلم

                                                           

، كتاب الذبائح من طريـق عبـد        ٢٣٩-٤/٢٣٨أخرجه الحاكم في مستدركه       -)١(

هـذا حـديث صـحيح      : وقـال . الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أم كرز        

  . ووافقه الذهبي. م يخرجاهاإلسناد، ول

 النهاية ٠ وهو العضو، جمع جدل بالكسر والفتح : الجدول : قال ابن األثير 

   ٧٠٧/ ١في غريب األثر 

     ٢٣٥/ ٦المحلى -)٢(



 ٢٨٢٧

 

  :ظاهر اإلسناد الصحة، ولكن له عندي علتان: قال األلباني

كما ذكر ذلـك ابـن المـديني     . االنقطاع بين عطاء وأم كرز  - ١

أخرجه إسحاق بن راهويه قال أخبرنا      ويؤيده ما    ،   )١. (وأحمد بن حنبل  

:  كرز قالـت   يعلى بن عبيد نا عبد الملك عن عطاء عن أبي كرز عن أم            

   )٢( ).الحديث... قالت امرأة

 الشذوذ، واإلدراج، فقد ثبت الحديث عن عائشة من طريقين،          - ٢

   )٣(". تقطع جدوال: "وليس فيهما قوله

                                                           

   ٣/١٠٣تهذيب التهذيب -)١(

حيث  .حكم إمام العلل علي بن المديني بذلك : أوالً : ومما يدل على االنقطاع 

  " . ولم يسمع من أم كرز شيئاً :" عن عطاء  ) ٦٦ " (العلل " قال في 

قال ، كما في أن عطاء يدِخل بينه وبين أم كرز واسطة في حديثه عنها : ثانياً 

ثنا سفيان قال ثنا عمرو بن دينار  ) :" ١٦٧ / ١" ( مسنده " الحميدي في 

ته قال أخبرني عطاء بن أبي رباح أن حبيبة بنت ميسرة الفهرية موالته أخبر

أنها سمعت أم كرز الخزاعية تقول سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ... " . يقول ثم في العقيقة عن الغالم شاتان 

   .أن عطاء اليذكر سماعاً من أم كرز حين يروي عنها مباشرة : ثالثاً 

  ١٢٩٢:رقم/٢ همسند في -)٢(

  .٤/٣٩٦إرواء الغليل  -)٣(



 ٢٨٢٨

عـن  : (سألت عطاء عن العقيقة؟ فقـال     : حسين المعلم قال  عن  / ٣

الغالم شاتان وعن الجارية شاة، تذبح يوم السابع إن تيـسر وإال فـأربع              

   )١ (). وإال فإحدى وعشرينعشرة

   ٠ إسناده صحيح : نجم عبد الرحمن خلف .دقال 

وعن عطاء كـانوا    : قال ابن حزم    أعترض عليه بأنه غير مرفوع      

يستحبون أن ال يكسر لها عظم، فإن أخطأهم أن يعقوا يوم السابع فأحـب              

 وليس هذا عن النبي صلى اهللا عليـه         -إلي أن يؤخره إلى السابع اآلخر       

  )٢( . وسلموآله

عن أنس أن النبي عليه الصالة والسالم عق عن نفسه بعد ما            / ب  

   )٣( ٠ بعث بالنبوة

ودليل من خالف ما روي عن أنـس        : قال ابن رشد    : وجه الداللة   

   )٤( ٠ أن النبي عليه الصالة والسالم عق عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة

                                                           

نجم عبد الرحمن .د: تحقيق  ١/٦٢ كتاب العيالابن أبي الدنيا في  أخرجه -)١(

  خلف

    ٢٣٥/ ٦المحلى -)٢(

حبان في  ومن طريقه ابن ٢٥٤  / ٤أخرجه عبد الرزاق في المصنف -)٣(

 األستار   كشف– ١٢٣٧ / ٧٤ / ٢ والبزار في  مسنده ٣٣ / ٢الضعفاء 

   ٢٠٩ / ١الكامل "وابن عدي في 

   ٥٤٠/ ١  بداية المجتهد -)٤(



 ٢٨٢٩

ـ       ضـعيف ،    بأنه  : أعترض عليه    د ضـعفه اإلمـام مالـك وأحم

وعبدالرزاق والبيهقي وابن عدي والذهبي والبزار والنووي وابن الملقـن          

   ٠وابن حجر وابن طاهر المقدسي 

قال سحنون أخبرني ابن القاسم وابـن       : قال في البيان والتحصيل     

سئل مالك عمن لم يعق عن ولده حتى كبرو عقـل أتـرى أن          : نافع قاال   

رأيت الذي ال يتهيأ له ما يعق به ال ، فقيل له أف : يعق عنه إذا كبر ؟ فقال       

ال ، إال أن يكون قريباً ، ويعق عنـه          : عن ولده حتى يمر السابع ؟ قال        

أيضاً بعد ما خضب لحيته ، أرأيت أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليـه              

وسلم الذين لم يعق عنهم في الجاهلية أعقوا عن أنفسهم في اإلسالم ؟ هذه              

   )١( .األباطيل 

أحمد رحمه اهللا لمـا حـدث بهـذا      اإلمام   داود أن    وفي مسائل أبي  

   )٢ (.هذا منكر ، وضعف عبد اهللا بن محرر : الحديث قال

إنما تركوا عبد اهللا بن محرر لحال       : قال عبد الرزاق    البيهقي  وقال  

هذا الحديث قال الفقيه رحمه اهللا وقد روى من وجه آخر عن قتادة ومـن            

   )٣ (.وجه آخر عن أنس وليس بشىء

  

                                                           

   ٣٩١/ ٣يان والتحصيل   الب-)١(

   ٣٣٢/ ٢  زاد المعاد -)٢(

   ٣٠٠/ ٩  السنن الكبرى -)٣(



 ٢٨٣٠

   )١( ٠قضى ابن عدي بنكارته وهذا حديث باطل : قال النووي و

ورد أن النبي صلى اهللا عليه و سلم عق عن نفسه : قال ابن حجر و

بعد النبوة ال يثبت وهو كذلك فقد أخرجه البزار من رواية عبـد اهللا بـن            

محرر وهو بمهمالت عن قتادة عن أنس قال البزار تفرد به عبد اهللا وهو              

رجه أبو الشيخ من وجهين آخرين أحـدهما مـن روايـة            ضعيف اه وأخ  

إسماعيل بن مسلم عن قتادة وإسماعيل ضعيف أيضا وقد قال عبد الرزاق            

إنهم تركوا حديث عبد اهللا بن محرر من أجل هذا الحديث فلعل إسماعيل             

سرقه منه ثانيهما من رواية أبي بكر المستملي عن الهيثم بن جميل وداود             

ثنا عبد اهللا بن المثنى عن ثمامـة عـن أنـس وداود             بن المحبر قاال حد   

ضعيف لكن الهيثم ثقة وعبد اهللا من رجال البخاري فالحديث قوي اإلسناد            

وقد أخرجه محمد بن عبد الملك بن أيمن عن إبراهيم بن إسحاق السراج             

عن عمرو الناقد وأخرجه الطبراني في األوسط عن أحمد بـن مـسعود             

 وحده به فلوال ما في عبد اهللا بن المثنى مـن            كالهما عن الهيثم بن جميل    

المقال لكان هذا الحديث صحيحا لكن قد قال بن معين ليس بشيء وقـال              

النسائي ليس بقوي وقال أبو داود ال أخرج حديثه وقـال الـساجي فيـه               

ضعف لم يكن من أهل الحديث روى مناكير وقال العقيلي ال يتابع علـى              

ثقات ربما أخطأ ووثقه العجلي والترمـذي       أكثر حديثه قال بن حبان في ال      

وغيرهما فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن حجـة             

وقد مشى الحافظ الضياء على ظاهر اإلسناد فأخرج هـذا الحـديث فـي      

األحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين ويحتمل أن يقال أن صح هذا            

                                                           

   ٢٠٩ /١الكامل "في  ٤٣١/ ٨  المجموع -)١(



 ٢٨٣١

 و سلم كما قالوا فـي تـضحيته         الخبر كان من خصائصه صلى اهللا عليه      

   )١(٠ عمن لم يضح من أمته

عبد اهللا هذا واه     وهو حديث ضعيف بمرة ؛ ألن     : وقال ابن الملقن    

   )٢( ٠ باالتفاق

 بعد أن ذكر ترجمة عبد اهللا بـن         -قال الذهبي في ميزان االعتدال    

 عبد - ومن بالياه -المحرر ،وكالم الحفاظ فيه ،وأنه متروك، وليس بثقة 

 روى عن قتادة عن أنس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم            - بن المحرر    اهللا

   )٣ (.عق عن نفسه بعدما بعث 

فائدة قد اشتهر أنه صلى اهللا عليه و سلم         : قال في تحفة األحوذي     و

عق عن نفسه وقد ورد فيه حديث لكنه ليس بصحيح قال الحافظ في فتح              

رر عن قتادة عن أنس أن      الباري أخرج البزار من رواية عبد اهللا بن مح        

النبي صلى اهللا عليه و سلم عق عن نفسه بعد النبوة قال البزار تفرد بـه                

 وأخرجه أبو الشيخ من وجهـين آخـرين          عبد اهللا وهو ضعيف انتهى      

أحدهما من رواية إسماعيل بن مسلم عن قتادة وإسماعيل ضعيف أيـضا             

حرر من أجل هـذا     وقد قال عبد الرزاق إنهم تركوا حديث عبد اهللا بن م          

الحديث فلعل إسماعيل سرقه منه  ثانيهما من رواية أبي بكر المـستملي             

عن الهيثم بن جميل وداود بن محبر قاال حدثنا عبد اهللا بن المثنـى عـن                

                                                           

   ٥٩٥/ ٩  فتح الباري -)١(

   ٣٣٩/ ٩  البدر المنير -)٢(

   ٥٠٠/ ٢  ميزان االعتدال -)٣(



 ٢٨٣٢

ثمامة عن أنس وداود ضعيف لكن الهيثم ثقة وعبد اهللا من رجال البخاري             

 بن المثنى من المقـال      فالحديث قوي االسناد ثم قال فلوال ما في عبد اهللا         

لكان هذا الحديث صحيحا وذكر ما فيه من الجرح والتعديل ثم قال فهـذا              

من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن حجة ويحتمل أو يقـال    

إن صح هذا الخبر كان من خصائصه صلى اهللا عليه و سلم كما قالوا في               

   )٢(ضعفه األرناؤوط و )١( ٠اهـ  تضحيته عمن لم يضح من أمته انته

عن في سابعه ف   ومما يدل على ضعفه أنه ورد أن جده عق عنه           

  عق عنه عبـد      - صلى اهللا عليه وسلم      - يلما ولد النب  : ابن عباس قال    

المطلب بكبش وسماه محمداً فقيل له يا أبا الحارث ما حملـك علـى ان               

 فـى الـسماء     سميته محمداً ولم تسمه باسم آبائه قال أردت أن يحمده اهللا          

   )٣(   ٠ويحمده الناس فى األرض 

                                                           

   ٩٧/ ٥  تحفة األحوذي -)١(

    ٣٣٢/ ٢ في حاشيته على زاد المعاد -)٢(

 ١١٣/ ١ والبيهقي في دالئـل النبـوة   ١٠٣/ ١ أخرجه ابن سعد في الطبقات     -)٣(

 قال ابـن حجـر      ) ٣/٣٢(ابن عساكر   و ١٧٣/ ١وأبو نعيم في  دالئل النبوة       

" التقريـب "قال الحافظ في    : إنه مرسل ، وضعفه األلباني وقال       : والعيني عنه   

أورد ابن عدي    "  " :ب  التهذي" وقال في   " . صدوق عارف ، له أوهام كثيرة     ":

: هريرة مرفوعـاً     من مناكيره حديثه عن معتمر عن أبيه عن عطاء عن أبي          

وقال هو والحافظ   " الميزان" وذكره الذهبي أيضاً في       ... " .من سئل عن علم     

:  

لقد سقطت ترجمة محمد بن أبـي       :  وأقول    " .كثير الغلط   : وقال ابن عدي    "

  السري هذا وحديثه في العلم من



 ٢٨٣٣

أجيب عنه بأنه قد صححه الضياء المقدسي والهيثمي والعراقي 

  ٠وعبدالحق واألعظمي واأللباني 

   )١( ٠ إسناده صحيح: قال الضياء المقدسي 

رواه البزار والطبرانـي فـي األوسـط ورجـال          : قال الهيثمي   و

وشيخ الطبراني  . جميل وهو ثقة    الطبراني رجال الصحيح خال الهيثم بن       

   )٢( ٠أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ليس هو في الميزان 

قلت له طريق ال بأس بها رواها أبو الشيخ وابـن           : وقال العراقي   

حزم من رواية الهيثم بن جميل عن عبد اهللا المثنى عن ثمامة عن أنـس               

   )١( ٠ وذكرها والدي رحمه اهللا في شرح الترمذي

                                                                                                                                  

" محمد"؛ فقد راجعت منه باب من اسمه        " الكامل"النسخة المطبوعة من كتابه     

فلتراجـع  . وفهرسه في األسماء واألحاديث ؛ فلم أجد لـذلك كلـه ذكـراً               ،

تـدليس  : إحـداهما  :  ثم إن في إسناد الحديث علتين أخـريين          .مخطوطاته  

 عطـاء   : واألخـرى     .ن يدلس تـدليس التـسوية       االوليد بن مسلم ؛ فإنه ك     

صـدوق يهـم كثيـراً ،       " : قال الحافظ    -ابن أبي مسلم    :  وهو   -الخراساني  

  " . ويرسل ويدلس 

اسناده واه فيه محمد بـن زكريـا الغالبـي          :   وقال الدكتور أكرم العمري       

  ضعيف وشيخه الجحدري مجهول ، وحسنه الطرهوني بشواهده 

 ٦٢٧٠ة رقم  السلسلة الضعيف٩/ ٢٥ عمدة القاري ١٦٣/ ٧فتح الباري 

/ ١ صحيح السيرة للطرهوني ١٠٠/ ١السيرة  النبوية الصحيحة للعمري 

٢٩٥   

   ٣٥١/ ٢  األحاديث المختارة -)١(

   ٩٤/ ٤  مجمع الزوائد -)٢(



 ٢٨٣٤

:  فى تخريجه على مصنف عبـد الـرازق          ي   األعظم ببيقال ح و

ات كمـا فـى مجمـع    أخرجه البزار والطبرانى فى األوسط ، ورجاله ثق      

   )٢( ٠ انتهىالزوائد للهيثمى 

ولى األ: روي من طريقين عن أنس رضي اهللا عنه : وقال األلباني 

" أخرجه عبـد الـرزاق فـي    . قتادة عنه  عن عبد اهللا بن المحرر عن  : 

الضعفاء " حبان في    و من طريقه ابن    ) ٧٩٦٠ / ٣٢٩ / ٤" ( صنف  الم

  كـشف  – ١٢٣٧ / ٧٤ / ٢" ( مـسنده   " و البزار فـي      ) ٣٣ / ٢" ( 

عبـد اهللا   : " قال  و ) ١ / ٢٠٩ق  " ( الكامل  " ي في   و ابن عد  ) األستار  

تفرد به عبد اهللا بن     : " قال البزار   و" . رواياته غير محفوظة     بن محرر 

و " . ضعيف جدا ، إنما يكتب عنه ما ال يوجد عند غيره   و هوالمحرر ،

و عـزاه   ! على أنه من بالياه     " الميزان  "  أورده الذهبي في ترجمته من    

منكر : و قال : " للبيهقي ، و قال    )١٤٧ / ٤" ( التلخيص " الحافظ في 

: و قال عبد الـرزاق       ، و فيه عبد اهللا بن محرر ، و هو ضعيف جدا ،            

من وجه آخر    و روي : " قال البيهقي   .  تكلموا فيه ألجل هذا الحديث       إنما

 أما الوجه: قلت " . عن قتادة ، و من وجه آخر عن أنس ، و ليس بشيء 

اآلخر عن قتادة فلم أره مرفوعا ، و إنما ورد أنه كان يفتي به ، كما حكاه 

عن قتادة  عبد البر ، بل جزم البزار و غيره بتفرد عبد اهللا بن محرر               ابن

، و  " األضـاحي   " الوجه اآلخر عن أنس فأخرجه أبو الشيخ في          ، و أما  

.. " . ، و الخالل من طريق عبد اهللا بن المثنى           "مصنفه  " ابن أعين في    

                                                                                                                                  

   ٨٩/ ٦  طرح التثريب -)١(

   .٤/٣٢٩المصنف   -)٢(



 ٢٨٣٥

أخرجها جمع آخر أشهر ممـن ذكـر    و هي الطريق اآلتية ، و قد: قلت  

الحافظ نفسه من كالم  و التفرد الذي حكاه عن قتادة سيأتي رده. كما يأتي 

بن المثنى بن    حدثنا عبد اهللا  : عن الهيثم بن جميل     : و الطريق األخرى    . 

مـشكل  " أخرجه الطحاوي فـي     . أنس عن ثمامة بن أنس عن أنس به         

 ٢ / ٥٥ / ١" ( المعجم األوسط   " و الطبراني في     ) ٤٦١ / ١" (  اآلثار

و )  ٣٢١ / ٨" ( المحلـى   " و ابن حـزم فـي       )   بترقيمي – ٩٧٦رقم  

و هـذا إسـناد   : قلت  ) . ١ / ٧١ ق" ( المختارة " الضياء المقدسي في    

الهيـثم ابـن     غير" صحيحه  " حسن رجاله ممن احتج بهم البخاري في        

 جميل ، و هو ثقة حافظ من شيوخ اإلمام أحمد ، و قد حدث عنـه بهـذا                 

كما . سمعت أحمد يحدث به : الحديث كما رواه الخالل عن أبي داود قال   

، و من العجيب أنه )  دمشق - ٨٨ص ( البن القيم " المولود  أحكام" في  

منكـر ، و  : قـال أحمـد   : " بالطريق األولى ، و قال    أتبع هذه الطريق  

يتعـرض لهـذه الطريـق األخـرى         و لم " . ضعف عبد اهللا بن محرر      

اعتبار سـكوتهم    و كذلك فعل الطحاوي و ابن حزم ، فيمكن        ! بتضعيف  

اتفاقـا   لقبولهم إياه ، و هو حري بذلك فإن رجاله ثقات         عنه إشارة منهم    

 غير عبد اهللا بن المثنى و هو ابن عبد اهللا بن أنس بن مالك ، فإنـه و إن                  

" التهذيب  " احتج به البخاري فقد اختلفوا فيه اختالفا كثيرا ، كما ترى في             

  /١٢٩" ( المتكلم فيهم بما ال يوجب الرد       " وغيره ، و ذكره الذهبي في       

ص " ( مقدمة الفـتح    " أفاد الحافظ ابن حجر في      و. و وسط   فه ، ) ١٩٠

يحتج به إال في روايته عن عمه ثمامة ، و أنه إنما  أن البخاري لم ) ٤١٦

فلعل ذلك لصلة عبـد اهللا بعمـه ، و          :  قلت. روى له عن غيره متابعة      

فكأن البخاري بصنيعه    معرفته بحديثه ، فهو به أعرف من حديث غيره ،         

ضـعفه ،    هذا الذي أشار إليه الحافظ يوفق بين قول من وثقه و قول من            



 ٢٨٣٦

و لعل  . فهو في روايته عن عمه حجة ، و في روايته عن غيره ضعيف              

، و سـكوت    " المختارة  " وجه إيراد الضياء المقدسي للحديث في        هذا هو 

و أما الحافظ ابن حجر     . األئمة ، كما أشرت إليه آنفا        من سكت عليه من   

الحديث تناقضا عجيبا ، فهو تارة يقويه و تارة           تناقض كالمه في هذا    فقد

 ) ٥٩٥ - ٥٩٤ / ٩" ( الفـتح   " في   فقد نقل ! يضعفه في المكان الواحد     

ال تؤخر عن البلوغ ، و إال        عن اإلمام الرافعي أن االختيار في العقيقة أن       

فعل عن نفسه    سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه ، لكن إن أراد أن يعق            

"   :و كأنه أشار بذلك إلى أن الحديث الذي ورد          : " ، فقال الحافظ عقبه     

ال يثبت ، و هو     " أن النبي صلى اهللا عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة            

و أخرجه أبو   : " ثم أخرجه من رواية البزار الضعيفة ، ثم قال          .  "كذلك  

ن مسلم عـن    من رواية إسماعيل ب   : أحدهما  : آخرين   الشيخ من وجهين  

أيضا ، فلعله سرقه من عبد اهللا بـن          و إسماعيل ضعيف  . قتادة عن أنس    

و .. عن الهيثم بن جميل      من رواية أبي بكر المستملي    : ثانيهما  . محرر  

اإلسناد ، و قد     فالحديث قوي . الهيثم ثقة ، و عبد اهللا من رجال البخاري          

اهللا  وال ما في عبـد    فل" .. األوسط  " و الطبراني في    .. أخرجه ابن أعين    

ثم ذكر أقوال العلمـاء  " . بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحا    

فهذا من الـشيوخ الـذين إذا انفـرد     : " ممن وثقه و ضعفه ، ثم قال         فيه

و هذا اإلطالق فيه نظر ، يتبـين        : قلت  " . يكن حجة    أحدهم بالحديث لم  

ية عبد اهللا بن المثنى عن      البخاري بين روا   لك من شرحنا السابق لتفريق    

غيره ، فاعتبر بها ، و هـو ممـا           عمه ، فاحتج بها ، و بين روايته عن        

فلعله لم يستحضره حـين      ،" المقدمة  " استفدناه من كالم الحافظ نفسه في       

بدليل متابعة   على أن ابن المثنى لم يتفرد بالحديث ،       . كتب هذا اإلطالق    

  و هو و إن كان     -المكي البصري    و هو    -قتادة عند إسماعيل بن مسلم      



 ٢٨٣٧

و قـال أبـو     . ضعيفا فإنه لم يتهم ، بل صرح بعضهم أنه كان يخطىء            

ليس بمتروك ، يكتب حديثه      : " -معدود في المتشددين      و هو  -حاتم فيه   

كان له رأي و : " به ، و لذلك قال ابن سعد      أي لالعتبار و االستشهاد   " . 

: قلـت   " . أكتب عنه لنباهتـه      فتوى ، و بصر و حفظ للحديث ، فكنت        

أما قول الحافظ المتقدم    و. شهاد بحديثه فيقوى الحديث به      فمثله يمكن االست  

أحدا لـم يتهمـه      فهو مردود بأن  " . لعله سرقه من ابن المحرر      : " فيه  

لـك   و مما سبق يظهر. و اهللا أعلم . بسرقة الحديث مع كثرة ما قيل فيه   

شار إليه البيهقي في كالمه المتقـدم نقـال   أن الوجه اآلخر عن قتادة مما أ 

، قد رآه   "  لم أره مرفوعا     : "و قال هذا فيه     " التلخيص  " الحافظ في    عن

و . و باهللا التوفيق    . ، و هو رواية إسماعيل هذه       " الفتح  " في   ذكرهبعد و 

المجمـوع  " تقدم من التحقيق ظهر لك أن قول النووي في       إذا تبين لك ما   

أنه خـرج  " . هذا حديث باطل   ) : " ٤٣٢- ٤٣١ / ٨ " (شرح المهذب   

راويه ابن المثنى في الرواية ،       منه دون النظر في الطريق الثاني و حال       

" قد قال الهيثمـي فـي   وو ال وقف على المتابعة المذكورة ، و اهللا أعلم ،    

، و رجـال    " األوسـط " رواه البزار و الطبراني في      " : " مجمع الزوائد   

 ، خال الهيثم بن جميل ، و هو ثقة ، و شيخ           " الصحيح  " ل  الطبراني رجا 

: قلت " . الطبراني أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ليس هو في الميزان           

تمشيته ، و قد تابعه جمع من الثقات منهم اإلمام أحمد كما تقدم              يشير إلى 

، و قد ذهب بعـض      " األحكام  " عبد الحق اإلشبيلي في      و الحديث قواه  . 

 ٢٣٥ / ٨" ( المصنف  " ابن أبي شيبة في      ف إلى العمل به ، فروى     السل

أعلم أنه لم يعق عني لعققـت        لو: " عن محمد بن سيرين قال       ) ٢٣٦ -

ابن سيرين   و إسناده صحيح إن كان أشعث الراوي له عن        " . عن نفسي   

 هو ابن عبد اهللا الحداني أو ابن عبد الملك الحمراني ، و كالهما بـصري   



 ٢٨٣٨

أما إن كان ابن سوار الكوفي فهو ضعيف ، و ثالثتهم رووا عن             و  . ثقة  

 و هو الـراوي لهـذا       - و هو ابن غياث      -و عنهم حفص     ابن سيرين ،  

مـن   ) ٣٢٢ / ٨" ( المحلـى   " في   و ذكر ابن حزم   ! األثر عن أشعث    

يعق عنك ، فعق     إذا لم : " طريق الربيع بن صبيح عن الحسن البصري        

   )١( .و هذا إسناد حسن " . عن نفسك و إن كنت رجال 

وادعاء النووي بطالنه مردود بل هو حـديث        : فتح الجواد   وقال   

   )٢( ٠ حسن

قال في المجموع باطل وكأنه قلد في ذلك        : قال في تحفة المحتاج     و

إنكار البيهقي وغيره له وليس األمر كما قالوا في كل طرقـه فقـد رواه               

افظ الهيثمي فـي أحـدها أن       أحمد والبزار والطبراني من طرق قال الح      

   )٣( .رجاله رجال الصحيح إال واحدا وهو ثقة 

عبد اهللا بن   والذي يظهر أن الحديث حسن لغيره فإن        : قال الباحث   

: فذكر مـن وثقـوه       ) ٣٨٨ / ٥( قد ترجم له الحافظ فى تهذيبه       المثنى  

 وابن حبان ، وقال ابن معين وأبـو         ي والدارقطن يفوثقه العجلى والترمذ  

ية البخارى له   صالح الحديث ، وزاد أبو حاتم شيخ ، وذكر روا         : عة  زر

ن عمه ثمامة   ع)  بوالق   - ١٨١/ مقدمة  (  ي السار يبغير متابعة فى هد   

ـ      ي، عن أنس وبمتابعة ف     ـ  ي صحيحه قد وثقه أيضاً الهيثم جمـع  م ( ي ف

                                                           

    ٢٧٢٦برقم  ٥٠٢ / ٦" السلسلة الصحيحة   -)١(

   ٣٣٦/ ٢  اعانة الطالبين -)٢(

   ١٧٣/ ٤١  تحفة المحتاج -)٣(



 ٢٨٣٩

 يفلم يجزم النسائ  :  أما من جرحوه     كما ذكر ابن حجر    ) ٥٩/ ٤الزوائد  

ربمـا  :  ، ومرض ابن حبان حكمه فيه فقال         يليس بالقو : ال  بضعفه ، ق  

ن جزموا بتوثيقه   أخطأ ، وأما من رماه بالضعف فلم يفسر هنا مع جزم م           

 له عن عمه ثمامة عن أنس بغير متابعة توثيق له ، فلو ي، ورواية البخار

ـ      يلعبد اهللا بن المثنى مناكير ، فه      صح أن     غيـر   ي حتماً فيما تفرد به ف

 غير عمـه    ي ف يامة عن أنس ، ولذا روى له البخار       ه عن عمه ثم   روايت

ورغم ذلك لم ) كتاب اللباس ( و ) فضائل القرآن   ( يثمامة بمتابعة كما ف   

 رواية أبـى    يبيهق الفتح وال  يالحافظ ف = ابن المثنى فقد نقل      يتفرد عبد اهللا  

 سلمأما إسماعيل بن م   ) . فذكره  ( الشيخ عن إسماعيل بن مسلم عن أنس        

(  تهذيبـه    ي ضبطه ذكر عنه الحافظ ف     يفهو أبو إسحاق البصرى متهم ف     

ليس بمتـروك   : كان صدوقاً يكثر الغلط ونقل أيضاً عنه         ) : ٣٣١ / ١١

ــه   ــب حديثـــــــــــــ   ، يكتـــــــــــــ

فمثله تصلح روايته للمتابعة وقد جاء الحديث من طريق عبد اهللا بن : قلت 

 غير عبد اهللا بن     المحرر عن قتادة عن أنس مرفوعاً ، ورجاله كلهم ثقات         

المحرر هذا فهو ضعيف فالحديث بهذه الطرق وإن كـان فـى بعـضها              

ضعف له أصل وليس بمنكر إذ لم يتفرد به عبد اهللا بن المحرر كما قـال              

البزار ، وقد ثبت الحديث من طريق صحيح من رواية الهيثم بن جميـل              

   )١ (" .عن عبد اهللا بن المثنى عن ثمامة عن أنس 

األولى أن يقال إنَّه ، فيه ن جميع الطرق فيها من تكلم فوعلى هذا فإ 

   .كثرة الطرق ل؛حسن لغيره 

                                                           

   ارشيف أهل الحديث بتصرف  -)١(



 ٢٨٤٠

أخرجه البيهقي عن أنس أن النبي صلى اهللا عليـه          : قال السيوطي   

وسلّم عق عن نفسه بعد النبوة مع أنه قد ورد أن جده عبد المطلب عـق                

لـك علـى أن     عنه في سابع والدته والعقيقة ال تعاد مرة ثانية ، فيجعل ذ           

الذي فعله النبي صلى اهللا عليه وسلّم إظهار للشكر على إيجـاد اهللا إيـاه               

  )١( ٠ رحمة للعالمين وتشريع ألمته كما كان يصلي على نفسه

                                                           

   ١٨٨/ ١  الحاوي في الفتاوي -)١(



 ٢٨٤١

 

يوم (وقوله في حديث عائشة     :  اإلمام الصنعاني رحمه اهللا   أما قول   

 وال  دليل أنه وقتها وسيأتي فيه حديث سمرة وأنه ال يشرع قبلـه           ) سابعه

   ٠بعده

 ٠بأن الحديث يدل على االستحباب : فأجيب عنه 

األمر بتسميته والعق عنه يوم سابعه كما ثبـت           في السنة  قد ثبت ف 

  ٠فدل هذا على جواز األمرين تسمية المولود يوم يولد األمر ب

ولد لي غالم فأتيت به النبي صلى اهللا عليه و : عن أبي موسى قال  

   )١( ٠  بتمرة حنكهوسلم فسماه إبراهيم 

عن أبي أسيد أنه أتى النبي صلى اهللا عليه و سلم بابنه حين ولد              و 

   )٢( ٠فسماه المنذر 

  عن أنس رفعه قال ولد لي الليلة غالم فسميته باسم أبي إبـراهيم            و

وِلد لـي   : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أنس بن مالك قال      

   )٣ (.. " . .هيم الليلة غالم فسميته باسم أبي إبرا

                                                           

) ٧/١٠٨. (من سمى بأسماء األنبياء اب ب, األدب البخاري في كتاب  أخرجه -)١(

  ) ٦/١٧٥ (  اآلدابتاب ك ومسلم ) ٨/٥٤(

   ١٠٨/ ٧األدب البخاري في كتاب   أخرجه -)٢(

    )٣١٢٦( برقم مسلم  أخرجه -)٣(



 ٢٨٤٢

ذهب كثير من الناس إلى أن التسمية تجوز قبل ذلك          : قال الخطابي   

وقال محمد بن سيرين وقتادة واألوزاعي إذا ولد وقد تم خلقه يسمى فـي              

وقال المهلب وتسمية المولود حين يولد وبعد ذلك بليلة أو ، الوقت إن شاء 

وإن أراد أن ، م سابعه جائز ليلتين وما شاء إذا لم ينو األب العقيقة عند يو

   ٠ينسك عنه فالسنة أن تؤخر تسميته إلى يوم النسك وهو السابع



 ٢٨٤٣

بمشروعيتها  لم خالفا بين أهل العلم القائلينوال نع:  ابن قدامة قالو

 واألصل فيه حديث سمرة بن جندب  ، في استحباب ذبحها يوم السابع

)١ (. اهـ  

ه أجزأه ألن المقصود يحصل     وإن ذبح قبل ذلك أو بعد     :  أيضا   وقال

ألن هذا قضاء فائت فلـم يتوقـف        ؛  واحتمل أن يجوز في كل وقت       ... 

   )٢(  اهـ ٠ كقضاء األضحية وغيرها

وهذا على سبيل االستحباب وبعد يجزئ لحصول       : وقال الزركشي   

  )٣( ٠المقصود ، وكذلك قبل بعد الوالدة ، إذ هو أول الوقت

، ن يكون ذلك في اليوم الـسابع        والسنة أ : فصل:  قال الشيرازي و

ه، ألنه فعل ذلـك بعـد وجـود    فإن قدمه على اليوم السابع أو أخره أجزأ     

  اهـ ٠ السبب

  ـاه ٠ إنه يعق قبل السابع: ال النووي وق

 أي بـاليوم    -والظاهر أن التقييد بذلك اسـتحباب       :  قال ابن القيم  و

اشر أو مـا بعـده       وإال فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو الع          -السابع  

  )٤( اهـ ٠ ار بالذبح، ال بيوم الطبخ واألكلأجزأت، واالعتب

                                                           

   ٤٣٢/ ٩ ، الشرح الكبير ٣٩٦/ ١٣  المغني -)١(

   ٤٣٢/ ٩ ، الشرح الكبير ٣٩٦/ ١٣  المغني -)٢(

   ٢٩١/ ٣  شرح الزركشي -)٣(

   ٤٣  تحفة المودود ص -)٤(



 ٢٨٤٤

العقيقة عن الغالم فقط دون وهم القائلون بأن : أدلة القول الخامس

٠ الجارية فال يعق عنها  

:( يقول  ( سمعت رسول اهللا    : سلمان بن عامر الضبي قال      عن  / ١

  )١( ... ) .مع الغالم عقيقة فأهريقوا عنه دماً 

كل غـالم   :( عن سمرة أنه عليه الصالة والسالم قال        / ٢

   )٢ (... ) .مــــــــــرتهن بعقيقتــــــــــه  

   )٣ (.... ) مـع الغـالم عقيقـة       :( قال( عن أبي هريرة أنه     / ٣

والغالم ) الغالم  ( على :  نصه    تمسك بظاهر ال:  وجه الداللة   

  )٤ (. اسم الذكر دون األنثى

فرد الحسن وقتادة بقولهما إنه     ان :قال الحافظ ابن عبد البر      

وإنما يعق عن الغالم فقـط بـشاة ،   ، ال يعق عن الجارية بشيء     

مع الغالم عقيقة ، وإلى     : وأظنهما ذهبا إلى ظاهر حديث سلمان       

   )٥ ()الغالم مرتهن بعقيقته :( ظاهر حديث سمرة 

                                                           

    سبق تخريجه ص -)١(

    سبق تخريجه ص-)٢(

    سبق تخريجه ص-)٣(

  ٥٠٢/ ٤  فيض القدير -)٤(

    سبق تخريجه ص-)٥(



 ٢٨٤٥

ابن حزم عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو من          وقد روى   

 )١(يعق عن الجارية وال كرامة ال : قال ه أنفقهاء التابعين 

  : من وجوه عترض عليه ا

أما األحاديث فال يراد منها تخصيص الغالم بدليل حديث         / أ

) عن الغالم شاتان وعن الجارية شـاة        ( عائشة وأم كرز وفيهما     
)٢(   

نص صريح  )  وعن الجارية شاة   ( قوله  : قال المناوي   

وذلـك  ،   كرهها عن الجارية     ومن،  يبطل قول من كرهها مطلقا      

ومن ثم عدوا  ،  شأن اليهود فإنها كانت تعق عن الغالم ال الجارية          

: قال اإلمـام أحمـد      ،  هذه األمة    العق عن األنثى من خصائص    

  )٣(األحاديث المعارضة ألخبار العقيقة ال يعبأ بها

فقال ابن حزم في المحلى     أما ما نقل عن بعض السلف       / ب

 وهذه أقوال ال يلزم منها شيء، ال حجة    : وال  معلقا على هذه األق   

إال في وحي عن اهللا تعالى على لسان رسوله صلى اهللا عليه وآله             

                                                           

    سبق تخريجه ص-)١(

    سبق تخريجه ص-)٢(

  ٥٠٢/ ٤  فيض القدير -)٣(



 ٢٨٤٦

/ النجم  ( } وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى          { : وسلم

١( ) ٤، ٣( 

ألن العقيقة شكر للنعمة الحاصلة بالولـد والجاريـة ال          / ٤

ــا  ــصل بهـ ــا   يحـ ــشرع لهـ ــال يـ ــرور فـ    سـ

لسرور ، والسرور يختص بـالغالم      لن العقيقة   أل أو   )٢(   ، عقيقة

ــة    )٣ (. دون الجاريــــــــــــــــــــــ

  : عترض عليه من وجهين ا

: قال ابن القيم في معـرض رده علـى هـذا القـول              / أ  

الصواب أن الذكر واألنثى يشتركان في مشروعية العقيقـة وإن          

 وأما أهل الكتاب فليست العقيقة عندهم لألنثى      ،  تفاضال في قدرها    

وقد ذهب إلى ذلك بعض السلف قـال  ، وإنما هي للذكر خاصة ،  

أبو بكر بن المنذر وفي هذا الباب قول ثالث قاله الحسن وقتـادة             

كانا ال يريان عن الجارية عقيقة وهذا قول ضعيف ال يلتفت إليه            

  )٤( ٠والسنة تخالفه من وجوه

والتعليل الذي ذكـره المـاوردي      : عفانة  حسام  . دقال  و    

 قدامة مستبعد عن هؤالء العلماء األجالء فكيف ال يحـصل بـوالدة             وابن

                                                           

    سبق تخريجه ص-)١(

  ٣٩٥ / ١٣  المغني -)٢(

  ١٢٨/ ١٥  الحاوي -)٣(

   ٤٣  تحفة المودود ص -)٤(



 ٢٨٤٧

األنثى سرور للمسلم وهو يعلم أن ذلك بيد اهللا سبحانه ولقد نعى اهللا على              

وِإذَا بشِّر  :( قال تعالى   . أهل الجاهلية تشاؤمهم بقدوم األنثى وأبطل ذلك        

     ها ودوسم ههجِبالُْأنْثَى ظَلَّ و مهدا        َأحوِء مس ِم ِمنالْقَو ى ِمنارتَوي كَِظيم و

 ونكُمحا يم اءاِب َألَا سِفي التُّر هسدي وٍن َأملَى هع ِسكُهمِبِه َأي شِّرسورة (.ب

فال يقبل من المسلم أن يتذمر إذا رزق ببنـت أو         .٥٩-٥٨النحل اآليتان   

نه وتعالى وقد وردت أحاديث كثيـرة       بنات فإن األمور كلها بيد اهللا سبحا      

في فضل من ربى البنات وعلمهن وأدبهن وصبر عليهن وأنهن يكن لـه             

   )١ (.حجاباً من النار 

  )٢( ٠ن دليلهم هذا دليل عقلي ، وال اجتهاد مع النص أ/ ب

قول جمهور أهل العلـم بـأن       يظهر أن الراجح هو     فيما  :الراجح  

  : لما يلي ، العقيقة سنة مؤكدة

، فقـد    قوة أدلتهم اجماال وسالمة أكثرها  من المعارض القائم           /١

استدلوا بأربعة عشر دليل ثمانية منها نقلي وستة عقلية والنقلي سلم مـن             

ــه    ــحته وداللتــــ ــي صــــ ــن فــــ    ٠الطعــــ

   ٠أن أدلة األقوال األخرى قد أجيب عنه بأجوبة كافية / ٢

أدلة نقليـة   فأصحاب القول الثاني القائلون بالوجوب استدلوا بأربعة        

  ٠قوية ولكنها معارضة بمثلها مما يدل على عدم الوجوب 

                                                           

    المفصل في أحكام العقيقة ص  -)١(

  ٨٠  أحكام العقيقة لمازن عيسى ص-)٢(



 ٢٨٤٨

بثالثـة  اب القول الثالث وهم القائلون بأنها منسوخة استدلوا         وأصح

والثالث صحيح لكنه معارض بمـا      ،  يصحان   أدلة مرفوعة اثنان منها ال    

والثاني معارض بمـا    ،  حدهما ال يصح    ، وأثرين أ  هو مثله أو أقوى منه      

   ٠أو أقوى منه  هو مثله 

وأصحاب القول الرابع وهم القائلون بأنها واجبة في السبع األولـى           

   . ارضة بما هو مثلها أو أقوى منهااستدلوا بأربعة أدلة نقلية مع

وأصحاب القول الخامس وهم القائلون بأنها واجبة على الغالم دون          

ـ        تدالل الجارية استدلوا باألحاديث التي تنص على الغالم فقـط وهـذا اس

معارض بثبوت العقيقة عن الجارية بالنص عليها في غيـر مـا حـديث            

   ٠، واستدلوا بدليل عقلي فيه نظر ظاهر صحيح 

أن الجمع السليم بين األدلة القوية في الباب ال يتأتى إال علـى             / ٣

   ٠هذا القول 

أن القول بسنية العقيقة هو األشهر الذي أطبق عليه جمهـور            / ٤

  ٠السلف والخلف 

العقيقة كانت معروفةً عند سلف األمة ويعملون بهـا ويحـافظون           ف

   ٠عليها 

ولكنها يستحب العمل بها ، وليست العقيقة بواجبة  :قال اإلمام مالك 

   ٠وهي من األمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا، 

 رجالن قال   - أي في العقيقة     -أفرط فيها   : قال اإلمام الشافعي     و

  ٠ واجبة: واآلخر قال هي بدعة ، : أحدهما 



 ٢٨٤٩

إنها من األمر الذي لم يزل عليه أمـر النـاس            :وقال اإلمام أحمد    

 )١( األحاديث المعارضة ألخبار العقيقة ال يعبأ بهـا       :  أيضا   قالو،   عندنا

 .العقيقة من أمر المسلمين الذي كانوا يكرهـون تركـه          :وقال أبو الزناد    

ن العقيقة عن الغالم وعن     أدركت الناس ال يدعو   : وقال يحيى األنصاري    

وقال   .وإن صنعت فحسن  ،  ليست العقيقة بواجبة     :وقال الثوري   .الجارية

 معمول به بالحجاز قديماً وحـديثاً       - أي أمر العقيقة     -وهو  : ابن المنذر   

عين في ذلك مـا     وانتشر عمل ذلك في عامة بلدان المسلمين متب       : قال  ... 

 كذلك لم يضر السنة من خالفها وعدل وإذا كان: ، قال  سنَّه رسول اهللا 

  .عنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  ٥٠٢/ ٤  فيض القدير -)١(



 ٢٨٥٠

              

  المبحث الرابع

  الحكمة من مشروعية العقيقة

وبعد هذا العرض ألقوال أهل العلم وأدلتهم في حكم العقيقة وترجيح 

يحسن أن نبين الحكمة من مشروعيتها ، ولقد ذكر         القول بأنها سنة مؤكدة     

   -: كثيرة نلخصها فيما يلي أهل العلم في ذلك أمورا 

لما كانت مشروعة فإن فيها الخير في الدنيا واآلخرة ومن الخير / ١

إن : قال  ،  فإن لم يكن عنده ما يعق       : الخلف المبارك ، قيل لإلمام أحمد       

إني : ، وفي رواية قال     أحيا سنة   ،  استقرض رجوت أن يخلف اهللا عليه       

ف أحيا سنة من سنن رسول اهللا       ألرجو إن استقرض أن يجعل اهللا له الخل       

   )١( ٠واتبع ما جاء عنه 

أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلـى            / ٢

، والمولود ينتفع بذلك غاية االنتفاع كمـا ينتفـع بالـدعاء لـه              ،  الدنيا  

   )٢( ٠وغير ذلك ، وإحضاره مواضع المناسك واإلحرام عنه 

قال االمام أحمد   ،  نه مرتهن بعقيقته    فإ،  أنها تفك رهان المولود     / ٣

مرتهن عن الشفاعة لوالديه وقال عطاء بن أبي رباح مرتهن بعقيقته قال            

                                                           

   ٤٦ود ص  تحفة المول-)١(

   ٤٦ تحفة المولود ص -)٢(



 ٢٨٥١

، واألقرب في هذا كما سبق أنه مـرتهن بمعنـى            )١(يحرم شفاعة ولده    

  ٠محبوس ويتوقف هنا 

 ومنها فك رهان المولـود فإنـه مـرتهن بعقيقتـه          : قال ابن القيم    

 إما بفعل منه أو فعل من غيره وأما من لم يـشفع             فالمرتهن هو المحبوس  

لغيره فال يقال له مرتهن على اإلطالق بل المرتهن هو المحبوس عن أمر        

كان بصدد نيله وحصوله وال يلزم من ذلك أن يكون بسبب منه بل يحصل 

ذلك تارة بفعله وتارة بفعل غيره وقد جعل اهللا سبحانه النسيكة عن الولـد             

ن الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الـدنيا           سببا لفك رهانه م   

وطعن في خاصرته فكانت العقيقة فداء وتخليصا له من حبس الشيطان له            

وسجنه في أسره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته التي إليها معـاده              

فكأنه محبوس لذبح الشيطان له بالسكين التي أعـدها ألتباعـه وأوليائـه          

أصلن ذرية آدم إال قليال منهم فهو بالمرصاد للمولود         وأقسم لربه أنه ليست   

من حين يخرج إلى الدنيا فحين يخرج يبتدره عدوه ويضمه إليه ويحرص            

على أن يجعله في قبضته وتحت أسره ومن جملة أوليائه وحزبـه فهـو              

أحرص شيء على هذا  وأكثر المولودين من أقطاعه وجنده كمـا قـال              

ــالى    تعــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولقد صدق  ( وقال  )  ٦٤/ اإلسراء  ) (  واألوالد   وشاركهم في األموال  ( 

فكان المولود بـصدد هـذا االرتهـان        )  ٢٠/ سبأ  ) ( عليهم إبليس ظنه    

فشرع اهللا سبحانه للوالدين أن يفكا رهانه بذبح يكون فداه فإذا لم يذبح عنه     

بقي مرتهنا به فلهذا قال النبي الغالم مرتهن بعقيقته فأريقوا عنـه الـدم              

                                                           

   سبق التعليق عليه ص -)١(



 ٢٨٥٢

نه األذى فأمر بإراقة الدم عنه الذي يخلص به من االرتهـان            وأميطوا ع 

ولو كان االرتهان يتعلق باألبوين لقال فأريقوا عنكم الدم لـتخلص إلـيكم        

شفاعة أوالدكم فلما أمر بإزالة األذى الظاهر عنه وإراقة الدم الذي يزيل            

األذى الباطن بارتهانه علم أن ذلك تخليص للمولود مـن األذى البـاطن             

   )١( ٠ لظاهر واهللا أعلم بمراده ورسولهوا

أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى اهللا سبحانه إسماعيل الذبيح / ٤ 

وقد كان أهل الجاهلية يفعلونها ويسمونها عقيقة ويلطخون رأس         ،  بالكبش  

الصبي بدمها فأقر رسول اهللا الذبح وأبطل اسـم العقـوق ولطـخ رأس              

قوق وقال ال يمس رأس المولود بدم وأخبر        الصبي بدمها فقال ال أحب الع     

أن ما يذبح عن المولود إنما ينبغي أن يكون على سبيل النسك كاألضحية             

والهدي فقال من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل فجعلهـا علـى سـبيل               

األضحية التي جعلها اهللا نسكا وفداء إلسماعيل عليه السالم وقربه إلى اهللا            

كمة اهللا في شرعه وقدره أن يكون سـببا         عز و جل وغير مستبعد في ح      

لحسن إنبات الولد ودوام سالمته وطول حياته في حفظـه مـن ضـرر              

ولهذا يـستحب   ،  الشيطان حتى يكون كل عضو منها فداء كل عضو منه           

  )٢( ٠أن يقال عليها ما يقال على األضحية 

يقول : قال  ؟  إذا أراد الرجل أن يعق كيف يقول        سئل اإلمام أحمد     

هذه عقيقة فالن بن    : ويذبح على النية كما يضحي بنيته يقول        ،   اهللا   باسم

                                                           

   ٤٦ تحفة المولود ص -)١(

   ٤٦ تحفة المولود ص -)٢(



 ٢٨٥٣

ويستحب فيها ما يستحب فـي      ،  اللهم منك ولك    : ولهذا يقول فيها    ،  فالن  

   ٠األضحية من الصدقة وتفريق اللحم 

فيها أظهار السرور بإقامة شعائر اإلسالم وخروج نسمة مسلمة         / ٥

 هللا سبحانه وتعالى على نعمة الولد فإنها الشكروفيها ،  )١(فيها تكثير لألمة 

الْماُل والْبنُون  : (من أعظم النعم ، واألوالد زينة الحياة الدنيا ، قال تعالى          

  .)  ٤٦/ الكهف (  ) ِزينَةُ الْحياِة الدنْيا 

الذبيحة عن الولد فيها معنى القربان والـشكران        أن  : قال ابن القيم    

الطعام عند حوادث السرور العظـام شـكرا هللا         والفداء والصدقة وإطعام    

وإظهار لنعمته التي هي غاية المقصود من النكاح فإذا شـرع اإلطعـام             

للنكاح الذي هو وسيلة إلى حصول هذه النعمة فألن يشرع عنـد الغايـة              

   ٠ المطلوبة أولى وأحرى 

 وشرع بوصف الذبح المتضمن لما ذكرناه من الحكم فال أحسن وال 

قلوب من مثل هذه الشريعة في المولود وعلى نحو هذا جرت           أحلى في ال  

سنة الوالئم في المناكح وغيرها فإنها إظهار للفرح والسرور بإقامة شرائع 

اإلسالم وخروج نسمه مسلمة يكاثر بها رسول اهللا األمم يوم القيامة تعبدا            

  )٢( ٠هللا ويراغم عدوه 

                                                           

   ٤٤  أحكام العقيقة لمازن محمد ص -)١(

   ٤٦ تحفة المولود ص -)٢(



 ٢٨٥٤

 ٠معروفا مألوفا   فيها اشهار لنسب المولود ونشر لخبره فيعيش        / ٦
)١(   

وفيه اشارة  ،  دليل على قيام األب برعاية حق ولده من صغره          / ٧

  )٢( ٠إلى عنايته به بعد ذلك 

   )٣(٠أنها حرز للولد من العاهات واآلفات / ٨

فيها تكافل اجتماعي يقوي روابط المجتمـع باالجتمـاع علـى         / ٩

   ٠الطعام والشراب والتهنئة 

د من والده ولذلك ضـعف الـذكر علـى     فيها بيان منزلة الول   / ١٠

  األنثى 

 وشرع في المذبوح عن الذكر أن يكـون شـاتين           : قال ابن القيم    

إظهار لشرفه وإباحة لمحله الذي فضله اهللا به على األنثى كما فضله في             

الميراث والدية والشهادة وشرع أن تكون الشاتان مكافئتين قال أحمد فـي          

قاربتان وقال في رواية الميموني مـثالن       رواية أبي داود مستويتان أو مت     

في رواية جعفر بن الحارث تشبه إحداهما األخرى ألن كل شـاة منهمـا              

كانت بدال وفداء وجعلت الشاتان مكافئتين في الجنس والسن فجعلتا كالشاة           

الواحدة والمعنى أن الفداء لو وقع بالشاة الواحدة لكان ينبغـي أن تكـون              

                                                           

   ٣٤/ ٣ األسئلة واألجوبة الفقهية للسلمان -)١(

   ٥٤الديب ص  رهن األبناء بعقيقة يؤديها اآلباء ألحمد -)٢(

   ٤٦ تحفة المولود ص -)٣(



 ٢٨٥٥

لشاتين لم يؤمن أن يتجوز في إحـداهما ويهـون     فاضلة كاملة فلما وقع با    

أمرها إذ كان قد حصل الفداء بالواحدة واألخرى كأنها تتمه غير مقصود            

   )١( ٠فشرع أن تكونا متكافئتين دفعا لهذا التوهم 

قال ولـي اهللا  ، ألنها سنة نبوية راشدة ؛ أن فيها خيرا عظيما   / ١١

ى المصلحة الملية والمدنيـة     وكان فيها مصالح كثيرة راجعة إل     : الدهلوي  

  .وعمـل بهـا ورغـب النـاس فيهـا            والنفسانية ، فأبقاها النبـي      

فمن تلك المصالح التلطف بإشاعة نسب الولد إذ ال بد من إشـاعته لـئال               

نه ولد لي فتعـين     يقال ما ال يحبه وال يحسن أن يدور في السكك فينادي أ           

، وعصيان داعية الـشح     عية السخاوة   ومنها اتباع دا   ،   التلطف بمثل ذلك  

ومنها أن النصارى كان إذا ولد لهم ولد صبغوه بمـاء أصـفر يـسمونه               

المعمودية وكانوا يقولون يصير الولد به نصرانياً وفي مشاكلة هذا االسم           

/ البقـرة   (  ) َأحسن ِمن اللَِّه ِصبغَةً     ِصبغَةَ اللَِّه ومن    :( نزل قوله تعالى    

ن للحنيفيين فعل بإزاء فعلهم ذلك يشعر بكـون         ، فاستحب أن يكو   )  ١٣٨

الولد حنيفياً تابعاً لملة إبراهيم وإسماعيل عليهما السالم وأشهر األفعـال           

المختصة بها المتوارثة في ذريتهما ما وقع له عليه السالم من اإلجمـاع             

على ذبح ولده ثم نعمة اهللا عليه أن فداه بذبح عظيم وأشـهر شـرائعهما               

 الحلق والذبح فيكون التشبه بهما في هـذا تنويهـاً بالملـة        الحج الذي فيه  

ومنها أن .الحنيفية ونداء أن الولد قد فعل به ما يكون من أعمال هذه الملة    

هذا الفعل في بدء والدته يخيل إليه أنه بذل ولده في سبيل اهللا كما فعـل                

                                                           

   ٤٦ تحفة المولود ص -)١(



 ٢٨٥٦

كرنا إبراهيم عليه السالم وفي ذلك تحريك سلسلة اإلحسان واالنقياد كما ذ          

   )١( ٠ في السعي بين الصفا والمروة

: وفي فعل العقيقة من الفوائد أشياء كثيرة منهـا           :وقال ابن الحاج    

امتثال السنة وإخماد البدعة ولو لم يكن فيها من البركة إال أنهـا حـرز               

لكـل  للمولود من العاهات واآلفات كما ورد فالسنة مهما فعلت كانت سبباً  

  . ذلك خير وبركة والبدعة بضد

وقد حكي عن بعضهم أنه دخل عليه بعض أصحابه فوجدوا الذهب           

يـا  : والفضة منثورين في بيته وأوالده ذاهبون وراجعون عليها فقالوا له         

وأيـن  : بل هي في حرز قـالوا لـه         : سيدنا أما هذا إضاعة مال ؟ قال        

هي مزكاة وذلك حرزها فكذلك فيما نحن بسبيله مـن          : الحرز ؟ قال لهم     

نه فهو في حرز من العاهات واآلفات وأقل آفة تقع بالمولود يحتاج            عق ع 

وليه أن ينفق عليه قدر العقيقة الشرعية أو أكثر منها فمن كان لـه لـب                

أما البـدن   . فليبذل جهده على فعلها ألنها جمعت بين حرز المال والبدن           

 فسالمة المولود سيما من اآلفات والعاهات كما تقدم وأما كونهـا حـرزاً            

للمال فإن النفقة في العقيقة نزر يسير بالنسبة إلى ما يتكلفونه من العوائد             

المتقدم ذكره وغيرها من النفقات فيما يتوقع على المولـود مـن توقـع              

العاهات واآلفات وفيها كثرة الثواب الجزيل ألجل امتثال السنة في فعلهـا     

              )٢( ٠ة فاعلها وتفريقها سيما في هذا الزمان فإن فيها األجر الكثير لقل

                                                           

 نقال عن المفصل في أحكام العقيقة ص ٢/٢٦١للدهلوي حجة اهللا البالغة -)١(

١٢٦   

   ٢٢٨/ ٣ المدخل البن الحاج -)٢(



 ٢٨٥٧

شرعت تفاؤال بأن هذه العقيقة فادية للمولـود مـن   : وقال السعدي  

وتتميما ألخالق  ،  وادالال على الكريم برجاء هذا المقصد       ،  أنواع الشرور   

   )١( ٠المولود 

                                                           

   ٩٠ اإلرشاد إلى معرفة األحكام ص -)١(



 ٢٨٥٨

 فهرس المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم )١

محمـود  /د:  تحقيـق  -هبة اهللا بن الشجري    ل األمالي )٢

 .، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصرطناجي

 بـن   يعقـوب  القاضي يوسف أبو : المؤلف،   آلثارا )٣

الوفـا   أبو  ، تحقيق  ١٨٢ يوسف ، ت     أبو األنصاري إبراهيم

 العلمية الكتب دار الناشر

 محمد زكريـا   للشيخ    أوجز المسالك إلى موطأ مالك     )٤

  .هـ١٣٩٤دار الفكر، بيروت، ط الثانية، ،  الكاندهلوي

٥( شَاداِلك المؤلف  إرالـدين  شهاب الرحمن عبد : الس 

 للطباعة اإلفريقية الشركة : البغدادي الناشر

 األحاديث المختارة، أو المـستخرج مـن األحاديـث         )٦

لإلمام . المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما       

ضياء الدين أبي عبد اهللا محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد             

الدكتور عبـد الملـك بـن       : المقدسي، تحقيق الرحمن الحنبلي   

  . هـ١٤٢١الرابعة، سنة .دهيش، دار خضر، ط

عبد الحـق بـن     : المؤلف   األحكام الشرعية الكبرى   )٧

عبد الرحمن بن عبد اهللا بن الحسين بن سعيد إبراهيم األزدي،           

: المتـوفى   (األندلسي األشـبيلي، المعـروف بـابن الخـراط          

: الناشـر     حسين بن عكاشة   أبو عبد اهللا  :  المحقق    )هـ٥٨١

األولـى ،   : الطبعـة    الريـاض /  الـسعودية    -مكتبة الرشـد    



 ٢٨٥٩

 أجـزاء ومجلـد    ٤ (٥: عدد األجـزاء     م٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢

  )فهارس

أحكام العقيقة في الفقه االسالمي لمازن محمد عيسى  )٨

 ٠هـ ١٤٣١الطبعة األولى دار ابن الجوزي 

 المظفر أبو الوزير : العلماء المؤلف  األئمة اختالف )٩

أحمد   يوسف السيد : الشيباني تحقيق  هبيرة بن محمد بن يحيى

 ١٤٢٣ - بيـروت  / لبنان - العلمية الكتب دار : النشر ، دار 

  ٢ / األجزاء األولى عدد : م الطبعة ٢٠٠٢ - هـ

 في تعليل المختار لعبداهللا المودود تحقيـق        االختيار )١٠

  بــــــو دقيقــــــة الناشــــــر أمحمــــــود 

 ٠ألولى مكتبة الباز الطبعة ا

 الفقهية لشيخ االسالم ابن تيمية تحقيـق        االختيارات )١١

  ٠ الطبعة األولى انمحمد حامد الفقي اصدار دار المعرفة لبن

ألبـي نعـيم أحمـد بـن عبـد اهللا           . أخبار أصبهان  )١٢

  .م١٩٣٤طبعة ليدن سنة . الحافظ. األصبهاني

 الغليل للشيخ محمد ناصر الـدين األلبـاني ،          إرواء )١٣

 ٠هـ ١٤١٥اصدار المكتب اإلسالمي ، عام 

 عبـد  محمد أبو : الفقهية المؤلف  واألجوبة األسئلة )١٤

 الـسلمان  المحـسن  عبد بن الرحمن عبد بن محمد بن العزيز

أجـزاء ضـمن     ٦ : األجـزاء     عدد   )هـ١٤٢٢ : المتوفى(

  ٠المكتبة الشاملة 



 ٢٨٦٠

اهب أهل األمـصار للحـافظ ابـن        ذ في م  كارذاالست )١٥

عبدالبر تحقيق علي النجدي اصدار المجلس األعلـى للـشئون          

   ٠سالمية بالجمهورية العربية المتحدة إلا

ألبي عمر يوسـف    :  االستيعاب في أسماء األصحاب    )١٦

بن عبد اهللا بن محمد ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي             

يـة بمـصر عـام      هـ المطبعـة الوهيب   ) ٤٦٣: (، ت )المالكي(

  هـ ١٢٨٨٠

لمحمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف      :  الغابة أسد )١٧

دار إحياء التراث : هـ  طبعة  ) ٦٣٠(، ت   )الشافعي(بابن األثير   

 .العربي، بيروت

أسنى المطالـب شـرح روضـة الطالـب، زكريـا            )١٨

محمد الشوبري، دار الكتـاب اإلسـالمي،       : األنصاري، تحقيق 

 .القاهرة

ل الخالف للقاضي عبد الوهـاب      اإلشراف على مسائ   )١٩

ـ ٤٢٢(بن علي البغدادي المتوفي سنة       الطبعـة األولـى    ) هـ

  . بمطبعة اإلدارة

للحافظ أحمد بن علـي     : اإلصابة في تمييز الصحابة    )٢٠

 عـادل   تحقيق. هـ) ٨٥٢(، ت   )الشافعي(بن حجر العسقالني    

دار الكتب العلمية، بيروت،    : طبعةعبدالموجود وعلي معوض ،     

 ).  م١٩٩٥/  هـ ١٤١٥: (نةطبعة أولى س



 ٢٨٦١

إعانة الطالبين للعالمة أبي بكر المـشهور بالـسيد          )٢١

 دار الكتـب العلميـة      -البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي       

 .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨بيروت 

إعالء السنن للشيخ ظفر أحمد التهـانوي ، إخـراج     )٢٢

 . إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية كراتشي باكستان: وتوزيع

لموقعين عن رب العالمين لشمس الدين أبـي       إعالم ا  )٢٣

: عبد اهللا محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، حققه          

 .محمد محيي الدين عبد الحميد، توزيع دار الباز

لشرف الدين موسـى بـن      : إلقناع لطالب االنتفاع    ا )٢٤

عبد اهللا التركي بالتعاون مع مركز      /د: أحمد المقدسي ، تحقيق     

 ، دار   ٣ات العربية واإلسالمية بدار هجـر ، ط       البحوث والدراس 

  .هـ ١٤٢٣الملك عبد العزيز ، 

محمـد الـشربيني     إلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع     ا )٢٥

الناشـر    دار الفكر  -تحقيق مكتب البحوث والدراسات      الخطيب

  مكان النشر بيروت ١٤١٥سنة النشر  دار الفكر

ـ    : المؤلف   اإللمام بأحاديث األحكام   )٢٦ و تقي الـدين أب

الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري ، المعـروف            

ـ ٧٠٢: المتـوفى   (بابن دقيق العيد     حقـق  :  المحقـق     )هـ

دار : الناشـر    نصوصة وخرح أحاديثه حسين إسماعيل الجمل     

لبنان /  الرياض - السعودية - دار ابن حزم    -المعراج الدولية   

  ٢ :عدد األجزاء  م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣الثانية ، : لطبعة –



 ٢٨٦٢

لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إدريس الشافعي،        : ماأل )٢٧

 الكتـب   داردار  : طبعة محمود مطرجي    تحقيق.هـ) ٢٠٤: (ت

  . هـ ١٤١٣العلمية الطبعة األولى 

لعالء الدين  : اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف      )٢٨

) ٨٨٥: (، ت)الحنبلـي (أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي       

  ٠ الثانية الطبعة.لتراث العربيدار إحياء ا: هـ، طبعة

 لإلمام محمد بن المندر تحقيق أحمد حنيف ،         األوسط )٢٩

 هـ ١٤١٤دار طيبة ، الطبعة الثانية 

 الرائق شرح كنز الدقائق لإلمام ابـن نجـيم          البحر )٣٠

  ٠هـ ١٤١٨الحنفي دار الكتب العلمية الطبعة األولى 

محفـوظ  . د:  تحقيق   )مسند البزار   ( البحر الزخار    )٣١

من زين اهللا ، مكتبة علوم القـرآن ، الطبعـة األولـى ،              الرح

 .هـ ١٤٠٩

ألبـي الوليـد    : بداية المجتهـد ونهـاية المقتـصد     )٣٢

ـ  ٥٩٥: ت) المالكي(محمد بن أحمد بن رشد القرطبي         دار. هـ

   ٠هـ ١٤٠٣الكتب اإلسالمية الطبعة الثانية 

لعالء الدين أبـي    : دائع الصنائع في ترتيب الشرائع    ب )٣٣

 الكتب   دار.هـ) ٥٨٧: (، ت )الحنفي( الكاشاني   بكر بن مسعود  

   .هـ١٤١٨العلمية، ، طبعة اولى 

لبدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في        ا )٣٤

ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر     : المؤلف   الشرح الكبير 



 ٢٨٦٣

ـ ٨٠٤: المتـوفى   (بن علي بن أحمد الشافعي المـصري           )هـ

بداهللا بن سليمان وياسر بـن      مصطفى أبو الغيط و ع    : المحقق  

- الريـاض  -دار الهجـرة للنـشر والتوزيـع        : الناشر   كمال

عدد األجزاء    م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥االولى ،   : الطبعة   السعودية

 :٩  

ألبي محمد محمود بـن     : البناية في شرح الهـداية    )٣٥

 لكتـب دار ا : طبعة. هـ) ٨٥٥(، ت   )الحنفي(بدر الدين العيني    

 ).  هـ١٤٢٠  (األولى الطبعة بيروت، ،العلمية 

علي : المؤلف   بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام      )٣٦

بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحـسن           

الحسين آيـت   . د:  المحقق    )هـ٦٢٨: المتوفى  (ابن القطان   

األولـى ،   : الطبعـة     الريـاض  –دار طيبـة    : الناشـر    سعيد

 أجـزاء ، ومجلـد     ٥( ٦: عدد األجـزاء     م١٩٩٧-هـ١٤١٨

  )فهارس

 لإلمام يحي العمراني تحقيق قاسم النـوري ،         البيان )٣٧

  ٠دار المنهاج 

: البيان والتحصيل، محمد بن رشد القرطبي، تحقيق       )٣٨

محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعـة األولـى،          

 . ه١٤٠٨

تاج العروس من جواهر القاموس، لمحـب الـدين          )٣٩

  . بيروت-، دار الفكر  ه١٤١٤ ط الزبيدي، تحقيق علي شيري،



 ٢٨٦٤

 واإلكليل لمحمد يوسف ، دار الكتـب العلميـة          التاج )٤٠

  ٠هـ ١٤١٦الطبعة األولى ، 

: تاريخ بغداد، للحافظ الخطيـب البغـدادي، تحقيـق         )٤١

 -، دار الكتـب العلميـة         ه١٤١٧مصطفى عطار، ط األولـى      

  .بيروت

ـ : تحفة األحوذي شرح جامع الترمـذي      )٤٢  العـال   يألب

: الرحمن ابن عبـد الـرحيم المبـاركفوري، ت        محمد بن عبد    

 .دار الفكر، بيروت: طبعة. هـ) ١٣٥٣(

 علـى  البجيرمي ( الخطيب شرح على الحبيب تحفة )٤٣

 البجيرمـي  عمـر  بـن  محمد بن سليمان :   المؤلف   )الخطيب

 - لبنـان / بيـروت  - العلمية الكتب دار : النشر دار الشافعي

ضمن  ٥ / جزاءاأل األولى عدد  : م الطبعة ١٩٩٦- هـ١٤١٧

  المكتبة الشاملة

 الفقهاء لمحمد السمرقندي دار الكتب العلميـة        تحفة )٤٤

   ٠هـ ١٤١٤الطبعة الثانية 

 بـن  محمد : المولود المؤلف  بأحكام المودود تحفة )٤٥

 – البيان دار مكتبة : اهللا الناشر  عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي

 قـادر ال عبد :  تحقيق ١٩٧١ – ١٣٩١ ، األولى دمشق الطبعة 

  ١ : األجزاء األرناؤوط عدد



 ٢٨٦٥

ألبـي الفـرج عبـد     : التحقيق في أحاديث الخـالف     )٤٦

ـ ٥٩٧: الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي، ت        : طبعة.  ه

 ). هـ١٤١٥(دار الكتب العلمية بيروت، طبعة اولى 

 : الشريف المؤلـف   الحديث من والترهيب الترغيب )٤٧

 دار : ناشـر محمـد ال   أبو المنذري القوي عبد بن العظيم عبد

 :  تحقيـق  ١٤١٧ ، األولـى  بيروت الطبعـة   – العلمية الكتب

  ٤ : األجزاء الدين عدد شمس إبراهيم

 لعلي الجرجـاني ، دار الكتـاب العربـي          التعريفات )٤٨

  ٠هـ ١٤٠٧الطبعة الثانية 

التعليق المغني على الدارقطني ألبي الطيب شـمس         )٤٩

 -م الكتـب   عـال  - القاهرة - مكتبة المتنبي  -الحق العظيم أبادي  

  . بيروت

 إسماعيل الفداء أبو : العظيم المؤلف  القرآن تفسير )٥٠

ـ  ٧٧٤- ٧٠٠ [ الدمـشقي  القرشـي  كثير بن عمر بن    ]هـ

 للنـشر  طيبـة  دار : سالمة الناشر  محمد بن سامي :  المحقق

 األجزاء م عدد  ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ الثانية : والتوزيع الطبعة 

 :٨  

ق محمد عوانة    ابن حجر تحقي   للحافظيب  ذ الته تقريب )٥١

  هـ ١٤٠٦، دار الرشيد الطبعة األولى 



 ٢٨٦٦

ألحمد بن  : تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير      )٥٢

 البـاز   مكتبة: طبعة. هـ) ٨٥٢: (علي بن حجر العسقالني، ت    

  .هـ ١٤١٧ األولى  ،الطبعة

لشمس الدين محمد بن أحمد بن      : تلخيص المستدرك  )٥٣

ـ ) ٧٤٨: (عثمان الذهــبي، ت    لمعرفـة،  دار ا : طبعـة .  هـ

 .بيروت، مطبوع مع المستدرك

 لما في الموطأ من المعاني واألسانيد للحافظ        التمهيد )٥٤

ابن عبدالبر تحقيق محمد عبـدالقادر ، دار الكتـب العلميـة ،             

 ٠هـ ١٤١٩الطبعة األولى 

 شمس : التعليق المؤلف  أحاديث في التحقيق تنقيح )٥٥

 : المتـوفى  (الحنبلـي  الهـادي  عبد بن أحمد بن محمد الدين

 العزيـز  وعبد اهللا جاد بن محمد بن سامي :   تحقيق  )هـ٧٤٤

الريـاض    – الـسلف  أضـواء  : النـشر  الخباني دار  ناصر بن

 ٥ : األجزاء م عدد ٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨ ، األولى : الطبعة

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيـل، عبـد           )٥٦

 محمد ناصر الدين األلبـاني، مكتبـة      : الرحمن المعلمي، تحقيق  

 . ه١٤٠٦المعارف، الرياض، الطبعة الثانية، 

تهذيب األسماء، أبو زكريا محي الدين يحيـى بـن           )٥٧

  .م١٩٩٦شرف بن خرام، دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى

يب للحافظ ابـن حجـر ، دار الفكـر ،           ذ الته يبذته )٥٨

 ٠هـ ١٤٠٩



 ٢٨٦٧

تهذيب اللغة ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري،         )٥٩

، المؤسسة المصرية العامة للتأليف     عبد السالم هارون  : تحقيق

لمكتبـة الـشاملة اإلصـدار        المضاف إلـى ا     .واألنباء والنشر 

   ٠الثالث

 على مهمات التعريف للحافظ محمد المناوي       فيالتوق )٦٠

  ٠ هـ ١٤١٠، دار الفكر ، الطبعة األولى ، 

تهذيب سنن أبي داود لإلمام شمس الدين أبي عبـد           )٦١

ـ ٧٥١(ابن قيم الجوزية    اهللا محمد بن أبي بكر المشهور ب        -) ه

وهو مطبوع مع مختصر الـسنن للمنـذري ومعـالم الـسنن            

 تحقيق الشيخ أحمد شاكر والـشيخ محمـد حامـد           -للخطابي

 . هـ١٤٠٠ - بيروت- دار المعرفة-الفقي

محمد بن حبان بن أحمد أبو حـاتم        : المؤلف   لثقاتا )٦٢

 – ١٣٩٥الطبعة األولـى ،      دار الفكر : الناشر   التميمي البستي 

  ٩: عدد األجزاء  السيد شرف الدين أحمد: تحقيق  ١٩٧٥

مجـد  :  األصول في أحاديث الرسول المؤلف       جامع )٦٣

الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجـزري ابـن األثيـر            

 األرناؤوط ، دار الفكر     قادرتحقيق عبدال   )هـ٦٠٦: المتوفى  (

  ٠هـ ١٤٠٥، الطبعة األولى ، 

ي حاتم عبد الـرحمن بـن       البن أب : الجرح والتعديل  )٦٤

ـ ) ٣٢٧(محمد الحنظلي الرازي،ت     دار الكتـب   : طبعـة . هـ

 .العلمية، بيروت



 ٢٨٦٨

رمزي . د: جمهرة اللغة، ألبي بكر بن دريد، تحقيق       )٦٥

 . بيروت-م، دار العلم للماليين ١٩٨٨بعلبكي، ط األولى 

لعالء الـدين   : الجوهـر النقي على سنن البيهـقي     )٦٦

دار : طبعة.  التركماني بنر با علي بن عثمان المارديني الشهـي    

 .المعرفة، بيروت

لشمس الـدين   : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     )٦٧

 ، العلميـة    لكتبدار ا : طبعة). المالكي(محمد عرفهـ الدسوقي    

 .هـ ١٤١٧ األولى الطبعة

 ، الطبعة الرابعـة     سم الروض المربع البن قا    حاشية )٦٨

 ٠هـ ١٤١٠

الـشيخ  تـأليف   :  حاشية الجمل على شرح المنهج     )٦٩

سليمان بن عمر العجبلي المعـروف بالجمـل المتـوفي سـنة         

  . بيروت لبنان-دار إحياء التراث العربي : هـ الناشر١٢٠٤

 : ماجـة  المؤلـف     ابـن  سنن على السندي حاشية )٧٠

ـ ١١٣٨ : المتـوفى  (السندي الهادي عبد بن محمد  مـع   )هـ

 ٠المكتبة الشاملة 

بـد  حاشية السندي على النسائي، نور الدين بـن ع         )٧١

عبد الفتاح أبـو  : هـ، تحقيق ١١٣الهادي أبو الحسن السند، ت    

ــ ــة  دغ ــب، الطبع ــالمية، حل ــات اإلس ــب المطبوع ة، مكت

 .هـ١٤٠٦الثانية



 ٢٨٦٩

ألحمـد بـن    : حاشية الصاوي على الشرح الصغير     )٧٢

 .محمد الصاوي المالكي، مطبعة البابي الحلبي

حاشية العدوى على شرح أبي الحسن لرسالة ابـن          )٧٣

الشيخ علي بـن أحمـد الـصعيدي        : تأليف يأبي يزيد القيروان  

ـ ١١٨٩(العدوى المتوفي سـنة      دار المعرفـة   : الناشـر ). هـ

  .ببيروت

 رد المحتار البن عابدين ، دار الكتب العلمية         حاشية )٧٤

 ٠ هـ ١٤١٥، الطبعة األولى ، 

 الكبير للقاضي محمد الماوردي تحقيق علي       الحاوي )٧٥

 ، الطبعـة   معوض وعادل عبد الموجود ، دار الكتـب العلميـة         

 ٠هـ ١٤١٤األولى 

: الحاوي للفتاوى لجالل الدين السيوطي ، تحقيـق          )٧٦

هـ، المكتبة  ١٣٧٢محمد محي الدين عبدالحميد الطبعة الثالثة       

  .التجارية الكبرى بمصر

ألبي نعيم أحمد بن    : حلية األولياء وطبقات األصفياء    )٧٧

ـ ) ٤٣٠: ( ت ،عبد اهللا األصفهـاني   دار الكتـب   : طبعـة . هـ

  ). م١٩٨٨/  هـ ١٤٠٩(طبعة أولى .  بيروتالعلمية،

ألبـي  :  حلية العلماء في معرفة مذاهـب الفقهـاء      )٧٨

 ياسـين   تحقيـق ).الشافعي(بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال       

دار الباز، مكتبة الرسالة الحديثة، مكة المكرمة       : درادكة  طبعة  

 .هـ ١٤٠٠



 ٢٨٧٠

 -الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر        )٧٩

 - دار المعرفـة   -السيد عبد اهللا هاشم اليماني المـدني      : يقتحق

  .بيروت

 . بيروت- دار المعرفة-دالئل النبوة للحافظ أبي نعيم )٨٠

) حاشية ابن عابـدين   : (رد المحتار على در المختار     )٨١

دار الكتب العلمية ، الطبعـة األولـى ،         ) الحنفي(البن عابدين   

 ٠ هـ ١٤١٥

أحمد الـدوالبي   ألبي بشر محمد بن      الذرية الطاهرة    )٨٢

 ومنه نسخة   ٢/ ٤٢٨وهو مخطوط في كوبريلي     ) هـ٣١٠ت  (

في مكتبة حسن حسني عبد الوهاب بتونس، وتقع في خمسين          

فؤاد سزكين فـي تـاريخ التـراث         .ورقة، وقد أشار إليهما د    

   )٢٧٥/ ١(العربي 

  ٠وقد طبع وهو ضمن المكتبة الشاملة  )٨٣

 ٠ة الرسالة ألبي زيد القيرواني ، دار المعرف )٨٤

 لإلمام محمد بن ادريس الشافعي ، تحقيـق         الرسالة )٨٥

  ٠هـ ١٣٥٨الشيخ أحمد شاكر ، مطبعة مصطفى الحلبي ، 

 المربع للشيخ منصور البهـوتي ، تحقيـق         الروض )٨٦

محمد بشير عيـون ، مكتبـة دار البيـان ، الطبعـة األولـى               

  ٠هـ ١٤١١



 ٢٨٧١

 الطالبين لإلمـام النـووي تحقيـق عـادل          روضة )٨٧

وض ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األولى        عبدالموجود وعلي مع  

 ٠هـ ١٤١١

 المعاد لإلمام ابن القيم تحقيق األرناؤوطيـان ،         زاد )٨٨

  ٠هـ ١٤٠٦دار الرسالة ، الطبعة الثالثة عشر 

 السالم شرح بلوغ المـرام لإلمـام إسـماعيل          سبل )٨٩

الصنعاني تحقيق فواز أحمد ، دار الريان ، الطبعـة الرابعـة ،             

 ٠هـ ١٤٠٧

 محمـد  المنهاج للعالمـة   متن على لوهاجا السراج )٩٠

 والنشر مكـان   للطباعة المعرفة دار الغمراوي الناشر  الزهري

 األجزاء بيروت عدد النشر

 األحاديث الصحيحة للشيخ محمـد األلبـاني        سلسلة )٩١

 ٠هـ ١٤٠٥المكتب اإلسالمي 

 األحاديث الضعيفة للـشيخ محمـد األلبـاني         سلسلة )٩٢

  ٠هـ ١٣٩٨المكتب اإلسالمي 

مكـان النـشر     م١٩٩٩ -هــ   ١٤٢٠لنشر  سنة ا  )٩٣

 بيروت/ لبنان

ألبي عبد اهللا محمد بن يزيد بـن        :  سنن ابن ماجة   )٩٤

 فـؤاد عبـد     محمود: تحقيق. هـ) ٢٧٥: (ماجة القزويني، ت  

  .الرياندار : الباقي، طبعة



 ٢٨٧٢

ألبي داود بن سليمان بن األشـعث       : سنن أبي داود   )٩٥

  الدعاس وعـادل   عزت: تحقيق. هـ) ٢٧٥: (السجستاني، ت 

  ).هـ١٣٨٨(  طبعة أولى ، العلمية الكتبدار :  طبعة،السيد 

ألبي عيـسى محمـد بـن عيـسى         : سنن الترمذي  )٩٦

تحقيق وشرح أحمد محمد شـاكر،      . هـ) ٢٧٩: (الترمذي، ت 

  ). م١٩٣٨/  هـ ١٣٥٧(دار الفكر، بيروت : طبعة

: لعلي بن عمـر الـدارقطني، ت      :  سنن الدارقطني  )٩٧

هــ  ١٤١٣ بيروت   ، الكتب   معال:  الثالثة   الطبعة. هـ) ٣٨٥(

٠.  

ألبي محمد عبد اهللا بن عبد الـرحمن        : سنن الدارمي  )٩٨

هـ تحقيق فؤاد زمرلي وخالـد      ) ٢٥٥: ( الدارمي، ت  تميميال

  .هـ ١٤٠٧، العربي الكتابدار :  األولى الطبعة. السبع 

ألبي بكر أحمد بن حسين بن علـي        : السنن الكبرى  )٩٩

  .رفة، بيروتدار المع: طبعة. هـ) ٤٥٨: (البيهـقي، ت

ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن       : سنن النسائي  )١٠٠

 تحقيق عبدالفتاح أبو غـدة ،       ،هـ) ٣٠٣: (علي النسائي، ت  

 مطبـوع مـع حاشـية       ، ، الطبعة الثانيـة      البشائردار  : طبعة

  ).هـ١٤٠٦( طبعة أولى ،السيوطي والسندي

لشمس الدين محمد بن أحمد بن      : سير أعالم النبالء   )١٠١

 ،  األرنـاؤوط  شعيب: تحقيق. هـ) ٧٤٨(ي، ت   عثمان الذهـب 

 ). م١٩٨٣/  هـ ١٤٠٣(مؤسسة الرسالة، طبعة أولى : طبعة



 ٢٨٧٣

السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري     )١٠٢

  هـ ١٤١٢مكتبة العلوم والحكم 

 : األزهار المؤلف  حدائق على المتدفق الجرار السيل )١٠٣

ـ ١٢٥٠ : المتـوفى  (الشوكاني محمد بن علي بن محمد   )هـ

  ٠األولى  الطبعة : حزم الطبعة ابن دار : الناشر

 عبد بن مالك محمد  اإلمام موطأ على الزرقاني شرح )١٠٤

 ١١٢٢ الوفـاة  سنة / الوالدة الزرقاني سنة  يوسف بن الباقي

  مكـان  ١٤١١ النـشر  العلمية سنة  الكتب دار  الناشر  تحقيق

  ٤ األجزاء بيروت  عدد النشر

الخرقي لإلمام محمـد     الزركشي على مختصر     شرح )١٠٥

 لـى الزركشي تحقيق الـشيخ عبـداهللا الجبـرين الطبعـة األو          

 ٠هـ ١٤١٧

الحسين بن : المؤلف  شرح السنة ـ لإلمام البغوى  )١٠٦

 دمـشق ـ   -المكتـب اإلسـالمي   : دار النشر  مسعود البغوي

: الطبعـة   ١٥/ عدد األجزاء  م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣بيروت ـ  

  ٠حمد زهير الشاويش م-شعيب األرناؤوط : تحقيق  الثانية

 البركات الـسيد أحمـد الـدردير        ألبي الكبير   الشرح )١٠٧

تحقيق محمـد   ) حاشية الدسوقي (مطبوع بهـامش   ). المالكي(

  ٠هـ ١٤١٧عبداهللا ، دار الكتب العلمية الطبعة األولى 



 ٢٨٧٤

 الفرج عبد الرحمن ابن الـشيخ       ألبي الكبير   الشرح )١٠٨

هـ، ) ٦٨٢(: ، ت )الحنبلي(محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي       

  ٠هـ ١٣٩٢ العلمية ، ب، دار الكت

 الممتع على زاد المـستقنع للـشيح محمـد          الشرح )١٠٩

العثيمين تحقيق سليمان أبا الخيل وخالد المـشيقح دار آسـام           

  ٠هـ ١٤١٤الطبعة األولى 

 اهللا الشيخ عبـد   : المختصرات المؤلف  أخصر شرح )١١٠

شاملة جبرين ، ضمن المكتبة ال     بن اهللا عبد بن الرحمن عبد بن

٠  

 شرح البهجة الوردية، الشيخ زكريا بن محمد بـن          )١١١

  .اليمانية، القاهرة المطبعة هـ ، ١٣١٣أحمد األنباري، ، ت 

شرح حدود اإلمام أبي عبد اهللا بـن عرفـة، وزارة            )١١٢

). م١٩٩٢(هــ   ١٤١٢األوقاف والشئون اإلسالمية، المغرب،     

  )أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم(الرقيق القيرواني 

 عبدالغني ، السيوطي : ماجه المؤلف  ابن سنن شرح )١١٣

  ٠كراتشي  – خانة كتب قديمي : الدهلوي الناشر الحسن فخر ،

أبـو  : المؤلف  شرح صحيح البخارى ـ البن بطال  )١١٤

 الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبـي           

هـ ١٤٢٣ -الرياض  /  السعودية   -مكتبة الرشد   : دار النشر   

 أبو تميم ياسر بن إبراهيم    : تحقيق   الثانية: بعة  الط م٢٠٠٣ -

 ٠ ١٠/ عدد األجزاء 



 ٢٨٧٥

ألبي زكريا محيي الـدين بـن       : شرح صحيح مسلم   )١١٥

لجنة من  : تحقيق.  هـ) ٦٧٧: (، ت )الشافعي(شرف النووي   

  ).هـ ١٣٤٩  (، المصرية المطبعةالعلماء، 

ألحمد بن محمد بن سالمة بـن       :  اآلثار انيشرح مع  )١١٦

: ، ت )الحنفـي (مة األزدي المصري الطحاوي     عبد الملك بن سل   

 . المحمدية األنوار: طبعة محمد النجار متحقيق. هـ) ٣٢١(

 منتهى اإلرادات للشيخ منصور البهوتي مطبعة       شرح )١١٧

  ٠القاهرة 

الصحاح ، ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ،          )١١٨

دار  . ١بعناية مكتب التحقيق بدار إحياء التـراث العربـي ط           

 - هــ  ١٤١٩راث العربي ، بيروت ، لبنان ، سـنة         إحياء الت 

 . م ١٩٩٩

 ابن خزيمة لإلمام محمد بن خزيمة تحقيـق         صحيح )١١٩

 محمد األعظمي ، المكتب اإلسالمي الطبعة الثانية 

ألبي عبد اهللا محمد بن إسـماعيل       : صحيح البخاري  )١٢٠

: عـة  طب ، البغا   مصطفى: تحقيق. بن المغيرة الجعفي البخاري   

 ).هـ ١٤٠٧ (الثالثة الطبعةروت، بي، كثير ابندار 

 الجامع الصغير وزياداته للـشيخ األلبـاني ،         صحيح )١٢١

 هـ ١٤٠٦المكتب اإلسالمي الطبعة الثانية ، 

صحيح السيرة النبويـة تـأليف محمـد رزق بـن            )١٢٢

  ٠ هـ توزيع مكتبة العلم بجدة ١٤١٠طرهوني الطبعة االولى 



 ٢٨٧٦

 السنن األربعة وضعيفها للـشيخ األلبـاني ،         صحيح )١٢٣

   ٠هـ ١٤١٠ب التربية العربي ، الطبعة األولى مكت

 مـسلم بـن الحجـاج       حسينألبي ال : صحيح مسلم  )١٢٤

ـ ) ٢٦١: ( ت يسابوري،القشيري الن  دار الفكـر،   : طبعـة . هـ

   ). م١٩٩٢ هـ ١٤١٢(بيروت، طبعة اولى 

 البن حبان لضعفاء ا )١٢٥

 الجامع الصغير وزياداته للـشيخ األلبـاني ،       ضعيف )١٢٦

 هـ ١٤١٠ثانية ، المكتب اإلسالمي الطبعة ال

تأليف أبي الفـضل    . طرح التثريب في شرح التقريب     )١٢٧

ن وولـده أبـي     )هـ٨٠٦ت  (عبد الرحيم بن الحسين العراقي      

 ، الناشر دار  )هـ٨٢٦ت  (زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي       

 .حلب / المعارف

دار صـادر،   ) الطبقـات الكبـرى   (طبقات ابن سعد     )١٢٨

 .بيروت

لكريم الرافعي تحقيق    شرح الوجيز لإلمام عبدا    العزيز )١٢٩

علي معوض وعادل عبدالموجود ، دار الكتب العلمية الطبعـة          

  ٠هـ ١٤١٧األولى 

 عالم المدينة لعبداهللا    بهذ الجواهر الثمينة في م    عقد )١٣٠

بن شاس تحقيق محمد أبو األجفـان ، دار الغـرب اإلسـالمي             

  ٠هـ ١٤١٥الطبعة األولى 



 ٢٨٧٧

نـدى  ه إبـراهيم  مريم/ المولود د  عن العقيقة كتاب )١٣١

 ٠القاهرة   جامعة - العلوم دار كلية - اإلسالمية الشريعة قسم

  ٠ضمن المكتبة الشاملة 

 بـن  محمـد  بـن  الرحمن حاتم عبد  أبي البن العلل )١٣٢

 حـاتم  أبـي  ابن الرازي الحنظلي، التميمي، المنذر بن إدريس

 الصياح علي / د :   تحقيق)هـ٣٢٧ : المتوفى(

حمـزة ديـب    : ق تحقي -العلل الكبير لإلمام الترمذي    )١٣٣

 - الطبعـة األولـى    - األردن - عمان - مكتبة األقصى  -مصطفى

 . هـ١٤٠٦

 جعفـر  بن اهللا عبد بن والسؤاالت لإلمام علي   العلل )١٣٤

األعظمي  مصطفى محمد  هـ ، تحقيق٢٣٤ المديني ت السعدي

  ٠اإلسالمي المكتب ، الناشر

ألبي محمد بدر   : عمدة القاري شرح صحيح البخاري     )١٣٥

ـ ) ٨٥٥: (، ت )الحنفـي  (عينـي الالدين بن أحمـد      إدارة . هـ

  .الطباعة المنيرية، مصر

لمحمد شـمس   : عون المعبود شرح سنن أبي داود      )١٣٦

 .دار الكتب العلمية، بيروت: طبعة. الحق العظيم آبادي

 بـن  عبيـد  بن محمد بن عبداهللا :  العيال ، المؤلف   )١٣٧

 – القـيم   ابـن   دار :  الناشر  القرشي بكر أبو قيس بن سفيان

   ٠م ١٩٩٠ ، األولى الطبعةالدمام 



 ٢٨٧٨

عبـد  . د:  تحقيـق  -غريب الحديث البن الجـوزي     )١٣٨

 الطبعـة   - بيـروت  - دار الكتب العلمية   -المعطي أمين القلعجي  

 . م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ -األولى

 محمود : المؤلف) المسمى بالفائق   ( الحديث   غريب )١٣٩

 لبنـان الطبعـة    – المعرفـة  دار : الزمخشري الناشر  عمر بن

إبراهيم  الفضل أبو محمد- البجاوي محمد علي  :الثانية تحقيق 

   ٠ ٤ : األجزاء عدد

غريب الحديث البن سالم القاسم بن سالم الهـروي          )١٤٠

 -محمد عبد المعيـد خـان  :  تحقيق-) هـ٢٢٤(المتوفى سنة   

 . هـ١٣٩٦ - الطبعة األولى- بيروت-دار الكتاب العربي

 عمر بن محمود : الحديث المؤلف  الفائق في غريب   )١٤١

 الثانية تحقيق  لبنان الطبعة  – المعرفة دار : ي الناشر الزمخشر

 األجزاء إبراهيم عدد  الفضل أبو محمد- البجاوي محمد علي: 

 :٠ ٤   

ألحمد بن علي بن   : فتح الباري على صحيح البخاري     )١٤٢

هـ، تحقيق  ) ٨٥٢: (، ت )الشافعي(محمد بن حجر العسقالني     

 . لفية  السالمطبعةالشيخ ابن باز ومحب الدين الخطيب ، 

الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد الـشيباني،         )١٤٣

   . بيروت-أحمد البنا، دار إحياء التراث العربي 

البيـضاوي   القاضي أحاديث بتخريج السماوي الفتح )١٤٤

 تـاج  بـن  الـرؤوف  بعبد المدعو محمد الدين زين : المؤلف



 ٢٨٧٩

 :   المحقـق   )هـ١٠٣١ : المتوفى (المناوي علي بن العارفين

 ٣ : األجزاء الرياض عدد – العاصمة دار : تبى الناشرمج أحمد

  أجزاء

 الـسواسي   بلمحمد بن عبـد الوهــا     : فتح القدير  )١٤٥

 ، الكتبدار : طبعة). الحنفي(السكندري المعروف بابن الهـمام 

  .هـ١٤١٥ األولى الطبعة

 محمـد  بن الطالب لزكريا  منهج بشرح الوهاب فتح )١٤٦

 سنة/ ٨٢٣ الوالدة سنةيحيى   أبو األنصاري زكريا بن أحمد بن

  مكان ١٤١٨ النشر العلمية سنة  الكتب دار  الناشر ٩٢٦ الوفاة

   ٢ األجزاء بيروت عدد النشر

 علـى  الجـامع شـرح    الصحيح على الساطع الفجر )١٤٧

 محمـد  بـن  الفـضيل  محمد : البخاري المؤلف  اإلمام صحيح

   ٠الشبيهي ، ضمن المكتبة الشاملة  الفاطمي

عبدالـستار فـراج دار      الفروع البن مفلح تحقيـق       )١٤٨

 ).هـ ١٤٠٥( الرابعة الطبعة ، الكتب عالمدار : طبعة

الفواكه الدواني، شـرح رسـالة ابـن أبـي زيـد             )١٤٩

للنفراوي أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المتوفى        : القيرواني

 . دار الفكر بيروت-هـ١٢٩٩سنة 

فيض القدير شرح الجامع الـصغير مـن أحاديـث           )١٥٠

أحمد عبد الـسالم، دار     : مناوي، تحقيق البشير النذير، محمد ال   

   . ه١٤١٥الكتب العلمية، الطبعة األولى، 



 ٢٨٨٠

سعدي أبو  :المؤلف   القاموس الفقهي لغة واصطالحا    )١٥١

تـصوير  :الطبعـة     سـورية  –دمشق  . دار الفكر :الناشر   جيب

عدد األجزاء    م ١٩٨٨=  هـ   ١٤٠٨ م الطبعة الثانية     ١٩٩٣

 :١  

 بـن يعقـوب     لمجد الدين محمـد   : القاموس المحيط  )١٥٢

: طبعـة هـ تحقيق محمد المرعشي     ) ٨١٧: (الفيروزآبادي، ت 

 .. بيروتالعربي،دار إحياء التراث 

 محمد عبد اهللا بـن      ألبي في فقه اإلمام أحمد      الكافي )١٥٣

ـ ) ٦٢٠: (الحنبلي، ت (أحمد بن محمد بن قدامة       طبعـة  . هـ

  ٠هـ ١٤٠٨المكتب اإلسالمي الطبعة الخامسة 

نة البن عبـدالبر تحقيـق       في فقه أهل المدي    الكافي )١٥٤

  ٠هـ ١٣٩٩ المرويتاني دمحم

البن عدي ، تحقيق عادل عبد      . الكامل في الضعفاء     )١٥٥

نـشر دار الكتـب العلميـة ،        . الموجود ، وعلي محمد معوض    

 .هـ١٤١٨بيروت ، الطبعة األولى 

لـ أبي العباس محمد بـن  . الكامل في اللغة واألدب     )١٥٦

.  ، دار الكتب العلميـة       عبد الحميد هنداوي  : ت  . يزيد المبرد   

 .هـ١٤١٩ -١بيروت ، 

 القناع عن متن اإلقناع لمنصور البهـوتي ،         كشاف )١٥٧

  ٠عالم الكتب 



 ٢٨٨١

كشف األستار عن زوائد البزار على الكتب الستة ،          )١٥٨

حبيب الرحمن األعظمي ،    : للحافظ نور الدين الهيثمي ، تحقيق       

  .هـ ١٤٠٤مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة األولى ، 

 األخيار في حـل غايـة اإلختـصار لمحمـد           يةكفا )١٥٩

الحسيني تحقيق علي عبدالحميد ، دار الخير الطبعـة األولـى           

  ٠هـ ١٤١٢

 العلميـة   كتـب  الدقائق ألحمد النـسفي ، دار ال       كنز )١٦٠

  ٠هـ ١٤١٨

دار صادر  : طبعة. للعالمة ابن منظور  : لسان العرب  )١٦١

  .هـ) ١٤١٠(الطبعة األولى  

بن حجر العـسقالني    ألحمد بن علي    : لسان الميزان  )١٦٢

دار إحياء التراث العربـي     : طبعة. هـ) ٨٥٢: (، ت )الشافعي(

/  هــ    ١٤١٦(مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، طبعة اولـى        

  ). م١٩٩٥

 في شرح المقنـع البـن مفلـح ، المكتـب            المبدع )١٦٣

   ٠هـ ١٩٨٠اإلسالمي 

لشمس الدين محمد بن أحمد السرخـسي       : المبسوط )١٦٤

 العلميـة الطبعـة     الكتبدار  : عةطب. هـ) ٤٨٣: (، ت )الحنفي(

 ). م١٩٩٣/  هـ ١٤١٤ (،األولى 

  لمجروحين من المحدثين والـضعفاء والمتـروكين      ا )١٦٥

بى حاتم التيميمى   أحمد  أاالمام الحافظ محمد بن حبان بن       :تأليف



 ٢٨٨٢

 ٠ محمود ابراهيم زايـد   : تحقيق  ه ٣٥٤البستى المتوفى سنة    

  ).  م١٩٩٢ هـ ١٤١٢(دار المعرفة، بيروت : طبعة

لعبد اهللا ابن   : مجمع األنهـر في شرح ملتقى األبحر      )١٦٦

دار إحياء التراث العربي،    : طبعة). الحنفي(الشيخ داماد أفندي    

  .هـ) ١٣١٩(بيروت 

ـ    : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    )١٦٧  نلنور الدين علي ب

بتحرير الحافظين الجليلين   . هـ) ٨٠٧: (أبي بكر الهـيثمي، ت   

) ١٣٥٢( القاهـرة   ،ة القدس مكتب:  وابن حجر، طبعة   قي،العرا

ثالثـة  : هـ، ومنشورات دار الكتاب العربي، بيـروت، طبعـة        

 ). م١٩٨٢/  هـ ١٤٠٢(

ألبي زكريا محيي الـدين     : المجموع على المهـذب   )١٦٨

: طبعة. هـ) ٦٧٧ أو   ٦٧٦: (، ت )الشافعي(بن شرف النووي    

 .هـ ١٤١٥، التراث العربي إحياءدار 

 ابـن   جمـع ة   فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمي     مجموع )١٦٩

مسعد عبـد الحميـد     : المحقق   هـ١٣٨١قاسم الطبعة األولى    

: الطبعـة     بيروت –دار الكتب العلمية    : الناشر   محمد السعدني 

  ٠ ٢: عدد األجزاء  ١٤١٥األولى ، 

 بن محمد الدين شمس : الحديث المؤلف  في المحرر )١٧٠

 :   المحقق  )هـ٧٤٤ : المتوفى (الحنبلي الهادي عبد بن أحمد

 سمارة، إبراهيم سليم محمد المرعشلي، الرحمن عبد فيوس. د



 ٢٨٨٣

بيـروت   / لبنـان  - المعرفة دار : الذهبي الناشر  حمدي جمال

 م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ ، الثالثة : الطبعة

علي بن إسماعيل   لالمحكم والمحيط األعظم في اللغة       )١٧١

دار . حسين نـصار    .  ود -مصطفى السقا   : تحقيق   .بن سيده   

  .م ١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧ -لى  الطبعة األو-األندلس 

ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم         : المحلى )١٧٢

ـ ٤٥٦: (، ت )الظاهـري(  البنـداري دار    عبدالغفار:تحقيق)  ه

 .الكتب العلمية 

. لصاحب إسـماعيل بـن عبـاد        لالمحيط في اللغة     )١٧٣

 الطبعة األولى   -عالم الكتب   . محمد حسن آل ياسين     : تحقيق  

  .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ -

محمد بن أبي بكـر بـن       : المؤلف   ار الصحاح مخت )١٧٤

  بيـروت  –مكتبة لبنـان ناشـرون      : الناشر   عبدالقادر الرازي 

 محمود خاطر : تحقيق   ١٩٩٥ – ١٤١٥الطبعة طبعة جديدة ،     

  ٠  الجوهري–الصحاح في اللغة 

:  تحقيـق  -مختصر اختالف العلماء ألحمد الطحاوي     )١٧٥

 - بيـروت  -ية دار البـشائر اإلسـالم     -عبد اهللا نذير أحمد   . د

 . هـ١٤١٧ -الطبعة الثانية

  ، تحقيـق أبـو       ي الطحاوي لإلمام الطحاو   مختصر )١٧٦

  ٠الوفا ، دار ايم ايج سعيد 



 ٢٨٨٤

إلبراهـيم بن إسماعيل بن يحيـى      : مختصر المزني  )١٧٧

 العلميـة   الكتبدار  : طبعة. هـ) ٢٦٤: (ت) الشافعي(المزني  

   .هـ١٤١٣

  المخصص ـ البن سيده كامال وموافقـا للمطبـوع    )١٧٨

أبو الحسن علي بـن إسـماعيل النحـوي اللغـوي           : ؤلف  الم

دار إحيـاء التـراث   : دار النشر  األندلسي المعروف بابن سيده 

تحقيق  األولى: الطبعة  م١٩٩٦هـ ١٤١٧ - بيروت   -العربي  

 ٠ خليل إبراهم جفال: 

 محمـد  بـن  محمـد  بن محمد اهللا المدخل ألبي عبد   )١٧٩

 سنة / الوالدة  سنة الحاج بابن الشهير المالكي الفاسي العبدري

  ٠الفكر دار هـ ، الناشر٧٣٧ الوفاة

) ١٧٦: (لإلمام مالك بن أنـس، ت     : المدونة الكبرى  )١٨٠

 أحمـد   تحقيـق . التنـوخي  سـعيد هـ، برواية السحنون بـن      

  .هـ ١٤١٥عبدالسالم ، دار الكتب العلمية الطبعة األولى 

أبو : المؤلف  مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح   )١٨١

هللا بن محمد عبد السالم بن خان محمد بن أمـان           الحسن عبيد ا  

: المتـوفى  (اهللا بن حـسام الـدين الرحمـاني المبـاركفوري       

إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتـاء      :  الناشر    )هـ١٤١٤

 ١٤٠٤ -الثالثـة   : الطبعة    بنارس الهند  - الجامعة السلفية    -

 :  ممصدر الكتاب ١٩٨٤هـ ، 



 ٢٨٨٥

: المؤلـف     المـصابيح  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة    )١٨٢

. ١جمال عيتـاني ط   . المال علي بن سلطان محمد القاري ، ت       

 ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة  

   .م 

حنبـل ألبـي     بـن  أحمـد  عليها حلف التي المسائل )١٨٣

 هــ ، تحقيـق     ٥٢٦يعلى ت    أبي القاضي بن محمد الحسين

  ٠اصمة الع دار الحداد ، الناشر محمد بن محمود

ألبي عبد اهللا محمد بـن  :  على الصحيحين المستدرك )١٨٤

دار : طبعــة. هـــ) ٤٠٥: (عبــد اهللا الحاكمالنيــسابوري، ت

   .المعرفة، بيروت

 المثنى بن علي بن أحمد : يعلى المؤلف  أبي مسند  )١٨٥

 : أسد الناشر سليم حسين : التميمي ،تحقيق  الموصلي يعلى أبو

 – ١٤٠٤ ، األولـى  دمـشق الطبعـة    – للتـراث  المأمون دار

٠ ١٩٨٤  

شـعيب  : المحقـق    ،   مسند اإلمام أحمد بن حنبـل      )١٨٦

الثانيـة  : الطبعة   مؤسسة الرسالة : الناشر   األرنؤوط وآخرون 

  ). فهارس٥+٤٥ (٥٠: عدد األجزاء  م١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠

 ،  الميمنيـة  المطبعـة . مسند اإلمام أحمد بن حنبـل   )١٨٧

  : .٠هـ ١٣١٣



 ٢٨٨٦

د بن عمرو البزار ،      بكر أحم  يأبلإلمام  مسند البزار    )١٨٨

محفوظ الرحمن زين اهللا ، مؤسسة علوم القـرآن،         . د: تحقيق  

 . هـ ١٤٠٩ -بيروت ، ط األولى 

 بكـر  أبو الزبير بن عبداهللا : الحميدي المؤلف  مسند )١٨٩

 دار : األعظمـي ، الناشـر     الرحمن حبيب : الحميدي ، تحقيق  

 ٠القاهرة  , بيروت - المتنبي مكتبة , العلمية الكتب

للحافظ أبي بكر محمد بـن هـارون         د الصحابة مسن )١٩٠

مؤسسة قرطبة، الطبعة    أيمن علي أبو يماني   : تحقيق الروياني

  ٠ هـ١٤١٦األولى، 

القاضي : مشارق األنوار على صحاح اآلثار المؤلف        )١٩١

أبو الفضل عياض بن موسى بن عيـاض اليحـصبي الـسبتي            

 ٠األجزاء المكتبة العتيقة ودار التراث عدد : المالكي دار النشر 

 المصابيح للخطيب التبريزي تحقيق األلباني ،       مشكاة )١٩٢

 ٠هـ ١٤٠٥المكتب اإلسالمي ، الطبعة الثالثة ، 

 بـن  أحمـد  اآلثار ومعه الشرح  ألبي جعفر      مشكل )١٩٣

 الحجـري  األزدي سـلمة  بـن  الملك عبد بن سالمة بن محمد

 :   تحقيـق   )هـ٣٢١ : المتوفى (بالطحاوي المعروف المصري

   ٠الرسالة  مؤسسة : وط الناشراألرناؤ شعيب

. د: تحقيـق  براهيم بن طهمان   إل مشيخة ابن طهمان   )١٩٤

من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمـشق،        محمد طاهر مالك  

 هـ١٤٠٣



 ٢٨٨٧

حمد بن أبي    أل مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه      )١٩٥

 ٨٤٠سنة الوفـاة  / ٧٦٢سنة الوالدة  بكر بن إسماعيل الكناني 

سنة النشر   الناشر دار العربية   ناويتحقيق محمد المنتقى الكش   

 ٠ مكان النشر بيروت ١٤٠٣

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ألحمد بن         )١٩٦

 .محمد الفيومي، المكتبة العلمية

 محمد بن   بنلعبد اهللا   : المصنف في األحاديث واآلثار    )١٩٧

: أبي شيبة، إبراهـيم ابن عثمان أبي بكر الكوفي العبـسي، ت          

مال يوسف ، دار التاج الطبعـة األولـى          ك تحقيق. هـ) ٢٣٥(

   ٠هـ١٤٠٩

 بن عبد الـرزاق بـن هــمام         كرألبي ب : المصنف )١٩٨

عبد الـرحمن األعظمـي،     : هـ، تحقيق ) ٢١١: (الصنعاني، ت 

 .منشورات المجلس العلمي، سملك سورت، الهـند

محمد بن أبـي    : المطلع على أبواب المقنع ، تأليف        )١٩٩

المكتـب  . ير األدلبـي ط     محمد بش . الفتح البعلي الحنبلي ، ت      

  . م ١٩٨١ - هـ ١٤٠١اإلسالمي ، بيروت ، لبنان ، سنة 

ألبـي سـليمان    : شرح سنن أبي داود   : معالم السنن  )٢٠٠

دار الكتـب العلميـة،     : طبعـة . حمد بن محمد الخطابي البستي    

  ). م١٩٩١/  هـ ١٤١١(بيروت، طبعة اولى 



 ٢٨٨٨

ألبي القاسم سليمان بن أحمد بـن       : المعجم األوسط  )٢٠١

ـ ) ٣٦٠: (للخمي الطبراني، ت  أيوب ا  تحقيـق الـدكتور    . هـ

 .محمود الطحان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، رياض

للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد      . المعجم الصغير  )٢٠٢

  .بن أيوب اللخمي الطبراني، دار الكتب العلمية

 حمـدي   تحقيـق . ـ للطبراني أيضا : المعجم الكبير  )٢٠٣

  ٠الثانية السلفي دار ابن تيمية الطبعة 

محمد قلعجي ، دار النفـائس      / معجم لغة الفقهاء د      )٢٠٤

م ١٩٨٥ - هــ    ١٤٠٥ - لبنان   - بيروت   -للطباعة والنشر   

-.   

: ألحمد بن فارس بن زكريا، ت     : معجم مقاييس اللغة   )٢٠٥

 .ه١٤٠٤عبد السالم هـارون،  : تحقيق. هـ) ٣٩٠(

بكر أبو زيـد، دار     / معجم المناهي اللفظية، للدكتور    )٢٠٦

 ٠ هـ١٤١٧) ٣: ط(ـ الرياض العاصمة 

 السنن وألثار لإلمام البيهقـي تحقيـق سـيد          معرفة )٢٠٧

 ٠كسروي ، دار الكتب العلمية 

هب عالم المدينة للقاضي عبدالوهاب     ذ على م  المعونة )٢٠٨

   ٠ ـه١٤١٥، تحقيق حميش عبدالحق ، دار الباز ، 

للشيخ محمـد الخطيـب الـشربيني       : مغني المحتاج  )٢٠٩

 التراث العربي، مؤسـسة تـاريخ       دار إحياء : ، طبعة )الشافعي(

  ).  م١٩٥٨/  هـ ١٣٧٧(العربي، بيروت 



 ٢٨٨٩

 العراقيالزين  الفضل   ألبي   المغني عن حمل األسفار    )٢١٠

ـ ٨٠٦سنة  ت   الناشر مكتبـة    تحقيق أشرف عبد المقصود     ه

 مكان النشر الرياض م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥سنة النشر  طبرية

ألبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد بـن          : المغني )٢١١

 عبداهللا التركـي ، دار      تحقيق. هـ) ٦٢٠: (الحنبلي، ت (امة  قد

 .هـ ١٤١٢هجر ، الطبعة الثانية 

 الدين حسام العقيقة تأليف الدكتور   أحكام في المفصل )٢١٢

 واألصـول كليـة    الفقـه  في المشارك عفانه األستاذ  موسى بن

   ٠الدين ، ضمن المكتبة الشاملة  وأصول الدعوة

/ المؤلـف    اب مسلم لمفهم لما أشكل من تلخيص كت     ا )٢١٣

الشيخُ الفقيه اإلمام ، العالم العامل ، المحدثُ الحـافظ ، بقيـةُ             

السلف ، أبو العباس أحمد بن الشيِخ المرحوِم الفقيِه أبي حفٍْص           

عمر بِن إبراهيم الحافظ ، األنصاري القرطبي ، رحمه اهللا وغَفَر 

  ٠  له

قتضته رسوم المدونة   االمقدمات الممهدات لبيان ما      )٢١٤

تأليف أبي الوليد محمد بن أحمـد بـن         . من األحكام الشرعيات  

محمـد حجـي،    . ، تحقيق د  )هـ٥٢٠ت) (الجد(رشد القرطبي   

  .هـ١٤٠٨بيروت، الطبعة األولى /الناشر دار الغرب اإلسالمي

 محمد عبـد اهللا     ألبي شرح مختصر الخرقي       المقنع )٢١٥

ـ ) ٦٢٠: (تالحنبلي،  (بن أحمد بن محمد بن قدامة        دار . هـ

   ٠هـ ١٤١٦الكتب العلمية الطبعة األولى 



 ٢٨٩٠

 شرح مختصر الخرقي البـن البنـا تحقيـق          المقنع )٢١٦

 هـ ١٤١٤عبدالعزيز البعيمي ، مكتبة الرشد ، الطبعة األولى 

المنتقى شرح موطأ مالك، ألبـي الوليـد البـاجي،           )٢١٧

 . القاهرة-محمد تامر، مكتبة الثقافة الدينية . د: تحقيق

لجليل شرح مختصر خليل لمحمد الخطـاب        ا مواهب )٢١٨

تحقيق زكريا عميرات ، دار الكتب العلميـة الطبعـة األولـى            

 ٠هـ ١٤١٦

ألبي بكر أحمد بن    : الموضح ألوهام الجمع والتفريق    )٢١٩

تـصحيح عبـد الـرحمن      ). هـ٤٦٣ت  (علي الخطيب البغداد    

 هـ١٤٠٥ عام   - الهند   -دار الفكر اإلسالمي    : نشر. المعلمي

. 

) ١٧٦: (مام مالك بن أنس األصبحي، ت     لإل: الموطأ )٢٢٠

 دمـشق   -  القلـم  دار : الناشر الحسن بن محمد  ، رواية  هـ

  ٠م ١٩٩١ - هـ ١٤١٣ األولى : الطبعة

) ١٧٦: (لإلمام مالك بن أنس األصبحي، ت     : الموطأ )٢٢١

: طبعـة  محمد فؤاد عبدالباقي     تحقيقرواية يحي الليثي ،     . هـ

   . هـ ١٤٠٦دار احياء التراث العربي، بيروت 

 أحمـد ألبي عبد اهللا محمـد بـن        : ميزان االعتدال  )٢٢٢

علـي محمـد البجـاوي،      : تحقيق. هـ) ٧٤٨: (الذهـبي، ت 

 ١٣٨٢(دار إحياء الكتب العربية، بيروت، طبعة اولـى         : طبعة

  ). م١٩٦٣/ هـ 



 ٢٨٩١

ناسخ الحديث ومنسوخه ، لعمر بن أحمد بن عثمان          )٢٢٣

ار الكتب  كريمة بنت علي ، د    : المعروف بابن شاهين ، تحقيق      

  .هـ١٤٢٠العلمية ، بيروت ، الطبعة األولى ، 

نصب الراية ألحاديث الهداية مـع حاشـيته بغيـة           )٢٢٤

جمال الدين أبو محمد عبد : المؤلف  األلمعي في تخريج الزيلعي  

 المحقق  )هـ٧٦٢: المتوفى (اهللا بن يوسف بن محمد الزيلعي      

 - مؤسسة الريان للطباعـة والنـشر     : الناشر   مد عوامة حم: 

  السعودية – جدة   -دار القبلة للثقافة اإلسالمية   / لبنان-بيروت  

  ٤: عدد األجزاء  م١٩٩٧/هـ١٤١٨الطبعة األولى، : الطبعة 

 المحتاج شرح المنهـاج ألحمـد الرملـي دار          نهاية )٢٢٥

  ٠هـ ١٤١٤الكتب العلمية 

ألبي السعادات المبارك   : النهـاية في غريب الحديث    )٢٢٦

. هـ) ٦٠٦: (، ت )الشافعي() ر  ابن األثي ( بن محمد الجزيري    

  .المكتبة العلمية، بيروت

لمحمـد بـن    : نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار      )٢٢٧

ـ ) ١٢٥٥: (علي الصنعاني اليمني الشوكاني ، ت       تحقيـق .هـ

  هـ  ١٤١٣عصام الصبابطي ، دار الوليد ، الطبعة األولى ، 

لعلي بن أبي بكر بن     : الهـداية شرح بداية المبتدي    )٢٢٨

 دار الكتب العلمية ، الطبعة      ،ل الرشداني المرغيناني      عبد الجلي 

   هـ١٤١٥األولى ، 




