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 فقهية مقارنة ةدراسة حديثي

 والمحقق الباحث تأليف
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 بن العدوي ىمصطفالشيخ 

 

 )هذا الكتاب صدقة جارية عن والدة املؤلف رمحات اهلل علوها(

 

 الٍاشس: داز الفكساء.
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: أمحد بن حمنود آل رجبالباحث تأليف

 عدد الصفحات

 

 م24114/2417رقم اإليداع: 

إال بإذُ املؤلف،  جيٕش الطبع التجازٙال 
ُٖ ٌّا.عمٜ اإل ح بٍصسٓىطٔ  ٌرتٌت دلا
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 الٍاشس: داز الفكساء.    

)ِرا الهتاب صدقٛ جازٖٛ عَ ٔالدٚ  
 املؤلف زمحات اهلل عمّٗا(
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 :ث مصطفى بن العدوي بخط يدهد  ح  مقدمة شوخنا الفقوه املم 

 
 

 



 لودود بسنية  العقيقة عن املولود  شكر ا   

 

5   

 

 

 

       K 

 فضيلة الشيخ الَعلَّامة امُلَحدِّث الفقيه          

 حفظه هللامصطفى بن العدوي،            

 .والصالة والسالم عذ رسول اهلل ،احلمد هلل

 وبعد: 

ه أخي يف اهلل/  فهذا بحث فقهي حديثي، يف العقوقة وأحكامها،  أعدَّ

 حفظه اهلل. ،أمحد بن حممود بن رجب

ج األحاديث الفقهوة واحلديثوة عذ السواء، فخ   :ناحوتنيوقد اعتنى يف كتابه بال رَّ

  . ستحق، وأورد أقوال أئمة الفقه يف هذا الصدديم عذ كل منها بام ك  واآلثار وح  

 .فجزاه اهلل خًرا، وأدام اهلل به النفع

 .وقد راجعت عمله فيلفوته وهلل احلمد ىافًعا 

   .اهلل ي والدعوة إىلأسيل اهلل أن يوفقه دزيد من العلم الرشع  

 .(1)واحلمد هلل رب العادني.  ملِّ لِّ اللهم عذ ىبونا حممد وس  وص  

 كتبه
 أبو عبد اهلل

 مصطفى بن العدوي

 

 

 

                                                      

 [.م2417-3-15 ظهر األربعاء  املوافق  .هــ1438 -ةخراآل ى مجاد -16( بتاريخ: ] 1)
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 بطي اهلل السمحَ السحٗي
 وكدوٛ املؤلف

له الحؿد  الحسن والثـاء الجؿقل ،  ،الحؿد هلل رب العالؿقن

يؼول الحق وهو  له،  وحده ال شريك ،له إال اهللإال  ن  وأشفد أَ 

 .يفدي السبقل

السراج الؿزهر وشقر الـذير الب ،طبده ورسوله اوأشفد أن محؿًد  

 .الـبققن والؿرسؾقن ، خاتمالؿـقر

وال تجعل فقه ألحد غقرك  ،طؿؾـا كؾه لك خالصًا الؾفم اجعل

 .اشقئً 

 أما بعد:  

أال  ،ـة من سـن الـبي محؿد صؾى اهلل طؾقه وسؾمفذا بحث يف ُس ف

 اذكرً  -قه اهلل بؿولودزَ ـة العؼقؼة ، فنذا تزوج الؿرء مـا ورَ ُس  يوه

أن رزقه  ىطؾفؾقشؽر اهلل طز وجل  طؾى كعؿائه ،  -ىكان أو أكث

كعؿة اإلكجاب  يأال وه ،م هذه الـعؿةرِ ُح  بالولد ، فؽم من شخص

 .والذرية الصالحة

ـَاَل اهللَ َلن  يَ  }:  ىالعؼقؼة ، قال تعال :ومن أكواع هذا الشؽر هلل

َرَها َلُؽم   َوى ِمـ ُؽم  َكَذلَِك َسخَّ ُلُحوُمَفا َواَل ِدَماُؤَها َوَلؽِن  َيـَاُلُه التَّؼ 
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ِسـِقنَ  رِ ال ُؿح  وقال جل  (1) {لُِتَؽبُِّروا اهللَ َطَؾى َما َهَداُكم  َوَبشِّ

تِي ُقل  إِنَّ َصَل } :وجل وقال طز (2){َفَصلِّ لَِربَِّك َواك َحر   }:ذكره

ِه َربِّ ال َعاَلِؿقنَ  َقاَي َوَمَؿاتِي لِؾَّ اَل َشرِيَك َلُه َوبَِذلَِك  * َوُكُسؽِي َوَمح 

ِؾِؿقنَ  ُل ال ُؿس  ُت َوَأَكا َأوَّ  .(3){ ُأِمر 

جؿع األحاديث واآلثار يف الؿسللة ، ب مستعقـًا باهلل فؼؿت

وال أهل طؾقفا بؿا تستحق صحة وضعػًا ، وأوردت أق وحؽؿُت 

وغقرهم  ومن الؿعاصرين ،  من أصحاب الؿذاهب  العؾم

لخلف ، ولخصت الؼول يف ورجحت يف الؿسائل التي وقع فقفا ا

 .التي لم يؼع فقفا خلف  الؿسائل 

 اوأخقرً  أواًل  هوأشؽر ،بولوأسلل اهلل الؼَ  ،وهذا ما استطعت بذله 

 .طؾى جؿقع كعؿه ، ففو صاحب كل كعؿة وفضل 

ن يحػظ شقخـا حسـة األيام ، صاحب أ جل وطل أسلله  كؿا  

ه اهلل كل خقر يجزوأن ي ،طبد اهلل مصطػى بن العدوي  االػضقؾة أب

ل قطن يوأ يف أكػاس طؿره، لهبارك وأن ي يبذل،طؾى ما يؼدم و

                                                      

 .[37]الحج:  (1)

 .[2:]الؽوثر (2)

 [. 162،163األكعام: ] (3)
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حرمـا مـه ، يذريته وأهل بقته ، وال يف أن يبارك ، وطؿره يف صاطته

 .جـبات األرض يف كل حػظ مشايخـايو

ؿقع إخواين بالتلدب  هذا السقاق أن أكص  كػسي وجوال أكسى يف 

اهلل ال خقر فقـا إن لم فو ،والدطاء لفم بالتوفقق ،مع أهل العؾم

وطادة اهلل يف هتك أستار  ،ومةؿفؾحومفم مس !كاءكحترم طؾؿا

بتله اهلل قبل السوء ن تؽؾم يف واحد مـفم باومَ  ،مـتؼصقفم معؾومة

 .بؿوت الؼؾب  موته

 .وجل بعد اهلل طز ؾيَّ ن له فضل طأشؽر كل مَ  أن ىوال أكس 

وكان  .وال حول وال قوة إال باهلل  ،واهلل الؿستعان ،وإلى البحث  

الساطة  -االكتفاء من هذه الرسالة التي أسلل اهلل أن يجعؾفا مباركة

 ا. الرابعة طصرً 

 (  هـ1444/خرةاآل ى جؿاد 23 )الؿوافق  يوم الخؿقس

 (.م28/2/2419)

 رجب  آل: أحؿد بن محؿود ث والؿحؼقكه الباحببـا كتبهو

 .الشرققة ـ سفل الحسقـقة ـ مـشلة أبو طؿر ـ قرية خالد بن الولقد

 41552537624واتس أب:    41421263228هاتف: 
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 :مغٛيف ال تعسٖف العكٗكٛ
ؼ طؼقؼتف ؾَ إذا َح  ،ؼ  عُ ف يَ ؼَّ الرجؾ طـ ابـالعرب تؼقل: طَ  هـ(: 071تقال الخؾقؾ)

 .(0)ذبح لذلؽ: طؼقؼةوتسؿك الشاة التل تُ  .ف شاةوذبح طـ

ر الذي يؽقن طؾك رأس الصبل عْ الشَّ  االعؼقؼة أصؾف  (:هـ 224د)قْ بَ قال أبق طُ 

ؼ حؾَ ذبح طـف يف تؾؽ الحال طؼقؼة ٕكف يُ ؿقت الشاة التل تُ وإكؿا ُس  .حقـ يقلد

يعـل  ((ىأمقطقا طـف إذ))ولفذا ققؾ يف الحديث:  :طـف ذلؽ الشعر طـد الذبح

قا الشلء ؿَّ ؼ طـف هذا مؿا قؾت لؽ: إهنؿ ربؿا َس ؾَ حْ عر الذي يُ بإذى ذلؽ الشَّ 

 عر. ؿقت الشاة طؼقؼة لعؼقؼة الشَّ فُس  ،باسؿ غقره إذا كان معف أو مـ سببف

طؾقف حقـ يقلد طؼقؼة عر الذي يؽقن فنن الشَّ  ،وكذلؽ كؾ مقلقد مـ البفائؿ

 .(2)وطؼة

ؼ ؾِ فنذا ُح  ،ؼؾَ حْ ن يُ عر الصبل قبؾ أَش  :وأصؾ العؼقؼة (:هـ 276قال ابـ قتقبة)

 .(3)ةؿ العؼقؼسزال طـف اة فؼد وكبت ثاكق

طـ الغالم والجارية َشَعرهؿا  ؼْحؾَ ن يُ لوأما العؼقؼة، ف هـ(: 395قال ابـ فارس)  

 .ةطؼقؼ :ؼال لذلؽالذي ُولِدا بف، وي

ؾؼ رأس الؿقلقد، طـد ح ذبح]العؼقؼة[: الشاة التل تُ   (:هـ 573ري)قَ ؿْ قال الحِ 

 .(4)شعر الؿقلقد الذي يقلد وهق طؾقف والعؼقؼة: .عرؿقت باسؿ الشَّ ُس 

                                                      

 (.62/ 1العقن )1) )

 (.284/ 2غريب الحديث)2) )

 (.494/ 1غريب الحديث )3) )

 (.4298/ 7شؿس العؾوم)4) )
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عر وقد تؽرر ذكر العؼ والعؼقؼة يف الحديث. ويؼال لؾشَّ  (:هـ616إثقر)قال ابـ 

ؾ عَ وَج  حؾؼ.ٕهنا تُ  :خرج طؾك رأس الؿقلقد مـ بطـ أمف: طؼقؼةالذي يَ 

 .(0الؿذبقحة مشتؼة مـف) ، والشاةالزمخشري الشعر أصاًل 

شؼ ٕكف يَ  :ر الذي يقلد بف الطػؾعْ والعؼقؼة: الشَّ  (:هـ700قال ابـ مـظقر) 

 .الجؾد

ذبح يقم سابع هل الذبقحة التل تُ  (العؼقؼة) :ققلف  (:852قال الحافظ  ابـ حجر)

ؼ والعَ  .ؼ وزكف ومعـاهوهق الشَّ  ،ؼوأصؾف مـ العَ  .العصقان :والعؼقق .الؿقلقد

 .الؼطع :اأيًض 

ؼال طِ  كإل) :ومـف .وهق الحبؾ ،ؼالالؿشدودة يف العِ  :أي (ؾةؼَّ عَ الؿُ  اإلبؾ) :ققلف 

ًٓ ولق مـعقين طِ )  (أسقد  .(2)ؼالبسبب طِ  :أي (ؼالؾف يف طِ تَ قَ )و (ؼا

د قْ بَ لك مـ ققل أبل طُ وْ وققل أحؿد يف معـك العؼقؼة يف الؾغة أَ  قال ابـ طبد الرب:

 .(4أطؾؿ)واهلل  ،وأصقب (3)وأترب

 :ابـ الجقزي خالف أهؾ الؾغة فؼال ص اإلمامخَّ لَ و

 :ققٓن ولؾغقيقـ يف معـك العؼقؼة 

  .ؼَش تُ  :أي ،ذابحفاؼ مَ عَ ؿقت طؼقؼة ٕهنا تُ ُس  ،أكف الشاة الؿذبقحة أحدهؿا:

                                                      

 (.277/ 3الـفاية) 1))

 .(159/ 1فت  الباري ) 2))

 كذا يف الؿطبوع، والسقاق يدل طؾى أكفا )أقرب( ولقست)أترب(. (3)

 (.311/ 4التؿفقد ) (4)
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ففق مرهتـ بلذاه حتك  ،حؾؼ طؾك رأس الؿقلقدعر الذي يُ أهنا اسؿ لؾشَّ  :والثاين

 .(0عر)الق الشَّ ا ٕهنا إكؿا تجب بسبب حِ طؼقؼة تجقزً  ؿقت الشاةفُس  ،حؾؼيُ 

 حؾؼ طـ الغالم أو الجارية والعؼقؼة يف الؾغة: أن يُ  رة :قْ بَ قال ابـ هُ 

 ويؼال لذلؽ: طؼقؼة. .دا فقف،لِ شعرهؿا الذي وُ 

 وهق الققم الذي ،ذبح يف الققم السابعؿقت الشاة طؼقؼة ٕهنا تُ وإكؿا ُس 

 .(2)ؼحؾَ يُ  :أي ،وهق طؾقف ،د فقفلِ الذي وُ  عر الغالمؼ فقف َش عَ يُ  

 .ذبح طؾك وٓدة القلداسؿ لؾشاة التل تُ  :العؼقؼة  قال البغقي:

 :واختؾػقا يف اشتؼاقفا 

ؿقت حؾؼ مـ رأس الصبل طـد وٓدتف، فُس عر الذي يُ فؼال بعضفؿ: هل اسؿ لؾشَّ  

 .عرالق الشَّ ذبح طـد حِ الشاة طؼقؼة طؾك الؿجاز، إذ كاكت إكؿا تُ 

ع، ؼطَ ؼ وتُ َش ذابحفا، أي: تُ ؼ مَ عَ ٕهنا تُ  ؿقت هباوققؾ: هل اسؿ لؾشاة حؼقؼة، ُس  

وأراد بنماصة إذى  .ؼ، ومـف طؼقق القلد أباه، وهق جػقتف وقطقعتفؼ: الشَّ والعَ 

 .(3ؼ رأسف)ؾْ طـف: َح 

 عؼقؼة طؾك ققلقـ :الحاصؾ: أن أهؾ الؾغة يف تعريػ ال

 .يطؾؼ طؾك الشاة الؿذبقحة إكؿا (عؼقؼة)الققل يرى أن اسؿ - 

وهذا إخقر أكؽره  .عر الذي طؾك رأس الؿقلقدطؾؼ طؾك الشَّ يوققل يرى أكف  -

  .واهلل تعالك أطؾؿ  -رحؿف اهلل–اإلمام أحؿد بـ حـبؾ 

                                                      

 (.164/ 2يف مسائل الخلف )التحؼقق  (1)

 (.344/ 1اختلف األئؿة العؾؿاء ) (2)

 (.263/ 11شرح السـة ) (3)
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 ا:اصطالّحٔ
 .(0ا طبارة طـ الذبح طـ الؿقلقد)وقال الػؼفاء: هل شرطً  رة:قْ بَ قال ابـ هُ 

يقم   ـة مرغقب فقفا، ومعـاها: الذبح طـ الؿقلقدة ُس العؼقؼ قال ابـ طبد الرب:

 .(2سابعف )

 .(3)ذبح طـ الؿقلقدالعؼقؼة: الذبقحة التل تُ  امة:دَ قال ابـ قُ 

 .(4قد )ذبح يقم سابع الؿقلالعؼقؼة هل الذبقحة التل تُ  :قال الحافظ ابـ حجر

ر ققل وأكؽ .ل؟ قال: الذبقحةهالعؼقؼة ما  :سؿعت أحؿد سئؾ :قال أبق داود 

 .(5)ؼ الرأسؾالذي قال: هق ح

 .وجاء يف الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة

ا هلل تعالك طؾك ما أكعؿ بف، مـ وٓدة مقلقد، ؿ شؽرً عَ ك مـ الـَّ ذكَّ ما يُ  :العؼقؼة 

 .ا كان أو أكثكذكرً 

وٓ شؽ أهنا تخالػ إضحقة التل هل شؽر طؾك كعؿة الحقاة، ٓ طؾك اإلكعام  

 .بالؿقلقد

 ،ا طؾك إكعام اهلل بقٓدتفلد إلكسان مقلقد يف طقد إضحك فذبح طـف شؽرً فؾق وُ  

ا هلل تعالك طؾك إكعامف طؾك الؿقلقد كاكت الذبقحة طؼقؼة. وإن ذبح طـف شؽرً 

 .(0كػسف بالقجقد والحقاة يف هذا الققت الخاص، كاكت الذبقحة أضحقة)

                                                      

 (.341/ 1اختلف األئؿة العؾؿاء ) (1)

 (.425/ 1الؽايف يف فؼه أهل الؿديـة ) (2)

 (.458/ 9الؿغـي) (3)

 .(159/ 1فت  الباري) (4)

 (.1/342رواية أبي داود ) ،مسائل اإلمام أحؿد (5)
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  :حهي تطىٗتّا عكٗكٛ 
 طؾك ققلقـ: -آسؿلعؼقؼة هبذا ؾػ أهؾ العؾؿ يف حؽؿ تسؿقة ااختَ 

 .بعض الشافعقةوبف قال  .آسؿه تسؿقتفا هبذا رَ ؽْ يُ  ه:الكٕه األٔ

بل، حدثـا داود بـ ـَ عْ حدثـا الؼَ :((2842أبق داود يف ))ســفما أخرجف  دلقؾفؿ:

وحدثـا  (2)ب، أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ح قْ عَ ققس، طـ طؿرو بـ ُش 

، طـ داود، -يعـل ابـ طؿرو -ي، حدثـا طبد الؿؾؽمحؿد بـ سؾقؿان إكبار

، قال: سئؾ رسقل اهلل صؾك اهلل -دهراه طـ َج أُ  -ب، طـ أبقفقْ عَ طـ طؿرو بـ ُش 

وقال:  .ه آسؿرِ كلكف كَ «. ب اهلل العؼققحِ ٓ يُ »فؼال:  ،طؾقف وسؾؿ طـ العؼقؼة

ئتان، وطـ ؽافِ ان مُ ؽ طـ الغالم شاتـُس فؾقَ  ،ؽ طـفـُس ب أن يَ َح د لف ولد فلَ لِ ـ وُ مَ »

 .(3«)الجارية شاة

                                                                                                                                                        

(1( )5 /75.) 

  .هذا إسـاد جديد :)الحاء( لتحويل اإلسـاد ، أي 2))

 :فقه ضعف (3)

  ؾف طؾقه طؾى خؿسة أوجه :واختُ .  بق  عَ طن طؿرو بن ُش  ،هذا الحديث طن داود بن ققس يوِ رُ  

وطبد الرزاق  .م ق  عَ من صريق أبي كُ  (4212)والصغرى(4523سائي يف الؽبرى )الوجه األول: أخرجه الـَّ 

 .(1455ثار )(والطحاوي يف شرح مشؽل اآل2/193الؿسـد) (ومن صريؼه أحؿد يف7961صـػه )يف م

 .احرَّ ( من صريق وكقع بن الَج 2/193( وأحؿد يف الؿسـد)24224وأخرجه ابن أبي شقبة يف مصـػه )

 .اميزَ (من صريق أبي بؽر الحِ 7592الحاكم يف الؿستدرك) وأخرجه 

 ر حديث العؼقؼة.كَ وذَ  ،مرفوطًا ،دهطن َج  ،طن أبقه ،و بن شعقبطن طؿر ،طن داود بن ققس  أربعتفم 

، وهو ما جـ  له شقخـا العدوي حػظه اهلل حقن وضاهر إسـاده الُحسن فقؿا يبدو لؾؿحؼق من أول وهؾة

  طرضت طؾقه خارصة الحديث.



 لودود بسنية  العقيقة عن املولود  شكر ا   

 

14   

 

                                                                                                                                                        

ؼوي لؽن أوجه الخلف قائؿة طؾى داود طن طؿرو بن شعقب طن أبقه طن جده ، خاصة مع الخلف ال

ن فؿـفم مَ  ؟ درَ ل أو تُ بَ ؼ  هل تُ  ،الؼائم  بقن طؾؿاء الحديث يف  سؾسؾة طؿرو بن شعقب طن أبقه طن جده

 .قرَّ ن فَ ا ، ومـفم مَ ن ردها مطؾؼً ا ، ومـفم مَ ؾفا مطؾؼً بِ قَ 

كؼل قول اإلمام أحؿد بن حـبل إذ يؼول: أصحاب الحديث إذا شاءوا احتجوا أهـا أن لي ويطقب  

 ن شعقب  طن أبقه  طن جده ، و إذا شاءوا تركوه .بحديث طؿرو ب

 يجعؾـا كتوقف يف هذا التحسقن .  

( وابن أبي 2/182( ومن صريؼه أحؿد يف الؿسـد)7995أخرجه طبد الرزاق يف مصـػه ) الوجه الثاين:

 ،رق  ؿَ (من صريق طبد اهلل بن كُ 1/148( ومن صريؼه الحربي يف غريب الحديث)24345شقبة يف مصـػه )

)سئل طن : وذكر الحديث بؾػظ ،ده مرفوطًاطن َج  ،طن أبقه ،طن طؿرو بن شعقب ،ن داود بن ققسط

 .الػرع حق( بدون ذكر العؼقؼة :الػرع فؼال

( من 19341،19274( ومن صريؼه البقفؼي يف الؽبرى )2842: أخرجه أبو داود يف ســه) الوجه الثالث

 ن شعقب،بي، ثـا داود بن ققس، طن طؿرو بـَ ع  صريق الؼَ 

 أن الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم قال.  

 هذا مرسل ، قال الؿزي: مـؼطع. :)قؾت(

(من 19341،19274( ومن صريؼه البقفؼي يف الؽبرى )2842الوجه الرابع: أخرجه أبو داود يف ســه)

 ده، مرفوطًا. راه طن َج طن أبقه، أُ   طن داود، طن طؿرو بن شعقب، ،صريق طبد الؿؾك بن طؿرو

 راه طن جده( غقر جازم بفا، وهذه قد تميد رواية الؼعـبي أُ ) :وطؾة الشك فقه واضحة حقث قال :)قؾت(

 السابؼة طؾى اإلرسال.

( من صريق طبقد اهلل بن طبد 4225)والصغرى(4537سائي يف الؽبرى)الوجه الخامس: أخرجه الـَّ 

ن محؿد بن طبد اهلل بن ثـا داود بن ققس قال: سؿعت طؿرو بن شعقب ب ،طؾي الحـػي يالؿجقد أب

 . ((حق)) :قال ؟قالوا: يا رسول اهلل، الػرع حق ،طؿرو، طن أبقه، طن أبقه ، وزيد بن أسؾم

سؾم كلهؿا لم أفؿحؿد بن طبد اهلل بن طؿرو وزيد بن  :لقس فقه ذكر العؼقؼة ، وهذه مرسؾة  :)قؾت ( 

 ي الؿرسؾة .، وهذه تميد رواية الؼعـبصؾى اهلل طؾقه وسؾميدرك رسول اهلل 
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ب العؼوق( فرواه أبو داود والبقفؼي حِ )وأما( حديث )ال أُ : (427/ 8قال الـووي يف الؿجؿوع )ولذا 

 .ده طن الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾمراه طن َج أُ  :قال الراوي ،طن طؿرو بن شعقب طن أبقه ،من صريؼقن

 .صؾى اهلل طؾقه وسؾما من رواية رجل من بـي ضؿرة طن أبقه طن الـبي ورواه البقفؼي أيًض 

 ا.م هذا إلى األول قوي  إذا ُض  :وقال البقفؼي ،وهذان اإلسـادان ضعقػان كؿا ترى

ف ابن حزم هذا الحديث طؾى صريؼته يف تضعقف سؾسؾة طؿرو بن شعقب طن عَّ وقد َض  :)قؾت أحؿد(

 أبقه طن جده.

ومن  رواية  ى،بن يحق ىيحق (من رواية1838خر لفذا الحديث: أخرجه مالك يف الؿوصل)آمَّ صريق وثَ 

(كؾفم 659( ومن رواية محؿد بن الحسن الشقباين)2183ومن رواية أبي مصعب ) ( ،365الؼعـبي)

 .طن مالك

( والبقفؼي يف 7143م يف معرفة الصحابة)ق  عَ (وأبي كُ 5/369ومن صريق)مالك( أحؿد يف الؿسـد) 

(طن زيد بن أسؾم، طن رجل 4797رة )فَ رة الؿَ قَ تحاف الخِ إـقع كؿا يف (وأحؿد بن مَ 19753الؽبرى)

وهذا ضعقف : فػقه . أكه قال: سئل رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم طن العؼقؼة ،رة، طن أبقهؿ  من بـي َض 

 ن هو .رجل مبفم ال ُيدرى مَ 

ويف . فدي (طن ابن مَ 5/434الؿسـد) و أحؿد يف .(طن وكقع24244وأخرجه ابن أبي شقبة يف مصـػه )

(من صريق أبي 1456الطحاوي يف شرح مشؽل اآلثار)و .(طن أحؿد بن يوكس 444)مسـد الحارث 

   .مق  عَ كُ 

رة، طن رجل من قومه قال: ؿ  )أربعتفم( طن سػقان الثوري، طن زيد بن أسؾم، طن رجل من بـي َض 

 سللت الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم طن العؼقؼة.

 رة .ؿ  من بـي َض الذي وطؾته إبفام الرجل  .سـاد ضعقفإوهذا 

سػقان بن طققـة،  (طن1457( والطحاوي يف شرح مشؽل اآلثار)5/434وأخرجه أحؿد يف مسـده)

 ،شفدت الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم بعرفة :حدثـا زيد بن أسؾم، طن رجل، طن أبقه، أو طن طؿه قال

 طن العؼقؼة. فسئل

 لؾعل التالقة: :ا وهذا إسـاد ضعقف جد  

   طـه زيد بن أسؾم. : إبفام الرجل الراوي ىولاأل

 ؟: الشك هل هو طن أبقه أو طن طؿه ةثاكقال
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 والثوري .   اخالف سػقان بن طققـة مالؽً  :ةثالثال

صؾى اهلل طؾقه وآله  -شفدت الـبي ) :وقال ابن طققـة: أو طن طؿه: (241/ 6 ىقال ابن حزم يف )الؿحؾ

  الخؾق.ن هو يفدرى مَ شيء : ألكه طن رجل ال يُ  وهذا ال  ...(.-وسؾم 

رة، طن أبقه، أو ؿ  قال ابن طبد البر: روى هذا الحديث ابن طققـة، طن زيد بن أسؾم، طن رجل من بـي َض 

 .(366/ 15االستذكار )   طؾى الشك. والؼول يف ذلك قول مالك، واهلل أطؾم. اكظر ،طن طؿه

   :ناا : فقه طؾتوهذا إسـاد ضعقف جد  

 .األولى: إبفام الرجل

  .يالدارورد( من صريق 984ي طاصم يف اآلحاد والؿثاين )وأخرجه ابن أب

 وفقه ، إبفام الرجل. طن رسول اهلل . ،طن أبقه ،طن رجل ،كؾفم طن زيد بن أسؾم

 لست أرى أكهيت طن طؿرو بن شعقب يف هذا الحديث ، ووِ ففذه هي األوجه التي رُ  :حؿد(أ)قؾت  

 أكه ُيعؾه. والصحق ن الؿرسل يشفد لؾؿرفوع ، إ :يصؾ  أن يؼال

 ،فنن طجزكا كؾجل إلى الترجق  ،الجؿع إن أمؽن :مـفا ،سؾك العؾؿاء مسالكويف حالة الخلف هذه يَ  

 .فنن طجزكا حؽؿـا باالضطراب طؾى الحديث، فـرج  الرواية األص 

فل أما يف حالتـا هذه   .تحؿل مثل هذا الخلفيَ  الؽن هذا كؾه إذا كان الذي دار طؾقه الخلف ثؼة ثبتً  

، كؾفم أثباتطـه  تحؿل طؿرو بن شعقب طن أبقه طن جده مثل هذا الخلف الؼائم، خاصة أن الرواةيَ 

خرى أو خرى بالشك ،أخرى باإلرسال ، وثالثة بالرفع مع طدم ذكر العؼقؼة ، وأمرة بالرفع، وفروى 

يا  :قالوا) :ولهبؼ -وبقن زيد بن أسؾم  بالجؿع بقن طبد اهلل بن طؿرو بن العاص الذي هو  صحابي،

 .مرسؾة كؿا هو واض  يوه ...(رسول اهلل

 ،ففـا إشارة إلى ذم تسؿقة العؼقؼة بفذا االسم .وكذا متن هذا الحديث يخالف ما هو أص  مـه بل شك 

 بذلك .صؾى اهلل طؾقه وسؾم ها الرسول ار سؿَخ ويف أحاديث أُ 

أسؾم، طن رجل من بـي ضؿرة، طن أبقه، أو روى هذا الحديث ابن طققـة، طن زيد بن  قال ابن طبد البر:

 (366/ 15االستذكار )  طؾى الشك. والؼول يف ذلك قول مالك، واهلل أطؾم. اكظر  ،طن طؿه

ومن حديث طؿرو  ،إال من هذا الوجه -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -هذا الحديث طن الـبي  ىرووال أطؾؿه يُ 

 .(366/ 15ن شعقب. اكظر  االستذكار )ؾف فقه طؾى طؿرو بواختُ ، بن شعقب طن أبقه طن جده

 وباهلل التوفقق . .فخلصة الؼول أن الخبر معؾول فقؿا يبدو لي بعد البحث والتحؼقق
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 (ه آسؿرِ كلكف كَ ) :وطؾك فرض ثبقتف، فؼقلف .الحديث ضعقػ بلن ف:ـجقب طأو

 .بعض الرواة،  ولقس مرفقطًاؿ مـ فْ هق فَ 

 العؾؿاء: لقؽ أققالإو

د لف لِ ـ وُ ولؽـ مَ  ،حب العؼققٓ أُ  ))سئؾ طـ العؼقؼة فؼال:  قال الؿاوردي:

ه آسؿ وكدب إلك رِ فدل طؾك أكف كَ  ((ؽ طـف فؾقػعؾ ـُس ب أن يَ َح ولد فلَ 

 .(0الػعؾ)

 ،إن معـاه كراهة آسؿ :ب العؼقق( فؼالحِ )وأما( حديث )ٓ أُ  قال الـقوي:

 .(2سقؽة)وسؿاها كَ 

 ،ه تسؿقتفا طؼقؼةؽرَ ومؼتضك كالمفؿ وإخبار أكف ٓ يُ  قال زكريا إكصاري:

 ويقافؼف ققل ابـ أبل الدم. .ب العؼققحِ ٓ أُ  :لؽـ روى أبق داود كراهتفا، وقال

ه ؽرَ ه تسؿقتفا طؼقؼة كؿا يُ ؽرَ ويُ  ،ستحب تسؿقتفا كسقؽة أو ذبقحةيُ  :قال أصحابـا

 .(3ؿة)تَ تسؿقة العشاء طَ 

لقرود ذلؽ يف جؿؾة مـ إحاديث  :ه تسؿقتفا طؼقؼةؽرَ ٓ يُ  الكٕه الجاٌ٘: 

رة  ؿُ ه إحاديث حديث َس مـ هذ، ـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿالصحقحة ط

 وهق ققل أكثر العؾؿاء. .اؿوغقره ...وحديث طائشة

 

 

                                                      

 (.127/ 15الحاوي الؽبقر ) (1)

 (429/ 8الؿجؿوع شرح الؿفذب ) (2)

 (.172/ 5الغرر البفقة يف شرح البفجة الوردية ) (3)
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 أققالفؿ:بعض وإلقؽ 

وكان القاجب بظاهر هذا الحديث أن يؼال لؾذبقحة طـ   ال ابـ طبد الرب:ق

ا بقـ العؾؿاء إٓ أين ٓ أطؾؿ خالفً  (طؼقؼة) :وٓ يؼال (سقؽةكَ ) ف:الؿقلقد يف سابع

 .فدل طؾك أن ذلؽ مـسقخ واستحباب واختقار ةيف تسؿقة ذلؽ طؼقؼ

 :ب طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قالـدُ رة بـ ُج ؿُ فلما الـسخ فنن يف حديث َس 

 .((كسؿَّ ذبح طـف يقم سابعف ويُ تُ  ،ـ بعؼقؼةرهتَالغالم مُ ))

))مع  :طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال ،ويف حديث سؾؿان بـ طامر الضبل

 .وأمقطقا طـف إذى(( ،ايؼقا طـف دمً فلهر ،الغالم طؼقؼة

فدل ذلؽ طؾك اإلباحة ٓ طؾك الؽراهة يف  (العؼقؼة)فػل هذيـ الحديثقـ لػظ 

 .آسؿ

طؾك  .لقس فقفا إٓ العؼقؼة ٓ الـسقؽة ،وطؾك هذا كتب الػؼفاء يف كؾ إمصار

 .(0أن حديث مالؽ هذا لقس فقف التصريح بالؽراهة )

ٓ »فؼال:  ،رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ العؼقؼةؾ ئِ وُس  قال ابـ الؼطان:

ؽ( طـ ولده فؾقػعؾ، ُس ـْ ب أن )يَ َح د لف ولد فلَ لِ ـ وُ مَ »وقال: . (2)«ب العؼققحِ أُ 

 «. طـ الغالم شاتان وطـ الجارية شاة

ٓ  (سقؽةكَ ) :ويجب مـ ضاهر هذا الحديث أن يؼال لذبقحة الؿقلقد يف سابعف

 .(طؼقؼة)

                                                      

 (.313/ 5االستذكار ) (1)

 سبق تخريجه.  :ل ال يص ُمعَ حديث  (2)
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ؿ خالًفا يف تسؿقتفا طؼقؼة، فدل طؾك أن ذلؽ مـسقخ واستحباب إٓ أين ٓ أطؾ

 .(0واختقار)

وٓ  ،ٓ يدل طؾك العؼقؼة ٕكف أطؿ مـفا (سقؽةكَ )لػظ  قال زيـ الديـ العراقل:

وإكؿا هذا  ،ه آسؿرِ ولقس يف الحديث تصريح بلكف كَ  .دٓلة لألطؿ طؾك إخص

 :ر ققلفكَ إكؿا ذَ  -الصالة والسالم  طؾقف -وكلكف  ،ؿ الراوي ولؿ يجزم بففْ مـ فَ 

طـد ذكر العؼقؼة لئال يسرتسؾ السائؾ يف استحسان كؾ  ((ٓ يحب اهلل العؼقق))

ـ لف أن بعض هذه الؿادة محبقب وبعضفا قَّ فبَ  ،ما اجتؿع مع العؼقؼة يف آشتؼاق

  .وهذا مـ آحرتاس الحسـ .مؽروه

ان الذي ذكره يف هذا وإكؿا سؽت طـف يف وقت آخر لحصقل الغرض بالبق

فقبقـ لؾجاهؾ ويسؽت  ،ب أحقال الؿخاصبقـ يف العؾؿ وضدهَس أو بحَ  .الحديث

 ،ـ احتاج إلك البقان ٕجؾفولعؾف كان مع طبد اهلل بـ طؿرو مَ  .طـ البقان لؾعالؿ

 .(2)واهلل أطؾؿ .ؿ وطؾؿفْ فنن طبد اهلل بـ طؿرو صاحب فَ 

ج يف الحديث مـ ققل بعض درِ كالم أُ ه آسؿ( رِ قؾت: )كلكف كَ  قال التقربشتل:

وطؾك الجؿؾة فنكف ققل صدر طـ ضـ، والظـ  .ـ الؼائؾ مـفؿدرى مَ الرواة، وٓ يُ 

صؾك اهلل فالظاهر أكف وقع هاهـا يف الؼسؿ إول: ٕن الـبل   .يخطئ ويصقب

ل طـف إلك دَ ؽره آسؿ لعَ ذكر العؼقؼة يف طدة أحاديث، ولق كان يَ طؾقف وسؾؿ 

                                                      

 (.347/ 1اإلقـاع يف مسائل اإلجؿاع ) (1)

 (.216/ 5صرح التثريب يف شرح التؼريب ) (2)



 لودود بسنية  العقيقة عن املولود  شكر ا   

 

24   

 

ـتف تغققر آسؿ إذا كرهف، وكذلؽ طدولف طـ الؾػظ الؿؽروه إلك ما ـ ُس غقره، وم

 .(0)طداه، وكان يشقر إلك كراهة الشلء بالـفل طـف

 قال ابـ الؼقؿ مؾخصًا أققال العؾؿاء يف الؿسللة:

فال يـبغل أن يطؾؼ طؾك  ،واحتجقا بلن رسقل اهلل كره آسؿ ،ذلؽ صائػة ْت هَ رِ كَ 

  .ي كرهفهذه الذبقحة آسؿ الذ

 :وٓ يؼال لفا (سقؽةكَ ) :فالقاجب بظاهر هذا الحديث أن يؼال لفا :قالقا

  (.ةطؼقؼ)

 :واحتجقا بحديث سؿرة ،ورأوا إباحتف .ؽره ذلؽٓ يُ  :وقالت صائػة أخرى

فػل  ((مع الغالم طؼقؼتف)) :وبحديث سؾؿان بـ طامر ((ـ بعؼقؼتفرهتَالغالم مُ ))

 .دل طؾك اإلباحة ٓ طؾك الؽراهةف (العؼقؼة)هذيـ الحديثقـ لػظ 

وطؾك هذا كتب الػؼفاء يف  ،فدل ذلؽ طؾك الؽراهة يف آسؿ :ابـ طبد الربقال  

 (.الـسقؽة)ٓ  (العؼقؼة)لقس فقفا إٓ  ،كؾ إمصار

وكذلؽ حديث  .لقس فقف التصريح بالؽراهة  طؾك أن حديث مالؽ هذا :قال 

ب َح ـ أَ مَ )) :ه آسؿ وقالرِ ا كلكف كَ إكؿا فقفؿ .طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده

  ((.ـسؽ طـ ولده فؾقػعؾأن يَ 

 وفقف روايتان طـ .ؿةتَ وكظقر هذا اختالففؿ يف تسؿقة العشاء بالعَ  :قؾت 

 .مام أحؿداإل 

 ،كراهة هجر آسؿ الؿشروع مـ العشاء والـسقؽة :والتحؼقؼ يف الؿقضعقـ 

إذا كان الؿستعؿؾ هق آسؿ الشرطل فلما  .ؿةتَ وآستبدال بف اسؿ العؼقؼة والعَ 

                                                      

 (.954/ 3ر يف شرح مصابق  السـة  )سَّ قَ الؿُ  (1)
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وطؾك هذا تتػؼ  .ا فال بلس بذلؽر أحقاكً ؼ آسؿ أَخ صؾِ ر وأُ فجَ ولؿ يُ 

 .(0وباهلل التقفقؼ) .إحاديث

 اخلالصٛ ٔالساجح:
ؼ طؾقفا الرسقل الؽريؿ صؾ، وقد أَ وكقػ ٓ هبذا آسؿ، ،ؼقؼةالع ةجقاز تسؿق 

 ؟!آسؿ اهذصؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

كحديث طائشة  :يف غقر حديث-ت طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿبَ ثَ  فؼد  

وطـ  ،طـ الغالم شاتانؼ عَ يُ )) :قال أكف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ اوغقرهؿ ...رةؿُ وَس 

 ((.الجارية شاة

 -شارة إلك مـع تسؿقتفا هبذا آسؿض الؿـع أو اإلرِ عْ والحديث الذي يف مَ  

طؾك طؿرو بـ شعقب ،  ف القاقع فقفحديث ضعقػ ٓ تؼقم بف الحجة: لؾخال

ـ الخالف فقفا كبقر وقديؿ بقـ مَ  (طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده)وسؾسؾة 

ؼبؾ مـفا ما ٓ يخالػ ـ يتقسط يف شلهنا فقَ وبقـ مَ  دها رُ ـ يَ بقـ مَ وؼبؾفا يَ 

  .د ما يخالػرُ العؿقمات ويَ 

ؾػ طؾقفا أما وقد اختُ  .دـتؼَ لؿ تخالػ أو تُ  وإصؾ طـدكا أهنا سؾسؾة حسـة ، ما

ثؼات  بـ شعقب  طؿروداود بـ ققس طـ وكؾ الرواة طـ   ،اكبقرً  اختالًفاهـا 

فؽان إلحاق القهؿ بعؿرو بـ   ،أو بلحدهؿ ـ إلحاق القهؿ هبؿال يؿؽفأثبات ، 

 .والعؾؿ طـد اهلل تعالك .شعقب ألقؼ

رحؿة اهلل  ،زمػف الـقوي وابـ حعَّ هذا ولؿ أكػرد بتضعقػ هذا الخرب ، فؼد َض  

 واهلل أطؾؿ . .وباهلل تعالك التقفقؼ. طؾقفؿا

                                                      

 (.53)ص بلحؽام الؿولود الؿودود تحػة  (1)
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  ضبب تطىٗتّا عكٗكٛ:
 :، وابـ الجقزي، وابـ الؿؾؼـابلطَّ قال الخَ 

 .(3)(2)(0ع)ؼطَ ؼ وتُ َش تُ  :أي ،ذابحفاؼ مَ عَ ؿقت طؼقؼة ٕهنا تُ وُس  

ؾؼت، وإن كاكت ٕهنا إن كاكت طؾك إكسل ُح  ؿقت طؼقؼةإكؿا ُس  قال التقربشتل:

 .(4سؾتفا)ك هبقؿة كَ طؾ

 حهىٛ وصسٔعٗٛ العكٗكٛ:
 .(5شر والـعؿة وكشر الـسب)ؿا فقفا مـ إضفار لؾبِ رطت العؼقؼة لِ ُش 

ح طـف بِ وفقفا سر بديع مقروث طـ فداء إسؿاطقؾ بالؽبش الذي ذُ  قال ابـ الؼقؿ:

وٓ  .بحأحدهؿ طـد وٓدتف بذِ  ىػدَ ـة يف أوٓده بعده أن يُ فصار ُس  ،وفداه اهلل بف

كؿا كان ذكر اسؿ اهلل طـد  ،ا لف مـ الشقطان بعد وٓدتفستـؽر أن يؽقن هذا حرزً يُ 

ـ يرتك أبقاه العؼقؼة طـف مَ  ؾَّ ولفذا قَ  .ا لف مـ ضرر الشقطانوضعف يف الرحؿ حرزً 

  !هذا وأسرار الشرع أطظؿ مـ .إٓ وهق يف تخبقط مـ الشقطان

وإن تػاضال  ،يف مشروطقة العؼقؼةر وإكثك يشرتكان كَ ولفذا كان الصقاب أن الذَّ 

 .(6)يف قدرها

                                                      

 (.2459/ 3(، وأطلم الحديث )شرح صحق  البخاري( )287/ 4معالم السـن ) (1)

 (.171/ 4كشف الؿشؽل من حديث الصحقحقن ) (2)

 (.261/ 26التوضق ) (3)

 (.947/ 3ر يف شرح مصابق  السـة)سَّ قَ الؿُ  (4)

 (277/ 34الؿوسوطة الػؼفقة الؽويتقة ) (5)

 (.64تحػة الؿودود بلحؽام الؿولود )ص  (6)
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 حهي العكٗكٛ: 
 هؿ حقل ثالثة أققال:ؤراآودارت  ،حؽؿ العؼقؼةؾػ أهؾ العؾؿ يف اختَ 

  .وبف قال الجؿفقر .ـةالؼقل إول : أهنا ُس 

  .وبف قال الظاهرية .الؼقل الثاين : أهنا واجبة

  .افإحـوبف قال  .غقر مسـقكة أهنا الؼقل الثالث :

 :ودوكؽ التػصقؾ ،هذا اإلجؿال

 : الكٕه األٔه
 -ذهب الجؿفقر مـ أهؾ العؾؿ مـ الؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة

 .استحباب العؼقؼة طـ الؿقلقد  كإل 

 ثار طـ الصحابة .آلـة واواستدلقا بالس  

 ًٓ  ـة:الس   -أو

قف وسؾؿ قال: أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾ ،رضل اهلل طـف بدُ ـْ رة بـ ُج ؿُ ـ طـ َس 0

 .(0«)كؿَّ َس ؼ ويُ ؾَ حْ ذبح طـف يقم سابعف ويُ تُ ة كؾ غالم رهقـة بعؼقؼ»

                                                      

  .سن صحق اإلمام أحؿد: إسـاده جقد. وقال الترمذي: حديث ح وقال صحق :(  1)

( و أحؿد يف 3165) ه( وابن ماج4224سائي )( والـَّ 1522( والترمذي )2838أخرجه أبو داود)

ا، طن سؿرة مرفوطً  ،طن الحسن ،طن قتادة ،روبةمن صرق طن سعقد بن أبي طَ  ،(وغقرهم5/12الؿسـد )

  .ى(ؿَّ َس )ويُ  :بؾػظ

 .( من صريق أبان العطار5/17وأخرجه أحؿد يف مسـده)

 .( من صريق حؿاد بن سؾؿة951أبو داود الطقالسي يف مسـده )وأخرجه  

ويف الؿعجم الؽبقر  .م بن أبي مطقعلَّ (طن َس 241/ 7( )6829)وأخرجه الطبراين يف  الؿعجم الؽبقر  

 .لن بن جامعق  (كذلك طن غَ 241/ 7)

 .جاجعبة بن الَح ( من صريق ُش 914وأخرجه ابن الجارود يف الؿـتؼى )  
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 .(ىؿَّ َس )ويُ  :هم طن قتادة طن الحسن طن سؿرة مرفوطًا بؾػظجؿقعفم وغقر 

  .وهذا إسـاد صحق  

  .أما طـعـة قتادة فُتغتػر لؽون الراوي طـه شعبة كؿا هو معؾوم

كؿا طـد  -حديث العؼقؼة -لؽـه قد سؿع مـه هذا الحديث ،وأما سؿاع الحسن من سؿرة فػقه خلف

َثـَا ُقَري ُش ب ُن َأَكٍس، َطن   :( قال5471اإلمام البخاري يف صحقحه ) َوِد، َحدَّ َثـِي َطب ُد اهللِ ب ُن َأبِي األَس  َحدَّ

ن  َسِؿَع َحِديَث الَعِؼقَؼِة؟ َفَسلَل   َلَل الَحَسَن: ِمؿَّ ِفقِد، َقاَل: َأَمَركِي اب ُن ِسقرِيَن َأن  َأس  ُتُه َفَؼاَل: ِمن  َحبِقِب ب ِن الشَّ

  .َسُؿَرَة ب ِن ُجـ َدٍب 

( طؼب إخراجه لؾحديث من صريق سعقد طن قتادة طن الحسن طن سؿرة 2838وقال أبو داود يف ســه)

م بن أبي مطقع، طن قتادة، وإياس بن لَّ كذا قال َس  .أص « ىؿَّ َس ويُ »قال : « ىؿَّ َس ويُ » :مرفوطًا ، بؾػظ

صؾى اهلل طؾقه ورواه أشعث، طن الحسن، طن الـبي «. ىؿَّ َس ويُ »قال:  ،دغػل، وأشعث، طن الحسن

 «.ىؿَّ َس ويُ »وسؾم: 

طن  ،طن الحسنسؿاطقل بن مسؾم ، إ( طن 55/ 2مسـده )يف ( والروياين 1522وأخرجه الترمذي )

 .«.ىؿَّ َس ويُ » :بؾػظ ،سؿرة مرفوطًا

من صرق طن هؿام طن قتادة طن الحسن طن سؿرة  ،( وغقرهم5/8حؿد )أ( و2837وأخرجه أبو داود )

 .«ىمَّ َد ويُ  ،حؾق رأسهويُ  ،ذب  طـه يوم السابعتُ  ،رهقـة بعؼقؼته كل غلم»: مرفوطًا بؾػظ

ؼبؾت به خذت مـفا صوفة، واستُ بحت العؼقؼة أُ إذا ذُ »صـع به؟ قال: فؽان قتادة إذا سئل طن الدم كقف يُ  

  .«حؾقغسل رأسه بعد ويُ أوداجفا، ثم توضع طؾى يافوخ الصبي حتى يسقل طؾى رأسه مثل الخقط، ثم يُ 

 .سؿى( من )ويُ ى( بداًل مَّ َد ورواها بؾػظ )ويُ  ،هؿام خالف غقره من الثؼات :ؿد()قؾت أح

م هؿامً     :واحد من أهل العؾم غقرُ  -(ىمَّ َد يُ وف هذه الؾػظة )عَّ الحديث وَض  ايف هذ اوقد وهَّ

 ...والبقفؼي، وابن العربي، وابن طبد البر، والبغوي، والصـعاين حؿد بن حـبل،أػفا أبو داود ، وعَّ فَض 

 .وغقرهم

 صؾى اهلل طؾقه وسؾم. ثبت طن رسول اهللى( أكفا شاذة ال تَ مَّ َد فحاصل األمر يف لػظة )ويُ   

 !بدلقل أكه شرح كقف يؽون اإلدماء ،وقد حػظ الحديث ،ثؼة اإن هؿامً  :فنن قال قائل

 وجه:ثلثة أفالجواب من 

  .ن هم أكثر مـهلؽن خالػه من الثؼات مَ  ،هو وإن كان ثؼة -األول
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 .ػظةؾوهؿه يف هذه ال ىقد كص غقر واحد من األئؿة طؾ -الثاين 

  .قد يفم الثؼة ويخطئ ويـسى -الثالث

 أقوال العؾؿاء يف هذه الؾػظة: 

امٍ (: »2837قال أبو داود يف ســه طؼب الحديث رقم ) ٌم ِمن  َهؿَّ ىيعـي: ) « َوَهَذا َوه   . (َوُيَدمَّ

امٍ َقاَل َأبُو َداُوَد: ُخولَِف َهؿَّ   ٌم ِمن  َهؿَّ َؿا َقاُلوا:  .اٌم فِي َهَذا ال َؽَلِم، َوُهَو َوه  ى»َوإِكَّ اٌم: « ُيَسؿَّ ، َفَؼاَل َهؿَّ

ى»  .«ُيَدمَّ

َخُذ بَِفَذا»َقاَل َأبُو َداُوَد:     .«َوَلق َس ُيم 

قِه اب ُن َأبِي َطُروَبَة : (462/ 9قال ابن قدامة يف الؿغـي)
َؿُد: َقاَل فِ ىيُ )َقاَل َأح  امٌ (َسؿَّ َمى ) :. َوَقاَل َهؿَّ  (ُيد 

ِحقٌف ِمنَ  اِوي. َوَما ُأَراُه إالَّ َخَطًل. َوَقد  قِقَل: ُهَو َتص   الرَّ

وجؿقع العؾؿاء طؾى أكه كان يدمى رأس : (16/ 3قال ابن رشد ىف بداية الؿجتفد وكفاية الؿؼتصد )

كـا يف الجاهؾقة » دة األسؾؿي قال: ي  رَ يث بُ وذلك لحد :خ يف اإلسلمِس الطػل يف الجاهؾقة بدمفا، وأكه كُ 

طخ رأسه بدمفا. فؾؿا جاء اإلسلم كـا كذب  وكحؾق رأسه، وكؾطخه ب  له شاة، ولُ ذُ  ،لد ألحدكا غلمإذا وُ 

 ؿست يف الدم.س رأس الصبي بؼطـة قد غُ ؿَ وشذ الحسن وقتادة فؼاال: يُ « بزطػران 

بِيَّ ُيَؿسُّ َرأ ُسُه : (324/ 5قال ابن طبد البر  يف االستذكار )   َػَرَد ال َحَسُن َوَقَتاَدُة َأي ًضا بَِلنَّ الصَّ َوَكَذلَِك اك 

 .بُِؼط ـٍَة َقد  ُغِؿَست  فِي َدمٍ 

ُفوُر ال ُعَؾَؿاِء َذلَِك َوَقاُلوا َؽَر ُجؿ  َلمِ  ،َهَذا َكاَن فِي ال َجاِهِؾقَّةِ  :َوَأك  س 
ِ  .َفـُِسَخ بِاإل 

وا بَِحِديِث  َتجُّ بِّيِّ  َواح  َؿاَن ب ِن َطاِمرٍ الضَّ َم َقاَل  ،َسؾ  رِيُؼوا َطـ ُه َدًما» :َأنَّ َرُسوَل اهللِ َصؾَّى اهللُ َطَؾق ِه َوَسؾَّ  ،َفَله 

ََذى  .«َوَأِمقُطوا َطـ ُه األ 

ََذى :َقاُلوا  ِؿُل َطَؾى َرأ ِسِه األ  ََذى َطـ ُه َوَيح   ؟!َفَؽق َف َيل ُمُر بِنَِماَصِة األ 

َم َقاَل َوأَ  اٍم َطن  َقَتاَدَة َطِن ال َحَسِن َطن  َسُؿَرَة َطِن الـَّبِيِّ َصؾَّى اهللُ َطَؾق ِه َوَسؾَّ َؽُروا َحِديَث َهؿَّ  مٍ َل غُ  لُّ كُ » :ك 

 قؼَ ؼِ عَ بِ  نٌ فَ تَ ر  مُ 
ى ،هِ تِ َؾُق َرأ ُسُه َوُيَدمَّ ابِِع َأو  ُتح  َم السَّ بَُ  َطـ ُه َيو   .«ُتذ 

ُه لَ َهَذا  :َوَقاُلوا  اٍم أِلَكَّ ٌم ِمن  َهؿَّ   ٌد َح أَ  ل  ؼُ يَ  م  َوه 
َؿا َقالُوا .َغق ُرهُ « ىمَّ َد يُ وَ » :يِث دِ الَح  َك لِ ي ذَ فِ َؾُق » :َوإِكَّ َوُيح 

ى  .« َرأ ُسُه َوُيَسؿَّ

وَ : (269/ 11شرح السـة )يف قال البغوي   ، « ىؿَّ َس ويُ »، مؽان قوله: « ىمَّ َد ويُ »ى يف الحديث: وُير 

بحت قتادة يصف الدم، فقؼول: إذا ذُ  نوكا .ى رأس الؿولود بدم العؼقؼةؾَ ط  لحسن أكه قال: يُ وُرِوي طن ا
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حتى إذا سال شبه  ،ع طؾى يافوخ الصبيضتو مستؼبل بفا أوداج الذبقحة، ثتمخذ صوفة مـفا، فقُ  ،العؼقؼة

 ؾق بعد.سل رأسه ثم ُح الخقط، غُ 

ن ػوا رواية مَ عَّ وَض  .ا: كان ذلك من طؿل الجاهؾقةوكره أكثر أهل العؾم لطخ رأسه بدم العؼقؼة، وقالو

وَ « ىؿَّ َس ويُ »، وقالوا: إكؿا هي: « ىمَّ َد ويُ » :رواه  .وق والزطػران مؽان الدمؾُ ى لطخ الرأس بالَخ ، وُير 

 :(649الؼبس يف شرح موصل مالك بن أكس )ص  :قال ابن العربي الؿالؽي يف

َمى( من تصحقف قتا ى( ألكه ثَ  .دةقال العؾؿاء: قوله: )ُيد  صؾى اهلل طؾقه  -ت طن الـبي بَ وإكؿا هو )ُيَسؿَّ

 .الدم تؾطقخ هواألذى مـ «َوَأِمقُطوا َطـ ُه األََذى»أكه قال:  -وسؾم 

 :(43قال ابن الؼقم يف تحػة الؿودود بلحؽام الؿولود )ص 

 (ىمَّ َد ويُ ) :دة فؼالاتفرواها هؿام طن يحقى طن ق ،ؾف يف هذه الؾػظةفؼد اختُ  (ىمَّ َد ويُ ) :وأما قوله

 .وفسرها قتادة بؿا تؼدم حؽايته

ري ومالك والشافعي  .هذا من فعل أهل الجاهؾقة :وخالػه يف ذلك أكثر أهل العؾم وقالوا  ه  وكرهه الزُّ

 .وأحؿد وإسحاق

 .هذا من فعل الجاهؾقة :أكره أن يدمى رأس الصبي :قال أحؿد 

وال  :فؼال أبي ؟ي أو الجاريةصبى رأس المَّ َد ذب  ويُ أيُ  :ؼةسللت أبي طن العؼق :وقال طبد اهلل بن أحؿد 

 .يدمى

ال  :فؼال ،أخبرين العباس بن أحؿد أن أبا طبد اهلل ُسئِل طن تؾطقخ رأس الصبي بالدم :للَّ وقال الَخ  

 نكا :ر أبو طبد اهلل طن رجل قالكَ فَذ  (يدمقه:)ا كان يؼولن هؿامً نف :ققل له .كه من فعل الجاهؾقة: إأحبه

قه:) يؼول   .وال أحب قول هؿام يف هذا (ُيَسؿِّ

 ى(؟يدم)أو  ى(يسؿ)هل هي  ،ؾف يف هذه الؾػظةلؽن قد اختُ  :(416/ 4قال صاحب فقض الؼدير )

 ى(.يسؿ)بالدال بدل السقن؟ واألص  

يسؿي طؾى  :كؿا خرجه ابن أبي شقبة طن قتادة ،طؾى التسؿقة طـد الذب  ى(ويسؿ) :ل بعضفم قولهؿَ وَح 

 طؼقؼة فلن . ،باسم اهلل :ؼقؼة كؿا يسؿي طؾى األضحقةالع

ػعل يف رأسه من يُ  :أي ،من الدم (ويدمى) وأما روايته بؾػظ : (543/ 2قال الصـعاين  ىف سبل السلم ) 

 .بل الؿراد تسؿقة الؿولود  ،فؼد وهم راويفا ،دم العؼقؼة كؿا كاكت تػعؾه الجاهؾقة

 مؼولة أبي داود . -... وغقرهمي وابن الؿؾؼن والشوكاينر الـووي البقفؼقَ أَ و )قؾت أحؿد(:
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رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أمرهؿ طـ »  :اهلل طـفا قالت لـ طـ طائشة رض2

 .(2«)، وطـ الجارية شاة( 0)الغالم شاتان مؽافئتان

اهلل صؾك اهلل طؾقف سؿعت رسقل  ، قالت:رضل اهلل طـفا بقةعْ ز الؽَ رْ م كُ ـ طـ أُ 3

 .«وطـ الجارية شاة ؽافئتانطـ الغالم شاتان مُ »وسؾؿ يؼقل: 

َـّ َأْم إَِكاًثا َٓ »  :ويف بعض الطرق ُكْؿ َأُذْكَراًكا ُك  .(3) «َيُضر 

                                                                                                                                                        

 ( ،335/ 9البدر الؿـقر )، و[19291السـن الؽبرى ] و(448/ 8الؿجؿوع شرح الؿفذب ) :اكظر

 .(158/ 5كقل األوصار )و

 .مستويتان أو مؼاربتان :أي«: مؽافئتان» :سؿعت أحؿد قال :قال أبو داود طؼب الحديث (1)

حؿد يف أ( و3163يف ســه) ه( وابن ماج1513لترمذي يف ســه )أخرجه  ا :قابل لؾتحسقن( 2)

بي شقبة يف مصـػه أ( وابن 1294، 1432سحاق بن راهويه يف مسـده)إ(و251و158و 6/31)

(والطحاوي 1/177والحربي يف غريب الحديث) (79(وابن أبي الدكقا يف الـػؼة طؾى العقال) 24246)

،       4549يعؾى يف مسـده) و(وأب5314صحقحه)(وابن حبان يف 1444) شرح مشؽل اآلثاريف 

ك، طن حػصة بـت طبد اهَ م، طن يوسف بن مَ ق  ثَ من صرق طن  طبد اهلل بن طثؿان بن ُخ  ،وغقرهم (4648

 .مرفوطًا ،الرحؿن، طن طائشة

  .د طؾقه الخبرـتؼَ ف أو يُ خالَ لم يُ  م  ))صدوق((ماق  ثَ فابن ُخ  :قابل لؾتحسقن وهذا إسـاد

 .وبؼقة رواته  ثؼات

ين زَ (ويف السـن والؿلثور الذي رواه الؿُ 4216سائي )( والـَّ 2834أخرجه أبو داود) صرقه ضعقػة:(  3)

من  ،(وغقرهم349دي يف مسـده)ق  ؿَ (والُح 37458،    24724ابن أبي شقبة)و (596طن الشافعي)

 طن ططاء بن أبي رباح.  ،طن طؿرو بن ديـار ،صرق طن ابن طققـة

 طن ططاء.  ،جاج بن أرصاة(من صريق َح 57الـػؼة طؾى العقال)وأخرجه ابن أبي الدكقا يف 

(وابن حبان  يف 44( وابن أبي الدكقا يف الـػؼة طؾى العقال)7953وأخرجه طبد الرزاق يف مصـػه)

يف  هِ ي  وَ اهَ (،وإسحاق بن رَ 1464) نؿآوموارد الظ (،5313حقحه)ص

 . ج ي  رَ من صرق طن ابن ُج  ،(وغقرهم2449(والدارمي)2281مسـده)

 مرفوطًا. ،زر  م كُ أطن  ،طن حبقبة بـت مقسرة -ططاء  وابن جريج –كلهؿا  
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  .فحبقبة بـت مقسرة مجفولة :وهذا سـد ضعقف

 .ضعقػة :أي ،إذا توبعت وإال فؾقـة أي: .مؼبولة :(8559التؼريب) قال الحافظ يف

 ح.د طـفا موالها ططاء بن أبي ربارَّ ػَ تَ  :(645/ 4وقال الذهبي يف الؿقزان) 

 ؾف طؾى سػقان بن طققـة فقه:اختُ هذا وقد 

دي يف ق  ؿَ (والُح 37457، 24723(وابن أبي شقبة)3162) هابن ماجو( 2835بو داود)أفلخرج 

 ،(وغقرهم7591(والحاكم يف مستدركه)1459ن)آ(ويف موارد الظؿ5312( وابن حبان )348مسـده)

: يد يف الؿتنمرفوطًا، وزِ  ،زر  طن أم كُ  ،ع بن ثابتباطن ِس  ،طن أبقه ،د اهلل بن يزيدق  بَ طن ابن طققـة طن طُ 

 .كاثًا(إأو كن  ا)ال يضركم ذكراكً 

 ا لعؾل:وهذا سـد ضعقف جد  

 .(بسـده طن  حؿاد بن زيد2836م فقه سػقان بن طققـة ، فؼد رواه أبو داود)هِ وَ  العؾة األولى:

باع بن طن ِس  -بدون أبقه -يزيد،  (بسـده طن ابن جريج، كلهؿا طن طبقد اهلل بن أبي4218سائي)والـَّ 

 ز، مرفوطًا به . ر  م كُ ثابت، طن أُ 

 باع مباشرة. ه طن طبقد اهلل طن ِس يافرو ،أطـي والد طبقد اهلل ،األب -ففـا أسؼط حؿاد بن زيد وابن جريج

 «.هذا هو الحديث، وحديث سػقان وهم»قال أبو داود: 

 سباع بن ثابت مجفول. :العؾة الثاكقة

طن ابن جريج قال:  (1516(ومن صريؼه الترمذي يف السـن)7954د الرزاق يف مصـػه)وأخرجه طب

ز أخبرته، ر  م كُ باع بن ثابت، أن محؿد بن ثابت بن سباع أخبره أن أُ د اهلل بن أبي يزيد، طن ِس ق  بَ أخبركا طُ 

 .«طن الغلم شاتان»أكفا سللت رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم طن العؼقؼة، فؼال: 

))الذي طـدي يف هذا الحديث أن طبد الرزاق   هذا الطريق:ل  عِ ( مُ 396/ 15لدارقطـي يف طؾؾه)قال ا

ألكه لقس يف هذا  :باع بن ثابت ابن طم محؿد بن ثابتإكؿا هو ِس  ،أخطل فقه: ألكه لقس فقه محؿد بن ثابت

 الحديث((.

 :(269يف كشر الصحقػة )ص  شقخ مؼبل الوادطيالقال 

لؿن ادطى  رَ ولم أَ  ،ولم يوثؼه إال ابن حبان ،طـه إال ابـه وِ ر  لم يَ  ،: فقه أبو يزيد الؿؽيحديث أم كرز - 1 

 .جةصحبته ُح 

 جة.لؿن ادطى صحبته ُح  رَ لم يوثؼه إال ابن حبان، ولم أَ  ،باع بن ثابتوفقه أيضًا ِس  
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صؾك اهلل -قال: رسقل اهلل  قال: رضل اهلل طـف لب  الضَّ ـ طـ سؾؿان بـ طامر 4

 .(0«)، ُ َفَلْهِريُؼقا َطـُْف َدًما، َوَأمِقُطقا َطـُْف إََذىفُ ِم َطِؼقَؼتُ اْلُغاَل  َمعَ » -طؾقف وسؾؿ

                                                                                                                                                        

داد الـساء يف طِ  «الؿقزان»ذكرها الذهبي رحؿه اهلل يف  ،ز: فقه حبقبة بـت مقسرةر  م كُ حديث أُ  - 2

رها كَ : وذَ -إلى أن قال  -روى طـفا موالها ططاء بن أبي رباح  :«تفذيب التفذيب»الؿجفوالت. ويف 

 .«الثؼات»ابن حبان يف 

 .طن ذكرها لشدة ضعػفا م صرق توالف أطرضُت وثَ : قؾت )أحؿد(

 ز.ر  والحاصل أن الخبر ضعقف من حديث أم كُ  

 هؿا صحق :ؾف يف رفعه ووقػه ، وكلاختُ  (1)

سائي يف (وأخرجه  الـَّ 5471أخرجه البخاري معؾؼًا بصقغة الجزم)الطريق الؿرفوع : -أواًل  

ثار (والطحاوي يف شرح مشؽل اآل4/18الؿسـد) (وأحؿد يف4525(ويف الؽبرى)4214الؿجتبى)

 د ،ق  بَ امة ، وحبقب بن الشفقد ، ويوكس بن طُ طَ ختقاين ، وقتادة بن دِ ( طن أيوب السَّ 1448)

 .وهشام بن حسان 

 .( من صريق يزيد بن إبراهقم1454ثار)كؿا أخرجه الطحاوي يف شرح مشؽل اآل 

 .تققبن طَ  ىمن صريق يحق (6/274والطبراين يف الؽبقر)

سبعتفم وغقرهم طن  محؿد بن سقرين، حدثـا سؾؿان بن طامر الضبي، مرفوطًا به. وهذا إسـاد  

 صحق .

 ،طن حؿاد بن زيد (4/214أحؿد يف الؿسـد)و( 5471البخاري )أخرجه  الطريق الؿوقوف: -ثاكقًا

 .ختقاينطن  أيوب السَّ 

 .ورواه يزيد بن إبراهقم :( فؼال5471أخرجه البخاري معؾؼًا )و 

 .دق  بَ ( طن يوكس بن طُ 4/18وأخرجه أحؿد يف الؿسـد) 

 .ًا طؾقهقوله موقوف .ثلثتفم وغقرهم طن  محؿد بن سقرين، حدثـا سؾؿان بن طامر الضبي 

روى الحديث مرة فؽؾفم ثؼات ، فل يؿـع من أن يُ  ،رَخ وال يؿؽــا يف هذه الحالة ترجق  وجه طؾى اآل  

 .مرفوطًا ومرة موقوفًا

ال يضره رواية  ،الحديث مرفوع :(592/ 9إذ قال يف الػت  ) -رحؿه اهلل–وقد أحسن الحافظ ابن حجر 

 من وقػه.
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ـِ » أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،اهلل طـف لدة  رضيْ رَ ـ  طـ بُ  5 َطؼَّ َط

ـِ  ـِ َواْلُحَسْق  .(0«)اْلَحَس

                                                                                                                                                        

طن طاصم، وهشام،  :وقال غقر واحد :فؼال ،(معؾؼًا5471خاري)أخرجه الب م صريق لفذا الحديث:وثَ 

 اب، طن سؾؿان بن طامر مرفوطًا.بَ طن حػصة بـت سقرين، طن الرَّ 

ه يف (وابن ماج4526سائي يف الؽبرى)(والـَّ 1515(والترمذي يف ســه)2839ووصؾه: أبو داود يف ســه)

وطبد الرزاق يف مصـػه)  (842 مسـده) دي يفق  ؿَ ( والُح 18،  4/17 ( وأحؿد يف الؿسـد)3164ســه)

كؾفم طن حػصة بـت  ،وغقرهم (2414والدارمي يف ســه) (849وابن أبي شقبة يف مسـده)  (9758

 سقرين، طن الرباب، طن سؾؿان بن طامر مرفوطًا. 

ال ق ع ، أم الرائ  الضبقة البصرية.ق  ؾَ الرباب بـت ُص  يوهذا إسـاد ضعقف ، فقه الرباب ، مجفولة ، وه

قال الحافظ يف و عرف إال برواية حػصة بـت سقرين طـفا.ال تُ : (646/ 4الذهبي يف مقزان االطتدال )

 ضعقػة . :أي ،وإال فؾقـة ،إذا توبعت أي: .مؼبولة :(8582التؼريب)

  :تػرد بن الحسقن بن واقدفؼد  فقه ضعف:  (1)

(وابن أبي 361و 5/355 الؿسـد)( وأحؿد يف4524( ويف الؽبرى)4213سائي يف الؿجتبى)أخرجه الـَّ 

كؾفم من صرق طن  الحسقن بن  ،(  وغقرهم1/284م يف تاريخ أصبفان)ق  عَ كُ  و(وأب52الدكقا يف الـػؼة )

 «.أن رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم طق طن الحسن والحسقن»واقد، طن طبد اهلل بن بريدة، طن أبقه، 

 . : أكؽر أحؿد بن حـبل حديثهيؾق  ؼَ قال العُ 

ض يده. اكظر تفذيب التفذيب ػَ و كَ  !!أي شيء هي يما أدر  أحاديثه زيادة، يفقال األثرم : قال أحؿد : و

(2 /374.) 

حسقن بن واقد  حديَث  رَ ؽَ ك  ما أَ  :قال أبي :( 497رواية ابـه طبد اهلل) ،ألحؿد ،ويف العؾل ومعرفة الرجال

 !بن بريدةاوأبي الؿـقب طن 

بن ايعـي  .اإن سؾقؿان أصحفؿا حديثً  :يؼولون :قال وكقع :ي يؼولسؿعت أب :(1424) ه أيًضاوفق

 :يؼولون !اوأبو الؿـقب أيًض  !طبد اهلل بن بريدة الذي روى طـه حسقن بن واقد ما أكؽرها :قال أبي .بريدة

 .(238/ 2ؾي )ق  ؼَ بل همالء. واكظر الضعػاء الؽبقر لؾعُ كلكفا من قِ 

لقس  :ر حسقن بن واقد فؼالكِ وذُ  :(139ية الؿروزي وغقره )روا ،ألحؿد ،ويف العؾل ومعرفة الرجال

 بذاك.



 لودود بسنية  العقيقة عن املولود  شكر ا   

 

31   

 

                                                                                                                                                        

 !حسقن بن واقد له أشقاء مـاكقر :قال أبو طبد اهلل :ثـا الؿقؿوين قال:(147) أيًضا هوفق

 ويف سؿاع طبد اهلل بن بريدة من أبقه كلم : 

يعـي أحؿد بن  -هللقؾت ألبي طبد ا :حدثـي محؿد بن طؾي الجوزجاين قال :قال أبو الؼاسم البغوي

 .ف حديثهعَّ وَض  .روي طن بريدة طـهطامة ما يُ  ،ما أدري :قال ؟اع طبد اهلل من أبقه شقئً ؿِ َس  :-حـبل

وفقؿا روى طبد اهلل طن أبقه  .طبد اهلل أتم من سؾقؿان ولم يسؿعا من أبقفؿا :وقال إبراهقم الحربي 

 ا. وسؾقؿان أص  حديثً  .أحاديث مـؽرة

كقف يزطم أن سـد حديثه من رواية حسقن بن واقد  ،بن بريدةام مع هذا الؼول يف تعجب من الحاكويُ 

 طـه طن أبقه أص  األساكقد ألهل مرو.

 .(158/ 5اكظر  تفذيب التفذيب )

حقن طرضت طؾى  أمامي وأكا أسؿع مـه –حػظه اهلل –قال شقخـا  مصطػى بن العدوي  :)قؾت أحؿد(

مثل هذا  رؿَ لؽن يؿؽن أن يُ   بن بريدة من أبقه الـزاع فقه قائم،: سؿاع طبد اهللفضقؾته خارصة الحديث

 الخبر.

ا وله شاهد  (ومن صريؼه أبو 37459أخرجه ابن أبي شقبة يف مصـػه)  :من حديث جابر ضعقف جد 

 .طن جابر مرفوطًا ،طن أبي الزبقر ،طن الؿغقرة بن مسؾم ،ابةبَ (طن َش 1933يعؾى يف  مسـده)

 وفقه طؾتان: 

 طن أبي الزبقر مستـؽرة. استـؽرها ابن َمعقن والـَّسائي.   الؿغقرة بن مسؾم: رواية األولى

 . الؿغقرة بن مسؾم لقس بالؼوي يف أبي الزبقر، وطـده غقر حديث مـؽرقال الـَّسائي: 

  !.ه طن أبي الزبقرحديثَ  رَ ؽَ ك  ما أَ وقال يحقى بن َمعقن طن الؿغقرة بن مسؾم: 

 .(44/ 7السـن الؽبرى)(، و753) د ق  ـَ سماالت ابن الُج اكظر  

ؼد وضعه الحافظ ابن حجر يف الؿرتبة الثالثة من الثاكقة: طـعـة أبي الزبقر مع شفرته بالتدلقس. ف

 .الؿدلسقن

 .مشفور بالتدلقس:(72جاء يف كتاب التبققن ألسؿاء الؿدلسقن) 

ثم  ،بفؿا فاكؼؾبُت  ،دفع لي كتابقنجئت أبا الزبقر ف :قال عدحدثـا الؾقث بن س :قال سعقد بن أبي مريم 

ه ومـه مـه ما سؿعتُ  :فؼال ،فسللته :قال ؟!ع هذا كؾه من جابرؿِ َس أ :ين طاودته فسللتهألو  ي:قؾت يف كػس

 .طؾم لي طؾى هذا الذي طـديلف .مـه اطؾم لي ما سؿعَت  :فؼؾت له .دثت طـهما ُح 
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َطؼَّ » -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أن رسقل اهلل  ،رضل اهلل طـفؿا طـ ابـ طباس ـ6

ـِ اْلَحَس  ـِ َكْبًشا َكْبًشاَط  .(0«)ـِ َواْلُحَسْق

                                                                                                                                                        

ويف صحق  مسؾم  (طن)الزبقر طن جابر بؾػظ  ئؿة بؿا لم يروه الؾقث طن أبيولفذا توقف جؿاطة من األ 

ا رحؿه اهلل اصؾع وكلن مسؾؿً  .ولقست من صريق الؾقث (.طن جابر) :طدة أحاديث مؿا قال فقفا أبو الزبقر

 طؾم.أواهلل  .كفا مؿا رواه الؾقث طـه ولم يروها من صريؼهأطؾى 

(والطحاوي 912، 911الؿـتؼى) ( وابن الجارود يف2841أخرجه أبو داود يف ســه)  صرقه ضعقػة: (1)

 .(1681طرابي يف معجؿه)(وابن األ1439ثار)يف شرح مشؽل اآل

( والبقفؼي 2/119(وأبو كعقم األصبفاين يف تاريخ أصبفان)626وأخرجه أبو جعػر الرزاز يف مجؿوطه)

طن  ،طن أيوب ،وانك  من صرق طن  طبد الوارث بن سعقد بن ذَ  ،( وغقرهم19141يف معرفة السـن)

 به . ،مرفوطًا ،طن ابن طباس ،رمةطؽ

م، ثـا أبو العباس بن ططاء، ثـا ؾ  ر بن َس ق  ؿَ ثـا محؿد بن طُ  :( فؼال7/116قة)ؾ  م يف الحِ ق  عَ وأخرجه أبو كُ 

أن »د، طن أيوب، طن سػقان الثوري، طن طؽرمة، طن ابن طباس، ق  بَ الحسقن بن طؾي، ثـا يعؾى بن طُ 

   طن الثوريد بروايته موصواًل رَّ ػَ تَ  « حسن والحسقن كبشًا كبشًاالـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم طق طن ال

 يعؾى  طن أيوب.

طن  د. قال: حدثـا سػقان طن أيوبق  بَ كا يعؾى بن طُ   :(151الطبؼات الؽبرى ) وأخرجه ابن سعد يف

 .طؽرمة مرسًل 

 .راشدر بن ؿَ ع  مَ و  قة،ؾَ إسؿاطقل ابن طُ طن   (154،153أخرجه ابن سعد يف الطبؼات)كذا و

طن ، طن جابر ،كا طبقد اهلل بن موسى قال: حدثـا إسرائقل : (152وأخرجه ابن سعد يف الطبؼات)

 .مرسًل  ،طؽرمة

وتبعه  لقه  ابن الجارود ، ورجحه  أبو حاتم، إكؿا أشار  ،باإلرسال ولوهذا الحديث من هذا الوجه معؾ

 .ابن طبد الفادي

 وإلقك ما ققل فقه : 

 طن أيوب، ،وغقرهم ...( : رواه الثوري، وابن طققـة، وحؿاد بن زيد912الؿـتؼى ) قال ابن الجارود يف

 لم يجاوزوا به طؽرمة.
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الوارث ، طن أيوب ، طن طؽرمة،  : سللت  أبي طن حديث رواه طبد(4/543)ويف طؾل ابن أبي حاتم

 ،هذا وهم قال أبي: طق طن الحسن والحسقن كبشقن؟صؾى اهلل طؾقه وسؾم  طن ابن طباس: أن الـبي

 هؽذا. .حدثـا أبو معؿر طن طبد الوارث

 ، مرسل .صؾى اهلل طؾقه وسؾم ب   وابن طؾقة  ، طن أيوب، طن طؽرمة، طن الـبي ق  هَ ورواه وُ 

 .(543/ 4أص   . اكظر طؾل الحديث البن أبي حاتم ) قال أبي: وهذا مرسل ، 

 ، وهو إقرار مـه.حاتم، وسؽت  ي( قول أب743ل ابن طبد الفادي يف الؿحرر)ؼَ وكَ 

  ،وغقرهم ...كس ، وطبد اهلل بن طؿروأم شواهد لفذا الحديث ، من حديث طائشة ، وثَ قؾت) أحؿد(: 

ا ، ال تص   طن رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم ، وال يرتؼي بفا الحديث إلى التحسقن وكؾفا ضعقػة جد  َ

  طن التصحق !!فضًل 

والحسقن رضي اهلل طـفؿا  طق طن الحسن»ؾى اهلل طؾقه وسؾم هذا وقد وردت رواية فقفا أن الـبي ص 

 .، وهى ضعقػة كذلك« بؽبشقن كبشقن

كا    :(245( ومن صريؼه الضقاء يف الؿختارة)4531( ويف الؽبرى)4219)ائي يف الؿجتبىَس أخرجفا الـَّ  

جاج بن ن الَح ، ط-ؿانف  هو ابن صَ  -أحؿد بن حػص بن طبد اهلل قال: حدثـي أبي قال: حدثـي إبراهقم

 «.طق طـفؿا بؽبشقن كبشقن» :جاج، طن قتادة، طن طؽرمة، طن ابن طباس مرفوطًا بؾػظالَح 

 :ألمرين ة ضعقػرواية  يوه

 ول: الصواب اإلرسال ، كؿا سبق بقاكه .األ 

 األخقرة وهم، واهلل أطؾم . هففذ (كبشًا كبشًا) من لػظ بداًل  (كبشقن)بؾػظ  يوثاين: رُ األمر ال

ـا مصطػى بن العدوي حػظه اهلل حقن طرضت طؾقه خارصة الحديث:  الصواب فقه من حقث قال شقخ

 اإلسـاد اإلرسال، ومن حقث الؿتن )كبًشا كبًشا(، أما )كبشقن كبشقن( ففي وهم.

فاألصل أن  (كبشًا كبشًا)ا لرواية شاهًد  (طق طـفؿا بؽبشقن كبشقن)ا  أن كجعل رواية تـبقه: ال يص  أبًد 

 .ة لم تتعددالؼصة واحد

 أقول هذا ألين رأيت بعض الؿحؼؼقن صـع ذلك، فلحببت أن أكبه طؾى هذا الصـقع. 
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َ » :بريدة بـ الحصقب رضل اهلل طـف قال  ـْ ـ  طَ  7
ِ
ِدَكا َح ُكـَّا فِل اْلَجاِهؾِقَِّة إَِذا ُولَِد ٕ

ا َجاَء اهلُل بِاإِلْساَل  ،َذَبَح َشاًة َوَلَطَخ َرْأَسُف بَِدمَِفا ،مٌ ُغاَل   ِم ُكـَّا َكْذَبُح َشاًة َوَكْحؾُِؼ َفَؾؿَّ

 .(0)َرْأَسُف َوَكْؾَطُخُف بَِزْطَػَرانٍ 

مع الغالم »أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال:  ،رضل اهلل طـف أبل هريرة طــ 8 

 .(2)«طؼقؼة، فلهريؼقا طـف دًما، وأمقطقا طـف إذى

                                                      

( 64/ 3) الؿشؽل شرح ( والطحاوي يف 7594(والحاكم )2843أخرجه أبو داود)  :فقه ضعف (1)

 وغقرهم، من صريق الحسقن بن واقد، طن طبد اهلل بن ُبَري دة طن أبقه، مرفوًطا.

اكظر طون الؿعبود وحاشقة ابن الؼقم  . وفقه مؼال ،إسـاده طؾي بن الحسقن بن واقديف  :قال الؿـذري

(8 /33) . 

 -طق طن الحسن والحسن صؾى اهلل طؾقه وسؾم الذي فقه أن الـبي -وقد تؼدم يف حديث بريدة السابق

 الؽلُم طن الحسقن بن واقد،  وسؿاع طبد اهلل بن بريدة من أبقه.

يف الحسن بن واقد خاصة مع تػرده بفذا الحديث، والؽلم يف سؿاع طبد اهلل بن  قؾت ) أحؿد(: فالؽلم 

 بريدة من أبقه، وغرابة الؿتن. هذه ُأراها طؾًل ُيَعل بفا الحديث.

( 1236والبزار يف كشف األستار )(7593أخرجه الحاكم يف مستدركه): ــل من هذا الوجهُمــعَ  (2)

هذا حديث  :محؿد بن سقرين، طن أبي هريرة مرفوطًا به ، وقالكؾفم طن طبد اهلل بن الؿختار، طن 

(وقال 34)صلؾحاكم ويف معرفة طؾوم الحديث : صحق .الذهبيقال و .صحق  اإلسـاد ولم يخرجاه 

هذا حديث رواته كوفقون وبصريون مؿن ال يدلسون، ولقس ذلك من مذهبفم، ورواياتفم سؾقؿة،  بعده:

 وإن لم يذكروا السؿاع.

، ل بؿا أورده الدارقطـيعَ وإذا كظرت إلى هذا اإلسـاد رأيت أكه ضاهره السلمة ، غقر أكه مُ  :ؿد(قؾت )أح

( فؼال: هو حديث يرويه طبد اهلل بن الؿختار، طن محؿد بن 1452()127/ 8ل طـه يف طؾؾه )إذ ُسئِ 

 م فقه.هِ سقرين، طن أبي هريرة، طن الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم.  إكه وَ 

ختقاين، وهشام، وقتادة، ذلك ما رواه أصحاب ابن سقرين الحػاظ طـه، مـفم: أيوب السَّ والصحق  من 

وغقرهم، طن محؿد بن سقرين، طن سؾؿان بن طامر الضبي، طن الـبي صؾى اهلل طؾقه  ...تققويحقى بن طَ 

  وسؾم .
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 :ثاز عَ الصحابٛ ٔالتابعنياآل
 ًٓ  :رضل اهلل طـفؿ الصحابة  -أو

َفَلْهِريُؼقا َطـُْف   ،ِم َطِؼقَؼُتفُ َمَع اْلُغاَل » قال:  طـفرضل اهلل  ـ طـ سؾؿان بـ طامر 0 

 .(0)«ا، َوَأمِقُطقا َطـُْف إََذىَدمً 

ـة طـ الغالم شاتان الس  » قالت: رضل اهلل طـفا طائشة أم الؿممـقـ ـ  طـ 2

 .(2«)ئتان، وطـ الجارية شاةؽافِ مُ 

                                                                                                                                                        

طن أبي هريرة، د به طبد اهلل بن الؿختار  طـه رَّ ػَ تَ : (254/ 5أصراف الغرائب واألفراد )يف وقال 

 والؿحػوظ طن سؾؿان بن طامر الضبي. 

فالحديث مشفور ومعروف  من رواية األثبات من مسـد سؾؿان ، فروايته من مسـد أبي  :قؾت )أحؿد(

 .ن الدارقطـي رحؿه اهللقَّ م كؿا بَ ه  هريرة مـتؼدة ووَ 

 ه كظر.فق (صحق  اإلسـاد ولم يخرجاه: ) –رحؿه اهلل –وبفذا تعرف أن قول الحاكم  

طن  أيوب  ،(طن حؿاد بن زيد4/214أحؿد يف الؿسـد)و( 5471أخرجه البخاري ) صحق : (1)

وأخرجه أحؿد يف  .ورواه يزيد بن إبراهقم :( فؼال5471أخرجه البخاري معؾؼًا ) .ختقاينالسَّ 

ثلثتفم وغقرهم طن  محؿد بن سقرين، حدثـا سؾؿان بن طامر  .( طن يوكس بن طبقد4/18الؿسـد)

 ضبي قوله موقوفًا طؾقه.ال

ثـا طبدة بن سؾقؿان،  :(24247أخرجه  ابن أبي شقبة يف مصـػه) من قول طائشة: بطريؼقه صحق  (2)

فؼد : ورجاله ثؼات، غقر أن سؿاع ططاء من طائشة فقه كظر .طن طبد الؿؾك، طن ططاء، طن طائشة به

صويؾة : ورواية  ططاء طن طائشة ال روى األثرم طن أحؿد ما يدل طؾى أكه كان يدلس ، فؼال ىف قصة 

 .(7/243اكظر التفذيب) . حتج بفا إال أن يؼول : سؿعُت يُ 

من صريق حػصة بـت طبد الرحؿن بن أبي بؽر،  (7956 أخرجه طبد الرزاق يف مصـػه) ،خرآوله صريق  

 .«طؾى الغلم شاتان، وطؾى الجارية شاة»كاكت طؿتي طائشة تؼول:  :قالت

دخؾت أكا وابن )طبد الرزاق: كا  ابن جريج قال: أخبركا يوسف بن ماهك قال:  صحق . قال  وسـده

 (....ؽة طؾى حػصة بـت طبد الرحؿن بن أبي بؽرق  ؾَ مُ 
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ان ، وطـ الجارية طـ الغالم شات ، قال :رضل اهلل طـفؿاطـ ابـ طباس ـ  3

 .(0)شاة

لؿ يؽـ يسللف أحد مـ أهؾف طؼقؼة إٓ » رضل اهلل طـفؿا طبد اهلل بـ طؿروـ 4

 .(2)«أططاه إياها، وكان يعؼ طـ ولده بشاة شاة طـ الذكقر واإلكاث

 .(3«)ئتان، وطـ الجارية شاةؽافِ طـ الغالم شاتان مُ » :قال  ططاء بـ أبل رباح

  .(4)« تان ، وطـ الجارية شاةئؽافِ ؼة شاتان مُ يف العؼق» طـ مجاهد  قال :

 الؿذاهب:أصحاب لقؽ أققال إو

 ًٓ  :ةالؿالؽق-أو

 ،عؼ طـ ولده بشاة شاةـ طؼ فنكؿا يَ إمر طـدكا يف العؼقؼة أن: مَ  قال مالؽ:

ستحب العؿؾ هبا، وهل مـ الذكقر واإلكاث، ولقست العؼقؼة بقاجبة، ولؽـفا يُ 

 .(5الـاس طـدكا)ل طؾقف زَ إمر الذي لؿ يَ 

                                                      

محؿد بن -لق  َض حدثـا ابن فُ :(24726أخرجه ابن أبي شقبة يف مصـػه) قابل لؾتحسقن بطريؼقه: (1)

 ضعقف. ي،زياد الؼرش يوفقه يزيد بن أب .اس، طن يزيد ، طن ططاء ، طن ابن طب -ل بن غزوانق  َض فُ 

م، طن سعقد بن ق  ثَ طن ابن جريج، طن طبد اهلل بن طثؿان بن ُخ  :( 7957وأخرجه طبد الرزاق يف مصـػه)

 جبقر، طن ابن طباس. فقه ابن جريج مدلس وقد طـعن .

 ن ابن طؿر.( مالك طن كافع ط4طبد الباقي) /ط  (الؿوصل)أخرجه مالك يف  صحق  طن ابن طؿر: (2)

 .سؿعت ططاءل، وَ غ  ثـا مالك بن مِ : ( 24)  أخرجه بؽر بن بؽار يف جزئه صحق  من قول ططاء: (3)

حدثـا شفاب بن محؿد  :(24728أخرجه  ابن أبي شقبة يف مصـػه )  َمن لم أجد له ترجؿة: فقه (4)

  ان ، وطن الجارية شاة.تئالغاضري ، طن طثؿان بن األسود ، طن مجاهد  قال : يف العؼقؼة شاتان مؽاف

 شفاب لم أجد له ترجؿة.و

 (.542/ 2طبد الباقي ) /ت (موصل مالك) (5)
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ولقست بقاجبة وٓ  ،ل مـ طؿؾ الؿسؾؿقـزَ لؿ تَ  ،والعؼقؼة مستحبة  :أيًضا وقال

ؼ طـ حسـ وحسقـ ابـل فاصؿة ستحب العؿؾ هبا، وقد طُ ولؽـ يُ  ،ـة ٓزمةُس 

 (.0)-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -بـت رسقل اهلل 

 .(2ـة مستحبة)والعؼقؼة ُس  قال الؼقرواين:

ومعـاها: الذبح طـ الؿقلقد يقم  .ـة مرغقب فقفالعؼقؼة ُس ا قال ابن طبد البر:

 .(3سابعف )

إلك أهنا واجبة.  -مـفؿ الظاهرية -فلما حؽؿفا فذهبت صائػة قال ابـ رشد:

 .ـةا وٓ ُس ـة. وذهب أبق حـقػة إلك أهنا لقست فرًض وذهب الجؿفقر إلك أهنا ُس 

 .(4): إن تحصقؾ مذهبف أهنا طـده تطقعوقد ققؾ

 الشافعقة -اثاكقً  

وقال أبق حـقػة رضل اهلل طـف: بدطة. وقال  .ـةالعؼقؼة طـدكا ُس  ـل:يْ قَ قال الجُ 

رجؾ  :أفرط يف العؼقؼة رجالن )داود: هل واجبة. قال الشافعل رضل اهلل طـف: 

غقر داود: فنن داود كان  ولعؾف أراد رجاًل  (ورجؾ قال: إهنا واجبة .قال: إهنا بدطة

 .(5)بعد الشافعل

                                                      

 (.554/ 1الؿدوكة ) (1)

 (.1/82الرسالة) (2)

 (.425/ 1الؽايف يف فؼه أهل الؿديـة ) (3)

 (.14/ 3بداية الؿجتفد) (4)

 (.245/ 18كفاية الؿطؾب يف دراية الؿذهب ) 5))
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عؼ الرجؾ طـ الؿقلقد يقم القٓدة وهق أن يَ  ،ستحب العؼقؼةتُ و :ل الؿاورديقا 

وإن  .سؾؽ هبا مسؾؽ الضحاياويُ  ،ةجاري توشاة إن كاك ،امً البشاتقـ إن كان غ

 .(0)كسر طظؿفا هؽرَ ويُ  ،ؽرهك جبفة الؿقلقد بدمفا جاز ولؿ يُ ؾَ صَ 

 .(2ذبح طـ الؿقلقد )وهق ما يُ  ،ـةالعؼقؼة ُس  قال الشقرازي:

 الحـابؾة -ثالُثا

ـِ   قال ابـ قدامة: ـِ  َواْلَعِؼقَؼُة ُسـٌَّة، َط  .(3اْلَجاِرَيِة َشاٌة ) اْلُغاَلِم َشاَتاِن، َوَط

 .(4)ولقست بقاجبة ،ـةفالعؼقؼة ُس  قال ابـ الؿـذر:

أجؿعقا طؾك أن العؼقؼة مشروطة، إٓ أبا حـقػة فنكف قال: هل غقر  رة:قْ بَ قال ابـ هُ  

 مشروطة.

وطـ أحؿد . فؼال مالؽ والشافعل: هل غقر واجبة :ؿ اختؾػقا يف وجقهباث

واختارها طبد العزيز يف التـبقف، وأبق إسحاق  .إحداهؿا: واجبة :روايتان

 .(5)وهل الؿشفقرة طـد أصحابف .وإخرى: مسـقكة .الربمؽل

 ؾخصًا أققال العؾؿاء يف حؽؿ العؼقؼة :قال ابـ الؼقؿ م

طقن العؼقؼة دَ أدركت الـاس وما يَ  :قك بـ سعقد إكصاريوقال يح :الؽقال م

  .ةطـ الغالم والجاري

                                                      

 (.1/185اإلقـاع) (1)

 (.438/ 1(  الؿفذب يف فؼه اإلمام الشافعي)2)

 (.458/ 9( الؿغـي )3)

 (.379/ 1اإلقـاع ) (4)

 (.344/ 1اختلف األئؿة العؾؿاء ) (5)
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يستعؿؾف  ،اا وحديثً يؿً وذلؽ أمر معؿقل بف بالحجاز قد :ذرقال ابـ الؿـو

 .دهؿي ٓ اختالف فقف طـلذر مالؽ أكف إمر اكَ وذَ  .اءالعؾؿ

طؿر وطائشة أم طبد اهلل بـ طباس وطبد اهلل بـ  :ةومؿـ كان يرى العؼقؼ :قال 

 .قـالؿممـ

وطـ ُبَرْيدة  ،ورويـا ذلؽ طـ فاصؿة بـت رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

ْهري الز  ؿ بـ محؿد وطروة بـ الزبقر وططاء بـ أبل رباح وسؼاالإسؾؿل و

 .ادكَ وأبل الز  

وأحؿد وإسحاق وأبق  ،والشافعل وأصحابف ،وبف قال مالؽ وأهؾ الؿديـة 

قل اهلل ـة رسمتبعقـ يف ذلؽ ُس  ،عؾؿؽثر طددهؿ مـ أهؾ الة يَ وجؿاط ...ثقر

  .سؾؿصؾك اهلل طؾقف و

 .ال طـفدَ ـ طَ ا مَ ولؿ َيضره ،ـة وجب الؼقل هباوإذا ثبَتت الس  

وخالػقا يف ذلؽ إخبار  ،ـةة ُس وأكؽر أصحاب الرأي أن تؽقن العؼقؼ :قال 

ـف ذلؽ ط وطؿـ ُرِوي وطـ أصحابف ،الؽائـة طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 .(0)عقـمـ التاب

 ،عؾؿفلما أهؾ الحديث قاصبة وفؼفاؤهؿ وجؿفقر أهؾ ال :وقال رحؿف اهلل

 .(2سؾؿ)ـة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وهل مـ ُس  :قافؼال

                                                      

 (.1/36تحػة الؿودود  بلحؽام الؿولود ) (1)

 (.1/38) السابق (2)
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اإلشارة إلك أن  (وإن لؿ يعؼ طـف) :ويستػاد مـ ققلف :قال الحافظ ابـ حجر

  .هل بدطة :قال أحدهؿا :ط فقفا رجالنأفر) :قال الشافعل .العؼقؼة ٓ تجب

  .وأشار بؼائؾ القجقب إلك الؾقث بـ سعد (.واجبة :وأخر قال

لعؾ الشافعل أراد غقر ) :فؼال ،عرف إمام الحرمقـ القجقب إٓ طـ داودولؿ يَ 

بؾ هق أمر  ،هـا معـك (لعؾـ)عؼب بلكف لقس لوتُ  (إكؿا كان بعده ٕن داود  ،داود

  .ل مات ولداود أربع سـقـفنن الشافع :محؼؼ

ؼؾ طـف والذي كُ  .وهل رواية طـ أحؿد ،كادا طـ أبل الز  وقد جاء القجقب أيًض 

 .أبق حـقػة -هنا بدطةإ

وخالػقا يف ذلؽ أثار  ،ـةأكؽر أصحاب الرأي أن تؽقن ُس  :بـ الؿـذراقال  

  .الثابتة

ـ رجؾ مـ بـل ط ،طـ زيد  بـ أسؾؿ (الؿقصل)واستدل بعضفؿ بؿا رواه مالؽ يف 

ب حِ ٓ أُ » :فؼال ،سئؾ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ العؼقؼة :طـ أبقف ،رةؿْ َض 

 .«فؾقػعؾ ،ـسؽ طـفب أن يَ َح د لف ولد فلَ لِ ـ وُ مَ » :وقال ،ه آسؿرِ كلكف كَ  «العؼقق

طـ رجؾ مـ بـل  ،طـ زيد بـ أسؾؿ ،طـ سػقان ،ويف رواية سعقد بـ مـصقر 

 ،سلل طـ العؼقؼةسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يُ سؿعت ر) :طـ طؿف ،رةؿْ َض 

 .رهكَ فذَ  (...وهق طؾك الؿـرب بعرفة

 ،أخرجف أبق داود .دهولف شاهد مـ حديث طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ َج  

 .ى أحد الحديثقـ بأخرقَّ ؼَ ويُ 

 .ا إٓ طـ هذيـٓ أطؾؿف مرفقطً  :قال أبق طؿر 
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جة فقف لـػل وٓ ُح  .حديث أبل سعقدوقد أخرجف البزار وأبق الشقخ مـ  :قؾت 

لك أن وْ وإكؿا غايتف أن يمخذ مـف أن إَ  ،ثبتفار الحديث يُ بؾ آِخ  ،مشروطقتفا

بـ أبل الدم طـ بعض اوقد كؼؾف  .وأن ٓ تسؿك طؼقؼة ،سقؽة أو ذبقحةك كَ سؿَّ تُ 

  .ؿةتَ كؿا يف تسؿقة العشاء طَ  :قال ،إصحاب

أخرجف  «خ إضحك كؾ ذبحَس كَ » :وادطك محؿد بـ الحسـ كسخفا بحديث

 .ويف سـده ضعػ .الدارقطـل مـ حديث طؾل

ثبت أهنا كاكت واجبة وطؾك تؼدير أن يَ  .بتعؼَّ فؿُ  ،بـ طبد الرب ورودهاوأما كػل  

جة فقف ُح  فال ،فقبؼك آستحباب كؿا جاء يف صقم طاشقراء ،خ وجقهباِس ثؿ كُ 

 .(0)ا لؿـ كػك مشروطقتفاأيًض 

 :ائؿةالؾجـة الد وقالت

تجزئ كؾ مـفؿا أضحقة، وطـ الجارية  ،طـ الغالم شاتان ،ـة ممكدةالعؼقؼة ُس 

 .وإذا أخرها طـ السابع جاز ذبحفا يف أي وقت .ذبح يقم السابعوتُ  .شاة واحدة

 (.2وٓ يلثؿ يف تلخقرها، وإفضؾ تؼديؿفا ما أمؽـ)

خ َس كَ »يث: بعد ذكره لحد -رحؿف اهلل-إلباين  كاصر الشقخث د  حَ الؿُ قال 

 وتضعقػف لف: «إضحك كؾ ذبح

ـة ا مـ هذه إمة طـ ُس ا غػقرً ف جؿ  رَ ـ آثار هذا الحديث السقئة أكف َص ومِ 

صحقحة مشفقرة، أٓ وهل العؼقؼة، وهل الذبح طـ الؿقلقد يف الققم السابع، 

  .ن وطـ إكثك شاة واحدةاطـ الغالم شات

                                                      

 (.588/ 9فت  الباري) (1)

 (.4861( رقم )439/ 11فتاوى الؾجـة الدائؿة ) (2)
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قدود يف أحؽام ؿتحػة ال)كتاب  ع يفراَج وقد جاء يف ذلؽ أحاديث كثقرة تُ 

وهق ققلف صؾك اهلل  ،مة ابـ الؼقؿ، أجتزئ هـا بنيراد واحد مـفاالَّ لؾعَ  (الؿقلقد

( 486/  9. رواه البخاري )«ا، فلهريؼقا طـف دمً ةمع الغالم طؼقؼ»طؾقف وسؾؿ: 

 ا.مـ حديث سؾؿان بـ طامر الضبل مرفقطً  ،وغقره

حتك ٓ تؽاد تسؿع  ،وغقره مؿا يف الباب لؼد ُتَرك العؿؾ هبذا الحديث الصحقح

يؼقم هبذه  -دع غقرهؿ  -ا مـ أهؾ العؾؿ والػضؾ يف هذه البالد وغقرها أن أحدً 

 ـة! الس  

 ًٓ لربؿا هاكت  ،ا مـ الســ إخرى كؿا أهؿؾقا كثقرً ولق أهنؿ تركقها إهؿا

حديث ا لؿشروطقتفا! ٓ لشلء إٓ لفذا الولؽـ بعضفؿ تركفا إكؽارً  !الؿصقبة

 القاهل! فؼد استدل بف بعض الحـػقة طؾك كسخ مشروطقة العؼقؼة!

فنلك اهلل الؿشتؽك مـ غػؾة الـاس طـ إحاديث الصحقحة، وتؿسؽفؿ  

 .(0بإحاديث القاهقة والضعقػة )

 :-حػظف  اهلل -العدوي بـ  كث مصطػد  حَ مة  الؿُ الَّ العَ وسئؾ شقخـا 

 لفا؟ ع الدطقةرَ ْش وهؾ تُ  ؟ما حؽؿ العؼقؼة

 :الجقاب

رجؾ  :أفرط فقفا رجالن) قال اإلمام الشافعل رحؿف اهلل تعالك يف شلن العؼقؼة: 

 .(قال بقجقهبا، ورجؾ قال ببدطقتفا

 .(2ـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ)ـة طوالصقاب أهنا ُس 

                                                      

 (.345/ 2سؾسؾة األحاديث الضعقػة ) (1)

 ا.( بترققم الشامؾة آلق  24/ 2سؾسؾة التػسقر) (2)
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  .العؼقؼة واجبة أنب هذا الرأي إلك اذهب أصح الكٕه الجاٌ٘:

ورواية طـ  ، وابـ حزم ، داود الظاهري، والؾقثو الحسـ البصري،  وهق ققل

 .أحؿد بـ حـبؾ

 :أدلتفؿ وأققالفؿلقؽ إو

صؾك اهلل طؾقف  -أن رسقل اهلل  ،رضل اهلل طـف ـ طـ سؾؿان بـ طامر الضبل0

 .(0«)ا، وأمقطقا طـف إذىفلهريؼقا طـف دمً  ،يف الغالم طؼقؼة»قال:  -وسؾؿ 

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -أن رسقل اهلل  ،طـفا ة رضل اهللزاطقز الخُ رْ م كُ ـ طـ أُ 2

 .(2«)وطـ الجارية شاة ،تانئؽافِ طـ الغالم شاتان مُ »قال: 

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -طـ رسقل اهلل  ،رضل اهلل طـف بدُ ـْ رة بـ ُج ؿُ طـ َس ـ  3

« كسؿَّ ويُ  ،حؾؼ رأسفويُ  ،ذبح طـف يقم سابعفتُ  ،كؾ غالم مرهتـ بعؼقؼتف»قال: 

(3). 

 ،دخؾ طؾك حػصة بـت طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر ؽ أكفاهَ يقسػ بـ مَ  ـوطـ 4

ؽ؟ ابـِ  طـا زورً َج   طؼؼِت الَّ فؼؾت لفا: هَ  ،الدت لؾؿـذر بـ الزبقر غالمً وقد وَ 

كاكت طؿتل طائشة تؼقل: طؾك الغالم شاتان، وطؾك الجارية  !قالت: معاذ اهلل

 .(4شاة)

                                                      

 تؼدم تخريجه. صحق : (1)

 تؼدم تخريجه. صرقه ضعقػة : (2)

 تؼدم تخريجه . صحق  : (3)

ك ريج قال: أخبركا يوسف بن ماهَ كا ابن ُج  :(7956أخرجه طبد الرزاق يف مصـػه) سـده حسن:  (4)

 .(ؽة طؾى حػصة بـت طبد الرحؿن بن أبي بؽر ...ق  ؾَ ؾت أكا وابن مُ دخ)قال: 
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  .شاتان، وطـ الجارية شاة طـ الغالم :رضل اهلل طـفؿا ـ طـ ابـ طباس 5

 .(0وهق ققل ططاء بـ أبل رباح)

 يقم الؼقامة كؿاضقن طؾك العؼقؼة رَ عْ الـاس يُ  إنَّ » دة، طـ أبقف قال:يْ رَ طـ ابـ بُ ـ 6

قال صالح: فؼؾت ٓبـ بريدة: ما العؼقؼة؟ « ضقن طؾك الصؾقات الخؿسرَ عْ يُ 

 .(2)«ؼ طـفعَ قد يف اإلسالم يـبغل أن يُ الؿقل»قال: 

ؾ لف طـ ققتف َض ر اإلكسان طؾقفا إذا فَ بَ جْ يُ  ،العؼقؼة فرض واجبال ابـ حزم :ق

بعد أن يؽقن يؼع طؾقف  ،اا أو مقتً ذبح طـ كؾ مقلقد يقلد لف حق  مؼدارها. وهق أن يَ 

 .(3)وإن كان أكثك فشاة واحدة ،فشاتان اإن كان ذكرً  ،اسؿ غالم أو اسؿ جارية

                                                      

 تؼدم تخريجه. (1)

ا، ومتـه مـؽر ضعقفسـده  (2) كا يعؾى بن  كا محؿد بن إسحاق،  :(45 أخرجه الروياين يف )مسـده :جد 

 به.  ،د، كا صال  بن حقان، طن ابن بريدة، طن أبقهق  بَ طُ 

 ،دق  بَ ثـا يعؾى بن طُ  ،سحاق بن راهويهإقال   :(54ص  ،د بلحؽام الؿولودوقال ابن الؼقم يف )تحػة الؿودو

 به. ،ثـا صال  بن حبان طن ابن بريدة طن أبقه :قال

 ،(2851كؿا يف التؼريب) الحديث ضعقف  ،فقه صال  :وهذا إسـاد ضعقف

ا! فؼد وقال ابن حبان :  .عقنمَ ػه أبو داود ، وابن عَّ وَض  .قال البخاري : فقه كظر ويـبغي أن ُيَضعَّف جد 

:  يوقال الدارقطـ .طن الثؼات أشقاء ال تشبه حديث األثبات ، ال يعجبـى االحتجاج به إذا اكػرد يرويَ 

 .( 386/  4اكظر تفذيب التفذيب)  .يلقس بالؼو

  ( بدون إسـاد !!237/ 6لقه ابن حزم يف الؿحؾى باآلثار )إوقد أشار 

 تؿسك به من قال بوجوب العؼقؼة. آخر يَ وهذا لو ثبت لؽان قواًل  :(594/ 9)  قال الحافظ يف الػت  

 لم يثبت كؿا تبقن. :(آل  رجب قؾت )أحؿد 

 .(234/ 6الؿحؾى باآلثار ) (3)
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مـفؿ داود بـ  ،ار إلك أن العؼقؼة واجبة فرًض ذهب أهؾ الظاه :قال ابـ طبد الرب

 .طؾل وغقره

وكان  .ؾفاعَ ر هبا وفَ مَ واحتجقا لقجقهبا بلن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أَ  

ضقن يقم الؼقامة طؾك رَ عْ الـاس يُ ) :ففا بالصالة فؼالبَّ دة إسؾؿل يقجبفا وَش يْ رَ بُ 

 .(ضقن طؾك الصؾقات الخؿسرَ عْ العؼقؼة كؿا يُ 

ؼ عَ فنن لؿ يُ  ،ن الحسـ البصري يذهب إلك أهنا واجبة طـ الغالم يقم سابعفوكا 

  .ؼ طـ كػسفطـف طَ 

فنن لؿ تتفقل  ،ؼ طـ الؿقلقد يف أيام سابعف يف أيفا شاءعَ يُ  :وقال الؾقث بـ سعد

ؼ طـف عَ ولقس بقاجب أن يُ  ،ؼ طـف بعد ذلؽعَ لفؿ العؼقؼة يف سابعف فال بلس أن يُ 

 .(0ن الؾقث يذهب إلك أهنا واجبة يف السبعة إيام)وكا .بعد سبعة أيام

العزيز يف واختارها طبد .إحداهؿا: واجبة :وطـ أحؿد روايتان رة:قْ بَ قال ابـ هُ 

وهل الؿشفقرة طـد  ،مسـقكة وإخرى: .التـبقف، وأبق إسحاق الربمؽل

 .(2)أصحابف

دة أن الـاس يْ رَ ي طـ بُ وِ وقال الحسـ وداود: هل واجبة. ورُ  قال ابـ قدامة:

 .(3ضقن طؾك الصؾقات الخؿس)رَ عْ ضقن طؾقفا كؿا يُ رَ عْ يُ 

 .اختاره أبق بؽر وأبق إسحاق الربمؽل وأبق القفاء .وطـف: واجبة قال ابـ مػؾح:

 .(0)وداود وقالف الحسـ

                                                      

 (.311/ 4التؿفقد) (1)

 (.344/ 1اختلف األئؿة العؾؿاء ) (2)

 (.459/ 9الؿغـي ) (3)
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هل  :قال أحدهؿا :أفرط فقفا رجالن) :قال الشافعل :ابـ حجرقال الحافظ 

ولؿ  .ار بؼائؾ القجقب إلك الؾقث بـ سعدوأش (واجبة :ر قالوأَخ  .بدطة

 ،لعؾ الشافعل أراد غقر داود) :فؼال ،عرف إمام الحرمقـ القجقب إٓ طـ داوديَ 

فنن  :بؾ هق أمر محؼؼ ،هـا معـك (لعؾـ)ؼب بلكف لقس لعُ وتُ  (إكؿا كان بعده

وهل  ،ادكَ ا طـ أبل الز  وقد جاء القجقب أيًض  .الشافعل مات ولداود أربع سـقـ

 .(2اية طـ أحؿد)رو

 ،ؽ بؿػفقمف الحسـ وقتادةسَّ ؿَ تَ  () مع الغالم طؼقؼة() قال الحافظ ابـ حجر:

ؼ عَ يُ ) :الجؿفقر فؼالقا اوخالػفؿ (ؼ طـ الجاريةعَ ؼ طـ الصبل وٓ يُ عَ يُ ) :فؼآ

بعد وسلذكرها  ،حة بذكر الجاريةصر  وحجتفؿ إحاديث الؿُ  (اطـ الجارية أيًض 

 .(3) هذا

 

                                                                                                                                                        

 (.144/ 6الػروع وتصحق  الػروع ) (1)

 .(9/588فت  الباري) (2)

 (.592/ 9) السابق (3)
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 .العؼقؼة َسـٓ تُ  :الحالكٕه الج

 فقؿا بقـفؿ طؾك أققال: واختؾػ أصحاب هذا الرأي 

 .وهق ققل إحـاف. ، أو مؽروهة إهنا مـسقخة، أو مباحة :ققل يؼقل -

البصري  وهق ققل الحسـ. ر دون إكثككَ إهنا طؾك الذَّ  :يؼقلوققل  -

 .وقتادة

 أدلتفؿ:

خ َس كَ : » ك اهلل طؾقف وسؾؿقال رسقل اهلل صؾ قال:رضل اهلل طـف ـ طـ طؾل   0 

غسؾ ،  مـ الجـابة كؾَّ  سُؾ صقم ، والغُ  رمضان كؾَّ  ذبح ، وصقمُ  إضحك كؾ  

 .(0)«صدقة كؾَّ  والزكاةُ 

 ٓ يصح طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ . ابلكف ضعقػ جد   ف  ـوأجقب ط

                                                      

من  ا،( وغقرهؿ19419( والبقفؼي يف الؽبرى )4747أخرجه الدارقطـي يف ســه ) ا:ضعقف جد  ( 1)

ب سقَّ والؿُ  .، طن طامر، طن مسروق، طن طؾي مرفوطًا به بتِ ؽ  د الؿُ ق  بَ طُ ريك ، كا ب بن َش سقَّ الؿُ صريق 

 .متروك الحديث

الحارث بن كبفان ، كا طتبة بن يؼظان ، طن الشعبي ، طن طؾي يق (من صر4746) الدارقطـيأخرجه و 

 .به ،مرفوطًا

 :ا، فقه طؾتان وهذا إسـاد ضعقف جد   

 .الحارث متروك الحديثاألولى: 

     .طتبة ضعقف الحديثالثاكقة: 
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ب حِ ٓ يُ »فؼال:  ،ؾ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ العؼقؼةئِ ُس ـ حديث : 2

ؽ طـف ُس ـْ ب أن يَ َح د لف ولد فلَ لِ ـ وُ مَ »وقال:  .ه آسؿرِ كلكف كَ «. اهلل العؼقق

 .(0)«طـ الغالم شاتان مؽافئتان، وطـ الجارية شاة ،ؽـُس فؾقَ 

ت فؾقس فقف كراهقة العؼقؼة ، إكؿا بَ ولق ثَ  .ثبتؾ ٓ يَ وأجقب  بلكف حديث ُمعَ 

 سقؽة ٓ طؼقؼة .كَ كراهقة آسؿ ، واستحباب أن يطؾؼ طؾقفا 

إن »قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  قال:رضل اهلل طـف  ـ طـ أبل هريرة3

 :أو -ؼقافعُ  -، (تذبح) :أو -ا، وٓ تعؼ طـ الجاريةالقفقد تعؼ طـ الغالم كبًش 

 .(2)«اطـ الغالم كبشقـ، وطـ الجارية كبًش  -اذبحقا

سقل اهلل،  صؾك اهلل طؾقف ر ،  ٓ يصح طـ  ابلكف حديث ضعقػ جد    وأجقب

 .وسؾؿ

                                                      

 سبق تخريجه يف أول البحث. ُمعل: (1)

كشف و(،8857)  (و البزار يف مسـده69عقال)أخرجه ابن أبي الدكقا يف الـػؼة طؾى ال ا:ضعقف جد   (2)

 (،كؾفم وغقرهم من صرق طن 8259ب اإليؿان)عَ (ويف ُش 19764(والبقفؼي يف الؽبرى)1233األستار)

 .به ،هريرة مرفوطًا يطن أب ،طن طبد الرحؿن األطرج ،طن أبقه ،ؿقمسالم بن تَ 

 :ا ، فقه طؾتانوهذا إسـاد ضعقف جد   

 .جفول العقنم ،سالم بن تؿقم األولى: 

 مجفول العقن  كذلك. ،ه تؿقموأب :الثاكقة 

روى طن األطرج طن أبي هريرة إال من هذا الوجه بفذا قال البزار طؼبه: وهذا الحديث ال كعؾؿه يُ 

 .اإلسـاد

ن رواه البزار من رواية أبي حػص الشاطر طن أبقه، ولم أجد مَ : (58/ 4ع الزوائد )ؿَ ج  قال الفقثؿي يف مَ  

 ترجؿفؿا.
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قالت فاصؿة: يا رسقل اهلل، أٓ أطؼ طـ ابـل  قال: رضل اهلل طـف طـ أبل رافعـ  4

مـ  أواقل ٓ، ولؽـ احؾؼل رأسف وتصدقل بقزكف طؾك الؿساكقـ»ا؟ قال: دمً 

 .(0)«-فضة :أو -قرِ وَ 

 لقؽ أققالفؿ :إو

 إحـاف :

 ،ؾفا الؿسؾؿقن يف أول اإلسالمعَ ثؿ فَ  ،ؾقةالعؼقؼة كاكت يف الجاه :قال الؽاساين

 .(2)ـ شاء لؿ يػعؾؾ ومَ عَ ـ شاء فَ فؿَ  ،خفا ذبح إضحقةَس فـَ 

 .ذبح طـ الؿقلقد يقم أسبقطفوالعؼقؼة: الذبقحة التل تُ  ثؿ قال رحؿف اهلل: 

 -رضل اهلل طـفا  -ي طـ سقدتـا طائشة وِ فـا اكتساخ هذه الدماء بؿا رُ رَ وإكؿا طَ  

خت إضحقة كؾ ذبح َس وكَ  ،خ صقم رمضان كؾ صقم كان قبؾفَس ت: كَ أهنا قال

والظاهر أهنا قالت ذلؽ  .ؾ الجـابة كؾ غسؾ كان قبؾفْس خ غُ َس وكَ  ،كان قبؾفا

ك درَ ٕن اكتساخ الحؽؿ مؿا ٓ يُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ا مـ رسقل اهلل سؿاطً 

 بآجتفاد.

                                                      

( وابن أبي 24235( وابن أبي شقبة يف مصـػه )392، 6/394) أخرجه أحؿد يف الؿسـدضعقف:  (1)

( 3/34/2577  و 918،  311/917/ 1( والطبراين يف )الؽبقر(  )53الدكقا يف الـػؼة طؾى العقال)

قن، قل، طن طؾي بن حسؼِ من صرق طن طبد اهلل بن محؿد بن طَ  ،وغقرهم (19299والبقفؼي يف الؽبرى)

 ا قال لفا رسول اهلل... الحديث.لدت فاصؿة حسـً طن أبي رافع قال: لؿا وَ 

 .(484/ 2( ، والؿقزان )6/15اكظر التفذيب) .ضعقف الحديث ،ؼقلوهذا إسـاد ضعقف، فقه ابن طَ 

وقد قال اإلمام أحؿد يف  .وأما حديث أبي رافع فل يص  (:46ص ،تحػة الؿودود يف ) قال ابن الؼقم : 

 عبل بفا.ال يُ  ،لقست بشيء :ضة ألحاديث العؼقؼةعارِ حاديث الؿُ هذه األ

 ؼقل وهو إن ص  فؽلكه أراد أن يتولى العؼقؼة طـفؿا بـػسه كؿا رويـاه.قال البقفؼي :  تػرد به ابن طَ 

 (.69/ 5بدائع الصـائع ) (2)
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 . -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -اهلل ا إلك رسقل ومـفؿ مـ روى هذا الحديث مرفقطً 

 .خت الزكاة كؾ صدقة كاكت قبؾفاَس وكَ 

أأشػؼتؿ أن تؼدمقا بقـ يدي كجقاكؿ } :وكذا قال أهؾ التلويؾ يف ققلف طز شلكف 

 {صدقات فنذ لؿ تػعؾقا وتاب اهلل طؾقؽؿ فلققؿقا الصالة وآتقا الزكاة

 -لـجقى مع رسقل اهلل روا بف مـ تؼديؿ الصدقة طؾك امِ [ إن ما أُ 03]الؿجادلة: 

 [ .03]الؿجادلة:  {وآتقا الزكاة} :خ بؼقلف جؾ شلكفِس كُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

وهذا  (ـ شاء لؿ يػعؾؾ ومَ عَ ـ شاء فَ فؿَ ) :يف العؼقؼة -رحؿف اهلل  -ر محؿد كَ وذَ 

 .ـةؿـع كقكف ُس فقُ  ،يشقر إلك اإلباحة

وأكف إشارة  (م وٓ طـ الجاريةؼ طـ الغالعَ وٓ يُ (: )الجامع الصغقر )ر يف كَ وذَ  

 ،خ الػضؾ ٓ يبؼك إٓ الؽراهةِس ومتك كُ  ،إلك الؽراهة: ٕن العؼقؼة كاكت فضاًل 

خت ِس فنذا كُ  ،بخالف الصقم والصدقة فنهنؿا كاكا مـ الػرائض ٓ مـ الػضائؾ

 .مـفؿا الػرضقة يجقز التـػؾ هبؿا

  .م شاتان وطـ الجارية شاةطـ الغال ،ـةالعؼقؼة ُس  :-رحؿف اهلل  -وقال الشافعل 

طؼ طـ الحسـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -وي أن رسقل اهلل واحتج بؿا رُ  

  .كبشًا كبشًا -رضل اهلل طـفؿا  -والحسقـ 

رضل اهلل  - بدم إضحقة بحديث سقدتـا طائشة ختِس إهنا كاكت ثؿ كُ  :وإكا كؼقل

خت إضحقة َس قال: كَ  أكف -رضل اهلل طـف  -ي طـ سقدكا طؾل وِ وكذا رُ  .-طـفا 

صؾك اهلل  -أن رسقل اهلل ي وِ ورُ  .تقرةوالعؼقؼة كاكت قبؾفا كالعَ  .كؾ دم كان قبؾفا

ـ شاء إن اهلل تعالك ٓ يحب العؼقق: مَ »فؼال:  ،سئؾ طـ العؼقؼة -طؾقف وسؾؿ 

 -ـة: ٕكف وهذا يـػل كقن العؼقؼة ُس « طـ الغالم شاتقـ وطـ الجارية شاة ،فؾقعؼ
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واهلل طز شلكف  .وهذا أمارة اإلباحة ،ؼ العؼ بالؿشقئةؾَّ طَ  -ة والسالم طؾقف الصال

 .(0)أطؾؿ

 وذلؽ لؼؾة طؾؿف  :ؾفا أبق حـقػة مـ أمر الجاهؾقةعَ وَج   قال ابـ قدامة:

 .(2)ومعرفتف بإخبار

تحبة، خالفًا لؼقل أبل العؼقؼة مس الؼاضل طبد القهاب بـ كصر الؿالؽل:قال  

 .(3ا بدطة!)حـقػة: إهن

 :(ُ العكٗكٛ بدعٛ)إ :٘ الكٕه عَ أب٘ حٍٗفْٛفٌَ
 .أهنا بدطة التقضقح( طـ أبل حـقػة والؽقفققـوكؼؾ صاحب ) قال العقـل:

 ؼؾ طـف أهنا بدطة أبق حـقػة. والذي كُ  .وكذلؽ قال بعضفؿ يف شرحف

 !وحاشاه أن يؼقل مثؾ هذا ،قؾت: هذا افرتاء فال يجقز كسبتف إلك أبل حـقػة

ـة ـة ثابتة، وإما لقست بُس إما لقست بُس  :فؿراده (ـةلقست بُس ): وإكؿا قال

 .(4ممكدة)

جامع )طؾك ما يف  ،أن العؼقؼة مباحة (ر إفؽاررَ غُ )كر يف وقد ذُ  :قال ابـ طابديـ

 .(شرح الطحاوي )أو تطقع طؾك ما يف (الؿحبقبل

الشؽر تصقر لؽـ بؼصد  (إهنا مباحة) :طؾك أكف وإن قؾـا ،وما مر يميد أهنا تطقع 

 .(5والؿباحات صاطات) ،ر العادات طباداتق  َص فنن الـقة تُ  :قربة

                                                      

 (.69/ 5) السابق (1)

 .(459/ 9الؿغـي ) (2)

 (.934/ 2)اإلشراف طؾى كؽت مسائل الخلف  (3)

 (.83/ 21طؿدة الؼاري ) (4)

 (.326/ 6حاشقة ابن طابدين )رد الؿحتار( )  (5)
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سؽ بؿػفقمف الحسـ ؿَ تَ  ((مع الغالم طؼقؼة:))ققلف  قال الحافظ ابـ حجر :

 :الجؿفقر فؼالقا اوخالػفؿ (ؼ طـ الجاريةعَ ؼ طـ الصبل وٓ يُ عَ يُ ) :وقتادة فؼآ

 ،حة بذكر الجاريةصر  ث الؿُ وحجتفؿ إحادي (اؼ طـ الجارية أيًض عَ يُ )

 .(0وسلذكرها بعد هذا)

عرف أبق حـقػة العؼقؼة، فؽان ولؿ يَ  حـقػة فؼال: لوقد رد ابـ حزم طؾك اإلمام أب

عرف ما هذا بـؽرة فطالؿا لؿ يَ  ،عري إذ لؿ يعرففا أبق حـقػةماذا؟ لقت ِش 

 .(2)!!الســ

ا كان يـبغل لف أن ، وموهذه هل طادة ابـ حزم يف الرد :(آل رجب قؾت )أحؿد

دأبف كاكت الشدة طؾك الؿخالػ  الشديد، ولؽـ يغؿز يف أبل حـقػة هذا الغؿز

 رحؿف اهلل، حتك وإن كان الؿخالػ إماًما ُمؼدًما كاإلمام إطظؿ.

طـ أبل حـقػة  (البحر)وحؽك صاحب  إذ قال: وأكصػ الشقكاين وقد أحسـ 

لؿ تبؾغف  ؾ طؾك أكفؿِ طـف ُح  وهذا إن صح .أن العؼقؼة جاهؾقة محاها اإلسالم

 .(3إحاديث القاردة يف ذلؽ)

 .لظـ بلهؾ العؾؿ والػضؾاهؽذا يجب أن يؽقن إحسان   :أحؿد() قؾت

وقال  .هل مـسقخة :ا قالقاوققمً  ،ا أوجبقهاققمً فنن العؼقؼة  قال ابـ حزم:

 .(4هل تطقع) :آخرون

                                                      

 (.592/ 9فت  الباري ) (1)

 (.241/ 6الؿحؾى باآلثار ) (2)

 (.157/ 5كقل األوصار ) (3)

 (.154مراتب اإلجؿاع )ص  (4)
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 ،الؿسؾؿقن يػعؾقهنا كان ،هل تطقع) :وقال محؿد بـ الحسـ قال ابـ طبد الرب:

 :كادوقال أبق الز   .(ـ شاء لؿ يػعؾؾ ومَ عَ ـ شاء فَ فؿَ  ،خفا ذبح إضحكَس فـَ 

أثار كثقرة  :قالثؿ  (.العؼقؼة مـ أمر الؿسؾؿقـ الذيـ كاكقا يؽرهقن تركف)

يف استحباب العؿؾ هبا  -مرفقطة طـ الصحابة والتابعقـ وطؾؿاء الؿسؾؿقـ

 .(0خفا)َس ذبح إضحك كَ  نَّ إِ  :لؿـ قالوٓ وجف  ،سـقتفا  وتلكقد

خ إضحك كؾ َس كَ » :ادطك محؿد بـ الحسـ كسخفا بحديث قال ابـ حجر:

بـ طبد اوأما كػل  .ويف سـده ضعػ .أخرجف الدارقطـل مـ حديث طؾل «ذبح

 ،سخ وجقهباوطؾك تؼدير أن يثبت أهنا كاكت واجبة ثؿ كُ  .بتعؼَّ فؿُ  ،الرب وروده

ا لؿـ كػك فال حجة فقف أيًض  ،ؿا جاء يف صقم طاشقراءفقبؼك آستحباب ك

 .(2مشروطقتف)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 (.313/ 4(التؿفقد)1)

 (.588/ 9(فت  الباري )2)
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  :اخلالصٛ ٔالساجح
 ةأققالفؿ دارت طؾك ثالث  الؿسللة تبقـ أنوبعد طرض أققال أهؾ العؾؿ يف

  :مذاهب

 أولفا :استحباب العؼقؼة 

 ثاكقفا : وجقب العؼقؼة 

 أو الـسخ . ثالثفا :كراهقة العؼقؼة 

، وبف قال  -استحباب العؼقؼة -قال هق الؼقل إولوالراجح مـ هذه إق

 .الجؿاهقر مـ أهؾ العؾؿ 

، وقال صؾك اهلل  «كؾ غالم مرهتـ بعؼقؼتف» :وصح طـف ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 .إلك غقر ذلؽ مـ إدلة «طـ الغالم شاتان» طؾقف وسؾؿ :

 .ـقتفاالؼقل بُس رضل اهلل طـفؿ وصح طـ طدد مـ الصحابة  

لقس لفؿ دلقؾ خاص يستدلقن بف ، إكؿا يستدلقن   مـ قالقا بالقجقب وهذا  

 .بـػس إدلة التل استدل هبا الجؿفقر طؾك آستحباب

 .ضعقػة وٓ تصح فؿتأدل كرهفا مـ أهؾ العؾؿـ وكذلؽ أدلة مَ  

ـ ـة طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ، لؽؾ مَ العؼقؼة ُس  لديَّ أنح جَّ رَ فؾفذا تَ  

 واهلل تعالك أطؾؿ.  أكثك.أو  ذكر  لد لفوُ 
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 ؟عَ األٌجٜشاٚ  ٔني  ؟سَنعَ الرَّشاٚ ني 
 ؾػ أهؾ العؾؿ طؾك ققلقـ:اختَ 

 .م شاتان ، وطـ الجارية شاة واحدة غالال ؼ طـُيعَ  الؼقل إول:

 وهق ققل جؿفقر العؾؿاء.

 ثار:ـة وأاستدلقا بالس  

 ًٓ  ـة:الس   -أو

ن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أمرهؿ طـ إ» :اهلل طـفا لـ طـ طائشة رض0

 .(0)«الغالم شاتان مؽافئتان، وطـ الجارية شاة

قالت: سؿعت رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف  رضل اهلل طـفا ز الؽعبقةرْ م كُ طـ أُ ـ 2

 .(2«)طـ الغالم شاتان مؽافئتان، وطـ الجارية شاة»وسؾؿ يؼقل: 

  ثار:أ -ثاكقًا

ؼ طـ الغالم شاتان عَ ف يُ أك -س ، وططاء بـ أبل رباح طـ طائشة ، وابـ طبا صح

 .(3)الجارية شاة واحدةطـ و

 لقؽ بعض أققال العؾؿاء :إو

وطـ  ،طـ الغالم شاتان»فؼال بعضفؿ بظاهر هذا الحديث:   قال ابـ الؿـذر:

 .«الجارية شاة

                                                      

 تؼدم تخريجه.حسن: ( 1)

 .سبق تخريجه :أساكقده ضعقػة( 2)

  ة ، الؼول األول.ؼثار صحقحة: تؼدم تخريجفا يف مسللة حؽم العؼقاآل(  3)
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 وبف قال الشافعل وأحؿد وإسحاق .رويـا هذا الؼقل طـ ابـ طباس، وطائشة 

 .(0)ثقر وأبق

وبف  .جارية شاةقد ذكركا أن مذهبـا أن طـ الغالم شاتقـ وطـ ال  قال الـقوي:

 .(2)وأحؿد وإسحاق وأبق ثقر ،مـفؿ ابـ طباس وطائشة، قال جؿفقر العؾؿاء

، وطـ شاتان طـ الغالم» :صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال  :مسللة قال ابـ قدامة:

 . «الجارية شاة

وأبق  وبف قال ابـ طباس وطائشة، والشافعل وإسحاق .اهذا ققل أكثر الؼائؾقـ هب

 .(3ثقر)

 .فؿا شاة واحدةقؼ طـ كؾُيعَ  الكٕه الجاٌ٘:

 والؿالؽقة . ،رضل اهلل طـفؿا قال ابـ طؿر وبف 

 :ثارـة وأاستدلقا بالس  

 ًٓ ـة:-أو  الس 

ـِ  َطؼَّ » -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أن رسقل اهلل  ،رضل اهلل طـفؿاطـ ابـ طباس   َط

ـِ َكْبًشا َكْبًشا ـِ َواْلُحَسْق  .(4«)اْلَحَس

 

 

                                                      

 (.415/ 3اإلشراف طؾى مذاهب العؾؿاء ) (1)

 (.447/ 8الؿجؿوع شرح الؿفذب ) (2)

 (.464/ 9( الؿغـي )3)

 تؼدم تخريجه. صرقه ضعقػة:( 4)
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 ثار:أ -ثاكًقا

طـ الغالم وطـ الجارية شاة : »أكف كان يؼقلرضل اهلل طـفؿا طـ ابـ طؿر ـ 0

 .(0«)شاة

يعؼ طـ بـقف الذكقر واإلكاث » كان: أكف رضل اهلل طـفؿا طروة بـ الزبقر طــ 2

 .(2)«بشاة شاة

عؼ طـ الغالم والجارية شاة أكف كان يَ » ضل اهلل طـفر الؼاسؿ بـ محؿد طـ ـ 3

 .(3«)شاة

 .(4هؿا سقاء) صالب قال : لبـ أب لبـ الحسقـ بـ طؾ لـ طـ محؿد بـ طؾ4

، ؼ طـ الغالم والجاريةعَ أكف كان يؼقل يف العؼقؼة : يُ  ي رضل اهلل طـفرهْ ـ طـ الز  5

 .(0شاة) شاة 

                                                      

 ( باب العؿل يف العؼقؼة.4يف الؿوصل) كأخرجه مال :رضي اهلل طـفؿا صحق  طن ابن طؿر( 1)

 مالك طن كافع طن ابن طؿر . 

ة، طن أيوب، طن كافع، طن ابن طؿر قوله. وهو قَّ ؾَ ثـا ابن طُ : (24248وأخرجه ابن أبي شقبة يف مصـػه)

 سـد طؾى شرط الشقخقن.

 .العؿل يف العؼقؼةباب ( 7أخرجه مالك يف الؿوصل ) :رضي اهلل طـفؿا صحق   طن طروة بن الزبقر (2)

  .مالك طن هشام بن طروة طن أبقه 

 طن أبقه . ،طن هشام بن طروة ،رق  ؿَ (طن ابن كُ 24254بي شقبة يف مصـػه)أوأخرجه  ابن 

ثـا يحقى بن سعقد، طن سعقد، طن طبد الرحؿن بن  :(24249أخرجه  ابن أبي شقبة يف مصـػه) (3)

 الؼاسم، طن أبقه.

ثـا يحقى بن سعقد ،  :(24735مصـػه) أخرجه ابن أبي شقبة يف : يؿد بن طؾصحق  من قول  مح( 4)

 طن جعػر ، طن أبقه ، قال : هؿا سواء.
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 لقؽ أققال العؾؿاء يف ذلؽ:إو

ؼ، فنكؿا يعؼ طـ ولده ـ طَ قال مالؽ: إمر طـدكا يف العؼقؼة أن مَ  قصل:جاء يف الؿ

 .(2)واإلكاث بشاة شاة. الذكقر

 ،وطـ الجارية بشاة شاة طـ كؾ واحد مـفؿا الغالم طـ ويعؼ  قال ابـ طبد الرب:

ؼ طـ الغالم بشاتقـ وطـ الجارية بشاة كان ولق طَ  .هؿا طـد مالؽ يف ذلؽ سقاء

 .(3)احسـً 

كان أو أكثك  اذكرً  ،وهل شاة كامؾة طـ كؾ مقلقد ابـ كصر الثعالبل الؿالؽل: قال

(4). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

ر ، ؿَ ع  حدثـا طبد األطؾى ، طن مَ    :(24736أخرجه ابن أبي شقبة يف مصـػه) صحق  طن الزهري:( 1)

 طن الزهري.

 (.1846الؿوصل ) (2)

 (.426 /1الؽايف يف فؼه أهل الؿديـة ) (3)

 (.145/ 1التؾؼقن يف الػؼه الؿالؽي ) (4)
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وطـ  شاتان العؼقؼة طـ الغالم  أن الجؿفقر مـ أهؾ العؾؿ يرون أن حلاصن:ا

  .الجارية شاة واحدة

بت طـ ابـ اثالكثك، وهق إ ـكر شاة واحدة وكذا طالذَّ  ـط فويرى الؿالؽقة أك

 والؼاسؿ بـ محؿد بـ أبل بؽر. زبقروطروة بـ ال طؿر 

وققل الجؿفقر طؾك  .ؼ  طـ كؾ واحد مـفؿا شاة واحدة جازذا طَ إ تٍبْٗ:

 آستحباب.

 ل العؾؿاء يف ذلؽ:القؽ بعض أققإو

 .(0جاز) ،ح طـ كؾ واحد مـفؿا شاةبَ ذَ  نْ وإِ  قال الشقرازي:

لؽ. وإن ، واستحساهنا كذواستعظامفا  ستحب استسؿاهناويُ  :قال ابـ قدامة

 .(2أجزأ) ،أو طؼ بؽبش واحد خالػ ذلؽ

 
 

 

 

 

 

 

                                                      

 (.438/ 1الؿفذب يف فؼه اإلمام الشافعي ) (1)

 (.464/ 9الؿغـي ) (2)
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 :وطألٛ

 ؟عٍّىا عكٗكٛ ٔاحدٚ ئِن جتص يف بطَ ٔاحد التٕأوني
 أطؾؿ يف ذلؽ ، وٓلدت تقأمقـ طؼ طـ كؾ واحد مـفؿاوإن وَ  :قال ابـ الؼطان  

 .(0)خالفًا

 َأَيُعؼ ،يف بطـ واحد نوقد ُسئِؾ مالؽ طـ الرجؾ يقلد لف القلدا جاء يف الؿدوكة:

 .(2)اة طـ كؾ واحد مـفؿاشاة واحدة؟ فؼال: بؾ شاة شبطـفؿا 

 .حب طـ كؾ واحد طؼقؼةاستُ  ،لد اثـان يف بطـفؾق وُ  :ابـ حجر قال الحافظ

 .(3ٓ أطؾؿ طـ أحد مـ العؾؿاء خالفف) :وقال ،بـ طبد الرب طـ الؾقثاره كَ ذَ 

عؼ طـ ، فقَ د لف ولدان يف بطـ واحدلِ الشخص إذا وُ  أن :احلاصن يف املطألٛ 

 واهلل الؿقفؼ . .ذلؽ طؾكؾ ابـ الؼطان اإلجؿاع ؼَ وقد كَ  ،طؼقؼة مستؼؾة مقلقدكؾ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 (.1/347( اإلقـاع يف مسائل اإلجؿاع )1)

 (.554/ 1الؿدوكة ) (2)

 (.592/ 9فت  الباري ) (3)
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  اإلبن؟ وَ أً البكس وَ أً الغٍي وَ العكٗكٛ تهُٕ ِن وطألٛ:
أن العؼقؼة ٓ تؽقن  ؾ بعض العؾؿاء اإلجؿاع طؾكؼَ كَ : أققل وباهلل تعالك التقفقؼ

 إكعام الثؿاكقة: ةؿقإٓ مـ هب

 :العؾؿاء ققالأوإلقؽ بعض 

وقد أجؿع العؾؿاء أكف ٓ يجقز يف العؼقؼة إٓ ما يجقز يف  :الربقال ابـ طبد 

 .(0)افً  َمـ شذ مؿـ ٓ ُيَعد خالٓإ ،مـ إزواج الثؿاكقة االضحاي

وأجؿع العؾؿاء أكف ٓ يجقز فقفا إٓ ما يجقز يف الضحايا الثؿاكقة  :قال ابـ الؼطان

 .(2) ُيعد خالفًاـ شذ مؿا ٓإٓ مَ  ،إزواج

وهق  -ب بعض الؿالؽقةفؼد ذه :أما اإلجؿاع فال يصح :رجب( د آلأحؿ )قؾت 

 والراجح . العؼقؼة ٓ تؽقن إٓ مـ الغـؿ أنإلك  -ققل ابـ حزم وابـ الؼقؿ

 إول.

 وقد ورد يف الباب حديث طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،

 ثبت.لؽـف ضعقػ ٓ يَ  

كؾ »قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  :ضل اهلل طـفر طـ أكس بـ مالؽ

 .(3)«والغـؿ سابعف مـ اإلبؾ والبؼرعؼ طـف يقم مقلقد مرهتـ بعؼقؼتف، يُ 

                                                      

  .(321/ 5االستذكار ) (1)

 .(1/346( اإلقـاع يف مسائل اإلجؿاع )2)

حدثـا يوسف قال: ثـا أحؿد :( 86/ 3صبؼات الؿحدثقن بلصبفان ) يف األصبفاين أخرجه ضعقف: (3)

 ...ث بن السائب قال: سؿعت الحسن يحدث طن أكس بن مالكي  رَ بن يحقى قال: ثـا مسؾم قال: ثـا ُح 

  .به ،مرفوطًا

  تان:وهذا سـد ضعقف ، فقه  طؾ
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وٓ يجزئ يف العؼقؼة إٓ ما  ر واسعًا فؼال:جَّ وَح  ،يف هذاشدد ابـ حزم  هذا وقد

ئ يف ذلؽ وٓ يجز -إما مـ الضلن، وإما مـ الؿاطز فؼط  -يؼع طؾقف اسؿ شاة 

وٓ تجزئ  ٓ مـ اإلبؾ وٓ مـ البؼر اإلكسقة وٓ مـ غقر ذلؽ. ،مـ غقر ما ذكركا

 .(0، وٓ يجزئ ما دوهنا مؿا ٓ يؼع طؾقف اسؿ شاة)يف ذلؽ جذطة أصاًل 

فالرسقل صؾك  !محؿد بـ حزم فقف كظر كبقر لققل أب :(رجب آل أحؿد)قؾت 

أقؾ ما  ؿ مـ أحاديثف أنإكؿا ُففِ  (ٓ يجزئ أقؾ مـ شاة) :اهلل طؾقف وسؾؿ لؿ يؼؾ

 ولقس معـك ذلؽ أن العؼقؼة باإلبؾ أو البؼر .شاةهق ؼ طـ الغالم بف يؿؽـ أن ُيعَ 

 !؟ٓ تصح ، كقػ ذلؽ والشاة ٓ تؿثؾ إٓ ُسبع الـاقة أو البؼرة 

 .(2)بالجزورعؼ طـ ولده أن أكس بـ مالؽ كان يَ  طـ الحسـ وقد ورد 

                                                                                                                                                        

قال ابن  .ث لقس بشيءي  رَ وقال أبو داود: ُح . وإن وثؼه بعضفم فقه ضعف  ،ث بن السائب ي  رَ األولى:  ُح 

وقد أدخؾه الساجي يف كتاب ضعػائه الذي  ،ث بن السائب إال القسقر من الحديثي  رَ دي:  ولقس لُح طَ 

 .(44/ 4إكؿال تفذيب الؽؿال )   ( واكظر5/321 خرجه. اكظر)الؽامل

 .ق وثَّ الثاكقة: يوسف بن محؿد بن يوسف الؿمذن: لم يُ 

 : (741ص ، إرشاد الؼاصي والداين إلى تراجم شقوخ الطبراين )يف  بيلرِ وقال الشقخ أبو الحسن الؿَ  

  .)صدوق( لؽثرة حديثه مع طدم الجرح

 رفع طـه الجفالة.إكؿا تَ  ،د توثقؼًاعَ فؽثرة حديثه ال تُ  :يف هذا كظر :قؾت) أحؿد بن رجب(

 .نسـاد جقدوروى أبو الشقخ يف كتابه ب قال ابن الؿؾؼن:

 ما هو بجقد!! :قؾت )أحؿد( 

 .(234/ 6الؿحؾى باآلثار ) (1)

ثـا أبو مسؾم، ثـا مسؾم بن  : (1/244/685أخرجه الطبراين يف )الؽبقر صحق  بطريؼقه طن أكس:( 2)

 «.زورالَج بعق طن بـقه أن أكس بن مالك كان يَ »إبراهقم، حدثـا هشام، ثـا قتادة، 

فؾقس من شرط  -شقخ الطبراين-ي، خل إبراهقم بن طبد اهلل بن مسؾموسـده صحق  طؾى شرط البخار

 البخاري ولؽـه ثؼة. 
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لد بالبصرة طبد الرحؿـ بـ أبل بؽرة، أول مقلقد وُ » ؾل قال:قْ ؼَ طقن العُ طـ و

 .(0)«ا ، ودطا الـاس وأصعؿفؿفـحر أبقه بؽرة جزورً 

 تٍبْٗ: 
ؾ مالؽ طـ العؼقؼة ئِ ُس  :قال: وقال ابـ الؼاسؿ :جاء يف الؿدوكة  أما ما 

 .(2)ما تؽقن الذبائح إٓ مـ إكعامو ،بالعصػقر، فؼال: ما يعجبـل ذلؽ

طـ محؿد بـ إبراهقؿ بـ الحارث  ،قعة بـ أبل طبد الرحؿـمالؽ طـ ربطـ ) 

 .ت أبل يستحب العؼقؼة ولق بعصػقر(أكف قال: سؿع ،التقؿل

إكؿا  :وققؾ .ؼ طؾقف مـ سائر العؾؿاءقافَ براهقؿ ، لؿ يُ إففذا اكػراد مـ محؿد بـ 

  .الغةهق طؾك سبقؾ الؿب

 

 

                                                                                                                                                        

( من 64( وابن أبي الدكقا يف الـػؼة طؾى العقال)24755خر، أخرجه ابن أبي شقبة يف مصـػه) آوله صريق 

 .زرأن أكس بن مالك كان يعق طن ولده بالُج  ،ث بن السائب ، طن الحسن ي  رَ صريق  ُح 

 والحسن لم يصرح بالتحديث، وهو مشفور بالتدلقس. .ث بن السائب فقه ضعفي  رَ وُح 

حدثـي الحسقن بن محؿد، حدثـا   :(68)  أخرجه ابن أبي الدكقا يف الـػؼة طؾى العقال ضعف:فقه  (1)

لد بالبصرة طبد الرحؿن بن أبي أول مولود وُ »ؾي قال: ق  ؼَ ؿي، حدثـا طون العُ َش يحقى بن مقسرة الُج 

 .« ...بؽرة

 .ػه أخرى عَّ وثؼه مرة ، وَض ف ،ي داودأبؾف فقه قول واختَ  .وثؼه ابن معقن :طون – أواًل  : رواة اإلسـاد

 .ضعقف :أي .وإال فؾقن  -ذا توبعإ :أي -مؼبول :(5221 وقال الحافظ يف التؼريب)

 .يف اآلثار خاصة فؾشخص أن يغض الطرف طـه ،وروى طن جؿاطة ،روى طـه جؿاطة :قؾت 

 لم أقف له طؾى ترجؿة. ى:يحق -كقًاثا 

 (.554/ 1الؿدوكة ) (2)
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 :لقؽ بعض إققال يف ذلؽإو

قال ابـ  (ستحب العؼقؼة ولق بعصػقريُ ) :( : ققلف)ش قال أبق القلقد الباجل:

وإكؿا أراد بذلؽ تحؼقؼ استحباب العؼقؼة  ،العصػقر ئجزحبقب: لقس يريد أن يُ 

 عظؿ فقفا الـػؼة.رتك وإن لؿ تَ وأن ٓ تُ 

 (ؼ بشلء مـ الطقر وٓ القحشعَ ٓ يُ ) :وقد روى ابـ طبد الحؽؿ طـ مالؽ

كإضحقة  :جز مـ غقر هبقؿة إكعامفؾؿ يَ  ،تؼرب بفؽ يُ ُس ووجفف أن العؼقؼة كُ 

 ي.دْ والفَ 

قال ابـ حبقب:  .قالف مالؽ .ؼ إٓ بالضلن والؿعز واإلبؾ والبؼرعَ وٓ يُ )مسللة( : 

 .(0)والضلن أفضؾفا

قال ذلؽ طؾك وجف  - صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -ن يؽقن أ د(:قال ابـ رشد)الجَ 

عؼ بف وٓ والعصػقر ٓ يُ  .ولق بعصػقرب حستإهنا تُ  :كؿا ققؾ يف العؼقؼة ،التؼؾقؾ

 (.2) يجقز يف العؼقؼة

 الشافعقة:

طـ محؿد بـ إبراهقؿ بـ  ،طـ يحقك بـ سعقد ،أخربكا مالؽ :)قال الشافعل(

 :قؾت لؾشافعل: فنكا كؼقل .ستحب العؼقؼة ولق بعصػقرالحارث التقؿل قال: تُ 

ؿؽـ أن ٓ يؽقن قال: قد ي .ستحبتُ  :ؾتػت إلك ققللقس طؾقف العؿؾ وٓ كَ 

 .(3)استحبفا إٓ أهؾ العؾؿ بالؿديـة

                                                      

 (.142/ 3) لالؿـتؼى شرح الؿوص (1)

 (.215/ 3الؿؼدمات الؿؿفدات ) (2)

 (.229/ 7األم  ) (3)
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ع ذَ ؿ كالضحايا ويف أسـاهنا مـ الجَ عَ وهل مـ الـَّ  :يف صػة العؼقؼة قال الؿاوردي

 ـِ مـ الضلن والثَّ 
ّ
ن مـ اإلبؾ والبؼر كان دْ دل طـ الغـؿ إلك البُ فنن طُ  .مـ الؿعز ل

 .(0)د مـ الؿسـقن وأفضؾيَ زْ أَ 

 زور.ؼ طـ ولده الجَ عـا طـ أكس بـ مالؽ أكف كان يَ روي  قال ابـ الؿـذر:

صؾك  -ر رسقل اهلل مَ بعضفؿ ذلؽ، وقال: أَ  ؽرؾ ذلؽ، وأكعَ وطـ أبل بؽرة: أكف فَ 

ؼ بغقر عٓ يجقز أن يُ  .شاتقـ طـ الغالم، وطـ الجارية شاة -اهلل طؾقف وسؾؿ 

 .ذلؽ 

ر لفا كِ ذُ  وقد -ومؿـ أكؽر ذلؽ حػصة بـت طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر، فؼالت

 كاكت طؿتل طائشة تؼقل: طـ الغالم شاتان وطـ الجارية شاة. :-زورالجَ 

  ب  َح وقال مالؽ: الضلن يف العؼقؼة أَ 
َّ
  ب  َح مـ الؿعز، والغـؿ أَ  إلل

َّ
مـ اإلبؾ،  إلل

 إل ب  َح ي أَ دْ والبؼر يف الفَ 
َّ
 إل ب  َح أَ  يدْ مـ الغـؿ، واإلبؾ يف الفَ  ل

َّ
 مـ البؼر. ل

 .(2)!ما قال مالؽ ـَ َس ْح ما أَ  :بـ الؿـذر()اقال أبق بؽر

 (.3والجؿفقر طؾك إجزاء البؼر والغـؿ) قال الشقكاين:

 :(972/ 00املٕضٕعٛ الفكّٗٛ الهٕٖتٗٛ )ٔحاصن األوس وا جاء يف 
يجزئ يف العؼقؼة الجـس الذي يجزئ يف إضحقة، وهق إكعام مـ إبؾ وبؼر  ))

ف بقـ الحـػقة والشافعقة والحـابؾة، وهق وهذا متػؼ طؾق .وغـؿ، وٓ يجزئ غقرها

 .((ومؼابؾ إرجح أهنا ٓ تؽقن إٓ مـ الغـؿ .أرجح الؼقلقـ طـد الؿالؽقة

                                                      

 (.128/ 15الحاوي الؽبقر ) (1)

 (.416/ 3اإلشراف ) (2)

 .(163/ 5كقل األوصار ) (3)
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ُٖوطألٛ:   ؟ضالوٛ العكٗكٛ وَ العٕٗب ناألضحٗٛصرتط ِن 
 ؾػ العؾؿاء طؾك ققلقـ:اختَ 

 شرتط يف إضحقة مـ السالمة مـشرتط فقفا ما يُ العؼقؼة يُ  أن ه:الكٕه األٔ

 . وهق رأي الجؿفقر.العققب

 والؼقاس: بأثارواستدلقا 

 ًٓ  :أثار  -أو

لفا:  فؼقؾؾت  طـ العؼقؼة، ئِ أهنا ُس  رضل اهلل طـفام الؿممـقـ طائشة أطـ ـ 0

 .(0)«ـة أفضؾالس  »ا؟ فؼالت طائشة: زورً كحر إكسان َج  نْ إِ  أرأيِت 

ؼل طـ ابـ ختفا غالم: طُ لد ٓبـ أووُ  -قال: ققؾ لعائشة ؽةقْ ؾَ ـ طـ ابـ أبل مُ 2

قالت: معاذ اهلل، ولؽـ ما قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  .جزوريـأختؽ 

 .(2)«ئتانؽافِ شاتان مُ »

                                                      

( 56( وابن أبي الدكقا يف الـػؼة طؾى العقال)1433ـده) سحاق بن راهويه يف مسإأخرجه   مـؼطع: (1)

 .(ؾت طائشة طن العؼقؼة...ئِ ُس )، من صرق  طن ططاء قال: اوغقرهؿ

 .وفقه طؾى االكؼطاع: بقن  ططاء بن أبي رباح من طائشة 

 .(7/242)التفذيب. حتج بفا إال أن يؼول : سؿعتال يُ  (ططاء طن طائشة) :قال اإلمام أحؿد

( والطحاوي يف شرح 59أخرجه ابن أبي الدكقا يف الـػؼة طؾى العقال) قول طائشة: ؾتحسقن منقابل ل (2)

طن طبد الجبار بن الورد، طن  ،من صرق ،( وغقرهم7/15دي يف الؽامل )( وابن طَ 1442ثار)مشؽل اآل

 .(تقن...ؼي طن ابن أختك جزورطُ )لد البن أختفا غلم فؼالوا: ؽة قال: ققل لعائشة ووُ ق  ؾَ ابن أبي مُ 

ال بلس به . بقـؿا  :ديـيوقال ابن الؿَ  .عقن وأحؿد  وأبو داودوثؼه ابن مَ  :وطبد الجبار بن الورد الؿؽي

م يف الشيء فِ م، يَ فِ يخطئ ويَ  :وقال ابن حبان ي.ـه الدارقطـقَّ ولَ  .يخالف يف بعض حديثه :قال  البخاري

 ؽة فخالف يف بعض حديثه.ق  ؾَ بن أبي مُ ادي طن البخاري: سؿع وقال ابن طَ   .بعد الشيء

 خالف.ـتؼد أو يُ لم يُ  ن حديثه ماسَّ فؿثل هذا ُيَح  :(آل رجب قؾت) أحؿد
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ؽة طؾك حػصة بـت طبد قْ ؾَ مُ  أبل وابـ أكا دخؾُت  ؽ قال:اهَ يقسػ بـ مَ  ـ طـ 3

 ؼؼِت  طالَّ هَ »ا، فؼؾت: لدت لؾؿـذر بـ الزبقر غالمً الرحؿـ بـ أبل بؽر، ووَ 

طؾك الغالم »كاكت طؿتل طائشة تؼقل:  ،، فؼالت: معاذ اهلل«؟ابـؽ ـا طجزورً 

 .(0)«شاتان، وطؾك الجارية شاة

  .غقرها ولقس فقفا طدم جقاز ،ؿ لألفضؾفْ ثار أكف فَ بلن غاية ما يف هذه أجقب أو

 ولقست مرفقطة لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ . ،مقققفة طؾك أصحاهبا هلثؿ 

 .ٓ أكثر مـ هذا ،ؿ ٕصحاهبافْ ة ما فقفا اجتفاد وفَ فغاي

 .ضحقةطؾك إ بالؼقاس -ثاكقًا 

 صَّ ها يف إضحقة كَ ؤػارق ، فالعققب التل  يجب اتؼااللكف ققاس مع بجقب أو

ولق كاكت تتعؾؼ  .أهنا متعؾؼة بإضحقة ـقَّ طؾقفا الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وبَ 

 صالة والسالم.ـ ذلؽ طؾقف القَّ بالعؼقؼة لبَ 

  لقؽ بعض أققال العؾؿاء:إو

 الؿالؽقة:

ٓ يجقز فقفا طقراء وٓ طجػاء،  ،ؽ والضحاياُس فنكؿا هل بؿـزلة الـ   قال مالؽ:

ويؽسر طظامفا،  ،وٓ جؾدها ٓ مريضة، وٓ يباع مـ لحؿفا شلءوٓ مؽسقرة و

 .(2)دمفا ؿس الصبل بشلء مـ ويلكؾ أهؾفا مـ لحؿفا، ويتصدققن مـفا، وٓ يُ 

                                                      

ك ريج قال: أخبركا يوسف بن ماهَ كا ابن ُج  :(7956أخرجه طبد الرزاق يف مصـػه) سـده حسن:( 1)

 . (ؽة طؾى حػصة بـت طبد الرحؿن بن أبي بؽر ...ق  ؾَ دخؾت أكا وابن مُ )قال: 

 (.542/ 2وصل مالك )م (2)
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ـ هذا الـسؽ وصػتف فسـ الضحايا وصػتفا الجائزة، أطـل وأما ِس  قال ابـ رشد:

ا يف الؿذهب وٓ أطؾؿ يف هذا خالفً  .تؼك يف الضحاياتؼك فقفا مـ العققب ما يُ أكف يُ 

 .(0ا مـف)وٓ خارًج 

 ،فؼد خالػ ابـ حزم :جؿاع فقف كظركر اإلذِ  :رجب( د آلأحؿ)قؾت 

ابـ رشد  وهق قبؾ ،ؾ ابـ طبد الرب الخالفؼَ وقد كَ  .ؽثقروهق قبؾ ابـ رشد ب 

  .كذلؽ

جتـب يف العؼقؼة مـ العققب ما أكف يُ  ،طؾك هذا جؿفقر الػؼفاء :قال ابـ طبد الرب

 .(2جتـب يف إضحقة)يُ 

  الشافعقة:

 ،ٕكف إراقة دم بالشرع :وٓ يجزئ فقف إٓ السؾقؿ مـ العققب قال الشقرازي:

 .(3كركاه كإضحقة)رب فقف ما ذفاطتُ 

العققب الؿذكقرة يف باب  وٓ يجقز يف العؼقؼة شلء مـ قال ابـ الؿـذر:

 .(4)الضحايا

  الحـابؾة:

ؿـع فقفا مـ العقب ؿ العؼقؼة حؽؿ إضحقة: يف سـفا، وأكف يُ ؽْ ُح  قال ابـ قدامة:

 .(5)ستحب فقفاستحب فقفا مـ الصػة ما يُ ؿـع فقفا، ويُ ما يُ 

                                                      

 (.15/ 3بداية الؿجتفد ) (1)

 (.384/ 15االستذكار ) (2)

 .(438/ 1الؿفذب يف فؼه اإلمام الشافعي ) (3)

 (.384/ 1اإلقـاع) (4)

 (.463/ 9الؿغـي ) (5)
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ستحب العؿؾ هبا ، وهل ، ولؽـ يُ ولقست )العؼقؼة( بقاجبة قال ابـ الؼطان:

ؽسر طظامفا ، ويلكؾ أهؾفا مـ لحؿفا عقب فقفا ، وتُ ما يجقز الؿَ  ،كالضحايا

 .(0هذا الجؿفقر) كخره ، طؾآ كيتصدق إلوُ 

يؿـع مـ  د كصرِ إذ لؿ يَ  :والسؾقؿ يف العؼقؼةعقب يجقز الؿَ  الكٕه الجاٌ٘:

 .الؿعقب

، وهق ققل شقخـا العدوي .ابـ حزم وتبعف الشقكاين و ،عقةبعض الشاف وهق ققل

 وبف أققل.

 لقؽ أققالفؿ:إو

شرتط سالمتفا مـ العققب التل ويُ  :قال الؿصـػ وإصحاب قال الـقوي:

إٓ أن الرافعل  ،ا وٓ اختالف يف اشرتاط هذاشرتط سالمة إضحقة مـفا ، اتػاقً يُ 

 .(2بالعقب هـا) إلك وجف مسامح (دةالعُ )أشار صاحب  :قال

 يف السـ ،واطؾؿ أن الشاة هـا كالشاة يف إضحقة قال تؼل الديـ الشافعل:

تجزئ هـا دون  :وققؾ .صحوهذا هق إ ،والسالمة مـ العققب بالؼقاس طؾقفا

 -أطـل إضحقة -ٕهنا :كدآبخالف إضحقة فنهنا  ،ة معزقَّ ـِ طة ضلن وثَ ذَ َج 

  .متعؾؼة بسبب راتب وأمر طام

 .(3ا)ح بالعقب أيًض وجف أكف يسامَ  ويف

                                                      

 (.1/346( اإلقـاع يف مسائل اإلجؿاع )1)

 .(429/ 8الؿجؿوع شرح الؿفذب ) (2)

 (.535االختصار )ص كػاية األخقار يف حل غاية  (3)
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شرتط يف العؼقؼة ما دل بنصالق الشاة والشاتقـ طؾك أكف ٓ يُ واستُ   :قال ابـ حجر

وهق  ،شرتطوأصحفؿا يُ  ،وفقف وجفان لؾشافعقة ،شرتط يف إضحقةيُ 

 .(0بالؼقاس)

سقاء كان مؿا يجقز يف إضاحل أو كان مؿا ٓ  ،عقبويجزئ الؿَ   قال ابـ حزم:

 .(2والسالؿ أفضؾ) .ز فقفايجق

فقف وجفان لؾشافعقة.  ؟شرتط يف إضحقةشرتط فقفا ما يُ هؾ يُ  قال الشقكاين:

وهق الحؼ، لؽـ ٓ لفذا  ،دل بنصالق الشاتقـ طؾك طدم آشرتاطوقد استُ 

اإلصالق، بؾ لعدم ورود ما يدل هاهـا طؾك تؾؽ الشروط والعققب الؿذكقرة يف 

 .(3ثبت بدون دلقؾ)ٓ تَ  إضحقة، وهل أحؽام شرطقة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 (.592/ 9فت  الباري ) (1)

 .(234/ 6الؿحؾى باآلثار ) (2)

 (.163/ 5كقل األوصار ) (3)
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أن  -والعؾؿ طـد اهلل–لل  بعد طرض كال الؼقلقـ يبدو احلاصن ٔالساجح:

طـ رسقل اهلل صؾك صحقح أقػ يف هذا طؾك خرب لؿ ٕكـل : الؼقل الثاين أرجح

ػارق، فإضحقة كص الففق ققاس مع س( كف ققا)إ :وٓ يؼال هـا .اهلل طؾقف وسؾؿ

 ةأما العؼقؼ .فقفا ئالعققب إربعة ٓ تجز أنطؾك ؿ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾ

  .فؾؿ يشرتط فبؼقـا طؾك إصؾ 

 :-حػظف اهلل–ث الػؼقف مصطػك بـ العدوي د  حَ مة الؿُ الَّ قال شقخـا العَ 

ؾزمـا أن كسؾؽ مسؾؽ إضحقة مـ وٓ أطؾؿ يف شلن العؼقؼة حديثًا صحقحًا يُ 

لك وْ ، ولقس ققاسفا طؾك إضحقة بلَ كاحقة الشروط القاجب تقافرها يف إضحقة

َفَؿا اْسَتْقَسَر  }وقد قال اهلل تعالك  يف شلن دم التؿتع: ،مـ ققاسفا طؾك دم التؿتع

ـَ اْلَفْدِي 
 .(0[)096]البؼرة:  {مِ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

تؼديم  ،، تللقف أبي حاتم السعدي(األلباب بػؼه العؼقؼة يف سمال وجواب يول طن )إتحاف أُ ( كؼًل 1)

  (.35ص) -حػظه اهلل وأسعده–شقخـا الؿحدث مصطػى بن العدوي 



 لودود بسنية  العقيقة عن املولود  شكر ا   

 

72   

 

 بن أٔ البكس أٔ الغٍي؟اإل ؟األفضنا وطألٛ: و
 ؾػ أهؾ العؾؿ طؾك ققلقـ:اختَ 

 .يؿ اإلبؾ ثؿ البؼر ثؿ الغـؿيرى أكثرهؿ تؼد الكٕه األٔه:

 يؼقل بتؼديؿ الغـؿ ثؿ البؼر ثؿ اإلبؾ. ،مالؽ ققل  الكٕه الجاٌ٘:

 لقؽ أققالفؿ:إو

 َح وإن الضلن أَ  :بـ أبل رباح أكف قال أثر طـ ططاء
َّ
 ب  َح ذكراهنا أَ  .مـ الؿعز ب إلل

 .(0ا مـف)إلقف مـ إكاثفا رأيً 

طؾك مذهبف يف الضحايا، واختؾػ وأما مالؽ فاختار فقفا الضلن  قال ابـ رشد:

أن  ،أو ٓ يجزي؟ وسائر الػؼفاء طؾك أصؾفؿ هؾ يجزي فقفا اإلبؾ والبؼر :ققلف

 .(2والبؼر أفضؾ مـ الغـؿ) ،اإلبؾ أفضؾ مـ البؼر

  ب  َح ثؿ الؿعز أَ  :قال مالؽ يف الؿبسقط قال أبق القلقد الباجل:
َّ
مـ اإلبؾ  إلل

 .والبؼر

وإكؿا العؼقؼة بالضلن  ،ؼ بشلء مـ اإلبؾ وٓ البؼرعَ يُ  ٓ وقال الشقخ أبق إسحاق: 

  .وهق يف العتبقة طـ مالؽ ،والؿاطز

                                                      

 ( أخبركا ابن جريج، طن ططاء: 7953أخرجه طبد الرزاق يف مصـػه) ططاء: صحق  طن (1)

 «وإن الضلن أحب إلي من الؿعز، ذكراكفا أحب إلقه من إكاثفا رأيا مـه

 ( إلى  طبد الرزاق أخبركا ابن جريج أخبرين 19757) وأخرجه البقفؼي بسـده

لؿثلن والضلن أحب إلقه من الؿعز وما الؿؽافلتان قال : ا  ططاء بفذا الحديث قؾت يعـى لعطاء:

 وذكراكفا أحب إلقه من إكاثفا رأى مـه 

 (.14/ 3بداية الؿجتفد وكفاية الؿؼتصد ) (2)
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دخؾ كإضحقة فؽان لإلبؾ والبؼر فقف مَ  ،وجف الرواية إولك أن هذا كسؽ

 .يدْ والفَ 

 و طؼ طـ الحسـ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ووجف الرواية الثاكقة أن الـبل  

إما يف  ،طؾك القجقب -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ف وأفعال .الحسقـ بشاة شاة

 (.0)وجقب الػعؾ وإما يف تعؾؼف بجـس العقـ

طة ذَ ؼرة ثؿ َج كة ثؿ البدْ البُ  :)أصحفؿا( :)وأما( إفضؾ فػقف وجفان قال الـقوي:

الغـؿ أفضؾ مـ اإلبؾ  :)والثاين( .كؿا سبؼ يف إضحقة ،ة الؿعزقَّ ـِ الضلن ثؿ ثَ 

 .(2والبؼر)

  ؾ كبقر؟ؿَ وسئؾ اإلمام أحؿد طـ العؼقؼة تجزئ بـعجة أو َح  الؼقؿ:قال ابـ 

 فنن كاكت كعجة ،اا وإكاثً وي ذكراكً وقد رُ  .فحؾ خقر :ؼالف

 .(3إسـ خقر) :قال ؟ؾؿَ فالحَ  :قؾت .فال بلس 

 ن يف املطألٛ:احلاص
الغـؿ ، خالفًا لؿالؽ فقرى أكثر العؾؿاء طؾك تؼديؿ اإلبؾ ثؿ البؼر ثؿ  أن 

مر إلك د إرَ وإكؿا مَ ستدل بف أحد الػريؼقـ يَ  دلقاًل  رَ فؾؿ أَ  ،، وإمر واسعالعؽس

 .آجتفاد

                                                      

 (.143/ 3) الؿوصلالؿـتؼى شرح  (1)

 (.434/ 8الؿجؿوع شرح الؿفذب ) (2)

 (.84ص) تحػة الؿودود بلحؽام الؿولود (3)
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 ؟ذنّسا أٔ أٌجِٜن تهُٕ وطألٛ: 
عبقة، قالت: سؿعت رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف ز الؽَ رْ م كُ طـ أُ ورد بذلؽ حديث 

ٓ يضركؿ  » :ويف بعض الطرق «ئتانؽافِ طـ الغالم شاتان مُ »وسؾؿ يؼقل: 

َـّ أم أَ   .(0)«اًثاكإُذْكَراًكا ُك

 ؾػ أهؾ العؾؿ طؾك ققلقـ:اختَ  ؿومـ ثَ 

 الحـابؾة.و الشافعقة وبف قال .ر أفضؾكَ الذَّ  ه:الكٕه األٔ

ؼ طـ الحسـ والحسقـ كبشًا طَ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الرسقل  أن حجتفؿ

 .(2)كبشًا

 ثبت.ٓ يَ و، لن الحديث ضعقػ مـ كؾ صرقفبجقب أو

 لقؽ أققالفؿ:إو

 الشافعقة:

إن الؿذبقح  :أي« اأم إكاثً  َـّ ا كُ كراكً ذُ ٓ يضركؿ أَ » :ققلف قال زيـ الديـ العراقل:

وقد صرح الػؼفاء مـ أصحابـا  .ا أم أكثكسقاء أكان ذكرً  ،ـة العؼقؼةتحصؾ بف ُس 

 .(3)ر كإضحقةكَ إن إفضؾ الذَّ  :لؽـ قالقا ،وغقرهؿ بذلؽ

 الحـابؾة: 

طؼ طـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ر أفضؾ: ٕن الـبل كَ والذَّ  قال ابـ قدامة: 

الحسـ والحسقـ بؽبش كبش، وضحك بؽبشقـ أقركقـ. والعؼقؼة تجري مجرى 

                                                      

 تؼدم تخريجه. صرقه ضعقػة:(  1)

 تؼدم تخريجه. عقػة:صرقه ض( 2)

 (.214/ 5صرح التثريب يف شرح التؼريب ) (3)
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إضحقة. وإفضؾ يف لقهنا البقاض، طؾك ما ذكركا يف إضحقة: ٕهنا تشبففا. 

 .(0واستعظامفا، واستحساهنا كذلؽ) ستحب استسؿاهناويُ 

 وبف قال الظاهرية. .اسع إمر و الكٕه الجاٌ٘:

 حجتفؿ:

 كثك ، فصار إمر واسعًا.أـ أو يلمر بذكر أو ق  عَ د كص صحقح يُ رِ لؿ يَ  

 .(2الذكر وإكثك مـ كؾ ذلؽ) ئويجز :ابـ حزم قال

، كثكإ طؾكر كَ كص مؾزم بتػضقؾ الذَّ  ؿؾقس ثَ ف  :إمر واسع أن  احلاصن:

 م.دَّ ؼَ وإكػع يُ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                      

 (.464/ 9الؿغـي ) (1)

 (.234/ 6الؿحؾى باآلثار ) (2)
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ُٖوطألٛ:   ؟تكٜ تهطري عظىّا عٍد طبخّاِن 
 ؾػ العؾؿاء طؾك ققلقـ:اختَ 

ولقس هـاك  .شلهنا شلن أي ذبقحة لسفقلة صبخفا ،ٓ بلس بذلؽ ه:الكٕه األٔ

 وهق ققل الؿالؽقة وابـ حزم. . ك طـ ذلؽفَ ـْ دلقؾ ثابت يَ 

 طدم ثبقت هنك يف ذلؽ. حجتفؿ :

 لقؽ أققالفؿ:إو

ا كاكقا يف الجاهؾقة يؼطعقهنا مـ ؿحب كسر طظامفا لِ واستُ  قال ابـ رشد:

 .(0)الؿػاصؾ

 .(2)ولؿ يصح يف الؿـع مـ كسر طظامفا شلء قال ابـ حزم:

لؿ يصح يف الؿـع مـ ذلؽ وٓ  :الذيـ رأوا تؽسقر طظامفا قالقا قال ابـ الؼقؿ:

ويف  ،وقد جرت العادة بؽسر طظام الؾحؿ .ـة يجب الؿصقر إلقفايف كراهتف ُس 

 .(3)وٓ مصؾحة تؿـع مـ ذلؽ ،ام آكتػاع بفذلؽ مصؾحة أكؾف وتؿ

مـ طدم الؽسر، والػصؾ  -لقس طؾك شلء مؿا ذكروه   ديؼ حسـ خان:قال ِص 

 ـةدلقؾ مـ كتاب وٓ ُس  -وغقر ذلؽ  ...مـ الؿػاصؾ، وجؿع العظام، ودفـفا

ٓ مـ طؼؾ: بؾ هذه إمقر خقآت شبقفة بؿا يؼع مـ الـساء وكحقهـ مـ و

 .(4)يعقد طؾك فاطؾف بـػع دكققي وٓ ديـل العقام: مؿا ٓ

                                                      

 (.16/ 3بداية الؿجتفد وكفاية الؿؼتصد ) (1)

 .(244/ 6الؿحؾى  ) (2)

 .(79تحػة الؿودود بلحؽام الؿولود )ص (3)

 .(146/ 3الرضقة )الدرر البفقة والروضة الـدية والتعؾقؼات  (4)
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  .وهق ققل الشافعقة والحـابؾة .ُيستحب طدم كسر طظامفا الكٕه الجاٌ٘:

 والحؽؿة فقف التػاؤل بسالمة أطضاء الؿقلقد. 

 :ومؼطقطة مرفقطة ومقققفة أدلتفؿ

 ًٓ  الؿرفقع: -أو

لعؼقؼة التل طؼتفا ر بامَ : أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أَ  طـ جعػر ، طـ أبقف

ؽسر قال : وٓ يُ  .جؾإلك الؼابؾة مـفا برِ  نفاصؿة طـ الحسـ والحسقـ ، يبعثق

 .(0)مـفا طظؿ

 الؿقققف: -ثاكقًا

ئتان، ؽافِ ـة طـ الغالم شاتان مُ الس   :اهلل طـفا قالت لم الؿممـقـ طائشة رضأطـ 

ًٓ دُ طبخ ُج وطـ الجارية شاة، يُ  ؿ عِ طْ يُ لكؾ وفقَ  ،ؽسر لفا طظؿ وٓ يُ و

 .(2صدق)تَ ويَ 

 الؿؼطقع:-ثالًثا

ًٓ ؼطع ُج يُ » :يف العؼقؼة ططاء أكف قال طـ وٓ تؼدح وٓ  ، ويطبخ بؿاء ومؾحدو

 .(3)«يؽسر مـفا طظؿ

                                                      

( وأبو داود يف الؿراسقل) 24745أخرجه ابن أبي شقبة يف مصـػه)  طؾته اإلرسال: ،ضعقف( 1)

طن جعػر  بن محؿد بن  ،اثقَ ( من صريق حػص بن غِ 19286البقفؼي يف الؽبرى)  ه(ومن صريؼ379

 به . ، ؾمطن رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وس  ،طن أبقه ،صالب يبن أب يبن الحسقن بن طؾ يطؾ

 !؟من رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم يفلين محؿد بن طؾ :وهو مرسل

 .؟أو تلخقرها طن السابعالعؼقؼة   هل يجوز تؼديم :ضعقف: سقلتي تخريجه يف مسللة (2)

كوان الؿؽي، م، أخبرين إسؿاطقل، طن ذَ ق  َش كا هُ  :(61أخرجه ابن أبي الدكقا يف الـػؼة طؾى العقال)  (3)

 قوله.طن ططاء، 
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 جقب بلكف ٓ يثبت يف هذا شلء.أو

 لقؽ أققالفؿ:إو

بؾ  ،ستحب كسر طظامفاإٓ أن الشافعل وأحؿد اتػؼا طؾك أكف ٓ يُ  رة:قْ بَ قال ابـ هُ 

ًٓ  ا.جد   تصح وقال   بسالمة الؿقلقد .قال الؿملػ)ابـ هبقرة(: وأرى ذلؽ تػاؤ

 .(0)وٓ تركف بؿؿـقع مـف وٓ بلس بفمالؽ: لقس بؿستحب 

 الشافعقة:

ؿا ذكره لِ  :مـ طظامفا لءؽسر شػصؾ أطضاؤها وٓ يُ ستحب أن تُ يُ  قال الـقوي:

 .لكوْ ر ففق خالف إَ ِس فنن كُ  ،الؿصـػ

ثبت فقف هنل ٕكف لؿ يَ  :فقف وجفان )أصحفؿا( ٓ ف؟هة تـزيوهؾ هق مؽروه كرا

 .(2)مؼصقد

الـفل طـ كسر طظام العؼقؼة والحؽؿة فقف التػاؤل بسالمة  قال الحافظ العراقل:

 .أطضاء الؿقلقد

وحؽاه ابـ الؿـذر طـ طائشة وططاء بـ أبل  ،وهبذا قال الشافعقة والحـابؾة 

 .رباح

وقال بف ابـ  .ريهْ وحؽاه ابـ الؿـذر طـ الز   .ذلؽوذهب مالؽ إلك أكف ٓ بلس ب 

 .حزم الظاهري

 .لك فؼطوْ إن ذلؽ خالف إَ  :وقال أصحابـا 

                                                      

 (.341/ 1اختلف األئؿة العؾؿاء ) (1)

 (434/ 8الؿجؿوع شرح الؿفذب ) (2)
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ؾف الـقوي يف شرح ؾَّ وطَ  .ؽرهأصحفؿا أكف ٓ يُ  ،واختؾػقا يف كراهتف طؾك وجفقـ 

وفقف كظر فنن الـفل الصريح قد رواه  .ثبت فقف هنل مؼصقدالؿفذب بلكف لؿ يَ 

  .ولعؾ الـقوي ٓ يقافؼ طؾك صحتف .مستدركف وصححف كؿا تؼدم الحاكؿ يف

 (0لؿ يصح يف الؿـع مـ كسر طظامفا شلء) :وقال ابـ حزم

كذلؽ قالت  .ؽسر طظامفاػصؾ أطضاؤها وٓ تُ ستحب أن تُ ويُ  قال ابـ قدامة:

 .(2وبف قال الشافعل) .ريجابـ ُج ا طـ ططاء ووي أيًض ورُ  ،طائشة

  احلاصن ٔالساجح:

 :ي يرتجح لل بعد الـظر يف كال الؼقلقـ هق الؼقل الؼائؾ بجقاز كسر العظؿالذ 

شلهنا شلن  ،إمر جائزفالعؼقؼة،  ثبت حديث يف الـفل طـ تؽسقر طظؿيَ  ؿٕكف ل

 وباهلل التقفقؼ. .سفؾ صبخفاػعؾ هبا ما يُ أي ذبقحة، يُ 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 (.215/ 5صرح التثريب يف شرح التؼريب ) (1)

 .(124/ 11الػؽر ) /ط ،الؿغـي (2)



 لودود بسنية  العقيقة عن املولود  شكر ا   

 

84   

 

 ؟اأٔ ٌّاّز الًٗم العكٗكٛ ربحِن ُت
، غقر أققال قػ طؾك أي دلقؾ يف هذه الؿسللةؿ أل: أققل وباهلل تعالك التقفقؼ

 لقؽ هذه إققال:إلؾعؾؿاء ، و

 الؿالؽقة:

فؼقؾ: وقت  :ؾػ أصحاب مالؽ يف مبدأ وقت اإلجزاءواختَ  قال ابـ رشد:

ا طؾك ققل مالؽ يف الفدايا. وٓ حك. وققؾ: بعد الػجر، ققاًس الضحايا، أطـل: ُض 

. وقد ققؾ: يجقز يف السابع الثاين ه لقاًل  أجاز هذـ أجاز الضحايا لقاًل شؽ أن مَ 

 .(0) والثالث

 الشافعقة:

كذا كص طؾقف الشافعل  .ستحب كقن ذبح العؼقؼة يف صدر الـفاريُ  قال الـقوي:

 .(2)وتابعف إصحاب .طليْ قَ يف البُ 

 .(3الشؿس) ستحب ذبحفا طـد صؾقع:  ويُ وققؾ قال تؼل الديـ الشافعل:

 الحـابؾة:

ستحب ذبح العؼقؼة ضحقة الـفار. وجزم بف يف الرطاية يُ   قال الؿرداوي: 

 .(4الؽربى)

 

                                                      

 (.15/ 3بداية الؿجتفد وكفاية الؿؼتصد ) (1)

 (.432/ 8الؿجؿوع شرح الؿفذب ) (2)

 (.535صار )ص: كػاية األخقار يف حل غاية االخت (3)

 (.114/ 4اإلكصاف ) (4)
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  احلاصن يف املطألٛ:

الظاهر إكؿا غاية ما يف الؿسللة أققال لؾعؾؿاء ، ف ،روٓ أطؾؿ أي دلقؾ طؾك ما ُذكِ 

 وباهلل تعالك التقفقؼ. .إمر واسع أن
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 ؟أٔ دعاء وعني عٍد ذحبّا ؟يف نٗفٗٛ ذحبّا ش٘ءِن ٔزد 
 .ثبتكؾ ما ورد مؿا وقػت طؾقف ٓ يَ  :قل وباهلل تعالك التقفقؼأق

 :لقؽ ما وردإو 

رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ  ؼَّ طَ » أهنا قالت: رضل اهلل طـفا طائشةطـ ـ  0

ر مَ وأَ  ،ومشؼفؿا»قال: « حفؿا يقم السابعبَ ذَ  ،حسـ شاتقـ، وطـ حسقـ شاتقـ

 رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: قالت: قال« أن يؿاط طـ رءوسفؿا إذى

الؾفؿ لؽ وإلقؽ، هذه طؼقؼة  ،اذبحقا طؾك اسؿف، وققلقا: باسؿ اهلل » 

 .(0)«فالن

 

 

                                                      

ع إلى طائشة فِ ا رُ حديثً  دثُت طن ابن جريج قال: ُح ( 7963أخرجه طبد الرزاق يف مصـػه) ضعقف: (1)

 الحديث....«ق رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم طَ »أكفا قالت: 

ث ابَن جريج، وهو مشفور بالتدلقسوهو مـؼطع كؿا ترى  .، فل كدري َمن َحدَّ

حدثـا إسحاق، حدثـا طبد الؿجقد بن طبد العزيز بن :(4521ر طـد أبي يعؾى يف مسـده) َخ آصريق وله 

وفقه: )اذبحوا طؾى اسؿه  ...رة ، طن طائشةؿ  اد، طن ابن جريج، طن يحقى بن سعقد، طن طَ وَّ أبي رَ 

 .هذه طؼقؼة فلن(  ،اهلل أكبر، الؾفم مـك ولك ،سم اهللاوقولوا: ب

 .رةؿ  بن سعقد هذا الحديث من طَ  ىقه تدلقس ابن جريج ، وطدم سؿاع يحقا، فوهو ضعقف جد  

 :ؾف طـهث به ابن جريج، واختُ دَّ َح : (151/ 15يف طؾؾه) -رحؿه اهلل– يقال الدارقطـ 

رة، ؿ  ريج، طن يحقى، طن طَ جاج بن محؿد ومحؿد بن طؿرو القافعي، طن ابن ُج فرواه طبد الؿجقد وَح   

 .طن طائشة

وهو  .طن يحقى دثُت ادة، فروياه طن ابن جريج، قال: ُح بَ ح بن طُ و  م بن سؾقؿان ورَ وخالػفم هشا 

 الصحق ، فنن ابن جريج لم يسؿعه من يحقى.
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  :ةطامأثر قتادة بـ دِ 

سؿ اهلل ، طؼقؼة اطؾك إضحقة : ب لطؾك العؼقؼة كؿا يسؿ ليسؿ :طـ قتادة  قال

 . (0)فالن

لشػرة طؾك حؾؼفا ، ثؿ يؼقل : الؾفؿ ستؼبؾ هبا الؼبؾة ، ثؿ يضع ايَ   وقال أيضًا:

 .(2)ثؿ يذبحفا .سؿ اهلل واهلل أكربامـؽ ولؽ ، طؼقؼة فالن ، ب

ذبح طؾك ويَ  (سؿ اهللاب) ذابح العؼقؼة يؼقل طـد الذبح: نإ :يؼقل اإلمام أحؿد

 .(3)فالن بـ فالن هذه طؼقؼة :يؼقل ،الـقة كؿا يضحل بـقتف

يف هذه صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ل اهلل لؿ أقػ طؾك شلء ثابت طـ رسق :احلاصن

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  أن ،مثؾ حديث أكس :ؾ بالعؿقماتعؿَ الؿسللة، فقُ 

حفؿا بَ وذَ  ،ربَّ ك وكَ ؿَّ ػاحفؿا، وَس وضع قدمف طؾك ِص   ،لؿا جاء يضحل بالؽبشقـ

 .(4)بقده

 بلس فال (الؾفؿ لؽ وإلقؽ، هذه طؼقؼة فالن بـ فالن ،باسؿ اهلل)وإن قال قائؾ : 

 اإلمام أحؿد بـ حـبؾ لف . زقتادة، وتجقيلثبقتف طـ 

                                                      

حدثـا يزيد بن هارون  قال : أخبركا :(24753أخرجه ابن أبي شقبة يف مصـػه) صحق  طن قتادة: (1)

 قوله.  ،وائي، طن قتادةتَ س  هشام الدَّ 

ثـا طثؿان بن مطر ، طن سعقد  قال :  :(24754أخرجه ابن أبي شقبة يف مصـػه) ة:صحق  طن قتاد( 2)

 ـحر العؼقؼة ؟ قال....ل قتادة : كقف تُ ئِ ُس 

 .(93تحػة الؿودود بلحؽام الؿولود )ص  (3)

 (.1966ومسؾم)، (5888خرجه البخاري )أ: متػق طؾقه( 4)
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 ؟ربح العكٗكٛوتٜ ُت
لؿ أقػ طؾك خالف بقـ أهؾ العؾؿ يف استحباب  :أققل وباهلل تعالك التقفقؼ

 .جؿاعـة واإلالس   :والدلقؾ .د يقم السابعالعؼقؼة طـ الؿقلق

 ًٓ  ـة:الس   -أو

الغالم مرهتـ » : طؾقف وسؾؿ قالطـ الـبل صؾك اهلل ،بدَ ُـْ رة بـ ُج ؿُ َس  حديث

 .(0)«كؿَّ َس ويُ  ،ذبح طـف يقم سابعفبعؼقؼة تُ 

 اإلجؿاع: -ثاكًقا

ا بقـ أهؾ العؾؿ الؼائؾقـ بؿشروطقتفا يف استحباب وٓ كعؾؿ خالفً  قال ابـ قدامة:

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -رة، طـ الـبل ؿُ وإصؾ فقف حديث َس  ذبحفا يقم السابع. 

حؾؼ ذبح طـف يقم سابعف، ويسؿك فقف، ويُ غالم رهقـة بعؼقؼتف، تُ  كؾ»أكف قال:  -

 (.2)«رأسف

فنن جؿفقر العؾؿاء طؾك أكف يقم سابع  ،وأما وقت هذا الـسؽ قال ابـ رشد: 

وطبد  .الد هنارً لد فقف إن وُ د يف إسبقع الققم الذي وُ عُ ومالؽ ٓ يَ  .الؿقلقد

 لؿ ؼ لقاًل : إن طَ (العتبقة)اسؿ يف الؿؾؽ بـ الؿاجشقن يحتسب بف. وقال ابـ الؼ

 .(3)يجزه

 .(4ـة أن يؽقن ذلؽ يف الققم السابع)والس   قال الـقوي:

                                                      

 تؼدم تخريجه.  صحق :( 1)

 (.146/ 9الؿغـي ) (2)

 .(15/ 3كفاية الؿؼتصد )بداية الؿجتفد و (3)

 (.427/ 8الؿجؿوع ) (4)
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 ؟ِن جيٕش تكدميّا أٔ تأخريِا عَ الطابع
 ؾػ أهؾ العؾؿ طؾك ققلقـ:اختَ 

  .والؿستحب أن يعؼ يقم السابع .يجقز تؼديؿفا وتلخقرها الكٕه األٔه:

 وبف قال شقخـا العدوي. افعقة والحـابؾة،الش ابـ سقريـ، ومذهب  وهق ققل

 ـة وإثر:بالس  واستدلقا 

ذبح العؼقؼة تُ »أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال:  دة،يْ رَ بـ بُ اعـ ف ـة:أما الس  

 .(0«)رة، أو إحدى وطشريـْش لسبع، أو أربع طَ 

لؿؾؽ، طـ د، كا طبد اقْ بَ أخربكا يعؾك بـ طُ  :فِ يْ قَ اهَ ؼال إسحاق بـ رَ ف أما إثر:

ز، قالت: قالت امرأة مـ أهؾ طبد الرحؿـ بـ أبل رْ ز، طـ أم كُ رْ ططاء، طـ أبل كُ 

فؼالت طائشة: ٓ، بؾ  .اا كحركا طـف جزورً لدت امرأة طبد الرحؿـ غالمً وَ  بؽر: إنْ 

ًٓ دُ طبخ ُج ئتان، وطـ الجارية شاة، يُ ؽافِ ـة طـ الغالم شاتان مُ الس    وٓ يؽسر لفا و

ػعؾ ذلؽ يف الققم السابع، فنن لؿ يػعؾ فػل يُ  ،تصدقؿ ويَ عِ طْ لكؾ ويُ فقَ  ،طظؿ

 .(2« )رة، فنن لؿ يػعؾ فػل إحدى وطشريـْش أربع طَ 

                                                      

( من صريق  19293)( والبقفؼي يف الؽبرى 4882) أخرجه الطبراين يف  األوسط ا:ضعقف جد   (1)

 .به ،إسؿاطقل بن مسؾم الؿؽي، طن قتادة، طن طبد اهلل بن بريدة، طن أبقه مرفوطًا

 ا.ضعقف جد  ، وفقه إسؿاطقل بن مسؾم 

 ديـي: أجؿع أصحابـا طؾى ترك حديثه.قال طؾي بن الؿَ  

/ 2)  وقال ابن خؾػون: أجؿعوا طؾى أكه ضعقف، وطـد بعضفم متروك الحديث. إكؿال تفذيب الؽؿال

 .(448) ديوان الضعػاء .متػق طؾى ضعػه: وقال الذهبي .(246

 (.3/47ـة)ا شقخـا العدوي حػظه اهلل يف تحؼقؼه لػؼه السُّ جد   هػعَّ وَض 

  .(1292)   سحاق بن راهويه يف  مسـدهإخرجه أ ضعقف: (2)
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 وفقه من العؾل ما يؾي:

 .ضعقف ،: أبو كرزأواًل 

 .ن هيال ُيعرف مَ  ،ثاكقًا: فقه امرأة من أهل طبد الرحؿن 

 .(4184 صدوق له أوهام كؿا يف التؼريب)  ،طبد الؿؾك بن أبي سؾقؿان ثالًثا:

و طبد اهلل محؿد بن يعؼوب الشقباين، ثـا إبراهقم بن كا أب)( فؼال: 7595وأخرجه الحاكم يف الؿستدرك)

طبد اهلل، أكبل يزيد بن هارون، أكبل طبد الؿؾك بن أبي سؾقؿان، طن ططاء، طن أم كرز وأبي كرز، قاال: 

فؼالت  !اكحركا جزورً  ،لدت امرأة طبد الرحؿنامرأة من آل طبد الرحؿن بن أبي بؽر إن وَ  ِت رَ َذ كَ 

 (.طائشة...

 ي أمر الحديث ، وهو يف الحؼقؼة سـد معؾول وِّ ؼَ يُ  -أطـي سـد الحاكم -شخص أن هذا السـدفؼد يتوهم 

 تي:وحتى تتض  صورة الخلف اكظر اآل 

. زر  ز، طن أم كُ ر  د، كا طبد الؿؾك، طن ططاء، طن أبي كُ ق  بَ أخبركا يعؾى بن طُ    :قال إسحاق بن راهويه

  .ز، قاالر  ز وأبي كُ ر  طبد الؿؾك ، طن ططاء، طن أم كُ  كاون، يزيد بن هار كا :وقال  إبراهقم بن طبد اهلل

براهقم بن طبد اهلل  طن أم كرز وأبي كرز، إسحاق بن راهويه طن أبي كرز طن أم كرز، وجعؾه إفجعؾه 

 .وهو خطل ضاهر .قاال: فجعؾفا متابعة

ره ابن كَ وذَ  .شقخ :و حاتمقال أب .براهقم بن طبد اهلل السعدي الـقسابوري لم يوثؼه كبقر موثقإهذا و  

فتؽؾم فقه مسؾم بل  ،صويل الؾسان :وهو معروف بالتساهل  وقال ،ووثؼه الحاكم .حبان يف الثؼات

 حجة.

 ؼبل .طرح روايته وال تُ طـد مخالػته إلمام كبقر مثل إسحاق بقن راهويه  تُ فؾو قؾـا : هو صدوق، و

 .ثبتاألثر ضعقف ال يَ  فالحاصل أن

 . فغريبواًل ُد ر يف صبخفا ُج )وأما( حديثفا اآلَخ : (428/ 8لؿجؿوع شرح الؿفذب )ا قال الـووي يف

 ورواه البقفؼي من كلم ططاء بن رباح.

 (.39ص)تللقف أبي حاتم السعدي  ،اكظر بحث فؼه العؼقؼة .يف صحته كظر :وقد قال شقخـا العدوي
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وكان يؼقل :  .أو بعده عؼ قبؾ السابع ا أن يُ أكف كان ٓ يرى بلًس  طـ ابـ سقريـ

 .(0)اجعؾ لحؿ العؼقؼة كقػ شئَت 

 العؾؿاء: لقؽ أققالإو

 الشافعقة:

ؾ ذلؽ بعد عَ ٕكف فَ  :مف طؾك الققم السابع أو أخره أجزأهدَّ قَ  نْ نِ ف قال الـقوي:

 .(2وجقد السبب)

 الحـابؾة:

 .(3ح قبؾ ذلؽ أو بعده أجزأه: ٕن الؿؼصقد يحصؾ)بَ ذَ  نْ وإِ  قال ابـ قدامة:

ؾ صاحب البحر طـ اإلمام يحقك أهنا ٓ تجزئ قبؾ السابع ؼَ وكَ  قال الشقكاين:

رفت مـ الخالف ؿا طَ لجؿاع مجازفة ودطقى اإل .اوٓ بعده إجؿاطً 

 .(4)الؿذكقر

 الؾجـة الدائؿة :  فتقى

 العؼقؼة بعد أن يتعدى الؿقلقد يقمف السابع؟ ئهؾ تجز: 0س 

رة ْش ذبح لسبع أو ٕربع طَ ؿا معـاه: أن العؼقؼة تُ ا فقا قدسق  حقث إين سؿعت حديثً  

 أو القاحد وطشريـ؟ أو كؿا جاء يف الحديث. 

 تلخر القلل أو القالد طـ هذه الحدود بققت كبقر لظروف ما؟ وما الحال إذا

                                                      

 رجاله ثؼات:( 1)

 طن ابن سقرين. ،طن أبقه ،ؿر بن سؾقؿانثـا معت :(24739أخرجه ابن أبي شقبة يف مصـػه) 

 (.427/ 8الؿجؿوع ) (2)

 .(461/ 9الؿغـي ) (3)

 (.158/ 5كقل األوصار ) (4)
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 :ـة يف وقت ذبح العؼقؼة طـ الؿقلقد يف الققم السابع مـ يقم وٓدتف: الس  0ج  

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -أن رسقل اهلل  ،ب رضل اهلل طـفدَ ُـْ رة بـ ُج ؿُ لحديث َس 

رواه أبق « ك سؿَّ حؾؼ ويُ ويُ  ،ذبح طـف يقم سابعفتُ  ،كؾ غالم رهقـة بعؼقؼتف»قال: 

 داود والرتمذي وغقرهؿا.

يف السمال مـ أكف ورد يف الحديث الؼدسل ذبحفا يف السابع أو  وأما ما ذكرَت 

رة الؿذكقر يف )الققم ؿُ فالقارد هق حديث َس  ،ٕربع طشرة، أو لقاحد وطشريـ

 .السابع(

 .سؾػففق يف ققل جؿاطة مـ ال ،وأما ما طدا ذلؽ مـ تحديد إيام 

رة الؿذكقر: هذا حديث حسـ ؿُ قال الرتمذي رحؿف اهلل تعالك بعد حديث َس  

ذبح طـ الغالم العؼقؼة والعؿؾ طؾك هذا طـد أهؾ العؾؿ، يستحبقن أن يُ  ،صحقح

يقم السابع، فنن لؿ يتفقل يقم السابع فققم الرابع طشر، فنن لؿ يتفقل طؼ طـف يقم 

 إحدى وطشريـ. اكتفك.

 .رة مـ ذبحفا يقم السابعؿُ يف حديث َس  ـة ما طؾؿَت والس  

ولق تلخر القلل طـ ذبحفا يف ذلؽ الققم إلك وقت صقيؾ، أجزأ: ٕن الؿؼصقد  

 .(0)لؽـ فاتف وقت آستحباب ،يحصؾ بذبح العؼقؼة يف أي وقت

 .-حػظف اهلل  –فتقى شقخـا مصطػك بـ العدوي 

 س: هؾ العؼقؼة تجقز قبؾ الققم السابع ؟

 وبعد : ،والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل ،ؿد هللالح الجقاب :

                                                      

 .(452/ 14( )16474الػتوى رقم ) (1)
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فنن تؼدمت أو تلخرت لالضطرار  جاز  ،ة يف العؼقؼة أن تؽقن يقم السابعـالس  

 .(0)ربَ ابـ سقريـ طـ كػسف طـد الؽِ  ؼوقد طَ . ذلؽ

يقم  امتعذرة جد   فنن كاكت هـاك ضرورات أو أمقر تجعؾ العؼقؼة :وطؾقف

 .(2واهلل أطؾؿ) .فا قبؾ ذلؽز البعض فعؾفؼد جق ،السابع

 الكٕه الجاٌ٘:

 وهق ققل مالؽ. .بْس ؼ طـف إٓ يف السابع إول أو الثاين فحَ ٓ ُيعَ  

 وهق إشفر طـ مالؽ. .وٓ طؼقؼة بعد يقم السابع قال ابـ طبد الرب:

 .(3إذا طاق طـ إول طائؼ) عؼ طـف يف سابع ثانٍ وي أكف يُ وقد رُ 

الرأيقـ  لؿ أقػ طؾك أي شلء ثابت يف  وبعد طرض احلاصن ٔالساجح:

  .الؿسللة طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ـ ومَ  .لؾضرورة ـة، فال بلس بالتؼديؿ أو التلخقروما دام أن الذبح يقم السابع ُس 

  .أراد إفضؾ فؾقذبح يقم السابع

فؼقل  -بعد السابع إول أو الثاين أو حتك الثالث أما ققل الؿالؽقة أهنا ٓ تصح

 بعقد.

طؾك تخصقص الققم الرابع طشر وٓ  وٓ أطؾؿ دلقاًل  قال شقخـا العالمة العدوي:

 .(4طؾك الققم القاحد والعشريـ)

                                                      

 ( بسـد فقه ضعف يسقر .1146أخرجه الدوالبي يف الؽـي واألسؿاء ) :( قال الشقخ يف تحؼقؼه1)

 (.342( فتوى رقم )1/247) فتاوى الػضائقات لشقخـا (2)

 (.425/ 1الؽايف يف فؼه أهل الؿديـة ) (3)

 (.3/47ـة )( تحؼقق فؼه السُّ 4)
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 ؟نٗف حنطب الًٕٗ الطابع
 :ؾػ أهؾ العؾؿ طؾك ققلقـاختَ 

فال  وإٓ  ،قبؾ الػجر فالققم محسقبلد الغالم أ و الجارية إذا وُ  :الؼقل إول

  .سبقطفأيف أيام  ُيحسب هذا الققم

 وقال بف شقخـا العدوي. .الشافعقةققل طـد و ،وهق ققل الؿالؽقة

 لقؽ أققالفؿ:إو

طبد و .الد هنارً لد فقف إن وُ د يف إسبقع الققم الذي وُ عُ مالؽ ٓ يَ  قال ابـ رشد:

 .(0)الؿؾؽ بـ الؿاجشقن يحتسب بف

قف الؿقلقد يف أيام وكان مالؽ ٓ يعتد بالققم الذي يقلد ف :قال ابـ طبد الرب

 .(2)ذلؽ الققم للغوإٓ أُ  ،أسبقطف إٓ أن يقلد قبؾ الػجر

لف  دلد بعد الػجر طُ مالؽًا قال: إكؿا يعد الؾقالل، فنن وُ غقر أنَّ  قال ابـ الؿـذر:

ثؿ  ،لف مـ لقؾتف، تؾؽ سبع لقالٍ  دلد قبؾ الػجر طُ وإن وُ  .مـ الؾقؾة التل تليت طؾقف

 .(3)يـسؽ طـف ثؿ يسؿقف

: أكف مـ بعد -وهق ققل أبل طبد اهلل الزبقري  -والقجف الثاين:  قال الؿاوردي:

 .(4)ا فقفايقم القٓدة، ولقس يقم القٓدة معدودً 

                                                      

 (.15/ 3بداية الؿجتفد وكفاية الؿؼتصد ) (1)

 (.425/ 1الؽايف يف فؼه أهل الؿديـة ) (2)

 (.419/ 3اإلشراف طؾى مذاهب العؾؿاء البن الؿـذر ) (3)

 (.15/129الحاوي الؽبقر) (4)
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فقف وجفان حؽاهؿا الشاشل  ؟حسب يقم القٓدة مـ السبعةوهؾ يُ  قال الـقوي:

 ٓ :)والثاين( .ذبح يف السادس مؿا بعدهفقُ  .حسبيُ  :وآخرون )أصحفؿا(

ولؽـ الؿذهب  .قيطلوهق الؿـصقص يف البُ  .ذبح يف السابع مؿا بعدهحسب فقُ يُ 

 .(0وهق ضاهر إحاديث) ،إول

 ف سمال لشقخـا مصطػك بـ العدوي:ج  وُ 

 فؽقػ أققم بذلؽ ؟ ،أن أحسب يقم العؼقؼة مـ يقم وٓدة ابـل إذا أردُت  

 عد :وب ،والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل ،الحؿد هلل الجقاب :

الـبل صؾك اهلل طؾقف  ٕن :لد الؿقلقد يقم السبت فعؼقؼتف تؽقن يقم السبتإذا وُ 

مرهتـ » ك، ومعـ «ذبح طـف يقم السابعتُ  ،الغالم مرهتـ بعؼقؼتف» :وسؾؿ قال

 .(2)واهلل أطؾؿ .ؼ طـفكان سقحؾ بف إذا طُ  أكف محبقس طـ خقر «بعؼقؼتف

  .ٕيام السبعةالقٓدة معدود يف ا يقم أن :الكٕه الجاٌ٘

 .ابـ طثقؿقـو ابـ حزم،و ،وققل أكثر الشافعقة ،وهقل ققل طـد الؿالؽقة

 الققم محسقب.  فال خالف طـدهؿ أنلد لقاًل بؾ يرى الشافعقة أكف إن وُ 

 لفؿ:القؽ أققإو

 بعض الؿالؽقة:

 .(3)حتسب بفطبد الؿؾؽ بـ الؿاجشقن يَ  قال ابـ رشد:

                                                      

 (.431/ 8لؿجؿوع شرح الؿفذب )ا (1)

 (.341( فتوى رقم )1/246) فتاوى الػضائقات لشقخـا (2)

 (.15/ 3بداية الؿجتفد وكفاية الؿؼتصد ) (3)
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ا كف يقم القٓدة لقؽقن معدودً أ :-ٕكثريـ وهق ققل ا -أحدهؿا  قال الؿاوردي:

 .(0مـ السبعة)

فقف وجفان حؽاهؿا الشاشل  ؟حسب يقم القٓدة مـ السبعةوهؾ يُ  قال الـقوي:

ٓ  :)والثاين( .ذبح يف السادس مؿا بعدهفقُ  ،حسبيُ  :وآخرون )أصحفؿا(

هب ولؽـ الؿذ .قيطلوهق الؿـصقص يف البُ  ،ذبح يف السابع مؿا بعدهحسب فقُ يُ 

 .(2)ٕحاديثاوهق ضاهر  ،إول

 .بال خالف ،سب الققم الذي يؾل تؾؽ الؾقؾةلد يف الؾقؾ ُح فنن وُ   :أيًضاوقال 

 .(3لد فقف)حسب الققم الذي وُ مع أكف كص فقف أن ٓ يُ  ،كص طؾقف يف البقيطل

 مـف إٓ َؼ بْ ولق لؿ يَ  ،د يف إيام السبعة التل ذكركا يقم القٓدةعُ ويَ  قال ابـ حزم:

 .(4يسقر)

ذبح يف الققم ـ أن تُ َس ، أي: يُ «ذبح يقم سابعفتُ »ققلف:  قال الشقخ ابـ طثقؿقـ:

هذه  .يعـل قبؾ يقم القٓدة بققم ،ذبح يقم الجؿعةلد يقم السبت فتُ فنذا وُ  .السابع

ا) ...لد يقم الخؿقس ففل يقم إربعاءوإذا وُ  .هل الؼاطدة  .(5وهؾؿ جر 

 

 

                                                      

 (.15/129( الحاوي الؽبقر)1)

 (.8/431الؿجؿوع شرح الؿفذب) (2)

 (8/431( الؿجؿوع شرح الؿفذب)3)

 (.234/ 6الؿحؾى باآلثار ) (4)

 (.493/ 7ع )ستؼـِ ؾى زاد الؿُ الشرح الؿؿتع ط (5)
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 الساجح:
ل العؾؿاء ، رأيت أكف لقس هـاك دلقؾ صريح يف الؿسللة، وبعد طرض ققلَ  

 .الققم السابع مـ وٓدتفيف ذبح ، صريح يف أهنا تُ «ذبح طـف يقم سابعفتُ »وحديث 

 ؟لد فقف، هؾ ُيحسب أو ٓ ُيحسبولؽـ الخالف يف الققم الذي وُ  

والراجح طـدي يف هذه الؿسللة هق الؼقل الثاين ، أن الققم الذي يقلد فقف  

 .فقف إٓ قؾقؾ الؿقلقد محسقب مـ إيام السبعة ولق لؿ يبَؼ 

فعؼقؼتف يقم  ،الد يقم آثـقـ طصرً وُ  امقلقدً  فؾق أن :وبالؿثال يتضح الؿؼال 

 .وباهلل تعالك التقفقؼ .إحد
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 ؟ل عَ الهبريَعُِٖن وطألٛ: 

 العؼقؼة، بُسـقة َطؾِؿو َكبِر ثؿ صغره يف طؼقؼة لف ُتصـع لؿ شخصًا أن لق: وصقرهتا

  ؟ ٓ أو طؼقؼة َيصـع أن لف ُيستحب ففؾ

 اختؾػ العؾؿاء طؾك ققلقـ:

إذا لؿ ُيعؼ طـف ، ربَ ُيستحب لؾشخص أن يعؼ طـ كػسف طـد الؽِ  الكٕه األٔه:

 .يف صغره

 شقخـا العدوي. بف قالو .والشافعقة والحـابؾة وهق ققل ابـ سقريـ، 

 ؿؼطقع:استدلقا بالؿرفقع والؿقققف وال

 ًٓ  الؿرفقع: -أو

أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؼ طـ كػسف  بـ مالؽ رضل اهلل طـف طـ أكس 

 .(0)بعدما جاءتف الـبقة

                                                      

( والبقفؼي يف 1371)  والروياين يف مسـده (،7964أخرجه طبد الرزاق يف مصـػه) ا:ضعقف جد   (1)

 .به ،طن أكس مرفوطًا ،طن قتادة ،ررَّ َح كؾفم من صرق طن طبد اهلل بن مُ  ،( وغقرهم19273الؽبرى)

ر هذا كَ وذَ  ...(ن بلياهومِ ) :(446/ 2  الؿقزان)قال الذهبي يف .ر  متروك الحديث رَّ َح وطبد اهلل بن مُ 

  .الحديث

( وابن 994( والطبراين يف األوسط)1453أخرجه  الطحاوي يف شرح مشؽل اآلثار ) :ر لهَخ آم صريق وثَ 

امة بن أكس، ؿَ ( كؾفم من صرق طن طبد اهلل بن الؿثـى بن أكس، طن ثُ 66أبي الدكقا يف الـػؼة طؾى العقال )

 .به  ،طًاطن أكس مرفو

 ػه طدد كبقر من العؾؿاء . عَّ ، وقد َض ىوفقه طبد اهلل بن الؿثـ 

 حديث باصل. :(8/432قال الـووي يف الؿجؿوع) 

 :(535قال تؼي الدين الشافعي يف كػاية األخقار يف حل غاية االختصار )ص 
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 .ستدل بفيُ  يصح أن ثبت ، وٓٓ يَ  ابلكف حديث ضعقػ جد  جقب أو

 الؿقققف: -ثاكقًا

وكان  .هالؿ يؽـ يسللف أحد مـ أهؾف طؼقؼة، إٓ أططاه إيا طبد اهلل بـ طؿرأن  

 .(0)طـ الذكقر واإلكاث ،يعؼ طـ ولده بشاة شاة

 الصغقر.وابـ طؿر كان يعطقفؿ طؼقؼة لؾؽبقر  بلكف لقس صريحًا يف أن جقب أو

 الؿؼطقع: -اثالثً 

  .جقبة بعدما صرت رجاًل طؼؼت طـ كػسل بـَ  :رحؿف اهلل قال محؿد بـ سقريــ 0

 .(2)سلؼ طـل ، لعؼؼت طـ كػعَ لق أطؾؿ أكف لؿ يُ  وقال:

                                                                                                                                                        

 وهذا الحديث ضعقف من جؿقع صرقه.

 طبد اهلل بن الؿثـى من الؿؼال لؽان هذا الحديث ( :  فؾوال ما يف595/ 9) قال الحافظ يف   الػت 

خرج ال أُ  :وقال أبو داود .لقس بؼوي :ائيَس وقال الـَّ  .لقس بشيء :عقنبن مَ الؽن قد قال  ،اصحقًح 

ع طؾى تابَ ال يُ  :ؼقؾيوقال العُ  .ى مـاكقروَ رَ  ،لم يؽن من أهل الحديث ،فقه ضعف :وقال الساجي .حديثه

 .جؾي والترمذي وغقرهؿاووثؼه العِ  .ربؿا أخطل (:الثؼات)ان يف بن حباقال و .أكثر حديثه

 لم يؽن حجة. ،ففذا من الشقوخ الذين إذا اكػرد أحدهم بالحديث 

 ( مالك طن كافع طن ابن طؿر.4طبد الباقي) /ط  ،أخرجه مالك يف الؿوصل صحق  طن ابن طؿر: (1)

حدثـا حػص ، طن أشعث ، طن محؿد  :(24718أخرجه ابن أبي شقبة يف مصـػه)  حسن بطريؼقه: (2)

 .ق طـي  لعؼؼت طن كػسيعَ ، قال : لو أطؾم أكه لم يُ 

وال أدري أشعث هـا  ،واحد ضعقف واثـان ثؼة :طن ثلثة اسؿفم أشعث يرواث يَ قَ هذا وحػص بن غِ  

ثر وطؾى كل حال، فنن كان الضعقف ففذا اإلسـاد واإلسـاد التالي بفؿا يتؼوى األ .الثؼة أو الضعقف

 .لؾُحسن

ثـا طؿرو بن طؾي قال: أخبرين أبو قتقبة قال: حدثـا   :(1146ى واألسؿاء)ـَ و أخرجه الدوالبي يف الؽُ   

 . ...(سؿعت محؿد بن سقرين يؼول)محؿد بن طؿرو أبو سفل األكصاري قال: 

 .(6192 كؿا يف التؼريب)  وفقه محؿد بن طؿرو )ضعقف(
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 .(0)طؼ طـ كػسف بعدما كان رجاًل  أكف رحؿف اهلل سعقد بـ جبقروقد ورد طـ ـ 2

 لقؽ أققال العؾؿاء:إو

 الشافعقة:

 .(2)ؼ الؽبقر طـ كػسفعُ ولقس يؿتـع أن يَ  قال الؿاوردي:

 الحـابؾة:

وقال يف الؿستقطب، والروضة، والرطايتقـ، والحاويقـ،  :قال الؿرداوي

 طـ كػسف.  ؼَّ غ طَ ؾَ ذا بَ : إاوغقره ...والـظؿ

. وأصؾؼفؿا يف تجريد -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ا بالـبل قال يف الرطاية: تلسقً 

 .(3العـاية)

 وسئؾت الؾجـة الدائؿة:

ففؾ يصح  ،طؼ طـ كػسف طـد بعثتف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ورد أن الـبل  س: 

 طـف؟ عؼ طـ كػسف لعدم طؼ والدههذا الؼقل؟ وهؾ يجقز لؾرجؾ أن يَ 

 .(4)طؼ طـ كػسف طـد بعثتف -ؾقف وسؾؿ صؾك اهلل ط -ت أن الـبل بَ ج: ثَ 

                                                      

كا الولقد بن األغر الؿؽي، : (261/ 6الطبؼات الؽبرى)ابن سعد يف أخرجه  يف سـده َمن لم ُيوثَّق: (1)

 .شقر، طن سالم األفطس، أن سعقد بن جبقر طق طن كػسهاب بن بَ تَّ ثـا طَ 

(وقال: طن أبقه، 1/9والولقد بن األغر لم أجد َمن وثؼه، إكؿا ذكره ابن أبي حاتم يف الجرح والتعديل)

 لقس بؿشفور.

 (.129/ 15الحاوي الؽبقر ) (2)

 (.113/ 4اإلكصاف ) (3)

 ثبت طن رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم.ال يَ  ،ابل الحديث الوارد ضعقف جد  ( 4)
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ر، كَ ـة ولقست واجبة، وهل رأسان مـ الغـؿ طـ الذَّ والعؼقؼة طـ الؿقلقد ُس  

 .عترب يف إضحقةعترب فقفا مـ الشروط ما يُ يُ  ،وطـ إكثك واحدة

  .بؾف أو بعده أجزأتوإفضؾ ذبحفا يف الققم السابع، وإن ذبحفا يف غقره ق 

فق حسـ إذا كان والده لؿ يعؼ ف ،اوإذا طؼ اإلكسان طـ كػسف ولق كان كبقرً 

 .(0)طـف

 قال الؿالؽقة. وبف .طـ الؽبقر  ٓ ُيعؼ الكٕه الجاٌ٘:

 .(2)عؼ طـ كبقروٓ يُ  قال ابـ طبد الرب:

 .(3ؼ الؽبقر طـ كػسف)عُ ـ شذ أن يَ أجاز بعض مَ  وقال:

استحباب العؼقؼة طـ  ديَّ ل العؾؿاء ، فالراجح للَ بعد طرض قق الساجح:

طـ كػسف بعد  ؼفنذا لؿ ُيعؼ طـف ٕي سبب مـ إسباب طَ  .الصغقر يف يقم السابع

 ر.بَ ؼ طـ كػسف طـد الؽِ ت طـ ابـ سقريـ أكف طَ بَ فؼد ثَ  :ربَ الؽِ 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .(18672(السمال السادس من الػتوى رقم )456/ 14) 2 -فتاوى الؾجـة الدائؿة  (1)

 (.316/ 5االستذكار ) (2)

 (.318/ 5) السابق (3)
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  ؟ بعدٓ أٔ الطابع قبنعَ املٗت  لَعُِٖن 

 ؟ال عٍْ قبن وٗالدٓ أصًمَعُِٖٔن 
 اختؾػ العؾؿاء طؾك ققلقـ:

وهق ققل الشافعقة . طـ الطػؾ حتك إن مات قؼةعؼستحب التُ  الكٕه األٔه:

 .وابـ حزم

 .(0)حبت العؼقؼة طـدكااستُ  ،لق مات الؿقلقد قبؾ السابع قال الـقوي:

بعد أن يؽقن يؼع طؾقف  ،اا أو مقتً ذبح طـ كؾ مقلقد يقلد لف حق  يُ  قال ابـ حزم:

 .(2أو اسؿ جارية)اسؿ غالم 

 .(3ؼ طـف كؿا ذكركا)وإن مات قبؾ السابع طُ  :اوقال أيًض 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 (.448/ 8الؿجؿوع شرح الؿفذب ) (1)

 (.234/ 6الؿحؾى باآلثار ) (2)

 (.235/ 6) السابق (3)
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 ؟وات بعد الطابع وا احلهي إذا
فقجفان  ،لق مات الؿقلقد بعد الققم السابع وبعد التؿؽـ مـ الذبح قال الـقوي:

 (0)يسؼط بالؿقت :عؼ طـف )والثاين(ستحب أن يُ يُ  :حؽاهؿا الرافعل )أصحفؿا(

 فال تهُٕ عكٗكٛ بال خالف. اعكٗكٛ قبن وٗالدٓ أصًمأوا ال
بؾ تؽقن شاة  ،حفا قبؾ القٓدة لؿ تجزه بال خالفبَ ذَ  نْ وإِ  :قال الـقوي

 .(2)لحؿ

  ؾت الؾجـة الدائؿة:ئِ وُس 

، هؾ احصؾت العؼقؼة بعد وفاة الطػؾة، وكان طؿرها وقت القفاة سـة وكصػً :س

 الطػؾة تـػع والديفا يف أخرة؟  أدى العؼقؼة طؾك صبقعتفا أم ٓ؟ وهؾ هذه

 .ـةتجزئ، ولؽـ تلخقرها طـ الققم السابع مـ القٓدة خالف الس   ،ج: كعؿ

 .(3)قـر مـ والديف الؿممـَ بَ ـ َص يـػع اهلل بف مَ  ،اوكؾ صػؾ أو صػؾة مات صغقرً  

  :أيًضاؾت الؾجـة الدائؿة ئِ وُس  

يف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  - يؼقل رسقل اهلل كان وماذا ؟ما حؽؿ العؼقؼة لؾؿقت

 ذلؽ؟

: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ا: لؼقلف ستحب العؼقؼة طـ الؿقلقد ولق كان مقتً ج: تُ 

صؾك اهلل طؾقف  -وهذا يشؿؾ الحل والؿقت: وٕكف « كؾ غالم مرهتـ بعؼقؼتف »

                                                      

 (.432/ 8الؿجؿوع شرح الؿفذب ) (1)

 (.431/ 8الؿجؿوع شرح الؿفذب ) (2)

 .(4679(السمال الثامن من الػتوى رقم )448/ 11فتاوى الؾجـة الدائؿة  ) (3)
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إذا كاكا ) :ؼ طـ الغالم شاتان وطـ الجارية شاة، ولؿ يؼؾعَ ر أن يُ مَ أَ  -وسؾؿ 

 .(0)(لدا حققـو إذا وُ حققـ أ

 وبف قالؽ مالؽ. .ٓ ُيعؼ طـ الؿقت الكٕه الجاٌ٘:

 قال العدوي الؿالؽل:

ؼ طـف ولق مات عَ ا لؾسابع يُ ]ققلف: بشرط حقاتف إلقف[ ضاهره أكف متك ما بؼل حق   

وهق ضاهر  ،ابـ كاجل ؼ طـفعَ ؾ طـ مالؽ أكف ٓ يُ ؼَ فؼد كَ  :ولقس كذلؽ .قبؾ العؼ

 .(2)الؿدوكة

 .(3)ستحبٓ تُ  :وقال الحسـ البصري ومالؽ ل الـقوي:قا

 ،يف الؿسللة ققٓن لؾعؾؿاء، ولقس هـاك دلقؾ فقؿا وقػت يػصؾ ن:احلاص 

 فإمر واسع.

 

 

 

 

                                                      

 .(16591(فتوى رقم)458/ 14فتاوى الؾجـة الدائؿة ) (1)

 (.592/ 1ؾى كػاية الطالب الرباين )حاشقة العدوي ط (2)

 (.448/ 8الؿجؿوع شرح الؿفذب ) (3)
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 (0)؟ٛكِٗن جيٕش االشرتاك يف العك

 اختؾػ العؾؿاء طؾك ققلقـ:

 فقجقز لشخص أن يشرتك يف بؼرة ،يجقز آشرتاك يف العؼقؼة الكٕه األٔه:

 .كثكواحد طـ إ بعبُس  أو ،ركَ طـ الذَّ  بعقـبُس 

 .الشافعقة، وبف قال شقخـا العدوي وققل  ،بعض إحـاف وهق ققل 

 ووجفتفؿ:

 ًٓ  ،ؽالهؿا يجقز فقف آشرتاكف ،ضحقة وطؾك دم التؿتعققاسًا طؾك إ -أو

 وهؿا أطظؿ مـ العؼقؼة.

 لقس هـاك دلقؾ يؿـع. -ثاكقًا

كؿا إو ،أو كحقها (رأس طـ رأس) صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: لؿ يؼؾ الـبل -ثالثًا

ر، فنن طجزوا كَ ؼ بف شاة طـ الجارية واثـان طـ الذَّ وضح أن أقؾ ما يؿؽـ أن ُيعَ 

 وغقره. رعؾ ابـ طؿػِ كاكت واحدة لِ 

 لقؽ بعض أققالفؿ:إو

 قال ابـ طابديـ:

صار ران وإحقؾت: ويف أضحقة الؼفستاين: لق ذبح سبعة طـ أضحقة ومتعة وقِ 

فنكف يصح يف ضاهر إصقل. وطـ  ،وجزاء الصقد أو الحؾؼ والعؼقؼة والتطقع

إفضؾ أن تؽقن مـ جـس واحد، فؾق كاكقا متػرققـ وكؾ واحد  :أبل يقسػ

                                                      

 ،ذكور وبـت واحدةاله وهم ثلثة من ئبـاأق طن عُ لو أن شخصًا  لم يَ  :وكتوضق  لصورة الؿسللة( 1)

ففل له أن يذب  بؼرة بحقث يؽون  طن الثلثة ذكور ستة أسباع وطن البـت سبع، فتؽتؿل البؼرة أو 

 ؟كةَد البَ 



 لودود بسنية  العقيقة عن املولود  شكر ا   

 

142   

 

ثؿ رأيت بعض  .اهـ .كؿا يف الـظؿ ،ؽرهمتؼرب جاز. وطـ أبل يقسػ أكف يُ 

كة دَ ع البَ بْ ي أن ُس دْ ب الفَ قـ قال: وما يف البحر مـاقض لؿا ذكره هق يف باش  حَ الؿُ 

 ،اهـ .وكذلؽ أغؾب كتب الؿذهب والؿـاسؽ مصرحة باإلجزاء ،يجزئ

 .(0)فاففؿ

 ،جاز ،ح بؼرة أو بدكة طـ سبعة أوٓد أو اشرتك فقفا جؿاطةبَ ولق ذَ  قال الـقوي:

كؿا سبؼ يف  ،سقاء أرادوا كؾفؿ العؼقؼة أو أراد بعضفؿ العؼقؼة وبعضفؿ الؾحؿ

 .(2إضحقة)

واهلل أطؾؿ  .بع كؿا يف إضحقةبالس   تتلدىا أهنا ر الرافعل بحثً كَ وذَ   ال ابـ حجر:ق

(3). 

 .(4)ز هـاق  جَ يُ  -رة هـاكَش ز اشرتاك طَ قَّ ـ َج ولعؾ مَ  قال الشقكاين: 

كة دَ وٓ تجزئ  إٓ بؼرة أو بَ  ،ٓ يجقز آشرتاك يف العؼقؼة الكٕه الجاٌ٘:

 . ابؾةالحـ وهق ققل الؿالؽقة و .آشرتاكوٓ يجقز وبف  ،كامؾة

 هــ:684ت قال الؼرايف الؿالؽل

 .(5وٓ يشرتك فقفا كإضحقة) ،لد لف ولدان يف بطـ واحد فشاتانـ وُ ومَ 

لؿ يجزه إٓ كامؾة. كص طؾقف. قال يف  ،كة أو بؼرةدَ ؼ ببَ لق طَ   قال الؿرداوي:

 .(0ضحقة)إالـفاية: وأفضؾف. قال يف الػروع: ويتقجف مثؾف يف 

                                                      

 (.543/ 2حاشقة ابن طابدين ) (1)

 (.429/ 8الؿجؿوع شرح الؿفذب ) (2)

 (.593/ 9فت  الباري ) (3)

 .(163/ 5كقل األوصار ) (4)

 بقروت. ، سلميدار الغرب اإل /(ط4/163( الذخقرة)5)
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فال  ،ؼ ببدكة أو بؼرة لؿ تجزئف إٓ كامؾةوإن طَ  قال الحجاوي الؿؼدسل الحـبؾل:

 .(2)يجزئ فقفا شرك

خربين طبد أ :زور طـ سبعةباب حؽؿ الجَ  ،ل يف جامعفالَّ قال الخَ   قال ابـ الؼقؿ:

ؼ ألقس قد طُ  :فؼال؟! ازورً عؼ َج تَ  :الؿؾؽ بـ طبد الحؿقد أكف قال ٕبل طبد اهلل

ورأيتف ٓ  ،لؿ أسؿع يف ذلؽ بشلء :قال ؟ؼ بجزور طـ سبعةعَ يُ  :قؾت ؟!زوربجَ 

 .(3يـشط بجزور طـ سبعة يف العؼقق)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        

 (.111/ 4اإلكصاف يف معرفة الراج  من الخلف ) (1)

 (.449/ 1اإلقـاع يف فؼه اإلمام أحؿد بن حـبل ) (2)

 (.82تحػة الؿودود بلحؽام الؿولود )ص  (3)
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 ساجحالاحلاصن ٔ
ن العؼقؼة ٓ يصؾح فقفا آشرتاك: ٕن اهلل إ :الحـابؾة يؼقلقنوالؿالؽقة   أن 

 .ققاسًا طؾك إضحقة طـفا ًا كاماًل فاذبح رأس ،أططاك رقبة كامؾة

ي دْ إن الحؽؿ واحد، إضحقة والعؼقؼة والفَ  :الشافعقة يؼقلقنوة الحـػقو 

  .حؽؿفا واحد

اهؿا توكؾ ،ضحقة جاز يف العؼقؼةٕكف لؿا جاز آشرتاك يف إ أرجح طـدي هذاو

 .واهلل أطؾؿ .لك اهلل تعالكإب ر  ؼَ ـة وتَ ُس 

 .ـ اشرتكجزاء مَ إوٓ أطؾؿ أي دلقؾ فقف طدم 

 عدوي حػظف اهلل: ما الذي تختاره يا شقخـا؟وقؾُت لشقخـا مصطػك بـ ال

بعقـ طـ بع طـ البـت أو ُس فؼال: أختار الؼقل إول، أن آشرتاك يف بؼرة بُس  

 .(0)وهق ققل جؿفقر العؾؿاء ،جائز -ركَ الذَّ 

 
 

 

                                                      

/ 3قال لي الشقخ ذلك طـد طرض البحث طؾقه. )قؾت أحؿد(: وإن شئَت فاكظر فتاوى الػضائقات) (1)

242.) 
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 وطألٛ:

ُٖ  ؟بص٘ء وٍّا (0)بعح لمكابمِٛٔن 

 .ؿصؾك اهلل طؾقف وسؾيف الؿسللة حديث طـ رسقل اهلل  أققل وباهلل التقفقؼ:

 لقؽ هذا الحديث:إو

ر بالعؼقؼة التل طؼتفا مَ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أَ  أن ،طـ جعػر ، طـ أبقف

ؽسر قال : وٓ يُ  .جؾفاصؿة طـ الحسـ والحسقـ ، يبعثقا إلك الؼابؾة مـفا برِ 

 .(2)مـفا طظؿ

ثبت، ولؽـ مـ باب كؾ ما ورد يف هذه الؿسللة بخصقصفا ٓ يَ  جقب بلنأو

 .ادهتلَّ ؼابؾة أو الؿرأة التل وَ ؾ لؾوالػضؾ ُيرَس اإلحسان 

 لقؽ بعض أققال العؾؿاء يف ذلؽ:إو

 .(3)جؾ العؼقؼةالؼابؾة رِ  كطَ عْ ستحب أكف يُ ؾ الرافعل أكف يُ ؼَ كَ  قال الـقوي:

طبد  أبا أن ،حدثـا إثرم ،وأخربين محؿد بـ طؾل :لالَّ قال الخَ   قال ابـ الؼقؿ:

 ،أخربين مـصقر ،ٓ أدري :قال ؟ر مـفا مثؾ إضاحلدخَّ يُ  اهلل ققؾ لف يف العؼقؼة

بعث مـفا إلك يُ  :سلل طـ العؼقؼة ققؾسؿعت أبا طبد اهلل يُ  :ا حدثفؿ قالأن جعػرً 

 .(4كعؿ) :راه قالأُ  ؟الؼابؾة بشلء

 

                                                      

    .(الؿرأة بتولقد قامت من هي)(1)

 تؼدم تخريجه. ضعقف معل باإلرسال:( 2)

 (.434/ 8الؿجؿوع شرح الؿفذب ) (3)

 (.85ود بلحؽام الؿولود )ص تحػة الؿود (4)
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 احلاصن
حب ذلؽ بعض العؾؿاء كؿا د استَ فؼ :ؾ مـ العؼقؼة شلء لؾؼابؾةرَس ٓ بلس أن يُ   

 خرب كؿا أسؾػت.صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ثبت فقف طـ رسقل اهلل يَ  ، وإن لؿترى
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ُِٖن ُت ٌِ  ؟ٜ الٍاس إلّٗاَعِدطبخ ٔ  ؟ٗئٛأٔ تٕشع 
 اختؾػ العؾؿاء طؾك ققلقـ:

 لرض رةعؾ معاوية بـ قُ وهق فِ  .ك إلقفا الـاسطَ دْ طبخ ويُ ذبح وتُ تُ  الكٕه األٔه:

كص طؾقف أحؿد بـ حـبؾ، وبف بؾ جؿفقر الشافعقة، والحـابؾة ، قال وبف   .اهلل طـف

وهق ما رجحف  .وشرط طدم الؿباهاة والؿػاخرة ،ؽقةقال ابـ طبد الرب مـ الؿال

 .شقخـا العدوي

 واستدلقا بالؿرفقع والؿقققف:

 ًٓ  الؿرفقع: -أو

طـ  ،ؼ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ الحسـ والحسقـطَ  قال: لطـ طؾ

ل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك كؾ واحد مـفؿا بؽبش وديـار، ودخؾ رسق

قالت: يا « ؾ لحؿ طؼقؼتؽؿ؟عَ ما فَ  ،يا فاصؿة»فاصؿة يف طؼقؼة أحدهؿا فؼال: 

ف الذراع وهق تْ قالت: فـاولَ  .وقد بؼل مـف ،رسقل اهلل، أكؾـا وأصعؿـا وتصدقـا

 .(0)ثؿ دخؾ يف الصالة وما مس ماء ،فلكؾف بغقر خبز ،قائؿ

 بت.ثبلكف حديث ضعقػ ٓ يَ  جقبأو

                                                      

حدثـا  حدثـا سويد بن سعقد، :(45أخرجه ابن أبي الدكقا يف الـػؼة طؾى العقال) ا:ضعقف جد  ( 1)

طق رسول )طن أبقه قال:  ز، طن الؼاسم بن طبد الرحؿن، طن محؿد بن طؾي،مُ ر  هارون بن مسؾم بن هُ 

 .وسؾم...( اهلل صؾى اهلل طؾقه

  :طؾلثلث وفقه 

 متؽؾم فقه بؽلم شديد.  ،د بن سعقدي  وَ ُس  األولى:

 .متؽؾم فقه ،الثاكقة: هارون بن مسؾم

  .متؽؾم فقه ،الثالثة: الؼاسم بن طبد الرحؿن
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 الؿقققف:  -ثاكقًا

ثؿ  ،ؾحطبخ بؿاء ومِ تُ و ،ؼطع أطضاءتُ  :العؼقؼة  ـ  طـ جابر بـ طبد اهلل قال يف0

 .طؼقؼة فالنه بعث بف إلك الجقران فقؼال: هذيُ 

 .(0)هق أصقب لف ،؟ قال: كعؿقال أبق الزبقر: فؼؾت لجابر: أيضع فقف خال   

 لقس بصريح. لؽـف ،جقب بلكف وإن كان ضاهر إسـاده السالمةأو

ا مـ كػرً  دطقُت  ،لد لل إياسلؿا وُ  :قال -اهلل طـف لرض–رة طـ معاوية بـ قُ ـ  2

قا، فؼؾت: إكؽؿ قد دطقتؿ طَ أصحاب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فلصعؿتفؿ، فدَ 

قال: فدطقت لف بدطاء  .ـقام  فبارك اهلل لؽؿ فقؿا دطقتؿ، وإين إن أدطق بدطاء فلَ 

 .(2)يقمئذٍ  دطائلقال: فنين ٕتعرف فقف  .اكثقر يف ديـف وطؼؾف وكذ

 اطددً  اهلل طـف لرض دطامـ أققى إدلة يف الؿسللة، فؼد  هذا الدلقؾ يف الحؼقؼةو

 وأقروه طؾك صـقعف.صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، مـ أصحاب الـبل 

 :لقؽ بعض أققال العؾؿاء يف هذا الصددإو

بؾ  ا،صدق بؾحؿفا كق  تستحب أن ٓ يُ يُ  :قال جؿفقر أصحابـا قال الـقوي:

 ،قةـِ طة والثَّ ذَ تجزئ دون الجَ  ر الؿاوردي أكا إذا قؾـا بالؿذهب أكف ٓكَ وذَ  .يطبخف

إن أوجبـا التصدق بؿؼدار  :وكذا قال إمام الحرمقـ .اوجب التصدق بؾحؿفا كق  

                                                      

حدثـا  :( قال48) أخرجه ابن أبي الدكقا يف الـػؼة طؾى العقال سـاده السلمة من قول جابر:إضاهر  (1)

 به. ،طن الؿغقرة بن مسؾم، طن أبي الزبقر، طن جابرار، وَّ ابة بن َس بَ إسؿاطقل بن أسد، حدثـا َش 

كا طبد اهلل ]بن صال  بن  :(1255دب الؿػرد )األ أخرجه البخاري يف رة:صحق  طن معاوية بن قُ  (2)

 رة .... وسـده صحق .حزم[ سؿعت معاوية بن قُ  يمسؾم[ كا حزم] بن أب
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ستحب وهق أكف يُ  ،والؿذهب إول .اضحقة والعؼقؼة وجب تؿؾقؽف كق  مـ إ

 .(0)طبخ بف وجفانوفقؿا يُ  ،صبخف

طبخ؟ قال: تُ ققؾ لف: أ .بح يقم السابعذالعؼقؼة تُ  :عُت أحؿد قالؿس :قال أبق داود

 .(2) خف؟ قال: يتحؿؾقن ذلؽبْ يعـل: صَ  -ققؾ: إكف َيشتد طؾقفؿ .كعؿ

وهذا  .اومطبقًخ  اى إلك الجقران مـفا كق  دَ فْ ؽؿ فقفا أن يُ والحُ  قال ابـ طبد الرب:

ا مـ ولق دطا الـاس إلقف .ؿ مـفا وٓ مـ الضحايا كافرعَ طْ وٓ يُ  .أفضؾ مـ الـل

 .(3)غقر مباهاة لؿ يؽـ بذلؽ بلس

 :وجاء يف الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة

تصدق بف حتك ما يَ  ،صبخ العؼقؼة كؾفا ستحبذهب جؿفقر الػؼفاء إلك أكف يُ ))

 (.4)((مـفا

 الؾجـة الدائؿة: تقال

بدون التزام بالتربع لؾؿقلقد، أو  ،ـاس إلقفآ بلس بطبخفا يف البقت ودطقة ال

ـ ترك ذلؽ فنكف ـ شاء تربع أو دطا، ومَ آلتزام بالدطاء لف مـ الحاضريـ، بؾ مَ 

وهذا هق  .ع اهلل ورسقلف تحديدهارَ ْش ولقس ٕحد أن يحدد طبادة لؿ يَ  .ؾزم بفٓ يُ 

 .(5) الصقاب

 

                                                      

 (.434/ 8الؿجؿوع شرح الؿفذب ) (1)

 (.1/342رواية أبي داود ) ،مسائل اإلمام أحؿد (2)

 .(426/ 1الؽايف يف فؼه أهل الؿديـة ) (3)

 (.284/ 34الؿوسوطة الػؼفقة الؽويتقة ) (4)

 (.17884(السمال الخامس من الػتوى رقم )454/ 14) 2 -فتاوى الؾجـة الدائؿة  (5)
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 وقالت الؾجـة الدائؿة أيضًا:

ؾ مع عَ ا ودطا بعض إخقاكف الؿسؾؿقـ إلقف وَج ف الؿقلقد صعامً لد لـ وُ ع مَ ـَ فنذا َص 

 .(0فؾقس يف ذلؽ شلء، بؾ هق مـ باب اإلحسان) ،ا مـ لحؿفاهذا الطعام شقئً 

 وقالت الؾجـة الدائؿة:

ا ولف أن يقزطفا لحؿً  .ؼ طـ ولده أن يدطق الـاس ٕكؾفا يف بقتف أو كحقهـ طَ ولؿَ 

 .(2) ف وجقراكف وإصدقاء وغقرهؿا طؾك الػؼراء وأقاربا وكاضجً كقئً 

  شرع الدطقة إلقفا؟هؾ تُ : -حػظف  اهلل -وسئؾ شقخـا العدوي 

تليت مسللة الدطقة إلك العؼقؼة، فؼد اكتشر فقـا فؼال الشقخ كالًما صقيالً وبعده:  

ت طؾك بَ معشر اإلخقة أن أن يدطق صاحب العؼقؼة الـاس إلقفا، لؽـ هؾ ثَ 

 الصالة والسالم يف ذلؽ شلء؟  طفد رسقل اهلل طؾقف

يف الحؼقؼة أن كؾ ما أطؾؿف يف شلن العؼقؼة حديثان طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف 

 وسؾؿ أو ثالثة: 

 .  « الغالم مرهتـ بعؼقؼتف ...»أحدهؿا: هق 

ويف بعض  «وطـ الجارية شاة ،ئتانؽافِ ؼ طـ الغالم شاتان مُ عَ يُ »والثاين: 

 . «وطـ الجارية شاة ،ةؼ طـ الغالم شاعَ يُ »الروايات: 

 ا؟ ٓ كعؾؿ أن الرسقل دطا إلك العؼقؼة أحدً اأما هؾ دطا الرسقل إلك العؼقؼة أحدً 

 .مـ الصحابة

                                                      

 (.181(السمال الرابع من الػتوى رقم )436/ 11) 1 -فتاوى الؾجـة الدائؿة  (1)

 (4444( السمال األول من الػتوى رقم )442/ 11) 1 -فتاوى الؾجـة الدائؿة  (2)
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 ث العؼقؼة؟ ثؾث لؾػؼراء وثؾث لؾؿساكقـ وثؾث ٕهؾ البقت؟ؾَّ ثَ وهؾ تُ  

ؾ طـ ؼِ ولذلؽ كُ  :د يف هذا أيضًا شلء طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿرِ لؿ يَ  

 .ام مالؽ أكف كان يؽره الدطقة لؾعؼقؼةاإلم

ؼؾت طـ اإلمام مالؽ رحؿف اهلل بصدد تحرير هذه الؿؼقلة التل كُ  لؽـ ما زلُت  

 تعالك.

ـة: ٕكف لؿ فؿسللة الدطقة إلك العؼقؼة أمر مباح، لؽـ ٓ كـسب ذلؽ إلك الس  

ام ـ شاء أن يدطق إلك صعثبت ذلؽ طـ رسقل اهلل طؾقف الصالة والسالم، فؿَ يَ 

ق بجزء مـفا فال بلس، دَّ َص ـ تَ ـ ترك الدطقة فال بلس، ومَ العؼقؼة فال بلس، ومَ 

ـ لؿ يػعؾ فال شلء طؾقف: ٕكف لؿ يصح طـ الـبل طؾقف الصالة والسالم يف ومَ 

 .(0واهلل أطؾؿ) ذلؽ شلء.

خ أحدهؿا بَ خص طؼ طـ ابـف بؽبشقـ ، وصَ ش  وسئؾ شقخـا العالمة العدوي:

ر وأصعؿ الـاس، ولؿ يستطع أن يذبحفؿا َخ ٔسبقع ذبح اأ وبعد .وأصعؿ الـاس

 فؿا الحؽؿ؟ ا،لعدم قدرة الزوجة طؾك صبخفؿا سقي  جؿقعًا 

 ٓ بلس بذلؽ.: فلجاب شقخـا

 
 
 
 
 

                                                      

 ا.بترققم الشامؾة آلق   (24/ 2سؾسؾة التػسقر) (1)
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ى لؾػؼراء والجقران دَ طبخ ويلكؾ مـفا إهؾ وُيفْ ذبح وتُ تُ  الكٕه الجاٌ٘:

 .وإقارب دون دطقهتؿ

 .وبف قال مالؽ  .رأي ابـ سقريـو ،م الؿممـقـ طائشةأوهق وارد طـ  

 حجتفؿ:

 .طبخ وٓ ُيدطك الـاس إلقفاوإضحقة ٓ تُ  .ـ أهنا تؼاس طؾك إضحقة0

 ػارق.الجقب  بلكف ققاس مع أو

 مـ أكقاع الؿػاخرة. اـ أن يف هذا كقطً  2

 .ٓ اهلل وحدهإجقب بلن أمر الرياء أو الؿػاخرة أو الؿباهاة أمر ٓ يعؾؿف أو

 ؿ:لقؽ أققالفإو

 .(0ؿ)عِ طْ لكؾ ويُ طبخ ، فقَ ، فقُ ًٓ ودُ جعؾ ُج تُ  :لتقا ـ  طـ طائشة 0

ت، ففق إرشاد ٕمر دون هنل طـ بَ م الؿممـقـ، ولق ثَ أجقب  بلكف ٓ يصح طـ أو

 غقره.

أهنؿا كاكا يؽرهان مـ العؼقؼة ما يؽرهان مـ  ،ـ طـ الحسـ وابـ سقريـ 2

 .(2ؿ)عِ طْ يلكؾ ويُ قال : وهل طـدهؿا بؿـزلة إضحقة ،  .إضحقة

                                                      

ثـا طبد اهلل بن إدريس، طن طبد الؿؾك ، طن  :(24744) مصـػهيف  أخرجه ابن أبي شقبة( ضعقف: 1)

 .به ،ططاء ، طن طائشة

 .كؼطاع بقن  ططاء بن أبي رباح من طائشة اال ةفقه طؾوهذا سـد ضعقف ،  

 .(7/242التفذيب) (.سؿعُت )حتج به إال أن يؼول : ططاء طن طائشة ال يُ   :قال اإلمام أحؿد

أخرجه ابن أبي  صحق  طن ابن سقرين، ويف رواية هشام بن حسان طن الحسن مؼال: (2)

 .بن سقرينثـا طبد اهلل بن مبارك ، طن هشام ، طن الحسن وا: (24743شقبة)
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 لقؽ ما جاء طـ مالؽ:إو

لقس الشلن طـدكا  :مـ سؿاع ابـ الؼاسؿ (العتبقة)قال مالؽ يف  قال الؼقرواين:

 .(0)دطاء الـاس إلك صعامفا، ولؽـ يلكؾ أهؾ البقت والجقران

طبخ، ذبح يقم السابع وتُ قال مالؽ: أما إمر طـدكا فنهنا تُ  :د(الجَ د)قال ابـ رش

فنين أكره  ك الرجالطَ دْ فلما أن يُ  .ؿ مـفا الجقرانعَ طْ أهؾ البقت، ويُ  ويلكؾ مـفا

وهذا إمر طـدكا يف أن يلكؾ مـفا أهؾ البقت ويطعؿ الجقران، ويسؿك  . الػخر

 .(2الصبل يقم السابع)

طبخ ويلكؾ مـفا بؾ تُ  ،( )طؿؾفا ولقؿة( يدطق الـاس إلقفاهَ رِ )وكُ  :رقال الدردي

بؾ  ،وٓ حد يف اإلصعام مـفا ومـ الضحقة .مقاضعفؿأهؾ البقت وغقرهؿ يف 

 .(3)فدي بؿا شاءتصدق، ويُ يلكؾ مـفا ما شاء، ويَ 

طؾقف الصالة  ثبت يف الؿسللة كص مرفقع لرسقل اهلللؿ يَ  الساجح:ٔ  احلاصن

طؼ طـ ابـف ، ودطا  -وهق مـ التابعقـ -رة، وقد ثبت أن معاوية بـ قُ والسالم 

 الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. ( مـ أصحابا)طددً  اكػرً 

، إٓ إذا تحقل إمر إلك طقة الـاس يف بقتؽ لطعام العؼقؼةة دؽراهفال وجف ل

 وباهلل التقفقؼ. .ففـا يتللؼ ققل اإلمام مالؽ بـ أكس ،ظاهرمػاخرة ومَ 

                                                                                                                                                        

ويف روايته طن الحسن وططاء  .ن أثبت الـاس يف ابن سقرينثؼة ، مِ   :(7289 قال الحافظ يف التؼريب) 

 كان يرسل طـفؿا. :ألكه ققل :مؼال

 (.333/ 4الـوادر والزيادات طؾى ما يف الؿدوكة من غقرها من األمفات ) (1)

 (.386/ 3البقان والتحصقل ) (2)

 .(126/ 2الشرح الؽبقر) (3)
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 ؟أٔ التصدم بجىٍّا ؟ِن العكٗكٛ أفضن
قؼة أفضؾ مـ العؼ أن -الشافعقة والحـابؾة طدد كبقر مـ العؾؿاء مـ  يرى

  .التصدق بثؿـفا

 يت ذكره:وذلؽ لم

 ًٓ طؾقف حث طؾقفا رسقل اهلل  ،: ٕهنا طبادة مخصقصة لسبب مخصقصأو

 رضل اهلل طـفؿ. ؾفا الصحابة الؽرامعَ ، وفَ الصالة والسالم 

 أفضؾ مـ الثؿـ الذي ُيدفع. لراقة دماء ، وهإفقفا  أن ثاكقًا:

وبف قال أحؿد وابـ  .لتصدق بثؿـفا طـدكاعؾ العؼقؼة أفضؾ مـ افِ  قال الـقوي:

 .(0)الؿـذر

فا يف ؿـَحب  إلقؽ أو ُيدَفع ثالعؼقؼة أَ  :سؿعُت أحؿد ُسئِؾ :قال أبق داود

 .(2)الؿساكقـ؟ قال: العؼقؼة

ـفا. وكذا العؼقؼة. وهذا ثؿضؾ مـ الصدقة بُحفا أفوَذبْ   قال الؿرداوي:

يتقجف تعققـ ما «: الػروع» الؿذهب، كص طؾقفؿا، وطؾقف إصحاب. وقال يف

 .(3)حجوصدقة مع غزو  تؼدم يف

ولق زاد كالفدايا  .فؽان الذبح يف مقضعف أفضؾ مـ الصدقة بثؿـف :ل ابـ الؼقؿقا

فنكف طبادة مؼروكة بالصالة كؿا  ةوإضاحل فنن كػس الذبح وإراقة الدم مؼصقد

                                                      

 (.433/ 8الؿجؿوع شرح الؿفذب ) (1)

 (.1/342رواية أبي داود ) ،مسائل اإلمام أحؿد (2)

 (.421/ 9اإلكصاف ) (3)
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حقاي قؾ إن صاليت وكسؽل وم} :وقال {فصؾ لربؽ واكحر} :قال تعالك

 .(0){ومؿايت هلل رب العالؿقـ

 وسئؾت الؾجـة الدائؿة: 

فؾ أطؼ طـفؿ أم فا، أوٓد، وأكا حامؾ، ولؿ أطؼ طـفؿ جؿقعً  ةس: طـدي أربع

 طـ كؾ مقلقد؟ أفقدوكا جزاكؿ اهلل خقر الجزاء. اخرج فؾقًس أُ 

وٓ يجزئ دفع الػؾقس  .ؼ طـ الذكر شاتان، وطـ إكثك شاةعَ ج: يُ 

 .(2)وكحقها

 .د أفضؾ بال شؽ مـ التصدق بثؿـفاقذبح العؼقؼة طـ الؿقل أن اصن:احل

ًٓ   لعدة أسباب:  حث طؾقفا  ،ٕهنا طبادة مخصقصة لسبب مخصقص : أو

 رضل اهلل طـفؿ. ؾفا الصحابة الؽرامعَ ، وفَ طؾقف الصالة والسالم  رسقل اهلل

 أفضؾ مـ الثؿـ الذي ُيدفع. لراقة دماء ، وهإفقفا  ثاكقًا: أن

 لثًا: قال هبذا طدد مـ أهؾ العؾؿ.ثا

 
 
 
 
 
 

                                                      

 (.65تحػة الؿودود )ص (1)

 .(12591(السمال السابع من الػتوى رقم )449/ 11) 1 -فتاوى الؾجـة الدائؿة  (2)
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 ؟ضحٗٛألً العكٗكٛ أٔ ادََّكِن ُت
ل لبعض اققلؿ أقػ طؾك دلقؾ خاص يف هذه الؿسللة، وغاية ما وقػت طؾقف أ

 العؾؿاء:

أكف  -ـ بـ طقسك فقؿـ كان سابع ابـف يقم الـحرعْ وروى طـف مَ  قال ابـ طبد الرب:

 .(0)رتك الضحقةعؼ طـف ويَ إلقف أن يَ  ب  َح أَ 

 الضحقة أو العؼقؼة؟  :ـةكد يف الس  ؾػ طـ مالؽ أيفؿا أوواختُ  قال:

وكالهؿا طـدي سقاء ٕهنا مـ  .العؼقؼة أوكد :وي طـفورُ  .وي طـف الضحقةفرُ 

 ر هبؿا وأقرهؿا.مَ ؾفؿا رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وأَ عَ فَ  ،شرائع اإلسالم

 (2). 

  احلاصن:
، ك دلقؾوالتػضقؾ مـ إمقر التل تحتاج إل .إمر واسع أن -واهلل أطؾؿ -ى أر

 ولؿ أقػ طؾك دلقؾ بعد بحثل.

 

 

 

 

 

 

                                                      

 (.425/ 1الؽايف يف فؼه أهل الؿديـة ) (1)

 .السابق (2)
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 ؟ِن جتصئ األضحٗٛ عَ العكٗكٛ
 اختؾػ أهؾ العؾؿ طؾك ققلقـ:

 .تجزئ إضحقة طـ العؼقؼة الكٕه األٔه:

وققل بعض الحـػقة، ورواية وهق ققل ابـ سقريـ ، . طـ الحسـ وقتادة يورُ  

 .طـد الحـابؾة

 أققالفؿ:لقؽ إو

 .(0قا طـ الغالم فؼد أجزأت طـ العؼقؼة)حَّ إذا َض  :قال  طـ الحسـ

 .(2تجزئ طـف مـ العؼقؼة إضحقة) :قآ طـ الحسـ  وابـ سقريـ

  .(3)ؼ طـف أجزأتف أضحقتفعَ ـ لؿ يُ مَ  طـ قتادة قال: يوورُ 

ٕن  :لد لف مـ قبؾوكذا لق أراد بعضفؿ العؼقؼة طـ ولد قد وُ  قال ابـ طابديـ:

ره محؿد ولؿ يذكر كَ ذَ  .جفة التؼرب بالشؽر طؾك كعؿة القلد طؾك ذلؽ

 .(4القلقؿة)

                                                      

حدثـا طثؿان بن مطر ، طن هشام ، طن :(24754)  أخرجه ابن أبي شقبة يف مصـػه فقه ضعف:( 1)

 به. ،الحسن

 .هشام يف روايته طن الحسن مؼالو

 أخرجه ابن أبي شقبة يف مصـػه :، وهشام يف روايته طن الحسن مؼالصحق  طن ابن سقرين (2)

 به. ،الحسن ، وابن سقرين ، قاالحدثـا وكقع ، طن سػقان ، طن هشام ، طن :( 24751)

و يف روايته طن الحسن وططاء  .ن أثبت الـاس يف ابن سقرين ثؼة ، مِ   :(7289 ) قال الحافظ يف التؼريب

 كان يرسل طـفؿا. :ألكه ققل :مؼال

 به. ،ر طن قتادةؿَ ع  (طن مَ 7967أخرجه طبد الرزاق يف   مصـػه)  ضعقف: (3)

 (.221/ 12الحػظ لحديث قتادة، قاله الدارقطـي يف طؾؾه) ئفو سقف :ورواية معؿر طن قتادة ضعقػة

 (.326/ 6حاشقة ابن طابدين ) (4)
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  .وابـ سقريـ: إضحقة تجزئ مـ العؼقؼة وقال الحسـ قال البغقي الشافعل:

 .(0)ؿْ عِ صْ مـفا وأَ  ْؾ فؼال: هل مثؾ إضحقة، كُ  طـ العؼقؼة وسئؾ

طـ العؼقؼة إن لؿ يعؼ؟  لق اجتؿع طؼقؼة وأضحقة، ففؾ يجزئ  قال الؿرداوي:

الؼقاطد »، و«تجريد العـاية»، و «الػروع» يفروايتان مـصقصتان. وأصؾؼفؿا 

 رواية حـبؾ: أرجق أن يفقال  .اإلجزاء «الؿستقطب» يفوضاهر ما قدمف «. الػؼفقة

 يدْ وىف معـاه لق اجتؿع هَ «: الؼقاطد» تجزئ إضحقة طـ العؼقؼة. قال يف

 .(2)يدْ الديـ أكف ٓ تضحقة بؿؽة، وإكؿا هق الفَ  لؼوأضحقة. واختار الشقخ ت

 :طـ العؼقؼة تجزئوي أن إضحقة باب ما رُ  :لالَّ قال الخَ   قال ابـ الؼقؿ:

يجقز أن يضحك طـ الصبل  :أخربكا طبد الؿؾؽ الؿقؿقين أكف قال ٕبل طبد اهلل

 ؟لتابعقــ امِ  :قؾت .غقر واحد يؼقل بف :ثؿ قال .ٓ أدري :قال ؟مؽان العؼقؼة

  .كعؿ :قال

 نْ فنِ  :ر أبق طبد اهلل أن بعضفؿ قالكَ ذَ  :وأخربين طبد الؿؾؽ يف مقضع آخر قال

  .ك أجزأ طـ العؼقؼةحَّ َض 

 ئأرجق أن تجز :حدثـا حـبؾ أن أبا طبد اهلل قال ،بـ طصاموأخربكا طصؿة 

  .عؼإضحقة طـ العؼقؼة إن شاء اهلل تعالك لؿـ لؿ يَ 

 :حدثـا حـبؾ أن أبا طبد اهلل قال :ام يف مقضع آخر قالوأخربين طصؿة بـ طص 

  .ك طـف أجزأت طـف الضحقة مـ العؼققحَّ َض  نْ فنِ 

                                                      

 (.267/ 11شرح السـة ) (1)

 (.437/ 9اإلكصاف) (2)
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وكان ابـف طبد اهلل  ،ورأيت أبا طبد اهلل اشرتى أضحقة ذبحفا طـف وطـ أهؾف :قال

ؾ مـفا كَ ؿ الؾحؿ وأَ سَّ وقَ  ،راه أراد بذلؽ العؼقؼة وإضحقةأُ  .ا فذبحفاغقرً ص

(0). 

 ةفؽؾ مـفؿا طبادة مستؼؾ :تجزئ إضحقة طـ العؼقؼةٓ  ٕه الجاٌ٘:الك

 .وذبقحة مستؼؾة

ورواية طـد  ،وهق ققل الؿالؽقة والشافعقةوهق الؼقل إصح طـ قتادة،  

  .الحـابؾة

 :  لقؽ أققالفؿإو

 .(2ؼ طـف)عَ ٓ تجزئ طـف حتك يُ  :طـ قتادة قال

  الؿالؽقة:

ح أضحقتف بَ إذا ذَ  :ريفْ قال شقخـا أبق بؽر الػِ  :(سبَ الؼَ )قال صاحب  قال الؼرايف:

والػرق أن  .قؿة لؾعرس أجزأهفؾق صعؿفا ول ،ٓ تجزئف ،لألضحقة والعؼقؼة

والؿؼصقد  .ٓ تجزئ طـ إراقتقـالدم وإراقة  ،ـ إراقة الدمققولَ الؿؼصقد يف إُ 

 .(3لإلراقة فلمؽـ الجؿع) وهق غقر مـاٍف  ،مـ القلقؿة اإلصعام

 

 

                                                      

 (.86تحػة الؿودود بلحؽام الؿولود )ص  (1)

عقد ، حدثـا طثؿان بن مطر ، طن س :(24752أخرجه ابن أبي شقبة يف مصـػه) صحق  طن قتادة: (2)

 به.، طن قتادة

 .(166/ 4الذخقرة ) (3)
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 قة:الشافع

والعؼقؼة  ،التداخؾ يف إضحقة ئجزؿ أكف ٓ يُ ؾَ عْ وهبذا يُ   قال ابـ حجر الفقتؿل:

واهلل سبحاكف  .لك مع اختالففوْ ٕكف إذا امتـع مع اتحاد الجـس فلَ  :لكوْ مـ باب أَ 

 .(0وتعالك أطؾؿ بالصقاب)

 الحـابؾة:

يعؼ؟  لق اجتؿع طؼقؼة وأضحقة، ففؾ يجزئ طـ العؼقؼة إن لؿ قال الؿرداوي:

 .(2)روايتان مـصقصتان

ي ذهب إلقف اإلمام ذأن القجف ال -واهلل أطؾؿ -الظاهر لل  قال شقخـا العدوي:

فؿػاده  ،هق إصح -(كؿَّ طؾك ما َس  ،إما أضحقة  وإما طؼقؼة)وهق ققلف:  -أحؿد

 ذن أن هذه ٓ تجزئ طـ تؾؽ.إ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 (.256/ 4الػتاوى الػؼفقة الؽبرى ) (1)

 (.437/ 9اإلكصاف) (2)
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 ٔالساجح احلاصن 
ا إلك اهلل تعالك يف أيام ة ما يذكك تؼربً إضحق نٕ: الؼقل الثاينهق  يَّ الراجح لد

ا إلك اهلل تعالك ذبح تؼربً وكؾ مـ العؼقؼة وإضحقة يُ  .الـحر بشرائط مخصقصة

 .ا لف سبحاكف طؾك كعؿفوشؽرً 

يـ بالؿقلقد، وطؾك الؿقلقد ق القالدَ زَ أن رَ طؾك هلل  اشؽرً ذبح العؼقؼة تُ  لؽـ 

ففل مرتبطة بقٓدة الؿقلقد يف أي  بـعؿة الحقاة، ولقس لفا مـ العام وقت معقـ،

 وقت مـ العام.

ذبح لؾتؼرب إلك اهلل تعالك والشؽر لف سبحاكف طؾك كعؿة وأما إضحقة فنهنا تُ 

 .الحقاة يف أيام الـحر

  ؟!ـة مستؼؾة بذاهتاطـ إخرى، وكؾ مـفؿا ُس  هؿا تؽػلاحدإن إ :ؼالفؽقػ ي  

 فقؼ.وباهلل التق .الؼقل الثاينهق  يَّ فالراجح لد
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َُٖو وطألٛ:   ؟ِٔن ٖكرتض وَ أجمّا ؟َ لْ ذبح العكٗكَٛطَ 
 ًٓ   ؟ـ لف أن يذبح العؼقؼة طـ الؿقلقدـ ُيَس مَ  :أو

 اختؾػ أهؾ العؾؿ طؾك ققلقـ:

 .الؿالؽقة والحـابؾة وهق ققل  ،أهنا تؽقن طؾك إب الكٕه األٔه:

 لقؽ أققالفؿ:إو

 الؿالؽقة:

يؼتضل أن ذلؽ يف  «طـ ولده فؾقػعؾأن يـسؽ  بَّ َح فلَ ...» :وققلف قال الباجل: 

ولق  « أن يـسؽ طـ ولده فؾقػعؾ بَّ َح فلَ ...»ولذلؽ قال:  :مال إب طـ ابـف

 :كان لؾؿقلقد مال لؽان إضفر طـدي أن تؽقن العؼقؼة يف مال إب طـ ابـف

فلثبت ذلؽ يف « ...أن يـسؽ طـ ابـف بَّ َح فلَ ...» :-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -لؼقلف 

 باء طـ آبـ.جفة أ

ا مـ وضاهره أكف ٓ يؾزم أحدً  .ؼ طـ القتقؿ مـ مالفعَ وقد قال مالؽ يف الؿبسقط: يُ 

 .(0)واهلل أطؾؿ .إقارب غقر إب

وسقاء كان القلد  .طؾك إب ل. يعـ(ـة ممكدةوالعؼقؼة ُس ) ققلف: قال الؿرداوي:

، «القجقز» ف يفإصحاب. وجزم با. وهذا الؿذهب، وطؾقف أكثر ا أو فؼقرً غـق  

 .(2)وغقره« الػروع» وقدمف يف ا، وغقره«الشرح»و .«لالؿغـ»و

                                                      

 (.141/ 3) الؿوصلالؿـتؼى شرح  (1)

 (.432/ 9اإلكصاف ) (2)
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فنذا  .الذي يتحؿؾ العؼقؼة هق إب: لـػؼتف طؾك الؿقلقد الؾجـة الدائؿة: قالت

رة رضل ؿُ قامت إم يف هذه الحالة فذبحت العؼقؼة أجزأت: لعؿقم حديث َس 

 .(0)ـ الذابح لؾعؼقؼةقَّ عَ فؾؿ يُ  «ح طـفبَ ذْ تُ »: اهلل طـف الؿتؼدم

وهق   .إب أو غقره ،كػؼة الؿقلقد  ـ تؾزمفـ يف حؼ مَ أهنا ُتَس  الكٕه الجاٌ٘:

 .الشافعقة ققل

 لقؽ أققالفؿ:إو

وطـد الحـابؾة  .مـ تؾزمف كػؼة الؿقلقد طؾك وطـد الشافعقة يتعقـ :رقال ابـ حج

  .يتعقـ إب إٓ إن تعذر بؿقت أو امتـاع

الحديث أكف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؼ طـ الحسـ  وكلن :قال الرافعل

  .ممول -والحسقـ

أو  ،كاكا معسريـ أو تربع بنذن إب يحتؿؾ أن يؽقن أبقاه حقـئذٍ  :قال الـقوي

ك حَّ كؿا َض  :أو هق مـ خصائصف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،رمَ أَ  :أي (ؼطَ ) :ققلف

  .(2)مـ أمتف ح  َض طؿـ لؿ يُ 

أو إم إن لؿ يؽـ لف أب، أو لؿ يؽـ لؾؿقلقد  ،ٕبوهل يف مال ا قال ابـ حزم:

 .(3)مال، فنن كان لف مال ففل يف مالف

 ل طـ الطػؾ حتك بؾقغف.قئالعؼقؼة تؽقن طؾك إب، ففق الؿس أن احلاصن:

 

                                                      

 (.453/ 14فتاوى الؾجـة الدائؿة  ) (1)

 .(595/ 9فت  الباري  ) (2)

 (.235/ 6الؿحؾى باآلثار ) (3)
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َٖ  كرتض وَ أجمّا ؟ثاًٌٗا: ِن 
ـ ضاق بف الحال جاز لف أن يستديـ مـ أجؾ مَ أن ذهب جؿاطة مـ العؾؿاء إلك 

 .وهق ققل الؿالؽقة والحـابؾة .ـ صػؾفأن يعؼ ط

وقد قال طؾؿاؤكا رحؿة اهلل طؾقفؿ فقؿـ كان لف ثقب  قال ابـ الحاج الؿالؽل:

فؽذلؽ يبقعف حتك يعؼ  .لؾجؿعة وٓ فضؾ طـده غقره، فنكف يبقعف حتك يضحل

سقاء  ،وكذلؽ قالقا: إكف يتدايـ لألضحقة، فؽذلؽ يتدايـ لؾعؼقؼة .طـ ولده

 (.0بسقاء)

ن لؿ تؽـ نف :ققؾ ٕبل طبد اهلل يف العؼقؼة :وقال جعػر بـ محؿد  ابـ الؼقؿ: قال

  .لقس طؾقف شلء :قال ؟طـده

 بف يعؼيعـل ما  -ن لؿ يؽـ طـدهنف :ققؾ ٕبل طبد اهلل يف العؼقؼة :وقال الحارث

  .ـةُس  أحقا فؼد ،ػ اهلل طؾقفؾِ خْ إن استؼرض رجقت أن يُ  :قال ؟-

إلقؽ أن  ب  َح أَ  ،يقلد لؾرجؾ ولقس طـده ما يعؼ :قؾت ٕبل :وقال صالح 

أشد ما سؿعت يف العؼقؼة  :فؼال ؟أم يمخر ذلؽ حتك يقسر ؟عؼ طـفيستؼرض ويَ 

وإين ٕرجق إن  «كؾ غالم رهقـة بعؼقؼتف» :رة طـ الـبلؿُ حديث الحسـ طـ َس 

 .(2ـة مـ ســ رسقل اهلل)ػ ٕكف أحقا ُس ؾَ استؼرض أن يعجؾ اهلل لف الخَ 

اقرتض  ،عؼبف ويَ  لضح  ـ طدم ما يُ ومَ  :وقالف صائػة مـ العؾؿاء ابـ تقؿقة:قال  

 .(3)حك وطؼ مع طدم الؼدرة طؾك القفاءوض

                                                      

 (.295/ 3ل )الؿدخ (1)

 (.57تحػة الؿودود )ص (2)

 (.385/ 5الػتاوى الؽبرى البن تقؿقة ) (3)
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  الؾجـة الدائؿة: قالتو

 ،ر شاتقـ وطـ إكثك شاة واحدةكَ طـ الذَّ  :عؼ طـ جؿقع أوٓدكـ أن تَ َس ج : يُ 

ع وفاء ما اقرتضتف فقؿا ولق باقرتاض ثؿـفا إذا كـت تستطق ،مع الؼدرة طؾك ذلؽ

حقث طؼ طـ الحسـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -وذلؽ اقتداء برسقل اهلل  :بعد

 ؾف الصحابة رضل اهلل طـفؿ.عَ والحسقـ، وفَ 

 .ـةخؾػف اهلل طؾقف: أحقا ُس أن يُ  قال اإلمام أحؿد: إن استؼرض رجقُت 

جزأ ذلؽ إن أ ،ر واحدة كإكثككَ وإن لؿ تؼدر إٓ طؾك واحدة فعؼؼت طـ الذَّ  

ٓ أطؾؿ طـ أحد مـ العؾؿاء قال ابـ طبد الرب:  .شاء اهلل ولؽ إجر مـ اهلل تعالك

 .(0)خالفف

 احلاصن
ـة العؼقؼة طدد مـ أهؾ العؾؿ، وربـا  ٓ إحقاء ُس مـ أجؾ  آقرتاضقال بجقاز  

 .سعفايؽؾػ كػسًا إٓ وُ 

  .ـيـ غؾب طؾك ضـف أكف يؼدر أن يسد هذا الدَّ ففذا لؿَ  

ؼ وخذ أمقالفؿ مـ أجؾ أن ؾْ ن مـ الخَ استدِ  :ـ كان معدمًا، فال كؼقل لفأما مَ 

ـتبف فؾقُ  ،ـة لقؼع يف الحرام وهق أكؾ أمقال الـاس بالباصؾػعؾ ُس فال يَ  !ـةتػعؾ ُس 

 لذلؽ.

 
 
 

                                                      

 (.19842( السمال األول من الػتوى رقم )455/ 14) 2 -فتاوى الؾجـة الدائؿة  (1)
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ُٖ وطألٛ:  ٘مِكحهي اجتىاع الٍاس ٔاحتفاهلي يف ِرٓ الًٕٗ ٔأُ 
 :ّي نمىٛٗمعشٗخ 

 وبعد: ،طؾك رسقل اهللوالصالة والسالم  ،الحؿد هلل

والعؾؿ طـد اهلل  -بعد بحث هذه الؿسللة لؿ أقػ طؾك أي ماكع يف هذا ، وأرىف

 جقاز ذلؽ لميت ذكره: -تعالك

 ًٓ د بؿؽان قَّ ؼَ : هذا كقع مـ أكقاع الدطقة إلك اهلل تعالك، والدطقة إلك اهلل ٓ تُ أو

  .وٓ بزمان

ر يف جَ فْ اهلل طؾقف وسؾؿ، كادت تُ  ـة مـ ســ الـبل صؾكثاكقًا: تذكقر الـاس بُس 

 كثقر مـ البالد.

 رب والرتاحؿ واإلصعام والبذل يف وجقه الخقر.الؾـاس طؾك التؼ ث  ثالثًا: َح 

يف درسف إسبقطل مـ كؾ  -حػظف اهلل  -قال الشقخ طثؿان بـ طبد اهلل السالؿل 

يف غرفة  -هلل رحؿف ا -لإلمام الشقكاين  (ةقَّ ِض اري الؿُ رالد)يف كتاب  ،يقم سبت

 بتاريخ ،اإلمام أجري ويف إذاطة مققع طؾؿاء ومشايخ الدطقة السؾػقة بالقؿـ

 : (هـ0403)شعبان  (03 )

الؿحاضرات يف  ٓ بلس ببعض إلؼاء :كان يؼقل -رحؿف اهلل-الشقخ القادطل  إن

 -ا مـ الـاسيعـل كثقرً  -ٕن بعض الؿجالس ما يحضر: مثؾ هذه آجتؿاطات

الؿـاسبات: يف العرس أو القلقؿة أو العؼقؼة، فنذا شخص تؽؾؿ  إٓ يف بعض

ال بلس بنذن ف ،بؽؾؿة خػقػة كحق ربع ساطة أو ثؾث ساطة أو ساطة إذا صالت

ا يتؽؾؿ أيًض  أن تؽقن كؾؿة مقجزة ويرتك الـاَس  ،صاحب الؿجؾس أو البقت

حتك ٓ يضجروا، هذا هق ٓ بلس إن  :بعضفؿ مع بعض ويػرح بعضفؿ ببعض
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يحاول أن يليت يف الؿـاسبات  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وكان الـبل  .اء اهللش

  .كإطقاد ومقاسؿ الحج وكان يتحرى الؿجالس الؽبقرة

رون الـاسولؽـ ٓ يُ  ،لؽس بذلفالظاهر ٓ ب  هذا  ،ا مـ الشبابٕن كثقرً  :ضج 

ؾؿًا، هذا غؾط، يجعؾقن الؿجؾس كؾف ط .وهذا يـتفل وذا يؼقم ،يـتفل وذا يؼقم

 .يضجر الـاس

ويجعؾ  ،لؽـ يرتك لفؿ بعض الققت لقتحدثقا ويسلل بعضفؿ طـ أحقال بعض 

تقجقف لؾصالة وتقجقف لذكر فضائؾ  ،اا يسقرً ا وقتً الؿحاضرة لفا أيًض 

 .آجتؿاطات والؿحبة يف اهلل

 .ا أن تؽقن هـاك مجالس لؿذاكرة العؾؿ وإحقال وتـشقط الؿحبةويـبغل أيًض  

ا مػاسد وبعض إحقان أيًض  .حر والشعقذةذير مـ الشركقات كالس  وهؽذا التح

وكذلؽ وضع الؿزامقر  ،مثؾ الؿبالغة يف اتخاذ الصآت الثؿقـة :إطراس

ٓ  :وكؿا قؾـا .فال بلس أن تؼال هذه يف بعض إحقان .وآٓت الؾفق الؿحرمة

 .(0)يضجر الـاس

 
 
 
 
 
 

                                                      

 ( الؿصدر]شبؽة سحاب السؾػقة[.1)
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 احلاصن:
 :اهلل وطؾك آلف وصحبف، أما بعـد والصالة والسالم طؾك رسقل ،لحؿد هللا

فال حرج يف أن كجعؾ  بعض تؾؽ الؿـاسبات أو غقرها لقطظ الـاس أو أمرهؿ 

  .فالدطقة إلك اهلل ٓ تتؼقد بؿؽان وٓ بزمان :بالؿعروف وهنقفؿ طـ الؿـؽر

 .يـبغل مراطاة الحؽؿة والؿقطظة الحسـة ولؽؾ مؼام مؼالو

ـة العؼقؼة قخ أو محاضر فقتحدث دقائؼ طـ ُس يؼقم ش مثاًل، العؼقؼةفػل مـاسبة  

 .واهلل أطؾؿ ، وُيذكر الـاس باهلل تعالك.أحؽامفاو آداهبا وطـ
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 لخاتؿة:ا

فؾه الـعؿة والػضل والثـاء  ،وما كان من صواب فؿن اهلل وحدههذا 

 .الحسن الجؿقل

ن رة  ومؼصِّ فؿن كػسي الؿُ  ،أو سفو أو تؼصقر أو زلل لوما كان من خط

 .ن كل شيء ال يرضقهمالرجقم ، وأستغػر اهلل وأتوب إلقه  الشقطان 

ملمولي من الـاضر يف هذه الرسالة  أن يـظر باإلكصاف ويترك جاكب و

طترف بػضل ازائره و يع  ر َس ؽَ َش  ،ارأى حسـً  ن  فنِ  ،الطعن واالطتساف

حق األخوة يف الدين فنن اإلكسان لصؾحه أداء أ خؾًل رأى  وإن  .طاثره

 .قر معصوم طن زلل مبقنغ

 ن ال طقب فقه وطل(مَ  لَّ الخؾل ... فَج  دَّ ا فُس )فنن تجد طقبً 

والؿتعسف ال يعترف  ،فالؿـصف ال يشتغل بالبحث طن طقب مػض 

 .بالحق الؿوض 

خط تبدي )فعقن الرضا طن كل طقب كؾقؾة ... ولؽن طقن السُّ 

 .(1)الؿساويا(

                                                      

 مؼدمة طؿدة الؼاري .( 1)
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ه اهلل له ، جزا االـص  شاكرً  يل بدِ فؾقُ  ،ن كان له أي توجقه أو استدراكفؿَ 

والحؿد هلل رب  ي.ل كتػع من هذا البحث بشيء فؾقدعُ ان ومَ  ، اخقرً 

  .العالؿقن

مة الشقخ مصطػى بن لَّ وال أكسى أن أكرر الشؽر لشقخـا الوالد العَ 

 ،الؽريم ، فجزاه اهلل طـا كل خقرق ؾُ العدوي ، الذي تعؾؿـا مـه العؾم والُخ 

وأن يحػظه بحػظه  ،ن يبارك يف فضقؾته وذريته وأهل بقتهوأسلل اهلل أ

 !!الجؿقل ويستره ويختم لـا وله الدكقا طؾى خقر

 وكان االكتفاء من هذه الرسالة التي أسلل اهلل أن يجعؾفا مباركة

 ا. الساطة الرابعة طصرً  -

 (  هـ1444/خرةاآل ى جؿاد 23 )الؿوافق  يوم الخؿقس

 (.م28/2/2419)
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