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بسم الله الرحمن الرحيم
بحث مختصر في العقيقة

تعريف العقيقة:
َّ
َ ُ
ُ
َ
ويعـ ّـق،
الشــعر الــذي يولــد بــه الطفــل ألنــه يشــق الجلــد ،وهــي مأخــوذة مــن َعـ ّـقَ ،ي ِعـ ّـق
العقيقــة لغــة :هــي
َ
فنقــول عـ ّـق عــن ابنــه بمعنــى حلــق عقيقتــه ،أي :حلــق شــعر رأســه أو ذبــح الشــاة المســماة عقيقــة.
العقيقــة شــرعا :هــي الذبيحة(الشــياه والبقــر واإلبــل) التــي تذبــح عــن المولــود يــوم ســابعه ،شـ ً
ـكرا للــه ســبحانه
وتعالــى علــى نعمــة الولــد ذكـ ًـرا كان أو أنثــى.

مشروعية العقيقة:
كانــت العقيقــة معروفــة عنــد العــرب فــي الجاهليــة ،قــال المــاوردي[ :فأمــا العقيقــة فهــي شــاة تذبــح عنــد
الــوالدة كانــت العــرب عليهــا قبــل اإلســام] ويــدل علــى ذلــك مــا ورد فــي الحديــث عــن عبــد اللــه بــن بريــدة عــن
أبيــه قــال :ســمعت أبــي  -بريــدة  -رضــي اللــه عنــه  -يقــول( :كنــا فــي الجاهليــة إذا ُو ِلـ َـد ألحدنــا غــام ذبـ َـح شــاة
ولطــخ رأســه بدمهــا ،فلمــا جــاء اللــه باإلســام كنــا نذبــح شــاة ونحلــق رأســه ونلطخــه بزعفــران)[ .رواه أبــو داود
والنســائي وأحمــد].
َّ
عق عنه في سابع والدته.
وذكر السيوطي أن عبد المطلب جد النبي  -صلى الله عليه وسلم  -قد
وثبتت مشروعية العقيقة بالسنة النبوية من قول النبي  -صلى الله عليه وسلم  -ومن فعله.
روى اإلمــام البخــاري بســنده عــن ســلمان بــن عامــر الضبــي  -رضــي اللــه عنــه  -قــال :ســمعت رســول اللــه صلــى
اللــه عليــه وســلم يقــول« :مــع الغــام عقيقــة فأهريقــوا عنــه دمـ ًـا وأميطــوا عنــه األذى»
وعــن َسـ ُـمرة رضــي اللــه عنــه قــال :قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم« :كل غــام رهينــة بعقيقتــه تذبــح
عنــه يــوم ســابعه ويحلــق ويسـ َّـمى» [رواه أبــو داود والترمــذي].
وعــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا« :أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم عـ ّـق عــن الحســن
والحســين كبشـ ًـا كبشـ ًـا» [رواه أبــو داود].

الحكمة من مشروعية العقيقة:
قــال ولــي اللــه الدهلــوي( :كان فيهــا مصالــح كثيــرة راجعــة إلــى المصلحــة الماليــة والمدنيــة والنفســانية،
فأبقاهــا النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم وعمــل بهــا ورغــب النــاس فيهــا .فمــن تلــك المصالــح :التلطــف بإشــاعة
نســب الولــد ،والشــكر للــه ســبحانه وتعالــى علــى نعمــة الولــد فإنهــا مــن أعظــم النعــم ،وفيهــا فــكاك المولــود
وفديتــه كمــا فــدى اللــه ســبحانه إســماعيل الذبيــح بالكبــش ،وقــد كان أهــل الجاهليــة يفعلونهــا ويســمونها
عقيقـ ًـة ويلطخــون رأس الصبــي بالــدم ،فأقرهــا اإلســام ونهــى عــن تلطيــخ رأس المولــود بالــدم .ومنهــا
ً
مولــودا وســماه كــذا فيظهــر ذلــك بيــن النــاس مــن األهــل
اإلعــان واإلخبــار بــأن هــذا الشــخص قــد رزق
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والجيــران واألصدقــاء فيقدمــون لتهنئتــه وحضــور عقيقتــه ممــا يــؤدي لزيــادة روابــط األلفــة والمــودة بيــن
َ
المســلمين .وفيهــا نــوع مــن أنــواع التكافــل االجتماعــي فــي اإلســام حيــث ّإن الــذي يعــق عــن ولــده يذبــح
الذبيحــة ويرســل منهــا للفقــراء واألصدقــاء والجيــران أو يدعوهــم إليهــا ويســهم هــذا األمــر فــي تخفيــف
معانــاة الفقــراء والمحتاجيــن).

حكم العقيقة:
جمهــور العلمــاء مــن الصحابــة والتابعيــن والفقهــاء (وهــو قــول الشــافعية والمالكيــة والمشــهور المعتمــد
فــي مذهــب الحنابلــة ) أنهــا ســنة مؤكــدة.

شروط العقيقة:
يــرى جمهــور العلمــاء أنــه يشــترط فــي العقيقــة مــا يشــترط فــي األضحيــة ،مــن حيــث كونهــا مــن األنعــام،
ومــن حيــث الســن ،ومــن حيــث الســامة مــن العيــوب .قــال النــووي[ :المجــزئ فــي العقيقــة هــو المجــزئ فــي
األضحيــة فــا تجــزئ دون الجذعــة مــن الضــأن أو الثنيــة مــن المعــز واإلبــل والبقــر هــذا هــو الصحيــح المشــهور
وبــه قطــع الجمهــور] .والمقصــود بالعيــوب هــي ذاتهــا التــي تمنــع اإلجــزاء فــي األضحيــة كمــا نــص عليــه
كثيــر العلمــاء.

في حق من تشرع العقيقة:
العقيقــة مــن الســنن الثابتــة عــن النبــي  -صلــى اللــه عليــه وســلم  -فينبغــي المحافظــة علــى هــذه الســنة فــي
ً
ـتطيعا لهــا ،وقــال بعــض أهــل العلــم إنهــا مشــروعة فــي حــق الفقيــر الــذي ال يملــك
حــق كل مــن كان مسـ
ً
ثمنهــا ،بــل إن اإلمــام أحمــد يــرى أنــه يســتحب للمســلم إن كان معســرا أن يســتقرض ويشــتري عقيقــة ويذبحها
إحيـ ًـاء للســنة،
وقال اإلمام النووي( :فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها عندنا ،وبه قال أحمد وابن المنذر)
وقــد نــص الفقهــاء علــى أن العقيقــة أفضــل مــن التصــدق بثمنهــا ولــو زاد الثمــن عــن قيمة العقيقــة فاألصل
هــو اتبــاع الســنة النبويــة فــي هــذا المقام.
وقــال ابــن القيــم( :فــكان الذبــح فــي موضعــه أفضــل مــن الصدقــة بثمنــه ولــو زاد مــن الهدايــا واألضاحــي
َ
فــإن نفــس الذبــح وإراقــة الــدم مقصــود ،فإنــه عبــادة مقرونــة بالصــاة كمــا قــال تعالــى{َ :ف َصـ ِ ّـل ِل َر ِّبــك َو ْان َحـ ْـر}
َ
[ســورة الكوثــر  .]2:وقــال{ُ :قـ ْـل إ َّن َص َل ِتــي َو ُن ُسـ ِـكي َو َم ْح َيـ َ
ـاي َو َم َم ِاتــي ِل ّلـ ِـه َر ِّب ْال َع َال ِميـ َـن} [ســورة األنعــام)]261 :
ِ

مسائل متفرقة:
االشتراك في العقيقة:
أن يشترك سبعة أشخاص في جزور أو بقرة عن سبعة أوالد ... ،أو يشترك سبعة بعضهم يريد اللحم
وبعضهم يريد العقيقة في جزور أو بقرة ،فهل يجزئ هذا االشتراك في العقيقة؟
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اختلف العلماء في المسألة على قولين:
القول األول :يجوز ذلك وهو قول الشافعية.
القول الثاني :ال يجوز االشتراك في العقيقة ،وهو قول الحنابلة ونص عليه اإلمام أحمد.
ما لو ولدت امرأة توأمين فبم يعق عنهما؟
اتفق العلماء على أنه إذا ولد اثنان في بطن واحد فال تجزئ عقيقة واحدة عنهما وال بد من عقيقتين
تفاضل الذكر واألنثى في العقيقة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القــول األول :عــن الغــام شــاتان وعــن األنثــى شــاة واحــدة ،وبــه قــال الشــافعية والحنابلــة وبعــض المالكيــة،
وهــو قــول ابــن عبــاس وعائشــة وإســحاق وأبــو ثــور وغيرهــم .
قــال اإلمــام النــووي( :الســنة أن يعــق عــن الغــام شــاتان وعــن الجاريــة شــاة ،فــإن عــق عــن الغــام شــاة حصــل
أصــل الســنة).
القــول الثانــي :يذبــح عــن الغــام شــاة واحــدة وكذلــك يذبــح عــن األنثــى شــاة واحــدة ،وبــه قــال اإلمــام مالــك،
ونقــل عــن ابــن عمــر وأســماء بنــت أبــي بكــر وعــروة بــن الزبيــر.
قال اإلمام مالك( :األمر عندنا في العقيقة ،أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة ،الذكور واإلناث).
التصرف في العقيقة (االنتفاع بها):
حكــم العقيقــة بعــد ذبحهــا حكــم األضحيــة مــن حيــث التصــرف فيهــا عنــد العلمــاء ،فتــوزع أثالثـ ًـا :ثلــث ألهــل
البيــت وثلــث للصدقــة وثلــث للهديــة.
اجتماع األضحية والعقيقة:
شــخص أن َ
ٌ
يعــق عــن ولــده يــوم عيــد األضحــى ،أو فــي أيــام
إذا اجتمعــت األضحيــة والعقيقــة ،كأن أراد
التشــريق ،فهــل تجــزئ األضحيــة عــن العقيقــة؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القــول األول :تجــزئ األضحيــة عــن العقيقــة ،وبــه قــال الحســن البصــري ومحمــد ابــن ســيرين وقتــادة وهشــام
 مــن التابعيــن  -وهــو إحــدى الروايتيــن عــن اإلمــام أحمــد  ،وبــه قــال الحنفيــة.القــول الثانــي :ال تجــزئ األضحيــة عــن العقيقــة وهــو قــول المالكيــة والشــافعية والروايــة األخــرى عــن اإلمــام
أحمــد.
من يتولى العقيقة:
يعق عن المولود أبوه  ،أو من تلزمه نفقته في حال عدم وجود األب.
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وقت العقيقة :
وردت األحاديث النبوية التي تحدد وقت العقيقة باليوم السابع من والدة المولود ،منها:
 .1حديــث َسـ ُـمرة  -رضــي اللــه عنــه  -قــال :قــال رســول اللــه  -صلــى اللــه عليــه وســلم « :-كل غــام رهينــة بعقيقتــه
تذبــح عنــه يــوم ســابعه ويحلــق ويســمى» [رواه أبــو داود والترمذي].
 .2حديــث عائشــة قالــت( :عــق رســول اللــه  -صلــى اللــه عليه وســلم  -عن حســن وحســين يوم الســابع وسـ َّـماهما
وأمــر أن يمــاط عن رأســهما األذى) .
ُ
ً
صغيرا هل َي ُع ّق عن نفسه إذا بلغ؟
حكم من لم ُي َعق عنه
في هذه المسألة قوالن:
القــول األول :يســتحب لمــن لــم يعــق عنــه صغيـ ًـرا أن يعــق عــن نفســه كبيـ ًـرا ،وبــه قــال عطــاء والحســن ومحمــد
بــن ســيرين ،وذكــر الحافــظ العراقــي أن اإلمــام الشــافعي يــرى أنــه مخيــر فــي العقيقــة عــن نفســه.
القــول الثانــي :ال يعــق عــن نفســه ،وبــه قــال المالكيــة ،وقالــوا إن العقيقــة عــن الكبيــر ال تعــرف بالمدينــة ،وهــو
روايــة عــن أحمــد .
والحمد لله رب العالمين
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