
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )١٧(كتاب المناسك  -زاد المستقنع 

تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي  ،تسن العقيقة عن الغالم شاتان، وعن الجارية شاة: فصل": شرح قول المصنف
إال أنه ال  وال يكسر عظمها، وحكمها كاألضحية، ،أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين، تنزع جدوالً

  ".، وال تسن الفرعة وال العتيرةرك في دميجزئ فيها ش
  عبد الكريم الخضير /الشيخ

  
إن : ومـنهم مـن يقـول   ، دثنا أبو هريرةح: لقوله ل العلم سماع الحسن من أبي هريرة؛هذا أثبت جمع من أه

، ه فـي غيـره  كويرتكب من المجازات في هذا الباب ما ال يشر، توسعاً كبيراً في صيغ األداء الحسن يتوسع
وإال حمـل علـى    ،وعرف من طريقته هـذا ، وهو ما سمع حدثنا أبو هريرة، عتبة بن غزوان حدثنا: لفيقو

كما نص عليـه فـي    سمع من سمرة حديث العقيقةالحسن ، نعود إلى سماع الحسن من سمرة، الكذب بال شك
 ؟لعقيقـة سل الحسن عمن سمعت حـديث ا : قال لي ابن سيرين: قال حبيب بن الشهيد، في البخاري، الصحيح

مـن   ن الحسن سمعإ: وهو عمدة من يقول، يقة من سمرةفهو نص على أنه سمع حديث العق، من سمرة: قال
إما أن ال يثبتوا مثـل   والذين نفوه مطلقاً، إنه سمع حديث العقيقة فقط فهو ظاهر: وأما من يقول، سمرة مطلقاً

  ؟نعم في إشكال، حدثنا أبو هريرة: قولهإنه تأول في هذا مثل ما تأول في : قد يقول بعضهم، هذا الخبر
  .:........طالب
  ؟نعم

  ......:..طالب
  ش فيه؟ يإ

  ........:طالب
، والتحديث ال يكون إال بالمشافهة كما هو معـروف ، حدثنا: قال، قال، سن من أبي هريرةمن أثبت سماع الح

، التحديث ال يكون إال بالمشافهة، ديثألن اإلخبار أوسع من دائرة التح أخبرنا كان األمر أسهل؛: لو قال، نعم
إما مشـافهة أو إشـارة أو    ،بأي وسيلة واإلخبار يكون بمجرد بلوغ الخبر ،تقدمت اإلشارة إلى شيء من هذا

وسيد ، على كل حال الحسن إمام من أئمة المسلمين، فاإلخبار أوسع من دائرة التحديث، كتابة أو نصب عالمة
ومعرفته وعلمه وعبادتـه شـيء ال يحتـاج إلـى     ، ضهم على التابعين قاطبةله بعوفض، من سادات التابعين

نطرد مـا دام ثبـت   : ن الحسن سمع من سمرة قالإ: فمن قال، ل هذه مسألة اصطالحيةعلى كل حا، استدالل
كمـا أن التـدليس يحصـل    ، اع يثبت ولو بمرةألن السم عن فالن أنه سمع منه؛: نه إذا قالسماعه فاألصل أ

  .بمرة
  من سمرة فقط؟.......هل يمكن أنه: بطال

  وين؟
  .السالم عليكم: طالب

  .وعليكم السالم



يقة مصرح به كما ذكرنا حال فحديث العقأي وعلى ، سماع الحسن من سمرة مثل ما سمعنا الخالف فيه: أقول
   .في الصحيح

  .........:طالب
  نعم؟
  ....:....طالب
من الحسـن   خالص سمع ؟ أن يطردفما المانع أن يطردما دام ثبت سماعه من شخص : نقول، رأي جمعهو 

لو مرة واحـدة  وه وسمعه أنه لو صرح أنه ثبت لقاؤ حتى من يشترط ثبوت اللقاء، ..ما يلزم أن نثبت سماعه
  .خالص يطرد هذا

  .يطرد في سمرة وليس بقية الصحابة: طالب
  .يطرد في سمرة الذي صرح بالسماع لحسن نعمهذا بالنسبة ل

 حدثنا أبو هريـرة : ؟ في قولهيشإالحسن يحمل على في كالم  -أحسن اهللا إليكم- المجاز الذي طيب: طالب
  ؟.....يعني حدثه

وإنما على سبيل اختبار الطالب مثالً ، وقد يفعله بعضهم ال على سبيل التحديث، هذا توسع غير مرضي حقيقة
لن نـروي عنـه   ، سهدلّ لن نروي عنه شيئاً اليوم: هشيم اجتمع أصحابه فقالوا، كما جاء عن هشيم، وامتحانهم

: قـال  لما انتهـى  -في أحاديث كثير- لما انتهى، مغيرةالحدثني فالن و: فكان يقول، نتبهننبي  سه شيئاًمما دلّ
، كلـه تـدليس  : فكان يقول، صرح حدثني فالن والمغيرة، أبداً اليوم ما في تدليس: هل دلست لكم شيئاً؟ قالوا

 والمغيـرة ، ى هذا الواو اسـتئنافية فعل، لكن المغيرة غير مسموع لي، ن صحيح حدثنيليش؟ ألنه حدثني فال
   للطالب، نعم؟ اًفهذا قد يفعله اإلمام امتحان، غير مسموع لي :مبتدأ خبره

  .......أحسن اهللا إليك: طالب
عـن الحسـن    بيوتمم الن ،ابتالتميمة فضلها ث: ل واعظ عند عامةلو قا، ..الذي بعضهم، هو منعاً للبس، ال

 -عليه الصالة والسالم-تمم النبي يا أخي : قالوا، دث ويحذر من التمائمثم يأتي من يح، والحسين وفعل وترك
لبس منه كل ما يحصل ، فيحصل سوء في الفهم، يعني يأتي بلهجة العامة التي يفهمونها، عن الحسن والحسين

وإن كانـت  ، ال بأس سمونها أيها اإلخوان هي التميمةتهي التي : وإن قال نبغي أن يمنع، يتحدث عن العقيقةي
ال تحتمل أفهامهم مثل هـذه   ال سيما عند عوام، يان ال بد منهفالب، التميمة الحقيقية جاء منعها بنصوص أخرى

يعني عند ، ه على العامة إال بصيغة تمريض وبيان ضعفها كان الخبر الضعيف ال يجوز إلقاؤيعني إذ، األمور
وال يجزمـون   يفهمون أن هذه صيغة تمـريض  -عليه الصالة والسالم-يروى عن النبي : إذا قلتطلبة العلم 

حـديث   إذا كـان فـي المسـألة   ، ..منبر ال بد أنإذا خطب خطيب على  وحينئذ، فالخبر الموضوع أشد، به
، بـذلك وال يكتفي ، موضوع: ويقول، وينبه على وضعه، موضوع ومشهور بين الناس ومتداول أن ينبه عليه

يش معنى كلمـة  لماذا؟ ألنهم ال يفهمون إ -عليه الصالة والسالم-موضوع يعني مكذوب على النبي : بل يقول
مكذوب على له هذا ال أصل ، هذا كذب: فقال، عن حديث -رحمه اهللا تعالى-سئل الحافظ العراقي  ؟موضوع

مكذوب وهو : كيف تقول: فقال، لعلمينتسب إلى ا فانبرى له شخص من العجم، -عليه الصالة والسالم-النبي 
وا من كونـه ينتسـب   فتعجب، فأحضره من كتاب الموضوعات البن الجوزي ؟موجود باألسانيد في كتب السنن



إذاً العوام أولى بالتنبيه على مثل هـذه األشـياء مـن     ،..افمثل هذ، الموضوع إلى العلم وما يعرف موضوع
  .غيرهم

صـلى  -أن رسول اهللا  ديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهفي ح لعقيقةاجاء ما يدل على كراهية التسمية ب
، وإسـناده حسـن  ، أبو داود والنسائيرواه أحمد و ))ال أحب العقوق((: سئل عن العقيقة فقال -اهللا عليه وسلم

 ))ال أحب العقـوق ((: وهنا سئل عن العقيقة فقال ))كل غالم مرتهن بعقيقته((هناك  ))ال أحب العقوق((: قال
االسم المشـروع أن  ، كراهة هجر االسم المشروع والتحقيق في الموضعين: ة المودوديقول ابن القيم في تحف

، إلـى آخـره   ..]سورة األنعـام ) ١٦٢([ }قُْل ِإن صالَتي ونُسكي ومحياي ومماتي ِللّه{ هذه نسيكة، نسيكة: يقال
 ومثلـه صـالة  ، كره مثل هذا الهجران، ال يعرف بين الناسبحيث  والذبيحة نسيكة طيب إذا هجر هذا االسم

فيكره أن يطلق عليها ، ى آخرهلإ.. نبي نصلي العتمة، صلينا العتمة، طراداألعراب يسمونها العتمة با، العشاء
وجاء مـا يـدل    ))ال يغلبنكم األعراب عن اسم صالتكم((: وجاء في الحديث، باستمرار العتمة واسمها العشاء

  ؟نعم، -صلى اهللا عليه وسلم-أعتم النبي ، تسميتها بالعتمة على جواز
  ......:..طالب

  .الشرعي هجر االسم االصطالحعلى كل حال قد يكره االسم الذي يترتب عليه 
واالستبدال باسـم  ، من العشاء والنسيكة والتحقيق في الموضعين كراهة هجر االسم المشروع: ابن القيميقول 

ـ ، فال بأس وأطلق االسم اآلخر أحياناً، ولم يهجر كان المستعمل هو االسم الشرعي فإذا، العقيقة والعتمة ى وعل
كما قال اإلمـام   ، ومعنى كونه مرتهن بعقيقته-كون الغالم مرتهن بعقيقته- ومعنى كونه، هذا تتفق األحاديث

وفيه : يقول ابن القيم، يحرم شفاعة ولده: قال، مرتهن بعقيقته: وقال عطاء، مرتهن عن الشفاعة لوالديه: أحمد
ن شفاعة الولـد  فيه نظر ال يخفى فإ: يقول، فإن شفاعة الولد في الوالد ليست بأولى من العكس، نظر ال يخفى

يا َأيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم واخْشَوا يوما لَّا يجزِي واِلـد عـن   { :قال تعالى، يست بأولى من العكسفي الوالد ل
هلَدًئا وشَي هاِلدن وازٍ عج وه لُودولَا مـن   {: وقال تعالى ]سورة لقمان) ٣٣([ }وع زِي نَفْـسماً الَّ تَجواتَّقُواْ يو

 إن الوالد يحرم شـفاعة ولـده  : إذا قلنا ]سورة البقرة) ١٢٣([ }نَّفْسٍ شَيئاً والَ يقْبُل منْها عدٌل والَ تَنفَعها شَفَاعةٌ
لَّا يجزِي واِلد عن ولَـده ولَـا   {ألنه في يوم  حينما ال يشفع له أبوه؟ إذاً ما ذنب الولد ألنه لم يعق عنه؛، نعم

إال ما هو ظاهر؟ و المهظاهر ك ؟شوف ابن القيم وين راح ]سورة لقمان) ٣٣([ }مولُود هو جازٍ عن واِلده شَيًئا
  ؟نعم ؟بل أظهر من هذا الكالم ؟مو بظاهر، ..وجدأال ي لكن من فسره بالشفاعة

  :........بطال
: وال يقـال ، هحبس عن الشفاعة ل فإذا لم يعق عنه أن الولد يشفع لوالده: أين يقال فمن: يقول ابن القيم، نسمع

العبد يخبر عن ارتهان  -سبحانه وتعالى-واهللا ، وال في اللفظ ما يدل على ذلك، نه مرتهنلمن لم يشفع لغيره إ
إمـا بفعـل   ، فالمرتهن هو المحبـوس  ]سورة المدثر) ٣٨([ }كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهينَةٌ{: كما قال تعالى، بكسبه

النسيكة عن الولد سبباً لفك رهانه من الشيطان الـذي   -سبحانه وتعالى-وقد جعل اهللا ، أو فعل من غيره، منه
وسـجنه فـي   ، وتخليصاً له من حبس الشيطان له، لعقيقة فداء لهفكانت ا، يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا

  .ال مو ظاهر؟ ظاهرإوكالمه ظاهر و، هكذا قال ابن القيم، ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته، أسره



في الدعاء في الصالة على  كما جاء، الشفاعة لوالديه إذا مات صغيراً ةلعل مراد من فسر ذلك بالشفاع: أقول
لكن إذا لم يعق عنه يحرم والده ، فالصبي إذا مات صغيراً ال شك أنه شافع، اًلهم اجعله شافعاً مشفعال :الصغير

حينما ، ومثله قول عطاء، -رحمه اهللا تعالى-اإلمام أحمد : االرتهان هنا وهملعل مراد من فسر ، هذه الشفاعة
  ؟نعم لعل هذا مرادهم،: أقول، لدهفاعة ويحرم الشفاعة معناه إذا مات صغيراً يحرم الوالد من ش: قالوا
  ........:طالب

  كيف؟ 
  ....... :طالب

  مرتهن؟ ...
  ........:طالب

  .كل مولود، كل واحد
  .........:طالب
: أقـول ، ألسبابلكن هل يسلم من الشيطان بالعقيقة؟ ال شك أنها سبب من ا، كل مولود عرضة للشيطان :أقول

  .ها شكر المنعمالحكمة من، وهي شكر هي سبب من األسباب
  وهل السالمة تنقسم في أشياء دون أشياء؟: طالب

  لكن هل كل من عق عنه سلم من الشيطان؟ ، إيه
  ......:..طالب

 أراد أن يأتي أهله وسـمى إذا ، كما أنه قد يوجد معارض أقوى منها، واألسباب قد تتخلف مسبباتها ،هذا سبب
المشروعة في هـذا الموضـع وال يسـلم؛    يأتي باألذكار لكن قد يسمي و، جاء بالذكر المشروع سبب أيضاًو

، وتأثير األسباب فـي المسـببات  ، ألنه معروف عمل األسباب بالمسببات لوجود معارض يضعف هذا السبب؛
، فـال األسـباب تسـتقل   ، الذي جعل التأثير لهذه األسباب، -سبحانه وتعالى-والمؤثر األول واألخير هو اهللا 

اب تـرك األسـب  ، إن إهدار األسباب نقص في العقل: ولذا يقول بعض أهل العلم، كليةوليست معدومة النفع بال
كونـه يتـدفأ   ، وطلـع بالمربعانيـة  يعني لو تروش واحد بثيابه ، نقص في العقل والزعم بأنها ال تنفع بالكلية

والمؤثر هـو   ،المسبب هو اهللا، األسباب ما لها قيمة: لكن يقول، ويتنشف ويلبس ثيابه هذا سبب يقيه من البرد
سـبحانه  -اهللا فال شـك أن  ، ال مجنون؟ مجنونإعاقل و: يقال، الضار واألسباب ما لها قيمةهو النافع و ،اهللا

على كل حـال نعـود إلـى    ، كما يقول المعتزلة ال تستقل بهذا التأثير جعل في األسباب تأثير لكنها -وتعالى
  .مسألتنا

وقال الظاهرية ، فالعقيقة سنة مؤكدة في قول جمهور العلماء "عقيقةتسن ال": -رحمه اهللا تعالى-يقول المؤلف 
بـل  ، ال تسن العقيقـة : وقال الحنفية، اختارها جمع من أصحابه، ورواية عن أحمدوبه قال الحسن ، بوجوبها

أنـه   -عليه الصالة والسالم-عن سلمان بن عامر عن النبي ، استدل الجمهور بحديث سمرة تقدم، هي مباحة
رضـي اهللا  -وعـن عائشـة   ، رواه البخاري ))مع الغالم عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه األذى((: قال

شاة، رواه أحمد والترمـذي  وعن الجارية ، أمرهم عن الغالم شاتان -عليه الصالة والسالم-أن النبي  -عنها
مرهم عن الغالم هـي  أ ،..علواواف ))مع الغالم عقيقة فأهريقوا(( ))كل غالم مرتهن (( :وهذه األدلةوصححه، 



األصل في األمر الوجـوب  ، وهي أدلة الجمهور القائلين باالستحباب المؤكد، القائلين بالوجوب أدلة الظاهرية
مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، لكن صرف هذه األوامر من الوجوب إلى االستحباب، بال شك
رواه  ))وعن الجارية شاة ،عن الغالم شاتان متكافئتان ،ه فليفعلفأحب أن ينسك عن لدمن ولد له و((: مرفوعاً

  . وهو حديث حسن، أحمد وأبو داود والنسائي
  ؟ ....أن األنثى مقدمة يعني ))شاتان(( :هل يفهم من قوله: طالب

  و؟ه شإي
  ال ليس مقصود؟إو: طالب

  و؟ه شإي
  ؟.....الشاة تطلق على الذكرشاتان أو ... :طالب

أو في االصطالح الشرعي تطلق على الذكر واألنثى من الضـأن   دم أن الشاة في عرف الفقهاءما تقعرفنا في
 ))ال أحب العقـوق ((: -عليه الصالة والسالم-دليل الحنفية ما تقدم من قوله ، تقدم هذا في المناسك، والماعز

فقير والولـد  افترض أن األب  لو، غنياً كان الولد أو فقيراً ، وهي على األبلما تقدم والمرجح أنها سنة مؤكدة
ولدتـه أمـه   ، فجاء وقت العقيقة اليوم السـابع ، وارث من أمه مثالً ماليين ؟ما يتصور، غني وارث من أمه

ال علـى األب؟ هـي   إعلى الولد و :نقول، جاء اليوم السابع ورث األم واألب فقير، اعاتفماتت بعد والدته بس
  .على األب

  ألنه سيرث ويغتني؟  كان األب مطلقها يتصور أيضاً إذابس هذا : طالب
  وين؟
  .....:...طالب

  كيف؟ 
أمـا  ، ورثهـا ابنهـا   إذا كانت مثالً في العدة وطلقها وكانت عدتها بالوضع فوضعت وماتت يتصور: طالب

  .زوجها فانتهى ال يرث
  ؟نعم مثل هذه الصورة،، هي مثلها

  .....:...طالب
  كيف؟
  .))أنت ومالك ألبيك((: طالب
  هل العقيقة معلقة باألب أو باالبن؟ ، الم على الحكم الشرعيال الك
  ما يقال ماله؟ ماله أيضاً يا شيخ :ال يقال لكن المال: طالب

  .المال مال الولد
  .مال والده: طالب
، هو مال االبـن  وال قبل ذلك، صار لهإال إذا استولى األب على شيء من مال ابنه وحازه وال يضره ، المال
رضـي  -لماذا ما عق علي  ؟هو أب وال ليس بأب، عق عن الحسن والحسين -الصالة والسالمعليه -النبي 

  عنهما؟ -اهللا عنه



  .واإلحسان تى األجنبي للوالد من باب أولى ذوي األرحاميمكن يتبرع بها ح: طالب
إذا كبـر  سه عن نفوال يعق المولود : قالوا، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، -عليه الصالة والسالم-النبي ، طيب

 ويعق عن اليتيم من ماله كاألضحية، إذا لم يعق عنه أبوه ر جمع أنه يعق عن نفسه استحباباًواختا، نص عليه
وإذا اجتمع مثالً ، ألنه مرتهن بها األضحية؛ والعقيقة أولى من ،يضحى لليتيم من ماله، وأولى ألنه مرتهن بها

تتـداخل وال  ، فرصة عقيقة وأضحية في آن واحد: قالوا ،هو يوم األضحىعقيقة وأضحية صار اليوم السابع 
  ما تتداخل؟

  .رجبنا قاعدة عند ابن عند: طالب
  وش يقول؟

  ....ما أحفظ النص: طالب
  .معناها، امعناه
  .يعني كل عمل له موجب: طالب

  .يهإ
  ....ما أذكر صراحة الصورتين ما تجتمعان،: يقولون: طالب

فـي شـيء   ، واألخـرى مـؤداة   ن من جنس واحد ليس إحداهما مقضيةادتاعب تإذا اجتمع؟ شو ما تجتمعان
  .وهو يوم العيد   هذا اليوم السابع ؟مقضي
ـ إ: ها نحن قلنايعني القاعدة لو تأملنا إليكاهللا أحسن  مختلف يا شيخالموجب  لكن، يهإ: طالب قواعـد   انه
  .هنا الموجب مختلف، أغلبية

هذا دخـول   لى إقامة الصالة وأتيت بالراتبة الموجب مختلفلمسجد وبقي وقت عدخلت ا، ..لو دخلت واإلمام
  ....المسجد وهذا

  في من القائلين بوجوب العقيقة؟ طيب ال سيما مع وجوب االثنين: لبطا
  .المسألة ماشية على االستحباب، ال

  .على االستحباب: طالب
  . على االستحباب

  .على القاعدة إذاً يجوز: طالب
مكافئتان أو متكافئتان كما فـي بعـض    هماألن وشبهاً؛متقاربتان سناً  ))الغالم شاتانعن ((: قوله، تتداخل، نعم

وهـذا مـذهب   ، لتكن رقبة في مقابـل رقبـة   فإن عدم فواحدة، متقاربتان في السن والشبهومعناه ، الروايات
والجاريـة شـاة    يعق عن الغالم وعند الحنفية والمالكية، الشافعية في تفضيل الذكر على األنثى في هذا الباب

  .ال فرق شاة
  ....:....طالب

 ،عن الغـالم شـاتان  (( :تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعق عن الغالم والجارية شاة شاة
كون الذكر يعق عنه بشـاتين واألنثـى بشـاة    ، والحكمة إظهار شرف الذكر على األنثى ))وعن الجارية شاة



هـذا الموضـع وأربعـة    ، كما جاء في مواضـع ، رف الذكر على األنثىحكمة ذلك وفائدته إظهار ش، واحدة
  من يعدها؟، فالذكر على الضعف من األنثى في خمسة مواضع، مواضع أخرى

  .العقيقة: طالب
  العقيقة هاه؟

  .الشهادة: طالب
  .الشهادة 

  .اإلرث: طالب
  ؟هاه ؟أيوه

  :.......طالب
  و؟ه شإي

  .العتق: طالب
  .الدية، العتق
  .ةالدي: طالب

عليـه  -استدلوا بـأن النبـي    ه ال فرق بين الذكر واألنثىأصحاب القول الثاني الذين يرون أن، خمسة مواضع
  .عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً كما في حديث ابن عباس -السالمالصالة و

  .هذا تعارض مع الرواية األخرى: طالب
لكـن روايـة   ، واه أبو داود وهو مصحح من قبل بعض أهـل العلـم  ر عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً،

حديث عمرو من ألنها معضودة بما تقدم  ي داود؛رجح رواية النسائي على رواية أبت "كبشين كبشين: "النسائي
صلى اهللا عليـه  -سمعت رسول اهللا : أو أم كرز الكعبية قالت، وحديث أم كعب، بن شعيب عن أبيه عن جده

وصححه الترمذي وابن حبان  ،رواه الخمسة ))وعن الجارية شاة ،عن الغالم شاتان متكافئتان((: يقول -وسلم
وهو الذي وردت فيـه   ،الجاري على القواعدهو و، على كل حال التفضيل معروف، ووافقه الذهبي ،والحاكم

  ؟نعم، النصوص أكثر
  .....:....طالب

  يش فيه؟إ ه؟ها
  ......:..طالب
  هاه؟
  .......:طالب

 لكن أعتقـت ذكـراً  ، ى تعتق امرأتينحت رأة ما يحصل فكاكك كامل من النارأنت رجل وأعتقت ام تا أعتقإذ
  .كما جاء في الحديث حصل الفكاك

  .......:.طالب
  .يهإ، نعم امرأتين عن رجل واحد

  .....:..طالب



  .))ومن أعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار، كان فكاكه من النار(( حديث نص في الموضوع
لظـاهر  ا: قال ابن القيم، ويجوز من حين الوالدة وال حد آلخره، أي سابع المولود استحباباً "تذبح يوم سابعه"

واالعتبـار بيـوم   ، ذلك أجزأ وإال فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو بعد أن التقييد بذلك استحباباً
 لو قدر لشخص في اليوم السابع ذبـح ، ال بيوم الطبخ واألكل حلذباالعتبار بيوم ا، ال بيوم الطبخ واألكل الذبح
ال بـأس  ، تطـبخ  رةكا لبخلهن، خوانليوم ما هو ممدينا نعزم عليه أحد نجمع األحباب واألصحاب واإلا: وقال

، الحكمة في الذبح يوم السابع، كونك تطبخ غداً بعد غد األمر سهل، أنت اآلن امتثلت وذبحت في اليوم السابع
أن يأتي ما يسـتدل بـه    إلى الطفل متردد بين السالمة والعطب ألن أمر: قالوا، مة في الذبح يوم السابعالحك

إال مـو  طـرد و لكن هـذا م ، أسبوع صارت حياته مستقرة يعني إذا عاش، وأقل مقداره أسبوع على سالمته
  .؟ هذا ليس بمطردطردم

  .بالعق عمن ولد ميتاً وأيضاً ما قيل: طالب
ويحلـق رأسـه   ((: كما في حديث سمرة ، ويتصدق بوزنه ورقاً؛ويحلق رأس ذكر: قالوا، فمات من ولد، مات

، يا فاطمة احلقي رأسه((: وفي حديث علي مرفوعاً ))أميطوا عنه األذى((: روى سلمان بن عامرو ))ويسمى
: حديث سـمرة ل ؛ويسمى في السابع أيضاً، وله شواهد يتقوى بها ،رواه الترمذي ))وتصدقي بوزن شعره فضة

وجـاءت  ، وصححه الترمـذي  ،رواه أهل السنن ))ويسمى فيه ،كل غالم رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه((
صـلى اهللا  -قال رسول اهللا : ففي صحيح مسلم من حديث أنس قال ،في يوم والدته، تسمية المولود حين يولد

، -إن شـاء اهللا تعـالى  -واألمر في ذلك واسع  ))فسميته باسم أبي إبراهيم ولد لي الليلة غالم((: -عليه وسلم
  ؟نعم؟ بسم اهللا إذا أراد أن ينزل: قول ؟ش التسمية هذهو، واجبة إجماعاًالتسمية ، تسميته واجبة إجماعاً

  .تسميته باسمه ،ال ،ال: طالب
  . تسميته باسمه

  .محمد ،تسميته باسمه أحمد: طالب
، هاتوا لي دليل يلزمني بالتسمية، ي ولد ما أنا مسميهل ا ولدأن: وش الدليل على وجوب التسمية؟ لو قال طيب،

  .تصور شخص بدون اسم ه؟ها
  .كلهم سموا، سمى -صلى اهللا عليه وسلم-والنبي ، سمواتيعني كلهم ، هذا دليل إجماع المسلمين: طالب

  .هو يترتب على االسم واجبات
  .أي نعم: طالب

؟ كيـف  كيـف يـدعى   تصور شخص بدون اسـم ، ه فهو واجبيتم الواجب إال ب وما ال يترتب عليه واجبات
  ؟كيف؟ نعم ؟كيف يجازى ؟كيف يؤاخذ يعامل؟
  ......:..طالب
  ؟نعم

  ....:....طالب
  .))ةليولد لي الل(( ةفي الليل، يهسمى إبراهيم إ

  .....:...طالب



  وين؟
  ......:....طالب
  ؟نعم، دليل الجوازهذا على هذا دليل على االستحباب و.....
  .........ه إذا كان قد بيت النية في صدره إذا لمنإ: أحسن اهللا إليك ما يقال: طالب

تذبح عنه يـوم  (( ومن انتظر يوم سابعه، ل فله دليلفمن سمى في اليوم األو إلزام في ذلكال ، هو األمر واسع
نه جاء في التسمية أل لتسمية مثل العقيقة في الحكم؛ا نإ: ال يقال إال أنه، نص في الموضوع ))ويسمى، سابعه

  .ما يدل على خالف ذلك
  ؟عقيقة فالنأنها المقصود يسمى عند الذبح ما في قول ألهل العلم أن : طالب

  .الضمائر كلها تعود على المولود، يسمى الولد، ما هو يسمى ،ال، ال
  .....:....طالب

  .هي كلها عائدة على المولود
ه أبـوه  أن الذكر يسمي يعني ما شاع بين الناس، مع وجودهغيره  وهي لألب فال يسميه، التسمية واجبة إجماعاً
لكـن  ، من العشرة بـالمعروف ، ما في شك أن إرضاء األطراف كلها شيء مطلوب نعم، واألنثى تسميها أمها

  .يبقى أن الفصل قول األب
ـ  -إن النبي : قال -رضي اهللا عنه-يسن تحسين االسم؛ لما روى أبو الدرداء  : قـال  -لمصلى اهللا عليـه وس

  .منقطع ،لكنه ضعيف، رواه أبو داود ))كمتدعون يوم القيامة بأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءإنكم ((
  ؟.....على أبيه حديث أنه من حق الولدفي ليس : طالب

، على كل حال تحسين االسـم مطلـوب  ، اختيار األم واختيار االسم، نعم حق الولد على أبيه اختيار االسم من
  .األعراب التسمية بأقبح األسماء العرب وعلى سننهم، يماًً وحديثاًرب قدجرت عادة الع

  . ليحفظ حتى ال تأخذه العين: طالب
  هاه؟
  . نون أن هذا يحفظهيخافون عليه يظ: طالب

كون اإلنسان يولد في محل أو في ، وال شك أنه ناشئ عن سذاجة، ال أحياناً قد يرهبون به العدو، ال ما يحفظه
  ؟نعم، هذا في التسمية موجود عند العرب ويؤثر يء يسمى بهظرف أو في ش

  .....:...طالب
وال  ،وال عبد زيد، وال عبد النبي ،وال عبد فالن ،عبد الكعبة: ال يجوز أن يقال، يحرم التعبيد لغير اهللا إجماعاً

  .كل هذا حرام مجمع على تحريمه، علي عبد
  .......:.طالب

مـن   -عليه الصالة والسـالم -جاء عنه  الم، حاشا عبد المطلب: قال، لبطّوأستثنى عبد الم، ذكره ابن حزم
  ))لبأنا ابن عبد المطّ، أنا النبي ال كذب((: قوله
  ؟....اإلنسان ال يملك اسم أبيهإنه ال يستطيع تغير اسم الوالد  :يقال أال طيب: طالب
  .األول من التقريبهات 



، -عليه الصالة والسـالم -م يكن االسم جائزاً لما انتسب إليه النبي لو ل: هم قالوا، مو باإلشكال في هذا الدليل
  .وليس إنشاء، هنا يحكي واقع ويخبر خبر -عليه الصالة والسالم-لكن النبي 

  .يا شيخ هذا قصدي: طالب
  ؟نعم، لكن يشكل على هذا، كما غير غيره -عليه الصالة والسالم-ولو كان موجوداً لغيره النبي ، نعم

  .....:...طالب
سـكن الشـام   ، صحابيبن عبد المطلب بن هاشم بن هشام لب بن ربيعة بن الحارث في الرواة عبد المطّ ؟هاه

  ؟ -عليه الصالة والسالم-لماذا ما غيره النبي  ومات سنة اثنتين وستين
  هذا صحابي؟: طالب

  .صحابي
كـن الصـواب فـي اسـمه     ل، وهي حجة من يجوز التسمية بعبد المطلب، جاءت تسميته في بعض األسانيد

  ...وهذا الذي يمشي على، المطّلب في رواية حديثه اسمه، وجاء في أسانيد أخرى هكذا، لبالمطّ
  صحابي؟: طالب

  .المطّلب بن ربيعة، إيه صحابي
  .كذا قال ابن القيم، باب اإلنشاء وباب اإلخبار أوسع من ال التسميةمن باب اإلخبار هو و: أقول

ن فات ففي إحدى وعشرين فإ، يعني في اليوم الرابع عشر "ففي أربعة عشر وم السابعفي اليفإن فات الذبح "
: قـال  -عليه الصالة والسـالم -أن النبي  -رضي اهللا عنه-ولحديث بريدة  ؛لما روي عن عائشة من والدته؛

 وهـو  ،وفي إسناده إسـماعيل بـن مسـلم    ،رواه البيهقي ))وإلحدى وعشرين ،وألربعة عشرة، تذبح لسبع((
ـ اليـوم ال يعني  ،انتهى األسبوع الثالث، فيعق عنه في أي يوم أراد، وال تعتبر األسابيع بعد ذلك، ضعيف ع ابس
قـال فـي   ، واحد وعشرين دليله ضعيفوالرابع عشر ، لكن مضاعفات السابع، ثابت في النصوص، معروف
أذن الحسين حين ولد بالصـالة،  ن في أذ -عليه الصالة والسالم-في أذنه حين يولد؛ ألنه  يؤذن: فرع: المبدع

فإن لم ، ه ويدلك به حنكه للخبروهو أن يمضغ ،ويحنكه بتمر ،ويقيم في اليسرى: وفي الرعاية رواه أبو داود،
  .يكن تمر فبشيء حلو

  .....اإلقامةحديث : طالب
مـن  ، توحيدليكون أول ما يسمع كلمة ال من باب العلة؛: لكن هم يقولون، يلفيه كالم طو ،الحديث ضعيف، ال

  .هذا الباب
  األذان واإلقامة االثنين؟، ضعيفاإلقامة سواء األذان أو : طالب

  .وكالهما فيه كالم، األذان أقوى، األذان أقوى من اإلقامة
يـؤتى   -عليه الصـالة والسـالم  -أن النبي  ، في الصحيح -عليه الصالة والسالم-التحنيك ثابت عن النبي 

وهو ، فإن لم يكن تمر فبشيء حلو: قالوا، ن يمضغ التمر ويدلك به حنك الصبيهو أ: التحنيك، بالطفل فيحنكه
لكـن  ، كما هو معروف تحنيك أطفال الصحابة، يؤتى بالطفل فيحنكه -عليه الصالة والسالم-ثابت عن النبي 

ا أفضل الصحابة؟ م م إلى أبي بكر وعمرجاءوا بصبيانه -عليه الصالة والسالم-هل عرف أن الصحابة بعده 
عليـه  -وهو النبي  ،فالبركة خاصة لمن جعل اهللا فيه البركة، فإن كان التحنيك من أجل حصول البركة، عرف



، ن التحنيك فيه فائدة للطفل من أجل تقويـة الحنـك  إ: وإذا قلنا، ذا ال يشرع التحنيكفعلى ه، -الصالة والسالم
، يعني من الناحية الصحية فال بـأس ، ذلكوعصارته إلى المعدة فتتقوى ب ومن أجل أن يتسرب طعم هذا التمر

ألنه ال فرق بين أن يحنـك األب أو األب   يفعله أبوه تفعله أمه؛، وعلى هذا ال يؤتى إلى أهل الخير والصالح
  .نعم، أو األخ أو العم

  ...."تنزع جدوالً": -رحمه اهللا تعالى-قال 
  ........:.طالب
، أنه ينفـع ، احية الطبيةالنإال من جاء بالتحنيك من أجل ، -معليه الصالة والسال-التحنيك خاص بالنبي ، نعم

عليـه  -لتماس البركة من أهل الصالح بالتحنيك فهذا خاص بـالنبي  أما إ، من الناحية الطبية ه ينفعنإ: وقالوا
  .-الصالة والسالم

زئ فيها شرك في إال أنه ال يج وحكمها كاألضحية ،وال يكسر عظمها ،تنزع جدوالً": -رحمه اهللا تعالى-قال 
فاليد وحـدها والرجـل   ، أي أعضاء جمع جدل بالدال المهملة: جدوالً تنزع "ةوال تسن الفرعة وال العتير، دم

لما روى أبو داود في المراسيل عن جعفر بن  عظمها تفاؤالً بسالمة هذا الطفل؛ وال يكسر، وحدها ونحو ذلك
لكـن الخبـر    ))وال تكسروا منها عظمـاً ((: في العقيقةقال  -صلى اهللا عليه وسلم-محمد عن أبيه أن النبي 

  ...تكسر، عظامها كغيرها وعند مالك تكسر، عي وأحمدوبهذا قال الشاف، ضعيف مرسل
  :.......طالب

  ه؟ها
  :.......طالب

  وراك؟
  :.......طالب

  .العظام ما تكسر ،من دون تكسير، تقطع تقطيع، يه يقطعإ
  :.........طالب
  هاه؟
  ..:.......طالب
، وحكمها كاألضـحية ، لعدم ما يدل على خالفه تكسر عظامها كغيرها؛: مالكولذا يقول ، الخبر ضعيف: أقول

يعني على ما تقدم تفصـيله   ،واألكل والصدقة والهدية كاألضحية، أي حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره
  .إال في الوقتيعني ال تختلف مع األضحية ، ألنها نسيكة مشروعة غير واجبة سابقاً؛
  .نعم: طالب

مما : في الشرح يقول، بل هي تابعة للوالدة، والعقيقة وقتها ليس بمحدد، فاألضحية وقتها محدد، إال في الوقت
وعـن  ، ويتصدق بثمنه دون األضحية، ن العقيقة يباع جلدها ورأسها وسواقطهاأ: تفترق به األضحية والعقيقة

ألنها نسيكة أخرجها من  هذا أقرب؛ ولعل، ال يباع منها شيء كاألضحية أنه: -رحمه اهللا تعالى-اإلمام أحمد 
ـ ، شك أنه يخل باإلخراج والبيع ال، -سبحانه وتعالى-هللا ه مال ه بـين األضـحية والعقيقـة أن    مما يفرق في

بخـالف   سبعة كما تقدم في الهـدي واألضـاحي  فالبدنة والبقرة عن ، األضحية يجزئ فيها التشريك في الدم



ال تجزئ بدنة وال بقرة إال كاملة؛ ألنها فداء للمولود فشرع كون الفـداء  ف، قة فال يجزئ فيها شرك في دمعقيال
  .أشار إلى ذلك ابن القيم، لتكون نفس فداء نفس ؛دماً كامالً

هـي  : والعتيـرة ، الفاء والراء نحر أول ولد الناقـة ، بفتح الراء: الفرعة "وال تسن الفرعة وال العتيرة": قوله
ال فرع وال عتيرة لكن ، هذا نفي، عليهمتفق  ))ال فرع وال عتيرة((: لحديث أبي هريرة مرفوعاً بيحة رجب؛ذ

 يكون أبلغ في المـراد؛  وحينئذ، أن النفي يأتي ويراد به النهي األصل في النفي كما هنا، ؟ النهييشيراد به إ
لكن مع وجود النفـي   وجد الحقيقة مع وجود النهيه قد تألن، النهي يتجه إلى الحقيقة أكثر من اتجاه ألن النفي

: روى نبيشة الهـذلي قـال  ، وبهذا يكون أقوى، فإذا نفينا مع وجود الحقيقة عرفنا أنه للنهي، ال توجد الحقيقة
في أي شهر  -تبارك تعالى-اذبحوا هللا ((: يا رسول اهللا إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: قالوا
فـي كـل   ((: إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية فما تأمرنا؟ قـال : قالوا ))وأطعموا -عز وجل-روا هللا وب، كان

 "استحمل للحجـيج : "-شيخ أبي داود نصر بن علي-قال نصر  ))ك حتى إذا استحملتتغذوه ماشي، سائمة فرع
هذا الحديث ، م واأللبانيوصححه الحاك، هرواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماج ))ذبحته فتصدقت بلحمه((

أن الشرع إنما أبطل الفرع الـذي كـانوا فـي الجاهليـة     : جمع بينهماي يدل على أن هناك فرع وهناك عتيرة
يعنـي  ، أن الفرع والعتيرة منسـوخ : وفي المبدع لذبيحة التي كانوا يخصون بها رجب،وا، يذبحونه ألصنامهم

خ بحـديث أبـي   منسـو  ))ال فرع وال عتيرة((: ي هريرة هذا الحديث حديث نبيشة الهذلي منسوخ بحديث أب
فعلهما كـان   أن: والثاني، قاله في الشرح الكبير، أبو هريرة متأخر اإلسالم راويهأن : أحدهما :هريرة ألمرين

إذا عملنـا  ، نعـم ، فلو لم يكن منسوخاً للزم النسخ مرتين، فالظاهر بقاؤه إلى حين النسخ متقدماً على اإلسالم
شـة  وعملنا بحديث نبي، وعرفنا أنه نفي يراد به النهي ))ال فرع وال عتيرة((: إذا عملنا بحديث، ين معاًبالحديث

والحـديث الناقـل عـن    ، وذاك ناقل عن األصـل  ،هذا جاري على األصل: نقول، الذي يثبت الفرع والعتيرة
ثم جاء النهي عـن  ، ع وعتيرةه كانت في الجاهلية في فرنإ: وإال لقلنا، الجاري على األصل األصل أولى من

خـالف   هو و، وهذا يلزم عليه النسخ مرتين، العتيرة في حديث نبيشةثم بعد ذلك أبيح الفرع و، لعتيرةاالفرع و
كما يقول صـاحب  -بالنسخ مرة واحدة وال يلزم : النهي هو المتأخر قلنا: فإذا قلنا، الظاهر بخالف تأخر النهي

و أول ولد الناقة لحاجته إلـى ذلـك أو   أ ، فلو ذبح في رجبلها وال كراهتهمن نفي سنيتها تحريم فع -المبدع
خـالص ذبيحـة   : نقـول  يعني جاءه ضيوف في رجب فذبح لهم ،لم يكن ذلك مكروهاً الصدقة به أو إطعامه

؟ ال مـا يـذبح  إيذبح و لناقة وجاءه ضيوف وال عنده غيرهإذا كان عنده أول مولود ل، ال؟ نعم ؟رجب محرمة
  .يفعل حينئذ، وال عتيرة؟ ال  فرعال: نقول
  :.........طالب

  ش لون؟إ
  :.......طالب

ألنهم كانوا يذبحون يقصدون أن يذبح أول  ذا المسمى هو الذي جاء النهي عنه؛المقصود أن ه، ما يلزم االسم
، جاءك ضيوف في رجـب ، لكن جرى من غير قصد، يقصدون هذا، ويقصدون أن يذبح في رجب، ولد الناقة

  .ه ذبيحة رجب هي العتيرةهذ، ال فرع وال عتيرة: ولنق
  انتهينا؟



  .واهللا أعلم
  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى اهللا وسلم وبارك على عبد ورسوله

  أسماء المالئكة؟  التسمية بجبريل -أحسن اهللا إليك-مسألة تخص الدرس : طالب
  يش فيها؟إ

  يعني مبحث؟: طالب
  .كأسماء األنبياء ظور ما في شيءما لم يكن االسم مح

ثـم أراد أن   ن الولد شاة والبنت شاة ما كان باسـتطاعته إال هـذا  رجل ذبح عن ولد وبنت فذبح ع: طالب
  ؟سنة أو نحوها شاة أخرى عن الولد يقضي يقضي بعد مدة ربما

  .يقضي، يقضي
  يقضي؟: طالب
  .نعم

  حلق رأس البنت يشرع؟ طيب أحسن اهللا إليك: طالب
 ،تخفـف عـن رأس الصـبي   : قالوا والعلة موجودة؛ ألنها، ي المبدع أنها كالولد عن بعض األصحابذكر ف

   .ويخرج بدله شعر أقوى منه وهكذا، وأيضاًَ تفتح مسام الرأس
ـ ليستبدل : هل يشرع نقولمن البطن  بها تنزلاللي لو ترك سنة أو سنتين ولم يحلق  طيب: طالب  اينمو له

  شعر جديد؟
  ....أن الذي يحلق هو الذي ينزل من هو األصل، ال

  نقضي هذا األمر ونحلق؟: هل نقول، استمر سنة مثالًالبطن هو الذي نزل من هو لم يحلق ما زال : طالب
  .-إن شاء اهللا- ال بأس وزنهإذا حلق وتصدق ب

  ......:...طالب
  نعم؟
  .......:..طالب

  ؟نعم، لمعز والضأنإذا أطلقت الشاة فهي الذكر واألنثى من ا ه يجزئ نعم،إي
  .....:.....طالب
: ومنهم مـن قـال  ، فسه إذا كبريعق عنه ن: منهم من قال وذكرنا أن، متعلقة باألب: ن قلنانح ؟نفسهعن يعق 

  ؟نعم لكن لو عق عن نفسه لكان أولى،، رهمتعلقة بأبيه وال تصلح لغي خالص
  .......:..طالب

  .في أي بلد كان، ما يلزم، ال ما يلزم
  ي أي بلد؟ف: طالب
  نعم؟ 
  .....:...طالب
  هاه؟



  ........:..طالب
  نعم؟، ورق فضة، ورق
  ......:...طالب
  كيف؟
  .......:.طالب
  .أملك به، أملك به األب، األب
  .......:..طالب

  ؟وه شإي
  ...:.....طالب

  .أبوه شيء، يسميه لها ثالثة حقوق لكن ليس لها  في التسمية
  .جزاكم اهللا خير: طالب

  ....ن انتهينا منبهذا نكو
  


