
كالم أهل العلم والدين في حكم االجتزاء باألضحية 
 وحَده ي بها عن المولودعن العقيقة إذا ُضح   

  

 .فىط  على عباده الذين اص   وسالم   ،الحمد هلل

 :وبعد

اختلف أهل العلم ــ رحمهم هللا ــ في المولود الذي لم فقد 
ي عنه لَّة يُع ّق عنه إذا ُضّحِّ هل تُجزئ  ،بأضحية ُمستقِّ

 :هذه األضحية عن العقيقة؟ على قولين

ل  .اإلجزاء :القول األوَّ

وهو قول دمحم بن سيرين، والحسن البصري، وقتادة، 
ن التابعين، ورواية عن أحمد، وقول  وهشام بن عروة، مِّ

 .بعض الشافعية

ن  ودونكم ــ سدَّدكم هللا وفقَّهكم ــ ما وقْفت عليه م 
كر القائل،  :والَمصدر أقوالهم، مع ذ 

الا ــ  (:26242" )ُمصنَّفه"قال ابن أبي شيبة في  أوَّ

))  :حدثنا عثمان بن مط ر، عن هشام، عن الحسن، قال
َن اْلعَق يقَة   ْوا َعن  اْلغاَُلم  فَقَْد أَْجَزأَْت َعْنهُ م   .((إ َذا َضحَّ

وفي إسناده عثمان بن مط ر، وهو ضعيف، وفي رواية 
 .رهشام عن الحسن كالم يسي



 :وله طريق آَخر

 (:2644" )ُمصنَّفه"حيث قال عبد الرزاق في 

عمر، عن رُجل، عن الحسن، قال َي ))  :عن م  َوإ َذا ُضح  
َن اْلعَق يقَة    .((َعْنهُ أَْجَزأَ َذل َك َعْنهُ م 

 .وفي إسناده راو لم يُسم

 (:26242" )ُمصنَّفه"قال ابن أبي شيبة في  ثانياا ــ

 :ان، عن هشام وابن سيرين، قاالحدثنا وكيع، عن سفي
َن اْلعَق يقَة  ))  يَّةُ م  ُئ َعْنهُ اأْلُْضح   .((يُْجز 

 .وإسناده صحيح

 (:2642" )ُمصنَّفه"قال عبد الرزاق في  ثالثاا ــ

عمر، عن قتادة، قال َمْن لَْم يُعَقَّ َعْنهُ أَْجَزأَتْهُ ))  :عن م 
يَتُهُ   .((أُْضح 

 .وإسناده صحيح

قال اإلمام ابن قيِّّم الجوزية ــ رحمه هللا ــ في  رابعاا ــ
ودود بأحكام المولود"كتابه   (:624:ص" )تُحفة الم 

ل باب ما ُروي أنَّ األضحية تُجزئ عن : "قال الخالَّ
 "العقيقة

أخبرنا عبد الملك الميموني، أنَّه قال ألبي عبد هللا ــ 
 :أحمد بن حنبل ــ: ويعني بِّه



ى ع"  .ن الصَّبي مكان العقيقة؟يجوز أن  يُض حَّ

ن : غير واحد يقول بِّه، قلت: ال أدري، ثُمَّ قال: قال مِّ
 ".نعم: التابعين؟ قال

ر، قال ذ كر أبو عبد  وأخبرني عبد الملك في موضع آخ 
ى أجزأ عن العقيقة ))  :هللا أنَّ بعضهم قال  .((فإْن َضحَّ

أنَّ أبا عبد هللا  :وأخبرنا عصمة بن عصام، حدثنا حن بل
 :قال

أرجو أن  تُجزئ األضحية عن العقيقة ــ إن  شاء هللا "
ن لم ي عق  ".تعالى ــ لِّم 

ر، قال حدثنا : وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخ 
 :أنَّ أبا عبد هللا قال: حنبل

ن العقوق" ى عنه أجزأت عنه الضَّحية مِّ  ".فإن  ض حَّ

حية ذبحها عنه ورأيت أبا عبد هللا اشترى أُ : "قال ضِّ
اه أراد  وعن أهله، وكان ابنه عبد هللا صغيًرا فذبحها، أُر 

نها   اهـ".بذلك العقيقة واألضحية، وقس م اللحم، وأكل مِّ

نهاية الُمحتاج إلى شرح "جاء في كتاب  خامساا ــ
نهاج ملي الشافعي (661/ 2" )المِّ ، للفقيه شمس الدين الرَّ

 :ــ رحمه هللا ــ

شَّاة المذبوحة األضحية والعقيقة حصال، ولو ن وى بال"
الفه عم خِّ ن ز  الفًا لِّم   اهـ".خِّ



ل على شرح المنهج"وجاء في كتاب  م  /  1" )حاشية الج 
ن كتب الشافعية أيًضا(246  :، مِّ

ولو ن وى بالشاة المذبوحة األضحية والعقيقة حصال، "
الفه عم خِّ ن ز   .انتهى".اهـ شرح م ر.خالفًا لِّم 

 :واختار اإلجزاء

 .دمحم بن إبراهيم آل الشيخ

وذ كر العالمة العثيمين ــ رحمه هللا ــ أنَّه قول اإلمام ابن 
 .قيِّّم الجوزية ــ رحمه هللا ــ

/ 21" )مجموع فتاوى ورسائل فضيلته"فقال كما في 
602:) 

وإن  كان قياس كالم ابن القيِّّم جواز ذلك، حيث أجاز ــ 
ضحية والعقيقة في شاة رحمه هللا ــ الجمع بين نِّيَّة األ

واحدة، وفي كالمه ن ظر، الختالف الُحكم بين 
 اهـ.والعقيقة األضحية

 .عدم اإلجزاء :القول الثاني

وهو المذكور في بعض كتب المالكية، وظاهر كالم 
 .أكثر الشافعية، ورواية عن اإلمام أحمد

ن التابعين، والصَّحيح عنه اإلجزاء  .وُروي عن قتادة مِّ

ن  ودونكم ــ وفَّقكم هللا وفقَّهكم ــ ما وقْفت عليه م 
كر القائل، والمصدر  :أقوالهم، مع ذ 



الا ــ  (:26246" )مصنَّفه"قال ابن أبي شيبة في  أوَّ

اَل ))  :حدثنا عثمان بن مط ر، عن سعيد، عن قتادة، قال
ُئ َعْنهُ َحتَّى يُعَقَّ َعْنهُ   .((تُْجز 

طروإسناده ضعيف، لِّض عف عثما  .ن بن م 

قال اإلمام عبد هللا بن اإلمام أحمد بن حنبل ــ  ثانياا ــ
 (:666" )مسائله عن أبيه اإلمام أحمد"رحمه هللا ــ في 

سألت أبي عن العقيقة يوم األضحى، وهل يجوز أن  
 .تكون أضحية وعقيقة؟

ى: قال ا ضحية، على ما س مَّ ا عقيقة، وإمَّ  اهـ.ال، إمَّ

افي ــ قال الفقي ثالثاا ــ ه شهاب الدين المالكي الشهير بالق ر 
 (:644/ 6" )الذَّخيرة"رحمه هللا ــ في كتابه 

 :قال شيخنا أبو بكر الفِّهري": القب س"قال صاحب 

إذا ذبح أضحيته لألضحية والعقيقة ال تُجزئه، فلو "
ها وليمةً للعرس أجزأه  ".أطع م 

ل يِّن إراقة  ق أنَّ المقصود في األوَّ الدم، وإراقة الدم والفر 
ن الوليمة اإلطعام،  ال تُجزئ عن إراقتين، والمقصود مِّ

ع  اهـ.وهو غير ُمناف لإلراقة، فأمك ن الجم 

مواهب الجليل في شرح "جاء في كتاب   رابعاا ــ
عيني (212/ 3" )مختصر خليل ، للفقيه الحطاب الرُّ

 :المالكي ــ رحمه هللا ــ



ن وافق يوم ": قرينينس ماع ال"وفي  :قال ابن َعَرفة]  م 
حى وال ي ملك إال شاة عقَّ بِّها ه يوم األض   .عقيقةِّ ولدِّ

جا األضحية في تالييه، وإال فاألضحية،  :ابن ُرشد إن  ر 
 .انتهى.ُسنَّة واجبة، ولم ي قُل في العقيقة: ألنَّها آكد، قِّيل

ي مِّ  .ونحوه للَّخ 

ها وليم ة، فإن  ذبح أضحيته لألضحية والعقيقة أو أطع م 
 ":الذَّخيرة"فقال في 

 :قال شيخنا أبو بكر الفِّهري": القب س"قال صاحب 

إذا ذبح أضحيته لألضحية والعقيقة ال يُجزئه، وإن  "
ها وليمةً أجزأه  ".أطع م 

ليِّن إراقة الدم، وإراقة الدم  ق أنَّ المقصود في األ وَّ والفر 
ن الوليمة اإلطعام،  ال تُجزئ عن إراقتين، والمقصود مِّ

عوه  اهـ.. [انتهى.و غير ُمناف لإلراقة، فأمك ن الجم 

ر الهيتمي الشافعي ــ رحمه  ــ خامساا ج  قال الفقيه ابن ح 
/ 6" )تُحفة الُمحتاج في شرح المنهاج"كتابه  هللا ــ في
346-320:) 

ت ن واألصحاب أنَّه لو ن وى بشاة : "وظاهر كالم الم 
نهما  ".األضحية والعقيقة لم تحصل واحدة مِّ



د  نهما ُسنَّة مقصودة، وألنَّ القص  وهو ظاهر، ألنَّ ُكالا مِّ
يافة  ن العقيقة الّضِّ ة، ومِّ يافة العامَّ باألضحية الّضِّ
 .الخاصَّة، وألنَّهما ي ختلفان في مسائل كما سيأتي

عم حصولها، وقاسه على  ن ز  د على م  وبهذا ي تضح الرَّ
حوا بأنَّ  ب ن ى  ُغسل الجمعة والجنابة، على أنَّهم صرَّ م 
 اهـ.الطهارات على التداخل، فال يُقاس بها غيرها

/ 6" )الفتاوى الفقهية الكبرى"وقال أيًضا كما في 
214:) 

ينا عليه ُمنذ سنين]  ر  : الذي د لَّ عليه كالم األصحاب وج 
 ".أنَّه ال تداخل في ذلك"

ا  ن األضحية والعقيقة ُسنَّة مقصودة لذاتها، ول ه  ألنَّ ُكالا مِّ
ن  سبب   نه غير المقصود مِّ رى، والمقصود مِّ يُخالِّف األُخ 

رى، إذ األضحية فداء  عن النف س، والعقيقة فداء  عن  األُخ 
ه وشفاعته ه وصالحه ورجاء بِّّرِّ  .الولد، إذ بِّها نُُموُّ

نهما، فلم  ن كّلٍّ مِّ وبالقول بالتداخل ي بُطل المقصود مِّ
الجمعة يُمكن القول بِّه نظير ما قالوه في ُسنَّة ُغسل 

ا تحيَّة  وُغسل العيد، وُسنَّة الظهر وُسنَّة العصر، وأمَّ
ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها، بل لعدم  المسجد

ة المسجد، وذلك حاصل بصالة غيرها، وكذا  م  هتك ُحر 
نه إحياء هذا اليوم  د مِّ صوم نحو االثنين، ألنَّ القص 

بعبادة الصوم المخصوصة، وذلك حاصل بأّيِّ صوم 
 .فيهوق ع 



ا  مَّ ا األضحية والعقيقة فليستا كذلك، كما ظ هر مِّ وأمَّ
رته، وهو واضح، والكالم حيث اقتصر على نحو  قرَّ
ا لو ذ بح ب د نة أو بقرة عن  شاة أو ُسبع ب د نة أو بقرة، أمَّ

نها ض حيَّة وعقيقة، والباقي كفارات، في  س بعة أسباب، مِّ
ن باب نحو الحل ق في النُُّسك، فيُجزئ ذلك، ولي س هو مِّ

ا ن وي بِّه،  زيًا عمَّ التداخل في شيء، ألنَّ كل ُسبع ي قع ُمج 
لو ولِّد له ولدان ولو في بطنٍّ ": شرح العُباب"وفي 

واحدة فذبح عنهما شاة، لم يتأدَّ بِّها أصل السُّنَّة، كما في 
 .، وغيره"المجموع"

الفًا: وقال ابن عبد البر  اهـ.ال أعلم فيه خِّ

ه ال يُجزئ التداخل في األضحية والعقيقة وبهذا يُعلم أنَّ 
ل ى مع  نس فأو  ن باب أولى، ألنَّه إذا امت نع مع اتحاد الج  مِّ

 .انتهى[.اختالفه، وهللا سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 

ن المعاصرين   :واختاره عدم اإلجزاء م 

األلباني، والعثيمين، وأحمد النَّجمي، وعبد المحسن 
 .يالعباد، وُعبيد الجابر

وقال اإلمام ابن قيم الجوزية ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
ودود بأحكام المولود" في بيان ( 622:ص" )تُحفة الم 

ة كّلِّ قول  :ُحجَّ

 :ووْجه عدم وقوعها عنهما



أنَّهما ذ ب حان بسببين ُمختلِّفين، فال ي قوم الذَّبح الواحد 
 .عنهما، كدم الُمتعة، ودم الفِّدية

 :ووْجه اإلجزاء

نها بذبحٍّ واحد، فإنَّ األضحية عن  حصول المقصود مِّ
ى ون وى أن   المولود مشروعة كالعقيقة عنه، فإذا ض حَّ
لَّى  تكون عقيقة وأضحية وق ع ذلك عنهما، كما لو ص 
ركعتين ي نوي بِّهما تحية المسجد وُسنَّة المكتوبة، أو 
ًضا أو ُسناة مكتوبة، وقع عنه  لَّى بعد الطواف فر  ص 

الطواف، وكذلك لو ذبح الُمتمتِّّع والقارن وعن ركعتي 
 اهـ.شاة يوم النَّحر أجزأه عن دم الُمتعة، وعن األضحية

ا  :تنبيه مهم جدا

قال العالمة دمحم بن إبراهيم آل الشيخ ــ رحمه هللا ــ كما 
 (:616/  4" )فتاوى ورسائل سماحته"في 

ف أنَّه لو اجتمع أضحية وعقيقة ك ف ى واحدة  .ثُمَّ ن عرِّ

صاحب البيت عازم على التضحية على نفسه، فيذبح 
 .هذه أضحية، وتدخل فيها العقيقة

نه  :وفي كالم لبعضهم ما يُؤخذ مِّ

ن االتحاد" أن  تكون األضحية والعقيقة عن ": أن  البُدَّ مِّ
 .الصغير

ين رِّ  :وفي كالم آخ 



ي، فاألضحية عن  أنَّه ال يُشترط، إذا كان األب س يُضّحِّ
 .عن الولداألب، والعقيقة 

أنَّه إذا ذبح األضحية عن أُضحية ونواها عن : الحاصل
 اهـ.المذكورة" التُّحفة"العقيقة ك ف ى، وهذا مبسوط في 

 :قلت

وكون األضحية والعقيقة ال بُدَّ أن  تكون عن الصغير 
وحد ه، هو ظاهر آثار التابعين، وظاهر كالم اإلمام أحمد 

 .بن جنبل ــ رحمهم هللا ــ

 

 :عجمْ 

 .د القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيدعب


