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اﺣﺎم ﻋﻘﯿﻘﻪ ﺑﺮای ﻧﻮزاد ﭘﺴﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻋﻘﯿﻘﻪ ﯾﻌﻨ ﻗﺮﺑﺎﻧای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن ﻧﻮزاد در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﻟﺪش ذﺑﺢ ﻣﺷﻮد .ﻋﻘﯿﻘﻪ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﻧﺰد ﻋﺮب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎوردی ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻘﯿﻘﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺎم وﻻدت ﻓﺮزﻧﺪ ذﺑﺢ ﻣﺷﻮد و ﻋﺮب ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺑﺮ اﯾﻦ رﺳﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ« )اﻟﺤﺎوی اﻟﺒﯿﺮ.(۱۲۶ /۱۵ :
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻋﻘﯿﻘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ،از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ:
۱ـ از ﺑﺮﯾﺪه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :در ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴ از ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺷﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را
ذﺑﺢ ﻣﮐﺮد و ﺳﺮ او را ﺑﺎ ﺧﻮن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﺳﺎﺧﺖ ،ﭘﺲ وﻗﺘ اﺳﻼم آﻣﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ذﺑﺢ ﻣﮐﺮدﯾﻢ و ﺳﺮ ﮐﻮدک را
ﻣﺗﺮاﺷﯿﺪﯾﻢ و ]ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ[ ﺳﺮش ﺑﺎ زﻋﻔﺮان ﻣﻣﺎﻟﯿﺪﯾﻢ«.
ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداوود ) (۲۸۴۳و ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ در »ﺻﺤﯿﺢ أﺑ داود« آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
زﻋﻔﺮان ﻧﻮﻋ ﮔﯿﺎه ﺧﻮﺷﺒﻮﺳﺖ.
۲ـ از ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ]ﺗﻮﻟﺪ[ ﮐﻮدک ﭘﺴﺮ
ﻋﻘﯿﻘﻪای اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮﻧ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ )ذﺑﺢ ﮐﻨﯿﺪ( و ﻧﺎﭘﺎﮐﻫﺎ )ﻣﻮی ﺳﺮ( را از او دور ﺳﺎزﯾﺪ« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(۵۱۵۴
ﻣﺸﺮوع ،ذﺑﺢ دو ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ و ﯾ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺻﺮﯾﺢ آﻣﺪه
اﺳﺖ.
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۱ـ از ام ﮐﺮز رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ درﺑﺎرۀ ﻋﻘﯿﻘﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .اﯾﺸﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ﺑﺮای ﭘﺴﺮ دو ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﯾ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارد ﮐﻪ ]ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان[ ﻧﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺎده« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی )(۱۵۱۶
وی ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و ﻧﺴﺎﺋ ۴۲۱۷) و ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ در »إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ« ).(۳۹۱ /۴
۲ـ و از ﻋﺎﯾﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ »آﻧﺎن را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺴﺮ دو
]ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ[ ﻫﻤﺴﺎن و ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﯾ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ذﺑﺢ ﮐﻨﻨﺪ« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۵۱۳و ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧ در
ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻣﺬی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﻞ واﺿﺢ ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ در ﻋﻘﯿﻘﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﮔﺬارد.
ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﺖﯾﺎﺑ ﮐﺮده اﺳﺖ:
»و اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪۀ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﻣﯿﺎن ﻣﺮد و زن ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای زن در ﻣﯿﺮاث و دﯾﻪ و ﮔﻮاﻫ و
آزادﺳﺎزی و ﻋﻘﯿﻘﻪ ﻧﺼﻒ ﺑﻬﺮۀ ﻣﺮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺗﺮﻣﺬی از أﻣﺎﻣﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ» :ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ را آزاد ﺳﺎزد او ﺑﺎﻋﺚ آزادیاش از آﺗﺶ دوزخ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮی از ﺑﺪن او در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻋﻀﻮی از ﺑﺪن وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ دو زن ﻣﺴﻠﻤﺎن را آزاد ﺳﺎزد ﺑﺎﻋﺚ آزادی او از آﺗﺶ دوزخ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ
ﻫﺮ ﻋﻀﻮی از آن دو در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻀﻮی از او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« ﺗﺰﻣﺬی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺳﻨﺖ
ﺻﺮﯾﺤ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻋﻘﯿﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﺮا ﻋﻤﻞ ﻣﺷﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺮ ﺗﻔﻀﯿﻞ و
ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ« )ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ۵۳ :ـ .(۵۴
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﻣﺮد را ﺑﺮ زن ﺑﺮﺗﺮی داده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻟَﻴﺲ اﻟﺬﱠﻛﺮ ﻛﺎﻻﻧﺜَ] آل ﻋﻤﺮان[۳۶ :
)و ﭘﺴﺮ ﭼﻮن دﺧﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ(.
ﻣﻘﺘﻀﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﺮد ﺑﺮ زن در اﺣﺎم اﺳﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را در ﻗﺮار دادن ﺷﻬﺎدت دو زن ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾ ﻣﺮد
و ﻣﯿﺮاث و دﯾﻪ ]دو زن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾ ﻣﺮد[ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻘﯿﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺎم ﻣﻠﺤﻖ ﻣﺷﻮد« )زاد اﻟﻤﻌﺎد.(۳۳۱ /۲ :
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ﻧﺘﻪ:
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»از ﻓﻮاﯾﺪ ﻋﻘﯿﻘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻗﺮﺑﺎﻧای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮزﻧﺪ در اوﻟﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺧﺮوج او ﺑﻪ ﺳﻮی دﻧﯿﺎ ادا ﻣﺷﻮد…
و از دﯾﺮ ﻓﻮاﯾﺪ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮزاد را ]ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻋﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش[ آزاد ﻣﮐﻨﺪ .ﻓﺮزﻧﺪ در ﮔﺮو رﻫﯿﻨﮥ ﺧﻮد اﺳﺖ ﺗﺎ آنﮐﻪ
ﺑﺮای ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ) .ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻘﯿﻘﻪ ﻧﻨﻨﺪ و او از دﻧﯿﺎ ﺑﺮود ﺑﺮای ﭘﺪر و
ﻣﺎدرش ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد(.
از دﯾﺮ ﻓﻮاﯾﺪش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺪﯾﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻮزاد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﻗﻮچ را ﻓﺪای اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗﺮار داد« )ﺗﺤﻔﺔ
اﻟﻤﻮﻟﻮد.(۶۹ :
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﻗﺖ ﺑﺮای ﻋﻘﯿﻘﻪ روز ﻫﻔﺘﻢ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮی در ﮔﺮو
ﻋﻘﯿﻘﮥ ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ در روز ﻫﻔﺘﻢ ذﺑﺢ ﻣﺷﻮد و ﺳﺮ او )ﻧﻮازد( ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﻣﺷﻮد و ﺑﺮ وی ﻧﺎم ﻧﻬﺎده ﻣﺷﻮد« ﺑﻪ رواﯾﺖ
اﺑﻮداوود ) (۲۸۳۸و ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ در »ﺻﺤﯿﺢ أﺑ داود« آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ از روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد و ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣدﻫﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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