
تبصيُر ُمريد األضحية بحكم تشريك جميع أهل البيت 
 في ُسبع بعير أو ُسبع بقرة

  

بي الحمد هلل العزيز الجبَّار، والصالة والسالم على النَّ 
تقين األبرار، وعلى آله وأصحابه البَررة دمحم إمام الم  

 .األخيار، والتابعين لهم بإحسان ما أضاءت األقمار

 :-سل مكم هللا وسد دكم  -ضالء ها الفُ ا بعد، أي  أم  

 :فهذا مبحث فقهي لطيف حول

حية تكون س بع بعير اشتراك أهل البيت الواحد في أض"
 ".أو س بع بقرة

ه الكاتب والقارئ ينفع بَ  أن   ــ وجلَّ  عزَّ  ــعسى هللا 
 .ه جواد كريموالناشر، إنَّ 

 :ثالث وقفاتوسوف يكون الكالم عن هذه المسألة في 

ٍّ في /  ول األ وقفةال عن حكم اشتراك أكثر ِمن ُمَضح 
 .ناقة أو بقرة

يجوز أن  يَشترك في البعير أو البقرة َسبعة ِمن 
ين، وال يجوز أكثر ِمن َسبعة َضح ِ  .الم 

 .أهل العلموإلى هذا ذهب أكثر 

  :وقد نَسبَه إليهم



" الكافي في فقه أهل المدينة"ابن عبد البَر ِ المالكي في 
، وموفَّق الدين ابن ق دامة الحنبلي في (024/ 1)
غني" ، وأبو زكريا النَّووي الشافعي في (161/ 11" )الم 
هذ ب"  .، وغيرهم(171/ 8" )المجموع شرح الم 

 :حيث قال ــ رحمه هللا ــ

يَشترك سبعة في بََدنَة أو بقرة للتضحية، سواء  يجوز أن  
قين، أو بعضهم ي ريد  تفر ِ كانوا كلَّهم أهل بيٍت واحٍد أو م 
ب، وسواء كان أضحية َمنذورة  تقر ِ اللَّحم في جزئ عن الم 

 .أو تطوًعا

 اهـ.هذا مذهبنا، وبِه قال أحمد، وداود، وجماهير العلماء

 :قلت

حج، ألنَّ الجميع ن س ٌك وذلك قياًسا على الهدي في ال
 .بالنَّص، ويَشتركان في كثير ِمن األحكام

))  :وقد قال جابر بن عبد هللا ــ رضي هللا عنهما ــ
َحَجْجنَا َمَع َرُسوِل هللِا َصل   هللاُ َعلَْيِه َوَسل َم فَنََحْرنَا 

، َواْلبَقََرةَ َعْن َسْبعَةٍّ   .((اْلبَِعيَر َعْن َسْبعَةٍّ

 [ (.1118)م رواه ومسل] 

وقال الفقيه عالء الدين الكاساني الحنفي ــ رحمه هللا ـ 
 :(74/ 5" )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"في كتابه 



وال يجوز بعير واحد وال بقرة واحدة عن أكثر ِمن 
سبعة، ويجوز ذلك عن سبعة أو أقل ِمن ذلك، وهذا قول 

ة العلماء  .عامَّ

زئ ذلك عن أهل بيت ي ج: -رحمه هللا  -وقال مالك 
واحد، وإن  زادوا على سبعة، وال ي جزئ عن أهل بيتين، 

 .وإن كانوا أقل ِمن سبعة

ة  اهـ.والصَّحيح قول العامَّ

عن حكم اشتراك أهل البيت الواحد في  / الوقفة الثانية
 .ُسبع بعير أو ُسبع بقرة

ريد األضحية عن نفسه،  وعن ال ريب أنَّ األفضل ِلم 
َي بشاة واحدة ِمن الغنم  .أهل بيته، أن  ي ضح ِ

 :وقد َدل  عل  هذه األفضلية أمران

ل ثبوت التشريك في الرأس الواحد ِمن الغنم عن  :األو 
عنهم ــ، بخالف   النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأصحابه ــ رضي هللا

التشريك في س بع البََدنَة أو البقرة فلم يأت فيه حديث وال 
 .ثَرأ

وقد صح عن أبي أيوب األنصاري ــ رضي هللا عنه ــ 
ِ ))  :أنَّه س ئل َحايَا َعلَ  َعْهِد َرُسوِل َّللا  َكْيَف َكانَِت الض 

ُ َعلَْيِه َوَسل َم؟ فَقَالَ  ي »: َصل   َّللا  ُجُل يَُضح ِ َكاَن الر 
 .((« بِالش اِة َعْنهُ َوَعْن أَْهِل بَْيتِهِ 



، (1107)، وابن ماجه (1545)رواه الترمذي ] 
 [ .وغيرهما

حه   :وصح 

الترمذي، وابن العربي، وموفَّق الدين ابن ق دامة 
 .المقدسي، والسيوطي، واأللباني

وصحَّ عن عائشة ــ رضي هللا عنها ــ أنَّ النَّبي صلى 
بِاْسِم هللِا، ))  :هللا عليه وسلم قال حين ذبَح أضحيته

، ثُم  اللُهم  تَقَب ْل ِمْن ُمحَ  دٍّ ِة ُمَحم  ، َوِمْن أُم  دٍّ ، َوآِل ُمَحم  دٍّ م 
 .((َضح   بِِه 

 [ (.1667)رواه مسلم ] 

أَن  ))  :وجاء بسند صحيح عن ِعكرمة ــ رحمه هللا ــ
أَبَا ُهَرْيَرةَ ــ َرِضَي هللاُ َعْنهُ ــ َكاَن يَْذبَُح الش اةَ يَقُوُل 

 .((ُكْم َوَعنْ : َوَعن ا، فَيَقُولُ : أَْهلُهُ 

 (. [8152" )م صنَّفه"رواه عبد الرزاق في ] 

وقال العالمة عبد هللا بن عبد الرحمن أبابطين الحنبلي ــ 
" الدُّرر السَِّنية في الجوبة النجدية"رحمه هللا ــ كما في 

(5 /046:) 

ا في الفضل فقد َذكر العلماء أنَّ الشاة أفضل ِمن  :وأمَّ
 اهـ.س بع بَدنة



ٌب إلى هللا تعالى بدٍم  :الثاني أنَّ التَّضحية بشاة واحدة تَقَرُّ
ٌب  ستِقل، والتَّضحية بس بع بََدنَة أو س بع بقرة تَقَرُّ كامل م 
ستِقل أفضل ِمن  بعَّض، والق ربَة بالدم الم  ك م  شرَّ بدٍم م 

ك شرَّ  .الق ربَة بالدم الم 

 :قلت

جل في س بع البعير أو س بع البقرة أه ل بيته فإن أشَرك الرَّ
معه، ففي اإلجزاء تَردُّد ونظر، والب عد عنه أسلَم، لثالثة 

 :أشياء

ل ــ أنَّ هذا النَّوع ِمن التشريك لم يأت فيه نصٌّ عن  األو 
النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص، وال أثٌَر عن أصحابه ــ رضي هللا عنهم ــ، 
وإنَّما وَرد في الشاة الكاملة، في قتََصر على ما وَرد في 

 .لنَّص، وال ي تجاوزا

وقد قال العالمة دمحم بن إبراهيم آل الشيخ ــ رحمه هللا ــ 
 (:154/ 6" )فتاويه ورسائله"كما في 

 .س بع البََدنَة ال ي جزئ إال عن شخص واحد

دَّعي  ن أجازه، ألنَّه الم  إجزاء والدليل إنَّما ي طلب ِممَّ
ق في ذلك بين الهدايا  الس بع عن اثنين فصاعًدا، وال فر 

والضحايا، وال يَجد مدَِّعي ذلك إلى تحصيل الدليل 
َضة، والعبادات توقيفية  اهـ.سبياًل، والنُّس ك عبادة َمح 



وقال العالمة عبد هللا بن عبد الرحمن أبابطين ــ رحمه 
/ 5" )بة النجديةالدُّرر السَّنِية في األجو"هللا ــ كما في 

046:) 

ا مسألة التشريك في س بع البَدنة أو البقرة فلم أَر ما  وأمَّ
 اهـ.يَد لُّ على الجواز، وال عدمه

أنَّ هذا التشريك لم ي نقل فِعله عن السَّلف  الثاني ــ
لة ــ رحمهم هللا ــ فضَّ  .الصالح ِمن أهل القرون الم 

خ ــ رحمه هللا حيث قال العالمة دمحم بن إبراهيم آل الشي
عن هذا ( 106/ 6" )فتاويه ورسائله"ــ كما في 
 :التشريك

ما جاء عن السَّلف فِعل ذلك ال في الهدايا، وال في 
 اهـ.الضحايا

ميد ــ رحمه هللا ــ كما  وقال العالمة عبد هللا بن دمحم بن ح 
 (:048/ 5" )الدُّرر السَّنِية في األجوبة النجدية"في 

ا االشتراك في س بع البَدنة، فلم أَر أحًدا ِمن أهل العلم  أمَّ
د  مِلي الشافعي وبعض فقهاء نَج  يقول بِه، بل أفتى الرَّ

تُجزئ الشاة )) : قب ل هذه الدعوة بالَمنع، ِلمفهوم قوله ملسو هيلع هللا ىلص
جل وأهل بيته  ستِقل، بخالف ((عن الر  ، وألنَّ الشاة دم م 

كة في دم ، ولعدم مساواته لها في س بع البَدنة، فإنه ِشر 
 اهـ.العقيقة والزكاة، فحينئذ ي قتَصر على َموِرد النَّص



أو البقرة في ن سك الَهدي ال  البََدنَةأنَّ س بع  الثالث ــ
ي جزئ إال عن نفس واحدة بالنَّص واإلجماع، فكذلك في 

 .ن سك األضحية بالقياس

 )) :قال جابر بن عبد هللا ــ رضي هللا عنهما ــحيث 
َحَجْجنَا َمَع َرُسوِل هللِا َصل   هللاُ َعلَْيِه َوَسل َم فَنََحْرنَا 

، َواْلبَقََرةَ َعْن َسْبعَةٍّ   .((اْلبَِعيَر َعْن َسْبعَةٍّ

 [ (.1118)رواه ومسلم ] 

 :ووْجه ذلك

أنَّ النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أقام س بع البعير وس بع البقرة في الَهدي مقام 
لغنم، والواحدة ِمن الغنم ال ت جزئ إال عن الواحدة ِمن ا

 .نفٍس واحدة، فكذلك الس بع في األضحية

 :فإْن قيل

إنَّ النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قد أقام س بع البَدنة أو البقرة مقام الشاة 
الواحدة ِمن الغنم في َهدي الحج، وَهدي اإلحصار، وهذا 

ا ت جِزئ عنه جِزئ عمَّ  .يَد لُّ على أنَّه م 

 :فيجاب عن هذا بأمور عد ة

ل أنَّ حديث جابر ــ رضي هللا عنه ــ نٌص في  :األو 
إجزاء البَدنة أو البقرة عن َسبعة أنفس، وليس في 

 .التشريك في الس بع

 .وإدخال التشريك في الس بع فيه ي عتبر زيادة على النَّص



أنَّ هذا الفَهم ال ي عَرف إعماله عن السَّلف  :الثاني
ِمن أهل الق رون األولى، وال ن قل تَداول ه عن الصالح 

اح الحديث، مع توافر اإلبل  مين ِمن أئمة الفقه وش رَّ تقد ِ الم 
موعٍ عديدة أكثر ِمن  والبقر عند الناس، حتى إنَّها عند ج 

 .الغنم

َدث وحقيقته أنَّه ح  ٌم معاصر م   .فَه 

رحمه هللا ــ وقد قال العالمة دمحم بن إبراهيم آل الشيخ ــ 
 (:106/ 6" )فتاويه ورسائله"كما في 

ما جاء عن السَّلف فِعل ذلك ال في الهدايا، وال في 
 اهـ.الضحايا

ميد ــ رحمه هللا ــ كما  وقال العالمة عبد هللا بن دمحم بن ح 
 (:048/ 5" )الدُّرر السَّنِية في األجوبة النجدية"في 

 اهـ.لم أَر أحًدا ِمن أهل العلم يقول بِه

أن س بع الب دنة أو البقرة في ن سك الَهدي ال  الثالث ــ
ي جزئ إال عن نفس واحدة بالن ِص واإلجماع، فكذلك في 

 .ن س ك األضحية بالقياس

 :وِمن باب الزيادة

فقد قال العالمة عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي ــ رحمه 
ربِعحا"هللا ــ في كتابه  وض الم  ، (224/ 0" )شية الرَّ

م في التشريك  تقد ِ بعد حديث جابر ــ رضي هللا عنه ــ الم 
 :في اإلبل والبقر



ا التشريك في الس بع ِمنها، فمفهوم  هذا الحديث،  وأمَّ
جل وأهل بيته )) وحديث  أنَّه ال  ((تُجزئ الشاة عن الر 

ك في س بع ِمن بََدنَة أو بقرة، وجزَ  م بِه شيخنا، ي جِزئ ِشر 
وغيره، وتعبير الشارع بجواز البََدنَة عن َسبعة، ألنَّ 
ى بالدم إال عن شخص، فإنَّ أصل  األصل أنَّه ال ي ضحَّ

األضحية هي فِداء إسماعيل بكبش كامل، فخصَّ الشارع 
ى بكبش عن محمٍد  جل وأهل بيته، وَضحَّ الشاة عن الرَّ

ة دمحم، والبََدنَ  ة والبقرة أولى، وآل دمحم، وبكبش عن أمَّ
 اهـ.دون التشريك في س بع بََدنَة أو بقرة

عن األفضل في األضحية، هل هو  / الوقفة الثالثة
 .الت ضِحية بشاة كاملة، أو بُسبعٍّ ِمن بعير أو بقرة

ذهب  أكثر أهل العلم إلى أنَّ األفضل هو التَّضِحية بشاة 
 .كاملة

لحنبلي ــ وقال العالمة عبد هللا بن عبد الرحمن أبابطين ا
 (:046/ 5" )الدُّرر السَِّنية"رحمه هللا ــ كما في 

ا في الفضل فقد َذكر العلماء أنَّ الشاة أفضل ِمن : وأمَّ
 اهـ.س بع بََدنَة

 :وذلك ألمرين

ل أنَّ التضحية بالشاة كاملة هو المنقول المستفيض  :األو 
 .ـعن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأصحابه ــ رضي هللا عنهم ـ



أنَّ إراقة الدم مقصودة في األضحية، وَمن ذبح  :والثاني
ب بإراقة الدم كل ِه، بخالف  شاة فإنَّه قد انفَرد بالتَّقرُّ
ب بدم  تقر ِ ي بس بع بعير أو سب ع بقرة فهو م  الم ضح ِ

ك شرَّ  .م 

ناوي الشافعي ــ رحمه هللا ــ  وقال الفقيه َزين الدين الم 
/  1" )لجامع الصغيرفيض القدير شرح ا"في كتابه 

 (:0444:ــ رقم 066

نان  (( َخْيُر األُْضِحيَِة الَكْبُش األَْقَرنُ )) : قوله ما له قَر 
 .حَسنان، أو معتدالن

وتمسَّك بهذا مالك في ذهابه إلى أنَّ التضحية بالغنم 
 .أفضل ِمن اإلبل والبقر

 .وخالفه الشافعي وأبو حنيفة كالجمهور

لوه على تفضيل الك ب ش على مساويه ِمن اإلبل وتأوَّ
والبقر، فإنَّ البََدنَة أو البقرة ت جزئ عن َسبعة، فالمراد 
تفضيل الكب ش على س ب ع واحدةٍ ِمنهما، أو تفضيل َسبعٍ 

رعة  اهـ.ِمن الغنم على بََدنَة أو بقرة، َذكره أبو ز 

وقال اإلمام موفَّق الدين ابن ق دامة الحنبلي ــ رحمه هللا 
غني"ــ في كتابه   (:166/ 11" )الم 

ا التَّضحية بالكبش، فألنَّه أفضل أجناس الغنم، وكذلك  فأمَّ
 .حصول الِفداء بِه أفضل



ٍك في بََدنَة، ألنَّ اراقة الدَّم  والشاة أفضل ِمن ِشر 
ب بإراقته كل ِه نفِرد يَتقرَّ  .مقصودة في األضحية، والم 

 عليه والكبش أفضل الغنم، ألنَّه أ ضِحية النَّبي صلى هللا
 اهـ.و سلم، وهو أطيب لحًما

وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ 
هذَّب"في كتابه  عقب ( 168/ 8" )المجموع شرح الم 

يرازي  والشَّاة أفضل ِمن مشارك َسبعة في ] قول الش ِ
أن أفضل ِمن  بََدنَة أو بقرة، ألنَّه يَنفِرد بإراقة الدم، والضَّ

 [:الَمعز 

التضحية بشاة أفضل ِمن المشاركة بس بع بََدنَة أو س بع 
 اهـ.بقرة باالتفاق، ِلما َذكره الم صن ِف

وقال الحافظ ابن َحَجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا 
/ 14" )فتح الباري شرح صحيح البخاري"في كتابه 

14 :) 

شياٍه أفضل ِمن إنَّ األضحية بَسبع : وَمن ثمَّ قال الشافعية
راق فيها أكثر، والثواب يزيد  البعير، ألنَّ الدم الم 

 اهـ.بحسبه

ِبيِدي الحنفيوقال الفقيه  ــ رحمه   أبو بكر الحدادي الزَّ
" الجوهرة النَّي ِرة على مختصر القدوري "هللا ــ في كتابه 

 :في باب الِقران( 161/ 1)

 .فَما األفضل س ب ع بََدنَة أو شاة :فإْن قِيل



أيُّه ما كان أكثر لَحًما فهو أفضل، ألنَّ بالكثرة يَكثر  :قِيل
 اهـ.نَفع المساكين

كَّام شرح غ رر األحكام"وجاء في كتاب  / 1" )د رر الح 
215:) 

 .َشاة أو س ب ع بََدنَة: أي   [وذبح ِللِقران : قوله] 

ور أفضل واالشتراك في البقرة أفضل ِمن الشَّ  اة، والَجز 
، وي قَيَّد بِما "البَحر"ِمن البقرة، كما فِي األضحية، كذا في 

ت ه ِمن البقرة أكثر قِيمة ِمن الشَّاة، كما هو  إذا كانت ِحصَّ
بَان"في   اهـ".منظومة ابن وه 

  

 :وكتبه

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد


