
تبصري مريد األضحية حبكم اشرتاك أىل البيت الواحد يف سبع 
 بعري أو سبع بقرة

العزيز اجلبار، والصالة والسالم على النيب حممد إمام املتقني  احلمد هلل 
والتابعني هلم بإحسان ما  األخيار،الربرة األبرار، وعلى آلو وأصحابو 

 أضاءت األقمار.
 أما بعد:

اشرتاك أىل البيت الواحد يف سبع بعري " مبحث لطيف حول:فهذا 
 ."أو سبع بقرة
أن ينفع بو الكاتب والقارئ والناشر، إنو  -عز وجل  -عسى هللا 
 جواد كرمي.

 وسوف يكون الكالم عن ىذه املسألة يف وقفتني: 
بالشاة الواحدة عن الرجل  عن أفضلية التضحية /الوقفة األوىل 

 أو ُسبع البقرة. وأىل بيتو على ُسبع البدنة
أن عن نفسو وعن أىل بيتو ملريد األضحية األفضل  ال ريب أن

 .بشاة واحدة من الغنميضحي 
 وقد َدلَّ على ىذه األفضلية أمران:

صلى عن النيب يف الرأس الواحد من الغنم التشريك  ثبوت أحدمها:
خبالف  ،-رضي هللا  عنهم  -أصحابو عن و  ،هللا عليو وسلم

 .حديث وال أثربو فلم يأت البدنة أو البقرة التشريك يف ُسبع 



 :أدلة ثبوت ىذا التشريكودونكم 
رضي  -أم املؤمنني عائشة  عن( =>?7مسلم )اإلمام  أخرج أواًل:

َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َأَمَر ِبَكْبٍش )) : -هللا عنها 
ُرُك يف َسَواٍد، َويَ ْنظُُر يف َسَواٍد، َفُأِتَ ِبِو  َأقْ َرَن َيطَأُ يف َسَواٍد، َويَ ب ْ

ي اْلُمْديََة، ُثَّ َقاَل: اْشَحِذيَها  َي ِبِو، فَ َقاَل ََلَا: يَا َعاِئَشُة، َىُلمِّ ِلُيَضحِّ
رََجٍر، فَ َفَعَلْت: ُثَّ َأَذَذَىا، َوَأَذَذ اْلَكْبَش َفَأْضرََجَعُو، ُثَّ َبحَبَُو، ُثَّ حبَ 

ٍد،  ٍد، َوِمْن ُأمَِّة ُُمَمَّ ٍد، َوآِل ُُمَمَّ َقاَل: بِاْسِم هللِا، اللُهمَّ تَ َقبَّْل ِمْن ُُمَمَّ
ى ِبوِ   .  (( ُثَّ َضحَّ

يف "مسائلو عن  - رمحهما هللا -وقال عبد هللا بن اإلمام أمحد 
 (:7=?أبيو")

  :يبأسألت 
 ؟.تن أىل البيضحى بالشَّاة عيُ  :قلت
ب أحدمها كبشني قرَّ   عليو وسلمصلى هللا  نيبال بأس قد ذبح ال قال:
قال حنو ىذا  ،...(( يتوىل بأو  ُممدن بسم هللا ىذا ع))  :فقال
 .اىـمالكال
عن عطاء بن  (=:97( وابن ماجو );5;7أخرج الرتمذي ) ثانيًا:
أنو قال: سألت أبا أيوب األنصاري: كيف كانت  -رمحو هللا  -يسار 

)) َكاَن الضحايا على عهد رسول هللا صلى هللا عليو وسلم فقال: 



اِة َعْنُو َوَعْن َأْىِل بَ ْيِتِو، فَ َيْأُكُلوَن َوُيْطِعُموَن َحَّتَّ  ي بِالشَّ الرَُّجُل ُيَضحِّ
 .َكَما تَ َرى ((  تَ َباَىى النَّاُس، َفَصاَرتْ 

 الرتمذي وابن قدامة املقدسي واأللباين. وصححو:
( <:97( ومن طريقو ابن ماجو )5;7<أخرج عبد الرزاق ) ثالثًا:

رضي هللا  -الِغَفاري َسرحَِية( عن أيب ;;5?7واللفظ هلما، والبيهقي )
نَِّة،  )) : قال -عنو  ََحََلِِن َأْىِلي َعَلى اْْلََفاِء بَ ْعَد َما َعِلْمُت ِمَن السُّ

ُلَنا ِجريَانُ َنا ، َواْْلَن يُ َبخِّ اتَ نْيِ اِة َوالشَّ وَن بِالشَّ  َكاَن َأْىُل اْلبَ ْيِت ُيَضحُّ
)). 

 البوصريي والشوكاين واحلسن الرباعي واأللباين.وصحح إسناده: 
 (:8;7<"مصنفو")قال عبد الرزاق يف  رابعاً:

اَة  ))عن الثوري عن خالد عن عكرمة:  َأنَّ َأبَا ُىَريْ َرَة َكاَن َيْذَبُح الشَّ
 .(( يَ ُقوُل َأْىُلُو: َوَعنَّا، فَ يَ ُقوُل: َوَعْنُكمْ 

 وإسناده صحيح.
( عن أيب عقيل ُزىرة 875=أخرج البخاري يف "صحيحو") ذامسًا:

اَن )) كَ أنو:  -رضي هللا عنو  -بن معبد عن جده عبد هللا بن ىشام 
يِع َأْىِلوِ  اِة الَواِحَدِة َعْن َجَِ ي بِالشَّ  .(( ُيَضحِّ

كما يف   -رمحو هللا  -أبابطني  عبد الرمحن وقال العالمة عبد هللا بن
 (:>5:/ ;"الدرر السنية")

 بع بدنة.اىـوأما يف الفضل فقد ذكر العلماء أن الشاة أفضل من سُ 



أن التضحية بشاة واحدة تقرب إىل هللا تعاىل بدم كامل  واْلذر:
ك مبعض، مستقل، والتضحية بُسبع بدنة أو بقرة تقرب بدم مشرَّ 
 والقربة بالدم املستقل أفضل من القربة بالدم املشرَّك.

أىل بيتو عن نفسو وعن تضحية الرجل  حكمعن  / ثانيةالوقفة ال
 ُسبع بدنة أو ُسبع بقرة.ب

اختلف أىل العلم من املتأخرين أو املعاصرين يف تشريك الرجل نفسو 
 وأىلو يف األضحية بسبع البدنة أو ُسبع البقرة على قولني:

 .وال جيزئ ال جيوزأن ىذا التشريك القول األول: 
 وقد قال بو:

عبد هللا بن عبد اللطيف آل و  ،عبد هللا بن عبد الرمحن أبابطني 
 ،وحممد بن إبراىيم آل الشيخ، طيفلبن عبد ال وأخوه حممد ،الشيخ

 -، بن قاسمبن حممد وعبد الرمحن  ،محيدحممد بن وعبد هللا بن 
 .-رمحهم هللا تعاىل 

كما يف   -رمحو هللا  -قال العالمة حممد بن إبراىيم آل الشيخ و 
 (:?:7/ >"فتاويو ورسائلو")

 اىـوفتوانا وفتوى مشاخينا على عدم إجزاء ذلك.
 :من جهتنيىذا القول وقوي 



مل يأت فيو نص ال عن النيب صلى النوع من التشريك أن ىذا  :األوىل
، وإمنا ورد يف -رضي هللا عنهم  -عن أصحابو وال  ،هللا عليو وسلم

 الشاة الكاملة، فيقتصر على ما ورد يف النص وال يتجاوز.
فتاويو كما يف "  -رمحو هللا  -قال العالمة حممد بن إبراىيم آل الشيخ 

 (:5;7/ >ورسائلو")
والدليل إمنا يطلب ممن  ،بع البدنة ال جيزئ إال عن شخص واحدسُ 

وال فرق يف ذلك  ،بع عن اثنني فصاعداً أجازه، ألنو املدعي إجزاء السُ 
وال جيد مدعي ذلك إىل حتصيل الدليل سبياًل،  ،بني اهلدايا والضحايا

 اىـوالنسك عبادة حمضة، والعبادات توقيفية.
كما يف   -رمحو هللا  -أبابطني  عبد الرمحن قال العالمة عبد هللا بنو 

 (:>5:/ ;"الدرر السنية")
واما مسألة التشريك يف سبع البدنة أو البقرة فلم أر ما يدل على 

اجلواز وال عدمو، وإن كان بعض الذي أدركنا يفعلون ذلك، لكين ما 
 رأيت ما يدل عليو.اىـ

من أىل  ينقل فعلو عن السلف الصاح أن ىذا التشريك مل :الثانية
  .-رمحهم هللا تعاىل  -القرون املفضلة 

كما يف "فتاويو   -رمحو هللا  -قال العالمة حممد بن إبراىيم آل الشيخ 
 ( عن ىذا التشريك:?:7/ >ورسائلو")

 .اىـوال يف الضحايا وأيضاً ما جاء عن السلف فعل ذلك ال يف اهلدايا



كما يف "الدرر   -رمحو هللا  - عبد هللا بن حممد بن محيد وقال العالمة
 (:<5:/ ;السنية")

بل  ،أما االشرتاك يف سبع البدنة، فلم أر أحداً من أىل العلم يقول بو
أفىت الرملي الشافعي وبعض فقهاء جند قبل ىذه الدعوة باملنع، ملفهوم 

، ((يتو جتزي الشاة عن الرجل وأىل ب ))قولو صلى هللا عليو وسلم: 
وألن الشاة دم مستقل، خبالف سبع البدنة، فإنو شركة يف دم، ولعدم 
مساواتو هلا يف العقيقة والزكاة، فحينئذ يقتصر على مورد النص، وهللا 

 اىـأعلم.
 : أن ىذا التشريك جيوز وجيزئ.ثاين القول ال

 وقد قال بو:
 ،بن بازعبد العزيز بن عبد هللا و  ،السعديعبد الرمحن بن ناصر 

هللا  رمحهم - النجميأمحد بن حيىي و  ،عثيمنيبن حممد بن صاح و 
 .-تعاىل 

 ووجو ىذا القول:
الشاة النيب صلى هللا عليو وسلم قد أقام سبع البدنة أو البقرة مقام  أن

وىدي اإلحصار، فدل على أنو  احلجىدي الواحدة من الغنم يف 
بيتو، أجزأ عن الرجل وأىل ىي وكما أجزأت  جمزئ عما جتزئ عنو،

 الُسبع مثلها.



رضي  -( عن جابر8;9-<797فأخرج اإلمام مسلم يف "صحيحو")
َحرََجرَْجَنا َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم )) أنو قال:  -هللا عنو 

َعةٍ  َعٍة، َواْلبَ َقَرَة َعْن َسب ْ  .(( فَ َنَحْرنَا اْلَبِعرَي َعْن َسب ْ
 أنو قال: -رضي هللا عنو  -عن جابر (7;9-<797) وأخرج أيضاً 

ََنَْرنَا َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعاَم اْْلَُدْيِبَيِة اْلَبَدنََة )) 
َعةٍ  َعٍة، َواْلبَ َقَرَة َعْن َسب ْ  .(( َعْن َسب ْ

 :أجوبوعن ىذا االحترَجاج ب قد جيابو 
إجزاء البدنة أو نص يف  -رضي هللا عنو  -أن حديث جابر  األول:

البقرة عن سبعة، وليس يف التشريك يف الُسبع، وإدخال الُسبع فيو 
 زيادة على النص.

وقد أشار إىل حنو ىذا اجلواب العالمة عبد هللا بن عبد اللطيف آل 
 .-رمحو هللا  -الشيخ 

 -رضي هللا عنو  -ىذه النتيجة املأخوذة من حديث جابر أن  الثاين:
يف األضحية مل يُنقل إعماهلا عن السلف الصاح من أىل  باإلجزاء

اح القرون األوىل، وال نقل تداوهلا عن املتقدمني من أئمة الفقو وُشرَّ 
، مع توافر اإلبل والبقر عند الناس، حىت أهنا عند بعضهم احلديث

 أكثر من الغنم.
كما يف   -رمحو هللا  -قال العالمة حممد بن إبراىيم آل الشيخ وقد 

 (:?:7/ >"فتاويو ورسائلو")



وال يف  ،ال يف اهلدايا ،وأيضاً ما جاء عن السلف فعل ذلك
 الضحايا.اىـ

ذبح الشاة يف األضحية يغاير ذبح الشاة يف باب اهلدي أن  الثالث:
 واإلحصار من بعض الوجوه.

إذ َدلَّ النص على جواز التشريك يف األضحية بالشاة، وقصر الشاة 
 واإلحصار على نفس واحدة.يف باب اهلدي 

 وىذا قد يضعف اإلحلاق يف باب األضحية. 
 :للتأكد واالستزادة وينظر

جمموعة  و(، <5:->5:/ ;الدرر السنية يف األجوبة النجدية )
ومفيد األنام ونور الظالم يف (، 9=>/ 7)الرسائل واملسائل النجدية 

وفتاوى  ،(=?<)ص:البن جاسر حترير األحكام حلج بيت هللا احلرام 
وحاشية ، (7;7-<:7/ >الشيخ حممد بن إبراىيم آل الشيخ )

وثالث رسائل للسعدي  ،(885/ :)شرح زاد املستقنع الروض املربع 
 ;85-859/ <7وفتاوى نور على الدرب )، (<7-77)ص
وجمموع فتاوى ومقاالت الشيخ ابن باز  ،البن باز( -788رقم:

رسائل فقهية و  ،(;>9-:>9ص:واختيارات ابن باز )، (::/ <7)
لفتاوى والرسائل وفتح الرب الودود يف ا ،(5>-<;البن عثيمني )ص

وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  ي،( للنجم9?8/ 7والردود )
 .(5?=<رقم: =87/ >و ;رقم:  879-878/ >واإلفتاء )



 
كتبو: و   

 عبد القادر بن حممد بن عبد الرمحن اجلنيد.


