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 -يف هووذن ن وو ي   ليوومن  لووى اووا تقوو م اووا كووان ذبوو  نألضووحية يكووان بعوو  نل ووال ، إال أن حوو ي  ء وو ب  
] ) مان ذباح قبا  الصاالة قوال:  Uأقاى يف نل اللة  لوى نلتقيو  بال وال ؛ ألن نل ويب  -رضي هللا   ه وأرضاه 

: "فليووذب  -ل وال  ونلسوالم  ليوه ن -، ويف قالوه قلياذبح أخارى مكاهناا، ومان مل ياذبح قليااذبح باسام هللا ( [
 لوى ذلوم يف كتابوه نفووني، فقوال  8باس  هللا" فيه  ليمن  لوى اشورو ية نلتسومية  لوى نلذبيحوة، وقو  نو  هللا 

وكذلم   چ ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ڭے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ  تعاىل: 

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ : ,وقووال  چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ قووال تعوواىل: 

ف ل  لى أنه ال جياز للمسول  أن يركوم ذبيحوةد ال يوذكر نسو  هللا  لي وا،  اصوةد إذن كانوه اوا ذبوائ   چی  
نلكفار ونفشركني: أُهم سا لغا هللا، فههنا إن كانه مما أُهم به لغا هللا وذكر  ليه نس   ا هللا كائ واد اوا كوان، 

وذُكور نمسوه  لوى نلذبيحوة تقربواد لوه، فهنوه فسو ن أُهوم بوه لغوا  ولا كان اَلكاد اقرباد أو نويواد ارسوالد أو  وو ند صوا اد،

فالووذب   وووا  ن وال جيوواز  چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ : 8هللا بوو   كتوواب هللا 
، و لووى هووذن: فهنووه يشوو س يف -كمووا بي ووا فيمووا سووو    -، وال جيوواز أن تكووان ألحوو   سووانه  8صوورف ا لغووا هللا 

حوة: أن يُوذكر نسو  هللا، وحي ئوذ  إذن ءاءتوم نلذبيحوة، فهاوا أن تسوتيقا أنوه ذُكور نسو  هللا ءانز نألكم اا نلذبي

سوانءد ذ ت وا  چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  چ  لي ا: فال إشكال فيناز لوم نألكوم ا  وا، وقو  قوال تعواىل: 
ص    أو و ا  أو  كذبيحة  ذُكر  لي ا نس   -ب فسم أو ذب   اي، وإاا أن تستيقا أنه ل يذكر نس  هللا  لي ا 

: فهنوووه ال جيووواز أن ي كوووم ا  وووا، وهوووي ءيفوووةن اووورمن  لوووى نفسووول  أكل وووا، وأاوووا إذن - ووواه مموووا يُعوووو  اوووا  ون هللا 
، فوهن نألصوم:  ، وكانوه نلذبيحوة اوا بلو   اسول   شككه، فحي ئذ  إن كان نلذ  ءاءي بالذبيحة يف بل   اسول  

، وقوو   ل  لووى ذلووم حوو  : ) يووا رسووال هللا، إن أناسوواد قالووه -رضووي هللا    ووا  -ي   ائشووة أهنووا ذبيحووة اسوول  
رضوي  -يرتان ا بلحمان  ح يثا      جباهلية ، ال ن ر  أَذَكورون نسو  هللا  ليوه أو ال؟ اوا اعوى سو نل أم نفو ا ني 

ي م النحر، مث خط ، مث  Uقاهللا: صلع النيب  Wعن جندب بن عبدهللا البجلب  - 211] 
 ذبح وقاهللا: ) من ذبح قب  أن يصلب قليذبح أخرى مكاهنا، ومن مل يذبح قليذبح باسم هللا ( [.
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قريووا  ؟ تقال: ) يا رسال هللا، إن أناساد يرتان ا بلحمان  ح يثا      جباهلية    أ : أسلمان ولك   -هللا    ا 
  وو   جباهليووة ، ال نوو ر  هووم بقيووه ءوواهليت   اع وو  فووذكرون  ووا نسوو  هللا؟ أم أهنوو  فووا أسوولمان ذكوورون نسوو  هللا؟ 
فاألصووم: أهنوو  إذن أسوولمان أن يووذكرون نسوو  هللا، فق وو  نلشووم ا  ووا ور هووا إىل نليقووني يف نفسوول : أنووه يووذكر نسوو  

وكلووان   أ : اووا ءوواءك  اووا اسوول   فكلوواه، وهووذن اووا يسووميه : ) مسووان هللا - ليووه نل ووال  ونلسووالم  -هللا، فقووال 
 إسوالاي   فاءو ت ذبائحوه أو وءو ت اواالد، فهنوم 

نلعلماء : "نلعمم  لى  اهر نل نر"، فرنه إذن ك وه يف بلو  
حتكوو  برنووه ذبيحووة اسوول   واووال اسوول   اووا ل ياءوو   نلوو ليم  لووى أنووه لغووا نفسوول ، وا  ووا قووالان: اووا وءوو  صووويا  

: فلقووي  لقي وواد و  ؟ قووالان: يُ ظوور إىل نلوو نر ونلولوو ، فووهن كووان يف بلوو   اسوول   شووم هووم هووا نبووان لكووافر  أو نبووان فسوول  
اسووول ن يُع وووى حكووو  نإلسوووالم  لوووى نلقا ووو   نفعروفوووة: "نلتقووو ير: ت زيوووم  وووا نفاءوووا  ا زلوووة نفاءوووا "؛ ألنوووه يتوووو  

، ويع وى حكوو  أ وال  نلكفووار إن كوان يف بلوو   كووافر ، واووا ونل يوه، فيع ووى حكوو  نإلسوالم إن كووان يف بلوو   اسوول  
؟ فوهن   ه ا قالان: لوا   لوه يف بلو   وأر ت أن تسول   لوى أهلوه، اوررت برءوال  ال تو ر  أهو  اسولمان أو كفوارن

: تسول   لوى اوا  رفوه واوا ل تعورف، فوذلم اوا شوي  نفسول ، قوال  : ) وتقورأ نلسوالم Uك ه يف بل   اسول  
: فهنووم تُوْعممل وو   لووى   لووى اووا  رفووه واووا ل تعوورف  أ : اووا  إسووالاي  

نفسوولمني، وأاووا إن ك ووه يف  ووا بلوو  
نألصم: أهن   ا اسلمني، اا ل تتحق  اا كانه اسولماد. فعلوى هوذن: يكوان نألصوم يف نلذبيحوة إذن كانوه يف 

: تع ووى حكوو  نإلسووالم ] ....... [  ليووه اووا بلوو   اسوول   فيُ ظوور في ووا: إن كووان اووا بلوو   جتوواز ذبووا ئ  بلوو   اسوول  
اثله، وه  أهم نلكتاب، بشرس أن يذ ان ذبائ  أهوم نلكتواب، أ : يوذ ان  لوى ئريقوة  يو   ، أاوا لوا  والفان 
 يووو    ف ووو  ونلكفوووار نأل ووور سوووانءن؛ ألن هللا اوووا  ووو  أهوووم نلكتووواب جبوووانز أكوووم ذبوووائح   إال لاءوووا  نلووو يا 

ذبو  صوعقاد بالك ربواء، أو حنوا ذلوم  نلسماو ، واوا ه وا: لوا أن نل  ورني ذبو   لوى  وا نفعوروف يف التوه، أو 
ك لة  تذب  ب فس ا، فهنه ال يع وى حكو  نلوذب  نلشور ي، إمنوا جيواز ل وا ذبو  أهوم نلكتواب إذن كانوه اتفقواد او  

 شريعت   ال خمالفاد هلا.

فوووو ل  لووووى أن نلووووذب  يقيوووو  باسوووو  هللا، وأن نلانءووووب  لووووى اووووا ذبوووو   ] ) قليااااذبح باساااام هللا ( [: Uفقووووال 
 8، وهوووي اوووا نلشوووعائر نلووو  ي وغوووي إ  ارهوووا   ووو  نلوووذب ، فيوووذكر نسووو  هللا  8أضوووحيته: أن يوووذكر نسووو  هللا 

ويتلف  بالتسومية، فيقوال: "باسو  هللا" وجي ور سوا، وأاوا إذن نسوي ا و فوم    وا، مث ل يتوذكر  إال بعو  أن ااتوه 
 وأزهقه روح ا ] ................. [ . نلذبيحة


