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ا

 محؿًدا أن وأشفد  لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد  الحؿد هلل،

 .  ورسقلف طبده

  بعد: أما

 أحلاو:)  الؿعـقكة الفامؾل صالح بـ جؿقؾ الػاضؾ إخ رسالة راجعت فؼد

  ماسة، صرحفا إلك الحاجة  جقدة، مسائؾ فقفا جؿع قد فرأيتف(  املظسّع٘ غري اٜذالرب

 وكػع اإلسالم خدمة فقف لؿا الجؿقع اهلل وفؼ  لؾـشر، صالحة كافعة الرسالة فؽاكت

 . وصحبف آلف وطؾك محؿد خؾقؾف رسقلف طؾك اهلل وصؾك  الؿسؾؿقـ،

 

 جس9249ٍ٘ٓ/ 7/  5 يف حسز                                                     
 الظسعٔ٘ للعلْو احلدٓث داز                                                                                   

 ذماز معرب                                                                                                    
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ا

 وأشفد  الخبائث، طؾقـا وحرم الطقبات لـا أحؾ الذي العالؿقـ رب الحؿد هلل

 ما الذي  ورسقلف طبده محؿًدا أن وأشفد  لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن

َٓ  خقر مـ ٌٓ  شر وٓ طؾقف ودلـا إ  . مـف وحذركا إ

  : بعد أما

 الفامؾل محسـ بـ صالح بـ جؿقؾ: الػاضؾ إخ رسالة طؾك اصؾعت لؼد

  باهبا، يف مػقدة فللػقتفا(  املظسّع٘ غري الرباٜذ أحلاو)  ب الؿقسقمة اهلل طافاه

 مـ وإياه اهلل وأطاذكا خقًرا، اهلل فجزاه  فقفا، جفًدا صاحبفا بذل وقد  الـشر، وتستحؼ

 محؿد كبقـا طؾك اهلل وصؾك  العالؿقـ، رب هلل والحؿد  قؿ،طؾ سؿقع إكف والزلؾ الػتـ

 . وسؾؿ وآلف

 

 

 

    أخْكه كتبُ                                                                                   
  الشاملٕ أمحد بً اهلل عبد بً عثناٌ اهلل عبد أبْ

 

 



 7 أحكام الذبائح غري املشروعة   

 

 العبادة بتقحقد يػردوه حتك العباد مـ ربقبقتف تقحقد يؼبؾ ٓ الذي هلل الحؿد

  طؾقف، إٓ يتقكؾقن وٓ  أحًدا، اهلل مع يدطقن وٓ  كًدا، لف يتخذون فال  اإلفراد، كؾ

 ،[2:الؽوثر سورة] {ڑ ڑ ژ ژ} : كتابف يف الؼائؾ  لف، إٓ يذبحقن وٓ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ}  :وقال

 وٓ  إلقف، إٓ حالة كؾ يف يػزطقن وٓ  ،[261-262:إكعام سورة] {ې ې ې ۉ ۉ

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  }  بالشػاء إلقف يتقصؾقن وٓ  الحسـك، بلسؿائف إٓ يدطقكف

 .  [222:البؼرة سورة] { ۅ ۋ

 محؿًدا أن وأشفد  معبقد، رًبا  لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ} : يؼقل أن أمره الذي ورسقلف طبده

  ،[ 261-262:إكعام سورة] {ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

ـَ »:  والؼائؾ  وأصحابف آلف وطؾك طؾقف اهلل وصؾك  ،«اهلل لغقر َذَبَح  َمـ اهلل َلَع

 . الديـ يقم إلك بنحسان لف والتابعقـ

 :  بعد أما
 {ڀ ڀ ڀ پ پ پ  } : تعالك قال كؿا كثقرة طؾقـا اهلل كعؿ فنن

 الفداية ةكعؿ طباده مـ يشاء مـ طؾك هبا اهلل يؿـ كعؿة وأطظؿ [13:إبراهقم سورة]

 ربف الؿسؾؿ يعبد حتك الديـ يف والتػؼف  إكام، خقر بسـة والتؿسؽ  لإلسالم،
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 فشت والعؾؿاء العؾؿ طـ الؿسؾؿقن ابتعد لؿا ولفذا  أمره، مـ بصقرة طؾك وخالؼف

 ومـف  وكبقره، صغقره أكقاطف بجؿقع تعالك باهلل والشرك البدع أوساصفؿ يف وكثرت

 الؿحرمة الذبائح مـ كثقرة أكقاًطا بجؿع الؽتاب هذا يف قؿت ولفذا  اهلل، لغقر الذبح

  أشار الديـ يف
َ
 ا اإلمام اهلل طبد بـ محؿد:  الشقخ ووالدكا شقخـا بذلؽ طؾل

 : فصقل أربعة إلك وقسؿتف ذلؽ يف تعالك باهلل فاستعـت الؿجقد فتح درس يف تعالك

 . اهلل لغقر الذبح تحريؿ طؾك إدلة:  إول الػصؾ

 . الشركقة الذبائح:  الثاين صؾالػ

 . شرًكا تؽـ لؿ ولق الؿحرمة الذبائح:  الثالث الػصؾ

 . الؿبتدطة الذبائح:  الرابع الػصؾ

 يرزقـا وأن الؿسؾؿقـ، وجؿقع وقارئف كاتبف الؽتاب هبذا يـػع أن أسلل فاهلل

 الؽتاب هذا إخراج يف ساطدين مـ خقًرا يجزي وأن  والعؿؾ، الؼقل يف اإلخالص

 . العالؿقـ رب هلل والحؿد

 

  الظسعٔ٘ للعلْو احلدٓث داز
 معرب ذماز                                                                                                                                       
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 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ}  : تعالى قوله:  إول الدلقل

 . [ 063-062:إكعام سقرة] {ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 مؼصده بلن يعؾـ أن ٤ اهلل مـ مٌر أ »(:1/2) الوجقز الؿحرر يف ططقة ابن قال

 اإلخالص مـ وحالف حقاتف مدة وتصرفف  وغقرها، ذبقحة مـ وصاطتف صالتف يف

  الـبل إطالن ويف  رضاه، صؾب وجفف وإرادة ٤ هلل هق إكؿا مؿاتف طـد واإليؿان

 وجف قصد أطؿالفؿ جؿقع يف يؾتزمقا حتك بف التلسل الؿممـقـ يؾزم ما الؿؼالة هبذه

 . «٤ اهلل

 الذيـ الؿشركقـ يخرب أن تعالك يلمره »( :1/182) تػسقره يف كثقر ابن قال

 وكسؽف هلل صالتف فنن ذلؽ، يف لفؿ مخالػ أكف اسؿف، لغقر ويذبحقن اهلل غقر يعبدون

 سورة] {ڑ ڑ ژ ژ}: تعالك كؼقلف وهذا لف، شريؽ ٓ وحده اسؿف طؾك

 إصـام يعبدون كاكقا كقـالؿشر فنن وذبقحتؽ، صالتؽ لف أخؾص: أي [2:الؽوثر

 بالؼصد واإلقبال فقف، هؿ طؿا وآكحراف بؿخالػتفؿ تعالك اهلل فلمره لفا، ويذبحقن

 . «تعالك هلل اإلخالص طؾك والعزم والـقة

 لفؿ يؼقل أن سبحاكف اهلل أمره »(:9/ 1) الؼدير فتح يف الشوكاين اإلمام وقال

 ما أن ذلؽ ووجف: ققؾ .السابؼة الةبالؿؼ لفؿ يؼقل بلن أمره طؼب ،الؿؼالة هبذه

: بالصالة والؿراد. فروطفا إلك وهذا الديـ، أصقل إلك إشارة إول الؼقل تضؿـف
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 صالة: وققؾ الؾقؾ، صالة: هـا هبا الؿراد: وققؾ .أكقاطفا جؿقع فقف فقدخؾ ،جـسفا

 بـ وسعقد والضحاك مجاهد قال كذا الذبقحة وهل كسقؽة، جؿع: والـسؽ. العقد

 . «والعؿرة الحج يف ذبقحتل: أي وغقرهؿ، جبقر

 }:  محؿد لـبقف ذكره تعالك يؼقل »(:22/281) تػسقره يف الطبري وقال

 تتبع أن يسللقكؽ الذيـ وإصـام، إوثان برهبؿ العادلقـ لفمٓء محؿد، يا ،{ڭ

: يؼقل ،{ ڭ ڭ ڭ }وإوثان ألفة طبادة مـ الباصؾ طؾك أهقاءهؿ

 ،{ۈ ۆ ۆ } ووفايت: يؼقل {ۇ } وحقايت: يؼقل ،{ۇ} وذبحل

 ٴۇ } إوثان مـ الؿشركقن، أيفا بف، أشركتؿ ما دون خالًصا لف كؾف ذلؽ أن: يعـل

 أن يـبغل ٓ ٕكف كصقب، فقف مـفؿ لشلء وٓ خؾؼف، مـ ذلؽ مـ شلء يف { ۋ ۋ

 ې ۉ } ربل أمرين وبذلؽ: يؼقل { ۉ ۅ } خالًصا لف إٓ ذلؽ يؽقن

 ذلؽ بلن لربف إمة هذه مـ وخضع وأْذطـ أقرَ  مـ أّول وأكا: يؼقل ،{ې

 . «كذلؽ

 بعض قال »(:2/88) بالؼرآن الؼرآن تػسقر يف البقان أضواء يف الشـؼقطي وقال

 مـ بعبادة ٕصـامفؿ يتؼربقن كاكقا الؽػار ٕن الـحر، هـا بالـسؽ الؿراد: العؾؿاء

 كالهؿا وكحره صالتف إن يؼقل نأ كبقف تعالك اهلل فلمر الـحر، هل: العبادات أطظؿ

 «[2:الؽوثر سورة] {ڑ ڑ ژ ژ} :تعالك ققلف لفذا ويدل تعالك، هلل خالص

 . 
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 أشرف ذلؽ مـ خصص ثؿ طؿقم، وهذا »(:2/282) تػسقره يف السعدي وقال 

 العبادتقـ هاتقـ لشرف وذلؽ ذبحل،: أي {ڭ ڭ ڭ ڭ }: فؼال العبادات

 إلقف والتؼرب لف، الديـ وإخالص الك،تع اهلل محبة طؾك ودٓلتفؿا وفضؾفؿا،

 لؿا الؿال، مـ الـػس تحبف ما بذل هق الذي وبالذبح والجقارح، والؾسان بالؼؾب

 .تعالك اهلل وهق إلقفا أحب هق

 . «أطؿالف سائر يف هلل إخالصف ذلؽ استؾزم وكسؽف، صالتف يف أخؾص ومـ

  .[2:الؽقثر سقرة] {ڑ ڑ ژ ژ} :تعالى قوله:  الثاين الدلقل

 ك،حرَ وكَ  والـافؾة الؿؽتقبة صالتؽ لربؽ فلخؾص»(:8/281) كثقر ابن قال

: تعالك قال كؿا. لف شريؽ ٓ وحده اسؿف طؾك واكحر لف، شريؽ ٓ وحده فاطبده

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ}

 وطؽرمة، ومجاهد، وططاء، طباس، ابـ قال[ 261-262:إكعام سورة] {ې ې ې

 كعب بـ ومحؿد قتادة، قال وكذا. وكحقها البدن كحر لؽبذ يعـل: والحسـ

 خالد، أبل بـ وإسؿاطقؾ والحؽؿ، الخراساين، وططاء والربقع، والضحاك، الؼرضل،

 .السؾػ مـ واحد وغقر

 غقر طؾك والذبح اهلل، لغقر السجقد مـ طؾقف الؿشركقن كان ما بخالف وهذا 

ة ]سور{ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}:تعالك قال اسؿف،كؿا

 . «[222إكعام:
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 ژ ژ} :تعالك وققلف »(:7/61) الوجقز الؿحرر يف ططقة ابن وقال

 بشروصفا الؿؽتقبات فػقف العؿقم، طؾك بالصالة أمر [2:الؽوثر سورة] {ڑ ڑ

 جؿفقر ققل يف الضحايا يف والـسؽ البدن كحرو :والـحر كدهبا، طؾك والـقافؾ

 أية يفو جفاد، الققت ذلؽ يف يؽـ ولؿ هذيـ، شغؾؽ لقؽـ: قال فؽلكف الـاس،

 لألصـام ويـحرون وتصدية، مؽاء اهلل لغقر يصؾقن إهنؿ أي مؽة، كػار طؾك صعـ

 . «مستؼقؿ صراط طؾك تؽـ لربؽ هذيـ أكت فافعؾ وكحقه،

  لف إمر أية وضاهر»(: 8/69) الؼدير فتح يف الشوكاين اإلمام وقال

 . «لغقره ٓ ٤ هلل يجعؾفا وأن  الـحر، ومطؾؼ  الصالة، بؿطؾؼ

 ژ ژ} :وققلف »(:26/212) الػتاوى مجؿوع يف اإلسالم شقخ وقال

 وهؿا العظقؿتقـ العبادتقـ هاتقـ بقـ يجؿع أن اهلل أمره [2:الؽوثر سورة] {ڑ ڑ

 القؼقـ وققة الظـ وحسـ وآفتؼار والتقاضع الؼرب طؾك الدالتان والـسؽ الصالة

 الؽرب أهؾ حال طؽس وخؾػف وفضؾف وأمره فطدت وإلك اهلل إلك الؼؾب وصؿلكقـة

 إياها يسللقكف رهبؿ إلك صالهتؿ يف حاجة ٓ الذيـ اهلل طـ الغـك وأهؾ والـػرة

 الظـ وسقء وإططائفؿ الػؼراء إلطاكة وتركا الػؼر مـ خقفا لف يـحرون ٓ والذيـ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ } تعالك ققلف يف. بقـفؿا اهلل جؿع ولفذا برهبؿ مـفؿ

 الصالة أن: والؿؼصقد. وجفف ابتغاء الذبقحة هل الـسؽو {ۈ ۆ ۆ ۇ

 ٕن السبب: طؾك الدالة بالػاء فقفؿا أتك فنكف اهلل إلك بف يتؼرب ما أجؾ هؿا والـسؽ
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 والخقر الؽقثر مـ إياه اهلل أططاه ما بشؽر لؾؼقام سبب والـحر الصالة وهق ذلؽ فعؾ 

 العبادات هناية الصالة بؾ بادتانالع هاتان أطظؿفا وطبادتف طؾقف الؿـعؿ فشؽر الؽثقر

 الؽثقر الخقر [2]سورة الؽوثر: {ڈ ڈ ڎ ڎ} :يؼقل كلكف. الغايات وغاية

 وهؿا طؾقؽ إلكعامـا شؽرا العبادتقـ هباتقـ لـا ققامؽ ٕجؾ بذلؽ طؾقؽ وأكعؿـا

 قبؾفؿا بنكعام محػقفان والـحر الصالة فنن هبؿا لـا فؼؿ بذلؽ طؾقؽ إلكعامـا السبب

 وما الصالة البدكقة العبادات وأجؾ الـحر الؿالقة العبادات وأجؾ بعدهؿا وإكعام

 أرباب طرفف كؿا العبادات سائر مـ غقرها يف لف يجتؿع ٓ الصالة يف لؾعبد يجتؿع

 وحسـ اهلل إيثار مـ كحره يف لف يجتؿع وما العالقة الفؿؿ وأصحاب الحقة الؼؾقب

 اإليؿان ذلؽ قارن إذا طجقب أمر هللا يد يف بؿا والقثقق القؼقـ وققة بف الظـ

 حتك الـحر كثقر لربف الصالة كثقر فؽان ربف أمر  الـبل امتثؾ وقد واإلخالص

 . «وغقرها إطقاد يف يـحر وكان بدكة وستقـ ثالثا القداع حجة يف بقده كحر

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}  تعالى قوله:  الثالث الدلقل

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 . [1:الؿائدة سورة] {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ذبح ما: أي {ڀ ڀ پ پ پ }:وققلف »(:1/27()8) تػسقره يف كثقر ابن قال

 اسؿف طؾك مخؾققاتف تذبح أن أوجب اهلل ٕن حرام: ففق اهلل، غقر اسؿ طؾقف فذكر

 وثـ أو صاغقت أو صـؿ مـ غقره اسؿ طؾقفا وذكر ذلؽ طـ هبا طدل فؿتك العظقؿ،

 .«باإلجؿاع حرام فنهنا الؿخؾققات، سائر مـ ذلؽ، غقر أو
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 اسؿ طؾقف ذكر ما: هـا والؿراد »(:2/228) الؼدير فتح يف الشوكاين اإلمام وقال

 وٓ. مجقسقا الذابح كان إذا والـار وثـقا، الذباح كان إذا والعزى كالالت اهلل غقر

 طؾك الذبح مـ لألمقات الؿعتؼديـ مـ يؼع ما ومثؾف وأمثالف، هذا تحريؿ يف خالف

 . «لؾقثـ الذبح وبقـ بقـف فرق وٓ اهلل، لغقر بف أهؾ مؿا فنكف قبقرهؿ،

 حجارة الـصب كاكت يجرَ ُج  وابـ مجاهد قال {ٹ ٹ ٹ ٹ }:وقوله

 جاهؾقتفا يف العرب كان كصبا، وستقن ثالثؿائة وهل: جريج ابـ قال الؽعبة، حقل

 ويشرحقن الذبائح، تؾؽ ءبدما البقت إلك مـفا أقبؾ ما ويـضحقن طـدها، يذبحقن

 .الـصب طؾك ويضعقكف الؾحؿ

 أكؾ طؾقفؿ وحرم الصـقع، هذا طـ الؿممـقـ اهلل فـفك واحد، غقر ذكره وكذا

 طـد الذبح يف اهلل اسؿ طؾقفا يذكر كان ولق حتك الـصب طـد فعؾت التل الذبائح هذه

 .(1).ورسقلف اهلل حرمف الذي الشرك مـ الـصب

 فنكف  {ڀ ڀ پ پ پ }:ققلف وأما »(:9/391)  قرهتػس يف جرير ابن وقال

 .اهلل اسؿ غقر طؾقف ذكر وما: يعـل

 ومـف. أمف بطـ مـ يسؼط حقـ صاح إذا وذلؽ ،«الصبل استفالل» مـ وأصؾف

 :أحؿر ابـ ققل ومـف بف لّبك إذا ،«بالحج الؿحرم إهالل»

 بالَػْرَقللللللللِد ُرْكَباُكَفللللللللا ُيفللللللللل  

  
 ُؿْعَتِؿلللللرْ ُيِفلللللل  الُراكِلللللُ  ال َكَؿلللللا

   

                                 

 .(3/23) كثقر ابـ تػسقر  (1)
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 طؾقف يسؿك ولألوثان، لملفة ذبح وما،{ڀ ڀ پ پ پ }: بؼقلف طـك وإكؿا

  .اهلل اسؿ غقر

 الؿقضع يف تجؿع كاكت أكصاب جؿاطة الحجارة، مـ إوثان ،{ٹ }و

بقن الؿشركقن فؽان إرض، مـ  .بلصـام ولقست لفا، يؼرِّ

 قال، الحسقـ حدثـا قال،  الؼاسؿ حدثـا :ما صػته يف يؼول جريج ابن وكان

 يصَقر «الصـؿ» بلصـام، لقست {ٹ }:جريج ابـ قال قال، حجاج حدثـل

 مـفا ثؾثؿئة يؼقل مـ مـفؿ حجًرا وستقن ثؾثؿئة تـصب، حجارة وهذه ويـؼش،

 الؾحؿ وشَرحقا البقت مـ أقبؾ ما طؾك الدم كضحقا ذبحقا إذا فؽاكقا لخزاطة

 يعظؿقن الجاهؾقة أهؾ كان اهلل، رسقل يا: الؿسؾؿقن فؼال .الحجارة طؾك وجعؾقه

 ې} : اهلل فلكزل ذلؽ، يؽره لؿ  الـبل فؽلن! كعظؿف أن أحؼ   فـحـ بالدم، البقت

 .(1)« [17:الحج سورة] {ائ ى ى ې ې

: تعالك ققلف فنن »(:2/229) الؿستؼقم الصراط اقتضاء يف اإلسالم شقخ قال

 ذبقحة هذا: يؼال أن مثؾ اهلل، لغقر ذبح ما أكف: ضاهره[ 1: الؿائدة] {ڀ ڀ پ پ پ}

 مـ أضفر هذا وتحريؿ. يؾػظ لؿ أو فب لػظ فسقاء: الؿؼصقد هق هذا كان وإذا لؽذا،

 كحـ ذبحـاه ما أن كؿا وكحقه، الؿسقح، باسؿ: فقف وقال لؾحؿ، ذبحف ما تحريؿ

 باسؿ: طؾقف وقؾـا لؾحؿ، ذبحـاه مؿا وأطظؿ أزكك كان سبحاكف اهلل إلك بف متؼربقـ

                                 

 .(9/518) الطربي تػسقر (1)
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 فقاتح يف باسؿف آستعاكة مـ أطظؿ لف والـسؽ لف بالصالة سبحاكف اهلل طبادة فنن اهلل،

 يف باسؿف آستعاكة مـ أطظؿ لغقره والـسؽ لغقره بالصالة الشرك فؽذلؽ إمقر،

: فقف ققؾ ما يحرم فألن الزهرة: أو الؿسقح، باسؿ: فقف ققؾ ما حرم فنذا. إمقر فقاتح

 .أولك ذلؽ، بف قصد أو والزهرة الؿسقح ٕجؾ

 ذبح ما يحرم ولؿ اهلل، غقر باسؿ ذبح ما حرم مـ ققل ضعػ لؽ يبقـ وهذا

 فنن أوجف، لؽان بالعؽس ققؾ لق بؾ وغقرهؿ، أصحابـا مـ صائػة قالف كؿا اهلل، لغقر

 .اهلل بغقر آستعاكة مـ كػرا أطظؿ اهلل لغقر العبادة

 كؿا اهلل، بسؿ: فقف قال وإن لحرم إلقف بف متؼربا اهلل لغقر ذبح فؾق :هذا وطؾى

 والبخقر بالذبح والؽقاكب إلك ؼربقنيت الذيـ إمة هذه مـافؼل مـ صائػة يػعؾف

 الذبقحة يف يجتؿع لؽـ بحال، ذبقحتفؿ تباح ٓ مرتديـ همٓء كان وإن ذلؽ، وكحق

 .ماكعان

 الذبح مـ وغقرها -اهلل شرففا- بؿؽة الجاهؾقن يػعؾف قد ما: الباب هذا ومـ

 . «ِـّ الجِ  حائِ بَ ذَ  ـطَ  كفَ كَ  »أكف   الـبل طـ روي ولفذا لؾجـ

، لَِغْقرِ  َذَبَح  َمنْ  اللُ  َوَلَعنَ  َواِلَدُه، َلَعنَ  َمنْ  اللُ  َلَعنَ » :  قوله:  لرابعا الدلقل
ِ
 الل

َْرضِ  َمـَارَ  َغُقرَ  َمنْ  اللُ  َوَلَعنَ  ُمْحِدًثا، آَوى َمنْ  اللُ  َوَلَعنَ  ْٕ  .(1)«ا

                                 

 .(6/3657) مسؾؿ أخرجف  (1)
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 أو لؾصـؿ ذبح كؿـ تعالك اهلل غقر باسؿ يذبح أن بف فالؿراد اهلل لغقر لذبح وأما 

 حرام هذا فؽؾ ذلؽ وكحق لؾؽعبة أو طؾقفؿا اهلل صؾك لعقسك أو لؿقسك أو الصؾقب

 طؾقف كص يفقديا أو كصراكقا أو مسؾؿا الذابح كان سقاء الذبقحة هذه تحؾ وٓ

 تعالك اهلل غقر لف الؿذبقح تعظقؿ ذلؽ مع قصد فنن أصحابـا طؾقف واتػؼ الشافعل

 وذكر مرتدا بالذبح صار ذلؽ قبؾ مسؾؿا لذابحا كان فنن كػرا ذلؽ كان لف والعبادة

 إلقف تؼربا السؾطان استؼبال طـد يذبح ما أن أصحابـا مـ الؿروزي ابراهقؿ الشقخ

 .(1)، واهلل أطؾؿتعالك اهلل لغقر بف أهؾ مؿا ٕكف بتحريؿف بخارة أهؾ أفتك

 دواإلبعا الطرد: معـاه الؾعـ« اهلل لعـ»: وققلف »: ا الػوزان الشقخ وقال

 .وتعالك سبحاكف اهلل رحؿة طـ

 إضرحة، ومـ إصـام، مـ اهلل لغقر بالذبح تؼَرب: أي« اهلل لغقر ذبح مـ»

 اهلل غقر إلك بالذبح تؼَرب مـ فؽؾ. ذلؽ وغقر والجـ، وإحجار، إشجار ومـ

 جؾ اهلل فنن الجريؿة، هذه شّدة طؾك يدّل  وهذا وتعالك، سبحاكف اهلل لعـف قد فنكف

ا اهلل، لغقر ذبح مـ جريؿة شدة طؾك فدّل  خطقرة، جريؿة طؾك إٓ... يؾعـ ٓ وطال  أيًّ

 .حؼقراً  أو جؾقالً  قؾقالً  أو كثقراً  الذبح هذا كان

 أكف واطتؼاده وقؾبف كّقتف يف يؽقن أو اهلل اسؿ غقر الذبقحة طؾك يذكر بلن وذلؽ

 لف، الؿذبقح هذا شر فعد الذبقحة هبذه يريد أو اهلل، غقر إلك الذبقحة هبذه يتؼّرب

                                 

 .(6/475) مسؾؿ طؾك الـقوي شرح  (1)
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 الصـؿ أن أجؾ مـ لؾصـؿ يذبح أو مـفؿ، وخقفًا شرهؿ، دفع أجؾ مـ لؾجـ فقذبح

 مـ غقره أو بَِثْقر ذهبقا الؿطر تلخر إذا الُجّفال: بعض يػعؾ كؿا الخقر، لف يجؾب

 فقـزل ُيبتؾقن وقد الؿطر، كزول يريدون قرب طـد أو معّقـ، مؽان يف وذبحقه الحققان

 يدّل  ٓ وهذا وتعالك، سبحاكف اهلل مـ وامتحاكًا ابتالءً  حاجتفؿ لفؿ وتحصؾ الؿطر،

 .وتعالك سبحاكف اهلل لغقر والتؼّرب الشرك مـ فعؾقه، ما جقاز طؾك

 أو لؾؼرب، الذبقحة هذه: وقال تؾّػظ سقاء ومؾعقن، مشرك ففق ذلؽ فعؾ فؿـ

 الذبقحة وهذه. فؼط بفبؼؾ وكقى أو لػالن، أو لػالن أو الحسقـ، لؾسقد أو لؾبدوي،

 ُذبح ما يشؿؾ اهلل لغقر بف أهّؾ  فؿا {ڀ ڀ پ پ پ }: ققلف يف تدخؾ ٕهنا حرام،

 العػاريت، أو الجـ أو الصـؿ بف وُيـْقى اهلل باسؿ ُذبح ما ويشؿؾ اهلل، غقر باسؿ

 مـ يشػقا أن ٕجؾ اهلل لغقر بالذبح يلمروهنؿ الؿرضك جاءهؿ إذا أن والُؿَشْعِقُذون

 .(1)«فؿمرض

ـَ »  :ققلف هذا مـ الشاهد » : ا الشقخ آل صالح الشقخ وقال ـْ  اهللُ  َلَع  َم

 الطرد: هق والؾعـ مؾعقن، اهلل لغقر الذابح أن طؾك يدل وطقد وهذا ،«اهلل لَِغْقرِ  َذَبَح 

 صرد قد فقؽقن لعـ الذي هق اهلل كان فنذا - وطال جؾ - اهلل رحؿة مـ واإلبعاد

 الؿسؾؿ تشؿؾ ففل العامة رحؿتف وأما. الخاصة رحؿتف ـم الؿؾعقن هذا وأبعد

ـَ »  :ققلف كان وإن. الخؾؼ أصـاف وجؿقع والؽافر، ـْ  اهللُ  َلَع  دطاء «اهلل لَِغْقرِ  َذَبَح  َم

                                 

 (.0/310التقحقد )إطاكة الؿستػقد بشرح كتاب  (1)
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 اهلل لغقر ذبح مـ طؾك داطقا ذلؽ: قال والسالم الصالة طؾقف الـبل فؽلن بالؾعـ: طؾقف 

 يدل وهذا - وطال جؾ - اهلل رحؿة مـ واإلبعاد الطرد وهق بالؾعـ - وطال جؾ -

 بالؾعـ الذكقب مـ ذكب اقرتان أن الؿعؾقم ومـ الؽبائر مـ اهلل لغقر الذبح أن طؾك

 - باهلل شرك اهلل لغقر الذبح أن: جفة مـ ضاهر وهذا الذكقب، كبائر مـ أكف طؾك يدل

  .- وطال جؾ - رحؿتف مـ واإلبعاد والطرد الؾعـة صاحبف يستحؼ - وطال جؾ

ـَ »  :ققلف يف والالم ـْ  اهللُ  َلَع  أجؾ مـ ذلؽ فعؾ مـ أن: معـاها «اهلل لَِغْقرِ  َذَبَح  َم

 ففق لف وتعظقؿا الغقر، ذلؽ إلك تؼربا اهلل لغقر فذبح وتعظقؿا، إلقف تؼربا اهلل غقر

 « اهلل لغقر الذبح يف جاء ما باب » لـ الحديث هذا مـاسبة وجف وهذا لؾعـ، مستحؼ

 .(1)«مؾعقن وصاحبف شرك وأكف قطقدال مـ: يعـل

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 .(0/095) التقحقد كتاب لشرح التؿفقد  (1)
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  ّاألضسح٘ للقبْز الربذد 9ر
 كثقرة أكقاًطا صرفقا إمة هذه يف أكاٌس  وجقد الؼؾقب ويدمل يمسػ مؿا إن

:  تعالك اهلل لغقر ُصرفت التل العبادات هذه ومـ  تعالك، اهلل لغقر العبادة أكقاع مـ

 اهلل دون مـ ويضرون يـػعقن أصحاهبا أنَ  لفا الؿتؼربقن يزطؿ التل لؾؼبقر الذبح

 . جفؾ وأبل لفب أبل شرك بعقـف إكرب الشرك هق وهذا  تعالك، اهلل مع أو تعالك

 إلك بصاحبف يرمك حد إلك البالغة الؿػاسد مـ »:  الشوكاين اإلمام قال

 يليت مـفؿ كثقرا أن: الديـ مؽان كأطؾ مـ رأسف أم طؾك ويؾؼقف اإلسالم، حائط وراء

 الؼرب، ذلؽ طـد فقـحره الؿقاشل مـ يحقزه ما وأجقد إكعام مــ يؿؾؽف ما بلحسـ

 مـ لقثـ بف ويتعبد اهلل، لغقر بف فقفؾ. مـف لف حصقلف يضؿر ما راجقا إلقف، بف متؼربا

 قرب بقـو وثـا، يسؿقهنا مـصقبة ٕحجار الـحائر كحر بقـ فرق ٓ أكف إذ إوثان

 . اه (1)«شقئا الحؼ مـ يغـل ٓ التسؿقة يف آختالف ومجرد. قربا يسؿقكف لؿقت

: شريًؽا جعؾقه لؿا الؿشركقـ تسؿقة مجرد »(:78) الـضقد الدر يف:  وقال

 والؿشفد، والؼرب، بالقلل، التسؿقة طؾك زيادة - اهلل لغقر واإللف والقثـ، بالصـؿ،

 والؼرب القلل يف يعتؼد لؿـ حصؾ إذا واحد الحؽؿ بؾ الؿسؾؿقـ: مـ كثقر يػعؾف كؿا

 إصالق مجرد هق الشرك لقس إذ والقثـ: الصـؿ يف يعتؼد كان لؿـ يحصؾ كان ما

                                 

 . (21 ص)  الصدور شرح  (1)
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 يختص شقًئا اهلل لغقر يػعؾ أن هق الشرك بؾ الؿسؿقات، بعض طؾك إسؿاء بعض 

 طؾقف أصؾؼ أو الجاهؾقة، طؾقف تطؾؼف كاكت ما الغقر ذلؽ طؾك أصؾؼ سقاء سبحاكف، بف

 .آخر اسؿ

 يخاصب أن يستحؼ ٓ جاهؾ ففق هذا: يعرف لؿ ومـ فؼط، بآسؿ اطتبار فال

 . «العؾؿ أهؾ بف يخاصب بؿا

 طـ إٓ يؽقن ٓ مثاًل، طؾقان ٓبـ الذابح فنن »: الصـعاين اإلمام وقال

 العؾقؾة إبدان طـ ويذهب الؿرض ويشػل ويؿـع، ويعطل ويـػع، يضر أكف اطتؼاد

 كاكقا فنهنؿ الشقطان، وأتباع إوثان طباد طؾقف كان الذي بعقـف وهذا دواء،إ

 هبا، ويطقفقن ويرجقهنا، ويخافقهنا، ويدطقهنا، بلسؿائفا، ويفتػقن لفا، يـحرون

 والؼباب الؼبقر طباد أن يػعؾف كؿا ،( وطؾقؽ اهلل طؾك) بؿثؾ ويـادوهنا

 . اه(1)«والؿشاهد

 ومـ مشفدا الؼرب تسؿقة كذلؽ »(:72  - 68 ص) آطتؼاد تطفقر يف  وقال

 معامؾة لفا معامؾقن هؿ إذ والقثـ، الصـؿ اسؿ طـ تخرجف ٓ ولقا فقف يعتؼدون

 ويستؾؿقهنا الحرام اهلل ببقت الحجاج صقاف هبا ويطقفقن لألصـام الؿشركقـ

 اهلل طؾك:  ققلفؿ مـ الؽػرية، بالؽؾؿات الؿقت ويخاصبقن البقت ٕركان استالمفؿ

 .وكحقها الشدائد طـد بلسؿائفؿ ويفتػقن وطؾقؽ،

                                 

 .(44 ص)  الؼبقر طؾك الذبح مسللة  (1)
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 ، الجقالين الؼادر طبد يدطقن والفـد العراق فلهؾ يـادوكف، رجؾ لفؿ ققم وكؾ

 ابـ يا ، زيؾعل يا»:  يؼقلقن باسؿف، يفتػقن مقت بؾد كؾ يف لفؿ التؿائؿ وأهؾ

 يا ، فاطلر يا»:  مصر وأهؾ. «العباس ابـ يا»: الطائػ وأهؾ مؽة وأهؾ. «العجقؾ

 .«طؾقان ابـ يا»: القؿـ وأهؾ. « صقر أبا يا»:  الجبال وأهؾ البؽرية والسادة «بدوي

 ودفع الخقر لجؾب ويرجقهنؿ ويـادوهنؿ هبؿ يفتػقن أمقات قرية كؾ ويف

 : الـجدية إبقات يف قؾـا كؿا إصـام، يف الؿشركقـ فعؾ بعقـف هق وهذا الضر،

 بفلللا معـلللى سلللواطا ومثؾللله أطلللادوا

  
 وود بلللللس ذللللل  مللللن ود يغللللوث

   
 هتػلللوا طـلللد الشلللدائد باسلللؿفا وقلللد

  
 يفتللا الؿضللطر بالصللؿد الػللرد كؿللا

   
 كحللروا مللن سللوحفا مللن كحقللرة وكللم

  
 لغقلللر الل جفلللرا طؾلللى طؿلللد أهؾللل 

   
 صلللائا حلللول الؼبلللور مؼلللبال وكلللم

  
 .«إركلللان ملللـفن بالقللللد ويسلللتؾم

   
من يذبح لؾؼبور فلجاب  ن حؽم ط -أيدها الل – الؾجـة الدائؿةِلؾ  وقد ُس 

 كال فنن أكرب، وشرك جاهؾقة وثـقة طؾقفا والذبح الؿؼابر طؾك السجقد » بؼولفا:

 اهلل قال مشرك، ففق اهلل لغقر رففا فؿـ وحده هلل إٓ تؽقن ٓ والعبادة طبادة، مـفؿا

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ}: تعالك

 ڈ ڎ ڎ} : تعالك وقال ،[261-262:إكعام سورة] {ې ې ې ۉ ۉ

 طؾك الدالة أيات مـ هذا غقر إلك... [2-2:الؽوثر سورة] {ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 قصد أن شؽ وٓ. أكرب شرك اهلل لغقر صرففؿا وأن طبادة، والذبح السجقد أن

 جاللفاوإ إلطظامفا هق إكؿا طـدها الذبح أو طؾقفا لؾسجقد الؿؼابر إلك اإلكسان
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 طؾل بـ أبل صالب طـ مسؾؿ وروى طـدها، تـحر أو تذبح التل والؼرابقـ بالسجقد 

 ـَ »: كؾؿات بلربع اهلل رسقل حدثـل :قال ـْ  اهللُ  َلَع ـَ  َم ـَ  َوالَِدُه، َلَع  اهللُ  َوَلَع

ـْ  ، لَِغْقرِ  َذَبَح  َم
ِ
ـَ  اهلل ـْ  اهللُ  َوَلَع ـَ  ُمْحِدًثا، آَوى َم ـْ  اهللُ  َوَلَع ـَارَ  رَ َغقَ  َم َْرضِ  َم ْٕ ، (1)«ا

 بركتفؿ، رجاء وإولقاء: إكبقاء مـ مات لؿـ الذبح تحريؿ الحديث مـ الؿؼصقد

 هذا فنن لشرهؿ دفعا أو لؾحاجات، قضائفؿ ورجاء لفؿ، إرضاء لؾجـ: والذبح

 .(2)«وغضبف اهلل لعـة فاطؾف يستحؼ أكرب شرك

 الؼبقر طؾك الؿبـقة حةإضر هذه أن طؾك دّل  »: ا الػوزان الشقخ وقال

 وبقـ بقـفا فرق ٓ أوثان، هبا وُيستغاث لفا، وُيذبح لفا، ويـذر أن، هبا ُيطاف التل

 مؼامات سؿقها أو مساجد، سؿقها وإن إخرى، الثالثة ومـاة والعّزى الالّت

 .(3)« الرسقل سؿاها كؿا أوثان ففل الؿعـك، تغقر ٓ فالتسؿقة لؾصالحقـ،

 قرب، كؾ ويف الشريػ قربه يف وهذا  قؾقؾة، بليام مقتف قبؾ  مـف وهذا :قؾ 

َٓ  »أكف قال ٕبل الفقاج:  طؾل بـ أبل صالبفعـ   َطَؾْقفِ  َبَعَثـِل َما َطَؾك َأْبَعُثَؽ  َأ

  َرُسقُل 
ِ
ًٓ  َتَدعَ  َٓ  َأنْ   ؟اهلل َٓ  تِْؿَثا َٓ  َصَؿْسَتفُ  إِ َٓ  ُمْشِرًفا َقْبًرا َو  . (4)«َسَقْيَتفُ  إِ

                                 

 (.0978( )3/0567مسؾؿ بشرح الـقوي ) (1)
 (.099 – 0/094فتاوى الؾجـة الدائؿة ) (2)
 .(0/408) التقحقد تابك شرح الؿستػقد إطاكة  (3)
 -2/053(، والرتمذي )50/28(، والـسائل )2/71(، وأبق داود )969( )3/60أخرجف مسؾؿ ) (4)

054.) 
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ـَك َوَأن  َطَؾقِف، ُيؼَعدَ  َوأن  الَؼرُب، ُيَخَصَص  َأن  الـبل وهنك»  ويف  َطَؾقِف، ُيب

 . (1)« َطَؾقفِ  ُيؽُتَب  َوَأن:  داود ٕبل صحقحة زيادة

ـَ »   َوَلَع
 
ـَ   الـَبِل ُرَج  الَؿَساِجدَ  -الُؼُبقرِ  َأي  - الُؿَتِخِذي  الـفل وهذا. (2)«َوالس 

 . الشرك ابٕبق سًدا مـف

 تبعفؿ ومـ  ، اهلل رسقل صحابة مـ الصالح سؾػـا سار ذلؽ وطؾك

 . -الؼبقر تؼديس أي- طفدهؿ يف ذلؽ يعرف ولؿ بنحسان

 والتابعقـ الصحابة طفد طؾك يؽـ ولؿ »: تقؿقة ابن اإلسالم شقخ قال

 وٓ الشام وٓ القؿـ وٓ الحجاز يف ٓ اإلسالم بالد يف شلء ذلؽ مـ وتابعقفؿ

 قرب طؾك ٓ مشفد أحدث قد يؽـ ولؿ الؿغرب وٓ خراسان وٓ مصر وٓ العراق

 الؿشاهد هذه طامة بؾ أصال: صالح وٓ البقت أهؾ مـ أحد وٓ صاحب وٓ كبل

 وتػرقت العباس بـل خالفة ضعػت حقـ واكتشارها ضفقرها وكان. ذلؽ بعد محدثة

 البدع أهؾ كؾؿة فقفؿ فشتو الؿسؾؿقـ طؾك الؿؾبسقن الزكادقة فقفؿ وكثر إمة

                                 

 (.2763) رقؿ داود أبل صحقح  داود، وأبق ،(3/62) مسؾؿ رواه (1)
 الرتمذي ســ طؾك تعؾقؼف يف شاكر أحؿد وقال.  وأحؿد  داود، وأبق  الرتمذي، أخرجف (2)

 بصحة صحقحًا يؽـ لؿ إن لغقره، الصحة درجة إلك ترفعف ذكركاها التل الشقاهد :»(2/087)

 (.25الضعقػة): اكظر ،(السرج) لػظ إلباين وضعػ هذا، إسـاده
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 العبقدية الؼرامطة ضفرت ذاك إذ فنكف. الثالثة الؿائة أواخر يف الؿؼتدر دولة مـ وذلؽ 

 .(1)«مصر أرض إلك ذلؽ بعد جاءوا ثؿ ،الؿغرب بلرض الؼداحقة

 »:والػوائد الػؼه من تبوك غزوة تضؿـته ما بقان يف  الؼقم ابن اإلمام وقال

 حرق كؿا وهدمفا، فقفا ورسقلف اهلل يعصك التل صقةالؿع أمؽـة تحريؼ: ومـفا

 فقف اهلل اسؿ ويذكر فقف يصؾك مسجد وهق هبدمف، وأمر الضرار مسجد  اهلل رسقل

 شلكف هذا مؽان وكؾ لؾؿـافؼقـ، وملوى الؿممـقـ بقـ وتػريؼا ضرارا بـاؤه كان لؿا ;

 طؿا وإخراجف فصقرت بتغققر وإما وتحريؼ، هبدم إما تعطقؾف، اإلمام طؾك فقاجب

 إلك سدكتفا تدطق التل الشرك فؿشاهد الضرار مسجد شلن هذا كان وإذا لف، وضع

 .(2).«وأوجب بالفدم أحؼ اهلل دون مـ أكدادا فقفا مـ اتخاذ

 طـ يـبئ ما كؾ طـ الـفل طؾك متػؼة وأثار إحاديث هذه أن : الؼول وجؿؾة

 الؿساجد بـاء: مثؾ  والضالل: ـةالػت يف القققع إلك يمدي تعظقًؿا الؼبقر تعظقؿ

  الؿشروع، الحد مـ أكثر ورفعفا طؾقفا الخقام وضرب  الؼبقر، طؾك والؼباب

 كاكقا وغقرهؿ الصحابة مـ الصالح السؾػ أن طؾك يدل مؿا والـذر لفا والذبح

 ضاهره طؾك أكف يشرع لؿ بؿا وتعظقؿفا الؼبقر طؾك البـاء طـ الـفل أن يرون جؿقًعا

                                 

 (.466/  27) الػتاوى (1)
 (.570/ 3)  الؿعاد زاد (2)
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 طؾقف مجؿع أمر طؾقفا بـل ما هدم ووجقب الؼبقر طؾك البـاء وتحريؿ  ؿ،التحري يف

 . إمصار وطؾؿاء فؼفاء بقـ

 يفدم مـ القٓة مـ رأيت وقد »(:2/126)  يف إم يف  الشافعي اإلمام يؼول

 »: طؾلويدل طؾك الفدم حديث ، «ذلؽ يعقبقن الػؼفاء أر فؾؿ فقفا يبـك ما بؿؽة

 َٓ   َرُسقُل  َطَؾْقفِ  َبَعَثـِل َما َؾكطَ  َأْبَعُثَؽ  َأ
ِ
ًٓ  َتَدعَ  َٓ  َأنْ   ؟ اهلل َٓ  تِْؿَثا َٓ  َصَؿْسَتفُ  إِ  َقْبًرا َو

َٓ  ُمْشِرًفا  . (1)«َسَقْيَتفُ  إِ

 وٓحؼفؿ، سابؼفؿ الـاس، اتػؼ قد أكف اطؾؿ »:  الشوكاين اإلمام وقال

 الؼبقر رفع أن: الققت ذاه إلك طـفؿ اهلل رضقان الصحابة لدن مـ وآخرهؿ وأولفؿ

 لػاطؾفا، اهلل رسقل وطقد واشتد طـفا الـفل ثبت التل البدع مـ بدطة طؾقفا والبـاء

 .(2)«أجؿعقـ الؿسؾؿقـ مـ أحد ذلؽ يف يخالػ ولؿ بقاكف، يليت كؿا

إن مشايخ الػؼفاء إربعة وفؼفائفؿ جزمقا بقجقب هدم »:إلوسي ويؼول

 .(3)«الؼباب

                                 

 (.  وإضرحة الؼبقر تؼديس يف مؼدمة)  باب أول يف تخريجف تؼدم (1)
 (.4 ص) الؼبقر رفع تحريؿ يف لصدورا شرح (2)
 (.2/365) إماين غاية (3)
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 هبدم جؿع أفتك وقد »: قوله زواجره يف الفقتؿي حجر ابن طن إلوسي وكؼل 

 بعض بـاها التل الرحؿة طؾقف الشافعل اإلمام قبة حتك إبـقة مـ مصر بؼرافة ما كؾ

 .(1)«لإلمام الرفع فقتعقـ مػسدة مـف يخش لؿ ما ذلؽ هدم أحد لؽؾ ويـبغل الؿؾقك

 طؾك " مشاهد " ػضؾةالؿ العصقر يف يؽـ ولؿ »: تقؿقة ابن اإلسالم شقخ وقال

 الؿشرق بلرض الؼرامطة ضفرت لؿا بقيف: بـل دولة يف وكثر ذلؽ ضفر وإكؿا الؼبقر

 مـ بقيف بـل يف وكان اإلسالم ديـ تبديؾ مؼصقدهؿ كػار زكادقة هبا كان والؿغرب

 معروف هق ما والرافضة والؿعتزلة الجفؿقة بدع ومـ ذلؽ بعض طؾك لفؿ الؿقافؼة

 .(2)«وأمثالف «  طؾل كؿشفد»  الؿؽذوبة الؿشاهد فبـقا العؾؿ ٕهؾ

وأمتف أن البـاء طؾك والؿؼصقد مـ هذا البسط أن يعؾؿ الؿسؾؿ الـاصح لـػسف 

بف حرام بـطؼ مـ ٓ يـطؼ مراقد إمقات وأجداثفؿ ورفعفا فقق الؼدر الؿسؿقح 

، وغقرهؿ مـ إئؿة طـ الفقى، وهق إجؿاع مـ أصحابف، ومـ إئؿة إربعة

، وأن هدمفا إذا رفعت واجب ما وجد إلك ذلؽ سبقؾ طؾك والعؾؿاء الفداة الؿفتديـ

 ٕن وسقؾة الؿشروع الؼدر فقق رفعفا ٕن ،(3)وجؿقع الؿسؾؿقـوإمراء العؾؿاء 

 فال  اإلسالم، أقطار مـ كثقر يف مشاهد هق كؿا لفا وُيـذر وُيذبح  اهلل، دون مـ تعبد

                                 

 (.238/ 05) الؿعاين روح (1)
  (.27/067) الػتاوى مجؿقع (2)
 (.2/6) الصقفقة طـد إشخاص تؼديس (3)
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 والعؾؿاء إئؿة كص وقد الحؽقؿ، الشرع بف جاء ما فقق رفعفا قطًعا يجقز وٓ يـبغل

 . حرام الؿشروع الؼدر فقق رفعفا أن الرباكققن

فؿؿـقع  إن كان الرفع فقق الؼدر الؿشروع»: العتؿي الؿعؾؿي العالمة قال

لزمف إزالة  بؾ لق حصؾ مـ رد تراب الحػرة إلقفا ارتػاع فقق الؼدر الؿشروعجزًما 

إلبالغف الؼدر الؿشروع كلن كاكت يف الؿقضع ، وإن كاكت (1)ةلحديث فضال الزائد

 صخرة أخرجت فؾؿا أريد ردم الؼرب لؿ يؽِػ ترابف، فنن كػك تراب الحػرة لتسقيتفا

بإرض فالظاهر مـع الزيادة  وأن يؽتػك بقضع حجر طؾك الؼرب طالمة: ٕن 

ذا مـ غقر تؽؾػ الؿؼصقد مـ رفع الؼرب قؾقاًل هق أن يعرف أكف قرب، فنن حصؾ ه

وإن لؿ يحصؾ بطبقعتف مـ رد تراب الحػرة إلقفا فذلؽ، زيادة بؾ بؿا يؼتضقف الحال 

ووضع الحجر أخػ مـ زيادة الرتاب وهذا هق الظاهر مـ  اكتػل بلقؾ ما يؿؽـ 

 بَِفا َأَتَعَؾؿُ »حجًرا وققلف:  بـ مظعقن فقؿا روي مـ وضع الـبل  طثؿانحال قرب 

 . (3)«(2)« َأِخل َقْبرَ 

                                 

ـَ  هق ُثَؿاَمةَ  (1) ، ْب
ٍّ
ـَا: َقاَل  َحَدَثفُ  ُشَػل ـِ  َفَضاَلةَ  َمعَ  ُك ومِ  بَِلْرضِ  ُطَبْقدٍ  ْب   ُروِدَس،بِ  الر 

َ
 َصاِحٌب  َفتُُقفِّل

ـَا، ـُ  َفَضاَلةُ  َفَلَمرَ  َل َي، بَِؼبِْرهِ  ُطَبقْدٍ  ْب   َرُسقَل  َسِؿْعُت  َقاَل  ُثؿَ  َفُسقِّ
ِ
. رواه «بَِتْسِقَيتَِفا َيْلُمرُ »:  اهلل

 (.3209برقؿ )(، وأبق داود 968: )مسؾؿ برقؿ
 .ينإلباالشقخ (، وحسـف 3216( )231/ 2رواه أبق داود ) (2)
 (. 093) الؼبقر طؿارة (3)
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 يبـل بؿـ فؽقػ الؿشروع الؼدر فقق الؼرب رفع حؽؿ يف  كالمف وهذا 

ـَ » : قال  والرسقل  مساجد، ويتخذها الؼباب طؾقفا ـََصاَرى، الَقُفقدَ  اهللُ  َلَع  َوال

 طؼقرة مـ كؿ باهلل  لفا، فقذبح اهلل دون مـ تعبد بؾ(1)«َمْسِجًدا َأْكبَِقاِئِفؿْ  ُقُبقرَ  اَتَخُذوا

 حقل وٓ بالؽعبة يطاف كؿا حقلفا والطقاف لفا الـذور مـ وكؿ  طـدها، رتُطؼ

 . باهلل إٓ ققة وٓ

 ولؿ بؼصدها، الخقر يرجق بؼعة قصد فؿـ »: تقؿقة ابن اإلسالم شقخ قال

 كاكت سقاء بعض، مـ أشد وبعضف الؿـؽرات، مـ ففق ذلؽ، الشريعة تستحب

 لقصؾل قصدها وسقاء مغارة، أو جبال، أو جارية، قـاة أو ماء طقـ أو شجرة البؼعة

 لقتـسؽ أو طـدها، سبحاكف اهلل لقذكر أو طـدها، لقؼرأ أو طـدها، لقدطق أو طـدها،

 تؾؽ تخصقص يشرع لؿ التل العبادة مـ بـقع البؼعة تؾؽ يخص بحقث طـدها،

 :ويؼال بف، لتـقر دهـا البؼعة لتؾؽ يـذر أن ذلؽ مـ وأقبح. كقطا وٓ طقـا ٓ بف البؼعة

 العؾؿاء، باتػاق معصقة كذر الـذر هذا فنن. الضالقـ بعض يؼقل كؿا الـذر، تؼبؾ إهنا

 الؿشفقر يف أحؿد مـفؿ العؾؿ، أهؾ مـ كثقر طـد كػارة طؾقف بؾ بف، القفاء يجقز وٓ

 هذا مـ اهلل يستغػر أكف: وغقرهؿا والشافعل حـقػة أبل ققل هل رواية وطـف طـف،

 .معروفة والؿسللة ف،طؾق شلء وٓ الـذر،

                                 

 (3/257) الػتح الؼبقر، طؾك الؿساجد اتخاذ مـ يؽره ما باب( 0331)رقؿ البخاري أخرجف (1)

 (.0/376) الؼبقر طؾك الؿساجد بـاء طـ الـفل باب الؿساجد كتاب ومسؾؿ
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.  البئر أو العقـ، تؾؽ يف التل لؾحقتان غقره أو الخبز مـ صعاما كذر إذا وكذلؽ

 البؼعة، بتؾؽ العاكػقـ الؿجاوريـ أو لؾسدكة، غقره أو الـؼد مـ مآ كذر إذا وكذلؽ

 يلكؾقن ومـاة، والعزى لؾالت كاكت التل السدكة مـ شبف فقفؿ السدكة همٓء فنن

 مـ شبف فقفؿ هـاك والؿجاورون اهلل، سبقؾ طـ ويصدون بالباصؾ اسالـ أمقال

 ے ے ھ ھ ھ } :  الحـػاء، إمام الخؾقؾ إبراهقؿ لفؿ قال الذيـ العاكػقـ

 .[22]سورة إكبقاء: { ۓ ۓ

 الشريعة يفلفا  فضؾ ٓ التل البؼاع هذه يف والؿجاوريـ السدكة ئؽٕول فالـذر

 أو طـدها، والؿجاوريـ الصؾبان لسدكة الـذر مـ شبف وفقف معصقة، كذر هبا، لؾؿجاور

 كبل، قرب أكف يظـ ما إمؽـة هذه فؿـ طـدها والؿجاوريـ بالفـد، التل إبداد لسدكة

 لف قربا كان ما فلما. كذلؽ ولقس لف، اممؼ أكف يظـ أو كذلؽ، ولقس صالح، رجؾ أو

 (فقف لؾعبادة قصده تؼتضل ٓ خصقصة لف ما وهق)الثاين الـقع مـ ففذا مؼاما، أو

 ٕبل مشفد مثؾ بدمشؼ، أمؽـة طدة: ذلؽ فؿـ: أطقاكف بعض أذكر واسع باب وهذا

 إكؿا كعب بـ أبل أن العؾؿ، أهؾ بقـ خالف وٓ الشرقل، الباب خارج كعب بـ

 كعب بـ أبل بؼرب لقس لؽـف هق، مـ قرب أطؾؿ واهلل. بدمشؼ يؿت لؿ بالؿديـة، تقيف

 .شؽ بال  اهلل رسقل صاحب

 السالم، طؾقف هقد قرب فقف إن يؼال دمشؼ بجامع الؼبؾل، بالحائط مؽان وكذلؽ

 مات إكف ققؾ قد بؾ بدمشؼ، مات الـبل هقدا أن ذكر العؾؿ أهؾ مـ أحدا طؿؾت وما

 مؽة، إلك كان ققمف هالك بعد ومفاجره بالقؿـ، كان مبعثف فنن ؿؽة،ب وققؾ بالقؿـ،
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 يذكروه لؿ العؾؿ أهؾ أن مع هذه والحال- هبا فؿقتف مفاجره، وٓ داره فال الشام فلما 

 .البعد غاية يف -خالفف ذكروا بؾ

( 5) الؼرين أويس قرب إكف يؼال دمشؼ، مـ الغربل الباب خارج مشفد وكذلؽ

 قرب: لف يؼال قرب: أيضا ذلؽ ومـ...  بدمشؼ مات اأويًس  أن ذكر أحدا أن طؾؿت وما

: ذلؽ ومـ، بالشام ٓ بالؿديـة ماتت  أهنا خالف وٓ ، الـبل زوج سؾؿة أم

 . الحسقـ قرب فقف إن: يؼال مصر بؼاهرة مشفد
 فاهنار هار جرف شػا طؾك أسس الذي الضرار بؿسجد إمؽـة هذه أشبف وما

 الؿممـقـ بقـ وتػريؼا وكػرا، ضرارا بـل لؿا الؿسجد ذلؽ فنن. جفـؿ كار يف بف

 وأمر فقف، الصالة طـ  كبقف اهلل هنك قبؾ، مـ ورسقلف اهلل حارب لؿـ وإرصادا

 .هبدمف

 لؿ لؿا وتعظقؿا اهلل، لبققت مضاهاة وضعت إكؿا الباصؾة الؿشاهد وهذه

 وهل اهلل، سبقؾ طـ ؾؼلؾخ وصدا تضر، وٓ تـػع ٓ أشقاء طؾك وطؽقفا اهلل، يعظؿف

 .(1)« رسقلف لسان طؾك شرطف بؿا لف شريؽ ٓ وحده طبادتف

 تعبد اهلل كَثرها ٓ كثقرة وهل مطر مـ قطرة هق إكؿا الؿشاهد مـ  ذكره وما

 الؿشاهد هذه مـ بؾدة تخؾق وٓ الؿسؾؿقـ بالد مـ كثقر أرجاء يف ٤ اهلل دون مـ

 دطقة بػضؾ ثؿ  اهلل، بػضؾ ضفرت التل هللا حرسفا الحرمقـ بالد مـ كان ما إٓ

                                 

 (.656  - 649/ 2) الؿستؼقؿ الصراط اقتضاء (1)
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 مات مـ اهلل رحؿ سعقد آلودولة وأحػاده القهاب طبد بـ محؿد اإلسالم شقخ

 .بؼل مـ وحػظ مـفؿ

  ّأىْاعُ للجً الربذ بابد 4ر
 : الجن طالم يف مؼدمة

التل ترتب طؾك إكؽار أحد إن طالؿ الجـ يشؽؾ أحد روافد العؼقدة اإلسالمقة 

يف آيات كثقرة  أخربكا الؼرآن الؽريؿ طـ طالؿ الجـ لؽػر والعقاذ باهلل، فؼدمؼقماهتا ا

، واستؿعـا إلك الؼرآن وهق يخربكا طـ يف كثقر مـ الؿقاضع بقـف وبقـ اإلكسان قركت

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}  مـ خؾؼ طالؿل الجـ واإلكس يف ققلف تعالك:  الغاية

، [27-26:الذاريات سورة] {ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

وهق يتؾق الؼرآن  استؿعـا لؾؼرآن وهق يخربكا طـ استؿاع كػر مـ الجـ لؾرسقل و

 [2:الجن سورة] {ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} بؿؽة 

يف  طـ هذا الؿخؾقق خاصئةالبشرية أن الصقرة التل حؿؾتفا طـدئٍذ  فـبفت أذهاكـا

ولؼد كان آطتؼاد  لعالؿ الجـ، وأهنا قد ضؾت الطريؼ يف تصقرها، جقاكبفاكثقر مـ 

لػقايف وأهنؿ يطاردون الـاس يف اوأهنؿ يعؾؿقن الغقب، بلن لؾجـ سؾطاًكا يف إرض 

 تسقد بقئات الـقع مـ هذا، وٓ تزال إوهام وإساصقر فاشًقا يف كؾ جاهؾقة والؼػار

 التصقرات مـ ذلؽ غقر إلك(1)هـا وهـاك طؾك إلسـة هذا ترد كثقرة إلك يقمـا

                                 

 . كقفان الؽريؿ طبد تقرلؾدك والسـة الؽتاب يف الجـ طالؿ (1)
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 تػؽقر طؾك تلثقر لفا كان الجـ طـ الؿختؾػة التصقرات وهذه  الجائرة، الؿـحرفة 

 ڎ} : ذلؽ الؽريؿ الؼرآن لـا يحؽل كؿا وإرادهتؿ لفؿوأطؿا الـاس همٓء وسؾقك

 . [6:الجن سورة] {گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 طقذأ: بقاد كزل إذا الرجؾ ققل مـ يػعؾقكف كاكقا ما بف والؿراد »:الؼرصبي قال

 الحسـ قالف يصبح، حتك جقاره يف فقبقت ققمف، سػفاء شر مـ القادي هذا بسقد

 . وغقرهؿا زيد وابـ

، ، ومجاهدقتادةأي خطقئة وإثًؿا، وكذا قالف  { ک ک }وقال ابـ طباس

 أي فزادوهؿ: أيضا مجاهد وقال، الؿحارم وغشقان العرب كالم يف اإلثؿ: والرهؼ

. والجـ اإلكس سدكا: الجـ قالت حتك التعقذ، ذاهب صغقاكا الجـ زادوا اإلكس إن

 مـ وخقفا فرقا هبذا اإلكس ازداد: زيد وابـ والربقع العالقة وأبق أيضا قتادة وقال

 باهلل آستعاذة دون بالجـ آستعاذة أن خػاء وٓ كػرا: جبقر ابـ سعقد وقال. الجـ

 .(1)«وشرك كػر

 العرب مشركل سؾقك طؾك تلثقر لؾجـ كان أكف يتبقـ إققال هذه خالل ومـ

 مـ شؽؾ بلي اسرتضاءهؿ محاولة لفؿ والذبح  بالجـ، يعقذ أحدهؿ كان حقث

 : تعالك اهلل فؼال  طؼائدهؿ، طؾ الجـ تلثقر مدى طـ الؼرآن تحدث وقد  إشؽال،

                                 

 (.09/01) الؼرصبل تػسقر (1)
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 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې}

 . [288:إكعام سورة] {ېئ ېئ

، وذكر ٤ اهلل كطاطة أصاطقهؿ أهنؿ بالجـ إشراكفؿ ومعـك » :الؼرصبي قال

 هؿأهنؿ : والسدي قتادة قالو أخقان، وإبؾقس اهلل إن آخرون أهنؿ هؿ الذيـ قالقا:

 .(1)«اهلل بـات الؿالئؽة قالقا الذيـ

 ذلؽ ويف  لفؿ، وصاطتفؿ الجـ يف طؼائدهؿ فساد طؾك تدل إققال وهذه

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} : تعالك قال  اهلل، دون مـ لفؿ طبادة

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .  [32-38:سبل سورة] {ڤ ڤ ٹ ٹ

 مجاهد طـ روي كؿا الشقاصقـ أي { ٹ ٿ ٿ ٿ  } » :إلوسي قال

 صقرت وققؾ تعالك، اهلل غقر طبادة مـ لفؿ يسقلقن فقؿا يطقعقهنؿ كاكقا حقث

 دوها،فعب فاطبدوها الؿالئؽة صقرة هذه: وقالقا الجـ مـ ققم صقر لفؿ الشقاصقـ

 .(2)« بعبادهتا فقعبدون طبدت إذا إصـام أجقاف يف يدخؾقن كاكقا: وققؾ

 ققلف يف لفؿ واكؼقادهؿ  لؾجـ اإلكس صاطة طؾك يدل ما الؽريؿ الؼرآن ويف

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ} : تعالك

                                 

 (.7/53) الؼرصبل تػسقر (1)
 (.22/350) الؿعاين روح (2)
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 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 هذا بعضفؿ سرف وقد  ،[228:إكعام سورة] {ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 اإلكس أحد كزل إذا الجـ بسقد بآستعاكة بالجـ واإلكس الجـ قبؾ مـ آستؿتاع

 لإلكس وحؿاية جفة مـ لؾجـ تعظقًؿا ذلؽ يف فقؽقن تؼدم كؿا إودية مـ وادي يف

 .(1)يزطؿقن كؿا أخرى جفة مـ الؿخاصر مـ

 اإلكس أنأن آستؿتاع هذا مـ قبؾ الجـ واإلكس، »: الؿػسرين بعض وذكر

 كإتباع واإلكس كالرؤساء الجـ فصار لحؽؿفؿ ويـؼادون الجـ يطقعقن كاكقا

 وٓ قؾقؾ يف ومخدومفؿ رئقسفؿ يخالػقن ٓ الذيـ الؿـؼاديـ الؿطقعقـ والخادمقـ

 وأما باإلكس الجـ استؿتاع ففذا الخادم هبذا اكتػع قد الرئقس هذا أن شؽ وٓ كثقر

 والؾذات الشفقات أكقاع طؾك يدلقهنؿ كاكقا الجـ أن ففق بالجـ اإلكس استؿتاع

 . (2)« طؾقفؿ إمقر تؾؽ ويسفؾقن والطقبات

مـ سائر لؿـ ٓ يؿؾؽ الضر والـػع وٓ يخػك أن التقجف بالعبادة والتعظقؿ 

الذي أرسؾ اهلل  الخؾػ فساد أي فساد يف السؾقك كاشئ طـ فساد التصقر وآطتؼاد

رية مـ مغبتف بتصحقح تصقراهتؿ وتؼقيؿ سؾقكفؿ بؿا رسؾف وأكزل كتبف إلكؼاذ البش

وأهنؿ يستقون جؿقًعا يف بقـقه مـ أن اهلل هق خالؼ الجـ واإلكس وسائر الؿقجقدات 

                                 

 (.03/090) بتصرف الؽبقر التػسقر (1)
 . السابؼ الؿرجع كػس (2)
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وأهنؿ  التل وضعفا اهلل يف هذا الؽقن طدم قدرهتؿ طؾك تغققر حؽؿ مـ إحؽام

بادة أن تعظقؿ بع جؿقًعا واقعقن تحت سؾطان اهلل وقفره، وأن التقجف لغقره سبحاكف

 وتلثقرهؿ بالجـ آطتؼاد يزال وٓ  ،(1)كبقر يستحؼ فاطؾف الخؾقد يف الـار  شرك

 الؽتاب هذا يف كذكر وما هذا يقمـا إلك إمة هذه يف مقجقد مـفؿ والخقف وصاطتفؿ

 هبؿ الـاس بعض اطتؼاد لؿدى لفؿ أكثرها تجد فنكؽ  الؿحرمة، الذبائح أكقاع مـ

 :التػصقؾ طؾك فنلقؽفا إلقفؿ تجاءوآل مـفؿ والخقف

  البلر يحػر طـدما لؾجن الذبح( 2)

تجد بعض الـاس مؿـ تلثر  »:العبدلي الغامدي سعدي بن طبدالل الشقخ قال

 رها طـد اكشؼاق الؿاءأو يف قع طؾك شػرها ذبح ذبقحةإذا حػر بئًرا  مـ الجـ بخقفف

 طـدهؿ ويزطؿقن أن الجـ حتك يسقؾ الدم طؾك الؿاء، قال: وهذه طقائد مستؿرة

 .(2)«صاحب البئر تغقر الؿاء إن لؿ يذبح لفا

  يسؽن حتى البق  يبـي حقن من لؾجن الذبح( 2) 

 هذا مـ اهلل رحؿ مـ إٓ الؿسؾؿقـ مـ كثقر أوساط يف فشك قد الؿـؽر وهذا

 . الشرك

                                 

 (.387  - 384) كقفان الؽريؿ طبد لؾدكتقر والسـة الؽتاب يف الجـ طالؿ (1)
 (.8 ص)السؾػقة اإليضاحات (2)
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وهق أن متك بـقت الدار وركبت السؼقف »: سعدي بن الل طبد الشقخ قال 

ن، واحدة حال تسؼقػ البـقا السقاري وسؽـت الدار ذبحقا ذبائح واققؿت

ٓ يف  لئال تضرهؿ الجـ، والثالثة حال سؽـك الدار وإخرى طـد إقامة السقاري

 لـػسف يضحل الجديد البقت بلن يعتؼدون وأيًضا ،(1)«كػس وٓ مال ولتؽقن مباركة

 لف اهلل مخؾققات مـ أحًدا لنب اطتؼاد ففذا  دخقلف، يقم ذبقحة يؼدم لؿ إذا ما بشخص

 يف أخرب الذي وتعالك سبحاكف اهلل مع بقِّـ شرك وهذا  العباد، آجال يف التصرف سؾطة

 مـفا يؿقت ٓ وأكف  شاء، كقػؿا فقفا يتصرف وهق بقده الـػقس جؿقع أن العزيز كتابف

 .طباده حقاة يف بالتصرف تعالك اكػراده طؾك الدالة لميات ٤ بنذكف إٓ كػس

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}ومـفا ققلف تعالك:

 {ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
إٓ بعد بؾقغ أجؾف يعـل ما يؿقت محؿٌد وٓ غقره مـ خؾؼ اهلل  [232:طؿران آل سورة]

مـ إجؾ الذي كتبف اهلل لف وأذن لف  وبؼائف فنذا بؾغ ذلؽ الذي جعؾف اهلل غاية لحقاتف

وٓ بحقؾة محتال  غقر ذلؽ فؾـ تؿقت بؽقد كائد بالؿقت حقـئٍذ يؿقت فلما

بؾ حتك البقت  اهلل وحدهبف ويؼقل طـ هذا اإلذن يختص والؿشرك يؽذب ذلؽ، 

 ڻ ڻ}، قال تعالك:قادرون طؾك تـػقذ رغبتفؿ يف وفاة مـ شاءوا الجديد والجـ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}، وقال تعالك:[31:ق سورة] {ہ ہ ۀ ۀ ڻ

                                 

 (.64 ص) الشقعقة العؼائد يف إلقهقة  ،( 9  - 8 ص) السابؼ الؿصدر كػس (1)
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يف هذه أيات يخرب تعالك أكف ، و[68:رغاف سورة] {ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

والؿؼدر لمجال غقر الؿشرك والؼضاء وأكف صاحب إمر هق الؿحقل والؿؿقت 

تؼضل مـ الؿخؾققات بلهنا أيًضا يف غقر اهلل  يرفض ذلؽ ويعارضفا باطتؼاده الػاسد

  اه.(1)«فتحقل وتؿقت كسلل اهلل لـا ولؾجؿقع الفداية ما تريد فقؿـ أرادت

 مـ العادة هذه كاكت ذاإ » : فلجاب  الذبح هذا طن الدائؿة الؾجـة ؾ سل قدو

 شرك، بؾ محرمة، طادة ففل الؽريفة وإحداث الؿآسل وتجـب الجـ إرضاء أجؾ

 طؾك العتبة طؾك وجعؾف بالبقت الـزول طؾك الذبح تؼديؿ مـ الظاهر هق وهذا

 . اه(2)«الخصقص

كف البقت الجديد مـ أجؾ الػرح لؽـ متك ذبح الؿسؾؿ هذه الذبقحة طـد سؽق

ففذا إذا كان هبذه الـقة فال بلس بف إن شاء اهلل،  والسرور وشؽًر هلل طؾك هذه الـعؿة

يضعقن تحت ققاطده إربع وزاد طؾك ذلؽ مـ خرافتفؿ طـد تلسقس البـقان 

مـؼقلة طؾك  ،(3)، وأربعة مسامقر صقال جًدا مـ حديدريآت تحت كؾ ركـ واحد

طـدهؿ، يزطؿقن أهنا تؿـعفؿ مـ الجـ، فال تمذيفؿ وٓ تدخؾ طؾقفؿ صػة تعرف 

                                 

 ،(204 ص) محؿد لحسقـ أوغـدا مسؾؿل بعض لدى العبادة تقحقد يف آكحراف مظاهر مـ (1)

 (.204 ص) العؾقان لسؾقؿان التقحقد حؼقؼة يف الرشقد الؼقل وراجع
 (.0/204) الدائؿة الؾجـة فتاوى (2)
 أفادكا) لؾجـ دفًعا سقداء حبة أو مؾح وبجاكبف  البقت، أركان أحد يف مصحًػا يضع عضفؿوب (3)

 . ا الفامؾل مـصقر إخ بف
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ففذا  ،(1)الدار الؿذكقرة، قائؾقـ الجـ تـػض  مـ الػضة، وتـحد مـ الحديد  

ويف زمــا هذا التل قد ُبحت أصقات ، آطتؼاد الباصؾ مقجقد يف أوساط هذه إمة

التل ما أكزل اهلل  والشركقات تمـ التحذير مـ هذه الخرافاالعؾؿاء والدطاة إلك اهلل 

ويعؿؾ بف كسلل اهلل  ذلؽ يعتؼدمـ هذا ٓ زال بعض الـاس  ومع، هبا مـ سؾطان

 .(2)يف كؾ زمان ومؽان والخرافاتمـ هذه الباليا ولؾؿسؾؿقـ  العافقة لـا

  الصقادين من لؾبحر الذبح( 1)

 مقسؿ يطؾع حقـ الصقاديـ مـ الشركقة الخرافقة الؿستؿرة العقائد بعض هذه

 . الصقد

حدثـل الؼاضل الػاضؾ الشقخ طبد الؼادر »: البسقوين السالم طبد الشقخ قال

يف مطؾع  الخرافقة حقـ كان الصقادونالعؿاري أكف اصطدم ببعض العقائد الؿحؾقة 

إلك  يؾتجئقنومقسؿفؿ طامًرا  يحرصقن طؾك أن يؽقن صقدهؿ وفقًرا مقسؿ الصقد

إلك البحر حتك  فقلتقن بؽبش أسقد الؾقن يدفعقكفة، والشركق الخرافقة الؿؿارسات

ويؼطعقكف قطًعا صغقرة يؾؼقهنا يف الؿـاصؼ  ، ثؿ يذبحقكف مـ قػاهيتخبط يف شباكفؿ

                                 

 (.93 ص)  السؾػقة اإليضاحات (1)
 التقحقد كتاب وشرح  ،(237) والؿحدثات البدع وكتاب  الجان، أحؽام راجع لؾؿزيد (2)

 العؾقان لسؾقؿان التقحقد حؼقؼة يف التقحقد ؼقؼةح يف الرشقد الؼقل وكتاب ،(232 ص) لؾػقزان

 (.24 - 23 ص)
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يف البحر فقلذكقن أن يخرج الصقر  يرضل الجـبزطؿ أن هذا  التل يصطادون مـفا

 . (1)«اوفقرً 

 (2)لؾبحر السـوي الذبح( 3)

 يسؽـقن الذي وخاصة يؿارسقكف الؿسؾؿقـ بعض زال ٓ الشركل الذبح وهذا

 أحًدا يبؾغ ٓ حتك الـفر أو لؾبحر بذبقحة سـة كؾ يف يـذر بعضفؿ فرتى. السقاحؾ يف

 . الـاس مـ

 (3) الؽـز أجل من لؾجن الذبح( 2)

 يليت أكف وذلؽ  وطؼقدهتؿ، الـاس بعض بعؼقل الشقطان تالطب مـ وهذا

 أكت وإذا  كـز، كذا أو كذا محؾ يف إن:  لف فقؼقل مـامف يف لإلكسان والشقطان الجـل

 طؾقف ويشرتط  ذبقحة، ومعؽ بالؾقؾ وحدك واذهب  الـاس، مـ أحًدا تخرب فال تريد

 هـاك الذبقحة ويرتك  طؾقف، دلف الذي الؿؽان يف ويذبحف فقلخذه أسقد تقًسا يؽقن أن

 لؾجـ تؼرًبا قدمفا كفأ ريب وٓ شؽ بال الذبقحة هذه أن الحؼقؼة ويف  ويرجع،

                                 

 (.062) الشعبقة العؼائد يف إلقهقة (1)
 (.028) الؿػقد الؼقل (2)
 (.028) القصابل القهاب طبد بـ محؿد لؾشقخ الؿػقد الؼقل (3)



 40 أحكام الذبائح غري املشروعة   

 غقر إلك هبا وتؼرب ذبح حقث إكرب الشرك مـ وهذا  باهلل، والعقاذ والشقاصقـ 

ـَ  » : قال ٤اهلل ـْ  اهللُ  َلَع  . (1)«اهلل لَِغْقرِ  َذَبَح  َم

  الؿزارطقن من لألرض الذبح( 6)

 كؿا الؿسؾؿقـ بعض طـد وجقد لفا الشركقة الخرافقة الؿذمقمة الذبقحة هذه

 الؼادر طبد الؼاضل طـ الشعبقة العؼائد يف إلقهقة كتاب صاحب هذا ليحؽ

فؽاكقا مـ قبؾ ، واصطدم بآخريـ يؼربقن لألرض ويـحرون لفا »: قال أكف العؿاري

يظـقن أن ثؿ يلخذون أمعاءه ويدفـقكف يف وسط الحؼؾ  البذر يلتقن بؽبش يذبحقكف

وهذه ، قب مؽتظة بالخقروأن السـابؾ ستؽقن حبؾك بالحب، الجـ بذلؽ سرتضك

 الخاصة الػديات لملفةطادة وثـقة ذات جذور قديؿة، فؼد كان لإلكسان الؼديؿ 

 -مـ الؿاشقة – أو غقرها ، وكان تؼديؿ الػديات البشريةوخدمة إرضباإلخصاب 

 ، وقد يؽقن مـ بؼايا هذا التؼؾقدآلفة الزراطةإلرضاء  أو إحراقفا أو إغراقفا بذبحفا

حقث يراطل  –مصر  –الؼبؾل  القجفمـاصؼ  يف بعضالققم  حتك ئًؿاما كراه قا

طروس بدون بذر ثؿ طؾك هقئة الحؼؾ وسط مسافة الؿزارطقن طـد بذر الؼؿح ترك 

بذرها ولتػاوت مقطد الزراطة تظؾ الرقعة التل تلخر الؼؿح بعد فرتة، بحب تبذر 

قل إشارة إلك ذلؽ ادية يف شؽؾ العروس يف وسط الحؼمؿا يحقط هبا بأقؾ كؿًقا 

                                 

 الؼبقر تؼديس يف مؼدمة باب يف تخريجف تؼدم  صالب، أبل بـ طؾل طـ مسؾؿ رواه (1)

 . إضرحةو
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يذبح حتك  فقظؾ جاثًؿا طؾك إرض الذي يزرع مع قتؾف طـد الحصاد اإللف

 .(1)«سحري وثـلذات صابع هذه العؼقدة  أنبالؿـاجؾ، وٓ شؽ 

  لؾعروس الذبح( 7)

 مـ والخقف والخرافة الشرك طؾك الؿبـقة الؿذمقمة الؼبقحة العادة وهذه

 الؿسؾؿقـ طقام مـ كثقر طـد هذا يقمـا إلك ؿقـالؿسؾ أوساط يف باققة زالت ٓ الجـ

 زوجفا بقت العروسة تدخؾ طـدما تجدهؿ لذا الديـ يف التػؼف حرمقا الذيـ

 الشقخ وقال  الجـ، تطرد أهنا مـفؿ اطتؼاًدا الذبقحة دم طؾك وتؿشل ذبقحة ويذبحقن

 . (2)« الجان ذبائح هذه سؿقا وقد»:  البقسقين السالم طبد

 طؾى قدمفا العروس وضع حؽم طن  طثقؿقن ابن العالمة ماإلما سلل وقد

  مذبوح؟ خروف دم

  :ٕهنا سقئة: طادة وهل شرطل أصؾ مـ العادة لفذه لقس »: بؼوله  فلجاب

 ًٓ  .الشرع مـ لفا أساس ٓ فاسدة طؼقدة :أو

 .طـفا والبعد بنزالتفا، ملمقر الـجاسة ٕن سػف: الـجس بالدم تؾقثفا أن :ثاكًقا

 الؿرأة تؾقث فقفا طـفا السمال وقع التل السقئة العادة هذه حال كؾ طؾك

 ثؿ وتطفقرها، الـجاسة مـ بالتخؾص أمر الشرع فنن السػف، مـ هق الذي بالـجاسة

                                 

 (.062 ص) الشعبقة العؼائد يف إلقهقة (1)
 . البقسقين السالم طبد لؾشقخ( 64 ص) الشعبقة العؼائد يف إلقهقة (2)
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 ما أو شقاصقـ، أو لجـ، إما يذبحقه أن وهل أخرى طؼقدة هـاك يؽقن أن أخشك إكـل 

 واهلل -٤- اهلل يغػره ٓ الشرك أن ومعؾقم الشرك: مـ كقًطا هذا فقؽقن ذلؽ: أشبف

   اه(1)«الؿستعان

 هذه ذبح يف الؿسؾؿقـ أوساط يف الغالب هق  الشقخ خشقف ما وهذا

 لؿ زوجفا بقت العروسة دخقل طـد الذبقحة هذه ذبح إذا بلكف اطتؼادهؿ هق الذبقحة

 ٤ باهلل الشرك مـ وهذا لفؿ وإرضاءً  لؾجـ  ذبًحا فتؽقن أبًدا الجـ العروسة تضر

 . الؿستعان واهلل هبا؟ ويرمقن الذبقحة هذه يذبحقن لؿاذا وإٓ تؼدم، كؿا

  أوٓدها يؿوت أو تحؿل لم التي لؾؿرأة الذبح( 8)

 طقام مـ كثقر طـد ومستؿرة مقجقدة زالت ٓ الشركقة الخرافقة العادة وهذا

 . الـاس

 ومـ العقائد»: الغامدي سعدي بن طبدالل السؾػي الؿجاهد الشقخ قال

أو العراف أو  أو ٓ تحؿؾ أتت الؽاهـ الؿستؿرة أكف إذا كاكت الؿرأة يؿقت أوٓدها

مـ الدجالقـ الؿشعقذيـ الؿعروفقـ طـدهؿ باسؿ  واحدالؿـجؿ أو الحساب أو أي 

لفا، وٓ تزال  فال يزالقن يتؽفـقن أو ... وذلؽ يف وقت حؿؾفا الشريػ أو الػؼقف

، ويخؾق هبا فتخؾقا مع مـ يعالجفال أو يلتقن إلقفا تليت إلقفؿ وتحؿؾ الفداية وإمقا

ويف الشفر السابع لؾحؿؾ يؽتب لفا كتاًبا يسؿك يف طرففؿ السبعة العفقد السؾقؿاكقة 

                                 

 (.368) رقؿ طثقؿقـ ابـ الشقخ ورسائؾ فتاوى مجؿقع (1)
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بلن ٓ تعقد إلك قتؾ أوٓد الؿؽتقب لفا، ثؿ يلمر الؽاهـ زوجفا  إلك أم الصبقان

 وٓ يدطق أحًدا العظامؽسر لؾتابعة أم الصبقان الؿذكقرة، وأمره إذا ذبح ٓ ي بالذبح

أن يضعفا  بدون دطقة فال بلس، ويلمر إذا اجتؿعت العظامإكؾ ومـ جاء وحضر 

ويػفؿف بلن ٓ يحصد ، والعظامويدفـ الجؾد  يف حديؼة مـ حدائؼف الؿؿؾقكة لف

أن  فال يؿـعف ويػفؿف ومـ حصده مـ غقر أهؾ بقتف طؾك ضاهر الحػرةالزرع الـابت 

لؿستـبت طؾك ضاهر الحػرة تـتؼؾ التابعة أم الصبقان فقف، ويعـقن مـ حصد الزرع ا

ويقجد بؽثرة طـدهؿ كساء كاهـات يعرفـ يف  بالتابعة جـقة يزطؿقن أهنا تؼتؾ إوٓد

ٓ يحؿؾـ الاليت إلقفـ الـساء يليت  – أو الؿؼذية – بالغائبات أو الشريػة اصالحفؿ

وهذه ففذه تطؾب حقاة الجـقـ، ؾؾ، والاليت يؿقت أوٓدهـ وذوات إمراض والع

 ، كثقٌر مـ الرجال، ويصدقفـويـتاهبـ، تطؾب الشػاء والصحة وهذه، تطؾب حؿاًل 

ًٓ طؾك كؾ داخؾ  يتؽفـ ويدجؾـ ففـ بالذبح لؾجـ وقد ويلمرَن وكساًء  طؾقفـ رجا

 . (1)«أضؾؾـ بذلؽ كؾف كثقًرا مـ الـاس

  لؾزار الذبح( 9) 

: إن  كؾؿة الزار تؼقل دائرة الؿعارف اإلسالمقة»: البسقوين السالم طبد قال

الذي يتغقر اسؿف لدى   كبقر آلفة الؽقشققـ( Djarكؾؿة زار مشتؼة مـ )دجار(  )

وضفر مـف يف أصقار الؿسقحقة  (Daroأو )داروا( ) إلك )ياروا( بعض الطقائػ

                                 

 (.  08  - 07 ص) السؾػقة اإليضاحات (1)
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اش مـ الذي استعاره الؿسقحققن إحب  (Zarالحبشقة اسؿ روح شريرة هق )زار( ) 

كؾؿة أمفرية إصؾ تعـل (: أهنا 0/416بعض الؼبائؾ القثـقة، ويف الؿعجؿ القسقط )

يف التل تؿس أجسام بعض الـاس الحػؾة الراقصة التل تؼام لطرد إرواح الخبقثة 

 . (1)«زطؿفؿ

 مـ كثقر يف مـتشرة الزار حػؾة يف تؼع التل الخرافقة الشركقة الذبقحة وهذه

 مـ وغقرها الخؾقج ودول والسعقدية والقؿـ والشام مصر يف اإلسالمقة البؾدان

 . أققالفؿ سـذكر كؿا البؾدان تؾؽ يف طـفا العؾؿ أهؾ كالم ذلؽ يدلؽ البؾدان

مرض »: القؿن طؾؿاء من وهو  البقحاين سالم بن محؿد الشقخ العالمة قال

بعؼقل الـاس  ، وإوهام تعبث(2)الزار مـتشر يف كساء البالد ورجالفا يف كؾ مؽان

ففل ٓ تػرق بقـ حرام الشريعة  والشقاصقـ تؾعب بػسؼة إمة وجفالفا، وأمقالفا 

واستعان ، وأوقعفؿ يف حبالفا ، ولذلؽ كصب لفؿ الشقطان شباك الػتـةوحَؾفا 

ودطاة الشعقذة وطؿالفا،  طؾقفؿ بلهؾ الخرافات وضاَللفا وكَتاب الحروز والتؿائؿ

 ، وأققالفا وأفعالفا اوضؾؾقا إمة يف طؼائده ،الحسـ فحسـقا الؼبقح وقبحقا

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}

و بعض الـاس [222:إكعام سورة] {ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

                                 

 . الشعبقة العؼائد يف إلقهقة كتابف مـ (1)
 . وغقرها الشام وبالد والسقدان ومصر القؿـ يف (2)
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وطدم  يصاب بؿرض طصبل خبقث ، فقتقهؿ أكف الزار وهق كتقجة الفؿقم والغؿقم

والؿػاخرات التل تؿؽـ شقًئا مـ الؿباهات الرياضة وآكحباس يف الدا، وبعضف 

، وبئس آفتخار ، فبئست الؿباهاةلسخقػةوالعؼقل ا مـ الـػقس الضعقػة نالشقطا

فؾقت شعري تؿام آختبار،  معرفة تامة ولفؿ بف ولألصباء لعالج هذا الداء العضال

ورفع  ٓ تعرف إٓ الطبؾ والؿزمار كقػ يؽقن دواء الؿريض طؾك يد امرأة جاهؾة

ـ فؾفا ولؿالشريرة، وإرواح الخبقثة  ، وتستغقث بالشقاصقـطؼقرهتا بإشعار

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} داويف وتـاديف الـار وبئس الؼرارت

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

، تؼام حػالت الزار يف أحد البققت [279:إطراف سورة] {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

، وتؽؾػفؿ ، وتتحؽؿ الؿرأة يف زوجفا وأهؾفافقحؾ بف الدمار والخراب وسقء العاقبة

وتدطل أهنا ترى مآ  وتتصـع البؽاء والؿرض،ا الراهـة، لحالتف فقق ما يطقؼقن

وصقغ الحؾل ورشقة  وهل واهلل فاجرة كاذبة، فتصرف إمقال لشراء الثقاب يرون

طؾقؽؿ ما يؽقن مـ الذبح  وغقر خاٍف ، الـاهبة العؾؼة الؿختؾسة والذئاب الؿػرتسة

 والديـ ضامـة والتؽالقػ التل لؾشر جالبة وبالػؼروالطبخ والـػخ، ، والؼدح

والعجقب أكؽ ٓ ترى مـ هبا الزار إٓ وهل كاسػة البال طابسة ، ولؾـعؿة سالبة

 قد اكػؼت مالفا وأذهبت جؿالفا وأصبحت بالشريعة هازلة كحقؾة الجسؿ القجف

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}  ٓطبة

ويف بقت الزار  ،[11:إطراف سورة] {ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک
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ويصرطفا  ترقص حتك يصقبفا الدوران أة بدماء إكعاموتتضؿخ الؿر تذبح إغـام 

يضربقن  ق ويحقط هبا شقاصقـ اإلكسوآحتشام وإذ ذاك تخرج مـ إدبالغرام، 

، ثؿ يرتؽبقن الؿـؽرات مـ التقققح وإكغام ، ويغـقن بؿا يـاسب طػريتفالفا الطبقل

ره يفقدية وكصراكقة وٓ بؾ إهنؿ لقػعؾقن ما ٓ تؼ ٓ يبالقن بؿؽروه وٓ حرام وأثام

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ} إسالم 

 . (1)«[18:إطراف سورة] {ىب مب خب حب جب

 البشر طؾك الؿصائب ومـ »:  مصر طؾؿاء من وهو رضا رشقد دمحؿ قال

 طـد فقفا يؼػقن ٓ إخقرة الؼرون هذه يف الروحل الديـ بطب الؿممـقـ أكثر أن

 وما زادوا بؾ الصالح، السؾػ مـ حؿؾتف مـف ففؿف وما رسقلف طؾك اهلل أكزل ما حدود

 الذي الزار ذلؽ مـ ...  والضالٓت والبدع الخرافات مـ فقف يزيدون زالقا

 يف كثقرة ورزايا مضار الخرافات ولفذه بزطؿفؿ، إجساد مـ الشقاصقـ بف يخرجقن

 مـ الؽثقرات اطتؼاد، وسبب الزار هق  وإطراض وإمقال وإرواح إبدان

 قد الشقاصقـ أن - طصبقة كاكت إذا سقؿا وٓ - طادية بلمراض الؿريضات الـساء

 إلقفؿ والتؼرب بنرضائفؿ مـفا يخرجـفؿ الزار صاكعات وأن. أجسادهـ يف دخؾت

 اإلسالم فلزالفا الجاهؾقة يف كاكت التل الجـ طبادة مـ كقع وهذا. وغقرها بالؼرابقـ

 وقد. أهؾفا إلك طادت البدو وقبائؾ البالد مـ كثقر يف اإلسالم جفؾ ولؿا بنصالحف،

                                 

 (.  212  - 211) الرباكقة الػتقحات (1)
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 إبطال كجد يف لإلسالم الؿجدد القهاب طبد بـ محؿد الشقخ تلثقر حسـات مـ كان

 العبادة وإخالص التقحقد تجريد أهؾ إٓ فقفا يبؼ ولؿ مـفا، الجـ وغقر الجـ طبادة

 .(1)«هلل

ومـ العادات »: أيًضا مصر طؾؿاء من وهو  محػوظ طؾي الشقخ وقال

وسرت طدواه ، حتك اكتشر يف الؿدن)وغقرها( كساء مصر الزار الذي اطتاده  الؼبقحة

أهنا أرياح ٓ  الـساء، وبعض الرجال إذا كزل هبؿ بعض العقارض إلك الؼرى تزطؿ

ودوام الشؼاق بقـ  ن لف ما قد يػضل إلك خراب البققتفقتؽؾػق «الزار »إٓ دواء لفا 

ما يلباه الديـ وتخجؾ مـف الؿروءة ويؼؾؼـ راحة  ثؿ يليت فقف مـ الؿـؽرات، الزوجقـ

 قف الشقطانحيرتؽبـ فقف كؾ ما يق، ووالطبقل الؿزطجة الـاس بإصقات الؿـؽرة

 بدمائفا ويؽشػ القجقه فتذبح الذبائح ويؼع التضؿقخ ٕن الؿقسؿ لف خاصة

فؽقػ بؿقسؿ  يف كؾ مقسؿ ولق بحضرة الرجال طؾك طادهتـومعظؿ إبدان 

مـ  كؾ ذلؽ طؾك مرأى ومسؿع ويؽثرن مـ الرقص وآضطراب والصقاح الشقطان

 . (2)«خالق ومـؽرات العاداتإ إحداث فقـشئقن طؾك فساد

ومـ أشـع الؼبائح وأرذل »: قطر طؾؿاء من وهو بوصي آل حجر بن أحؿد وقال

فالبد جـ،  وما يزطؿقكف مـ أن هذا الؿريض بفهل حػالت الزار  القسائؾ الشركقة

                                 

 (.369 ،368 ،8)  الؿـار تػسقر (1)
 (.  397  - 396 ص) آبتداع مضار يف اإلبداع (2)
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بعد أن يلخذوا مـ الؿريض دراهؿ كثقرة فقجتؿعقن طـد زطقؿ الزار  مـ حػؾة زار، 

فقـزل طـد ذلؽ جـل طؾك رجؾ أو والرقص،  صؾ آختالطوتدق الطبقل وتح

مـ  أن هذا الؿريض فقف جـل حؾ بفويتؽؾؿ بزطؿفؿ قائاًل: معروفة بالزار،  امرأة

مـ تؼرب إلك  فقطؾب مطالب طؾك الؿريض وأهؾف بسبب كذا وكذا فالن أو فالكة

 . (1)«تؾؽ الؿطالب ومـ خاتؿ ذهب إلك آخر ومـ أكالت بالذبح الزار

 بعض وروجفا البؾدان مـ كثقر يف اكتشرت قد الشركقة الؼبقحة البدطة ذهوه

 .  الرسقل أبـاء مـ السادات مـ إكف:  قال مـ مـفؿ حتك الجاهؾقـ

 ص)  والؿبتدطات السـن كتابه يف الشؼقري السالم طبد بن محؿد الشقخ قال

 كؾ ، الزار ةبدط ، الؿشئقمة الؿؿؼقتة الؿـؽرة البدطة هذه حقت قد »(:122 ،122

 حقت لؼد.  فضقؾة كؾ السػؾة إوغاد مرتؽبقفا مـ سؾبت كؿا ، والرذائؾ  الؼبائح

 وكؾ ، والػجقر والػسقق العققب وكؾ ، والػضائح الؿخازي وكؾ الؿفازل  كؾ

 كؿا  وكرامة وشرف صاهر وخؾؼ أدب كؾ مـ أهؾفا واكسؾخ ، وكؼقصة وطار  حطة

 فؿـ  السؾقؿة الصحقحة العؼقل وكؾ.  الشرائع إديان جؿقع أباصقؾفؿ مـ تربأت

:  يؼقل ومـ  ؟ الصرع مرض مـ شػاء واإلسراف التبذير يف إن:  يؼقل العؼالء مـ

 الؿرأة وترامل  والرقص والخالطة والتفتؽ والحرير والػضة الذهب لباس بلن

 ؾخب مـ شػاء فقف  والزمارة الطبؾة طؾك -الدأة مشايخ - الشبان أحضان يف طارية

                                 

 (.023  - 022 ص)  الديـ يف والبدع آبتداع مـ الؿسؾؿقـ تحذير لؾؿزيد راجع (1)
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 الدجاج وأكقاع الخراريػ  ذبح إن:  يؼقل أن يستطقع الذي هذا ومـ ، الصرع

.  العؼقل لخراب فقا ؟ الـساء أجسام  مـ العػاريت تخرج الطققر وأصـاف الرومل

 مؿا ، العظؿك لؾطامة ويا ،الؽربى لؾرزية ويا  ، لؾؿصقبة ويا ، البققت لخراب ويا

 أغبك يا:  الزار أهؾ ياالجديد  الـشء بؾومستؼ وحقاة  طؼؾ أصاب قد بؾ ، سقصقب

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ} : الحؼ وققلف يؼقل ربؽؿ اهلل ، إغبقاء

 فؿتك [32-32:الحجر سورة] {ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 طؾؿاء يعـل  ومتك ؟ الفدامة الؿـؽرات هذه بنبطال اإلسالمقة الحؽقمات تعـل

 :  ققؾ وقد ؟ والخرافات البدع هذه بؿؼاومة زهرإ

 الللللللدار بفللللللا تشللللللؼى ثالثللللللة

  
 «. والللللللزار والؿلللللللتم العللللللرس

   
التل تؿزج بقـ صاطة  ومـ الؿؿارسات الجسدية»: البسقوين السالم طبد وقال

صؼًسا جـسًقا وجـًقا وجسدًيا  كؿقؾ ٓطتبارهوكحـ ، )الزار(وصاطة الجـ الجسد

الرقص و فالرتكقز فقف طؾك الؿالبس وإلقان، الثالثة مجتؿعةمـ هذه لؽقكف مزيًجا 

يمكد هذا  واستخدامف ستاًرا لؿؿارسات محرمةيؽشػ بقضقح طـ بعده الجـسل، 

طـ كبت يعتربه تـػقًسا بدكًقا  مـ كاحقة كػسقة يـظرون إلقف كثقريـ مؿـ طـ أن فضاًل 

والحركات  قػ الصاخبالعـ جـسقة بدكقة تـػجر بحرية مـ خالل الرقص أو معاكاة

أكف ذو دٓلة  ففـالؽ مـ الدارسقـ مـ يمكد ولقست بدًطا مـ ذلؽالؿبالغ فقفا، 

طؾك كؾ حال أدل الطؼقس آطتقادية ، ويذهبقن يف ذلؽ مذهًبا بعقًدا: وهق جـسقة

ففق مجرد رقصات هؿجقة تذكركا بؿا كؼرأه طـ رقصات  ،الشعبلطؾك بداية الػـ 
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أو دفًعا لؾحققان الباصش أو الظالم لؾخقر ؿتلخرة استدرارا الالجؿاطات البدائقة  

اقرأ هذه  الؿقجقدة بطؼس الزار الؿخقػ، ولتتلكد مـ الروح الشركقة طالقة الـربة 

 الصقغة الشركقة:

يا أم الغالم وأشػي يا بـ  ماما يا أم غالم ** يا أم الغالم والعػو مـ  ** 

يا أم الغالم  **يا أم الغالم والذبح ذبح طقاك **  يا أم الغالم والطبل صبؾ ** 

 ** يا أم الغالم والؾقؾة لقؾت  **والؽل طـدك

، التل تؼقض دطائؿ الؿجتؿع اطترباه الؿصؾحقن مـ إمراض الخطقرة وقد

 وكشرت مؼآت وكتب طـ مضار الزار، وكاكت الـظرة اإلصالحقة يف ذلؽ الققت

 ترى أن أضرار الزار تؽؿـ يف أمريـ:

مـ صاحبات الدجؾ لطائػة  ءً السػف يف إكػاق الؿال بغقر صائؾ إرضا ا:لفؿوأ

 .والشعقذة

سرية  الزار بطريؼة ما لقحظ يف بعض إحقال مـ استخدام حػالت وثاكقفؿا:

تؽ جؾ التفمـ أ ٕطؿال مـافقة لمداب حتك أن بعض هذه الحػالت كاكت تؼام

 .والعربدة

آجتؿاطققن وهق السبب الديـل  قنأهؿ مـ هذيـ لؿ يذكره الؿصؾح وثالثفا:

أو  طبادة الجـطؾك كؾ مظفر مـ مظاهر  بقضقح وحسؿالعؼقدي الذي يؼضل 

يتصرف يف أقدار الـاس وطؼقلفؿ )ما(  أن مخؾقًقا واطتؼاد الديـقكة لغقر اهلل تعالك

 وقؾقهبؿ.
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حتك أكف  بال استثـاء فقؿا وجدت وقد دخؾ صؼس الزار إلك كؾ بالد الؿسؾؿقـ

العربل  والؿغرب والسقدانففق مـتشر يف مصر الجزيرة العربقة واستؼر هبا، دخؾ 

والعراق والخؾقج والسعقدية فضاًل طـ وجقده يف الحبشة التل تعد مفده إول 

الطقاش: إن  يؼقل ففد، أفريؼقا، بؾ ويف أوروبا مع فروق بقـ كؾ بؾدوبقـ زكقج 

الجزيرة العربقة بعد اكتشار الجفؾ حديث طفد ببرفؼة الزار ارتباط أغاين السامري 

وفؽرة أن إرواح ، كؿا أن مػفقم الزار غريب ومـاف لروح العؼقدة وسـقات الظالم

شبقفة بؿا يعتؼده الزكقج الؿممـة أو الجـ الؿممـقـ يسقطرون طؾك أفراد مـ اإلكس 

ك ويـؼسؿ إسقاد يف الزاد إل مـ الؿعؿداكققـ خاصة خالل صؼقس الؽـقسةالـصارى 

 مجؿقطات مختؾػة مـفا:

وتضؿ إرواح السقداكقة، والحبشة ، والصعقدية،  الؿجؿوطة اإلقؾقؿقة:

 والؿغربقة. ،والعربقة

وتضؿ سؾطان الجـ إحؿر، وسؾطان البحر،  مجؿوطة إرواح الطبقعقة:

 والست سػقـة، والجبالوي.

وأبا  وفاصؿة، وكػقسة، وسؽقـةوتظؿ طؾًقا، والحسـ،  الؿجؿوطة الؼبطقة:

كؿا تضؿ مشاهقر إولقاء كالبدوي، والدسققل، والرفاطل، والبققمل،  بؽر

 والؼطب الؿتقلل، وأبل العالء، والشافعل، والؾقثل.

والعسؽري، ومـفؿ )القاوري بؽ(، وسؾطان الؾقاء،  الطوائا الؿفـقة:

 والضابط، والحؽقؿ باشا.
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ؽؾ سقد مـ إسقاد ول ٓ تـدرج تحت التؼسقؿات السابؼة ومجؿوطة مستؼؾة: 

فنذا كان طربًقا جـس وجـسقة وأغان مالئؿة ومالبس خاصة تؾبس لف طـد الؾزوم، 

وغـت لفا جققة الزار غـاًء ، ورقصت رقصة طربقة لبست الؿرأة يف الزار لبًسا طربًقا

وكظقر بؾفجة طربقة، وإذا حضر الشقخ الجـل طؾك لسان الست تؽؾؿ بؾفجة طربقة، 

وكؾؿة كدية وتسؿك شقخة الزار )الؽدية(،  ،ًقا أو سقداكًقا أو حبشًقاذلؽ إذا كان مغرب

تجؾس معـاها التسقل تؼقم الؽدية بقضع كرسل يف وسط الؿجؾس  طربقة فصقحة

طؾقف صاحبة الؿـزل التل كصب لفا الزار، وتحضر فرختقـ وديًؽا، وتربط أرجؾفا، 

وتـشد ق كصقًصا معفقدة، ثؿ تتؾ ثؿ تضع الديؽ طؾك رأسفا والػرختقـ طؾك أكتاففا

أكاشقد بقـؿا الحاضرات يؼؾـ دستقر: يا سقادي مدد، يا أهؾ اهلل يا سقادي، وتققع 

 .(1)«متسارطة ...  طؾك الدفقف بـغؿات مختؾػة الؽدية ومـ معفا

  الزار مـؽرات خالصة

  ودطائفؿ، فقفؿ، وآطتؼاد  إلقفؿ، والتؼرب  لؾجـ، بالذبح ٤ باهلل الشرك -0

 . اهلل دون مـ هبؿ تغاثةوآس

 . آختالط -2

 . الؿاجـ الرقص -3

 . بالطبقل الضرب -4

                                 

 (.018  - 012 ص)  الشعبقة العؼائد يف إلقهقة كتاب مـ (1)
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 . الصالة ترك -5

 . بالؿال والتبذير اإلسراف -6

 . بالدم التضؿخ -7

 . الشباب أحضان بقـ والتساقط التعري -8

 . اهلل إٓ يعؾؿفا ٓ التل الؿـؽرات مـ ذلؽ وغقر

  لؾؿريض الذبح( 28)

 بـقة الؿريض صدر فقق بالذبح الؿريض أهؾ هبا يؼقم قحةقب طادة وهذه

 الؾحؿ وبعض ورأسف صدره طؾك دجاج أو غـؿ مـ الؾحؿ بعض ووضع  الشػاء،

 . الـاس أطقـ طـ مخػل مؽان يف يدفـ كإمعاء

 بقصػف يعؿؾ العؿؾ وهذا  البؾدان، مـ كثقر يف مـتشرة الؿـؽرة البدطة وهذه

 بذبح الؿريض أهؾ يلمرون ففؿ  وغقرهؿ، حرةوالس والدجاجؾة الؿشعقذيـ مـ

 طؾك ذبحفا أو هبا ويؿرخ الدم ويجؿع  طؾقفا، ويغؾؼ  الػالكقة، الحجرة يف ذبقحة

 قطرة بلول العضق ذلؽ ويؿرخ بطـف أو رقبتف أو صدره أو رجؾف أو الؿريض ساق

 بطـ طؾك والدم الػرث مـ فقف بؿا -الؽرش- يقضع بعضفؿ وطـد الدم مـ تؼطر

 فؽقػ  ،٤ هلل الذبح كان ولق يجقز ٓ مـؽر كؾف وهذا  التداوي، أجؾ مـ ريضالؿ

 خاص بؾقن سقء أدياك سبعة يطؾبقن غالًبا بؾ أحقاًكا ٕكف! ٤اهلل لغقر الذبح كان لق

 ٓ وأن  شقطان، أو طػريت أو جـل باسؿ طؾقفا يسؿك بلن ويممر  خاص، حققان أو

 . لؾجـ هق بؾ شقئا مـف يلكؾ وأ مـف يلخذ وٓ  طؾقف، اهلل اسؿ يذكر
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 مشايخ فقفا أكا التل بالدي يف إن »: السمال بفذا الدائؿة الؾجـة سلؾ  وقد 

 ويؼقلقن أيات، طؾقف ويؼرؤون إلقفؿ يلخذوكف الـاس مـ أحد مرض وإذا كثقريـ،

 كثقرا مآ الـاس يدفع السـة ويف الؿقاشل، مـ وغقره كاقة أو ثقر أو بؽبش تليت

 ديــا؟ يف محرم شلء هذا ففؾ إلقفؿ، ويذهبقن

 الثابتة الـبقية والدطقات وإذكار الؼرآن بؼراءة الؿريض رققة فلجاب  بؼولفا:

 آيات طؾقف لقؼرأ ذكرت مـ إلك الذهاب أما مشروطة، والسالم الصالة طؾقف طـف

 لؾؿال وأكؾ بدطقة رققة ذلؽ ٕن يجقز: ٓ ففذا مثال ثقر أو كبش بذبح ويلمره

 أو شر لدفع ذلؽ وكحق لألمقات أو لؾجـ ذكر ما ذبح إذا شركا يؽقن وقد اصؾ،بالب

 .مـفؿ كػع جؾب

 .وسؾؿ وصحبف وآلف محؿد، كبقـا طؾك اهلل وصؾك. التقفقؼ وباهلل

 بـ اهلل طبد بـ العزيز طبد الرئقس :واإلفتاء العؾؿقة لؾبحقث الدائؿة الؾجـة

 اهلل طبد طضق ،غديان بـ اهلل طضق طبد، طػقػل الرزاق الؾجـة طبد رئقس كائب، باز

 .(1)«قعقد بـ

 هق الـاس هبا يعالجقن التل أدويتفؿ ضؿـ مـ »: السمال هذا ُسلؾ  وأيًضا

 الػضة حؾؼ بعض أو رأسف أو اإلكسان صدر طؾك الدجاج أو الغـؿ مـ شلء ذبح

 :يؼقلقن أضـفؿ تراب مـ حػـة أو صغقرة قؿاش قطعة أو الؿريض يد يف تقضع التل

                                 

 (.6773) رقؿ فتقى (1)
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 يجقز وهؾ كؾف، هبذا التداوي حؽؿ فؿا صالح، لفؿ قريب قرب وتراب ثقب مـ إهنا

 شلء؟ طـ أخربوا إذا تصديؼفؿ

 اهلل، لغقر ذبح مـ  الـبل لعـ وقد اهلل، لغقر الذبح يحرم بؼولفا:فلجاب  

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ} :تعالك قال الشرك، أكقاع مـ وهق

 وصح، [261-262:إكعام سورة] {ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

ـَ »: قال أكف  اهلل رسقل طـ  .(1)«اهلل لغقر َذَبَح  َمـ اهلل َلَع

 هلل الذبح كان ولق يجقز ٓ مـؽر ففق السمال يف الؿذكقرة بالطريؼة التداوي أما

 الؿشعقذيـ مـ لؽقهنؿ بف: يخربون فقؿا التصديؼ جقزي وٓ وتعالك، سبحاكف

ـْ »:  اهلل رسقل طـ صح وقد والدجالقـ، ـْ  َفَسَلَلفُ  َطَراًفا َأَتك َم ءٍ  َط
ْ
 َلفُ  ُتْؼَبْؾ  َلؿْ  َشل

ـَ  َصالةٌ  ـْ  »: وقال ،(2)«َلْقَؾةً  َأْرَبِعق  ْكِزَل أُ  بَِؿا َكَػرَ  َفَؼدْ  َيُؼقُل  بَِؿا َفَصَدَقفُ  َكاِهـًا َأَتك َم

 .(3)« ُمَحَؿدٍ  َطَؾك

 .(4) «وصحبف وسؾؿ وآلف محؿد، كبقـا طؾك اهلل وصؾك. التقفقؼ وباهلل

 

                                 

 وإضرحة(.تؼدم تخريجف يف أول باب )  مؼدمة يف تؼديس الؼبقر  (1)
 أمفات الؿممـقـ.( والؾػظ لف طـ بعض 04/227(، ومسؾؿ )4/68رواه اإلمام أحؿد ) (2)
 (.5939الجامع )(، وغقره وهق صحقح راجع صحقح 2/429رواه أحؿد ) (3)
 (.8170) رقؿ الػتقى مـ السادس السمال:  واإلفتاء العؾؿقة لؾبحقث الدائؿة الؾجـة فتاوى (4)
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  الـشرة ذبح( 22)  

تـحصر وضقػتفا يف كقهنا صبقة سحرية لشػاء »: البسقوين السالم طبد الشقخ قال

والعقـ الشريرةوإبطال الرقك السحرية، ويؽػل  إمراض والعؼؿ والعجز الجـسل

لسحري، وتبدأ برتديد مدائح إلتؿام الػعؾ ا فقفا يف الققم إول ديؽ أو دجاجة

ولعؾ يـقة طؾقفا، ثؿ تؾك طزائؿ سحرية لؾجـ، إلضػاء الؿشروطقة الد الـبل

الـسقة الاليت يميدن الـشرة يشعرن بصقرة غامضة بؿا يعرتيفـ وصؼقسفـ مـ وثـقة 

 الحؼقؼة ويف ،(1)«وبؿا هق مـاقض لؾديـ لذا تراهـ يؾجلن لؾتؿسح بالؿدائح الـبقية

 . باهلل والعقاذ إكرب الشرك مـ وهذا  لؾجـ، تؼرًبا تؼدم الذبقحة هذه أن

  الؿوت بعد الوالدين إلصعام الذبح( 22)

  اإلسالمقة، البؾدان بعض يف الؿسؾؿقـ بعض لدى مقجقد الؿحرم الذبح هذا

( 301 ص) أوغـدا مسؾؿل لدى العبادة تقحقد يف آكحرافات كتاب صاحب ذكر فؼد

ك ففق مظفر مـ مظاهر الشر وأما إصعام القالديـ الؿزطقم»: قال حقث الظاهرة هذه

فالحآت  ،حقث أن حؼقؼتف تؼديؿ ذبقحة لؾجـ ٤إذ أن فقف ذبًحا لغقر اهلل  ٤باهلل 

وما  ويتؽؾؿ ويطالب بالطعام -كؿا يزطؿقن –القالديـ  الؽثقرة التل يليت فقفا روح

الذي  إٓ أطؿال الجانيحدث ٕقرباء الؿقت مـ أضرار لتخؾػفؿ طـ ذلؽ إن هل 

فؾذلؽ يطالب يف اإلصعام بنراقة الدم، ، دهؿبعد مقت وال يسعك إلضالل إوٓد

                                 

 (.019 ص) الشعبقة العؼائد يف إلقهقة (1)
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التل يختص اهلل هبا قال  بقـؿا هق مـ أطظؿ العبادات فالذبح هق أهؿ شلء يف إصعامف

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ} تعالك:

 .[261-262:إكعام سورة] {ې ې ې ۉ ۉ

مر ، فالذبح طؾك قرب الؿقت أو باسؿف أفؽؾ ذبح يجب أن يؽقن خالًصا هلل 

   اه .«محرم يف اإلسالم وهق شرك باهلل تبارك وتعالك ومـ أمقر الجاهؾقة

  بفا ُيتبرك التي أبار طـد الذبح( 21) 

 اطتؼاًدا أبار مـ كبقًرا طدًدا اإلسالمقة البؾدان بعض يف العامة بعض يعظؿ

 القٓية ذوي الصالحقـ مـ أو الجـة مـ بساكـقفا مباركة أو بذاهتا مباركة أهنا مـفؿ

 . غقاباتف يسؽـقن يـبقًطا ٕكػسفؿ اختاروا الذيـ

 بالد مـ متعددة ببؼاع مقجقدة أبار وهذه وأهؾفا الدكقا أصحاب طـ مبتعديـ

 . الؿسؾؿقـ

بؿديـة الخراب هتقي إلقف فػل الجزائر يـبع » :البسقوين السالم طبد الشقخ قال

ك مـ أجؾ أخذ حؿام جؿاطل، ثؿ ففـ يذهبـ هـاالاليت ركبفـ الجـ،  الـسقة أفئدة

تؼرًبا ٕهؾ  والسرج، ويذبحـ بعض الديؽة )السقداء( يشعؾـ هـالؽ الشؿقع

 ساكـقف مـ الجـ. الؿؽان

وأيًضا يف فؾسطقـ آبار يسؽـفا أولقاء مسؾؿقن وأخرى يسؽـفا قديسقن 

ـفا وطقـ البقرة التل يسؽالتل يسؽـفا القلل أبق العقـققـ  ففـالؽ طقـ ققـًا، كصارى
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وبقر الصحر التل يسؽـفا القلل شعقب وبئر أيقب التل يسؽـفا الـبل  أحؿد الشقخ 

 طؾك حد زطؿفؿ. صالحالتل يسؽـفا الشقخ  وبئر سـجؾأيقب 

 :ومـ طؼائد الـاس وطاداهتؿ التل يؿارسقهنا طـد هذه العققن

الشؿقع والزهقر والذبح لغقر لؾؿقاه مـ تؼديؿ هدايا لألرواح الحارسة  -0

 كؿا تؼدم. ٤اهلل

 ٓ تؼرتب مـ الـبع امرأة غقر صاهرة. -2

وأبار كؿا هق  تمدى صؾقات وأدطقة وتحرق بخقر طـد بعض القـابقع -3

 حال طـد كبع طقـ جػـا.

 بؿقاه بئر زمزم. -يف اطتؼادهؿ –تؿتزج مقاه حؿام الشػاء  -4

 تلتقفا طادهتا الشفرية. مريؿيتؾقن ماء بئر طقكة بسبب أن  -5

التل ألؼاه فقفا إخقاكف طؾك بعد  الصديؼ  يقسػ أيًضا بئرإردن  ويف

لؿ تزل هذه البئر . قال آصطخري وغقره: مؿا يؾل دمشؼ مـ صربيةأربعة فراسخ 

 مزاًرا لؾـاس يتربكقن هبا ويشربقن مـ مائفا.

أكف إذا بؽك صػؾ يمتك بؼطعة  ومـ تؼديس الؿاء يف طادات أهؾ إردن -6

بف بف ماء ويغسؾ الطػؾ خرز كـسة تقضع جؿقًعا يف وطاء  ؼد طثؿاكقةوقطعة ك ذهبقة
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ثالث  – العباس، وٓ يلس لؽرامة الخضر أبق ، وٓ كبسة: ٓ طؽسةمع ترديد 

 .(1)«-مرات

 إٓ بؿائفا يتربك الدكقا يف بئر هـالؽ لقس أكف بالتقاتر الؿسؾؿقـ لدى ومعؾقم

 . أطؾؿ واهلل...  طامة الؿسؾؿقـ لدى معؾقم هق كؿا زمزم بئر

  الـقل لحوريات الذبح( 23) 

وهـ يممـ بعض الـاس بحقريات الـقؾ  »:البسقوين السالم طبد الشقخ قال

حقـ يؼعـ يف حب رجؾ  -طؾك حد زطؿفؿ – بـات أخاذات لقس لجؿالفـ مثقؾ

إلك إبد تؿاًما، كؿا جاء يف  واجتذابف وإبؼائف معفـ يف إغرائف يجفدن أكػسفـ

الاليت تعرض  طـ أوديسققن وحقريات البحر الػاتـات ء وأساصقر الققكانإوديسا

الشؿالقة  والؿديرية –يف مصر  – إلك الؿاء، وترى كساء الجزيرة لف إلغقائف وإكزالف

الؼدرة طؾك اإلكجاب، وهـالؽ  تؿـح الـسقة يف حقريات الـقؾ مخؾققات خقالقة

ؾـقؾ يتؼرب هبا إلك ديؿ قرابقـ لأماكـ يتؿ فقفا غسؾ شعائري وتؼ حتك يقمـا هذا

 حقريات الـقؾ، كؿا تؼدم لفؿ الـذور وهل طادات وثـقة ٓ تؿت لإلسالم بصؾة

الؼدرة طؾك يمدوهنا طؾك اقتـاع كامؾ وإيؿان بلن حقريات يؿـحـ العروس العاقر 

                                 

 (.022  - 020 ص) الشعبقة العؼائد يف إلقهقة كتاب (1)
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ويستدررن الؾبـ يف ثديل  ويرطقـفا طـد الؿخاض والقٓدةالحبؾ واإلكجاب  

 .(1)«الـػساء... 

  الـقل جـة لدجري الذبح( 22)

 كتاب صاحب ذكر حقث  مصر، يف يقجد الشركل الخرايف العؿؾ وهذا

 ويققدون الشؿقع أن الـقبققـ ٓ يزالقن يؾؼقن الطعام»: الشعبقة العؼائد يف إلقهقة

والتفقب لدجري جـة الـقؾ حتك يقمـا هذا يف صؼقس زائدة تتؿ طـ اإلجالل 

تحؿل مـ أهؾ الـقبة أن )الدجري( أولئؽ كائـات خقرة  والخقف والرجاء ويعتؼد

ومؼابؾ ذلؽ يدفع  وتؼل مـ العؼؿيف الـقؾ،  وتحػظ إصػال مـ الغرق، إمراض

وغقرها يتقجف .. فػل الزواج والقٓدة والختان  بصقرة ثابتة ودائؿة لفا الطعام

غرض ويضعقن وربؿا تذبح ذبقحة لفذا الالـاس إلك الـقؾ حامؾقـ معفؿ الثريد، 

 الطعام يف شلٍء شبقف بالزورق مـ سعػ الـخقؾ مع شلء مـ الزيت وفتقؾ مـ الؼطـ

، وربؿا قذف وسط إغاين وآحتػآتويرتكقن هذا كؾف طؾك سطح الؿاء مشتعؾ 

ماء الـقؾ مـ  قؾقاًل  ويلخذونأو رمل بالعطقر والحـاء  يف الؿاء الطعام قذًفا بعضفؿ

 .(2)«العؼقؿالؿرأة  وكذاا تربكً الصبل لقؿسحقا جسد 

 

                                 

 (.022 ص)  الشعبقة العؼائد يف إلقهقة كتاب (1)
 (.60 ص) الشعبقة العؼائد يف إلقهقة (2)
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  الوطدة ذبقحة(26)

تعؿؾ يف بعض  –القطدة هل حػؾة كسائقة  »: البسقوين السالم طبد الشقخ قال

طؾك التضحقة  وغالًبا تستؿر ثالثة أيام يشتؿؾ الققم إول مـفا -بالد الؿسؾؿقـ

ف السامقة لشػاطتالتؿاًسا  -أحد أولقاء الجزائر العاصؿة -بؽبش لؾشقخ طبد الؼادر 

 حصقل الؿرجق مـفا. وهل تؿفقد لتحؼقؼ القطدة وتؿؾؼ يراد مـف

مؼابؾ كؾ كباش يضحل بؽبش واحد  ويف الققم الثاين يـحر ما بقـ ستة وطشرة

أصقات التام تام وهل صبؾة صغقرة كره يف آحتػال، ويتؿ ذلؽ طؾك جـل يرد ذ

مـ  التل يضحل بالخراف آستعؿال طـد قبائؾ أفريؼقا إلثارة تعطش الجـ شائعة

 أجؾفا.

تجسد إولقاء أصحاب  وبعد الظفر يؽقن الديقان حقث ستتؿ مشاهدة

 .(1)«الضريح

 د باب الربذ لألحجاز ّاألطجاز3ر
بداية قضقة طبادة إحجار حقث كاكت كتقجة طاصػة بعض أوٓد كاكت 

 »وحدثـل أبل وغقره: هشامتجاه أرض مؽة وآثارها، وقال ابـ   إسؿاطقؾ

لؿا سؽـ مؽة وولد هبا أوٓده فؽثروا حتك مؾئقا مؽة وكػقا   إسؿاطقؾإن 

مـ كان هبا مـ العؿالؼة ضاقت طؾقفؿ مؽة ووقعت بقـفؿ الحروب والعداوات، 

                                 

 (.000  - 001) السابؼ الؿصدر (1)
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وأخرج بعضفؿ بعضًا، فافسحقا يف البالد والتؿاس والؿعاش فؽان الذي حؿؾفؿ  

ضاطـ إٓ احتؿؾ معف حجرا طؾك طبادة إوثان والحجارة أكف كان ٓ يظعـ يف مؽة 

مـ أحجار الحرم تعظقًؿا لؾحرم وصبابة مؽة فحقثؿا حؾقا وضعقه وصافقا بف 

ثؿ طبد ما استحسـقا وكسقا ما كاكقا طؾقف كطقاففؿ بالبقت حًبا لؾبقت وصبابة بف، 

 .(1)«غقره فعبدوا إوثان إبراهقؿواستبدلقا بديـ 

اتخذ بقًتا، ومـفؿ مـ اتخذ ادة إصـام فؿـفؿ مـ واشتفرت العرب يف طب

، ومـ لؿ يؼدر طؾقف وٓ طؾك بـاء بقت كصب حجًرا أمام الحرم، وأما غقره مؿا صـًؿا

 فـزل سافر، إذا الرجؾ كان »:  ابـ الؼقؿاستحسـ ثؿ صاف بف كطقافف بالبقت، قال 

 ،لؼدره أثايف الثالثة وجعؾ ربًا، فاتخذه أحسـفا، إلك فـظر أحجار، أربعة أخذ مـزٓ

فؽاكقا يـحرون ويذبحقن طـدها  ذلؽ مثؾ فعؾ آخر مـزٓ كزل فنذا تركف، ارتحؾ فنذا

ويتؼربقن إلقفا، وكان الذي يػعؾقن مـ ذلؽ يف أسػارهؿ إكؿا هق لالقتداء مـفؿ هبا 

ق رجاء العطاردي: لؿا ُبعث يػعؾقن طـدها لصبابة هبا، ويف رواية أخرى: قال أب

ؿة الؽذاب فؾحؼـا بالـار. قال: كـا كعبد الحجر يف فسؿعـا بف لحؼـا بؿسقؾ الـبل

ًرا وهق أحسـ مـف كؾؼل ذلؽ وكلخذ، فنذا لؿ كجد حجًرا ، فنذا وجدكا حجالجاهؾقة

 .(2)«ثؿ جئـا بغـؿ فحؾبـفا طؾقف ثؿ صػـا بفجؿعـا حثقة مـ تراب 

                                 

 (.2/201الؼقؿ )إغاثة الؾفػان ٓبـ  (1)
 (.2/221الؾفػان )إغاثة  (2)
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 مـاديا فسؿعـا حجرا، كعقد الجاهؾقة يف كـا: الـفدى طثؿانوقال أبق » وقال:

 كؾ طؾك فخرجـا: قال ربا، فالتؿسقا هؾؽ، قد ربؽؿ إن الرحال، أهؾ يا: ادىيـ

 أو ربؽؿ، وجدكا قد إكا: يـادى بؿـاد كحـ إذا كطؾبف كذلؽ كحـ فبقـا وذلقل، صعب

 .(1)«الجزر طؾقف فـحركا حجر، فنذا شبفف،

 فقـزل الحجارة، يعبد مؿـ امرأ كـت » ة قال:طن طؿرو بن طبس ابن الؼقموذكر 

 ثالثة فقـصب أحجار، بلربعة فقليت مـفؿ، الرجؾ فقخرج إلف، معفؿ لقس حكال

 يرتحؾ أن قبؾ مـف أحسـ هق ما يجد لعؾف ثؿ يعبده، إلفا أحسـفا ويجعؾ لؼدره،

 .(2)«غقره ويلخذ فقرتكف،

 ٹ ٹ ٹ } تعالك:فؼد كاكت الحجارة تعبد مـ دون اهلل ويذبح لفا، قال 

 . [1:الؿائدة سورة] {ٹ

 الذي أيًضا طؾقؽؿ وحرم ، {ٹ ٹ ٹ ٹ } » :الطبري أبو جعػرقال 

 يف التل  { ما }طؾك ططًػا رْفٌع،  { ٹ ٹ }:ققلف يف {ٹ }والـ ُصب،  طؾك ذبح

 كاكت أكصاب جؿاطة الحجارة، مـ إوثان ،{ٹ }،  { ٿ ٺ ٺ } :ققلف

بقن الؿشركقن فؽان إرض، مـ الؿقضع يف تجؿع  ...بلصـام ولقست لفا، يؼرِّ

                                 

 (.2/220الؾفػان )إغاثة   (1)
 (.2/220الؾفػان )إغاثة   (2)
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 وهذه ويـؼش، يصَقر«الصـؿ» بلصـام، لقست{ٹ }:(1)ابن جريج قال

 فؽاكقا ، زاطةلخ ئةاثؿثال يؼقل مـ مـفؿ، (2)حجًرا وستقن ئةاثؿثال تـصب، حجارة

 طؾك وجعؾقه الؾحؿ وشَرحقا البقت مـ أقبؾ ما طؾك الدم كضحقا ذبحقا إذا

 بالدم، البقت يعظؿقن الجاهؾقة أهؾ كان اهلل، رسقل يا: الؿسؾؿقن فؼال .الحجارة

 ې ې ې} : اهلل فلكزل ذلؽ، يؽره لؿ  الـبل فؽلن! كعظؿف أن أحؼ   فـحـ

 ... [17:الحج سورة] { ائ ى ى

 ، الؽعبة حجارة حقل، قال: كان {ٹ ٹ ٹ ٹ }ققلف:  مجاهدقال 

لقهنا ؾقة،الجاه أهؾ طؾقفا يذبحكان   ...مـفا إلقفؿ أطجب بحجارة واشاء إذا ويبدِّ

                                 

هذا الحديث رواه ابـ أبل حاتؿ كؿا طـد ابـ كثقر يف سقرة الحج مـ صريؼ إبراهقؿ  تـبقه: (1)

بـ الؿختار الرازي قال أبق حاتؿ: )صالح الحديث(، وقال ابـ معقـ: )لقس بذاك(، وقال 

البخاري: )فقف كظر(، وقال أبق داود: ) ٓ بلس بف(، كؿا يف الؿقزان، فالرجؾ ضعقػ لتضعقػ 

البخاري وابـ معقـ، أما أبق حاتؿ فؽالمف لقس بتقثقؼ، وأبق داود يحتؿؾ أن يريد ) ٓ بلس بف يف 

تابعات(، ولفذا قال الحافظ يف التؼريب: )صدوق ضعقػ الحػظ(، يعـل: )أكف ٓ يتعؿد الؿ

الؽذب وإكؿا الخطل يجري طؾك لساكف(، وأيًضا ابـ جريج لؿ يدرك الصحابة فحديثف معضؾ 

 واهلل أطؾؿ.شديد الضعػ، 
 حقل الؽعبة.: يعـل طدة إكصاب التل كاكت  «حجًرا وستقن ثالثؿائة »ققلف:  (2)
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 الجاهؾقة أهؾ كان حجارة: {ٹ }و، {ٹ ٹ ٹ ٹ } :وقال قتادة

بـ مزاحؿ مثؾ ذلؽ  الضحاكوطـ  .ذلؽ طـ اهلل فـفك لفا، ويذبحقن يعبدوهنا،

 (1)«وكذا قال ابـ طباس

 بف أهؾ ام جـس مـ هق الـصب طؾك ذبح ما» قال محؿد رشقد رضا يف تػسقره:

 فؿا مـف، أخص ولؽـف - تعالك - اهلل لغقر العبادة بؼصد يذبح إكف حقث مـ اهلل، لغقر

 طؾك ذبح وما الـصب، وطـ طـف بعقدا إصـام مـ لصـؿ يؽقن قد اهلل لغقر بف أهؾ

 .(2)«طؾقفا لحؿف ويـشر طـدها أو الحجارة تؾؽ طؾك يذبح أن بد ٓ الـصب

، فعرف تجاه هذه الؿعبقدات طتؼادات الجاهؾقةا ففذه أمثؾة دالة طؾك سذاجة

تلثقر الحجارة طؾك طؼائد الـاس، وٓ زالت هذه العؼقدة مستؿرة فقؿا  مـ هذه مدى

 إمة. دخقل الخرافات والبدع يف أوساط وبعد بعد طصر الجاهؾقة

طـ الحجارة التل (087)ص  طجائب الؿخؾققاتوإلقؽ ما ذكره صاحب 

وأثرها طؾك الـاس، ولؽؾ حجرة مـفا كػعفا الؿزطقم  ،يف بركتفا اطتؼد الـاس

 فؿـفا طؾك سبقؾ الؿثال فؼط وهل كثقرة: كؿا يؼقل أحقاًكا وفائدتف الؿجرية

يسؽـ يف وزطؿقا أكف إذا طؾؼ مـ يشتؽل وجع الضرس  حجر البؾور: -2

 الحال.

                                 

 (.519 – 9/517( )3تػسقر الطربي )الؿائدة: (1)
 (.6/047الؿـار )تػسقر  (2)
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وإذا وضع بقـ ققم ٓ طؾؿ قالقا إن الـظر إلقف يقرث الفؿ، حجر الجزع:  -2 

 ، وإذا طؾؼ طؾك الؿرأة سفؾ وٓدهتا.تؼع بقـفؿ طداوة شديدة فؿ بفل

 .مـ شده طؾك ضفره ثقرة شفقة الجؿاع والققاعحجر الباءة:  -1

 إذا استصحبف إكسان يركب البحر أمـ مـ الغرق. حجر البحر: -3

 .إذا طؾؼ طؾك شجرة أثؿرت ويـػع مـ الصرعحجر الؼؿر:  -2

 ؿاء تتغقؿ السؿاء وتؿطر ربؿا يؼع الثؾج والربد.إذا وضع يف ال حجر الؿطر: -6

 .مـ لبس شقًئا مـف أمـ مـ العقـ حجر سقج: -7

 .زال طـف الغؿ والحزن إذا تختؿ بف اإلكسانحجر رقوس:  -8

 إذا وضع يف مؽان بطؾ طـف السحر وهربت الشقاصقـ.حجر مغـاصقس:  -9

 تتبع الشقاصقـ حامؾف ويعؾؿقكف ما يريد. حجر مراد: -28

 ولؿ يحاجف أحد. اهـمـ استصحبف لؿ يغؾبف يف الحرب أحد  حجر يش : -22

 أهنا مجربة وأكف كافعة وصػات لؽؾ شلٍء يزطؿ الؽذبة وهؽذا صقدلقة كامؾة

خصائص  وهل كؾفا تؾغل إسباب، وتعؾؼ الؼؾقب بالحجارة التل تؾصؼ هبا

وتجؾب الـصر ، سد، وتدفع الشر والحألقهقة: ٕهنا تـزل الؿطر وتـطؼ بالحؽؿة

 ، فؾؿاذا التقحقد؟وتشػل مـ الؿرضوتزيؾ الفؿ والغؿ،  ،وتؾؼل الحجة، والغؾبة

وقد يؼال: إن ، إلك اهلل رب العالؿقـ إذا كاكت الحجارة تػعؾ هذا كؾف ولؿاذا الؾجقء

حتك فلققل: إن كثقر مـفا ٓ يزال معظًؿا تعظؿ أما أن فال!!  هذه الحجارة كاكت

مستدفعقـ وخصقرهؿ،  يشدوكف طؾك ضفقرهؿ  يزال كثقٌر مـ العقاموٓ، يقمـا هذا
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فال يزال ، مستجؾبقـ بف ما يريد لفؿ إبؾقس الؾعقـ كؿا تؼدمبف ما يريدون دفعف، 

التل  تعؾؼ ومـ الخرز وإحجار الؿؾح وإصداف والؼطع الؿالقة الؿعدكقة

ويـذر،  م بؾ ويذبح لفايستعؿؾ إلك القق ، وٓ يزال بعضفااستعؿؾت يف طفقد مختؾػة

 .٤ودطاؤها مـ دون اهلل  ويتؽؾؿ معفا ويؿسح هبا

طن ذل  جواًبا طؾى سمال مؿا يدل طؾى وجود  ووقد تؽؾؿ  الؾحـة الدائؿة

 شرك، ومـاجاتف ودطاؤه الحجر إلك الحديث» فؼال :كؾه يف هذا العصر  ذل 

 وتصديؼفؿ لؽفانوا الؿـجؿقـ إلك والذهاب شرك إلقف الطعام وتؼديؿ لف والذبح

 يؼؾع أن ذاك مـ شلء يف وقع مـ وطؾك أكرب، شرك الغقب شمون مـ بف يخربون فقؿا

 باهلل إٓ يستغقث وٓ يدطق فال التقحقد لف ويخؾص سبحاكف اهلل إلك يتقب وأن طـف،

 .(1)«... إلخ إلقف إٓ مؾجل وٓ مالذ ٓ أكف ويعتؼد اهلل إٓ يرجق وٓ

مقجقد يف طصركا هذا،  بإحجار والذبح لفا آطتؼادطؾك أن  ففذا أكرب برهان

 كسلل اهلل السالمة والعافقة مـ الشرك باهلل.

 الربذ لظجسٗ ٓقرفَا البخس د2ر
ض طقام الـاس وهذا الذبح طـد بع» بن حجر آل بوصي : أحؿدقال الشقخ 

خاصة أصحاب السقاحؾ، فتجدهؿ أكف إذا قذف البحر بشجرة أو حطبة كبقرة 

ؽان كظقػ، وركزوا طؾقفا إطالم، وقالقا: إن هذا مـ إولقاء، والؽؾ يف م أخذوها

                                 

 (.0/626الدائؿة )فتاوى الؾجـة  (1)
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وهذا العؿؾ الؿـؽر يـادى طؾك فاطؾف بالجفؾ الؿطبؼ، وحتك يـذر لف ويتقسؾ بف،  

بؾ  كؾ حطبة أو شجرة يؼذففا البحر: طباد إصـام والرباهؿة والبقذية ٓ تعظؿ

والدطقة الصالحة يف  ار الحسـةمـ كان صالًحا وكان لف أث يعظؿقن بزطؿفؿ

شرك باهلل ٕكف لغقر  فالـذر لتؾؽ الحطبة التل سؿقها ولًقامجتؿعف كبقذا وأضرابف، 

 .(1)«اهلل

 باب الربذ لللْكب د5ر
الؽقاكب خؾؼ مـ خؾؼ اهلل تعالك الدالة طؾك طظؿتف وقدرتف، وخؾؼفا اهلل 

 الصافات: لك يف كتابف يف سقرةتعالك لحؽؿ كثقرة يعؾؿفا تعالك مـفا ما أخرب اهلل تعا

-6:الصافات سورة] {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}

 ٺ ٺ ٺ ڀ} لؾشقاصقـ، وقال تعالك:، فجعؾفا زيـة لؾسؿاء ورجقًما [7

 .[26:ـحلال سورة] {ٿ ٺ

 ولسـا يف صدد ذكر ذلؽ. والتل لؿ كعؾؿفا وغقر ذلؽ مـ الحؽؿ التل كعؾؿفا

ولؽـ الشقطان مسخ طؼقل بعض البشرية فعبدت هذا الؿخؾقق واتخذتف إلًفا 

حتك  مـ كذور وذبح وغقر ذلؽ مـ العبادات فصرفقا لفا العبادة ٤مـ دون اهلل 

 فقف.اطتؼدوا فقفا أهنا الؿدبرات لفذا الؽقن بؿا 

                                 

 (.298 -294تحذير الؿسؾؿقـ مـ آبتداع والبدع يف الديـ ) (1)
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 قالقا » :، قال الجوزي بناومن طجائ  طبادة الؽواك  ما ذكره 

 والؼؿر وططارد والزهرة والشؿس والؿريخ والؿشرتي زحؾ وهل السبعة الؽقاكب

 إصـام لفا وكصبقا إطؾك الؿأل أمر طـ تصدر وهل العالؿ لفذا الؿدبرات هل

 جسؿا لزحؾ فجعؾقا الحققان مـ يشبفف ما مـفا واحد لؽؾ وقربقا صقرهتا طؾك

 وفققف محػقر تحتف بقت إلك بف يمتك حسـ بثقر إلقف يؼرب أطؿك أكؽ مـ طظقؿا

 طؾك ويؿشل البقت يدخؾ حتك الثقر فقضرب الحػرة تؾؽ طؾك حديد مـ الدرابزيـ

 حتك الـار تحتف تققد ثؿ هـاك ويداه رجاله فتغقص الحديد مـ الدرابزيـ ذلؽ

 الذي الشر طؾك الؿطبقع إطؿك اإللف أيفا أكت دسمؼ الؿؼربقن لف ويؼقل يحرتق

 الخبقثة أرواحؽ وشر شرك وأكػـا مـا فتؼبؾ يشبفؽ ما لؽ قربـا خقرا يػعؾ ٓ

 لألصـام السدكة لقطلها جارية يشرتون أهنؿ وذلؽ صػال صبقا لؾؿشرتي ويؼربقن

 امأي ثؿاكقة ابـ يدها طؾك والصبل هبا ويلتقن تضع حتك وترتك فتحؿؾ السبعة

 ٓ الذي الخقر الرب أيفا لف فقؼقلقن أمف يد طؾك يبؽل وهق واإلبر بالؿسؾ فقـخسقكف

 وأرزقـا قرباكـا فتؼبؾ الطبقعة يف يجاكسؽ الشر يعرف لؿ مـ لؽ قربـا قد الشر يعرف

 الرأس أبقض (1)أكؿش أشؼر رجال لؾؿريخ ويؼربقن الخقرة أرواحؽ وخقر خقرك

 قعر يف أوتاد إلك قققده ويشدون طظقؿ حقض يف فقدخؾقن بف يلتقن الشؼرة مـ

 ويخؾطقن حؾؼف إلك فقف قائؿا الرجؾ يبؼك حتك زيتا الحقض ويؿألون الحقض

                                 

 كؼط بقض وسقد.الـؿش بػتحتقـ  (1)



 70 أحكام الذبائح غري املشروعة   

 أن بعد الحقل طؾقف دار إذا حتك لؾحؿ والؿعػـة لؾعصب الؿؼقية إدوية بالزيت 

 جؾده مـ طصبف فؿؾخقا رأسف طؾك قبضقا والجؾد لؾحؿ الؿعػـة بإغذية يغذى

 أيفا :فؼالقا الؿريخ صقرة طؾك هق الذي صـؿفؿ إلك بف وأتقا رأسف حتت ولػقه

 وشر شرك واكػـا قرباكـا فتؼبؾ يشبفؽ ما إلقؽ قربـا والجقائح الػتـ ذو الشرير اإللف

 .الشريرة الخبقثة أرواحؽ

 تؾؽ يصقبفؿ ما بعؾؿ وتؽؾؿفؿ أيام سبعة الحقاة فقف تبؼك الرأس أن ويزطؿقن

 لؾؿشرتي ولدها قتؾقا التل الؿرأة تؾؽ لؾشؿس يؼربقنو وشر خقر مـ السـة

 قربـا الـقراكقة ألفة أيتفا أكت مفؾؾة مسبحة ويؼقلقن الشؿس بصقرة ويطقفقن

 لؾزهرة ويؼربقن شرك مـ وأطقذيـا خقرك مـ وارزققـا قرباكـا فتؼبؾل يشبفؽ ما إلقؽ

 أتقـاك الؿاجـة ألفة أيتفا حقلفا ويـادون يديفا بقـ يؼدمقهنا ماجـة شؿطاء طجقزا

 يلتقن ثؿ مـا فتؼبؾقفا كظرفؽ وضرفف كؿجاكتؽ ومجاكتف كبقاضؽ بقاضف بؼربان

 رمادها فقحثقن تحرتق أن إلك الـار فقف ويضرمقن العجقز حقل فقجعؾقكف بالحطب

 الصـؿ. وجف يف

 يػعؾقن وكذلؽ بحقؾة بف يلتقن متلدبا كاتبا حاسبا أسؿر شابا لعطارد ويؼربقن 

 فقؼدمقن إلسـة وتخرس العؼؾ تزيؾ أدوية ويسؼقهنؿ ويبـجقهنؿ يخدطقهنؿ بالؽؾ

 ضريػ بشخص أتقـاك الظريػ الرب أيفا ويؼقلقن ططارد صـؿ إلك الشاب هذا

 خشبات أربع طؾك ويجعؾ ويربع كصػقـ الشاب يـشر ثؿ مـا فتؼبؾ اهتديـا وبطبعؽ
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 يف رماده ويحثقن فامع الربع ويحرتق تحرتق حتك الـار خشبة كؾ ويضرم حقلف

 وجفف.

 وخػقػ ألفة بريد يا لف ويؼقلقن القجف كبقر آدم رجال لؾؼؿر ويؼربقن 

 .(1)«العؾقية آجرام

يف هذه إيام والتؼرب إلقفا  هل طبادة الؽوك  موجودة :وقد يؼول قائل

 من العبادات؟ بالذبح

 كعؿ، بؾ مؿـ يدطل اإلسالم. فالجواب:

 ظفريُ  مؿـ الققم الؿشركقـ الصابئة مـ أن » :  ؿقةابن تققال شقخ اإلسالم 

 .ويذبح ويـحر لفا ويسجد بحقائجف، يخاصبفا أكف ويزطؿ الؽقاكب، ويعظؿ اإلسالم

 الصابئة ومـ الؿشركقـ، مذهب يف اإلسالم إلك الؿـتسبقـ بعض صـػ وقد

 مـ دكققية، مؼاصد إلك زطؿقا ،بذلؽ تقسالً  الؽقاكب، طبادة يف كتبًا والرباهؿة

: مؾقكفؿ الذيـ الؽـعاكققن طؾقف كان الذي السحر مـ وهل وغقرها، الرئاسة

 وإخالص بالحـػقة، طؾقف وسالمف اهلل صؾقات الخؾقؾ اهلل بعث الذيـ الـؿاردة،

 .(2)«الؿشركقـ همٓء إلك  هلل كؾف الديـ

                                 

 (.5/52إبؾقس )تؾبقس   (1)
 (.0/095الؿستؼقؿ )اقتضاء الصراط  (2)
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 ففق قال وإن لحرم، -إلقف بف متؼربا اهلل لغقر ذبح فؾق... » وقال يف موضع آخر: 

 الؽقاكب، إلك يتؼربقن قد الذيـ إمة هذه مـافؼل مـ صائػة يػعؾف قد كؿا اهلل، باسؿ

 لؽـ بحال، ذبقحتفؿ تباح ٓ مرتديـ همٓء كان وإن ذلؽ، وكحق والبخقر بالذبح

، الثاين: أهنا ذبقحة مرتد : إول: أكف مؿا أهؾ بف لغقر اهللماكعان الذبقحة يف يجتؿع

...»(1). 

وهو من  -معؾًؼا طؾى كالم شقخ اإلسالم –الػؼي  حؿد بن حامدقال الشقخ م

، وكحقها والتعاويذ والتؿائؿ الحجب يؽتبقن الذيـ وهؿ » : العؾؿاء الؿعاصرين 

 ويذبحقن والساطات، إيام مـ غقره أو كذا ساطة يف السبت يقم هبا يتحرون فنهنؿ

 البالد يف وهؿ، ذاك وكحق كذا مـزلة يف الػالين الؽقكب كزول طـد ويبخرون

 أهنؿ مع، والتؼقى الصالح فقفؿ العامة ويعتؼد ،- اهلل كثرهؿ ٓ - كثقر اإلسالمقة

 آيات ومتخذون والحجب، التؿائؿ هبذه بدجؾفؿ لؾعؼقل مػسدون مرتدون مشركقن

 وإكا هلل وإكا! اإلسالم غربة أشد ما هلل فقا. اهلل لغقر الؿـاسؽ هبذه ومتؼربقن، هزوا اهلل

 (2)«راجعقن إلقف

بالؼرابقـ ٓ  فعرف مـ هذا يا أمة اإلسالم أن طبادة الؽقاكب والتؼرب إلقفا

 زال مستؿر يف هذه إمة إلك وقتـا أن وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل.

                                 

 (.2/566الؿستؼقؿ )اقتضاء الصراط   (1)
 (.057الؿجقد )ص راجع حاشقة فتح  (2)
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 (1)باب الربذ الشيْٖ لبعض اجلبال املطل٘ علٙ بعض القسٚ د6ر
ا إذا لؿ تذبح أهن بعض الؼرى القؿـقة التل يطؾ طؾقفا بعض الجبال تعتؼد

 لؾجبؾ الؿطؾ طؾقفا أكف يسؼط طؾقفا.

مـ  لفالقس  ٕن الجبؾ خؾؼ مـ خؾؼ اهلل، ملمقرة بلمر اهللوهذا اطتؼاد باصؾ 

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ} قال تعالك:إمر شلء وإكؿا إمر كؾف بقد اهلل تعالك، 

 . [82:يس سورة] {ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 وديـفؿ. طـ سبقؾ رهبؿولؽـ الشقطان تالطب بعؼقل كثقر مـ الـاس فلضؾفؿ 

أن  فقخقؾ لفؿ الشقطان قبقحة مستؿرة طـد بعض طقام الـاس وهذا الذبح طادة

، مـ الدهر طؾقفؿ يقًما سقسؼط لؿ يذبح لفؿ كؾ سـة إذاطؾقفؿ  هذا الجبؾ الؿطؾ

 فقذهب كؾ مـ يف الؼريةأو غقرها،  بشراء بؼرة أو جؿاًل  كؾ سـة يف يـذرون فـجدهؿ

الذبقحة ثؿ ويبدأو بـحر حتك يصؾقا إلك طرق الجبؾ والؽبار مـ الرجال الصغار 

والتؼرب لغقره كػقا  ٤باهلل  أهنؿ هبذا الشرك ويرجعقن ويف كظرهؿ يرتكقهنا هـاك

يف الديـ وإلك أيـ قد بؾغ سؼقط الجبؾ طـفؿ فقا هلل لؾؿسؾؿقـ ما هذا الػقاقر 

 تالطب الشقطان بعؼقل بعض الؿسؾؿقـ.

حتك ٓ يؼعقا  ويرجعقا إلك طؾؿائفؿ فعؾك الؿسؾؿقـ أن يتػؼفقا يف أمقر ديـفؿ

 التل ما أكزل اهلل هبا مـ سؾطان. يف مثؾ هذه الشركقات والبدع

                                 

 القصابل. القهاب( لؾشقخ محؿد بـ طبد 028الؼقل الؿػقد )ص  (1)
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 باب الربذ لللعب٘ د7ر 
ـد اهلل وطـد الؿسؾؿقـ ولؽـ الؽعبة بقت اهلل وقبؾة الؿسؾؿقـ ولفا حرمتفا ط

ومـ هذه البدع والؿـؽرات التل ما كثقرة طـدها، طباد إحجار والؼبقر ابتدطقا بدًطا 

، فؼد قال الؼباين وهق أحد أئؿة الؼبقرية: أكزل اهلل هبا مـ سؾطان: بدطة الذبح لؾؽعبة

 .(1)«فنن الذبح لؾؽعبة، لؽقهنا بقت اهلل جاز»

فنن التؼرب لذات الؽعبة بالذبح داخؾ يف لؼبقر، ففذا جفؾ وشرك مـ طباد ا

ـَ » وهق شرك باهلل وصاحبف مؾعقن كؿا يف الحديث:  الذبح لغقر اهلل ـْ  اهللُ  َلَع  َذَبَح  َم

 .(2)«اهلل لَِغْقرِ 

 لؿحؿد مسؾؿ ذبقحة تحؾ وٓ» (:29/81) قال صاح  شرح البفجة الوردية

 لذلؽ ذبح إن بؾ اهلل لغقر بف أهؾ امؿ ٕكف : اهلل سقى مؿا غقرهؿا أو لؾؽعبة أو 

 .«لذلؽ سجد لق كؿا كػر وطبادة تعظقؿا

ٓ تحؾ ذبقحة  »(:38/336وقال صاح  تحػة الؿحتاج يف شرح الؿـفاج )

لؿحؿد، أو لؾؽعبة أي: إن ذبح لذلؽ تعظقًؿا وطبادة  مسؾؿكتابل لؾؿسقح، وٓ 

 .«كػر

 أن الذبقحة يحرم امؿ أصحابـا وجعؾ » الؿؽي يف الزواجر: ابن حجرقال و

 طرف إن محؿد أو الثاين اسؿ بجر اهلل رسقل محؿد أو محؿد واسؿ اهلل باسؿ يؼقل

                                 

 (.3/0545الحـػقة )راجع جفقد طؾؿاء  (1)
 . وإضرحة الؼبقر تؼديس يف مؼدمة باب يف تخريجف تؼدم  (2)
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 ومسؾؿ لعقسك، أو لؿقسك أو لصؾقب أو لؽـقسة كتابل يذبح أن أو يظفر، فقؿا الـحق

 الؿذبقح يحرم كؾف ففذا لؾجـ، أو غقره أو لسؾطان تؼربا أو لؿحؿد أو لؾؽعبة

 .(1)«كبقرة وهق

  الربذ للسسْل  د8ر
كبقاء وسقد إولققـ وأخريـ: أفضؾ إ أن كبقـا محؿد  مسؾؿٓ يشؽ 

ذلؽ أن اهلل تعالك أختاره مـ بقـ سائر خؾؼف، واصطػاه مـ البشر كؾفؿ، لقؽقن 

، وهذا فضؾ اهلل  آدمطؾقفؿ الصالة والسالم وسقد ولد أفضؾ أكبقائف ورسؾف 

 تبارك وتعالك يمتقف مـ يشاء.

 رسقل سؿعت: يؼقل إسؼع، بـ واثؾة  طـ مسؾؿا يدل طؾك هذا ما رواه ومؿ

ـْ  ِكـَاَكةَ  اْصَطَػك اهللَ  إِنَ : »يؼقل اهلل ـْ  ُقَرْيًشا َواْصَطَػك إِْسَؿاِطقَؾ، َوَلدِ  مِ ـَاَكَة، مِ  ِك

ـْ  َواْصَطَػك ـْ  َواْصَطَػاكِل َهاِشٍؿ، َبـِل ُقَرْيشٍ  مِ  .(2)«َهاِشؿٍ  َبـِل مِ

 اْلِؼَقاَمِة، َيْقمَ  آَدمَ  َوَلدِ  َسقِّدُ  َأَكا» : اهلل رسقل قال: قال ، هريرة أبلوطـ 

ـْ  َوَأَوُل   .(3)«ُمَشَػعٍ  َوَأَوُل  َشافِعٍ  َوَأَوُل  اْلَؼْبُر، َطـْفُ  َيـَْشؼ   َم

                                 

 (.2/53الؽبائر )الزواجر طـ اقرتاف  (1)
(، 5897أخرجف مسؾؿ يف صحقحف كتاب الػضائؾ باب فضؾ كسب الـبل ن رقؿ الحديث ) (2)

 (.3615الحديث )وأخرجف الرتمذي يف كتاب الؿـاقب باب فضائؾ الـبل ن رقؿ 
 (.4/782) مسؾؿرواه  (3)
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 مع« الؼقامة يقم»: سؾؿ و طؾقف اهلل صؾك ققلف وأما » :  الـوويقال اإلمام  

 أحد لؽؾ سمدده يظفر الؼقامة يقم يف أن التؼققد فسبب وأخرة قاالدك يف سقدهؿ أكف

 الؽػار مؾقك فقفا ذلؽ كازطف فؼد الدكقا بخالف وكحقه معاكد وٓ مـاع يبؼك وٓ

 .(1)«الؿشركقـ وزطؿاء

أكعؿ اهلل تعالك طؾقف هبا يف الدكقا فضائؾ طظقؿة ومزايا كريؿة  ولـبقـا محؿد 

، فضائؾف وشؿائؾف  اًل وبركة، ولقس هذا محؾ بسطوأخرة، فزادتف شرًفا وفض

 فؼد ُألػت فقفا الؽتب الؽثقرة.

ـَ  الـََصاَرى َأْصَرْت  َكَؿا ُتْطُروكِل، َٓ »: ومع هذا كؾف هق الؼائؾ   َمْرَيَؿ، اْب

، َطْبدُ  َفُؼقُلقا َطْبُدُه، َأَكا َفنَِكَؿا
ِ
 .(2)«َوَرُسقُلفُ  اهلل

حتك رفعقه فقق مـزلتف التل أططاه اهلل  قا فقف غالولؽـ الصقفقة والرافضة 

، حتك ابتدطقا تؽؾؿ الؿقالد التل ما أكزل اهلل هبا مـ  إياه، مدطقـ بذلؽ محبتف

 سؾطان، والتل يؼام فقفا البدع والخرافات بؾ والشرك باهلل تعالك.

فتجدوهنؿ يؼرؤون الؿقلد الؿبتدع  » قال الشقخ طبد الل بن سعدي الغامدي :

 .ويذبحقن لؾرسقل  تل حشقه الشرك والؽذب طؾك اهلل وطؾك الرسقل ال

                                 

 (.05/37) مسؾؿشرح الـقوي طؾك  (1)
 . طؿر( طـ 3445أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
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مرحًبا بـقر طقـل مرحًبا، مرحًبا جد »قائؾقـ: ويف أثـاء قراءتف يؼقمقن صًػا 

يدخؾ  -وهل وقت الؼقام – إن يف تؾؽ الؾحظة: ويبخرون قائؾقـ «مرحًبا الحسقـ

 .(1)«مـ حقث ٓ يروكف طؾقفؿ الرسقل 

ـَ  الـََصاَرى َأْصَرْت  َكَؿا ُتْطُروكِل، َٓ »: ل الـبل وهذا مخالػ لؼق  َمْرَيَؿ، اْب

، َطْبدُ  َفُؼقُلقا َطْبُدُه، َأَكا َفنَِكَؿا
ِ
َفا َيا»، وحديث: (2)«َوَرُسقُلفُ  اهلل  َتْرَفُعقكِل َٓ  ، الـَاُس  َأي 

 .(3)«َكبِقًّا َتِخَذكِليَ  َأنْ  َقْبَؾ  َطْبًدا اَتَخَذكِل اهللَ  َفنِنَ  ، ِقْدِري َفْقَق 

فنن الذبح لؾؽعبة أو لؾرسؾ  »يدطك الؼباين: وقال أحد طباد الؼبقر وأئؿتفؿ 

 .(4)«تعظقًؿا لؽقهنا بقت اهلل أو لؽقهنؿ رسؾ اهلل جاز

وأيًضا بوب السؿـودي الؿـصوري الؿصري أحد أئؿة الؼبورية الؿتوىف 

ثؿ  «الـذر والذبح لألكبقاء والصالحقـالباب التاسع يف الؽالم طؾك  »، قائاًل:(هل126)

 ذكر ما هق دطقة ساخرة إلك القثـقة.

 

                                 

 (.20السؾػقة )ص احات اإليض (1)
 . طؿر(طـ 3260أخرجف البخاري يف صحقحف) (2)
(، وهق يف السؾسؾة الصحقحة لأللباين برقؿ 4825( )3/096يف الؿستدرك ) الحاكؿرواه  (3)

 (.2889( )3/028(، وأخرجف الطرباين يف الؽبقر )2551)
 (.31الخطاب )فصؾ  (4)
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     الؿبحث الثالث  » :وقال محؿد الػؼي أحد غالة الؼبورية الوثـقة يف هذا العصر  

 .(1)«يف الـذور، الـذر لألكبقاء وإولقاء وغقرهؿ مـ الؼرب التل يدطق إلقفا الديـ

أو أحد مـ إكبقاء يعترب  الذبح لؾـبل شركقة، فنن وهذا دطقة وثـقة خرافقة 

 . ٤كػًرا باهلل 

 ذبح إذا الؿسؾؿ إن» :"الروض" صاحب وقال » :  الشوكاينقال اإلمام 

 الرسؾ لسقد الذبح كان وإذا الشافعقة، أئؿة مـ الؼائؾ وهذا اهـ ،« كػر  لؾـبل

 .(2)«إمقات؟ لسائر الذبح فؽقػ طـده: كػرا 

، فلجاب   دائؿة أيدها الل طن الذبح يف مولد الرسول وقد سلؾ  الؾجـة ال

 مسابؼات وطؼد  الـبل مقلد لقؾة يف احتػال إقامة الؿؿـقطة البدع إن مـ » بؼولفا:

 الـبل ٕن الؿـاسبة: هبذه  الـبل طـ محاضرات وإلؼاء خرفان وذبح فقفا قرآكقة

 طـف يثبت ولؿ تعالك، اهلل بشرع وأطرف بف يؽرم أن يـبغل وما كػسف بؼدر أطرف 

 طؾقفؿ وسالمف اهلل صؾقات السابؼقـ إخقاكف مـ كبل بؿقلد وٓ بؿقلده احتػؾ أكف

ـْ »: قال أكف طـف ثبت وقد ، صحابتف مـ أحد بؿقلد وٓ أجؿعقـ  فِل َأْحَدَث  َم

 .(3)«َردٌ  َفُفقَ  مِـْفُ  َلْقَس  َما َهَذا َأْمِرَكا

                                 

 (.0547 – 3/0545طؼائد الؼبقرية ) راجع كتاب جفقد طؾؿاء الحـػقة يف إبطال (1)
 (.22الـضقد )الدر  (2)
 . طائشةحديث متػؼ طؾقف مـ  (3)
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ـْ » : رواية ويف  .(2)«التقفقؼ وباهلل (1)«َردٌ  َفُفقَ  َأْمُرَكا َطَؾْقفِ  ْقَس لَ  َطَؿاًل  َطِؿَؾ  َم

يف لؾرسقل ففذا شرك أكرب وإذا ذبح فعؾؿ مؿا تؼدم أن الذبح إذا كان تؼرًبا  

مـ وسائؾ  الؿقلد فؼط مـ باب الػرح والسرور، ففذا مـ البدع التل هل وسقؾة

 ، واهلل الؿقفؼ.باهلل  الشرك

   للخضس باب الربذ د9ر
 أن ومعؾقم» فلجاب بؼوله: طن الذبح لؾخضر   ابن بازلل اإلمام س

 إكبقاء مـ وغقره لؾخضر الذبح أما والفدايا، كالضحايا وقت أي يف طبادة هلل الذبح

 بف شرك لغقره وصرفف ،٤ لف طبادة هلل الذبح ٕن :٤ باهلل وشرك فؿـؽر وإولقاء

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ} :سبحاكف اهلل لؼقل سبحاكف:

 : سبحاكف وققلف، [261-262:إكعام سورة] {ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

 الـبل ولؼقل, [2-2:الؽوثر سورة] {ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ}

ـَ »  : ـْ  اهللُ  َلَع  طؾل حديث مـ صحقحف يف مسؾؿ خرجفأ «اهلل لَِغْقرِ  َبَح ذَ  َم

(3)، الـاس مـ لغقرهؿ وٓ لؾحسقـ وٓ لؾبدوي وٓ لؾخضر الذبح يجقز فال 

                                 

 . طائشةحديث متػؼ طؾقف مـ  (1)
 (.5723الػتقى)فتاوى الؾجـة الدائؿة رقؿ  (2)
 الؼبقر وإضرحة.تؼدم تخريجف أول باب مؼدمة يف تؼديس  (3)
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 وحده هلل يؽقن بالذبائح والتؼرب وحده، هلل الذبح بؾ لؾجـ، وٓ لألصـام وٓ 

 .تؼدم كؿا والفدايا كالضحايا وتعالك: سبحاكف

 شلء صرف وٓ لفؿ، الذبح يجقز فال الـاس مـ وغقره  الخضر أما 

 مـ هذا كؾ ولدك لقشػقا أو لؽ لقشػعقا بالذبائح إلقفؿ فالتػرب لفؿ، العبادة مـ

 أكرب، شرك كؾف والؽقاكب والجـ لألصـام الذبح وهؽذا باهلل، والعقاذ إكرب الشرك

 هلل ذبحال يؽقن حتك بذلؽ والتـاصح برتكف، والتقاصل كؾف ذلؽ مـ الحذر فقجب

 ڱ ڱ ڳ ڳ} :٤ لؼقلف العبادات وسائر وحده لف الصالة تجب كؿا وحده

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ} :سبحاكف وققلف، [2]سورة البقـة: { ڻ ں ں ڱ ڱ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ٿ ٿ} :سبحاكف وققلف،[21]سورة اإلسراء: {ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 .(1)«كثقرة الؿعـك هذا يف وأيات، [2]سورة الػاتحة: {ٹ ٿ ٿ

 باب الربذ لبٔت األسسٗ د91ر
ؿظاهر الؿـحرفة مـ ال» قال صاح  كتاب مظاهر آكحراف يف توحقد العبادة:

والؿخالػة لؾديـ اإلسالمل والتؼالقد العؿقاء هل تؾؽ البققت الصغار الؿعروفة 

باسؿ )بقسابقا( التل يبـقفا الؿشركقن يف مـازلفؿ بجاكب بققهتؿ، وأغؾب الـاس يف 

ويسؿقكف إلف إسرة يؼقم رب إسرة خاًصا، يعتؼدون أن لؽؾ أسرة إلًفا  أوغـدا

                                 

 (.328 – 5/327راجع مجؿقع فتاوى ومؼآت ابـ باز ) (1)
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لفذا اإللف، وهق طـد الـصارى أمر ضاهري يـسبقهنا كقػؿا وأيـؿا ببـاء بقت أو أكثر 

بعض الؿسؾؿقـ الذيـ لؿ يزالقا يؼؾدون فعؾ إجداد ، أما بلطداد كبقرة أحقاًكاشاءوا 

والبعض خػقة خقًفا مـ إصالع الـاس طؾقف، فنهنؿ يبـقهنا خؾػ بققهتؿ أو يف أماكـ 

وأحقاًكا يطؾؼقن طؾقفا قست بققت آلفة، يبـقهنا بحجؿ أكرب لتؿقيف طؾك غقره أهنا ل

وكؾ ذلؽ كػاق مـفؿ مـ إصالق أهنا ٔلفة إسرة،  اسؿ بققت أزواج إجداد تحػًظا

أهنؿ مـفؿ ويعامؾقهؿ معامؾة إسالمقة طؾك ضقء  لقحسبفؿ الؿسؾؿقن الؿستؼقؿقن

والحؼ أن مققلفؿ مع تؾؽ ألفة يحرتمقهنا ويخافقن مـفا، ومـ مظاهر ذلؽ، 

أهنؿ ٓ يؼدمقن طؾك  -كؿا يزطؿقن –امفؿ لتؾؽ البققت  وما فقفا مـ آلفة احرت

 ًٓ لؾتربك، ويف أيام الحصاد ٓ يلكؾقن مـ الطعام  شلء إٓ ويذهبقن إلقفا أو

إسرة، فػل صباح كؾ يقم يجعؾقن الؿحصقد إٓ بعد تؼديؿ شلء مـف إلك إلف 

ن أكؾت الحشرات والدجاج بعض الطعام يف إكاء ويرمقن ما فقف مـ صعام بعد أ

التل  ؾقة الققمقة تعرف باسؿ )كقلقبقا(، وأما الذبائحيعضف كؿا يراق الؿاء، وهذه العؿ

 طدة ومـ ذلؽ:تؼدم لف فقؽقن بعضفا مرتبًطا بؿـاسبات 

 تؼديؿ ذبقحة لف يقم زفاف البـت. -0

والبعض إحضار شاة أو أكثر طـد خطبة البـت يطؾب أبقها مـ خاصبفا  -2

قن بؾقن معقـ بقضاء أو سقداء، فتؾؽ الشاة تؼدم إلك إلف إسرة يقم خروج يؼدم

 البـت مـ بقت أبقفا وٓ يتؿ زفاف البـت إلك بقت زوجفا إٓ بعد إحضارها.
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ويف يقم الزفاف يخرجقن هبا إلك مؽان ذبحفا ويضربقن طؾك ضفرها فنن  -3 

ذبح، كؾ ذلؽ يػعؾقكف بالت ففق طالمة رضك اإللف وإٓ فقمجؾقهنا قؾقاًل، ثؿ ت

بلن طدم الذبح يمدي إلك طدم استؼرار البـت يف بقت زوجفا بػعؾ  اطتؼاًدا مـفؿ

، ومـ إمقر )لقبالل( وهق إلف إسرة، وأن يضرها، وقد يسبب لفا طدم القٓدة

الذبقحة الؿؼدمة إلك إلف إسرة يقم دخقل بقت جديد،  طؾك فعؾفا التل يحرصقن

ذلؽ فعؾ نكف ٓ يسؽـف إٓ بعد تؼديؿ ذبقحة، مع آطتؼاد بلن طدم فؽؾ مـ بـل بقًتا ف

وبالتالل طؾك طدم  -ويعـقن هبؿ الجـ –قبؾف إلك غضب سؽان الؿحؾ يمدي 

بالؿؽارة كؿا هق معتؼدهؿ أن طدم تؼديؿ استؼراءه يف ذلؽ البقت مع إصابة أهؾف 

ومـ هـا سرة ويؼتؾف، سقختار أحد أفراد إ تؾؽ الذبقحة يمدي إلك أن البقت حتًؿا

 .(1)«تؼديؿ تؾؽ الذبقحةتزداد أهؿقة 

 باب الربذ إلبلٔص  د99ر
 واستعاذ ودطاه لؾشقطان ذبح مـ وكذلؽ » :  ابن تقؿقةقال شقخ اإلسالم 

 ما استخداما يسؿقف بؾ طبادة ذلؽ يسؿ لؿ وإن طبده فؼد يحب بؿا إلقف وتؼرب بف

 وبذلؽ وطابديف الشقطان خدم ـم فقصقر لف الشقطان مـ استخدام هق وصدق

                                 

 وما بعدها.( 214مظاهر آكحراف يف تقحقد العبادة لدى بعض الؿسؾؿقـ أوغـدا ) (1)
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 لف يخضع ٓ الشقطان فنن طبادة خدمة لقست لف الشقطان خدمة لؽـ الشقطان يخدمف

 .(1)«بف هق يػعؾ كؿا ويعبده

إن الـاضر يف تاريخ البشرية الطقيؾ يرى » وقال الدكتور طبد الؽريم كوفان:

واتجفقا العبادة هلل، بعض الـاس قد اكحرفقا طؾك الػطرة التل فطرهؿ اهلل طؾقفا وهل 

، فؽان كحق طبادة الشقطان، وذلؽ مـ خالل صاطتف وآكؼقاد لف فقؿا يقسقس لفؿ

مـ دون  تؾؼل التحؾقؾ والتحريؿ، وكان مـ طبادة البشرية لؾشقطان كتقجة ذلؽ الؽػر

طبادة  وحديًثا مـ طبادة الشقطانوغقر ذلؽ، وأشـع ما وقع يف البشرية قديًؿا  ٤اهلل 

حقث اطتربتف بعض وتؼديس وتذلؾ،  خضقعالشقطان طبادة  البشر لذات صائػة مـ

وإبؾقس مع إلف الخقر، وأطترب بعضفؿ أن اهلل إلف الشر يف العالؿ وأكف يتؼاتؾ إمؿ بلكف 

 أخقان والعقاذ باهلل إلك غقر ذلؽ مـ آكحرافات الػؽرية طؾك مدار التاريخ البشري.

حقث كان الشعقر بؼقة الشر يف البقئة التل  وطبادة الشقطان قديؿة يف التاريخ

، ومـ الراجح الؿعؼقل يعقش هبا اإلكسان هق الؿسقطر طؾك كثقر مـ العؼقل آكذاك

حقث آمـ الـاس بؼسؿة العالؿ بقـ الـقر  بؼقة الشر قد كان طؾك أشدهأن الشعقر 

لف حصة يف الؽقن مساوية لحصة إوالظؾؿة، والطقبة والخباثة، وجعؾقا إللف الشر 

أصقارها، ويـبغل أن كذكر  وتؾؽ هل القثـقة الزردشقة مـذ أقدمالخقر أو قريبة مـفا، 

أكرب مـ سؾطان إلف الخقر سؾطاًكا  يف بعض إزمـةأن التقبة كاكت تػرض إللف الشر 

                                 

 (.2/460الػقائد )بدائع  (1)
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، وتسقغ هذا الػرض الغريب بلن سؾطان الشر سؾطان مقققت يف العقامؾ إرضقة 

 ر مـػردات بالسؿقات العؾقا والظؾؿة والشر غالبانيـدثر بعد حقـ، فالـقر والخق

، ثؿ يتؼفؼر  هذا السؾطان يف العالؿ الؿعؾقم إلك الؿقطد طؾك إرضقـ السػؾك

التصقر طـ إلف الشر كشلت  اإلكساين لقخؾػف سؾطان الخقر أبد إبديـ، فؿـ هذا

طؾك حد زطؿ  هبذه العبادة إرضائفومحاولة  مـ شلهنا دفع أذاهطبادة الشقطان التل 

التل كاكت  الؿرتحؾةالعبادة طؾك أرض فارس بقـ العشائر ، وقامت مثؾ هذه همٓء

لفؿ يف ترحالفؿ حقث تلصؾت طـدهؿ الثـقية التل التل ترتاءى  اصقـتخقػفا الشق

إلف الخقر وإلف الشر وهق إبؾقس، وأن الشر غالب طؾك إرض  تجعؾ لؾؽقن إلفقـ

السؾطات يف  رأس إرواح الخبقثة كافذهريؿات(وأن )أ ـ،ولؽـف مغؾقب بعد حق

حقث طالؿ اإلكسان، وداكت هبذه الػؽرة بعد ذلؽ الؿاكقية والتل تـسب إلك )مايـ( 

بلهنؿ زكادقة، وققؾ طـفؿ أهنؿ: لؾؿقالد(، وُوصػ اتباع )ماين(  206)ولد يف بابؾ 

ـاك أطداء بقـ إلف أن هبقـ أتباع )ماين(  وكاكت الػؽرة السائدةأهرماكققن شقطاكققن، 

 وهق الؿتؿثؾ بنبؾقس . الـقر وإلف الظؾؿة

قال العؼاد: وأخذ الؿذهب الؿاكقي يؿتد شرًقا كحق الصقـ والفـد وغرًبا كحق 

الشؿالقة وأسقا الصغرى ، وسرت معف طؼقدة خؾؼ الشقطان لؾبشرية وسقادتف أفريؼقا 

وساطد طؾك اكتشار هذه ، طؾك العالؿ إرضل وبؼائف متسؾًطا طؾقف إلك يقم أخر

وسؿعقا مـ الػؽرة بقـ هذه إقطار إن شعقهبا كاكت تممـ بالسحرة والشقاصقـ، 

بلن إلف الؿسقحققـ ترك إرض لؾشقطان  الؿسقحقة التل دخؾت إلك هذه البالد
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إكرب فال حقؾة لفا معف غقر أن ترتضاه  وتزدلػ إلقف، وكشلت يف بالد الققكان قديًؿا 

بادة الشقطان، وتحتػؾ لذلؽ بؿقاسؿ خػقة حقث يشرب الخؿر كحؾة تديـ بع

ولؿ وتستباح الشفقات، وكاكت صقر لؾشقطان حقث يتؼربقن بالؼرابقـ وإرضاًء لف، 

مـ خصقمفؿ ٕهنؿ كاكقا يؽتؿقهنا حذًرا  يؽتب طباد الشقطان أسرار طبادهتؿ

لظؾؿة والخػاء، العبادة الشقطاكقة التل ٓ غـك لفا طـ اويؽتؿقهنا مجارة لطبقعة 

ٕكف يف مـ يحرم الزواج،  وهذه الـحؾ التل كاكت تديـ بعبادهتا لؾشقطان كان مـفا

لديفا وكان الػسؼ والشذوذ مباًحا ، كظرهؿ يستبؼل الـسؾ يف طالؿ الشر والػساد

ؼقت ، وقد بٕهنؿا يرضقان الشقطانحتك أهنؿت لقدخالن يف الشعائر الؿػروضة 

مـ إوربققـ الغربققـ وقد سقؼ ثالثة وستقن رجاًل  كبقرةطؾك هذا الؿعتؼد صائػة 

أكا )ماري جبق( م فؼالت إحداهـ: 0335وامرأة إلك محؽؿة التػتقش يف صقلقز سـة 

مؾؽ إرض وهؿا كدان متساويان سرمديان رجؾ، إن اهلل مؾؽ السؿاء والشقطان 

 صر الحاضر.يتساجالن الـصر والفزيؿة ويـػرد الشقطان بالـصر الؿبقـ يف الع

وقد وهـالؽ كحؾة أيزيدية والتل تؼقؿ يف شؿال العراق يف الققت الحاضر، 

 .(1)«تعارف الـاس طؾك كسبتفؿ

 

 

                                 

 (.94والسـة )ص طالؿ الجـ يف الؽتاب  (1)
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  الربذ للشلطاٌ د94ر 
 الذبح طـد استؼبال السؾطان أو غقره لف أربعة أحقال:

 إذا تؼرب إلك السؾطان أو غقره.شرك أكبر :  -2

 السؾطان استؼبال طـد يذبح ما أن » عقة:قال الشقخ إبراهقم الؿروزي من الشاف

 .(1)«تعالك اهلل لغقر بف أهؾ مؿا ٕكف بتحريؿف بخارة أهؾ أفتك إلقف تؼربا

وقال اإلمام التؿرتاشي والحصؽػي وابن طابدين الشامي والعالمة الؾؽـوي 

 ٕكف يحرم، العظؿاء مـ كقاحد وكحقه إمقر لؼدومطؾك أن مـ ذبح  » من الحـػقة:

 .(2)«طؾقف تعالك اهلل اسؿ ذكر ولق ، اهلل لغقر فب أهؾ

ومؿا يحرم مـ الذبائح ما ذبح طـد استؼبال معظؿ  » :  ابن باز موقال اإلما

 .(3)«مـ سؾطان وكحقه

 أجؾ مـ ُذبح وما اهلل لغقر الذبح يف ويدخؾ » : اوقال العالمة الػوزان 

 الطائرة، مـ كزل إذا قدومفؿ ـدط والرؤساء لؾؿؾقك ُيذبح ما: مثؾ والتعظقؿ، التحّقة

 .(4)«كزولف طـد ذبحقا الدابة: مـ أو السقارة، مـ أو

 طـد مروره.إلك اهلل ذبح تؼرًبا إذا بدطة:  -2

                                 

 (.7/03/040شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (1)
 (.3/0563الحـػقة )جفقد طؾؿاء  (2)
 (.62/33البحقث )مجؾة  (3)
 (.0/223الؿستػقد )كة إطا (4)
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 وكان يف فعؾف إسراف.حؿ إذا ذبح مريًدا الؾَ  محرم:  -1

اإلكرام بالذبح طـد استؼبال إذا كان مـ طادة الؼقم إضفار مستح :  -3

صػة رجعة لعادة الؼقم، إذ هق طبادة غقر كرام الؿؿدوح شرًطا الضقػ ، فنن اإل

أٓ  ، بشرطوصػة التعزية وغقر ذلؽ مثؾ صػة الؾباس التل تسرت بف العقرة محصـة

إٓ أكف يـبغل التـبف إلك أن هـالؽ صائػة ٓ تػعؾف  يؽقن هـالؽ هنل خاصة مـ الشريعة

أو سًدا إما لؽقكف شرًكا كؿا تؼدم( هذا محرم ) وإمراء، ومثؾإٓ لؾعظؿاء كالؿؾقك 

 لؾذريعة طؾك حسب فعؾفؿ.

طـد استؼبال الرجؾ  أكؾ الذبائح التل ذبحت وذكر بعض أهؾ العؾؿ أن طدم

، وإن لؿ إذ قد يػعؾقن ذلؽ أمامف -وهذا فقف كظر –طالمة طؾك أهنا ذبحت تؼرًبا لف 

اًل قد يؼدم فقف بف: كؿا أن رج هؿفؿ أكؾفؿ ٕجؾ إضفار كرمفؿ وشدة فرحفؿيؽـ 

، وهق يعؾؿ أهنا لـ تمكؾ ولقؿة شقاه كثقرة لضققفف، وهل أكثر بؽثقر مـ حاجتفؿ

فال  ،لؽـ يريد إضفار الؽرم بزطؿف، ثؿ بعد ذلؽ يرمل هبا طـ حاجتفؿ لؽقهنا زائدة

يظـ أن يؼال يف حؼف كافر ٕن هذا طالمة طؾك ذبحفا تؼرًبا لألضقاف وغذاء كان 

دم إكؾ طالمة طؾك الذبح تؼرًبا لؾؼادم، ومـ الؿعؾقم أن كذلؽ فال يصح جعؾ ط

 .(1)إمقر الؿحتؿؾة ٓ يؼع فقفا التؽػقر إٓ بعد استػصال كؿا بقـف أئؿة الديـ

 

                                 

 العزيز الريس.( لؾشقخ طبد 43 – 42ققاطد ومسائؾ يف تقحقد إلقهقة )ص  (1)
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 ل علٙ الصػري كٕ ٓعٔعْالربذ باسه التش د93ر 
ومـ  »(:2829قال طبد السالم بسقوين يف إلوهقة يف العؼائد الشعبقة )ص 

وهذا مقجقد بؿصر والخؾقج ا التسقل طؾك الصغقر كل يعقش سؾقكقاهتؿ أيًض 

أن  تـذر حقـ يبؾغ رضقعفا ثالثة أيام والعراق، فالؿرأة التل ٓ يعقش لفا مقلقد

تطرق أبقاهبا دوكؿا حقاء  ترتدي مالبس رثة قذرة، وتستجدي يف سبعة بققت

وربؿا كذرت أن  ما يستؼقؿ طشاء تلكؾف تؾؽ الؾقؾة،وتشرتي بؿا تحصؾ طؾقف مـ كؼقد 

ترتدي طباءة ومالبس وجقارب بادية الرثة والؼذارة، وتستجدي ثالثة أشخاص مـ 

تشرتي هبا قطعة قؿاش لطػؾفا، وربؿا  ُجالس الؿؼاهل يؿـقن طؾقفا ببعض الـؼقد

كذر أهؾ الصبل لقؾة ٕهؾ اهلل فقلتقن بالؿداحقـ ويذبحقن ذبقحة باسؿ أحد 

ومَداِحفؿ يتقسؾ ، والشرك خؾطقن بقـ الديـإولقاء، ويظؾقن صقال الؾقؾ ي

 اهـ .« وبالبدوي ، وبالحسقـ وغقرهؿ، طؾلويتقسؾ بسقده 

 

 

 

 

 

 

 



  
 أحكام الذبائح غري املشروعة 91

 الربذ هلل يف ملاٌ ٓربذ فُٔ لػري اهلل د9ر
يف  الـجدي  محؿد بن طبد الوهابشقخ اإلسالم قال اإلمام الؿجدد 

 اهلل لغقر فقف يذبح بؿؽان هلل ٓيذبح باب » لتوحقد :كتاب ا

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ} : تعالك اهلل وققل

 .[288:التوبة سورة] {ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

  َرُسقلِ  َطْفدِ  َطَؾك َرُجٌؾ  َكَذرَ  : قال  الضحاك بـ ثابت وطـ
ِ
 َيـَْحرَ  َأنْ   اهلل

  َفَلَتك بُِبَقاَكةَ  إِباًِل 
َ
  َفَؼاَل  اَكَة،بُِبقَ  إِباًِل  َأْكَحرَ  َأنْ  َكَذْرُت  إِكِّل: َفَؼاَل  ، الـَبِل

 
:  الـَبِل

ـٌ  فِقَفا َكانَ  َهْؾ » ـْ  َوَث ،: َقاُلقا «ُيْعَبُد؟ اْلَجاِهؾَِقةِ  َأْوَثانِ  مِ ـْ  ِطقدٌ  فِقَفا َكانَ  َهْؾ : »َقاَل  َٓ  مِ

،: َقاُلقا ،«َأْطَقاِدِهْؿ؟   َرُسقُل  َقاَل  َٓ
ِ
ـَْذِرَك، َأْوِف : » اهلل  فِل لِـَْذرٍ  َوَفاءَ  َٓ  َفنَِكفُ  بِ

، َمْعِصَقةِ 
ِ
َٓ  اهلل ـُ  َيْؿؾُِؽ  َٓ  فِقَؿا َو مـ أسػؾ  بضؿ الباء الؿقحدة وُبقاكة، (1)«آَدمَ  اْب

 يؼقل وضاح القؿـ:

 َحّبللللذا ُبواَكللللةَ  واِدي َكْخَؾَتلللليْ  َأيللللا

  
 َجـاكؿلللا الـخقللللِ  ُحلللّراُس  كلللامَ  إذا

   

                                 

يف  (، وصححف شقخـا مؼبؾ بـ هادي القادطل 619 – 3/617( )3304رواه أبق داود رقؿ ) (1)

 (.4/237الصحقح )الجامع 
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ـبع وهل هضبة وراء يـبع قريبة مـ ساحؾ البحر وي » قال ياقوت الحؿوي: 

 .(2()1)شؿال مؽة

 فرأيت  اهلل رسقل حجة يف أبل مع خرجت: قالت كردم، بـت مقؿقكةوطـ 

 فدكا بصري أبده فجعؾت ، اهلل رسقل: يؼقلقن الـاس، وسؿعت  اهلل رسقل

 يؼقلقن، والـاس إطراب فسؿعت الؽتاب كدرة درة معف لف كاقة طؾك وهق أبل إلقف

 مـف، فاستؿع ووقػ لف فلقر: قالت بؼدمف، فلخذ أبل إلقف فدكا (3)الطبطبقة الطبطبقة

 طؼبة يف بقاكة رأس طؾك أكحر أن ذكر ولد لل ولد إن كذرت إين اهلل، رسقل يا: فؼال

 : اهلل رسقل فؼال خؿسقـ،: قالت أهنا إٓ أطؾؿ ٓ: قال الغـؿ، مـ طدة الثـايا مـ

ـَ  بَِفا َهْؾ » ٌء؟ إَْوَثانِ  مِ
ْ
،: َقاَل  «َشل  َفَجَؿَعَفا: َقاَلْت  «لَِؾفِ  بِفِ  َكَذْرَت  بَِؿا َفَلْوِف : »َقاَل  َٓ

                                 

 (.0/515البؾدان )معجؿ  (1)
 -084(، وشرح الصدور ببدع الجـائز والؼبقر )444 – 0/436اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ ) (2)

 (.060الديـ )(، وكتاب تحذير الؿسؾؿقـ مـ آبتداع يف 085
. السقاط وقع حؽاية هل: إزهري قال »(: 3/248قال ابـ إثقر يف الـفاية يف غريب إثر ) (3)

 أي: صبطبة قدامفؿوٕ يسعقن إلقف الـاس أقبؾ يريد. السعل طـد إقدام وقع حؽاية: وققؾ

 حؽت هبا ضرب إذا ٕهنا صبطبقة، فسؿاها كػسفا، الدرة هبا أراد يؽقن ويحتؿ ٕن. صقت

 احذروا أي إسد، إسد: كؼقلؽ التحذير، طؾك مـصقبة وهل صب، صب صقت

 اهـ.«الطبطبقة
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 َكْذِري َطـِّل َأْوِف  الَؾُفؿَ : »َيُؼقُل  َوُهقَ  َفَطَؾَبَفا َشاٌة، مِـَْفا َفاْكَػَؾَتْت  َيْذَبُحَفا، َفَجَعَؾ 

 .(1)«َفَذَبَحَفا َفَظِػَرَها

 يا: فؼالت  ـبلال أتت امرأة، أن جده، طـ أبقف، طـ شعقب، بـ طؿرو طـو

ـَْذِركِ  َأْوفِل» :قال بالدف، رأسؽ طؾك أضرب أن كذرت إين اهلل، رسقل  إين: قالت «بِ

: «لَِصـَؿٍ » قال الجاهؾقة، أهؾ فقف يذبح كان مؽان وكذا، كذا بؿؽان أذبح أن كذرت

ـٍ : »قال ٓ،: قالت ـَْذِركِ  َأْوفِل: »قال ٓ،: قالت ،«لَِقَث  .(2)«بِ

ذا الـاذر كان قد كذر أن يذبح كعًؿا إما إباًل، وإما غـًؿا، وإما فقجف الدٓلة أن ه

ـٌ  فِقَفا َكانَ  َهْؾ »:  كاكت قضقتقـ، بؿؽان سؿاه، فسللف الـبل  ـْ  َوَث  َأْوَثانِ  مِ

،: َقاُلقا «ُيْعَبُد؟ اْلَجاِهِؾَقةِ  ـْ  ِطقدٌ  فِقَفا َكانَ  َهْؾ : »َقاَل  َٓ ،: َقاُلقا ،«َأْطَقاِدِهْؿ؟ مِ  اَل قَ  َٓ

  َرُسقُل 
ِ
ـَْذِرَك، َأْوِف : » اهلل ، َمْعِصَقةِ  فِل لِـَْذرٍ  َوَفاءَ  َٓ  َفنَِكفُ  بِ

ِ
َٓ  اهلل  َيْؿؾُِؽ  َٓ  فِقَؿا َو

ـُ   .«آَدمَ  اْب

                                 

ب (، وأخرجف ابـ ماجف مختصًرا بؿعـاه يف كتا619 -3/617( )3304رواه أبق داود رقؿ ) (1)

يف صحقح ابـ  ( وصححف الشقخ إلباين 2030( برقؿ )0/688الؽػارات باب القفاء بالـذر )

(، وهق صالح يف الشقاهد، 3/409(، وكذا أخرجف أحؿد يف الؿسـد مختصًرا )0/364ماجف )

الؽربى (، والبقفؼل يف الســ 3/96(، وابـ أبل شقبة )09/089وأخرجف الطرباين يف الؽبقر )

(01/83.) 
( رقؿ: 3/616أخرجف أبق داود يف كتاب اإليؿان والـذور باب ما يممر بف مـ القفاء بالـذر ) (2)

 .«حديث حسـ حسـ صحقح، وهق  »(، وقال فقف إلباين : 3302)
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 معصقة هلل مـ وجقه: وهذا يدل طؾك أن الذبح بؿؽان طقدهؿ ومحؾ أوثاهنؿ 

 ،(الػاء) بحرف حؽؿبال لؾقصػ تعؼقب ،«بِـَْذِرك َأْوفِل»أن ققلف:  أحدها:

 وجقد: بالقفاء إمر سبب فقؽقن الحؽؿ، سبب هق القصػ أن طؾك يدل وذلؽ

 يؽـ لؿ ولق القفاء، مـ ماكعقـ القصػان فقؽقن القصػقـ، هذيـ مـ خالقًا الـذر

 .بف القفاء لجاز معصقة

 اكدراج ولقٓ «اهلل َمْعِصَقةِ  فِل لِـَْذرٍ  َوَفاءَ  َٓ  »:بؼقلف ذلؽ طؼب أكف :الثاين

 والؿـذور ارتباط، الؽالم يف يؽـ لؿ وإٓ العام، الؾػظ هذا يف طـفا الؿسئقل الصقرة

 :لف قال الصقرتقـ طـ  الـبل سللف لؿا لؽـ - معصقة يؽـ لؿ وإن - كػسف يف

 جقابف فؽان هـاك، الذبح تحريؿ يقجب ما هـاك لقس حقث: يعـل ،«بِـَذِرك َفَلوف»

 القفاء وأصؾ هذا، وجقد طـد طـف وهنك هذا، مـ لخؾقا طـد بالقفاء أمرا فقف 

 يؽقن أن بد فال سبب، طؾك ورد إذا العام والؾػظ، فقف وفاء ٓ ما فبقـ معؾقم، بالـذر

 .فقف مـدرجا السبب

 بف، القفاء لؾـاذر  لسقغ جائزا العقد مقضع يف الذبح كان لق أكف :الثالث

 كان إذ بف: القفاء ٕوجب بؾ بف، تضرب أن بالدف الضرب كذرت لؿـ سقغ كؿا

 فؽقػ طـف، مـفقا طقدهؿ بؿؽان الذبح كان وإذا واجبا، الؿـذور بالؿؽان الذبح

 طقدهؿ؟ بسبب تعؿؾ التل إطؿال بعض بػعؾ العقد كػس يف الؿقافؼة

 كان وإن طقدا فقف يعؿؾقن الؽػار كان مؽان يف يذبح أن هنك قد  كان فنذا

 بؾ طقدا، الؿؽان يتخذ ٓ والسائؾ العقد، ذلؽ كقاوتر أسؾؿقا قد الؽػار أولئؽ
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 أن خشقة أطقادهؿ، مـ شلء بؼاء إلك لؾذريعة سد ذلؽ أن ضفر فؼد: فؼط فقف يذبح

 أن مع طقدا، اتخاذها إلك وذريعة البؼعة، تؾؽ أمر إلحقاء سببا هـاك الذبح يؽقن

 لف قالت كؿا ؾعبقن،وي فقفا، يتبايعقن سققا - أطؾؿ واهلل - يؽقن كان إكؿا العقد ذلؽ

 لفؿ، طبادة الجاهؾقة أطقاد تؽـ لؿ «الجاهؾقة يف فقفؿا كؾعب كـا يقمان»: إكصار

 .(1)طقد مؽان وكقهنا وثـ، مؽان كقهنا بقـ  الـبل فرق ولفذا

الحؽؿة يف الـفل طـ الذبح فقف لغقر » : العثقؿقن صالحقال الشقخ محؿد بن 

 اهلل:

 .بالؽػار التشبف إلك يمدي أكف :إول

 فقف يذبح بؿؽان تذبح رآك مـ ٕن الػعؾ، هبذا آغرتار إلك يمدي أكف :الثاين

 .جائز الؿشركقـ فعؾ أن ضـ الؿشركقن

 يػعؾ مـ رأوا إذا فعؾفؿ طؾك يؼقون سقف الؿشركقـ همٓء أن :الثالث

 إطؿال مـ وإغاضتفؿ الؿحظقرة، إمقر مـ الؿشركقـ تؼقية أن شؽ وٓ مثؾفؿ،

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ } :تعالك اهلل قال حة،الصال

 .(2)اهـ «[228:التوبة سورة] { ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

                                 

 -084(، وشرح الصدور ببدع الجـائز والؼبقر )444 – 0/436اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ ) (1)

 (.060الديـ )بتداع يف (، وكتاب تحذير الؿسؾؿقـ مـ ا085ٓ
 (.0/301طثقؿقـ )الؼقل الؿػقد ٓبـ  (2)
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كقػ  يف هذه إحاديث الؿتؼدمة  -حػظؽ اهلل تعالك -سؾؿ فتلمؾ أخل الؿ 

الذي كذر أن  ،بعد السمال طـ مراد الرجؾ مـ الذبح يف ذلؽ الؿؽان وجف الـبل 

ومع هذا استػسر وهق كذر صاطة، كذر أن يذبح هلل، ، مع أن هذا الرجؾ يذبح طـده

مـ ذبح لغقر  ٤ يشرك فقف باهلل طـ مؽان الذبح، لقعؾؿ هؾ هذا الؿؽان الـبل 

أكف لقس هـالؽ شلء مـ  ، فؾؿا طؾؿ الـبل أو غقر ذلؽ مـ أطؿال الؿشركقـاهلل، 

 أن يذبح يف ذلؽ الؿؽان. ذلؽ أذن لف الـبل 

يف ذلؽ مع أن  ما أذن لف الـبل  إًذا لق كان يف ذلؽ الؿؽان شلء مـ الشرك

وتؼقية لفؿ  ؿشركقـٕكف تشبف بال لؽـ لؿ يجقز ذلؽ وهل الذبح هلل الـقة صالحة

فؿا بالؾؽ بالذيـ ، وإطاكة طؾك باصؾفؿ وإحقاء لشركفؿ وفعؾفؿ معصقتفؿطؾك 

أن يـفك طـف، ويزجر، فؿـ باب أولك ، (1)لغقر اهلل تعالك يذبحقن يف هذه إمؽـة

مـع  وأولقاء إمقر ومـ فعؾف، وطؾك العؾؿاء والدطاةويؿـع صاحبفا، ويحذر مـف، 

وَتػِؼقف الـاس يف باب ، ٤التل يشرك فقفا باهلل  هذه إمؽـة الـاس مـ الذهاب إلك

 التقحقد وخطقرة الشرك باهلل تعالك.

 

                                 

كؿا تػعؾف الصقفقة والرافضة وغقرهؿ مـ طباد الؼبقر، ومـ قال: إكا كذبح طـدها لؾربكة ففق  (1)

محرم، ٕكف وسقؾة لؾشرك، ولؿاذا لؿ يخرت إٓ هذا الؿؽان إٓ لػساد طؼقدتف ٕن السؾػ لؿ 

 يػعؾقن ذلؽ.يؽقكقا 
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 باب ذبذ اهَلجسد 4ر
، يذبحفا بقـ الؿتخاصؿقـ ل الذبقحة التل تذبح لحؾ الـزاعه الفجر:

إلك غقر ذلؽ مـ إسؿاء ففل الؿعتدي إرضاًء لؾؿعتَدى طؾقف، وتسؿك بالعؼر، 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ} بدٓلة الؽتاب والسـة ، قال تعالك:  ذبقحة محرمة

 سورة] {ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

هل الذبقحة كؿا ذكر ذلؽ الؿػسرون، ففق  {ڭ }، فؼقلف تعالك: [261-262:إكعام

والفجر هق ذبح إلرضاء شخص وهق ،  يشاركف أحد يف ذلؽخاص باهلل تعالك ٓ

 سورة] {ڑ ڑ ژ ژ} والتؼرب لف، ففذا شرك باهلل و وقال تعالك: محرم، 

ـَ »:  والـحر هق: الـسؽ، وهذا ما طؾقف أكثر الؿػسريـ، وقال ، [2:الؽوثر  َمـ اهلل َلَع

هق الؽرد واإلبعاد، وهذا يدل دٓلة واضحة طؾك أن  ، والؾعـ:(1)«اهلل لغقر َذَبَح 

ومـ صرففا لغقره فؼد طرض كػسف لؾعـ طقاذا ٓ شريؽ لف،  الذبح طبادة هلل وحده

مـفؿ الؼبقحة وحَذروا مـفا أشد التحذير:  باهلل، وقد تؽؾؿ العؾؿاء طؾك هذه العادة

ءًة وإما استؿاًطا مـ طؾك سبقؾ الؿثال ٓ الحصر الذيـ اصؾعـا طؾك فتقاهؿ إما قرا

 الؿتؼدمقـ والؿعاصريـ:

ذكرها ضؿـ رسالة لف تؽؾؿ فقفا طـ بعض الذبائح  الصـعايناإلمام  -0

 (.43الؿحرمة )ص 

                                 

 وإضرحة(.تؼدم تخريجف يف أول باب )  مؼدمة يف تؼديس الؼبقر  (1)
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كثقًرا، وهق أيًضا مصدر  كؿا سؿعـا مـف  القادطلشقخـا مؼبؾ بـ هادي  -2 

 وإجابة السائؾ وغقرها. كؿا يف الؿخرج مـ الػتـ يف كتبف

 هذه أن الؿطفر الشرع مـ لـا يظفر الذي»حقث قال:   ـ بازاباإلمام  -3

 لقجقه: تجقز: ٓ العؼائر

 «مِ ساَل اإلِ  لفِ  ؼرَ طَ  َٓ : » الـبل قال وقد الجاهؾقة، سـة مـ هذا أن :أولفا 

 بالعؼقرة، إلقف والتؼرب الحؼ، صاحب تعظقؿ مـف يؼصد العؿؾ هذا أن :والثاين

 .(1)اهـ «اهلل لغقر الذبح مـ الؿشركقن يػعؾف ما جـس مـ وهذا

 (.222 -0/2109)فتاوى الؾجـة الدائؿة  -4

فتاوى جامعة يف التـبقف  »الشقخ بؽر أبق زيد تؽؾؿ طـف يف رسالة لف بعـقان:  -5

 (.04)ص  «طؾك بعض العادات وإطراف الؼبؾقة الؿخالػة لؾشرع

 . القصابل  محؿد بـ طبد القهابالشقخ  -6

فؼد خص هذه الذبقحة برسالة  امام طبد اهلل اإل وشقخـا محؿد بـ -7

ا.لف كامؾة   تؽؾؿ طـفا بتقسع فؾرتاجع فنهنا مفؿة جدًّ

 .االحجقري  طؾلبـ  يحقكشقخـا الػاضؾ  -8

 الشقخ طبد العزيز الربطل. -9

 .-حػظ اهلل الجؿقع–السالؿل  طثؿانوشقخـا  -01

                                 

 (.447 -0/446مجؿقع فتاوى ومؼآت متـقطة ) (1)
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ر شقخـا محؿد فؼد ذكتـبقف: والخروج مـ هذا كؾف بالحؾقل الشرطقة، 

 يف رسالتف الفجر طشرة حؾقل: ااإلمام

العػق: طـد حصقل الجـاية إذا كاكت مؿا يؼبؾ فقفا العػق ويف العػق  -0

 مصؾحة.

 إذا كاكت مؿا تؼبؾ فقفا الدية.الدية:  -2

 الؼصاص: إذا كاكت مؿا يؼبؾ فقفا الؼصاص. -3

 الصؾح: إذا كاكت مؿا يؼبؾ فقفا الصؾح. -4

: كلن يرى الشخص أكف ٓ داطل كاكت مؿا يـاسب فقفا الصرب  إذاالصرب:  -5

 لؾشؽقى ٓ مر وٓ خر فعؾقف أن يصرب.

أن يدطق اهلل طؾك الجاين إذا وجد أن حؾ الؿشؽؾة بغقر الدطاء طؾقف ٓ  -6

أكف ٓ  ولؽـ طؾقف أن يؽقن حريًصايصؾ إلقف، وهذا الباب طظقؿ جًدا وكافع جًدا، 

مؿا يستحؼ مـ العؼقبة، وقد دطا بعض الصحابة وكان يف يدطق طؾك الجاين بلكثر 

 دطائفؿ تحطقؿ لؾظالؿ، وٓ يدطق دطاء طام بالفالك ففذا تجاوز.

فؼد جاء يف تذكقر الجاين باهلل وكصحف وبقان ماذا يف فعؾف مـ طؼقبة طؾقف،  -7

يضرب غالًما لف فؼال رسقل اهلل  أبا مسعقدرأى  أن رسقل اهلل  مسؾؿصحقح 

فؼال: واهلل ٓ أضرب « َهَذا َطَؾك مِـَْؽ  َطَؾْقَؽ  َأْقَدرُ  اهللَ  َأنَ  َمْسُعقٍد، َأَبا ْطَؾْؿ،ا»: 

 غالًما بعد الققم.
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أم يـصح ويعظ الؿتخاصؿقـ كؿا يف الصحقحقـ مـ حديث  وقد كان  

 .  سؾؿة

آطرتاف بالخطل مـ قبؾ الجاين والؿجـل طؾقف، فنن مؿا يمدي إلك  -8

 اف مـ قبؾ كؾ مخطئ.الصقاب آطرت

مـ قبؾ الـاس، الشفقد والحؽام والؿـاصريـ بدون تعصب، فنن العدل:  -9

 ا ويصقر الباصؾ حًؼا والحؼ باصال.التعصب يػسد الؼضاي

والشاهد  الحاكؿالؼقام يف وجف الؿصر طؾك الباصؾ مـ قبؾ الجؿقع،  -01

ـل طؾقف، فنكف يضعػ والؿطؾع، ولق أدى هذا الؼقام إلك حـؼ وغضب الجاين أو الؿج

والحريصقن طؾقف و فؿا كريد  ويرى أكف مضطر إلك أن يرجع إلك ما طؾقف الـاصحقن

كاصًرا، ومميًدا،  بعد هذه الحؾقل واهلل مع الؿظؾقم إذا قبؾ هذه الحؾقل الشرطقة

ومدافًعا، ومعقـًا، فؾق لؿ يؽـ مـ هذه الحؾقل إٓ آكصاف بالعدل واكتصار الرحؿة 

 اهلل والعؼقبة لؾجاين مـ قبؾ اهلل أوٓ لؽػك. والـصرة مـ

 د باب ذبٔخ٘ اهلجٔه3ر
وهذه الذبقحة تذبح طؾك قرب الؿؼتقل، يؼقم هبا أهؾ وطشقرة الؼاتؾ، يتؼربقن 

هبا إلك أولقاء الدم لقعػقا طـ الؼاتؾ، فقحصؾ مـ أولقاء الؿؼتقل التـازل أو طدم 

 الؼصاص، وهذا الذبح محرم.
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 اٌ اعتدٖ علُٔباب الربذ مللد 2ر
ما حؽؿ الذبح لؾؿؽان الذي  : اسلل شقخـا محؿد بن طبد الل اإلمام 

 وقع آطتداء فقف كالؿدرسة أو مبـك حؽقمل أو كحق ذلؽ؟

ـَ »: الذبح لفذا الؿؽان حرام ٕكف داخؾ يف ققلف  » فلجاب:  َذَبَح  َمـ اهلل َلَع

 .(1)«اهلل لغقر

 باب الربذ للشْق  د5ر
يف بعض قبائؾ القؿـ، وٓ زالت مستؿرة إلة  ادة قبقحة طـدكاوالذبح لؾسقق ط

وقتـا الحاضر، وهق أكف إذا تشاجر اثـان فلكثر يف السقق وحصؾ بقـفؿ التـازع 

والتضارب وآختالف يؼقم رجؾ معروف طـدهؿ يسؿك حاكؿ السقق  أو طاقؾ 

 السقق بلمر الؿتخاصؿقـ بلن يذبحقا ذبقحة إرضاًء لؾسقق.

رًدا طؾك   الصـعاين، قال اإلمام لعؾؿاء بلن هذه الذبقحة ٓ تجقزوقد افتك ا

وهبذا يتؿ »سمال وجف إلقف طـ بعض الذبائح الؿحرمة ، ومـفا هذه الذبقحة: 

الجقاب بتحريؿ كؾ ما ذكره السائؾ مـ إمثؾة وغقرها كالذي يذبح يف العؿارات 

ؿا تػعؾف الؼبائؾ يف ويراق دمع طؾك الجدران ، ومـ ذلؽ الذبح لرضاء السقق ك

 .(2)«أسقاقفا وغقر ذلؽ

                                 

 (.23اإلسالم )ص راجع حؽؿ الفجر يف  (1)
 الؿؼطري. طؼقؾراجع كتاب مسائؾ الذبح طؾك الؼبقر وغقرها لؾصـعاين ، تحؼقؼ  (2)
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، وشقخـا  القادطلشقخـا العالمة  وقد افتك بتحريؿ ذلؽ مـ طؾؿاء طصركا 

 القصابل ، وشقخـا محؿد اإلمام، وغقرهؿ. محؿد بـ طبد القهاب

 مـ سجـ أو غرامةوالخروج مـ هذا أن يمدب الؿعتدي بالتلديبات الشرطقة 

دي بؼدر الجـاية طـد حصقل خسائر مالقة بسبب هذا مالقة مـ دون إضرار بالؿعت

 الـزاع أو جروح.

 باب الربذ لسآات الشلطاٌ د6ر
طـ الذبح لرايات السؾطان مـ الرطقة خشقة العؼقبة   الصـعاينسئؾ اإلمام 

بعد أن ذكر إدلة طؾك تحريؿ الذبح لغقر  فلجاب وذبائح أخرى؟  مـ السؾطان

 .(1)«جقاب بتحريؿ كؾ ما ذكره السائؾ مـ إمثؾة وغقرهاوهبذا يتؿ ال » فؼال: اهلل

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 الؿؼطري. طؼقؾقؼ ( بتحؼ23الذبائح لؾؼبقر لؾصـعاين )ص  (1)
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 باب ذبٔخ٘ الظسٓط٘ د7ر
 : أن   ابـ طباسوصححف وطـ  الحاكؿأخرج اإلمام 

ِّ
 َٓ »: َقاَل   الـَبِل

 .« الَشْقَطانِ  َذبِقَحةُ  َفنَِكَفا الَشِريَطةَ  َتْلُكؾِ 

 قطع غقر مـ بشرط مـف الروح يخرج أن والشريطة » :الؿبارك ابن قال 

 .(1)« الحؾؼقم

 باب الربذ الرٖ ال ٓشنٙ اهلل علُٔ د8ر
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ} تعالك:قال 

 .[222:إكعام سورة] {ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

: ٓ تلكؾقا مؿا  -ويف لػظ القفقد –قال الؿشركقن  »:  ابـ طباسجاء طـ 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ }: ٤قتؾ اهلل، وتلكؾقن مؿا قتؾتؿ أكتؿ؟ فلكزل اهلل 

 .(2)« {ڎ

                                 

 «هذا حديث صحقح اإلسـاد ولؿ يخرجاه»(، وقال: 4/026يف الؿستدرك ) الحاكؿأخرجف  (1)

( طـ أبل هريرة ، وابـ طباس ، 2608( برقؿ )0/289ووافؼف الذهبل، وأخرجف اإلمام أحؿد )

 إركمط بالضعػ.وحؽؿ طؾقف شعقب 
( إلك أن ذكر 2/077ظ ابـ كثقر يف تػسقره )(، وابـ ماجف، وأشار الحاف3/59رواه أبق داود ) (2)

صحقح ولؽـ  »(: 613يف ضعقػ ســ أبل داود ) القفقد غقر محػقظ، وقال العالمة إلباين 

 اهـ.«الؿشركقن ذكر القفقد مـؽر والؿحػقظ أهنؿ 
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 التسؿقة طؾك الذبقحة طؾك ثالثة أققال:يف حؽؿ  وقد اختؾػ العؾؿاء  

وجقب التسؿقة طؾك الذبقحة مطؾًؼا ذاكًرا أو كاسًقا فال تحؾ  الؼول إول:

، وكافع  ابـ طؿروهق ققل جؿاطة مـ أهؾ العؾؿ، وهق مروي طـ بدوهنا، 

وهق رواية طـ اإلمام مالؽق ورواية طـ ، ومحؿد بـ سقريـ، الشعبلومقٓه، وطامر 

وداود  أبل ثقرصائػة مـ أصحابف الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ، وهق اختقار  كصرها أحؿد

، واختار ذلؽ أبق الػتقح محؿد بـ محؿد الطائل مـ متلخري الشافعقة يف الظاهري

وهذا »:  حقث قال  ابـ تقؿقةشقخ اإلسالم وهق اختقار ، (1)«إربعقـ» كتابف

اسؿ اهلل طؾقف يف غقر  قد طؾؼ الحؾ بذكر أضفر إققال فنن الؽتاب والسـة

 .(2)«مقضع

 واستدلقا بلدلة مـفا:  ابـ طثقؿقـومـ الؿعاصريـ العالمة 

 { ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}ققلف تعالك:  الدلقل إول:

، وُرَد طؾقفؿ بلن الـفل يف أية محؿقل طؾك ما ذبح لغقر اهلل تعالك  [222:إكعام سورة]

أو محؿقلة طؾك الؿقتة  ،[232:إكعام سورة] { ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ } كؼقلف تعالك: 

 بدلقؾ ما روي يف سبب كزولفا.

                                 

 (.2/056) كثقرتػسقر ابـ  (1)
 (.35/239الػتاوى )  (2)
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طامة فقؿا ورد بف سبب الـزول أو يف غقره مؿا  وأجابقا طـ هذا الرد بلن أية

، كؿا الؾػظ ٓ بخصقص السببٕن العربة بعؿقم ذبح لغقر اهلل، ومرتوك التسؿقة: 

ضاهره العؿقم  {ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ} قل فؼقلف:هق مؼرر مـ إص

يف كؾ ما لؿ يذكر اسؿ اهلل طؾقف مـ الؿقتة، وما ذبح لغقر اهلل، ومرتوك التسؿقة فحؿؾف 

 تحؽؿ ٓ دلقؾ طؾقف.طؾك بعض 

 بـفقف ثـاؤه جؾ اهلل طـك الذي يف التلويؾ أهؾ واختؾػ » :  ابن جريرقال 

 تذبحفا العرب كاكت ذبائح هق: بعضفؿ ؼالف، طؾقف اهلل اسؿ يذكر لؿ مؿا أكؾف طـ

 ثؿ ساق ما ورد يف ذلؽ. «ٔلفتفا

وساق ما ورد يف  «طؾقفا اهلل اسؿُ  يذكر لؿ ذبقحة كَؾ  بذلؽ طـك بؾ» ثم قال:

 ما بذلؽ طـك اهلل إن: يؼال أن ذلؽ يف الؼقل مـ والصقاب» ذلؽ مـ آثار، ثؿ قال:

يرى أن أية طامة، ففق  «ذبقحتف تحّؾ  ٓ مـ ذبحف أو مات وما وألفة، لألصـام ُذبح

 .(1)فال يجقز إخراجف إٓ بدلقؾالتسؿقة مرتوك دخؾ يف طؿقمفا وإذا كان كذلؽ 

 }واستدل أيًضا طؾك مـ حؿؾ هذه أية طؾك ما ذبح لغقر اهلل بؼقلف تعالك:

 لغقر اهلل.ٕن ترك التسؿقة ٓ يؽقن فسًؼا بؾ الػسؼ الذبح  {ڈ ڈ

                                 

 (.85 -02/83تػسقر ابـ جرير ) (1)
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غقر مؿتـع بلن إصالق اسؿ الػسؼ طؾك تارك ما فرضف اهلل وأجقب طؾك هذا  

فحؿؾ أية طؾك الؿقتة، أو طؾك ما متعؿًدا، فقدخؾ يف ذلؽ تارك التسؿقة شرًطا، 

 .(1)مـ الذبائح تحؽؿ ٓ دلقؾ طؾقف اسؿ اهلل طؾقفذبح لغقر اهلل دون ما لؿ يذكر 

طـد الذبقحة والصقد،  إحاديث القاردة يف إمر بالتسؿقة الدلقل الثاين: 

 اْلُؿَعَؾَؿ، َكْؾَبَؽ  َأْرَسْؾَت  إَِذا» : قال:وأبل ثعؾبة أن الـبل  طدي بـ حاتؿكحديث 

  اْسؿَ  َوَذَكْرَت 
ِ
 .(2)«َطَؾْقَؽ  َأْمَسَؽ  َما َفُؽْؾ  َطَؾْقفِ  اهلل

  اْسؿُ  َوُذِكرَ  الَدمَ  َأْكَفرَ  َما »قال: أن الـبل  رافع بـ خديجوحديث 
ِ
 اهلل

 .(3)«ُؽُؾقافَ 

 إمريـ وهؿا: اإلذن بؿجؿقعطؾؼ طؾك اشرتاط التسؿقة: ٕكف فػقف دلقؾ 

إهنار والتسؿقة والؿعؾؼ طؾك شقئقـ ٓ يؽتػل فقف بقجقد أحدهؿا، ويؿؽـ مـاقشة 

هذا آستدٓل بلن الحديث طام ٓ يؿؽـ تخصقصف بإحاديث الدالة طؾك طدم 

ة الـسقان، ويجاب طـ ذلؽ بلن تؾؽ إحاديث شرصقة التسؿقة إما مطؾًؼا أو يف حال

التل أدطل تخصقصفا لفذا الحديث وما جاء لؿعـاه مـ إحاديث الصحقحة لقست 

ابـ ، وحديث (4)مـ الؼقة يف درجة هذه إحاديث حتك تؼقى طؾك تخصقصفا

                                 

 (.028لؾػقزان )صعؿة إ (1)
 (.4949برقؿ )(، ومسؾؿ 5483أخرجف البخاري برقؿ ) (2)
 (.5165برقؿ )(، ومسؾؿ 2488أخرجف البخاري برقؿ )  (3)
 (.022لؾػقزان )إصعؿة  (4)
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ـْ »قال:  :، أن رسقل اهلل  مسعقد  ُأْخَرى، َفاَمَؽاكَ  َفْؾَقْذَبْح  الَصالَةِ  َقْبَؾ  َذَبَح  َم

ـْ    اْسؿِ  َطَؾك َفْؾَقْذَبْح  َصَؾْقـَا َحَتك َيْذَبْح  َلؿْ  َكانَ  َوَم
ِ
 .(1)«اهلل

 أم طؾقف اهلل اسؿ أذكر: كدري ٓ بالؾحؿ، يلتقكا ًسااك إن :  طائشةوحديث 

قا: »فؼال ٓ؟ ، ووجف (2)بالؽػر طفد حديثل وكاكقا: قالت «َوُكُؾقهُ  َأْكُتؿْ  َطَؾْقفِ  َسؿ 

 مـ أولئؽلدٓلة أهنؿ ففؿقا أن التسؿقة ٓ بد مـفا، وخشقا أن ٓ تؽقن وجدت ا

ة لحداثة إسالمفؿ، فلمر بآحتقاط بالتسؿقة طـد إكؾ لتؽقن كالعقض طـ الؿرتوك

واهلل طـد الذبح إن لؿ تؽـ وجدت وأمرهؿ بنجراء أحؽام الؿسؾؿقـ طؾك السداد، 

 .(3)أطؾؿ. اكتفك

سؿقة طؾك الذبقحة واجبة يف حالة الذكر دون حالة أن الت الؿذه  الثاين:

وإن تركفا طؿًدا لؿ الذبقحة كسقاًكا لؿ يضر، إن ترك التسؿقة طؾك بؿعـك: الـسقان، 

وهذا ققل الحـػقة، والؿالؽقة، والؿشفقر يف مذهب الحـابؾة، وهق ققل تحؾ، 

، وابـ طباس، وسعقد بـ الؿسقب، طؾل ، وهق محؽل طـبـ راهقية إسحاق

وطبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك،  مالؽططاء، وصاووس، والحسـ البصري، وأبل و

 وربقعة بـ طبد الرحؿـ.وجعػر بـ محؿد، 

 :واستدل همٓء بلدلة مـفا

                                 

 (.5137برقؿ )(، ومسؾؿ 5511رواه البخاري برقؿ ) (1)
 (.2157برقؿ )أخرجف البخاري  (2)
 .االػقزان لعالمة مختصًرا مـ كتاب الشقخ ا (3)
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  َفنِنْ  اْسُؿفُ  َيْؽِػقفِ  اْلُؿْسؾِؿُ »: طـ الـبل ،  ابـ طباسحديث  -0 
َ
 َأنْ  َكِسل

 
َ
ل ـَ  ُيَسؿِّ   اْسؿَ  َوْلَقْذُكرِ  َفْؾُقَسؿِّ  َيْذَبُح  ِحق

ِ
ابـ وهق مقققف طؾك ،(1)«لَِقْلُكْؾ  ُثؿَ  اهلل

 .(2)طباس

ـْ  َتَجاَوزَ  َقدْ  اهللَ  إِنَ » :ققل الـبل  -2 ِّْسَقاَن، اْلَخَطَل، ُأَمتِل َط  َوَما َوال

 سؼقط طؾك يدلإكؿا  الحديث ويف هذا آستدٓل كظر ٕن . (3)«َطَؾْقفِ  اْسُتْؽِرُهقا

                                 

كذا  »(وقال:08669( )9/239(و والبقفؼل يف ســف )98( )4/296رواه الدارقطـل يف ســف ) (1)

مرفقًطا، ورواه غقره طـ طؿرو بـ ديـار، طـ جابر بـ  -يؼصد: معؼؾ بـ طبد اهلل الجزري -رواه

 .«زيد، طـ طقـ وهق طؽرمة، طـ ابـ طباس مرفقًطا

(: الصحقح 4/247الزيؾعل يف كتابف كصب الراية ) يقسػطبد اهلل بـ  »وقال الشقخ جؿال الديـ: 

 .«أن هذا الحديث مقققف طؾك ابـ طباس
 إذا:»قال طباس ابـ طـ مقققف صحقح »(:0/340يف تخريج الظالل) قال الشقخ إلباين  (2)

 2) والدارقطـل(  241/  9)  الســ يف البقفؼل أخرجف«  ... فؾقلكؾ اهلل اسؿ يذكر ولؿ الؿسؾؿ ذبح

 اإلسـاد هذا يف لقس:  كتابف يف الؼطان ابـ قال:  الراية كصب يف الزيعؾل وقال.  مرفقطا(  295/ 

 وقد.  الغػؾة شديد كان لؽـف،  صالحا صدوقا وكان،  سـان بـ يزيد بـ محؿد غقر فقف يتؽؾؿ مـ

/  9)  الػتح يف الحافظ الوق(  241/  9)  الســ يف البقفؼل أخرجف:  طباس ابـ طـ مقققًفا جاء

  اهـ.« مقققف وهق صحقح سـده :( 539
 إلباين(، ويف اإلرواء لؾعالمة 2/098(، والحاكؿ )0/631صحقح: أخرجف ابـ ماجف ) (3)

(0/023.) 
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يف ترك  ولفذا استقى العؿؾ والسفق والحظر، القجقب يؿـع وٓ الـاسل، طـ اإلثؿ

 وغقرها مـ الشرائط. والطفارة تؽبقرة اإلحرام

أن التسؿقة طؾك الذبقحة سـة مطؾًؼا أي مستحبة، فنن ُتركت  الؿذه  الثالث:

، ورواية طـ اإلمام وجؿقع أصحابف الشافعلوهذا مذهب لؿ يلثؿ، أو كسقاًكا طؿًدا 

 .(1)مالؽحـبؾ، وهق رواية طـ اإلمام  كؼؾفا طـف أحؿد

 واستدلوا بلدلة مـفا:

 { ٿ ٿ ٿ  } إلك ققلف: { ... ٻ ٻ ٻ ٱ} ققلف تعالك: -0

 كر التسؿقة، ويؿؽـ اإلجابة طـ هذا آستدٓلولؿ يذ الؿذكك ، فلباح[1:الؿائدة سورة]

لؿا ثبت مـ ُتؿ اسؿ اهلل طؾقف، َوَذَكر { ٿ ٿ ٿ  }: مـ قبؾ الؿخالػ بلن الؿراد

 إدلة إخرى.

 } واستدلقا أيًضا بلن اهلل تعالك أباح ذبائح أهؾ الؽتاب بؼقلف تعالك:   -2

فدل طؾك أهنا وهؿ ٓ يسؿقن غالًبا، ، [2:الؿائدة سورة] { ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

ٕن الشؽ يف وجقدها،  مع الشؽ واجبة ٕهنا لق اشرتصت التسؿقة لؿا حؾت الذبقحة

مـ قبؾ ل ، ويؿؽـ الجقاب طـ هذا آستدٓيف الشرط تؿؾؽ يف الؿشروط

ما ذبحقها الؿباحة بأية الؿذكقرة بلن الؿراد بذبائح أهؾ الؽتاب  الؿخالػقـ

ق سقاًء فذبقحتف حاللوإذا لؿ َيعؾؿ أسؿك الذابح أم ٓ بشرصفا كذبائح الؿسؾؿقـ، 

                                 

 (.2/57) كثقرتػسقر ابـ  (1)
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أذكر طؾقفا  طؾك كؾ ذبقحة لـعؾؿ ، فنن الشرع لؿ يؽؾػـا بالقققفأو كتابًقا كان مسؾًؿا 

 ومـ حؽؿة فقجب أن كحؿؾ ذبح الؿسؾؿ ،لؿا يف ذلؽ مـ الحرج، أم ٓ اسؿ اهلل

 لؾظـ. طؾك أحسـ إحقال تحسقـًا

 اسؿ أذكر: كدري ٓ بالؾحؿ، يلتقكا ًسااك إن :  طائشةواستدلقا بحديث  -3

قا: »فؼال ٓ؟ أم طؾقف اهلل  .(1)بالؽػر طفد حديثل وكاكقا: قالت «َوُكُؾقهُ  َأْكُتؿْ  َطَؾْقفِ  َسؿ 

، إٓ مع تحػظفالفؿ شرًصا لؿ يرخص  أكف لق كاكت التسؿقةلدٓلة مـف: اووجف 

 .الؿراد بف التسؿقة الؿلمقرة هبا طـد أكؾ الطعاميف الحديث وما ذكر 

 التسؿقة وجقب طؾك يدل فنكف الحديث مدلقل خالف بلكف ويجاب طـ ذلؽ:

 لحداثة أولئؽ مـ وجدت تؽقن ٓ أن وخشقا مـفا ٓبد أهنا ففؿقا الصحابة ٕن

 .إكؾ طـد التسؿقة مـ يخصفؿ بؿا فلمرهؿ إسالمفؿ

 أسقاق يف يقجد ما كؾ أن مـف فقستػاد السداد طؾك الؿسؾؿقـ أحؽام وإجراء

 أهنؿ الغالب ٕن الؿسؾؿقـ أطراب ذبحف ما وكذا الصحة طؾك محؿقل الؿسؾؿقـ

 بف يظـ ٓ الؿسؾؿ ٕن سؿك أكف طؾك ويحؿؾ يمكؾ الؿسؾؿ ذبحف فؿا التسؿقة طرفقا

 ذلؽ. خالف يتبقـ حتك الخقر إٓ شلء كؾ يف

 تؾؽ بقـ وقاركا فريؼ كؾ أدلة إلك كظركا إذا الحؼقؼة يف »قال الشقخ الػقزان: 

  أرجحفا هق إول الؼقل وجدكا الدٓلة وصراحة السـد صحة كاحقة مـ إدلة

                                 

 (.5517برقؿ )أخرجف البخاري  (1)
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 طؾك الؽريؿ الؼرآن ضاهر مع الدٓلة متظافرة ومتؽاثرة إساكقد صحقحة فلدلتف

 طؾك اهلل بذكر الحؾ طؾؼا قد والسـة فالؼرآن الذبقحة طؾك مطؾًؼا التسؿقة وجقب

 طـ يصرففا أو حالة دون بحالة يخصصفا ما يصح ولؿ مقضع غقر يف الذبقحة

 هبا احتج التل إحاديث فنن الؿخالػ ذلؽ ادطك كؿا آستحباب إٓ القجقب

 لؿ أو سؿك اهلل اسؿ طؾك يذبح ممـالؿ»: كحديث ضعػف طؾك مجؿع هق ما مـفا

 «.يسؿ

 لؿ أو اهلل اسؿ ذكر حالل الؿسؾؿ ذبقحة»: كحديث مرسؾ هق ما: ومـفا

 «.يذكر

 هذه فآثار، (1)«بلس فال كسل مـ»: طباس ابـ كؼقل مقققف هق ما ومـفا

 طؾك الدالة الصحاح يف الثابتة وإحاديث الؼرآكقة أيات هبا تعارض كقػ حالفا

 .(2)«مطؾًؼا ؿقةالتس وجقب

 

 

 

 

                                 

 (.95( )4/295ســ الدارقطـل ) (1)
 الػقزان. صالحمـ كتاب إصعؿة لؾعالمة الشقخ اكتفك مختصًرا  (2)
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 (1)الربذ عيد القناز د باب9ر 
: ًٓ  قال تعالك: اهلل ورسقلف مـ الؿقسر الذي حَرمف الؾعب بالؼؿار  أو

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 . [98:الؿائدة سورة] {ٺ ٺ

 هذا الذبح الذي يذبحف الؿغؾقب لؾػائز محرم، ٕكف مـ الؼؿار الؿحرم ثاكًقا:

فال يجقز إكؾ مـف ففذا الذي يؾعب بالؼؿار جؿع بقـ محرمقـ لعبة الؼؿار والذبح 

 ، واهلل أطؾؿ.الؿحرم

 لضٔف بني ٓدُٓ بقصد إعظامُالربذ ل د91ر
وتؽريؿف سقاًء قدمت الذبقحة بعد ذلؽ صعاًما  الذبح لؾضقػ بؼصد إطظامف

لدخقل يف طؿقم الذبح لغقر  بؾ هق شرك يقجب الؾعـة ٕكؾف أم ٓ ففذا غقر جائز

تحقة لغقر اهلل إطظاًما مجرد تؽريؿ لف ٓ ٕكؾف مـفا، : ٕكف قد تؼديؿ طؼقرة ٤اهلل 

ن قدمفا حقة فلخذها الؿسرتضل وذبحفا لؾضققف وذبح غقرها لؾضققف وأما إذا كا

 .(2)فقجقز لؽقهنا لؿ تذبح إلطظامف

 مـ ِقَبؾ الؿضقػ فجائزة. أما ذبحفا إلكرام الضقػ هبا

 

                                 

 الؿرجع السابؼ. (1)
 (.098 -097بدع ومخالػات شائعة يف الجـائز والؼبقر والتعازي ) (2)
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 باب صٔد احملسو د99ر
 . [96:الؿائدة سورة] { ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ } تعالك:قال 

 دٓلة فػقف ،آصطقاد طؾقؽؿ يحرم إحرامؽؿ حال يف: أي » : ابن كثقرقال 

 وحرم غرم مخطئا أو وغرم، أثؿ متعؿدا الصقد الؿحرم اصطاد فنذا ذلؽ تحريؿ طؾك

 طـد والؿحؾقـ الؿحرمقـ مـ غقره حؼ يف وكذا كالؿقتة، حؼف يف ٕكف أكؾف: طؾقف

 يقسػ، وأبق وسالؿ، والؼاسؿ، ططاء، يؼقل وبف-ققلقف أحد يف- والشافعل مالؽ

 .(1)«وغقرهؿ الحسـ، بـ ومحؿد

ؾك العامد ٓ طٓ كعؾؿ أحًدا خالػ يف وجقب الجزاء  » :  ابن قدامةوقال 

 .(2)«ثؿـ الصقد، واتػؼ إكثر طؾك تحريؿ أكؾ ما صاده الؿحرم يبؾغ

 سبحاكف اهلل لـفل لؾصقد، الؿحرم ذبح طـدكا يجقز ٓ » : الؼرصبيوقال اإلمام 

 .(3)«قتؾف طـ الؿحرم

يف اإلحرام أضواء البقان مسائل تتعؾق بآصطقاد يف   الشـؼقطيقال اإلمام 

  » ويف الحرم فؼال:

 .طؿرة أو بحج لؾؿحرم الرب صقد مـع طؾك العؾؿاء أجؿع :إولى الؿسللة

                                 

 (.99 -96آية )تػسقر ابـ كثقر سقرة الؿائدة  (1)
 (.29 -4/28الػتح ) (2)
 (.6/264/جز3جامع أحؽام الؼرآن )مج (3)
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 ذلؽ، وكحق والغزال كالظبل، القحشل الؾحؿ ملكقل يف اإلجؿاع وهذا 

 حديث مـ الصحقحقـ يف ثبت لؿا طؾقف، والدٓلة الصقد إلك اإلشارة طؾقف وتحرم

 وهؿ اللح وهق  اهلل رسقل أصحاب مـ ققم مع كان أكف   قتادة أبل

 مشغقل قتادة وأبق وحشقا حؿارا فلبصروا أمامفؿ، محرم  اهلل ورسقل محرمقن،

 ركب ثؿ ;فرسف فلسرج فلبصره أبصره أكف لق وأحبقا يمذكقه، فؾؿ كعؾف يخصػ

 طؾقف، كعقـؽ ٓ واهلل: فؼالقا والرمح، السقط كاولقين: لفؿ فؼال ورمحف سقصف وكسل

 فققعقا مات، وقد بف جاء ثؿ فعؼره لحؿارا طؾك فشد فركب فـزل فلخذهؿا فغضب

 فسللقه   الـبل فلدركقا حرم، وهؿ إياه أكؾفؿ يف شؽقا إهنؿ ثؿ يلكؾقكف، فقف

 ، مـفا فلكؾ القحشل، الحؿار طضد قتادة أبق وكاولف أكؾف، طؾك فؼررهؿ

 . «فؽؾقه: »قال ٓ،: قالقا ،«بشلء أمره أو إكسان إلقف أشار هؾ: »ولؿسؾؿ

 ٓ،: قالقا «إلقفا أشار» أو ، «طؾقفا يحؿؾ أن أمره أحد مـؽؿ هؾ»: ولؾبخاري

 محرم صاده ما أن طؾك العؾؿاء جؿقع أجؿع وقد ، «لحؿفا مـ بؼل ما فؽؾقا: »قال

 ٕكف ; محرم غقر لحالل وٓ غقره، لؿحرم وٓ صاده، الذي لؾؿحرم أكؾف يجقز ٓ

 .مقتة

 ٓ: ققؾ أققال، ثالثة طؾك حالل صاده مؿا الؿحرم أكؾ يف العؾؿاء واختؾػ

 وما ٕجؾف، صاده ما بقـ بالتػصقؾ: وققؾ مطؾؼا، يجقز: وققؾ مطؾؼا، إكؾ لف يجقز

.الثاين دون إول فقؿـع ٕجؾف ٓ صاده



  
 أحكام الذبائح غري املشروعة 004

 بقـ الؿػصؾ الؼقل هق دلقال، وأققاها إققال أضفر: طـف اهلل طػا - مؼقده قال

 فنكف ;الؿحرم ٕجؾ ٓ الحالل، صاده ما وبقـ لف، يحؾ فال ; الؿحرم ٕجؾ صقد ما

 .لف يحؾ

 :أمران هذا طؾك والدلقؾ

 أولك الدلقؾقـ إطؿال ٕن ; أمؽـ ما متك واجب إدلة بقـ الجؿع أن :إول

 يؾغل أن بد ٓ طـفا طدل ومـ الطريؼ، هذه إٓ لؾجؿع صريؼ وٓ أحدهؿا، إلغاء مـ

 .صحقحة كصقصا

 وأكتؿ حالل لؽؿ الرب صقد» :قال أكف  الـبل طـ روى  جابرا أن :الثاين

 والـسائل، داود، وأبق أحؿد، اإلمام رواه ،«لؽؿ يصد أو تصقدوه، لؿ ما حرم،

 .والدارقطـل والبقفؼل، والحاكؿ، حبان، وابـ خزيؿة، وابـ والرتمذي،

 ففق ذبحف فنن مثال، يذبحف بلن لؾصقد الؿحرم زكاة تجقز ٓ :الثاكقة الؿسللة

 لعؿقم بالذبح، وقتؾف بالعؼر قتؾف بقـ فرق ٓ إذ كان، مـ كائـا ٕحد ؾفأك يحؾ ٓ مقتة

 كؿا وأصحابف مالؽ قال وهبذا ،[92:الؿائدة سورة] {ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ } :تعالك ققلف

 وإوزاطل، وسالؿ، والؼاسؿ، الحسـ، قال وبف وغقره، الؼرصبل طـفؿ كؼؾف

 وأبق والثقري، الحؽؿ، وقال ققلقف، أحد يف والشافعل الرأي، وأصحاب وإسحاق،

 .السارق ذبقحة بؿـزلة هق: الؿـذر ابـ قال بلكؾف، بلس ٓ: ثقر

 ققلل أحد وهق الحالل، يلكؾف :لسختقاينا وأيوب ديـار بن طؿرو وقال

 .وغقره ، «الؿغـل» يف قدامة ابـ طـفؿ كؼؾف كؿا الشافعل،
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 الصقد أباحت الصقد غقر ذكاتف أباحت مـ بلن الؼقل هذا أهؾ واحتج 

 لف ذكاة يعترب وٓ الصقد، يحؾ ٓ الؿحرم ذبح أن مـ تؼدم ما هق والظاهر كالحالل،

 الذبح كان وإذا إجؿاطا، أكؾف هق لف تحؾ ٓ ذكاتف وٕن طؾقف، حرام الصقد قتؾ ٕن ;

 يف لألصؾ تبع الػرع ٕن ; لغقره يػقد أٓ وأحرى فلولك لؾذابح، الحؾ يػقد ٓ

 .«ضاهر وهق الؼرصبل، قالف ٕصؾف، يثبت ٓ ما يثبت أن يصح فال أحؽامف،

 باب اليَٕ عً معاقسٗ أعسابد 94ر
 حدثـا (:1/68ا جاء يف معاقرة إطراب )باب ميف ســه  أبو داوداإلمام بوب 

 ابـ طـ ريحاكة، أبل طـ طقف، طـ مسعدة، بـ حؿاد حدثـا اهلل، طبد بـ هارون

  َرُسقُل  َكَفك» :قال طباس،
ِ
ـْ   اهلل َْطَراِب  ُمَعاَقَرةِ  َط ْٕ يف  إلباين. وصححف الشقخ «ا

 .أبل داودصحقح 

 يعؼر فليفؿا ذلؽ، يف ويتؽاثران اإلبؾ، طؼر يف ويتػاخران الرجالن يتبارى أن

: اكظر ، وكره لحقمفا لئال يؽقن مؿا أهؾ لغقر اهلل.لف الغؾبة تؽقن صاحبف مـ أكثر

 .(246/  3) داود أبل حاشقة يف لؾخطابل الســ معالؿ

 أحؿد حدثـا أبل، حدثـا: حاتؿ أبل ابـ قال »(:1/27يف تػسقره ) ابن كثقرقال 

 هق: قال- سربة أبل بـ الجارود سؿعت: قال اهلل طبد بـ ربعل حدثـا يقكس، بـ

 أبا-غالبا-كافر شاطرا، وكان وثقؾ، ابـ: لف يؼال رياح بـل مـ رجؾ كان: قال-جدي

 إذا إبؾف، مـ مائة وهذا إبؾف، مـ مائة هذا يعؼر أن طؾك الؽقفة، بظفر بؿاء الػرزدق

: قال. طراققبفا انيؽسػ فجعال بالسققف، إلقفا قاما الؿاء وردت فؾؿا الؿاء، وردت
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: قال -بالؽقفة وطؾل :قال - الؾحؿ يريدون والبغال الحؿرات طؾك الـاس فخرج

 مـ تلكؾقا ٓ الـاس، أيفا يا: يـادي وهق البقضاء  اهلل رسقل بغؾة طؾك طؾل فخرج

 .اهلل لغقر هبا أهؾ فنكؿا لحقمفا

 اهلل، طبد بـ هارون حدثـا: داود أبق رواه ما بالصحة لف ويشفد غريب، أثر هذا

 الـبل هنك: قال طباس ابـ طـ ريحاكة، أبل طـ طقف، طـ مسعدة، بـ حؿاد حدثـا

 .«إطراب معاقرة طـ 

 باب ذبذ التظاؤو د93ر
الؿسؾؿقـ طـدهؿ طؼقدة أهنؿ إذا تشاءمقا بحققان ما ذبحقه اتؼاء لشره،  ضبع

ٓ اهلل الشر ٓ يدفعف إٕكف بػعؾفؿ هذا ضـقا أهنؿ قد دفعقا الشر، و وهذا معتؼد باصؾ

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ} تعالك ، قال اهلل تعالك:

 .[27:إكعام سورة] {حئ جئ ی ی ی ی

السالم البسقوين يف كتاب إلوهقة يف العؼائد ومن هذا ما ذكر الشقخ طبد 

إذا أذكت مثؾ الديؽ، ويذبحقهنا  مـ الدجاجة يتشاءمقن قطرأن يف » (:289الشعبقة )

 .«اتؼاء الشر

 باب الربذ يف امليصد د92ر
وهل ذبقحة طـدكا يف القؿـ، سئؾ طـفا شقخـا العالمة اإلمام مؼبؾ بـ هادي 

 طـ حؽؿ إكؾ مـفا؟  القادطل
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أهؾت لغقر  ٓ يجقز إكؾ مـفا، فإقرب أهنا ذبقحة محرمة» فلجاب بؼوله: 

، فال يجقز أن [271:البؼرة سورة] { ڳ ڳ گ گ گ } وذكر يف الؿحرمات: اهلل، 

 واهلل الؿستعان. يمكؾ مـفا

والظاهر أن هذه الذبقحة هل ما يػعؾفا بعض الؼبائؾ أو إشخاص  قؾ :

 فقذهب إلك شقخ قبقؾة أخرىمع قبائؾ أخرى، فقظؾؿقن الذيـ طـدهؿ خصقمة 

ويؽقن لفؿ ة مـ بعقر أو ثقر أو كبش، فقؼبؾفؿ ويدافع طـفؿ، فقذبحقن طـده ذبقح

، وهذه طادة ، وقد يسؿقهنا الؿخاواةوكلكف شخص مـ قبقؾتفؿ ،مالف وطؾقف ما طؾقفؿ

طـد بعض قبائؾ القؿـ، واهلل الؿستعان، وقد يؾتجل بعض الؼتؾة إلك مستؿرة معروفة 

الغرض ولق كان ضالًؿا. واهلل  قبقؾة كبقرة لُقحؿك وهق يتقصؾ هبذه الذبقحة إلك هذا

 .(1)«أطؾؿ

 الْالدًٓ بعد املْتباب الربذ إلطعاو  د95ر
  اإلسالمقة، البؾدان بعض يف الؿسؾؿقـ بعض لدى مقجقد الؿحرم الذبح هذا

( 301 ص) أوغـدا مسؾؿل لدى العبادة تقحقد يف آكحرافات كتاب صاحب ذكر فؼد

ديـ الؿزطقم ففق مظفر مـ مظاهر الشرك وأما إصعام القال»: قال حقث الظاهرة هذه

حقث أن حؼقؼتف تؼديؿ ذبقحة لؾجـ، فالحآت  ٤إذ أن فقف ذبًحا لغقر اهلل  ٤باهلل 

ويتؽؾؿ ويطالب بالطعام وما  -كؿا يزطؿقن –الؽثقرة التل يليت فقفا روح القالديـ 

                                 

 (.458الؿعاكد )قؿع  (1)
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ذي يحدث ٕقرباء الؿقت مـ أضرار لتخؾػفؿ طـ ذلؽ إن هل إٓ أطؿال الجان ال

يسعك إلضالل إوٓد بعد مقت والدهؿ، فؾذلؽ يطالب يف اإلصعام بنراقة الدم، 

فالذبح هق أهؿ شلء يف إصعامف بقـؿا هق مـ أطظؿ العبادات التل يختص اهلل هبا قال 

 ڭ ڭ ڭ ڭ}، وقال تعالك:[2:الؽوثر سورة] {ڑ ڑ ژ ژ} تعالك:

 سورة] {ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 .[261-262:إكعام

، فالذبح طؾك قرب الؿقت أو باسؿف أمر فؽؾ ذبح يجب أن يؽقن خالًصا هلل 

   اه .«محرم يف اإلسالم وهق شرك باهلل تبارك وتعالك ومـ أمقر الجاهؾقة

 أىْاع الرباٜذ يف االستشقاٛ 
 ( الذبح يف آستسؼاء والرمي بفا وطدم إكل مـفا2)

وأكف الدكققية طؾك العباد، أن كعؿة إمطار مـ أجؾِّ  شؽ وٓ ريب فقف مؿا ٓ

بتلخر إمطار طـ  ، ولؽـ قد يبتؾل اهلل تعالك طبادهٓ حقاة لؾـاس بدون الؿاء

 وتعالك. لحؽؿة يريدها تبارك يف مقاسؿفاكزولفا

مؿا شرع لؾـاس آستسؼاء بالدطاء والصالة والتضرع إلك اهلل تعالك وضفقر 

 هذا هق الذي جاءت بف الشريعة الؿحؿدية والػؼر والحاجة إلك اهلل تعالك لعجزا

 طؾك صاحبفا أفضؾ الصالة والسالم يف آستسؼاء.

قا تركيف الديـ وكعؿة التؿسؽ بالسـة ولؽـ جفؾة الـاس الذيـ حرمقا التػؼف 

ؿ ابتدع ، فقا هلل كالؿشروع والقاجب يف آستسؼاء، والتجئقا إلك البدع والخرافات
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بدطة الذبح ورمل الذبقحة  ، ومـ أشـعفا وأقبحفامـ بدع كثقرةالـاس يف آستسؼاء  

 لؾؽالب أو الـسقر.

قال طبد ، ٤بديـ اهلل وهذه البدطة ٓ زالت مستؿرة طـد بعض الـاس الجفؾة 

أو تلخر كزول الؿطر اجتؿع رجال  فرتاهؿ إذا اصاهبؿ الؼحط»: اهلل بـ سعد الغامدي 

 أو بؼرة أو غقرها، وصافقا بالثقر أو البؼرة طؾك جؿقع أمالكواشرتوا ثقًرا  ،كؾ قرية

الؿعتاد طـدهؿ، ثؿ ذبحقا البؼرة أو الثقر يف الؿحؾ الؿعروف وأوديتفؿ، أهؾ الؼرية 

وبعض أهؾ الؼرى يطقفقن بالثقر أو البؼرة طؾك وطـد إوائؾ ٓ يؿؽـ تغقره، 

ٓ  طؾك كصب صخرة معؾقمةف بف الؿطا ، ثؿ يذبحقن(1)مسجدهؿ سبع مرات

ًٓ يتجاوزوهنا بالذبح سحبقه حتك ، فنن مالت الذبقحة طـ الـصب يؿقـًا أو شؿا

 .(2)«ويسؿقن تؾؽ الذبقحة الشؼقة تستؼر طؾقف

 يف لف أصؾ ٓ العؿؾ هذا »طن هذا فلجاب بؼوله:  ابن بازوقد سلل اإلمام 

 وإكؿا ذلؽ يػعؾقا لؿ   بفوأصحا  الـبل ٕن مـؽرة بدطة وهق الؿطفر الشرع

 كخطبة غقرها أو الجؿعة خطبة يف آستغاثة مـ  الـبل فعؾف ما الجدب طـد السـة

                                 

بؾ ويف بعض البؾدان القؿـقة يطقفقن بالثقر أو غقره بالؼرب تربًكا بصاحب الؼرب، ويف بعض  (1)

الُؼرى القؿـقة يطقفقن بالبؼرة حقل البؾدة التل يريدون يستسؼقن فقفا ٕجؾ يـزل الؿطر طؾك 

 صقػ حقلفا.الؿـطؼة التل 
الغامدي اهلل بـ سعدي  اإليضاحات السؾػقة لبعض الؿـؽرات وآكحرافات القثـقة لعبد (2)

 (.54)ص 
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 إلقف والضراطة اهلل سمال أو آستسؼاء صالة وأداء الصحراء إلك الخروج أو العقد

 الؿسؾؿقـ طؾك ويجب    وأصحابف  الـبل ذلؽ فعؾ كؿا الغقث بطؾب

 اهلل إلك والتقبة وأخرة الدكقا يف شر كؾ سبب الذكقب ٕن كقبالذ جؿقع مـ التقبة

 .(1)« وأخرة الدكقا يف خقر كؾ سبب الحؼ طؾك وآستؼامة سبحاكف

 وتركت لؾجـ كؿا يعتؼد إذا ذبحت الذبقحة ٤وقد يؽقن هذا الذبح قؾت: 

زل أن العػريت يف الجبؾ يؿـع كزول إمطار فقذبحقن لف ٕجؾ أن يـ بعض الجفؾة

 .(2)الؿطر

 لفؿ وتحصؾ الؿطر، فقـزل ُيبتؾقن وقد » : اقال الشقخ الػوزان 

 فعؾقه، ما جقاز طؾك يدّل  ٓ وهذا وتعالك، سبحاكف اهلل مـ وامتحاكًا ابتالءً  حاجتفؿ

 مشرك ففق ذلؽ فعؾ وتعالك، فؿـ سبحاكف اهلل لغقر والتؼّرب الشرك مـ

 .(3)«ومؾعقن

 ل مـفاوإكالذبح يف آستسؼاء ( 2)

( السمال الثاين 3/187)جاء يف فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحوث العؾؿقة واإلفتاء 

 (:9328)الػتوى رقم  من

                                 

 (.511لف )ص (، البدع والؿحدثات وما ٓ أصؾ 5/279فتاوى ومؼآت متـقطة ) (1)
 بالد القؿـ.كؿا يحصؾ يف قرية مـ قرى يريؿ مـ  (2)
 (.2/232الؿستػقد )إطاكة  (3)
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 الؼحط كزل إذا ثؿ لؾـاس، التؿائؿ يعؼد إمام خؾػ الصالة يجقز هؾ: 2س» 

 يـزل أن أجؾ مـ الؼحط طـد الصبقان ويلكؾفا لتذبح بؼرة أو كبش بشراء الـاس يلمر

 تعالك؟ اهلل لغقر والذبح الـذر يػعؾ إمام خؾػ الصالة جقزت هؾ الؿطر،

 وإدطقة الؼرآن مـ التؿائؿ يؽتب الذي خؾػ الصالة تجقز :أوٓ:2ج

 التؿائؿ كاكت إذا وأما تعؾقؼفا، يجقز ٓ ٕكف يؽتبفا: أن لف يـبغل وٓ الؿشروطة،

 هذا أن فل يبقـ أن ويجب يؽتبفا، الذي خؾػ يصؾك فال شركقة أمقر طؾك تشتؿؾ

 .(2853. مـ الػتقى رقؿ )يعؾؿفا الذي هق البقان طؾقف يجب والذي شرك،

 ٻ ٱ} : سبحاكف اهلل لؼقل شرك: اهلل لغقر والذبح شرك، اهلل لغقر والـذر 

 ڭ ڭ}: تعالك وقال، [278]سورة البؼرة: { ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

ـَ » : وققلف أية، [261-262:إكعام سورة] {ې  والـذر ،«اهلل لغقر َذَبَح  َمـ اهلل َلَع

 .(4142)مـ الػتقى  .{ڭ }:تعالك ققلف يف داخؾ

 ويلكؾفا لتذبح بؼرة أو كبش بشراء أمر كفأ  الـبل طـ يثبت لؿ :اثاكقً 

 صالة: ذلؽ يف الؿشروع وإكؿا الؿطر، يـزل أن أجؾ مـ الؼحط طـد الصبقان

 أساس ٓ بدطة ذلؽ بؾ الػؼراء، طؾك والصدقة وآستغػار، والدطاء، آستسؼاء،

ـْ »: قال أكف  طـف صح وقد الؿطفر، الشرع يف لفا  َأْمُرَكا فِ َطَؾقْ  َلْقَس  َطَؿاًل  َطِؿَؾ  َم

 .«َردٌ  َفُفقَ 

 .«وسؾؿ وصحبف وآلف محؿد، كبقـا طؾك اهلل وصؾك. التقفقؼ وباهلل
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  الشناٛ مً الصاعق٘ لسد الربذ بابد 96ر
 الحؼقؼة يف وهؿ  الؿؽاشػة، يدطقن الذيـ الصقفقة طـد الخرايف آطتؼاد وهق

إبدية  السعادة كتاب صاحب ذكر فؼد  الـاس، وطؾك رسقلف وطؾك اهلل طؾك كذابقن

 مـ تـزل صاطؼة طـ لف ُكشػ أكف »: هارون بـ محؿد كرامات ذكر يف (200 - 0/201)

 . (1)« بؼرة ثالثقـ بذبح فلمر  بلهؾفا، الؼرية تحرق السؿاء

  القبْز عيد غريٍا أّ األضخٔ٘ ذبذد 97ر
 بعضفؿ فرتى  الؿسؾؿقـ، طقام بعض طـد الؿـتشرة الؿـؽرة البدع مـ هذه

ـًا يذبح كان فنن  الؼبقر، طـد إضحقة ذبح يتحرى  إكرب الشرك مـ ففذا لؾؼرب تؼرب

 البدع مـ ففذا الؼرب صاحب بركة رجاء ذبح إذا أما  لؾؼبقر، الذبح يف تؼدم كؿا

 .الؿـؽرة

 فنن. غقرها وٓ أضحقة الؼرب طـد يذبح وٓ »:  تقؿقة ابن اإلسالم شقخ قال

ـْ  َكَفك»:  الـبل طـ داود أبل ســ يف  أحؿد كره حتك، (2)«اْلَؼْبر ِطـْدَ  اْلَعْؼرِ  َط

 »:قال  الـبل فنن، الـصب طؾك يذبح ما يشبف ٕكف الؼرب: طـد يذبح مؿا إكؾ

                                 

 بـ طؾل بـ ٕحؿد( 056 ص) الدواهل مـ الخرافة يف ما إلك الساهل تـبقف كتاب مـ كؼالً  (1)

 . أحؿد
 صحقح يف إلباين الشقخ وصححف  ،«ٓ طؼر يف اإلسالم:» ولػظف ،(3222) داود أبل ســ (2)

 (.7535) برقؿ الجامع
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ـَ   رُ  َمَساِجدَ  َأْكبَِقاِئِفؿْ  ُقُبقرَ  اَتَخُذوا َوالـََصاَرى اْلَقُفقدَ  اهللُ  َلَع يحذر  -(1)«َفَعُؾقا َما ُيَحذِّ

 -ما فعؾقا

َٓ  اْلُؼُبقرِ  َطَؾك َتْجؾُِسقا َٓ » :قال أكف الصحقح يف طـف وثبت ، (2)«إَلْقَفا ُتَصؾ قا َو

َْرُض »:وقال ْٕ َٓ  َمْسِجدٌ  ُكؾ َفا ا  لئال طـدها الصالة طـ فـفك، (3)«َواْلَحَؿامَ  اْلَؿْؼَبَرةَ  إ

 الؿشركقن وكان ،لفا ذبح مـ يشبف طـدها الذبح وكذلؽ لفا يصؾل مـ يشبف

 ذبحقا طظقؿ لفؿ مات إذا الجاهؾقة يف وكاكقا الؼرابقـ لفا ويؼربقن لؾؼبقر يذبحقن

 ذلؽ طـ  الـبل فـفك. لؾؿقت تعظقؿا ذلؽ وغقر واإلبؾ الخقؾ قربه طـد

 .(4)«كؾف

  ّأىْاعَا للجياٜز الرباٜذد 98ر
 الديـ يف التػؼف حرمقا الذيـ الؿسؾؿقـ بعض طـد الجـائز أصبحت لؼد

 كؿ هلل فقا  بالؿال، وتبذير وإسراف وطزاء وٓئؿ أيام الؿرسؾقـ سقد ةبسـ والتؿسؽ

                                 

 . طؾقف متػؼ (1)
 .الـقوي بشرح( 7/38() 972:)  برقؿ مسؾؿ أخرجف (2)
 ،(307() 2/030) والرتمذي  صحقح،:  إلباين الشقخ وقال ،(492() 0/086) داود أبق رواه (3)

 (.636() 0/035) ماجف وابـ
 مجؾة راجع ولؾؿزيد ،(082) الؿستؼقؿ الصراط اقتضاء وراجع ،(26/316) الػتاوى (4)

 ،(259) الجـائز وأحؽام ،(72) البقان وكقر ،(53) الػؼفقة وآختقارات ،(066  - 63) البحقث

 (.2/513) العؾؿاء كبار هقئة وأبحاث
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 مـ وكؿ  ارتؽبت، بدع مـ وكؿ  القتامك، أمقال مـ كاكت وربؿا أكػؼت، أمقال مـ

 لقؾ ٓ يرتاحقن ٓ الؿقت أقارب فرتى  طؿؾت، مخالػات مـ وكؿ كحرت، ذبائح

 إمقر مـ يطقؼقكف ٓ ما تؽؾػقا وربؿا  لؾعزاء، والؼادمقـ القافديـ لؽثرة هنار وٓ

 . والعزاء الؿآتؿ أيام يف الـاس أطتادها التل

  باهلل، إٓ ققة وٓ حقل وٓ الؿػاخرة باب مـ الـاس بعض طـد أصبحت قد بؾ

 ولؿ  صـعًا، يحسـقن أهنؿ أصحاهبا ويظـ  الؿقت، بعد ذبحت ذبائح مـ كؿ هلل فقا

 : يؾل ما الؿقت بعد الذبائح ومـ  تعالك، اهلل محر ما ارتؽبقا هذا بػعؾفؿ أهنؿ يعرفقا

  الجـازة خروج طـد الذبح( 2) 

ًٓ  فرتاهؿ  الشقخ قال  البدع، مـ وهذا ذبقحة الجـازة خروج طـد يذبحقن أو

 «الباب طتبة تحت الخروج طـد الخرفان ذبح الؿذمقمة البدع ومـ»: محػقظ طؾل

 مـ الـاس بعض طـد الذبقحة هوهذ»:  البسققين السالم طبد الشقخ وقال ،(1)

 كعش تحت والخرفان العجقل مـ ذبقحة تذبح أن الضروري مـ يرون الضروريات

 .(2)«الرتاب يقارى حقث إلك مـزلف مـ خروجف طـد الؿقت

                                 

 (.266 ص) تداعآب مضار يف اإلبداع (1)
 (.49) الشعبقة العؼائد يف إلقهقة (2)
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 مـ ثالثة مات ذلؽ يػعؾ لؿ إذا أكف بعضفؿ واطتؼاد» : إلباين اإلمام قال 

 .(2)بقصل آل جرح بـ أحؿد الشقخ قال وكذا  ،(1)«الؿقت أهؾ

  الؼبر الجـازة وصول طـد الجاموس ذبح(2)

 يذبحقن فرتاهؿ  البدع، مـ أيًضا الذبقحة وهذه» : محػوظ طؾي الشقخ قال

  حضر، مـ طؾك الؾحؿ ويػرق دفـفا قبؾ الؿؼربة إلك الجـازة وصقل طـد الجامقس

 - الؿدخؾ يف قال - بعض ثقاب الػؼراء بعض مزق وربؿا  آزدحام، ذلؽ طـد ويؼع

 مـ الؾحؿ وتػرق الذبائح ذبح وهل بعضفؿ يػعؾفا التل البدطة هذه مـ ولقحذر

 ويحرمف يستحؼف ٓ مـ ذلؽ ويلخذ وضرب مزاحؿة بذلؽ ويؼع  الؼرب، طـد الخبز

 . الغالب يف الؿستحؼ

 : وجقه مـ لؾسـة مخالػ الػعؾ وهذا

 الـبل طـ  سأك طـ داود أبق روى لؿا الجاهؾقة فعؾ مـ ذلؽ أن : أحدها

 . الؼرب طـد الذبح:  والعؼر  ،(3)«مِ ساَل اإلِ  لفِ  ؼرَ طَ  َٓ » : قال أكف 

 الؼرب أفعال يف السـة ٕن والػخر: والؿباهاة والسؿعة الرياء مـ فقف ما : الثاين

 إضفار بقـ جؿع الجـازة أمام بالذبقحة والؿشل  أسؾؿ، ففق الجفر دون هبا إسرار

                                 

 (. 303 ص)الجـائز أحؽام (1)
 (.273) الديـ يف واإلبتداع البدع مـ الؿسؾؿقـ تحذير (2)
 يف إلباين الشقخ وصححف ( طـ أكس،6/097،وأحؿد )(3222) ( 3/551أبل داود ) ســ (3)

 (.7535) برقؿ الجامع صحقح
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 لق صالًحا طؿاًل  لؽان سًرا البقت يف بذلؽ تصدق ولق  ؿعة،والس والرياء الصدقة

 مضك مـ فعؾ مـ يؽـ لؿ مالزمة طادة أو سـة ذلؽ يتخذ بلن البدطة مـ سؾؿ

 . (1) اه« إتباطف يف كؾف والخقر

 قال كؿا محرم وهذا طؾقفا والجؾقس الؼبقر فقق الزحام مـ يحصؾ ما : ثالًثا

َٓ  قرِ اْلُؼبُ  َطَؾك َتْجؾُِسقا َٓ »: :   . (2)«إَلْقَفا ُتَصؾ قا َو

  لؾعزاء الذبح( 1)

  الصحابة وطصر الـبقة طفد يف معروفًا يؽـ لؿ لف والذبح لؾعزاء الجؿع
 . الديـ يف أحدثت التل البدع مـ تعترب ففل أجؿعقـ

 القتامك أمقال وأكؾ والتبذير اإلسراف مـ فقفا لؿا مذمقمة قبقحة طادة ففل

 اختالف طؾك  مـ إٓ الؿسؾؿقـ طقام مـ كثقر طـد مستؿرة العادة ففذه  بالباصؾ،

 .أخرى إلك بؾد مـ والتؼالقد العادات

 أهؾ يجؾس البالد بعض فػل» : السؾػي العبدلي سعدي بن الل طبد الشقخ قال

 لفؿ الؿجاورة الؼبائؾ رجال طؾقفؿ يدور ثؿ  لؾتعزية، الؼرية رجال وجؿقع الؿقت

 والغائب والػؼقر وإرمؾة القتقؿ يؽؾػقن الؿتقيف قرية رؤساء يةلتعز أخرى بعد قرية

 صـع مـ الؿقت أهؾ بف يؽؾػقن ما مع لؾتعزية يغد لؿـ بالضقافة جرًبا والحاضر

                                 

 .(266 ص) اإلبداع (1)
 .  إلباين الشقخ وصححف  الغـقي، مرثد أبل حديث مـ( 2/236) داود أبق أخرجف (2)
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 سـة العزاء قائؾقـ كثقرة أيامًا لؾتعزية يػد ولؿـ  ،(1) لفؿ والطعام والحؾقة الؼفقة 

 الذبح ذلؽ ويسؿقن  لف، بالذبح قتالؿ أولقاء يؽؾػقن العادة وبحؽؿ سـة والفـاء

 والعشاء  الؼرب، حرارة تربيد والربادة  الؿقت، حػرة وبرادة الؿقت قرب فساحة

 . الؼقامة يقم الرؤوس مـ الشؿس تدكقا يقم الؿقت طؾك يظؾ يزطؿقكف

 سقف الؿقت أن:  والؿعـك  الؿقت، يتعشاه قالقا يذبح ولؿ طادهتؿ خرق ومـ

 مـ بف يتػقهقن ما ذلؽ طؾك وزد  العادة، بف جرت ما ذبحي لؿ لؽقكف وارثف يؼتؾ

 ٓ:  الؿعزي ققل مـ لؾتعزية اجتؿاطفؿ طـد مخاصبتفؿ أثـاء يف الؽػرية الؽؾؿات

 وجئـاكؿ خالؼف طؾك إٓ هان وٓ  الؿقت، هذا خرب بؾغـا الذي الققم كان وٓ اهلل كان

 كان وما الؿقت مرض بصػة القافديـ ويخرب  الؿقت، قرية كبقر فقجقب  كعزي،

 مثؾ حبف ربف ولؽـ يستاهؾ كان ما فالن:  يؼقل الؽالم أثـاء ويف  مقتف، يف السبب

 مـ الـساء ويجتؿع  الؼرى، مـ حقلفؿ لؿـ مقتف ويـعتقن  طؾقـا، فلخذه  فقف، حبـا

 الزيـة لغاية القجقه سافرات بعضفـ أو وهـ  الؿتقىف، لؼرية الؿجاورة الؼرى جؿقع

 بحضرة الؿقت طؾك بالـقح أصقاهتـ ويرفعـ  الجؿقؾ، والؾباس الطقبة والروائح

 طؾقفا ويزدن الؿقت محاسـ ويعددن  إلقفـ، وكظرهؿ الؼرى بعض يف كؿا الرجال

 .(2) اه« كثقًرا شقًئا

                                 

 . مـفؿ اهلل رحؿ مـ إٓ القؿـققن بف ابتؾل الذي الؼات أيًضا القؿـ يف وطـدكا (1)
 (.28) السؾػقة اإليضاحات (2)
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 أكزل ما التل الؿذمقمة الؼبقحة الؿـؽرات و البدع مـ فقف شؽ ٓ مؿا كؾف وهذا

 بعد وآجتؿاع الذبح بدطقة طؾك الـاصحقن العؾؿاء تؽؾؿ وقد  سؾطان، مـ هبا اهلل

 والفتافات والخرافات والبدع الؿـؽرات مـ فقف ما وبقـقا  لؾعزاء، الؿقت مقت

 . القؿـ يف طـدكا هـا كؿا الؼات أكؾ بسبب الصالة وترك لؾققت وتضققع الشركقة

 :  ذلؽ تحريؿ يف والؿتلخريـ الؿتؼدمقـ العؾؿ أهؾ كالم وإلقؽ

 فلما »(:272  - 278 ص) والبدع الحوادث كتاب يف  الطرصوشي ماماإل قال

 شلء، الؼدماء طـ فقف يـؼؾ فؾؿ إلقف: الـاس ودطقا صعاما الؿقت أهؾ أصؾح إذا

 . «الشافعل طؾقف وافؼـا مؿا الؿسللة وهذه، ومؽروه بدطة أكف وطـدي

 غقر طةبد وهق شلء فقف يـؼؾ لؿ»(: الشامل) من الصباغ ابن كصر أبو وقال

 لفِ  ؼرَ طَ  َٓ » : قال  الـبل أن الســ يف داود أبق روى وقد  مستحب،

 . «(1)«مِ ساَل اإلِ 

 مـ فقف لؿا والـساء الرجال اجتؿاع وهق الؿلتؿ وأكره» :  الشافعي وقال

 مـ فقف مضك ما مع الؿئقكة ويؽؾػ الحزن يجدد ذلؽ فنن  الحزن، تجديد

 .(2)«إثر

                                 

 . الؼرب الجـازة وصقل طـد الجامقس ذبح باب يف تخريجف تؼدم (1)
 ،(3/097) وأحؿد ،(3222)برقؿ الجـائز كتاب ،(034  - 033 ص) والبدع لحقادثا كتاب (2)

 (.7400) رقؿ الجامع صحقح يف  إلباين اإلمام وصححف
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 . «الؿقت لعزاء آجتؿاع البدع ومـ» :  السقوصي اإلمام وقال 

 إلك آجتؿاع كعد كـا»:  قال أكف  البجؾل اهلل طبد بـ جرير طـ جاء وقد

 .(1)«الـقاحة مـ دفـف بعد الطعام وصـقعة الؿقت أهؾ

أي:  –وأما الجؾقس لؾتعزية فـص الشافعل والؿصـػ  »:  الـووي وقال

ك كراهتف، وكؼؾ الشقخ أبق حامد وسائر إصحاب طؾ -صاحب الؿفذب الشقرازي

 أهُؾ  يجتؿعَ  أنلفا،  بالجؾقس يعـلقالقا:  الشافعلوآخرون طـ كص  «التعؾقؼ»يف 

 وٓ حقائجفؿ يف َيَتصَرفقا أن يـبغل بؾ التعزية، أراد َمـ لقؼصَدهؿ بقت يف الؿقت

 .(2)«لفا الجؾقس كراهة يف والـساء الرجال بقـ فرَق 

 يؽـ ولؿ الؿقت، أهؾ تعزية  هديف مـ وكان »:  الؼقم ابن اإلمام وقال

 بدطة هذا وكؾ غقره، وٓ قربه طـد ٓ الؼرآن، لف ويؼرأ لؾعزاء، يجتؿع أن هديف مـ

 .(3)«مؽروهة حادثة

 الطقر أو اإلبؾ أو البؼر أو الغـؿ ذبح »: تعالى الل أيدها الدائؿة الؾجـة وقال 

 وفاتف مـ إربعقـ أو السابع كالققم معقـ يقم يف أو الؿقت، طـد لؾؿقت كحقها أو

                                 

  صحقح، إسـاده(: 5/32) الؿجؿقع يف الـقوي قال ،(0/504) ماجف وابـ ،(2/214) أحؿد رواه (1)

 (.201 ص)الجـائز أحؽام يف اكؿ  الشقخقـ، شرط طؾك صحقح:   إلباين الشقخ وقال
 (.036 ص) إذكار (2)
 (.0/527) الزاد (3)
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 أو الخؿقس يقم أو إربعقـ، أو كالسابع معقـ يقم يف خبز طجـ وكذا بدطة،

 التل والؿحدثات البدع مـ الققت ذلؽ يف الؿقت طـ بف لؾتصدق لقؾتفا أو الجؿعة

: اهلل رسقل لؼقل البدع: هذه ترك فقجب ، الصالح سؾػـا طفد طؾك تؽـ لؿ

ـْ » ْفُ  َلْقَس  َما َهَذا َأْمِرَكا فِل َدَث َأْح  َم  إمقر ومحدثات إياكؿ: »وققلف ،(1)«َردٌ  َفُفقَ  مـِ

 .(3)«(2)«ضاللة بدطة وكؾ بدطة محدثة كؾ فنن

 ويقزع يذبح مؿا غقرها أو وإغـام البؼر شراء »:  طثقؿقن ابن الشقخ وقال

 إمقر وشر  ؿدمح هدي الفدي خقر ٕن وذلؽ مـؽرة، بدع إطؿال هذه وكؾ

 إن بؾ هذا، مثؾ يتضؿـ ٓ  محؿد هدي أن الؿعؾقم ومـ محدثاهتا،

 والـقاحة الـقاحة، مـ الطعام وصـع الؿقت أهؾ طـد آجتؿاع يعدون الصحابة

 والؿستؿعة الـائحة لعـ  الـبل فنن السـة طؾك اصؾع مـ طؾك حؽؿفا يخػك ٓ

ـْ  ِسْرَباٌل  َوَطَؾْقَفا اْلِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  ُتَؼامُ  َمْقتَِفا، َقْبَؾ  َتُتْب  َلؿْ  إَِذا الـَاِئَحةُ : »وقال  َقطَِراٍن، مِ

ـْ  َوِدْرعٌ   إمقال تحػظ وأن الؿـؽرة، العادة هذه طـ الؽػ فالقاجب ،(4)«َجَرٍب  مِ

 يف يرجعقا أن الؿسؾؿقـ إخقاين أكصح لفذا.. .الؿحرم العؿؾ هذا يف بذلفا طـ

                                 

 .  طائشة حديث مـ طؾقف متػؼ (1)
 ،(36() 0/08) ماجف وابـ ،(2676() 5/44) والرتمذي ،(4617() 2/601) داود أبق رواه (2)

 (.2735() 6/238) الصحقحة السؾسؾة يف إلباين الشقخ وصححف
 (.2/55) إسالمقة فتاوى (3)
 (.934) مسؾؿ رواه (4)
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 ما وأما الربكة، وفقفؿ الخقر، فػقفؿ الصالح سؾػفؿ طؾقف كان ما إلك كؾفا أمقرهؿ 

 خصقصًا، العؾؿ صؾبة طؾك القاجب فنن الشرع تخالػ التل إمقر مـ الـاس اطتاده

. الحؼ لفؿ يبقـقا وأن مـفا، الـاس يحذروا أن طؿقمًا حؽؿفا طؾؿ مـ كؾ وطؾك

ر إذا غالبفؿ ٕن فطرهؿ: طؾك الحؿد وهلل فالـاس  وترك الصقاب إلك ورجع تذَكر ُذكِّ

 .(1)«الؿخالػة مـ طؾقف هق ما

 :طؾقفؿا الـاس تتابع وإن أمريـ اجتـاب ويـبغل »: إلباين الشقخ وقال

 .الؿسجد أو الؿؼربة أو كالدار خاص مؽان يف لؾتعزية آجتؿاع - أ

 .(2)«لؾعزاء القارديـ لضقافة الطعام الؿقت أهؾ، اتخاذ - ب

 :  تيبُٔ
 وذبح بعقد مؽان مـ ضققف جاء إذا وأما»:  الوادطي مؼبل شقخـا وقال

 . «بذلؽ حرج فال تعزية ٓ الؼدرة مع وذلؽ لفؿ إكراًما لفؿ

 

 

 

                                 

 - 038) داود أبل طـ رواية أحؿد اإلمام مسائؾ:  لؾؿزيد راجع ،(0/20) طثقؿقـ ابـ فتاوى (1)

 لؾشقخ جامعة فتاوى ،(377) البدع معجؿ ،(063) الؿساجد إصالح ،(57) الدواء سحر ،(039

 (.036 ص)حسـ لعؾل الؿـؽرات و البدع ،(09 ص)زيد أبق بؽر
 (.201) الجـائز أحؽام (2)
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 يوًما أربعقن بعد لؾؿق  الذبح( 3)

مـ طقام الؿسؾؿقـ فرتاهؿ إذا مَر ٓ زالت طـد كثقر وهذه العادة الؿبتدطة 

ة وقسؿقها بقـ الـاس وهذا العؿؾ ذبحقا ذبقحأربعقـ يقًما مـ وفاتف طؾك الؿقت 

 مبتدع.

 أربعقـ مضل طـد الؿقت روح طؾك الذبح» قال  الؾجـة الدائؿة أيدها الل:

 بدطة والرحؿة الؿغػرة رجاء اهلل إلك تؼربا الـاس وإصعامفا وفاتف تاريخ مـ طؾقف يقما

 صحابةال سائر وٓ الراشدون الخؾػاء يػعؾف ولؿ ذلؽ يػعؾ لؿ  الـبل فنن مـؽرة،

 ٓالـبل طـ ثبت وقد مشروطقتف، طدم طؾك إجؿاطا فؽان العؾؿ، أهؾ أئؿة و 

ـْ : »قال أكف  ـْ : » وققلف (1)«َردٌ  َفُفقَ  َأْمُرَكا َطَؾْقفِ  َلْقَس  َطَؿاًل  َطِؿَؾ  َم  َأْحَدَث  َم

ْفُ  َلْقَس  َما َهَذا َأْمِرَكا فِل  أو بالـؼقد قتالؿ طـ الصدقة مـ ماكع وٓ ،(2) «َردٌ  َفُفقَ  مـِ

 .(3)«معقـ بققت ذلؽ تخصقص غقر مـ غقرها

(2 ًٓ  ( ذبح إضحقة طن الؿوتى استؼال

أن  مـ أقرباء الؿقت كلبـائف وأحػادهيحرص بعض الؿسؾؿقـ الصالحقـ 

وربؿا قام بعضفؿ بالتضحقة الصدقات وهذا خقر، طـف بلي كقع مـ أكقاع  يتصدققا

                                 

 . طائشةحديث متػؼ طؾقف مـ  (1)
 . طائشةحديث متػؼ طؾقف مـ  (2)
 (.018 -9/017فتاوى الؾجـة الدائؿة ) (3)
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، قال ؿاء التضحقة طـ الؿقت إلك ثالثة أقساميقم طقد إضحك طـف، وقد قسؿ العؾ 

 :أقسام ثالثة ففل إمقات: طـ إضحقة وأما»:  ابـ طثقؿقـالشقخ 

 وأهؾف كػسف طـ اإلكسان ضحك لق كؿا لألحقاء، تبعا تؽقن أن :إول الؼسم

ـْ  َهَذا الؾُفؿَ » : »ويؼقل يضحل وسؾؿ طؾقف اهلل صؾل الـبل كان فؼد أمقات، وفقفؿ  َط

ـْ  َحَؿدٍ مُ   .سابؼا مات مـ وفقفؿ«  «ُمَحَؿدٍ  آلِ  َوَط

 لشخص يتربع أن: مثؾ تربطا، استؼالٓ الؿقت طـ يضحل أن :الثاين الؼسم

 ثقاهبا وأن الخقر، مـ ذلؽ أن طؾك الحـابؾة فؼفاء كص فؼد بلضحقة، مسؾؿ مقت

 يضحل نأ العؾؿاء بعض ير ولؿ طـف، الصدقة طؾك ققاسا بف: ويـتػع الؿقت إلك يصؾ

 الققم الـاس بعض يػعؾف ما الخطل مـ لؽـ. بف يقصل أن إٓ الؿقت طـ أحد

 أكػسفؿ طـ يضحقن ٓ ثؿ وصاياهؿ، بؿؼتضك أو تربطا إمقات طـ يضحقن

 إضحقة، فضقؾة أكػسفؿ ويحرمقن السـة، بف جاءت ما فقرتكقن إحقاء، وأهؾقفؿ

 بقتف أهؾ وطـ طـف اإلكسان حليض أن السـة بان طؾؿقا فؾق وإٓ الجفؾ، مـ وهذا

 .واسع اهلل وفضؾ وإمقات، إحقاء فقشؿؾ

 لقصقتف، تـػقذا مـف وصقة بؿقجب الؿقت طـ يضحل أن :الثالث الؼسم

 :القصقة يف تعالك ققلف ذلؽ يف وإصؾ كؼص، وٓ زيادة بدون أوصك كؿا فتـػذ
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[ 282:البؼرة سورة] {ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ}

»(1). 

 والؼسؿ الثاين هق الذي وقع فقف الخالف بقـ أهؾ العؾؿ: قؾ :

، وهذا  يجقز لؾحل أن يضحل طـ قريبف الؿقتالؼول إول:  -2 ًٓ استؼال

( 26/316كؿا يف مجؿقع فتاواه ) ابـ تقؿقةواختاره شقخ اإلسالم مذهب الحـابؾة، 

 ويضحك طـف والصدقة طـف الحج يجقز كؿا الؿقت طـ إضحقة تجقز »حقث قال: 

، وقال يف آختقارات )ص اهـ « غقرها وٓ أضحقة الؼرب طـد يذبح وٓ البقت يف طـف

 .اهـ« والتضحقة طـ الؿقت أفضؾ مـ الصدقة بثؿـفا»(: 021

 » (حقث قال:8/182يف الؿجؿوع )  الـوويومن الشافعقة العبادي ذكره 

 مـ ضرب ٕهنا جقازها العبادي الحسـ أبق أصؾؼ فؼد الؿقت، طـ التضحقة وأما

 اهـ.« باإلجؿاع إلقف وتصؾ تـػعف الؿقت طـ والصدقة الصدقة،

 .«باب إضحقة طـ الؿقت»حقث قال:  يف ســف أبق داود ومال إلقف

كؿا يف مجؿقع فتاواه   ابـ بازيف هذا العصر اإلمام ذهب إلك هذا  ومؿـ

 (.2/320فتاوى إسالمقة )

.ٓ تجقز إضحقة طـ الؿقت الؼول الثاين:  -2 ًٓ  استؼال

                                 

 (.50)ص  طثقؿقـمـ رسالة أحؽام إضحقة والذكاة لؾشقخ ابـ   (1)



 035 أحكام الذبائح غري املشروعة   

 العدة صاحب قال » (:8/182يف الؿجؿوع )  الـوويقال اإلمام  

افعل يف وبف قطع الر هبا يقصل أن إٓ الؿقت طـ التضحقة تصح ٓ: والبغقي

 اهـ.«، واهلل أطؾؿ الؿجرد

وٓ يضحك طـ مقت » (:218 -6/217وقال الشربقـي يف معـي الؿحتاج )

فنن أوصك هبا  {مب خب حب جب يئ ىئ مئ}  مالؿ يقصل هبا لؼقلف تعالك: 

 اهـ.«جاز 

 هؾ: مسللة » :(326 – 7/322يف الشرح الؿؿتع )  ابن طثقؿقنوقال العالمة 

 إحقاء؟ طـ أو إمقات طـ مشروطة إضحقة

 الصحابة طـ وٓ  الـبل طـ يرد لؿ إذ إحقاء، طـ مشروطة :الجواب

ًٓ، إمقات طـ ضحقا أهنؿ أطؾؿ فقؿا  مـ أوٓد لف مات  اهلل رسقل فنن استؼال

 واحد طـ حيض ولؿ يحبفؿ، وأقارب زوجات لف ومات حقاتف، يف بـات أو بـقـ

 بـت زيـب زوجتف طـ وٓ خديجة، زوجتف طـ وٓ حؿزة طؿف طـ يضح فؾؿ مـفؿ،

 إمقر مـ هذا كان ولق ـ،  ـ أوٓده طـ وٓ الثالث، بـاتف طـ وٓ خزيؿة،

ًٓ  سـتف يف  الرسقل لبَقـف الؿشروطة  وطـ طـف اإلكسان يضحل وإكؿا فعالً، أو قق

 .بقتف أهؾ

 وطـ طـف ضحك»  الـبل بلن لف يستدل قد ففذا ًاتبع الؿقت إدخال وأما

ـَ  الاليت زوجاتف يشؿؾ بقتف وأهؾ ،«بقتف أهؾ  وكذلؽ الحقاة، ققد طؾك والاليت مِْت
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 طؾقفؿ إضحقة لؽـ يقجد، لؿ مـ وفقفؿ مقت، هق مـ وفقفؿ أمتف، طـ ضحك

 ًٓ  .السـة يف أصالً  لذلؽ أطؾؿ ٓ استؼال

ًٓ  طـفؿ ضحقةإ إن :العؾؿاء بعض قال ولفذا  طـفا، يـفكبدطة  استؼال

 الصدقة، جـس مـ إهنا: فقفا كؼقل ما أدكك ٕن صعب: ققل بالبدطة الؼقل ولؽـ

 مجرد هبا يراد ٓ القاقع يف إضحقة كاكت وإن الؿقت، طـ الصدقة جقاز ثبت وقد

 ائ ى ى ې ې ې} :تعالك اهلل لؼقل بف آكتػاع أو بؾحؿفا، الصدقة

 اهـ.« بالذبح اهلل إلك التؼرب هق فقفا شلء أهؿ ولؽـ ،{ وئ ەئ ەئ ائ

ؿ هذا الؼقل إخقر وهق طدم الجقاز لؿا ولعؾ الصقاب والراجح واهلل أطؾ

أكف ضحك طـ أحد مـ  أكف لؿ يصح طـ الرسقل   ابـ طثقؿقـذكره الشقخ 

ًٓ بلضحقة، وهؽذا أيًضا لؿ يثبت  أقاربف الذيـ ماتقا يف حقاتف، ولؿ يخصفؿ استؼال

 مـ خص إمقات بإضحقة واهلل أطؾؿ. طـ أحد مـ الصحابة 

بن طبدالل  أحؿدوهي ما ذكره ؼة بلضحقة الؿوتى وهـال  بدطة أخرى متعؾ

أن بعض الـاس » (:322والشفور )ص  بدع وأخطاء تتعؾق بإيام :السؾؿي يف كتابه

، ويعتؼدون أكف يضحقا طـ الؿقت أول سـة يؿقت أضحقة يسؿقهنا أضحقة الحػرة

 ق بدطةبؾ ه ٓ يجقز أن يشرك معف يف ثقاهبا أحد، واإلسالم ٓ يعرف أضحقة الحػرة

\اهـ.«







 037 أحكام الذبائح غري املشروعة   

 املٔت عً العقٔق٘ ذبذ دباب99ر 
 هذا» :بؼوله فلجاب الؿق  طن العؼقؼة طن  ابن باز اإلمام سؿاحة سلل

 مـ اهلل إلك والتقبة تركف فالقاجب، اإلسالمقة الشريعة  لف أساس ٓ بدطة العؿؾ

  :٤ قال كؿا جؿقعا مـفا تجب سبحاكف اهلل إلك التقبة إن والؿعاصل البدع سائر

 وإكؿا، [12:الـور سورة] {ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ}

 طـ يذبح ما هل  اهلل رسقل طـة الصحقحة السـة هبا جاءت التل الؿشروطة

 َطَؼ  َوَقد)، إكثك طـ واحدة وشاه، الذكر طـ شاتان وهل، سابعف يقم ي الؿقلقد

 
 
ـِ   الـَبِل ـِ  َط  .(1)«(َوالُحَسقـ اَلحَس

، لؾؿقت تشرع ٓ العؼقؼة» :بؼوله فلجاب أيًضا طـفا طثقؿقن ابن الشقخ وسلل

 يعؼ ٓ فنكف الؿقت وأما، إكسان وٓدة مـ السابع الققم يف القٓدة طـد تشرع وإكؿا

 الـبل قال ولفذا غقره مـ خقر لف والدطاء والؿغػرة بالرحؿة لف يدطك ولؽـ طـف

َٓ  َطَؿُؾفُ  اكَؼَطعَ  اإِلكَسانُ  َمات إَِذا »:   أو َ بِفِ  ُيـَتَػعُ  ِطؾؿٍ  أو َ َجاِرَية َصَدَقفٍ  َثاَلٍث  مـِ إِ

 صالح ولد أو يؼؾ ولؿ، «ُلف َ َيدُطقَ  َصاِلح َوَلدٍ  أو َ »:  فؼال «ُلف َ َيدُطقَ  َصاِلح َوَلدٍ 

 .هذا شبف ما أو، طـف يتصدق أو، لف يصؾل أو، لف يصقم

 أهدى وإن، الؿقت إلك ُيفدى الذي العؿؾ مـ أفضؾ الدطاء أن طؾك فدل

 ركعتقـ يصؾل أو لؾؿقت يـقيف بشلء يتصدق لنك صالحًا طؿالً  الؿقت إلل اإلكسان

                                 

 (.495)ص السعقد محؿقد بـ الديـ صالح جؿع باز ابـ مفؿة لؾشقخ فتاوى راجع  (1)
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 مـ أفضؾ الدطاء وكـ ذلؽ ي حرج فال، لؾؿقت يؼرأه قران يؼرأ أو لؾؿقت يـقهبا

 . (1)« وسؾؿ وطؾقة اهلل صؾل الـبل إلقف أرشد الذي هق ٕكف هذا

 ّاألو األب عظاٛ باسه الربذ بابد41ر
 رمضان يف كان إذا أن الـاس بعض يػعؾف ما »: طثقؿقن ابن الشقخ قال

 وهذا الجد، طشاء وهذا إم، طشاء وهذا إب، طشاء هذا: وقالقا ذبائح ذبحقا

 .(2)«بؿشروع لقس أيضًا ففذا القالديـ، طشاء الخالة، طشاء

 أٍلُ ألٕ زجْعُ عيد للخاج الربذ باب د49ر
 العقائد ومـ البدع مـ هذا »:الغامدي سعدي بن الل طبد الشقخ قال

ًٓ  حج مـ أن العقام بعض طـد ؿرةالؿست  ما أول الحج مـ رجقطة طـد، الغقر طـ بد

 كعؾقف ويـػض، طـف الؿحجقج قربه طؾل ركعتقـ يصؾل مـزلف دخقلف قبؾ بف يبدأ

 تسؿك الغـؿ مـ واحد ذبح إلل طـف الؿحجقج ولل يبادر مـزلف دخقلف وبعد، طؾقة

 لػؼرة ذبقحة يجد لؿ ومـ، جقطفر طـد حاج كؾ يػعؾفا أكف كؿا، الحج تغطقة طرففؿ

 طؾقف حجتف تلخذ زوجتف أن لزطؿف صقيؾة مدة مؽث ولق، يذبح حتك زوجتف يطل ٓ

 والداطل زوجفا مع الزوجة وهؽذا، الؿذكقرة الحج تغطقة يذبح أن قبؾ وصئفا إن

 طؾؿائفؿ فتاوى طؾك بـاء إجداد  وطـ أباء طـ طـدهؿ تؼرر قد ما ذلؽ إلل

                                 

 .(207 -25/206ابـ طثقؿقـ) فضقؾة الشقخ ورسائؾ فتاوى راجع  (1)
 (.3/387الؿؿتع )الشرح  (2)
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 أخذت يذبح أن قبؾ القصـ ألل رجقطف طـد زوجتف وصئ ثؿ حج ـم أن الجاهؾقـ 

 قرى مـ محقية قرية مـ رجؾ حدثـا ولؼد، الزوج وبالعؽس، الحج طؾقف زوجتف

 التغطقة ذبح قبؾ وصئ لق حجف طؾك ًافخق تقـسـ زوجتف وصل طـ لف أن زهران

 تزلأط ذلؽ أجؾ ومـ لحجف تغطقة ذبقحة بف يشرتي ما يجد لؿ لؽقكف الؿذكقرة

 .(1)«زوجتف

 .(2)الذبقحة دم طؾك ويؿر داره باب طـد يذبح وبعضفؿ

 البدع مـ فقفا ٓشؽ مؿا الذبائح ففذه، بلصحابف يعؿؾ الجفؾ هؽذا

 .ديــا ي الؿحرمة والخرافات

 بؼدومف وفرحًا الحج مـ وصؾ حقث لؾحاج تؽريؿًا الذبقحة كاكت إن أما 

 .أطؾؿ اهللو، بلس ٓ ففذا بالسالمة بؾده إلل ووصقلف

 املشجد بياٛ مً ٓيتَٕ ما عيد الربذ بابد44ر
 خطبة إلؼاء يجقز ٓ أكف الؿسجد بـاء مـ يـتفل طـدما الـاس بعض دعتؼي

 وتذبح الـاس ُيدطك ثؿ، أغـام أو أبؼار ُيشرتى حتك مػروضة صالة وٓ الجؿعة

 ؿقتي الؿسجد أمام أن يزطؿقن هذا يػعؾ لؿ وإذا، الؿجتؿعقن ويطعؿ، الذبائح

                                 

 (.38 -37السؾػقة )اإليضاحات  (1)
 (.63/057البحقث )مجؾة  (2)
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 لؿا الؿحرمة الذبائح مـ أهنا ريب وٓ شؽ بال الذبقحة وهذه، يف صؾك إذا أجؾف قبؾ

 .أجؾف قبؾ يؿقت اإلكسان يؿقت أن الباصؾ آطتؼاد مـ فقفا

 اإلكؽار ويـبغل محض خطل واطتؼاده لف ٓ كؾف هذا» : باز ابن ماماإل قال

 قال كؿا، ضاللة بدطة ؾوك الديـ مـ بدطة هذا ٕن يػعؾف أو ذلؽ يعتؼد مـ طؾك

ـْ » :الصحقح الحديث يف  الـبل  .(2)«(1)«َردٌ  َفُفقَ  َأْمُرَكا َطَؾْقفِ  َلْقَس  َطَؿاًل  َطِؿَؾ  َم

 اجلدٓدٗ للشٔازٗ الربذ د43ر 
 وهذا» (:12ص) كثقرة اطتؼادية قضايا يف خطقرة جفآت كتاب صاح  قال

 اشرتى إذا الـاس طقام طـ فضالً   زطؿقا الؿثؼػقـ مـ كثقر طـد فرتأش الخرايف العؿؾ

 .اهـ«الـجس بالدم وتؾطخفا السقارة مؼدمة طؾك ذبقحة ذبح جديدة سقارة أحدهؿ

 العقـ ٕن باصؾ اطتؼاد وهذا، الجـ أو العقـ يدفع أكف مـفؿ اطتؼادٌ  وهذا

 الجفؾ هؽذا ولؽـ، ذبقحة بللػ ذبحقا ولق، ٤ اهلل إٓ ضرهؿا يدفع ٓ والجـ

 .والعافقة السالمة اهلل كسلل بلصحابف يعؿؾ اهلل بديـ

 

 

 

                                 

 . طائشةحديث متػؼ طؾقف مـ  (1)
 (.39/042بحقث )المجؾة  (2)
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 استقالاًل البطً يف عنا األضخٔ٘ ذبذ بابد 42ر 
 البطـ ي طؿا يضحك وٓ»:(22/228) الؿغـي يف  الؿؼدسي اإلمام قال

 كعؾؿ وٓ، الؿـذر وابـ، ثقر أبق و، الشافعل قال وبف، أثر طؿر ابـ طـ ذلؽ وروي

 اهـ .« لفؿ خالفًا

 .اهـ« الحؿؾ طـ التضحقة يصح وٓ»:(6/17)ؿحتاجال مغـي الشربقـي وقال

 البطـ ي ما أرأيت: قؾت: الؼاسؿ ٓبـ سحـقن قال» :(2/2)الؿدوكة ويف

ًٓ  الحؿؾ طـ يضحك، هذا فعؾك يف طـف يضحك  .«أطؾؿ واهلل، استؼال

 القساٌ خته ّملٔ٘ ٖ الربذ بابد 45ر
 وقد، محدثة طةبد لفا وآحتػال وآجتؿاع الؼرآن ختؿ بؿـاسبة القلقؿة

 دخؾ إذا لؾزواج القلقؿة»: اهلل أيدها فلجابت، القلقؿة هذا طـ الدائؿة الؾجـة سئؾت

 أو »: بزوجتف بـل بلكف أطؾؿف لؿا  طقف بـ الرحؿـ لعبد  الـبل لؼقل بزوجتف

 . ولػعؾف، (1)«بشاة ولق لؿ

 وطؾقف اهلل صؾك طـف يعرف فؾؿ الؼرآن ختؿ بؿـاسبة ػالآحت أو القلقؿة أما

 أحؽام كسائر إلقـا لـؼؾ فعؾقا ولق،  الراشديـ الحؾػاء مـ أحد طـ وٓ، وسؾؿ

 ثبت وقد محدثة بدطة الؼرآن ختؿ أجؾ مـ آحتػال أو القلقؿة فؽاكت، الشريعة

                                 

 .الرحؿـ بـ طقف( طـ طبد 5067أخرجف البخاري برقؿ ) (1)
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ـْ »: قال أكف  الـبل طـ ْفُ  َلْقَس  َما َهَذا َأْمِرَكا فِل َأْحَدَث  َم  رواية ويف، (1)«َردٌ  َفُفقَ  مـِ

ـْ »: ؾؿمس  .التقفقؼ وباهلل،(2)«َردٌ  َفُفقَ  َأْمُرَكا َطَؾْقفِ  َلْقَس  َطَؿاًل  َطِؿَؾ  َم

 كان كؿا فقفا ذبح إذا فؽقػ، الذبح مـ خالقة القلقؿة كاكت إذا اذه وأققل

 وذبح، ولقؿة والده لف طؿؾ الؼرآن ختؿ متك أكف الـاس طقام طـد يزال وٓ، يقجد

 وإكؿا، يذبح الؼرآن بختؿ احتػؾ مـ كؾ ولقس ،والؿعؾؿ الطالب واستدطك، فقفا

 .أطؾؿ واهلل بعضفؿ طـد هق

 األضخٙ عٔد لٔل٘ يف الربذ بابد46ر 
 :أمريـ مـ يخؾقا ٓ إضحك لقؾة يف الذبح» :الحاج ابن قال

ًٓ  طَقـفا يؽقن أن يخؾقا فال كقاها فنكف، أضحقة هبا يـقي أن :أوًٓ   كان فنكف، أو

، العؾؿ مع ذلؽ طؾك قدم أن حؼف يف حرجف ويؽقن، وقتفا قبؾ ذبحفا ي أثؿ طقـفا قد

، كالـاسل أو كالؿتعؿد هق هؾ الجاهؾ يف الخالف طؾك جرى جفالً  ذلؽ كان وإن

 يعـقفا لؿ وإن... وجدها إذا وقتفا يف بذلفا طؾقف ويجب، كالؿتعؿد أكف والؿشفقر

 إذا، وقتفا يف بذلفا طؾقف ووجب، طـف تجزئ لؿ ذبحفا حقـ إضحقة هبا وكقى

 .الؿمكدة السـة وجقب واجبة كاكت إذا ما كؾف وهذا، وجدها

 .(1)«البدطة بارتؽابف فعؾف يف أساء فؼد إضحقة هبا يـقي لؿ فنن :ثاكقًا

                                 

 . طائشةحديث طؾقف مـ  متػؼ (1)
 . طائشةحديث متػؼ طؾقف مـ  (2)
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 األّلٔاٛ مً ّغريِ القادز عبد مبْلد االحتفال بدع٘  يف الربذ بابد47ر  
 وغقره الجقالين الؼادر طبد مقالد لقؾة يف» :بوصي آل حجر بن أحؿد قال

 الؼادر طبد الشقخ باسؿ الذبائح يذبحقن، البققت يف الؿسؾؿقـ بعض يحتػؾ

 شفر يف كؾف وهذا، غقره باسؿ يذبحقن وكذلؽ، سـة كؾ حاصؾ وهذا، الجقالين

 .رجب

 أن والحجك العؼقل ذوى بؾ والديـ العؾؿ هؾأ مـ اثـان يختؾػ وٓ

 إولقاء باسؿ العقام طـد قافطر ـمؿ وغقره الؼادر طبد الشقخ بؿقلد آحتػال

، القؿـ يف والزيؾعل والعقدروس، مصر يف والرفاطل البدوي كؿقلد الصالح وباسؿ

 أن الؿحؼؼقـ العؾؿ أهؾ مـ أحد يـؼؾ ولؿ والضالٓت البدع أهنا طاقؾ  يسرتيب ٓ

 ودق، بالرجال الـساء اختالط مـ... الؿحظقر مـ فقفا بؾ مستحسـة البدع هذه

 صبع ذي كؾ يؿؼتف ما ؽراتـوالؿ الػقاحش يحصؾ وما، اإلطالم وكشر، الطبقل

 وهل، مـفا يتربأ واإلسالم اإلسالم ديـ باسؿ تؼام التل آحتػآت هذه بؾ، سؾقؿ

 وٓ يؼروهنا والذيـ آحتػآت هذه يؼقؿقن الذيـ الؿسؾؿقـ جبقـ يف طار وصؿة

 تؾؽ أن لفؿ ـقاقويب، همٓء طؾك يـؽروا أن العؾؿاء طؾك القاجب بؾ يـؽروهنا

، وإففام العؼقل ذووا يؼرها وٓ بؾ، اإلسالم يـلد مـافقة يؿارسقهنا التل إطؿال

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ} :ققلف يف اهلل لعـة تحت دخؾقا فؼد يتقبقا لؿ وإن

                                                                                       

 (.63آبتداع )ص (، واإلبداع يف مضار 286(، وتحذير الؿسؾؿقـ )ص 0/283الؿدخؾ ) (1)
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 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 سورة] { ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷

 إن فلققل، ذكركاه ما يستـؽر ٓ كل وإيضاحات بقاكًا الؼارئ وأزيد ،[268-229:البؼرة

 مـ طشر لقؾة الشريػ الـبقي الؿقلد بؾقؾة آحتػال بلن حؽؿقا والؿحؼؼقـ العؾؿاء

 بؿـ فؽقػ الراسخقن العؾؿاء طـفا حذر التل البدع مـ طام كؾ مـ إول ربقع

 .سقاه

 وابتدع، مصر يف الػاصؿققن هؿ والؿلتؿ الؿقلد بدطة أحدث مـ وأول 

 الؼرن يف الؿقصؾ كاحقة مـ أربؾ صاحب الؿظػر الؿؾؽ الشريػ الـبقي الؿقلد

 أيام إلك  اهلل رسقل أيام مـ طديدة قرون مضت فؼد وطؾقف، الفجري السابع

بؾقؾة الؿقلد الشريػ فال شؽ  الؿسؾؿقن يحتػؾ ولؿ، والػاصؿققـ الؿظػر الؿؾؽ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک} قلف تعالك:أكف بدطة تخالػ ق

 گ ک ک ک ک ڑ } ، وققلف تعالك:[2:الحجرات سورة] {ں ں ڱ ڱ

طـ ولألحاديث الؿحذرة ، [61:الـور سورة] {ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

وما فعؾ  ذلؽ آحتػال البدع والضالٓت، وٓ شؽ أن الؿؾؽ الؿظػر الذي ابتدع

حتك إكف كؿا  وإضفار تعظقؿف والػرح بؾقؾة مقلده بدافع الؿحبة لؾرسقل  ذلؽ إٓ

قال الؿمرخقن كان يف شفر صػر يف كؾ طام يفقئ ما يؾزم، ويستعد لتؾؽ الحػؾة 

 بتفقئة الؿؽان وكصب السرادق وتعؾقؼ الػـادق، ويليت إلقف القافدون مـ شتك البؾدان

لغـؿ وطشرة آٓف مـ الدجاج، ويليت حتك ققؾ إكف كان يذبح خؿسة آٓف رأس مـ ا
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وإطقان، ويخؾع طؾقفؿ  الصقفقةبثالثقـ ألػ صحـ مـ الحؾقى، وكان يؽرم  

الؿالبس الػاخرة، ويتصدق كثقًرا طؾك الػؼراء، وٓ يسرتيب طاقؾ أن اإلحسان 

وإكرام أهؾ العؾؿ مـ الؼربات  لؾػؼراء والتصدق طؾقفؿ بالؿال وإصعامفؿ الطعام

لقؾة الؿقلد هبذه ل يتؼرب هبا العبد إلك مقٓه لؽـ الشلن يف تخصقص والطاطات الت

 إمقر.

ؾؿسؾؿ أن يـػؼ يف جؿقع سبؾ الخقر مـ إطاكة الػؼراء والبذل بؾ يـبغل ل

وبـاء الؿساجد والؿدارس وإيقاء إيتام وصؾة إرحام لؾؿجاهديـ يف سبقؾ اهلل، 

كؿثؾ العباد طؾك هذه إطؿال  ثان، والحديث ففؿا يحوكحق ذلؽ مؿا جاء بف الؼرآن

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ} ققلف تعالك:

، والؿؾؽ [262:البؼرة سورة] {ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

بتؾؽ إطؿال لؿ يعدم مـ العؾؿاء مـ حسـ لف هذه البدطة، وزطؿ أهنا  الؿظػر 

مـ البدع الؿستحسـة ولقس كؿا قال بؾ لقس يف البدع حسـ كؿا يف الحديث وكؾ 

 .(1)«بدطة ضاللة

 محرمات إلك جرت -الؿقلد بدطة- البدطة وهذا» :محػوظ طؾي الشقخ قال

 :فؿـفا وفسؼ وفجقر ومعاص وبدع

                                 

 (.087 -086تحذير الؿسؾؿقـ ) (1)
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 وإيؼاد والطرق الؿساجد يف القققد بؽثرة إمقال إضاطة مـ اهلل حرمف ما -0

 :الحديث ويف والتبذير اإلسراف إلل يرجع ما وكؾ إضرحة يف والؿصابقح الشؿقع

 . (1)«الَؿالِ  َوإَِضاَطةَ  الٌسَمالِ  ثَرةَ َوكَ  َوَقاَل، ِقَقَؾ  لُؽؿ َكِرهَ  اهلل إِنَ »

 ی ی ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ } تعالك: وقال

 ٻ ٻ ٻ ٱ} ، وقال تعالك:[27-26:اإلسراء سورة] {ىئ مئ حئ جئ

 سورة] {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 .[12:إطراف

 ودخقل فقفا الغؾط وكثرة بتؼديرها  الؿساجد حرمة اكتفاك: ومـفا -2 

 فقف يعؿؾ الؿسجد يف الشعائر إقامة حدٕ يتقسر يؽاد فال  بالـعال، أو حػاة إصػال

 . الؿقلد

 يممـ ٓ حد إلل بالرجال اختالففا مع متربجات الـساء خروج: ومـفا -3

 . جفازاً  الػاحشة ويطؾبفـ البغايا مـ يؽقن ما وكاهقؽ  الػاحشة، وققع معف

 وغقر باإلجؿاع الؿحرم طؾك الطرب وآٓت إغاين استعؿال: ومـفا -4

 إلل والؿقؾ العشؼ روح الشباب كػقس يف ويبعث  إمة، أخالق يػسد مؿا ذلؽ

 . الػجقر

                                 

 (.593برقؿ )رواه مسؾؿ طـ الؿغقرة بـ شعبة  (1)
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 غقر الغـاء كرتجقع فقف فقرجعقن الؿشروع القجف طؾك الؼرآن قراءة: ومـفا -5 

 . أداب مـ لف يجب ما فقف مراطقـ

 مـ شلء بؼراءة -غقره أو  - الـبقي الؿقلد مجؾس يػتتح الؼراء وبعض 

 الغـاء يف يلخذ ثؿ قؾقالً، غقره أو الـبقي الؿقلد قصة ءةقرا يف يشرع ثؿ  الؼرآن،

 لفق مجؾس إلل ويـؼؾب بآستحسان السامعقـ أصقات فرتتقـ  الغزل، بؼصائد

 آحرتام وطدم لإلقامة تعريضف مـ فقف ما مع ذلؽ وكؾ الؿسجد، بؽرامة ولعب

 ٻ ٱ} :قال حقث كالمف سؿاع طـد الؿممـقـ بف اهلل وصػ ما ضد اهلل لؽتاب

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .[81:الؿائدة سورة] {ٹ ٹ ٿ ٿ

 ذلؽ الػاطؾ يؼصد لؿ وإن اهلل بؽتاب ٓستخػافاو بآستفاكة ريشع مؿاو

 (1)«وغقرها الؽريؿ الؼرآن مجؾس يف الدخان شرب

 سؾطان مـ هبا اهلل أكزل ما التل الؿـؽرات و البدع مـ وهذا الذبح ومـفا -6

 .الؿـؽرات مـ ذلؽ وغقر

  ، ومطابخ يـ،ووصقا كثقرة، الخقام يـصبقن »:الجبرتي الرحؿن طبد قال

 وفالحل وطقامفؿ وخقاصفؿ الـاس أخالط مـ إكرب العالؿ ويتجؿع قفاوي،و

  والحقاة، والؼقاديـ والبغايا والغقاين والؿالطب الؿالهل وأرباب إرياف

                                 

 (.252 – 251اإلبداع يف مضار آبتداع )ص  (1)
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 ويؾقصقن، ويزكقن، ويتغقصقن، الؼبقر، فقطئقن والبستان، الصحراء فقؿؾئقن

 لذلؽ ويجتؿع  وهنارًا، لقالً  والزمقر بالطبقل ويضربقن ويرقصقن، ويؾعبقن،

 والعامة والتجار إمراء مـ إكرب هبؿ ويؼتدي  -السقء طؾؿاء- والعؾؿاء الػؼفاء

 فضالً  العؾؿاء ٕكؽره يؽـ لؿ ولق وطبادة، قربة ذلؽ أن يعتؼدون بؾ  إكؽار، غقر مـ

 .(1)«أجؿعقـ هداكا يتقلك، فاهلل يػعؾقكف كقهنؿ طـ

 أو  الـبل مقلد كان سقاء بالؿقالد تآحتػآ أن لـا تبقـ تؼدم ومؿا

 وٓ هبا يلمر أن طـ فضاًل  استحبفا وٓ الرسقل يػعؾفا لؿ مبتدطة احتػآت غقره

 هذه ابتدع وإكؿا  هذا، يقمـا إلك بنحسان لفؿ التابعقن وٓ بعده مـ أصاحبف فعؾفا

 يفقدية أصقل إلك يرجعقن الذيـ العبقديقن الباصـققن الػاصؿققن مرة أول الؿقالد

 شاء ما إٓ بؽامؾة اإلسالمل العالؿ يف الؿـتشرة الؿقالد هذه فنن كذلؽ إمر دام وما

 وذلؽ  اهلل، طـد مؼبقلة وغقر ضاللة ففل مبتدطة دامت وما  مبتدطة، مقالد هل اهلل

.  (2)«كؾ بدطٍة ضاللة وكؾ ضاللٍة يف الـار»:  اهلل رسقل طـ الحديث يف ورد لؿا

ـْ » :  وققلف  ٓ صاحبف طؾك مردود أي  ،(3)«َردٌ  َفُفقَ  َأْمُرَكا َطَؾْقفِ  َلْقَس  َطَؿاًل  َطِؿَؾ  َم

 وتعالك سبحاكف اهلل شرطف ما هل العبادة ٕن طبادة اطتربه إن حتك هنائًقا مـف يؼبؾ

                                 

 (. 0022  ،3/0004) الصقفقة طـد آكحراف ومظاهر ،(0/314) الجربيت تاريخ (1)
 وهق  سارية، بـ العرباض طـ ،(2/601) داود وأبق ،(2/592) جابر طـ مسؾؿ أخرجف (2)

 . صحقح
 . طائشةحديث متػؼ طؾقف مـ  (3)
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 طؾقف التـبقف يـبغل ومؿا  اهلل، طـد مؼبقلة وٓ مشروطة طبادة فؾقست غقره أما  فؼط، 

 الذيـ هؿ الؿتصقفة أن إٓ الػاصؿققن مرة أول الؿقالد لفذه لؿبتدطقنا كان وإن أكف

 كؾ يبتدطقن هذا يقمـا إلك زالقا وٓ  اإلسالمل، العالؿ يف آحتػآت هذه كشروا

 تؼام التل الؿقالد حصر طـ يعجز اإلكسان أن بحقث جديد: صقيف لرجؾ مقلًدا مرة

 - قرية وٓ مديـة مـ فؿا بلسره اإلسالمل العالؿ يف اهلل أولقاء الؿتصقفة يسؿقفؿ لؿـ

 البؾك مـ هذا وكؾ طام كؾ الؿقلد لف يؼام صقيف دجال وفقفا إٓ - اهلل شاء ما إٓ

 . (1)مـف العافقة اهلل كسلل إمة هبذه حؾ الذي

  عاطْزاٛ ْٓو يف الربذ بابد 48ر
 التل الػاضؾة إيام مـ وهق  محرم، مـ العاشر الققم وهق : طاشوراء يوم

 :  صقائػ ثالثة إلك فقف الـاس اكؼسؿ وقد  بتػضقؾفا، الحؽقؿ شرطـا جاء

 تتخذ لؾروافض وهؿ  وطقيؾ، وكقاحة حزن يقم تجعؾف:  إولى الطائػة -2

 بـ طؾل بـ الحسقـ قتؾ طؾك مـفؿ وحزًكا وكقاحة ملتًؿا طام كؾ مـ طاشقراء يقم

 .  صالب أبل
 يف بالشفادة الحسقـ أكرم وتعالك سبحاكف اهلل أن وذلؽ» : اإلسالم شقخ قال

 وأهان الطاهريـ، الطقبقـ بقتف بلهؾ وألحؼف ،( 60) وستقـ إحدى سـة مـ الققم ذلؽ

                                 

 البدع ؽارإلك والباطث  الـبقي، بالؿقلد آحتػال حؽؿ يف رسائؾ كتاب راجع لؾؿزيد (1)

 . بالؿقلد آحتػال حؽؿ يف الػصؾ والؼقل  والحقادث،
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 جاهؾة صائػة فصارت،  الـاس بقـ شراً  ذلؽ فلوجب طؾقف، واطتدى ضؾؿف مـ هبا

 تتخذ بقتف، أهؾ ومقآة مقآتف تظفر غاوية ضالة وإما مـافؼة، مؾحدة إما ضالؿة،

 الخدود لطؿ مـ الجاهؾقة شعائر فقف فتظفر وكقاحة، وحزن ملتؿ يقم طاشقراء يقم

 .(1)«الجاهؾقة بعزاء والتعزي الجققب وشؼ

ففذه الطائػة هؿ الرافضة طؾك مر الصقر تتخذ يقم طاشقراء ملتًؿا وحزًكا، 

 ،كؾؿا ققيت لفؿ شقكة أو ضفرت لفؿ دولة)كؿا يف إيران(وُيظفرون ذلؽ طؾـًا 

الزم معز الدولة بـ بقيف يف يقم طاشقراء أهؾ  هـ(352وأن يف العراق فػل سـة )

وأمر بغؾؼ إسقاق، ومـع الطباخقـ مـ طؿؾ ،  الحسقـطؾك  بالـقاح بغداد

عقر مػحؿات القجقه يؾطؿـ ويػتـ مـشرات الشالرافضة وخرجت كساء  ،إصعؿة

 .(2)وهذا أول ما كبح طؾقفالـاس 

والخرافات والشركقات، وإضفار الحزن،  البدعهذه ا تؼام وإلك زمــا هذ

ذلؽ  كؾ ذلؽ يف يقم طاشقراء، وقد كص طؾك جقاز الحسقـوالطقاف حقل قرب 

 .(3)طؾؿاء الرافضة الؿعاصريـ بؾ وبعضفؿ أوجبف

                                 

 (.2/248) السـة ومـفاج ،(271) واإلبداع ،(317/ 25) الػتاوى (1)
 (.00/259) البداية ،(2/89) غرب مـ خرب يف العرب (2)
 (.262) الؿسؾؿقـ طؾك وأثرها إطقاد (3)
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 لؾػرح مقسًؿا طقد يقم طاشقراء يقم اتخذت مـ:  الثاكقة الطائػة -2 

 والؿؾبقسات والؿشروبات والؿلكقٓت بالذبح العقال طؾك فقف ويقسع  والسرور،

 .وغقرها

 ويطؾؼ  صالب أبل بـ طؾل بغض يف الؿغالقن وهؿ  الـقاصب، وهؿ

 .(1)الخقارج طؾك

 والػسؼ بالبدطة والبدطة بالػاسد الػاسد قبؾقا الذيـ الجاهؾقـ مـ وإما

 . بالػسؼ

ـتصرون لف، وي الحسقـققم مـ الشقعة يغؾقن يف حب  وذلؽ أكف كان بالؽقفة 

 مـ وققم الؽذاب الرافضل الذي ادطك الـبقة، أبل طبقد بـ وطؾك رأسفؿ الؿختار

 ثبت وقد الثؼػل يقسػ بـ الحجاج ومـفؿ وأوٓده،  لعؾل الؿبغضقـ الـاصبة

 َكَذاٌب  َثِؼقٍػ  فِل َسَقُؽقنُ » :قال أكف  الـبلطـ  مسؾؿصحقح  يف

الـاس. يؼال: بار الرجؾ يبقر بقًرا ففق بائر والؿبقر: الؿسرف يف إهالك .(2)«َوُمبِقرٌ 

 هق الـاصبل وهذا الؽذاب، هق الشقعل ذلؽ فؽانهالؽ، وبار غقره أي أهؾؽف، 

 .(3)السرور همٓء وأحدث الحزن، أولئؽ فلحدث الؿبقر،

                                 

 .(2/354) لؾؿؼريزي والخطط ،(310/ 25) الػتاوى (1)
 (.2545( )4/0970رواه مسؾؿ ) (2)
 (.2/323) السـة مـفاج (3)
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 : مـفا ذلؽ يف أحاديث وأوردوا

 يف «َسـَتِه  َساِئرَ  َطَؾْقهِ  اللُ  َوُسعَ  َطاُشوَراءَ  ِطَقالِِه َيْومَ  َطَؾى َوُسعَ  َمنْ »-2

طـ هذا الحديث،  أحؿدوقد سئؾ اإلمام  ،(2/253) الجقزي ٓبـ الؿقضقطات

 فؼال: ٓ أصؾ لف.

وغقر ذل  من البدع، فصار قوم يستحبون يف هذا القوم آغتسال وآكتحال 

يف ذلؽ  وشراء حقائج العامطؾك العقال بؿا يف ذلؽ الذبح وآكتحال  والتوسعة

 .(1)لققما

 وٓ  اهلل رسقل يسـفا لؿ الديـ يف مستحدثة مستـؽرة بدع كؾفا وهذه

 . الؿسؾؿقـ أئؿة مـ أحد استحبفا وٓ  الراشدون، خؾػاؤه

  الؽحل، من طاشوراء يف الـاس يػعؾه طؿا تقؿقة ابن اإلسالم شقخ سلل وقد

 ذل  غقرو  السرور، وإضفار  الحبوب، وصبخ والؿصافحة، والحـاء  وآغتسال،

 صحقح حديث يرد لم وإذا  ٓ؟ أم  صحقح؟ حديث ذل  يف  الـبي طن ورد ففل

  بدطة؟ ذل  فعل يؽون ففل ذل  من شيء يف

 حديث ذلؽ مـ شلء يف يرد لؿ، العالؿقـ رب هلل الحؿد »:  فلجاب

 الؿسؾؿقـ أئؿة مـ أحد ذلؽ استحب وٓ أصحابف، طـ وٓ  الـبل طـ صحقح

 .غقرهؿ وٓ ة،إربع إئؿة ٓ

                                 

 (.281) الؿسؾؿقـ طؾك وأثرها إطقاد ،(270) اإلبداع (1)
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 الصحابة، وٓ  الـبل طـ ٓ شقئا، ذلؽ يف الؿعتؿدة الؽتب أهؾ روى وٓ 

 وٓ الســ، يف وٓ الصحقح، كتب يف ٓ ضعقػا، وٓ صحقحا ٓ التابعقـ، وٓ

 .الػاضؾة الؼرون طفد طؾك إحاديث هذه مـ شلء يعرف وٓ الؿساكقد،

 فقف كان الؽقفة أهؾووإكؿا حصؾت هذه البدع يف يقم طاشقراء: ٕن 

 .صائػتان

 زكادقة، مالحدة إما الباصـ يف وهؿ البقت، أهؾ مقآة يظفرون رافضة صائػة

 مـ جرى لؿا وأصحابف، طؾقا، تبغض كاضبة وصائػة، هقى وأصحاب جفال، وإما

 .(1)«جرى ما الػتـة يف الؼتال

 الـاصبة بقـ العصبقةفقضعت أثار يف آحتػال بعاشقراء لؿا ضفرت 

 تؼتضل آثاًرا فقف أولئؽ فقضع ملتًؿا طاشقراء يقم اتخذوا همٓء فنن والرافضة

 فقفؿ وأولئؽ وضالل، بدع فقفؿ وهمٓء باصؾ وكالهؿا طقًدا، واتخاذه فقف، التقسع

ًٓ  وأسقأ كذًبا أكثر الشقعة كاكت وإن وضالل بدع  .(2)حا

 اإلفراط بقـ اوسطً  دائًؿا ففؿ والجؿاطة السـة أهؾ:  الثالثة الطائػة -1

 . والجايف الغالل وبقـ والتػريط

                                 

 (.310  - 25/299) الػتاوى ومجؿقع ،(2/295) الؽربى الػتاوى (1)
 (.623  - 2/622) الؿستؼقؿ الصراط اقتضاء (2)
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 ولؿ الرافضة فعؾت كؿا وملتؿ حزن يقم طاشقراء يقم يجعؾقا لؿ ففؿ

 الـقاصب فعؾت كؿا وغقره كالذبح بإكؾ والتقسع وسرور وفرح طقد يقم يجعؾقه

 : جاء فؼد ذلؽ طؾك وحث

ـْ  ٌث َثاَل »أكف قال: ، طـ الـبل  قتادةطـ أبل  مسؾؿ صحقح يف -0  ُكؾِّ  مِ

ِف، الَدْهرِ  ِصَقامُ  َفَفَذا َرَمَضاَن، إَِلك َوَرَمَضانُ  َشْفٍر،  َطَؾك َأْحَتِسُب  َطَرَفَة، َيْقمِ  ِصَقامُ  ُكؾِّ

 
ِ
رَ  َأنْ  اهلل  َطَؾك َأْحَتِسُب  َطاُشقَراَء، َيْقمِ  َوِصَقامُ  َبْعَدُه، اَلتِل َوالَسـَةَ  َقْبَؾُف، اَلتِل الَسـَةَ  ُيَؽػِّ

 ا
ِ
رَ  َأنْ  هلل  .(1)«َقْبَؾفُ  اَلتِل الَسـَةَ  ُيَؽػِّ

  الـاصبة، فعؾتف كؿا ٓ السـة أهؾ هبا طؿؾ  طاشقراء، يقم يف السـة هل ففذه

 يف ذلؽ جاء كؿا طقد يقم يتخذوكف كاكقا فؼد بالقفقد تشبًفا يعترب هذا وطؿؾفؿ

 طقدا، قدالقف تعده طاشقراء يقم كان: قال ، مقسك أبل طـ الصحقح الحديث

 يصقمقن خقرب أهؾ كان :(3)لؿسؾؿ رواية ويف ،(2)«َأْكُتؿْ  َفُصقُمقهُ : »  الـبل قال

 اهلل رسقل فؼال وشارهتؿ، حؾقفؿ فقف كساءهؿ ويؾبسقن طقدا يتخذوكف طاشقراء، يقم

 أمر طقًدا يتخذوكف القفقد أن وبؾغف  ، طؿره آخر كان ولؿا، «َأْكُتؿْ  َفُصقُمقهُ » :

  اهلل رسقل صام حقـ ، قال: ابـ طباسطـ  الحديث يف جاء فؼد  بؿخالػتفؿ،

 فؼال والـصارى القفقد تعظؿف يقم إكف اهلل رسقل يا: قالقا بصقامف وأمر طاشقراء يقم

                                 

 (.0062() 2/808) مسؾؿ أخرجف (1)
 (.2115) رقؿ يالبخار (2)
 (.0030) رقؿ مسؾؿ (3)
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 يلت فؾؿ: قال «الَتاِسعَ  اْلَقْقمَ  ُصْؿـَا اهللُ  َشاءَ  إِنْ  اْلُؿْؼبُِؾ  اْلَعامُ  َكانَ  َفنَِذا: » اهلل رسقل 

 َيْقمَ  ُصقُمقا »: قال طـف رواية ويف ،(1) اهلل رسقل تقيف حتك ؿؼبؾ،ال العام

 »:رجب ابـ قال ،(2)«َيْقًما َبْعَدهُ  َأوْ  َيْقًما َقْبَؾفُ  ُصقُمقا اْلَقُفقدَ  فِقفِ  َوَخالُِػقا َطاُشقَراءَ 

 فنن الؿشركقـ أطقاد صقام استحباب وطؾك طقدا اتخاذه طـ الـفل طؾك يدل وهذا

 يف فنن تؼدم كؿا معف آخر يقم صقام مع صقامف يف فققافؼقن طقدا اتخاذه يـايف الصقم

 .(3)«بالؽؾقة شلء يف لفؿ مقافؼة فقف تبؼك فال أيضا صقامف كقػقة يف لفؿ مخالػة ذلؽ

  ّاملعساج اإلسساٛ لٔل٘ يف الربذ بابد 49ر
  رج  من والعشرين السابع لقؾة وهي

 أي يف تعققـفا يف صحقح حديث فقفا تيثب لؿ والؿعراج اإلسراء لقؾة : أقول

 . لقؾة أي يف أو سـة أي يف أو شفر

 وٓ طشرها طؾك وٓ شفرها طؾك ٓ معؾقم دلقؾ يؼؿ لؿ »:  الؼقم ابن قال

 شرع وٓ بف، يؼطع ما فقفا لقس مختؾػة مـؼطعة ذلؽ يف الـؼقل بؾ طقـفا، طؾك

 .(4)«غقره وٓ ؼقامب اإلسراء لقؾة أهنا يظـ التل الؾقؾة تخصقص لؾؿسؾؿقـ

                                 

 (.0034) رقؿ مسؾؿ (1)
 (.4/287) البقفؼل (2)
 (.0/85) الؿعارف لطائػ (3)
 (.0/57)الزاد (4)
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 الحافظ سردها أققال طشرة مـ أكثر إلك وقتفا يف العؾؿاء آراء اختؾػ وقد

 العؾؿاء أكثر ققل وهق سابًؼا  الؼقؿ ابـ ذكره ما والراجح ،(1)الػتح يف حجر ابـ

 لقؾة الؿسؾؿقـ جفؾة بعض جعؾ لؽـ صحقح أثر أو حديث تعققـفا يف يثبت لؿ أكف

 الذبح:  ومـفا  وشركقة، بدطقة أمقًرا ويعؾؿقن فقفا يجتؿعقن طقًدا والعشريـ السابع

 البدع مـ وهذا الؾقؾة تؾؽ يف بذبقحة يـذر الـاس وبعض  اإلسراء، لقؾة أهنا معتؼدي

 . الديـ يف الؿحرمة

ن  الشقخ آل إبراهقم بن محؿد الشقخ سؿاحة سلل فؼد  يذبح أن كذر طؿٌّ

  سـة؟ كل يف  رج من والعشرين السابع القوم يف ذبقحة

 شفر أن وهل معصقة، طؾك ٓشتؿالف يـعؼد ٓ الـذر هذا »: بؼوله  فلجاب

 الـاس بعض يعتؼد مـف والعشريـ السابع ولقؾة الجاهؾقة، أهؾ طـد معظؿ شفر رجب

 بدطقة، أمقراً  ويعؿؾقن فقفا، يجتؿعقن طقداً  فجعؾقها "والؿعراج اإلسراء " لقؾة أهنا

 الجاهؾقة أهؾ فقف يػعؾ الذي الؿؽان يف بالـذر القفاء طـ  اهلل رسقل هنك وقد

 يـحر أن رجؾ كذر: قال  الضحاك بـ ثابت فعـ اهلل لغقر فقف يذبح أو أطقادهؿ

ـٌ  فِقَفا َكانَ  َهْؾ » : فؼال  الـبل فسلل ببقاكة، إبالً  ـْ  َوَث  «ُيْعَبُد؟ اْلَجاِهِؾَقةِ  َأْوَثانِ  مِ

                                 

 (.7/257) الباري فتح (1)
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ـْ  ِطقدٌ  َفافِق َكانَ  َهْؾ : »قال ٓ: قالقا  :  اهلل رسقل فؼال ٓ،: قالقا ،«َأْطَقاِدِهْؿ؟ مِ

، َمْعِصَقةِ  فِل لِـَْذرٍ  َوَفاءَ  َٓ  َفنَِكفُ  بِـَْذِرَك، َأْوِف »
ِ
َٓ  اهلل ـُ  َيْؿؾُِؽ  َٓ  فِقَؿا َو  .(2)«(1)«آَدمَ  اْب

  وغقرها؟(  صػر 6 و رج  من 27) يف الذبح طن الدائؿة الؾجـة سلؾ  وقد

 مـ بتقققػ إٓ تعؾؿ ٓ تقققػقة الؼربات وسائر العبادات »: بؼولفا فلجاب 

 كص فقف يثبت لؿ فقفا بالذبائح الشفقر تؾؽ مـ الؿذكقرة إيام وتخصقص الشرع،

 ففق هذا وطؾك ، الصحابة طـ ذلؽ طرف وٓ صحقحة، سـة وٓ كتاب مـ

ـْ »: قال أكف  الـبل طـ ثبت وقد محدثة، بدطة ْفُ  َلْقَس  َما َهَذا َأْمِرَكا فِل َأْحَدَث  َم  مـِ

 . «(3) «َردٌ  َفُفقَ 

 طـف ويـفك لف أصؾ ٓ آحتػال يف هذه الؾقالل »:  طثقؿقن ابن الشقخ قال

ُُمقرِ  َوُمْحَدَثاِت  إَِياُكؿْ : » الـبل لؼقل إلقف دطل إذا اإلكسان يحضر وٓ ْٕ  ُكَؾ  َفنِنَ  ا

 .(4)«َضاَلَلة ْدَطةٍ بِ  ُكَؾ  َوإِنَ  بِْدَطةٌ  ُمْحَدَثةٍ 

                                 

 (.3303) داود أبق رواه (1)

 (.3/614) الشقخ آل إبراهقؿ بـ محؿد ورسائؾ فتاوى (2)

 .متػؼ طؾقف مـ حديث طائشة  (3)

 العالمة وصححف ،(3617) داود وأبق ،(2676)  والرتمذي ،(07085  ،07084)أحؿد رواه (4)

) الصحقح الجامع يف  مؼبؾ شقخـا العالمة وحسـف ،(2549) الجامع صحقح يف إلباين

3/491.) 
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 الؿعراج لقؾة أهنا يدطقن الـاس فنن رجب مـ والعشريـ السابع لقؾة فلما 

 وكؾ التاريخقة الـاحقة مـ يثبت لؿ وهذا ٤ اهلل إلك فقفا  بالرسقل طرج التل

 لقؾة أن ثبقت تؼدير طؾك ثؿ باصؾ، الباصؾ طؾك والؿبـل باصؾ، ففق يثبت لؿ شلء

 مـ شقًئا فقفا كحدث أن لـا يجقز ٓ فنكف رجب، مـ والعشريـ السابع لقؾة الؿعراج

 فنذا وأصحابف  الـبل طـ يثبت لؿ ذلؽ ٕن العبادات: مـ شقًئا أو إطقاد شعائر

 أشد وهؿ بف الـاس أولك هؿ الذيـ أصحابف طـ يثبت ولؿ بف طرج طؿـ يثبت لؿ كان

 طفد طؾك يؽـ لؿ ما كحدث أن لـا يجقز فؽقػ وشريعتف: سـتف طؾك حرًصا الـاس

 .(3) اه«(2()1)إحقائفا يف وٓ تعظقؿفا، يف  الـبل

 يف ويذبحقهنا  وإغـام، إبؼار يسؿـقن ٤ اهلل بديـ لجفؾفؿ وهذا : قؾ 

 .إضحقة ذبح مـ أجًرا أطظؿ فقف والذبح  الؿعراج، طقد هذا قائؾقـ الؾقؾة هذه

  زمضاٌ مً ّالعظسًٓ الشابع يف الربذ بابد 31ر
  الؼدر، لقؾة فقفا ُيؾتؿس لقؾة أرجك هل رمضان مـ والعشريـ السابع قؾةل

 هذا  الؽريؿ، الؼرآن وقراءة والدطاء بالصالة إحقاءها طؾك الؽريؿ رسقلـا حثـا فؼد

                                 

) باز ٓبـ متـقطة ومؼآت فتاوى مجؿقطة وراجع ،(349) رقؿ طثقؿقـ ابـ فتاوى مجؿقع (1)

0/90). 
 .الـقوي بشرح( 02/06) ومسؾؿ  الػتح، مع(03/253) البخاري اهرو (2)
 (.7465) رقؿ الدائؿة الؾجـة فتاوى (3)



 059 أحكام الذبائح غري املشروعة   

 مـ الـاس بعض يعؾؿف ما أما  الؾقؾة، هذه يف الؿسؾؿ يعؿؾف أن الؿستحب هق 

 طبد بـ محؿد شقخـا ذلؽ ذكر كؿا  البدع، مـ ففل بذبقحة الؾقؾة هذه تخصقص

 . الصقام مذكرة كتابف يف ا القصابل القهاب

  الصخسٗ قب٘ عيد الربذد 39ر
 لف خصقص ٓ الؿؼدس بقت إلك السػر وكذلؽ : السقوصي اإلمام قال

 اهلل بقت إلك الحج مضاهاة فقف ثؿ ، -أي يف يقم طرفة-غقره طؾك الققت هذا يف

 رةبالصخ لؾطقاف الضالل ببعض إمر أفضك قد اولفذ بالؽعبة لف وتشبقف الحرام

 أقبح مـ هذا وكحق... هـاك الـسؽ مـ أو الرأس حؾؼ مـ أو ، بالؽعبة لفا تشبقفا

 هـاك ويذبحفا بؼًرا أو الغـؿ ويسقق الصخرة قبة يؼصد وبعضفؿ ،(1)الؿـؽرات

 . البدع مـ وهذا أفضؾ هـاك إضحقة أن ويعتؼد

 اتخذ فؿـ »(:27/22) الػتاوى مجؿوع يف  ةتقؿق ابن اإلسالم شقخ قالو

 أهنا مع قتؾ، وإٓ تاب فنن يستتاب، مرتد كافر ففق إلقفا، يصؾك قبؾة الققم الصخرة

! ؟ بالؽعبة يطاف كؿا بف يطاف مؽاًكا يتخذها بؿـ فؽقػ ذلؽ، ُكسخ لؽـ قبؾة كاكت

 أو غـًؿا قفاإل يسقق أن قصد مـ وكذلؽ بحال، اهلل يشرطف لؿ الؽعبة بغقر والطقاف

 العقد، يف شعره فقفا يحؾؼ وأن أفضؾ، فقفا إضحقة أن ويعتؼد هـاك لقذبحفا بؼًرا

 يف الؿؼدس بقت هبا يشبف التل إمقر ففذه طرفة، طشقة هبا لقعرف إلقفا يسافر أن أو

                                 

 (.083 ص)لؾسققصل بآتباع إمر راجع (1)
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 ذلؽ مـ شقًئا فعؾ ومـ والضالٓت، البدع مـ والحؾؼ والذبح والطقاف القققف

 إلك صؾك لق كؿا قتؾ، وإٓ تاب فنن يستتاب، فنكف اهلل، إلك بةقر هذا أن معتؼًدا

 بـ طؿر بـك ولفذا الؽعبة: كاستؼبال قربة الصالة يف استؼبالفا أن معتؼًدا الصخرة

 . «إقصك الؿسجد مؼدم يف الؿسؾؿقـ مصؾك الخطاب

 (1) احملنل بدع٘ يف الربذد 34ر
 لؾسؾػ طفد ٓ مصر يف الؿعروف الؿحؿؾ بدطة »: محػوظ طؾي الشقخ قال

(  الدر شجرة) ب الؿؾؼبة الديـ طصؿة الؿؾؽة أحدثتف شلء هق وإكؿا بف الصالح

 الديـ صالح أسسفا التل إيقبقة الدولة مؾقك أحد أيقب الصالح الؿؾؽ زوجة

 .(2)«  ه648 سـة اهلل رحؿف إيقبل

 والبقادة ةالراكب الجـقد فقف تؿشل بالؼاهرة مشفقد يقم لف كان آحتػال وهذا

 العالل الجاين يعقـف الذي الحج أمقر يتؼدمفؿ وخدمتف وركبف الؿحؿؾ وحرس

 الؿحؿؾ يدور أن وبعد الغالب يف العسؽريقـ الباشقات مـ وهق  سـقًيا، الخديقي

 الجاكب لجؾقس الؿعد الؿؽان وهل الؿصطقة يؿر الؼؾعة مقدان يف الؿعتادة دورتف

 الػخام القزراء مـ الستة حؽقمتف رجال ومعف آحتػال هذا يقم الخديقي العالل

 الؽسقة ملمقر حضرة يليت وهـالؽ  العاصؿة، ذوات وكبار وإطالم والعؾؿاء

                                 

 .جؿؾ طؾك محؿقل  ستائر، بف تحقط  خشب، مـ هقدج شبف اسؿ:  الؿحؿؾ (1)

 (.332) اإلبداع (2)
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 أمقر إلك ويسؾؿف مـف العالل الجاكب يستؾؿف الؿحؿؾ جؿؾ زمام وبقده الشريػة 

 ثؿ الصقفقة السادة أشاير تتؼدمف الركب ويسقر الؿدافع تضرب وطـدها  الحج،

) الػراجقة ثؿ والجؿالة الحؿامؾل ويتؾقه الحج أمقر يتؼدمف الؿحؿؾ جؿؾ ثؿ قدالجـ

 فالدرب - الؿحجر إلك سائًرا الؿقكب هذا ويستؿر  جؿالفؿ، طؾك( الطقالقن

  فالعباسقة،  الـصر، فباب  فالـحاسقـ،  فالـقرية،  الؿميد، بقابة مـ ويؿر  إحؿر،

 فضاء يف لفؿ ضربت التل خقامفؿ إلك الؿحؿؾ ركب ويـزل الؿقكب يتػرق وهـالؽ

 وكاكت  بف، التربك يريد مـ يزوره كل ساحتفا وسط يف الؿحؿؾ ويـصب العباسقة

 الـاس ويتؼاتؾ بذبحف تؼقم ثؿ  الؿحؿؾ، لجؿال فداء لتجعؾف جؿاًل  تشرتي الحؽقمة

  ،لؾربكة صؾًبا(ذبحف قبؾ) بؿداهؿ إربا إرًبا ويؼطعقكف إرض طؾك وققطف بؿجرد طؾقف

 . لؾبقاسقر وشحؿف الصداع مـ يـػع لحؿف أن ويزطؿقن باهظ بثؿـ يباع لحؿف وكان

  آرتباط أشد ومرتبطة هـالؽ الـاس كػقس يف راسخة البدطة هذه وكاكت

 كثقر ويشرتك  الػركسققـ، مجلء بعد حتك فقف لقػرصقا يؽقكقا ولؿ  الحج، بػريضة

 طـد البدطة هذه كاكت لؼد بؾ ،(1) الؿقكب ذلؽ يف قـالؿسؾح الـصارى مـ

 الركب امتـاع مـ ذلؽ طؾك أدل ولقس  ومشاطره، الحج مـاسؽ تػقق الؿسؾؿقـ

                                 

 (.2/258) أثار طجائب (1)
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 مؽة طؾك استقالئف بعد  ،(1)الدطقة أهؾ أمر حقـ الحج طـ والؿصري الشامل

 . الؿحؿؾ بدطة رأسفا وطؾك البدع مـ كثقر بنبطال

 محؿد قال فؼد غرهباو شرقفا اإلسالمقة إقطار بالؿحؿؾ آحتػال طؿ وقد

 مـعفؿ لؿا الحج طـ وامتـاطفؿ الؿشرق يف بف الـاس احتػال رأيـا لؼد:  السـقسل

 . بف اإلتقان مـ الدطقة أهؾ

 ابـف وجف سؾقؿان السؾطان أن آستؼصاء صاحب فقذكر الؿغرب بالد يف أما

 جرت الذي الـبقي الركب مع الحج فريضة ٕداء(  ه0226) سـة يف إبراهقؿ الؿقلك

 البؾد الظاهر إخبقة وإبراز آحتػال مـ بديعة هقئة طؾك فاس مـ بخروجف العادة

 الـاس أصـاف لف وتختار بذلؽ تعتـل الؿؾقك وكاكت  الزيـة، وإضفار الطبقل وقرع

 ركب يضاهل مؿا ذلؽ وغقر الركب وشقخ والؼاضل والتجار وإطقان العؾؿاء مـ

 الؿحؿؾ بخروج يحتػؾقن طثؿان بـل الصقـس كان وقد ،(2) وغقرها والشام مصر

 أمقـ لقد فقسؾؿف بقده الؿحؿؾ ققاد يلخذ السؾطان وكان  بلكػسفؿ، ويحضرون

 مرحؾة كؾ ويف  لؾسؾطان، الؼقاد ذلؽ الصرة أمقـ يسؾؿ العقد حصؾ إذا حتك الصرة

 إلك آكتساب كشرف لف تعظقًؿا العسؽرية الؿقسقؼك تعزف الؿحؿؾ ركب يتققػ

 ويعظؿقهنا وإهالل الجـقد تعتربها التل الدولة راية بؿـزلة ففق  كرب،إ الحج

                                 

 . القهاب طبد بـ محؿد اإلسالم شقخ ماماإل دطقة (1)
 (.4/045) وإقصك الؿغرب دول ٕخبار آستؼصك (2)
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 تعظقؿفؿ الؿحؿؾ هذا تعظقؿ طؾك يؼبؾقن الؿسؾؿقـ جؿقع ولذلؽ  كػسفا، تعظقًؿا 

 الباشقات أكرب كاقتف زمام ققادة يتقلك الشريػ لؾحرم وصقلف وطـد  إكرب، لؾؿقسؿ

 . الـبقي الحرم مـ مؼره إلك بف يدخؾقا أن إلك والعؾؿاء

 طسؽري(551) مـ مملػة حراسة مـ يتؽقن الشامل الؿحؿؾ ركب وكان

 وطـدما  ،(1)شخص(5111) يـاهز الـػقس وطدد جؿؾ،(2111) مـ وأكثر مدفعان معفؿ

 الدولة قبؾ مـ الحاكؿ وهق - الحرم شقخ باستؼبالف يؼقم الؿديـة إلك يصؾ

 العؾؿاء وكبار والؿػتل والؼاضل - والؿديـة مؽة يف بذلؽ يسؿك وكان  العثؿاكقة،

 . وإطقان والؿقضػقـ

) طام مصر إلى رحؾته أثـاء  الؼاسؿي الدين جؿال الشقخ ذكر وقد

 كسقة وهل)الشريػة وبالؽسقة بالؿحؿؾ تحتػؾ الؽثقرة الجؿاهقر رأى أكف ( ه2112

  هؿ،ومزامقر بطبقلفؿ الطرق ومشايخ العسؽرية والؿقسقؼك الجـقد يتؼدمفا( الؽعبة

 .(2)بدمشؼ الؿسؾؿقـ احتػال يػقق بالؿحؿؾ الؿصريقـ احتػال أن  وذكر

 رفعت محؿد الؾقاء يؼقل طظقًؿا تعؾًؼا الؿحؿؾ ببدطة الؿسؾؿقـ تعؾؼ وكان

 أوٓدهؿ إحضارهؿ إهالل طادات مـ رأيـاه ومؿا:  الؿصري الحج أمقر باشا

 لؿسف يستطقعقا لؿ إذا وكاكقا  ذريتفؿ، يف لفؿ فقبارك ويؾؿسقه الؿحؿؾ لقروا الرضع

                                 

 (.2/224) الحجازية الرحؾة (1)
 (.051 ص) وطصره الؼاسؿل الديـ جؿال (2)
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 يؿؾمها أو الـؼقد مـ شلء فقفا يضعقا أن بعد الؿحؿؾ خدم إلك بؿـاديؾفؿ قذفقه

 إمرارها بعد أرباهبا إلك ويردوهنا مـفا ذلؽ الخدم فقلخذ  الػطقر، أو البقضاء بالؾحقم

 .(1)الؿحؿؾ طؾك

 لؼضاء صؾًبا الؿحؿؾ طؾك يزدحؿقن الـاس أن الؿجذوب محؿد وذكر

 .(2)الجؿؾ مـ بؾؿسة لقظػروا الحقؾ صالبات وخاصة  الحاجات،

 :الؿحؿل بدطة مـؽرات خالصة

 . الؿحرم الذبح -0

 . بف آحتػال بدطقة -2

 . لؿشاهدتف والـساء الرجال اختالط -3

 . بف الباصؾة آطتؼادات -4

 . والطبقل الؿقسقؼك آٓت استعؿال -5

 . العام الؿال مـ الطائؾة إمقال إكػاق -6

 . بف التربك -7

                                 

 (.0/03) الحرمقـ مرآة (1)
 اءوالـس الرجال ازدحام مـ يؼع كان ما وحقل ،(036) اإلسالم ضقء يف الجقؾ مشؽالت (2)

 الؿساجد إصالح كتاب اكظر.  سقئة أضرار مـ ذلؽ طـ يـتج وما الؿحؿؾ لؿشاهدة وإصػال

  - 401 ص) هق 04  - 03 الؼرن يف العؼدية آكحرافات وكتاب ،(242 ص) والعقائد البدع مـ

406.) 
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 .٤ اهلل دون مـ الحاجات قضاء صؾب يف إلقف الؾجقء -8 

ًَا بالربذ الشبت ْٓو ختصٔص بابد 33ر  بالَْٔد تظب
 الؼرابقـ تؼديؿ(  هبؿ تشبف ومـ) القفقد طـد السبت يقم خصائص مـ

 . يزطؿقن كؿا اإللفقة العبادة تتسؿ وهبذا  لؾرب، تؼديًسا لؾؿحرقة

 وكقػقة الؽفـة إلك الؼرابقـ هذه تؼديؿ صػة(  حزققال) ػرس يف جاء فؼد

 يقم يف لؾرب الرئقس يؼرهبا التل والؿحرقة:)  فؼال الؿطؾقبة الؼرابقـ هل وما حرقفا

 كان أكف ومع ،(4 -0) الغرة اإلصحاح(  صحقح وكبش صحقحة حؿالن ستة السبت

 وتجاوزوا خالػقا بؾ هبا هللا أمرهؿ التل الحرمة تؾؽ يراطقا فؾؿ ومؼدًسا معظًؿا يقًما

 حؽك وقد  والخداع، التؾقن مـ وصبعفؿ القفقد حال هق وذلؽ  فقف، لفؿ اهلل حده ما

 ذلؽ بسبب هبؿ حؾ وما ذلؽ يف قصتفؿ العزيز كتابف يف وتعالك سبحاكف اهلل

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ} :تعالك فؼال أمره ومخالػة اإلطراض

 .(1) اه[62:البؼرة سورة] {گ گ گ گ ک

 

  املْلْد اسه تػٔري عيد الربذ بابد 32ر
هذه بدطة اكتشرت طـد بعض »: ا السدحان العزيز طبد الشقخ قال

تغققر اسؿ أحد أبـائف، مـ ذبح ذبقحة طـد وهق مال يؼقم بف بعض أباء الـاس 

                                 

 (.29 - 28) الؿسؾؿقـ طؾك وأثرها إطقاد راجع (1)
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واطتؼاده أكف ٓبد مـ ذبح تؾؽ الذبقحة ققاًسا طؾك ما يذبح طـ الؿقلقد يف الققم 

إكؿا هق شؽر هلل  وهذا ققاس مع الػارق فؿا يذبح يف الققم السابعمـ وٓدتف،  السابع

جؿقع  لؽـ لق فعؾ ذلؽ بؼصدآسؿ: طـد تغققر  بخالف الذبقحة وططائفطؾك هبتف 

و مـ تربطف هبؿ الـسب حتك يعؾؿ الجؿقع بذلؽ ويـشرون خربه لجاز ذلؽ أالـاس 

 .(1)«إن شاء اهلل تعالك شريطة أن ٓ يعتؼد وجقهبا أو كقهنا سـة

  الضال٘ ذبٔخ٘ بابد35ر
 ضالة ُترجع أهنا مـف اطتؼاًدا ذبقحة يذبح إبؾف طؾقف ضؾت إذا الـاس بعض

 الصقمالقان ومحؿد سحرديد أخقكا هبا أفادكا فعؾف يجقز ٓ محرم ذبح وهذا  اإلبؾ،

 . الصقمال يف طـدهؿا مقجقدة أهنا حقث

 فال لؾػؼراء هبا وتصدق ضالتف يرد بلن تعالك هلل صدقة ذبحفا متك ولؽـ

 تركف وإفضؾ  جائز، ففذا هلل شؽًرا ذبقحة ذبح ضالتف طؾقف اهلل رد إن كذر أو تحرم،

 . أطؾؿ واهلل  مؽروه، هذا مثؾ الـذر ٕن

 

  احلج٘ ذٖ مً األّل العظس يف الربذ بابد36ر
 إول العشر يف الذبح طن  الوادطي هادي بن مؼبل العالمة شقخـا سلل

  إموات؟ ولقؿة باسم الحجة ذي من

                                 

 (.000  - 001 ص) نالسدحا لؾشقخ متـقطة مخالػات راجع (1)
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، قال: قال  ابـ طباسف طـ يف صحقح البخاريروى »: بؼوله فلجاب 

وٓ  ، ققؾ:«ةما مـ أيام العؿؾ الصالح أفضؾ مـ طشر ذي الحج»: رسقل اهلل 

وٓ الجفاد يف سبقؾ اهلل، إٓ رجؾ خرج بـػسف ومالف ثؿ  »الجفاد يف سبقؾ اهلل؟ قال:

أو أراد أن يتؼرب إلك بصدقة، ٤أن يتؼرب إلك اهلل  ، فؿـ أراد(1)«لؿ يرجع بشلء

، أكف صامفا لؿ يثبت اهلل بصقم يف بعض إيام ما يداوم طؾك صقامفا، ٕن الـبل 

بصالة أو قراءة قرآن أو غقر ذلؽ ففذا أمر حسـ، أما هذه  بعبادةرب أو أراد أن يتؼ

، وقد اصبحت طادة يالم طؾقفا الشخص فنهنا تعترب بدطة، ٕن الذبح طبادة الخصؾة

 . (2) اه« إٓ بنذن مـ الشارعٓ تحدد يف وقت محدود 

  احلله ذبٔخ٘ بابد37ر
ؤيا شقطاكقة، فقلمر بعض الخرافققـ والؽفـة والؿشعقذيـ يرى يف الؿـام ر

أو مصقبة التل بزطؿف رآها يف الؿـام، وأفادكا بذلؽ  الـاس بذبقحة لدفع مؽروه

 اإلخقة الصقمالققن.

 الذبح السـوي الؿسؿى بالعادة

هذه الذبقحة مقجقدة بؽثرة طـد كثقر مـ الؼبائؾ القؿـقة تسؿك بالعادة 

ـة مصائب كثقرة كالؼحط ٓطتؼادهؿ إذا لؿ يػعؾقا هذه الذبقحة ستؼع يف هذه الس

                                 

 .ولػظف  إصؾ،(926() 0/329) البخاري صحقح (1)
 (.494 ص) السائؾ إجابة (2)
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والسـة والجدب وغقر ذلؽ مـ إمقر الؿؽروهة ففذا آطتؼاد باصؾ والذبقحة 

 محرمة.

 د باب الربذ يف زأض الشي38٘ر
 ويؽقن هذا الذبح الؿبتدع يف الققم إول مـ محرم الحرام، فؼد كان

 السـة، الللق أول ٕهنا : طام كؾ مـ الؿحرم أول بؾقؾة اطتـاء الػاصؿققـ لؾخؾػاء

 .أوقتفا وابتداء

 القٓئؿ وتعد بذلؽ، حػؾ يؼام أن الؾقؾة هبذه آحتػال يف رسقمفؿ مـ وكان

 الرتب أرباب جؿقع طؾك وتػرق والحؾقى الؾحقم مـ الؿـاسبة هبذه الخاصة

الشعب،  وجؿقع ومصر، الؼاهرة أهؾ جؿقع ذلؽ يعؿ حتك الدواويـ، وأصحاب

، ففؿ يحتػؾقن بلول يقم مـ شفر ترب تشبًفا بالقفقدوهذا الحػؾ والذبح الؿبتدع يع

فقـػخ فقف البقق ويحرم فقف العؿؾ كؿا يحرم فقفؿ السبت وهق الذي فدى فقف تشريـ 

، كؿا يزطؿقن ويسؿك أيًضا رأس هشابا أي رأس (1)مـ الذبح إسحاق

م ويف يق »لؿسؾؿقـ، وقد جاء يف سػر العدد: السـة ويـزل مـزلة طقد إضحك طـد ا

فرحؽؿ ويف أطقادكؿ ورؤوس شفقركؿ تضربقن بإبقاق طؾك محروقاتؽؿ وذبائح 

كقػقة تؼديؿ الؼرابقـ وجاء أيًضا يف سػر العدد ، «المتؽؿ فتؽقن تذكاًرا أمام إلفؽؿس

                                 

والصحقح أن الذي ُفدى هق إسؿاطقؾ ٓ إسحاق، كؿا رجح ذلؽ ابـ كثقر يف سقرة  (1)

 الصافات.
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ويف رؤوس شفقركؿ تؼربقن محرقة لؾرب ثقريـ التل ابـل بؼر وكبًشا واحًدا » 

 .(1)«وسبعة خراف حقلقة صحقحة

  (2)يف عٔد الػدٓس ذالربد بال 39ر
هق يف الققم الثامـ طشر مـ ذي الحجة، وهق أحد أطقاد الرافضة  طقد الغدير:

 .التل تحتػؾ بف ، ويزطؿقن أن فقف حدثت القصقة بالقٓية لعؾل 
وأول مـ احتػؾ بعقد الغدير هق معز الدولة بـ بقيف سـة ثالث مائة واثـقـ 

 وخؿسقـ هجرية ببغداد.

 ذي طشر ثامـ يقم وفقفا » هل(:122يف حوادث سـة )  لذهبياقال اإلمام 

 بالصحراء وصؾقا الؽقسات ودقت خؿ غدير الغدير طقد الرافضة طؿؾت الحجة

 .(3)اهـ« العقد صالة

 طؿؾف وٓ ، مشروطًا طقداً  يؽـ لؿ الغدير طقد أن اطؾؿ »:  الؿؼريزيوقال 

 معز أيام بالعراق اإلسالم يف طرف ما وأول ، هبؿ الؿؼتدى إمة سالػ مـ أحد

                                 

 (.30 -31راجع إطقاد وأثرها طؾك الؿسؾؿقـ ) (1)

 لجحػة.غدير خؿ مؽان بقـ مؽة والؿديـة با (2)

 (.2/91العرب ) (3)
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 مـ الشقعة فاتخذه وثالثؿائة وخؿسقـ اثـتقـ سـة يف أحدثف فنكف بقيف، بـ طؾك الدولة

 .(1)اهـ«طقداً  حقـئذٍ 

 كاصري – العبقديقن كان التل والؿقاسؿ إطقاد مـ ( خؿ غدير) طقد ويعترب

 ومحبتفؿ ؿتشقعف إلثبات وذلؽ طؾقفا، ويحافظقن ، ويرطقهنا يؼقؿقهنا – البدطة

 (2)...  إلقفؿ آكتساب يَدُطقن الذي ، البقت ٔل

وٓ تزال الرافضة يف كؾ مؽان وزمان يحتػؾقن بف، إٓ أكف يف بالدكا قؾ : 

هـ( مـعت الدولة 0426الؿقؿقكة حرسفا اهلل مـ كؾ شر يف هذه السـقـ إخقر سـة )

ل ٓ يعؾؿفا إٓ إقامة هذا العقد الذي يحصؾ فقف مـ الؿـؽرات العظقؿة الت

، ومؿا ٓ شؽ فقف أن مـ جعؾ الثامـ طشر مـ ذي الحجة طقًدا أو مقسًؿا (3)٤اهلل

مـ الؿقاسؿ التل يحتػؾ الـاس هبا ويػرحقن بؼدومفا بؾ ويخصقهنا بشلء مـ 

 .(4)الؼرب كاإلطتاق والذبح وكحق ذلؽ أكف مـ البدع الباصؾة الؿحدثة يف الديـ

                                 

 (.00/272(، البداية والـفاية )0/388لؾؿؼريزي) وأثار الخطط  (1)

 (.0/491لؾؿؼريزي) وأثار الخطط  (2)

لؾؿزيد راجع كتاب أخقـا الػاضؾ طبداهلل اإلرياين : إرشاد البصقر بؿػاسد وأضرار بدطة  (3)

 آحتػال بققم الغدير.

 البدع الحقلقة. (4)
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طزم طؾك الحج  رويف كتب الشقعة أن الـبل ومؾخص واقعة الغدير كؿا ت 

يف سـة طشرة هجرية، وأطؾـ ذلؽ طؾك الـاس، فتقافدوا إلقف زرافات وحداكا. وقال 

قافؾة الحجقج إلك مؽة آمقـ البقت الحرام مصطحًبا معف كسائف وسائر أهؾ  الـبل 

خؿ مـ مـاسؽف قػؾ آيًبا إلك الؿديـة وسار حتك وصؾ غدير بقتف، ثؿ بعد أن قضك 

 جربيؾالجحػة وذلؽ يقم الخؿقس الثامـ طشر مـ ذي الحجة، ويقمفا كزل طؾقف 

 :ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ} مـ اهلل بؼقل 

 سورة] {گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

، وأمر أن يـصب طؾًقا إماًما يبؾغفؿ ما أكزل فقف مـ القٓية وفرض الطاطة [67:الؿائدة

طؾك  ، ورد مؼدمتفؿ، وأوقػ سقرهؿ، فحشر الـاس يف ذلؽ الؿقضعطؾك كؾ أحد

يا أيفا الـاس مـ أولك الـاس  إلك أن قال:ثؿ وقػ طؾقفؿ خطقًبا  ،ممخرهتؿ

. فؿـ كـت مقٓه فعؾل مقٓه يؼقلفا ثالث مرات. ثؿ قال: بالؿممـقـ مـ أكػسفؿ

كصر ا، والؾفؿ زالل مـ وآه وطادي مـ طاداه، وأحب مـ أحبف، وأبغض مـ أبغضف

فؾقبؾغ الشاهد الغائب، ، وأدر الحؼ معف حقث دار، أٓ ، واخذل مـ خذلفمـ كصره

 ڇ ڇ چ چ چ } ثؿ لؿ يتػرققا حتك كزل أمقـ وحل اهلل بؼقلف تعالك:

اهلل »: وقال رسقل اهلل [1:الؿائدة سورة] {ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
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مـ  طؾلل ووٓية أكرب طؾك إكؿال الديـ وإتؿام الـعؿة ورضا الرب برسالت

 .(2)العقد هبذا آحتػال طؾك دلقؾ ذلؽ أن فقزطؿقن، (1)«بعدي

 هؿ لف والؿعظؿقـ العقد لفذا الؿبتدطقـ أن طؾك واضحة دٓلة يدل ففذا

 ٓ بؾ ،(3) إكرب بالعقد ويسؿقكف  وإضحك، الػطر طقد طؾك يػضؾقكف ففؿ الشقعة

 الثامـ يقم إلك ويمخروهنا ذبائحال مـ بشلء إضحك طقد يف اهلل إلك يتؼربقن

  مسروريـ، فرحقـ مفؾؾقـ مؽربيـ الققم ذلؽ يف فقذبحقهنا الحجة ذي مـ العاشر

 إلك يذهبقن كاكقا القؿـ يف وطـدكا  الدكاكقـ، وتغؾؼ  طـدهؿ، القضائػ وتعطؾ

 جفؾفؿ مـ وهذا  وطؿر، بؽر أبق أكف ويعتؼدون الؽثقرة بالرصاص ويرمقكف جبؾ

 ذلؽ تعظقؿ يف شقًئا اهلل رسقل طـ يثبت ولؿ الباصؾ أبطؾ مـ كؾف ذاوه  وحؿؼفؿ،

 . البقت أهؾ مـ أحدٍ  طـ وٓ الصحابة مـ أحدٍ  طـ وٓ طقًدا جعؾف أو الققم

 »:الؿبتدطة الزماكقة إطقاد طن يتؽؾم وهو  تقؿقة ابن اإلسالم شقخ قال

 ذلؽ يقجب أن غقر مـ غقره، يف يجري كان كؿا حادثة فقف جرى ما الثاين الـقع

 الـبل خطب الذي الحجة ذي طشر كثامـ: يعظؿقكف السؾػ كان وٓ مقسًؿا، جعؾف

 فقفا وصك خطبة فقف خطب  فنكف القداع، حجة مـ مرجعف خؿ بغدير فقف 

 بـ زيد طـ صحقحف يف مسؾؿ ذلؽ روى كؿا بقتف بلهؾ فقفا ووصك اهلل، كتاب باتباع

                                 

 (.005  - 003) صاووس ٓبـ والقؼقـ ،(00  ،0/9) والسـة الؽتاب يف غديرال (1)
 (.411) الؿسؾؿقـ طؾك وأثرها إطقاد راجع لؾؿزيد (2)
 (.218) طشرية آثـا التحػة مختصر (3)
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  طؾل إلك طفد أكف زطؿقا حتك ذلؽ يف إهقاء أهؾ بعض فزاد ، أرقؿ 
 كالًما وذكروا طالقة، فراش طؾك وأقعده لف، فرش أن بعد الجؾل، بالـص بالخالفة

 تؿالئقا الصحابة أن وزطؿقا شلء، ذلؽ مـ يؽـ لؿ أكف بآضطرار طؾؿ قد وطؿاًل 

 ولقس، قؾقاًل  كػًرا إٓ وكػروا، وفسؼقا حؼف، القصل وغصبقا الـص، هذا كتؿان طؾك

 ٓ محدث طقًدا الققم هذا اتخاذ أن الغرض وإكؿا اإلمامة، مسللة يف الؽالم الغرض

 الققم ذلؽ اتخذ مـ غقرهؿ مـ وٓ البقت أهؾ مـ ٓ السؾػ يف يؽـ فؾؿ لف، أصؾ

ًٓ  فقف يحدث حتك طقًدا،  ٓ آتباع، فقفا فقجب الشرائع، مـ شريعة إطقاد إذ. أطؿا

 . (1)«آبتداع

  ِللَِّعب ذالرب بابد21ر
أكف  الحسـ البصري: أكف كؼؾ طـ ططقةطـ ابـ  »:  الؼرصبي اإلمام ذكر

سئؾ طـ امرأة طؿؾت طرًسا لؾعبفا فـحرت جزوًرا؟ فؼال: ٓ تلكؾ مـف ٕهنا ذبحت 

 .(2)«لصـؿ

 

 

 

                                 

 (.25/298)  والػتاوى ،(2/603) الؿستؼقؿ الصراط اقتضاء (1)
 (.0/2/050) الؼرصبل تػسقر (2)
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  العتريٗ ذبذ بابد29ر
 :  مـفا تػسقرات بعدة رجب طتقرة العؾؿاء فسر : تػسقرها

 يف تذبح كاكت ذبقحة وهل ، الرجبقة فنهنا العتقرة وأما »: طبقد أبو قال -2

 أمراً  صؾب إذا كاكقا الجاهؾقة يف العرب أن وذلؽ ... الجاهؾقة أهؾ هبا يتؼرب رجب،

 .(1)«وكذا كذا رجب يف غـؿف مـ لقذبحـ بف ضػر لئـ كذر

 مائة إبؾل بؾغت إن:  الجاهؾقة يف يؼقل كان الرجؾ أن» : مـظور ابن وقال -2

ـّ  مائة بؾغت فنذا ، طتقرة طـفا تطرت  . (2)«فذبحف ضبقًا فصاد بالغـؿ ض

 .(3)«رجب يف إول العشر يف العتقرة» : داود أبو وقال -1

 رجب، يف تذبح شاة أهنا الحديث يف تػسقرها: العتقرة »: الخطابي وقال -3

 اكتك التل العتقرة وأما، الديـ بحؽؿ ويؾقؼ الحديث، معـك يشبف الذي هق وهذا

. رأسفا طؾك دمفا فقصب لألصـام تذبح كاكت التل الذبقحة ففل الجاهؾقة تعرتها

 .(4)«الذبح بؿعـك: والعرت

                                 

 (.0/095 )الحديث غريب (1)
 (.  طرت) مادة( 4/537) العرب لسان (2)
 (.3/256) الســ (3)
 (.4/92) الســ معالؿ (4)
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 وجعؾقا  كذر، غقر مـ ،(1)رجب يف يذبحقن كاكقا أهنؿ أطؾؿ واهلل والصحقح 

 يـذر قد كؿا يـذرها مـ مـفؿ وكان إضحك، يف كإضحقة بقـفؿ فقؿا مـف ذلؽ

 وهذا  ،(2)« َوَطتِقَرةً  ُأْضِحَقةً  َبْقٍت  َأْهؾِ  ُكؾِّ  َطَؾك »:  الـبل قلق بدلقؾ إضحقة،

 ثبقهتا يؼتضل وهق الجاهؾقة، يف كان لؿا تؼريًرا اإلسالم بدأ يف  الـبل قالف الذي

 فنن  مـسقخة، تؽـ لؿ الؿـذورة هل كاكت لق العتقرة وٕن  بعد، ُكِسَخ  ثؿ كذر بغقر

 . بـذره القفاء لزمف وقت أي يف شاة ذبح كذر لق اإلكسان

 :أققال طؾك العتقرة حؽؿ يف العؾؿاء اختؾػ

 َطَؾك » :  ققلف ذلؽ طؾك والدلقؾ مستحبة العتقرة أن  : إول الؼول -2

هبا وأهنا حؼ وأما .ففذا دلقؾ طؾك إمر (3)« َوَطتِقَرةً  ُأْضِحَقةً  َبْقٍت  َأْهؾِ  ُكؾِّ 

َٓ  َفَرَع، َٓ »:ققلف  فِل لَِؾفِ  اْذَبُحقا» :أي: ٓ طتقرة واجبةو وققلف (4)«قَرةَطتِ  َو

 يف أهنا ٓ كان شفر أي يف هلل الذبح واجعؾقا شئتؿ إن اذبحقا أي (5)«...َكانَ  َشْفرٍ  َأيِّ 

                                 

 (.03/036 جز/7 مج) مسؾؿ شرح. كظر وفقف هبذا تػسقره طؾك الـقوي اإلمام كؼؾ وقد (1)
 ،(7/067() 4224) والـسائل ،(4/99( 0508) والرتمذي ،(2/012() 2788) داود أبق أخرجف (2)

 . إلباين الشقخ وحسـف ،(5/76() 21751) ،(4/205() 07921) وأحؿد ،(2/0145() 3025) ماجف وابـ
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 .أبل هريرةمتػؼ طؾقف طـ   (4)
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 كص وقد »: الـقوي. قال  الشافعلوهذا ققل ، الشفقر مـ غقره دون رجب

 الـقويو ورجحف (1)«حسـا نكا شفر كؾ تقسرت إن أهنا حرمؾة ســ يف الشافعل

 الػرع استحباب الشافعل كص وهق أصحابـا طـد والصحقح»حقث قال: 

 . (2)«والعتقرة

 :  طصركا يف الؿذهب هذا إلك ذهب ومؿـ

 رقؿ( 2) الؿجؾد الجامع صحقح طؾك تعؾقؼف يف كؿا  إلباين اإلمام -0

 (.4022) الحديث

 الػرع يف جاء ما باب:  قال حقث  القادطل هادي بـ مؼبؾ وشقخـا -2

 . (3)هلل تذبح أن بشرط والعتقرة

 : وجفان فقف تؽره وهؾ  تستحب، ٓ أهنا : الثاين الؼول -2

َٓ  َفَرَع، َٓ » :  لؼقلف العتقرة تؽره ٓ :إول الوجه  . (4)«َطتِقَرة َو

 طؾك وأجابقا فقفا بالرتخقص السابؼة لألحاديث تؽره ٓ : الثاين الوجه

َٓ  َفَرَع، َٓ » : ققلف  : أوجف بثالثة  ،(1)«َطتِقَرة َو

                                 

 (.03/037) ؿمسؾشرح الـقوي طؾك  (1)
 . السابؼ الؿصدر كػس (2)
 . ا العتؿل السالؿل طثؿان شقخـا هبا أفادكا( 4/237) الصحقح الجامع (3)
 .أبل هريرةمتػؼ طؾقف طـ   (4)
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 . السابؼ  الشافعل بجقاب القجقب كػل الؿراد أن : أحدها 

 . ٕصـامفؿ يذبحقكف كاكقا ما كػل الؿراد أن : الثاين

 الدم أراقة ثقاب أو آستحباب يف كإضحقة لقست أهنا الؿراد أن : الثالث

 . الشافعقة مـ رملالدا إلك الؼقل هذا الـقوي كسب قد

َٓ  َفَرَع، َٓ »  ققلف ذلؽ طؾك والدلقؾ  ُتسـ، ٓ أهنا:  الثالث الؼول -1  َو

 فقؽقن  هبا، إمر طؾك متلخر الحديث وهذا  ، هريرة أبق رواه الذي  ،(2)«َطتِقَرة

 : أمران تلخقره ودلقؾ  كاسًخا،

 فتح سـة يف مفإسال فنن  اإلسالم، متلخر وهق هريرة أبل رواية مـ أكف -0

 . الفجرة مـ السابعة السـة وهل  خقرب،

 بؼاؤهؿ فالظاهر  اإلسالم، طؾك متؼدًما أمًرا فعؾفا كان والعتقرة الػرع أن -2

 طـ الـفل تؼدم قدركا ولق  لف، رفع غقر مـ الـسخ واستؿرار كسخة حقـ إلك طؾقف

 . الظاهر خالف وهذا كاسخفا كسخ ثؿ كسخت لؽاكت هبؿا إمر

 كراهتف وٓ فعؾفا تحريؿ ٓ سـة كقهنا كػل بالخقر الؿراد فنن هذا ثبت اوإذ

 طؾؿاء ققل هذا »: وقال ،(2/314) الؽبقر الشرح يف قدامة بـ الؼقل هذا ذكر

 وقد، شقئًا فقفا ويروي رجب يف العتقرة يذبح كان فنكف سقريـ، ابـ سقى إمصار،

                                                                                       

 .أبل هريرةمتػؼ طؾقف طـ   (1)
 .أبل هريرةمتػؼ طؾقف طـ   (2)
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 إن: يؼقل طقاض الؼاضل أن ـقويال وذكر سالم، بـ الؼاسؿ طبقد أبق بالـسخ قال

 .  اه« العؾؿاء جؿاهقر طـ مـسقخ والعتقرة بالػرع إمر

 . باصؾة وأهنا العتقرة طـ الـفل : الرابع الؼول -3

: -رجب طتقرة يف إحاديث ذكر أن بعد-الؿـذر ابـ وقال» :ابن الؼقم قال

 الـبل فلمر ،اإلسالم أهؾ بعض وفعؾف الجاهؾقة، يف ذلؽ تػعؾ العرب كاكت وقد

َٓ  َفَرَع، َٓ » :فؼال  اهلل رسقل طـفؿا هنك ثؿ هبؿا،   فاكتفك ، (1)«َطتِقَرة َو

 يػعؾ، كان قد شلء طـ إٓ يؽقن ٓ الـفل أن ومعؾقم طـفا، إياهؿ لـفقف طـفؿا الـاس

 فقفؿا، أذن ثؿ طـفؿا هناهؿ كان  الـبل إن: يؼقل العؾؿ أهؾ مـ أحداً  أن كعؾؿ وٓ

 فِل َطتِقَرةً  َكْعتِرُ  ُكـَا إَِكا »:كبقشة حديث يف ققلف الـفل قبؾ كان الػعؾ أن طؾك والدلقؾ

عُ  ُكـَا إَِكا، واْلَجاِهِؾَقةِ   .(2)«اْلَجاِهِؾَقةِ  َفَرًطا فِل ُكَػرِّ

 طـ وققف ذلؽ، استعؿالفؿ طدم طؾك إمصار طؾؿاء طقام إجؿاع ويف

 .(3)«ذلؽ طـ الـفل ثبقت مع هبؿا إمر

                                 

 .هريرة أبل طـ طؾقف متػؼ  (1)
 ،(2/057) ماجف وابـ ،(071  - 7/069) والـسائل ،(3/355) داود وأبق ،(5/76) أحؿد أخرجف (2)

 وصححف  الذهبل، ووافؼف يخرجاه ولؿ اإلسـاد صحقح الحديث هذا: وقال ،(4/235) والحاكؿ

 (.2/545) داود أبل ســ صحقح يف  إلباين اإلمام
 (.93  - 4/92) داود أبل ســ هتذيب (3)
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 وٓ الػرطة، تسـ وٓ: »ققلف »: الشقخ آل إبراهقم بن محؿد الشقخ وقال 

 .التحريؿ إلك أقرب أكف أن أففؿ وفقؿا، «العتقرة

 يراه لؿا خالفًا أي سـة كقهنؿا كػلو« طتقرة وٓ فرع ٓ» بـ والؿراد: ققلف

 كـ نالبطال يػقد الـػل لؽـ بعضفؿ كالم معـك هذا. سـة ذلؽ أن مـ الجاهؾقة بعض

َٓ  َطْدَوى، َٓ  »  فإصؾ، لذلؽ إبطال طتقرة وٓ فرع ٓ يؽقن أفال ،(1)«صَِقَرةَ  َو

 سـة سؼط الـبقي، باإلسؼاط ساقط هق بؾ تلويؾ، إلك حاجة وٓ ذلؽ، سؼقط

ـْ » دٓلة مع هذا، وفعالً  ُْفؿْ  َفُفقَ  بَِؼْقمٍ  َتَشَبفَ  َم  مـ مـع الرسقل أن دٓلة مع، (2)«مـِ

  يـػفا لؿ فؾق تقققػقة، والعبادات العبادات، باب مـ هذا ثؿ، هؾقةالجا مشاهبة

 واحد كؾ طؾك يـصص أن إلك يحتاج ٓ مـتػقة كؾفا الجاهؾقة أمقر فنن مـتػقة، كاكت

 .مـفا

 قال إصحاب وبعض،  الؽراهة بعدم تصريح هذا(، يؽرهان وٓ): لفقق

 تؾده ولد أول ذبح تخصقصفؿ إلك بالـسبة وهذا. حرام أكف كػفؿ والذي. بالؽراهة

 يػعؾف ما كان إن أما-العتقرة -رجب مـ إول العشر يف والذبح ، -الػرع -الـاقة

 .(3)«شرك ففق ٔلفتفؿ الجاهؾقة

                                 

 (.2/007) ماجف وابـ ،(2/401) داود قوأب ،(21/051) أحؿد وأخرجف  طؾقف، متػؼ (1)
 وأخرجف ،(2690() 5/019) اإلرواء يف إلباين وصححف ،(4130() 2/440) داود أبق أخرجف (2)

 . إركمط شعقب وضعػف(5004() 2/51) أحؿد
 (.066  - 6/065) إبراهقؿ بـ محؿد الشقخ ورسائؾ فتاوى (3)
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 .  باز ابـ اإلمام الؼقل هذا إلك وذهب
 أن طؾك العؾؿاء جؿفقر ٓتػاق بالتحريؿ الؼقل وهق الراجح هق وهذا :قؾ 

َٓ  َفَرَع، َٓ »: بؼقلف قخمـس العتقرة يف ورد ما  هذا يف الالم وأن  ،(1)«َطتِقَرة َو

َٓ  َطْدَوى، َٓ » :  ققلف طؾك ققاًسا الـػل تػقد الحديث  يف ولؿا  ،(2)«ِصَقَرةَ  َو

 والعبادات طبادة الذبح وٕن طـف مـفل وهذا الجاهؾقة، بلهؾ التشبف مـ العتقرة

 ولؽـ  رجب، شفر مـ طؿقًما الذبح زيجق ٓ أكف معـاه هذا لقس ولؽـ  تقققػقة،

 . يـقيف ما طـ بالـفل الؿراد

  ويرضك، ربـا يحب كؿا فقف مباركا صقبا كثقرا حؿدا العالؿقـ رب هلل والحؿد

 مستغـل وٓ مقدع وٓ مؽػقر وٓ مؽػل غقر جاللف وطز وجفف لؽرم يـبغل وكؿا

 . ربـا طـف

 ذكره طؾك يعقــا وأن  حؼف، اءٕد يقفؼـا وأن  كعؿتف، شؽر يقزطـا أن وكسللف

 خالًصا غقره ويف الؽتاب هذا يف لف قصدكا ما يجعؾ وأن  طبادتف، وحسـ وشؽره

 . لعباده وكصقحة الؽريؿ لقجفف

 فؿا  تبعتف، وطؾقف ثؿرتف لؽ  غرمف، مملػف وطؾك غـؿف لؽ لف الؼارئ أيفا فقا

 إلك ٓ قال ما إلك اكظر بؾ قائؾف إلك تؾتػت وٓ فاقبؾف وحؼ صقاب مـ فقف وجدت

                                 

 .تخريجف تؼدم (1)
 (.2/007) ماجف وابـ ،(2/401) داود وأبق ،(21/051) دأحؿ وأخرجف  طؾقف، متػؼ (2)
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 مـ قالف إذا ويؼبؾف يبغضف مـ بف جاء إذا الحؼ يرد مـ تعالك اهلل ذم وقد   قال، مـ 

 كان وإن قالف مؿـ الحؼ اقبؾ: الصحابة بعض قال الغضبقة إمة خؾؼ ففذا يحبف

 قائؾف فنن خطل مـ فقف وجدت وما  حبقًبا، كان وإن قالف مـ طؾك الباصؾ ورد بغقًضا

 : ققؾ كؿا بالؽؿال يـػرد أن إٓ اهلل ويلبك اإلصابة دجف يلل لؿ

ـُْؼُ    كلللامنٌ  الطبقعلللةِ  أصللللِ  يف الللل

  
ـُلللو  ُيْجَحلللُد  ٓ َكْؼُصلللفم الطبقعلللةِ  َفَب

   
 غؾطاتف ُطَدت مـ ولؽـ  جفقٓ، ضؾقُما ُخؾؼ مـ الخطل مـ يعصؿ وكقػ

 أن هوغقر الباب هذا يف الؿتؽؾؿ وطؾك  إصابتف، طدت مؿـ الصقاب إلك أقرب

 ولرسقلف ولؽتابف هلل الـصقحة وغايتف  بالحؼ، العؿؾ طـ كالمف مصدر يؽقن

 والحال والعؿؾ الؼؾب فسد لؾفقى تبعًا الحؼ ُجعؾ وإن  الؿسؾؿقـ، وإلخقاكف

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ}  : تعالك اهلل قال  والطريؼ،

ـُ  َٓ »:  الـبل وقال  ،[72:الؿممـون سورة] {ائ  َتَبًعا َهَقاهُ  َيُؽقنَ  َحَتك َأَحُدُكؿْ  ُيْممِ

 اهللو  شر، كؾ أصؾ والجفؾ والظؾؿ  خقر، كؾ أصؾ والعدل فالعؾؿ ،«بِفِ  ِجْئُت  لَِؿا

 هقى يتبع وٓ الطقائػ بقـ يعدل أن وأمره الحؼ وديـ بالفدى رسقلف أرسؾ تعالك

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې}  :تعالك فؼال  مـفؿ، أحد

 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

 سورة] {جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ

 . [22:شورىال
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ـْ  اهللَ  َيْشُؽرُ  َٓ »:  الـبل ققل باب مـ  الـاس فحؼ «الـَاَس  َيْشُؽرُ  َٓ  َم

 لشقخل ثؿ [23:لؼؿان سورة] {ڌ ڍ ڍ ڇ }  : تعالك لؼقلف لؾقالديـ بالشؽر

 ثؿ  خقًرا، اهلل فجزاه طؾقـا وصرب ورباكا طؾؿـا الذي اإلمام محؿد الشقخ ووالدي

  الشرطل، العؾؿ تعؾقؿل يف اهلل بعد السبب هق الذي ورطاه ا محؿد ٕخل

 إخراج يف ساهؿ مـ كؾ وهؽذا  العؾؿ، صؾب سبقؾ يف احتاجف ما كؾ ذلؽ يف فبذل

 . العالؿقـ رب هلل والحؿد وأخرة، الدكقا يف خقًرا الجؿقع اهلل فجزا الؽتاب هذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 083 أحكام الذبائح غري املشروعة   

 

 5 ................................. ا اإلمام محؿد العالمة شقخـا تؼديؿ

 6 ............... ا السالؿل اهلل طبد بـ طثؿان اهلل طبد أبق الشقخ تؼديؿ

 7 .................................................................... الؿؼدمة

 9............................ اهلل لغقر الذبح تحريؿ طؾك إدلة :إول الػصؾ
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