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 2  (005سورة الصافات )-تفسري القرطيب

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

 . نعم
هللا الرحمن الرحيم. الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد، وعلى آله    بسم

 وصحبه.  
َيِة َدِليٌل َعَلى َأنَّ   :الثَّاِمَنة  ":  -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام القرطبي   َغَنِم   ِفي َهِذِه اْلآ ِحيََّة ِبالآ اْلآ ضآ

َبَقرِ  َوالآ ِبِل  اإلِآ ِمَن  مَ وَ   .َأفآَضل   َهب  َهَذا  َقال وا َماِلك   ذآ َحاِبِه.  َحاَيا :َوَأصآ الضَّ ِمَن   َأفآَضل   الآف ح ول  
أآِن، َمعآِز، الضَّ الآ ِل  َفحآ َأفآَضل  ِمنآ  أآِن  ِإَناِثَها، َوِإَناث  الضَّ ٌر ِمنآ  َمعآِز َخيآ ٌر   َوف ح ول  الآ َمعآِز َخيآ الآ َوِإَناث  

َبَقرِ  َوالآ ِبِل  اإلِآ ت   .ِمَن  َقوآ َوح جَّ مآ  َوَتَعاَلىه  َحاَنه   بآ َعِظيم { :ل ه  س  ِبِذبآح   َناه   :   [107]الصافات:  }َوَفَديآ َأيآ
، َوَذِلَك َكبآٌش ََل َجَمٌل َوََل َبَقَرةٌ  ثَِّة َسِمين  ِم الآج   . "َضخآ

اإلمام مالك   والبقر،  -رحمه هللا-نعم، هذا رأي  اإلبل  الغنم على  تفضيل  ِلَما جاء في هذا   في 
ُفِديَ الفداء   والنبي  أنه  بكبش،  والسالم-  الصالة  بكبش  -عليه  أنه ضّحى  ينضّحى  ُيذَكر  ولم   ،

مسلم   صحيح  في  بالبقر،  وال  النبي  باإلبل  والسالم -»أن  الصالة  ِنَساِئِه    -عليه  َعْن  َضحَّى 
 :مولذا يقول جمهور أهل العل  ، ولو كان غيرها أعظم منها لقدمه،لبيت وأهدى البقر إلى ا  ،«اْلَبَقرَ ب
ا وذلكم ألنها أنفع للفقراء بكثرة لحمها، وهذا معروٌف أنه إذ   ؛ ثم البقر، ثم الغنمل اإلبل،  ن األفضإ

مقابل شاة بقرة كاملة في  أو  البدنة كاملة في مقابل شاة،  ل فهي أفضل عند جمهور أه  قدمت 
 .  -رحمه هللا –يرى أن الغنم أفضل من اإلبل والبقر   العلم، واإلمام مالك يرى العكس،

ر ه   م َجاِهدٌ  َوى َورَ " ِن َعبَّاس   َعنِ  َوَغيآ لٌ  ابآ  . "َأنَّه  َسَأَله  َرج 
لكنه    ،أفضل اتفاًقا من الُسبع  شاة  ،نة، أو ُسبع البقرة في مقابل شاةال يدخل في الخالف ُسبع البد 

 .  ُيجِزئ 
ِن َعبَّاس   َعنِ " َحرَ  ابآ ت  َأنآ َأنآ ٌل: ِإنِ ي َنَذرآ نِ َأنَّه  َسَأَله  َرج  ِزيَك َكبآٌش َسِميٌن، ث مَّ َقَرأَ  ابآ   :ي؟ َفَقاَل: َيجآ

َناه  ِبِذبآح  َعِظيم { َكبآِش َلَفَدى ِبهِ }َوَفَديآ : َلوآ َعِلَم َّللاَّ  َحَيَواًنا َأفآَضَل ِمَن الآ مآ ه  َحاقَ  . َوَقاَل َبعآض    ."ِإسآ
قالوا سمعتم  ما  مثل  ابنه  يذبح  أن  نذر  لو  النذر،  هذا  إسكم   كبش،تحلته    :مثل  ُفِدي  ماعيل، ا 

جل  -نذر معصية، فعل إبراهيم طاعة امتثال ألمر هللا  ن هذا النذر معصية،  إ  :ومنهم من يقول
نذر معصية ال  ولده هذه معصية وال ُيوفى به،    وُفِدي، لكن النذر غير إبراهيم، من يذبح  -وعال

وعلى هذا عليه  ،  »  َأْن َيْعِصَي َّللاََّ َفاَل َيْعِصهِ َنَذرَ ْن  َومَ   ،»َمْن َنَذَر َأْن ُيِطيَع َّللاََّ َفْلُيِطْعهُ ،  ُيوفى به
، وال يفعل شيًئا، وإن كان بعضهم يرى أنه ُيكّفر بكّفارة  -جل وعال-أن يستغفر، ويتوب إلى هللا  

يفديه بمائة من اإلبل، كما    َتُه مائة من اإلبل،نه يقدم ِديإذا نذر أن يذبح اب   :يمين، ومنهم من قال
-لما نذر أن يذبح أحد أوالده، ثم خرجت القرعة على عبد هللا والد النبي    بد المطلب حصل لع

 . فداه بمائة من اإلبل -عليه الصالة والسالم 
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"  ِ ول  َّللاَّ ِه َوَسلَّمَ -»َوَضحَّى َرس  َلَحيآنِ   -َصلَّى َّللاَّ  َعَليآ ِن َأمآ َشيآ .  .»ِبَكبآ ِكَباش  ِبِه الآ َثر  َما َضحَّى  َوَأكآ
َبةَ بآن  َأِبي ا رَ َوَذكَ  َليَّةَ  َعنِ  َشيآ ِن ع  اة   م َجاِهد   َعنآ  اللَّيآثِ  َعنِ  ابآ    .َقاَل: الذِ بآح  الآَعِظيم : الشَّ

وا َتَلفِ  َعة : َواخآ ل : التَّاسِِ ا َأفآضَِ مَِ ا َأيُّه  َدَقة  ِبَثَمِنهَِ ِحيَّة  َأِو الصَِِّ الَ ؟  اْلآ ضِآ كٌ  َفقَِ ِحيَّة   َمالِِ َحاب ه : الضَِِّ َوَأصِآ
ل  أَ  َِِ ى   ِإَلَّ فآضِِ ًِِ اه   ِبِمنِِ َِِ ِحيَِّة، َحكِِ ِِآ ََّ اْلآ ضِِ ِِِ ضِِ َِ َموآ يآ َِِ ه  لِِ َِِّ رَ  ِْلَنِِ َِِ و ع مِِ  ِِ الَ   .َأبِِ َِِ ِذرِ  َوقِِ ِِآ ن  الآم نِِ ِِآ  :ابِِ

يَنا وِ  ِرَب ِييِِه  ِبََلل   َعنآ  ر  دآ تَِ ، َوَْلَنآ َأَضَعه  ِفي َيِتيم  قَِ َي ِإَلَّ ِبِديك  َذا-َأنَّه  َقاَل: َما أ َباِلي َأَلَّ أ َضحِ   َهكَِ
ث  َقاَل  َي ِبهِ  -الآم َحدِ  ل   .َأَحبُّ ِإَليَّ ِمنآ َأنآ أ َضحِ  عآِبي ِ  َوَهَذا َقوآ  . "الشَّ

اإلجماع قائم على أن األضحية، والهدي، والعقيقة ال تصح إال من األصناف الثمانيةة، هةذا محةل 
ر ذُ  نعةام،ن السةل  تجةوب بغيةر بهيمةة األإجماع بين أهل العلم، وإن ُنِقل عن بعض المتقدمين مة كةِ

عةةن غيةةره ضةةحوا بالةةديك وشةةبهه، لكةةن هةةذا اإلجمةةاع وال خالفةةه، وعلةةى هةةذا فةةال و  ،عةةن أبةةي هريةةرة
 . عزاتجزئ األضحية إال من األصناف الثمانية: اإلبل، والبقر، والضأن، والم

 طالب: .....  
 عقيقة؟ 

 . مالغنالعقيقة الغنم، لكن لو أراد أن يقدم بدنة جمع من أهل العلم أنها أفضل من 
ل  " عآِبي ِ  َوَهَذا َقوآ َدَقَة َأفآَضل  إِ  :الشَّ ر   َماِلكٌ  . َوِبِه َقالَ نَّ الصَّ   . "َوَأب و َثوآ

بع مةن البدانةة يقةوم مقةام الإ :منهم من يقةول أُعطيةت  ال، ن:فةي الحقيقةة، ورخةرون يقولةو  شةاةن السةُ
 . كاماًل فقدم كاماًل، هذه ُحّجتهم

: ِإنَّ " ٌل َثان  ل    َوِييِه َقوآ ِحيََّة َأفآَضل ، َهَذا َقوآ َناِد. َرِبيَعةَ  الضَّ َحاب  الِرَّأآِي. ََادَ  َوَأِبي الزِ  و  َوِبِه َقاَل َأصآ َأبِ 
ل    :ع َمرَ  بَِ َمد  بآن  َحنآ َدَقةِ    .َوَأحآ َن الصَِّ ل  مِِ ِحيَّة  َأفآضَِ ال وا: الضَِّ ََلِة   قَِ َدٌة َكصَِ نٌَّة م َككَِّ ِحيََّة سِ  ِْلَنَّ الضَِّ
ِعي ل وٌم َأنَّ دِ الآ ِعيِد َأفآَضل  ِمنآ َساِئِر النََّواِفلِ  . َوَمعآ   ."َصََلَة الآ

الصالة صالة العيد،    }َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر{،  [2]الكوثر:}َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر{  وذلكم ألنها قرنت بها
فاألضحية    لنوافل،ما، وصالة العيد أفضل من ااألضحية. مادام قرنت بها وجاء األمر به  والنحر

الحنفية أن األضحية واجبة القول قول  العيد أفضل من الصدقة بزمنها، ويأتي  ، كما أن صالة 
 .  من اآلية أخًذاة على العيان يعني واجب  عندهم واجبة،

لِ هِ  َوَكَذِلكَ " َنِن َأفآَضل  ِمَن التََّطوُِّع ك  َحاَياي َفضآ ِوَي فِ َوَقدآ ر   :َأب و ع َمرَ  َقالَ   .َصَلَوات  السُّ  .  "ِل الضَّ
 . يعني الرواتب أفضل من التطوع المطلق ،صلوات السننيعني  

َرَواه  " َما  َها  َفِمنآ ِحَساٌن،  آَثاٌر  َحاَيا  الضَّ ِل  َفضآ ِفي  ِوَي  ر  َأِبي   َوَقدآ  ِن  بآ َد  َداو  بآن   َسِعيد  
َبر   نآ د   َعنآ  َماِلك   َعنآ  ََ يآ ِن ََ ِر بآ ِرمَ  َعنآ  َثوآ ِ   ِن َعبَّاس  بآ ا َعنِ  ةَ ِعكآ ول  َّللاَّ ِه  -َقاَل: َقاَل َرس  َصلَّى َّللاَّ  َعَليآ
ِم:  -َوَسلَّمَ  الدَّ ِإهآَراِق  ِمنآ   ِ َّللاَّ َد  ِعنآ َأفآَضل   ِحِم  الرَّ ِصَلِة  َبعآَد  َنَفَقة   ِمنآ  ع َمرَ  َقالَ  «»َما  َوه َو   : َأب و 

َحِديثِ  ِمنآ  َغِريٌب  َفِإنِ ي  الَ قَ  ِئَشةَ َعا  َوَعنآ  .َماِلك   َحِديٌث  ف ًسا،  َأنآ َوِطيب وا  وا  َضحُّ النَّاس   َأيَُّها  َيا   : تآ
وَل َّللاَِّ   ِه َوَسلَّمَ -َسِمعآت  َرس  َلِة ِإَلَّ   َيق ول :  -َصلَّى َّللاَّ  َعَليآ ِقبآ ِحيَِّتِه ِإَلى الآ َه ِبأ ضآ د  َتَوجَّ »َما ِمنآ َعبآ
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َحَسنَ  وف َها  َوص  ن َها  َوَقرآ َدم َها  م حآ َكاَن  فِ ات   مَ َضَرات   الدَّ َفِإنَّ  ِقَياَمِة،  الآ َم  َيوآ ِميزَاِنِه  ِفي   ي  َوَقََّ  ِإنآ 
ِقَياَمِة« الآ َم  َيوآ َصاِحَبه   َيه   ي َويِ  َحتَّى   ِ َّللاَّ  َِ ِحرآ ِفي  َيَقَّ   َفِإنََّما  ع َمرَ  َذَكَره   ،التَُّراِب  ِكَتاِب   َأب و  ِفي 

ِهيِد. َوَخرَّجَ  ِمِذيُّ  التَّمآ ًضا  التِ رآ َها َأيآ ِ َعنآ وَل َّللاَّ ِه َوَسلَّمَ -َأنَّ َرس  َما َعِمَل آَدِميٌّ  « :َقالَ   -َصلَّى َّللاَّ  َعَليآ
وِنهَ  ر  ِبق  ِقَياَمِة  الآ َم  َيوآ َلَتأآِتي  ِإنََّها  ِم،  الدَّ ِإهآَراِق  ِمنآ   ِ ِإَلى َّللاَّ َأَحبَّ  ِر  النَّحآ ِم  َيوآ َعَمِل  َعاِرَها ِمنآ  َوَأشآ ا 

ًسانَّ الدَّ ا، َوإِ َوَأظآََلِفهَ  ِض، َفِطيب وا ِبَها َنفآ َرآ َل َأنآ َيَقََّ ِإَلى اْلآ ِ ِبَمَكان  َقبآ َقاَل: َوِفي    »َم َلَيَقَّ  ِمَن َّللاَّ
َباِب َعنآ  ِن  الآ َراَن بآ َقمَ  ح َصيآن  ِعمآ ِن َأرآ ِد بآ يآ     ."َحِديٌث َحَسنٌ  َوَهَذا .َوََ
   التخريج؟

 طالب: .....  
 ل. األو  ،األول ،األول
قال في    لضعف سعيد بن داود   قال: ذكره ابن عبد البر هكذا معلًقا، وإسناده ضعيفب:  طال

مناكي  :التقرير له  وإسناده    .....  ر صدوق  بالتمهيد،  البر  عبد  ابن  أخرجه  قال:  يليق،  الذي 
ضعيف ْلبي نصر بن حماد، لكن يتعين ييما بعد. حديث الترمذي: قال: أخرجه الترمذي من  

سناده سليمان بن يزيد المدني، وهو ضعيف، ولكن يتأيد ، مَّ أن في إعائشة وحسنه  حديث
 بما قبله، والحديث ضعفه اْللباني.  

أصاًل  لها  أن  على  تدل  بمجموعها  األحاديث  به  ف  ،هذه  جاءت  معروف  األضحية  على  الحث 
 .  هذه ضعيفة هاألحاديث، وإن كانت مفردات 

 طالب: .....  
 كيف؟  

 دية. اإلجماع لصاحب الطالب: نقل 
 .  نعم، يعني انعقد اإلجماع بعده

 طالب: .....  
 .  نعم

 طالب: لكن الصدقة على اَْلضحية يا شيخ.  
 ؟ ماذا

 طالب: .....  
أن   الظروف  من  في ظرف  يوجد  قد  يحصل،  قد  بثمنها.  الصدقة  من  أفضل  التضحية  ال،  ال 

كما   األضحية،  من  أفضل  أفضلأن  الصدقة  بقيمته  الحج  الصدقة  يطر   بنفقته،  ،من  أ وقد 
 للمفضول ما يجعله فاضاًل، وللمفوق ما يجعله فائًقا كأن يوجد إنسان مضطر لهذه القيمة.  

 طالب: .....  
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يتصةدق؟ يقةول: أنةا  أمق الةدم يةالصدقة من نفس األضحية شيء، لكن هةل أفضةل أن يهر  خلِّ   ،ال
تصةةدق ، وأمةةا البةةه أضةةحية يةةرة؟ نقةةول: اشةةترِ أعطيهةةا ألسةةرة فق أمعنةةدي ألةة  أشةةتري بةةه أضةةحية، 

 جاء األمر به. ، [28]الحج: َفُكُلوا ِمْنَها َوَأْطِعُموا{}منها: 
 طالب: .....  

يلزمه   شكال، لكن الذي يقول بأنه للوجوب،إ  هما فيف  يقول بأن األمر باألكل لالستحباب،عند من  
 .  أن يأكل

يضح ِ  لم  أنه  المفترض  من  شيخ  يا  لكن  وعنده    طالب:  الذي ضحى  لكن  من أصًَل،  فائض 
 المال؟ 

 ؟ ضحى في هذه السنة، وسنوات ماضية
 هل له أن يقدم بدنة، أو يذبح كبش، ويتصدق بالباقي؟   طيب في نفِ السنة طالب:

خالف مثل ما سمعت؛ الجمهور على أن البدنة أفضل، ومالك يرى أن الكبش الغنم أفضل من  
 .  اإلبل والبقر

َعا" ِبوَ  :ِشَرة  الآ َليآَستآ  ِحيَّة   َوَقالَ  اِجَبة  الضَّ وٌف.  َوَمعآر  نٌَّة  س  ِرَمة   َوَلِكنََّها  َعبَّاس   َكانَ  :ِعكآ َعث ِني   ابآن   َيبآ
ًما َتِري َله  َلحآ ِن َأشآ َحى ِبِدرآَهَميآ َضآ َم اْلآ  . "َيوآ

 . يعني، نعم من الجزار امذبوحً  احمً ل
": لآ ِحيَّة    َوَيق ول : َمنآ َلِقيَت َفق  ِن َعبَّاس   َهِذِه أ ضآ ِوَي َعنآ   :َأب و ع َمرَ  َقالَ  .ابآ َمل  َهَذا َوَما ر  َأِبي   َوم جآ

ر   ِم َوع َمرَ  َبكآ ِعلآ َد َأهآِل الآ َياِن ِعنآ َما ََل ي َضحِ  ،     َأنَّه  ض  َها َأنََّها َواِجَبة  َفرآ َتَقَد ِفي الآم َواَظَبِة َعَليآ ِلَئَلَّ ي عآ
َتِدي ِبِهمآ َمنآ َبعآدَ َوَكان وا َأئِ  ِهمآ ه مآ ِممَّنآ َينآظ ر  ِفي ِديِنِه  مًَّة َيقآ َن النَِّبيِ      ِإَليآ َواِسَطة  َبيآ م  الآ َصلَّى -ِْلَنَّه 

ِه َوَسلَّمَ  َم ِلَغيآ  -َّللاَّ  َعَليآ َيوآ وغ  الآ ِتَهاِد ِفي َذِلَك َما ََل َيس  مآ ِمَن اَِلجآ َن أ مَِّتِه، َفَساَغ َله    ."ِرِهمآ َوَبيآ
يشدد فيها، ويجعلها مثل الواجبات، أو يشدد في    ،مر بعض السنننعم إذا وجد من يشدد في أ 

فلو تركت مرة من المرات، أو مرات يحصل بها البيان بأنها سنة هذا    ،اإلنكار على من تركها
النبي   كان  وإن  عليه،  والسالم-يؤجر  الصالة  الشيء    هو  اكم  -عليه  عن  ينهى  قد  معروف 

وي  ويفعله، المحرمات،  من  ليس  أنه  صارفً لبيان  هذا  في  اكون  ويكون  يأمر ،  قد  أفضل،  حقه 
لبيان أن هذا المأمور به ليس من الواجبات، وإنما هو سنة، ويكون في حقه هذا   ؛بالشيء ويتركه

 . البيان أفضل من الفعل
تشبه    النوافل ال  فإن  الناس  األمر على  التباس  ُخِشَي من  إذا  المسألة  بالسنن،  وعلى كل حال 

 . بت إن شاء هللا تعالى سنة، والفضل ثا بها لبيان أنها يخل
 طالب: .....  



 

 

 
6 

 6  (005سورة الصافات )-تفسري القرطيب

األولى، عمران:{َساِرُعوا}المبادرة    هذا  أيام    ،[21]الحديد:{َساِبُقوا}،  [133]رل  معروفة  األيام  لكن 
 النحر. 

 طالب: .....  
 .  خالفهباطل، خالف اإلجماع، خالف اإلجماع، انعقد اإلجماع على  ،باطل

َتَصرِِه: َوَقالَ  يُّ الطََّحاوِ  َوَقدآ َحَكى" َواِجِديَن ِمنآ  :َأب و َحِنيَفةَ  ِفي م خآ ِحيَّة  َواِجَبٌة َعَلى الآم ِقيِميَن الآ اْلآ ضآ
ِحيَِّة َعلَ  ِل ِمَن اْلآ ضآ َصاِر، َوََل َتِجب  َعَلى الآم َساِفِر. َقاَل: َوَيِجب  َعَلى الرَّج  َمآ ِغيِر  َأهآِل اْلآ ى َوَلِدِه الصَّ

ِه عي يَ لَّذِ ِمثآَل ا ِسِه. َوَخاَلَفه  ِجب  َعَليآ فَ  نآ َنفآ  . "َوم َحمَّدٌ  َأب و ي وس 
ر أن    إال أنكيف يجب على الرجل على ولده؟ األضحية تكفي عن الرجل، وعن أهل بيته؛   ُيَتَصوَّ

يُ  بلد رخر، هذا  ر فيه مثل هذا، هذا الولد الصغير مع أمه المطلقة في بيت رخر، أو في  َتَصوَّ
 نعم.  

فَ  اَلَفه  خَ وَ " ي وس  ِبيَل  َوم َحمَّدٌ  َأب و  السَّ َوَجَد  ِلَمنآ  م َرخَّص   ر   َغيآ نٌَّة  س  َوَلِكنََّها  ِبَواِجَبة   َليآَستآ  َفَقاََل: 
ِكَها َها ِفي َترآ   ."ِإَليآ

يقترض من    يقترض،  يقول: الذي ال يجد قيمتها  -رحمه هللا-يعني أنها سنة مؤكدة، واإلمام أحمد  
 .  لزامغير إيجاب وإ

َقالَ " َنأآخ ذ .  َوِبِه  ع َمرَ  َقاَل:  ل   :َأب و  َقوآ ، َوَهَذا  َأوآ   َماِلك  َكاَن  م َساِفًرا  ك َها  َترآ ِْلََحد   َبِغي  َينآ ََل  َقاَل: 
ِإَلَّ  ٌر  ع ذآ َله   َيك وَن  َأنآ  ِإَلَّ  َصَنََّ  َما   َِ َفِبئآ َتَرَكَها  َفِإنآ    َمام  اإلآِ  َوَقالَ  .ِبِمًنى الآَحاجَّ   م ِقيًما، 

اِفِعيُّ  نَّةٌ  :الشَّ  .  "ِهَي س 
عليه الصالة  -ألن الحاج إذا أهدى ال يجمع بين الهدي واألضحية، ال يجمع، وإن كان النبي  

اْلَبَقرَ »في حجته كما في صحيح مسلم    -والسالم ِنَساِئِه  َعْن  المراد  إ  :يقول  هوأظن  ،«َضحَّى  ن 
يَ باألضحية هنا هي   في وقتها،    ت أضحية من باب التجوب؛ ألنهاالهدي عن النساء، سماها ُسمِّ
 .  وأحكامها أحكامها

اِفِعيُّ  َوَقالَ " َمام  الشَّ نٌَّة َعَلى َجِميَِّ النَّاِس َوَعَلى الآَحاج ِ  :اإلِآ   ."َوَليآَستآ ِبَواِجَبة   ِبِمًنى ِهَي س 
الع أهل  من  كثير  قول  هذا  بالعموم  القول  عليعني  لكنها  وغيره،  الحاج  على  بأن  سبيل  لم  ى 

ال الح االستحباب.  فيها مستقلة عن  الواردة  الحج والهدي فيه نصوص  الواردة في  ج، والنصوص 
النظرمستقلة،   يبقى  لكن  أدلتها،  لها  وهذه  أدلتها،  لها  النبي    فهذه  الصالة  -هل ضحى  عليه 
حة أو ، وال يقال بعدم الصلم يضحِّ   اإذ  ،يبقى أن األولى التركف؟  عن حجته أو لم يضحِّ   -والسالم
 أنه. 

 طالب: للحاج. 
فهو األولى الذي ُيقتدي به، وال يعني المنع؛    -عليه الصالة والسالم-. ينظر في فعله  نعم للحاج

 .  ألن األضحية لها أدلتها المستقلة
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 طالب: شيخنا والحاج الذي لم يتمتَّ؟  
 .  الذي ال يهدي يضحي

َتجَّ َمنآ َوَقِد ا" َجَبَها ِبَأنَّ النَِّبيَّ  حآ ِه َوسَ - َأوآ َن َنيَّار   َأَمرَ  -لَّمَ َصلَّى َّللاَّ  َعَليآ َدَة بآ  ."َأَبا ب رآ

 .  ِنَيار    ،ِنَيار  
َن ِنَيار  " َرى  بآ َعاَدةِ   َأنآ ي ِعيَد َضِحيًَّة أ خآ َمر  ِييِه ِباإلِآ ًضا ََل ي كآ  . "ِْلَنَّ َما َلمآ َيك نآ َفرآ

كانت نافلة ما ُأِمَر بإعادتها، هذه    عادتها، ولوفُأِمَر بإ  ى قبل الوقت، قبل صالة اإلمام،ألنه ضح 
 .  حجة من يقول بوجوبها

وَن ِبَحِديثِ و " َتجَّ آَخر  لَّمَ -َعِن النَِّبيِ   أ مِ  َسَلَمةَ  احآ ِه َوسَِ اَل: -َصلَّى َّللاَّ  َعَليآ ه  قَِ لَ  ِإَذا« َأنَِّ ر   َدخَِ  الآَعشِآ
ك مآ  دَ َوَأَرا د  يَ  َأنآ  َأحَِِ حِ  وآ  »ي ضَِِ ال وا: َفلَِِ كَ قَِِ اَن َذلِِِ َو   كَِِ ي. َوهِِ  حِ  ى ِإَراَدِة الآم ضَِِ َك ِإلَِِ لآ َذلِِِ عَِِ مآ َيجآ ا لَِِ َواِجبًِِ
ل   ر   َقوآ ع ود   َوَأِبي َوع َمرَ  َأِبي َبكآ ِري ِ  َمسآ َبدآ  ."َوِبََلل   الآ

افةل مةا ُيقضةى، السةيما إذا وقةع وال داللة ملزمة في الطةرفين؛ ألن مةن النوافةل مةا ُيقضةى، مةن النو 
 يجاب، والحج إذا دخليح، ما وقع على وجه غير صحيح ُيقضى ومن غير إعلى وجه غير صح

 َوَأَرادَ  اْلَعْشرُ  َدَخلَ  ِإَذا« فاًل في األصل، وأما في الطرف الثاني:وإن كان ن  ،فيه وأفسده لزمه قضاء
ي َأنْ  َأَحُدُكمْ   نةي عةزمإنمةا إذا أراد يع إلى التخيير في أصل الفعةل،مردها  فهذه اإلرادة ليس »ُيَضحِّ

كمةةا  ،ًئان يأخةةذ مةةن شةةعره، وال مةةن بشةةره شةةيفةةال يجةةوب لةةه أ علةةى األضةةحية قةةد تكةةون واجبةةة عليةةه،
ا فعليك بحملة كذا، لةيس معنةى هةذ  ،ُيقال للشخص الذي لم يحج حجة اإلسالم: إذا أردت أن تحج

جةه يو  ، أو فةي غيرهةا،من عزم علةى الحةج فةي هةذه السةنةإنما  التخيير في كونه يحج أو ال يحج،
إلى أمةر مةن األمةور ينفعةه، أو ُيحةذَّر مةن شةيء يضةره، لةيس هةذا التخييةر فةي أصةل المشةرو ية، 

 نعم. 
 طالب: .....  

 ي تحدد. تما يلزم، األدلة األخرى هي ال ،ال
 طالب: .....  

عليةه الصةالة -والنبةي ..... أنهةا ليسةت بواجبةة  هذا الجمهةور علةى  »»إَذا َصلَّى َأَحُدُكْم إَلى َشْيء  
 . صلى إلى غير جدار -عليه الصالة والسالم-، بدليل أن النبي -والسالم

َرةَ " ة  َعشِِآ هِ  :الآَحاِديَِِ حَّى بِِِ ِذي ي ضَِِ ز   َوالَِِّ َمعِِآ أآن  َوالآ َي الضَِِّ ة : َوهِِِ َواج  الثََّماِنيَِِ َآ َ ِلِميَن اْلآ اِع الآم سِِآ مَِِ ِبِإجآ
. َقالَ َوا َبَقر  ِبل  َوالآ ِذرِ  إلِآ ِكَي  َوَقدآ   :ابآن  الآم نآ اِلح   َعنِ ح  حَّي الآَحَسِن بآِن صَِ اَل: ي ضَِ ه  قَِ ِش  َأنَِّ َوحآ َرِة الِآ ِبَبقَِ

. َوَقالَ  ِي َعنآ َرج ل  َعة ، َوِبالظَّبآ اِفِعيُّ  َعنآ َسبآ ام  الشَِّ مَِ َرة  ِإنآ  :اإلِآ ى َبقَِ يٌّ َعلَِ شِِ ٌر َوحآ وآ َزا ثَِ وآ نَِ يَّة ، َأوآ لَِ سِِ
ِشيَّ  ِسيٌّ َعَلى َبَقَرة  َوحآ ٌر ِإنآ الَ َثوآ ِحيًَّة. َوقَِ ٌء ِمنآ َهَذا أ ضِآ اِئزٌ ة  ََل َيج وَ  َشيآ َحاب  الِرَّأآِي: جَِ ِْلَنَّ    َأصِآ

ِه. َوَقالَ مَوَلَدهَ  ِزَلِة أ مِ  ر   ا ِبَمنآ َعاِم :َأب و َثوآ َنآ وًبا ِإَلى اْلآ وَ  ِإَذا َكاَن َمنآس   . "َيج 
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رف النةةةاس أنةةةه مةةةن البقةةةر، ولةةةو كةةةان وحشةةةي  ي ، وخصائصةةةه ابقةةةرً  ها، ويسةةةمونعنةةةي إذا كةةةان فةةةي عةةةُ
 . اخصائص البقر، وشكله وظاهره من فصيلة البقر ُيضحَّى به ولو كان وحشي  

 طالب: .....  
 نعم؟ 

 طالب: .....  
 . المنصوص عليها في سورة األنعام ،ما فيه إال األصناف الثمانية

 ....  طالب: .
 وهو في أصله أهلّي؟ 

 طالب: .....  
ي طرأ عليه ما يضر، ما يضر، والوحشي ال يجزئ ذ ا ثم توحش هذا الهلي  على كل حال إذا كان أ 

 . ولو تأهل إذا لم يكن من بهيمة األنعام من األصناف الثمانية
وَرِة الآَحجِ  الآَكََلم  ِفي" َرَة: َقدآ َمَضى ِفي س  ًفى. الثَّاِنَية  َعشآ َتوآ ِحيَِّة م سِآ َن اْلآ ضِآ ِل مِِ َكِآ ِح َواْلآ ِت الِذَّبآ  َوقِآ

ِحيحِ  ي صَِِ ِلم   َوفِِِ نآ  م سِِآ ِ   عَِِ الَ  َأنَِِ حَّى« :قَِِ يُّ  ضَِِ لَّى- النَّبِِِ هِ  َّللاَّ   صَِِ لَّمَ  َعَليِِآ يآنِ  -َوسَِِ يآنِ  ِبَكبآشَِِ َلحَِِ  َأمآ
ِن، َنيآ َما َأَقرآ مَّى ِبَيِدِه، َذَبَحه  َر، َوسَِ ََّ  َوَكبَِّ لَِ  َوَوضَِ ى ه  ِرجآ َفاِحِهَما« َعلَِ الَ  صِِ ة  قَِ ي ِرَوايَِ ول   «: فِِ  :َوَيقِ 

«  َوَّللاَّ    َّللاَِّ   ِمِبسآ  َبر  ِديث   َأكآ اِم حَِ عَِ َنآ َدِة  َوَقدآ َمَضى ِفي آِخِر اْلآ َمائِِ ي الآ ى فِِ ، َوَمضَِ يآن  ِن ح صَِ َراَن بِآ ِعمِآ
ِكَيِة َوَبَيانِ الآقَ  ل  ِفي التَّذآ ًفى.  َها َوَما ي َذكَّى ِبِه، َوَأنَّ وآ َتوآ  َذَكاَة الآَجِنيِن َذَكاة  أ مِ ِه م سآ

ِلم   َوِفي َصِحيحِ  ةَ  َعنآ  م سآ ولَ   َأنَّ « َعاِئشَِ لَّى-  َّللاَِّ   َرسِ  هِ   َّللاَّ    صَِ لَّمَ   َعَليِآ رَ   -َوسَِ بآش    َأمَِ َرنَ   ِبكَِ أ    َأقِآ  َيطَِ
ك   َسَواد    ِفي ي َوَيبآر  َواد   فِِ ر   سَِ ظِ  ي َوَينآ َواد   فِِ أ ِتيَ  سَِ هِ  فَِ يَ ِلي ضَِ  بِِ هِ  حِ  الَ  بِِ ا: َفقَِ ا َلهَِ ة ، يَِ ي َعاِئشَِ  َهل مِِ 

َيةَ  َحِذيَها  َقاَل:  ث مَّ   ،الآم دآ ،  اشآ ر  ،  ِبَحجَِ تآ مَّ   َفَفَعلَِ ذَ   ثِ  ذَ  َهاَأخَِ بآَش  َوَأخَِ َجَعه   الآكَِ مَّ  َفَأضِآ ه ، ثِ  مَّ  َذَبحَِ اَل: ثِ   قَِ
ِم ِ، ِبسآ مَّ  َّللاَّ ، أ مَّةِ  ِمنآ وَ  م َحمَّد   َوآلِ  م َحمَّد   ِمنآ  َتَقبَّلآ  اللَّه   .ِبِه« َضحَّى ث مَّ  م َحمَّد 

َتَلفَ   ِريُّ   الآَحَسن   َفَكانَ  ِفي َهَذا الآع َلَماء   َوَقِد اخآ َذا  الآَبصآ ، هَِ ر  بَِ ِم َّللاَِّ َوَّللاَّ  َأكآ ِحيَِّة: ِبسِآ َيق ول  ِفي اْلآ ضآ
َك َوَلَك، َتَقبَّلآ ِمنآ ف ََلن   َزأَ ِإنآ َفَعَل َذلِ  :َماِلكٌ  َوَقالَ  .ِمنآ َعلآ َوَسمَّى َّللاََّ َأجآ  ."ه  َك َفَحَسٌن، َوِإنآ َلمآ َيفآ

كان  نعم الواجب التسمية، والتكبير سنة مستحبة، واإلفصاح عن صاحبها وتسميتها ال يضر، وإن
مةن وهةذا ع هةذا عةن محمةد، :قةال -عليه الصةالة والسةالم-لكن النبي   األصل بالنية أنها ال ُتقال،

كال، فدل على أن اإلفصاح لصاحب األضحية ومن ُنِوَيت له مةا فيةه إشة  ،من أمة محمد   لم يضحِّ 
 . غير هذا الموضع ال يعارض أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة هذا في

اِفِعيُّ  َوَقالَ " ِمَية  َعَلى  :الشَّ ِم الذَِّبيَحةِ   َوالتَّسآ نآ ذِ   ِبسآ ًئا مِِ يآ ِ، َفِإنآ ََاَد َبعآَد َذِلَك شَِ لَّى َّللاَّ ِ، َأوآ صَِ ِر َّللاَّ كِآ
ََلم  - م َحمَّد   َعَلى ِه السَّ َرهآه ،  -َعَليآ مَّ َلمآ َأكآ  . "َأوآ َقاَل: اللَّه 

 فهةو ،أو فةي كةل أضةحية يزيةد مةن األذكةار مةا لةم يةرد بةه نةص  ،ذلك فةي كةل ذبيحةة  التزملكنه إن  
 . ابتداع ، فهوابتداع
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مَّ َتَقبَّلآ ِمنِ ي،" الَ   َأوآ َقاَل: اللَّه  أآَس. َوقَِ ََل بَِ ، فَِ ََلن  ان  النُّعآ  َأوآ َقاَل: َتَقبَّلآ ِمنآ فِ  ََّ  :مَِ ك َر مَِ ذآ َره  َأنآ يَِ ي كِآ
َد الذَّبآحِ  مَّ َتَقبَّلآ ِمنآ ف ََلن  ِعنآ وَل: اللَّه  َره  َأنآ َيق  ر ه ، ي كآ ِ َغيآ ِم َّللاَّ  ."اسآ

 النعمان من هو؟ 
 طالب: النعمان. 

 . يفة، النعمان بن ثابت أبو حنيفة، اإلمام أبو حن
َل ال" ِجََّ ِللذَّ َوَقاَل: ََل َبأآَس ِإَذا َكاَن َقبآ َل َأنآ ي ضآ ِمَيِة َوَقبآ ِح. َوَحِديث  تَّسآ دآ  َعاِئَشةَ  بآ َل. َوقَِ دُّ َهَذا الآَقوآ َير 

َم َأنَّ  َراِهيمَ  َتَقدَّ ََلم  - ِإبآ ِه السَّ ِنِه:  -َعَليآ َح ابآ َبر  َوالآحَ َقاَل َلمَّا َأَراَد َذبآ نَّةً َّللاَّ  َأكآ ِ. َيَبِقَي س  د  ّلِلَّ   .مآ
َرَة:    الثَّاِلَثةَ  َبَراء   َرَوى َعشآ ِ    َأنَّ  َعاَِب    بآن    الآ وَل َّللاَّ ِه َوَسلَّم-َرس  ِئلَ « َصلَّى َّللاَّ  َعَليآ نَ  ي تََّقى  َماَذا  :س   مِِ

َحاَيا؟ اَل:  ِبَيِدهِ   َفَأَشارَ  الضَّ ا  َوقَِ َبعًِ انَ –  َأرآ َراء  ا  َوكَِ بَِ ير   لآ ِدهِ   ي شِِ ول : ِبيَِ ِدي َوَيقِ  ر   يَِ نآ  َأقآصَِ دِ  مِِ و يَِ  لِ َرسِ 
لَّ  -َّللاَِّ  هِ  َّللاَّ   ىصَِِ لَّمَ  َعَليِِآ اء   -َوسَِِ جَِِ يِ ن   الآَعرآ بَِِ ا، الآ َراء   َظَلع هَِِ وآ يِ ن   َوالآعَِِ بَِِ ا، الآ ة   َعَور هَِِ َمِريضَِِ يِ ن   َوالآ بَِِ  الآ

َها، َفاء  وَ  َمَرض  قَ  ََل  الَِّتي الآَعجآ ظ   «يت نآ َيِسيِر مِ  َماِلك   َلفآ ت ِلَف ِفي الآ  . "نآ َذِلكَ َوََل ِخََلَف ِييِه. َواخآ
 . مفهوم البين أن اليسير ُيعفى عنه

ِمِذي ِ  َوِفي" ه  - َعِلي    َعنآ  التِ رآ الَ  -َرِضَي َّللاَّ  َعنِآ ا :قَِ ول   »َأَمَرنَِ لَّى- َّللاَِّ  َرسِ  هِ  َّللاَّ   صَِ لَّمَ  َعَليِآ  َأنآ  -َوسَِ
ِرفَ َنسآ  َعيآنَ  َتشآ   ."َواْلآ ذ َن« الآ

- هللا إلةى بةه ب نتقةر  فيمةا الكمةال لنطلةب  دقيقةة مالحظةة ونالحظهةا األشةياء، هةذه فةي ندقق  يعني
   .-وعال جل
يَ   َوَأَلَّ «" َقاَء،  َوََل   م َداَبَرة ،  َوََل   ِبم َقاَبَلة ،  ن َضحِ  َقاَء«  َوََل   َشرآ ا، . َقاَل: َوالآم َقاَبَلة  َما ق طِ َخرآ ََّ َطَرف  أ ذ ِنهَِ

ِب اْلآ ذ ِن، نآ َجانِِ ََّ مِِِ ا ق طِِ َداَبَرة  مَِ ذَ  َوالآمِ  اَل: هَِ ة ، قَِ وبَِ َمثآق  اء  الآ قَِِ وَقة ، َوالآَخرآ ق  َقاء  الآَمشِآ رآ ِديٌث َوالشَِّ ا حَِِ
َن ع َمرَ  َأنَّ   :َناِفَّ   َحَسٌن َصِحيٌح. َوِفي الآم َوطَِّأ َعنآ  ِ بآ َد َّللاَّ ي َكاَن َيتَِّقي مِ  َعبآ ِن الَّتِِ دآ بِ  َحاَيا َوالآ َن الضَّ

  ."َلمآ ت َسنَّنآ 
  .ُتْسَننْ 
اتَِّقي مِ َكاَن يَ  ِقهَِ نآ َخلآ َص مِِ ي َنقَِ ، َوالَّتِِ َننآ ِن الَِّتي َلمآ ت سآ َحاَيا َوالآب دآ الَ   .َن الضَّ كٌ  قَِ بُّ وَ   :َمالِِ َذا َأحَِ هَِ

 ."َما َسِمعآت  ِإَليَّ 
ي أن يعني   .وجه كل من بكاملة ُيَضحِّ

َتِبيُّ  َقالَ " نِ    :الآق  َنان َها َكأَ َلمآ ت سآ ب تآ َأسآ : َلمآ َتنآ َناًنا. َوَهَذانآ َأيآ َكَما ي َقال : ف ََلٌن َلمآ ي لآَبنآ  نََّها َلمآ ت عآَط َأسآ
: َلمآ ي عآَط َلَبًنا، َوَلمآ  : َلمآ ي عآَط عَ  َأيآ ًنا، َوَلمآ ي عآَسلآ َأيآ : َلمآ ي عآَط َسمآ َمنآ َأيآ ل  ي سآ َذا ِمثِآ ِي  َسًَل. َوهَِ النَّهِآ

َهتآَماءِ  ََضاِحيِ  َعِن الآ دَ   :َأب و ع َمرَ  لَ َقا  .ِفي اْلآ  . "َماِلك   َوََل َبأآَس َأنآ ي َضحَّى ِعنآ
  .بهتعقّ  هذا كالمه في ُقَتيَبة ابن ب تعقَّ  منظور ابن العرب  لسان اللسان صاحب 

دَ َوََل َبأآَس َأنآ ي َض    :َأب و ع َمرَ  َقالَ " َناِنهَ  َماِلك   حَّى ِعنآ ق وط  َأسآ َهتآَماِء ِإَذا َكاَن س  اِة الآ ِر ِبالشَّ ِكبَِ َن الآ ا مِِ
َهَرِم َوَكاَنتآ َسِميَنةً    ."َوالآ
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  أصاًل. أسنان لها ُينَبت  لم أنه بمعنى ُتسَنن لم التي بخالف
   .....  طالب:
  .ُقَتيَبة ابن ،ُقَتيَبة ابن

اِقَطةَ " تآ سَِِ ِإنآ َكانَِِ ا فَِِ حَّى ِبهَِِ زآ َأنآ ي ضَِِ مآ َيجِِ  ٌة لَِِ َي َفِتيَِِّ َناِن َوهِِِ َسِِآ ه  َعيِِآ   اْلآ ر  َخ ِ ِْلَنَِِّ . ٌب َغيِِآ يِِف 
ِه. َوِفي الآَخَبِر َعِن النَِّبيِ    ِفقآ ت ِب الآ ِصيل ه  ِفي ك  ه  َوَتفآ ح  وٌه، َوَشرآ ر  لُّه  َمكآ َصان  ك  ِه -َوالنُّقآ َصلَّى َّللاَّ  َعَليِآ

رِ » :-َوَسلَّمَ  َتشآ َراِط َمَطاَياك مآ  ق وا َضَحاَياك مآ اسآ َشِريُّ الزَّمَ  َذَكَره   «َفِإنََّها َعَلى الصِ    . "خآ
 الحديث.   ،الحديث 

قِه الحِافظ مِن حِديث أبِي هريِرة، وعلَّ  ....ا أخرجِه ضِعيف جِد    :طالب: أحسن هللا إلِيكم، قِال
ضِِعيف  :-تعِِالى رحمِِه هللا- ....ا. وقِِال ضِِعيف جِِد   :بِِالتلخيص فِِي يحيِِى بِِن عبيِِد، وقِِال

 وَل أصل له.  ،موا ضحاياكما، وجاء بلفظه: عظ ِ د  ج
أسةنان لهةا إن كانةت فةي  شار إليه المؤل  من التفريق بةين مةن الظاهر، لكن ما أيعني هذا هو ال

حَّى باله حال الكبةر، حَّى بهةا، ُيضةَ إذا كةان سةقوأ أسةنانها مةن الكبةر والهةرم تمةاء فةال مةانع أن ُيضةَ
 كانت صغيرة َفِتيَّة لم َيُجز أن ُيَضحَّى بها. أيهما أكمل الصغر أو الكبر؟ إن كانت سمينة، وإذا

 طالب: الصغر. 
حَّى بهةا، أو عيةب  الصةغر أكمةل، فةإذا اجتمةع نقصةان، عيبةان اجتمعةا فةي األضةحية أولةى أن ُيضةَ

 واحد؟ 
 طالب: عيب واحد. 

األسةنان ال يةةؤثر فيهةةا؛ ألن نعةم، لكةةن كةأن الملحةةظ فةةي هةذا أن الكبيةةرة إذا كانةةت سةمينة فةةإن عةةدم 
إذا كةان لةيس لهةا أسةنان يةؤثر فيهةا بالنسةبة  األسنان إنما ُتطلب لألكةل، مةن أجةل األكةل. الصةغيرة

وإذا كانت صغيرة وال أسةنان  تماء، وسمينة فوجود األسنان مثل عدمها،وه  ،لألكل، ما دامت كبيرة
ا، وعلةى كةل حةةال التفريةق فيةةه مةا فيةةه، لهةا ال بةد أن يةةؤثر هةذا فةةي أكلهةا، ال بةد أن يةةُؤثر فةي أكلهةة

 نعم. 
 طالب: .....  

ابةَن كةان  ،ا أسةنان مةن األصةل هةي التةي لةم ُتسةَننأصةل هةذه لةم ينبةت لهة  يعني من أصلها، يعنةي
َحاَيا اْلُبْدِن الَِّتي َلْم ُتْسَننْ  ُعَمرَ   سةقطت  وبينمةا األصةل، مةن أسةنان أُعطيت  ما يعني، َيتَِّقي ِمَن الضَّ

  أسنانها.
 إنمةا لكنةه كمةال، األسةنان أن هةو األسةنان طلةب  فةي األصةل هةو العلم أهل ذكره ما  حال  كل  لىع

 لهةا أسةنان ال والتةي وينفعهةا، ُيفيةدها أكةل تأكةل أنها مظنة أسنان لها فالتي األكل،  أجل  من  ُيطلب 
  .شيًئا الجانب  هذا من عليها ينقص   قد 
َية  " َرَة: َوَدلَِّت اْلآ   ."الرَّاِبَعَة َعشآ
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   .....  طالب:
ْت  :يقةةول هنةةا لصةةغرها. ئ ُتجةةز  ال أنهةةا مظنةةة تكةةون  يعنةةي اِقَطَة اأْلَ  وِإْن َكانةةَ َنانِ سةةَ ْم  ،سةةْ ٌة لةةَ َي َفِتيةةَّ َوهةةِ

ا حَّى ِبهةةَ ْز َأْن ُيضةةَ ، هةةذا مةةا ؛َيجةةُ ُر َخِفيةةف  ٌب َغيةةْ ُه َعيةةْ  أنةةه مةةا ا؛سةةموه عيبةةً  ،عيةةب  لةةه داللةةة، هةةو أِلَنةةَّ
 داللة على عدم اإلجزاء. 

   طالب: .....
 . الكبيرة تماءال ال فتية أصغر من اله

َرةَ "    ."الرَّاِبَعَة َعشآ
 فةي أو لةه، أسةنان ال عمةره مةن الثالثةين فةي شةاب  يعنةي ردم، بنةي فةي هو ردم، بني في هو  اأيًض 

 أن إلةةى النةةاس ينظةةر مةةا يعنةةي بعيةةب، لةةيس وهةةذا عيةةب، هةةذا ،لةةه أسةةنان ال عمةةره، مةةن الثمةةانين
  .مثالً  الثالثين صاحب  بخالف معيب، رجل نأسنا له ليس الثمانين صاحب 

ى َأنَّ " َية  َعلَِ نآ َوَدلَِّت اْلآ ه    مَِ ِه َأوآ َذبآحَِ نِِ َر ابآ َذَر َنحِآ هِ  نَِ َدى بِِ ا فَِ بآش  َكمَِ ِديِِه ِبكَِ ه  َيفآ َراِهيم   َأنَِّ ه ،  ِإبِآ نَِ ابآ
َحر  ِماَئًة ِمَن   .ابآن  َعبَّاس   َقاَله   َرى: َينآ ه  ِرَواَيٌة أ خآ اَوَعنآ ِبِل َكَما َفَدى ِبهَِ ِب  اإلِآ د  الآم طَّلِِ ه ، َرَوى  َعبِآ نَِ ابآ

َوايَ  ه  الِِرِ  ِن َعنِِآ عآِبيُّ  َتيآ ه   .الشَِِّ م   َوَرَوى َعنِِآ َقاسِِِ ن   الآ د   بِِآ الَ  :م َحمَِِّ . َوقَِِ ين  اَرة  َيمِِِ ِزيِِِه َكفَِِّ وقٌ  َيجآ ر  ََل  :َمسِِآ
ِه. َوَقالَ  َء َعَليآ اِفِعيُّ  َشيآ َها. َوَقالَ ه َو َمعآِصَيٌة َيسآ  :الشَّ ه  ِبَها ِهَي َكِلَمٌة َيلآَزم   :َأب و َحِنيَفةَ  َتغآِفر  َّللاََّ ِمنآ

ٌء. َقالَ ِفي َوَلِدِه   ِر َوَلِدِه َشيآ ِه ِفي :م َحمَّدٌ  َذبآح  َشاة ، َوََل َيلآَزم ه  ِفي َغيآ ِدهِ  َعَليآ ِر َعبِآ ل   الآَحِلِف ِبَنحآ ِمثِآ
ِه ِفي الآَحلِ   . "ثَ ِر َوَلِدِه ِإَذا َحنَ ِف ِبَنحآ الَِّذي َعَليآ

فةال  غيةره، كةل هةذا محةرم، ونةذر معصةية،ولةد  ال فرق بين أن ينُذر، أو يحل  على ذبح ولةده، أو
 . يلزمه الوفاء به، وكفارته كفارة يمين

َحَكِم َوَذَكرَ " ِد الآ َحر  َوَلِديَماِلك  ِييَمنآ َقالَ  َعنآ  ابآن  َعبآ   .": َأَنا َأنآ
 كثيةر يفعل كما به، التهديد  لكن ،الذبح أصل وقاصد  بحيذ  أن نذر الذبح، أصل قصد  إذا هذا  لكن
 وإنمةا الةذبح، أصةل بةه قصةد يُ  ال هذا ،نلألفع وهللا ك،نألذبح  وهللا  مهات:األ  من  وكثير  باء،اآل  من

  .مقصود  غير هذا ونحوه، ضرب  من ذلك دون  ما أو التهديد، به ُيقصد 
  عنه؟ ي كفر معصية تعتبر  طالب:

  يمين. كفارة منه ُيخرج يمين، ارةكف
   .....  طالب:
  ُيكفر؟ أن من أعظم

  نعم.  طالب:
  .بالغموس خاص   الغموس، الغموس، ذلك ال، ال
َحَكِم َوَذَكرَ " ِد الآ  . "َماِلَك ِييَمنآ َقالَ  َعنآ  ابآن  َعبآ

 مالك مصروف، نعم. 
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َحر  َوَلِدي ِعنآ  َعنآ " َراِهيمَ  دَ َماِلك  ِييَمنآ َقاَل: َأَنا َأنآ يٌ  َمَقاِم ِإبآ ِه َهدآ  . "ِفي َيِمين  ث مَّ َحِنَث َفَعَليآ
 . ه هدي للبيت، داللة المكانؤ أراد أن يتقرب به للبيت فهذا فدانه أل ؛نعم

 َقاَل. 
 . داخل فيما سبق

دَ  َقاَل: َوَمنآ " لآ ِعنآ َنه  َوَلمآ َيق  َحَر ابآ َراِهيمَ  َنَذَر َأنآ َينآ نآ  َوََل َأَرادَ  َمَقاِم ِإبآ ِه. َقاَل: َومَِ َء َعَليآ َل  َفََل َشيآ َجعَِ
ًيا َأهآَدى عَ  َنه  َهدآ ه ،ابآ ن    الآَقاِضي َقالَ  نآ َعَربِِي ِ   ابِآ الَ  :الآ ا قَِ اٌة َكمَِ ه  شَِ ة  َيلآَزمِ  و َحِنيفَِ اَلى  َأبِ  ِْلَنَّ َّللاََّ َتعَِ

رآ  اِة شَِ ِح الشَِّ نآ َذبِآ اَرًة عَِ ِد ِعبَِ َولَِ َح الآ َألآَزَم َّللاَّ  َجَعَل َذبآ َراِهيمَ  ًعا، فَِ ِح  ِإبِآ َذبآ ه  بِِ ه  َعنِآ َرجَِ ِد، َوَأخآ َولَِ َح الآ َذبِآ
د  َذبآحَ  َعبآ َبَح َشاةً  َشاة . َوَكَذِلَك ِإَذا َنَذَر الآ   ."َوَلِدِه َيلآَزم ه  َأنآ َيذآ

 ألنةةه معصةةية؛ لغيةةره وبالنسةةبة بةةه، مةةأمور ألنةةه طاعةةة؛ الولةةد  تقةةرب  طاعةةة، إلبةةراهيم بالنسةةبة لكنةةه
  .ولده يذبح أن عليه يحرم

مآ إِ }   :ِْلَنَّ َّللاََّ َتَعاَلى َقالَ " َراِهيمَ ِملََّة َأِبيك  ، َيَيِجب  َأنآ    {بآ ِتَزاٌم َفرآِعيٌّ ر  الآ ، َوالنَّذآ ِليٌّ ِتَزاٌم َأصآ يَمان  الآ َواإلِآ
ِه. َفِإنآ ِقيلَ  م وًَل َعَليآ َمر    :َيك وَن َمحآ َراِهيم   َكيآَف ي كآ َمعآِصَيِة ََل   ِإبآ ر  ِبالآ َمآ َوَلِد َوه َو َمعآِصَيٌة، َواْلآ ِح الآ ِبَذبآ

؟   َيج وَ 
َنا َهَذاق لآ ِفي    :  ِتي  ي فآ ِبَمنآ  َف  َفَكيآ ََلم ،  سآ اإلِآ َتِقد   َيعآ ِممَّنآ  َذِلَك  َيك ون   َوََل   ،ِ ِكَتاِب َّللاَّ َعَلى  ِتَراٌض  اعآ

{ }  َتَعاَلى:  الآَحََلِل َوالآَحَراِم، َوَقدآ َقاَل َّللاَّ   َمر  َباَس َعنآ ق ل وِب النَّاسِ   ؟افآَعلآ َما ت كآ لآ ل و اإلِآ ِفي    َوالَِّذي َيجآ
َياِن، َوِإنََّما الطَّاَعات  ِعَباَرٌة َعمَّا َتَعلَّ  :َذِلكَ  َعآ َصاف  َذاِتيَّة  ِلْلآ َمَعاِصَي َوالطَّاَعاِت َليآَستآ ِبَأوآ َق  َأنَّ الآ

َفآ  ر  ِمَن اْلآ َمآ َعالِ ِبِه اْلآ َفآ ي  ِمَن اْلآ َمعآِصَية  ِعَباَرٌة َعمَّا َتَعلََّق ِبِه النَّهآ  .  "َعاِل، َوالآ
أل يان المأمور بها والمنهي  يعني فالمدار على األمر والنهي بغض النظر عن األ يان، عن ا 

 ، فاألمر إًذا اما ُحرَِّمت صارت رجسً فالحمر اإلنسية لما كانت حالل مباحة من الطيبات، فل عنها،
عنه  والمنهي  طيب،  به  فالمأمور  الذوات،  عن  النظر  بغض  الشرعيين  والنهي  األمر  مع    يدور 

بالنسبة إلبراهيم، وبالنسبة لغيره من الموبقات    وإن اتحد الفعل،  يث،خب نسأل هللا السالمة  -هذا 
 .الجملة  لة في. وال يعني هذا إلغاء التحسين والتقبيح، وإلغاء الحكم والعلل، األحكام معلّ -والعافية

فيحكمو  العلة  يتبينوا  أن  العلم  أهل  بعض  يستطيع  ال  با  ن قد  من  هو  إنما  هذا  التعبد  بأن  ب 
نسبيةالمحض،   العلة على بعضهم، والخفاء والظهور أمور  لخفاء  يخفى على بعض،   ،هذا  قد 

حكيم، والحكيم ال يصدر عنه إال ما    -جل وعال-ويظهر آلخرين، والعكس، وإال فاألصل أن هللا  
 . مصلحة هو
دِ " َولَِ ِح الآ َذبآ ر  بِِ َمِآ َماِعيلَ  َفَلمَّا َتَعلََّق اْلآ رَ  ِإسِآ نآ ِإبِآ اَلى:  اِهيمَ مِِ اَل َّللاَّ  َتعَِ َذا قَِ ِتََلًء، َوِلهَِ ًة َوابِآ اَر َطاعَِ صَِ

} َو الآَبَلء  الآم ِبين  ، َوَلمَّا   }ِإنَّ َهَذا َله  ِِ َوَلِد َوالنَّفآ ِح الآ ِر َعَلى َذبآ بآ ِح ِفي الصَّ ي َذبِآ ا فِِ ي  ِبنَِ َق النَّهِآ َتَعلَِّ
َناِئَنا َصاَر َمعآِصَيًة. َفِإنآ ِقيَل: َكيآ  ًرا َوه َو َمعآِصَيٌة. َأبآ  َف َيِصير  َنذآ
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ِفَداَء؟ ِوي الآ رِِه َوََل َينآ َوَلِد ِبَنذآ َح الآ ِصد  َذبآ َنا: ِإنََّما َيك ون  َمعآِصَيًة َلوآ َكاَن َيقآ َك َفِإنآ ِقيَل: َفَلوآ  ق لآ َوَقََّ َذلِِ
َد   َنا: َلوآ َقصَِ ِفَداَء؟ ق لآ ِو الآ َمعآِصَيَة َوَلمآ َينآ رِهِ َوَقَصَد الآ ذآ ي نَِ َر فِِ ِدِه َوََل َأثَِّ ي َقصِآ رَّه  فِِ مآ َيضِ  َك لَِ ِْلَنَّ   َذلِِ

اِة َشرآًعا ِح الشَّ َوَلِد َصاَر ِعَباَرًة َعنآ َذبآ َر الآ  .َنذآ
َرةَ    .  "الآَخاِمَسَة َعشآ

النذور مردها إلى النيات، مردها إلى النيات، ومن قصد شيًئا في يمينه أو  و أليمان  عند المالكية ا 
  : يقول: قلنالزمه، والجمهور األيمان والنذور مردها إلى األعراف، مردها إلى األعراف، وهنا  نذره  

لو قصد ذلك لم يضره في قصده، وال أثر في نذره. القصد له شأن عند اإلمام مالك، ومن يقول  
 .  ه، وعند جمهور أهل العلم ال نظر للقصد، وإنما النظر إلى العرفبقول

رَ " ل ه  َتَعاَلى :ةَ الآَخاِمَسَة َعشآ ِه ِفي اْلِخِريَن{ :َقوآ َنا َعَليآ َراِهيمَ  َأيآ َعَلى }َوَتَركآ ِم  ِإبآ ي اْلآ مَِ َثَناًء َجِميًَل فِِ
ِه  َعاء   ،َوت ِحبُّه  َبعآَده ، َفَما ِمنآ أ مَّة  ِإَلَّ ت َصلِ ي َعَليآ َراِهيمَ  َوِقيَل: ه َو د  ََلم  - ِإبآ ِه السَِّ ي  -َعَليآ لآ لِِ عَِ }َواجآ

ق  فِ لِ  ِرَمة   َوَقالَ  ي اْلِخِريَن{َساَن ِصدآ ََلم  َعَلى :ِعكآ َراِهيمَ  ه َو السَّ ََلَمٌة  ِإبِآ ا. َوِقيَِل: سَِ ََلًما ِمنَِّ : سَِ َأيآ
َفاِت ِمثآَل:  َعاَلِمينَ  ِفي وح  ن   َعَلى َسََلمٌ َله  ِمَن اْلآ مَ  الآ ِنينَ  ،َحَسَبَما َتَقدَّ سِِ ِزي الآم حآ ه  مِِ  }َكَذِلَك َنجِآ نآ ِإنَِّ

ِمِنيَن{ِعَبا َضاَفَة ِإَلى َّللاَِّ  ِدَنا الآم كآ وا اإلِآ َتَحقُّ َها َحتَّى اسآ َطو ا الآع ب وِديََّة َحقَّ  . -َتَعاَلى -َأيآ ِمَن الَِّذيَن َأعآ
َرَة: َقوآ  اِدَسَة َعشِآ اَلىالسَّ ه  َتعَِ اِلِحيَن{ :لِ  َن الصَِّ ا مِِ َحاَق َنِبيِ  َناه  ِبِإسِآ رآ الَ  }َوَبشَِّ ن   قَِ َر   :اس  َعبَِّ  ابِآ ب شِِ 

وَ  َذا الِذَِّبيح  هِ  ى هَِ ِن، َفَعلَِ َتيآ رَّ تآ مَِ اَرَة َكانَِ ِتِه. َوَذَهَب ِإَلى َأنَّ الآِبشَِ َزاًء  ِبن ب وَّ ِه جَِ تِِ َر ِبن ب وَّ ، ب شِِ  َحاق  ِإسِآ
رِ  ََلِمِه َله  َعَلى َصبآ ِتسآ ِر َربِ ِه َواسآ  .ِه َوِرَضاه  ِبَأمآ

  َِِ ِه َوَعلِ ِِآ ا َعَليِ نَِِِ َحاَق{}َوَباَركآ ِِآ ا  ى ِإسِ َِِ نِ : َباَركآ َده َما، َأيآ َِِ ا َولِ َِِ نِ َِِل َكثَّرآ َة، َوِقيِ َِِ ا النِ عآمِ ِهمَِِِ ا َعَليآ َِِ نِ َأيآ َثنَّيآ
َراِهيمَ  َعَلى َحاقَ  َوَعَلى َأوآََلِدِه، َوَعَلى ِإبآ ِبَياء   ِإسآ َرَج َأنآ َراِئيلَ   ِحيَن َأخآ دآ ِقيَِل: ِإنَّ  َبِني ِإسآ ِبِه. َوقَِ لآ ِمنآ ص 

ِه" َتع ود  َعَلى ِكَناَيَة ِفي "َعَليآ َماِعيلَ  الآ  َوَأنَّه  ه َو الذَِّبيح .  ،ِإسآ
ل   َقالَ  َماِعيل ، َوذَ  :الآم َفضَّ رآآن  َأنَّه  ِإسآ ِه الآق  لُّ َعَليآ ِحيح  الَِّذي َيد  َة الِذَِّبيِح، َفَلمَِّ الصَّ صَّ ِقصَِّ ه  قَِ ا ِلَك َأنَِّ

ِة: َناه  ِبِذبآح  َعِظيم { َقاَل ِفي آِخِر الآِقصَّ ِنيَن{ ث مَّ َقاَل:  }َوَفَديآ سِِ ِزي الآم حآ َراِهيَم َكَذِلَك َنجآ  }َسَلٌم َعَلى ِإبآ
الَ  َِِ اِلِحيَن{ :قِِِ َِِّ َن الصِِِ ِِِ ا مِِِ  ِِ َحاَق َنِبيِِِ ِِآ َناه  ِبِإسِِِ رآ َِِّ ىَوَباَركآ  ،}َوَبشِِِ َِِ : َعلِِِ ِه َأيآ ِِآ ا َعَليِِِ َِِ َماِعيلَ  نِِِ ِِآ  "ِإسِِِ
َحاقَ  ىَوَعلَِِِ  ِِآ ه   "ِإسِ ى َعنِِِآ ا   َكنَِِِّ َِِ ى َأنَّهِ َدلَّ َعلَِِِ َِِ ا" فِ يَِّتِهمَِِِ نآ ذ رِ  اَل: "َومِِِِ َِِ مَّ قِ  ِِ ر ه . ثِ َم ِذكِِِآ دَّ َِِ دآ َتقِ َِِ ه  قِ َِِّ ِْلَنِ
ة   يَِِّ َماِعيلَ  ذ رِ  ي َأنَّ  ِإسِِآ َواة  فِِِ ف  الِِرُّ َتلِِِ َِ َتخآ يآ َحاَق، َولَِِ َماعِ  َوِإسِِآ نآ  يلَ ِإسِِآ َر مِِِ بَِِ اَن َأكآ َحاقَ  كَِِ َثََلَث  ِإسِِآ بِِِ

َرَة َسَنةً    ."َعشآ
مةع  ا،من النص، ويقُرب من أن يكةون نصة  هذا واضح في ترجيح كون الذبيح إسماعيل، والظاهر 

 . وما سيأتي رجح أنه إسحاق ،أن المؤل  المفسر على ما تقدم
ى أَ " لُّ َعلَِِِِ د  َِِ ا يِِ ا َأوًََّل مَِِِِ َِِ نِِ دآ َذَكرآ : قَِِِِ ت  ِِآ َحاقَ  نَّ ق لِِ نآ  ِإسِِِِآ ر  مِِِِِ َِِ بِِ َماِعيَل، َوأَ  َأكآ ِِآ ِه ِإسِِ َر بِِِِِ نَّ الآم َبشَِِِِّ

َحاق   ه وَ  ِبَشاَرة   ِإسآ ِزيِل، َفِإَذا َكاَنِت الآ ِ التَّنآ َحاقَ  ِبَنص  ا ِبِإسآ  . "َنص 
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َحاقَ َر بةه فةي هةذه اآليةة نعةم َبشةَّ  ْرَناُه ِبِإسةْ رً  ،{}َوَبشةَّ ر وال ينفةي أن ُيبَ  ،بةه اهةذا نةص فةي كونةه ُمَبشةَّ شةَّ
َر بإسةماعيل  ،واحةد وهةو إسةحاق ها إلى شةيءرد  جعل الِبشارة في الموضعين م  وه  ،بغيره لكنةه ُبشةِّ
َر بإسحاق ثانًيا ،أوالً   . ثم ُبشِّ

ِبَشاَرة  " َحاقَ  َفِإَذا َكاَنِت الآ وَ  ِبِإسآ َك هِ  ا َفالِذَِّبيح  ََل شَِ هِ  َنصِ  َر بِِ ، َوب شِِ  َحاق  َراِهيم   ِإسِآ ِن، ِإبِآ َتيآ رَّ ى  مَِ اْلآ ولَِ
ِتِه، َكَما َقالَ ن  َوالثَّاِنَية  بِ   ،ِبِوََلَدِتهِ  رِ  .ابآن  َعبَّاس   ب وَّ ِكبَِ اِل الآ ي حَِ ٌب وَ  ،َوََل َتك ون  النُّب وَّة  ِإَلَّ فِِ ا" َنصِآ "َنِبيِ 

ِه َعاِئَدٌة ِإَلى َراِهيمَ  َعَلى الآَحاِل، َوالآَهاء  ِفي َعَليآ َِ  ِإبآ َماِعيلَ  َوَليآ سآ   ."إلِ
ح وقعةت فةي حةال كبةر مةن إسةحاق، وأنةه لةذبترجيح كون الذبيح إسحاق أن قصة ا  هماضطر   يعني

ر أنةه ُيولةد لةه، وال يمكةن أن يةؤمر  َر به، وُبشةِّ َر بأنةه بعد ما ُوِلَد له يعقوب؛ ألنه ُبشِّ بذبحةه وقةد ُبشةِّ
 . إنه بعد أن ُوِلَد له يعقوب ُأِمَر بذبحه :فالتزموا بالالبم، وقالوا ُيولد له،

" َِ َماِعيلَ  َوَليآ سآ َيِة ذِ  إلِ نآ َطِريِقِ كآ ِفي اْلآ ِوَي مِِ ا ر  ا مَِ ِه. َوَأمَِّ ة  ِإَليِآ ِكَنايَِ ََّ الآ جِِ ةَ  ٌر َحتَّى َترآ الَ  م َعاِويَِ  :قَِ
هِ  َّللاَّ    َصلَّى-  ِللنَِّبي ِ   َيق ول    َرج ًَل   »َسِمعآت   ِن، ابآنَ  َيا :-َوَسلَّمَ  َعَليآ لَّى -يُّ النَّبِ  َفَضِحكَ  الذَِّبيَحيآ  َّللاَّ   صَِ

هِ  َد الآم طَِّلِب  ِإنَّ  م َعاِوَية : َقالَ  مَّ ث     .«-َوَسلَّمَ   َعَليآ َرَها  َلمَّا َحَفرَ  َعبآ ِه َأمآ َل َعَليآ ِ ِإنآ َسهَّ َزَم، َنَذَر ّلِلَّ مآ َر ََ ِبئآ
ََّ ا ا، َفَوقَِِ َرهَِِ ِه َأمآ َل َّللاَّ  َعَليِِآ هَّ ِ، َفسَِِ ِدِه ّلِلَّ َد َولَِِ َبَحنَّ َأحَِِ ذآ ىَليَِِ م  َعلَِِ هآ ِ، َفَمَنعَِِ  لسَِِّ ِد َّللاَّ ه  أَ ه  َعبِِآ َوالِِ  و  خآ َبنِِ 

وم ، ز  َو الِذَِّبيح ، َمخآ ِل َوهِ  بِِ َن اإلِآ َنَك، َفَفَداه  ِبِماَئة  مِِ ِد ابآ َماِعيل   َوَقال وا: افآ اِني َوِإسِآ َو الِذَِّبيح  الثَِّ ََل  هِ  فَِ
َة ِييهِ  ا َذكَ    ح جَّ ى مَِ ت  َعلَِ َنَده  ََل َيثآبِ  ي مَ ِْلَنَّ سَِ ََلِم فِِ َعِآ اِب اْلآ ي ِكتَِ اه  فِِ نَِ َطَفىرِ عآ رآ ِد الآم صِآ لِِ ِة َموآ  -فَِ

ََلم   ََلة  َوالسَّ ِه الصَّ َعل  الآَعمَّ َأًبا، َقاَل َّللاَّ  َتَعاَلى: -َعَليآ َعَرَب َتجآ َك }، َوِْلَنَّ الآ َه آَبائِِ َك َوِإلَِ َقال وا َنعآب د  ِإَلهَِ
َحا َماِعيَل َوِإسآ َراِهيَم َوِإسآ شِ هِ يآ }َوَرَفََّ َأَبوَ  :َوَقاَل َتَعاَلى {قَ ِإبآ   ."{ َعَلى الآَعرآ

عةم الرجةل صةنو أبيةه ال يعنةي أنةه أب مةن كةل وجةه. األدلةة القطعيةة   ،وكةون العةم  ا،يعني كونه أبً 
َد  تدل على أنةه يختلة  فةي أحكةام كثيةرة عةن األب، واألصةل أن األب هةو الةذي ُيولةد لةه، الةذي ُولةِ

ا حإال أن  كمةا دلةت علةى ذلةك النصةوص  ،اول الجةد من صلبه هذا هةو األب، ويتنة قةوق الجةد أيضةً
فضةاًل عةن العةم، نعةم قةد تتنةاول بعةض النصةوص العامةة مثةل هةذا،  ،فيها مةا يخةال  حقةوق األب 

لكةن ال يعنةي أنةه ُيعطةى جميةع األحكةام باعتبةار أن هةذه  ،وأن العم يشبه األب من وجه دون وجه
َراِهيمَ }اآليةةة  َك ِإبةةْ َه رَبائةةِ َحاقَ  َوِإلةةَ َماِعيَل َوِإسةةْ  ،أنةةه ُيعطةةى حةةق األبةةوة مةةن كةةل وجةةه ،[313البقرة:]{َوِإسةةْ
، جمهةور المةؤرخين علةى أن أبةا إبةراهيم اسةمه تةارح [74]األنعةام:{}َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم أِلَِبيةِه رَبرَ مثل:  

 :لهةةذا أبةةوه وربر عمةةه، نقةةو  :، وبعضةةهم يقةةول بالمهملةةة، يقةةولةأو تةةار ، بعضةةهم يقةةول بالمعجمةة
وحتةى ابةةن  ،حتةى المؤرخةةون كلهةم مةا قةالوا، المؤرخةةون  لأبةوه، وإن قةاالةنص القطعةي دل علةى أنةةه 

  ويوس  ابن من؟ ،يوس  بن راحيل :قال -عليه السالم-كثير في ترجمة يوس  
 طالب: ابن يعقوب. 

ال يعنةةةي كةةةون فةةةجةةةاءت بةةةه األدلةةةة الكثيةةةرة القطعيةةةة،  ، يحلةةة  عليةةةه،ابةةن يعقةةةوب، أمةةةٌر مقطةةةوع بةةةه
ل كثيةةر مةةن المةةؤرخين، أواًل بعضةةهم و نةةه هةةو الصةةواب؛ ألن معةةأ ى شةةيءن يتتةةابعون علةةالمةةؤرخي
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، كثير منهم يتلقى هةذه األخبةار ينكتاباليعول على بعض، وقد يكون مرد أولهم على ما عند أهل 
كيف إذا ورد النص القطعةي مةن الكتةاب والسةنة، ثةم فعن أهل الكتاب السيما ما لم يرد فيه نص، 

 ن ثير وغيةره مةن المةؤرخين يقولةو كفي البداية والنهاية البن  ةترجمالحتى   ،ليوس  بن راحي  :نقول
، ال شةك أن العةم غيةر األب؛ يعنةي {أِلَِبيةِه رَبرَ }يقةول:  -جةل وعةال-وهللا  ،هذا، وإبراهيم بةن تةارح

 . هلكنه يختل  اختالًفا كبيًرا عن ق التقدير، واالحترام، وصنو األب،له ح
 طالب: .....  
فةةي بعةةض  اإشةةكال، وقةةد يكةةون مطلوبةةً  هيةةفكال، مةةن بةةاب التقةةدير مةةا إشةة هتقةةدير مةةا فيةةمةةن بةةاب ال
ويةة يعني حقيقة عرفية وحقيقة لغ ني أنه يؤثر على الحقيقة الشر ية،لكن مع ذلك ال يع  ،األحيان

 ،يعني لو مثاًل شخص في بعض البلةدان يسةمون أبةا الزوجةة خةاالً  ال تؤثر على الحقيقة الشر ية،
المواريةث هةذا االخةتالف؟ ال يةؤثر  يهةل يةؤثر فةفعم،   :بلدان يقولون بعض ال  عندنا في نجد، وفي

في المواريةث أبةًدا، ال يةؤثر علةى الحقيقةة الشةر ية، مةا تنتقةل الحقيقةة الشةر ية بمجةرد االسةتعمال، 
 نعم. 

 وباْلعجمية تارح عند قومه؟  ،ن اسمه بالعربية آَرإ :طالب: أي قال
 . ناما ه بر عمه، عمه مثلر :هم يقولون  ،ال
اَلى" اَل َتعَِِ ََّ َورَ } :َوقَِِ هِ  فَِِ ى َأَبَويِِآ ِش{ َعلَِِ رآ اِعرِ  الآعَِِ ِن الشَِِّ ِوَي عَِِ ا ر  َذِلَك مَِِ ه . َوكَِِ وه  َوَخاَلتِِ  ا َأبِِ   َوه مَِِ

َدقِ  َفَرَآ َرةَ   َأِبي َعنآ  الآ ه  -   ه َريآ ِه َوَسلَّمَ -َعِن النَِّبيِ    -َرِضَي َّللاَّ  َعنآ ه ، َصحَّ ِإسِآ َلوآ  -َصلَّى َّللاَّ  َعَليآ َناد 
َف َوِفي َدقِ فَ الآ  َفَكيآ ِسِه َمَقالٌ  َرَآ  . "َنفآ

 قال عندك؟  ماذا «أنا ابن الذبيحين»  :وفي بعض الروايات قال

. قِال ابِن  ....طالب: قال تقدم أنِه حِديث ضِعيف، وييِه أخرجِه الحِاكم  مِن قولِه إسِناده واه 
 ناده علة. ا. قال السيوطي: غريب وفي إسكثير: حديث غريب جد  

 أقصد أصل الحديث األول. 
 ب: .....  لطا
 . نعم

 طالب: .....  
 . ألنه بصدد ترجيح ما ال يراه  ؛نعم

َدق؟   طالب: شيخ يروي الشارح عن أبي هريرة؟ الفر
 نعم. يروي 

اَلى:  " ه  َتعَِ لِ  َرَة: َقوآ اِبَعَة َعشآ نآ }السَّ ا  َومِِ يَِّتِهمَِ نٌ   ذ رِ  سِِ اِلمٌ   م حآ ِه{  َوظَِ سِِ ينٌ   ِلَنفآ َر الآ َلمَِّ  م بِِ ي ا َذكَِ َة فِِ َبَركَِ
وَِّة   ِِ ه  ب نِِِِ  ِِ َفعِِِِ يَء ََل َتنآ ِِِ يٌء، َوِإنَّ الآم سِِِِ ِِِ مآ م سِِِِ ه  نآ ِِِ ٌن َومِِِِ ِِِ سِِِِ مآ م حآ ه  نآ ِِِ اَل: مِِِِ َِِ َرَة قِِِِ ِِآ َكثِِِِ ِة َوالآ َِِّ يِِِِ الذُّرِ 

ود   النُّب وَِّة، رَ  َوالنََّصاَرى، َوِإنآ َكان وا ِمنآ َوَلدِ  َفالآَيه  َحاَق، َوالآعَِ نآ  ِإسِآ ان وا مِِ دِ ب  َوِإنآ كَِ مَ  َولَِ ََل اِإسِآ ِعيَل، فَِ
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ِزيِِل:  َكاِفِر، َوِفي التَّنآ ِمِن َوالآ ِسِن َوالآم ِسيِء َوالآم كآ َن الآم حآ ِق َبيآ تِ ب دَّ ِمَن الآَفرآ ود   }َوَقالَِ َيهِ  اَرى  الآ  َوالنَّصَِ
ن   َناء   َنحآ َناء  ر   َوَأِحبَّاؤ ه { َّللاَِّ  َأبآ : َأبآ َية ، َأيآ ااْلآ ِ، َفَرَأوآ ِل َّللاَّ ف ِسهِ  س  مَ مآ ِْلَنآ ًَل. َوَقدآ َتَقدَّ  . َفضآ

ل ه  َتَعاَلى:    وَن{ م وَسى َعَلى َمَننَّا  َوَلَقدآ }َقوآ ار  اءَ  َوهَِ جَِ َر ِإنآ ا َذكَِ َحاقَ  َلمَِّ ِه  ِإسِآ نَّ بِِ ا مَِ ِح، َومَِ َن الِذَّبآ مِِ
ا ِه َأيآضًِِ نَّ بِِِ ا مَِِ َر مَِِ وَِّة، َذكَِِ َد النُّبِِ  ِه َبعِِآ ى َعَليِِآ ونَ  َعلَِِ ار  ى َوهَِِ كَ  م وسَِِ نآ َذلِِِ ه :  ،مِِِ لِِ  نَ }َوَقوآ ِب  مِِِ رآ  الآكَِِ

يِم{ قَ  الآَعظِِِِ ِذي َلحِِِِ قِ  الَِِِّ َن الِِِرِ  َراِئيلَ  ِقيَِِِل: مِِِِ ي ِإسِِِآ نَ  .َبنِِِِ وآ َق ِفرآعَِِِ ِذي َلحِِِِ َرِق الَِِِّ َن الآغَِِِ ، َوِقيَِِِل: مِِِِ
{} َناه مآ ِمير   : الآَفرَّاء   َقالَ   َوَنَصرآ ونَ  ِلم وَسى الضَّ ار  َذا َعلَِ وَ  َوهَِ َده َما، َوهَِ ه  نَِ ى َأنَّ اَِلثآ حِآ ٌَّ، َدِليلِ  ِن َجمِآ يآ

ل ه :   َناه َما{َقوآ َناه َما{ }َوَهَديآ ِمير  }َوآَتيآ ى . َوِقيَِل: الضَِّ ونَ  ِلم وسَِ ار  َواب   َوهَِ َو الصَِّ َذا هِ  ا، َوهَِ ِمِهمَِ   َوَقوآ
َله    َما{ِْلَنَّ َقبآ َمه  َناه َما َوَقوآ يآ ِكَتاَب ا،  }َوَنجَّ رَ َوالآ وآ َتِبيَن التَِّ ال :  لآم سِآ ا، ااة ، ي قَِ اَر َبيِ نًِ : صَِ َذا َأيآ َتَباَن كَِ سِآ

َتَباَنه  ف ََلنٌ   . "َواسآ
ا للجميةع  نعم الذي يرجح أن الضمير للجميع أن النصر للجميع، أن النصر للجميةع، والنجةاة أيضةً

ا{ ا َوَقْوَمُهمةةةَ ْيَناُهمةةةَ ْرَناُهْم{} ،}َوَنجَّ ا{ }َورتَ القةةةوم، نصةةةرناهم. همةةةا موسةةةى وهةةةارون و  َوَنصةةةَ يةةةان تاإلْيَناُهمةةةَ
 . الكتاب المستبين خاص بإنزال الكتب على األنبياء ا،خاص بهم

ِسِه َوَتَبيََّنه  ف ََلٌن. وَ " َء ِبَنفآ يآ َل َتَبيََّن الشَّ َتَباَنه  ف ََلٌن ِمثآ َراطَ َواسآ َتِقيمَ   الصِ  ِذي ََل  :الآم سآ ِويَم الَِّ يَن الآقَِ الدِ 
ِوَجا ََلِمَج ِييِه َوه َو ِدين  ااعآ سآ ِريَن{وَ } ،إلِآ خِِ ِهَما ِفي اْلآ َنا َعَليآ اَء الآَجِميِلَ  َتَركآ ََلمٌ  ،ي ِريِد  الثَّنَِ ى }سَِ  َعلَِ
ونَ  م وَسى ِزي  َكَذِلكَ  ِإنَّا َوَهار  ِسِنينَ  َنجآ َما الآم حآ ِمِنيَن{ َناِعَبادِ  ِمنآ  ِإنَّه  مَ  الآم كآ   . "َتَقدَّ

  لما بلغ معه السعي ...   طالب: .....
هةةذا مةةا فيةةه إشةةكال، لكةةن تعجةةب مةةن كةةون  واضةةح، والظةةاهر كةةون الظةةاهر أنةةه إسةةماعيل حالوضةةو 

على هةذا الفهةم، وأن البشةارة واضةحة  بناءً  ح أنه إسحاق،إسحاق، والقرطبي يرجِّ  الطبري يرجح أنه
جاءت البشةارة قبةل األمةر بالةذبح، ثةم جةاءت البشةارة بعةده، وقةالوا المبشةر بةه واحةد؛ هةذا هةو الةذي 

معروف أنه قول بأنه هو إسحاق عند فوإال   م، جعلهم يجلبون على القول بأنه إسحاق،ليهأشكل ع
عامة أهل العلم أنه إنما هو قول متلقى عن أهل الكتاب، وأنهم حسدوا العةرب أن يكةون أبةوهم هةو 

 الذبيح، نعم. 
اَلى: " ه  َتعَِِِ لِِ  ِليَن{َقوآ سَِِِ َن الآم رآ اَس َلمِِِِ يَِِِ اَل الآم َفسِِِ   }َوِإنَّ ِإلآ وقَِِِ اس  ر  يَِِِ نآ  َن: ِإلآ يٌّ مِِِِ ي ِإسِِِآ  َنبِِِِ . اِئيلَ رَ َبنِِِِ

ِويَ  نِ  َور  ع ود   عَِِِِِ ِن َمسِِِِِآ ِِآ اَل:  ابِِِ َِِ َراِئيل   قِِِ وَ  ِإسِِِِِآ  ِِ وب   هِِِ اس   َيعآقِِِِِ  يَِِِِِ َرَأ: "َوِإنَّ  َوِإلآ َِِ . َوقِِِ  ِ ِِ ِريِِِ َو ِإدآ هِِِِِ 
" َِ ِري ِرَمة   َوَقاَله   ِإدآ َحفِ  .ِعكآ ِ: َوَقاَل: ه َو ِفي م صآ ِد َّللاَّ رِ  َعبآ َِ لَ "َوِإنَّ ِإدآ َرَد ِبهَِ ي فَِ ِليَن" َوانآ سَِ َن الآم رآ َذا مِِ

ِل. َوَقالَ  َيَسََّ. َوَقالَ  ه َو َعمُّ  :ابآن  َعبَّاس   الآَقوآ َحاقَ  الآ َراِئيَل  ابآن  ِإسآ ي ِإسِآ ِر َبنِِ َأمآ يِ م  بِِ اَن الآقَِ ر ه : كَِ َوَغيآ
ا ي وَشََّ  َبعآدَ  َن ي وِقنَِ َب بِآ مَّ  َكالِِ بَ  ثِ  ا  َِ مَّ َلمَِّ ِقيَِل، ثِ  ِقيِلَ  َض َّللاَّ  ِحزآ ِت ا ِحزآ يَّ َعظ مَِ ي ْلآَ النَّبِِ ي َبنِِ َداث  فِِ حِآ

ِهمآ  يآ َِِ َث َّللاَّ  ِإلِِِ َِِ ِه، َيَبعِِِ ِِِ ونِِِ نآ د  ِِِ اَن مِِِ َِِ ثِِِ َوآ وا اْلآ د  َِِ ِ َوَعبِِِ َد َّللاَّ ِِآ وا َعهِِِ  ِِ َراِئيَل، َوَنسِِِ ِِآ اَس  ِإسِِِ َِِ يِِِ ا  ِإلآ  ِِ َنِبيِِِ
َيَسََّ  َوَتِبَعه   ِه َبن و ِإسآ  الآ َم ه  يَل َدَعا َربَّه  َأنآ ي ِريَحه  ِمنآ َرائِ َوآَمَن ِبِه، َفَلمَّا َعَتا َعَليآ وآ ر جآ يَِ مآ َفِقيَل َله : اخِآ

ه   َرَج َوَمعَِ ه . َفخَِ ه  َوََل َتَهبِآ َكبِآ ء  َفارآ يآ نآ شَِ َبَلَك مِِ َتقآ ا اسِآ َذا، َفمَِ َذا َوكَِ َِّ كَِ ضِِ ى َموآ َذا ِإلَِ ََّ  َكَذا َوكَِ الآَيسَِ
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ِني؟ ِإلآَياس   َفَقاَل: َيا َذفَ  َما َتأآم ر  وِ  اْلآَ ِإلَ  َفقَِ َن الآجَِ اِئِه مِِ ِه ِبِكسَِ ََلِفِه عآ يِآ ِتخآ َة اسِآ َك َعََلمَِ اَن َذلِِ ى، َفكَِ لَِ
ى ِإيَّاه  َعَلى ََّ َّللاَّ  َعلَِ ِد ِبِه. َوَقطَِ َراِئيَل، َوَكاَن َذِلَك آِخَر الآَعهآ اَس  َبِني ِإسآ يَِ َرِب،  ِإلآ ِم َوالآَمشِآ ذََّة الآَمطآعَِ لَِ

يَش َوَألآَبسَ  َمََلِئَكةِ ه  َوَكَساه  الرِ  ِضي ا ،النُّوَر، َفَطاَر َمََّ الآ ِسي ا َمَلِكي ا َسَماِوي ا َأرآ  . "َفَكاَن ِإنآ
 . هذا من اإلسرائيليات، هذا من أخبار بني إسرائيل

َبةَ   َقالَ " َياَس  َوَذِلَك َأنَّ َّللاََّ َتَعاَلى َقالَ  :ابآن  ق َتيآ لآ فَ : "إلِ ِطَك". َقاَل: َترآ ر  َعنِ ي ع  َسلآِني أ عآ َك، َوت َكخِ  ِني ِإَليآ
ى، َمذَ  َت َيَبكَِ وآ َِّ الآمَِ ِرَض َوَأحَِ دآ مَِ اَن قَِ : كَِ مآ ه  اَل َبعآضِ  ِة. َوقَِ َمََلِئكَِ ََّ الآ اَر َيِطيِر  مَِ ِت. َفصَِ وآ اَقَة الآمَِ

ِت، َيا، َأوآ َجَزًعا ِمَن الآَموآ نآ ًصا َعَلى الدُّ ِكي؟ ِحرآ ِه: ِلَم َتبآ َحى َّللاَّ  ِإَليآ اَل: ََل  َفَأوآ اِر؟ قَِ ًفا ِمَن النَِّ ، َأوآ َخوآ
َك  ك ر  ذآ َِِ َك  َوي د  َِِ م ِدي َوََل َأحآ ِِآ وَن َبع د  ِِِ َك الآَحام د  َِِ م َف َيحآ ِِآ ي َكي ا َجَزعِِِ َِِ َك، ِإنَّم ِِِ َذا َوِعزَّت َِِ نآ ه ِِِ َء م يآ َوََل شَِِ

وم   َوي   ِدي َوََل َأصِ  اِئم وَن َبعِآ وم  الصَِّ َك  َوَيص  ك ر  وَن َبعآِدي َوََل َأذآ لُّوَن َوََل الذَّاِكر  لِ ي الآم صَِ لِ ي   صَِ  أ صَِ
ِقَياَمةِ  ِإلآَياس   َفِقيَل َله : "َيا َم الآ ِني ِييِه َذاِكٌر". َيعآِني َيوآ ك ر  َرنََّك ِإَلى َوقآت  ََل َيذآ د   َوَقالَ  .َوِعزَِّتي َْل َؤخِ  َعبآ

ي َروَّاد   ن  َأبِِِ َعِزيِِِز بِِآ اَس  ِإنَّ  :الآ يَِِ رَ  ِإلآ ِهمَِِ - َوالآَخضِِِ ََلم  ا َعَليآ انَ  -السَِِّ َر َرَمضَِِ هآ وَماِن شَِِ لِ   َيصِِ  ي كِِ  فِِِ
ام   ِدسِ  عَِِ َمقِِآ ِت الآ ِِآ رَ  ِبَبي ام . َوَذكَِِ لِ  عَِِ ي كِِ  َم فِِِ سِِِ اِن الآَموآ َِِ َيا، ي َواِيي نآ ِِدُّ ي ال ن  َأبِِِ ِِآ َد  اب ِِآ وََلِن ِعن ا َيقِِ  مَِِ ِإنَّه 

اَء َّللاَّ ، ََل  ا شَِ اَء َّللاَّ  مَِ ِسِم: َما شَِ ِتَراِقِهَما َعِن الآَموآ ا  يَ افآ َر ِإَلَّ َّللاَّ ، مَِ وق  الآَخيِآ اشَِ سِ  اَء  اَء َّللاَّ  مَِ شَِ
وَء ِإَلَّ َّللاَّ ، َما َشاَء َّللاَّ  َما َشاَء َّللاَّ ، َما َيك ون  ِمنآ ِنعآَمة  َفِمَن َّللاَِّ، ِرف  السُّ َما َشاَء َّللاَّ   َّللاَّ ، ََل َيصآ

ِ، حَ  َما َشاءَ  لآت  َعَلى َّللاَّ ب  َّللاَّ ، َتَوكَّ َوِكيل  سآ فِ َوقَ  .َنا َّللاَّ  َوِنعآَم الآ  . "دآ َمَضى ِفي الآَكهآ
هةذا يقةول بةه مةن يقةول بةه ممةن انتسةب إلةى العلةم، وأكثةر  ي القول ببقاء الخضر وبقاء إليةاس،يعن

رأيةةت الخضةةر رأيتةةه بعرفةةة رأيتةةه بكةةذا،  :مةةا يعتمةةدون عليةةه مةةن الةةرؤى والتلةةبس، كثيةةر مةةنهم يقةةول
ن المحقةةق والمةةرجح عنةةد أهةةل كةةل عةةول مةةن يقةةول ببقائةةه، ومثلةةه إليةةاس،ا م، وهةةذ والتلةةبس ال ُيسةةتنكر

»العلةم أنهمةا ماتةا، وأن حةديث الحةديث الصةحيح:  
ه علية-يةدل علةى أنهمةا قةد ماتةا كغيرهمةا، ومةن األدلةة علةى عةدم وجودهمةا فةي حيةاة النبةي    
عليةه الصةالة -لنبةي تباع ااانا حيين لما وسعهما إال كفضاًل عما بعده أنهما لو   -الة والسالمالص

عليةةةه الصةةةالة  -ه، وجاهةةةدا معةةةه، واتبعةةةاه. فةةةي هةةةذا يقةةةول النبةةةي ئةةةويةةةا تحةةةت لوا، وانط-والسةةةالم
لنةواقض نةواقض م مةن اوجعةل أهةل العلة  :  -والسةالم

عليةةةه الصةةةالة -يةةةزعم اإلنسةةةان أنةةةه يسةةةعه الخةةةروج عةةةن ملةةةة محمةةةد  اإليمةةةان نةةةواقض اإلسةةةالم أن
 . _عليهما السالم-كما وسع الخضر الخروج عن ملة موسى  -والسالم

ِ   َعنآ  َمكآح ول   َوذ ِكَر ِمنآ َطِريقِ " اَل:   َأَن ِ  »قَِ وِل َّللاَّ ََّ َرسِ  ا مَِ نَِ لَّى َّللاَّ  -َغَزوآ لَّمَ  صَِ ِه َوسَِ ى  -َعَليِآ َحتَِّ
نَّ  دَ ِإَذا ك  ةِ  ا ِبَفجِ  النَّاَقِة ِعنآ نآ أ مَِّ ي مِِ نِِ َعلآ مَّ اجآ ت  َيق ول : اللَّه  ن  ِبَصوآ ِر، ِإَذا َنحآ د   الآِحجآ ِة،  م َحمَِّ ح ومَِ الآَمرآ

ول  َّللاَِّ  اَل َرسِِِ  ا، َفقَِِِ َتَجاِب َلهَِِِ ا، الآم سِِِآ هَِِِ وِب َعَليآ َمتِِِ  ا، الآ وِر َلهَِِِ َمغآفِِِ  لَّمَ - الآ ِه َوسَِِِ لَّى َّللاَّ  َعَليِِِآ  :-صَِِِ
ِه  َيا ِة َوالِرَّأآِس، َعَليِآ يَِ َيَض اللِ حآ . َفَدَخلآت  الآَجَبَل، َفِإَذا َأَنا ِبَرج ل  َأبِآ ت  وآ ، انآظ رآ َما َهَذا الصَّ  ِ اٌب َأَن ِثيَِ

، َفَلمَّا َنَظرَ  َثر  ِمنآ َثََلِثِماَئِة ِذَراع   . "«ِبيٌض، ط ول ه  َأكآ
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ا، خلةةق هللا ردم وطولةةه سةةتون ذ م سةةطةةول رد  ار تون ذراعةةً مةةا بال الخلةةق  ،ومةةا بال الخلةةق يةةنقص  ،اعةةً
 . ينقص بعده إلى أن وصل األمر إلى ما دون أربعة أذرع

 . "َفَلمَّا َنَظرَ "
 . وهنا يقول طوله أكثر من ثالثمائة ذراع

 . "َفَلمَّا َنَظَر ِإَليَّ َقالَ "
ا فةةي فتةةوح بةةالد فةةار  ،يعنةةي فةةي الفتةةوح َر عةةن الصةةحابة أنهةةم وجةةدوا شخصةةً  يتةًةا علةةى سةةرير،مس ُذكةةِ

لمةةا كةةان الطةةول  علةةى أنةةه قةةديم مةةن القةةرون الخاليةةة، اسةةتدلوا بةةه ذراع، :شةةبر، أو قةةالوا :وأنفةةه قةةالوا
ا منةةةه ال يبعةةةد أن يكةةةون األنةةة  ذراعةةةً  ا أو قريبةةةً ثالثمائةةةة ذراع مةةةا صةةةار وال ف، أمةةةا هةةةذا اسةةةتين ذراعةةةً

ذراع، طولةةه ثالثةةة  فإنةةه طولةةه ثالثةةة رال :بةةن عنةةق قةةالواعةةوج  ن خبةةرصةةير، اسةةتدلوا علةةى بطةةالي
يعنةةي  يرفعهةةا إلةةى الشةةمس فيشةةويها بالشةةمس،رالف ذراع، وأنةةه يأخةةذ السةةمكة مةةن جةةوف البحةةر، و 

ب لماذا ال يشةوي هةو برأسةه، أو مةا قةرب منةه؟ كةل هةذه مةن األخبةار التةي يسةتروح يقريًبا منها، ط
اص، ويروجون مغرمةة بسةماعها،  تمع الناس لهةم؛ ألن هةذه الغرائةب القلةوب ها ليسإليها بعض الُقصَّ

 نعم. 
ََل »" ه  ِمنِ ي السَِّ ِه َفَأقآِرئآ ِجَّآ ِإَليآ ، َقاَل: ارآ : َنَعمآ ؟ ق لآت  ول  النَِّبيِ  َت َرس  لآ َفَلمَّا َنَظَر ِإَليَّ َقاَل: َأنآ ه :  َم َوقِ  لَِ

ِه َوسَ -ِبيُّ  اَء النَّ ي ِريد  ِلَقاَءَك. َفجَ  ِإلآَياس   َهَذا َأخ وكَ  ا   -مَ لَّ َصلَّى َّللاَّ  َعَليآ نَّا َقِريبًِ َوَأَنا َمَعه ، َحتَّى ِإَذا ك 
يَّ  َم النَّبِِِ دَّ ه ، َتقَِِ لَّمَ -ِمنِِآ ِه َوسَِِ لَّى َّللاَّ  َعَليِِآ َن  -صَِِ ٌء مِِِ يآ ا شَِِ ِهمَِِ َزَل َعَليآ ِويًَل، َفنَِِ َثا طَِِ دَّ ، َفَتحَِِ ت  رآ َأخَّ َوتَِِ
فآ  ه  السُّ َماِء ِشبآ إِ َرِة فَِ السَّ ا، فَِ مَِ ت  َمَعه  ت  َدَعَواِني َفَأَكلِآ ت  ق مِآ ا َأَكلِآ ، َفَلمَِّ ٌِ َرفآ اٌن َوكَِ مَِّ َأٌة َور  ا َكمِآ َذا ِفيهَِ

َتَمَلتآه   ، َوَجاَءتآ َسَحاَبٌة َفاحآ يآت  لآت  ِللنَِّبي ِ   ،َفَتَنحَّ ِوي ِبِه، َفق   -َفِإَذا َأَنا َأنآظ ر  ِإَلى َبَياِض ِثَياِبِه ِفيَها َتهآ
ِه َوَسلَّمَ لَّى َّللاَّ  َص  اَل نآ : ِبَأِبي أَ - َعَليآ ِه؟ َفقَِ َزَل َعَليِآ َماِء نَِ َن السَِّ ا َأمِِ نَِ ِذي َأَكلآ َت َوأ مِ ي  َهَذا الطََّعام  الَِّ

ِه َوَسلَّمَ َصلَّ -النَِّبيُّ   هِ -ى َّللاَّ  َعَليآ أآِتيِني بِِ ه  َفَقاَل: يَِ ِريِل   : َسَألآت ه  َعنآ َبعِِ  ِجبآ لِ  َأرآ ي كِ  ٌة، يَن َيوآ فِِ لَِ ا َأكآ مًِ
رآ  ل  شَِِ وآ لِ  حَِِ ي كِِ  َرب  َوفِِِ ِو َيَيشِِآ لآ َْل  ِبالِِدَّ بِ  َيمِِآ ى الآجِِ  ه  َعلَِِ تِِ  ا َرَأيآ بَّمَِِ َزَم، َور  مِِآ اِء ََ نآ مَِِ ا  ،َبٌة مِِِ بَّمَِِ َور 

 . "«َسَقاِني
 قال عندك؟ ماذا 

َي فِي الموضِوعات مِن حيِث  طالب: السَلم عليكم، قال: باطل َل أصل لِه، وأخرجِه ابِن الجِو
د الموصِِلي وأبِِي إسِِحاق الجرشِِي  َل يِِعِِن أنِِِ، وقِِال: موضِِوًعا َل أصِِل لِِه، ويز  مِِا تقِِول

نآ ي عرفِِان، انتهِِى كَلمِِه. وهِِو مِِدلول بقولِِه تعِِالى:  ت ك مآ مِِِ ا آَتيِِآ يَن َلمَِِ اَق النَِّبيِِِ  َذ َّللاَّ  ِميثَِِ }َوِإذآ َأخَِِ
ا مَ  ٌق ِلمَِ دِ  وٌل م صَِ اَءك مآ َرسِ  َمة  ث مَّ جَِ مآ َلتِ  ِكَتاب  َوِحكآ ِه  َعكِ  ِمن نَّ بِِ نَّه  كآ ر  ة. هللا أخِذ العهِد يِاْل {َوَلَتنآصِ 

أن  -صِِلى هللا عليِِه وسِِلم-غيِِره مِِن اْلنبيِِاء نِِدوة رسِِول هللا  -عليِِه السَِِلم-علِِى إليِِاس 
(( الحِديث أخرجِه الحِاكم، وقِال: حِديث صِحيح 1:07:05ينصره، وي قاتِل معِه، وكِل ذلِك    

 اإلسناد، ولم يخرجه. 
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لكنهةا قليلةة، وأمةا  ،وضةوعةميه المستدرك من الموضوعات، فيه أحاديث مما اشتمل عل  هذا، و نعم
 . الضعيف فكثير

ِلِه   َقالَ " َتَلَف النَّاس  ِفي َقوآ َلٌب: اخآ َنم .   -َعزَّ َوَجلَّ -َثعآ ل  َهاه َنا الصَِّ َبعآ َهاه َنا "َبعآًَل" َفَقاَلتآ َطاِئَفٌة: الآ
ل   ِِآ َبعِ ٌة: الآ َِِ تآ َطاِئفِ ا  َوَقالَِِِ َِِ الَ َهاه نِ َِِ ٌك. َوقِ َِِ َحاقَ  َملِ ِِآ ن  ِإسِ رَ  :ابِِِآ ِِآ . امِ ر  َِِ ثِ ل  َأكآ َوَّ وَنَها. َواْلآ د   ِِ ان وا َيعآبِ َِِ َأٌة كِ

ِرَمةَ  َعنآ  الآَحَكم  بآن  َأَبان   َوَرَوى  اس   َعنِ  ِعكآ ِن َعبَِّ َنًما. َوَرَوى :  ابِآ اَل: صَِ ًَل قَِ ع وَن َبعِآ دآ ن   َأتَِ اء  بِآ َعطَِ
اِئِب  ِرَمةَ  َعنآ  السَّ ِن َعبَّ  َعنِ  ِعكآ اَل: َربِ  :  اس  ابآ ع وَن َبعآًَل قَِ اس  َأَتدآ : :  ا. النَّحَِّ ِحيَحاِن، َأيآ وآََلِن صَِ َوالآقَِ

َمعآَنى : َربَُّها. َفالآ اِر َأيآ ل  الدَّ ع وَن َصَنًما َعِملآت م وه  َرب ا. ي َقال : َهَذا َبعآ ت م وه ، َو  :َأَتدآ َتَلقآ ع وَن َرب ا اخآ َأَتدآ
ع وَن" بِ  ِه. َحَكى َذِلكَ ت َسمُّوَن.  َمعآَنى أَ "َأَتدآ ِرَمة   م َجاِهدٌ  َوَقالَ   ِسيَبَويآ :َوَقَتاَدة    َوِعكآ يُّ دِ  بُّ  َوالسُِّ ل  الِرَّ َبعِآ الآ

َيَمِن. ِبل َغةِ  لِ  ابآن  َعبَّاس   َوَسِمََّ  الآ َيَمنِ  َرج ًَل ِمنآ َأهِآ ةً  الِآ وم  َناقَِ ى َيسِ  ِذِه؟ ِبِمنًِ ل  هَِ نآ َبعِآ اَل: مَِ : َأيآ  َفقَِ
وآج  بَ  بَُّها،َمنآ رَ  مِ َي الزَّ ه  س  َؤاد   ًَل. َقالَ عآ َوِمنآ   :َأب و د 

َوَغى ي الةةةةةةةةةةةةْ ِك فةةةةةةةةةةةةِ ُت َبْعلةةةةةةةةةةةةَ  َوَرَأيةةةةةةةةةةةةْ

ا   ْيًفا َوُرْمحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ ًدا سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ  ُمَتَقلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِّ

   
َره   م َقاِتٌل: َقالَ  ، َوَكاَن ط ول ه  ِعشآ  ِإلآَياس   َصَنٌم َكسَّ . َوِقيَل: َكاَن ِمنآ َذَهب  مآ ه  اًعا، َوَله  ِريَن ِذرَ َوَهَرَب ِمنآ

ج ه ، ف   َبَعة  َأوآ َطان  تِ َأرآ يآ اَن الشَِّ اَءه ، َفكَِ ِبيَِ وه مآ َأنآ اِدن  َوَجَعلِ  ِة سَِ َبَعِمائَِ َدم وه  َأرآ ى َأخِآ وه  َحتَِّ ِه َوَعظَّمِ  ن وا بِِ
َفظ ونَ  َدَنة  َيحآ ََلَلِة، َوالسَِّ ِريَعِة الضَِّ ل  َوَيَتَكلَّم  ِبشَِ ِف َبعآ خ ل  ِفي َجوآ ا َوي عَ َيدآ ل  هَِ مآ َأهِآ اَس، َوهِ  ا النَِّ لِ م وَنهَِ

َلَبكَّ بَ  مآ  ِمنآ ِبََلدِ  عآ مِ َيتآ َمِديَنت ه  اِم. َوِبِه س  َلَبكَّ  الشَّ َنا َبعآ  .َكَما َذَكرآ
َسَن الآَخاِلِقيَن{}  وَن َأحآ ا  َوَتَذر  َسن  الصَِّ َمعآَنى َأحآ َسن  َمنآ ي َقال  َله  َخاِلٌق. َوِقيَل: الآ نَّ ْلَِ   ِنِعينَ َأيآ َأحآ

َنع وَن َوََل َيخآ  اَس َيصِِآ َِِّ وَن.ل  الن  ِِ يَن{ ق ِِِ ل َوَّ اِئك م  اْلآ َِِ مآ َوَربَّ آب  ِِ ِة  }َّللاََّ َربَّك َِِ َماِء الثَََّلث َسِِآ ي اْلآ ِِِ ِب ف ِبالنَّصِِآ
َثم   َقَرأَ  ِبيَّ  بآن  َخيآ  . "الرَّ

 ُخَثْيْم، ُخَثْيْم. 
َرأَ " مآ  قَِِ يآ ثَِِ ن  خ  ِبيَِِّ  بِِآ ن   الرَّ ي إِ َوا َوالآَحسَِِ ن  َأبِِِ َحاقَ بِِآ اب   سِِآ ن  َوثَِِّ ش   َوابِِآ مَِِ َعآ َزة   َواْلآ . َوَحمِِآ اِئيُّ ا  َوالآِكسَِِ هَِِ َوِإَليآ

َهب   د   َيذآ د   َوَحَكى .َوَأب و َحاِتم   َأب و ع َبيآ َو قال  َأنََّها َعَلى النَّعآِت.   َأب و ع َبيآ ا هِ  : َوه َو َغَلٌط، َوِإنَّمَِ النَّحَّاس 
َبَدِل، َوََل َيج   ِلَية    اه َناوَ  النَّعآت  هَ َعَلى الآ َِ ِبَتخآ و ابآن  َكِثير   َوَقَرأَ  .ِْلَنَّه  َليآ ر   . "َوَأب و َعمآ

 معنى ليس بتخلية؟ أواًل النعت والبدل كالهما من التوابع:  ما
 نعٌت وتوكيٌد وعطٌ  وبدل اأُلول يتبُع في اإلعراِب األسماء

 ،وهنةاك تحليةة ،ليةة. هنةاك تخليةةلةيس بتخ :قةالوا بنعةت، ولةيس اأو بيانةً  لكن كونه بدالً   كلها توابع،
 تخلية؟  معنى ما

 طالب: .....  
 نعم؟ كيف؟ 

 طالب: .....  
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 ؟ ماذاال ال، 
  طالب: .....  

لةةيس بتخليةةةة، التحليةةة الزيةةةادة فةةي الوصةةة ، والتحليةةةة رفةةع الجهالةةةة عةةن الموصةةةوف؛ ألن الجهالةةةة 
عنةةدك  ،كمةةا ُيقةةال: التخليةةة قبةةل التحليةةة يعنةةي ،ليةةة إبالةةة لهةةذا العيةةب عةةن الموصةةوفعيةةب، والتخ

ثةم تصةبغه؟  ،لصبغ وتصبغ به الجدار، أو تزيل هةذه األوسةا اهل تأتي ب  ،جدار فيه أوسا  كثيرة
ْم{ ألن هللا ال يحتةةاج إلةةى تخليةةة، وعلةةى كةةل حةةال هةةو تةةابع  ؛نعةةم، قةةالوا هةةذه لةةيس بتخليةةة }َّللاََّ َربَّكةةُ

 . إعرابه إعرابه
و َكِثير    ابآن   َوَقَرأَ " ر  َبة   َوَأب و َجعآَفر   َوَعاِصمٌ  َوَأب و َعمآ فآَِّ. َقالَ  َوَناِفٌَّ  َوَشيآ َو َّللاَّ  :  َأب و َحاِتم   ِبالرَّ ِبَمعآَنى هِ 

الَ  . قَِِ مآ اس   َربُّكِِ  ت  : النَّحَِِّ . َوَرَأيِِآ ذآف  َمار  َوََل حَِِ ِر ِإضِِآ ٌر ِبَغيِِآ َدٌأ َوَخبَِِ تَِِ ه  م بآ اَل َأنَِِّ ا قَِِ ى ِممَِِّ لَِِ َن عَ  َوَأوآ يَّ بِِآ لِِِ
َمانَ  َليآ َهب  إِ  سِِ  ذآ ن  يَِِ سَِِ ى َوَأحآ لَِِ ََّ َأوآ فِِآ ى َأنَّ الرَّ ى.  لَِِ لَِِ َناف  َأوآ ِتئآ ة ، َفاَِلسِِآ ه  َرأآَس آيَِِ لَِِ ن   ِْلَنَّ َقبآ اَل ابِِآ قَِِ

: اِريِ  بَِِ َنآ اِم اْلآ ِة التَّمَِِ ى ِجهَِِ اِلِقيَن َعلَِِ ن  الآخَِِ سَِِ ى َأحآ فآ َعلَِِ مآ َيقِِِ ََّ لَِِ َب َأوآ َرفَِِ نآ َنصَِِ زَّ -نَّ َّللاََّ ْلَِ   مَِِ عَِِ
جَ  -َوَجلَّ  َسن  الآَخاِلِقينَ م َترآ ِن جَ اِمَن  ٌم َعنآ َأحآ َهيآ   .ِميًعالآَوجآ

ل ه  َتَعاَلى:   ِم  {َفَكذَّب وه  }َقوآ َبَر َعنآ َقوآ َياَس  َأخآ مآ َكذَّب وه   ِإلآ وَن{} ،َأنَّه  َضر  مآ َلم حآ َعَذاِب.  َفِإنَّه  }ِإَلَّ َأيآ ِفي الآ
يَن{  ِعَباَد َّللاَِّ  َلصِِ ِه    الآم خآ مِِ نآ َقوآ َذاِب. َأيآ مِِ َن الآعَِ ا مِِ وآ مآ َنجَِ ِإنَّه  ََ وَ فَِ ِر يَن{}قِ  َلصِِ ِم الآم خآ ِر الَِلَّ ، ِبَكسِآ

مَ  دَّ َِِ دآ َتقِِِِِِ َِِ ِريَن{ ،َوقِِِِِِ ِِِ ي اْلخِِِِِِ ِِِ ِه فِِِِِِ ِِآ ا َعَليِِِِِِ َِِ نِِِِِِ مَ  }َوَتَركآ دَّ َِِ ى ِإلآ  ،َتقِِِِِِ َِِ َلٌم َعلِِِِِِ َِِ }سِِِِِِ
َرجِ  اَءة  ِقرَ  َياِسيَن{ َعآ َبةَ  اْلآ ِرَمة   َوَقَرأَ  . َوَناِفَّ   َوَشيآ ر   ِعكآ َزة   َوابآن  َكِثيِر   وَوَأب و َعمآ :  سَِ َوالآكِ  َوَحمِآ ََلٌم }اِئيُّ سَِ
: َوَقَرأَ  .لآ َياِسيَن{آَعَلى    . "َسََلمٌ  الآَحَسن 
 قراءة األعرج وشيبة ونافع؟  ْل َياِسيَن{رَساَلٌم َعَلى }بالعكس عندك؟  أليس

 طالب: .....  
ى } اَلٌم َعلةةَ يرسةةَ مها ن المؤلةة  قراءتةةه قةةراءة نةةافع فقةةدَّ قةةراءة األعةةرج وشةةيبة ونةةافع هةةذه؛ أل َن{ْل َياسةةِ
اَلٌم َعلةَى }ا قراءته، وفي التفسير ُيفسر على قراءته التةي مشةى عليهةا هألن يَن{رسةَ هةذه قةراءة  ْل َياسةِ

 . }َسالٌم َعَلى ِإْل َياِسيَن{األعرج وشيبة ونافع، وقرأ عكرمة وأبو حمزة إلى رخره: 
ِرَمة   َرأَ َوقَ " و ِعكآ ر  َزة    َكِثير  َوابآن   َوَأب و َعمآ : َوَحمآ  ."َياِسيَن{ ِإلآ َسََلٌم َعَلى } َوالآِكَساِئيُّ

 . َأْل َياِسيَن{} نعم، واألولى
 .  "}َسََلٌم َعَلى{ الآَحَسن   َوَقَرأَ "

 }َعَلى اْلَياِسيَن{ }َعَلى اْلَياِسيَن{. 
يَن{" َياسِِِ ى الآ ََلٌم َعلَِِ لِ  }سَِِ تآ عَ ِبَوصِِآ ين  َدَخلَِِ ا َياسِِِ ِف َكَأنَّهَِِ َلِِآ ي اْلآ م  الَّتِِِ ف  َوالَِِلَّ َلِِِ ا اْلآ هَِِ ِللتَّعآِريِِِف.  َليآ

ََلم  -  ِإلآَياس   َوالآم َراد   ِه السَّ ي -َعَليآ َطِرب  فِِ َرب  َتضِآ . َوالآعَِ يٌّ َجمِِ ٌم َأعآ ه  اسِآ ِليم ، َوَلِكنَِّ ِه َوَقََّ التَّسِآ ، َوَعَليآ
َماِء اْلآَ  َسآ َجِميَّةِ َهِذِه اْلآ ث ر  َتغآِيير ه مآ َلَها ،عآ ي . َقالَ َوَيكآ ن  ِجنِِ  َرب  َتَتََل  :ابِآ ِة الآعَِ َجِميَِّ َعآ َماِء اْلآ َسِآ ب  ِباْلآ عَِ

ًبا، َياِسينَ  َوِإلآَياس   َيَياِسينَ  َتََلع  ٌء َواِحدٌ  َوالآ :  قال  .َشيآ َشِريُّ َزة   َوَكانَ   الزََّمخآ ِإَذا َوَصَل َنَصَب، َوِإَذا  َحمآ
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 َِِ ََّ. وَ َو ِِ َِِ يَن" وَ َف َرفِِ ِِِ َياسِِ ى ِإلآ َِِ ََ: "َعلِِ ِر  ِِ ِِِ "إِ قِِ َراسِِ يَن َوِإدآ ِِِ َرسِِ يَن َوِإدآ ِِِ ِريسِِ اٌت يدآ َِِ ا ل غِِ َِِ ى َأنَّهِِ َِِ َن" َعلِِ
ي اَس  فِِِ يَِِ َِ  ِإلآ ِريِِ اءِ . َوِإدآ يَِِ اَدِة الآ لَّ ِلِزيَِِ ى. َوَلعَِِ َياِنيَِّة َمعآنًِِ رآ ي السُِِّ وِن فِِِ اس   قِِال َوالنُِِّ َرَأ: : النَّحَِِّ نآ قَِِ َومَِِ
َلم   -َفَكَأنَّه  َياِسيَن{  لآ آى َسََلٌم َعلَ } َمه  َجعَ  -َوَّللاَّ  َأعآ اَس  َل اسِآ يَِ ينَ  ِإلآ مَّ  َوَياسِِ :  ثِ  ِه، َأيآ ى آلِِ لََّم َعلَِ سَِ

ِلَم َأنَّه  ِإَذا َسلَّمَ  َهِبِه، َوع   . "َأهآِل ِديِنِه َوَمنآ َكاَن َعَلى َمذآ
يةةدت اليةةاء والنةةون، وإذا قيةةل إل إلياسةةين ب  :فيكةةون إليةةاس هةةو ياسةةين، إليةةاس هةةو ياسةةين، فةةإذا قيةةل

 . عليه األل  والالمثم بيد  ،ياسين أصله ياسين
ِلَم َأنَّ " يُّ َوع  اَل النَّبِِ ا قَِ ََلِم، َكمَِ ي السَِّ ٌل فِِ َو َداخِِ ِه َفهِ  لِِ ِه -ه  ِإَذا َسلََّم َعَلى آِلِه ِمنآ َأجآ لَّى َّللاَّ  َعَليِآ صَِ

مَّ َصلِ  َعَلى»: -َوَسلَّمَ  َفى«آِل َأبِ  اللَّه  ِخل وا آلَ  :َوَقاَل َّللاَّ  َتَعاَلى ،ي َأوآ َعَذاِب }َأدآ َن َأَشدَّ الآ  . "{ ِفرآَعوآ
 . ودخوله في رله دخواًل أولًيا ،ودخوله منع
َرَوى وَ " َِِ . فِ ل  وآ َِِ ر  قِ ِِآ ِِِه َغيِ اِء ِييِ َِِ يَن" َفِللآع َلمِ ِِِ َياسِ َرَأ "ِإلآ َِِ نآ قِ َِِ ون   مِ ار  َِِ نِ  هِ َِِ َحاقَ  عِ ِِآ ي ِإسِ ِِِ ِن َأبِ ِِآ اَل:  ابِ َِِ قِ

َياِس  َهب  ِإَلى َأنَّه  ا ِمثآل   ينَ ِإلآ َراِهيَم َيذآ َدةَ ِإبآ ٌم َله . َوَأب و ع َبيآ َهب   سآ ِليَم َعَلى   َيذآ ٌَّ، َجَمََّ التَّسآ ِإَلى َأنَّه  َجمآ
َشدَ  ، َوَأنآ ِهمآ لِ َم َعَليآ ِتِه س   : َأنَّه  َوَأهآل  َبيآ

ِني   ِقدآ
 . َقْدِنيَ  َقْدِنيَ 

 ".  ينَ ِمْن َنْصِر اْلُخَبْيبَ  َقْدِنيَ "
ثنيةةةة، هةةةذا ت بةةةن الزبيةةةر وأخةةةوه مصةةةعب، هةةةذا األصةةةل ال: عبةةةد هللا  ينَ اْلُخَبْيبةةةَ المحفةةةو  و جمةةةع،  هةةةي

 جمع: اْلُخَبْيِبيَن. لكنه جاء به على أنه  ،شواهد العربيةالمحفو  في 
 " اْلُخَبْيِبينَ ِر ْدِني ِمْن َنْص قِ "

 َقْدِني َقْدِني. 
 " "نَ َقْدِني ِمْن َنْصِر اْلُخَبْيِبي"

 
 َقِدي.  
 َقِدي

 يعني يكفيني منها. 
نِ " َب.ي َقال : َقدآ رِ  َوِإنََّما ي ِريد   ي َوَقِدي ل َغَتاِن ِبَمعآَنى َحسآ َن الزَُّبيِآ ِ بآ َد َّللاَّ َبيآب  َعبآ ى َأنَّ  َأَبا خ  ه  َعلَِ َفَجَمعَِ

ر   ه . َوَغيِِآ ٌل َمعَِِ ِه َداخِِِ َهبِِِ ى َمذآ اَن َعلَِِ نآ كَِِ َدَة َيرآ  مَِِ ي ع َبيِِآ ِة، ي ِريِِد  َأبِِِ ى التَّثآِنيَِِ ِن َعلَِِ يآ بَِِ َبيآ َد َعبِِآ  ِويِِِه: الآخ 
َعًبا َّللاَِّ  َمانَ عَ  َوَرَأيآت   .َوم صآ َليآ َن س  ِل  ِليَّ بآ َم الرَّجِ  وآ مِ ي قَِ َرَب ت سَِ َثَر ِمنآ َهَذا، َقاَل: َفِإنَّ الآعَِ ه  ِبَأكآ َرح  َيشآ

وَن: ا ولِ  ، َيَيق  مآ ه  نآ َجِليِِل مِِ ِل الآ ِم الرَّج  نآ ِباسآ ل  مِِ لَّ َرجِ  ا كِ  مَّوآ مآ سَِ ى َأنَّهِ  ة  َعلَِ َمَهاِلبَِ مآ لآ اَل:  ه  ِب. قَِ ِبالآم َهلَِّ
رَ َفَعَلى هَ  دآ َذكَِ اَس. َوقَِ يَِ مآ ِبِإلآ ه  نآ ل  مِِ مِ َي ك لُّ َرجِ  َياِسيَن" س  هِ  َذا "َسََلٌم َعَلى ِإلآ يَبَويآ ًئا  سِِ يآ ِه شَِ ي ِكَتابِِ فِِ

َبِة، َييَ ِمنآ َهَذا، ِإَلَّ َأنَّه  َذَكَر َأنَّ  ِة النِ سِآ ى ِجهَِ َذا َعلَِ َعل  هَِ َعَرَب َتفآ وَن  الآ وَن ي ِريِد  َعر  َشِآ وَن: اْلآ ولِ  ِه بِِ ق 
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َدِويُّ  .النََّسبَ  خ ل  ِييهِ  :الآَمهآ ٌَّ َيدآ َو َجمآ َياِسيَن" َفه  اء   ِإلآَياس   َوَمنآ َقَرَأ "ِإلآ ِذَفتآ يَِ ، َفح  َياِسي   َّ  ِإلآ َو َجمآ َفه 
ا َبِة، َكمَِِ ي  النِ سِآ ِر فِِِ َِّ الآم َكسَِِّ ي َجمِِآ َبِة فِِِ اء  النِ سِِآ ِذَفتآ يَِِ َِّ م هَ حِِ  ي َجمِِآ ِة فِِِ َمَهاِلبَِِ ِو الآ َذِلَك لَّ َنحِِآ ، كَِِ ي   بِِِ

ِذَفتآ ِفي الآم َسلَِّم َفِقيَل الآم َهلَّب وَن. َوَقدآ َحَكى هِ  ح  َعِريِ يَن ِسيَبَويآ َشِآ وَن اْلآ وَن ي ِريِد  ر  وَن َوالنَُّميِآ َعر  َشِآ : اْلآ
ِريِ ينَ َوالنُّ  ، َبلآ   قال  .َميآ : َوَهَذا ََل َيِصحُّ ِليُّ َهيآ َياَس، َوَلوآ أَ  ِهَي ل َغٌة ِفي  السُّ َِلَف رَ ِإلآ َخَل اْلآ اَد َما َقال وه  َْلَدآ

خ ل  ِفي الآم َهاَلَبةِ  َم َكَما َتدآ  . "َوالَلَّ
 اْلَمَهاِلَبِة. 

و" َعِريِ يَن، َفَكاَن َيق  َشآ َمَهاِلَبِة َواْلآ َعَلَم ِإَذا جَ ِفي الآ َياِسيَن" ِْلَنَّ الآ لآ  . "َمََّ ي َنكَّر  ل : "َسََلٌم َعَلى اإلِآ
 ُجِمَع. 

ى عَ ِْلَنَّ الآ " َِِ لآ َعل َِِ ِديَن، ب ِِآ ي ى ََ َِِ ََلٌم َعل ول : سَِِ ِم، ََل َتقِِ  َِلِف َوالَِِلَّ اْلآ ِِِ َف ب رَّ ى ي عَِِ ر  َحتَِِّ ََّ ي َنكَِِّ مِِِ َم ِإَذا ج  َِِ ل
َِلِف َوالَلَّ  ِديَن ِباْلآ يآ ََلم  - َفِإلآَياس   .الزَّ ِه السَّ . َقالَ  -َعَليآ َتجَّ  ِييِه َثََلث  ل َغات  : َواحآ ِفي  د  َأب و ع َبيآ  النَّحَّاس 

َمه   م ه  َكَما َأنَّ اسآ َياِسيَن" َوَأنَّه  اسآ ى   ِإلآَياس   ِقَراَءِتِه "َسََلٌم َعَلى ِإلآ ََلٌم َعلَِ وَرِة سَِ ي السُِّ َِ فِِ يآ ِْلَنَّه  لَِ
رِ  اءِ "آِل" ِلَغيِِآ ِبيَِِ َنآ َن اْلآ لَّمَ  -ِه مِِِ ِهمآ َوسَِِ يآ لَّى َّللاَّ  َعلَِِ م ِ ، َفكَ -صَِِ َذا سِِ  اء  كَِِ ِبيَِِ َنآ مِ َي اْلآ ا سِِ  َذا مَِِ َو. َوهَِِ َي هِِ 

ل ه   ِتَجاج  َأصآ و اَِلحآ ر  َِم   ِْلَِبي َعمآ ر  ََل ى آلِِ    َوه َو َغيآ لََّم َعلَِ ه  ِإَذا سَِ ِة َأنَِّ َل َأهآِل اللُّغَِ نآ ِْلَنَّا َبيَّنَّا َقوآ ِه مِِ
ِلهِ   . "َأجآ
 ُسلِّم. 

َو َسََلمٌ َْلنَّه  ِإَذا َسلََّم َعَلى آِلِه مِ " ِلِه َفه  ِه. نآ َأجآ َمه   َعَليآ ل  ِبَأنَّ اسآ ينَ  َوالآَقوآ َياسِِ ى َدِليِل   ""ِإلآ اج  ِإلَِ تَِ َيحآ
الَ  َكاٌل. قَِِ ِر ِإشِِآ َمِِآ ي اْلآ ََّ فِِِ دآ َوقَِِ ة ، َفقَِِ :  َوِرَوايَِِ ِديُّ اَورآ َرأَ الآمَِِ َقاِط  َوقَِِ يَن" ِبِإسِِآ ى َياسِِِ ََلٌم َعلَِِ ن  "سَِِ الآَحسَِِ

ِم َِلِف َوالَلَّ ه َما: َأنَّ  ،اْلآ َهاِن: َأَحد  مآ آل  َوِييِه َوجآ ِه َوَسلَّمَ - م َحمَّد   ه  .  ، َقاَله  -َصلَّى َّللاَّ  َعَليآ اس  ابآن  َعبَِّ
مآ آل   يَ  َياِسيَن، َوالثَّاِني: َأنَّه  خ وِل الزِ  يَِدتآ َفَعَلى َهَذا ِفي د  ا َِ ه َما: َأنَّهَِ د  اِن: َأحَِ هَِ يَن َوجآ   اَدِة ِفي َياسِِ

: ِلَتَساوِ  ِضَّ  ِي، َكَما َقاَل ِفي َموآ َناَء َوِفيط  ي اْلآ ِضَّ  آَخرَ  وِر َسيآ  . "َموآ
 . يعني تساوي اآلية موافقة رؤوس اآلية السابقة والالحقة

ِضَّ  آَخَر   َوِفي" اَفة  ِإلَ َفَعَلى َهَذا َيك   }ط وِر ِسيِنيَن{َموآ ضَِ ون  اإلِآ وَنه ، َوَتكِ  ََلم  َعَلى َأهآِلِه د  ِه ون  السَّ يِآ
ِريًفا َله .   َتشآ
اِني: َأنَّ  . الثَِِِِّ ِهمآ يآ ِه َوَعلَِِِِ ََلم  َعَليِِِِآ ون  السَِِِِّ ، َيَيكِِِِ  ِتِهمآ لَِِِِ مآ ي ج  ًَل فِِِِِ ون  َداخِِِِِ َِّ َيَيكِِِِ  تآ ِللآَجمِِِِآ ا َدَخلَِِِِ هَِِِِ

الَ  ِليُّ  قَِِ َهيآ ض  الآم َتَكل ِ : السُِِّ اَل َبعِِآ رآآنِ قَِِ اِني الآقِِ  ي َمعَِِ يَن فِِِ يَن آل  مِِِ د   : آل  َياسِِِ ََلم  َعَليِِآ - م َحمَِِّ ، -ِه السَِِّ
لِ  ِسيِر  َوَنَزَع ِإَلى َقوآ َها: َأنَّ  .م َحمَّد   َيا }يِ{َمنآ َقاَل ِفي َتفآ ل  َيبآط ل  ِمنآ و ج وه  َكِثيَرة : َأَحد  َوَهَذا الآَقوآ

يَ  ِة ِإلآ َِِّ ي ِقصِِِِِِِِِ ََلِم فِِِِِِِِِِِِ َِِ َياَقَة الآكِِِِِِِِِ ِِِ ي سِِِِِِِِِ ِِِ َي فِِِِِِِِِ ِِِ ا هِِِِِِِِِ َِِ وَن َكمِِِِِِِِِ َزم  َأنآ َتكِِِِِِِِِِِ  ِِآ يَن َيلِِِِِِِِِ ِِِ اسِِِِِِِِِ
ةِ  َراِهيمَ  ِقصَّ ونَ  َوم وَسى َون وح   ِإبآ ار  وِد لَوَأنَّ ا ،َوهَِ صِ  نآ َمقآ وِج عَِ ر  ى ِللآخِ  ، َوََل َمعآنَِ ِهمآ يآ ٌَّ َعلَِ ِليَم َراجِِ تَّسِآ

َرى  َيِة اْلآ خآ ل  ِقيَل ِفي ِتلآَك اْلآ َكََلِم ِلَقوآ ِف َذِلَك الآ   ،الآ ِإنَّ َمََّ َضعآ ًضا، فَِ ِل َأيآ  }الِم{وَ }حِم{ وَ  }يِِ{َقوآ
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َو َذِلَك الآَقوآ  ر  َوَنحآ َي حِ  ا هِِ ٌد، ِإنَّمَِ ا َواحِِ ا و ل  ِفيهَِ اَلى َكمَِ ِ َتعَِ َماِء َّللاَّ نآ َأسِآ أآخ وَذٌة مِِ ا مَِ ٌة، ِإمَِّ ٌف م َقطَّعَِ
رآآِن، َوِإمَّا َكَما َقالَ  َقالَ  ، َوِإمَّا ِمنآ ِصَفاِت الآق  عآِبيُّ  ابآن  َعبَّاس  ي  :الشَّ رُّه  فِِ ، َوسِِ رٌّ ِ ِفي ك لِ  ِكَتاب  سِِ ّلِلَّ
رآ  قِِِ  َِِ الآ ا فِ ًِِ رآآِن. َوَأيآضِ  ِِ قِ َواِتح  الآ َِِ ِ آِن فِ وَل َّللاَّ  ِِ لَّمَ -ِإنَّ َرسِ َِِ ِه َوسِ ِِآ لَّى َّللاَّ  َعَليِ َِِ اَل:  -صِ َِِ ة  قِ َِِ سِ ي َخمآ »لِِِِ

» َماء  ًضا َفِإنَّ "يِ" َجاَءِت  َأسآ ك رآ ِفيَها "يِ". َوَأيآ اَن َوَلمآ َيذآ ِف، َوَلوآ كَِ ك وِن َوالآَو آ التِ ََلَوة  ِفيَها ِبالسُّ
ًما لِ  يِ  اسِِآ ِِِ ِه وَ -لنَّب ِِآ لَّى َّللاَّ  َعَلي ا  -لَّمَ سَِِ صَِِ َِِ ف  َأيُّه اَلى: ي وسِِ  َِِ اَل َتع َِِ ا ق َِِ مِ ، َكم " ِبالضَِِّ ين  اَل: "َياسِِِ َِِ َلق

يَ  َناه ، َف "ِإلآ ل  ِلَما َذَكرآ يق  َوِإَذا َبَطَل َهَذا الآَقوآ دِ  ِليم   ِإلآَياس   ه وَ " اِسينَ الصِ  ََّ التَّسِآ ِه َوقَِ ، َوَعَليآ ك ور  َمذآ . الآ
ِرو بآن  الآَعََل  َوَقالَ  َِ  ه َو ِمثآل   :ءِ َأب و َعمآ ِري َحفِ  ِإدآ ي م صِآ َو فِِ َراِسيَن، َكَذِلَك هِ  . َوِإدآ ع ود  ِن َمسِآ "َوِإنَّ  ابِآ

َسِليَن" ث مَّ َقاَل: "َسََلٌم عَ  َِ َلِمَن الآم رآ ِري َراِسينَ ِإدآ ِنينَ  َلى ِإدآ سِِ ِزي الآم حآ ه  مِِ  }ِإنَّا َكَذِلَك َنجآ ا ِإنَِّ نآ ِعَباِدنَِ
ِمِنيَن{   . "مَ َتَقدَّ  الآم كآ

 اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك. 


