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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

نعم.

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

ِ ِِ
َّ ِ
ِ ِ
َن آاْل آض ِحَّي َة ِباآل َغَنمِ
يل َعَلى أ َّ
قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالى" :-الثامَنة :في َهذه آاْلَية َدل ٌ
ِ
أَ آف َضل ِم َن آِ
َص َحا ِب ِهَ .قالوا :أَ آف َضل َّ
الض َح َايا اآلفحول ِم َن
اإل ِب ِل َواآلَبَق ِرَ .و َه َذا َم آذ َهب َمالك َوأ آ
الضأ ِ
آنَ ،وِإَناث َّ
الضأ ِ
َّ
آن أَ آف َضل ِم آن َف آح ِل اآل َم آع ِزَ ،وفحول اآل َم آع ِز َخ آيٌر ِم آن ِإَن ِاث َهاَ ،وِإَناث اآل َم آع ِز َخ آيٌر
ِ
ِ
ِم َن آِ
َي:
اإل ِب ِل َواآلَبَق ِرَ .وحجَّته آم َق آوله س آب َحاَنه َوَت َعاَلىَ :
{وَف َدآيَناه ِبذ آبح َعظيم} [الصافات ]107:أ آ
ش ََل َج َم ٌل َوََل َبَقَرٌة".
َض آخمِ اآلج َّث ِة َس ِمينَ ،وَذلِ َك َكآب ٌ
نعم ،هذا رأي اإلمام مالك -رحمه هللا -في تفضيل الغنم على اإلبل والبقر ،لِ َما جاء في هذا
ضحى
ذكر أنه
الفداء أنه ُف ِد َي بكبش ،والنبي -عليه الصالة والسالم-
ضحى بكبشين ،ولم ُي َ
ّ
ّ
ض َّحى َع ْن ِن َس ِائ ِه
باإلبل وال بالبقر ،في صحيح مسلم «أن النبي -عليه الصالة والسالمَ -
باْل َبَق َر» ،وأهدى البقر إلى البيت ،ولو كان غيرها أعظم منها لقدمه ،ولذا يقول جمهور أهل العلم:

معروف أنه إذا
إن األفضل اإلبل ،ثم البقر ،ثم الغنم؛ وذلكم ألنها أنفع للفقراء بكثرة لحمها ،وهذا
ٌ
قدمت البدنة كاملة في مقابل شاة ،أو بقرة كاملة في مقابل شاة فهي أفضل عند جمهور أهل

العلم ،واإلمام مالك يرى العكس ،يرى أن الغنم أفضل من اإلبل والبقر –رحمه هللا.-
"وروى مج ِ
اهٌد َو َغ آيره َع ِن آاب ِن َعَّباس أََّنه َسأََله َرج ٌل".
َ
ََ َ
السبع ،لكنه
ال يدخل في الخالف ُسبع البدنة ،أو ُسبع البقرة في مقابل شاة ،شاة أفضل اتفاًقا من ُ
ُي ِ
جزئ.
ِ
ين ،ث َّم َقَأَر:
يك َك آب ٌ
ش َس ِم ٌ
" َع ِن آاب ِن َعَّباس أََّنه َسأََله َرج ٌلِ :إ ِني َن َذآرت أ آ
الَ :ي آج ِز َ
َن أَآن َحَر آابني؟ َفَق َ
ِ
ِ
ِ
َّللا َحَي َواًنا أَ آف َض َل ِم َن اآل َك آب ِ
اق".
ال َب آعضه آمَ :ل آو َعلِ َم َّ
ش َل َف َدى ِبه ِإ آس َح َ
َ
{وَف َدآيَناه ِبذ آبح َعظيم}َ .وَق َ
مثل هذا النذر ،لو نذر أن يذبح ابنه مثل ما سمعتم قالوا :تحلته كبش ،كما ُف ِدي إسماعيل،
ومنهم من يقول :إن هذا النذر معصية ،نذر معصية ،فعل إبراهيم طاعة امتثال ألمر هللا -جل
وعال -وُف ِدي ،لكن النذر غير إبراهيم ،من يذبح ولده هذه معصية وال ُيوفى به ،نذر معصية ال
ِ
يوفى به« ،من ن َذر أ ِ
َّللا َف َال يع ِ
ِ
ص ِه«  ،وعلى هذا عليه
يع َّ
َّللاَ َفْل ُيط ْع ُهَ ،و َم ْن َن َذ َر أ ْ
َْ َ َ ْ
َْ
ُ
َن َي ْعص َي َّ َ
َن ُيط َ
شيئا ،وإن كان بعضهم يرى أنه ُيكّفر بكّفارة
أن يستغفر ،ويتوب إلى هللا -جل وعال ،-وال يفعل ً
يمين ،ومنهم من قال :إذا نذر أن يذبح ابنه يقدم ِديتَ ُه مائة من اإلبل ،يفديه بمائة من اإلبل ،كما

حصل لعبد المطلب لما نذر أن يذبح أحد أوالده ،ثم خرجت القرعة على عبد هللا والد النبي -
عليه الصالة والسالم -فداه بمائة من اإلبل.
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"«و َضحَّى رسول َّ ِ
ِ
ِ َّ ِ
َمَل َح آي ِن«َ .وأَ آك َثر َما َضحَّى ِب ِه اآلكَباش.
َّللا َ -صَّلى َّ
َ
َ
َّللا َعَل آيه َو َسل َم -ب َكآب َش آي ِن أ آ
اهد َقالِ :
اللي ِث عن مج ِ
الذ آبح اآل َع ِظيمَّ :
الشاة.
َوَذ َكَر ا آبن أَِبي َش آيَب َة َع ِن آاب ِن عَلَّي َة َع ِن َّ آ َ آ َ
َ
ِ
ِ
الت ِ
َصِ َحابهَّ :
َّ
الضِ ِحَّية
اخَتَلفِوا أَُّيه َمِا أَ آف َضِل :آاْل آضِ ِحَّية أ َِو َّ
اسِ َعةَ :و آ
ال َمالِ ٌك َوأ آ
الصِ َد َقة ِب َث َمن َهِا ؟ َفَقِ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ال آابِِ ِن اآلمآنِِ ِ ِذ ِر:
أَ آف َضِِ ِل ِإََّل ِبمًنِِ ِى ْل ََّنِِ ِه َلِِ ِ آي َ
ِ َم آوضِِ ِ ََّ آاْل آضِِ ِحَّيةَ ،ح َكِِ ِاه أَبِِ ِو ع َمِِ َِرَ .وَقِِ ِ َ
َضعه ِفي ي ِتيم َقِد َتِ ِرب ِي ِ
ِ
يِه َ -ه َكِ َذا
الَ :ما أَبالِي أَََّل أ َض ِح َي ِإََّل ِبديكَ ،وَْل آ
َ
َن أ َ َ
آ َ
ر ِويَنا َع آن ِب ََل ل أََّنه َق َ
ِ
َن أ َض ِحي ِب ِهَ .و َه َذا َق آول َّ
الش آع ِب ِي".
َح ُّب ِإَل َّي ِم آن أ آ
ال اآلم َحدث -أ َ
َق َ
َ
اإلجماع قائم على أن األضحية ،والهدي ،والعقيقة ال تصح إال من األصناف الثمانيةة ،هةذا محةل
إجماع بين أهل العلم ،وإن ُن ِقل عن بعض المتقدمين مةن السةل تجةوب بغيةر بهيمةة األنعةامُ ،ذ ِكةر
عةةن أبةةي هريةرة ،وعةةن غيةره ضةةحوا بالةةديك وشةةبهه ،لكةةن هةةذا اإلجمةةاع وال خالفةةه ،وعلةةى هةةذا فةةال
تجزئ األضحية إال من األصناف الثمانية :اإلبل ،والبقر ،والضأن ،والماعز.

طالب..... :
عقيقة؟

العقيقة الغنم ،لكن لو أراد أن يقدم بدنة جمع من أهل العلم أنها أفضل من الغنم.
ِ
" َو َه َذا َق آول َّ
ال َمالِ ٌك َوأَبو َث آور".
الش آع ِب ِيِ :إ َّن َّ
الص َد َق َة أَ آف َضلَ .وبِه َق َ
منهم من يقةول :إن ال ُسةبع مةن البدانةة يقةوم مقةام الشةاة فةي الحقيقةة ،ورخةرون يقولةون :ال ،أُعطيةت

كامالً فقدم كامالً ،هذه ُح ّجتهم.
الض ِحَّي َة أَ آف َضل ،ه َذا َقول ربِيع َة وأَِبي ِ ِ ِ
"وِي ِ
يه َق آو ٌل َثانِ :إ َّن َّ
الِر ِيَََ .اد أَبِو
َص َحاب َّ آأ
ال أ آ
َ آ َ َ َ
َ
الزَنادَ .وبِه َق َ
ِ
َن َّ
َح َمد آبن َحآنَبِلَ .قِالواَّ :
الضِ ِحَّي َة سَِّن ٌة م َكَّكِ َد ٌة َك َصِ ََل ِة
الصِ َد َقة ِْل َّ
الضِ ِحَّية أَ آف َضِل ِمِ َن َّ
ع َمَرَ :وأ آ
ِِ
ِِ
ِ
النو ِ
ِ
اف ِل".
وم أ َّ
َن َص ََل َة اآلعيد أَ آف َضل م آن َسائ ِر َّ َ
اآلعيدَ .و َم آعل ٌ
ِ
ِ
ِك َو ْان َح ْر} الصالة صالة العيد،
ص ِّل ل َرّب َ
ص ِّل ل َرّب َ
ِك َو ْان َح ْر}[الكوثرَ{ ،]2:ف َ
وذلكم ألنها قرنت بها {َف َ
والنحر األضحية .مادام قرنت بها وجاء األمر بهما ،وصالة العيد أفضل من النوافل ،فاألضحية
أفضل من الصدقة بزمنها ،ويأتي القول قول الحنفية أن األضحية واجبة ،كما أن صالة العيد

عندهم واجبة ،يعني واجبة على العيان أخ ًذا من اآلية.
الت َ ِ ِ
ِي ِفي َف آض ِل َّ
السَن ِن أَ آف َضل ِم َن َّ
الض َح َايا".
" َوَك َذلِ َك َصَل َوات ُّ
ال أَبو ع َمَرَ :وَق آد رو َ
ط ُّوِع كلهَ .ق َ
يعني صلوات السنن ،يعني الرواتب أفضل من التطوع المطلق.
ِي ِفي َف آض ِل َّ
انَ ،ف ِمآن َها َما َرَواه َس ِعيد آبن َداوَد آب ِن أَِبي
الض َح َايا آ َث ٌار ِح َس ٌ
" َوَق آد رو َ
ََآنبر عن مالِك عن َثو ِر ب ِن ََيد عن ِع آك ِرم َة ع ِن اب ِن عَّباس َقالَ :قال رسول َّ ِ
َّللا َعَل آي ِه
َّللا َ -صَّلى َّ
َآ آ آ آ َآ
َ َ آ َ
َ ََ
َ َآ َ
الر ِحمِ أَ آف َضل ِعآن َد َّ ِ
َّ
َّللا ِم آن ِإ آهَر ِ
اق َّ
ال أَبو ع َمَر َ :وه َو
«ما ِم آن َن َفَقة َب آع َد ِصَل ِة َّ
الدمِ» َق َ
َو َسل َمَ :-
يث َغ ِريب ِم آن ح ِد ِ
يث َمالِكَ .و َع آن َعا ِئ َش َة َقاَل آتَ :يا أَُّي َها َّ
الناس َض ُّحوا َو ِطيبوا أَآنف ًساَ ،فِإ ِني
َح ِد ٌ
َ
ٌ
س ِمعت رسول َّ ِ
ِ َّ
َّه ِبأ آض ِحَّي ِت ِه ِإَلى اآل ِقآبَل ِة ِإََّل
َّللا َ -صَّلى َّ
«ما ِم آن َع آبد َت َوج َ
َ آ َ َ
َّللا َعَل آيه َو َسل َمَ -يقولَ :
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َكان دمها وَ4قرنها وصوفها حسَنات مح َضرات ِفي ِم َ ِ ِ
ِ
ام ِةَ ،فِإ َّن َّ
الد َم ِإ آن َوَق ََّ ِفي
آ َ
َ َ َ َ آ َ َ
َ ََ
يزانه َي آوَم اآلقَي َ
ِ
ِ
َّللا ح َّتى يوِييه ص ِ
ِ ِ
احَبه َي آوم اآل ِقَيامة»َ ،ذ َكَره أَبو عمَر ِفي ِك َت ِ
التَر ِ
ُّ
اب
اب َفِإَّن َما َيَقَّ في حآرَِ َّ َ
َ َ َ
َ
َ
َ
َن رسول َّ ِ
ِ ِ
َّ ِ
ِ َّ
آد ِم ٌّي
َّللا َ -صَّلى َّ
الَ » :ما َع ِم َل َ
َّللا َعَل آيه َو َسل َمَ -ق َ
الت آم ِهيدَ .و َخَّر َج التآرِمذ ُّي أ آَي ًضا َعآن َها أ َّ َ َ
النح ِر أَح َّب ِإَلى َّ ِ
ِ
ِ
ِ
اق َّ ِ
َّللا ِم آن ِإ آهَر ِ
َش َع ِارَها
ام ِة ِبقروِن َها َوأ آ
م آن َع َم ِل َي آومِ َّ آ َ
الدمِ ،إَّن َها َل َتأآتي َي آوَم اآلقَي َ
َّللا ِبم َكان َقبل أَن يَقَّ ِإَلى آاْلَر ِ ِ
ِ
ِ
َوأَ آظ ََل ِف َهاَ ،وِإ َّن َّ
الَ :وِفي
آ
آَ آ َ َ
ضَ ،فطيبوا ِب َها َن آف ًسا« َق َ
الد َم َلَيَقَّ م َن َّ َ
ِ
اآلَب ِ
يث َح َس ٌن".
ان آب ِن ح َص آين َوََآي ِد آب ِن أآَرَق َمَ .و َه َذا َح ِد ٌ
اب َع آن ع آمَر َ
التخريج؟
طالب..... :

األول ،األول ،األول.
معلقا ،وإسناده ضعيف لضعف سعيد بن داود قال في
طالب :قال :ذكره ابن عبد البر هكذا ً

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

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

أصال ،فالحث على األضحية معروف جاءت به
هذه األحاديث بمجموعها تدل على أن لها
ً
األحاديث ،وإن كانت مفرداته هذه ضعيفة.

طالب..... :
كيف؟

طالب :نقل اإلجماع لصاحب الدية.
نعم ،يعني انعقد اإلجماع بعده.

طالب..... :
نعم.

طالب :لكن الصدقة على اْلَضحية يا شيخ.

ماذا؟

طالب..... :

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

يطر
أ
الصدقة أفضل من األضحية ،كما أن الحج أفضل من الصدقة بقيمته ،بنفقته ،وقد

للمفضول ما يجعله فاضالً ،وللمفوق ما يجعله فائًقا كأن يوجد إنسان مضطر لهذه القيمة.

طالب..... :
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ِ
خل الصدقة من نفس األضحية شيء ،لكن هةل أفضةل أن يهريةق الةدم أم يتصةدق؟ يقةول :أنةا
الّ ،
عنةةدي أل ة أشةةتري بةةه أضةةحية ،أم أعطيهةةا ألس ةرة فقي ةرة؟ نقةةول :اشة ِ
ةتر بةةه أضةةحية ،وأمةةا التصةةدق

ط ِع ُموا} [الحج ،]28:جاء األمر به.
منهاَ{ :ف ُكلُوا ِم ْن َها َوأَ ْ
طالب..... :

عند من يقول بأن األمر باألكل لالستحباب ،فما فيه إشكال ،لكن الذي يقول بأنه للوجوب ،يلزمه

أن يأكل.

يضح أصَلً ،لكن الذي ضحى وعنده فائض من
طالب :لكن يا شيخ من المفترض أنه لم
ِ
المال؟
ضحى في هذه السنة ،وسنوات ماضية؟

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

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

اإلبل والبقر.
وف .وَق ِ
ِ
"اآلعا ِشرةِ َّ :
ِ
ان آابن َعَّباس َي آب َعث ِني
ال ع آك ِرَمةَ :ك َ
َ َ
الضحَّية َل آي َس آت ِب َواجَبة َوَلكَّن َها سَّن ٌة َو َم آعر ٌ َ َ
َش َترِي َله َل آح ًما".
َض َحى ِب ِدآرَه َمآي ِن أ آ
َي آوَم آاْل آ

مذبوحا يعني ،نعم من الجزار.
حما
ً
ل ً
ِِ
ِ
ِي َع آن أَِبي
" َوَيقولَ :م آن َل ِق َ
ال أَبو ع َمَرَ :وم آج َمل َه َذا َو َما رو َ
يت َفق آلَ :هذه أ آضحَّية آاب ِن َعَّباسَ .ق َ
ظَب ِة َعَل آي َها أََّن َها َو ِ
َب آكر َوع َمَر أََّنه َما ََل ي َض ِحَي ِ
اجَبة َفآرض،
َه ِل اآل ِعآلمِ لَِئ ََّل ي آع َتَق َد ِفي اآلم َوا َ
ان ِعآن َد أ آ
وَكانوا أ َِئ َّم ًة ي آق َت ِدي ِب ِهم م آن بع َدهم ِم َّم آن يآنظر ِفي ِد ِ
ين ِه ِإَلي ِهم ِْل ََّنهم اآلو ِ
طة َب آي َن َّ
الن ِب ِي َ -صَّلى
اس َ
َ
َ
َ
َ
آ آ
آ َ َآ آ
غ َله آم ِم َن ِاَل آج ِت َه ِاد ِفي َذلِ َك َما ََل َيسوغ اآلَي آوَم لِ َغ آي ِرِه آم".
َّ
َّللا َعَل آي ِه َو َسَّل َمَ -وَب آي َن أ َّم ِت ِهَ ،ف َسا َ
نعم إذا وجد من يشدد في أمر بعض السنن ،يشدد فيها ،ويجعلها مثل الواجبات ،أو يشدد في
اإلنكار على من تركها ،فلو تركت مرة من المرات ،أو مرات يحصل بها البيان بأنها سنة هذا
يؤجر عليه ،وإن كان النبي -عليه الصالة والسالم -كما هو معروف قد ينهى عن الشيء

ويفعله ،لبيان أنه ليس من المحرمات ،ويكون هذا صارًفا ،ويكون في حقه أفضل ،قد يأمر

بالشيء ويتركه؛ لبيان أن هذا المأمور به ليس من الواجبات ،وإنما هو سنة ،ويكون في حقه هذا

البيان أفضل من الفعل.

وعلى كل حال المسألة إذا ُخ ِشي من التباس األمر على الناس فإن النوافل ال تشبه بالسنن،
َ
يخل بها لبيان أنها سنة ،والفضل ثابت إن شاء هللا تعالى.

طالب..... :
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هذا األولى ،المبادرة { َس ِ
ارُعوا}[رل عمرانَ { ،]133:سا ِبُقوا}[الحديد ،]21:لكن األيام معروفة أيام
النحر.
طالب..... :

باطل ،باطل ،خالف اإلجماع ،خالف اإلجماع ،انعقد اإلجماع على خالفه.
يمين اآلو ِ ِ
ِ ِ
"وَق آد َح َكى َّ
او ُّي ِفي م آخ َت َص ِرِهَ :وَقال أَبو َح ِني َف َة :آاْل آض ِحَّية َو ِ
الط َح ِ
ين ِم آن
اجد َ
اجَب ٌة َعَلى اآلمق َ َ
َ
َ
ِ
أ آِ
ِ
الص ِغ ِ
ير
الَ :وَي ِجب َعَلى َّ
الرج ِل ِم َن آاْل آض ِحَّي ِة َعَلى َوَل ِد ِه َّ
َهل آاْل آَم َص ِارَ ،وََل َتجب َعَلى اآلم َساف ِرَ .ق َ
ِ
ِ
ِ
ف َوم َح َّمٌد".
ِم آث َل اَّلذي َي ِجب َعَل آيه ع آن َن آف ِسهَ .و َخاَل َفه أَبو يوس َ
ص َّور أن
كيف يجب على الرجل على ولده؟ األضحية تكفي عن الرجل ،وعن أهل بيته؛ إال أن ُيتَ َ

ص َّور فيه مثل هذا،
هذا الولد الصغير مع أمه المطلقة في بيت رخر ،أو في بلد رخر ،هذا ُيتَ َ
نعم.
ف َوم َح َّمٌد َفَق َاَلَ :ل آي َس آت ِب َو ِ
يل
اجَبة َوَل ِكَّن َها سَّن ٌة َغ آير مَر َّخص لِ َم آن َو َج َد َّ
" َو َخاَل َفه أَبو يوس َ
الس ِب َ
ِإَل آي َها ِفي َتآرِك َها".

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

غير إيجاب وإلزام.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ان أ آَو
َحد َتآرك َها م َسافًار َك َ
الََ :ل َيآنَبغي ْل َ
ال أَبو ع َمَرَ :و َه َذا َق آول َمالكَ ،ق َ
الَ :وبِه َنأآخذَ .ق َ
" َق َ
َن يكو َن َله ع آذر ِإََّل اآلح َّ ِ ِ
ِ
ال آِ
اإل َمام
َ
ٌ
ِ َما َصَن ََّ ِإََّل أ آ َ
يماَ ،فِإ آن َتَرَك َها َف ِبآئ َ
اج بمًنىَ .وَق َ
مق ً
الش ِ
َّ
اف ِع ُّيِ :هي سَّن ٌة".
َ
ألن الحاج إذا أهدى ال يجمع بين الهدي واألضحية ،ال يجمع ،وإن كان النبي -عليه الصالة
ض َّحى َع ْن ِن َس ِائ ِه اْل َبَق َر» ،وأظنه يقول :إن المراد
والسالم -في حجته كما في صحيح مسلم « َ
باألضحية هنا هي الهدي عن النساء ،سماها ُس ِّمَيت أضحية من باب التجوب؛ ألنها في وقتها،
وأحكامها أحكامها.
الش ِ
ال آِ
اإل َمام َّ
اف ِع ُّيِ :هي سَّن ٌة َعَلى
" َوَق َ
َ
يعني القول بالعموم هذا قول كثير

اج ِب ِمًنى َوَل آي َس آت ِب َو ِ
الن ِ
َج ِمي َِّ َّ
اجَبة".
اس َو َعَلى اآل َح ِ
من أهل العلم بأن على الحاج وغيره ،لكنها على سبيل

االستحباب .النصوص الواردة فيها مستقلة عن الحج ،والنصوص الواردة في الحج والهدي فيه

مستقلة ،فهذه لها أدلتها ،وهذه لها أدلتها ،لكن يبقى النظر هل ضحى النبي -عليه الصالة
يضح ،وال يقال بعدم الصحة أو
يضح؟ فيبقى أن األولى الترك ،إذا لم
والسالم -عن حجته أو لم
ِّ
ِّ
أنه.
طالب :للحاج.

نعم للحاج .ينظر في فعله -عليه الصالة والسالم -فهو األولى الذي ُيقتدي به ،وال يعني المنع؛
ألن األضحية لها أدلتها المستقلة.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

طالب :شيخنا والحاج الذي لم يتمتَّ؟
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الذي ال يهدي يضحي.
ِ َّ
َن َّ
َمَر أََبا بآرَد َة آب َن َنَّيار".
" َوَق ِد ا آح َت َّج َم آن أ آَو َجَب َها ِبأ َّ
الن ِب َّي َ -صَّلى َّ
َّللا َعَل آيه َو َسل َم -أ َ
ِن َيارِ ،ن َيار.
َن ما َلم يكن َفر ًضا ََل ي آكمر ِي ِ
ِ
َن ي ِع َ ِ
يه ِب آِ
اإل َع َاد ِة".
" آب َن ِنَيار أ آ
يد َضحَّي ًة أ آخَرى ْل َّ َ آ َ آ آ
َ
ُمر بإعادتها ،ولو كانت نافلة ما أ ِ
ِ
ُم َر بإعادتها ،هذه
ألنه ضحى قبل الوقت ،قبل صالة اإلمام ،فأ َ
حجة من يقول بوجوبها.
آخرو َن ِبح ِد ِ
ِ َّ
يث أمِ َسَل َم َة َع ِن َّ
الِ» :إ َذا َد َخِ َل اآل َع آشِر
الن ِب ِي َ -صَّلى َّ
اح َت َّج َ
"و آ
َ
َّللا َعَل آيه َو َسِل َم -أََّنِه َقِ َ
ان َذلِ ِ َك َو ِ
اجًبِا َلِ آم َي آج َع ِ آل َذلِِ َك ِإَل ِى ِإَرَاد ِة اآلم َضِ ِحيَ .وه ِ َو
َوأَا
َحِدك آم أ آ
َن ي َضِ ِح َي« َقِالواَ :فَل ِ آو َكِ َ
َرَد أ َ
َق آول أَِبي َب آكر َوع َمَر َوأَِبي َم آسعود اآلَب آدرِ
ِي َوب ََِل ل".
وال داللة ملزمة في الطةرفين؛ ألن مةن النوافةل مةا ُيقضةى ،مةن النوافةل مةا ُيقضةى ،السةيما إذا وقةع

على وجه غير صحيح ،ما وقع على وجه غير صحيح ُيقضى ومن غير إيجاب ،والحج إذا دخل
فيه وأفسده لزمه قضاء ،وإن كان نفالً في األصل ،وأما في الطرف الثانيِ» :إ َذا َد َخ َل اْل َع ْش ُر َوأ ََرَاد
ض ِّحي« فهذه اإلرادة ليس مردها إلى التخيير في أصل الفعةل ،إنمةا إذا أراد يعنةي عةزم
َح ُد ُك ْم أ ْ
َن ُي َ
أَ
علةةى األضةةحية قةةد تكةةون واجبةةة عليةةه ،فةةال يجةةوب لةةه أن يأخةةذ مةةن شةةعره ،وال مةةن بشةره شةةي ًئا ،كمةةا
ُيقال للشخص الذي لم يحج حجة اإلسالم :إذا أردت أن تحج ،فعليك بحملة كذا ،لةيس معنةى هةذا
التخيير في كونه يحج أو ال يحج ،إنما من عزم علةى الحةج فةي هةذه السةنة ،أو فةي غيرهةا ،يوجةه
إلى أمةر مةن األمةور ينفعةه ،أو ُيح َّةذر مةن شةيء يضةره ،لةيس هةذا التخييةر فةي أصةل المشةرو ية،
نعم.

طالب..... :

ال ،ما يلزم ،األدلة األخرى هي التي تحدد.

طالب..... :
«إ َذا َّ
َح ُد ُك ْم إَلى َشيء« هذا الجمهةور علةى أنهةا ليسةت بواجبةة  .....والنبةي -عليةه الصةالة
صلى أ َ
َ
ْ
والسالم ،-بدليل أن النبي -عليه الصالة والسالم -صلى إلى غير جدار.
ِ
ِ
ِ
ِ
ين آاْل آََواج َّ
الث َم ِانَي ِةَ :و ِه ِي َّ
الض ِأآن َواآل َم آع ِز
"اآل َحادَي ِة َع آش َِرَةَ :و َّال ِذي ي َض ِحَّى ِب ِه ِبِإ آج َم ِا ِع اآلم آس ِلِم َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ال :ي َضِحَّي ِبَبَقَِرِة آالِ َو آح ِ
ش
ال آابن اآلمآنذ ِرَ :وَق آد حك َي َع ِن اآل َح َس ِن آب ِن َصِالح أََّنِه َقِ َ
َوا آِإل ِبل َواآلَبَقرَ .ق َ
الشِ ِ
َّ
ال آِ
اإل َمِام َّ
اف ِع ُّيَ :لِ آو َنِ َاز َثِ آوٌر َو آح ِشِ ٌّي َعَلِى َبَقَِرة ِإآن ِسَِّية ،أ آَو
َع آن َس آب َعةَ ،وبِالظ آب ِي َع آن َرجلَ .وَق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن
َصِ َحاب َّ آأ
الِر ِيَ :جِ ِائٌز ِْل َّ
ال أ آ
َث آوٌر ِإآنس ٌّي َعَلى َبَقَرة َو آحشَّية ََل َيجوَ َش آي ٌء م آن َه َذا أ آضِحَّيةًَ .وَقِ َ
ِ ِ ِِ
وبا ِإَلى آاْلَ آن َعامِ".
ال أَبو َث آورَ :يجوَ ِإ َذا َك َ
ان َمآنس ً
َوَل َد َهما ب َمآن ِزَلة أمهَ .وَق َ
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ةر ،وخصائص ةةه
يعن ةةي إذا ك ةةان ف ةةي ُعة ةرف الن ةةاس أن ةةه م ةةن البق ةةر ،ول ةةو ك ةةان وحش ةةيا ،ويس ةةمونه بق ة ًا
ضحى به ولو كان وحشيا.
خصائص البقر ،وشكله وظاهره من فصيلة البقر ُي َّ

طالب..... :
نعم؟

طالب..... :

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

طالب..... :

وهو في أصله أهلي؟
ّ
طالب..... :

على كل حال إذا كان أهليا ثم توحش هذا الذي ط أر عليه ما يضر ،ما يضر ،والوحشي ال يجزئ

ولو تأهل إذا لم يكن من بهيمة األنعام من األصناف الثمانية.
الث ِانية َع آشرَةَ :ق آد م َضى ِفي سورِة اآل َح ِج اآل َك ََلم ِفي وآقِ ِت َّ
َكِ ِل ِمِ َن آاْل آضِ ِحَّي ِة م آسِ َت آوًفى.
الِذ آب ِح َو آاْل آ
" َّ َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
الَ » :ض ِحَّى َّ
َمَل َح ِ آي ِن
الن ِب ِ ُّي َ -ص َِّلى َّ
َّللا َعَل آي ِه َو َس ِل َم -ب َك آب َش ِ آي ِن أ آ
َوِف ِي َص ِحي ِح م آس ِلم َع ِ آن أََن ِِ َق ِ َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ال َ » :وَيقِول:
أَ َقآرَن آي ِنَ ،ذَب َحه َما ِبَيدهَ ،و َسِ َّمى َوَكَّبَِرَ ،و َو َضِ ََّ ِر آجَلِه َعَلِى صِ َفاح ِه َما» فِي ِرَو َايِة َقِ َ
ِبسمِ َّ ِ
ِ ِ
َّللا أَ آكبر» وَق آد م َضى ِفي ِ
ان آبِ ِن ح َصِ آينَ ،و َم َضِى ِفِي اآل َم ِائِ َد ِة
آخ ِر آاْلَ آن َعِامِ َحِديث ع آمَِر َ
آ
َّللا َو َّ َ َ َ
َن َذ َكا َة اآل َج ِن ِ
اآلَق آول ِفي َّ
ين َذ َكاة أ ِم ِه م آس َت آوًفى.
الت آذ ِكَي ِة َوَبَي ِان َها َو َما ي َذ َّكى ِب ِهَ ،وأ َّ
َن رسِول َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
طِأ
َّللا َ -صَِّلى َّ
َمَِر ِب َكِ آبش أ آَقَِر َن َي َ
َوِفي َصحي ِح م آسلم َع آن َعائ َشِ َة »أ َّ َ َ
َّللا َعَل آيِه َو َسِل َم -أ َ
ِ ِِ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ال َل َهِاَ :يِا َع ِائ َشِةَ ،هل ِمِي
في َس َواد َوَي آبرك فِي َسِ َواد َوَيآنظِر فِي َسِ َواد َفِأت َي بِه لي َضِح َي بِه َفَقِ َ
اآلم آدي َة ،ث َّم َقال :آ ِ
ال:
ش َفأ آ
َخِ َذ َها َوأ َ
يها ِب َح َجِرَ ،ف َف َعَلِ آت ،ثِ َّم أ َ
َخِ َذ اآل َكِ آب َ
اش َحذ َ
َ
َضِ َج َعه ثِ َّم َذَب َحِه ،ثِ َّم َقِ َ
َ
ِبسمِ َّ ِ
َّللاَّ ،
الله َّم َتَقَّب آل ِم آن م َح َّمد َو ِ
آل م َح َّمد َو ِم آن أ َّم ِة م َح َّمد ،ث َّم َضحَّى ِب ِه».
آ
ِي يقول ِفي آاْل آض ِحَّي ِةِ :بسِمِ َّ ِ
ِ
َّللا أَ آكَبِرَ ،هِ َذا
َّللا َو َّ
َوَق ِد آ
اخَتَل َ
ف اآلعَل َماء في َه َذا َف َك َ
ان اآل َح َسن اآلَب آصرُّ َ
آ
ِ
ِ
َج َأَزه".
ال َمالِ ٌكِ :إ آن َف َع َل َذلِ َك َف َح َس ٌنَ ،وإ آ
َّللا أ آ
ِن َل آم َي آف َع آل َو َس َّمى َّ َ
مآن َك َوَل َكَ ،تَقَّب آل م آن ف ََل نَ .وَق َ
نعم الواجب التسمية ،والتكبير سنة مستحبة ،واإلفصاح عن صاحبها وتسميتها ال يضر ،وإن كان

األصل بالنية أنها ال تُقال ،لكن النبي -عليه الصةالة والسةالم -قةال :هةذا عةن محمةد ،وهةذا عمةن
يضح من أمة محمد ،فدل على أن اإلفصاح لصاحب األضحية ومن ُن ِوَيت له مةا فيةه إشةكال،
لم
ِّ

ال يعارض أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة هذا في غير هذا الموضع.
َّللاَ ،فِإن َََاد بع َد َذلِك َشِيًئا ِمِن ِذ آكِ ِر َّ ِ
الذ ِبيح ِة ِبسمِ َّ ِ
"وَقال َّ ِ ِ
التس ِمية َعَلى َّ
َّللا ،أ آَو َصَِّلى
آ
آ
َ آ
َآ
الشافع ُّيَ :و َّ آ َ
َ آ
َ َ
الس ََلمَ -لم أَ آكَرآهه ،أ آَو َقالَّ :
الله َّم".
َعَلى م َح َّمد َ -عَل آي ِه َّ
آ
َ
لكنه إن التزم ذلك فةي كةل ذبيحةة ،أو فةي كةل أضةحية يزيةد مةن األذكةار مةا لةم يةرد بةه نةص ،فهةو
ابتداع ،فهو ابتداع.
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ِِ
ِ
َّ
ال ُّ
َن َيِ آذكَر َمِ ََّ
الن آع َمِان :ي آكَِره أ آ
الَ :تَقَّب آل م آن فِ ََل نَ ،فِ ََل َبِأ َ
آسَ .وَقِ َ
ال :الله َّم َتَقَّب آل مني ،أ آَو َق َ
"أ آَو َق َ
اسمِ َّ ِ
الله َّم َتَقَّبل ِم آن ف ََل ن ِعآن َد َّ
َن َيقولَّ :
الذ آب ِح".
َّللا َغ آيره ،ي آكَره أ آ
آ
آ
َ
النعمان من هو؟
طالب :النعمان.

أبو حنيفة ،اإلمام أبو حنيفة ،النعمان بن ثابت.
ِ
َن ي آض ِج ََّ لِ َّ
لذ آب ِحَ .و َح ِديث َع ِائ َش َة َيرُّد َه َذا اآلَق آو َلَ .وَقِ آد
ان َقآب َل ال َّت آس ِمَية َوَقآب َل أ آ
آس ِإ َذا َك َ
الََ :ل َبأ َ
" َوَق َ
ِِ
َّللا أَ آكبر واآلحمد َِّ ِ
َتَقَّدم أ َّ ِ ِ
ّلِلَ .يَب ِقي سَّن ًة.
يم َ -عَل آي ِه َّ
ال َل َّما أََرَاد َذ آب َح آابنه َ َ َ َّ :آ
الس ََلمَ -ق َ
َن إ آبَراه َ
َ
َ
ِ
ِ
َّ
َّللا َعَل آيه َو َسَّلم »س ِئ َلَ :ما َذا ي َّتَقى ِمِ َن
الثالِ َث َة َع آشَرَةَ :رَوى اآلَبَراء آبن َع ِاَب أ َّ
َّللا َ -صَّلى َّ
ول َّ
َن َرس َ
ِِ
َّ
ان اآلَبَِراء ي ِشِير ِبَيِ ِد ِه َوَيقِولَ :يِ ِدي أَ آق َصِر ِمِ آن َيِ ِد َرسِو ِل
الض َح َايا؟ َفأ َ
ال :أآَرَب ًعِا – َوَكِ َ
َش َار ِبَيده َوَقِ َ
َّ ِ
يض ِة اآلَب ِِين
َّللاَ -ص َِّلى َّ
َّللا َعَل آي ِ ِه َو َس َِّل َم -اآل َعآر َج ِاء اآلَب ِِين َ
ظَلع َه ِاَ ،واآل َع ِ آوَراء اآلَب ِِين َع َورَه ِاَ ،واآل َم ِر َ
مرضها ،واآلعج َفاء َّال ِتي ََل تآنَقي» َل آفظ مالِك وََل ِخ ََلف ِي ِ
ف ِفي اآلَي ِس ِ
ير ِم آن َذلِ َك".
يهَ .و آ
اختلِ َ
َ
ََ َ َ َ آ
َ َ

مفهوم البين أن اليسير ُيعفى عنه.
ِ
َّللا عآنِهَ -قِال« :أَمرَنِا رسِول َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َن
َّللا َ -صَِّلى َّ
َّللا َعَل آيِه َو َسَِّل َم -أ آ
" َوِفي التآرِمذ ِي َع آن َعلي َ-رض َي َّ َ
ََ َ
َ
ف اآل َع آي َن َو آاْلذ َن»".
َن آس َت آش ِر َ
يعني ندقق فةي هةذه األشةياء ،ونالحظهةا مالحظةة دقيقةة لنطلةب الكمةال فيمةا نتقةرب بةه إلةى هللا -
جل وعال.-
ِ ِ
َّ
طَرف أذ ِن َهِا،
الَ :واآلمَق َابَلة َما ق ِط ََّ َ
اء»َ .ق َ
اءَ ،وََل َخآرَق َ
"» َوأََل ن َضح َي بمَق َابَلةَ ،وََل م َد َابَرةَ ،وََل َشآرَق َ
َواآلمِ َد َابَرة َمِا ق ِطِ ََّ ِمِ آن َج ِانِ ِب آاْلذ ِنَ ،و َّ
يث
الَ :هِ َذا َحِ ِد ٌ
الشِآرَقاء اآل َم آشِقوَقةَ ،واآل َخآرَقِاء اآل َم آثق َ
وبِةَ ،قِ َ
حسن ص ِحيح .وِفي اآلمو َِّ
َن عب َد َّ ِ
ِ
ان َي َّت ِقي ِم َن َّ
الض َح َايا َواآلبِ آد ِن َّال ِتِي
َّللا آب َن ع َمَر َك َ
طأ َع آن َنافَّ :أ َّ َ آ
َ
ٌََ َ ٌ َ

َل آم ت َسَّن آن".
تُ ْس َن ْن.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان َي َّت ِقي ِم َن َّ
َحِ ُّب
َك َ
ال َمالِ ٌكَ :و َهِ َذا أ َ
الض َح َايا َواآلب آد ِن َّالتي َل آم ت آسَن آنَ ،و َّالتِي َنَقِ َ
ص مِ آن َخآلق َهِاَ .قِ َ
َما َس ِم آعت ِإَل َّي".
ض ِّحي بكاملة من كل وجه.
يعني أن ُي َ
ِ
َسَناًناَ .و َه َذا َك َما يَقال :ف ََل ٌن َل آم يآلَب آن
َسَنان َها َكأََّن َها َل آم ت آع َ
ط أآ
َيَ :ل آم َتآنب آت أ آ
ال اآلق َت ِب ُّيَ :ل آم ت آسن آن أ آ
" َق َ
ط َع َس ًَلَ .و َهِ َذا ِم آثِل َّ
الن آهِ ِي
َيَ :ل آم ي آع َ
َيَ :ل آم ي آع َ
َيَ :ل آم ي آع َ
ط َس آمًناَ ،وَل آم ي آع َس آل أ آ
ط َلَبًناَ ،وَل آم ي آس َم آن أ آ
أآ
ِ
ِفي آاْل َ ِ
َن ي َضحَّى ِعآن َد َمالِك".
آس أ آ
َضاح ِي َع ِن اآل َه آت َماءَ .قا َل أَبو ع َمَرَ :وََل َبأ َ
صاحب اللسان لسان العرب ابن منظور َّ
تعقب ابن ُقتَ َيبة في كالمه هذا تع ّقبه.
" َقال أَبو عمر :وََل بأآس أَن ي َضحَّى ِعآند مالِك ِب َّ ِ
ِ
َسَن ِان َها ِمِ َن اآل ِكَبِ ِر
ََ َ َ َ آ
الشاة اآل َه آت َماء ِإ َذا َك َ
ان سقوط أ آ
َ
َ َ
ِ
َواآل َهَرمِ َوَكاَن آت َسميَن ًة".
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سنن بمعنى أنه لم ُي َنبت لها أسنان أصالً.
بخالف التي لم تُ َ
طالب..... :

ابن ُقتَ َيبة ،ابن ُقتَ َيبة.
" َفِِِإ آن َك َانِِ آت سِِ ِ
َسَِِن ِ
َن ي َضِِحَّى ِب َهِِا ِْل ََّنِِه َع آيِِ ٌب َغ آيِِر َخ ِ يِِف.
اق َ
ان َو ِهِِ َي َف ِتَّيِِ ٌة َلِِ آم َيجِِ آز أ آ
ط َة آاْل آ
َ
وهَ ،و َشآرحه َوَت آف ِصيله ِفي كت ِب اآل ِف آق ِهَ .وِفي اآل َخَب ِر َع ِن َّ
َو ُّ
َّللا َعَل آيِ ِه
الن ِب ِي َ -صَّلى َّ
الن آق َصان كُّله َم آكر ٌ
الصر ِ
وسَّلم« :-اس َت آش ِرقوا َضحاياكم َفِإَّنها عَلى ِ
ط َاياك آم» َذ َكَره َّ
ِي" .
الزَم آخ َشرُّ
اط َم َ
ََ آ َ َ
َ
آ
ََ َ
الحديث ،الحديث.

طالب :أحسن هللا إلِيكم ،قِال :ضِعيف جِدا أخرجِه  ....مِن حِديث أبِي هريِرةَّ ،
وعلقِه الحِافظ

بِِالتلخيص فِِي يحيِِى بِِن عبيِِد ،وقِِال :ضِِعيف جِِدا .وقِِال - ....رحمِِه هللا تعِِالى :-ضِِعيف
جدا ،وجاء بلفظهِ :
عظموا ضحاياكم ،وَل أصل له.
يعني هذا هو الظاهر ،لكن ما أشار إليه المؤل

من التفريق بةين مةن ال أسةنان لهةا إن كانةت فةي

ضة َّحى بالهتمةاء إذا كةان سةقوأ أسةنانها مةن الكبةر والهةرم
ضة َّحى بهةاُ ،ي َ
حال الكبةر ،فةال مةانع أن ُي َ
ِ
ض َّحى بها .أيهما أكمل الصغر أو الكبر؟
إن كانت سمينة ،وإذا كانت صغيرة َفتيَّة لم َي ُجز أن ُي َ
طالب :الصغر.

ضة َّحى بهةا ،أو عيةب
الصةغر أكمةل ،فةإذا اجتمةع نقصةان ،عيبةان اجتمعةا فةي األضةحية أولةى أن ُي َ
واحد؟
طالب :عيب واحد.

نعةم ،لكةةن كةأن الملحةةظ فةةي هةذا أن الكبيةرة إذا كانةةت سةمينة فةةإن عةةدم األسةنان ال يةةؤثر فيهةةا؛ ألن

األسنان إنما تُطلب لألكةل ،مةن أجةل األكةل .الصةغيرة إذا كةان لةيس لهةا أسةنان يةؤثر فيهةا بالنسةبة
لألكل ،ما دامت كبيرة ،وهتماء ،وسمينة فوجود األسنان مثل عدمها ،وإذا كانت صغيرة وال أسةنان

لهةا ال بةد أن يةةؤثر هةذا فةةي أكلهةا ،ال بةد أن ُيةؤثر فةي أكلهةا ،وعلةى كةل حةةال التفريةق فيةةه مةا فيةةه،
نعم.
طالب..... :

يعني من أصلها ،يعنةي أصةل هةذه لةم ينبةت لهةا أسةنان مةن األصةل هةي التةي لةم تُس َةنن ،كةان اب َةن
ُع َم َر َيتَِّقي ِم َن َّ
الض َح َايا اْل ُب ْد ِن َّالِتي َل ْم تُ ْس َن ْن ،يعني ما أُعطيت أسةنان مةن األصةل ،وبينمةا سةقطت

أسنانها.

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

ُيطلب من أجل األكل ،فالتي لها أسنان مظنة أنها تأكةل أكةل ُيفيةدها وينفعهةا ،والتةي ال أسةنان لهةا
شيئا.
قد ينقص عليها من هذا الجانب ً
الر ِب َع َة َع آشَرَةَ :وَدَّل ِت آاْلَية".
" َّا
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ط َة ْاألَ ْس ة َن ِ
انَ ،وِه ةي َفِتَّي ة ٌة َل ة ْم
يعنةةي تكةةون مظنةةة أنهةةا ال تُجةةزئ لصةةغرها .يقةةول هنةةا :وِإ ْن َكا َن ة ْت َسة ِاق َ
َ
ضة َّحى ِب َهةا؛ ِألََّنة ُه َع ْية ٌب َغ ْية ُر َخ ِفيةةف ،هةةذا مةةا لةةه داللةةة ،هةةو عيةةب ،سةةموه عي ًبةا؛ مةةا أنةةه
َي ُجة ْز أ ْ
َن ُي َ
داللة على عدم اإلجزاء.

طالب..... :

ال ال فتية أصغر من الهتماء الكبيرة.

الر ِب َع َة َع آشَرَة".
" َّا
أيضا هو في بني ردم ،هو فةي بنةي ردم ،يعنةي شةاب فةي الثالثةين مةن عمةره ال أسةنان لةه ،أو فةي
ً
الثمةةانين مةةن عم ةره ،ال أسةةنان لةةه ،هةةذا عيةةب ،وهةةذا لةةيس بعيةةب ،يعنةةي مةةا ينظةةر النةةاس إلةةى أن

صاحب الثمانين ليس له أسنان رجل معيب ،بخالف صاحب الثالثين مثالً.
َن مِن َنِ َذر َنحِر اب ِنِ ِه أَو َذبحِه أََّنِه ي آف ِد ِ
يِه ِب َكِبش َكمِا َفِ َدى ِبِ ِه ِإبِر ِ
ِ
اهيم آابَنِه،
" َوَدَّلت آاْلَية َعَلِى أ َّ َ آ َ آ َ آ آ آ َ
آ
َ
آَ
َ
اإل ِب ِل َكما َف َدى ِب َهِا َع آبِد اآلم َّ
طِلِ ِب آابَنِهَ ،رَوى
َقاَله آابن َعَّباسَ .و َعآنه ِرَو َاي ٌة أ آخَرىَ :يآن َحر ِم َائ ًة ِم َن آِ
َ
ِ
ِ
ِ َّ
الِ ِِرَو َاي َت آي ِن َعآن ِه َّ
قََ :ل
ال َم آس ِرو ٌ
الش ِ آع ِب ُّيَ .وَرَوى َعآن ِه اآلَقاس ِم آب ِن م َح َّم ِدَ :ي آج ِزيِِه َكف ِ َارة َيم ِينَ .وَق ِ َ
ِ
اف ِع ُّي :هو مع ِصي ٌة يس َت آغ ِفر َّ ِ
الش ِ
ال َّ
ال أَبو َح ِني َف َةِ :هي َكلِ َم ٌة َيآل َزمه ِب َها
َ َآ َ َآ
َّللا مآن َهاَ .وَق َ
َ
َش آي َء َعَل آيهَ .وَق َ
َ
ِفي وَل ِد ِه َذبح َشاة ،وََل يآل َزمه ِفي َغي ِر وَل ِد ِه َشيءَ .قال مح َّمٌد :عَلي ِه ِفي اآلحلِ ِ
ف ِبَن آح ِر َع آبِ ِد ِه ِم آثِل
َ
آٌ َ َ
َآ
آ
َ َ
آ َ
َ
َّال ِذي عَلي ِه ِفي اآلحلِ ِ
ف ِبَن آح ِر َوَل ِد ِه ِإ َذا َحَن َث".
َ
َآ
ال فرق بين أن ين ُذر ،أو يحل على ذبح ولةده ،أو ولةد غيةره ،كةل هةذا محةرم ،ونةذر معصةية ،فةال
يلزمه الوفاء به ،وكفارته كفارة يمين.
ِ
ِ ِ
ال :أََنا أَآن َحر َوَل ِدي".
يم آن َق َ
" َوَذ َكَر آابن َع آبد اآل َح َكمِ َع آن َمالك ي َ
لكن هذا إذا قصد أصل الذبح ،نذر أن يذبح وقاصد أصل الذبح ،لكن التهديد به ،كما يفعل كثيةر
من اآلباء ،وكثير من األمهات :وهللا ألذبحنك ،وهللا ألفعلن ،هذا ال ُيقصةد بةه أصةل الةذبح ،وإنمةا

ُيقصد به التهديد ،أو ما دون ذلك من ضرب ونحوه ،هذا غير مقصود.
طالب :تعتبر معصية يكفر عنه؟
كفارة يمينُ ،يخرج منه كفارة يمين.
طالب..... :
أعظم من أن ُيكفر؟
طالب :نعم.

ال ال ،ذلك الغموس ،الغموس ،خاص بالغموس.
ِ
ِ ِ
ال".
يم آن َق َ
" َوَذ َكَر آابن َع آبد اآل َح َكمِ َع آن َمال َك ي َ
مالك مصروف ،نعم.
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ِ ِ
ِ ِ
يم ِفي َي ِمين ث َّم َح ِن َث َف َعَل آي ِه َه آد ٌي".
يم آن َق َ
ال :أََنا أَآن َحر َوَلدي عآن َد َمَقامِ إ آبَراه َ
" َع آن َمالك ي َ
نعم؛ ألنه أراد أن يتقرب به للبيت فهذا فداؤه هدي للبيت ،داللة المكان.
ال.
َق َ

داخل فيما سبق.

ِ
ِ ِ
ِ
الَ :و َمِ آن َج َعِ َل
الَ :و َم آن َن َذَر أ آ
يم َوََل أََرَاد َف ََل َش آي َء َعَل آيهَ .ق َ
" َق َ
َن َيآن َحَر آابَنه َوَل آم َيق آل عآن َد َمَقامِ إ آبَراه َ
َه َدى عآنهَ ،قال اآلَق ِ
َّللا َت َعِاَلى
يفِة ِْل َّ
اضي آابِن اآل َعَربِ ِ
ال أَبِو َح ِن َ
آابَنه َه آدًيا أ آ
َ
َن َّ َ
ِيَ :يآل َزمِه َشِاةٌ َك َمِا َقِ َ
َ
الشِ ِ
اة َشِرعاَ ،فِأَآل َزم َّ ِ ِ
َج َع َل َذ آب َح اآل َوَلِ ِد ِعَبِ َارًة َعِ آن َذ آبِ ِح َّ
َخَر َجِه َعآنِه ِبِ َذ آب ِح
يم َذ آبِ َح اآل َوَلِ ِدَ ،وأ آ
آً
َّللا إ آبَِراه َ
َ
ِِ
َن َي آذَب َح َشا ًة".
َشاةَ .وَك َذلِ َك ِإ َذا َن َذَر اآل َع آبد َذ آب َح َوَلده َيآل َزمه أ آ
لكنةةه بالنسةةبة إلب ةراهيم طاعةةة ،تقةةرب الولةةد طاعةةة؛ ألنةةه مةةأمور بةةه ،وبالنسةةبة لغي ةره معصةةية؛ ألنةةه

يحرم عليه أن يذبح ولده.
ِ َّ ِ ِ ِ
ِ
ِ
يم} َو آِ
َصلِ ٌّيَ ،و َّ
َن
" ِْل َّ
ام َفآرِع ٌّيَ ،يَي ِجب أ آ
ام أ آ
الن آذر اآلت َز ٌ
يمان اآلت َز ٌ
َّللا َت َعاَلى َق َ
َن َّ َ
ال{ :مل َة أَبيك آم إ آبَراه َ
اإل َ
يكو َن محموًَل عَلي ِهَ .فِإن ِقيلَ :كيف ي آكمر ِإبر ِ
اهيم ِب َذآب ِح اآل َوَل ِد َوه َو َم آع ِصَيةٌَ ،و آاْل آَمر ِباآل َم آع ِصَي ِة ََل
َآ
َآ
َ
آ َ آ َ َ آَ
َيجوَ؟

اب َّ ِ
اض َعَلى ِك َت ِ
َّللاَ ،وََل َيكون َذلِ َك ِم َّم آن َي آع َت ِقد آِ
ف ِب َم آن ي آف ِتي ِفي
اع ِتَر ٌ
اإل آس ََلمَ ،ف َك آي َ
قآلَناَ :ه َذا آ
ِ
اس َع آن قل ِ
الن ِ
َّللا َت َعاَلى{ :ا آف َع آل َما ت آك َمر}؟ َو َّال ِذي َي آجلو آِ
وب َّ
اس ِفي
ال َّ
اإل آلَب َ
اآل َح ََل ل َواآل َحَارمَِ ،وَق آد َق َ
ِ
الط ِ
ِ
ان ،وإَِّنما َّ
اعات ِعَب َارةٌ َع َّما َت َعَّل َق
َذلِ َك :أ َّ
اعات َل آي َس آت ِبأ آَو َصاف َذاتَّية لِ آْل آ
الط َ
َن اآل َم َعاص َي َو َّ َ
َعَي ِ َ َ
الن آهي ِم َن آاْلَ آف َع ِ
ِب ِه آاْلَمر ِم َن آاْلَ آف َع ِ
الَ ،واآل َم آع ِصَية ِعَب َارةٌ َع َّما َت َعَّل َق ِب ِه َّ
ال".
آ

يعني فالمدار على األمر والنهي بغض النظر عن األ يان ،عن األ يان المأمور بها والمنهي

رجسا ،فاألمر إ ًذا
عنها ،فالحمر اإلنسية لما كانت حالل مباحة من الطيبات ،فلما ُح ِّرَمت صارت ً
يدور مع األمر والنهي الشرعيين بغض النظر عن الذوات ،فالمأمور به طيب ،والمنهي عنه

خبيث ،وإن اتحد الفعل ،هذا بالنسبة إلبراهيم ،وبالنسبة لغيره من الموبقات -نسأل هللا السالمة

والعافية .-وال يعني هذا إلغاء التحسين والتقبيح ،وإلغاء الحكم والعلل ،األحكام معّللة في الجملة.

قد ال يستطيع بعض أهل العلم أن يتبينوا العلة فيحكمون بأن هذا إنما هو من باب التعبد

المحض ،هذا لخفاء العلة على بعضهم ،والخفاء والظهور أمور نسبية ،قد يخفى على بعض،

ويظهر آلخرين ،والعكس ،وإال فاألصل أن هللا -جل وعال -حكيم ،والحكيم ال يصدر عنه إال ما

هو مصلحة.

اع ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّللا َت َعِاَلى:
ال َّ
يم َصِ َار َ
ط َ
اعِ ًة َو آابِت ََل ًءَ ،ولِ َهِ َذا َقِ َ
" َفَل َّما َت َعل َق آاْل آَمِر ِبِ َذ آب ِح اآل َوَلِد ِإ آسِ َم َ
يل مِ آن إ آبَِراه َ
الن آف ِ
َِ ،وَل َّما َت َعَّلِ َق َّ
الص آب ِر َعَلى َذ آب ِح اآل َوَل ِد َو َّ
الن آهِي ِبَنِا ِفِي َذ آبِ ِح
{ِإ َّن َه َذا َله َو اآلَبَلء اآلم ِبين} ِفي َّ
ِ
ِ
ِ
ف َي ِصير َن آذًار َوه َو َم آع ِصَيةٌ.
يلَ :ك آي َ
أ آَبَنائَنا َص َار َم آعصَيةًَ .فِإ آن ق َ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يلَ :فَل آو َوَق ََّ َذلِ َك
قآلَناِ :إَّن َما َيكون َم آعصَي ًة َل آو َك َ
اء؟ َفِإ آن ق َ
ان َي آقصد َذ آب َح اآل َوَلد ِبَن آذ ِره َوََل َيآنوِي اآلف َد َ
ِ
ِ
َن
اء؟ قآلَناَ :ل آو َق َصِ َد َذِلِ َك َلِ آم َيضَِّره ِفِي َق آصِ ِد ِه َوََل أ ََّثَِر ِفِي َنِ آذ ِرِه ِْل َّ
َوَق َص َد اآل َم آعصَي َة َوَل آم َيآن ِو اآلف َد َ
الش ِ
َن آذَر اآل َوَل ِد َص َار ِعَب َارًة َع آن َذ آب ِح َّ
اة َشآر ًعا.
اآل َخ ِ
ام َس َة َع آشَرَة".
شيئا في يمينه أو
عند المالكية األيمان والنذور مردها إلى النيات ،مردها إلى النيات ،ومن قصد ً
نذره لزمه ،والجمهور األيمان والنذور مردها إلى األعراف ،مردها إلى األعراف ،وهنا يقول :قلنا:
لو قصد ذلك لم يضره في قصده ،وال أثر في نذره .القصد له شأن عند اإلمام مالك ،ومن يقول

بقوله ،وعند جمهور أهل العلم ال نظر للقصد ،وإنما النظر إلى العرف.
ِ ِ
ِ
امس َة ع آشرَةَ :قوله َتعاَلى{ :وَترآكَنا عَلي ِه ِفي ِ
يَل ِفِي آاْل َمِمِ
اء َج ِم ً
اْلخ ِر َ
َآ
"اآل َخ َ َ َ آ
ََ
َ
يم َثَن ً
ين} أ آ
َي َعَلى إ آبَراه َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
اج َعِ آل ِلِي
يم َ -عَل آي ِه َّ
{و آ
السِ ََلمَ -
َب آع َدهَ ،ف َما م آن أ َّمة ِإَل ت َصلي َعَل آيه َوتحُّبهَ ،وِق َ
يل :ه َو د َعاء إ آبَراه َ
ِ ِ
ِ
ان ِص آدق ِفي ِ
يِلَ :سِ ََل َم ٌة
ال ِع آك ِرَمة :ه َو َّ
اْلخ ِر َ
لِ َس َ
َيَ :سِ ََل ًما مَّنِاَ .وِق َ
يم أ آ
ين} َوَق َ
الس ََلم َعَلى إ آبَِراه َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ين ِإَّنِه ِمِ آن
ين َح َسَب َما َتَقَّد َمَ ،
{ك َذلِ َك َن آجِزِي اآلم آح ِسِن َ
َله م َن آاْل َفات م آث َلَ :س ََل ٌم َعَلى نوح في اآل َعاَلم َ
اإل َضا َف َة ِإَلى َّ ِ
ِعبا ِدَنا اآلم آك ِم ِنين} أ ِ ِ
اس َت َحُّقوا آِ
َّللاَ -ت َعاَلى.-
َع َ
ين أ آ
َي م َن َّالذ َ
َ
طوا اآلعبوِدَّي َة َحَّق َها َح َّتى آ
َ آ
ِ
ِ
ِ
ال آابِن َعَّبِاس :ب ِشَِر
اق َن ِبيِا مِ َن َّ
َّ
الصِال ِح َ
{وَب َّشِآرَناه ِبِإ آسِ َح َ
الساد َس َة َع آشَِرَةَ :ق آولِه َت َعِاَلىَ :
ين} َقِ َ
ِِ
ِ
َّ
ِبنب َّوِت ِهَ .وَذ َه َب ِإَلى أ َّ ِ
اء
َن اآلب َشِ َارَة َك َانِ آت َمَِّرَت آي ِنَ ،ف َعَلِى َهِ َذا الِذ ِبيح هِ َو ِإ آسِ َحاق ،بشَِر ِبنب َّوتِه َجِ َز ً
ِ
ِ
ِ
اس ِت آس ََل ِم ِه َله.
َم ِر َربِه َو آ
َعَلى َص آب ِره َو ِر َضاه بأ آ
ِ
ِ
َّ
َيَ :ب َارآكَنِ ِا
{وَب َارآكَنِ ِا َعَل آيِ ِه َو َعَلِ ِى ِإ آسِ ِ َح َ
َ
َي َثَّن آيَنِ ِا َعَل آي ِه َمِ ِا الن آع َمِ ِةََ ،وِقيِِ َِل َكثآرَنِ ِا َوَلِ ِ َده َما ،أ آ
اق} أ آ
ِِ
ِِ
ِ ِ
ِ
َخرج أَآن ِبياء ب ِني ِإسرِائ ِ
يِلِ :إ َّن
اق ِح َ
ين أ آ َ َ َ َ
يم َو َعَلى أ آَوََلدهَ ،و َعَلى ِإ آس َح َ
يل م آن صآلبهَ .وَقِ آد ق َ
آَ َ
َعَلى إ آبَراه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اعيل ،وأََّنه هو َّ
الذ ِبيح.
اآلكَن َاي َة في َ
َ
"عَل آيه" َتعود َعَلى ِإ آس َم َ َ
الص ِحيح َّال ِذي يد ُّل عَلي ِه اآلقرآن أََّنه ِإسم ِ
ص ِق َّصِ َة َّ
الِذ ِبي ِحَ ،فَل َّمِا
اعيلَ ،وَذلِ َك أََّنِه َقِ َّ
ال اآلم َف َّضلَّ :
َ َآ
آ
َق َ
آَ
َق ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين}
يم َك َذلِ َك َن آجزِي اآلم آح ِسِن َ
ال في آخ ِر اآلق َّصةَ :
{س ٌ
الَ :
{وَف َد آيَناه ِبذ آبح َعظيم} ث َّم َق َ
َ
َلم َعَلى إ آبَراه َ
ِ
ِ
يل"
اق َن ِبيِِِ ِا ِمِِِ ِ َن َّ
الصِِِ ِالِ ِح َ
{وَب َّشِِِ ِآرَناه ِبِإ آسِِِ ِ َح َ
الَ :
َيَ :عَلِِِ ِى ِإ آسِِِ ِ َماع َ
ين}َ ،وَب َارآكَنِِِ ِا َعَل آيِِِ ِه أ آ
َقِِِ ِ َ
ِ
ِ
ال"َ :و ِمِ ِ آن ذ ِرَّي ِت ِه َمِ ِا" َفِ ِ َد َّل َعَلِ ِى أََّن َهِ ِا
َو َعَلِ ِى ِإ آسِ ِ َح َ
اق" َكَّنِ ِى َعآنِ ِه ْل ََّنِ ِه َقِ ِ آد َتَقِ َِّد َم ذ آكِ ِره .ثِ ِ َّم َقِ ِ َ
ِ
ِ
ِ
اق ِبِ َث ََل َث
ِ َت آخَتِلِف الُِِّرَواة ِفِي أ َّ
يل َكِ َ
ان أَ آكَبَِر مِ آن ِإ آسِ َح َ
ِسِ َح َ
اقَ ،وَلِ آي َ
يل َوإ آ
َن ِإ آسِ َماع َ
ذ ِرَّيِة ِإ آسِ َماع َ
َع آشَرَة َسَن ًة".
ويقرب من أن يكةون نصةا ،مةع
هذا واضح في ترجيح كون الذبيح إسماعيل ،والظاهر من النصُ ،
أن المؤل المفسر على ما تقدم ،وما سيأتي رجح أنه إسحاق.
ِ
ِ
يلَ ،وأَ َّن اآلمَب َّشَِِِِر ِبِِِِ ِه
"قآلِِ ِتَ :قِِِِ آد َذ َكآرَنِِ ِا أ ََّوًَل َمِِِِا َيِِ ِد ُّل َعَلِِِِى أَ َّن ِإ آسِِِِ َح َ
اق أَ آكَبِِ ِر مِِِِ آن ِإ آسِِ ِ َماع َ
ِ
التآن ِز ِ
ه َو ِإ آس َحاق ِبَن ِ
ص َّ
اق َنصا".
يلَ ،فِإ َذا َكاَنت اآل ِب َش َارة ِبِإ آس َح َ
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اق} ،هةذا نةص فةي كونةه ُم َب َّشة ًار بةه ،وال ينفةي أن ُي َب َّشةر
{وَب َّشة ْرَناهُ ِبِإ ْسة َح َ
نعةم َبشة َر بةه فةي هةذه اآليةة َ
بغيره ،هو جعل ال ِبشارة في الموضعين مردها إلى شةيء واحةد وهةو إسةحاق ،لكنةه ُب ِّشة َر بإسةماعيل
ِ
ثانيا.
أوالً ،ثم ُب ّش َر بإسحاق ً
الِذ ِبيح ََل َشِك هِو ِإسِحاق ،وب ِشِر ِبِ ِه ِإبِر ِ
" َفِإ َذا َكاَن ِت اآل ِب َشارة ِبِإس َحاق َنصِا َف َّ
ولِى
اهيم َمَِّرَت آي ِن ،آاْل َ
َ َ آ َ
َ آ َ
آَ
َ َ
ِِ
ِِ
َّ ِ
النب َّوة ِإََّل ِفِي َحِ ِ
ال آابن َعَّباسَ .وََل َتكون ُّ
ال اآل ِكَبِ ِرَ ،و"َن ِبيِا" َن آصِ ٌب
ِب ِوََل َدتهَ ،والثانَية ِبنب َّوتهَ ،ك َما َق َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اهيم وَل آي ِ
َعَلى اآل َح ِ
يل".
الَ ،واآل َهاء في َعَل آيه َعائ َدةٌ ِإَلى ِإ آبَر َ َ َ
ِ ِإل آس َماع َ

يعني اضطرهم ترجيح كون الذبيح إسحاق أن قصة الةذبح وقعةت فةي حةال كبةر مةن إسةحاق ،وأنةه
ِ
وب ِّشةر أنةه ُيولةد لةه ،وال يمكةن أن يةؤمر بذبحةه وقةد ُب ِّشة َر بأنةه
بعد ما ُولِ َد له يعقوب؛ ألنه ُب ّش َر بهُ ،
يولد له ،فالتزموا بالالبم ،وقالوا :إنه بعد أن ولِد له يعقوب أ ِ
ُم َر بذبحه.
َُ
ُ
ِ
"وَل آي ِ
يِق م َع ِ
ط ِر ِ
ال:
ِي ِمِ آن َ
يل ِفي آاْلَي ِة ِذ آكٌر َح َّتى َتآرِجِ ََّ اآل ِكَن َايِة ِإَل آيِ ِهَ .وأ َّ
َمِا َمِا رو َ
َ َ
اوَيِ َة َقِ َ
ِ ِإل آس َماع َ
َّللا َعَل آي ِه وسَّلم :-يا آاب َن َّ
يح آي ِنَ ،ف َض ِح َك َّ
َّللا
الن ِب ُّيَ -صَِّلى َّ
«س ِم آعت َرج ًَل َيقول لِ َّلن ِب ِي َ -صَّلى َّ
الذ ِب َ
ََ َ َ
َ
ِ
ِِ
ِ َّ
َّ ِ ِ
ال م َع ِ
َمَرَها
اوَيةِ :إ َّن َع آب َد اآلمطلب َل َّما َح َفَر ِبآئَر ََ آم َزَمَ ،ن َذَر َّّلِل ِإ آن َس َّه َل َعَل آيه أ آ
َعَل آيه َو َسل َم .»-ث َّم َق َ
ِ
لسِهم عَلِى عبِ ِد َّ ِ
َليِ آذبح َّن أَحِ َد وَلِ ِد ِه َِّ ِ
َّللاَ ،ف َمَن َعِه أَ آخ َوالِه َبن ِو
ّلِلَ ،ف َسِ َّه َل َّ
َمَرَهِاَ ،ف َوَقِ ََّ ا َّ آ َ
َآ
َ ََ َ َ
َّللا َعَل آيِه أ آ
ِ
الِذ ِبيح ،وإِسِم ِ
ِ ِ
اعيل هِو َّ
اإل ِبِ ِل وهِو َّ
الِذ ِبيح َّ
الثِ ِاني َفِ ََل
َ
َم آخزومَ ،وَقالوا :ا آفد آابَن َكَ ،ف َف َداه ِبم َائة مِ َن آِ َ َ
َ آ َ
ِ ِ ِ
َن سَِن َده ََل َي آثبِت َعَلِى مِا َذ َكآرَنِاه ِفِي ِك َتِ ِ
ط َفى-
َعِ ََلمِ ِفِي َم آع ِرَفِ ِة َم آوِلِ ِد اآلم آصِ َ
اب آاْل آ
ح َّج َة ييه ْل َّ َ
َ
آب ِائِ َك
الس ََلمَ ،-وِْل َّ
ال َّ
َعَل آي ِه َّ
الص ََلة َو َّ
َّللا َت َعاَلىَ { :قالوا َن آعبد ِإَل َهِ َك َوإَِلِ َه َ
َن اآل َعَر َب َت آج َعل اآل َع َّم أًَباَ ،ق َ
ِ
اهيم وإ ِ
{وَرَف ََّ أََب َوآي ِه َعَلى اآل َعآر ِ
ش}".
ال َت َعاَلىَ :
يل َوإ آ
ِإ آبَر َ َ آ
ِس َحا َق} َوَق َ
ِس َماع َ
يعني كونه ًأبا ،وكةون العةم ،عةم الرجةل صةنو أبيةه ال يعنةي أنةه أب مةن كةل وجةه .األدلةة القطعيةة
تدل على أنةه يختلة فةي أحكةام كثيةرة عةن األب ،واألصةل أن األب هةو الةذي ُيولةد لةه ،الةذي ُوِلة َد
ضةا
من صلبه هذا هةو األب ،ويتنةاول الجةد ،كمةا دلةت علةى ذلةك النصةوص إال أن حقةوق الجةد أي ً

فيها مةا يخةال

حقةوق األب ،فضةالً عةن العةم ،نعةم قةد تتنةاول بعةض النصةوص العامةة مثةل هةذا،

وأن العم يشبه األب من وجه دون وجه ،لكةن ال يعنةي أنةه ُيعطةى جميةع األحكةام باعتبةار أن هةذه
ِ ِ ِ
ِ
اق}[البقرة ،]133:أنةةه ُيعطةةى حةةق األبةةوة مةةن كةةل وجةةه،
يل َوِإ ْسة َح َ
يم َوِإ ْسة َماع َ
اآليةةة { َوِإَلة َه َربائة َك إ ْبة َراه َ
مثل{ :وإِ ْذ َق ِ ِ
يم ِألَِبي ِةه َربَر}[األنعةام ،]74:جمهةور المةؤرخين علةى أن أبةا إبةراهيم اسةمه تةارح
َ
َ
ال إ ْب َراه ُ
أو تةةار  ،بعضةةهم يقةةول بالمعجم ةة ،وبعضةةهم يقةةول بالمهملةةة ،يقةةول :هةةذا أبةةوه وربر عمةةه ،نقةةول:
الةنص القطعةي دل علةى أنةةه أبةوه ،وإن قةال المؤرخةةون مةا قةالوا ،حتةى المؤرخةةون كلهةم ،وحتةى ابةةن
كثير في ترجمة يوس
طالب :ابن يعقوب.

-عليه السالم -قال :يوس

بن راحيل ،ويوس

ابن من؟

علي ةةه ،ج ةةاءت ب ةةه األدل ةةة الكثي ةرة القطعي ةةة ،ف ةال يعن ةةي ك ةةون

ابةةن يعق ةةوب ،أم ةٌةر مقط ةةوع ب ةةه ،يحل ة
المةةؤرخين يتتةةابعون عل ةى شةةيء أنةةه هةةو الص ةواب؛ ألن مع ةول كثيةةر مةةن المةةؤرخين ،أوالً بعضةةهم

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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يعول على بعض ،وقد يكون مرد أولهم على ما عند أهل الكتابين ،كثير منهم يتلقى هةذه األخبةار
عن أهل الكتاب السيما ما لم يرد فيه نص ،فكيف إذا ورد النص القطعةي مةن الكتةاب والسةنة ،ثةم

نقول :يوس بن راحيل ،حتى الترجمة في البداية والنهاية البن كثير وغيةره مةن المةؤرخين يقولةون
هذا ،وإبراهيم بةن تةارح ،وهللا -جةل وعةال -يقةولِ { :ألَِبي ِةه َربَر} ،ال شةك أن العةم غيةر األب؛ يعنةي
كبير عنه.
له حق التقدير ،واالحترام ،وصنو األب ،لكنه يختل اختالًفا ًا
طالب..... :

مةةن بةةاب التقةةدير مةةا في ةه إش ةكال ،مةةن بةةاب التقةةدير مةةا في ةه إشةةكال ،وقةةد يكةةون مطلوًب ةا فةةي بعةةض
األحيان ،لكن مع ذلك ال يعني أنه يؤثر على الحقيقة الشر ية ،يعني حقيقة عرفية وحقيقة لغويةة
ةاال،
ال تؤثر على الحقيقة الشر ية ،يعني لو مثالً شخص في بعض البلةدان يسةمون أبةا الزوجةة خ ً
عندنا في نجد ،وفي بعض البلدان يقولون :عم ،فهةل يةؤثر فةي المواريةث هةذا االخةتالف؟ ال يةؤثر

في المواريةث أب ًةدا ،ال يةؤثر علةى الحقيقةة الشةر ية ،مةا تنتقةل الحقيقةة الشةر ية بمجةرد االسةتعمال،
نعم.
طالب :أيقال :إن اسمه بالعربية آَر ،وباْلعجمية تارح عند قومه؟

ال ،هم يقولون :ربر عمه ،عمه مثل ما هنا.
الش ِ ِ
ِ
ال َت َع ِاَلىَ { :وَرَف ِ ََّ أََب َوآي ِ ِه َعَل ِى اآل َع ِآر ِ
ِي َع ِ ِن َّ
اع ِر
ش} َوه َم ِا أَب ِوه َو َخاَلت ِهَ .وَك ِ َذل َك َم ِا رو َ
" َوَق ِ َ
َّللا َعآنهَ -ع ِن َّ
اآل َفَرآََد ِ
َّللا َعَل آي ِه َو َسَّل َمَ -ل آو َص َّح ِإ آسَِناده،
الن ِب ِي َ -صَّلى َّ
ق َع آن أَِبي هَرآيَرَة َ-ر ِض َي َّ
َف َكيف وِفي اآل َفرآَد ِ ِ ِ
ال".
َ َ
آ َ َ
ق َن آفسه َمَق ٌ
وفي بعض الروايات قال« :أنا ابن الذبيحين» ماذا قال عندك؟
طالب :قال تقدم أنِه حِديث ضِعيف ،وييِه أخرجِه الحِاكم  ....مِن قولِه إسِناده واه .قِال ابِن

كثير :حديث غريب جدا .قال السيوطي :غريب وفي إسناده علة.
أقصد أصل الحديث األول.

طالب..... :
نعم.

طالب..... :

نعم؛ ألنه بصدد ترجيح ما ال يراه.

طالب :شيخ يروي الشارح عن أبي هريرة؟ الفرَدق؟
يروي نعم.

ِ
ين َل َّمِا َذ َكَِر اآلَبَرَكِ َة ِفِي
السا ِب َع َة َع آشَرَةَ :ق آولِه َت َعِاَلىَ { :و ِمِ آن ذ ِرَّي ِت ِه َمِا م آح ِسِ ٌن َو َ
" َّ
ظِالِ ٌم لَِن آف ِسِه} م ِبِ ٌ
الذ ِرَّيِِِِ ِ ِة واآل َك آثِِِِ ِرَة َقِِِِ ِالِ :مِِِِ ِآنهم م آح ِسِِِِ ِ ٌن و ِمِِِِ ِآنهم م ِسِِِِ ِيء ،وإ َّ ِ
ُّ
يء ََل َتآن َفعِِِِ ِه بنِِِِ ِ َّوِة
َ
ٌ َ
َ
َ
آ
آ
ِن اآلمسِِِِ ِ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
النب َّوِةَ ،فاآلَيهود َو َّ
ُّ
يلَ ،فِ ََل
اقَ ،واآل َعَِرب َوإ آ
الن َص َارىَ ،وإ آ
ِن َكانوا م آن َوَلد ِإ آسِ َح َ
ِن َكِانوا مِ آن َوَلِد ِإ آسِ َماع َ
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يء واآلم آك ِم ِن واآل َك ِ
ِ ِ
ِ
التآن ِز ِ
بَّد ِم َن اآل َفآر ِ
الن َصِ َارى
{وَق َالِ ِت اآلَيهِود َو َّ
اف ِرَ ،وِفي َّ
يِلَ :
َ
ق َب آي َن اآلم آحس ِن َواآلمس َ
َحَّباؤه} آاْلية ،أَي :أَبَناء رس ِل َّ ِ
ِ
َّللا وأ ِ
َّللاَ ،فَأر آَوا ِْلَ آنف ِس ِه آم َف آض ًَلَ .وَق آد َتَقَّد َم.
آ آ
َ
َن آحن أ آَبَناء َّ َ
َقوله َتعاَلى{ :وَلَق آد مَنَّنا َعَلى موسى و َهِارو َن} َل َّمِا َذ َكِر ِإآن َجِاء ِإسِ َحاق ِمِ َن َّ
الِذ آب ِحَ ،و َمِا َمِ َّن ِبِ ِه
آ
َ آ َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
ِِ
َعَل آيِ ِه َب آعِ َد ُّ ِ
وس ِى َو َهِارو َن ِمِ آن َذلِ ِ َكَ ،وَق آول ِهِ { :مِ َن اآل َك ِآر ِب
النب ِ َّوةَ ،ذ َكَِر َم ِا َمِ َّن بِه أ آَي ًض ِا َعَلِى م َ
ِ
ِ
اآلع ِظِِيمِ} ِقيِِِلِ :مِِ َن الِِ ِِر ِ َّ ِ ِ
يلَ .وِقيِِ َِلِ :مِِ َن اآل َغَِِر ِ
ق َّالِِ ِذي َل ِحِِ َق ِفآر َعِِ آو َن،
َ
ق الِِذي َلحِِ َق َبنِِي ِإ آسَِِرائ َ
َ
{وَنصرَناهم} َقال اآل َفَّراء ِ ِ َّ :
َن ِاَل آثَنِ آي ِن َج آمِ ٌََّ ،دلِيلِه
وسى َو َهِارو َن َو آحِ َده َماَ ،و َهِ َذا َعَلِى أ َّ
الضمير لم َ
َ َآ آ َ
آتيَناهما} {و َه َديَناهما} .وِقيِلِ ِ َّ :
الصِ َواب
وسِى َو َهِارو َن َوَق آو ِم ِه َمِاَ ،و َهِ َذا هِ َو َّ
َق آولهَ :
الضِمير لم َ
{و َ آ َ َ آ َ َ َ
ِ
ين َّ
َيَ :صِ َار َبِيًنِا،
ِْل َّ
التِ آوَراة ،يَقِال :ا آسِ َتَب َ
اب اآلم آسِ َت ِب َ
َن َقآبَله َ
{وَنج آَّيَناه َما َوَق آو َمه َما}َ ،واآلك َت َ
ان َكِ َذا أ آ
اس َتَباَنه ف ََل ٌن".
َو آ
ضةا للجميةع
نعم الذي يرجح أن الضمير للجميع أن النصر للجميع ،أن النصر للجميةع ،والنجةاة أي ً

اه َم ةا} اإلتي ةةان
{ورتَ ْي َن ُ
ص ة ْرَن ُ
{وَن َّج ْي َن ُ
اه ْم} هم ةةا موس ةةى وه ةةارون والق ةةوم ،نص ةرناهمَ .
َ
اه َم ةا َوَق ْو َم ُه َم ةا}َ { ،وَن َ
خاص بهما ،الكتاب المستبين خاص بإنزال الكتب على األنبياء.
ِ
ِ
الشيء ِبَن آف ِس ِه وَتبَّيَنه ف ََل ٌن .و ِ
ِ
يم َّالِ ِذي ََل
الصَار َ
يم :الد َ
َ َ
َ
" َو آ
اس َتَباَنه ف ََل ٌن م آث َل َتَبَّي َن َّ آ َ
ين اآلَقِ ِو َ
ط اآلم آس َتق َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
{سِ ََل ٌم َعَلِى
آ
اع ِو َجا َج ييه َوه َو دين ا آِإل آس ََلمَِ { ،وَتَرآكَنا َعَل آي ِه َما في آاْل ِخِ ِر َ
يِلَ ،
اء اآل َجم َ
ين} ي ِريِد الثَنِ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ين} َتَقَّد َم" .
ين ِإَّنه َما م آن عَبادَنا اآلم آك ِمن َ
وسى َو َهارو َن ِإَّنا َك َذلِ َك َن آجزِي اآلم آح ِسن َ
م َ
طالب ..... :لما بلغ معه السعي ...

الوضةةوح واضةةح ،والظةةاهر كةةون الظةةاهر أنةةه إسةةماعيل هةةذا مةةا فيةةه إشةةكال ،لكةةن تعجةةب مةةن كةةون
بناء على هةذا الفهةم ،وأن البشةارة واضةحة
الطبري يرجح أنه إسحاق ،والقرطبي ِّ
يرجح أنه إسحاقً ،
جاءت البشةارة قبةل األمةر بالةذبح ،ثةم جةاءت البشةارة بعةده ،وقةالوا المبشةر بةه واحةد؛ هةذا هةو الةذي

أشكل عليهم ،جعلهم يجلبون على القول بأنه إسحاق ،وإال فمعروف أنه قول بأنه هو إسحاق عند
عامة أهل العلم أنه إنما هو قول متلقى عن أهل الكتاب ،وأنهم حسدوا العةرب أن يكةون أبةوهم هةو

الذبيح ،نعم.

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يل.
{وإ َّ
اس َلمِِ َن اآلمآر َسِِلِ َ
ِن ِإآلَيِِ َ
" َق آولِِه َت َعِِاَلىَ :
ال اآلم َفسِِرو َنِ :إآلَيِِاس َن ِبِِ ٌّي مِِ آن َبنِِي ِإ آسَِِرائ َ
ين} َقِِ َ
ِن
الِ :إ آسِِِ َِرِائيل هِِِ ِ َو َي آعقِِِ ِوب َوِإآلَيِِِ ِاس هِِِ ِ َو ِإ آد ِريَِِِِِِ .وَقِِِ َِأرَ"َ :وإ َّ
َورو َ
ِي َعِِِ ِ ِن آابِِِ ِ ِن َم آسِِِ ِعود َقِِِ ِ َ
ف عب ِد َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين" َواآن َفَِرَد ِب َهِ َذا
َّللا"َ :وإ َّ
يِ َلمِ َن اآلمآر َسِلِ َ
ال :ه َو في م آص َح َ آ
ِن ِإ آد ِر َ
ِإ آد ِر َ
يِ" َوَقاَله ع آك ِرَمةَ .وَق َ
ِ
اآلَقو ِل .وَقال ابن عَّباس :هو ع ُّم اآليسَّ .وَقال ابن ِإسحاق و َغيرهَ :كِان اآل َقِ ِيم ِبِأ ِ
يل
َ
آ َ َ آ َ
َ َ ََ َ َ َ آ آ َ َ َ آ
َم ِر َبنِي ِإ آسَِرائ َ
آ
ِ
ض َّ ِ
ِ
يِل َّ
الن ِبِ َّي َعظ َمِ ِت ا آْلَ آحِ َداث ِفِي َب ِنِي
َب آع َد ي َ
يِل ،ثِ َّم َل َّمِا َ َِب َ
َّللا ح آزِق َ
وش ََّ َكالِ َب آبِ َن يوِقَنِا ثِ َّم ح آزِق َ
ِإسِِِ ِرِائيل ،وَنسِِِ ِوا عهِِِ ِ َد َّ ِ
ان ِمِِِ ِ آن د ِ
اس َن ِبيِِِ ِا
ونِِِ ِ ِهَ ،يَب َعِِِ ِ َث َّ
َّللا َو َعَبِِِ ِدوا آاْل آَوَثِِِ ِ َ
َآ
َّللا ِإَلِِِ ِ آي ِه آم ِإآلَيِِِ ِ َ
آ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوَت ِب َعه اآلَيس ََّ َو ِ
اخِر آج َيِ آوَم
يل َله :آ
يل َد َعا َرَّبه أ آ
َن ي ِر َ
َ
يحه مآنه آم َفق َ
آم َن بهَ ،فَل َّما َع َتا َعَل آيه َبنو ِإ آسَرائ َ
َ
ِ
ِ
اسِ َت آقَبَل َك مِ آن َشِيء َف آارَك آبِه َوََل َت َه آبِهَ .ف َخَِر َج َو َم َعِه اآلَي َسِ ََّ
َك َذا َوَكِ َذا ِإَلِى َم آوضِ َِّ َكِ َذا َوَكِ َذاَ ،ف َمِا آ
آ
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َفَقال :يا ِإآلياس ما َتأآمرِني؟ َفَقِ َذف ِإَليِ ِه ِب ِكسِ ِائ ِه ِمِن اآلجِ ِو آاْلَعَلِىَ ،ف َكِان َذِلِك ع ََلمِ َة اسِ ِت آخ ََل ِفهِ
آ
َ َ
َ آ
َ َ َ
َ َ َ َ آ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ان َذلِ َك ِ
اس َلِ َّذ َة اآل َم آط َعِمِ َواآل َم آشَِر ِب،
طِ ََّ َّ
آخَر اآل َع آه ِد ِبهَ .وَق َ
يلَ ،وَك َ
َّللا َعَلِى ِإآلَيِ َ
ِإَّياه َعَلى َبني ِإ آسَرائ َ
ِ ِ
ان ِإآن ِسيا َمَل ِكيا َس َم ِ
يش َوأَآلَب َسه ُّ
َوَك َساه ِ
اويا أآَر ِضيا".
ورَ ،ف َ
الر َ
ط َار َم ََّ اآل َم ََل ئ َكةَ ،ف َك َ
الن َ
هذا من اإلسرائيليات ،هذا من أخبار بني إسرائيل.
ِ
ِ
َّللا َتعاَلى َق ِ
الَ :تآرَفع ِني ِإَل آي َكَ ،وت َك ِخر َع ِني
ال آابن ق َت آيَب َةَ :وَذلِ َك أ َّ
ال ِإل آلَي َ
َن َّ َ َ
اسَ " :سآلني أ آعط َك"َ .ق َ
َ
" َق َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ اآل َمِ آو َت َيَب َكِى،
َحِ َّ
ان َقِ آد َمِ ِر َ
ال َب آعضِه آمَ :كِ َ
ض َوأ َ
َم َذا َق َة اآل َمِ آوتَ .ف َصِ َار َيطيِر َمِ ََّ اآل َم ََل ئ َكِةَ .وَقِ َ
الدآنَيا ،أ آَو َج َز ًعا ِم َن اآل َم آو ِت ،أ آَو َخ آوًفا ِم َن َّ
َّللا ِإَل آي ِه :لِ َم َت آب ِكي؟ ِحآر ًصا َعَلى ُّ
الََ :ل،
َفأ آَو َحى َّ
النِ ِار؟ َقِ َ
ِ
ِ
َح َم ِد َك َوَي ِ آذكر َك
َوََل َش ِ آي َء ِم ِ آن َه ِ َذا َو ِع َّزِت ِ َكِ ،إَّن َم ِا َج َزِع ِي َك آي ِ َ
ف َي آح َم ِد َك اآل َحام ِدو َن َب آع ِدي َوََل أ آ
الذ ِ
َّ
الصِ ِائمو َن َب آعِ ِدي َوََل أَصِوم َوي َصِلِي اآلم َصُِّلو َن َوََل أ َصِلِي
اكرو َن َب آع ِدي َوََل أَ آذكر َك َوَيصوم َّ
اكر" .يع ِني يوم اآل ِقي ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ال َع آبد
امةَ .وَق َ
َفق َ
يل َله"َ :يا إآلَياس َوع َّزتي َْل َؤخَرَّن َك إَلى َوآقت ََل َي آذكرني ييه َذ ٌ َ آ َ آ َ َ َ
وم ِ
ان ِف ِي ك ِ ِل
اس َواآل َخ ِض َِر َ -عَل آي ِه َم ِا َّ
ان َش ِ آهَر َرَم َض ِ َ
اآل َع ِزيِ ِِز آب ِن أ َِب ِي َرَّوادِ :إ َّن ِإآلَي ِ َ
الس ِ ََلمَ -يص ِ َ
َع ِام ِبَب آي ِ ِت اآل َم آق ِ ِد ِ
س ي َو ِايَي ِ ِ
ان اآل َم آو ِس ِ َم ِف ِي ك ِ ِل َع ِامَ .وَذ َك َِر آاب ِن أ َِب ِي الِ ُِّدآنَياِ ،إَّنه َم ِا َيق ِوََل ِن ِعآن ِ َد
ِ ِ
اء
اء َّ
َّللاََ ،ل َيسِوق اآل َخ آيَِر ِإََّل َّ
اء َّ
اء َّ
َّللا َمِا َشِ َ
َّللاَ ،مِا َشِ َ
َّللا َمِا َشِ َ
ا آفتَراق ِه َما َع ِن اآل َم آو ِسمَِ :ما َشِ َ
َّللا ،ما يكون ِمن ِنعمة َف ِمن َّ ِ
َّللا
اء َّ
اء َّ
وء ِإََّل َّ
َّ
َّللاََ ،ل َي آص ِرف ُّ
َ
اء َّ َ َ
َّللاَ ،ما َش َ
َّللا َما َش َ
َّللاَ ،ما َش َ
الس َ
آ آَ
َّللاَ ،توَّكآلت عَلى َّ ِ
َّللا وِنعم اآلوِكيل .وَق آد م َضى ِفي اآل َكه ِ
ف".
َ
آ
َّللاَ ،ح آسبَنا َّ َ آ َ َ
اء َّ َ
َما َش َ
َ َ
يعني القول ببقاء الخضر وبقاء إليةاس ،هةذا يقةول بةه مةن يقةول بةه ممةن انتسةب إلةى العلةم ،وأكثةر
مةةا يعتمةةدون عليةةه مةةن الةةرؤى والتلةةبس ،كثيةةر مةةنهم يقةةول :أريةةت الخضةةر رأيتةةه بعرفةةة رأيتةةه بكةةذا،
والتلةةبس ال ُيسةةتنكر ،وهةةذا معةةول مةةن يقةةول ببقائةةه ،ومثلةةه إليةةاس ،لكةن المحقةةق والمةةرجح عنةةد أهةةل
العلةم أنهمةا ماتةا ،وأن حةديث الحةديث الصةحيح« :

يةدل علةى أنهمةا قةد ماتةا كغيرهمةا ،ومةن األدلةة علةى عةدم وجودهمةا فةي حيةاة النبةي -عليةه

الصالة والسالم -فضالً عما بعده أنهما لو كانا حيين لما وسعهما إال اتباع النبةي -عليةه الصةالة
والس ةةالم ،-وانطوي ةةا تح ةةت لوائة ةه ،وجاه ةةدا مع ةةه ،واتبع ةةاه .ف ةةي ه ةةذا يق ةةول النب ةةي  -علي ةةه الص ةةالة

والسةالم:-

وجعةل أهةل العلةم مةن النةواقض نةواقض

اإليم ةةان نة ةواقض اإلس ةةالم أن ي ةةزعم اإلنس ةةان أن ةةه يس ةةعه الخ ةةروج ع ةةن مل ةةة محم ةةد -علي ةةه الص ةةالة

والسالم -كما وسع الخضر الخروج عن ملة موسى -عليهما السالم_.
ول َّ ِ
يق م آكحول َع آن أََنِ َقِالَ « :غ َز آوَنِا مِ ََّ َرسِ ِ
َّللا َعَل آيِ ِه َو َسَِّل َمَ -ح َّتِى
َّللا َ -صَِّلى َّ
" َوذ ِكَر ِم آن َ
َ
َ
ط ِر ِ َ
ِ
ِ ِ
النا َق ِة ِعآن َد اآل ِح آج ِرِ ،إ َذا َن آحن ِبص آوت َيقولَّ :
ِإ َذا كَّنا ِب َف ِج َّ
ومِ ِة،
الله َّم آ
َ
اج َعآلنِي مِ آن أ َّمِة م َح َّمِد اآل َمآرح َ
اب َلهِِاَ ،فَقِِال رسِِول َّ ِ
ور َل َهِِا ،اآلمتِِ ِ
اآل َم آغفِِ ِ
َّللا َعَل آيِِ ِه َو َسَِِّل َم:-
َّللا َ -صَِِّلى َّ
وب َعَل آي َهِِا ،اآلم آسِِ َت َج ِ َ
ََ
َ
ِ ِ
الِر ِ
اب
ض اللِ آحَيِ ِة َو َّ آأ
َيا أََنِ ،اآنظآر َما َه َذا َّ
الص آوتَ .ف َد َخآلت اآل َجَب َلَ ،فِإ َذا أََنا ِبَرجل أ آَبَِي َ
سَ ،عَل آيِه ثَيِ ٌ
ظَر»".
يض ،طوله أَ آك َثر ِم آن َث ََل ِث ِم َائ ِة ِذَراعَ ،فَل َّما َن َ
ِب ٌ
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طةةول ردم س ةتون ذ ار ًع ةا ،خلةةق هللا ردم وطولةةه سةةتون ذ ار ًع ةا ،ومةةا بال الخلةةق يةةنقص ،مةةا بال الخلةةق
ينقص بعده إلى أن وصل األمر إلى ما دون أربعة أذرع.
ظَر".
" َفَل َّما َن َ
وهنا يقول طوله أكثر من ثالثمائة ذراع.

ال".
" َفَل َّما َن َ
ظَر ِإَل َّي َق َ
ِ
صةا ميتًةا علةةى سةرير،
يعنةةي فةةي الفتةةوح ،فةةي فتةةوح بةةالد فةةارس ُذكة َر عةةن الصةةحابة أنهةةم وجةةدوا شخ ً
وأنفةةه قةةالوا :شةةبر ،أو قةةالوا :ذراع ،اسةةتدلوا بةةه علةةى أنةةه قةةديم مةةن القةةرون الخاليةةة ،لمةةا كةةان الطةةول
س ةةتين ذ ار ًع ةا أو قري ًب ةا من ةةه ال يبع ةةد أن يك ةةون األن ة ذ ار ًع ةا ،أم ةةا ه ةةذا فثالثمائ ةةة ذراع م ةةا ص ةةار وال
يصةةير ،اسةةتدلوا علةةى بطةةالن خبةةر عةةوج بةةن عنةةق قةةالوا :إنةةه طولةةه ثالثةةة رالف ذراع ،طولةةه ثالثةةة
رالف ذراع ،وأنةةه يأخةةذ السةةمكة مةةن جةةوف البحةةر ،ويرفعهةةا إلةةى الشةةمس فيشةةويها بالشةةمس ،يعنةةي

قر ًيبا منها ،طيب لماذا ال يشةوي هةو ب أرسةه ،أو مةا قةرب منةه؟ كةل هةذه مةن األخبةار التةي يسةتروح
صاص ،ويروجونها ليستمع الناس لهةم؛ ألن هةذه الغ ارئةب القلةوب مغرمةة بسةماعها،
إليها بعض الُق َّ
نعم.
ال :أَآن َت َرسول َّ
السِ ََل َم َوقِ آل َلِه:
"« َفَل َّما َن َ
ال :آارِج آَّ ِإَل آي ِه َفأَ آق ِرآئه ِم ِني َّ
الن ِب ِي؟ قآلتَ :ن َع آمَ ،ق َ
ظَر ِإَل َّي َق َ
ِ
اء َّ
َّللا َعَل آي ِه َو َسَّل َمَ -وأََنا َم َعهَ ،ح َّتى ِإ َذا كَّنا َق ِر ًيبِا
الن ِب ُّي َ -صَّلى َّ
َه َذا أَخ َ
اء َكَ .ف َج َ
وك ِإآلَياس ي ِريد لَق َ
َّللا َعَل آيِ ِه َو َسَِّلمَ -وَتِأ َّ
ِمآنِهَ ،تَقَِّد َم َّ
يَلَ ،فَنِ َز َل َعَل آي ِه َمِا َشِي ٌء ِمِ َن
الن ِبِ َّي َ -صَِّلى َّ
َخآرتَ ،ف َت َحَِّد َثا َ
طِ ِو ً
َ
آ
ِ
ِ
السم ِ
َِ ،فَل َّمِا أ ََكآلِت ق آمِت
اء ِش آبه ُّ
يهِا َك آمِأَةٌ َورَّمِ ٌ
ان َوَكَِرآف ٌ
الس آفَرِة َفِ َد َع َواني َفأ ََكآلِت َم َعه َمِاَ ،فِِإ َذا ف َ
َّ َ
َف َتَنحَّيت ،وجاء آت سحاب ٌة َفاح َتمَل آتهَ ،فِإ َذا أََنا أَآنظر ِإَلى بي ِ ِ ِ ِ
يها َت آهوِي ِب ِهَ ،فقآلت لِ َّلن ِب ِي-
اض ثَيا ِبه ف َ
ََ
آ ََ َ َ ََ
آ َ
ِ
ِ
َمِن َّ ِ
ِ
َّللا َعَل آي ِه وسَّلمِ :-بأَِبي أَآن َت وأ ِمي َه َذا َّ
ال
َصَّلى َّ
الط َعام َّالِذي أ ََكآلَنِا أ َ
َ
السِ َماء َنِ َز َل َعَل آيِه؟ َفَقِ َ
ََ َ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ َّ
َّ
ين َي آو ًمِا أَ آكَلِةٌ،
الن ِب ُّي َ -صَّلى َّ
الَ :يِأآتيني ِبِه ِج آب ِريِل فِي كِ ِل أآَرَبعِ َ
َّللا َعَل آيه َو َسل َمَ :-سأَآلته َعآنه َفَق َ
وِفِِي كِِ ِل حِِول َشِِرب ٌة ِمِِ آن مِِ ِ
اء ََ آمِِ َزَمَ ،ورَّب َمِِا َأرآَيتِِه َعَلِِى اآلجِِ ِب َي آمِِ َْل ِب َّ
الِِدآل ِو َيَي آشَِِربَ ،ورَّب َمِِا
َآ
آَ
َ
َ
َسَق ِاني»".
ماذا قال عندك؟
طالب :السَلم عليكم ،قال :باطل َل أصل لِه ،وأخرجِه ابِن الجِوَي فِي الموضِوعات مِن حيِث

ِوعا َل أصِِل لِِه ،ويزي ِد الموصِِلي وأبِِي إسِِحاق الجرشِِي َل
مِِا تقِِول عِِن أنِِِ ،وقِِال :موضِ ً
اق َّ
آت آيِتك آم ِمِ آن
َخِ َذ َّ
َّللا ِم َ
{وِإ آذ أ َ
ين َل َمِا َ
الن ِبِيِ َ
يثِ َ
يعرفِِان ،انتهِِى كَلمِِه .وهِِو مِِدلول بقولِِه تعِِالىَ :
ِ
ِ
ِ
ق لِ َمِا َم َعكِ آم َلتِ آك ِمن َّن ِبِ ِه َوَل َتآنصِرَّنه} اْليِة .هللا أخِذ العهِد
ول م َصِد ٌ
اءك آم َرسِ ٌ
ك َتاب َوح آك َمة ث َّم َجِ َ

علِِى إليِِاس -عليِِه السَِِلم -غيِِره مِِن اْلنبيِِاء نِِدوة رسِِول هللا -صِِلى هللا عليِِه وسِِلم -أن
ينصره ،ويقاتِل معِه ،وكِل ذلِك

اإلسناد ،ولم يخرجه.

 ))1:07:05الحِديث أخرجِه الحِاكم ،وقِال :حِديث صِحيح
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نعم ،وهذا مما اشتمل عليه المستدرك من الموضوعات ،فيه أحاديث موضةوعة ،لكنهةا قليلةة ،وأمةا

الضعيف فكثير.

ف َّ
الصَِنم.
ط ِائ َفةٌ :اآلَب آعل َهاهَنا َّ
الناس ِفي َق آولِ ِه َ -ع َّز َو َج َّلَ -هاهَنا َ"ب آع ًَل" َفَقاَل آت َ
ال َث آعَل ٌب :آ
اخَتَل َ
" َق َ
وَق َالِ ِ آت َ ِ
امِ َِأَر ٌة َكِ ِانوا َي آعبِ ِدوَن َهاَ .و آاْل ََّول أَ آك َثِ ِر.
ال آابِ ِن ِإ آسِ ِ َح َ
َ
اق :آ
طائ َفِ ِةٌ :اآلَب آعِ ِل َهاهَنِ ِا َمَلِ ِ ٌكَ .وَقِ ِ َ
ِ
طِاء آبِن
الَ :صَِن ًماَ .وَرَوى َع َ
َوَرَوى اآل َح َكم آبن أََبان َع آن ع آك ِرَم َة َع ِن آابِ ِن َعَّبِاس :أ ََتِ آدعو َن َب آعِ ًَل َقِ َ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
يح ِ
الَ :ربِاَّ .
َي:
الن َّحِاسَ :واآلَقِ آوََل ِن َصِح َ
ان ،أ آ
السائب َع آن ع آك ِرَم َة َع ِن آاب ِن َعَّباس :أ ََت آدعو َن َب آع ًَل َقِ َ
أ ََت آدعو َن َصَن ًما َع ِمآلتموه َربا .يَقالَ :ه َذا َب آعل الد ِ
اخَتَل آقتموهَ ،و
َيَ :رُّب َهاَ .فاآل َم آعَنى :أ ََت آدعو َن َربا آ
َّار أ آ
"أ ََت آدعو َن" ِبمعَنى أَتس ُّمو َن .ح َكى َذلِك ِسيبوي ِه .وَقال مج ِ
الِر ُّب
السِ ِد ُّي :اآلَب آعِل َّ
اهٌد َو ِع آك ِرَمة َوَق َت َادة َو ُّ
َ ََآ َ َ َ
َ
َآ
َ
ِ
ِِ
َهِ ِل آالِيم ِن يسِوم َن َ ِ ِ
ِ
ِ
َي:
ِبل َغة اآلَي َم ِنَ .و َسم ََّ آابن َعَّباس َرج ًَل م آن أ آ َ َ َ
الَ :مِ آن َب آعِل َهِذه؟ أ آ
اقِ ًة بمًنِى َفَقِ َ
َم آن َرُّب َهاَ ،و ِمآنه س ِمي َّ
ال أَبو د َؤاد:
الزآوج َب آع ًَلَ .ق َ
َ
ِ
ِ
ِ
ُمتََقّل ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ًدا َس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ْيًفا َوُرْم َح ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةا
َوَأَرْي ة ة ة ة ة ة ُت َب ْعَل ة ة ة ة ة ةك ف ة ة ة ة ة ةي اْل ة ة ة ة ة ة َو َغى
َقال مَق ِاتل :صَنم َك َّسره ِإآلياس وهرب ِمآنهم .وِقيلَ :كان ِمن َذهب ،وَكان طوله ِع آش ِر ِ
اعاَ ،وَله
َ
آ َ َ َ آ َ َ َ
ين ذَر ً
ٌ َ ٌ َ َ
َ ََ َ
َ
ِ ِ ِ
أآَرَبعة أ آَوجه ،ف ِتنوا ِبِ ِه و َع َّ
ان َّ
طان
الشِ آي َ
ظمِوه َح َّتِى أ آ
اءهَ ،ف َكِ َ
َ
َ
َخِ َدموه أآَرَب َعم َائِة َسِادن َو َج َعلِوه آم أَآن ِبَيِ َ
ِ
ِ
السِ َدَنة َي آح َفظوَن َهِا َوي َعلِموَن َهِا َّ
يع ِة َّ
َهِل
الضِ ََل َل ِةَ ،و َّ
اسَ ،وهِ آم أ آ
النِ َ
َي آدخل في َج آوف َب آعل َوَي َت َكَّلم ِب َشِ ِر َ
الشامِ .وب ِ
ِ
ِ
ِه س ِمَي آت َم ِديَنته آم َب آعَلَب َّك َك َما َذ َكآرَنا.
َب آعَلَب َّك م آن ِب ََلد َّ َ
{وَت َذرو َن أَحسن اآل َخالِ ِقين} أَي أَحسن م آن يَقال َله َخالِق .وِقيل :اآلمعَنى أَحسن َّ ِ ِ
ين ِْلَ َّن
الصِانع َ
آََ
ٌ َ َ َآ
َ
آَ
َ آ آَ َ
الث ََل َث ِةِ
ِ
ِ
ِ
النص ِ ِب ف ِي آاْلَس ِماء َّ
َّ
آب ِائكم آاْل ََّوِل ِ َ
{َّللا َرَّبك ِ آم َوَر َّب َ
ين} ِب َّ آ
الن ِ َ
اس َي آص َِنعو َن َوََل َي آخلق ِو َنَ َّ .
آ َ
الربِيَّ آبن َخ آي َثم".
َقَأَر َّ
ُخثَ ْي ْمُ ،خثَ ْي ْم.
َع َمِش َو َح آمِ َزة َواآل ِك َسِ ِائ ُّيَ .وِإَل آي َهِا
" َقَِأَر َّ
اق َو آابِن َوَّثِاب َو آاْل آ
الربِيَِِّ آبِن خ َثِ آي آم َواآل َح َسِن َوا آبِن أ َِبِي ِإ آسِ َح َ
الن آع ِت .قال َّ
َي آذ َهب أَبو عَب آيد َوأَبو َح ِاتمَ .و َح َكى أَبو عَب آيد أََّن َها َعَلى َّ
طَ ،وإَِّن َمِا هِ َو
النحَّاسَ :وه َو َغَل ٌ
ِ
َعَلى اآلَب َد ِلَ ،وََل َيجوَ َّ
ِ ِب َت آخلَِيةَ .وَقَأَر آابن َك ِثير َوأَبو َع آمرو".
الن آعت َهاهَنا ْل ََّنه َل آي َ
ما معنى ليس بتخلية؟ أوالً النعت والبدل كالهما من التوابع:
يتبع في اإلعر ِ
وتوكيد وعط ٌ وبدل
نعت
اب األسماء األُول
ٌ
ٌ
ُ
بدال أو بيا ًنةا ولةيس بنعةت ،قةالوا :لةيس بتخليةة .هنةاك تخليةة ،وهنةاك تحليةة،
كلها توابع ،لكن كونه ً
ما معنى تخلية؟
طالب..... :
نعم؟ كيف؟

طالب..... :
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ال ال ،ماذا؟
طالب..... :

لةةيس بتخلي ةةة ،التحليةةة الزي ةةادة فةةي الوص ة  ،والتحلي ةةة رفةةع الجهال ةةة عةةن الموص ةةوف؛ ألن الجهال ةةة

عيةةب ،والتخليةةة إ ابلةةة لهةةذا العيةةب عةةن الموصةةوف ،يعنةةي كمةةا ُيقةةال :التخليةةة قبةةل التحليةةة ،عنةةدك
جدار فيه أوسا كثيرة ،هل تأتي بالصبغ وتصبغ به الجدار ،أو تزيل هةذه األوسةا  ،ثةم تصةبغه؟
{َّللاَ َرَّب ُك ة ْم}
نعةةم ،قةةالوا هةةذه لةةيس بتخليةةة؛ ألن هللا ال يحتةةاج إلةةى تخليةةة ،وعلةةى كةةل حةةال هةةو تةةابع َّ
إعرابه إعرابه.
ِ
اصم وأَبو جع َفر و َشيبة وَن ِ
ِ
َّللا
ال أَبو َح ِاتمِ :ب َم آعَنى هِ َو َّ
اف ٌَّ ِب َّ
َ آ َ آَ َ
" َوَقَأَر آابن َكثير َوأَبو َع آمرو َو َع ٌ َ
الرآفََِّ .ق َ
ِ
ال َّ
ال أََّنِه م آب َتِ َدأٌ َو َخَبٌِر ِب َغ آيِ ِر ِإ آضِ َمار َوََل َحِ آذفَ .وَأرآَيِت َعلِِ َّي آبِ َن
الن َّحِاسَ :وأ آَوَلِى م َّمِا َقِ َ
َرُّبكِ آمَ .قِ َ
ِ ِ
ال آاب ِن
َح َس ِن ِْل َّ
ان َي ِ آذ َهب ِإَل ِى أ َّ
َن َّ
الرآف ِ ََّ أ آَوَل ِى َوأ آ
س َِل آي َم َ
س َ
َن َقآبَل ِه َ آأر َ
آي ِةَ ،فاَل آس ِتآئَناف أ آَوَل ِىَ .ق ِ َ
ِ
ِ
ِ
ين َعَل ِى ِج َهِ ِة َّ
آاْلَ آنَبِارِ
َّللا َ -ع ِ َّز
ِيَ :م ِ آن َن َصِ َب أ آَو َرَف ِ ََّ َلِ آم َيق ِ آف َعَلِى أ آ
َح َس ِن اآل َخِالِق َ
الت َم ِامِ ْلَ َّن َّ َ
ِ
وج َّل -م َترجم ع آن أَحسن اآل َخالِ ِق ِ
يعا.
َ
ََ
ين م َن اآل َو آج َه آي ِن َجم ً
آ ٌَ َ آ َ
اس أََّنهم َك َّذبوهَ { ،فِإَّنهم َلم آح َضرو َن} أَي ِفي اآل َع َذ ِ
ابِ{ .إََّل
َق آوله َت َعاَلىَ { :ف َك َّذبوه} أ آ
َخَبَر َع آن َق آومِ ِإآلَي َ
آ
آ
آ
ِعب َاد َّ ِ
ِ
ِ
ين} ِب َك آسِ ِر َّ
ين} أَي ِمِ آن َق آو ِمِ ِه َفِِإَّنهم َن َجِ آوا ِمِ َن اآل َعِ َذ ِ
الَِلمِ،
ابَ .وقِر َ
َِ {اآلم آخَلصِ َ
َ
آ
َّللا اآلم آخَلصِ َ آ
{وَترآكَنِِِِِِ ِا عَليِِِِِِ ِ ِه ِفِِِِِِ ِي ِ
َلم َعَلِِِِِِ ِى ِإ آل
ين} َتَقِِِِِِ َِّد َم،
َوَقِِِِِِ ِ آد َتَقِِِِِِ َِّد َم،
اْلخِِِِِِ ِ ِر َ
َآ
ََ
{سِِِِِِ ِ ٌ
َ
اسين} ِقراءة آاْلَعر ِج و َشيب َة وَن ِ
ِ
افَّ َ .وَقَأَر ِع آك ِرَمة َوأَبو َع آمرو َو آابن َك ِثيِر َو َح آمِ َزة َواآل ِك َسِ ِائ ُّيَ { :سِ ََل ٌم
آَ َ آَ َ
َي َ َ َ
عَلى آل ي ِ
ين}َ .وَقَأَر اآل َح َسنَ :س ََل ٌم".
اس َ
َ
آ َ
ِ
ين} قراءة األعرج وشيبة ونافع؟
أليس بالعكس عندك؟ { َس َال ٌم َعَلى ر ْل َياس َ
طالب..... :
{ َس ة َال ٌم َعَل ةى ر ْل َيا ِس ةي َن} ق ةراءة األعةةرج وشةةيبة ونةةافع هةةذه؛ ألن المؤل ة قراءتةةه ق ةراءة نةةافع فقة َّةدمها
ِ
ين} هةذه قةراءة
ألنها قراءته ،وفي التفسير ُيفسر على قراءته التةي مشةى عليهةا { َسة َال ٌم َعَلةى ر ْل َياسة َ
ِ
ين}.
الم َعَلى ِإ ْل َياس َ
{س ٌ
األعرج وشيبة ونافع ،وق أر عكرمة وأبو حمزة إلى رخرهَ :
"وَق أَر ِع آك ِرمة وأَبو عمرو وابن َك ِثير وحم َزة واآل ِكس ِائ ُّي{ :س ََلم عَلى ِإل ي ِ
ين}".
اس َ
َ ٌ َ
َآ َآ
آ َ
َ َ
َ َ
ََآ َ َ
ِ
ين}.
َل َياس َ
نعم ،واألولى {أ ْ
{س ََل ٌم َعَلى}".
" َوَقَأَر اآل َح َسن َ
ِ
ِ
ين}.
{عَلى اْل َياس َ
{عَلى اْل َياس َ
ين} َ
َ
اسِين َد َخَلِ آت عَليهِا آاْلَلِِف والِ ََِّلم َّال ِتِي لِ َّلتع ِريِ ِ
اسِين} ِبوصِ ِل آاْل آَلِ ِ
ف َكأََّنهِا ي ِ
ِ
ِف.
آ
َ آَ
َ َ
{سِ ََل ٌم َعَلِى اآلَي َ َ آ
َ
" َ
ِ
الس ََلم ،-وعَلي ِه وَقَّ َّ ِ
ط ِرب ِفِي
َع َج ِمِ ٌّيَ .واآل َعَِرب َت آضِ َ
َواآلمَراد ِإآلَياس َ -عَل آي ِه َّ
اسِ ٌم أ آ
ََآ َ َ
الت آسِليمَ ،وَلكَّنِه آ
اء آاْلَعج ِمَّي ِة ،وي آكثر َت آغِييرهم َلهاَ .قال ابِن ِج ِنِي :اآلعِرب َت َت ََلعِب ِب آاْل ِ
َه ِذ ِه آاْلَسم ِ
َع َج ِمَّيِ ِة
َسِ َماء آاْل آ
َ
آَ
َ آ
آ َ
ََ
ََ
آ
آَ
ِ
ِ
ِ
ين َشي ٌء َواحٌد .قال َّ
ان َح آم َزة ِإ َذا َو َص َل َن َص َبَ ،وِإ َذا
تَلعبا ،يياسين وإلياس والياس
الزَم آخ َشرُّ
ِيَ :وَك َ
َ َ ً َ َ َ َ ِآ َ َ آ َ َ آ
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ين وإ آِدر ِ
ين" و"ِإ آد ِر ِ
ِ
ات
اسِِ ِي َن" َعَلِِ ِى أََّن َهِِ ِا ل َغِِ ِ ٌ
ف َرَفِِ ِ َََّ .وقِِ ِر َ
َوَ ِِ ِ َ
يسِِ ِ َ
ََِ :
ين َوإ آِدَرِسِِ ِ َ َ َ
"عَلِِ ِى ِإآلَياسِِ ِ َ َ
ِفِي ِإآليِاس وإ آِد ِريِِِ .وَلعِ َّل لِ ِزي ِ َاد ِة اآليِ ِ
السِآرَي ِانَّي ِة َم آعًن ِى .قِِال َّ
اء َو ُّ
الن َّحِاسَ :و َمِ آن َق َِأرَ:
النِو ِن ِفِي ُّ
َ
َ
َ َ َ
َ َ َ
ِ
ِ
َعَلم -جعل اسِمه ِإآليِاس وي ِ
{س ََلم عَلى آل ي ِ
َّ
َي:
ين} َف َكأََّنهَ -و َّ
َّللا أ آ
اسِ َ
اس َ
َ ٌ َ
َ َ َ آ َ َ َ ََ
آ َ
ين ثِ َّم َسِل َم َعَلِى آلِه ،أ آ
أ ِ ِِ
ان َعَلى َم آذ َه ِب ِهَ ،وعلِ َم أََّنه ِإ َذا َسَّل َم".
آ
َه ِل دينه َو َم آن َك َ
فيكةةون إليةةاس هةةو ياسةةين ،إليةةاس هةةو ياسةةين ،فةةإذا قيةةل :إلياسةةين بيةةدت اليةةاء والنةةون ،وإذا قيةةل إل

ياسين أصله ياسين ،ثم بيد عليه األل والالم.
ِ ِ
َجِلِ ِه َفهِو َد ِ
ال َّ
َّللا َعَل آيِ ِه
الن ِبِ ُّي َ -صَِّلى َّ
اخِ ٌل ِفِي َّ
" َوعلِ َم أََّنه ِإ َذا َسَّل َم َعَلى آلِه م آن أ آ
َ
السِ ََلمَِ ،ك َمِا َقِ َ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
َشَّد اآل َع َذ ِ
اب}".
ال َّ
آل ِفآر َع آو َن أ َ
َّللا َت َعاَلى{ :أ آَدخلوا َ
َو َسل َم« :-الله َّم َصل َعَلى آل أَِبي أ آَوَفى»َ ،وَق َ

أوليا.
نعم ودخوله ،ودخوله في رله دخوالً ً
ِ ِ ِ
اسِ ِ َ ِ
"ومِ ِ آن َقِ ِ أَر "ِإآلي ِ
ال:
ين" َفلآلعَل َمِ ِاء ييِِِه َغ آيِ ِر َقِ ِ آولَ .فِ َِرَوى َهِ ِارون َعِ ِ ِن آابِ ِ ِن أ َِبِ ِي ِإ آسِ ِ َح َ
َ َ
اق َقِ ِ َ
ََ
ِ
اس ِ
اهيم ي آذ َهب ِإَلى أََّنه اسم َله .وأَبو عبي َد َة ي آذ َهب ِإَلى أََّنه جم ٌَّ ،جمَّ َّ ِ
يم َعَلى
ِإآلَي ِ َ
َآ َََ
َآ َ
ين م آثل ِإ آبَر َ َ
َ
آٌ
الت آسل َ
َهل َب آي ِت ِه سلِ َم َعَل آي ِه آمَ ،وأَآن َش َد:
أََّنه َوأ آ
ِق آد ِني
َق ْدِني َق ْدِني.
َ
َ

ِ ِ
ين ".
ص ِر اْل ُخ َب ْي َب َ
"َق ْدن َي م ْن َن ْ
ين  :عب ةةد هللا ب ةةن الزبي ةةر وأخ ةةوه مص ةةعب ،ه ةةذا األص ةةل التثني ةةة ،ه ةةذا
ه ةةي جم ةةع ،والمحف ةةو اْل ُخ َب ْي َبة ة َ

ين.
المحفو في شواهد العربية ،لكنه جاء به على أنه جمع :اْل ُخ َب ْيِب َ
ِِ ِ
ين"
ص ِر اْل ُخ َب ْيِب َ
"ق ْدني م ْن َن ْ
َق ْدِني َق ْدِني.
ِ ِ
ص ِر اْل ُخ َب ْيِبي َن"
"َق ْدني م ْن َن ْ
"

َق ِدي.
َق ِدي

يعني يكفيني منها.
ان ِبمعَنى حسب .وإَِّنما ي ِريد أَبا خبيب عب َد َّ ِ
ِ
ِ
َّللا آب َن ُّ
َن
الزَب آيِ ِر َف َج َم َعِه َعَلِى أ َّ
َ َآ َآ
"يَقالَ :ق آدني َوَقدي ل َغ َت ِ َ آ َ آ َ َ َ
ان عَلِى م آذ َه ِبِ ِه َد ِ
اخِ ٌل َم َعِهَ .و َغ آيِر أ َِبِي عَب آيِ َد َة َيآر ِويِ ِِه :اآلخَب آيَبِ آي ِن َعَلِى َّ
الت آث ِنَيِ ِة ،ي ِريِِد َع آبِ َد
َمِ آن َكِ َ َ َ
َّ ِ
ِ
ِ
الرجِ ِل
الَ :فِإ َّن اآل َعَِر َب ت َسِ ِمي َقِ آوَم َّ
َّللا َوم آص َعًباَ .وَأرآَيت َعلِ َّي آب َن سَل آي َم َ
ان َي آشَرحه بأَ آك َثَر م آن َه َذاَ ،ق َ
ِ
ِباسمِ َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ َّ ِ
ال:
آ
الرجل اآل َجليِل مِآنه آمَ ،يَيقولِو َن :اآل َم َهالَبِة َعَلِى أََّنهِ آم َسِ َّم آوا كِ َّل َرجِل مِآنه آم باآلم َهلِبَ .قِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َفعَلى َه َذا "س ََلم عَلى ِإآلي ِ
اسَ .وَقِ آد َذ َكَِر ِسِ َيب َوآيه ِفِي ِك َت ِابِه َشِ آيًئا
اس َ
َ ٌ َ
َ
ين" سم َي ك ُّل َرجِل مِآنه آم ِبِإآلَيِ َ
َ
َشِعرو َن ي ِريِدو َن ِبِهِ
ِ
ِ
ِ
ِم آن َه َذاِ ،إََّل أََّنه َذ َكَر أ َّ
َن اآل َعَر َب َت آف َعل َهِ َذا َعَلِى ِج َهِة الن آسَِبةَ ،يَيقولِو َن :آاْل آ َ
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ِ ِ
يه ِإآلياس َفهو جمَّ ِإآلي ِ
ِي :وم آن َق أَر "ِإآلي ِ
َّ
اسيَ ،فح ِذ َف آت َيِاء
اس َ
َ َآ َ
ين" َفه َو َج آم ٌَّ َي آدخل ي َ
الن َس َب .اآل َم آه َدو ُّ َ َ َ َ
النسِب ِةَ ،كمِا حِ ِذ َف آت يِاء ِ
ِ
الن آسَِب ِة ِفِي َج آمِ َِّ اآلم َك َّسِ ِر ِفِي َن آحِ ِو اآل َم َهالَِبِ ِة ِفِي َج آمِ َِّ م َهَّل ِبِيَ ،كِ َذِل َك
َ
آَ
َ
َّ ِ
ِ ِ
َشِ َعرو َن َو ُّ
ين
الن َم آيِرو َن ي ِريِدو َن آاْل آ
يل اآلم َهَّلبو َنَ .وَق آد َح َكى ِس َيب َوآي ِه :آاْل آ
َشِ َع ِريِ َ
حذ َف آت في اآلم َسلمِ َفق َ
ِ
ِ
ِ
ين .قال ُّ ِ
َو ُّ
ف
اسَ ،وَل آو أََرَاد َما َقالوه َْل آَد َخ َل آاْلَلِ َ
الن َم آي ِريِ َ
الس َهآيل ُّيَ :و َه َذا ََل َيصحَُّ ،ب آل ه َي ل َغ ٌة في ِإآلَي َ
َو َّ
الَل َم َك َما َت آدخل ِفي اآلم َهاَلَب ِة".
اْل َم َهالِ َب ِة.
اإل آلي ِ
َن اآل َعَل َم ِإ َذا َج َم ََّ يَن َّكر".
ين" ِْل َّ
" ِفي اآل َم َهالَِب ِة َو آاْل آ
اس َ
ينَ ،ف َك َ
َش َع ِريِ َ
"س ََل ٌم َعَلى آِ َ
ان َيقولَ :
ُج ِم َع.
ِ
ِ
ينَ ،ب ِ آل َعَل ِى
" ِْل َّ
َن اآل َعَل ِ َم ِإ َذا ج ِم ِ ََّ يَن َّك ِر َح َّت ِى ي َع َِّر َ
ف ِب ِ آاْلَلِف َوالِ ََِّلمََِ ،ل َتق ِولَ :س ِ ََل ٌم َعَل ِى ََآي ِد َ
ِ ِ
الزي ِدين ِب آاْلَلِ ِ
ف َو َّ
ال َّ
اح َت َّج أَبو عَب آيد ِفي
الَلَ .فِإآلَياس َ -عَل آي ِه َّ
النحَّاسَ :و آ
َّ آ َ
الس ََلم -ييه َث ََلث ل َغاتَ .ق َ
ِ
ِقراء ِت ِه "س ََلم عَلى ِإآلي ِ
ورِة َسِ ََل ٌم َعَلِى
اسمه َك َما أ َّ
ِ ِفِي ُّ
اس َ
َ ٌ َ
َ
السِ َ
اس َمه ِإآلَياس ْل ََّنه َلِ آي َ
َن آ
ين" َوأََّنه آ
ََ
"آل" لِ َغيِ ِرِه ِمِن آاْلَ آن ِبيِ ِ
َّللا َعَلِ آي ِه آم َو َسَِّل َمَ ،-ف َك َمِا سِ ِمي آاْلَ آن ِبَيِاء َكِ َذا سِ ِمي هِ َوَ .و َهِ َذا
اءَ -صَِّلى َّ
َ
ِ آ
َ
َ
َ
ِ ِ
الل َغِ ِة أََّنِه ِإ َذا سَِّلم عَلِى ِ
َه ِل ُّ
آلِ ِه ِمِ آن
َصله ِْلَِبي َع آمرو َوه َو َغ آير ََل َِم ِْل ََّنا َبَّيَّنا َق آو َل أ آ
َ َ َ
اَل آحت َجاج أ آ
َجِل ِه".
أآ
ُسّلِم.

ِ
"ْل ََّنه ِإ َذا سَّلم عَلى آلِ ِه ِمن أ ِ ِ
َن اسمه "ِإآلي ِ
ين" َي آح َتِاج ِإَلِى َدلِيِل
آ آ
اسِ َ
َ َ َ
َجله َفه َو َس ََل ٌم َعَل آيهَ .واآلَق آول ِبأ َّ آ َ َ
اسِين" ِبِإسَِق ِ
ِ
ِ
ِ
اط
"سِ ََل ٌم َعَلِى َي َ آ
َو ِرَو َايِةَ ،فَقِ آد َوَقِ ََّ فِي آاْل آَمِ ِر ِإ آشِ َك ٌ
ال اآل َمِ َاوآرد ُّيَ :وَقَِأَر اآل َح َسِن َ
الَ .قِ َ
الَلمِ ،وِي ِ
ِِ
يه َو آج َه ِ
َّللا َعَل آي ِه َو َسَّل َمَ ،-قاَله آابن َعَّبِاس.
َحده َما :أََّنه آم آل م َح َّمد َ -صَّلى َّ
ان :أ َ
آاْلَلف َو َّ َ
الزي َاد ِة ِفي ي ِ
الث ِاني :أََّنهم آل ي ِ
و َّ
ينَ ،ف َعَلى َه َذا ِفي دخ ِ
ين َو آج َهِ ِ
يِد آت
َحِده َما :أََّن َهِا َِ َ
اسِ َ
اس َ
ان :أ َ
َ
ول ِ َ
آ َ
َ
ِ
ِ
ِ
لِ َت َس ِ
ال في َم آوضَّ :ط ِ
آخَر".
اء َوِفي َم آوضَّ َ
ور َس آيَن َ
اوي آاْل ِيَ ،ك َما َق َ
يعني تساوي اآلية موافقة رؤوس اآلية السابقة والالحقة.
آخر {ط ِ ِ
ِ
َهلِ ِه دوَنهَ ،وَتكِون آِ
اإل َضِا َفة ِإَل آيِ ِه
ين} َف َعَلى َه َذا َيكون َّ
الس ََلم َعَلى أ آ
ور ِسين َ
" َوِفي َم آوضَّ َ َ
َت آش ِري ًفا َله.
الثِِِ ِاني :أََّنهِِِا َد َخَلِِِ آت ِلآلجمِِِ َِّ َييكِِِون َد ِ
َّ
السِِِ ََلم َعَل آيِِِ ِه َو َعَلِِِ آي ِه آم.
اخِِِ ًَل ِفِِِي ج آمَلِِِ ِت ِه آمَ ،يَيكِِِون َّ
َ
َ
َآ
ِ
َقِال ُّ ِ
آن :آل ي ِ
ين ِفِي َم َعِ ِاني اآلقِآر ِ
السِ ََلم،-
ين آل م َح َّمِد َ -عَل آيِ ِه َّ
اسِ َ
ال َب آعِض اآلم َت َكلِمِ َ
َ
السِ َهآيل ُّيَ :قِ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال في َت آفس ِ
َن
َحد َها :أ َّ
ير {يِ} َيا م َح َّمدَ .و َه َذا اآلَق آول َي آبطل م آن وجوه َكث َيرة :أ َ
َوَن َز َع ِإَلى َق آول َم آن َق َ
ِسِِِِِِِِِ ِيا َق َة اآل َكِِِِِِِِِ ِ ََلمِ ِفِِِِِِِِِ ِي ِق َّصِِِِِِِِِ ِ ِة ِإآلي ِ
َن َتكِِِِِِِِِ ِو َن َك َمِِِِِِِِِ ِا ِهِِِِِِِِِ ِي ِفِِِِِِِِِ ِي
ين َيآلِِِِِِِِِ ِ َزم أ آ
اسِِِِِِِِِ ِ َ
َ
َ
َ
ِ ِِ ِ
َن ال َّت آسِلِيم َر ِ
اجِ ٌَّ َعَلِ آي ِه آمَ ،وََل َم آعَنِى لِآلخِرو ِج َعِ آن َم آقصِوِد
وسى َو َهِارو َنَ ،وأ َّ
يم َونوح َوم َ
َ
ق َّصة إ آبَراه َ
اآل َك ََلمِ لَِقول ِقيل ِفي ِتآل َك آاْلي ِة آاْل آخرى ،مَّ َضع ِ
ف َذلِ َك اآلَق آو ِل أ آَي ًضاَ ،فِِإ َّن {يِِ} َو{حِم} َو{الِم}
َ ََ آ
آ
َ
َ
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اء َّ ِ
طعِةٌِ ،إ َّمِا مِأآخوَذةٌ ِمِ آن أَسِم ِ
وَن آحو َذلِ َك اآلَقول ِفيهِا و ِ
َّ
َّللا َت َعِاَلى َك َمِا
احٌِدِ ،إَّن َمِا ِهِ َي حِرو ٌ
آ
ف مَق َ
َ َ
َ َ
آ َ
َ
الشع ِبيِ َِّ :
ِما ِم آن ِص َف ِ
ات اآلقآر ِ
ّلِل ِفي ك ِل ِك َتاب ِسٌِّرَ ،و ِسُِّره ِفِي
آنَ ،وإ َّ
ال آابن َعَّباسَ ،وإ َّ
ال َّ آ ُّ
ِما َك َما َق َ
َق َ
آن .وأَي ًضِ ِا َفِ ِِإ َّن رسِ ِول َّ ِ
ِ
َّللا عَليِ ِ ِه وسِ َِّلمَ -قِ ِالِ :
َّ
اآلقِ ِآر ِ
«لِ ِي َخ آم َسِ ِة
آن َفِ ِ َواتح اآلقِ ِآر ِ َ آ
َ
َ
َ
َّللا َ -صِ ِلى َّ َ آ َ َ َ
أَسماء» وَلم ي آذكر ِفيها "يِ" .وأَي ًضا َفِإ َّن "يِ" ج ِ ِ
ِ
ِ
ان
يها ِب ُّ
السكو ِن َواآل َوآ فَ ،وَل آو َكِ َ
َآ
اءت الت ََل َوة ف َ
َ آ َ آ َ
َ َ
آَ
َّللا عَلي ِ ِه وس َِّلمَ -لَق ِال" :ي ِ
َّ
آ ِ ِ
اس ِين" ِب َّ
ال َت َع ِاَلى :يوس ِف أَُّي َه ِا
َ َ
الض ِمَِ ،ك َم ِا َق ِ َ
اس ِ ًما ل َّلنب ِ ِي َ -ص ِلى َّ َ آ َ َ َ
ِ
ِ
ف "ِإآلي ِ
ين" ه َو ِإآلَياس اآل َم آذكورَ ،و َعَل آي ِه َوَقِ ََّ َّ
الت آسِلِيم.
الص ِديق َوِإ َذا َب َ
اس َ
ط َل َه َذا اآلَق آول ل َما َذ َكآرَناهَ َ ،
اسينَ ،ك َذلِ َك هِو ِفِي مصِح ِ
ِ
ِ
ِن
ف آابِ ِن َم آسِعود"َ .وإ َّ
يِ َوإ آِدَر ِ َ
آ َ
َ
ال أَبو َع آم ِرو آبن اآل َع ََلء :ه َو م آثل ِإ آد ِر َ
َوَق َ
ِ
ِ
ين" ث َّم َقال" :س ََلم عَلى ِإ آدر ِ
ين ِإَّنِه ِمِ آن ِعَب ِادَنِا
ين {ِإَّنا َك َذِل َك َن آجزِي اآلم آح ِسِن َ
اس َ
يِ َلم َن اآلمآر َسِل َ
َ َ ٌ َ
َ
ِإ آد ِر َ
ِ
ين} َتَقَّد َم" .
اآلم آك ِمن َ
ِ
صل وسلم على عبدك ورسولك.
اللهم ّ

