
 1 تعيين الذبيحالقول الفصيح في 

 

 رسالة

 
 
 القول الفصي

 
  عيين ح يف ت

 
  بيحالذ

 

يوطي  الد   للحافظ جالل    هـ 199املتوَّفى سنة  رمحه اهلل ين السُّ

 

 

ج َأحاديَثها قها خرى  اهوعلىق علي   حقى

 امراهلل العَ  عبد   بن   حممد   الم بن  السى  عبد  

 

 حقوق  الطبع  حمفوظة لكل  م سلم

 



 2 تعيين الذبيحالقول الفصيح في 

 

 .بسم الله الرحمن الرحيم

. .. نيرسلاألنبياء وامل رشف  عىل أَ  والسالم   والصالة  . العاملني  هلل رب   احلمد  

 .وبعد

لم فيها عن تعيني   ( )يوطيفهذه إحدى رسائل السُّ  بيح الذي أ مر الذى  التي تكى

ين أَ  رى يف املنام  ين أَ إ   قال يا ب نيى }ه تعاىل قول  يف . هعليه السالم بذبح   إبراهيم  

  .( )عليه رمحه اهلل وردَ  هذه الرسالة جوابًا لسؤال   وجاءت  . {كح  بَ ذ  أَ 

ه من َأدلة اذكف . بيحالذى  حديٌث مرفوٌع يف تعيني   يصحى لكن مل , لقولنيَر ما َحََضَ

 .اوردهأَ التي  األحاديث   ه يف ختريج  بيىنت  كام . وإنام الصواب  فيها الوقف  

الذي مجَع رسائَله ( احلاوي للفتاوي ) كتاب  ضمنَ  طبوعةٌ مَ  وهذه الرسالة  

 .مطبوٌع يف جملىدينوهو  .وفتاويه رمحه اهلل

__________________ 

 .للهجرة 9449/  91/  91  ضبطه وحتقيقه يف يوم األحد عرصًا كانت البداية يف  (9)

 .منها املطبوع ومنها املفقود أو املخطوط. قديمة وحديثة. أ ّلف يف هذه املسألة مؤلفاٌت كثريةٌ   (1)

 .وهي مطبوعة. سبيل االختصار ال للحرصوأذكر منها عىل 

 .ملحمد بن سعيد العاين( القول الصحيح يف تعيني الذبيح)

 . هـ  345املتوَّف . أليب بكر حممد املعافري( تبيني الذبيح يف تعيني الذبيح)ومنها 

 .خلَض شايب( قصة الذبيح بني الروايات الكتابية واإلسالمية )ومنها 

  .رمحه اهلل. لعبد احلميد الفراهي( هو الذبيح الرأي الصحيح فيمن)ومنها 
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رى خمطوطة   واحدة   سوى ن سخة   جد للرسالة  ومل أَ  رات جامعة أ م  الق   .من مصوى

  .( )سالةالر   يف ضبط  عليها بعد اهلل  اعتمدت  . وواضحةٌ  وهي جيدةٌ 

 هـ 9441/  9/  6 .بريدة. القصيم . العامر  حممد   السالم بن   وكتبه عبد  

@hotmail.com 0808 amer_ 

  

__________________ 

وهي نسخٌة تامة, واضحة  التصوير, هبا طمٌس وشطٌب عىل بعض  كلامهتا, : قال مصور املخطوطة (9)

رقىمة جد عليها ختم  وقف   .م   .انتهى هـ  9991اإلسالم فيض اهلل أفندي سنة  لشيخ   و 

بالرجوع  وذلك . وذكرت  ما هو الصواَب . وقد بيىنت أثناَء التحقيق  الفروَق بينها وبني طبعة احلاوي 

 .واهلل َأعلم  وَأحكم  . إىل املصادر  التي نقَل منها املؤل ف
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  القول

 
  الفصيح

 
  عيين يف ت

 
 بيحالذ

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

يوطي   .وبعد... هلل وسالٌم عىل عباد ه الذين اصطفى احلمد  : قال السُّ

بيح منهام. والسيد  إسامعيل, إيلى فتوى يف السيد إسحاقفقد وردت   , ؟َمن الذى

 . ؟والراجح  منه ,؟ما األَصحُّ . ؟واخلالف الوارد فيهام

بيح معروٌف مشهوٌر بني الصحابة فَمن بعدهم: فَأجبت   ولكلٍّ , اخلالف  يف الذى

َجٌج   . من القولني ح 

ا القول   مر وأَ . بأنىه إسامعيل أمى يب الطفيل يب هريرة وأَ فهو قول  عيلٍّ وابن  ع 

مهران واحلسن  البرصي وحممد  بن   ويوسف بن   والشعبي   بري وجماهد  ج   بن   وسعيد  

رظي وسعيد  بن  املسيب وأَ  والربيع بن  َأنس   يب جعفر  الباقر وأيب صالح  كعب الق 

 . وغريهم ( )حنبل العالء وأمحد بن   مرو بن  والكلبي وأيب عَ 

__________________ 

وكلٌّ . لامءشهوران للع  هذه املسألة فيها مذهبان مَ ( : 4/559) "جمموع الفتاوى"قال ابن تيمية كام يف   (9)

ونرَص أنىه إسحاق , محدوايتني عن أَ عىل يف ذلك ر  بو يَ وذكَر أَ , منهام مذكوٌر عن طائفة  من السلف  

باعًا أليب بكر عبد  العزيز بَع حممَد بَن جرير, ات  أنى : وهلذا يذكر  َأبو الفرج ابن اجلوزي. وأبو بكر اتى

ون أنىه إسحاق ه هذان, َأصحاب أمحد َينرص  , وحيكي ذلك عن مالك  نفسه. ن اتىبعهاموم, وإنام َينرص 

, أنى الصحيَح يف مذهب أمحد: وذكَر الرشيف  َأبو عيل بن أيب موسى. لكن خالفه طائفٌة من أصحابه

ويف اجلملة  , مذهب  َأيب أنىه إسامعيل: وهذا هو الذي رواه عبد  اهلل بن أمحد عن أبيه قال. أنىه إسامعيل

وهذا الذي عليه الكتاب  والسنة  , الذي جيب  القطع  به أنه إسامعيل لكنى , فالنزاع فيها مشهورٌ 

 .انتهى .وهو الذي تدلُّ عليه التوراة  التي بَأيدي  أهل  الكتاب. والدالئل  املشهورة  
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وايتني عن ابن  عباس وهو إحدى الر 
( ). 

حه مجاعٌة خ   ثنيورجى  .صوصًا غالَب امل حد 

 .يح  أنىه إسامعيلالصح: وقال أبو حاتم

 .إنىه األَظهر: وقال البيضاويُّ 

 .والتابعني فَمن بعدهم حابة  لامء الصى أنىه الصواب  عند ع  . ( )"اهلدي"ويف 

ا القول  بأنىه إ سحاق فمردوٌد بأكثَر من عرشين وجهاً : قال  . وأمى

واأل موي يف . "تفسريه"وابن  جرير يف . "املستدرك"َرَوى احلاكم  يف 

مر بن   "فوائده"َلعي يف واخل  . "مغازيه" يب أَ  من طريق إسامعيل بن  أيب كريمة عن ع 

تبي حممد   نابحي قال ( )عن أبيه عن عبد اهلل بن  سعد   اخلطايب عن الع  : عن الصُّ

عاوية  نا جملَس م  نَي إبراهيم حََض  َأهيام . فتذاكَر القوم  إسامعيَل وإسحاَق اب 

؟ فقال بعض  القوم  . بل إسحاق: هموقال بعض  . إسامعيل: الذبيح 

. وعنده َأعرايبٌّ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول  اهلل  كنىا عند". سَقط ت معىل اخلبري : فقال معاوية  

__________________ 

وايتني عنه: (91/573) "الفتح"قال ابن حجر يف  ( 9)  .انتهى. هي أشهر  الر 

عنه  واألظهر   .بيح روايتانالذ   يف تسمية    اسعبى  ابن   فعن  : (7/13) "تفسريه"كثري يف  وقال ابن   

 .انتهى. إسامعيل

دة فقد جاءت  من ط رق  . وهو كام قاال: قلت   .متعد 

ا الترصيح    وايتني . عنه أثناء بحثي كام رأيت ه .فقد جاءت  من طريقني. ه إسحاقبكون   أمى وإحدى الر 

 . فيها اختالٌف أيضاً 

 .يف ختريج  كالم  ابن  عباس  إن شاء اهلل سيأيت و

 .77وكالمه يف املجلد  األول ص . للعالمة ابن القيم رمحه اهلل. "زاد املعاد يف هذي خري العباد"أي  (1)

 . وكذا عند أيب نعيم واخللعي. وطبعة احلاوي. كذا وقع يف املخطوط   (5)

 .واهلل أعلم. األولوالصواب  . بزيادة ياء ( سعيد)ووقع عند الباقني  
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. وضاَع املال  . هلَك العيال  . ساً واملاَء عاب  , يا رسوَل اهلل خلفت  الكأَل يابساً : فقال

د عيلى ممىا َأفاَء اهلل  عليك ب  . فع  م رسول  اهلل . ني  حَ ي  يا ابَن الذى نك   ـم  ولَ  ملسو هيلع هللا ىلصفتبسى ر ي 

بيحان يا َأمريَ : فقال القوم. عليه ـالَ إنى عبَد املطلب  :املؤمنني؟ قال َمن الذى َأمَر  ـمى

ي ه
ها أن  ينحَر بعَض بن  َل َأمر  . فلامى فرَغ َأسهَم بينهم. بحفر  زمزم نذَر هلل إن  سه 

ه بنو . فخرَج السهم  عىل عبد  اهلل. وكانوا عرشةً  فَأراد أن  ينحَره فمنََعه َأخوال 

د  ابنََك . ارض  ربىك: وقالوا, خمزوم , حدٌ هذا وا: قال معاوية. ففَداه بامئة  ناقة  . واف 

 . ( )"واآلخر  إسامعيل

__________________ 

 "فوائده"واخللعي يف ( 91/317) "تفسريه"والطربي يف ( 4756) "املستدرك"أخرجه احلاكم يف   (9)

( 36/177) "تاريخ دمشق"وابن  عساكر يف ( 6767) "معرفة الصحابة"وأبو نعيم يف ( 11)

 . ل بهمن ط رق عن إسامعي( 7/53) "تفسري ابن  كثري"كام يف  "املغازي"واأل موي يف 

ه    .عند األ موي "عن َأبيه"وسقَط قول 

ه واه  : "تعليقه عىل املستدرك"قال الذهبيُّ يف و. وسكَت عنه احلاكم   .إسناد 

 .هذا حديٌث غريٌب جداً : "تفسريه"وقال احلافظ ابن كثري يف  

 .وهو كام قاال: قلت 

مشقي الكاتب   . عبد  اهلل بن  سعد  بن  فروة البََجيل موالهم الد 

 . ال َأعرفه: قال د حيم 

 .جمهوٌل : وقال أبو حاتم 

طىء: وقال. "الثقات"وذكره ابن  حبان يف    . ُي 

ام: وقال الساجيُّ   فه أهل  الشى  (.3/153) "هتذيب التهذيب". ضعى

 .الرحيم عبد   والده اسم  . اخلطايب  أيب حممد   مر بن  وع   

 (.الرحيم اخلطايب  مر بن عبد  ع  ) عساكر  عيم وابن  وأيب ن   عند الطربي   فقد وقعَ  

 (.عمر ) اثبات  والصواب  (. ايب الرحيم اخلطى  عن عبد  ) ووقع يف مطبوع املستدرك  

 . عن عمر بن  عبد  الرمحن القريش : وفيه . وذكر ابن  كثري إسناَد األموي 
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عَرف  ويف إسناد ه مَ . هذا حديٌث غريٌب  ه ن ال ي   . حال 

 يب عاصم  بن  سلمة عن أَ  محاد   من طريق   "سندهم  "ى اإلمام  َأمحد  يف وَروَ 

ـالَ  ": عباس  قال يب الطُّفيل عن ابن  نوي عن أَ الغَ  َر إبراهيم  باملناسك  عرَض  ـمى
أ م 

َعى ثمى ذهَب به جربيل  إىل مجرة  , فسابَقه فَسَبَقه إبراهيم  . له الشيطان  عند املس 

ثمى عرَض له عند , فَرَماه بسبع  حصيات  حتىى ذهَب . فعرَض له الشيطان. العقبة  

سطى فرمَ   الو 
رة  عىل إسامعيل قميٌص و. بنيمى تلىه للجَ وثَ , اه بسبع  حَصَيات  اجلَم 

ه: فقال له. َأبيض   نني فيه غري  نَني فيه. يا َأبت  ليس يل ثوٌب ت كف  ه حت ى ت كف  َلع  . فاخ 

َلَعهـفعالَ  ن خلفه. جه لَيخ  قَت الرُّ  ن  يا إبراهيم  أَ . فن ودي م   احلديث   -ؤيا قد صدى

 .( )"ه يف املناسكبطول  

__________________ 
 .انتهى. كذا كتبت ه من نسخة  َمغلوطة: ثم قال ابن كثري  

مر هذا مل أجد  له ترمجة : قلت   . وع 

 .ال ي عرف حالهمن ه يف إسناد  : بقوله  لعلىه هو الذي َأشار إليه السيوطيُّ  

ا و   تبيأمى بيف: الع  تبيهو ع  تبة بن  أيب سفيان د اهلل بن حممد الع  ح به . من ولد ع   .وغريه الطربيُّ كام رصى

اً ( عبد اهلل ) ووقع عند احلاكم    .مكربى

سيلة هو عبد   :نابحيوالصُّ    . الرمحن بن ع 

 . له هبذا اللفظ صَل ال أَ  "أنا ابن  الذبيحني"لفظ  :تنبيه 

 اف, قال الزيلعيُّ كذا يف الكشى ( أنا ابن  الذبيَحني   (: )9/911) "كشف اخلفاء"قال العجلوينُّ يف  

 .انتهى .ه هبذا اللفظمل نجد  : "ختريج أحاديثه"وابن  حجر يف 

يج بن النعامن ويونس( 1777) "مسنده"أخرجه أمحد يف   (9)  "السنن الكربى"والبيهقي يف , عن ُس 

من طريق ابن  ( 6/197) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 5119) "شعب اإليامن"ويف ( 1/49)

 أيب عبد الرمحن التيمي  العييش  البرصي
 "الكبري"والطرباين يف , عائشة عبيد  اهلل بن  حممد 

 بن   املنهال كلهم عن محاد   اج بن  من طريق حجى ( 19/73) "تفسريه"والطربي يف ( 97/163)
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  ثمى رواه َأمحد  من طريق محىاد  
 
بري عن ابن   عن عطاء  بن  ج 

بن  السائب  عن سعيد 

  .( )"إسحاق"ه قال نى إالى أَ فذكره . عباس

إلبراهيم  ام وقعت  إنى  ألنى أ موَر املناسك  , ول  َأصحُّ واألَ  :قال ابن  كثري

 .( )وإسامعيل

سافع  عن صفية بنت   ه م 
وَرَوى َأمحد  َأيضًا عن سفيان عن منصور  عن خال 

__________________ 
 .سلمة به

قه ابن  معني. وَأبو عاصم  الغنوي. رجاله ثقاٌت . ه صحيٌح وإسناد     . وثى

 (.91/931)التهذيب . ال َأعرف ه, وال َأعرف  روى عنه غرَي محاد  بن  سلمة: وقال أبو حاتم 

 "تاريخ دمشق"وابن  عساكر يف ( 4/933) "املختارة"والضياء يف ( 1741)أخرجه اإلمام أمحد  (9)

يج بن  ( 99/436) "الكبري"والطرباين يف , من طريق يونس( 6/176) النعامن  من طريق ُس 

 .كالمها عن محاد بن  سلمة به

 .انتهى. وقد اختلطَ . بوفيه عطاء بن  السائ. رواه أمحد( : 5/513) "املجمع"قال اهليثمي يف  

مره األئمة عىل اختالطه نصى لكن , وعطاء ثقة: قلت   . يف آخر ع 

 .؟م بعدهسلمة قبل االختالط أَ  بن   منه محاد   هل سمعَ . لكن اختلفوا 

  :عىل ثالثة أقول 

 . الطأنه سمع منه قبل االخت. كام حكاه عنهم العراقي  .اجلمهور :القول األول 

 . سمع منه بعد االختالط :وقيل 

 .هوبعداالختالط سمع منه قبل  :وقيل 

ال  ي قبل ما مل وعىل مجيع األقول   نكَ . فُي   يوطيُّ ه السُّ كام نقلَ . مما خالَف فيه وهذا احلديث  . ر  ويأيت بام ي 

 . رمحه اهلل كثري   عن ابن  

ت علةٌ   تملةإسناديٌة  وثمى م . كثر  فإنى َمن رواه عن محاد  عن َأيب عاصم  الغنوي أَ  ,حم  ح  قوهل  ويرتجى

 .واهلل أعلم. وعدم  سلوك  اجلادة. باألَكثرية

ٌة قويٌة يف أنى الذبيَح . ةكانت بمكى  الذبيح   كون قصة  (: 91/571) "الفتح"قال ابن حجر يف   (1) جى ح 

 .واهلل أعلم. مل يكونا بمكة وإسحاَق  ألنى سارةَ , إسامعيل  
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نا: شيبة قالت َة َأهل  دار  ليم ولىدت  عامى ت ني امرأٌة من بني س  رَبَ َأرسَل رسول  ". َأخ 

ثامنَأهنا سأَ : رةً مَ  وقالت  . إىل عثامن بن  طلحة ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   ملسو هيلع هللا ىلصدعاَك النبيُّ  ـمَ ل  . لت  ع 

يَن الكبش  حني دخلت  البيَت فنسيت  أن  آمرَك أن  إين كنت  رأَ  :قال: قال يت  َقر 

َرمها م  ا. خت  مه  ر   . ( )"صل نيامل   شغل  يشٌء يَ  يف البيت   نبغي أن  يكونَ يَ  فإنه ال. فَخم 

__________________ 

وابن ( 1757)وأبو داود ( 1735) "املصنف"وعبد الرزاق يف ( 96657,15119)أخرجه أمحد   (9)

 "أخبار مكة"واألزرقي يف ( 373) "مسنده"ميدي يف واحل  ( 793) "مسنده"أيب شيبة يف 

 "تاريخ دمشق"عساكر يف  وابن  ( 699) "اآلحاد واملثاين"أيب عاصم يف  وابن  ( 9/115)

( 1/133) "معجم الصحابة"وابن  قانع يف ( 1/61) "املعجم الكبري"والطرباين يف ( 37/534)

يينة عن منصور  بن  عبد  الرمحن احلََجبي به  .من ط رق عن سفيان بن  ع 

َي به إسامعيل بن  : قال عثامن"  زاد األزرقيُّ  
 ."المإبراهيم عليهام الس وهو الكبش  الذي ف د 

َي به ابن   هو قرن  الكبش  : فقلت  لسفيان: قال صامت  بن  معاذ"وزاد ابن  عساكر  
الذي ف د 

 ."نعم: قال .إبراهيم؟

قا يف البيت   مل يزل قرنا الكبش  : قال سفيان"وزاد أمحد   , فاحرَتَ  ."حتىى احرتَق البيت 

ه ثقات: قلت   . ورجال 

 .ثقٌة َروى له مسلمٌ . بيالَعب دري احلَجَ هو ابن  عبد اهلل بن شيبة : مسافع 

 . وصفيىة بنت  شيبة بن  عثامن بن  طلحة احلَجبي 

ؤية هلا, فقد ثبَت (: 3/195) "اإلصابة"قال ابن  حجر يف   ها, وَأبعَد َمن قال ال ر 
حبت  تَلٌف يف ص  خم 

 بنت   عن صفيةَ  سلمم   بن   احلسن   أبان  بن  صالح بن  قال : حديث ها يف صحيح  الب خاري َتعليقًا, قال

بيد اهللى عن ع   الزبري جعفر بن   وأخرج ابن  مندة من طريق حممد بن  . ملسو هيلع هللا ىلص سمعت  النبيى : شيبة, قالت  

حني دخَل  ملسو هيلع هللا ىلص أنرر إىل رسول  اهلل واهللى لكأين  : عن صفية بنت شيبة, قالت عبد اهللى بن أيب ثور بن  

 .انتهى. ملسو هيلع هللا ىلص سلمة َأزواج  النبي   حبيبة, وأم   م  , وأ  وروت  َأيضًا عن عائشة. احلديث... الكعبة

ا املرأة التي من بني س    ا صحابيةٌ . ليموأمى  . فالراهر أهنى

 .سمعت  األسلمية. ووقع عند أيب داود 

 قال ابن  (: 93/553) "بتكرة من َأطراف العرشةرة بالفوائد  امل  إحتاف املهَ "قال ابن حجر يف  
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ستقلٌّ عىل أنى الذى : كثري قال ابن   فإنى ق ريشًا َتوارثوا . إسامعيل بيَح هذا دليٌل م 

 .( )خلفًا عن سلف   .الذي فَدى به إبراهيم َقريَن الكبش  

 .( )يف الكعبة ي الكبش  ـَقرنَ قد رأيت  : عبيُّ وقال الشى 

__________________ 
ثامن بن طلحة: عساكر  .انتهى. هي أ مُّ ع 

لميىة: "التقريب"وقال يف   ليم عن عثامن بن  . صفية  بنت  َشيبة عن األَسلميىة َأو السُّ امرأٌة من بني س 

يَن الكبش ال ت عرف  .انتهى. طلحة يف ختمري َقر 

 .انتهى. عىل اسمها واألَسلمية املذكورة مل َأق ف  (: 1/919) "نيل األوطار"وقال الشوكاين يف  

ة ابن  : قلت   "مسنده"وكذا أمحد يف ( 53/539) "تاريخ دمشق"ما َأخرجه هو يف  عساكر   وحجى

من طريق ( 6/199) "التاريخ الكبري"والبخاري يف ( 13/13) "الكبري"والطرباين يف ( 96656)

ثامن ا ه عن أم  ع  فيان, وهي أمُّ بني شيبة حممد بن عبد الرمحن عن منصور بن  عبد الرمحن عن أ م   س 
بنة 

 النبيى : األَكابر ـ قال حممد بن عبد الرمحن
دعا بشيبة ففتح, فلامى دخَل  ملسو هيلع هللا ىلص, أنى النبيى ملسو هيلع هللا ىلصوقد بايعت 

, إذا رسول  رسول  اهلل  , فأتاه فقال ملسو هيلع هللا ىلص البيَت ورجَع, وفرَغ ورجَع شيبة  إين رأيت  يف : أن  َأجب 

 قرنًا فغي به, قال منصور
ثَ  :البيت  يني عبد  اهلل بن  فحدى سافع عن أ م  فيان, أنى ع   م  عن أ   م   س 

 ثامن بنت 

لهي امل صل نيفإنه ال يَ  ": قال له يف احلديث  ملسو هيلع هللا ىلص النبيى   ."نبغي أن  يكون يف البيت  يشٌء ي 

 . هذا إسناٌد منكرلكن  

 . وهو ضعيٌف . خو منصورأَ وهو عبد الرمحن  حممد بن   

: وقال الدارقطني. ضعيٌف َيرسق  احلديث: عدي قال ابن  و .واملحفوظ  األول  . إسناد هوقد خلَط يف 

 .فلم يذكر فيه جرحاً  "التاريخ"وذكره البخاريُّ يف . مرتوك

 (.1/113)هتذيب التهذيب . "الثقات"حبان يف  وذكره ابن   

من [ أي التي تدلُّ عىل وجود   قرن  الكبش ] وهذه اآلثار ( : 91/573) "الفتح"قال ابن حجر يف   ( 9)

 .انتهى. َأقوى احل جج ملن قال إنى الذبيَح إسامعيل  

 .عبيمن طريق إُسائيل عن جابر  عن الشى ( 19/34) "تفسريه"أخرجه الطربي يف (  1)

 .هو ابن يزيد اجل عفي: وجابر 

فه اجلمهور  (: 9/35) "سنيطبقات املدل  "حجر يف  قال ابن    وَوَصَفه الثوريُّ والعجيلُّ وابن  . ضعى
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نا ابن  وهب َأخربين َعمروأَ  ثنا يونس  : جرير وقال ابن  
 قيس عن عطاء بن   بن   ( )

 اليهود  أنىه إسحاق  . ى إسامعيلامل فدَ ": قال عن ابن  عباس   يب رباح  أَ 
. وزعمت 

 . ( )"وكذبت  اليهود

__________________ 
 .انتهى .سعد  بالتدليس

ثني حممد  بن  املثنى, قال( 19/34)خرج الطربيُّ َأيضًا وأَ   ثنا داود  عن : ثنا عبد  األعىل, قال: حدى

نَاه  }"أنه قال يف هذه اآلية . عامر   ب ح  َعر يم  َوَفَدي 
نا الكبش : هو إسامعيل, قال: قال {ب ذ  وكان َقر 

 ."َمن وَطني  بالكعبة

ه كلُّهم ثقاٌت   ه صحيٌح رجال   . وإسناد 

شرييُّ موالهم: داود  امي باملهملة. هو ابن  َأيب هند الق   .وعبد  األعىل هو ابن  عبد  األعىل البرصي السى

 . وطبعة احلاوي. كذا وقع املخطوط ( 9)

جه   مر ) ووقع عند من خرى  .كام سيأيت. بضم  العني( ع 

 "املستدرك"واحلاكم يف ( 9/933) "تارُيه"ويف ( 19/35) "تفسريه"أخرجه الطربي يف  (1)

مر بن قيس به( 5116)  .عن بحر بن  نرص  كالمها عن عبد اهلل بن  وهب  عن ع 

مر بن قيس املكي  ه ثقاٌت سوى ع  فه اجلامعة. ف بسندلأبو جعفر املعرو .ورجال   .ضعى

 .انتهى. َأحاديث ه َبواطيل. مرتوٌك ليس َيسوى حديث ه شيئًا مل يكن حديث ه بصحيح  : قال أمحد 

جه: قلت  مر". كذا وقع عند من خرى  .بضم  العني "ع 

 . بزيادة واو   "َعمرو"وتفسري ابن كثري . وطبعة  احلاوي. ووقَع يف املخطوط 

. وَيرويان عن عطاء. وكالمها َيروي عنه ابن  وهب. ثقةٌ  وهو. قيس امل الئيوعليه فهو َعمرو بن   

 .واهلل َأعلم  

 والشعبي  ( 5379,5177) "املستدرك"واحلاكم  يف ( 19/35)وقد َروى الطربيُّ  
من طريق جماهد 

م اليهود. "هو إسامعيل {وفديناه بذبح  عريم}: عن ابن  عباس  أنه قال  .دون َزع 

بري ويوسف بن  مهران وَأيب الطفيل كلهم ( 91/35)يضًا الطربي وَأخرجه أ  من رواية سعيد بن  ج 

 .أنى الذبيح هو إسامعيل, عن ابن  عبىاس

الً . وابن كثري حجر كام قال ابن  . اسعبى  وايتني عن ابن  الر   شهر  وهو أَ   م عند أمحَد مطوى  .وقد تقدى



 12 تعيين الذبيحالقول الفصيح في 

مر بَن , ذكَر حممد  بن  كعب: وقال ابن إسحاق عبد العزيز َأرسَل إىل رجل  أنى ع 

هفأَ . كان هيودياً  َن إسالم  لامئهم, سلَم وحس  ن ع 
نَي إبراهيم . فسَأَله. وكان م  أيُّ اب 

َر بذبحه؟ فقال ولكنىهم , لتعلم  بذلك وإنى هيودَ . واهلل يا َأمرَي املؤمنني. إسامعيل: أ م 

ونكم معرَش العرب حَيسد 
( ). 

َد وإلبراهيم ستٌّ وثامنون سنةراة أَ نصى يف التو: كثري وقال ابن  
ل  . نى إسامعيل و 

ل َد إسحاق أن  يذبَح ابنَه  إبراهيمَ  وعندهم أنى اهللَ َأمرَ . وله تسٌع وتسعون. وو 

ره  ويف ن سخة   -ه وحيدَ  ف وا (. إسحاق)دًا َس بًا وَح ذ  وا ههنا كَ م  حَ فَأق   -ب ك  وحرى

ه ة, وهذا حتريٌف . ( )وحيَدك بمعنى الذي ليس عندك غري  فإنى إسامعيَل كان بمكى

ه. وتأويٌل باطٌل  قال وحيٌد إالى ملن ليس له غري  وَأيضًا فإنى َأوَل ولد  له , فإنه ال ي 

__________________ 
 .أنى الذبيَح إسحاق, عن ابن  عباس وسيأيت إن شاء اهلل يف آخر البحث من روى 

ثنا حممد بن  محيد الرازي, قال( 19/33) "تفسريه"أخرجه ابن جرير الطربي يف  (9) ثنا سلمة بن : حدى

وة األسلمي  ثني حممد بن  إسحاق عن ب  : الفضل قال فيان بن  َفر  عن حممد بن  كعب   ريدة بن  س 

ن َأمر  اهلل فيه, والفضل  كم معرَش العرب عىلود  حَس "ومتامه  .فذكره أن  يكون َأباكم الذي كان م 

ه ملا أ   وَيزعمون أنىه إسحاق, ألنى إسحاق َأبوهم, . به, فهم جَيحدون ذلك رَ م  الذي ذَكَره اهلل  منه لصرب 

طيعًا لرب     ."هفاهلل َأعلم  أهيام كان, كلٌّ قد كان طاهرًا طيبًا م 

 . فيه بريدة بن  سفيان . ه ضعيفوإسناد   

 . ليس بالقوي  يف احلديث: وقال النسائيُّ . فيه نررٌ : قال البخاريُّ  

ًا غرَي مقنع: وقال اجلوزجاين   .َمغموٌص عليه يف دينه. ردئ املذهب جدى

 .مرتوك: وقال الدارقطني 

ئ َل َأمحد  عن حديث ه: قييلوقال الع     (.9/571)التهذيب . بليىةٌ : فقال. س 

 .أي وقت الرؤيا وتنفيذ ما أمره اهلل به (1)

 (4/559)انرر الفتاوى . وكذا جزَم ابن  تيمية شيخ  ابن  كثري بأنه من حتريف أهل  الكتاب 
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ٌة ما ليست ملن بعدَ  ه أَ . ن األوالده م  َمعزى  واالختبار   بلغ  فاألَمر  بذبح 
 
, يف االبتالء

افىات .{ناه بإسحاقوبرشى } : قال بعد ذلكعاىَل وألنى اهلل تَ  فدلى  [991آيه ]الصى

هعىل أنى املأ   ه غري 
ناها بإسحاَق } :وقال. موَر بذبح   إسحاق  فبرشى

 
ن وراء وم 

ى يعقوب [79هود آية ]{يعقوب ولد  له ولٌد ي سمى . ( )وذلك ال ُيتلف  , أي  ي 

ؤمَر بذبح    .هفامتنع أن  ي 

ة   فإنىام َأخَذه عن. وَمن قال إنه إسحاق: قال جى وليس فيه  ,أهل  الكتاب بال ح 

 . وال سنةٌ . كتاٌب 

لنا به عىل الرأس  والعني  : قال وهو ما . وقد ورَد يف ذلك حديٌث لو ثبَت لق 

 دينار عن عيل  بن   َرواه ابن  
باب عن احلسن  بن   بن  ح 

ريب  عن زيد  جرير  عن َأيب ك 

دعان عن احلسن  عن األحنف    بن  ج 
عن  لب  املطى  العباس  بن  عبد   بن  قيس  عن زيد 

نكر  . دينار مرتوكٌ  بن   واحلسن  . ( )"إسحاق   بيح  الذى ": قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي   ه م  وشيخ 

بن  سلمة  سلم بن  إبراهيم عن محاد  عن أبيه عن م   وقد رواه ابن  أيب حاتم  . احلديث

عن عيل  بن  زيد به َمرفوعاً 
ضالة عن احلسن  عن , ثمى رواه عن مبارك  بن  فَ ( )

__________________ 

 . ومها بمعنى. بتقديم التاء. "ال يتخلىف"ووقع يف احلاوي . كذا يف املخطوط (9)

ل َف فيهووعد  اهلل  (: 4/554) "التفسري"وعبارة ابن  كثري يف    .انتهى. حقُّ ال خ 

 .هبذا اإلسناد( 19/37) "تفسريه"أخرجه الطربي يف  (1)

مبارٌك عن احلسن  عن األحنف عن : قلت  ليحيى بن  َمعني(: 9/436) "سؤالته"قال ابن  اجل نيد يف  

نف  , ح, ومحاد بن  سلمة عن عيل بن  زيد  عن احلسن  عن األح"الذبيح  إ سحاق": قال: العباس, قال

ام َأصحُّ عندك؟ قال: , قلت  ليحيى"الذبيح إسحاق": قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي   بايل َأهيام كان, كأنىه : َأهيُّ ال ت 

فهام مجيعاً   .انتهى. ما َأقرَبه منه: مبارٌك مثل  عيل  بن  زيد؟ قال: قلت  ليحيى. ضعى

 املفقودولعلىه يف اجل  . من هذا الوجه   أره يف تفسري  ابن  َأيب حاتم  مل (5)
 
 .زء
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 . انتهى. وهذا َأشبه وَأصحُّ . ( )حنف  عن العباس  قوَلهاألَ 

__________________ 
م   .وظاهر كالم ابن كثري أنه بنفس اإلسناد املتقد 

من رواية حييى بن  َأيب طالب  ثنا زيد  بن  احلباب عن ( 4779) "املستدرك"وقد أخرجه احلاكم يف  

 إنى إسحاَق جادَ : رب إسحاق قال: يا رب, َأسمع  الناَس يقولون: قال نبيُّ اهلل داود"محاد به بلفظ 

 ."يل بنفسه

دعان. هذا حديٌث صحيٌح : قال احلاكم  د به. رواه الناٌس عن عيل  بن  زيد بن ج    .انتهى. تفرى

هم. عيلُّ بن زيد  : قلت    فه أمحد  وابن  َمعني والنسائيُّ وغري   .ضعى

 . ليس بقويٍّ : وقال َأبو زرعة  

تجُّ به. ليس بقويٍّ ي كتب  حديث ه: وقال أبو حاتم  وكان . وهو َأحبُّ إيلى من يزيد بن  زياد .وال حي 

 .انتهى. وكان يتشيىع  . ََضيراً 

ثنا اليوم باحلديث: ويف رواية. وكان يقلب  األحاديث. ثنا عيلُّ بن  زيد: وقال محاد بن زيد  د  . كان حي 

نا غدًا فكأنىه ليس ذلك ث  د   (.7/134)التهذيب . ثمى حي 

 .فه اجلمهورضعى : "املجمع"وقال اهليثمي يف  

ه فقد اضطرَب يف إسناد ه: قلت  إسامعيل عن  عن موسى بن   يب حاتم  أَ  وقد رواه ابن  . ومع ضعف 

 .كام سيأيت قريباً . ومل يذكر العباس. محاد  

 "تفسريه"والثعلبي يف , من طريق احلكم  بن  َيامن( 19/71) "تفسريه"وأخرجه ابن جرير يف   (9)

والواحديُّ ( 576) "الغالنيات"وأبو بكر الشافعي يف , من طريق موسى بن  إسامعيل( 3/937)

م يف , من طريق شيبان( 5/311) "تفسريه"يف  من طريق محاد  ( 1/351) "تفسريه"وحييى بن  سالى

تيبة( 9/53) "املعارف"وابن  قتيبة يف , َسلمة بن   وأبو القاسم عبد  الرمحن بن , من طريق سل م  بن  ق 

من طريق آدم بن  َأيب إياس كلهم عن مبارك  موقوفًا عىل ( 9/361) "تفسريه"احلسن اهلمذاين يف 

ب ح  َعر يم  }العباس 
نَاه  ب ذ   .هَو إ سَحاق  : َقاَل [ 977: الصافات] {َوَفَدي 

ثنا مبارك به موقوفاً ( 5937) "مسنده"ورواه عيلُّ بن  اجلعد يف    .حدى

تلف فيه كثرياً : قلت   بارٌك خم  فه ابن  معني مرة. م  فه النسائي وغريه. ووثىقه مرة. ضعى ووثىقه . وضعى

ان ثنا فهو ثقةٌ . ي دل س كثرياً : وقال أبو زرعة وأبو داود. عفى  . فإذا قال حدى

ي:  "التقريب"جر يف قال ابن ح   .صدوٌق ي دل س  وي سو 
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سنده"فَرواه البزار  يف . َعه مبارٌك مرةً قد رفَ : قلت   عن َمعمر  بن  سهل   "م 

سلم  بن  إبراهيم عن مبارك  عن احلسن  عن األَحنف  عن العباس  األَهوازي  عن م  

 .( )"الذبيح  إسحاق": قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  

 . وله شواهدٌ 

ها ريب  عن أً  ار  ه البزى ما َأخرَج  :َأحد  يب سعيد  عن بن  احل باب عن أَ  عن زيد   يب ك 

: قال داود": قال ملسو هيلع هللا ىلصحنف  عن العباس  عن النبي  عيل  بن  زيد  عن احلسن  عن األَ 

ا إبراهيم  : قال. َأسَأل ك بحق  آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب فأ لق ي يف النار  أمى

ا إسحاق فبذَل نفَسه للذبح  , َتنَل ك ـم  لَ  وتلك بليةٌ  .فصرَب من َأجيل ن  وَأمى فصرَب م 

__________________ 
ح احلافظ ابن  كثري روايَته املوقوفَة عىل رواية  عيل بن . وهو َأوثق من عيل  بن  زيد : قلت  ولذا رجى

فلم َأره إالى . ودلىسه. إالى أنه من املحتمل أن  يكون املبارك  رواه عن عيل  بن زيد عن احلسن. زيد

عنعناً   .أعلم واهلل. م 

وي عن مبارك  مرفوعاً    .وانرر ما بعده.  ور 

مر احلريب يف ( 9573) "مسنده"أخرجه البزار يف   (9)  "الفوائد املنتقاة عن الشيوخ العوايل "وعيلُّ بن  ع 

من رواية عبد  الصمد بن  عبد  الوارث ( 9/941) "التبرصة"اجلوزي يف  ومن طريقه ابن  ( 957)

 .كالمها عن املبارك به

وهذا احلديث  قد رواه مجاعٌة عن املبارك بن  ف ضالة عن احلسن  عن األَحنف  عن العباس  : قال البزار 

 .انتهى. موقوفاً 

ر  َمن رواه موقوفاً : قلت  ك 
م قبله ذ   .وتقدى

فه اجلمهور  . الةرواه البزار, وفيه مبارك بن فض(: 3/171) "املجمع"قال اهليثمي يف    هـا. وقد ضعى

ئ ل  وي عن احلسن  عن أيب هريرة عن ( 3/137) "العلل"احلافظ  الدارقطني يف  وس   ر 
عن حديث 

 . "الذبيح إسحاق": قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

وي عن مقاتل بن  سليامن عن عبد  الكريم عن احلسن  عن أيب , اخت ل َف فيه عن احلسن  : فقال  فر 

ريرة عن النبي    .انتهى. س  بن  عبد  املطلب قوله, واملحفوظ  عن األحنف  بن  قيس  عن العباملسو هيلع هللا ىلصه 
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ا يعقوب  , َتنَل ك ـم  ليٌة لَ وتلك بَ . َأجيل  ـم  لَ يٌة ل  وتلك بَ . فغاَب يوسف  عنه وأمى

 .( )"َتنَل َك 

__________________ 

وابن  عديٍّ يف ( 6/111) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 9577) "مسنده"أخرجه البزار يف   (9)

( 577) "الغالنيات"وأبو بكر الشافعي يف ( 9735) "الكنى"والدواليب يف ( 1/111) "الكامل"

 .من ط رق عن زيد بن حباب عن احلسن بن دينار به

أيب شيبة يف  وابن  , من رواية موسى بن  إسامعيل( 91794) "تفسريه"أيب حاتم يف  ابن  وأخرجه  

 . عن عفان كالمها عن محىاد عن عيل  بن زيد  عن احلسن  عن األحنف  ( 5931) "املصنف"

 .ومل يذكر العباس 

أنه , معن داود عليه السال عن األحنف   :فقال, عن عفان( 59314)وأخرجه ابن أيب شيبة أيضًا  

  .فذكره: قال

ه ضعيٌف  يوطي. وإسناد    .كام بيىنه السُّ

رَوى عن العباس  عن النبي   وهذا احلديث  : قال البزار  ه ي  عن  إالى من حديث  أيب سعيد ملسو هيلع هللا ىلصال نعَلم 

يف احلديث, وقد َروى هذا  هو احلسن بن  دينار, وهو ليس بالقوي  . عيل بن زيد, وأبو سعيد هذا

رساًل, ومل  ملسو هيلع هللا ىلصبن  قيس  عن النبي   احلديَث محاد  بن  سلمة عن عيل  بن  زيد  عن احلسن  عن األحنف   م 

ل عن الع ه, وأنى عَ ه رفَ  أنى لنبني   -لني احلديث  كان احلسن   وإن   -باس, وإنام ذكرنا هذا احلديث يق 

  .انتهى. سلمةاحلديَث له َأصٌل من حديث  محاد  بن  

دعان: قلت   عيل  بن ج 
م . وهو ضعيٌف . مدار  احلديث  عىل زيد  بن  نقل  كالم  َأهل  قريبًا وقد تقدى

 . اجلرح  فيه

 .واملحفوظ  أنىه املبارك عن احلسن  عن األحنف  عن العباس  موقوفاً 

هم عن محىاد   م َأيضاً . عن األحنف  عن العباس. وقد رواه بعض   .كام تقدى

 .ظاهره أنىه َيرى أنى األَحنَف تابعيٌّ . م رسالً  ملسو هيلع هللا ىلصعن األحنف بن  قيس عن النبي  : وقول  البزار 

ه الّضحاك عىل املشهور (:9/551) "اإلصابة"قال ابن حجر يف   : صخر, وقيل: وقيل. واسم 

, ومل ملسو هيلع هللا ىلصَأدرَك النبيى . وهو مشهور به. به, ولقبه األحنف "الثقات"وجزم ابن  حّبان يف . احلارث  

  ."إنه دعا له: وقيل. جيتمع به
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م. هو احلسن  بن  دينار ضعيٌف : وأبو سعيد  .كام تقدى

ناجية  عبد  اهلل بن  حممد بن   من طريق   "مسند الفردوس"خرَج الديلميُّ يف وأَ 

ائي  شعن حممد  بن  حرب  النى
عن عطية  عن األعمش   ( )عن عبد  املؤمن بن  عباد   ( )

: فقال. سأَل ربىه مسألةً  إنى داودَ " :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول  اهلل : اخل دري  قال عن أيب سعيد  

إليه َأين ابتليت  إبراهيم بالنار  فَأوَحى اهلل . ني مثَل إبراهيم وإسحاَق ويعقوَب ل  اجعَ 

__________________ 
ثنا محاد بن  سلمة عن عيل  بن  : قال ابن  أيب عاصم ثنا حجاٌج حدى زيد  عن  حدثنا حممد بن  املثنى حدى

ثامن إذ َأخذ رجٌل من بني ليث  ": احلسن  عن األحنف  بن  قيس, قال بينام َأنا َأطوف  بالبيت يف زمن  ع 

إىل قومك, فجعلت  ملسو هيلع هللا ىلصأتذكر إذ بعثني رسول  اهلل : بىل, قال: َأاَل أبرّشك؟ قلت  : فقال. بيدي

خري, وتأمر به, وإنه ليدعو إىل إنك لتدعونا إىل : َأعرض  عليهم اإلسالم, وَأدعوهم إليه, فقلت أنت

فام يشء من عميل : فكان األحنف يقول«  اللىهّم اغفر لألحنف»: فقال ملسو هيلع هللا ىلصاخلري, فبلغ ذلك النبّي 

وأخرج أمحد يف . تفرد به عيل بن زيد, وفيه ضعف. "ملسو هيلع هللا ىلصيعني دعوة النبي  -أرجى عندي من ذلك

دعا له,  ملسو هيلع هللا ىلصأنى النبيى , األحنَف بَن قيس أنى رجلني بلىغا": , من طريق جرب بن  حبيب«الّزهد»كتاب 

ه املثل. "فسجدَ  وذكره ابن  سعد يف . األحنف  سيد  أهل  البرصة: وقال له عمر  . وكان ي َضب بحلم 

وكان ممن اعتزَل وقعَة . كان ثقًة مأمونًا قليَل احلديث: من تابعي أهل  البرصة, وقال "الطبقة األوىل"

 مع معاوية, ثمى  , ثمى مع عيلٍّ  ثامن, ثمى ع   مر, ثمى ه قصٌص يطول  ذكرها مع ع  ول. اجلمل, ثمى شهَد صف ني

بري سنَة سبع  وست  مَ  ى مصعٌب يف ني, ومَش ع من بعده إىل أن  ماَت بالبرصة زمَن والية مصعب  بن  الزُّ

 .انتهى بتجوز. ذهَب اليوم احلزم  والّرأي: جنازته, وقال مصعٌب يوَم موته

كام يف . والصواب  أنىه بالشني امل عجمة. وهو خطأ. بالسني املهملة( النسائي ) وقع يف مطبوع احلاوي   (9)

 .وهو من شيوخ الب خاري. املخطوط

هذه النسبة بالنون والشني املفتوحة املنقوطة : النشائي(: 3/431) "معاين يف األنسابقال السى  

. يشء ي ستخرج من احلنطة, ت قرص به الثياب وتطرا: النشاستجومهز األلف إىل عمل النىشا, وهو 

ن َأهل  : واملشهور  هبذه النسبة َأبو عبد اهلل حممد بن حرب النشائي, وقيل له النشاستجي َأيضًا, م 

 .انتهى. واسط  شيٌخ ثقٌة صدوٌق 

 .كام سيأيت(. ابن عبد اهلل . ) والصواب . كذا فيه  (1)
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بح  فصربَ , فصربَ   . ( )"فصرب وابتليت  يعقوَب , وابتليت  إسحاَق بالذى

من  "سند الفردوسم  "ما َأخرجه الدارقطنيُّ والديلميُّ يف  :احلديث الثاين

م  عن خلف  بن  سني بن  فه  إبراهيم الكاتب عن احل   محد بن  أَ  بن   طريقه عن حممد  

عبة عن َأيب إسحاق عن َأيب األحوص   عن عبد  اهلل بن   سامل  عن هبز  بن  َأسد  عن ش 

 . ( )"الذبيح  إ سحاق  " ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسول  : مسعود قال

عبة عن أيب إسحاق عن  "الكبري"ما َأخرجه الطرباين يف  :الثالث من طريق ش 

سامء  بن  فاخَر أَ " ويف لفظ  . "افتخَر رجٌل عند ابن  مسعود": قال أيب األحوص  

__________________ 

عن ( 6/977) "تاريخ دمشق"ومن طريقه ابن عساكر يف ( 5/15) "الضعفاء"أخرجه العقييل يف   (9) 

( 56) "اجلزء الثالث عرش من املشيخة البغدادية"وأبو طاهر السلفي يف , احلسني  بن حممد املخرمي

 .من رواية عبد اهلل بن ناجية كالمها عن حممد بن  حرب  به

ه ضعيٌف    .وإسناد 

 .وهو ضعيٌف . وهو العويف املشهور: فيه عطية 

َلفي. كذا وقع اسم  أبيه يف احلاوي واملخطوط. املؤمن بن عبادوعبد    .وعند أيب طاهر  الس 

قييل وابن  عساكر    .وهو الصواب  (. ابن عبد اهلل العبيس ) ووقع عند الع 

قييل   .حمفوظ  حديث ه غري  . عبد  املؤمن بن عبد اهلل العبيسُّ كويفٌّ : قال الع 

  .جمهول(: 6/66) "اجلرح والتعديل"وقال أبو حاتم كام يف  

ق بينهام ابن أيب حاتم: قلت  : أنه قال عن ابن  عبد اهلل, ثمى نقَل عن أبيه. وَتب َعه الذهبيُّ وابن  حجر. فرى

 .ضعيف: وقال. ثمى ترجَم البن  عباد  العبدي. جمهول

د ب ه  خلف  بن  . "الذبيح إسحاق"حديث  (: 4/943) "األفراد والغرائب"قال الدارقطني يف   (1) تفرى

ف وعاً  َحاق َمر  َبة عن َأيب إ س  ع   عن ش 
 .انتهى. َسامل عن هبز  بن  َأسد 

عبة املوقوف, وروات ه كلُّهم ثقاٌت : قلت   .كام سيأيت. لكنى املحفوظ عن ش 

 .انرر ما بعده 

سندًا مل :تنبيه  تب الدارقطني م  سند الفردوس فهو يف عداد  املفقود.  أَر احلديث يف ك  ا م    .وأمى
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ذاك يوسف  بن  : فقال عبد  اهلل. الكرام   َأنا ابن  األشياخ  : فقال. الً رج   خارجةَ 

 . ( )"ابن  إبراهيم خليل  اهلل -ذبيح اهلل  -يعقوب بن  إسحاق 

 . وهذا إسناٌد صحيٌح موقوٌف 

ئ َل رسول  اهلل ": يضًا عنه قالوَروى أَ  ؟ قال :ملسو هيلع هللا ىلصس  يوسف  بن  : َمن َأكرم  الناس 

 .( )"إسحاق ذبيح اهلل

__________________ 

من طريق أيب ( 1/39) "تاريخ دمشق"وابن  عساكر يف ( 1/936) "الكبري"أخرجه الطرباين يف   (9)

من ( 3/113) "رشح مشكل اآلثار"والطحاويُّ يف , الوليد وحممد بن  كثري وَعمرو بن مرزوق

وابن  أيب حاتم , من طريق حممد  بن  جعفر( 19/37) "تفسريه"والطربي يف , اية وهب بن  جريررو

( 4747,4734) "املستدرك"واحلاكم يف , من رواية َأيب داود الطياليس( 99695) "تفسريه"يف 

عبة به موقوفاً   .من رواية مسلم  بن  إبراهيم وحجاج  بن  حممد  كلهم عن ش 

حه احلافران    (.7/13) "تفسريه"وابن كثري يف ( 4/371) "السري"الذهبي يف وصحى

َئل عنه الدارقطنيُّ يف و 
. َيرويه شعبة  عن أيب إسحاق عن أيب األحوص  : فقال( 3/519) "العلل"س 

ندٌر عن شعبة بيدة عن عبد اهلل , قاله غ  عبة عن أيب إسحاق عن َأيب ع  وَرواه معاوية بن  حفص  عن ش 

ى عن بقيَة ومعاويَة بن  حفص  عن . َأصحُّ [ حممد بن جعفر]ندر  وقول  غ. مرفوعاً  ورواه ابن  مصفى

عبة كذلك مرفوعاً   .انتهى. ش 

من ( 977) "حديث شعبة"وحممد بن املرفر البزاز يف ( 97/941) "الكبري"أخرجه الطرباين يف   (1)

عبة عن َأيب إسحاق ( زاد البزاز ومعاوية بن حفص)طريق حممد بن م صفىى, ثنا بقية بن  الوليد  عن ش 

بيدة عن عبد  اهلل  .عن َأيب ع 

ه ثقاٌت    .ولكن له علتان. وروات 

عبة عن أيب إسحاق عن َأيب األحوص  عن ابن  َمسعود  موقوفاً أ :العلة  األ وىل  كام . نى املحفوَظ عن ش 

م  .تقدى

بيدة بَن َمسعود مل يسمع من أبيه :العلة  الثانية  كأيب حاتم والرتمذي . كام قال َأكثر  أهل  العلم. أنى َأبا ع 

هم  .وابن  حبان وغري 
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بيدة عن أَ . ٌس دل  وهو م  . ه بقيةٌ ويف سند   نقطعٌ وَأبو ع   اهلل م 
 .بيه عبد 

من  "تفسريه"وابن  أيب حاتم يف  ."األوسط"ما َأخرجه الطرباينُّ يف  :الرابع

 بن  
 
سلم عن عبد  الرمحن بن  زيد  بن  َأسلم عن َأبيه عن عطاء  بن  م 

طريق الوليد 

ين بني أن  يغفَر لنصف  " :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول  اهلل : يسار  عن أيب هريرة قال إنى اهلل َخريى

تي تي. شفاعتي فاخرتت  . َأو َشَفاعتي, أ مى ولوال الذي , ورجوت  أن  يكوَن َأعمى أل مى

لت  دعويت َسبقني إليه العبد  الصالح   ـاإنى اهللَ ل. لعجى َب  ـمى ج عن إسحاق َكر  فرى

بح َأَما واهلل ألَتعجلنىها قبَل نزغات  : قال. َسل  ت عَطه. يا إ سحاق: قيل له. الذى

 . ( )"له فاغفر   قد َأحسنَ اللهمى َمن ماَت ال ي رشك بك شيئًا . الشيطان

 . وعبد  الرمحن ضعيٌف 

 . واحلديث  غريٌب منكرٌ : قال ابن كثري

درجةٌ وَأخشى أن  يكون ف: قال ـالَ إنى اهلل "وهي قوله . يه زيادٌة م  إىل .. جفرى  ـمى

ف وه بإسحاق, , وإن  كان حَمفوظًا فاألشبه أنى السياَق عن إسامعيل"آخره وحرى
( ). 

بو اجتمع أَ ": هري عن القاسم  قالعمر  عن الزُّ وَأخرَج عبد  الرزاق عن مَ 

ث  عن النبي  . هريرة وكعٌب  د  نى لكل  نبيٍّ دعوة أَ " ملسو هيلع هللا ىلصفجعَل َأبو هريرة حي 

تي يوَم القيامة, مستجابة   ."وَأين قد خبىأت  دعويت شفاعة أل مى

__________________ 

وابن ( 7/57) "تفسري ابن كثري"ابن أيب حاتم كام يف و( 6114) "األوسط"أخرجه الطرباين يف   (9)

 من ط رق عن الوليد  ( 4/171) "الكامل"عدي يف  وابن  ( 35/514) "تاريخ دمشق"عساكر يف 

 .مسلم به بن  

د به الوليد بن  مسلم. مل يرو  هذا احلديث عن زيد  بن  َأسلم إالى ابن ه: قال الطرباينُّ    .انتهى. تفرى

 . هذا حديٌث منكرٌ (: 1943) "العلل البنه"قال أبو حاتم كام يف  

 .صالً به أَ  فال ي شتغل  .  نكرٌ م   غريٌب  احلديث  ف. ال داعي للجزم بالتحريف  (1)
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قال . ه إسحاقرأى ذبَح ابن   امى ـإنىه ل, فال أ خربك عن إبراهيمأَ : فقال كعٌب 

م َأبداً  ـم  لَ َأفتن هؤالء عند هذه  ـم  لَ إن : الشيطان فخرَج إبراهيم بابن ه . أفتن ه 

َأين ذهَب إبراهيم  بابن ك؟ : فقال. فذهَب الشيطان  فدخَل عىل سارة. ليذبَحه

د  به حلاجة   ـم  لَ فإنىه : قال. غدا به لبعض  حاجات ه: قالت . إنام ذهَب به ليذبَحهو. َيغ 

ه َأمره بذلك: يذبحه؟ قال ـمَ ول  : قالت . قد أحسَن أن  ي طيع ربىه: التق. زعم أنى ربى

مها فذهَب  الم. الشيطان  يف َأثر  لبعض  : قال .َأين ذهَب بك َأبوك؟: فقال للغ 

 ـمَ ول  : قال. ولكنىه يذهب  بك ليذبَحك, فإنىه ال يذهب  بك حلاجة  : قال. حاجات ه

ني ه َأمره بذلك: قال. ؟يذبح  مَره بذلك فواهلل لئن  كان اهلل  أَ : قال. يزعم أنى ربى

َق بإبراهيم, فرتَكه. ليفعلنى  فإنك : قال. َأين غدوَت بابن ك؟ قال حلاجة  : فقال. وحَل 

د  به حلاجة   ـم  لَ  َبحه. َتغ  تزعم  أنى ربىك : قال. ؟َأذبحه ـمَ ول  : قال. إنام غدوَت به لتذ 

وَيئ َس أن  . فرَتَكه. نى فعلَ فواهلل لئن  كان اهلل َأمرين بذلك ألَ : قال. َأمرك بذلك

 .( )"ي طاع

__________________ 

والبزار يف ( 7794) "مسنده"ومن طريقه أمحد يف ( 1357) "تفسريه"أخرجه عبد الرزاق يف   (9)

عب اإليامن"البيهقي يف ( 3731) "مسنده" وابن ( 177) "اإليامن"وابن منده يف ( 6146) "ش 

والذهبيُّ يف ( 1/336) "التاريخ الكبري"أيب خيثمة يف  وابن  ( 6/171) "تاريخ دمشق"عساكر يف 

َلعي يف ( 17) "ت الشفاعةاثبا"  . عن َمعمر به( 674) "الفوائد املنتقاة"واخل 

ث  "وإنىام قاال . منده لفظ كعب   وابن   ومل يذكر أمحد    د  اجتمَع َأبو هريرة وكعٌب, فجعَل َأبو هريرة حي 

ث َأبا هريرة عن الك   ملسو هيلع هللا ىلصكعبًا عن النبي   د   نبيٍّ  لكل   " :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبيُّ : قال أبو هريرة. تب, وكعب  حي 

  ."فذكر املرفوع... 

تب"وقوله   ث  َأبا هريرة عن الك  ه باقي الروايات. أي قصة إسحاق ."حيد  ت   .كام فرسى

ه صحيٌح ( : 91/573) "الفتح"قال ابن  حجر يف    .سند 

يق : القاسم  د   .هو ابن  حممد بن أيب بكر  الص 
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 األَعىل عن ابن  وهب  عن يونس بن   وقد رواه ابن  جرير عن يونس بن  عبد  

فيان بن أَ  مرأنى ع  , شهاب   يزيد عن ابن   أنى . هرَبَ في َأخ  قَ الثى  ( )حارثة د بن  سبَن أيب س 

ريرة إسحاق إين وَأوَحى اهلل  إىل "ه ه, وقال يف آخر  ه بطول  فذكرَ . كعبًا قال أليَب ه 

وك أن  َتستجيَب يل: قال إسحاق. لك فيها َأعطيت ك دعوًة است جيَب  . اللهمى إين َأدع 

َيك من األَوى 
ام عبد َلق  ك  ي  ر  لني واآلخ  َأيُّ ل ه اجلنة ن ال ي رش  خ   . ( )"بَك شيئًا فَأد 

__________________ 
ي َأبو : وكعٌب   مرَي  َبار بكعب   إ سحاق, املعروف  هو ابن  ماتع  احل  َح   .ة خمَضمثقٌة من الثىاني. األ 

ومل يذكرها . "..فإنى لك دعوًة م ستجابًة . فأوحى إىل إسحاق أن  ادع"زادوا كلهم يف آخره  :تنبيه  

فيان. عبد  الرزاق ن َأجل هذا عزاها ابن  كثري  للطربي  من رواية َعمرو بن  َأيب س 
 ظنىًا منه أهنا. وم 

 .ليست يف رواية القاسم

 .وانرر ما بعده 

 .كذا يف املخطوط  (9)

وكذا . "..َعمرو بن أيب سفيان بن َأسيد"[ ي وشاكرط الرتك]الطربي  وتفسري  . ووقع يف احلاوي 

 . بدل حارثة( جارية)لكن قال , ه من تفسري الطربييف نقل  . وقع عند ابن  كثري

خرج له أَ  -اة التحتانية واملثنى  باجليم   - .أيب سفيان بن َأسيد بن جارية َعمرو بن  : الصوابو 

 .وا يف اسمهوقد اضطرب  . الشيخان

هري قالوا , وَأسيد بفتح  اهلمزة  للجميع(: 7/597) "الفتح"قال ابن حجر يف   وَأكثر  َأصحاب  الزُّ

هم, بفتح العني .َعمرو: فيه مر بضم  العني: وقال بعض   .انتهى. ح الب خاري أنىه َعمروورجى . ع 

 "املستدرك"واحلاكم  يف ( 9/163) "تارُيه"ويف ( 91/317) "تفسريه"أخرجه الطربي يف  (1)

بيد يف ( 1/673) وابن منده يف  , يونس بن يزيدعن ق رمن ط  ( 19) "اخل طب واملواعظ"وَأبو ع 

 .به من طريق شعيب  بن أيب محزة كالمها عن الزهري( 316) "اإليامن"

 .يضاً مرو أَ ومن عَ . هري من القاسم ه الزُّ وقد سمعَ . ه صحيٌح وإسناد   

دعوة  نبيٍّ  لكل  "عىل املرفوع  واقترَص . عن يونس به( 913) "صحيحه"أخرجه مسلم يف واحلديث  

: ؟ قال أبو هريرةملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أنَت سمعَت هذا من رسول  : فقال كعٌب أليب هريرة. احلديث... يدعوها, 

 .يذكر قصة إسحاق ومل. "نعم
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البل خي َأنا الليث  بن  خالد َأبو بكر : "هدزوائد الزُّ "اهلل بن  َأمحد يف  وقال عبد  

ثنا حممد   بري قال حدى  بن  ج 
 العبديُّ عن موسى بن  أيب بكر عن سعيد 

: بن  ثابت 

ـالَ " رَأى إبراهيم  يف املنام ذبَح إسحاَق ساَر به من منزله إىل امَلنحر  بمنى مسريَة  ـمى

بح  . شهر  يف غداة  واحدة   َف عنه الذى به  ثمى راَح . الكبش ذبَحه وأ مر بذبح  . فلامى رص  

 .( )"واجلبال   ودية  له األَ  ت  ويَ سريَة شهر  ط  ه يف عشية  واحدة  مَ واحًا إىل منزل  رَ 

__________________ 
اهلل بن  ثنا عبد   عيل بن احلسن بن شقيقمن طريق ( 49) "البعث والنشور"وأخرجه البيهقيُّ يف  

اهلل  ل  قال رسو: عن أيب هريرة, قال فيانمرو بن أيب س  عن عَ  عن الزهري املبارك عن يونس بن يزيد

ـا": ملسو هيلع هللا ىلص , عمرٌ وزادين مَ : قال .ستجابةم   لك دعوةً  إنى : وجلى  قال اهلل عزى  .بالكبش   دي إسحاق  ف   لـمى

 ن لقيَك مَ  اللهمى »: قال إسحاق. فيها شيئاً  الشيطان   دخل  ك ال ي  دعوتَ  ل  تعجى : قال له إبراهيم: قال

 .«فاغفر له بك شيئاً  رشك  ال ي   من األولني واآلخرين

. رواه الثقات  عن يونسكذا . رفوعة مَ  وليست  . واملحفوظ أنى قصَة إسحاق عن كعب  . وهذا منكرٌ  

 .واهلل أعلم

بَ  البيهقيُّ قال ولذا   عن  هريعمر عن الزُّ عن مَ  الرزاق واه عبد  ورَ . هبذا اإلسناد ويكذا ر  : هعق 

إسحاق  هذه القصة يف دعوة   وذكرَ  .فذكر احلديث ..بو هريرة وكعٌب أَ  اجتمعَ : قال حممد   القاسم بن  

 .كالمه انتهى. عن كعب  

( 59315) "املصنف"وابن أيب شيبة يف ( 493) "الزهدزوائد "أخرجه عبد اهلل بن اإلمام أمحد يف  (9)

من ط رق عن حممد بن ( 1696) "أخبار مكة"يف  والفاكهيُّ ( 3/937) "تفسريه"يف  والثعلبيُّ 

 .ثابت به

  .ه ضعيٌف وإسناد   

فه األكثر. حممد بن ثابت  .ضعى

الف  يف بعض  حديث ه: وقال البخاري   . ُي 

تابع عليه: وقال ابن  عدي  ه مما ال ي 
ة  َأحاديث   (.1/33)هتذيب التهذيب . عامى

وء , كان يرفع املراسيَل (: 1/139) "املجروحني"وقال ابن  حبان يف   ًا من س  وي سند املوقوفات تومهُّ

َش ذلك منه بطَل االحتجاج به. هحفر    .نتهىا. فلامى فح 
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رطبيُّ لألكثرين وهذا القول   نَسَبه الق 
( ) . 

مر وعيلٍّ وابن  مسعود  وجابر  والعباس  وعكرمَة  ه إىل ع  وعَزاه البغويُّ وغري 

 والشعبي  وع  
بري وجماهد   بن  ج 

مري وَأيب ميرسة وزيد  بن  أَ بيد  بن  وسعيد  سلم ع 

 اهلل بن  شقيق  والزهري  والقاسم  بن  يزيد ومكحول  وكعب  
وعثامن بن   ( )وعبد 

د   ( )حاَض ي واحلسن وقتادة وأيب اهل ذيل وابن سابط  ومرسوق  وعطاء والسُّ

وايتني عن ابن  عباس  . ومقاتل   بو جعفر بن  جرير  واختاَره اإلمام أَ , وهو إحدى الر 

 . الطربي

__________________ 
ا    . فكذا وقع عند عبد اهلل بن أمحد "موسى بن أيب بكر"أمى

 . "موسى موىل أيب بكر الصديق"وعند الثعلبي . "موسى موىل أيب بكر"ووقع عند الفاكهي  

ا ابن  أيب شيبة فوقع عنده    مربوطة  يف آخره. "موىل أيب بكرة"أمى
 
 . وهو خطأ. بزيادة تاء

 .م وسى هذاومل يتبنّي يل َمن هو  

هل هو إسامعيل  .بيحلامء يف الذى الع   واختلَف : (9/996) "هتذيب األسامء"يف ل اقف .خالفه النوويُّ   (9)

 .انتهى. "من إسحاق أكربَ  ه إسامعيل, وكان إسامعيل  م إسحاق؟ واألكثرون عىل أنى أَ 

بل اهلدى والرشاد"الصاحليُّ يف . وكذا نقله عن األكثرين   (.9/955) "س 

لامءونقله   لامء مجاعٌة من الع  وابن عادل ( 1/157) "االهباج"ابن  السبكي يف منهم . عن مجهور  الع 

واأللويس يف ( 1/56) "تفسريه"وابن عطية يف ( 96/559) "اللباب يف علوم الكتاب"احلنبيل يف 

 .وغريهم( 3/441) "تفسريه"

م قريبًا كالمه أليب هريرة . أي كعب األحبار   (1)  . وقد تقدى

وغلىطه اإلمام . عثامن بن أيب حاَض: وقال عبد  الرزاق. َأبو حاَض  القاص. وي قال األزدي. احلمريي (5)

رعة. إنام هو عثامن بن  حاَض  : وقال. أمحد    . "الثقات"وذكره ابن  حبان يف . وثىقه َأبو ز 

 (.7/979)البن حجر  "يبهتذيب التهذ" 
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ن , أي العمل. بأنىه كان قد بلَغ معه السعَي . ( )وَأجاَب عن الب شارة بيعقوب وم 

ل    .َد له َأوالٌد مع يعقوب َأيضاً امل مكن أنه كان و 

ا الَقرنان ام ن قال . وأمى ن اجلائز َأهنى
بريالشام   من بالد  فم  ساَر ": , وقال سعيد  بن  ج 

__________________ 

ى قال وا َسالمًا قاَل َسالٌم َفام َلب َث َأن   }يف قوله تعاىل يف سورة هود   (9) ب رش  يَم ب ال 
ل نا إ ب راه  س  َوَلَقد  جاَءت  ر 

ل  َحن يذ   ج 
م  (  61)جاَء ب ع  ن ه 

َجَس م  م  َوَأو  َره 
ل  إ َلي ه  َنك 

هَي م  ال َتص 
د  يَفًة قال وا ال خَتَف  إ نىا َفَلامى َرأى َأي  خ 

م  ل وط   نا إ ىل َقو  ل 
س  وَب ( 77)أ ر  ق  حاَق َيع   إ س 

 
ن  َوراء

حاَق َوم  ناها ب إ س  َكت  َفبرَشى 
َرَأت ه  قائ َمٌة َفَضح  َوام 

يٌب ( 79) ٌء َعج   َشي خًا إ نى َهَذا َليَش 
يل  وٌز َوهذا َبع  د  َوَأَنا َعج 

َلتى َأَأل  َجب نَي ( 71) قاَلت  يا َوي  وا َأَتع  قال 

يٌد   إ نىه  مَح يٌد جَم 
بَي ت  َل ال  م  َأه  َت  اهللى  َوَبَركات ه  َعَلي ك  ر  اهللى  َرمح  ن  َأم 

 .{ (75)م 

ثمى ي ولد , أنى اهلل وعَد سارة امرأة إبراهيم بأن  يرزقها إسحاق , واإلشكال الذي َأجاب عنه الطربيُّ  

ه  ج .ه بذبح  إسحاقفكيف يأمر  . يعقوبإلسحاق ولٌد اسم  وي ولد له . وقد وَعَدها بأن  يتزوى

؟  !. يعقوب 

ومما  :قال .احلجج بأنى الذبيَح إسامعيل   يف ذ كر (4/553) "جمموع الفتاوى"قال ابن تيمية كام يف  

ن }: أنى اهلل تعاىل قال. يدلُّ عىل أنى الذبيَح ليس هو إسحاق ناها بإسحاق وم  وراء إسحاق فبرشى

فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة بيعقوب تقتيض أنى إسحاق يعيش  ويولد له  {يعقوب

بل يعقوب إنام ولد بعد , كانت قبل والدة  يعقوب الذبيح   وال خالَف بني الناس أنى قصةَ . يعقوب

 أنى : لُّ عىل ذلكومما يد. وقصة الذبيح كانت يف حياة إبراهيم بال ريب  , موت إبراهيم عليه السالم

ـا فتح مكة كان قرنا الكبش يف الكعبة فقال النبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص والنبيُّ }كانت بمكة  الذبيح   قصةَ   ملسو هيلع هللا ىلصلـمى

َر قرين الكبش: للسادن م  لهي امل صيل   يكونَ  فإنه ال َينبغي أن  . إين آمرك أن  خت  بلة ما ي 
وهلذا . {يف الق 

نى حمالً للنُّسك من عهد إبراهيم  ع َلت م  ومها اللذان بنيا البيت بنص  , وإسامعيل عليهام السالمج 

لكن بعض  ,وال غريهم ,الكتاب   ال من أهل   .إىل مكة إسحاق ذهَب  أنى  حدٌ نقل أَ ومل يَ . القرآن

 هذا لو كان ببعض   فإنى . فهذا افرتاءٌ  .الذبح كانت بالشام قصةَ  زعمون أنى املؤمنني من أهل الكتاب يَ 

الذي بناه إبراهيم وما حوله من  املسجد   َل ع  كام ج   عل منسكاً ام ج  وربى  ,اجلبل ذلكرف الشام لع   جبال  

جرير والقايض أيب  كابن   .وردها طائفة  سئلة أَ وأَ  .خرى عىل ما ذكرناهأ   ويف املسألة دالئل  . املشاعر

 .انتهى. أعلم وجلى  واهلل عزى . واجلواب عنها .هاهذا املوضع لذكر   سع  تى ولكن ال يَ  ,هييليعىل والسُّ 
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اق حتىى َأتى به به من الشام   َف عنه الذبح  . منًى يف ليلة  واحدة   عىل الرب  فلامى رص  

 .( )"ساَر به كذلك

ناه بإسحاَق }ه خرَج من طريق داوَد عن عكرمَة عن ابن  عباس  يف قول  وأَ  وبرشى

بح ب رش  به نبياً ": قال [991الصافات آية ] {نبياً  تكن   ـم  ولَ . حني فَداه اهلل  من الذى

ه ة عند مولد   .( )"الب شارة بالنبوى

__________________ 

م قريبًا خترجي  وقد . إسناده ضعيٌف  (9)  .هتقدى

عتمر  بن  سليامن, قال: ثنا ابن  عبد  األَعىل, قالحدى ( 19/11) "تفسريه"أخرجه الطربي يف  (1) : ثنا م 

 .فذكره .يب هند  أَ  بنَ  سمعت  داودَ 

 . كام قال أمحد وابن معني غريمها. ومعتمٌر ثقةٌ   

ث من كتابه فهو ثقة, صدوٌق ُيطئ من حفره: ابن  خراشقال لكن    . وإذا حدى

وه فأنىه يسء  احلفظ: القطان سعيد   وقال حييى بن    ض   فاعر 
 
ثكم امل عتمر  بيشء   .إذا حدى

 (.97/174)هتذيب التهذيب  

ه"بقوله . خولف املعتمر: قلت  ة عند مولد    ."وَلـم  تكن  الب شارة بالنبوى

 "املستدرك"واحلاكم يف , من طريق أيب نعيم( 91/971) "تفسريه"فأخرجه ابن  َأيب حاتم يف  

من طريق وكيع  كالمها عن سفيان الثوري عن داود ( 99/517) "تفسريه"والثعلبي يف ( 4774)

ناه بإسحاق}, عن عكرمة عن ابن  عباس   ل د. ب رشى ن بوة": قال {وبرشى تني حني و  . ب رش  به مرى

ب ئ حه احلاكم. "وحني ن   .وصحى

 .وهو َأحفظ وأوثق من املعتمر. من الثقات  احلفاظ. والثوريُّ أمري  املؤمنني يف احلديث 

ل د ) وخاَلفه بقوله (. حني فداه ) ومل يذكر قوَله    (. حني و 

وريُّ   م عىل سفيان يف زمان ه َأحدًا يف ال: قال الدُّ فقه  واحلديث  والزهد  رأيت  حييى بَن معني ال ي قد 

 . وكل  يشء

فيان: وقال اآلجري عن أيب داود   . ليس ُيتلف  سفيان  وشعبة  يف يشء إالى يرفر  س 

 إالى كان القول قوَل سفيان: بلَغني عن ابن  معني: أيضاً  وقال أبو داود 
 
. ما خالَف َأحٌد سفيان يف يشء

 (. 4/979) "هتذيب التهذيب".انتهى



 27 تعيين الذبيحالقول الفصيح في 

__________________ 
لية وابن  إدريس وابن  أيب عدي( 19/71,11)أيضًا أخرجه ابن  جرير وقد   . من طريق  ابن  ع 

 "املستدرك"واحلاكم يف , من طريق خالد  بن  عبد  اهلل الواسطي( 99/596) "تفسريه"والثعلبيُّ يف 

 . الذبيح  إسحاق: قال ابن  عباس: من طريق محاد كلهم عن داود عن عكرمة قال( 476)

لية قال زاد ابن    نيَ }وقوله ": ع  احل   َن الصى
َحاَق َنب يًّا م  َناه  ب إ س  ب رش  : قال[ 991الصافات ] {َوَبرشى 

 ."بنبوت ه

َحاَق َنب يًّا}:"ولفظ ابن  إدريس  َناه  ب إ س   .ومل يذكر الذبح. "إنام ب رش  بالنبّوة: قال {َوَبرشى 

ب  }". ولفظ ابن  َأيب عديٍّ 
نَاه  ب ذ   ."هو إسحاق: قال[ 977الصافات ] {ح  َعر يم  َوَفَدي 

ل د "وقوله يف رواية الثوري : قلت  تني حني و  . فيها دليٌل عىل أنى الذبيَح ليس إسحاق. "..ب رش  به مرى

ه بالنُّ إذ كيف يبرشه ويع   ه؟. بوة د  ره بعد ذلك بذبح   !.ثمى يأم 

 .وانرر كالم ابن تيمية يف التعليق السابق

 .واهلل أعلم.  ه فيه نررٌ مع أنى متنَ  .إسحاق الذبيَح  أنى  ,عباس عن ابن   نيقيالطر أحد   وهذا 

  :الثانية الطريق 

 "تفسريه"يف  يب حاتم  أَ  وابن  , واللفظ هلام( 99/596) والثعلبيُّ ( 4777) احلاكم   هاخرَج أَ 

ثيم عن سعيد  بن  ( 117) "أخبار مكة"يف  واألزرقيُّ ( 91/974) من رواية عبد  اهلل بن  عثامن بن  خ 

بري عن ابن  عباس  قال  ."الذي َأراَد إبراهيم  ذبَحه إسحاق": ج 

له ابن    خرة التي ذبَح عليها "بلفظ  واألزرقيُّ  أيب حاتم   وطوى الصخرة  التي بمنًى بَأصل  ثبري هي الصى

َبه ابن  إبراهيم  فداَء ابنه,  هبَط عليه من ثبري  كبٌش أعني َأقرن, له ثغاء, فذَبَحه, وهو الكبش  الذي قرى

 . "آدم فت قب ل منه, فكان خمزونًا حتىى فَدى به إسحاق

 . ثيمكذا قال ابن خ  : قلت 

ه إبراهيم: قال"عن ابن  عباس   وخالفه عطاء بن  السائب عن سعيد    َر بذبح   ."إسامعيل   إنى الذي أ م 

 (.19/35) "تفسريه"أخرجه الطربي يف 

َي عنه . أنى الذبيَح هو إسامعيل,  -كام قال احلافظ ابن حجر -عباس  القولني عن ابن   وَأشهر  و  فقد ر 

دة م .من ط رق  متعد   .كام تقدى



 28 تعيين الذبيحالقول الفصيح في 

هييل يف . "الشفا"وجزَم هبذا القول  القايض عياٌض يف   التعريف "والسُّ

ل ت  إليه يف علم  التفسري. "واإلعالم توق ٌف يف ذلك. وكنت  م   . وَأنا اآلن  م 

 

 تعاىل واهلل سبحاَنه و

 . بالصواب  علم  أَ 

تمى 
(1). 

 

 

 

__________________ 

 .والفضللله احلمد واملنة فهـ  6/9/9441والتعليق عليه يف يوم الثالثاء  االنتهاء من حتقيقه تمى ( 9)


