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رسالة
القول الفصيح يف تعيين الذبيح
ى
املتوَّف سنة  199هـ
السيوطي رمحه اهلل
للحافظ جالل الدين ُّ

خرج َأحادي َثها وع ىلق عليها
ح ىققها ى
السالم بن حممد بن عبد اهلل ال َعامر
عبد ى

حقوق الطبع حمفوظة لكل مسلم
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بسم الله الرحمن الرحيم.
احلمد هلل رب العاملني  .والصالة والسالم عىل َأرشف األنبياء واملرسلني.. .
وبعد.
السيوطي( ) التي تكىلم فيها عن تعيني ى
الذبيح الذي أمر
فهذه إحدى رسائل ُّ
ني إين َأرى يف املنام َأين
إبراهيم عليه السالم بذبحه .يف قوله تعاىل {قال يا ب ى
َأذ َبحك} .وجاءت هذه الرسالة جواب ًا لسؤال ور َد عليه رمحه اهلل( ).
مرفوع يف تعيني ى
ٌ
الذبيح.
حديث
يصح
َضه من َأدلة القولني ,لكن مل
ٌ
ى
فذك َر ما َح َ َ
وإنام الصواب فيها الوقف .كام ب ىينته يف ختريج األحاديث التي َأوردها.
مجع رسائ َله
وهذه الرسالة َمطبوع ٌة
ضمن كتاب ( احلاوي للفتاوي ) الذي َ
َ
مطبوع يف جم ىلدين.
وفتاويه رمحه اهلل .وهو
ٌ
__________________

( )9كانت البداية يف ضبطه وحتقيقه يف يوم األحد عرص ًا  9449 / 91 / 91للهجرة.
مؤلفات كثري ٌة .قديمة وحديثة .منها املطبوع ومنها املفقود أو املخطوط.
( )1أ ّلف يف هذه املسألة
ٌ
وأذكر منها عىل سبيل االختصار ال للحرص .وهي مطبوعة.
(القول الصحيح يف تعيني الذبيح) ملحمد بن سعيد العاين.
ومنها (تبيني الذبيح يف تعيني الذبيح) أليب بكر حممد املعافري .املتوَّف  345هـ .
ومنها (قصة الذبيح بني الروايات الكتابية واإلسالمية ) خلَض شايب.
ومنها (الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح) لعبد احلميد الفراهي .رمحه اهلل.
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مصورات جامعة أم القرى.
ومل َأجد للرسالة سوى نسخة واحدة خمطوطة من
ى
وهي جيد ٌة وواضح ٌة .اعتمدت عليها بعد اهلل يف ضبط الرسالة( ).
وكتبه عبد السالم بن حممد العامر  .القصيم  .بريدة 9441 / 9 / 6 .هـ
amer_0808@hotmail.com

__________________

وشطب عىل بعض كلامهتا,
طمس
( )9قال مصور املخطوطة :وهي نسخ ٌة تامة ,واضحة التصوير ,هبا
ٌ
ٌ
مر ىقمة .وجد عليها ختم وقف لشيخ اإلسالم فيض اهلل أفندي سنة  9991هـ انتهى.
َ
الصواب .وذلك بالرجوع
الفروق بينها وبني طبعة احلاوي .وذكرت ما هو
وقد ب ىينت أثنا َء التحقيق
َ
إىل املصادر التي َ
نقل منها املؤلف .واهلل َأعلم و َأحكم.
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القول الفصيح يف تعيين الذبيح
بسم الله الرحمن الرحيم
السيوطي  :احلمد هلل وسال ٌم عىل عباده الذين اصطفى ...وبعد.
قال ُّ
إيل فتوى يف السيد إسحاق ,والسيد إسامعيلَ .من ى
الذبيح منهام؟,
فقد وردت ى
صح؟ ,والراجح منه؟.
واخلالف الوارد فيهام؟ .ما األَ ُّ
ٍّ
ف َأجبت :اخلالف يف ى
ولكل
فمن بعدهم,
معروف
الذبيح
ٌ
مشهور بني الصحابة َ
ٌ
من القولني ح َج ٌج.
عيل وابن عمر و َأيب هريرة و َأيب الطفيل
أ ىما القول بأنىه إسامعيل .فهو قول ٍّ
وسعيد بن جبري وجماهد والشعبي ويوسف بن مهران واحلسن البرصي وحممد بن
كعب القرظي وسعيد بن املسيب و َأيب جعفر الباقر وأيب صالح والربيع بن َأنس
والكلبي وأيب َعمرو بن العالء وأمحد بن حنبل( ) وغريهم.
__________________

( )9قال ابن تيمية كام يف "جمموع الفتاوى" ( : )559/4هذه املسألة فيها مذهبان َمشهوران للعلامءٌّ .
وكل
ونرص أنىه إسحاق
وذكر َأبو َيعىل يف ذلك روايتني عن َأمحد,
مذكور عن طائفة من السلف,
منهام
َ
ٌ
َ
بن جرير .وهلذا يذكر َأبو الفرج ابن اجلوزي :ى
أن
ىبع حممدَ َ
اتباع ًا أليب بكر عبد العزيز ,وأبو بكر ات َ
َأصحاب أمحد َينرصون أنىه إسحاق ,وإنام َينرصه هذان ,ومن اتىبعهام .وحيكي ذلك عن مالك نفسه,
وذكر الرشيف َأبو عيل بن أيب موسى :ى
الصحيح يف مذهب أمحد,
أن
لكن خالفه طائف ٌة من أصحابه.
َ
َ
أنىه إسامعيل .وهذا هو الذي رواه عبد اهلل بن أمحد عن أبيه قال :مذهب َأيب أنىه إسامعيل ,ويف اجلملة
مشهور ,لك ىن الذي جيب القطع به أنه إسامعيل ,وهذا الذي عليه الكتاب والسنة
فالنزاع فيها
ٌ
والدالئل املشهورة .وهو الذي ُّ
تدل عليه التوراة التي ب َأيدي أهل الكتاب .انتهى.
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وهو إحدى الروايتني عن ابن عباس( ).
غالب املحدثني.
ورجحه مجاع ٌة خصوص ًا
َ
ى
وقال أبو حاتم :الصحيح أنىه إسامعيل.
البيضاوي :إنىه األَظهر.
وقال
ُّ
( )
فمن بعدهم.
ويف "اهلدي"  .أنىه الصواب عند علامء ى
الصحابة والتابعني َ

بأكثر من عرشين وجه ًا.
قال :وأ ىما القول بأنىه إسحاق فمردو ٌد َ
َر َوى احلاكم يف "املستدرك" .وابن جرير يف "تفسريه" .واألموي يف
"مغازيه" .واخل َلعي يف "فوائده" من طريق إسامعيل بن أيب كريمة عن عمر بن َأيب
( )
الصنابحي قال:
حممد اخلطايب عن العتبي عن أبيه عن عبد اهلل بن سعد عن ُّ

َ
َ
وإسحاق ابنَي إبراهيمَ .أهيام
إسامعيل
فتذاكر القوم
جملس معاوية 
حَضنا
َ
َ
َ
الذبيح؟ فقال بعض القوم :إسامعيل .وقال بعضهم :بل إسحاق.
يب.
فقال معاوية :عىل اخلبري س َقطتم" .كنىا عند رسول اهلل ﷺ وعنده َأعرا ٌّ
__________________
( )9قال ابن حجر يف "الفتح" ( :)573/91هي أشهر الروايتني عنه .انتهى.
وقال ابن كثري يف "تفسريه" ( :)13/7فعن ابن ع ىباس  يف تسمية الذبيح روايتان .واألظهر عنه
إسامعيل .انتهى.
قلت :وهو كام قاال .فقد جاءت من طرق متعددة.
أ ىما الترصيح بكونه إسحاق .فقد جاءت من طريقني .كام رأيته أثناء بحثي عنه .وإحدى الروايتني
اختالف أيض ًا.
فيها
ٌ
وسيأيت إن شاء اهلل يف ختريج كالم ابن عباس .
( )1أي "زاد املعاد يف هذي خري العباد" .للعالمة ابن القيم رمحه اهلل .وكالمه يف املجلد األول ص .77
( )5كذا وقع يف املخطوط  .وطبعة احلاوي .وكذا عند أيب نعيم واخللعي.
ووقع عند الباقني (سعيد) بزيادة ياء  .والصواب األول .واهلل أعلم.
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رسول اهلل خلفت الك َ
َ
أل يابس ًا ,واملا َء عابس ًاَ .
وضاع املال.
هلك العيال.
فقال :يا
َ
ابن ى
فتبسم رسول اهلل ﷺ و َلـم ينكر
عيل ممىا َأفا َء اهلل عليك .يا َ
الذبي َحني .ى
فعد ى
مري املؤمنني؟ قال :ى
عليه .فقال القومَ :من ى
مر
ـمـا َأ َ
إن عبدَ املطلب َل ى
الذبيحان يا َأ َ
سهم بينهم.
نذر هلل إن سه َل َأمرها أن
ينحر َ
فلام فر َغ َأ َ
بعض بنيه .ى
َ
بحفر زمزم َ
ينحره فمنَ َعه َأخواله بنو
فخرج السهم عىل عبد اهللَ .فأراد أن
وكانوا عرش ًة.
َ
َ
خمزوم ,وقالوا :ارض ر ىبك .وافد ابن ََك .ففدَ اه بامئة ناقة .قال معاوية :هذا واحدٌ ,
واآلخر إسامعيل"( ).
__________________
( )9أخرجه احلاكم يف "املستدرك" ( )4756والطربي يف "تفسريه" ( )317/91واخللعي يف "فوائده"
( )11وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" ( )6767وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ()177/36
واألموي يف "املغازي" كام يف "تفسري ابن كثري" ( )53/7من طرق عن إسامعيل به.
َ
وسقط قوله "عن َأبيه" عند األموي.
الذهبي يف "تعليقه عىل املستدرك" :إسناده واه.
وسكت عنه احلاكم .وقال
َ
ُّ
ٌ
غريب جد ًا.
حديث
وقال احلافظ ابن كثري يف "تفسريه" :هذا
ٌ
قلت :وهو كام قاال.
عبد اهلل بن سعد بن فروة ال َب َجيل موالهم الدمشقي الكاتب.
قال دحيم :ال َأعرفه.
ٌ
جمهول.
وقال أبو حاتم:
وذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقالُ :يطىء.
الساجي :ض ىعفه أهل ى
الشام" .هتذيب التهذيب" (.)153/3
وقال
ُّ
وعمر بن أيب حممد اخلطايب  .اسم والده عبد الرحيم.
وقع عند الطربي وأيب نعيم وابن عساكر ( عمر بن عبد الرحيم اخلطايب ).
فقد َ
ووقع يف مطبوع املستدرك ( عن عبد الرحيم اخل ىطايب ) .والصواب اثبات ( عمر ).
وذكر ابن كثري إسنا َد األموي .وفيه  :عن عمر بن عبد الرمحن القريش .
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ٌ
عرف حاله.
حديث
هذا
ٌ
غريب .ويف إسناده َمن ال ي َ
ور َوى اإلمام َأمحد يف "مسنده" من طريق محاد بن سلمة عن َأيب عاصم
َ
عرض
ـمـا أم َر إبراهيم باملناسك َ
ال َغنوي عن َأيب ال ُّطفيل عن ابن عباس قالَ " :ل ى
ذهب به جربيل إىل مجرة
ثم
َ
فس َب َقه إبراهيم ,ى
له الشيطان عند املس َعى .فساب َقه َ
عرض له عند
فعرض له الشيطانَ .فر َماه بسبع حصيات حتىى
العقبة.
ثم َ
َ
َ
ذهب ,ى
قميص
للجبني .وعىل إسامعيل
ٌ
حص َيات ,و َث ىم ت ىله َ
جلمرة الوسطى فر َماه بسبع َ
ا َ
ثوب تكفنني فيه غريه .فاخ َلعه حتى تكفنَني فيه.
َأبيض .فقال له :يا َأبت ليس يل ٌ
الرؤيا  -احلديث
فعا َلـجه ل َيخ َل َعه .فنودي من خلفهَ .أن يا إبراهيم قد صدى َ
قت ُّ
بطوله يف املناسك"( ).
__________________
ثم قال ابن كثري  :كذا كتبته من نسخة َمغلوطة .انتهى.
قلت :وعمر هذا مل أجد له ترمجة .
السيوطي بقوله  :يف إسناده من ال يعرف حاله.
لع ىله هو الذي َأشار إليه
ُّ
الطربي وغريه.
رصح به
ُّ
وأ ىما العتبي :فهو عبيد اهلل بن حممد العتبي من ولد عتبة بن أيب سفيان .كام ى
مكرب ًا.
ووقع عند احلاكم ( عبد اهلل ) ى
والصنابحي :هو عبد الرمحن بن عسيلة.
ُّ
تنبيه :لفظ "أنا ابن الذبيحني" ال َأ َ
صل له هبذا اللفظ.
الذبيحني) كذا يف ى
الزيلعي
الكشاف ,قال
العجلوين يف "كشف اخلفاء" (( :)911/9أنا ابن
قال
َ
ُّ
ُّ
وابن حجر يف "ختريج أحاديثه" :مل نجده هبذا اللفظ .انتهى.
( )9أخرجه أمحد يف "مسنده" ( )1777عن ُسيج بن النعامن ويونس ,والبيهقي يف "السنن الكربى"
( )49/1ويف "شعب اإليامن" ( )5119وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )197/6من طريق ابن
عائشة عبيد اهلل بن حممد أيب عبد الرمحن التيمي العييش البرصي ,والطرباين يف "الكبري"
حجاج بن املنهال كلهم عن محاد بن
( )163/97والطربي يف "تفسريه" ( )73/19من طريق ى
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محاد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن
ثم رواه َأمحد من طريق ى
ى
عباس .فذكره ىإال َأ ىنه قال "إسحاق"( ).
صح ,ى
مور املناسك إ ىنام وقعت إلبراهيم
قال ابن كثري :واألَول َأ ُّ
ألن أ َ
وإسامعيل( ).
ور َوى َأمحد َأيض ًا عن سفيان عن منصور عن خاله مسافع عن صفية بنت
َ
__________________
سلمة به.
ثقات .و َأبو عاصم الغنوي .و ىثقه ابن معني.
وإسناده
صحيح .رجاله ٌ
ٌ
غري محاد بن سلمة .التهذيب (.)931/91
وقال أبو حاتم :ال َأعرفه ,وال َأعرف روى عنه َ
( )9أخرجه اإلمام أمحد ( )1741والضياء يف "املختارة" ( )933/4وابن عساكر يف "تاريخ دمشق"
( )176/6من طريق يونس ,والطرباين يف "الكبري" ( )436/99من طريق ُسيج بن النعامن
كالمها عن محاد بن سلمة به.
َ
اختلط .انتهى.
قال اهليثمي يف "املجمع" ( : )513/5رواه أمحد .وفيه عطاء بن السائب .وقد
نص األئمة عىل اختالطه يف آخر عمره.
قلت :وعطاء ثقة ,لكن ى
سمع منه محاد بن سلمة قبل االختالط َأم بعده؟.
لكن اختلفوا .هل
َ
عىل ثالثة أقول:
القول األول :اجلمهور .كام حكاه عنهم العراقي  .أنه سمع منه قبل االختالط.
وقيل :سمع منه بعد االختالط.
وقيل :سمع منه قبل االختالط وبعده.
يوطي
الس
وعىل مجيع األقول يقبل ما مل ُيالف .ويأيت بام ين َكر .وهذا احلديث مما
َ
ُّ
خالف فيه .كام نق َله ُّ
عن ابن كثري رمحه اهلل.
وثمت عل ٌة إسنادي ٌة حمتملة ,ى
ويرتجح قوهلم
فإن َمن رواه عن محاد عن َأيب عاصم الغنوي َأكثر.
ى
ى
باألَكثرية .وعدم سلوك اجلادة .واهلل أعلم.
( )1قال ابن حجر يف "الفتح" ( :)571/91كون قصة الذبيح كانت بم ىكة .ح ىج ٌة قوي ٌة يف ى
الذبيح
أن
َ
َ
إسامعيل ,ى
وإسحاق مل يكونا بمكة .واهلل أعلم.
ألن سار َة
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ربتني امرأ ٌة من بني سليم و ىلدت عا ىم َة َأهل دارناَ " .أ َ
رسل رسول
شيبة قالتَ :أخ َ َ
اهلل ﷺ إىل عثامن بن طلحة .وقالت َمر ًةَ :أهنا َ
َ
النبي ﷺ
ـم
دعاك ُّ
سألت عثامن .ل َ
َ
آمرك أن
البيت فنسيت أن
قال :قال :إين كنت ر َأيت َقر َين الكبش حني دخلت
َ
َ
ختم َرمهاَ .
يكون يف البيت يش ٌء َيشغل املصلني"( ).
فخمرمها .فإنه ال َينبغي أن
__________________
( )9أخرجه أمحد ( )96657,15119وعبد الرزاق يف "املصنف" ( )1735وأبو داود ( )1757وابن
أيب شيبة يف "مسنده" ( )793واحلميدي يف "مسنده" ( )373واألزرقي يف "أخبار مكة"
( )115/9وابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين" ( )699وابن عساكر يف "تاريخ دمشق"
( )534/37والطرباين يف "املعجم الكبري" ( )61/1وابن قانع يف "معجم الصحابة" ()133/1
من طرق عن سفيان بن عيينة عن منصور بن عبد الرمحن احلَ َجبي به.
األزرقي "قال عثامن :وهو الكبش الذي فد َي به إسامعيل بن إبراهيم عليهام السالم".
زاد
ُّ
وزاد ابن عساكر "قال صامت بن معاذ :فقلت لسفيان :هو قرن الكبش الذي فد َي به ابن
إبراهيم؟ .قال :نعم".
َ
فاحرتقا".
وزاد أمحد "قال سفيان :مل يزل قرنا الكبش يف البيت حتىى
احرتق البيتَ َ ,
قلت :ورجاله ثقات.
مسلم.
مسافع :هو ابن عبد اهلل بن شيبة ال َعبدري احلَ َجبي .ثق ٌة َروى له
ٌ
حلجبي.
وصف ىية بنت شيبة بن عثامن بن طلحة ا َ
ثبت
قال ابن حجر يف "اإلصابة" ( :)195/3خمت َل ٌ
ف يف صحبتها ,و َأبعدَ َمن قال ال رؤية هلا ,فقد َ
حديثها يف صحيح البخاري تَعليق ًا ,قال :قال أبان بن صالح بن احلسن بن مسلم عن صفي َة بنت
النبي ﷺ .وأخرج ابن مندة من طريق حممد بن جعفر بن الزبري عن عبيد اهللى
شيبة ,قالت :سمعت ى
بن عبد اهللى بن أيب ثور عن صفية بنت شيبة ,قالت :واهللى لكأين أنرر إىل رسول اهلل ﷺ حني َ
دخل
الكعبة ...احلديث .وروت َأيض ًا عن عائشة ,وأم حبيبة ,وأم سلمة َأزواج النبي ﷺ .انتهى.
وأ ىما املرأة التي من بني سليم .فالراهر ىأهنا صحابي ٌة.
ووقع عند أيب داود .سمعت األسلمية.
املهرة بالفوائد املبتكرة من َأطراف العرشة" ( :)553/93قال ابن
قال ابن حجر يف "إحتاف َ
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دليل م ٌّ
قال ابن كثري :هذا ٌ
بيح إسامعيل .ى
أن ى
ستقل عىل ى
فإن قريش ًا تَوارثوا
الذ َ
رين الكبش الذي فدَ ى به إبراهيم .خلف ًا عن سلف( ).
َق َ
وقال ى
عبي :قد رأيت َقر َنـي الكبش يف الكعبة( ).
الش ُّ
__________________
عساكر :هي أ ُّم عثامن بن طلحة .انتهى.
السلم ىية .امرأ ٌة من بني سليم عن عثامن بن
وقال يف "التقريب" :صفية بنت َشيبة عن األَسلم ىية َأو ُّ
طلحة يف ختمري َقر َين الكبش ال تعرف .انتهى.
وقال الشوكاين يف "نيل األوطار" ( :)919/1واألَسلمية املذكورة مل َأقف عىل اسمها .انتهى.
وحجة ابن عساكر ما َأخرجه هو يف "تاريخ دمشق" ( )539/53وكذا أمحد يف "مسنده"
قلت:
ى
( )96656والطرباين يف "الكبري" ( )13/13والبخاري يف "التاريخ الكبري" ( )199/6من طريق
حممد بن عبد الرمحن عن منصور بن عبد الرمحن عن أمه عن أم عثامن ابنة سفيان ,وهي أ ُّم بني شيبة
فلام َ
النبي ﷺ ,ى
دخل
النبي ﷺ دعا بشيبة ففتح ,ى
أن ى
األَكابر ـ قال حممد بن عبد الرمحن :وقد بايعت ى
ورجع شيبة ,إذا رسول رسول اهلل ﷺ أن َأجب ,فأتاه فقال :إين رأيت يف
ورجع ,وفر َغ
البيت
َ
َ
َ
البيت قرن ًا فغيبه ,قال منصور :فحدى َثني عبد اهلل بن مسافع عن أمي عن أم عثامن بنت سفيان ,ى
أن
النبي ﷺ قال له يف احلديث " :فإنه ال َينبغي أن يكون يف البيت يش ٌء يلهي املصلني".
ى
لكن هذا إسنا ٌد منكر.
ضعيف.
حممد بن عبد الرمحن وهو َأخو منصور .وهو
ٌ
َ
ضعيف َيرسق احلديث .وقال الدارقطني:
خلط يف إسناده .واملحفوظ األول .وقال ابن عدي:
وقد
ٌ
البخاري يف "التاريخ" فلم يذكر فيه جرح ًا.
مرتوك .وذكره
ُّ
وذكره ابن حبان يف "الثقات" .هتذيب التهذيب (.)113/1
( )9قال ابن حجر يف "الفتح" ( : )573/91وهذه اآلثار [ أي التي ُّ
تدل عىل وجود قرن الكبش ] من
َأقوى احلجج ملن قال ى
الذبيح إسامعيل .انتهى.
إن
َ
( )1أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )34/19من طريق إُسائيل عن جابر عن ى
الشعبي.
وجابر :هو ابن يزيد اجلعفي.
والعجيل وابن
الثوري
وو َص َفه
ُّ
قال ابن حجر يف "طبقات املدلسني" ( :)35/9ض ىعفه اجلمهورَ .
ُّ
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وقال ابن جرير :ثنا يونس َأنا ابن وهب َأخربين َعمرو( ) بن قيس عن عطاء بن
َأيب رباح عن ابن عباس قال" :املفدَ ى إسامعيل .وزعمت اليهود أنىه إسحاق.
وكذبت اليهود"( ).
__________________
سعد بالتدليس .انتهى.
الطربي َأيض ًا ( )34/19حدى ثني حممد بن املثنى ,قال :ثنا عبد األعىل ,قال :ثنا داود عن
و َأخرج
ُّ
عامر .أنه قال يف هذه اآلية "{ َو َفدَ ينَاه بذبح َعريم} قال :هو إسامعيل ,قال :وكان َقرنا الكبش
َمنو َطني بالكعبة".
ثقات.
وإسناده
صحيح رجاله ك ُّلهم ٌ
ٌ
السامي باملهملة.
داود :هو ابن َأيب هند الق
ُّ
شريي موالهم .وعبد األعىل هو ابن عبد األعىل البرصي ى
( )9كذا وقع املخطوط .وطبعة احلاوي.
خرجه ( عمر ) بضم العني .كام سيأيت.
ووقع عند من ى
( )1أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )35/19ويف "تارُيه" ( )933/9واحلاكم يف "املستدرك"
( )5116عن بحر بن نرص كالمها عن عبد اهلل بن وهب عن عمر بن قيس به.
ثقات سوى عمر بن قيس املكي .أبو جعفر املعروف بسندل .ض ىعفه اجلامعة.
ورجاله ٌ
ٌ
مرتوك ليس َيسوى حديثه شيئ ًا مل يكن حديثه بصحيحَ .أحاديثه َبواطيل .انتهى.
قال أمحد:
خرجه" .عمر" بضم العني.
قلت :كذا وقع عند من ى
ووقع يف املخطوط .وطبعة احلاوي .وتفسري ابن كثري " َعمرو" بزيادة واو.
َ
وعليه فهو َعمرو بن قيس املالئي .وهو ثق ٌة .وكالمها َيروي عنه ابن وهب .و َيرويان عن عطاء.
واهلل َأعلم.
الطربي ( )35/19واحلاكم يف "املستدرك" ( )5379,5177من طريق جماهد والشعبي
وقد َروى
ُّ
عن ابن عباس أنه قال{ :وفديناه بذبح عريم} هو إسامعيل" .دون َزعم اليهود.
و َأخرجه أيض ًا الطربي ( )35/91من رواية سعيد بن جبري ويوسف بن مهران و َأيب الطفيل كلهم
عن ابن ع ىباس ,ى
أن الذبيح هو إسامعيل.
مطوالً.
وهو َأشهر الروايتني عن ابن ع ىباس .كام قال ابن حجر وابن كثري .وقد تقدى م عند أمحدَ ى
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أن عمر ب َن عبد العزيز َأ َ
ذكر حممد بن كعب ,ى
رسل إىل رجل
وقال ابن إسحاقَ :
سلم وحس َن إسالمه ,وكان من علامئهمَ .
أي ابنَي إبراهيم
فسأ َلهُّ .
كان هيودي ًاَ .فأ َ
مري املؤمنني .ى
وإن هيو َد لتعلم بذلك ,ولكنىهم
أم َر بذبحه؟ فقال :إسامعيل .واهلل يا َأ َ
معرش العرب( ).
َحيسدونكم
َ
ست وثامنون سنة.
نص يف التوراة َأ ىن إسامعيل ولدَ وإلبراهيم ٌّ
وقال ابن كثري :ى
تسع وتسعون .وعندهم ى
يذبح ابنَه
إبراهيم أن
مر
َ
وولدَ إسحاق .وله ٌ
َ
أن اهللَ َأ َ
وحرفوا
وح َسد ًا (إسحاق).
وحيدَ ه  -ويف نسخة بكره َ -فأق َحموا ههنا َكذب ًا َ
ى
َ
وحيدَ ك بمعنى الذي ليس عندك غريه( ) .ى
حتريف
إسامعيل كان بمكىة ,وهذا
فإن
ٌ
فإن َأ َ
وتأويل ٌ
ٌ
باطل .فإنه ال يقال وحيدٌ ىإال ملن ليس له غريه ,و َأيض ًا ى
ول ولد له
__________________

وسيأيت إن شاء اهلل يف آخر البحث من روى عن ابن عباس ,ى
الذبيح إسحاق.
أن
َ

( )9أخرجه ابن جرير الطربي يف "تفسريه" ( )33/19حدى ثنا حممد بن محيد الرازي ,قال :ثنا سلمة بن
الفضل قال :ثني حممد بن إسحاق عن بريدة بن سفيان بن َفروة األسلمي عن حممد بن كعب
معرش العرب عىل أن يكون َأباكم الذي كان من َأمر اهلل فيه ,والفضل
حسدوكم
فذكره .ومتامه " َ
َ
الذي ذك ََره اهلل منه لصربه ملا أم َر به ,فهم َجيحدون ذلك .و َيزعمون أنىه إسحاق ,ى
ألن إسحاق َأبوهم,
فاهلل َأعلم أهيام كانٌّ ,
كل قد كان طاهر ًا طيب ًا مطيع ًا لربه".
وإسناده ضعيف .فيه بريدة بن سفيان.
النسائي :ليس بالقوي يف احلديث.
نرر .وقال
قال
ُّ
ُّ
البخاري :فيه ٌ
غموص عليه يف دينه.
غري مقنعَ .م
ٌ
وقال اجلوزجاين :ردئ املذهب جدى ًا َ
وقال الدارقطني :مرتوك.
وقال العقييل :سئ َل َأمحد عن حديثه .فقال :بل ىي ٌة .التهذيب (.)571/9
( )1أي وقت الرؤيا وتنفيذ ما أمره اهلل به.
وكذا جز َم ابن تيمية شيخ ابن كثري بأنه من حتريف أهل الكتاب .انرر الفتاوى ()559/4
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عز ٌة ما ليست ملن بعدَ ه من األوالد .فاألَمر بذبحه َأبلغ يف االبتالء واالختبار,
َم ى
الصا ىفات [آيه  ]991ى
ى
وألن اهلل َت َ
فدل
عاىل قال بعد ذلك { :ى
وبرشناه بإسحاق} .ى
َ
عىل ى
بإسحاق ومن وراء إسحاق
فبرشناها
مور بذبحه غريه .وقال { :ى
أن املأ َ
سمى يعقوب ,وذلك ال ُيتلف( ).
يعقوب}[هود آية  ]79أي يولد له ولدٌ ي ى
ؤمر بذبحه.
فامتنع أن ي َ
قال :و َمن قال إنه إسحاق .فإنىام َأ َ
خذه عن أهل الكتاب بال ح ىجة ,وليس فيه
كتاب .وال سن ٌة.
ٌ
ٌ
ثبت لقلنا به عىل الرأس والعني .وهو ما
قال :وقد ور َد يف ذلك
حديث لو َ
َرواه ابن جرير عن َأيب كريب عن زيد بن حباب عن احلسن بن دينار عن عيل بن
زيد بن جدعان عن احلسن عن األحنف بن قيس عن العباس بن عبد امل ىطلب عن
ٌ
النبي ﷺ قال " :ى
مرتوك .وشيخه منكر
الذبيح إسحاق"( ) .واحلسن بن دينار
احلديث .وقد رواه ابن أيب حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهيم عن محاد بن سلمة
( )
ثم رواه عن مبارك بن َفضالة عن احلسن عن
عن عيل بن زيد به َمرفوع ًا  ,ى

__________________

( )9كذا يف املخطوط .ووقع يف احلاوي "ال يتخ ىلف" .بتقديم التاء .ومها بمعنى.
ف فيه .انتهى.
حق ال خل َ
وعبارة ابن كثري يف "التفسري" ( :)554/4ووعد اهلل ُّ
( )1أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )37/19هبذا اإلسناد.
ٌ
مبارك عن احلسن عن األحنف عن
قال ابن اجلنيد يف "سؤالته" ( :)436/9قلت ليحيى بن َمعني:
العباس ,قال :قال" :الذبيح إسحاق" ,ح ,ومحاد بن سلمة عن عيل بن زيد عن احلسن عن األحنف
صح عندك؟ قال :ال تبايل َأهيام كان ,كأنىه
عن النبي ﷺ قال" :الذبيح إسحاق" ,قلت ليحيىَ :أ ُّهيام َأ ُّ
ٌ
مبارك مثل عيل بن زيد؟ قال :ما َأقر َبه منه .انتهى.
ض ىعفهام مجيع ًا .قلت ليحيى:
( )5مل أره يف تفسري ابن َأيب حاتم من هذا الوجه  .ولع ىله يف اجلزء املفقود.
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( )
صح .انتهى.
األَحنف عن العباس قو َله  .وهذا َأشبه و َأ ُّ

__________________
وظاهر كالم ابن كثري أنه بنفس اإلسناد املتقدم.
وقد أخرجه احلاكم يف "املستدرك" ( )4779من رواية حييى بن َأيب طالب ثنا زيد بن احلباب عن
َ
الناس يقولون :رب إسحاق قال :ى
إسحاق جا َد
إن
نبي اهلل داود :يا ربَ ,أسمع
َ
محاد به بلفظ "قال ُّ
يل بنفسه".
ٌ
تفرد به .انتهى.
حديث
قال احلاكم :هذا
صحيح .رواه ٌ
ٌ
الناس عن عيل بن زيد بن جدعان .ى
والنسائي وغريهم.
عيل بن زيد .ض ىعفه أمحد وابن َمعني
ُّ
قلتُّ :
بقوي.
وقال َأبو زرعة :ليس
ٍّ
إيل من يزيد بن زياد .وكان
وقال أبو حاتم :ليس
تج به .وهو َأ ُّ
بقوي يكتب حديثه .وال حي ُّ
ٍّ
حب ى
ََضير ًا .وكان يتش ىيع .انتهى.
عيل بن زيد .وكان يقلب األحاديث .ويف رواية :كان حيدثنا اليوم باحلديث.
وقال محاد بن زيد :ثنا ُّ
ثم حيدثنا غد ًا فكأنىه ليس ذلك .التهذيب (.)134/7
ى
وقال اهليثمي يف "املجمع" :ض ىعفه اجلمهور.
اضطرب يف إسناده .وقد رواه ابن َأيب حاتم عن موسى بن إسامعيل عن
قلت :ومع ضعفه فقد
َ
محاد .ومل يذكر العباس .كام سيأيت قريب ًا.
( )9وأخرجه ابن جرير يف "تفسريه" ( )71/19من طريق احلكم بن َيامن ,والثعلبي يف "تفسريه"
والواحدي
( )937/3من طريق موسى بن إسامعيل ,وأبو بكر الشافعي يف "الغالنيات" ()576
ُّ
يف "تفسريه" ( )311/5من طريق شيبان ,وحييى بن ى
سالم يف "تفسريه" ( )351/1من طريق محاد
بن َسلمة ,وابن قتيبة يف "املعارف" ( )53/9من طريق سلم بن قتيبة ,وأبو القاسم عبد الرمحن بن
احلسن اهلمذاين يف "تفسريه" ( )361/9من طريق آدم بن َأيب إياس كلهم عن مبارك موقوف ًا عىل
سحاق.
هو إ َ
العباس { َو َفدَ ينَاه بذبح َعريم} [الصافاتَ ]977 :ق َالَ :
عيل بن اجلعد يف "مسنده" ( )5937حدى ثنا مبارك به موقوف ًا.
ورواه ُّ
قلت  :م ٌ
بارك خمتلف فيه كثري ًا .ض ىعفه ابن معني مرة .وو ىثقه مرة .وض ىعفه النسائي وغريه .وو ىثقه
ع ىفان .وقال أبو زرعة وأبو داود :يدلس كثري ًا .فإذا قال حدى ثنا فهو ثق ٌة.
ٌ
صدوق يدلس ويسوي.
قال ابن حجر يف "التقريب" :
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ٌ
مبارك مر ًةَ .فرواه البزار يف "مسنده" عن َمعمر بن سهل
قلت :قد ر َف َعه
األَهوازي عن مسلم بن إبراهيم عن مبارك عن احلسن عن األَحنف عن العباس
عن النبي ﷺ قال" :الذبيح إسحاق"( ).
وله شواهدٌ .
البزار عن ًأيب كريب عن زيد بن احلباب عن َأيب سعيد عن
خرجه ى
َأحدها :ما َأ َ
عيل بن زيد عن احلسن عن األَحنف عن العباس عن النبي ﷺ قال" :قال داود:
َأ َ
سألك بحق آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب .قال :أ ىما إبراهيم فألقي يف النار
رب من َأجيل .وتلك بلي ٌة َلـم َتنَلك ,و َأ ىما إسحاق َ
رب من
نفسه للذبح فص َ
فبذل َ
فص َ
__________________

رجح احلافظ ابن كثري روايتَه املوقوف َة عىل رواية عيل بن
قلت :وهو َأوثق من عيل بن زيد  .ولذا ى
زيد .ىإال أنه من املحتمل أن يكون املبارك رواه عن عيل بن زيد عن احلسن .ود ىلسه .فلم َأره ىإال
معنعن ًا .واهلل أعلم.
وروي عن مبارك مرفوع ًا .وانرر ما بعده.

وعيل بن عمر احلريب يف " الفوائد املنتقاة عن الشيوخ العوايل"
( )9أخرجه البزار يف "مسنده" ()9573
ُّ
( )957ومن طريقه ابن اجلوزي يف "التبرصة" ( )941/9من رواية عبد الصمد بن عبد الوارث
كالمها عن املبارك به.
قال البزار :وهذا احلديث قد رواه مجاع ٌة عن املبارك بن فضالة عن احلسن عن األَحنف عن العباس
موقوف ًا .انتهى.
قلت :وتقدى م قبله ذكر َمن رواه موقوف ًا.
قال اهليثمي يف "املجمع" ( :)171/3رواه البزار ,وفيه مبارك بن فضالة .وقد ض ىعفه اجلمهور .اهـ
وسئل احلافظ الدارقطني يف "العلل" ( )137/3عن حديث روي عن احلسن عن أيب هريرة عن
النبي ﷺ قال" :الذبيح إسحاق".
ف فيه عن احلسن ,فروي عن مقاتل بن سليامن عن عبد الكريم عن احلسن عن أيب
فقال :اختل َ
هريرة عن النبي ﷺ ,واملحفوظ عن األحنف بن قيس عن العباس بن عبد املطلب قوله .انتهى.
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فغاب يوسف عنه .وتلك َبلي ٌة َلـم
َأجيل .وتلك َبلي ٌة َلـم َتنَلك ,وأ ىما يعقوب
َ
َتنَل َك"( ).
__________________
عدي يف
( )9أخرجه البزار يف "مسنده" ( )9577وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )111/6وابن
ٍّ
"الكامل" ( )111/1والدواليب يف "الكنى" ( )9735وأبو بكر الشافعي يف "الغالنيات" ()577
من طرق عن زيد بن حباب عن احلسن بن دينار به.
وأخرجه ابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )91794من رواية موسى بن إسامعيل ,وابن أيب شيبة يف
محاد عن عيل بن زيد عن احلسن عن األحنف.
"املصنف" ( )5931عن عفان كالمها عن ى
ومل يذكر العباس.
وأخرجه ابن أيب شيبة أيض ًا ( )59314عن عفان ,فقال :عن األحنف عن داود عليه السالم ,أنه
قال :فذكره.
السيوطي.
وإسناده
ٌ
ضعيف .كام ب ىينه ُّ
روى عن العباس عن النبي ﷺ ىإال من حديث أيب سعيد عن
قال البزار :وهذا احلديث ال نع َلمه ي َ
عيل بن زيد ,وأبو سعيد هذا .هو احلسن بن دينار ,وهو ليس بالقوي يف احلديث ,وقد َروى هذا
َ
احلديث محاد بن سلمة عن عيل بن زيد عن احلسن عن األحنف بن قيس عن النبي ﷺ مرسالً ,ومل
يقل عن العباس ,وإنام ذكرنا هذا احلديث  -وإن كان احلسن لني احلديث  -لنبني أ ىنه ر َف َعه ,ى
وأن
احلديث له َأ ٌ
َ
صل من حديث محاد بن سلمة .انتهى.
ضعيف .وقد تقدى م قريب ًا نقل كالم َأهل
قلت :مدار احلديث عىل زيد بن عيل بن جدعان .وهو
ٌ
اجلرح فيه.
واملحفوظ أنىه املبارك عن احلسن عن األحنف عن العباس موقوف ًا.
محاد .عن األحنف عن العباس .كام تقدى م َأيض ًا.
وقد رواه بعضهم عن ى
ال .ظاهره أنىه َيرى ى
وقول البزار :عن األحنف بن قيس عن النبي ﷺ مرس ً
تابعي.
حنف
أن األَ َ
ٌّ
الضحاك عىل املشهور .وقيل :صخر ,وقيل:
قال ابن حجر يف "اإلصابة" ( :)551/9واسمه ّ
احلارث .وجزم ابن ح ّبان يف "الثقات" به ,ولقبه األحنف .وهو مشهور بهَ .أ َ
النبي ﷺ ,ومل
درك ى
جيتمع به .وقيل :إنه دعا له".
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ضعيف .كام تقدى م.
وأبو سعيد :هو احلسن بن دينار
ٌ
الديلمي يف "مسند الفردوس" من طريق عبد اهلل بن حممد بن ناجية
خرج
و َأ َ
ُّ
عن حممد بن حرب النىشائي( ) عن عبد املؤمن بن عباد( ) عن األعمش عن عطية
إن داو َد َ
عن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول اهلل ﷺ " :ى
سأل ر ىبه مسأل ًة .فقال:
اج َعلني َ
َ
وحى اهلل إليه َأين ابتليت إبراهيم بالنار
وإسحاق
مثل إبراهيم
ويعقوبَ .فأ َ
َ
__________________
حجاج حدى ثنا محاد بن سلمة عن عيل بن زيد عن
قال ابن أيب عاصم :حدثنا حممد بن املثنى حدى ثنا
ٌ
احلسن عن األحنف بن قيس ,قال" :بينام َأنا َأطوف بالبيت يف زمن عثامن إذ َأخذ ٌ
رجل من بني ليث
أبرشك؟ قلت :بىل ,قال :أتذكر إذ بعثني رسول اهلل ﷺ إىل قومك ,فجعلت
بيدي .فقالَ :أ َال ّ
َأعرض عليهم اإلسالم ,و َأدعوهم إليه ,فقلت أنت :إنك لتدعونا إىل خري ,وتأمر به ,وإنه ليدعو إىل
هم اغفر لألحنف» فكان األحنف يقول :فام يشء من عميل
النبي ﷺ فقال« :ال ىل ّ
اخلري ,فبلغ ذلك ّ
أرجى عندي من ذلك -يعني دعوة النبي ﷺ" .تفرد به عيل بن زيد ,وفيه ضعف .وأخرج أمحد يف
األحنف ب َن قيس ,ى
الزهد» ,من طريق جرب بن حبيب " :ى
النبي ﷺ دعا له,
أن رجلني ب ىلغا
َ
كتاب « ّ
أن ى
فسجدَ " .وكان يَضب بحلمه املثل .وقال له عمر :األحنف سيد أهل البرصة .وذكره ابن سعد يف
َ
"الطبقة األوىل" من تابعي أهل البرصة ,وقال :كان ثق ًة مأمون ًا َ
اعتزل وقع َة
قليل احلديث .وكان ممن
ثم
ثم شهدَ صفني .وله
ٌ
ثم مع معاوية ,ى
عيل ,ى
ثم عثامن ,ى
قصص يطول ذكرها مع عمر ,ى
اجلمل ,ى
ثم مع ٍّ
الزبري سن َة سبع وستنيَ ,
مصعب يف
ومشى
زمن والية مصعب بن ُّ
َمع من بعده إىل أن َ
ٌ
مات بالبرصة َ
والرأي .انتهى بتجوز.
جنازته ,وقال
مصعب يو َم موتهَ :
ٌ
ذهب اليوم احلزم ّ
( )9وقع يف مطبوع احلاوي ( النسائي ) بالسني املهملة .وهو خطأ .والصواب أنىه بالشني املعجمة .كام يف
املخطوط .وهو من شيوخ البخاري.
السمعاين يف األنساب" ( :)431/3النشائي :هذه النسبة بالنون والشني املفتوحة املنقوطة
قال ى
ومهز األلف إىل عمل النىشا ,وهو النشاستج :يشء يستخرج من احلنطة ,تقرص به الثياب وتطرا.
واملشهور هبذه النسبة َأبو عبد اهلل حممد بن حرب النشائي ,وقيل له :النشاستجي َأيض ًا ,من َأهل
ٌ
واسط ٌ
صدوق .انتهى.
شيخ ثق ٌة
( )1كذا فيه .والصواب  ( .ابن عبد اهلل ) .كام سيأيت.
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إسحاق ى
َ
يعقوب فصرب"( ).
رب ,وابتليت
رب ,وابتليت
َ
بالذبح فص َ
فص َ
والديلمي يف "مسند الفردوس" من
الدارقطني
احلديث الثاين :ما َأخرجه
ُّ
ُّ
طريقه عن حممد بن َأمحد بن إبراهيم الكاتب عن احلسني بن فهم عن خلف بن
سامل عن هبز بن َأسد عن شعبة عن َأيب إسحاق عن َأيب األحوص عن عبد اهلل بن
مسعود قال :قال رسول اهلل ﷺ "الذبيح إسحاق"( ).
الثالث :ما َأخرجه الطرباين يف "الكبري" من طريق شعبة عن أيب إسحاق عن
افتخر ٌ
فاخر َأسامء بن
أيب األحوص قال" :
رجل عند ابن مسعود" .ويف لفظ " َ
َ
__________________
( )9أخرجه العقييل يف "الضعفاء" ( )15/5ومن طريقه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )977/6عن
احلسني بن حممد املخرمي ,وأبو طاهر السلفي يف "اجلزء الثالث عرش من املشيخة البغدادية" ()56
من رواية عبد اهلل بن ناجية كالمها عن حممد بن حرب به.
ضعيف.
وإسناده
ٌ
ضعيف.
فيه عطية :وهو العويف املشهور .وهو
ٌ
وعبد املؤمن بن عباد .كذا وقع اسم أبيه يف احلاوي واملخطوط .وعند أيب طاهر الس َلفي.
ووقع عند العقييل وابن عساكر ( ابن عبد اهلل العبيس ) .وهو الصواب.
كويف .حديثه غري حمفوظ.
قال العقييل :عبد املؤمن بن عبد اهلل
العبيس ٌّ
ُّ
وقال أبو حاتم كام يف "اجلرح والتعديل" ( :)66/6جمهول.
ثم َ
نقل عن أبيه ,أنه قال عن ابن عبد اهلل:
قلت :ىفرق بينهام ابن أيب حاتم .وتَب َعه
الذهبي وابن حجر .ى
ُّ
ترجم البن عباد العبدي .وقال :ضعيف.
ثم
َ
جمهول .ى
تفرد به خلف بن
( )1قال الدارقطني يف "األفراد والغرائب" ( :)943/4حديث "الذبيح إسحاق" .ى
َسامل عن هبز بن َأسد عن شع َبة عن َأيب إس َحاق َمرفوع ًا .انتهى.
لكن املحفوظ عن شعبة املوقوف .كام سيأيت.
قلت :ورواته ك ُّلهم ٌ
ثقات ,ى
انرر ما بعده.
تنبيه :مل َأر احلديث يف كتب الدارقطني مسند ًا  .وأ ىما مسند الفردوس فهو يف عداد املفقود.

القول الفصيح في تعيين الذبيح

19

خارج َة رج ً
ال .فقالَ :أنا ابن األشياخ الكرام .فقال عبد اهلل :ذاك يوسف بن
يعقوب بن إسحاق  -ذبيح اهلل  -ابن إبراهيم خليل اهلل"( ).
موقوف.
صحيح
وهذا إسنا ٌد
ٌ
ٌ
وروى َأيض ًا عنه قال" :سئ َل رسول اهلل ﷺَ :من َأكرم الناس؟ قال :يوسف بن
َ
إسحاق ذبيح اهلل"( ).
__________________
( )9أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( )936/1وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )39/1من طريق أيب
والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )113/3من
الوليد وحممد بن كثري و َعمرو بن مرزوق,
ُّ
رواية وهب بن جرير ,والطربي يف "تفسريه" ( )37/19من طريق حممد بن جعفر ,وابن أيب حاتم
يف "تفسريه" ( )99695من رواية َأيب داود الطياليس ,واحلاكم يف "املستدرك" ()4747,4734
من رواية مسلم بن إبراهيم وحجاج بن حممد كلهم عن شعبة به موقوف ًا.
وصححه احلافران الذهبي يف "السري" ( )371/4وابن كثري يف "تفسريه" (.)13/7
ى
الدارقطني يف "العلل" ( )519/3فقالَ :يرويه شعبة عن أيب إسحاق عن أيب األحوص.
وس َئل عنه
ُّ
ورواه معاوية بن حفص عن شعبة عن أيب إسحاق عن َأيب عبيدة عن عبد اهلل
ندر عن شعبةَ ,
قاله غ ٌ
صح .ورواه ابن مص ىفى عن بقي َة ومعاوي َة بن حفص عن
مرفوع ًا .وقول غندر [حممد بن جعفر] َأ ُّ
شعبة كذلك مرفوع ًا .انتهى.
( )1أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( )941/97وحممد بن املرفر البزاز يف "حديث شعبة" ( )977من
طريق حممد بن مص ىفى ,ثنا بقية بن الوليد (زاد البزاز ومعاوية بن حفص) عن شعبة عن َأيب إسحاق
عن َأيب عبيدة عن عبد اهلل.
ثقات .ولكن له علتان.
ورواته ٌ
َ
املحفوظ عن شعبة عن أيب إسحاق عن َأيب األحوص عن ابن َمسعود موقوف ًا .كام
العلة األوىل :أ ىن
تقدى م.
العلة الثانية :ى
بن َمسعود مل يسمع من أبيه .كام قال َأكثر أهل العلم .كأيب حاتم والرتمذي
أن َأبا عبيدة َ
وابن حبان وغريهم.
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نقطع.
ويف سنده بقي ٌة .وهو مدل ٌس .و َأبو عبيدة عن َأبيه عبد اهلل م ٌ
الطرباين يف "األوسط" .وابن أيب حاتم يف "تفسريه" من
الرابع :ما َأخرجه
ُّ
طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرمحن بن زيد بن َأسلم عن َأبيه عن عطاء بن
يسار عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ " :ى
يغفر لنصف
إن اهلل َخ ىريين بني أن َ
َ
عم أل ىمتي ,ولوال الذي
أ ىمتيَ ,أو َش َفاعتي .فاخرتت شفاعتي .ورجوت أن
يكون َأ ى
لعجلت دعويت .ى
ـمـا ىفرج عن إسحاق كَر َب
َسبقني إليه العبد الصالح ى
إن اهللَ ل ى
الذبح .قيل له :يا إسحاقَ .سل تع َطه .قالَ :أ َما واهلل ألَتعجلنىها َ
ى
قبل نزغات
حسن فاغفر له"( ).
مات ال يرشك بك شيئ ًا قد َأ
الشيطان.
اللهم َمن َ
َ
ى
ضعيف.
وعبد الرمحن
ٌ
منكر.
قال ابن كثري :واحلديث
ٌ
غريب ٌ
قال :و َأخشى أن يكون فيه زياد ٌة مدرج ٌة .وهي قوله " ى
ـمـا ىفرج ..إىل
إن اهلل َل ى
َ
آخره" ,وإن كان َحمفوظ ًا فاألشبه ى
وحرفوه بإسحاق( ).
أن
السياق عن إسامعيل ,ى
الزهري عن القاسم قال" :اجتمع َأبو
خرج عبد الرزاق عن َمعمر عن ُّ
و َأ َ
َ
نبي دعوة
وكعب.
هريرة
ٌ
فجعل َأبو هريرة حيدث عن النبي ﷺ " َأ ىن لكل ٍّ
مستجابة ,و َأين قد خ ىبأت دعويت شفاعة أل ىمتي يو َم القيامة".
__________________
( )9أخرجه الطرباين يف "األوسط" ( )6114وابن أيب حاتم كام يف "تفسري ابن كثري" ( )57/7وابن
عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )514/35وابن عدي يف "الكامل" ( )171/4من طرق عن الوليد
بن مسلم به.
تفرد به الوليد بن مسلم .انتهى.
قال
الطرباين :مل يرو هذا احلديث عن زيد بن َأسلم ىإال ابنه .ى
ُّ
ٌ
منكر.
قال أبو حاتم كام يف "العلل البنه" ( :)1943هذا
حديث ٌ
نكر  .فال يشتغل به َأصالً.
( )1ال داعي للجزم بالتحريف .فاحلديث
ٌ
غريب م ٌ
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ذبح ابنه إسحاق .قال
فقال
كعبَ :أفال أخربك عن إبراهيم ,إنىه لـ ىام رأى َ
ٌ
فخرج إبراهيم بابنه
الشيطان :إن َلـم َأفتن هؤالء عند هذه َلـم أفتنهم َأبد ًا.
َ
َ
ذهب إبراهيم بابنك؟
فدخل عىل سارة .فقالَ :أين
فذهب الشيطان
ليذبحه.
َ
َ
َ
ليذبحه.
ذهب به
َ
قالت :غدا به لبعض حاجاته .قال :فإنىه َلـم َيغد به حلاجة .وإنام َ
ـم يذبحه؟ قال :زعم ى
أحسن أن يطيع ر ىبه.
أن ر ىبه َأمره بذلك .قالت :قد
َ
قالت :ول َ
ذهب بك َأبوك؟ .قال :لبعض
فذهب الشيطان يف َأثرمها .فقال للغالمَ :أين
َ
َ
ـم
حاجاته .قال :فإنىه ال يذهب بك حلاجة ,ولكنىه يذهب بك
َ
ليذبحك .قال :ول َ
يذبحني؟ .قال :يزعم ى
مره بذلك
أن ر ىبه َأمره بذلك .قال :فواهلل لئن كان اهلل َأ َ
ليفعلن .فرتكَهَ ,
غدوت بابنك؟ قال حلاجة .قال :فإنك
وحل َق بإبراهيم .فقالَ :أين
َ
ى
ـم َأذبحه؟ .قال :تزعم ى
أن ر ىبك
َلـم تَغد به حلاجة .إنام
َ
غدوت به لتذ َبحه .قال :ول َ
رتكَه .و َيئ َس أن
َأمرك بذلك .قال :فواهلل لئن كان اهلل َأمرين بذلك ألَفع َل ىن .ف َ
يطاع"( ).
__________________
( )9أخرجه عبد الرزاق يف "تفسريه" ( )1357ومن طريقه أمحد يف "مسنده" ( )7794والبزار يف
"مسنده" ( )3731البيهقي يف "شعب اإليامن" ( )6146وابن منده يف "اإليامن" ( )177وابن
والذهبي يف
عساكر يف "تاريخ دمشق" ( )171/6وابن أيب خيثمة يف "التاريخ الكبري" ()336/1
ُّ
"اثبات الشفاعة" ( )17واخل َلعي يف "الفوائد املنتقاة" ( )674عن َمعمر به.
َ
فجعل َأبو هريرة حيدث
وكعب,
اجتمع َأبو هريرة
ومل يذكر أمحد وابن منده لفظ كعب .وإنىام قاال "
ٌ
َ
نبي
النبي ﷺ " :لكل ٍّ
كعب ًا عن النبي ﷺ  ,وكعب حيدث َأبا هريرة عن الكتب .قال أبو هريرة :قال ُّ
 ...فذكر املرفوع".
فرسته باقي الروايات.
وقوله "حيدث َأبا هريرة عن الكتب" .أي قصة إسحاق .كام ى
صحيح.
قال ابن حجر يف "الفتح" ( : )573/91سنده
ٌ
القاسم :هو ابن حممد بن أيب بكر الصديق .
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وقد رواه ابن جرير عن يونس بن عبد األَعىل عن ابن وهب عن يونس بن
( )
ربه .ى
يزيد عن ابن شهاب ,ى
أن
أن عمر َ
بن أيب سفيان بن َأسد بن حارثة ال ىث َقفي َأخ َ َ

وحى اهلل إىل إسحاق إين
كعب ًا قال ألَيب هريرة.
فذكره بطوله ,وقال يف آخره "و َأ َ
َ
َستجيب يل.
اللهم إين َأدعوك أن ت
جيب لك فيها .قال إسحاق:
َ
َأعطيتك دعو ًة است َ
ى
َأ ُّيام عبد َلق َيك من األَ ىولني واآلخرين ال يرشك َ
بك شيئ ًا َفأدخله اجلنة"( ).
__________________

مريي َأبو إسحاق ,املعروف بكعب األَح َبار .ثق ٌة من ال ىثانية خمَضم.
ٌ
وكعب :هو ابن ماتع احل َ
تنبيه  :زادوا كلهم يف آخره "فأوحى إىل إسحاق أن ادع .ى
فإن لك دعو ًة مستجاب ًة  ."..ومل يذكرها

عبد الرزاق .ومن َأجل هذا عزاها ابن كثري للطربي من رواية َعمرو بن َأيب سفيان .ظنى ًا منه أهنا
ليست يف رواية القاسم.
وانرر ما بعده.
( )9كذا يف املخطوط.
ووقع يف احلاوي .وتفسري الطربي [ط الرتكي وشاكر] " َعمرو بن أيب سفيان بن َأسيد ."..وكذا
وقع عند ابن كثري .يف نقله من تفسري الطربي ,لكن قال (جارية) بدل حارثة.
والصوابَ :عمرو بن أيب سفيان بن َأسيد بن جارية - .باجليم واملثنىاة التحتانية َ -أخرج له
الشيخان .وقد اضطربوا يف اسمه.
الزهري قالوا
قال ابن حجر يف "الفتح" ( :)597/7و َأسيد بفتح اهلمزة للجميع ,و َأكثر َأصحاب ُّ
ورجح البخاري أنىه َعمرو .انتهى.
فيهَ :عمرو .بفتح العني ,وقال بعضهم :عمر بضم العني .ى
( )1أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )317/91ويف "تارُيه" ( )163/9واحلاكم يف "املستدرك"
( )673/1و َأبو عبيد يف "اخلطب واملواعظ" ( )19من طرق عن يونس بن يزيد ,وابن منده يف
"اإليامن" ( )316من طريق شعيب بن أيب محزة كالمها عن الزهري به.
الزهري من القاسم  .ومن َعمرو َأيض ًا.
وإسناده
صحيح .وقد سم َعه ُّ
ٌ
نبي دعوة
واحلديث أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )913عن يونس به.
واقترص عىل املرفوع "لكل ٍّ
َ
سمعت هذا من رسول اهلل ﷺ؟ قال أبو هريرة:
أنت
َ
كعب أليب هريرةَ :
يدعوها ... ,احلديث .فقال ٌ
نعم" .ومل يذكر قصة إسحاق.
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الزهد"َ :أنا الليث بن خالد َأبو بكر البلخي
وقال عبد اهلل بن َأمحد يف "زوائد ُّ
العبدي عن موسى بن أيب بكر عن سعيد بن جبري قال:
حدى ثنا حممد بن ثابت
ُّ
َ
سار به من منزله إىل ا َملنحر بمنى مسري َة
ذبح
ـمـا ر َأى إبراهيم يف املنام َ
إسحاق َ
" َل ى
ف عنه ى
راح به
فلام رص َ
ثم َ
الذبح .وأمر بذبح الكبش َ
ذبحه .ى
شهر يف غداة واحدة .ى
َرواح ًا إىل منزله يف عشية واحدة َمسري َة شهر طو َيت له األَودية واجلبال"( ).
__________________
البيهقي يف "البعث والنشور" ( )49من طريق عيل بن احلسن بن شقيق ثنا عبد اهلل بن
وأخرجه
ُّ
املبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن َعمرو بن أيب سفيان عن أيب هريرة ,قال :قال رسول اهلل
عز ى
وجل :ى
عمر,
لـمـا فدي إسحاق بالكبش .قال اهلل ى
إن لك دعو ًة مستجابة .قال :وزادين َم ٌ
ﷺ " :ى
اللهم َمن َ
لقيك
قال :قال له إبراهيم :ى
تعجل دعو َتك ال يدخل الشيطان فيها شيئ ًا .قال إسحاق « :ى
من األولني واآلخرين ال يرشك بك شيئ ًا فاغفر له».
منكر .واملحفوظ ى
أن قص َة إسحاق عن كعب .وليست َمرفوعة  .كذا رواه الثقات عن يونس.
وهذا ٌ
واهلل أعلم.
الزهري عن
ولذا قال
ورواه عبد الرزاق عن َمعمر عن ُّ
البيهقي عق َبه :كذا روي هبذا اإلسنادَ .
ُّ
وذكر هذه القصة يف دعوة إسحاق
وكعب ..فذكر احلديث.
اجتمع َأبو هريرة
القاسم بن حممد قال:
ٌ
َ
َ
عن كعب .انتهى كالمه.
( )9أخرجه عبد اهلل بن اإلمام أمحد يف "زوائد الزهد" ( )493وابن أيب شيبة يف "املصنف" ()59315
والفاكهي يف "أخبار مكة" ( )1696من طرق عن حممد بن
والثعلبي يف "تفسريه" ()937/3
ُّ
ُّ
ثابت به.
ضعيف.
وإسناده
ٌ
حممد بن ثابت .ض ىعفه األكثر.
وقال البخاريُ :يالف يف بعض حديثه.
وقال ابن عدي :عا ىمة َأحاديثه مما ال يتابع عليه .هتذيب التهذيب (.)33/1
َ
املراسيل ,ويسند املوقوفات ُّ
تومه ًا من سوء
وقال ابن حبان يف "املجروحني" ( :)139/1كان يرفع
فلام فح َش ذلك منه َ
بطل االحتجاج به .انتهى.
حفره .ى

القول الفصيح في تعيين الذبيح

24

رطبي لألكثرين( ).
نس َبه الق ُّ
وهذا القول َ
وعيل وابن مسعود وجابر والعباس وعكرم َة
البغوي وغريه إىل عمر
وعزاه
َ
ُّ
ٍّ
وسعيد بن جبري وجماهد والشعبي وعبيد بن عمري و َأيب ميرسة وزيد بن َأسلم
وعبد اهلل بن شقيق والزهري والقاسم بن يزيد ومكحول وكعب( ) وعثامن بن
حاَض

( )

والسدي واحلسن وقتادة وأيب اهلذيل وابن سابط ومرسوق وعطاء
ُّ

واختاره اإلمام َأبو جعفر بن جرير
ومقاتل .وهو إحدى الروايتني عن ابن عباس,
َ
الطربي.

__________________
أ ىما "موسى بن أيب بكر" فكذا وقع عند عبد اهلل بن أمحد.
ووقع عند الفاكهي "موسى موىل أيب بكر" .وعند الثعلبي "موسى موىل أيب بكر الصديق".
أ ىما ابن أيب شيبة فوقع عنده "موىل أيب بكرة" .بزيادة تاء مربوطة يف آخره .وهو خطأ.
يتبني يل َمن هو موسى هذا.
ومل ّ
واختلف العلامء يف ى
الذبيح .هل هو إسامعيل
النووي .فقال يف "هتذيب األسامء" (:)996/9
( )9خالفه
َ
ُّ
رب من إسحاق" .انتهى.
َأم إسحاق؟ واألكثرون عىل أ ىنه إسامعيل ,وكان إسامعيل أك َ
الصاحلي يف "سبل اهلدى والرشاد" (.)955/9
وكذا نقله عن األكثرين.
ُّ
ونقله عن مجهور العلامء مجاع ٌة من العلامء .منهم ابن السبكي يف "االهباج" ( )157/1وابن عادل
احلنبيل يف "اللباب يف علوم الكتاب" ( )559/96وابن عطية يف "تفسريه" ( )56/1واأللويس يف
"تفسريه" ( )441/3وغريهم.
( )1أي كعب األحبار  .وقد تقدى م قريب ًا كالمه أليب هريرة . 
( )5احلمريي .ويقال األزديَ .أبو حاَض القاص .وقال عبد الرزاق :عثامن بن أيب حاَض .وغ ىلطه اإلمام
أمحد .وقال :إنام هو عثامن بن حاَض .و ىثقه َأبو زرعة .وذكره ابن حبان يف "الثقات".
"هتذيب التهذيب" البن حجر (.)979/7
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جاب عن البشارة بيعقوب( ) .بأنىه كان قد َ
السعي .أي العمل ,ومن
بلغ معه
و َأ َ
َ
املمكن أنه كان ولدَ له َأوال ٌد مع يعقوب َأيض ًا.
سار
وأ ىما ال َقرنان .فمن اجلائز َأ ىهنام نقال من بالد الشام ,وقال سعيد بن جبريَ " :
__________________

يم بالبرشى قالوا َسالم ًا َ
قال َسال ٌم َفام َلب َ
ث َأن
( )9يف قوله تعاىل يف سورة هود { َو َل َقد جا َءت رسلنا إبراه َ
جا َء بعجل َحنيذ (َ )61ف َل ىام َرأى َأيد َهيم ال تَصل إ َليه نَك َرهم َو َأو َج َس منهم خي َف ًة قالوا ال َختَف إنىا
حاق َومن َوراء إس َ
أرسلنا إىل َقوم لوط (َ )77وام َر َأته قائ َم ٌة َف َضحكَت َف َب ىرشناها بإس َ
وب
حاق َيعق َ
ني
يب ( )71قالوا َأتَع َجب َ
( )79قا َلت يا َوي َلتى َأ َألد َو َأنَا َعج ٌ
وز َوهذا َبعيل َشيخ ًا إ ىن َه َذا َل َيش ٌء َعج ٌ
محت اهللى َو َب َركاته َع َليكم َأه َل ال َبيت إنىه َمحيدٌ َجميدٌ (.} )75
من َأمر اهللى َر َ
الطربي ,ى
ثم يولد
واإلشكال الذي َأجاب عنه
ُّ
أن اهلل وعدَ سارة امرأة إبراهيم بأن يرزقها إسحاق  ,ى
يتزوج .ويولد له
إلسحاق ولدٌ اسمه يعقوب .فكيف يأمره بذبح إسحاق .وقد َ
وعدَ ها بأن ى
يعقوب؟!.
قال ابن تيمية كام يف "جمموع الفتاوى" ( )553/4يف ذكر احلجج ى
الذبيح إسامعيل .قال :ومما
بأن
َ
ُّ
الذبيح ليس هو إسحاق .ى
يدل عىل ى
فبرشناها بإسحاق ومن وراء إسحاق
أن
َ
أن اهلل تعاىل قال { :ى
يعقوب} فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة بيعقوب تقتيض ى
أن إسحاق يعيش ويولد له
خالف بني الناس ى
أن قص َة الذبيح كانت قبل والدة يعقوب ,بل يعقوب إنام ولد بعد
يعقوب .وال
َ
موت إبراهيم عليه السالم ,وقصة الذبيح كانت يف حياة إبراهيم بال ريب .ومما يد ُّل عىل ذلك :ى
أن
النبي ﷺ
قص َة الذبيح كانت بمكة {
لـمـا فتح مكة كان قرنا الكبش يف الكعبة فقال ُّ
والنبي ﷺ ى
ُّ
َ
يكون يف القبلة ما يلهي املصيل} .وهلذا
للسادن :إين آمرك أن ختم َر قرين الكبش .فإنه ال َينبغي أن
جع َلت منى حمالً للنُّسك من عهد إبراهيم وإسامعيل عليهام السالم ,ومها اللذان بنيا البيت بنص
القرآن .ومل َينقل َأحدٌ ى
ذهب إىل مكة .ال من أهل الكتاب ,وال غريهم ,لكن بعض
أن إسحاق
َ
أن قص َة الذبح كانت بالشام .فهذا افرتا ٌء .ى
املؤمنني من أهل الكتاب َيزعمون ى
فإن هذا لو كان ببعض
جبال الشام لعرف ذلك اجلبل ,ور ىبام جعل منسك ًا كام جع َل املسجد الذي بناه إبراهيم وما حوله من
املشاعر .ويف املسألة دالئل أخرى عىل ما ذكرناه .و َأسئلة َأوردها طائفة .كابن جرير والقايض أيب
عز ى
وجل أعلم .انتهى.
والسهييل ,ولكن ال َيتىسع هذا املوضع لذكرها .واجلواب عنها .واهلل ى
يعىل ُّ
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ف عنه الذبح
فلام رص َ
منى يف ليلة واحدة .ى
به من الشام عىل الرباق حتىى َأتى به ً
سار به كذلك"( ).
َ
َ
بإسحاق
وبرشناه
خرج من طريق داو َد عن عكرم َة عن ابن عباس يف قوله { ى
و َأ َ
نبي ًا}[ الصافات آية  ]991قال" :برش به نبي ًا حني فدَ اه اهلل من ى
الذبح .و َلـم تكن
بالنبوة عند مولده"( ).
البشارة
ى
__________________

ضعيف  .وقد تقدى م قريب ًا خترجيه.
( )9إسناده
ٌ
( )1أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )11/19حدى ثنا ابن عبد األَعىل ,قال :ثنا معتمر بن سليامن ,قال:
بن َأيب هند .فذكره.
سمعت داو َد َ
ومعتمر ثق ٌة .كام قال أمحد وابن معني غريمها.
ٌ
ٌ
صدوق ُيطئ من حفره ,وإذا حدى ث من كتابه فهو ثقة.
لكن قال ابن خراش:
وقال حييى بن سعيد القطان :إذا حدى ثكم املعتمر بيشء فاعرضوه فأنىه يسء احلفظ.
هتذيب التهذيب (.)174/97
بالنبوة عند مولده".
قلت :خولف املعتمر .بقوله "و َلـم تكن البشارة
ى
فأخرجه ابن َأيب حاتم يف "تفسريه" ( )971/91من طريق أيب نعيم ,واحلاكم يف "املستدرك"
( )4774والثعلبي يف "تفسريه" ( )517/99من طريق وكيع كالمها عن سفيان الثوري عن داود
مرتني حني ولد.
عن عكرمة عن ابن عباس  { ,ى
وبرشناه بإسحاق} قال" :برشى نبوة .برش به ى
وصححه احلاكم.
وحني نبئ".
ى
والثوري أمري املؤمنني يف احلديث .من الثقات احلفاظ .وهو َأحفظ وأوثق من املعتمر.
ُّ
ومل يذكر قو َله ( حني فداه ) .وخا َلفه بقوله ( حني ولد ).
بن معني ال يقدم عىل سفيان يف زمانه َأحد ًا يف الفقه واحلديث والزهد
وري :رأيت حييى َ
قال الدُّ ُّ
وكل يشء.
وقال اآلجري عن أيب داود :ليس ُيتلف سفيان وشعبة يف يشء ىإال يرفر سفيان.
خالف َأحدٌ سفيان يف يشء ىإال كان القول َ
قول سفيان.
وقال أبو داود أيض ًا :بل َغني عن ابن معني :ما
َ
انتهى".هتذيب التهذيب" (.)979/4
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__________________

وقد أخرجه ابن جرير أيض ًا ( )71,11/19من طريق ابن علية وابن إدريس وابن أيب عدي.

والثعلبي يف "تفسريه" ( )596/99من طريق خالد بن عبد اهلل الواسطي ,واحلاكم يف "املستدرك"
ُّ
( )476من طريق محاد كلهم عن داود عن عكرمة قال :قال ابن عباس :الذبيح إسحاق.
زاد ابن علية قال" :وقوله { َو َب ىرشنَاه بإس َح َ
ني} [الصافات  ]991قال :برش
الصاحل َ
اق نَب ًّيا م َن ى
بنبوته".
ولفظ ابن إدريس "َ {:و َب ىرشنَاه بإس َح َ
بالنبوة" .ومل يذكر الذبح.
اق نَب ًّيا} قال :إنام برش
ّ
عديَ {" .و َفدَ ينَاه بذبح َعريم} [الصافات  ]977قال :هو إسحاق".
ولفظ ابن َأيب ٍّ
مرتني حني ولد ."..فيها ٌ
دليل عىل ى
الذبيح ليس إسحاق.
أن
َ
قلت  :وقوله يف رواية الثوري " برش به ى
ثم يأمره بعد ذلك بذبحه؟!.
إذ كيف يبرشه ويعده بالنُّبوة  .ى
وانرر كالم ابن تيمية يف التعليق السابق.
الذبيح إسحاق .مع ى
وهذا أحد الطريقني عن ابن عباس ,ى
نرر  .واهلل أعلم.
أن
َ
أن متنَه فيه ٌ
الطريق الثانية:
والثعلبي ( )596/99واللفظ هلام ,وابن َأيب حاتم يف "تفسريه"
خرجها احلاكم ()4777
َأ َ
ُّ
واألزرقي يف "أخبار مكة" ( )117من رواية عبد اهلل بن عثامن بن خثيم عن سعيد بن
()974/91
ُّ
ذبحه إسحاق".
جبري عن ابن عباس قال" :الذي َأرا َد إبراهيم َ
ذبح عليها
وطوله ابن أيب حاتم
الصخرة التي َ
بمنى ب َأصل ثبري هي ى
ى
واألزرقي بلفظ "الصخرة التي ً
ُّ
إبراهيم فدا َء ابنهَ ,
هبط عليه من ثبري ٌ
قر َبه ابن
كبش أعني َأقرن ,له ثغاء ,فذ َب َحه ,وهو الكبش الذي ى
آدم فتقبل منه ,فكان خمزون ًا حتىى فدَ ى به إسحاق".
قلت :كذا قال ابن خثيم.
وخالفه عطاء بن السائب عن سعيد عن ابن عباس "قال :ى
إن الذي أم َر بذبحه إبراهيم إسامعيل".
أخرجه الطربي يف "تفسريه" (.)35/19
و َأشهر القولني عن ابن عباس  -كام قال احلافظ ابن حجر , -ى
الذبيح هو إسامعيل .فقد رو َي عنه
أن
َ
من طرق متعددة .كام تقدى م.
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والسهييل يف "التعريف
عياض يف "الشفا".
وجز َم هبذا القول القايض
ٌ
ُّ
ف يف ذلك.
واإلعالم" .وكنت ملت إليه يف علم التفسري .و َأنا اآلن متوق ٌ
واهلل سبحانَه وتعاىل
َأعلم بالصواب .
تم .
ى
()1

__________________
تم االنتهاء من حتقيقه والتعليق عليه يف يوم الثالثاء  9441/9/6هـ فلله احلمد واملنة والفضل.
(  )9ى

