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- القيم   ابنُ  اإلمامُ  قال .وللُمستم ع ني ينوللحاضر   ناولشيخ   لنا اغفر   اللهم   الرحيم، الرمحن   هللا بسم   :القارئ
 ":املولود أبحكام   املودود   حتفة  " هكتاب    يف -تعاىل هللا هرمحم 

 َذل كَ  َوغي   ه  وشهادت   ه  وذبيحت   ه  َوصََلت   َطَهارَته   نْ م   األقلف   َأْحَكام   ف   :عشر اْْلَاد ي اْلَفْصل
 ف.لم أق    :له قالُ ويُ  ،ةُتسم ى القلفم  ألن  اللحمةم  ،هو الذي مل ُُيتم  :إال ابهلل، األقلفُ  وال قوةم  ال حولم الشيخ: 
 َعْمرو َعن ،َراد ياْلم   اْلَعََلء   بن   َسال   َعنْ  ،وَك يع   َحدثَنا ،إ ْْسَاع يلَ  بن ُم َمَّد   َأْخربن   :اْْلَلل   قَالَ القارئ: 

 "َذب يَحته ت  ؤَْكل َوَل  َصََلة َله   ل  قبَ ت   َل  األقلف  " :قَالَ  َعبَّاس   اْبن   َعن ،زيد   بن   َجابر   َعنْ  ،م  رَ هَ  بن
 ؟هذا يُنظُر فيه، أقول: عل قم عليه الشيخ:

 ما علََّق عَفا هللا  عنَك.القارئ: ل 
 أيش؟ يقول األقلفُ الشيخ: 
 وَك يع َحدثَنا إ ْْسَاع يل، بن ُم َمَّد َأْخربن  : اْْلَلل قَالَ القارئ: 
 إىل آخره الشيخ:
 "َذب يَحته ت  ؤَْكل َوَل  َصََلة َله   ت قَبل   َل  األقلف  : "قَالَ  القارئ:

إذا  لذلكم  ،ويُعَّب  عن النصراين ابألقلف   ،ونالنصارى ال ُيتتنُ  ألن   ،فلم أق    :اأي إذا كان نصراني  الشيخ: 
ه بعد كَّب   ه على االختتان  تعم دم ذلك مع قدرت   إن   ،خمتون   ه غيُ  أن  ا إذا مسلم إال  أم   ،النصراين هذا واضح

 ُم فيهتكل  سيُ  العلم   يف كالم أهل   رُ يُنظم  فهذا األثرُ  .تكون معصية   ه أن  فغايتُ 
 

  .َشَهاَدته جتزْ  ل خيتتْ  فَلم بلغَ  إ ذا األقلف   :وَك يع قَالَ  رئ:القا
َبل َحدثَناقال:  ،ع َصام بن عصَمة َأْخربن    َعن ،بيد  ع   بن ُم َمَّد َحدثَناقاَل:  هللا عبد   أَب و َحدثن   :قَالَ  َحن ْ

 "األقلف   َذب يَحة   ت  ؤَْكل َل قاَل: " َعبَّاس   اْبن َعن ،زيد   بن   َجابر   َعن ،م  رَ هَ  بن َعْمرو َعن ،اْلمَراد ي َسال  
َبل   قَالَ    ".األقلف   يذبحَ  َأنْ  ي عجبن   َل " :قَالَ  هللا عبد َأبَ  ْسَ عت   :َحن ْ

وقد  م  ر  مُ  هذا فيما هوم  قد يقولُ  املسألة   حكمُ  ُيتلفُ  .أمحد كثي ا ا اإلمامُ يقولُ  كلمة    "عجبينال يُ "الشيخ: 
 .مكروه   هذا فيما هوم  يقولُ 
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َبل   َوقَالَ القارئ:   ع   ف   َحن ْ  ع ْكر َمة َعن ،قَ َتاَدة َعن ،ام  َهَّ  َحدثَنا ،اْلوضي َعْمرو أَب و َحدثَنا :آخر َموض 
 "األقلف   َذب يَحة   ت  ؤَْكل َل " :قَالَ 

  .َل  :قَالَ  ،ج  حَ  ه  أَلَ  :لعكرمة   يلَ ق   :قَالَ  ،ع ْكر َمة قَاَله َما يرى َل  اْْلسن   وََكانَ  :قَالَ  
  .القيم ه؟! عجيب! هذا عجيب! لكن سُيعل  ق عليه ابنُ ت  ح  ما أدري وهللا عن ص   كالم  الشيخ: 
َبل قَالَ القارئ:   نْ م   ه وَ  ،يَتَطهَّرَ  َحّتَّ  َله   جَّ حَ  َوَل  َله   َصََلةَ  َوَل  هَذب يَحت   ت  ؤَْكل َل " :هللا عبد أَب و قَالَ  :َحن ْ

ْسََلم   ََتام     "اْْل 
َبل   َوقَالَ  ع   ف   َحن ْ  "َله   َصََلة َوَل  ،َذب يَحته ت  ؤَْكل َوَل  ،ذبح  يَ  َل  األقلف  " :هللا   عبد   أَب و قَالَ  :آخر   َموض 
 ،قَ َتاَدة َعن ،ر وبَةعَ  أيب بن   سعيد   َحدثَنا ،إ بْ َراه يم بن إ ْْسَاع يل َحدثَنا ،أيب َحدثن   :َأْْحد بن هللا   عبد   َوقَالَ 
 لَه   جتوز   َوَل  هَذب يَحت   ت  ؤَْكل   َوَل  َصََلة   َله   حتل   َل  األقلف  " :قَالَ  َعبَّاس   اْبن   َعن ،زيد   بن َجابر   َعن

  ".َشَهاَدة  
  .َذل كَ  يرى َل  اْْلسن   وََكانَ  :قَ َتاَدة قَالَ 

  ".هبَا أبَْس َل " :قَالَ  ،األقلف   َذب يَحة   :هللا عبد   أليب قلت   :َمْنص ور بن إ ْسَحاق َوقَالَ 
 !ها؟ رواية  صارت الشيخ: 
 هَذب يَحت   ف   دَ شدَّ  َعبَّاس   اْبن  " :فَ َقالَ  األقلف َذب يَحة َعن هللا عبد َأبَ  ت  َسأَلْ  :طَالب أَب و َوقَالَ القارئ: 

  ".اجد  
، هو ما قالم شيءالشيخ:   .أي. بس أحالم على ابن عباس 

 َواْْلسن   إ بْ َراه يم َعن ْروىي   " :فَ َقالَ  األقلف   َذب يَحة   َعنْ  هللا   عبد   َأبَ  ت  َسأَلْ  :ز ََيد   بن   اْلفضل   َوقَالَ 
 "ههَ كر    هأَنَّ  َعبَّاس   اْبن َعن   زيد   بن   َجابر   َعنْ  ْروىي    َشْيئا   إ لَّ  أبَْسا هبَا يَرْونَ  َل  َكان وا  َأهنم َوَغيَها

 طيب  أي هذا كالم  الشيخ: 
 اْلْ َتانَ  َعَلْيه   وافخاف   َكب ي    َوه وَ  أسلمَ  رجَل   َأنَّ  فَ َلو النَّاس   على يْشَتد   َوَهَذا" :هللا عبد أَب و قَالَ القارئ: 

 "ه  َذب يَحت   ت  ؤَْكل   َأفَل
 يعين! بُ يتعج  الشيخ: 
َبل   بنَ  َأْْحدَ  ْسَ عت :قَالَ  ََثبت   بن   هللا   عبد   بن   َأْْحد   السَّْمح   أيب َعن ،اْْلَلل   َوذكرَ القارئ:   َوس ئ لَ  َحن ْ

 َكانَ   إ ذا ع ْند ي َذاكَ " :َأْْحد   فَ َقالَ  "هَذب يَحت   ت  ؤَْكل َل " :َعبَّاس اْبن َحد يث   َله   رَ ك  َوذ   األقلف   َذب يَحة َعن
 َفله   اْلْ َتانَ  ه  نَفس   على َوَخافَ  مَ أسلَ  إ ذا اْلَكب ي   افََأمَّ  ؟!ت  تَ خيَْ  َل  َفكيفَ  م سلمي   أبوين   َبيَ  د  ي ولَ  الرجل  
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 :قَالَ  همبَعض   َفَماتَ  الشَتاء   ف   الر  َجال َتَ خَ  الَّذ ي اْلَبْصَرة   َأم ي   َمعَ  اْْلسن   قصَّةَ  ذكرَ  ثَّ "، رخَصة   ع ْند ي
 ".ذر  ع   ع ْند ي َفله   هنَفس   على َوَخافَ  اْلَكب ي   أسلمَ  إ ذا" :يَ ق ول َأْْحد َفَكانَ 

 :ه  لو ج وب   ات  طَ ق  سْ م  الْ  ف   عشر الثَّان   اْلَفْصل
 .رواايت   ردُ تعليق! مُ  دونم  ،ابن القيم سبحان هللا! عجيب  الشيخ: 
ستمعني للبث   طالب: 

ُ
، هذا م ن امل  :أحسنم هللاُ إليكم

ق   اْلَعْدل   َبْيَ  فَ ْرقَ  َوَل : َفْصل   وقاَل ف امل غن: ل   – اْلك َتاب   َوَأْهل   اْلم ْسل م يَ  م نْ  َواْلَفاس  يعن ف ح 
هم  :-ذبئح 

َلف   َذب يَحة   ت  ؤَْكل   َل  - َعْنه   اّللَّ   َرض يَ  -: َعبَّاس   اْبن   َوَعنْ  ثْ ل ه   َأْْحَدَ  َوَعنْ . اأْلَق ْ  . م 
يح    َوَشار ب   َوالزَّان   اْلَقاذ ف   َذب يَحة   أ ب يَحتْ  َذاَوإ   اْلم ْسل م َي، َسائ رَ  فََأْشَبهَ  م ْسل م ، فَإ نَّه   إَبَحت ه ؛ َوالصَّح 

، َكاف ر    َوه وَ  النَّْصَران     َوَذب يَحة   ف ْسق ه ، حَتْق يق   َمعَ  اْْلَْمر ،  .َأْوَل  فَاْلم ْسل م   َأقْ َلف 
ال  ؟ عندي يعينهل ثبتم  !غريب غريب ؟!هل ثبتم هذا عن ابن عباس !هو عجيب بس الكالمالشيخ: 

. يُروى غي كونه اثبت ا سبحان هللا! كيف يقوُل ابُن عباس: ال تصحُّ صالتُه []فقط يُروى وبس :يعين يثبتُ 
 وال تصحُّ ذبيحته؟! النصراينُّ تصحُّ ذبيحُته كما قالم صاحُب "املغين" 

 
 لَه   ةَ فَ لْ ق    َوَل  الرجل   ي ولدَ  َأن َهاَأحد   :أ م ور   َوه ي ه  و ج وب   ات  طَ ق  سْ م  الْ  القارئ: قالَ 

 .طيب هذا ما حيتاجُ الشيخ: 
  .َعَلْيه   م تَّفق َوَهَذا ،هتان  خ   جيب   َما َله   خيلقْ  لْ  إ ذ اْلْ َتان َعن ن  غْ ت َ سْ م   فَ َهَذا القارئ:

رين بعض   قَالَ  َلك ن ع   على املوسى إمرار   ْسَتحب  ي  : اْلم َتَأخ    اْلْ َتان   َموض 
املوسى على  ميرُّ  ه شعر  ي ما عندم ذال يف احلج    األصلعُ  :ي قالواذبشيء ، مثل ال الكالُم هذا ليسم الشيخ: 

 ُمبالغات! !هللا ه! سبحانم ر  كم ى على ذم املوسم  رُّ بس ميُ  ،شكلية العبادة ما هي مسألة   :ب  هذا ليس مبناس   .هرأس  
 

رينَ  بعض   قَالَ القارئ: و  ع   على املوسى إمرار   ْسَتحب  ي  : اْلم َتَأخ    اْلْ َتان   َموض 
 جيرُحه يروحُ  ،اخلتان   ى مُيرُّه على مكان  املوسم  شيء بس. جييبُ  هذا ما يقطعُ الشيخ: 
َنَّه   القارئ: ْمر َأمرتك م )إ ذا :-َوسلم َعَلْيه   هللا صلى- النَّب    قَالَ  َوقد ب ه   اْلَمْأم ور نم   َعَلْيه   ر  دَ قْ ي    َما أل   أبَ 

ْنه   فَأتوا  اْسَتطَْعت م( َما م 
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 ما له ملالشيخ: 
ب   َكانَ   َوقدْ  القارئ:  اْست ْحَباب   نم   أقلَّ  َفََل  اْلقطع   قطَ سَ  فَإ ذا َواْلقطع   اْلديدة م َباشَرة   َأمرْين اْلَواج 
ثل ه   تعبد  ي   َوَل  ،ب ه   هللا إ َل  َتقرَّب  ي    َل  َمْكر وه   َهَذا َأنَّ  :َوالصََّواب   ،اْلديدة   م َباشَرة    الشَّر يَعة   َعنه   ه  نزَّ وت   ِب 

 إي وهللاالشيخ: 
يَلة   ه وَ  بل َمْقص ود   غي   ىاملوسَ  وإمرار   ،ف يه   فَائ َدة َل  َعبث   فَإ نَّه   القارئ:  فَإ ذا ،اْلَمْقص ود   فعل   إ َل  َوس 

  .معن   للوسيلة يْبقَ  ل اْلَمْقص ود   سقطَ 
 على ىاملوسَ  رَّ ي    َأنْ  الن سك   ف   َله   ْسَتحب  ي   شعر   رَأسه على قْ لَ خي  ل  الَّذ ي إ نَّ  :همبَعض   قَالَ  َما َهَذا َوَنظ ي  
 رَأسه

 ه! ما أدري؟! قُ ه حيلُ ى وكأن  ي املوسم سو   جيي احلالق ويُ الشيخ: 
رينَ  بعض   َقول   َوَنظ ي   القارئ: ْلك ل  يَّة   اْلق َراَءةَ  ن  س  ي   َل  الَّذ ي َأنَّ  :همَوَغي   َأْْحدَ  َأْصَحاب   نْ م   اْلم َتَأخ    َوَل  ب 

 ُم َر َدة   َحرََكة   ه  ل َسانَ  ك  ي َر    أخرس   َأو الذ كرَ 
 ال إلهم إال هللا عجائب!الشيخ: 
َنَّه   ،أقربَ  َكانَ   بذلكَ  ل  ط  بْ ت َ  الصَََّلةَ  إ نَّ  يلَ ق   َوَلو :َناَشيخ   قَالَ القارئ:   عمل   َوز ََيَدة   اْْل ش وعَ  ي  َناف   َعبث   أل 

 .َمْشر وع   غي  
 ه  ت  فَ لْ ق    تْ صَ تقلَّ  اْلَقَمر   ف   دَ ل  و   إ ذا هأَنَّ  تْزعم   اْلَعَرب   َكاَنت    َله   ةَ فَ لْ ق    َوَل  دَ ل  و   الَّذ ي َهَذا َأنَّ  :َواْلَمْقص ود  

ََذا ،تْ عَ وجتمَّ   ف   ولدونَ ي   النَّاس   يزل   فَلم ،م ْسَتمر   َأمر   ه وَ  َوَل  رد  طَّ م   غي   َوَهَذا اْلَقَمر   ه  ختنَ  :يَ ق ول ونَ  َوِل 
 اْلَقَمر  

 .هبا ال عَّبةم  ،اجلاهلية   ن مفاهيم  هم يقصدون ليايلم اإلبدار ، لكن هذه م  يعين لعل   :يف القمر  الشيخ: 
 

 اْْلََشَفة   رَأس   يْظهر   بلْ  اََتم   القلفة   َزَوال   يكون   َفََل  َهَذا َوَمعَ  ،اجد   ََند ر   لفة  ق   ب ََل  د  ي ولَ  َوالَّذ ي القارئ:
َْيث   ََذا ،اْلبَ ْول خمرج   يبي   ِب   اْْلََشَفة ََتام   ليْظهرَ  هتان  خ   من ب دَّ  َل  َوِل 

 -صلى هللا عليه وسلمم -ُولد خمتون   الرسولم  حىت ذكروا أن   ،خمتون   دم ل  ].....[ يف من وُ الشيخ: 
  .ظَاه َرة َهاكل    اْْلََشَفة   تكونَ  فَأنْ  هختان   يْسقط   الَّذ ي اَوأمَّ  القارئ:
 .أعلم َوهللا   ،َكَذل كَ   لدَ و   ِم َّنْ  أَنه اْلم َقد س   ب بَ ْيت   ث  اْلم حد    اْلليلي   ع ْثَمان   بن ُم َمَّد   ناصاحب   َوَأْخربن  

 فصل  
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 حسبك. نعم اي ممدالشيخ: 
،طالب:  : أخرجه ابن أيب شيبة إبسناد صحيح  أحسنم هللاُ إليكم احلافظ ابن حجر أورد أثرم ابنم عباس  مث قالم

 وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي يف الشعب من طريقه
 ال إله إال هللاالشيخ: 
مق  لمف   ذمب يحمة   : ف مر ع : يف  "اجملموع"يف  قال النوويُّ طالب:  : ملم   ممن   ومُهوم  األ  بُ نما ُُي تم  هم ل   هُ أمن   ممذ   قمالم  ومب ه   حمالم

 ال ُعلممماء   َجمماه يُ 
 أي وهللا أي وهللا.الشيخ: 
ل   عمومامُّ  قمالم  ومب ه   ال ُمن ذ ر   اب نُ  قمالم طالب:  مم صمار   ُعلممماء   م ن   ال ع ل م   أمه   األ 
 .الُ ه  اجلُ  :ما هم العوامُّ  ،العلم   أهل   يعين عمومم  :عوامُّ الشيخ: 
: اب نُ  ومقمالم  قمالم  ن مُقولُ  ومب ه   قمالم طالب:  دمى ومُهوم  "يُ ؤ كملُ  "الم  عمب اس   .ال بمص ر ي    احل مسمن   عمن   الر  وماي متمني    إح 

تمج   مص حمابُ  ال ُمن ذ ر   اب نُ  وماح  ُم اّلل   عملمي ه  } :-ت معماىلم - اّلل    ق مو ل   ب ُعُموم   وماأل   ،[118]األنعام: {فمُكُلوا ِم  ا ذُك رم اس 

ِب من   حم  ت معماىلم  اّلل م  وم ئ حم  أمابم ل   ذمابم ُهم   ال ك تماب   أمه  ن   مق  لمفُ  ومم    األ 
 :ه كنوع  من التغليظ   أن يقولم إال   ما عندمهم شبهة . ينبغي أن يُنز ه ابن عباس   ،وال دليلم  ؟وين الدليلالشيخ: 

عباس، وقد ال يصحُّ  ذبيحُته، أرجو أنه ال يصحُّ عن ابن   لُ ؤكم النصراين تُ  !"ال صالةم له وال تؤكل ذبيحته"
، املت فيه غرابة  أو نكارة  -هظاهرُ – ه الصحةُ املُت وإن  صح  السنُد، ولذا يُقال يف بعض الرواايت: ظاهرُ 
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