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افْبيَّ  رشع اهلل افتٍْل بافهٔام وجًِه من أؾول إظامل، حتى شٖل أبو أمامة 

  :ؿال .يا رشول اهلل، مرين بًّلؾَال :((هظِٔك بافهوم؛ ؾٕ٘ه ٓ مثل ف)) (ٔ) ويف ،

((ؾٕ٘ه ٓ ظدل فه))رواية: 
إن يف ))ؿال:  أن افْبي  ، وجاء ظن أيب مافك إصجًي (ٕ)

اجلْة ؽرؾة يرى طاهرها من باضْٓا، وباضْٓا من طاهرها أظدها اهلل دن أضًم افىًام، 

((وأٓن افُالم، وتابع افهٔام وصذ وافْاس ٕٔام
باب من مل ، وترجم ظِٔٓام افبَٔٓي: )(ٖ)

                                                           

دمحم بن أيب  سلتصران كمطوالن، من طريق (، كغَتىمٕٖ٘ٗ(، كابن حباف)ٕٕٕٓ(، كالنسائي)ٕٕٓٗٔأخرجو أزتد) (ٔ)
بو، كرجالو رجاؿ مسلم، كدمحم بن أيب يعقوب يركم عن رجاء كقد صرّح  يعقوب، عن رجاء بن حيوة، عن أيب أمامة

 :كركل النسائي بسند صحيح عن أيب أمامة قاؿ(: )ٗٓٔ/ُٗب ركاية النسائي ابلتحديث، قاؿ ابن حجر ُب الفتح)
  ((ال عدل لو)) :كُب ركاية  ((عليك ابلصوم فإنو ال مثل لو)) :قاؿ .رين أبمر آخذه عنكم ،اي رسوؿ هللا :قلت

بقولو: )كعبد هللا بن أيب (ٖٖٔ/ُٗب بياف الوىم) كقد أعلو ابن القطاف(،كادلشهور عند اجلمهور ترجيح الصالة
راكم ىنا ىو دمحم بن عبدهللا بن ، أما عبدهللا بن أيب يعقوب فلعلو كما قاؿ، كلكن اليعقوب ىذا ال تعرؼ لو حاؿ(

التميمي كىو ثقة. انظر: هتذيب  -كما ُب األمات اليت أخرجت احلديث-أيب يعقوب كقد ينسب إىل جده 
 (. ٖٚ٘/ٕ٘الكماؿ)

، (كغَتىمٖٖ٘ٔ)كاحلاكم(ٕٖٙٗ، كابن حباف)(ٖٜٛٔ(، كابن خزؽلة)ٕٕٕٕ(، كالنسائي)ٜٕٕٗٔأزتد) اأخرجه (ٕ)
كىو كالطريق السابق إال  عن رجاء بن حيوة، عن أيب أمامة بو، اذلاليل، يعقوب، عن أيب نصرمن طريق دمحم بن أيب 

أبو نصر ىذا ىو زتيد بن ىالؿ، كلست أنكر أف أف فيو )أبو نصر( بُت ابن أيب يعقوب كرجاء، قاؿ ابن حباف: )
زتيد بن ىالؿ، فالطريقاف عن رجاء بن حيوة، كمسع بعضو عن  أيب يعقوب مسع ىذا اخلرب بطولو يكوف دمحم بن

كدمحم بن أيب يعقوب ىذا الذم كاف شعبة ، حديث صحيح اإلسناد، كمل ؼلرجاهىذا (، قاؿ احلاكم: )زلفوظاف رتيعان 
ثقة (، كزتيد بن ىالؿ: )إذا حدث عنو يقوؿ: حدثٍت سيد بٍت دتيم، كأبو نصر اذلاليل ىو زتيد بن ىالؿ العدكم

 ( كما ُب التقريب.و َب عمل السلطافتوقف فيو ابن سَتين لدخول، عامل

ػلِت بن أيب كثَت، عن ابن معانق أك أيب معانق، عن أيب  (، عنٜٚٗٛكالبيهقي ُب الكربل) (ٜٕٕ٘ٓأخرجو أزتد) (ٖ)
(: ٚٙبو، كأعل ّتهالة ابن معانق كعدـ مساعو من أيب مالك، ففي سؤاالت الربقاين للدارقطٍت ص) مالك األشعرم

(، كذكره ابن حباف ُب رلهوؿ يالش معانق؟ فقاؿ: عن ابن معانق، أك أيب ن أىب كثَتلت لو: ركل ػلِت بق)
ىو الذم يركم عن أيب مالك األشعرم كما أراه ( كمساه عبدهللا بن معانق األشعرم، لكنو قاؿ: )ٕ٘/ٚالثقات)
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 .(ٔ)(وأؾىر إجام افتي هني ظن صومٓا إذا مل خيف ظذ ٍٕسه ضًٍاً  افهٔام بٖشاً  ير بٌد

ّٔد هذا اإلضالق يف  ؾٓذان احلديثان يدٓن ظذ ؾؤِة افتىوع بافهوم مىًَِا، وؿد ُؿ

 يف بًض إجام بافْٓي ظن صومٓا، ؾٓل يوم افسبت مْٓا؟ هذا هو ادراد بحثه.

 :ادراد بحثٓا وتبٔغ حمل افْزاع يف ادسٖخةوهذا هو حترير حمل افنذوذ، 

وٓ  ،ظذ حال افتىوع، )(ٕ)(أن صٔام يوم افٍىر ويوم افْحر ٓ جيوزأمجع افًِامء ) .0

 .(ٖ)(وٓ دتّتع وٓ ٕحد ،وٓ ؿاض ؾرضاً  ،ٕاذر
وٓ افٔوم افذي بًد ، ومل يُن يوم افنك، وأمجًوا أن من تىوع بهٔام يوم واحد) .2

ؾٕ٘ه ، وٓ أجام افتؼيق افثالثة بًد يوم افْحر، وٓ يوم مجًة، افْهف من صًبان

 .(ٗ)ر(مٖجو

بافهٔام مُروه يف ادذاهب افثالثة وهو ؿول  (٘)وإؾراد صٔام يوم افسبت أو ختهٔهه .3

                                                                                                                                                                          

: معانق األشعرم عبد هللا بن( فقاؿ: )ٕٓٛ(، قلت: ككثق عبدهللا بن معانق أيضان العجلي ُب ثقاتو ص)شافهو
سالـ،  الوليد أيب( من طريق ٖٚٙٗ(، كأما قوؿ ابن حباف: )كما أراه شافهو( فقد بينت ركاية الطرباين)"شامي"، ثقة

= مساع ابن معانق من أيب مالك، كفيها فائدة أخرل حدثٍت أبو مالك األشعرم قاؿ: حدثٍت أبو معانق األشعرم
ليحِت بن أيب كثَت، فال أبس هبذا احلديث كمثلو يقبل ُب الفضائل،  شىشلطور األسود احلب كىي متابعة أيب سالـ
، قاؿ ابن كثَت ُب ((وأدام الصيام)): كفيو: ( كغَتىم عن علي ٖٕٙٔ(كابن خزؽلة)ٜٗٛٔكقد ركم ُب الًتمذم)

ملسو هيلع هللا ىلص،  ركاه الطرباين، من حديث عبد هللا بن عمرك كأيب مالك األشعرم، كل منهما عن النيب(: )ٚٚٔ/ٗتفسَته)
 كليس فيو ىذا احلرؼ. -رضي هللا عنهما-(، كركم احلديث عن عبدهللا بن عمرك ككل من اإلسنادين جيد حسن بنحوه

 (، كمل يتعقب احلديثُت بشيء، فهما مقبوالف على شرطو ُب كتبو، كذكر حديث أيب أمامةٜٗٗ/ٗالسنن الكربل ) (ٔ)
ا صحيحة  اإلسسناد، معركفةن عند النقاد، ختَتهت (:)ٓٚ/ٔعبداحلق اإلشبيلي ُب األحكاـ الوسطى كشرطو ُب مقدمتو)

 (فهو صحيح عنده.قد نقلها األثبات، كتداكذلا الثقات

 (.ٓٗمراتب اإلرتاع ص) (ٕ)

 .(ٕٖٕ/ٔاإلقناع ُب مسائل اإلرتاع) (ٖ)

 (.ٖٕٔ/ٔاع البن القطاف)(، كانظر: اإلقنٔٗ-ٓٗمراتب اإلرتاع ص) (ٗ)

أما ختصيص ما خصصو الشارع،  (: )ٚٓٗ/ٔكراىة التخصيص الؼلتص بيـو السبت بل كما قاؿ ابن القيم ُب الزاد) (٘)
كيـو االثنُت كيـو عرفة كيـو عاشوراء فسنة، كأما ختصيص غَته كيـو السبت كالثالاثء كاألحد كاألربعاء فمكركه. كما  

(، كُب ابلكفار لتخصيص أايـ أعيادىم ابلتعظيم كالصياـ فأشد كراىة كأقرب إىل التحرمي كاف منها أقرب إىل التشبو



  

 

 

 
3 
 

، وؿول أمحد ؾٔام (ٕ)، وؿٔل: ٓبٖس بهٔامه وهو ؿول اإلمام مافك(ٔ)ظْد احافُٔة

وأـثر أهل افًِم ظذ ظدم ال ابن تّٔٔة:)، بل ؿ(ٖ)ؾّٓه ظْه افَدماء من أصحابه

،  وذهب بًض ادًارصين إػ حتريم صٔام يوم افسبت مىًَِا إٓ يف (ٗ)(افُراهة

 .وهذا هو افرأي ادراد بحثه وحتَٔق ٕسبته فِنذوذ من ظدمهافٍرض، 

۞۞ ۞ 

  

                                                                                                                                                                          

 (: )صـو يـو السبت كحده خصوصان: كىو متفق على كراىتو(.٘ٔ/ٕٛادلوسوعة الفقهية الكويتية)

(، كُب حاشية ابن ودكيكره صـو يـو السبت ابنفراده، ألنو تشبو ابليه(: )ٜٚ/ٕفقاؿ ُب بدائع الصنائع) أما احلنفية (ٔ)
كحده أنو لو صاـ معو  :كأفاد قولو...ا كافق يوما كاف يصومو قبلإال إذ يكره تعمد صومو: أم(: )ٖٙٚ-ٖ٘ٚ/ٕعابدين)

ذكر األايـ  (ٕٔٛ/ٕ)ففي التبصرة للخمي وأما املالكية(، يوما آخر فال كراىة؛ ألف الكراىة ُب ختصيصو ابلصـو للتشبو
 (ٛٚص) (، كُب القوانُت الفقهيةكيـو اجلمعة، كيـو السبت، أف يُػْفر د أحُدعلا، أك ؼُل صَّ بصياـادلنهي عن صيامها كقاؿ: )

يكره إفراد السبت ابلصياـ (: )ٓٗٗ/ُٙب اجملموع) وأما الشافعية(، وصاكصـو يـو السبت خصذكر ُب الصـو ادلكركه: )
كإف كافق  ...أصحابنا: يكره إفراد يـو السبت ابلصـو قاؿ(: )ٔٚٔ/ٖففي ادلغٍت) وأما احلنابلة(، إذا مل يوافق عادة لو

 (.إلنساف، مل يكره صومان 

كمن "اجملموعة" قاؿ رتاعة، عن مالك، من أصحابو: كال أبس أف يصاـ يـو (: )ٙٚ/ٕجاء ُب النوادر كالزايدات) (ٕ)
(: )قاؿ ابن أيب ٕٛٛ/ٖة األحوذم)(، كُب حتفكر فيوأف يقاؿ يوما ال يصاـ فيو، كال ػلتجم. كأنكر ماذُ  م  ظ  السبت. كأعْ 

أكس: سئل مالك عن صياـ يـو السبت؟...فقاؿ: إف ىذا الشيء مامسعت بو قبل، كلقد كنت مسعت ُب يـو اجلمعة 
ببعض الكراىية، فأما يـو السبت فال، ٍب ضرب ُب ذلك األمثاؿ كذكر ذىاب العلم، كرقة الزماف، كماجاء من كثرة 

كلذلك ال جتد ُب أكثر   -كما سيأٌب–مالك تكذيبو حلديث النهي عن صياـ السبت  أحاديث الناس(، كادلشهور عن
 كتب ادلالكية، كالخليل كشركحو تعرغلان على حكم صـو السبت فهو كسائر األايـ عندىم.

، كأيب داكد(: )ٙٚ-٘ٚ/ٕقاؿ ابن تيمية ُب االقتضاء) (ٖ)  ...ىذه طريقة قدماء أصحاب أزتد الذين صحبوه كاألثـر
 (.٘ٓٔ/٘(، كانظر: الفركع )من كالـ أزتد األخذ ابحلديث، كزتلو على اإلفرادا أكثر أصحابنا ففهموا كأم

 (.ٙٚ/ٕاقتضاء الصراط ادلستقيم) (ٗ)
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 ادًارصين:أبرز من ؿال هبذا افرأي من 

(0421إفباين )ت
(ٔ)

وجمّل رأجه: )ظدم جواز صٔام يوم افسبت إٓ يف  -رمحه اهلل  – 

ومن افٍرض: أن يهوم اجلًّة من ـان ؽاؾاًل ظن افْٓي ظن إؾراد اجلًّة،  ض،افٍر

ؾٍرض ظِٔه أن يهوم افسبت إن مل يُن صام اخلّٔس
(ٕ)

، وافْٓي ظن صٔام افسبت 

                                                           

(، كاف ؽليل إىل أف ادلنهي ٓٛٔ/ٚ( كُب صحيح سنن أيب داكد)ٕ٘ٔ/ُٗب إركاء الغليل) :األول سألة رأاين،لو يف امل (ٔ)
 ، ففي دتاـ  ىو حترمي صيام يوم السبت إال يف الفرض :-وىو األخري منهما– والرأي اآلخرعنو ىو إفراد السبت ابلصـو

بينو  على إفراد يـو السبت ابلصـو رتعان  انتهى فيو إىل زتل النهي( ذكر ْتث ابن القيم للمسألة كقاؿ عنو: )ٚٓٗادلنة ص)
( ٍب اختار طريقة ترجيح حديث احلظر عن صـو يـو السبت على كىو الذم ملت إليو ُب "اإلركاء"، كبُت تلك األحاديث

صـو  من الناحية الفقهية ال يشرع(: )ٔ( حاشية )ٜٚٔرتيع األحاديث ادلبيحة، كقاؿ ُب جلباب ادلرأة ادلسلمة ص)
(انتهى، عنو هنينا عامًّا عن بعض أىل العلم، كذلك لنهيو   الفرض؛ كما حكاه الطحاكم ُب "شرح ادلعاين"السبت إال ُب

، كىو حديث ((ال تصوموا يوم السبت إال فيما افرتض عليكم)): قولو (: )ٖٖٚ/ٕكقاؿ ُب السلسلة الصحيحة)
لقيُت مقاكمة شديدة من بعض اخلاصة، فضالن عن فأشكل ىذا على كثَت من الناس قدؽلنا كحديثنا، كقد ...صحيح يقيننا

كقد جرت بيٍت كبُت كثَت من ادلشايخ كالدكاترة كالطلبة مناقشات عديدة حوؿ ىذا القوؿ، فكنت أذكرىم ... العامة
ابلقاعدة السابقة كابدلثاؿ السابق، كىو صـو يـو االثنُت أك اخلميس إذا كافق يـو عيد، فيقولوف يـو العيد منهي عن 

امو، فأبُت ذلم أف موقفكم ىذا ىو جتاكب منكم مع القاعدة، فلماذا ال تتجاكبوف معها ُب ىذا احلديث الناىي عن صي
؛ إال قليالن منهم فقد أنصفوا جزاىم هللا خَتنا، ككنت أحياًنن أطمئنهم كأبشرىم أبنو  صـو يـو السبت؟! فال ػُلَتكف جواابن

ة أك عاشوراء مثالن أنو من ابب الزىد ُب فضائل األعماؿ، بل ىو من دتاـ ليس معٌت ترؾ صياـ يـو السبت ُب يـو عرف
ؽلاف كالتجاكب مع قولو عليو الصالة كالسالـ: إنك لن تدع شيًئا هلل عز وجل إال بدلك هللا بو ما ىو خري لك )) اإلس

بعنواف: "زىر الركض ُب حكم ُب رسالة لو  ( انتهى، كانتصر للشيخ بعض تالمذتو كعلي بن حسن عبداحملميد األثرم((منو
 صياـ يـو السبت ُب غَت الفرض".

كقد كاف بعض ادلناقشُت عارض حديث السبت ْتديث اجلمعة بقولو: ) (ٖٗٚ/ٕىكذا ذكر ُب السلسة الصحيحة) (ٕ)
ف ىذا، فتأملت ُب ذلك، فبدا يل أف ال تعارض كاحلمد هلل، كذلك أبف نقوؿ: من صاـ يـو اجلمعة دكف اخلميس فعليو أ

فراد ليـو اجلمعة، فهو ُب ىذه احلالة داخل ُب ع ُب و مـو قوليصـو السبت، كىذا فرض عليو لينجو من إٍب سلالفتو اإلس
كلكن ىذا إظلا ىو دلن صاـ اجلمعة كىو غافل عن النهي عن إفراده، كمل يكن  .((إال فيما افرتض عليكم))حديث السبت: 

ال غلب أك  على علم ابلنهي؛ فليس لو أف يصومو؛ ألنو ُب ىذه احلالة يصـو ماصاـ اخلميس معو كما ذكرًن، أما من كاف 
حتت العمـو ادلذكور، كمنو يعرؼ اجلواب عما إذا اتفق يـو اجلمعة مع يـو فضيل،  -كاحلالة ىذه-يفرض عليو، فال يدخل 

انتهى. كُب سلسلة اذلدل (السبت؛ ألنو ليس ذلك فرضنا عليو فال غلوز إفراده كما تقدـ، كما لو كافق ذلك يـو
(: )ىذا إذا مل ؽلكن تطبيق ٕٕ:ٕٛ( ذكر ىذه الصورة كاحتمل كالمو اجلواز ٍب ختمها بقولو عند الدقيقة)ٖٓٛكالنور)
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أصد، ومن أؾىر يوم  ظرؾة أو ظاصوراء أو افست إذا واؾق ـافْٓي ظن صٔام افًٔد بل 

(يوم افسبت ؾٓو أؾول ممن صام
(ٔ)

 . 

۞۞ ۞ 

 

                                                                                                                                                                          

قاعدة احلاظر مقدـ على ادلبيح، كذلك شلكن(، فآؿ كالمو إىل حترمي ماُب حديث جويرية، كاألكثر من كالمو الذم كقفت 
( من ٖٙٙلصورة، بل ُب مناقشتو لعبداحملسن العباد ُب سلسة اذلدل كالنور الشريط)عليو، ال يستثٍت ىذه ا

ىل )): حديث جويريّة -كاحلمد هلل- بعده ذاكران  ال أفّرؽ بُت إفراده كبُت ضّمو إىل يـو قبلو أك يومان ( قاؿ: )ٕٚ:ٖٖالدقيقة)
إذا صاـ يـو ...بغَته ز صومو مقركًنن ولوف ّتوااّلذين يقمع  ىذا احلديث ...قالت ال  ((ىل تصومني بعده...صميت قبلو

 ((ال تصوموا)): أّف حديث جويريّة يبيح كحديثصليب... اجلمعة صاـ يـو الّسبت ىذا حديث جويريّة صريح ُب ىذا لكنّنا
حديث جويرية إنّو مبيح كحديث الّنهي عن صياـ يـو الّسبت حاظر (، كقاؿ: )قلنا: إف ػلظر فيقّدـ احلاظر على ادلبيح

كما ُب معناه  ((أتريدين أن تصومي غداً ))جلويرية:  قولو (: )ٚٓٗ(، كقاؿ ُب دتاـ ادلنة ص)كاحلاظر مقّدـ على ادلبيح
ائو، كمن نذر صياـ (: برمضاف كقضٜٜٗ(، كفّسر الفرض ُب سلسلة اذلدل كالنور الشريط)مبيح أيضا فيقدـ احلديث عليو

 شهر أك أسبوع، كمل يذكر من صاـ اجلمعة كمل يصم اخلميس.

ظهر يل أفَّ األقرب أنَّو ال يشرع صيامو مطلقان ( قاؿ: )ٚٓٙ/ٔانظر: التعليق السابق، كُب صحيح الًتغيب كالًتىيب) (ٔ)
للشيخ يقرر فيها ىذه (، ك ىناؾ تسجيالت كمناقشات صوتية عديدة إال ُب الفرض، مشيان مع ظاىر احلديث

(، كشلا قالو ٖٙٙادلسألة كمن أشهرىا مناقشة الشيخ عبداحملسن العباد لو كما ُب سلسلة اذلدل كالنور الشريط رقم)
أّما  ،الّنهي عن صـو يـو العيد معركؼ لدل عاّمة العلماء بل كعاّمة طاّلب العلم(: )ٛ٘:ٖٚاأللباين ُب الدقيقة)

 كإاّل هني الّرسوؿ ، ىذا ىو الفرؽ ،منسيّان  نسيان كاف ،كاف مطواّين ،هذا كاف رلهوالن الّنهي عن صـو يـو الّسبت ف
عن صـو يـو العيد  -عليو الّصالة كالّسالـ-بل أقوؿ إّف هنيو عن صياـ يـو الّسبت آكد من هنيو ، ىنا كىناؾ كاحد

أّما الّنهي عن ، عن صـو يـو العيد ى رسوؿ هللا هن :ألّف هنيو ادلتعّلق بصـو يـو العيد ال شيء أكثر من ؛ذلك
 ((وولو مل جيد أحدكم إاّل حلاء شجرة فليمضغ)):  أال كىو قولو ،الّنهيصـو يـو الّسبت فمقركف بعبارة مؤّكدة ذلذا 

عن صياـ يـو الّسبت أرقى  كيد إف مل غلعل هنيو ىذا الّتأ ألمر الّرسوؿ  أم فليثبت إفطاره ذلذا اليـو اتّباعان 
ُب زعمي أًن  -كأعٍت ما أقوؿ-كُب زعمي  ...لو كأعظم كأخطر من صياـ يـو العيد فعلى األقّل أف غلعلو مساكاين 

 ،حينما ال أصـو يـو الّسبت من ذاؾ اّلذم يصـو يـو الّسبت كيـو من أاّيـ الّستّ  كأقـو قيالن  خَت كأىدل سبيالن 
يقوؿ كما  كإظّلا تركتو هلل تبارؾ كتعاىل كرسوؿ هللا  ،ُب الّدين اـ الّسبت ىول ك ابتداعان ألّنٍت مل أترؾ صي ؟دلاذا

 (.((من ترك شيئا هلل عّوضو هللا خريا منو)) تعلموف
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 / خمافٍة اإلمجاع، وشٖٔيت توثَٔه يف ادىِب افرابع.0

/ افْص ظذ صذوذه ، وؿد ٕص ظذ صذوذ هذا افَول:2

بادْع  من  -رمحه اهلل–ظبدافرمحن بن ٕارص افزاك بَوفه: )ؿول افنٔخ ٕارص إفباين  

صوم افسبت مىًَِا ؿول صاذ ٓ يْبٌي إخذ به(
(ٔ)

، وؿال: )ـتبت يف هذه ادْاشبة 

ُٕؼت...افذي إتٓٔت إفٔه أن ؿول افنٔخ ٕارص يف هذا وهو: حتريم  ؾتوى ؿهرة 

ل صاذ ٓ ُيًّول ظِٔه وٓ يْبٌي إخذ به، واهلل صٔام يوم افسبت مىًَِا أنه ؿو

أظِم(
(ٕ)

. 
مهىٍى افًدوي بَوفه: )أما افْير إػ متن حديث واحد وشْد واحد، وإمهال  

ذفك ؾٔورث ؾًَٓا صاّذًا مْبوذًا. ؾٌريب أمر رجل يٍىر يوم ظاصوراء  ماشوى

وادسِّون صٔام، فُون يوم ظاصوراء واؾق ظْده يوم شبت، وٓ حيل بزظّه أن 

يهوم يوم افسبت!!(
(ٖ)

. 

۞۞ ۞ 

  

                                                           

 ق(. ٖٚٗٔ/ ٔ/ٚمن فتول للشيخ منشورة ُب صفحتو الرمسية بتويًت أمالىا ُب ) (ٔ)

ق( بعنواف: )ىل غلوز صياـ يـو السبت ٖٚٗٔ/ٔ/ٜاليوتيوب بتاريخ )من فتول صوتية منشورة ُب صفحة الشيخ ُب  (ٕ)
 فهو يوافق عاشوراء ىذه السنة؟(.

 (.ٕٚمفاتيح للفقو ُب الدين ص) (ٖ)
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 اشتدل أصحاب هذا افَول بٖدفة مْٓا:

ٓ يهم أحدـم يوم اجلًّة، إٓ أن ))  :  ؿال: ؿال رشول اهلل    ةحديث أيب هرير/ 0

((يهوم ؿبِه، أو يهوم بًده
(ٔ)

 أن افْبي -ريض اهلل ظْٓا-جويرية بْت احلارث ، وحديث 

  :ؿافت: ٓ، ؿال:  ((أمس؟أصّت ))دخل ظِٔٓا يوم اجلًّة وهي صائّة، ؾَال ،

 ((ؾٖؾىري))ؿافت: ٓ، ؿال:   ((تريدين أن تهومي ؽدا؟))
(ٕ)

. 

 وجه آشتدٓل:

دل طاهر احلديثغ ظذ جواز صوم يوم افسبت يف ؽر افٍرض
(ٖ)

(( يهوم بًده)) ،

(افٔوم افذي بًده هو يوم افسبت]و[...ؾافٌد هو يوم افسبت،)((تهومي ؽدا؟))
(ٗ)

 ،

باب حلديث جويرية بًد حديث افْٓي ظن صوم افسبت بَوفه: )وترجم أبوداود 

(افرخهة يف ذفك
(٘)

(افرخهة يف صٔام يوم افسبت، وترجم فه افْسائي: )
(6)

. 

 وٕوؿش هذا آشتدٓل:

من صام يوم اجلًّة دون اخلّٔس ؾًِٔه أن يهوم افسبت، وهذا ؾرض ظِٔه بٖن ) 

  ؾٓو يف هذه احلافة داخل يف ظّوم ؿوفهفْٔجو من إثم خمافٍته اإِلؾراد فٔوم اجلًّة، 

                                                           

 ( كاللفظ لو.ٗٗٔٔ(، كمسلم)ٜ٘ٛٔمتفق عليو، أخرجو البخارم) (ٔ)

 (.ٜٙٛٔأخرجو البخارم) (ٕ)

 (.ٖٙيـو السبت للحميد ص)(، حكم صـو ٜٛٗ/ٗانظر: السنن الكربل للبيهقي) (ٖ)

(، ٜٗ/ٚ( نقل االستدالؿ بو عن األثـر ككافقو ابن تيمية كابن القيم ُب هتذيب السنن)ٗٚ/ٕاقتضاء الصراط ادلستقيم) (ٗ)
 (.ٓٛ/ٕكبنحو ىذا االستدالؿ= استدؿ الطحاكم ُب شرح معاين اآلاثر)

 (.ٕٖٔ/ٕسنن أيب داكد ) (٘)

 (.ٖٕٔ/ٖالسنن الكربل) (ٙ)
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( ((مإٓ ؾٔام اؾسض ظُِٔ)) حديث افسبت: يف
(ٔ)

. 

جٓاًل أو –دن صام يوم اجلًّة  -فزوماً -)ؾدل ذفك ظذ وجوب صٔام افسبت  

، إذ ٓ خرة يف إٓتٓاء ظام هنْٔا ظْه(-ٕسٔإاً 
(ٕ)

. 

اشتَالًٓ وإٕام جاء ذـره ثم إن حديث جويرية مل يسق فبٔان حُم صوم يوم افسبت  

تبًًا، بخالف حديث افْٓي ظن صوم افسبت )ؾسٔق فبٔان حُم صوم افسبت 

اشتَالًٓ بهٌٔة ؿوية متْٔة ٓ حتتّل افِبس(
(ٖ)

. 

 ويُّن اجلواب ظن ادْاؿنة بٖمور:

أن صٔام افسبت مع اجلًّة فٔس بواجب وهذا هو ؿول إئّة إربًة 
(ٗ)

، ؿال 

افْٓي ظن تٍرد صوم يوم اجلًّة إٕام هو ظذ افتًّد فذفك، وجه أحاديث إثرم: )

(يريد أن تتًّد صوم اجلًّة تِتّس ؾؤِته، ؾٓذا هو ادْٓي ظْه
(٘)

، يٗيد ذفك 

تٍؤل صٔام داود دون اشتثْاء فِجًّة مع أهنا ٓبد أن تٍرد ؾٔه، وحديث أيب هريرة 

 :(( ختهوا يوم اجلًّة بهٔام من بغ إجام، إٓ أن يُون يف صوم يهومه ٓ

                                                           

 (.ٖٖٚ/ٕة الصحيحة )السلس (ٔ)

 (.ٛٙزىر الركض لعلي احلليب ص) (ٕ)

 (.ٔٚادلرجع السابق ص) (ٖ)

فاف حتراه رجل كصامو  ،سان رل بصياـ يـو اجلمعة أبأال  :قاؿ أبو حنيفة) :(ٚٓٗ/ ٔاحلجة على أىل ادلدينة )ُب  (ٗ)
، كمن يقتدل بو، أمسع أحدا من أىل العلم كالفقو مل: )(ٖٔٔ/ ٔ) (، كقاؿ مالك ُب ادلوطأفال أبس بو مفردان  تطوعان 

مذىب (، ك)كقد رأيت بعض أىل العلم يصومو كأراه كاف يتحراه ،كصيامو حسن ،ينهى عن صياـ يـو اجلمعة
الصـو عن  فكاف من أضعفو ،معة كالدعاء فيهاأنو يضعف عن حضور اجل :أف معٌت هني الصـو فيو  الشافعي

وؿ هللا ، فأما من مل يضعفو الصـو عن حضورىا فال أبس أف يصومو، قد داـك رسكىان حضور اجلمعة كاف صومو مكر 
  ،كذلك رمضاف فعلم أف معٌت هني الصـو فيو ما ذكرًن،  كمعلـو أنو فيو رتعات كاف يصومهاعلى صـو شبعاف  )

، إال أف كيكره إفراد يـو ) :(ٓٚٔ/ ٖادلغٍت البن قدامة )كُب  ،(ٛٚٗ/ ٖاحلاكم الكبَت )كما ُب  اجلمعة ابلصـو
كيفطر يوما فيوافق صومو يـو اجلمعة، كمن عادتو صـو أكؿ يـو  كاف يصومو، مثل من يصـو يومان   يوافق ذلك صومان 

 .(من الشهر، أك آخره، أك يـو نصفو، كضلو ذلك. نص عليو أزتد، ُب ركاية األثـر

 (.ًٗٛٔنسخ احلديث كمنسوخو لألثـر ص) (٘)
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((أحدـم
(ٔ)

ٓ تهم يوم ))ؿال:  أن رشول اهلل  ، وحديث بنر بن اخلهاصٔة 

((اجلًّة إٓ يف أجام هو أحدها، أو يف صٓر
(ٕ)

. 
وظذ ؾرض وجوبه ؾِٔس هو مما )اؾسضه اهلل( ـام يدل ظِٔه افبْاء فِّجٓول:  

يف حديث افسبت، وافٍرض يهدق ظذ مثل صٔام رموان، دون  ((اؾُسض))

 مايٍرضه ادُِف ظذ ٍٕسه ـافْذر، وـهٔام افسبت مع اجلًّة.
ؾٓو ختٔر واضح، أما  ((إٓ أن يهوم ؿبِه، أو يهوم بًده))يوضح ذفك افتخٔر:     

م وزيادة ظذ  ُّ اصساط اجلٓل أو افْسٔان جلواز صوم اجلًّة دون اخلّٔس، ؾٓو حت

ه مل أؿف ظِٔه ظْد أحد ؿبل افنٔخ إفباين َّ افْص، وتٍ
(ٖ)

فٔس ٕحد أن حيدث ،و)

(مل يسبَه به شِف أو تٖويالً  ؿوًٓ 
(ٗ)

، ويَال ـام ؿال افنٔخ دن محل افْٓي ظن صوم 

ٓ جيوز أن ٕؤف إفٔه ؿًٔدا آخر ؽر ؿٔد ظذ من أؾرده أو خههه: )افسبت 

"افٍرضٔة" ـَول بًوٓم: "إٓ دن ـإت فه ظادة من صٔام، أومٍرًدا"؛ ؾٕ٘ه ينبه 

(آشتدراك ظذ افنارع احلُٔم، وٓ خيٍى ؿبحه
(٘)

. 
 حديث أما افَول بٖن صٔام يوم افسبت يف حديث جويرية إٕام جاء تبًًا، ؾامذا يَال يف 

                                                           

 .(كصحح أبو زرعة كأبو حاًب إرسالو(: )ٖٚٚ)ص قاؿ ابن عبداذلادم ُب احملرر(، ٗٗٔٔأخرجو مسلم) (ٔ)

حدثنا أبو الوليد، كعفاف، قاال: حدثنا عبيد هللا بن إايد بن لقيط، مسعت إايد بن ( قاؿ: ٜٕٗ٘ٔأخرجو أزتد ) (ٕ)
م عدا زكجة بشَت كىي كإسناده حسن رجالو رجاؿ مسل بو، النيب عت ليلى، امرأة بشَت أنو سأؿلقيط، يقوؿ: مس

 (.ٖٕٗ/ٗ(، كانظر: فتح البارم)رجالو ثقات(: )ٜٜٔ/ٖصحابية، كقاؿ اذليثمي ُب اجملمع)

كقد كاف بعض ادلناقشُت عارض حديث السبت ْتديث اجلمعة ىذا، فتأملت (: )ٖٗٚ/ٕقاؿ ُب السلسة الصحيحة) (ٖ)
اـ يـو اجلمعة دكف اخلميس فعليو أف يصـو ، كذلك أبف نقوؿ: من صفبدا يل أن ال تعارض واحلمد هللُب ذلك، 

فراد ليـو اجلمعة، فهو ُب ىذه احلالة داخل ُب عمـو قولو  ُب  السبت، كىذا فرض عليو لينجو من إٍب سلالفتو اإلس
. كلكن ىذا إظلا ىو دلن صاـ اجلمعة كىو غافل عن النهي عن إفراده،  ((إال فيما افرتض عليكم))حديث السبت: 

اخلميس معو كما ذكرًن، أما من كاف على علم ابلنهي؛ فليس لو أف يصومو؛ ألنو ُب ىذه احلالة يصـو كمل يكن صاـ 
 (حتت العمـو ادلذكور -كاحلالة ىذه-ما ال غلب أك يفرض عليو، فال يدخل 

 (.٘/ٔالنوادر كالزايدات ) (ٗ)

 ادلرجع السابق. (٘)
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أيب هريرة؟! ؾافتخٔر وآشتَالل ؾٔه واضح، وهو ـافتخٔر يف خهال افٍُارة، ؾ٘ن 

 ً ترا ِّم ذفك يف حديث أيب هريرة، ؾٖحاديث مؼوظٔة صوم افسبت متواترة توا مل ُيس

ً ظذ حديث جويرة، وبٔان بًوٓا يف أيت .  مًْويًا، وفٔس مَتكا

 / ومن أدفتٓم ظذ جواز صوم افسبت: 2

 ، ؾذفك صٔام داود وأؾىر يوماً  يوماً  مْ ُص )) : فًبدافِه بن ظّرو  أ/ ؿول افْبي 

(( وهو أؾول افهٔام
(ٔ)

(افتسوية بغ يوم افسبت ، وبغ شائر إجام، ؾٍٔه: )
(ٕ)

، و)هذا 

 افهوم ٓبد أن يواؾق افسبت أشبوظًا بًد أشبوع ـام هو مًِوم ومل يستثن افْبي 

فًبدافِه بن ظّرو هذا افٔوم...ومل يَْل أن ظبدافِه بن ظّرو ـان يتَي صومه(
(ٖ)

. 

صٔام يوم ظرؾة، أحتسب ظذ اهلل أن يٍُر افسْة افتي ؿبِه، وافسْة )): ب/ؿول افْبي 

((افتي بًده، وصٔام يوم ظاصوراء، أحتسب ظذ اهلل أن يٍُر افسْة افتي ؿبِه
(ٗ)

ومل يَل ، )

(ؾٍي ذفك دفٔل ظذ دخول ـل إجام ؾٔه، ؾال تهوموه إن ـان يوم افسبت
(٘)

  . 

يهوم  : أـان رشول اهلل مًاذة افًدوية، أهنا شٖخت ظائنة زوج افْبي ج/ حديث 

، ؾَِت هلا: من أي أجام افنٓر ـان يهوم؟ ؿافت: ((ًٕم))من ـل صٓر ثالثة أجام؟ ؿافت: 

((مل يُن يبايل من أي أجام افنٓر يهوم))
(ٙ)

، وفٔس ؾٔه توّؿٔه فِسبت، وؿد أوىص بًض 

                                                           

 (.ٜ٘ٔٔكمسلم)(كىذا لفظو، ٜٙٚٔمتفق عليو، أخرجو البخارم) (ٔ)

 (.ٓٛ/ٕشرح معاين اآلاثر ) (ٕ)

 (.ٙ٘حكم صـو يـو السبت للحميد ص) (ٖ)

 .( من حديث أيب قتادة ٕٙٔٔأخرجو مسلم) (ٗ)

كمن ذلك األحاديث الكثَتة عن النيب (: )ٕٕٓ-ٕٔٓ(، قاؿ األثـر ُب ًنسخ احلديث ص)ٓٛ/ٕشرح معاين اآلاثر ) (٘)
أيضان، كقد  كمن ذلك: الًتغيب ُب صـو يـو عرفة عن النيب  ،ُب صـو عاشوراء. كقد يكوف يـو السبت النيب 

 (.يكوف يـو السبت

ىذا متفق على استحبابو كىو استحباب كوف الثالثة (: )ٜٗ/ٛ(، قاؿ النوكم ُب شرح مسلم)ٓٙٔٔأخرجو مسلم ) (ٙ)
مل يواظب على ثالثة   اء كلعل النيبقاؿ العلم...س عشرالث عشر كالرابع عشر كاخلامىي أايـ البيض كىي الث

 (.معينة لئال يظن تعينها
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 افهحابة بهٔام ثالثة أجام من ـل صٓر دون حتّرز أو اشتثْاء فهوم افسبت.

ؾٍي ادحرم ، ((أمر بهوم ادحرم أن افْبي )) :حديث ظع، وأيب هريرة، وجْدبد/ )

 افسبت، وفٔس مما اؾسض. ومن ذفك حديث أم شِّة وظائنة، وأشامة بن زيد وأيب

(وؾٔه افسبت  ((ـان يهوم صًبان أن افْبي )) :ثًِبة، وابن ظّر
(ٔ)

–، وؿافت ظائنة 

يهوم حتى َٕول: ٓ يٍىر، ويٍىر حتى َٕول: ٓ  ـان رشول اهلل )): -ريض اهلل ظْٓا

((يهوم
(ٕ)

 . 

.ومن ذفك إحاديث ..وؿد يُون ؾٔه افسبتـه/واحلث ظذ صوم افست من صوال، )

وأصٔاء ـثرة تواؾق هذه ، افبٔض، وؿد يُون ؾٔه افسبتيف صٔام  ظن افْبي 

(إحاديث
(ٖ)

احتج إثرم بام دل من افْهوص ادتواترة، ظذ صوم يوم ، ؿال ابن تّٔٔة: )

(افسبت
(ٗ)

. 

 وٕوؿش هذا آشتدٓل: 

أن افْٓي ظن صوم يوم افسبت حاطر ومجٔع هذه إحاديث مبٔحة وافَاظدة أن:  

صٔام يوم اإلثْغ أو اخلّٔس إذا اتٍق مع يوم ظٔد : مَدم ظذ ادبٔح، مثل احلاطر)

ا ، افٍىر أو أحد أجام إضحى، ؾٕ٘ه ٓ يهام، ٓ فْٓي خاص هبذه افهورة ًَ وإٕام تىبٔ

(فَِاظدة ادذـورة، وما ٕحن بهدده هو من هذا افَبٔل
(٘)

. 
 واجلواب ظن ادْاؿنة:

                                                           

صـو شعباف (، أتيت هبذا النقل لالختصار كصيامهما مشهور، فٕٕٓ-ًٕٔٓنسخ احلديث كمنسوخو لألثـر ص) (ٔ)
احملـر ، كصـو ((كان يصوم شعبان كلو))( من حديث عائشة بلفظ: ٙ٘ٔٔ(، كمسلم)ٜٓٚٔالبخارم) أخرجو

 . ((أفضل الصيام، بعد رمضان، شهر هللا احملرم))( من حديث أيب ىريرة مرفوعان بلفظ: ٖٙٔٔأخرجو مسلم)

 (.ٙ٘ٔٔ(، كمسلم)ٜٜٙٔمتفق عليو، أخرجو البخارم) (ٕ)

 .(ٖٕٓ-ًٕٕٓنسخ احلديث كمنسوخو لألثـر ص) (ٖ)

 (.ٜٗ/ٚ(، كانظر: هتذيب السنن )٘ٚ/ٕاقتضاء الصراط ادلستقيم ) (ٗ)

 (.ٚٓٙ/ٔ(، صحيح الًتغيب كالًتىيب)ٚٓٗ(، كانظر: دتاـ ادلنة ص)ٖٖٚ/ٕالسلسلة الصحيحة) (٘)
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، وظذ ؾرض -وشٖٔيت َٕاصه–ٓيسِم بثبوته أن حديث افْٓي ظن صوم افسبت  

افتسِٔم بثبوته ف)ـل حديث من هذه إحاديث افتي ؿدمْا ذـرها أصح بٍّرده من 

حديث افْٓي ظن صوم يوم افسبت ادذـور، ؾال يْبٌي وٓ ئِق بحال من إحوال 

 ٓتهوموا افسبت إٓ))أن تىرح هذه إحاديث وٓ يًبٖ هبا، ويَدم ظِٔٓا حديث: 

 !!((ؾٔام اؾسض ظُِٔم
ثم أجوًا ٓئِق بحال من إحوال أن هتدر أؿوال افًِامء يف مثل هذا ادَام وهتّل،  

بل يِزم افًّل بإحاديث جمتًّة، وترجٔح إصح وإؿوى...أما افْير إػ متن 

حديث واحد وشْد واحد، وإمهال ماشوى ذفك ؾٔورث ؾًَٓا صاذًا مْبوذًا(
(ٔ)

. 
وافَٔاس ظذ صٔام افًٔد ممتْع ؾافٍارق أؿوى من اجلامع؛ ؾافًٔد ؿام اإلمجاع افَىًي  

ظذ حتريم صومه، واجلًّة ٓ حيرم صومه باإلمجاع، وافًٔد مل يستثن فتجويز صومه 

صٔامه مع اجلًّة يف حديث  جاء أن يهوم يومًا ؿبِه أو بًده، بخالف افسبت ؾَد

 ث أم شِّة.جويرية، وجاء صٔامه مع إحد يف حدي
ثم إن إظامل احلاطر ظذ ادبٔح هذا ترجٔح، وافسجٔح ؾٔه ؾرٌض فِتًارض وهو ؽر  

افتساوي يف ]و[...افتساوي يف افثبوتمتحَق هْا؛ ٕن من رشوط حتَق افتًارض: )

تر بآتٍاق (افَوة ؾال تًارض بغ ادتواتر وأحاد، بل يَدم ادتوا
(ٕ)

؛ وؿد ذـر ابن 

تواتر أحاديث مؼوظٔة صٔام  افسبتتّٔٔة وابن افَٔم 
(ٖ)

، ؾافْٓي ظن صوم افسبت 

وفه مًارض بام هو أؿوى مْه، وأصار فذفك احلاـم حغ أخرج احلديث ؾَال: )

(مًارض ب٘شْاد صحٔح
(ٗ)

 ثم ذـر حديث جويرية. 

                                                           

 (.ٕٚ-ٕٙمفاتيح للفقو ُب الدين للعدكم ص) (ٔ)

 (.ٕٓٔ/ٛالبحر احمليط) (ٕ)

 (.ٜٗ/ٚهتذيب السنن ) (،٘ٚ/ٕء الصراط ادلستقيم )اقتضاانظر:  (ٖ)

 للسبت كلألحد. (، كعارضو أيضان ْتديث أـ سلمة ُب صياـ النيب ٔٓٙ/ٔادلستدرؾ ) (ٗ)
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ومٓام يُن ؾ٘ن اجلّع مَدم ظذ افسجٔح وهو واجب متى ما أمُن، ـام ؿال  

ٓ يهار إػ ترك ، افًِامء أنه إذا أمُن اجلّع بغ إحاديثوٓ خالف بغ افْووي: )

(بًوٓا بل جيب اجلّع بْٔٓا وافًّل بجًّٔٓا
(1)

، وهو افذي شار ظِٔه أئّة احلديث 

( باب افْٓي أن خيص يوم افسبت بهوموافٍَه يف مسٖختْا، ؾَد ترجم فه أبوداود: )

ثم ؿال: )باب افرخهة يف ذفك(
(ٕ)

باب ما جاء يف ـراهٔة ، وترجم فه افسمذي:)

ومًْى ـراهته يف هذا: أن خيص افرجل يوم افسبت ( ثم ؿال: )صوم يوم افسبت

(بهٔام
(ٖ)

افرخهة يف صٔام ، وذـر افْسائي آختالف يف حديث افسبت، ثم ؿال: )

(يوم افسبت
(ٗ)

إذا  باب افْٓي ظن صوم يوم افسبت تىوظاً ، وترجم فه ابن خزيّة: )

(أؾرد بافهوم
(٘)

(ذـر افزجر ظن صوم يوم افسبت مٍرداً وترجم فه احلاـم: )، 
(ٙ)

 ،

(باب ما ورد من افْٓي ظن ختهٔص يوم افسبت بافهوموترجم فه افبَٔٓي: )
(ٚ)

 ،

ج احلديث، وبْحوه ؿال أرباب ادذاهب ـام شبق يف حترير افنذوذ،  ؾٓذا ؾَه من خرَّ

 د، وخمافف فإلمجاع أيت.أما حتريم صٔامه مىًَِا إٓ يف افٍرض ؾٓذا مل يَل به أح

 / ومن أدفتٓم: اإلمجاع، وؿد َٕل اإلمجاع يف هذه ادسٖخة :3

طاهر احلديث ( ؾَد ؿال ظن حديث افْٓي ظن صوم افسبت: )282ابن تّٔٔة)ت .0

(خالف اإلمجاع
(ٛ)

. 

                                                           

 (.٘٘ٔ/ٖشرح صحيح مسلم) (ٔ)

 (.ٕٖٔ/ٕ(،)ٕٖٓ/ٕسنن أيب داكد) (ٕ)

 (.ٔٔٔ/ٖجامع الًتمذم ) (ٖ)

 (.ٖٕٔ/ٖالسنن الكربل) (ٗ)

 (.ٖٙٔ/ٖصحيح ابن خزؽلة ) (٘)

 (.ٜٖٚ/ٛصحيح ابن حباف) (ٙ)

 (.ٜٛٗ/ٗالكربل)السنن  (ٚ)

 (.ٖ٘ٙ/ٕكتاب الصالة )-شرح العمدة (ٛ)
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(ؾ٘ن صام مًه ؽره مل يُره إمجاًظا( ظن صوم افسبت: )0332وؿال ابن ؿاشم ) .2
(ٔ)

. 
خمافف فَول مجٔع أهل افًِم؛  -رمحه اهلل-وؿال ظبدافرمحن افزاك: )ؿول افنٔخ ٕارص  .3

ؾ٘هنم بغ موًف فِحديث أو حاـم بْسخه أو صذوذه، أو متٖول فه ظذ صومه 

مٍردًا(
(ٕ)

. 
ئٍد أن يوم  ((ٓتهوموا يوم افسبت...))وؿال مهىٍى افًدوي: )حديث افباب:  .4

ظرؾة وظاصوراء، ٓ يهامان إذا واؾق يوم مْٓام يوم افسبت، وهذا ؿول مل يَل به أحد 

من أهل افًِم ؾٔام ظِّت(
(ٖ)

. 
 ومما يٗيد اإلمجاع: .5

 -رمحه اهلل-ؿول د.شًد احلّٔد بَوفه: )ومل أجد من شبق افنٔخ ٕارص افدين إفباين  

إػ هذا افَول وافتٍهٔل ؾٔه، حتى ابن حزم مع أنه جار ظذ أصول مذهبه(
(ٗ)

 ،

وؿال: )إضالق افَول بافتحريم مىًَِا، ؾِم أجد من ؿال به شوى افنٔخ ٕارص افدين 

(-رمحه اهلل-إفباين 
(٘)

. 
وؿول افنٔخ إفباين: )أنا أظرف جٔدًا أن هذا احلديث ـان مٔتًا، حديث:  

ـان مٔتًا، أي:ـان مٓجورًا، ـان  ((افسبت إٓ ؾٔم اؾسض ظُِٔمٓتهوموا يوم ))

جمٓوًٓ ظْد افْاس(
(ٙ)

ـان  أّما افّْٓي ظن صوم يوم افّسبت ؾٓذا ـان جمٓوًٓ،، )

ّٔاً ـان  مىوّيًا، (ٕسًٔا مْس
(ٚ)

. 

                                                           

 (.ٜ٘ٗ/ٖحاشية الركض ادلربع ) (ٔ)

 ق(.ٖٚٗٔ/ ٔ/ٚمن فتول للشيخ منشورة ُب صفحتو الرمسية بتويًت أمالىا ُب ) (ٕ)

 (.ٕٙمفاتيح للفقو ُب الدين ص) (ٖ)

 (.ٜٓحكم صـو يـو السبت ص) (ٗ)

 (.ٕٜادلرجع السابق ص) (٘)

 (.ٙٓٓٔاذلدل كالنور الشريط )سلسلة  (ٙ)

(، كفيو مناقشة عبداحملسن العباد للشيخ، كلعل شلا يوضح قوؿ الشيخ ىو قولو كما ٖٙٙسلسلة اذلدل كالنور الشريط) (ٚ)
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 وٕوؿش هذا آشتدٓل:

بٖحد بٖن )ادسٖخة خالؾٔة، اخلالف ؾٔٓا ظريض، ؾال يهح بحال ادظاء أن افَائل  

إؿوال خمافف فِجامظة...وٕحو ذفك من ظبارات صادرة ظن افتٌع(
(ٔ)

. 
وراوي حديث افْٓي ظن صوم افسبت هو شِف هذا افَول 

(ٕ)
ثوبان، موػ  ؾَد ؿال

وشئل ظن صٔام يوم افسبت، ؿال: شِوا ظبد اهلل بن بٌ، ؿال: ؾسئل،  افْبي 

(صٔام يوم افسبت ٓ فك وٓ ظِٔك) ؾَال:
(ٖ)

. 
(ذهب ؿوم إػ هذا احلديث ، ؾُرهوا صوم يوم افسبت تىوظاً افىحاوي:)ؿال  

(ٗ)
 ،

أراد بافَوم هٗٓء: جماهًدا وضاوس بن ـٔسان وإبراهٔم وخافد بن ؿال افًْٔي: )

(مًدان؛ ؾ٘هنم ـرهوا صوم يوم افسبت تىوًظا
(٘)

. 
وفو مل يُن هْاك شِف فَِول، ؾاحلديث حجة بٍْسه، )إذا ـان احلديث رصيح  

افدٓفة ـافنّس يف رابًة افْٓار، ماؾٔه حاجة بًد ذفك أن تتىِب من ؿال هبذا 

احلديث...إٓ يف حديث...حيتّل هذا افوجه وحيتّل هذا افوجه ؾْٓا ٓبد من 

                                                                                                                                                                          

ُب كتب السنة، كلكن دلا كاف دراسة  لقد كاف ىذا احلديث زلفوظان (: )ٖٓٛكما ُب سلسلة اذلدل كالنور الشريط )
ُب آخر الزماف ىذا، كلذلك فإذا ما أثَت مثل ىذا احلديث احملفوظ ُب بطوف  منسيان  نسيان السنة كادت أف ُتصبح 

 (.على أذىاف الناس الكتب جاء غريبان 

فتو من الفهم السقيم( (، كقد أكرد قبل ذلك ىذا البيت: )ككم من عائب قوالن صحيحان **كآٜزىر الركض للحليب ص) (ٔ)
 قاؿ: )كُب ركاية....من احلقد القدمي(، كلعل ىذا ال يليق، كالعلم أف يثبت من كافقو من السلف كمل يثبت.  

ذكر الشيخ ىذا ُب مناقشتو لعبداحملسن العباد حُت سألو: )ىل تعلموف أحدان من العلماء قاؿ: إنو الغلوز صياـ يـو  (ٕ)
(، كقد ذكر الشيخ ُب بعض ٖٙٙفردان كال مقركًنن بغَته؟(. سلسلة اذلدل كالنور الشرم )السبت تطوعان مطلقان ال من

ادلواضع ماذكره الطحاكم من كراىة بعضهم لصـو السبت ابعتبارىم سلف لو كما ُب "جلباب ادلرأة ادلسلمة" 
 ٌب. (، كذكر ُب موضع اثلث أنو ال ػلتاج معرفة السلف إذا كاف احلديث كاضحان كما سيأٜٚٔص)

 (.ٕ٘ٛٚأخرجو النسائي ُب الكربل) (ٖ)

 (.ٓٛ/ٕشرح معاين اآلاثر) (ٗ)

 (.ٖٖٗ/ٛطلب األفكار ُب تنقيح مباين األخبار ُب شرح معاين اآلاثر للعيٍت ) (٘)
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آشتئْاس بّن شبَْا من افًِامء(
(ٔ)

 . 
 ب ظن هذه ادْاؿنة:ويُّن اجلوا 

أما ـون ادسٖخة خالؾٔة ؾٓذا حق، وفُن إؿوال ٓ خترج ظن اإلباحة أو ـراهة  

د أو افتخهٔص، أما افتحريم ؾٓذا هو افَول ادحدث افذي يىافب بسٍِه.  اإلؾرا
: )صٔام افسبت وأما ؿول راوي حديث افْٓي ظن صوم افسبت ظبدافِه بن بٌ 

ظذ من ؿال بافتحريم، ؾٓو يَول: )ٓ فك وٓ ظِٔك( ٓ فك وٓظِٔك(، ؾٓذا حجة 

(وهذا صٖن ادباح)
(ٕ)

أي ٓ ، وهل هْاك أرصح مْٓا يف ٍٕي اإلثم؟! ؿال ادْاوي: )

(وٓ ظِٔك ؾٔه مالم وٓ ظتاب، فك ؾٔه مزيد ثواب
(ٖ)

، ؾٓو من مجِة ما أبٔح صٔامه، 

وجيوز صٔامه بٍٓم  ؾ٘ن واؾق  افسبت يومًا ؾاضاًل ؾافٍول من هذا افٔوم افٍاضل

 افهحايب راوي احلديث  وٓ خمافف فه.
وأما ما َِٕه افىحاوي ظن بًوٓم بٖهنم ـرهوا صٔام افسبت، ؾٓذا خارج حمل  

افْزاع، ؾافَول بافُراهة ؿول مًروف منٓور وٓ يِزم مْه افتحريم، وظذ ؾرض 

حته يف افتحريم ؾال بد من افوؿوف ظذ ـالمٓم دًرؾة وجٓه، وهو م ًارض رصا

 بٍٓم افهحايب راوي احلديث.
وأما ؿول افنٔخ بٖنه ٓ حاجة فٍٓم افسِف إذا ـان احلديث رصيح افدٓفة  

ِّم به بل ) ومل يسبَه إفٔه ، ـل ؿول يٍْرد به ادتٖخر ظن ادتَدمغـافنّس، ؾال يس

ـام ؿال اإلمام أمحد بن حْبل: إياك أن تتُِم يف مسٖخة ، ؾٕ٘ه يُون خىٖ، أحد مْٓم

(فك ؾٔٓا إمام فٔس
(ٗ)

 ، وافكيح ؿد يُون مْسوخًا أو مكوف افدٓفة .

                                                           

 (.ٙٓٓٔسلسلة اذلدل كالنور شريط رقم) (ٔ)

 (.ٛٓٗ/ٙفيض القدير) (ٕ)

 .(ٖٕٓ/ ٗفيض القدير ) (ٖ)

 (.ٜٕٔ/ٕٔتيمية)رلموع الفتاكل البن  (ٗ)
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وظذ ؾرض افتسِٔم ؾَٔال: مادام احلديث رصيح افدٓفة ـافنّس، ؾِامذا ـان  

، ؾ٘ذا ضم إفٔه ؽره مل ئّل إػ أن ادْٓي ظْه هو إؾراد افسبت بافهوم افنٔخ ٕارص 

يُره
(ٔ)

ديث وإئّة من بًده ـام ؾٓم وأضِق ، ثم ؽّر رأجه، وحاذا مل يٍٓم راوي احل

افتحريم يف ؿوفه افثاين؟! وٓصك أن إمة ٓ يُّن أن تول ظن احلق يف زمن من 

إزمان، ويف ؿول افنٔخ ما جيًل ذفك حمتّالً 
(ٕ)

 ، وذفك مٍْي بحٍظ اهلل فِدين.

۞۞ ۞ 

                                                           

 .(ٓٛٔ/ٚ( كُب صحيح سنن أيب داكد)ٕ٘ٔ/ٗإركاء الغليل)كىو قولو األكؿ كما ُب  (ٔ)

الّنهي عن صـو يـو الّسبت فهذا كاف رلهوالن، كاف مطواّين، كاف ( قاؿ الشيخ: )ُٖٙٙب سلسلة اذلدل كالنور الشريط) (ٕ)
 ده أف احلق كاف مطموران عن رتيع األمة كمل يعرفو إال ىو.أف يكوف قص -رزتو هللا-، كأستبعد من الشيخ (نسيان منسيّان 
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 أصحاب هذا افَول:اشتدل 

ٌْ ظن أخته افهامء0 / بحديث ظبدافِه بن ُب
(ٔ)

   أن افْبي  :تهوموا يوم ))ؿال ٓ

افسبت إٓ ؾٔام اؾسض اهلل ظُِٔم، ؾ٘ن مل جيد أحدـم إٓ حلاء ظْبة أو ظود صجرة 

 ((هؾِّٔوٌ
(ٕ)

. 

                                                           

 (.ٛٙٚصحابية(كما ُب التقريب ص) ىي الصماء: أختو أك عمتو أك خالتو عبد هللا ابن بسر عنركم عن) (ٔ)

أما طريق خالد بن وبينهما خالف،  احلديث جاء من طرق أصحها طريق خالد بن معدان وطريق حسان بن نوح (ٕ)
(، ٗٗٚ(، كالًتمذم)ٕ٘ٚٓٚأخرجو أزتد) عن عبدهللا بن بسر عن أختو:فقد جاء معدان )ثقة عابد( 

( كالطحاكم ُب شرح ٕٜ٘ٔ( كاحلاكم)ٖٕٙٔ(، كابن خزؽلة)ٕٙٚٔ( كابن ماجو)ٜٓٚٔ(، كالدارمي)ٕٕٔٗكأبوداكد)
( كغَتىم، من ٖٜٗٛ( كالبيهقي ُب الكربل)ٛٔٛلكبَت)( كالطرباين ُب إ٘ٚٚ( كالنسائي ُب الكربل)ٖٖ٘ٔمعاين اآلاثر)

، كسفياف بن حبيب، كالوليد بن ]كاختلف عليو كىذا الطريق ىو احملفوظ[طريق أيب عاصم الضحاؾ، كعيسى بن يونس
، كقرة بن عبد الرزتن، كالفضل بن موسى، كعبد ادللك بن الصباح، كأصبغ ]كاختلف عليو كىذا الطريق ىو احملفوظ[مسلم

عن خالد بن  (ثقة ثبت)ثور بن يزيد ، كل الثمانية يروونو عن]كلهم ثقات إال آخر ثالثة فهم أقل من ذلك[بن زيد 
د بن راشد ادلقرئ )الأبس فعبدهللا بن يزي/ٔ خالف الثمانية عن ثور أربعة رواة:و معداف عن عبدهللا بن بسر عن أختو بو، 

( عن ٗ٘ٙ( كدتاـ ُب فوائده)ٖٖٔٗبو( جعلو من مسند أـ عبدهللا بن بسر كما أخرجو ابن أيب عاصم ُب اآلحاد كادلثاين)
كخالفهم  /ٕ .عن عبد هللا بن بسر ، عن أمو بو عبد هللا بن يزيد ادلقرئ، ثنا ثور بن يزيد، حدثٍت خالد بن معداف ،

( عن بقية قاؿ: حدثنا ثور، عن ٕٛٚٚعلو من مسند عمتو، كما أخرجو النسائي ُب الكربل)كذلك: بقية)صدكؽ( فج
كما أخرجو ابن ماجو  كخالفو كذلك: عيسى بن يونس/ ٖ. خالد بن معداف، عن عبد هللا بن بسر، عن عمتو الصماء بو

(عن عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معداف عن عبدهللا بن بسر ٕٗٚٚ( كالنسائي ُب الكربل)ٕٙٚٔ)
(: )غريب من حديث خالد، تفرد بو ٕٛٔ/ ٘بو، فجعلو عيسى من مسند عبدهللا بن بسر، قاؿ أبو نعيم ُب احللية)

(عن عتبة ٘٘ٙكخالفو كذلك: عتبة بن السكن كما عند دتاـ ُب فوائده)/ٗ. كسبقت ركايتو مع الثمانيةعيسى عن ثور( 
بن السكن عن ثور عن خالد عن عبدهللا بن بسر بو، ك)عتبة بن السكن مًتكؾ احلديث( قالو الدراقطٍت ُب 

 ُب ، كما ذكر الدارقطٍتألهنم األكثر كاألكثق عن خالد عن ابن بسر عن أختوىو ( فاألصح من ركاية ثور ٖ٘ٔ/ٖسننو)
 ( بعدما ذكر اخلالؼ قاؿ:)كالصحيح عن ابن بسر، عن أختو(.ٕٖٔ/٘ٔالعلل)
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لقماف بن عامر)صدكؽ( عن خالد بن معداف، عن عبد هللا بن بسر، عن أختو الصماء كما عند  وقد اتبع ثور:
أختو  (، كجاء من طريق إمساعيل بن عياش عن الزبيدم عن لقماف بن عامر عن عبدهللا بن بسر عنٕٚٚٓٚأزتد)

 فهذه متابعة من لقماف لثور كلشيخو خالد بن معداف.، (ٜٔ٘ٔالصماء بو، أخرجو الطرباين ُب مسند الشاميُت)

/ فركاه عامر بن جشيب )موثق( من مسند عبدهللا بن ٔ: أربعة من الرواة: -على الوجو األصح عنو-وخالف ثور 
( بقية عن الزبيدم عن لقماف بن عامر ٓ٘ٛٔالشاميُت) ( كالطرباين ُب مسندٜٕٚٚبسر: كما عند النسائي ُب الكربل)

/كركاه الفضيل بن ٕعن عامر بن جشيب، عن خالد بن معداف، عن عبد هللا بن بسر بو، كُب إسناده بقية كاختلف عنو. 
ن ( عن أيب تقي، قاؿ: حدثنا ابن سامل، عٕٔٛٚفضالة من مسند كالد عبدهللا بن بسر: كما أخرجو النسائي ُب الكربل)

الزبيدم، قاؿ: حدثنا عن الفضيل بن فضالة، أف خالد بن معداف، حدثو أف عبد هللا بن بسر حدثو، أنو مسع أابه بو، قاؿ 
النسائي: )أبو تقي ىذا ضعيف ليس بشيء، كإظلا أخرجتو لعلة االختالؼ(، قلت: لكنو توبع، اتبعو عمرك بن احلارث  

بن إبراىيم بن زبريق عن عمرك بن احلارث، عن عبد هللا بن سامل، عن ( عن إسحاؽ ٜٔٔٔكما عند الطرباين ُب الكبَت)
الزبيدم، ثنا الفضيل بن فضالة، أف خالد بن معداف، حدثو أف عبد هللا بن بسر حدثو أنو، مسع أابه بسرا بو، كفيو: قاؿ 

عبد هللا فحدثتو بذلك،  عبد هللا بن بسر: إف شككتم فسلوا أخيت، قاؿ: فمشى إليها خالد بن معداف، فسأذلا عما ذكر
لكن إسحاؽ بن إبراىيم بن زبريق، كذبو دمحم بن عوؼ، كقاؿ أبو داكد: )ليس بشيء(، قاؿ ابن معُت: )الأبس بو(، كقاؿ 

(، ٜٕٓ/ٕأبوحاًب:)شيخ(، قاؿ النسائي: )ابن زبريق ليس بثقة عن عمرك بن احلارث(. اجلرح كالتعديل البن أيب حاًب)
(، كُب اإلسنادين: )فضيل بن فضالة اذلوزين( كىو مقبوؿ  ٕٙ(، ادلغٍت ُب الضعفاء ص)ٜٓٔ/ٛ)اتريخ دمشق البن عساكر

/كركاه لقماف بن عامر)صدكؽ( من مسند خالة عبدهللا بن ٖ(، كمل يتابع على ىذه الزايدة، ٛٗٗكما ُب التقريب ص)
د بن معداف، عن عبد هللا بن بسر، ( عن الزبيدم، عن لقماف بن عامر، عن خالٕٕٛٚبسر: أخرجو النسائي ُب الكربل)

عن خالتو الصماء بو، كُب إسناده عمرك بن سعيد كبقية كفيهما ضعف، كقد خالف بقية إمساعيل بن عياش، كالصحيح 
/كركاه داكد بن عبيدالو من مسند عائشة: أخرجو النسائي ُب ٗمن ركاية لقماف ماسبق من مسند أخت عبدهللا بن بسر. 

كد بن عبيد هللا، عن خالد بن معداف، عن عبد هللا بن بسر، عن أختو الصماء، عن عائشة بو، ( عن دإٗٛٚالكربل)
 بن بسر عن أختو.ا خالد عنعن الد ىو طريق ثور أصح الطرق عن خو  كداكد رلهوؿ،

من مسند عبدهللا بن بسر،  ]واختلف عليو[ / فرواه حسان بن نوح)ثقة(1من الرواة:  ستة نخالد بن معدا وخالف
(، كغَتىم من طريق علي بن عياش)ثقة ثبت( ٖ٘ٔٙ( كابن حباف)ٕٕٚٚ(،كالنسائي الكربل)ٜٓٙٙٔأخرجو أزتد)

كمبشر بن إمساعيل)صدكؽ(، عن حساف بن نوح، قاؿ: رأيت عبد هللا بن بسر، يقوؿ: تركف كفي ىذه، فأشهد أين 
إن مل جيد أحدكم إال حلاء شجرة فليفطر ))كهنى عن صياـ يـو السبت، إال ُب فريضة، كقاؿ:  كضعتها على كف دمحم 

، لكنو اختلف فيو على حساف، فركاه عنو علي بن عياش كمبشر من مسند عبدهللا صحيح هإسنادك  ىذا لفظ أزتد ((عليو
كما أخرج الركايين ُب ، كخالفهما عبدالقدكس بن احلجاج)ثقة( فجعلو من مسند أيب أمامة -كما سبق-بن بسر 
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 وجه آشتدٓل:

ٓفة   ، واإلؾىار افٍرض ن صٔام يوم افسبت إٓ يفيف افْٓي ظاحلديث رصيح افدِّ

 إٓ ؾٔام اؾسض وإٓ... فٌره، واشتثْاء ؽر افٍرض ؾٔه اشتدراك، ويُون احلديث:
                                                                                                                                                                          

يقوؿ:  ًن حساف بن نوح قاؿ: مسعت أاب أمامة يقوؿ: مسعت رسوؿ هللا  أيب ادلغَتة عبدالقدكس( عن ٕٛ٘ٔمسنده)
، كرجالو ثقات، كلكل من ((ال يصومن أحدكم يوم السبت إال يف الفريضة، فإن مل جيد إال حلاء شجرة فليفطر عليو))

أخرج  كما)ثقة(  حيىي بن حسانبن بسر:  فقد اتبعو يف روايتو عن عبدهللا /2الركايتُت متابعات الختلو من ضعف. 
( من طريق الوليد بن مسلم عن ػلِت بن حساف قاؿ: مسعت عبد هللا بن ٕٜ()ٜٔ( كالضياء ُب ادلختارة)ٙٛٙٚٔأزتد)

ال تصوموا يوم السبت إال فيما )): كقاؿ رسوؿ هللا  بسر ادلازين، يقوؿ: تركف يدم ىذه؟ فأًن ابيعت هبا رسوؿ هللا 
. ىذا لفظ أزتد، كىذا الطريق غريب من حديث الوليد بن مسلم تفرد بو الطالقاين)صدكؽ يغرب( ((عليكمافرتض 

، فقد ركاه عنو دحيم كإسحاؽ بن راىويو كيزيد بن قبيس كصفواف بن صاحل من مسند عن الوليد كخالف أربعة من الثقات
 أيضاً يف روايتو عن عبدهللا بن بسر: اتبعوو / 3 .التصلح متابعة فهي ركاية شاذة، أخت عبدهللا بن بسر كىو الصحيح

( من طريق علي بن عياش ثنا سليماف بن ٕٛٗ٘كما أخرجو خرجو الطرباين ُب مسند الشاميُت)عمرو بن قيس)ثقة(، 
ى حساف بن نوح عن عمرك بن قيس عن عبدهللا بن بسر بو، كرجالو ثقات إال سليماف بن حساف بن نوح فلم أقف لو عل

كما أخرجو الطرباين ُب : عبدهللا بن دينار البهراين احلمصي)ضعيف(، / واتبع حسان يف روايتو عن أيب أمامة4 تررتة.
، كعند الًتجيح فركاية كالتصح بو، إمساعيل بن عياش، عن عبد هللا بن دينار، عن أيب أمامة( من طريق ٕٕٚٚالكبَت)

( ىي احملفوظة خاصة مع متابعة مبشر بن إمساعيل، فهي ركاية األكثر علي بن عياش كىو)ثقة ثبت،قاؿ الدارقطٍت:حجة
 كاألحفظ عن حساف، كقد توبع حساف عليها، كالركاية عن أيب أمامة غريبة.

( ٖٕٚٚفقد أخرجو النسائي ُب الكربل)ورواه معاوية بن صاحل)صدوق لو أوىام( من مسند عمة عبدهللا بن بسر، / 5
بدهللا بن من طريق الليث بن سعد كع (،ٜٗٗٛ( كالبيهقي ُب الكربل)ٙٔٛ ُب الكبَت)( كالطرباينٕٗٙٔكابن خزؽلة)

عبدهللا بن بسر عن أبيو عن عمتو الصماء أخت بسر بو، كىذه  ابن عن)صدكؽ لو أكىاـ(، عن معاكية بن صاحل، صاحل
ىذا اإلسناد، فقاؿ: ثور عن أختو، خالف معاكية بن صاحل، ثور بن يزيد ُب ، قاؿ ابن خزؽلة: )الركاية الظاىر أهنا خطأ

(، قلت: كُب اإلسناد من ال يعرؼ كىو ابن عبدهللا اء أخت بسريريد أخت عبد هللا بن بسر. قاؿ معاكية: عن عمتو الصم
(، كالطرباين ُب ٕٓٛٚكما أخرجو النسائي ُب الكربل)  / ورواه فضيل بن فضالة)مقبول( عن خالتو الصماء،6 بن بسر.

(، من طريق الزبيدم ، عن الفضل بن فضالة ، عن عبد هللا بن ٕٖٔٗبن أيب عاصم ُب اآلحاد كادلثاين)( كإٕٛالكبَت)
بسر ، عن خالتو الصماء بو، كرجالو ثقات إال فضيل، فأصح طرؽ احلديث ىو ماركاه خالد بن معداف عن عبدهللا بن 

 . -كما سيأٌب–لو رتاعة من األئمة أعاحلديث ك ن بسر، بسر عن أختو، ك ماركاه حساف بن نوح عن عبدهللا ب
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وهو يَتيض أن افْٓي ظْه يتْاول ـل صور صومه إٓ ، آشتثْاء دفٔل افتْاولو) 

د فَال، صورة افٍرض ٓ تهوموا يوم افسبت إٓ  :وفو ـان إٕام يتْاول صورة اإلؾرا

(بِه أو يوما بًده ـام ؿال يف اجلًّةأن تهوموا يوما ؿ
(ٔ)

. 
فو ـإت صورة آؿسان ؽر مْٓي ظْٓا فُان اشتثْاؤها يف احلديث أوػ من و) 

ؾ٘ذا  ،ٕن صبٓة صّول احلديث فه أبًد من صّوفه فهورة آؿسان؛ اشتثْاء افٍرض

(اشتثْي افٍرض وحده دل ظذ ظدم اشتثْاء ؽره
(ٕ)

. 
وفو مل جيد )): بَوفه اً بافٌ ؾىار بل أضاف إػ ذفك تٖـٔداً اإلمل يَتك ظذ إمر بو 

، وحلاء افنجرة هو افَؼ افذي فٔس من ظادة افْاس أْن ((أحدـم إٓ حلاء صجرة

فِْار يستٍٔدوا مْه إٓ حىباً 
(ٖ)

. 
يف أنه ٓ جيوز صٔام يوم افسبت إٓ يف  رصحياً  ؾتٖمِت يف هذا احلديث ؾوجدته ٕهاً ) 

(افٍرض
(ٗ)

. 
 وٕوؿش آشتدٓل بٖمور:

روي ظن افسِف أهنم أن احلديث مًِول بافُْارة أو آضىراب أو افْسخ، ) 

(أنُروه
(٘)

 ، ومن ذفك:
ؾَد ُشئل  أما اإلظراض ظن احلديث فُْارته ؾٓذه ضريَة افىبَة ادتَدمة يف افرواية، 

                                                           

 (.ٓ٘/ٚهتذيب السنن ) (ٔ)

 (.ٙٓٗدتاـ ادلنة ص) (ٕ)

ىذا مبالغة ُب النهي  ((وفليفطر علي)) ،قشر شجرة عنب :أم(، كحلاء: )ٖٓٛكما ُب سلسلة اذلدل كالنور الشريط ) (ٖ)
 (.ٜ٘ٗ/ٕالصغَت)(. التيسَت بشرح اجلامع ف قشر شجر العنب جاؼ ال رطوبة فيوأل، عن صومو

من الفرض قضاء شلا عليو من رمضاف، كمن (، كقاؿ: )ٖٙ.ٔٔ( عند الدقيقة )ٖٓٛسلسلة اذلدل كالنور الشريط ) (ٗ)
 صياـ أايـ التشريق دلن مل غلد اذلدم ابلنسبة للمعتمر، كىكذا من الفرض من كاف نذر عليو صيامان  الفرض مثالن 

 (.فعليو أف يلتـز ذلك؛ ألنو ابلنذر صار فرضان  معينان 

 (، ٍب ذكر قوؿ الزىرم كاألكزاعي كمالك كأيب داكد.ٗ٘ٙ/ٕكتاب الصياـ)-قالو ابن تيمية ُب شرح العمدة (٘)
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(ٓ بٖس به)ظن صوم يوم افسبت، ؾَال: ( 025افزهري)ت
(ٔ)

، ؾَٔل فه: ؾَد روي 

(ذاك حديث محِّص)يف ـراهته ، ؾَال: ظن افْبي 
(ٕ)

مل يًده من ، ؿال افىحاوي: )

ًّ ...حديث أهل افًِم ، بًد مًرؾته به (ٍهوض
(ٖ)

. 
وتوجٔه تؤًف افزهري من ؿوفه: )حديث محِّص( 

(4)
إول: أنه حا ؿال   فه احتامٓن: 

افزهري بجواز صوم افسبت، ظورض بحديث افْٓي، ؾَال: )ذاك حديث محِّص(، 

يًْي أنه مل خيَف ظع وأظرف رواته، ومل أؿل به فوًٍه ظْدي. آحتامل أخر: أنه حا 

، وـان -مٓبط افوحي–ـان خمرج احلديث من محص ومل تًرف روايته يف احلجاز 

إذا مل يوجد فِحديث  ُٕارته، ومن ذفك ؿول اإلمام افناؾًي: )أصاًل يف بابه، دّل ظذ

ـل حديث جاء من افًراق وفٔس فه أصل ): ؿالو( من احلجاز أصل، ذهب ٕخاظه

(، ما أريد إٓ ٕهٔحتكيف احلجاز ؾال يَبل، وإن ـان صحٔحاً 
(٘)

ٌّ هذا مايٍٓم  ، يٍ

ؾ٘ن ؛  -مُة وادديْة-أصح ضرق افسْن ما يرويه أهل احلرمغ من ؿول اخلىٔب: )

(وآصتٓار بافُذب ووضع احلديث ظْدهم ظزيز ،افتدفٔس ؾٔٓم ؿِٔل
(ٙ)

.    
(حتى رأجته إتؼ ما زفت فه ـامتاً (:  )052يٗيد ذفك ؿول إوزاظي)ت   

(ٚ)
،  

                                                           

 (.ٖٖٛٔأخرجو الطحاكم ُب شرح ادلعاين ) (ٔ)

(، ثور بن يزيد كشيخو خالد ٖٖٛٔ(، كالطحاكم ُب شرح معاين اآلاثر)ٔٓٙ/ٔ(، كاحلاكم )ٖٕٕٗأخرجو أبو داكد) (ٕ)
 بن معداف، كعلي بن عياش كشيخو حساف بن نوح، كلهم زتصيوف، كعبدهللا بن بسر سكن زتص.

 ( ٔٛ/ٕشرح معاين اآلاثر) (ٖ)

ىذا نقد غريب حلديث الثقة الصحيح (: )ٔٛٔ/ُٚب صحيح أيب داكد) -رزتو هللا-كلعل ىذا التوجيو يدفع قوؿ األلباين (ٗ)
! فمىت كاف احلديث يرد ابلنظر إىل بلد الراكم؟! ...الزىرم! اإلماـ ابن شهابمن مثل   (.اتهلل! إنو لنقد زْلد ثه

 (.ٜٛ/ٔتدريب الراكم ) (٘)

اتفق أىل العلم أبحاديث  (:)ٖٙٔ/ٕٓ(، قاؿ ابن تيمية ُب الفتاكل)ٕٙٛ/ٕاجلامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع) (ٙ)
ل ادلدينة ٍب أحاديث أىل البصرة كأما أحاديث أىل الشاـ فهي دكف ذلك؛ على أف أصح األحاديث أحاديث أى

 (.كأما أىل الكوفة فلم يكن الكذب ُب أىل بلد أكثر منو فيهم...

كتمانو (: )ٗٛٔ/ٚ(، قاؿ األلباين ُب صحيح أيب داكد)ٜٛٗ/ٗ(، السنن الكربل للبيهقي)ٕٖٔ/ٕسنن أيب داكد) (ٚ)
 (.مل يظهر لو معناه ألنو؛ يث مبثلو، كلعلو كافاحلدإايه ليس جرحان مفسران يُػع ل 
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 ،َٔهحئى بن شًٔد يتّ  ـان) (، ؿال اإلمام أمحد:038وٕحوه صْٔع حئى افَىان)ت

(وأبى أن حيدثْي به
(ٔ)

. 

(وؿد أنُره مافك) وٕحوه يف اإلُٕار، افىبَة افتي تِٔٓا: 
(ٕ)

ؿال ، ؿال أبوداود: )

(مافك: هذا ـذب
(ٖ)

ؿد جاء يف صٔام يوم افسبت ذاك ، وٕحوه ؿول اإلمام أمحد: )

(احلديث مٍرد
(ٗ)

. 
جاء هذا ومن ذفك ؿول إثرم: ) ثم من بًدهم هْاك  أنُروه بذـر ادًارض: 

(إحاديث ـِٓااحلديث بام خافف 
(٘)

، و ؿول أيب داود: )هذا حديث مْسوخ(
(ٙ)

، ثم 

ًّف  ثم أتبًه بذـر حديث أؿوى مًارض فه وهو حديث جويرية، وذـر من ض

حديث افهامء
(ٚ)

. 

                                                           

 ( كفيو: )ينفيو( بدؿ )يتقيو(.ٛٗ/ٚ(، هتذيب السنن)ٗٓٔ/٘(، الفركع)ٖٚ/ٕ(، اقتضاء الصراط )ٔٚٔ/ٖادلغٍت) (ٔ)

يصاـ يـو  : كال أبس أف...(: )قاؿ رتاعة، عن مالكٙٚ/ٕالزايدات)جاء ُب النوادر ك  (.ٜٜٔبلوغ ادلراـ ص) (ٕ)
(: )قاؿ ابن أيب أكس: سئل مالك عن صياـ يـو ٕٛٛ/ٖكأنكر ماذُكر فيو(، كُب حتفة األحوذم)...السبت.

السبت؟...فقاؿ: إف ىذا الشيء مامسعت بو قبل، كلقد كنت مسعت ُب يـو اجلمعة ببعض الكراىية، فأما يـو 
 .رة أحاديث الناس(السبت فال، ٍب ضرب ُب ذلك األمثاؿ كذكر ذىاب العلم، كرقة الزماف، كماجاء من كث

إظلا جعلو كذابن من أجل  كلعل مالكنا (: )ٕٕ٘/ٕ(، قاؿ عبداحلق ُب األحكاـ الوسطى)ٕٖٔ/ٕسنن أيب داكد) (ٖ)
(: ٜٖٗ/ٙ(، كقاؿ النوكم ُب اجملموع )ركاية ثور بن يزيد الكالعي فإنو كاف يرمى ابلقدر، كلكنو كاف ثقة فيما ركل

(انتهى، كال أدرم من يعٍت ابألئمة فإنو مل يذكر غَت احلاكم كسيأٌب قولو األئمةكىذا القوؿ ال يقبل فقد صححو )
 (. كأغرؽ َب اإلسراؼ( كأنو أبعد عن الصواب )ٕٗٔ/ٗكمعارضتو، كذكر األلباين قوؿ مالك ُب اإلركاء)

فهذا (: )٘ٚ/ٕ)(، كنقلو عن األثـر ، قاؿ ابن تيمية ُب االقتضاءٖ٘ٙ/ٕكتاب الصياـ)-شرح العمدة البن تيمية (ٗ)
، فهم من كالـ أيب عبد هللا أنو توقف عن األخذ ابحلديث، كأنو رخص ُب صومو، حيث ذكر احلديث الذم  األثـر

 (.فهذا تضعيف للحديثكاف يتقيو، كأىب أف ػلدث بو،  ػلِت بن سعيد... الكراىة، كذكر أفػلتج بو ُب

كاحتج األثـر مبا دؿ من النصوص (: )٘ٚ/ُٕب االقتضاء)(، قاؿ ابن تيمية ًٕٔٓنسخ احلديث كمنسوخو لألثـر ص) (٘)
 (.ادلتواترة، على صـو يـو السبت

 (.ٕٖٓ/ٕسنن أيب داكد) (ٙ)

، كىناؾ من ذكر أف ىذا فرع عن ذكر الناسخ بطلب الناسخ، كمنهم من كجو قولوعلى أيب داكد ىناؾ من اعًتض  (ٚ)
النسخ عند السلف كقبل استقرار االصطالح أعم من رفع ثبوتو عنده، كال أظنو يتجو ال ىذا كال ذاؾ ىنا، إذ 

احلكم، فيطلق أيضان على التخصيص كالتقييد كبياف اجململ كادلبهم كغَتىا، كالظاىر أف أاب دكاد أراد إعالؿ احلديث 
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هذا حديث صحٔح ظذ رشط افبخاري، ومل خيرجاه، وفه وٕحوه ؿول احلاـم: ) 

ظالل افزهري ( ثم ذـر حديث جويرية، ثم إمًارض ب٘شْاد صحٔح: وؿد أخرجاه

ن إ)) -ريض اهلل ظْٓا–( ؾذـر حديث أم شِّة وفه مًارض ب٘شْاد صحٔحثم ؿال: )

أـثر ما ـان يهوم من إجام يوم افسبت وإحد، وـان يَول: إهنام  رشول اهلل 

((يوما ظٔد فِّؼـغ، وأنا أريد أن أخافٍٓم
(ٔ)

.  

إباحة صوم يوم افسبت ؾٍي هذه أثار ادروية يف هذا وٕحوه ؿول افىحاوي: ) 

وهي أصٓر وأطٓر يف أجدي افًِامء، من هذا احلديث افناذ افذي ؿد ، تىوظاً 

(خافٍٓا
(ٕ)

. 
ؾًارض أبوداود احلديث بحديث جويرية وذـر تؤًف إئّة حلديث افهامء،  

وظارضه احلاـم بحديثي جويرية و أم شِّة، وذـر تؤًف افزهري حلديث 

 بحديث جويرية وؽره، وذـر تؤًف افزهري.افهامء، وظارضه افىحاوي 
ؽر حمٍوظ، وإما  وظذ هذا؛ ؾُٔون احلديث: إما صاذاً ومن ذفك ؿول ابن تّٔٔة:) 

(، وهذه ضريَة ؿدماء أصحاب أمحد افذين صحبوهمْسوخاً 
(3)

، وؿول ابن افَٔم: 

ؾدل ظذ أن احلديث ...وؿد ثبت صوم يوم افسبت مع ؽره بام تَدم من إحاديث )

(ؽر حمٍوظ وأنه صاذ
(ٗ)

. 

                                                                                                                                                                          

كأنو منكر، يدؿ لذلك أنو دلا ذكر أف حديث الصماء منسوخ، قاؿ بعده : )ابب الرخصة ُب ذلك( ٍب ذكر حديث 
كليس فيو أتخر احلديث حىت يكوف ًنسخان، ٍب أتبعو بقوؿ الزىرم كاألكزاعي كمالك ُب  ،رية ُب الصحيحُتجوي

 .بعده تضعيف حديث الصماء، كىو شبيو بصنيع احلاكم

 (.ٖٜ٘ٔادلستدرؾ) (ٔ)

 (.ٕٛ/ٕشرح معاين اآلاثر) (ٕ)

 (.٘ٚ/ٕاقتضاء الصراط ادلستقيم) (ٖ)

 (.ٓ٘/ٚهتذيب السنن) (ٗ)
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تر من افسْة، واإلمجاع  وـل ما شبق إظالل فِّتن بافُْارة وذفك بّخافٍته فِّتوا
(ٔ)

. 
هذا حديث ) :ومن ذفك ؿول افْسائيوهْاك من ضًٍه بذـر آضىراب ؾٔه:  

(موىرب
(ٕ)

أبو تَي هذا ضًٔف ، وؿال يف أثْاء بٔإه فالختالف يف ضرق احلديث: )

(أخرجته فًِة آختالففٔس بقء، وإٕام 
(ٖ)

، وآضىراب يف احلديث أـد ظِٔه ابن 

(، وؿال يف افتِخٔص: رجافه ثَات، إٓ أنه موىربحجر يف ـتبه، ؿال يف افبِوغ:)

(، وؿال يف هتذيب باضىراب وأظل أجواً ، ظل حديث افهامء بادًارضة ادذـورة)أُ 

(ؾٔه اضىراب صديدافتٓذيب:)
(ٗ)

. 
 بآضىراب:وأجٔب ظن اإلظالل 

ابن بٌ صحايب،  وإن ـإت موىربة ؾٓو اضىراب ؽر ؿادح؛ ؾ٘ن ظبد اهللبٖهنا ) 

 من رشول اهلل  ؾتارة شًّه من أبٔه، وتارة من أخته، وتارة...وـذا وافده وافهامء

( وتارة شًّته أخته من ظائنة، وشًّته من رشول اهلل
(٘)

. 
أحدمها: افذى يٖتى ظذ وجوه خمتٍِة  آضىراب ظْد أهل افًِم ظذ ٕوظغ:) 

وأخر: وهو ما ، متساوية افَوة ، ٓ يُّن بسبب افتساوى ترجٔح وجه ظذ وجه

ؾافْوع إول هو ، ـإت وجوه آضىراب ؾٔه متبايْة بحٔث يُّن افسجٔح بْٔٓا

وأما أخر ، ؾْٔير فِراجح من تِك افوجوه ثم حيُم ظِٔه بام ، افذى يًل به احلديث

وحديثْا من هذا افْوع ، ؾ٘ن افوجه إول اتٍق ظِٔه ثالثة من ، يستحَه من َٕد

                                                           

الثاين: أف ؼلالف ...موف خربا متصل اإلسناد رد أبمور:إذا ركل الثقة ادلأ(: )ٖٗ٘/ٔاخلطيب ُب الفقيو كادلتفقو)قاؿ  (ٔ)
كالثالث: أف ؼلالف اإلرتاع ، فيستدؿ على أنو ، ، فيعلم أنو ال أصل لو أك منسوخ نص الكتاب أك السنة ادلتواترة

 (.غَت منسوخ ، كجتمع األمة على خالفو منسوخ أك ال أصل لو ، ألنو ال غلوز أف يكوف صحيحان 

 (.قاؿ النسائي: كىذه أحاديث مضطربة(: )ٕٙٚ/٘(، كُب البدر ادلنَت)ٓٚٗ/ٕالتلخيص احلبَت)  (ٕ)

 (.ذكر االختالؼ على ثور بن يزيد ُب ىذا احلديث(، ذكره ُب: )ٕٕٔ/ٖالسنن الكربل) (ٖ)

 (.ٕٖٓ/ٕٔذيب التهذيب)(، هتٜٙٗ/ٕ(، التلخيص احلبَت ص)ٜٜٔبلوغ ادلراـ ص) (ٗ)

 (.ٕٙٚ/٘البدر ادلنَت ) (٘)
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(افثَات
(ٔ)

. 
 وأجٔب ظن اجلواب:

ويْبئ ، هذا افتِون يف احلديث افواحد باإلشْاد افواحد مع احتاد ادخرج يوهن راويه) 

إٓ أن يُون من احلٍاظ ادُثرين ادًروؾغ بجّع ضرق احلديث ؾال ، بَِة ضبىه

ظذ  وفٔس إمر هْا ـذا بل اختِف ؾٔه أجواً ، ظذ ؿِة ضبىه يُون ذفك دآً 

(افراوي ظن ظبد اهلل بن بٌ
(ٕ)

. 
ِّم بام ذـر يف تَسٔم آضىراب فو ـان ادتن مستَٔاًم، فُن )  إذا اشتُْر وؿد يس

إئّة ادحََون ادتن، وـان طاهر افسْد افهحة، ؾ٘هّنم يتىِبون فه ظِة، ؾ٘ذا مل 

ِّ جي ا حٔث وؿًت، أظ ًَ ا، وفُْٓم دوا ظِة ؿادحة مىِ ًَ وه بًِة فٔست بَادحة مىِ

 ...يروهنا ـاؾٔة فَِدح يف ذاك ادُْر
ّٕام ُبْي ظذ أن دخول اخلِل من   ا، إ ًَ وحجتٓم يف هذا: أّن ظدم افَدح بتِك افًِة مىِ

، يٌِب ظذ طن افْاؿد بىالٕه، ؾَد حيَق  جٓتٓا ٕادر، ؾ٘ذا اتٍق أن يُون ادتن مًُْرا

وجود اخلِل، وإذ مل يوجد شبب فه إٓ تِك افًِة، ؾافياهر أهّنا هي افسبب، وأّن هذا 

 من ذاك افْادر افذي جييء اخلِل ؾٔه من جٓتٓا.

وهبذا يتبغ أّن ما يَع ممن دوهنم من افتًَب بٖن تِك افًِة ؽر ؿادحة، وأهّنم ؿد  

حوا ما ٓ حُيل من إحاديث مع وجودها  ّٕام هو ؽٍِة ظام تَدم من صحَّ ؾٔٓا = إ

ب أن اخلز ؽر مُْر َّ (افٍرق، مهللا إٓ أن يثبت ادتً
(ٖ)

. 
 ؟ظن صٔام يوم افسبت ثوبان ومن أمارات ُٕارة ادتن خمافٍة افراوي درويه ؾَد شئل 

                                                           

(، كيعٍت ابلوجو األكؿ طريق ثور بن يزيد من مسند أخت عبدهللا بن بسر، كقولو: )ثالثة من ٜٔٔ/ٗإركاء الغليل) (ٔ)
 الثقات( يعٍت يرككنو عن ثور، كقد رتعت ذتانية يرككنو عن ثور كليس ثالثة فقط.

 (.ٓٚٗ/ٕالتلخيص احلبَت) (ٕ)

 (.  ٕٔ٘/ٕ٘قالو ادلعلمي ُب مقدمتو للفوائد اجملموعة، كىو ُب آاثر العالمة ادلعلمي ) (ٖ)
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صٔام يوم افسبت ٓ فك وٓ )ؿال: شِوا ظبد اهلل بن بٌ، ؿال: ؾسئل، ؾَال: 

(ظِٔك
(ٔ)

(ادباح وهذا صٖن، )
(ٕ)

، ؾٓو ـسائر إجام ظْده وؿوفه: )وٓظِٔك( رصيح 

 يف ٍٕي اإلثم و افتحريم.
وظذ ؾرض افتسِٔم بهحته ؾٖجن ظّل افهحابة ومن صٓد افتْزيل، وؾَه افسِف  

افًِم افذي هو افًِم مًرؾة افسْن، وإمر ادًروف حديث، ؿال اإلمام مافك: )ِف

(احايض ادًّول به
(ٖ)

إخذ باحلديث أوػ من إخذ بَول أحدهم: )، وحا ؿال 

(افناؾًي وأيب حٍْٔة
(ٗ)

ِّق ظِٔه افذهبي بَوفه: ) هذا جٔد، فُن بؼط أن يُون ، ظ

ؿد ؿال بذفك احلديث إمام من ٕيراء اإلمامغ مثل مافك، أو شٍٔان، أو إوزاظي، 

وافناؾًي من ظِة، وبٖن ٓ يُون حجة أيب حٍْٔة  وبٖن يُون احلديث ثابتا شاحاً 

أما من أخذ بحديث صحٔح وؿد تُْبه شائر أئّة ، فًخر مًارضاً  حديثا صحٔحاً 

(آجتٓاد، ؾال
(٘)

. 
ؾٖما إئّة وؾَٓاء أهل احلديث ؾ٘هنم يتبًون احلديث افهحٔح ؿال ابن رجب: ) 

ؾٖما ، به ظْد افهحابة: ومن بًدهم: أو ظْد ضائٍة مْٓم حٔث ـان إذا ـان مًّوًٓ 

(ترـه ؾال جيوز افًّل به ٕهنم ما ترـوه إٓ ظذ ظِم أنه ٓ يًّل بهما اتٍق ظذ 
(ٙ)

 ،

وـم من حديث مْسوخ وهو صحٔح من حٔث افهْاظة ؿال ابن حجر: )

(احلديثٔة
(ٚ)

. 

                                                           

 ( إبسناد حسن.ٕ٘ٛٚأخرجو النسائي ُب الكربل) (ٔ)

 (.ٛٓٗ/ٙفيض القدير) (ٕ)

 (.ٕٛٔ/ٔ(، ادلدخل البن احلاج)ٖٕ٘/ٛٔالبياف كالتحصيل) (ٖ)

 (.٘ٓٗ/ُٙٔب السَت) كما ُب تررتة عبدالعزيز بن عبدهللا الداركي (ٗ)

 (.٘ٓٗ/ ٙٔسَت أعالـ النبالء) (٘)

 (.ٚٔ/ٖفضل علم السلف على اخللف، من رلموع رسائل ابن رجب) (ٙ)

 (.ٜٖٚ/ٔفتح البارم) (ٚ)
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وٓ حاجة إلظادة ؾٓم احلديث ظذ ؾرض ثبوته ؾَد شبق، فُن هذه إصارة إػ أن من  

أظّل آشتثْاء ادتهل ؾَط، وٕير  صذ بتحّريم صٔام افسبت مىًَِا إٓ يف افٍرض،

شائر من يثبت احلديث إػ آشتثْاء ادتهل وادٍْهل ؾجوزوا صٔام افسبت مع 

ؽره أو إذا واؾق ظادة فه
(ٔ)

 ، ؾٖظِّوا ـل إحاديث.

بتحريم صٔام افسبت يف ؽر ؾافذي ييٓر أن ٕسبة افَول ، هبًد ظرض هذا افرأي ودراشت

ر هذا ُيً ٓ و ح،إػ افنذوذ صحٔحة؛ دخافٍته اإلمجاع افهحٔافٍرض  افَول رف من ؿرَّ

ـٍى خىٖ بَوفه خروجه ظن أؿوال أهل افًِم فو مل يُن ظذ ؛ )و-رمحه اهلل- ؿبل إفباين

(خىئه دٓفة شواه
(ٕ)

ؿد جاء يف صٔام يوم )ـظن ؾساده، ؾ ، ـٔف وافسْة ادتواترة تْبئ

(افسبت ذاك احلديث مٍرد
(ٖ)

(طاهر احلديث خالف اإلمجاعو) ،
(ٗ)

خافف بل) ،

(إحاديث ـِٓا
(٘)

 ، واهلل أظِم.

۞۞ ۞ 
 
 

                                                           

 (.ٔ٘/ٚانظر: هتذيب السنن) (ٔ)

 (، كىي ليست ذلذه ادلسألة كلكنها مناسبة للسياؽ.ٕٔٚ/ٛىذه عبارة ابن جرير الطربم ُب تفسَته ) (ٕ)

 (، كنقلو عن األثـر عن أزتد.ٖ٘ٙ/ٕكتاب الصياـ)-شرح العمدة البن تيمية (ٖ)

 (.ٖ٘ٙ/ٕكتاب الصالة )-شرح العمدة (ٗ)

كاحتج األثـر مبا دؿ من النصوص (: )٘ٚ/ٕ(، قاؿ ابن تيمية ُب االقتضاء)ًٕٔٓنسخ احلديث كمنسوخو لألثـر ص) (٘)
 (.ادلتواترة، على صـو يـو السبت


