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 :إقتباس

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 :بعد السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أمَّا

ناصر حممد / العالَّمة ألخواين هذا التفريغ الذي قمت به حلوار جرى بني الشيخني املُحدثني، اإلمام فإنَّه ليسرين أن أنقل
، كان ذلك يف جملس علمي -حفظه اهللا-املُحسن العبَّاد  عبد/ ، والشيخ املُحدِّث العالَّمة-رمحه اهللا-الدين األلباين 

 .العلم حضره مجاعة من أهل

 
 

  تفضل. . الشيخ عبُد املُحسن عنده شيء . . نعم   األلباين
  تطوع فيه ُمطلقاً أو إذا أُفرد؟أنَّه ال ُي أنت تقول. . عن موضوع صيام يوم السبت   العبَّاد
بعده،  ُمطلقاً؛ إال يف الفرض كما قال، ال أفرق بني إفراده وبني ضمِّه إىل يوم قبله أو يوم  األلباين

 .ال: قالت هل تصومني بعده؟. . هل صمت قبله:. . . ذاكراً واحلمد هللا حديث جويرية
  اجلُمعة  العبَّاد
  اجلمعة نعم؟  األلباين
  السبت لذي بعده يوما  العبَّاد
إذا . . جبواز صومه مقروناً بغريه؛ فيوم اجلُُمعة  أنا أقول أنه هذا احلديث مع الذين يقولون  األلباين

هذا حديث ُجويرية صريح يف هذا ولكننا جنيب مبا  يوم اجلمعة صام يوم السبت، صام
  ة شيءال يقطع الصال: الصالة والسالم سبق حول املسألة املتعلقة بقوله عليه

  أريد بس ما يتعلق بيوم السبت؛ يعين هل ُيتطوع به مقروناً إىل غريه؟ ال أنا  العبَّاد
البحث السابق أنَّ  ال ال، أقول ال بارك اهللا فيك، ولكن قصدت بكالمي يف رجوعي إىل  األلباين

هذا الذي  حديث جويرية يبيح وحديث ال تصوموا حيظر فيقدم احلاظر على املبيح
  .ه حينما رجعت إىل املوضوع السابققصدت إلي

  بالصيام؟ بس أال ُيحمل حديث النهي عن صيام يوم السبت، على إفراده  العبَّاد
خيفاكم وأنتم أهل اللغة العربية ومنكم نتعلم،   كما ال-عليه الصالة والسالم- الرسول   األلباين

، إال فيما ))ليكميوم السبت إال فيما افترض ع ال تصوموا: ((-عليه السالم- هو قال 
  .افترض عليكم

  بس أال ُيحمل على االنفراد؟  العبَّاد
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عيد،  ال، ألنه ناقٌض لالستثناء، مث ماذا يقول أهل العلم فيما إذا اتفق يوم السبت مع يوم  األلباين
 لنفترض مثالً صوم يوم عرفة بعده يليه صوم يوم السبت، صوم يوم عرفة معروف فيه

 فضالً عن أمثالكم، فيشرع صيام يوم السبت على اخلالف الفضل لدى طالب العلم
 ملن كان يف عرفة مثالً السنة أال يصوم وإنَّما هذه الفضيلة بالنسبة ملن ليس يف املعروف

فهل  عرفة، املهم جاء يوم عرفة موافقاً ليوم اجلمعة، مث جاء بعده يوم العيد يوم سبٍت،
العيد   عرفة وصيام يوم السبت الذي هو يومجيوز صيام يوم اجلمعة نظراً إىل كونه يوم

خاٌص فيما  ونعلم مجيعاً أنَّه منهي عنه، حبجة أننا ال نصوم يوم السبت مفرداً ألن احلديث
ليست  وهي-إذا صيم مفرداً؟ ما أعتقد أن أحد من أهل العلم يف مثل هذه الصورة 

يليه  وم عرفة، والذي بل قد يتفق يف كثري من األحيان أن يكون يوم اجلمعة ي-خيالية
اجلمعة،  بطبيعة احلال هو يوم سبت، فهل نقول جبواز صوم هذا اليوم ألننا صمنا يوم

  وحبجة أنَّه يوم عرفة؟ ما أظن أن أحداً جييز هذا
  بس ألنه حرام صوم يوم العيد؟  العبَّاد
 يقول جبواز أحداً ما أظن أن: هذا كالمكم يلتقي مع كالمي، حني أقول. . إذا مسحت   األلباين

سليماً، تعليل النهي  هذا الصيام، ولكن إذا كان األمر كذلك؛ فإذن التعليل باإلفراد ليس
ما تفضلتم به أن النهي عن  باإلفراد ليس سليماً، ألنَّه هنا مل ُيفرد، ما هو اجلواب؟ هو

 بني هني وهنٍي؟ أنا أقول -بارك اهللا فيكم-صيام يوم العيد معروٌف؛ طيب ما الفرق 
العلماء بل وعامة طالب  الفرق أنَّ النهي عن صوم يوم العيد معروف عند عامة: اجلواب

كان مطوياً، كان نسياً منسياً،  العلم، أمَّا النهي عن صيام يوم السبت؛ فهذا كان جمهوالً،
وهناك واحد، بل أقول إنَّ هنيه عن  هذا هو الفرق، وإال هني الرسول عليه السالم هنا

 من صوم يوم العيد، ذلك ألنَّ -والسالم عليه الصالة-سبت آكد من هنيه صيام يوم ال
 عن -صلى اهللا عليه وسلَّم-هى رسول اهللا  هنيه املتعلق بصوم يوم العيد ال شيء أكثر من
السبت فمقرونٌ بعبارٍة مؤكدٍة هلذا النهي، أال  صوم يوم العيد، أمَّا النهي عن صوم يوم

أي - ولو مل جيد أحدكم إالَّ حلاء شجرة فليمضغه -سالمعليه الصالة وال- وهو قوله 
 هذا التأكيد إن مل جيعل هنيه -عليه السالم-ألمر الرسول  فليثبت إفطاره هلذا اليوم اتباعاً

السبت أرقى وأعظم وأخطر من صيام يوم العيد، فعلى   عن صيام يوم-عليه السالم-
ُق أهل العلم بني صيام يوم السبت فيقولون أخرياً ُيفرِّ األقل أن جيعله مساوياً له؛ فلماذا

وملاذا ال حتملون النهي عن صيام يوم العيد على اإلفراد؟ ذلك  حنمل احلديث على اإلفراد،
  واحلاظر مقدٌم على املبيح، هذه وجهة نظري يف املسألة ألن النهي حاظٌر

تصوموا يوم السبت إال فيما  ال(: (احلديث، حديث جويرية أال يبيِّن أنَّ املقصود من قوله  العبَّاد
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أهنا صامت يوم السبت  ، خاٌص فيما إذا أفرد، ألن حديث جويرية دل))افترض عليكم
من صام رمضان : ((-وسلَّم صلى اهللا عليه-مقروناً مع اجلمعة، مث أيضاً قول الرسول 

م؟ يواصل اإلنسان الصيا ، إذا صادف ملصلحة يوم السبت أال))وأتبعه ستاً من شوَّال
البيض إذا جاءت واحدة  ويكون يعين صام ستاً متوالية وفيها يوم السبت، وكذلك األيام

  منها يوم السبت، أو وافق يوم عرفة؟
أنه مبيٌح، وحديث  هذا يف اعتقادي بعضه إعادة للكالم السابق، قلنا عن حديث جويرية  األلباين

من شوَّال ال  ح، صيام ستالنهي عن صوم يوم السبت حاظر، واحلاظر مقدٌم على املبي
اتفق أنَّه  شك أن هذا الصوم معروٌف فضله، ولكن إذا صدف أنَّ أحد أيام الست هذه

وكأنَّه يعين ينتظرنا فاصرب علينا ويعين  وأنا شايف األستاذ هناك ذاهب وقامي - يوم سبٍت،
 ليس  تبعاً-كما تقولون-يصوم السبت  إن الذي يريد أن:  فأقول-ما صربك إال باهللا

اتفق فيها يوم سبٍت مل أصمه، إذا اتفق يوم مجعة  إفراداً، أمَّا أنا فأصوم األيام الست؛ فإذا
هذه األيام الست يوم سبت فال أصومه، ويف زعمي  مع اخلميس صمته، أمَّا إذا اتفق يف

وأقوم قيالً حينما ال أصوم يوم السبت من ذاك الذ   أنا خٌري وأهدى سبيالً-وأعين ما أقول
الست، ملاذا؟ ألنين مل أترك صيام يوم السبت هوًى،  يصوم يوم السبت، كيوم من األيام
 -صلى اهللا عليه وسلَّم- هللا تبارك وتعاىل ورسول اهللا  وابتداعاً يف الدين وإنَّما تركته

، فإذاً أنا مفطر، خري من ))شيئاً هللا عوضه اهللا خرياً منه من ترك: ((فيقول كما تعلمون
 والشاهد بارك اهللا فيكم، أن -عزَّ وجل- صوم هذا اليوم هللا  ، ألنين تركتذاك الصائم

املثال الواضح، الذي ال يقبل جدالً مطلقاً، إذا اتفق يوم عيد مع يوم  نتذكر ما ذكرناه من
ال، توجيه هذا اجلواب فقهياً ما هو؟ ليس هناك إال قاعدة : نصومه؟ اجلواب فضيلة، هل
 إن كان عند أهل العلم جواب غري هذا؛ فيمكن أن ُنعدل رأينا على املبيح، احلاظر مقدم
 فمرَّةً نبيح صيام يوم هنى -كما يقال-السبت، أمَّا أن نقع يف حيص بيص  يف صيام يوم
 هنياً ُمطلقاً، وخصص إال فيما افترض عليكم؛ -عليه الصالة والسالم- الرسول  عن صيامه
ا؟ بأصل، بنص مبيح، لكن هنا النص حاظٌر، وإالَّ مقروناً بغريه، نتمسك مباذ :فنقول
إالَّ فيما افترض عليكم، فصوم يوم العيد إذا صدف يوم فضيلة صوم يوم عرفة إذا  وحاصٌر
ال، ملاذا؟ : ال، مفرداً؛ نقول: يوم فضيلة هل نصومه مع خمالفة النص الناهي؟ نقول صدف
  الذي أجد نفسي مطمئناً أن الالنهي مقدم على املبيح، احلاظر مقدم على املبيح، إذاً ألن

أكون مضطرباً يف فقهي يف علمي، تارةً أستبيح ما هنى عنه الشارع، بدعوى القرن مع 
  آخر، وتارةً ال أعتد هبذا، مع أنَّ احلكم واضحًٌ متاماً يوم

أتصومني غداً ؟ : عليكم، وقوله التوفيق بني األدلة، ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض  العبَّاد
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  حديث جويرية. فأفطري: ال، قال : قالت
التوفيق، ولكن ملاذا خيرجون  هذه إعادة، أنا أعرف أنَّهم يقصدون: بارك اهللا فيك، أقول  األلباين

  عنه عن هذا التوفيق يف صوم يوم العيد؟ اجلواب منهي
  ال يصام أبداً: نقول  العبَّاد
قلت آنفاً . الرسول عنه ي؟ هذا كالم، لكن اجلواب العلمي ما هو؟ ألنه هنىليش يا سيد  األلباين

ُنهي عنه، فاجلواب ُمقابل : نقول ما هو اجلواب العلمي؟ احلاظر مقدم على املبيح، أمَّا أن
النهي عن يوم السبت أدق، من هنيه عن صوم  :مبثله، أيضاً يوم السبت هني عنه، وقلنا آنفاً

وإن مل جيد أحدكم إال حلاء شجرة فليمضغه،  إال يف ما افترض عليكم،العيد، ألنَّه قال 
ال نداوة فيه، وال حالوة وال شيء إطالقاً،  هذا ليس طعاماً، حلاء الشجرة، القشر الذي
الكرمي، فهو يأكل وميضغ هذا اللحاء حتقيقاً  ولكن ليثبت عملياً تطاوعه مع النص النبوي

  عليه السالم-لنهي الرسول 
  !يوم عرفة لو صادف السبت فإنَّه ال يصام بس انت يا شيخ ترى أنه ]مقاطعا[ ئلالسا

  !سبحان اهللا  األلباين
  .السنة أنَّه ال يصام  السائل
  كيف ال؟ ال يصام، وماذا نتكلم؟  األلباين
  !تفوت على املسلمني خرياً كثريا  السائل
  لقد نسيَت ما قلناه آنفا  األلباين
  ...مل أنسه ال  السائل
  !!!ال نسيته  األلباين
  ...مل أنسه  السائل
  هو الذي زعمت أنا أنك نسيته؟ هاته؟ إذاً أثبت يل، ما  األلباين
  ...النصوص اجلمع بني  السائل
  ...ال ال، ليس هذا فقط  األلباين
على هذه القاعدة،  اجلمع بني النصوص أوىل، يعين أنت يا شيخ قبل قليل، كنت ُتذكر  السائل

اآلن أبطلنا احلديث  لجأ إىل تفويت نص وإبطال العمل به إال يف أحلك املضايق،وأال ُي
  ....الصحيح يف ال

  ال تقل أبطلنا، ال تقل هذا !ساحمك اهللا  األلباين
  ...سبت إذا وافق يوم عرفة يوم  السائل
  ...تقل ال هذِّب لفظك، هذب لفظك، مع احلديث، ال  األلباين
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  ... يف التعبري عن-هم اهللارمح-كالم العلماء   السائل
  ما تفضل به الشيخ عبد املُحسن؟  جئت بشيء جديد غري-بارك اهللا فيك-أنت اآلن   األلباين
  عليه بل أؤكد  السائل
  ما جئت جبديد  األلباين
  مل أئت جبديد  السائل
سان اجلديد أنك ألغيت بعض كالمي السابق، بل على تعبريك ول لكن الشيء : األلباين  األلباين

من ترك شئاً هللا : ((ردَّت إلينا، أبطلت أنت قوله عليه السالم هذه بضاعتنا: حالك يقول
؛ فهل -تبارك وتعاىل- ، حنن تركنا صيام يوم عرفة يف مثالك هللا ))منه عوضه اهللا خرياً
 أنَّه ال يكافينا خبري مما يكايف الصائمني ليوم عرفة وأنا -عزَّ وجل- باهللا  تظن ظن السوء

  ...هللا، هذا الذي قلت لك أنك نسيته هتركت
  شيخ، ال مل أنسه ما نسيته يا  السائل
  أبديت ولكن ملا طلبتك ما  األلباين
أنه يوم العيد يعين لو وافق يوم اإلثنني، أو يوم اخلميس،  املثال الذي يعين الشيخ ذكره من  ]آخر[ السائل

 ال أتفق مع الشيخ، ولكن هذا وإن كنت سابقاً يعين. . جيعل  احلقيقة يعين أنَّ هذا،
  ...االستدالل اآلن

  ...الناس يغلب ال هذا واضح بارك اهللا فيك، لكن   األلباين
  ...وافق يوم عيد ال ُيصام ولكن هذا صيام فضيلة واضح جداً، إذا  السائل
  .متاماً هذا ينطبق على قاعدة احلاظر ُمقدٌم على املبيح  ]آخر[السائل 
  تارةً وتارة اماً، مش متام، وإنَّماال مش مت  األلباين
ال جيوز صيام : ال أدري هل تعلمون أحداً من العلماء قال -حفظكم اهللا-فضيلة الشيخ   العبَّاد

  ال منفرداً وال مقروناً بغريه؟ يوم السبت تطوُّعاً ُمطلقا
  ...أقول لكم، إن كنت تعترب راوي احلديث من العلماء، فاجلواب نعم أوالً  األلباين
  أقول غريكم من القدماء  العبَّاد
  راوي احلديث، الصحايب: نعم، أقول  األلباين
  ال بس الصحايب ما قال أنَّه فهم كفهمكم  العبَّاد
  ماذا قال؟  األلباين
  أن يكون حمموالً على ما يتفق مع حديث جويرية جاب احلديث وميكن  العبَّاد
 إنَّ الذي يصوم يوم السبت، ال صام: وهو أنَّه يقولليس كذلك، أنا أعين شيئاً آخر،  ال  األلباين

  وال أفطر
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  بالصيام هذا حممول يعين على أنه إذا أفرده  العبَّاد
  أمَّا حنن نتكلم عنده -.هذا حممول عندك  األلباين
  غريه أيضاً كذلك وعند  العبَّاد
  ه خالفهذا احملمول هو عندك، ما في. احلديث ال ال، أنا أقول عن راوي  األلباين
هذا ال ينطبق إال على من يقول يعين قضى يعين شيء واجب عليه، . . احلديث  رواي  العبَّاد

فقضى شيئاً يعين واجباً عليه فال يتطوع به إال مقروناً مع ] كالم سريع[كان  وأمَّا إذا
  كيوم اجلمعة غريه

  احملسن على كل حال، ما تؤاخذين يا شيخ عبد  األلباين
  ا فيه مؤاخذةال م  العبَّاد
هل قال أحد هبذا؟: سألتين إذا قلت أنَّ هذا تكرار بارك اهللا فيك، أنت اآلن أخرياً  األلباين

واملتأخرين، لكنين علوت فرجعت إىل راوي  أنا أقول نعم قال به كثري من املتقدمني
، وهذا ))يوم السبت ال صام وال أفطر بأنَّ الذي يصوم: (( احلديث، وقلت إنه قال

، فهل ))ال صام وال أفطر: (( صام الدهر باٌس منه من قوله عليه الصالة والسالم يف مناقت
شك بأن قولكم يف هذه املسألة أنكم  تأمرون صائم الدهر بأن يصوم أم بأن يفطر؟ ال

  تأمرونه بأن ال يصوم الدهر
  ....احلديث ]امقاطع[السائل 
  احملسن لشيخ عبدإذا مسحت، إذا مسحت، الكالم اآلن مع ا  األلباين
  ...تفضل  السائل
يوم الدهر النَّه صيام وتقرُّب إىل  ما أظن أنكم ختريون، أو باألحرى أنَّكم ترجحون صيام  األلباين

من صام الدهر فال صام وال  : ((- عليه السالم- مع علمكم بقوله-عزَّ وجل-اهللا 
من : (( احلديث فيقولراوي  ؛ فإذن صيام الدهر مرجوٌح، كذلك حينما نعود إىل))أفطر

احلديث؟ أنَّه حيض على صيام  ، فماذا نفهم من هذا))صام يوم السبت فال صام وال أفطر
  يوم السبت؟ أم على إفطاره؟

  على إفطاره إذا أفرده، يعين اإلفراد فعليه أن يفطر  العبَّاد
   ذهنكيف  تفرض على راوي احلديث ما هو قائٌم-جزاك اهللا خري-يا شيخ أنت   األلباين
  ...  ]عامقاط[ العبَّاد
هذا الراوي تلتقي هذه  إذا مسحت، معليش، أنا أريدك أن تأيت بعبارة تضمها إىل عبارة  األلباين

حتميلٌ للعبارة ما ال  العبارة مع عبارتك، أمَّا أن حتمل قوله على عبارتك أنت، فهذا
عندي وأفصح وآكد يف   أبلغ-عليه السالم-تتحمل، على أين أقول أخرياً، قول الرسول 
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التعبري، ولفت النظر  تفنن يف: النهي من قول هذا الراوي، لكن الراوي نستطيع أن نقول
، تفنن يف ))أفطر من صام الدهر فال صام وال : ((-عليه السالم-إىل قول الرسول 

انا يف احلقيقة مما  أي ليس له أجر، وليس له ثواب، هذا الكالم من هذا الرواي: التعبري
صيام : الصحايب يقول فيدين جداً، وُيفضل إفطاري على صيام اآلخرين، ذلك ألن هذاي

يوم السبت هللا، فاهللا  اآلخرين كصيام الدهر، ال صام وال أفطر، أمَّا أنا فتركت صيام
  وبركاته يعوضين خرياً منه، والسالم عليكم ورمحة اهللا

  على هذا؟ حديث صيام يوم وإفطار يوم ما خيتلف  السائل
  األلباين 

  ]م من اجمللسقا[
فيك، ال تزال تدور يف النصوص العامة، يف فلك النص العام، النص العام تطرأ  بارك اهللا
  الشيخ فإين تقدمت بني يديك أعتذر عن... النصوص، وهذا ما كنا نتكلم فيه عليه

  ...انتهى حبمد اهللا" مين سناً وعلماً وأنت أكرب  العبَّاد
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