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1 ابو سند حممد

  
ـَِن الّرِحيِم  ِبْسِم اللِّه الّرْحم

 
رده  وإذا كان األمر كذلك ، فالواجب, أهل العلم سلفاً وخلفاً ، يف حكم صيام يوم السبت  لقد تنازع

فَِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء ) : لقوله سبحانه و تعاىل, وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلمإىل كتاب اهللا تعاىل 
وألن  , 59النساء )َتأِْويالً ُتْؤِمُنونَ ِباللِّه َوالَْيْوِم االَِخِر ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن فَُرّدوُه ِإلَى اللِّه َوالّرُسوِل ِإن كُْنُتْم

بينهم و احلكم يف مثل هذا ال يكون إال  الرجوع يف ذلك إىل حكمكل واحد يرى الصواب معه وجب 
  .ومن أجل ذلك كله كان هذا البحث يف هذه املسألة, وسلم  كتاب اهللا تعاىل، وسنة رسوله صلى اهللا عليه

وبني من يرى ان , ما يشبه املناظرة بني من يقول بعدم جواز صيام يوم السبت  وهذا البحث هو عبارة عن
انه يكره   على اختالف بني القائلني يف ذلك فمنهم من يرى انه جائز مطلقا ومنهم من يرى–ائز ج صيامه
 .ذلك  فسوف نطرح قول القائل حبرمة صيامه مث نطرح رد من يقول خبالف-منفردا

 
 حوار بني القائلني جبواز صيام السبت وبني املانعني

 
أو وافق عادة , سواء أكان مفرداً  , ت ال جيوز مطلقاإن صيام يوم السب: القائلون بالنهي مطلقا قالوا 

  .قبله أو بعده وسواء صام يوماً, أو وافق أيام فاضلة , للصائم 

ْبِن َيِزيَد َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَدانَ َعْن َعْبِد اللَِّه  و الدليل على ذلك هو احلديث الصحيح الصريح املروي َعْن ثَْوِر
َتُصوُموا َيْوَم السَّْبِت ِإلَّا ِفيَما افَْتَرَض اللَُّه  لَا(َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ   أَنَّأُْخِتِه ْبِن ُبْسٍر َعْن
 صيام فهذا احلديث يدل على حترمي, ) فَلَْيْمُضْغُه لَْم َيِجْد أََحُدكُْم ِإلَّا ِلَحاَء ِعَنَبٍة أَْو ُعوَد َشَجَرٍة َعلَْيكُْم فَِإنْ

 :مؤكدات يوم السبت بثالثة

واألصل يف النهي التحرمي ما مل يصرف إىل , ) السَّْبِت لَا َتُصوُموا َيْوَم(قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : األوىل 
 .صارف الكراهة أو اإلباحة و ال

و إال تفيد احلصر فال يدخل غري احملصور , )  اللَُّه َعلَْيكُْمافَْتَرَض ِإلَّا ِفيَما(قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : الثانية 
وكل ما فرض صيامه فلو , افترض عليكم و هو رمضان و الكفارات و النذور و القضاء  و هو قوله
 .السبت احد هذه املفروضات فال مانع من صيامه صادف
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ِإلَّا ِلَحاَء  فَِإنْ لَْم َيِجْد أََحُدكُْم(َعلَْيِه َوَسلََّم اليوم حيث قال َصلَّى اللَُّه  شدة النهي على صيام هذا: الثالثة 
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم االكل يف هذا اليوم واألمر بإفطاره يفيد  فأوجب َصلَّى, ) ِعَنَبٍة أَْو ُعوَد َشَجَرٍة فَلَْيْمُضْغُه

ُعوَد الَشَجَرٍة ال يغين من اجلوع   ِلَحاَء الِعَنَبٍة أَْوومن املعلوم أن, بِلَحاَء ِعَنَبٍة أَْو ُعوَد َشَجَرٍة  الوجوب ولو
هذا من املبالغة يف النهي عن صومه؛ ألنَّ قشر : (العراقي قال احلافظ, وإمنا ليبني انه قد افطر هذا اليوم 
 .انتهى)ألبتة خبالف غريه من األشجار شجر العنب جاف ال رطوبة فيه

 
بالسنة النبوية جيب عليه أن يوفر شرطني حىت يكون إستدالله صحيحاً  لأن املستد:القائلون باجلواز قالوا 
 :بالسنة النبوية هي وشروط االستدالل

وهبذا جيب على املستدل بسنة رسول  -  ومعىن صحة الدليل هي سالمته من العلل-صحة الدليل  -1
إذ , ل اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم صحة ما استدل به إىل رسو اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أن يثبت

 .ومنها ما هو ضعيف, معلوم فإن هناك من األحاديث ماهو صحيح  كما هو

إذ جيب أن يكون , ومعىن صحة االستدالل أن ال حيمل الدليل ماال حيتمل  - صحة االستدالل -2
 –من حيث صحته (ني وحديثكم هذا مطعون فيه من الوجه .ما استدل به عليه الدليل يتحمل
 .وال يثبت به حكم, ) السبتدالالته على حرمة صيام  ومن حيث

 
و لقد اعترض على هذا , وداللته على احلرمة ظاهرة , بل هذا احلديث صحيح  : القائلون بالنهي قالوا

اهللا بإذن  بإعتراضات عند تأملها جتدها ال تثبت فاتوا مبا عندكم من االعتراضات وسوف نفندها احلديث
 .تعاىل

 هذا احلديث كذب

 .هذ حديث مكذوب: ولقد قال عنه اإلمام مالك:, احلديث كذب  هذا: القائلون باجلواز قالوا 

قال  وهلذا, إن اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل مل يبني سبب طعنه يف هذا احلديث : قالوا  القائلون بالنهي
  .انتهى) وقد صححه األئمة-ام مالكيعىن اإلم-ال يقبل هذا منه : (اإلمام النووي 
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جعله كذباً من أجل رواية ثور  ولعلّ مالكاً إمنا: قال عبد احلق: (قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف احلاشية 
ثقة فيما يروي؛ قاله حيىي وغريه؛ وروى عنه اجللة  بن يزيد الكالعي؛ فإنه كان ُيرمى بالقدر؛ ولكنه كان

  .انتهى)املبارك والثوري وغريهم ان وابنحيىي بن سعيد القط: مثل

و النووي و أبو داوود و ابن خزمية و ابن حبان و  و قد صحح هذا احلديث الترمذي و الذهيب و احلاكم
  .رمحهم اهللا مجيعا, قدامة و ابن امللقن و األلباين  ابن السكن و الضياء املقدسي و ابن

 

 هذا احلديث مضطرب
 

هذا احلديث مضطرب قد اختلف فيه على : قال النسائي , احلديث مضطرب  هذا: ا القائلون باجلواز قالو
 : َعْبِد اللَِّه ْبِن ُبْسٍر وجوه من حديث

  .من حديث ْبِن ُبْسٍر عن أخته الصماء •

  .حديث الصماء عن عائشة رضي اهللا عنها من •

  .من حديث ابن بسر عن أمه •

  .ابن بسر عن أبيه من حديث •

  .يث ابن بسر مرفوعامن حد •

 .باالضطراب وهلذا أعله النسائي

 
يف هذا احلديث وهلذا قال ابن حجر  بل احلديث صحيح وعلة االضطراب ال توجد: القائلون بالنهي قالوا 

الواحد باإلسناد الواحد مع احتاد املخرج يوهن  لكن هذا التلون يف احلديث " ( 938ج " يف التلخيص 
يكون من احلفاظ املكثرين املعروفني جبمع طرق احلديث فال يكون ذلك  بطه ، إال أنراويه ، وينبئ بقلة ض
 أ)، وليس األمر هنا هكذا ، بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد اهللا بن بسر أيضا داال على قلة ضبطه

 .هـ.
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  : " 960االرواء " يف : قال االلباىن 

  :عند أهل العلم على نوعنياالضطراب  هذا احلديث صحيح وغري مضطرب الن(

  .القوة ، ال ميكن بسبب التساوي ترجيح وجه على وجه الذي يأيت على وجوه خمتلفة متساوية: أحدمها 

االضطراب فيه متباينة حبيث ميكن الترجيح بينها فالنوع األول هو الذي يعل  وهو ما كانت وجوه: واآلخر 
 .نقد لك الوجوه مث حيكم عليه مبا يستحقه منوأما اآلخر ، فينظر للراجح من ت . به احلديث

وهذا احلديث من هذا  فالنوع األول هو الذي يعل به احلديث وأما اآلخر فينظر للراجح من تلك الوجوه
  : النوع فقد اختلف يف سنده على ثور على وجوه هي

ابن ماجه و) 19 / 2(والدارمى ) 143 / 1(والترمذي ) 2421(ماخرجه أبو داود  : الوجه األول
) 435 / 1(واحلاكم  ) 2164) (صحيحه(وابن خزمية يف ) 339 / 1(والطحاوي  (172(

، ) 1 / 114ق ) (االحاديث املختارة(والضياء املقدسي يف ) 368 / 6(وأمحد  (302 / 4(والبيهقي 
ء والضيا سفيان بن حبيب والوليد ابن مسلم وأيب عاصم ، بعضهم عن هذا وبعضهم عن هذا وهذا ، عن

بن يزيد عن خالد بن  عن حيىي بن نصر كلهم عن ثور) 1 / 34ق ) (املنتقى من مسموعاته مبرو(أيضا يف 
 .احلديث: اهللا عليه وسلم قال  معدان عن عبد اهللا بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النيب صلى

ُدكُْم ِإلَّا ِلَحاَء ِعَنَبٍة أَْو ُعوَد ِإنْ لَْم َيِجْد أََح(زيادة  فذكر اجلميع احلديث كامال إال الترمذى ذكره دون
 .)فَلَْيْمُضْغُه َشَجَرٍة

رواه عيسى بن ) . عن أخته الصماء) عنه عن خالد عن عبد اهللا بن بسر مرفوعا ليس فيه: الوجه الثاين 
 / 60ق ) (املنتخب من املسند(وعبد بن محيد يف  يونس عنه وتابعه عتبة بن السكن عنه أخرجه ابن ماجه

عن ) 1 / 109) (الفوائد(عن عيسى ، ومتام يف  (1 / 107  و2 / 106) (املختارة(والضياء يف ) 1
 .عتبة

 رواه أبو بكر عبد اهللا بن يزيد) . أخته ( عن خالد عن عبد اهللا بن بسر عن أمه ، بدل  عنه: الوجه الثالث 
  .أخرجه متام أيضا. املقري مسعت ثور بن يزيد به 

) 200) (التلخيص(ذكره احلافظ يف . اهللا بن بسر عن الصماء عن عائشة  يل عن عبدوق: الوجه الرابع 
 فان الوجه األول اتفق عليه ثالثة من الثقات ، والثاين اتفق) . حديث مضطرب: النسائي  قال: (وقال 

لوجه وا. ملتابعته  عليه اثنان أحدمها وهو عتبة بن السكن متروك احلديث كما قال الدارقطين فال قيمة
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أنين وجدته خبطى مكنيا بأىب بكر ،  الثالث ، تفرد به عبد اهللا بن يزيد املقري وهو ثقة ولكن أشكل على
والوجه الرابع مل أقف على . من شيوخ أمحد  باىب عبد الرمحن وهو / 120صفحة / وهو إمنا يكىن 

و الراجح من بني تلك الوجوه ، الذي اتفق عليه الثقات الثالثة ه وال يشك باحث أن الوجه االول. اسناده 
 على أن احلافظ حاول التوفيق بني هذه الوجوه املختلفة فقال عقب قول. يلتفت إليها  وسائرها شاذة ال

وعند أخته  وحيتمل أن يكون عبد اهللا عن أبيه ، وعن أخته ،: قلت ) : (هذا حديث مضطرب(النسائي 
قلت وما ) . الدارقطين لرواية االوىل وتبع يف ذلكبواسطته وهذه طريقة من صححه ، ورجح عبد احلق ا

  .رجحه هذا االمام هو الصواب ان شاء اهللا تعاىل

قال  ثنا احلكم بن نافع) 369-6) (368- 6(فقال االمام امحد , لثور بن يزيد متابعا جيدا  مث وجدت
معدان عن عبد اهللا بن  بنثنا امساعيل بن عياش عن حممد بن الوليد الزبيدى عن لقمان بن عامر عن خالد : 

 .بسر عن اخته الصماء

فهذا . إمساعيل بن عياش ثقة يف روايته عن الشاميني وهذه منها  وهذا اسناد جيد رجاله كلهم ثقات فإن
اضطراب  تأييدا قويا ، ويبطل إعالل احلديث باالضطراب إبطاال بينا ، النه لو سلمنا أنه يؤيد الوجه االول

وحفظه حلديث نبيه صلى  واحلمد هللا على توفيقه ،. ريق ال مدخل لالضطراب فيه معل للحديث فهذا الط
 .اهللا عليه وسلم

مسعت عبد اهللا بن بسر يقول : االضطراب ، فقال حيىي بن حسان  وقد جاء ما يؤيد الوجه الثاين من وجوه
 .فذكره خمتصرا دون الزيادة. اهللا عليه وسلم  مسعت رسول اهللا صلى: 

وهذا سند صحيح رجاله ثقات ، : قلت ) . 1 / 14) ( املختارة) والضياء يف) 189 / 4 (أخرجه أمحد
مسعت عبد اهللا بن بسر صاحب : وتابعه حسان بن نوح قال , الفلسطيين  وحيىي بن حسان هو البكري

 فذكره: ترون يدي هذه ؟ بايعت هبا رسول اهللا ومسعته يقول : اهللا عليه وسلم يقول  رسول اهللا صلى
عساكر يف  وابن) 940) (صحيحه(وابن حبان يف ) 118 / 2) (الكىن(أخرجه الدواليب يف . بتمامه 

 / 4) (املسند(أمحد يف  ورواه). 2 - 1 / 106) (املختارة(والضياء يف ) 1 / 4 / 9) (تاريخ دمشق(
و رواية للضياء وه. . .) . وهنى عن صيام ) : ، ووإمنا قال) مسعته: (من هذا الوجه ولكن مل يقل ) 189

وخالفهما أبو املغرية نا حسان . عياش كالمها عن حسان به  أخرجوه من طريق مبشر بن امساعيل وعلى بن
 / 30) (مسنده(أخرجه الروياين يف . فذكره : أمامة يقول مسعت رسول اهللا  مسعت أبا: بن نوح قال 

  رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غريوهذا سند صحيح ،: قلت . نا سلمة نا أبو املغرية  : ( 2 / 224
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) . ثقة) : (التقريب) حسان بن نوح وثقه العجلى وابن حبان وروى عنه مجاعة من الثقات وقال احلافظ يف
احلديث احدمها عن عبد اهللا بن بسر  ان حسانا له إسنادان يف هذا: فإما أن يقال : قلت  / 123صفحة / 

وتارة هبذا ، فسمعه منه مبشر بن إمساعيل وعلي بن  ة هبذا ،، واالخر عن أىب أمامة ، فكان حيدث تار
 منه بالسند االخر - وامسه عبد القدوس بن احلجاج اخلوالين -املغرية  عياش منه بالسند االول ، ومسعه أبو

صعب  خالف أبو املغرية الثقتني ، فروايته شاذة ، وهذا أمر: واما أن يقال . ملا حدث به ، وكل ثقة حافظ
تبني من رواية حيىي بن  فقد: فان قيل . طمئن له القلب ، ملا فيه من ختطئة الثقة بدون حجة قوية ال ي

اهللا عليه وسلم ، وهذا معناه  حسان وحسان بن نوح أن عبد اهللا بن بسر قد مسع احلديث منه صلى
 فيما سبق ، وقد رجحت الوجه االول عليها تصحيح للوجه الثاين أيضا من وجوه االضطراب املتقدمة ،

ان حكمنا على : التصحيح وذاك الترجيح ؟ واجلواب  وحكمت عليها بالشذوذ ، فكيف التوفيق بني هذا
باعتبار تلك الطرق املختلفة على ثور بن يزيد ، فهو هبذا االعتبار ال يزال  بقية الوجوه بالشذوذ وإمنا كان

االعتبار ، ومها مما  يوافقان الطريق املرجوحة بذاكملا وجدنا الطريقني االخرين عن عبد اهللا بن بسر  . قائما
بعبارة أخرى . من الطرق املختلفة  ال مدخل هلما يف ذلك االختالف ، عرفنا منهما صحة الوجه الثاين

هو باعتبار طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان  ان االضطراب املذكور وترجيح أحد وجوهه إمنا: أقول 
املشار إليهما بل وال باعتبار طريق لقمان بن عامر عن خالد بن معدان ،  ار الطريقنيعن ابن بسر ، ال باعتب

 من االضطراب أيضا وهى عن عبد اهللا بن بسر عن اخته الصماء ، وهي من املرجحات للوجه فاهنا خالية
عن النيب صلى ابن بسر  يتبني أن الوجه الثاين ثابت أيضا عن. . االول ، وبعد ثبوت الطريقني املذكورين ، 

مما البد منه وهو سهل ان شاء اهللا تعاىل ،  والتوفيق بينهما حينئذ. اهللا عليه وسلم باسقاط أخته من الوسط 
اهللا عنه مسع احلديث أوال من أخته الصماء ، مث مسعه من النيب  ان عبد اهللا بن بسر رضي: وذلك بان يقال 

 دان عنه على الوجه االول ، ورواه حيىي وحسان عنه علىفرواه خالد بن مع. مباشرة  صلى اهللا عليه وسلم
  .انتهى كالم االلباىن رمحه اهللا تعاىل)االخر وكل حافظ ثقة ضابط ملا روى

 واخلالصة أن احلديث صحيح خاٍل من االضطراب

 

 هذا احلديث منسوخ
 

أنَّ هذا : عى أبو داودوادَّ: (احلديث منسوخ قال ابن حجر يف التلخيص  إن هذا: القائلون باجلواز قالوا 
 ميكن أن يكون أخذه من كونه صلى اهللا عليه وسلم كان حيب: يتبني وجه النسخ فيه؛ قلت منسوخ؛ وال
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السبت يوافق  خالفوهم؛ فالنهي عن صوم يوم: موافقة أهل الكتاب يف أول األمر، مث يف آخر أمره قال
 .إنتهى)واهللا أعلم  ذه صورة النسخ،احلالة األوىل، وصيامه إياه يوافق احلالة الثانية؛ وه

حديث أم سلمة أنه صلى : وناسخه وصرح أبو داود بأنه منسوخ؛: (مث ذكر يف الفتح سبب نسَخه فقال
أهنما يوما عيد الكفار، وأنا أحب : "ذلك، ويقول اهللا عليه وسلم كان يصوم يوم السبت واألحد، يتحرى

 اهللا عليه وسلم حىت كان أكثر صيامه السبت واألحد؛ اهللا صلى ما مات رسول: ويف لفظ" أن أخالفهم
إىل أنَّ يوم السبت عيد اليهود واألحد عيد النصارى، " يوما عيد: "وأشار بقوله أخرجه أمحد والنسائي،

  .إنتهى)العيد ال تصام، فخالفهم بصيامه وأيام

: واحلديث منسوخ؛ نسخه: الوا ق: (أنَّ ناسَخه غُري ذلك إذ يقول لكنَّ رأَي ابن رشد يف بداية اجملتهد
 :أنَّ النيب عليه الصالة والسالم دخل عليها يوم اجلمعة وهي صائمة، فقال: احلارث حديث جويرية بنت

 .إنتهى)فافطري" :ال، قال: ، قالت"تريدين أن تصومي غداً؟: "ال، فقال: فقالت" صمت أمس؟"
 : إذن فاحلديث منسوخ بأمرين

صلى اهللا عليه وسلم كان يصوم يوم السبت واألحد، يتحرى ذلك،  لمة أنهحديث أم س: االمر االول  •
 )الكفار، وأنا أحب أن أخالفهم أهنما يوما عيد: (ويقول

النيب عليه الصالة والسالم دخل عليها يوم اجلمعة وهي  أنَّ: حديث جويرية بنت احلارث: االمر الثاين  •
) فافطري: "ال، قال: ، قالت"تريدين أن تصومي غداً؟ ":ال، فقال: فقالت "صمت أمس؟: (صائمة، فقال

 .عليه متفق) ال يصومن أحدكم يوم اجلمعة إال يوماً قبله أو بعده(معناه حديث أيب هريرة  ويف, البخاري 

 
أن رسول اهللا صلى اهللا (عنها  وهو حديث أم سلمه رضي اهللا: أما االمر االول : القائلون بالنهي قالوا 

 )واألحد كثر ما كان يصوم من األيام السبتعليه و سلم ا

 :فيمكن االجابة عليه من وجهني

 .جلهالة حال راويني عبداهللا بن حممد بن عمر وأبيه، ومل يتابعا وذلك, هذا احلديث ضعيف : الوجه االول
عمر بن  نويف صحة هذا احلديث نظر؛ فإنه من رواية حممد ب: (رمحه اهللا تعاىل يف زاد املعاد قال ابن القيم

  .انتهى)وقد استنكر بعض حديثه: علي بن أيب طالب

 .هو ما استقرَّ عليه الشيخ األلباين رمحه اهللا تعاىل -  ضعف احلديث-وهذا احلكم
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وحديث النهي , ألن حديثها رضى اهللا عنها فعل , صحة احلديث فال معارضة  وعلى فرض: الوجه الثاين 
 كما قد يقال ان صيام السبت واالحد,  مقرر يف علم األصول مقدم على الفعل كما هو والقول, قول 

إباحة وحديث  كما ان حديث أم سلمه رضي اهللا عنها, حيتمل اخلصوصية بالرسول صلى اهللا عليه وسلم 
هذا على فرض صحة هذا  نقول, واحلظر مقدم على اإلباحة كما هو مقرر يف علم األصول , النهى حظر 

  .حلديث ابن بسر الصحيح ك فاحلديث ضعيف وال يصح ان يكون ناسخااحلديث و األمر ليس كذل

النيب عليه الصالة والسالم دخل عليها يوم اجلمعة  حديث جويرية بنت احلارث أنَّ: وأما االمر الثاين  •
: ال، قال: ، قالت"تريدين أن تصومي غداً؟: "ال، فقال :صمت أمس؟ فقالت: (وهي صائمة، فقال

 .البخاري)فافطري

إمث خمالفة  من صام يوم اجلمعة دون اخلميس فعليه أن يصوم السبت و هذا فرض لينجو من:(األلباين  قال
إال فيما :وسلم يف حديث السبت  اإلفراد ليوم اجلمعة فهو يف هذه احلالة داخل يف عموم قوله صلى اهللا عليه

عن إفراده ، أما من كان على علم غافل عن النهي  افترض عليكم، و لكن هذا إمنا ملن صام اجلمعة و هو
 و احلالة – فال يدخل –احلالة يصوم ما ال جيب أو يفرض عليه  بالنهي فليس له أن يصومه ألنه يف هذه

و منه يعرف اجلواب عما إذا اتفق يوم اجلمعة مع يوم فضيلة فال جيوز إفراده كما  هذه حتت العموم املذكور
 .انتهى) فرضاً عليهوافق ذلك يوم السبت ألنه ليس ذلك لو

 كقاعدة: فاعلموا أنَّ األدلة متعارضة؛ وحينئذ ال بدَّ من التسليم لقواعد الترجيح :فإن مل ترضوا هبذا اجلمع
يف مىت يشرع  ؛ فحديث جويرية مسوق أصال يف حكم صوم يوم اجلمعة؛ أي" املنطوق مقدَّم على املفهوم"

، فجواز صوم يوم السبت ىف )بعده إال يوماً قبله أو: (سلمصومه؟ فكان قوله صلى اهللا تعاىل عليه وآله و
نظرنا إىل حديث النهي عن صيام يوم السبت علمنا أنَّ  ، أما لو)أو بعده(هذا احلديث يؤخذ تبعاً من قوله 

السبت؛ مىت يشرع صومه؟ فكان قوله صلى اهللا تعاىل عليه وآله  احلديث مسوق أصال يف حكم صوم
؛ واملسوق أصال مقدَّم على املسوق تبعاً، فحديث جويرية يدل بداللة )عليكم رضإال فيما افت: (وسلم
علم  واملنطوق مقدم على املفهوم كما ال خيفى يف, أما حديث النهي فيدل بداللة املنطوق  املفهوم،
  .االصول

ا ان جيمع فإم, جويرية بنت احلارث  و حديث أيب هريرة رضى اهللا عنه الكالم فيه مثل الكالم يف حديث
وهبذا يتبني ضعف دعوى النسخ ويتبني أن احلديث  .الذكر وإما ان يرجح بالقواعد السالفة, بينها مبا تقدم 

 .خاٍل من هذه العلة
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 هذا احلديث شاذ
 

إنه ال يكره صوم يوم السبت :(قال شيخ اإلسالم ابن تيميه , احلديث شاذ  أن هذا: القائلون باجلواز قالوا 
 )ديث شاذ أو منسوخاحل مفردا وإن

 :صيام يوم السبت بل بإستحبابه كما يف فقد صرح النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جبواز

: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصوم من الشهر) :حديث عائشة رضي اهللا تعاىل عنها قالت •
 .أخرجه الترمذي وحسنه) واخلميسالثالثاء واألربعاء: الشهر اآلخر السبت واألحد واالثنني، ومن

أهنما : (أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يصوم يوم السبت واألحد، يتحرى ذلك، ويقول حديث أم سلمة •
 .)عيد الكفار، وأنا أحب أن أخالفهم يوما

: الصالة والسالم دخل عليها يوم اجلمعة وهي صائمة، فقال أنَّ النيب عليه: حديث جويرية بنت احلارث •
فقوله , البخاري ) فأفطري: ال، قال: ، قالت"تريدين أن تصومي غداً؟" :ال، فقال: مت أمس؟ فقالتص(

ال (ايب هريرة  وحديث, فاليوم الذي بعده هو السبت ") تريدين أن تصومي غداً؟(َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى اللَُّه
 .متفق عليه) يصومن أحدكم يوم اجلمعة إال يوماً قبله أو بعده

السبت فيها  ان احلديث خمالف لعموم االحاديث الدالة على استحباب صيام بعض االيام واليت قد يقع اكم
 :ومنها

َوُيفِْطُر  أََحبُّ الصَِّياِم ِإلَى اللَِّه ِصَياُم َداُوَد َوَيُصوُم َيْوًما(َوَسلََّم  قال َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه, إفطار يوم وصوم يوم  •
  .وقد يوافق السبت يوم الصيام , متفق عليه)َيْوًما

ِبثَلَاٍث لَا أََدُعُهنَّ َحتَّى  أَْوَصاِني َخِليِلي(من كل شهر َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  صيام ثالثة أيام •
أي  وهذا مطلق بأن يصوم, متفق عليه )َشْهٍر َوَصلَاِة الضَُّحى َوَنْوٍم َعلَى ِوْتٍر أَُموَت َصْوِم ثَلَاثَِة أَيَّاٍم ِمْن كُلِّ

 .والسبت أحدها, ثالثة أيام من الشهر 

كَانَ كَِصَياِم  َمْن َصاَم َرَمَضانَ ثُمَّ أَْتَبَعُه ِستا ِمْن َشوَّاٍل(َعلَْيِه َوَسلََّم  صيام الست من شوال قال َصلَّى اللَُّه •
 .وقد يوافق السبت واحداً منها, مسلم )الدَّْهِر
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َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُصوُم َحتَّى  كَانَ َرُسولُ اللَِّه(شعبان َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت  م أكثرصيا •
ْسَتكَْملَ ِصَياَم َشْهٍر َعلَْيِه َوَسلََّم ا َحتَّى َنقُولَ لَا َيُصوُم فََما َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َنقُولَ لَا ُيفِْطُر َوُيفِْطُر
 .والسبت داخل فيه, البخاري )أَكْثََر ِصَياًما ِمْنُه ِفي َشْعَبانَ ِإلَّا َرَمَضانَ َوَما َرأَْيُتُه

 َعلَى اللَِّه أَنْ ِصَياُم َيْوِم َعَرفَةَ ِإنِّي أَْحَتِسُب) َعْن أَِبي قََتاَدةَ أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ يوم عرفة •
وهذا ينطبق على صيام , يوم سبت  و ميكن أن يصادف, مسلم )السََّنةَ الَِّتي قَْبلَُه َوالسََّنةَ الَِّتي َبْعَدُه ُيكَفَِّر

 .عاشوراء فقد يصادف يوم السبت أيضا

قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  ِة قَالَالبيض َعْن ُموَسى ْبِن طَلَْحةَ قَالَ َسِمْعُت أََبا ذَرٍّ ِبالرََّبذَ صوم األيام •
فقد .صححه األلباين)َعْشَرةَ َشْيئًا ِمْن الشَّْهِر فَُصْم ثَلَاثَ َعْشَرةَ َوأَْرَبَع َعْشَرةَ َوَخْمَس ِإذَا ُصْمَت(َوَسلََّم 

  .يوافق احد هذه االيام يوم سبت

 ه األيام؛ وال بّد أن يقع فيها يوم السبت؛ فلماذا مل يستثنعلى استحباب صيام هذ فهذه األحاديث تدلّ
بد أن يوافق صيام يوم  أنَّ يوم السبت ال: النيب صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم منها يوم السبت؟ مبعىن آخر
صيام ست من شوال،أو شهر شعبان؛ وال  وإفطار يوم، أو يوم عرفة أو عاشوراء أو تاسوعاء، أو يوافق

تعاىل عليه وآله وسلم من تلك األيام املستحب صيامها صيام   ذلك؛ فلماذا مل يستثن النيب صلى اهللاشكَّ يف
 إال: (عنه صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم أنَّه قال بعد أن ذكر تلك األيام املستحبة يوم السبت؟ ملاذا مل يرد

؛ "عن وقت احلاجة ال جيوز تأخري البيان: "؛ والقاعدة األصولية معروفة)إذا كان يوم السبت؛ فال تصوموه
 .وسلم ذلك ألمته فالوقت وقت بيان؛ فلماذا مل يبني النيب صلى اهللا تعاىل عليه وآله

 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه (تعاىل عنها  أما خبصوص حديث عائشة رضي اهللا: القائلون بالنهي قالوا 
أخرجه )الثالثاء واألربعاء واخلميس: ن الشهر اآلخرواالثنني، وم السبت واألحد: وسلم يصوم من الشهر

  .الترمذي

بن أنس  وقد طعن يف هذا احلديث مجاعة من األئمة مالك]: ((7/50[العظيم آبادي يف عون املعبود  قال
 .انتهى)احلاكم وابن شهاب الزهري واألوزاعي والنسائي، فال تغتر بتحسني الترمذي وتصحيح

 :فاحلديث له علتان
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 .قفالو -1
  .اإلرسال -2

 .ولقد ضعفه لاللباين رمحه اهللا تعاىل. يصح مرفوعاً وال موقوفاً فاحلديث ال

وحديث ايب هريرة فقد متت االجابة عليه , وحديث جويرية بنت احلارث , أم سلمة  وأما خبصوص حديث
  .الكالم على االعتراض على احلديث بانه منسوخ فال داعى ملعاودهتا عند

عليها  االحاديث الدالة على استحباب صيام بعض االيام واليت قد يقع السبت فيها فاجلواب أما عن باقي
 :يكون بسؤال لكم فنقول

؟؟ ، وقد جاء َعْن َمْولَى أَُساَمةَ ْبِن َزْيٍد أَنَُّه اْنطَلََق َمَع  ماذا لو وافق يوم العيد يوم اخلميس أو يوم االثنني
َوَيْوَم الَْخِميِس فَقَالَ لَُه َمْولَاُه ِلَم َتُصوُم َيْوَم   ِفي طَلَِب َماٍل لَُه فَكَانَ َيُصوُم َيْوَم اِلاثَْنْيِنِإلَى َواِدي الْقَُرى أَُساَمةَ
  َيْوَم اِلاثَْنْيِن َوَيْوَمكَانَ َيُصوُم(اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َوَيْوَم الَْخِميِس َوأَْنَت َشْيٌخ كَِبٌري فَقَالَ ِإنَّ َنِبيَّ اللَِّه َصلَّى اِلاثَْنْيِن

فيومي , صححه األلباين )َيْوَم اِلاثَْنْيِن َوَيْوَم الَْخِميِس الَْخِميِس َوُسِئلَ َعْن ذَِلَك فَقَالَ ِإنَّ أَْعَمالَ الِْعَباِد ُتْعَرُض
غم ولقد مر معنا كيف كان الصحابة حيافظون على صيامهما ر, يستحب فيهما الصيام  االثنني واخلميس

عيد الفطر  – فماذا لو وافق أحد هذين اليومني يوم عيد, فهما يومان تعرض فيهما االعمال , السن  كرب
 ام تقولون بإفطار ذلك اليوم؟ ,  فهل ستقولون بصيام ذلك اليوم ملا فيه من الفضل الكبري-أو عيد االضحى

 
وذلك ألن ,  فيه من الفضل املذكور ذلك اليوم رغم ما نقول بعدم جواز صيام: القائلون باجلواز قالوا 
أَْزَهَر قَالَ َشِهْدُت الِْعيَد  َوَسلََّم هنى عن صيام يومى العيد ملا جاء َعْن أَِبي ُعَبْيٍد َمْولَى اْبِن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

َوَسلََّم َعْن ِصَياِمِهَما  َهذَاِن َيْوَماِن َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه(َعْنُه فَقَالَ  َمَع ُعَمَر ْبِن الَْخطَّاِب َرِضَي اللَُّه
  .متفق عليه)الْآَخُر َتأْكُلُونَ ِفيِه ِمْن ُنُسِككُْم َيْوُم ِفطِْركُْم ِمْن ِصَياِمكُْم َوالَْيْوُم

 
  عليه وآله وسلم هنى عن صيام يوموجوابنا كجوابكم وذلك ألن النيب صلى اهللا: قالوا  القائلون بالنهي

لَا َتُصوُموا (اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  وذلك ملا جاء عن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُبْسٍر َعْن أُْخِتِه أَنَّ َرُسولَ, السبت 
بل , ) ِلَحاَء ِعَنَبٍة أَْو ُعوَد َشَجَرٍة فَلَْيْمُضْغُه َحُدكُْم ِإلَّاِإلَّا ِفيَما افَْتَرَض اللَُّه َعلَْيكُْم فَِإنْ لَْم َيِجْد أَ َيْوَم السَّْبِت

 فعند النهى عن, الوارد يف صيام يوم السبت آكد من النهى الوارد يف صيام يومي العيد  حنن نقول ان النهي
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 َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَماِن َهذَاِن(صيام يومي العيد قال ُعَمُر ْبُن الَْخطَّاِب َرِضَي اللَُّه َعْنُه
 :أكدها بثالثة مؤكدات هي أما عند هنيه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم عن صيام السبت فقد, ) ِصَياِمِهَما َعْن

 .  يف النهي التحرميو األصل, ) َتُصوُموا َيْوَم السَّْبِت لَا(قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : األوىل
 .تفيد احلصر فال يدخل غري احملصور و إال, ) ِإلَّا ِفيَما افَْتَرَض اللَُّه َعلَْيكُْم(اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قوله َصلَّى: الثانية
 .(...َحُدكُْمأَ فَِإنْ لَْم َيِجْد(قال َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  شدة النهي على صيام هذا اليوم حيث: الثالثة

يستحب صيامه هو نفس السبب الذي قلنا  فالسبب الذي قلتم فيه بعدم جواز صيام يوم العيد اذا وافق يوما
 .يستحب صيامه به بعدم جواز صيام يوم السبت اذا ما وافق يوما

ال : (ثعلى مدار أيام السنة؛ وحدي مث إنَّ هذه األدلة الدالة على استحباب تلك األيام عامة؛اى أنَّها
حكم صيام يوم السبت؛ فيكون اجلمع أنَّ هذه األيام  خاص يف) تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم

فتكون هذه االحاديث عامة , إال يف أوقات النهي؛ ومنها يوم السبت  يشرع صيامها على مدار أيام السنة
 .األدلةفيحمل العام على اخلاص وهذه طريقة اجلمع بني  وخصصت حبديث السبت

 
ان تشبيهكم يوم السبت بيومي العيد غري صحيح ، فالفرق بني النهي عن صيام  : القائلون باجلواز قالوا

  :العيد ويوم السبت من أوجه وهي يومي

كان يصوم يوم السبت واألحد ويعزو ذلك إىل حبه خمالفة أهل  - صلَّى اُهللا عليِه وسلََّم-أن النيب :أوالً
 .توجد يف يومي العيدين ة ملالكتاب ، وهذه العل

من أصحابه أهنم صاموا يومي العيدين، خبالف يوم  مل يرد عن النيب صلَّى اُهللا عليِه وسلََّم أو أحد:ثانياً
  . أمر بصيامه ملن صام اجلمعة ومل يصم اخلميس-عليِه وسلََّم   صلَّى اُهللا-السبت فثبت أن النيب 

 فيه أما السبت فمختلف,  يف األخبار ،و جممٌع على حرمة صيامهما صيامهما قد شاع وذاع النهي عن:ثالثاً
  .وبني النهي عن صيام السبت فهذه الفروق َتُردُّ على من أراد التسوية بني النهي عن صيام يومي العيدين.

 
 :يوم السبت ويومي العيد ،فهى على النحو االيت اما خبصوص الفوارق بني: القائلون بالنهي قالوا 
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وسلََّم يوم السبت واألحد ويعزو ذلك إىل حبه خمالفة أهل الكتاب فهذا  عن صومه صلَّى اُهللا عليِهاما •
 .خالصته أن هذا احلديث ضعيف, االشارة عليه  احلديث سبق

اُهللا عليِه وسلََّم أو أحدا من أصحابه صاموا يومي العيدين، خبالف يوم  واما انه مل يرد أن النيب صلَّى•
فنقول أما  ,  أمر بصيامه ملن صام اجلمعة ومل يصم اخلميس-  صلَّى اُهللا عليِه وسلََّم -أن النيب  السبت فثبت

النه كما سبق , احلديث  وهذا داخل يف استثناء, أمره بصيام يوم السبت ملن صام اجلمعة فهذا صحيح 
من إمث خمالفة اإلفراد هذا فرض لينجو  االشارة من صام يوم اجلمعة دون اخلميس فعليه أن يصوم السبت و

إال فيما :(قوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث السبت  ليوم اجلمعة فهو يف هذه احلالة داخل يف عموم
 )افترض عليكم

فان الكثرة , النهي عن صيام يومي العيد قد شاع وذاع يف األخبار فهذا غري الزم  واما خبصوص ان•
صيامهما  ملوضوع ؛ واما ان يومي العيد جممٌع على حرمةمعيارا للصحة وعدمه فهذا خروج عن ا ليست

العمل بداللة النص إال إذا اجتمع  وان السبت خمتلف فيه فان هذا األمر جير إىل أمر أعظم منه أال وهو عدم,
بالكثري من النصوص لعدم اإلمجاع عليها ؛ ذلك ألنَّكم  أهل العلم على القول به ، وهذا يعين تعطيل العمل

  .متشاهبتني ال لشيء إال لكون إحدامها جممٌع عليها واألخرى خمتلف فيها  احلكم بني حالتنيفرقتم يف
 البيض؟ تصوم اليوم الثالث عشر من أيام التشريق باعتبار أنه أول األيام مث هل

 
ء َعْن أَِبي صيام أيام التشريق وذلك ملا جا ال ، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن: القائلون باجلواز قالوا
كُلْ (فَقَرََّب ِإلَْيِهَما طََعاًما فَقَال  َدَخلَ َمَع َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َعلَى أَِبيِه َعْمِرو ْبِن الَْعاِص ُمرَّةَ َمْولَى أُمِّ َهاِنٍئ أَنَُّه
َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْمُرَنا ِبِإفْطَاِرَها   اللَِّه َصلَّى اللَُّهَعْمٌرو كُلْ فََهِذِه الْأَيَّاُم الَِّتي كَانَ َرُسولُ فَقَالَ ِإنِّي َصاِئٌم فَقَالَ
 . األلباين صححه)َوَيْنَهاَنا َعْن ِصَياِمَها

 
اهللا عليه وآله وسلم هنى عن صيام يوم  وجوابنا كجوابكم وذلك ألن النيب صلى: القائلون بالنهي قالوا 

 )احلديث......لَا َتُصوُموا َيْوَم السَّْبِت(ُبْسٍر قَالَ  وذلك ملا جاء عن َعْبِد اللَِّه ْبِن, السبت 

ذكرمتوها  هو الذي استحب لنا صيام بعض هذه األيام اليت, الذي هنانا عن صيام يوم السبت  مث إن: لطيفة 
ـََه ِإالّ ُهَو لَُه الَْحْمُد ِفي االُولََى(,   . 70القصص)َوِإلَْيِه ُتْرَجُعونََواالَِخَرِة َولَُه الُْحكُْم  َوُهَو اللُّه آل ِإلَ

اإلفطار  األمر بإفطار يوم السبت إذا ما وافق صيامه يوم فضيلة بسبب دليل شرعي حيتم علينا هذا وإمنا كان
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صححه األلباين )خرياً منه من ترك شيئاً هللا عوضه اهللا(فإذا كان األمر كذلك فإن , وليس عن هوى نفس , 
سيعوضنا خرياً مما هو مذكور يف فضلية صيام األيام  بحانه وتعاىل بكرمه ومّنهوعليه فإننا نقول إن اهللا س, 

 )من ترك شيئاً هللا عوضه اهللا خرياً منه: (احلديث الشريف  وذلك بنص, املذكورة سابقاً 

ال يوجد احد من السلف قال حبرمة صيام يوم .احلديث صحيح سندا وغري شاذا متنا وخالصة االمر ان هذا
  السبت

 
وإمنا اخلالف بني العلماء , السبت  ال يوجد أحد من السلف قال حبرمة صيام يوم: القائلون باجلواز قالوا 

السبت يف التطوع منفرداً و بني القول جبواز صيامه  يف هذه املسألة منحصر بني القول بكراهة صيام
ومن فهم , ال بقولكم يف هذه املسالة املسألة سوى القولني السابقني،فمن ق منفرداً،وال يوجد قول ثالثاً يف

 .هذا احلديث يدل على حرمة صيام يوم السبت من السلف أن

 
 :االجابة على إشكالكم هذا من أوجة إن: القائلون بالنهي قالوا 

فقد أكِّد , , ظاهر الداللة على النهى عن صيام يوم السبت  لقد قررنا سابقا أن هذا احلديث: الوجه االول 
 :داتبثالث مؤك

يف النهي التحرمي ما مل يصرف إىل  واألصل, ) لَا َتُصوُموا َيْوَم السَّْبِت(قوله َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  : األوىل
 .الكراهة أو اإلباحة و ال صارف

ال تفيد احلصر فال يدخل غري احملصور و إ , (ِإلَّا ِفيَما افَْتَرَض اللَُّه َعلَْيكُْم(َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قوله: الثانية 
 .و هو قوله افترض عليكم

َيِجْد أََحُدكُْم ِإلَّا ِلَحاَء  فَِإنْ لَْم(النهي على صيام هذا اليوم حيث قال َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  شدة: الثالثة 
 .)فَلَْيْمُضْغُه ِعَنَبٍة أَْو ُعوَد َشَجَرٍة

حيمل النهي على : وال يقال(اإلقتضاء [يف  ديث ال حيتمل اال النهي وهلذا قالوقد بني شيخ اإلسالم ان احل
واالستثناء دليل التناول، وهذا يقتضي أنَّ " إال فيما افترض عليكم ال تصوموا يوم السبت"ألنَّ لفظه : إفراده

 نه ال إفراد فيه،على كل وجه؛ وإال لو أريد إفراده ملا دخل الصوم املفروض ليستثىن فإ احلديث يعم صومه
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فيكون : وعلى هذا فاستثناؤه دليل على دخول غريه، خبالف يوم اجلمعة فإنه بني أنه إمنا هنى عن إفراده،
 .انتهى)أمحد الذين صحبوه احلديث إما شاذاً غري حمفوظ، وإما منسوخاً؛ وهذه طريقة قدماء أصحاب

ال تصوموا : "قوله يف احلديث( على سنن أيب داود حاشيته كما قرر ذلك اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف
املنع من صومه يف غري الفرض مفرداً أو مضافاً؛ ألنَّ : دليل على" عليكم يوم السبت إال فيما افترض

كان إمنا  أنَّ النهي عنه يتناول كل صور صومه إال صورة الفرض، ولو: دليل التناول، وهو يقتضي االستثناء
كما قال يف " قبله أو يوماً بعده ال تصوموا يوم السبت إال أن تصوموا يوماً: "؛ لقاليتناول صورة اإلفراد

 .انتهى)بالفرضية علم تناول النهي ملا قابلها ، فلما خصَّ الصورة املأذون يف صومها!!اجلمعة

 يتناول أنَّ النهي عنه: يقتضي(اىل فهم احلديث حيث يوضح ان احلديث  وبعد ان توصل ابن القيم رمحه اهللا
يذهب إىل جواز صيام يوم السبت يف غري الفرض؛ ويعلل ذلك , ) صورة الفرض كل صور صومه إال

أن  إال"ثبت صوم يوم السبت مع غريه مبا تقدم من األحاديث وغريها؛ كقوله يف يوم اجلمعة  وقد(فيقول 
  .انتهى!!)اذش فدلَّ على أنَّ احلديث غري حمفوظ وأنه" تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده

أحاديث؛ ولوال ذلك لقال بظاهر  فهذا ابن القيم حيكم على احلديث بالشذوذ ملعارضته ِلما ذكر من
 .مضافاً، كما أشار هو يف أول كالمه احلديث وهو املنع من صومه يف غري الفرض مفرداً أو

 من املبالغة يف النهي عن هذا:(الداللة على النهى بل يقول كما ان احلافظ العراقي يوضح ان احلديث ظاهر
 .انتهى)جاف ال رطوبة فيه ألبتة خبالف غريه من األشجار صومه؛ ألنَّ قشر شجر العنب

على ان املقصود من النهي هو حترمي صيام يوم السبت وامنا قالوا خبالف ذلك  فاحلديث يدل داللة واضحة
 . خاٍل من هذه العللاحلديث بالشذوذ او النسخ وقد بينا سابقا ان احلديث حلكمهم على

إىل  فاحلديث حجة بنفسه ال حيتاج, ذلك وجب االخذ باحلديث وإن مل يعرف أن أحداً عمل به  فاذا تقرر
  .االحتجاج به أن يعرف أن أحد من األئمة عمل به

 ل بهال يضر احلديث وال مينع العمل به عدم العلم مبن قا(تعاىل يف السلسلة الصحيحة  قال األلباين رمحه اهللا
  .انتهى)من الفقهاء ، ألن عدم الوجدان ال يدل على عدم الوجود

 فكل من أداه الربهان من النص أو اإلمجاع املتيقن إىل قول ما ، ومل يعرف أن(اإلحكام  وقال ابن حزم يف
خالف احلق ومن  أحداً قبله قال بذلك القول ففرض عليه القول مبا أدى إليه الربهان ، ومن خالفه فقد

قائل قبل القائل به ، بل أنكر على  لف احلق فقد عصى اهللا تعاىل ، ومل يشترط تعاىل يف ذلك أن يقول بهخا
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ـَِهذَا ِفي اِمللَِّة : ((عليهم أهنم قالوا  من قاله إذ يقول عز وجل حاكيا عن الكفار منكراً َماَسمْعَنا ب
يع الفقهاء بعدهم ، ألن املسائل اليت هذا فقد أنكر على مجيع التابعني ومج ومن خالف , 7ص))اآلِخَرِة

النقل  الصحابة رضي اهللا عنهم من االعتقاد والفتيا ، فكلها حمصور مضبوط ، معروف عند أهل تكلم فيها
فمن بعده ، فإن  من ثقات احملدثني وعلمائهم ، فكل مسألة مل يرد فيها قول عن صاحب لكن عن تابع

وكذلك كل مسألة مل حيفظ فيها قول عن   يقله أحد قبله بال شك ،ذلك التابع قال يف تلك املسألة بقول مل
ذلك الفقيه قد قال يف تلك املسألة بقول مل يقله أحد  صاحب وال تابع وتكلم فيها الفقهاء بعدهم فإن

 .انتهى)قبله

 اهللاإذا كان عند الرجل الصحيحان أو أحدمها أو كتاب من سنن رسول (يف إعالم املوقعني  وقال ابن القيم
ليس له ذلك : طائفة من املتأخرين  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم موثوق مبا فيه فهل له أن يفيت مبا جيده ؟، فقالت

داللته خالف ما دل عليه فال جيوز له العمل وال الفتيا به  ألنه قد يكون منسوخاً أو له معارض أو يفهم من
 ة بل له أن يعمل به ويفيت به بل يتعني عليه كما كان الصحابةوقالت طائف. والفتيا  حىت يسأل أهل الفقه

بعضهم بعضاً بادروا إىل العمل به  يفعلون إذا بلغهم احلديث عن رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وحدث به
ن هل عمل هبذا فالن وفالن ، ولو رأوا م: قط  من غري توقف وال حبث عن معارض وال يقول أحد منهم

وكذلك التابعون وهذا معلوم بالضرورة ملن له أدىن خربة حبال القوم  يقول ذلك ألنكروا عليه أشد اإلنكار
سنن  العهد بالسنة ، وبعد الزمان وعتقها ال يسوغ ترك األخذ هبا والعمل بغريها ولو كانت وسريهتم وطول

يعمل هبا فالن أو فالن لكان قول   بعد صحتها حىترسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال يسوغ العمل هبا
وشرطاً يف العمل هبا ، وهذا من أبطل الباطل وقد أقام اهللا  فالن أو فالن عياراً على السنن ، ومزكيا هلا ،

و كان بلَّغها ، فل األمة وقد أمر النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بتبليغ سنته ودعا ملن احلجة برسوله دون آحاد
يكن يف تبليغها فائدة وحصل االكتفاء  من بلغته ال يعمل هبا حىت يعمل هبا اإلمام فالن واإلمام فالن مل

 .انتهى)بقول فالن وفالن

َوَسلََّم أنه قال  فدفعنا إىل زمان إذا قيل ألحدهم ثبت عن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه(املوقعني  وقال أيضا يف إعالم
جيعل جهله بالقائل حجة له يف   من قال هبذا ؟ وجيعل هذا دفعاً يف صدر احلديث أوكذا وكذا ، يقول

الكالم من أعظم الباطل وأنه ال حيل دفع سنن رسول  خمالفته وترك العمل به ، ولو نصح نفسه لعلم أن هذا
 ه إذ يعتقد أن اإلمجاع منعقد مبثل هذا اجلهل ، وأقبح من ذلك عذره يف جهل-َوَسلََّم   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه-اهللا 

خمالفة سنة رسول اهللا  على خمالفة تلك السنة ، هذا سوء ظن جبماعة املسلمني إذ ينسبهم إىل اتفاقهم على
دعوى هذا اإلمجاع وهو جهله ودعم عمله مبن قال  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، وأقبح من ذلك عذره يف
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وال يعرف إمام من أئمة اإلسالم البتة قال . على السنة واهللا املستعان   جهلهباحلديث ، فعاد األمر إىل تقدمي
 .انتهى)به حبديث رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم حىت نعرف من عمل ال نعمل: 

بل اذهب إىل النص ، وال  فال جتعل جهلك بالقائل به حجة على اهللا ورسوله ،(وقال يف كتاب الروح 
  .انتهى)إليك علم أنه قد قال به قائل قطعاً ولكن مل يصلتضعف وا

وهو , احلديث نفسه عبداهللا ابن بسر  نقول ان من السلف من قال بظاهر احلديث هو راوي: الوجه الثاين 
من طريق معاوية بن حيي أيب مطيع، ) 2785برقم 3/213(ما أخرج اإلمام النسائي يف سننه الكربى 

مسعت ثوبان موىل النّيب صلى اهللا عليه وسلم وسئل عن صيام : قال مسعت أبا عامر: حدثين أرطاة، قال: قال
 )يوم السبت ال لك وال عليك: (فسئل، فقال: عبد اهللا بن بسر، قال سلوا: يوم السبت، قال

 :ال تعين اجلواز؛ وهلذا وضع اإلمام النَّسائي هذا األثر املوقوف حتت باب) وال عليك ال لك(و لفظة 
 )لنهي عن صيام يوم السبتا)

صححه األلباين؛ مع )َمْن صام الدهر فال صام وال أفطر) :تشابه لفظ حديث) ال لك وال عليك(مث إنَّ لفظة 
ال صام من صام األبد، ال صام من : (بنصِّ قوله صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم أنَّ صيام الدهر منهٌي عنه

الدهر ضيقت  من صام(وقوله صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم . ممسل)األبد، ال صام من صام األبد صام
  .صححه األلباين) وعقد تسعني-عليه جهنم هكذا 

 وملسلم من حديث أيب قتادة بلفظ َمْن صام الدهر فال صام وال: (كتاب بلوغ املرام  قال العثيمني يف شرح
على أجر الصوم فال  اء واملعىن أنه مل حيصلفال صام نفي ، والظاهر أنه خرب حمض ال ُيقصد به الدع, أفطر 

 )بالفطر هو الذي حصل له األجر بالصيام وال الذي حصلت له الراحة

 : قيل , واخُتلف يف العلة  النهي عن صوم الدهر: (مث ذكر الشيخ رمحه اهللا فـوائـد احلـديــث فقال

ه صام األبد ألنه أفطر من األبد مخسة عليه أن ألنه سيصوم أيام التشريق والعيدين وإذا أفطرها فال يصدق
األيام احملرمات لكنه ضعيف جدا وال ينبغي أن يعول عليه ألن صيام  أيام ومحلوه على أن املراد من صام

الثواب  والصحيح أن من صام األبد سوى األيام احملرمة فال حيصل له. ممنوع وإن مل يصم األبد األيام احملرمة
لو نذر صيام , والبدن واألهل  يقوم هبا مينعه الصيام من القيام هبا كحق الزائرألنه ال بد من ترك أشياء 

وهلذا كان ... وإذا أفطر فعليه الكفارة ألنه فوت ما نذر  الدهر كله فالنذر حمرم ال جيوز الوفاء به فليفطر ،
 .انتهى)جيوز الوفاء به وفيه كفارة ميني الراجح أن نذر املعصية ال
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صيام يوم السبت ال : راوي احلديث عن صيام يوم السبت فقال عندما سئل(ه اهللا تعاىل قال األلباىن رمح
فهل , منه من قوله صلى اهللا عليه وسلم فيمن صام الدهر ال صام وال أفطر  فهدا أقتباس, لك وال عليك 
الدهر   بصيامفما أظن أن القول. أم بأن يفطر؟ ال شك بأن القول باإلفطار, الدهر أن يصوم  تأمرون صائم

عليه وسلم مبن صام الدهر  ذكر أنه صام مع العلم بقوله صلى اهللا, صحيح ألن النىب صلى اهللا عليه وسلم 
نعود إىل قول الراوي عن صيام يوم  كذلك فإن صيام الدهر مرجوح كذلك فعندما, ال صام وال أفطر 

ه أنه حيض على صيام يوم السبت أم هل نفهم من السبت ال صام وال أفطر فماذا نفهم من هذا احلديث ؟
صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث السابق أبلغ وأفصح وآكد  على إفطاره؟ ونقول على أن قول الرسول

لكن الراوي تفنن يف التعبري ولفت النظر إىل قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم  , للنهى من قول هذا الراوي
هذا  التعبري أي ليس له أجر وليس له ثواب هذا الكالم منالدهر فال صام وال أفطر تفنن ىف  من صام

هذا الصحايب يقول  الراوي أنا يف احلقيقة مما يفيدين جداً ويفضل إفطاري على صيام اآلخرين ذلك ألن
السبت هللا واهللا يعوضين خرياً  صيام اآلخرين كصيام الدهر ال صام وال أفطر أما أنا فأترك صيام يوم

 .انتهى)منه

واحلديث يف السلسلة الصحيحة , أيب أمامة رضى اهللا عنه  د جاء احلديث عن صحاىب آخر وهوهذا وق
ال تصم يوم السبت إال يف الفريضة، ولو (النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن أيب أمامة عن, ) 3101(رقم

 لظلم للسنةوإذا عرفت ما تقدم؛ فمن ا: (قال الشيخ األلباين, ) حلاء شجرة فأفطر عليه مل جتد إال
فضالً عن  واالحنراف عنها أن يبادر بعض املعاصرين إىل الشك يف صحة هذا احلديث بل اجلزم بضعفه،

 .انتهى)واهللا املستعان! القول بأنه كذب

 بل شاركهم يف روايته الصحايب أيب أمامة رضي اهللا عنه, فقط كما يظن  فهذا احلديث مل يرو من آل بسر

مطلقا عن   عن بعض األئمة من وجود اختالف بني العلماء ومنهم من قال بالنهىما نقل: الثالث  الوجه
  :صيام يوم السبت ومن هذه االقوال

فذهب قوم إىل هذا احلديث ، فكرهوا صوم يوم السبت (األثار  ما نقل الطحاوي يف كتابه شرح معاين •
جة عليهم يف ذلك ، أنه قد جاء آخرون ، فلم يروا بصومه بأسا وكان من احل وخالفهم يف ذلك. تطوعا 

بعده  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه هنى عن صوم يوم اجلمعة إال أن يصام قبله يوم ، أو احلديث عن
ففي , هو يوم السبت  وقد ذكرنا ذلك بأسانيده ، فيما تقدم من كتابنا هذا ، فاليوم الذي بعده ،, يوم 
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أشهر وأظهر يف أيدي العلماء من هذا  وم يوم السبت تطوعا ، وهيهذه اآلثار املروية يف هذا ، إباحة ص
  .انتهى)احلديث الشاذ ، الذي قد خالفها

فلم  وخالفهم يف ذلك آخرون ،. فذهب قوم إىل هذا احلديث ، فكرهوا صوم يوم السبت تطوعا ) فقوله
  .تدل على ان هناك من العلماء من قال بالنهى مطلقا, ) يروا بصومه بأسا

 :هى فكرهوا يف كالمه رمحه اهللا تعاىل هى كراهة التحرمي ال الترتيه وذلك ألمور لمةوك

 .سابقا كما وضحناه, وضوح معىن احلديث على النهى مطلقا : االمر االول 

ففي هذه اآلثار (حيث قال  أن الطحاوي نفسه يعرف أن احلديث ظاهر الداللة على النهى: االمر الثاين
وأظهر يف أيدي العلماء من هذا احلديث الشاذ  باحة صوم يوم السبت تطوعا ، وهي أشهراملروية يف هذا ، إ
وهذا , احلديث بالشذوذ الن هناك احاديث جتيز صيام السبت  فهو حيكم على, انتهى )، الذي قد خالفها

 .فحكم عليه بالشذوذ, صيامه  احلديث خيالفها اى حيرم

 .يريدون هبا الكراهة التحرميية الكراهة فإهنمان االحناف اذا اطلقوا :االمر الثالث 

احلنفية إذا أطلقت فهي للتحرمي كما هو معروف  والكراهة عن(قال االلباىن ىف ختذير الساجد 
 .كان حنفي املذهب وكما هو معلوم فالطحاوى. انتهى)لديهم

وأحيانا كانوا يقصدون , كراهة التحرمي  أن السلف الصاحل عامة كانوا يطلقون املكروه على: االمر الرابع
يطلقوهنا على الشيء احملرم فكانوا يطلقون املكروه على الشيء احملرم  هبا كراهة الترتيه ولكن كانوا أكثر ما

 .عندهم يف كلمة مكروه هي للتحرمي تورعا إذ األصل

ت فيه يف كالم يستعملون الكراهة يف معناها الذي استعمل فالسلف كانوا(قال ابن القيم يف إعالم املوقعني 
اصطلحوا على ختصيص الكراهة مبا ليس مبحرم وتركه أرجح من فعله مث  اهللا ورسوله ، ولكن املتأخرين

كالم األئمة على االصطالح احلادث فقط ، وأقبح غلطاً منه من محل لفظ الكراهة أو  حصل من محل منهم
 .انتهى)ثال ينبغي يف كالم اهللا ورسوله على املعىن االصطالحي احلاد لفظ

وقد  وأما لفظة يكرهه اهللا تعاىل ورسوله أو مكروه فأكثر ما تستعمل يف احملرم(الفوائد  وقال يف بدائع
  .انتهى)يستعمل يف كراهة الترتيه
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 تستخدم للترتيه أفمن - وقد تفيد التقليل–ابن القيم واهنا قد  فاذا كانت اكثر ما تستخدم للتحرمي كما قال
 أعتقد أن محلها على التحرمي هو الصواب الذي ال يقول, التحرمي أم على الترتيه ؟ العدل أن حنملها على

ايضا ما يظهر من كالم  ويزيده, ويزيده أن لفظ احلديث املقصود ظاهر الداللة على التحرمي , خبالفه عاقل 
 املبيحة لصيام بالشذوذ ملخالفة االحاديث الطحاوي السابق انه كان عاملا مبراد احلديث ولذلك حكم عليه

ال جمال للشك فيه على ان ما قصده الطحاوي من كلمة  فهذه القرائن الثالثة توضح وضوحا, السبت 
  .الكراهة هي الكراهة التحرميية

إىل االحتجاج به أن  نقول هذا مع اننا قد قلنا سابقا يف الوجه االول أن احلديث حجة بنفسه ال حيتاج
عمل به ولكن مل نعرفه وهذا عني ما  بل ونقول ان من اهل العلم من , يعرف أن أحد من األئمة عمل به
  .انتهى)قال به قائل قطعاً ولكن مل يصل إليك واعلم أنه قد(قاله ابن القيم يف غري هذه املسألة 

وأما السبت فقيل إنه كاألربعاء (اهللا تعاىل يف شرحه على زاد املستنقع  و ما نقل عن الشيخ العثيمني رمحه •
 .انتهى)إفراد وقيل إنه جيوز لكن بدون. وقيل إنه ال جيوز إال يف الفريضة. يباح صومه والثالثاء

كان بني العلماء السابقني  ويزيد االمر وضوحا من أن اخلالف املقصود من كالم الشيخ العثيمني
, يف غري رمضان يوم السبت نفالً أو فرضاً  واملعاصرين وذلك عندما سئل الشيخ رمحه اهللا عن حكم صيام

حديث شاذ خمالف لألحاديث الصحيحة ومن شرط العمل  ال بأس به وأن احلديث الوارد فيه(فقال 
الشذوذ شرط لصحة احلديث ولكونه حسناً وما ليس بصحيح وال  باحلديث أن ال يكون شاذاً ألن عدم

 ومنهم من قال إن صومه ال هذا ذهب مجاعة من العلماء السابقني واملعاصرين حسن ال جيوز العمل به وإىل
عليكم  ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض: النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن ذلك وقال  جيوز ألن

وهذا هو املشهور من  ومنهم من فصل أو فرق بني أن يصومه منفرداً أو يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده
  .انتهى)مذهب اإلمام أمحد ابن حنبل رمحه اهللا

متفق عليها،  وأما األيام املنهي عنها، فمنها أيضا: (ابن رشد يف كتابه بداية اجملتهد حيث قال  ما نقل عن •
وأما املختلف . النهي عن صيامهما أما املتفق عليها فيوم الفطر ويوم األضحى لثبوت. ومنها خمتلف فيها

 .(آلخر من شعبان وصيام الدهرالسبت والنصف ا فيها فأيام التشريق ويوم الشك ويوم اجلمعة ويوم
يف اختالفهم فيه اختالفهم يف تصحيح ما روي من أنه عليه الصالة  وأما يوم السبت، فالسبب: (إىل أن قال

 واحلديث منسوخ،: أخرجه أبو داود، قالوا" تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم ال"والسالم قال 
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وهي صائمة  ليه الصالة والسالم دخل عليها يوم اجلمعةأن النيب ع"نسخه حديث جويرية بنت احلارث 
 .انتهي كالمه)فأفطري :ال، قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: ال، فقال: صمت أمس؟ فقالت: فقال

 
 السلف قال هبذا القول؟ نريد ان نعرف احدا بعينه من: القائلون باجلواز قالوا

 
املسألة شيئاً بعد أن ثبت اخلالف فيها، فليس معرفة  غيِّر مناجلهل بالقائل ال ُي: القائلون بالنهي قالوا 
 فليس من الواجب علينا ان. وإنَّما معرفة أنَّ املسألة من مسائل اخلالف هو املراد القائل هو األصل أو املراد

لعلَّ اجلهل  بل, فاملهم ان هناك من السلف من قال بذالك وهذا هو املطلوب , نعرف أمساء املخالفني 
 .التعصب للقائل دون احلق القائلني باخلالف خري للباحث من حيث التجرد للحق ودفع اهلوى اخلفي منب

 
  وأخرياً اقول

  فمين ومن الشيطان هذا ما بدا ىل فان كان الصواب فمن اهللا وحده وان كان غري ذلك
َربََّنا ِإنََّك َتْعلَُم َما , ت توكلت وإليه أنب وما توفيقـي إال باهللا عليه, فاخلري أردت وخدمة الدين قصدت 

  َيْخفَى َعلَى اللَِّه ِمْن َشْيٍء ِفي الْأَْرِض َولَا ِفي السََّماِء ُنْخفي َوَما ُنْعِلُن َوَما
 
 
 
 


