
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٥٣(اقتضاء الصراط المستقيم 
 خالد بن عثمان السبت/  الشيخ

  .وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد
  :ماقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحي في كتابه - تعالىرحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 وهما يومان يعظمهما  أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم كصوم يوم النيروز والمهرجانفأما صوم: فصل(
  .)..الفرس

، هي من أعياد المشركين، فروز هو عيد في أول السنة القبطيةوالنيالمهرجان هو عيد من أعياد الفرس، 
  :ناصومها يلحظ فيه أمرو

 ىعاشوراء مثالً يوم نجف ،هل الصوم يكون تعظيماً لهذا اليوم إذا صامه،  هو ما يتصل بالتعظيم:األمر األول
وم يكون تعظيماً له؟ وعليه هل صيام اليو ، وأمر بصيامه-صلى اهللا عليه وسلم- فصامه النبي ،اهللا فيه موسى

 ، هذافكالم أهل العلم يلحظ فيه ؟-خصه بالصوم-ين يكون تعظيماً له م يوم من أيام أعياد المشركوفهل ص
ومنهم من نظر إلى ملحظ ،  ألن الصوم فيها فيه نوع تعظيم لها؛ال تُصام هذه األيام: وبناء عليه بعضهم يقول

 وإذا صام ، وأيام سرور وبهجة وأكل وتوسع في هذه المطاعم ونحو ذلك، هذه أيام فرح عندهم:آخر وقال
  .اإلنسان خالفهم

 وتوسع في المطاعم ،من نظر إلى أن هذه أيام بهجة وسرور و،ال يصوم: من نظر إلى أن الصوم تعظيم قالف
ليس المقصود أنه ال يجوز له أن يفطر أو يكره له : أي ،يصوم فيها مخالفاً لهم فال يفطر: ونحو ذلك قال

:  هذان ملحظان لمن منع من الصوم أو من قال، لكن المقصود أنه إن صام خالفهم من هذه الحيثية،الفطر فيها
 أو في بعض ، إضافة إلى بعض ما ورد في هذا، هذا مأخذ المسألة، أن يصام لهذا السبب أو ذاكإن األحسن

  .صوره من األحاديث أو اآلثار
  .)فقد اختلف فيهما ألجل أن المخالفة تحصل بالصوم، أو بترك تخصيصه بعمل أصالً(

من األيام، ال يتقصد اإلنسان فيها تكون كغيرها ويعني ال نتعرض لها أصالً ال بصيام وال بعمل من األعمال، 
  . وال عبادة معينة، وال طعاماً معيناً،لباساً معيناً

  .)فنذكر صوم يوم السبت أوالً(
ِإنَّما جِعَل السبتُ { ،]١٦٣:سورة األعراف[ }ويوم الَ يسِبتُون{ ألنه عيد اليهود، ؛صوم يوم السبتواختلف في 

 فال يأتي بمعاٍن منها القطع، فهم يقطعون فيه أشغالهموالسبت ] ١٢٤:سورة النحل[  } ِفيِهعلَى الَِّذين اخْتَلَفُواْ
جازة يوم األو ولذلك ال يشرع تخصيص يوم الجمعة بالفراغ من األعمال قصداً تعبداً، يزاولون أعمالهم؛

 فكون ،ازة في يومجأعلى أن يكون عندهم في هذا العصر  الناس جرت عادتهم وأعرافهم ؛ ألنالجمعة أحسن
 ولذلك ،ذلك يوم الجمعة أحسن من أجل أن يتفرغوا فيه للصالة، لكن ليس ذلك أنهم يتركون األشغال تعبداً

 ولذلك ؛ يحرم عليهم؛ ألن العمليعملون شيئاًفال اليهود أما الذي عنده أي عمل يقضيه في يوم الجمعة، 
هم ال يحركون ساكناً، فمن ترك العمل تعبداً فهو في  بصيد السمك في يوم السبت، ف-عز وجل-ابتالهم اهللا 
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  .ذلك يكون مضاهياً لليهود
، المعامالت في ةالبنوك العالمي: يقول قائل فال ، ألن الناس يتفرغون للصالة فيها؛جازة تكون يوم الجمعةاألف

صافي في العمل الي بقفي ونحن كذلك نغلقها يوم الخميس والجمعة، ،العالم، البنوك تغلق يوم السبت واألحد
فهم الذين ،  لمضاهاة اليهود والنصارى إذا كان األمر سيؤدي بنا، إال يومولو لم يصفُ: ثالثة أيام، نقول
  .ال نكون تبعاً لهمف ويجعلونها يوم الجمعة، ،جازتهمأ ويغيرون ،يغيرون برامجهم

  .ألهل العلموالحديث الوارد في هذا عن تخصيص يوم السبت فيه كالم 
رضي -  عن أخته الصماءلك أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد اهللا بن بسر السلميوذ(

 ،ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي -ماهللا تعالى عنه
 )١())ء شجرة فليمضغهإال عود عنب أو لحا((:  وفي لفظ،))وإن لم يجد أحدكم إال لحاء عنب أو عود شجرة

  .)حديث حسن: رواه أهل السنن األربعة، وقال الترمذي
صح هذا الحديث ولو  ،هذا الحديث نص صريح في النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام فيما عدا الفرض

  .ولكن كالم أهل العلم كثير في هذا الحديث وفي تضعيفه، لكان كافياً
 أنه جاءت أحاديث أخرى قد يحتاج : وذلك،ن على توجيهه ومحملهوعلى فرض صحته فإن أهل العلم يتكلمو

معها إلى شيء من الجمع بينها وبين هذا الحديث، مثل ما جاء في صيام األيام البيض مثالً فقد يوافق ذلك يوم 
قد يوافق يوم السبت، صيام يوم عرفة وقد يوافق يوم السبت، من كان يصوم والسبت، األمر بصيام عاشوراء 

:  فقد يقع ذلك في يوم السبت، فهذا الحديث-عليه الصالة والسالم-ماً معتاداً، أفضل الصيام صيام داود صو
 وتلك األحاديث في غير الفرض، عاشوراء وعرفة واأليام البيض وما أشبه ذلك، ،))إال فيما اُفترض عليكم((

 -لو صح الحديث-ن ذلك يقصد به قال بأ  حينما أورد هذا الحديث-رحمه اهللا-فمن أهل العلم كالترمذي 
 اليوم في ك فوقع نصيب ذلا، ويفطر يوماًصومه وتخصيصه بالصيام، ليس أن ذلك وقع اتفاقاً كمن يصوم يوم

 أو إنسان نذر أن يصوم اليوم الخامس من الشهر ، أو وقع لمعنى معتبر شرعاً،يوم السبت أو يوم عاشوراء
كان يصوم عشر ذي الحجة وفيها يوم السبت، فقصده وتخصيصه  أو من ،فصادف يوم السبت وما أشبه ذلك

  .بالصوم هذا أوالً
األربعاء والخميس والجمعة وأفطر إنسان لو سافر ف هو إفراده بالصيام في غير الفرض، :واألمر الثاني

 فصار اآلن قد صام السبت بمفرده لكن هذا في صوم ،فطرأ ثم سافر يوم األحد ف،ماوحضر يوم السبت فص
الخامس نذر أن يصوم اليوم كذلك في مثل النذر ال يخصه بالصوم إذا صح الحديث، لكن لو أنه ولفرض، ا

   .))رض عليكمإال فيما افتُ(( :من الشهر فإذا هو يوم السبت فإنه يصوم

                                 
، كتاب الصيام، باب ما ه، وابن ماج)٢٤٢١(رواه أبوداود، كتاب الصيام، باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، برقم  - ١

، باب ما جاء في -صلى اهللا عليه وسلم- ، والترمذي، كتاب الصوم عن رسول اهللا )١٧٢٦(جاء في صيام يوم السبت، برقم 
، وفي )٢٠٩٢(، وصححه األلباني في صحيح أبي داود برقم )٢٧٠٧٥(وأحمد في المسند برقم ، )٧٤٤(صوم يوم السبت، برقم 

 ).٧٣٥٨(صحيح الجامع برقم 
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عشر من ذي الحجة وما التلك األحاديث إنما هي في صومه مع غيره كاأليام البيض و: من أهل العلم من قالف
، مع أنه يجزيه أن يصوم يوماً -التاسع والعاشر-يوم آخر  فإنه يكون معه إن وقع عاشوراءوه ذلك، أشب

 إذا كان -السبتفي يوم ولو وقع يوم عرفة -ال يصوم : فمن أهل العلم من يقولوإن وقع يوم عرفة واحداً، 
  .يفرد ذلك اليوم، إال أن يصوم يوماً آخر معه

سأل عن صيام يوم اهللا ي وسمعت أباعبد: قال أبو بكر األثرمف ،علماء فيهوقد اختلف األصحاب وسائر ال(
 :حديث الصماء، يعني-أما صيام يوم السبت يفترد به فقد جاء في ذلك الحديث :  فقال؟السبت يفترد به

صلى اهللا عليه - عن النبي الد بن معدان عن عبد اهللا بن بسر عن أخته الصماءحديث ثور عن يزيد عن خ
 ،قيهوكان يحيى بن سعيد يتّ:  قال أبوعبد اهللا))رض عليكمال تصوموا يوم السبت إال فيما افتُ(( : قال-وسلم

  .)وأبى أن يحدثني به
كان يحيى بن سعيد (:  بقوله-رحمه اهللا-اد اإلمام أحمد  القطان هنا وليس األنصاري، ومر هويحيى بن سعيد

  .يتقي الصوموليس المراد ن يضعفه، اك؛ ألنه  فال يحدث بهيتقي هذا الحديثأي  )يتقيه
  .)وقد كان سمعه من ثور(

  . ثور بن يزيدهوثور 
  . فسمعته من أبي عاصم:قال(

     أن األحاديث كلها مخالفة لحديث : وحجة أبي عبد اهللا في الرخصة في صوم يوم السبت: قال األثرم
    أي األيام كان رسول اهللا ": حين سئلت -اعنهرضي اهللا تعالى - منها حديث أم سلمة ،عبد اهللا بن بسر

 )٢(".السبت واألحد:  فقالت؟ أكثر صياماً لها-صلى اهللا عليه وسلم-

:  قال لها يوم الجمعة-صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي ": -ارضي اهللا تعالى عنه- ومنها حديث جويرية
  .)فالغد هو يوم السبت )٣("))تريدين أن تصومي غداً؟((: ال، قال:  قالت،))أصمت أمس؟((

 يصوم يوم السبت واألحد فال إشكال باعتبار أنه صام يوماً معه، -صلى اهللا عليه وسلم-إذا كان النبي 
 -ارضي اهللا تعالى عنه- لجويرية -صلى اهللا عليه وسلم-، وكذلك قول النبي  بالصياماإلفرادعن الكالم و

 ،) فالغد هو السبت"))تريدين أن تصومي غداً؟((: ال، قال:  قالت،))أصمت أمس؟((: فقال لها(حينما سألها 
 هو يوم -عليه الصالة والسالم- أكثر صومه :إذا صح الحديث السابقو ،فإذا ضم إليه الجمعة فال إشكال

     أكثر صومه :؛ ألنه يبقى الكالم في إفراده إال إذا قيل يدفع اإلشكال الواقع في الحديث فال،السبت واألحد
  .نفراد في أحدهما أن ذلك يقع منه على سبيل اال: أي، السبت واألحد- اهللا عليه وسلمصلى-
 إال بيوم  عن صوم يوم الجمعة-صلى اهللا عليه وسلم-نهى النبي ": -رضي اهللا عنه- وحديث أبي هريرة(

                                 
، وابن حبان في صحيحه برقم )٦١٦(، والطبراني في المعجم الكبير، برقم )١٥٩٣(رواه الحاكم في المستدرك، برقم  - ٢
 .إسناده قوي: ، وقال محققه األرنؤوط)٣٦١٦(

 ).١٨٨٥(واه البخاري، كتاب الصيام، باب صوم يوم الجمعة، برقم ر - ٣
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فيه يوم  و، أنه كان يصوم شعبان كله: ومنها، فاليوم الذي بعده هو يوم السبت،)٤("قبله أو يوم بعده
  .)السبت

أن النبي " :-ارضي اهللا عنه- كما جاء عن عائشة ، أو عامة شعبان جمعاً بين األحاديث،يصوم شعبان كله 
  .)٥(" ما صام شهراً كامالً غير رمضان-صلى اهللا عليه وسلم-

  .أن ذلك مقصود به التغليبجميعه  شعبان  أن ما ورد من صوم:فالمقصود
  .)مومنها أنه أمر بصوم المحر(

أخبر أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا المحرم، لكن الكالم ال يدفع اإلشكال بتخصيص يوم السبت 
  .بالصيام

 وقد يكون )٦()) وأتبعه بست من شوالمن صام رمضان((: وفيه يوم السبت، وقالأنه أمر بصوم المحرم (
 .فيها السبت

 اهللا أنه توقف  فهذا األثرم فهم من كالم أبي عبد،ير ومثل هذا كث، وقد يكون فيها السبتوأمر بصيام البيض
 وأنه رخص في صومه، حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة، وذكر أن اإلمام عن األخذ بالحديث

ثرم بما دل  واحتج األ،قيه، وأبى أن يحدث به، فهذا تضعيف للحديثفي علل الحديث يحيى بن سعيد كان يتّّ
ال تصوموا ((: يحمل النهي على إفراده، ألن لفظه:  وال يقال،على صوم يوم السبت من النصوص المتواترة

  .) واالستثناء دليل التناول))يوم السبت إال فيما افترض عليكم
جاء الرجال : ويعرف العموم إذا قلت مثالً أن معيار العموم االستثناء، :بمعنى )االستثناء دليل التناول( :قوله

معنى  ع-الرجالفي لفظ - الرجال عام فصح االستثناء منه، لكن لو قصدت بهذا اللفظ العام :إال زيداً، فمعناها
 أبا سفيان، :يعني }ِإن النَّاس{نعيم بن مسعود،  ]١٧٣:سورة آل عمران[ }الَِّذين قَاَل لَهم النَّاس{:  مثلاًخاص

الَِّذين قَاَل {، فيكون الكالم -ي اهللا عنهرض- صيغة من صيغ العموم المقصود به أبوبكر الصديق }الَِّذين{و
النَّاس مقال }لَهمعيار العموم االستثناء، :من العام المراد به الخصوص، وليس العام الباقي على عمومه، في 

ال تصوموا يوم ((: ، فهنا قالا أو أنها عامة يصح االستثناء منهولمعرفة اللفظة هل يراد بها العموم أم ال
 ال تصوموا يوم السبت ال منفرداً وال :فيكون المعنى واالستثناء دليل التناول، ،)) فيما افترض عليكمالسبت إال

؛ ألنه ليس مما اُفترض، ال تصمه ال مع غيره  يوم السبت هذا تفطر لو صمت مثالً شعبان:مع غيره، يعني
فبقي كل صورة من صور صوم يوم وال بانفراده، االستثناء دليل التناول إال فيما اُفترض، فأخرج الفرض، 

؛ ألنه ليس بفرض، هذا تصوير المسألة، وعليه لو إنسان صام  يصامالسبت منفرداً أو مع غيره فإنه ال
                                 

، ومسلم، كتاب الصيام باب كراهة صيام يوم الجمعة )١٨٨٤(رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، برقم  - ٤
 ).١١٤٤(منفردا، برقم 

، ومسلم، )١٨٧٠( وإفطاره، برقم -ه وسلمصلى اهللا علي-رواه البخاري، كتاب الصوم، باب ما يذكر من صوم النبي  - ٥
 ).١١٥٧( في غير رمضان، برقم -صلى اهللا عليه وسلم-كتاب الصيام، باب صيام النبي 

، ومسلم، كتاب صالة المسافرين وقصرها )٣٨(رواه البخاري، كتاب اإليمان، باب تطوع قيام رمضان من اإليمان، برقم  - ٦
 .)٧٥٩(باب الترغيب في قيام رمضان، برقم 
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صمت (( :لكن السياق واألدلة األخرى يفهم منها المقصودعلى هذا جيد، تفطر يوم السبت، : محرم نقول لهال
صلى اهللا عليه -نقل عن النبي ي لمو يدل على أنه يصام، )) أمس؟صمت(( ،))تصومين غداً؟(( ،))قبله؟ يوماً
 يسرد -صلى اهللا عليه وسلم- أنه كان يتقصد إفطار يوم السبت إذا وافق صوماً يصومه، وكان النبي -وسلم

  . إنه يسرد حتى يقال ال يفطر، واهللا أعلم:ال يفطر، فلو كان يفطر يوم السبت لما قيل: الصوم حتى يقولون
وهذا يقتضي أن الحديث عم صومه على كل وجه، وإال لو أريد إفراده لما دخل الستثناء دليل التناول، وا(

  .الصوم المفروض ليستثني فإنه ال إفراد فيه
 وعلى هذا فيكون ،فاستثناؤه دليل على دخول غيره بخالف يوم الجمعة، فإنه بين أنه إنما نهى عن إفراده

األثرم وأبي قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كإما منسوخاً، وهذه طريقة الحديث إما شاذاً غير محفوظ و
  .)داود

؛ ألن األحاديث والروايات الثابتة الصحيحة تدل على معنى آخر غير المعنى الذي دلَّ عليه، هذا الحديث شاذ
  . بعد ذلك رفع أو منسوخ كان النهي في البداية ثم،وهذا الحديث فيه ضعف بإسناده فخالف األحاديث الثابتة
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