
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

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

  : في االقتضاء-تعالى رحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم 
 عن يأنه نُه  عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له وذكر أبو داود بإسناده،هذا حديث منسوخ: قال أبوداود(

  .)..صيام يوم السبت
أهل العلم يضعف الحديث أصالً فال يحتاج إلى بعض النهي عن صيام يوم السبت، وديث حالكالم على 

 وليس ، ومنهم من نظر إلى أن النهي عام،إنما النهي عن إفراده:  ومنهم من يصحح الحديث ويقول،توجيهه
هي عن هذا  أن يتحرى صيام يوم السبت، فهو من:إنما النهي عن قصده، يعني:  فقالوا،-اإلفراد-فيه هذا القيد 

 أو ،نذر أن يصوم بتاريخ معين فوافق يوم السبتأن يكون أو واجب، التحري لكن لو أنه كان عليه صوم 
 بل لو أنه ،يكون هذا اإلنسان يصوم يوماً ويفطر يوماً فوقع في يوم السبت، فهذا لم يتحر صيام يوم السبت

سأصوم هذا :  تميل إلى الطعام والشراب فقالعن له أن يصوم في ذلك اليوم، وجد نشاطاً أو وجد نفسه ال
 يتحرى صوم هذا اليوم، الأالمقصود ن إ :ل بعض أهل العلماهذا التوجيه قباليوم، فهذا لم يتحر صيامه، ف

 شيخ اإلسالم أن  فهذا البحث الذي ذكره،))ال تصوموا يوم السبت إال فيما اُفترض عليكم(( :ولفظ الحديث
 فلم ،))ال تصوموا يوم السبت(( يدل على العموم ال الناهية مع الفعل المضارعف ))ال تصوموا((: النهي

 ال تصم يوم السبت سواء كان ذلك بالتحري أو بغير :حالة دون حالة، يعنيأو يخصص صورة دون صورة، 
كان منها يام البيض فاألثالثة الالتحري، سواء كان معه يوم آخر أو لم يكن معه يوم آخر، فلو صام اإلنسان 

 أن وقوع هذا الصوم في : فمعنى ذلك))إال فيما اُفترض عليكم((يوم السبت فإنه ال يصام، هذا ظاهر الحديث، 
 ، أو يصوم األيام البيض، أو يصوم شعبان،محرمال أو يصوم ، من شوالاًيصوم ستيكون غير الفرض كأن 

فهو منهي عن صيام يوم السبت، هذا الظاهر،  ،أو ممن يصوم يوماً ويفطر يوماً أو يسرد الصوم أو غير ذلك
الحديث عام فال : أال يفرد، قالواأو المحامل األخرى أال يقصد، و ،هذا السببل ولهذا قال من قال بأنه منسوخ

  .هذا منسوخويحمل على بعض المعاني إال بدليل، 
  ).ى رأيته انتشر بعدما زلت له كاتماً حت: وعن األوزاعي قال، هذا حديث حمصي: يقول ابن شهاب(

من أهل و الحمصيين،  الرواة أنه جاء من طريق بعض:يعني، والحديث الحمصي بهذا  كأنه يطعن فيه:يعني
 ألنه ال ؛ كتمه)ما زلت له كاتماً حتى رأيته انتشر بعد: وعن األوزاعي قال(: ممن يتهمه، قالحمص 

  .)حتى رأيته انتشر بعد(: ، يقولأنه معلٌّو، -صلى اهللا عليه وسلم-يرتضيه، يرى أنه ال يثبت عن النبي 
  . حديث ابن بسر في صوم يوم السبت:يعني(

  ). وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة،هذا كذب: قال مالك: قال أبوداود
 قال يوم الجمعة، -رضي اهللا عنها- صامت جويرية  لما-صلى اهللا عليه وسلم- والنبي ،عدم الكراهةعلى 
 فدلَّ على جواز ، فهذا في غير الفرض؟ اليوم الذي بعدهين وهل ستصوم؟اليوم الذي قبله صمِتهل  :لها

 كان يسرد - كما في حديث عائشة-صلى اهللا عليه وسلم-صيام يوم السبت، كذلك ما جاء من األحاديث أنه 
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  .)١( ال يفطر:الصوم، يصوم حتى يقال
  .)٢(وأنه كان يصوم شعبان أو عامة شعبان

عليه - وأن أفضل الصوم صوم داود ،السبت وقد توافق ،الترغيب في صيام األيام البيضوما جاء في 
  .)٣( يصوم يوماً ويفطر يوماً-السالم

، فقد يكون مقتضى هذا النظر أن )٤(كذلك ما جاء من أن أفضل الصيام بعد رمضان هو شهر اهللا المحرم
وأكثر أهل (: عة، هذا وجه في فهم الحديث، يقولالنهي قد صرف من التحريم إلى الكراهة بهذه األدلة مجتم

 أو ، بأن ذلك قد نُسخ: أو يقول، الذي يقول بعدم الكراهة إما أنه يضعف الحديث،)العلم على عدم الكراهة
 أو يقول بأن ذلك إذا ُأفرد وال يكون مكروهاً ،يقول بأن المقصود بذلك هو التحري وما عداه فليس بمكروه

  . هذا اإلطالق على عدم الكراهة في جميع الصورمقتضىوفيما عداه، 
  ).وأما أكثر أصحابنا(

  .يعني الحنابلة
 فأجاب بالحديث، ،ففهموا من كالم أحمد األخذ بالحديث وحمله على اإلفراد، فإنه سئل عن عين الحكم(

 .وجوابه بالحديث يقتضي اتباعه
  ).وما ذكره عن يحيى إنما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة

 : دم أن اإلمام يحيى القطان أبى أن يحدث اإلمام أحمد بهذا الحديث فهنا وجه شيخ اإلسالم هذا الكالم فقالتق
أن اإلمام أحمد عندما سأل يحيى القطان :  يعني،)ما هو بيان ما وقع فيه من الشبهةوما ذكره عن يحيى إن(

 وأنه ، في الحديث وتضعيف الحديثنطعهل اإلمام أحمد يقصد بذلك ال اختلف في ذلك عن هذا الحديث فأبى
 أو أن مقصود اإلمام أحمد بيان ما ،لقطاناال يمنع من صيام يوم السبت بذكر هذا الذي جرى بينه وبين يحيى 
 وال يقصد أنه ال بأس بصيام يوم السبت ،وقع فيه من الشبهة فقط من جهة ثبوت الحديث وال يقصد تضعيفه

 لم يقبل أن يدون عنه الفقه وكان ينهاهم عن الكتابة، فكانوا -رحمه اهللا-حمد اإلمام أعلى أي حال كان؛ ألن 
يسلطون عليها أيضاً  وهذه الروايات ، متعددة جداً، وتجد هذه الرواياتهيكتبون هذه الروايات المنقولة عن

، وهذه اإلمام أحمدهذا وجه عن  أو هذا رواية عن اإلمام أحمد، :ويقالأنواع االستدالل ويخرجون عليها، 
 ذكر أشياء من هذا وبين المراد بها -رحمه اهللا-والعالمة ابن بدران العبارات لها ِدالالت محددة معروفة، 

المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد، فالمقصود أنهم يقيسون على قوله ويسلطون عليه أنواع االستدالل في كتابه 

                                 
صلى اهللا عليه -، ومسلم، كتاب الصيام، باب صيام النبي )١٨٦٨(رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم شعبان، برقم  -  ١

 ).١١٥٦( في غير رمضان، برقم - وسلم

صلى اهللا عليه -، ومسلم، كتاب الصيام، باب صيام النبي )١٨٦٩(رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم شعبان، برقم  -  ٢
 ).٧٨٢( في غير رمضان، برقم - وسلم

، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم )١٨٧٨(، برقم -عليه السالم-رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم داود  - ٣
 ).١١٥٩(الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم، برقم 

 ).١١٦٣(رواه مسلم، كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، برقم  - ٤
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 وما إلى ذلك، ، ولزوم، وتنبيه، وإيماء، وإشارة،لة من نص وأنواع الِدال،مخالفةالموافقة والمن مفهوم 
 وهذا الكالم معروف في المذاهب بالنسبة لمن يسمونه بالمجتهد ،يتعاملون مع النص كما يتعاملون مع الحديث

 أنه ينظر في الروايات والنصوص المنقولة عن إمام المذهب :يعنيوالمجتهد في المذهب في المذهب، 
 : وما أشبه ذلك، والمجتهد المطلق هو الذي ينظر في األدلة،يخرج عليها ويقيس عليها و،ويستنبط منها

  .الكتاب والسنة وأقوال الصحابة
بعضهم فهم من كالم اإلمام أحمد أنه ال يقصد أن صوم يوم السبت ال إشكال فيه وأنه أمر سائغ كغيره من ف

  .األيام حينما ذكر ما وقع بينه وبين يحيى القطان
 وحملوه على  لجودة إسناده، وذلك موجب للعمل به، عمالً بهذا الحديثبالصومؤالء يكرهون إفراده وه(

  .) وشهر رجب،اإلفراد كيوم الجمعة
هذه المسألة ، و أو ال يتحر على األقل، وال يفرد صيام رجب، ال يفرد يوم الجمعة:يعني )كيوم الجمعة( :قوله

 وال كراهة ،ليست من المسائل التي تكون محالً لإلنكار، من رأى أن صيام يوم السبت سائغ ال إشكال فيه
 أو أن ، ومن رأى أن المقصود التحري،له وجهرأى أن ذلك يكره وال يحرم فهذا فهذا له وجه، ومن 

  .المقصود اإلفراد فهذا له وجه
ه المسائل التي تتقابل فيها األدلة هذا التقابل أو يخفى مأخذها فإنها تصير من فالمقصود أن اإلنسان في مثل هذ

 وإنما يبقى فيها المذاكرة والمدارسة، ، ال إنكار في مسائل االجتهاد: فيها وهي التي يقولون،مسائل االجتهاد
االجتهادية التي ورد ال إنكار في مسائل الخالف، فليس كل خالف يعتبر، هذا مثال على المسائل : ال يقالو

مقصود به، هل المقصود ال  أو،دليل من جهة التصحيح والتضعيف ولكن العلماء يتكلمون في هذا ال،فيها دليل
  .أو النسخ؟التحري؟ 

 حدثتني جدتي نا موسى بن وردان عن عبيد األعرج حدث:حمد في المسند من حديث ابن لهيعةوقد روى أ(
: فقالى د يوم السبت وهو يتغ-صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  أنها دخلت على:-يعني الصماء-
كلي فإن صيام يوم ((: ال، قال:  فقالت،))أصمت أمس؟((:  فقال لها،إني صائمة: ، فقالت))يدتعالي تغ((

  .) لكن يدل عليه سائر األحاديثوهذا وإن كان إسناده ضعيفاً، ))السبت ال لك وال عليك
ال لك ((، فيكون صوم السبت بهذا االعتبار غير مستحب وال ممنوعالحديث لو صح وهذا الحديث ضعيف، 

  .))وال عليك
 ال تقصدوا صومه بعينه إال في الفرض، فإن الرجل :أي ))ال تصوموا يوم السبت((: وعلى هذا فيكون قوله(

 يوم  ولم يبق من الشهر إال كمن أسلم يجب عليه إال صوم يوم السبتيقصد صومه بعينه، بحيث لو لم
 . فإنه يصومه وحدهالسبت

 فإنه يكره، وال تزول الكراهة إال يكره، بخالف قصده بعينه في النفلفقصده بعينه في الفرض ال وأيضاً 
 ال المقارنة بينه وبين  مجرد كونه فرضاً عادة، فالمزيل للكراهة في الفرضبضم غيره إليه أو موافقته

  . أو موافقته عادة ونحو ذلك غيره إليه وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم،غيره
  .)االستثناء أخرج بعض صور الرخصة، وُأخرج الباقي بالدليل: وقد يقال
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 ألن التخصيص قد ، فهنا النهي خرج منه الفرض بالنص باالستثناء))إال فيما اُفترض عليكم(( :يعني االستثناء
ستثناء مخصص متصل وقد يكون بشيء من يكون باالستثناء وقد يكون بغيره من المخصصات المنفصلة، ا

  .المخصصات المنفصلة
بأنه يوم تُمِسك فيه اليهود ويخصونه باإلمساك، : فعللها ابن عقيل: ثم اختلف هؤالء في تعليل الكراهة(

  ).وهو ترك العمل فيه، والصائم في مظنة ترك العمل
 ولكنهم يمسكون عن العمل، فالصيام ، يمسكون عن الطعام والشراب:، يعني يوم السبت يصومونال  اليهود

  :يقولونوهو اإلمساك كما في اللغة، 
  اللجماتحت العجاج وأخرى تعلك *** خيل صيام وخيل غير صائمة 

 يعني تجري، "غير صائمة": وغير الصائمة في قول الشاعر ممسكة عن الجري، :ذه الخيل صيام يعنيفه
 }ِإنِّي نَذَرتُ ِللرحمِن صوما{ :لطعام والشراب أو عن الكالمهو اإلمساك سواء عن المشي أو عن االصيام ف
 عن الطعام والشراب يكون قد وقع له ، فالذي يمسك}ِإنِسيافَلَن ُأكَلِّم الْيوم { ، عن الكالم:يعني] ٢٦:سورة مريم[

  .نوع إمساك فضاهاهم بذلك، هذا المقصود من الكالم
ولماذا قال هذا؟  ، ال أن هذا هو القول الراجح، وجه القول،المقصود توضيح المرادفحينما نوجه هذه األشياء و

  .فقط
 وعلله طائفة من األصحاب أنه يوم عيد ألهل ،فيصير صومه تشبهاً بهم، وهذه العلة منتفية في األحد(

  ).الكتاب يعظمونه
 : ال يمسكون عن العمل، يعنيم لكنه،النصارى يعظمون يوم األحدف يوم األحد،  فيمنتفيةترك العمل علة 

اليهود يحرم عليهم العمل في يوم السبت، أما النصارى فال يحرم العمل عليهم يوم األحد لكنهم جعلوه عيداً 
أمسك عن الطعام الذي اليهود يمسكون، فألن  ؛لهم، فعلى هذا االعتبار يكون النهي عن صيام يوم السبت

  .في صيام يوم األحدذلك كون ال يووالشراب قد وقع منه نوع إمساك، 
 فقال فكذلك يوم األحد ، وهو أن هذا الصوم ينبئ عن تعظيم لهذا اليوم:ومن نظر إلى القضية من ملحظ آخر

يكون معظماً بالصيام، :  وكذلك يوم النيروز والِمهرجان ورأس السنة وما أشبه هذا، فقال،هو يوم النصارى
هؤالء يفرحون في عيدهم ويتوسعون فيه بألوان  نظر إلى أنباعتبار أن الصوم فيه نوع تعظيم، ومن 

 ،نمسك في هذا اليوم مخالفة لهم:  فنظر إلى أن الصوم خالف ذلك، فقال،المطاعم والمشارب وما أشبه ذلك
 وإنما إن شاء صام وإن شاء أفطر من غير نظر إلى حال ، وال يتقصد فطره،واألحسن أنه ال يتقصد صيامه

  .مهؤالء في أعياده
ا عظمه أهل  فكره ذلك كما كره إفراد عاشوراء بالتعظيم لم،فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيماً له(

فإنه يوم عيد النصارى،  وهذا التعليل يعارض بيوم األحد،ا عظمه المشركونالكتاب، وإفراد رجب أيضاً لم 
  .))) غد للنصارى وبعد،اليوم لنا، وغداً لليهود((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-فإنه 

 إذا أفطره فهو موافق لهم :م، واآلخرون يقولونفإذا صامه فهو معظِّ أن يوم األحد يوم عيد لهم االعتراض هو
 وليلة األحد ليلة للسهر ، يوم األحد يوم للخمورعندهم أن البالد النصرانية :في توسعهم في أيام عيدهم، يعني
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 .، واهللا أعلمصد الفطر الصوم وال يتقال يتقصدف ،الفجوروأنواع 
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