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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٦٦(اقتضاء الصراط المستقيم 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  . وعلى آله وصحبه أجمعين،على نبينا محمد وصلى اهللا وسلم وبارك ،الحمد هللا رب العالمين

  :- تعالىرحمه اهللا-قال اإلمام شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 أن: وذلك ،آخر موضع في المؤثرة ،موضع في المنصوصة لةالع باب من فمسألتنا األقسام هذه ثبتت فإذا(

 وجه على يكن لم إذا ذلك وأباح بصيام، أو بصالة أوقات تخصيص عن نهى -صلى اهللا عليه وسلم- النبي
صلى اهللا عليه - النبي عن -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي عن صحيحه في مسلم فروى ،التخصيص

 إال األيام بين من بصيام الجمعة يوم تخصوا وال الليالي، بين من بقيام لجمعةا ليلة تخصوا ال((: قال -وسلم
  .))١())أحدكم يصومه صوم في يكون أن

ممنوع هذا التخصيص والبدعة،  بعض األوقات بالعبادة من غير دليل ذلك يكون من قبيل مسألة تخصيص
جاءت منصوصة ببعض ا المنع علة هذو ،علة هذا التخصيص؛ ألن الشارع لم يخصص ذلك، فهذه شرعاً

 إلى آخره، فهذا ))ال تخصوا ليلة الجمعة بقيام((:  مثالً، أو))ال يصومن أحدكم يوم الجمعة((: األدلة كقوله هنا
  . معينة لم يخصصها الشارع بهعن تخصيص هذا الوقت بعبادةنهي صريح ومن قبيل النص، 

ذلك إنما خصصت : هذا اإلنسان يقال له، )خر المؤثرة في موضع آ،في موضع(: الثاني الذي ذكره هنا
قام في نفسك  من دليل، فإن هذا التخصيص مرتبط باعتقاد معين لهالوقت بهذه العبادة لمعنى، وهذا البد 

 فإذا الخمر،إذا وجد اإلسكار وجد : ، كما في العلة المؤثرة مثل والشارع يعتبر هذه األمور،فخصصته به
 قولي ؟هذا التخصيصأين فعل فولم تُموجب والمقتضي بفعل هذه العبادة فيه والوجدت المزية لهذا الوقت 

  .فيرد عليه بهذين الطريقين أو نحو هذا؟ أو ليلة النصف من شعبان خص بالقيام،ليلة الجمعة تُ: مثالً
 ال((: يقول -صلى اهللا عليه وسلم- النبي سمعت: قال -رضي اهللا عنه- هريرة أبي عن الصحيحين وفي(

  .البخاري لفظ وهذا )٢())بعده أو قبله يوماً إال ،الجمعة يوم أحدكم نيصوم
 عليها دخل -صلى اهللا عليه وسلم- النبي أن: -ارضي اهللا عنه- الحارث بنت جويرية عن البخاري وروى

 ،ال: قالت ))غداً؟ تصومي أن أتريدين((: قال ،ال: قالت ،))أمس؟ أصمت((: فقال صائمة وهي الجمعة يوم
  .))٣())فأفطري((: قال

                                     

 ).١١٤٤(، برقم مسلم، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداًرواه  - ١

، ومسلم، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة )١٨٨٤(رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، برقم  -  ٢
 ).١١٤٤(منفرداً، برقم 

 ).١٨٨٥(رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، برقم  - ٣
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 يطوف وهو -رضي اهللا عنهما- اهللا عبد بن جابر سألت: قال جعفر بن عباد بن محمد عن الصحيحين وفي
 وهذا )٤("البيت هذا ورب نعم: قال الجمعة؟ يوم صيام عن -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أنهى": بالبيت

  .مسلم لفظ
 الجمعة يوم تصوموا ال((: قال - اهللا عليه وسلمصلى- النبي أن -مارضي اهللا عنه- عباس ابن وعن
  .أحمد اإلمام رواه )٥())وحده
 -صلى اهللا عليه وسلم- النبي عن ،-رضي اهللا عنه- هريرة أبي عن الصحيحين في أخرجاه ما هذا ومثل
 ذلك فليصم صومه يصوم كان رجل يكون أن إال ،يومين أو يوم بصوم رمضان أحدكم يتقدمن ال((: قال

  .عادته يصوم :أي ،للبخاري اللفظ )٦())اليوم
  :أقسام ثالثة الصوم باعتبار األيام قسم الشارع أن: الداللة فوجه
 عن نهى وقسم، وعاشوراء عرفة كيوم استحباباً وإما كرمضان إيجاباً إما بالصيام تخصيصه شرع قسم

  .)عبانش وسرر الجمعة كيوم تخصيصه عن نهي إنما وقسم، العيدين كيوم مطلقاً صومه
  .آخر شعبانال يصوم :  بمعنى))ال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين((: حديث: يعني

 أو التخصيص الصائم قصد سواء ذلك، عن نهي بالفعل خصص فإذا يكره، لم غيره مع صيم لو النوع فهذا(
  .)يعتقده لم أو الرجحان اعتقد وسواء يقصده، لم

ال تخصص هذا اليوم :  أو هذا اليوم أنه راجح على غيره، نقول،اماأليسواء اعتقد أفضلية صيام هذه 
سواء اعتقد أفضلية أو لم يعتقد -تخصيص ذلك بيوم أو يومين وبالصيام، فهذه األيام التي تكون قبل رمضان 

 أو يسرد ،كالذي يصوم يوماً ويفطر يوماً ، إال إذا كان اإلنسان له عادة في الصوم ال يجوز صومها،-أفضلية
 فهو ، أو لم يقصد،اعتقاد األفضليةه باعتبار د قص،فهذا منهي عنهأو عليه قضاء أو نحو هذا،  ،صوم شعبان

  .منهي عن ذلك
 مطلقاً عنه ينهى أن إما لكان غيره دون التخصيص في موجودة أنها لوال العمل هذا مفسدة أن ومعلوم(

 وإال األوقات، سائر في موجودة ليست المفسدة وتلك وعاشوراء، عرفة كيوم عنه ينهى ال أو العيد، كيوم
 لفظ به أشعر كما له، خصيصة ال ما تخصيص من تنشأ المفسدة أن فظهر ،فائدة بالنهي للتخصيص يكن لم

                                     

، ومسلم، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة )١٨٨٣(رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، برقم  -  ٤
 ).١١٤٣(منفرداً، برقم 

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حسين بن عبد اهللا بن عبيد : ، وقال محققوه)٢٦١٥(رواه أحمد في المسند، برقم  - ٥
 .اهللا

 الصيام، باب ب، ومسلم، كتا)١٨١٥(اه البخاري، كتاب الصوم، باب ال يتقدمن رمضان بصوم يوم وال يومين، برقم رو - ٦
 ).١٠٨٢(ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومين، برقم 
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 أو األمر حكمة على يشتمل قد به المأمور أو عنه يالمنه الفعل نفس فإن ،-صلى اهللا عليه وسلم- الرسول
  .))٧())المشركين خالفوا((: قوله في كما النهي،

كذلك وليس منهياً عنه مطلقاً، فإذا صام يوماً قبله أو بعده فال إشكال، على هذا االعتبار يكون صوم الجمعة 
 الجمعة فإنه  عرفة يوميومكذلك لو أنه وافق ومن كان يصوم يوماً أو يفطر يوماً فوافق ذلك الجمعة صامه، 

 اا يوممقبلهلو أنه صام ا ومصومه  فإن العيدين يحرم،دين ألنه ليس بمنهي عنه بإطالق كالعي؛يصومه
 في الشرع اًمعتبر، فإن وافق ذلك معنى  ويفردهيوم الجمعة بالصوم ، لكن ال يخص أو نحو هذااا يومموبعده

  .كصوم يوم عرفة فال إشكال فيه، واهللا أعلم
 كان فإذا ،االختصاص جهة من ناشئ الفساد أن يقتضى صالة أو بصوم لوقت االختصاص عن النهي فلفظ(

 ال ما والزينة والطيب والطهارة والقراءة والذكر والدعاء الصالة من فيه يستحب فاضالً يوماً الجمعة يوم
 في كالصيام ليلته قيام أن ويعتقد غيره، من أفضل صومه أن يتوهم أن مظنة في ذلك كان غيره في يستحب
 دفعاً التخصيص عن -صلى اهللا عليه وسلم- النبي فنهى ،الليالي من غيرها قيام على فضيلة لها نهاره
  .)التخصيص من إال تنشأ ال التي المفسدة لهذه
أنا لم أقصد التخصيص : لو أنه قالوفإنه يمنع من ذلك، لو خصص يوم الجمعة مثالً لزيارة المقابر  لككذو

  .الجازة فال إشكأ لكن ألنه اليوم الوحيد الذي عندي فيه ،ألنه يوم الجمعة
 فنهى الشرع في فيه فضل وال ،للصوم االحتياط من فيه لما فضالً فيه أن يتوهم قد رمضان تلقي وكذلك(

  .لذلك تلقيه عن -صلى اهللا عليه وسلم- النبي
 كان ومتى ،فضيلة فيها العتقادهم المواسم هذه يخصون قد الناس فإن مسألتنا، في موجود المعنى وهذا

 ال إذ التخصيص، عن نهي فيه فضل وال ذلك فضل باعتقاد يقترن قد بصالة أو بصوم الوقت تخصيص
  .)االختصاص اعتقاد عن إال التخصيص ينبعث

 أو ،إلى االبتداعال يداوم على هذا؛ ألن هذه المداومة قد تفضي : نقول ثنيناإلفي مسألة زيارة المقبرة يوم و
قد  لكن المداومة عليه ،هو من جملة القربو ،ثنيناإللم يخصص ذلك بيوم مضاهاة البدعة، ألن الشارع إلى 

 فيه األعمال فيحرص وإنما هو يوم ترفعأن ذلك العمل يشرع في هذا اليوم خاصة، ب تؤدي إلى االعتقاد
  .-واهللا أعلم- ،والمداومة عليها من األعمال الصالحة فيه على االزدياد اإلنسان

 يكون أن فالبد أخصها، فأنا ذلك ومع اعتقادي هذا ،اكغيره الليلة هذه في الصوم أو الصالة إن: قال ومن(
   ).كاذب فهو وإال ذلك، ونحو له اللوم خوف وإما العادة، اتباع وإما غيره، موافقة إما: باعثه

ال و ،قد يكون ال يوجد عنده شيء من هذا أصالًو، ما خص هذا إال ألمر وقع في قلبه من مزية لهذا اليوم
 فعل ذلك مع أناس ،و مجاملةأ ،صام معهمفيصومون فوجدهم في هذه البيئة شأ  هو ن،يفقه في هذه األمور

وإن لم يكن معتقداً ذلك،حكمهف اإلنكار عليه أو نحو هذا، فالواقع أن له اوخ ،جد معهمو .  
                                     

، ومسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم )٥٥٥٣(رواه البخاري، كتاب الطب، باب تقليم األظفار، برقم  - ٧
)٢٥٩.( 
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 وذلك ديني، غير آخر باعثاً أو ،الفاسد االعتقاد ذلك يكون أن من قط يخلو ال العمل هذا إلى فالداعي(
 في يذكروا لم األئمة وسائر وأصحابه -صلى اهللا عليه وسلم- النبي أن يقيناً علمنا قد فإنا ،ضالل قاداالعت
 الحديث وأن ،واحداً حرفاً بخصوصها قيامها وفضل بخصوصه صومه فضل في وال والليلة اليوم هذا فضل

 يكون أن -هذه والحال- يجوز وال الرابعة، المائة بعد اإلسالم في حدثت إنما وأنها موضوع، فيها المأثور
 سائر وال التابعون وال أصحابه وال -صلى اهللا عليه وسلم- النبي يعلمه لم إن الفضل ذلك ألن ؛فضل لها

 -صلى اهللا عليه وسلم- النبي يعلمه لم ما اهللا إلى يقرب الذي الدين من نحن نعلم أن امتنع األئمة
 وتعليم الصالح، العمل على دواعيهم توفر مع- امتنع علموه وإن، األئمة وسائر والتابعون والصحابة

  .)منهم واحد إليه يسارع وال الفضل بهذا أحداً يعلموا ال أن -لهم والنصيحة الخلق،
صلى اهللا -هل علمه النبي هذا العمل الذي عملته : يخص وقتاً من األوقات بعبادة لم يأذن بها اهللالذي يقال ل

فلم يعلم به الناس وهو : قيل لهعلمه، :  فإذا قال؟-رضوان اهللا عليهم-؟ وهل علمه الصحابة -عليه وسلم
ما علمه، :  تلك الساعة، فإذا قال أو لم يصلِّ،، ثم هو لم يقم ذلك اليوم؟مر بالبالغ، وُأأنصح ما يكون لألمة

  .؟-صلى اهللا عليه وسلم-كيف علمته أنت وخفي على رسول اهللا : يقال
 ببعض القرون وخير، -صلى اهللا عليه وسلم- الرسول علم لعدم مستلزماً ىالمدع الفضل هذا كان فإذا(

 من واحد وكل يتركوه، وال يكتموه ال أن وعاداتهم شريعتهم تقتضي ما وتركهم لكتمانهم أو اهللا دين
الشرع مع بالعادة وإما بالشرع إما- منتٍف نالالزمي- المدعى الفضل وهو الملزوم انتفاء لمع(.  
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