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  :أما بعد،  والسالم على رسول اهللا، والصالةاحلمد هللا
: هر رمضان، وفرضه عليها بقوله سبحانه صيام شفقد شرع اهللا تعاىل ألّمة حممد 

 َْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونََيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ كُِتَب َعلَْيكُُم الصَِّياُم كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن ق 
 ....  سورة البقرة من ) ١٨٥_١٨٣(إىل آخر اآليات.  

 إشارة إىل فضيلة الصيام مطلقًا؛ لكونه من  لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ : ويف قوله سبحانه
  .دواعي حتقيق التقوى 

وأوضحت ذلك السُّنَّة اليت ورد فيها الترغيب يف صوم كثري من أيام السََّنِة؛ كصيام 
ستة أيام من شوال، ويوم عرفة، وشهر حمرم، والتاسع والعاشر من حمرم ملن مل يصم الشهر 

يام يوم وإفطار يوم، وصيام ثالثة أيام من كل شهر، أمجعه، وصيام شعبان أو أكثره، وص
  .وغري ذلك مما ستأيت اإلشارة إليه 

 ال (( : أنه قالمع احلديث املروي عن النيب _ ظاهًرا _وتعارضت هذه السنن 
تصوموا يوم السبت إال فيما اُفتِرَض عليكم، وإن مل جيد أحدكم إال ِلَحاَء ِعَنَبٍة، أو عود 

   .   )١())شجرة؛ فليمضغه 
وتباينت أقوال العلماء يف قبول هذا احلديث أو رّده، كما تباينت أقوال الذين قبلوه يف 

 إذا )٢(التوفيق بينه وبني األحاديث الواردة يف فضل صيام األيام اليت سبق ذكر بعضها
  .وافقت يوم السبت 

 ألنا ال نعلم ومل يكن هذا احلديث يف السابق يثري جدالً بني املسلمني علماء وعاّمة؛
أحًدا من أهل العلم قال بظاهره؛ فأطلق القول بتحرمي صيام يوم السبت وإن وافق صياًما 

  .يعتاده املسلم، أو مل يفرده، بل صام يوًما قبله، أو يوًما بعده 
إىل أن جاء العالّمة الشيخ ناصر الدين األلباين رمحه اهللا، فأطلق القول بتحرمي صومه 

أنه أوجب على من صام : مل يستثن من ذلك إال صورة واحدة، وهييف غري الفريضة، و
                                                 

  . سيأيت خترجيه والكالم عليه )١(
  .سيأيت ذكرها بالتفصيل، مع خترجيها ) 2(



 ٤

يوم اجلمعة مبفرده أن يصوم معه يوم السبت إن كان جاهالً باحلكم، أما إن كان عاملًا به 
  .فال جيوز له ذلك؛ كما سيأيت 

وقد أحدث قوله هذا إشكاالً بسبب قوة عبارة الشيخ وعرضه، ومكانته احلديثّية 
  .أحد، وكثرة املتأثرين به وبفقهه اليت يعرفها كل 

وقرر الشيخ رأيه هذا يف كثري من املناسبات، كتابة وصوًتا، وانتصر له وناظر، 
وعارضه آخرون، وانتصر له مثلهم، ووقفت على رسالتني فيهما االنتصار لرأي الشيخ 

  : لبعض كبار تالميذه
  .مد إبراهيم شقرة للشيخ حم"  السبت يف النافلةحكم صيام يوم": بعنوان :األوىل
للشيخ علي " زهر الروض يف حكم صيام يوم السبت يف غري الفرض: "بعنوان: الثانية

أنه جعل االختالف : ، ويؤخذ عليه فيهاحسن عبد احلميد، وهي أكثر بسطًا من سابقتها
 ورد احلديث عن أربعة من الصحابة، ثالثة منهم «: )١(يف احلديث طرقًا يتقّوى هبا، فقال

   .   ُبْسر بنت الصَّمَّاء: وأخته_ ٢     .عبد اهللا بن بسر _ ١: بيٍت واحد، وهمأهل 
أبو : ، والصحايب الرابع الذي روى احلديث هو... بسر بن أيب بسر املازين : وأبومها_ ٣

، وليست هذه طرقًا، وإمنا هي اختالف ُيَعلّ به احلديث، » أمامة، وامسه ُصَدّي بن عجالن
   .بعض األئمة باالضطراب كما سيأيت ولذا حكم عليه 

  : اثنني منهم فقد وقفت على :   الذين كتبوا يف معارضة رأي الشيخوأما
القول الثَّْبت يف صوم : "بعنوان خمتصرة حممد بن محد النجدي ، يف رسالة  : أحدمها
املؤلِّف خلص فيها صفحة من احلجم الصغري ، ) ٤٨(يف هذه الرسالة ، تقع  "يوم السبت

علَّة النهي التعظيم ، فإن رجَّح أن إىل صحة حديث النهي عن صوم يوم السبت ، ولكن 
  .صامه مع يوم قبله أو بعده ، أو وافق صياًما يصومه ، فال يدخل يف النهي 

ِئ الَْبْخت َوْهُم َسيِّ: "حسن بن علي السقاف ، يف رسالة خمتصرة أيًضا بعنوان  : الثاين
، تقع هذه "  ، أو القول الثبت يف بيان ِحلِّ صيام يوم السبتالذي َحرََّم صيام السبت

وواضح من عنواهنا أنه يذهب إىل جواز صوم صفحة من احلجم الكبري ، ) ٢٠(الرسالة يف 

                                                 
  ) .١٦ص ()١(



 ٥

غري أهنا رسالة مليئة بالسب والشتم والتعيري للشيخ األلباين رمحه اهللا ومن يوم السبت ، 
     .علميَّة واللغويَّةكان على طريقته ، فضالً عن األخطاء ال

تني مل أقف ذكر الشيخ علي حسن عبد احلميد يف رسالته آنفة الذكر رسالقد و
  :، ومها  عليهما

، ليحىي إمساعيل "القول الثبت يف حكم صوم يوم السبت: " رسالة بعنوان:األوىل
 خلط فيها خلطًا كبًريا بني أهل الظاهر وأهل احلديث، «:  ، ووصفها بقوله  عيد
، وذكر أهنا »، واّدعى فيها دعاوى غري علمّية وال سديدة  طرب يف نقل األقوالواض

  .  ، وال التاريخ  ، ومل يذكر العدد األردنية" الشريعة"نشرت يف جملّة 
بقلم عبد اهللا بن " التحقيق الثبت ملا ورد يف صيام يوم السبت: " رسالة بعنوان:الثانية

  . حنو ثالثني صفحة عبد الرمحن رمزي، وقال إهنا تقع يف
  .ا م ، فلم أظفر هبتنيالرسالهاتني وقد بذلت جهدي يف طلب 

، )١("فتح الباري"وللحافظ ابن حجر مؤلّف يف هذا الباب مل يصل إلينا، ذكره يف 
 فزادت على ،أهل الكتاب وقد مجعت املسائل اليت وردت األحاديث فيها مبخالفة «: فقال

   .»  القول الثبت يف الصوم يوم السبت:هُتْيمَّتايب الذي َس وقد أودعتها ك،االثالثني حكًم
وقد جهدت يف مجع ما ظفرت به من أدلّة يف هذه املسألة، واملهم من أقوال أهل 

  .العلم، وأرجو أن أكون قد ُوفّقت يف الوصول إىل احلق الذي أنشده 
ية ، واكتفيت علًما بأين مل أترجم إال للراوي الذي يتوقَّف عليه احلكم على الروا

ال تقليًدا له ، ولكن بعد النظر يف حبكم احلافظ ابن حجر ألين رأيت حكمه مناسًبا ، 
   .لفعلتتعقَُّبه ولو كان املقام يستدعي أقوال األئمة ، 

  :وقد قسمت هذا البحث بعد هذه املقدمة إىل مخسة أبواب، مث الفهارس
   . ختريج حديث النهي عن صوم يوم السبت :الباب األول
  .احلكم على حديث النهي عن صوم يوم السبت : الباب الثاين
، وفيه النهي عن صوم يوم السبتديث حل األحاديث املعارضة :الباب الثالث

  : فصالن
                                                 

)1 ()٣٦٣_١٠/٣٦٢. ( 



 ٦

 إباحة صوم السبت يف غري يف ذكر األحاديث اليت تدل مبنطوقها على: الفصل األول
  .الفريضة 

 إباحة صوم السبت يف غري ها علىموفهيف ذكر األحاديث اليت تدل مب: الثاينالفصل 
  .الفريضة 

   .أقوال العلماء يف حكم صوم يوم السبتيف ذكر : الباب الرابع
   .يف حكم صوم يوم السبتالقول الراجح من أقوال أهل العلم : الباب اخلامس

  : الفهارس
  .ـ فهرس املراجع ١
  .ـ فهرس األحاديث واآلثار ٢
  .ـ فهرس املوضوعات ٣

 بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يصلح نياتنا وذرياتنا، وصلى اهللا وسلم على أسأل اهللا
  .نبينا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم 

                                        
  سعد بن عبد اهللا بن عبد العزيز آل محيِّد/   كتبه                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧

  ج حديث النهي عن صوم يوم السبت ختري:الباب األول
  

؛ حدثنا - من أهل َجَبلَةَ -طريق يزيد بن قَُبْيس من )١(أبو داودهذا احلديث أخرج 
اهللا بن ُبْسر  ، عن ثَْور بن يزيد، عن خالد بن َمْعدان، عن عبد- يعين ابن مسلم-الوليد

 السبت إال فيما اُفتِرَض  ال تصوموا يوم((: ل قاأن النيب : السُّلَمي، عن أخته الصََّمَّاء
 .  ))ه عليكم، وإن مل جيد أحدكم إال ِلَحاَء ِعَنَبٍة، أو عود شجرة؛ فليمضغ

، والفضل بن )٣(، وقّرة بن عبد الرمحن)٢(أصبغ بن زيد: وتابع الوليد بن مسلم
  . ، فرووه عن ثور بن يزيد كرواية الوليد )٥(، وأبو عاصم الّضّحاك بن خملد)٤(موسى

، عن ثَْور بن يزيد، )٨( واألوزاعي)٧( وعبد امللك بن الصَّبَّاح)٦(يان بن حبيبورواه سف
، »  عن عبد اهللا بن ُبْسر، عن أخته« :به كرواية الوليد السابقة ومن وافقه، إال أهنم قالوا

  . مل يسّموا أخت عبد اهللا بن ُبْسر و
  .ايته، ومل خيالف وهذا اختالف غري مؤثِّر؛ ألن من مل ُيَسّمها إمنا قّصر يف رو

                                                 
" املعجم الكبري"، والطرباين يف ) ٣٤١١" (اآلحاد واملثاين"وأخرجه ابن أيب عاصم يف ) . ٢٤٢١" (سننه"يف ) ١(
، مجيعهم من طريق ) ١/٤٣٥" (املستدرك"، واحلاكم يف ) ٤٣٤" (مسند الشاميني"، و) ٨١٨ رقم ٢٤/٣٢٥(

  .الوليد بن مسلم ، به 
  ) .٨٢٠ رقم٢٤/٣٢٥" (املعجم الكبري"، والطرباين يف )٢٧٦٢" (السنن الكربى"ئي يف  أخرج روايته النسا)٢(
  ) .٨١٩( أخرج روايته الطرباين يف املوضع السابق برقم )٣(
  ) .٨٢١( أخرج روايته الطرباين يف املوضع السابق برقم )٤(
، وابن خزمية يف )١٧٩٠" (سننه"، والدارمي يف )٢٧٠٧٥ رقم٦/٣٦٨" (املسند" أخرج روايته اإلمام أمحد يف )٥(
، والبيهقي )٨١٨(، والطرباين يف املوضع السابق )٨٠/ ٢" (شرح معاين اآلثار"، والطحاوي يف )٢١٦٣"(صحيحه"

    . ، ومل يسّمها » عن عبد اهللا بن ُبْسر ، عن أخته «: ، إال أن اإلمام أمحد قال يف روايته)٤/٣٠٢" (سننه"يف 
، )٢٧٦٣" (الكربى"، والنسائي يف )٧٤٤" (جامعه"، والترمذي يف )٢٤٢١" (سننه"يف  أخرج روايته أبو داود )٦(

  ) .١٧٢٦" (سننه"وابن ماجه يف 
رواية سفيان بن حبيب هذه مقرونة برواية الفضل بن موسى السابقة، ) ٨٢١" (الكبري"وأخرج الطرباين يف 

  . ل رواية سفيان على رواية الفضل ، فلعله مح"الصَّمََّاء :" وفيها تسمية أخت عبداهللا بن ُبْسر 
  ) .٢٧٦٤" (الكربى" أخرج روايته النسائي يف )٧(
من طريق عباد بن الوليد املؤّدب، عن هبلول بن املؤّرق  ) الروض البسام/٥٩٢" (فوائده" أخرج روايته متام يف )٨(

    .الشامي، عن األوزاعي 



 ٨

 عن عّمته « :إال أنه قال فيه، ، فذكره...حدثنا ثَْور : فقال ؛ )١(قيَّة بن الوليد بورواه
   .» الصَّمَّاء

 عن « :، عن ثور بن يزيد، به، غري أنه قال)٢(عبد اهللا بن يزيد املقرئأبو بكر ورواه 
  . »  عن أخته« بدل »أّمه 

 بن يزيد، عن خالد بن َمْعدان، عن عبد اهللا بن ، عن ثَْور)٣( عيسى بن يونسورواه
  .اهللا بن ُبْسر  ، فذكره هكذا على أنه من مسند عبد ... قال رسول اهللا : قالُبْسر؛ 

، )٥( لكن عتبة هذا متروك احلديث،)٤(عتبة بن السَّكَن: وتابع عيسى على هذه الرواية
 .فال يعتّد بروايته 

  .ر بن يزيد فقط وهذا االختالف كله يف رواية ثَْو
رواية من : ويتضح لنا بعد النظر يف هذا االختالف أن الصواب يف رواية ثور بن يزيد

، رواه عنه، عن خالد بن معدان، عن عبد اهللا بن بسر، عن أخته الّصّماء، عن النيب 
فروايتهم أرجح من رواية من عدًدا،  هم أكثرو رواية الوليد بن مسلم ومن وافقه؛ وهي

وتؤّيدها رواية الذين رووه كذلك، غري أهنم مل يسّموا أخته، وإن كانوا ثقات، خالفهم 
    .وهذا ما رّجحه الدارقطين كما سيأيت

فإهنا شاذّة؛ ملخالفة : وأما روايات بقّية بن الوليد وعبد اهللا بن يزيد وعيسى بن يونس
ة بن السكن؛ ألنه كلٍّ منهم جلميع الرواة عن ثور، وال تتقّوى رواية عيسى مبتابعة عتب

   .متروك كما سبق
، داود بن عبيد اهللا: ة هذا احلديث عن خالد بن َمْعدان يف روايوشارك ثور بن يزيد 

 .، لكنهم خالفوه وفضيل بن فضالة، وعامر بن َجِشيب

                                                 
    ) .٢٧٦٥(برقم " الكربى" أخرج روايته النسائي يف )١(
  ) .الروض البسام/ ٥٩١" (فوائده"، ومتام يف )٣٤١٣" (اآلحاد واملثاين"أخرج روايته ابن أيب عاصم يف ) ٢(
، )١٧٢٦(، وابن ماجه )٢٧٦١" (الكربى"، والنسائي يف )٥٠٨" (مسنده"أخرج روايته عبد بن محيد يف ) ٣(

  ) .٣٩٨" (الناسخ واملنسوخ"وابن شاهني يف 
  ) .الروض البسام / ٥٩٣" (الفوائد"يف أخرج روايته َتمَّام ) ٤(
  ) .٥٥٦٢" (لسان امليزان "كما يف ) ٥(



 ٩

، عن أخته اهللا بن ُبْسر عن خالد بن َمْعدان، عن عبد )١(فرواه :أَما داود بن عبيد اهللا
   .، به ، عن نيب اهللا  عاثشةالصَّمَّاء، عن

   .)٢(جمهول: وداود بن عبيد اهللا
، وعن الزبيدي رواه )٣( حممد بن الوليد الزَُّبْيدي فريويه عنه:وأما عامر بن َجِشيب

  :بقية بن الوليد وحيىي بن محزة وإمساعيل بن عياش على اختالف بينهم
   حدثنا بقّيـة؛ :، فقال)٤(ن عثمانعمرو بفرواه عنه :  فاخُتِلف عليه: أما بقية بن الوليد

حدثين لقمان بن عامر، عن عامر بن َجشيب، عن خالد بن َمْعدان،            : حدثين الزَُّبْيدي؛ قال  : قال
، فذكره هكذا جبعله من مسند عبـد اهللا بـن           ... قال   أن رسول اهللا    : عن عبد اهللا بن ُبْسر    

  . ُبْسر
 : أبو حفـص احلمـصي     ، موالهم ، القرشي  بن سعيد بن كثري بن دينار      عمرو بن عثمان       و
   .)٥(صدوق

 عن عبداهللا « :، وقال، فأسقط منه عامر بن َجشيبعن بقيَّة، )٦(ورواه سعيد بن عمرو
   .» ، عن النيب ، عن خالته الصَّمَّاءبن ُبْسرا

   .)٧(ان احلمصي صدوق أبو عثم،كوينسعيد بن عمرو  بن سعيد بن أيب صفوان السَّو
  :، عن بقّية، واخُتِلف على يزيدعبد ربه اجلرجسييزيد بن ورواه 

 عن ، حدثنا بقية: قال؛حدثنا يزيد بن عبد ربه: فقال، )٨(فرواه عمران بن بكار
، فذكره ... ، رس عن عبد اهللا بن ب، عن خالد بن معدان، عن عامر بن جشيب،الزبيدي

  .مر أسقط من سنده لقمان بن عاو هكذا جبعله من مسند عبد اهللا بن بسر،
                                                 

  ) .٢٧٧١" (الكربى"أخرج روايته النسائي يف ) ١(
  ) .١٧٩٩" (التقريب" كما يف )٢(
 وللزبيدي فيه إسناد آخر سيأيت ذكره يف رواية فضيل بن فضالة، عن خالد بن معدان، وقد يكون من )٣(

  .االختالف عليه 
  ) .٢٧٦٦" (الكربى"أخرج روايته النسائي يف ) ٤(
  ) .٥٠٧٣" (التقريب" كما يف )٥(
  ) .٢٧٦٩(أخرج روايته النسائي أيًضا ) ٦(
  ) .٢٣٦٩" (التقريب" كما يف )٧(
  ) .٢٧٧٠(أخرج روايته النسائي أيًضا ) ٨(



 ١٠

جبيمني _ سي ُجْرن اجلُ أبو الفضل احلمصي املؤذِّ،ديْيَب الزُّيزيد بن عبد ربهو
   .)١(ثقة: _ مث مهملة ،مضمومتني بينهما راء ساكنة

 :ناحلمصي املؤذِّ، _دة وراء ثقيلة مبوّح_ اد العي الّربعمران بن بكار  بن راشد الكَو
   .)٢(ثقة

  . كرواية عمرو بن عثمان السابقة عن بقّية ورواه خري بن عرفة عن يزيد بن عبد ربه
   .» احملدث الصدوق «: )٣(قال عنه الذهيب: أبو طاهر املصريخري بن عرفة و

وهذا االختالف قد يكون بسبب قرن الروايات؛ فإن الطرباين هو الذي رواه عن خري 
  : )٤(بن عرفة، وقرن معه رواية حيىي بن محزة، فقالا

    .ح . عن الزبيدي ، عن أبيه، حدثين أيب؛ زةحدثنا أمحد بن حيىي بن مح
عن ، ثنا بقية بن الوليد؛ ثنا يزيد بن عبد ربه اجلرجسي؛ وحدثنا خري بن عرفة

عن عبد اهللا بن ، عن خالد بن معدان، عن عامر بن جشيب، عن لقمان بن عامر، الزبيدي
  .، فذكره ...  قال أن رسول اهللا : بسر

، وهو ممن أكثر هو أمحد بن حممد بن حيىي بن محزةاألول وشيخ الطرباين يف اإلسناد 
، وقد ُتكُلِّم فيه بسبب روايته عن ه الطرباين، لكنه نسب إىل جّده هنا، أو سقط اسم أبيهعن

   .)٥(ما قيلفيأبيه وهو مل يسمع منه 
 بن منعم،عن عامر بن أن حممد بن مصفّى رواه عن بقّية، عن السَِّرّي )٦(وحكى اِملزِّيُّ

  .السري بن منعم  : جشيب، ومل أجد من أخرج هذه الرواية، ومل أجد راوًيا يقال له
، فهي مضطربة فيما يظهر مما ، عن الزَُّبْيديهذا كله فيما يتعلق برواية بقيَّة بن الوليدو
   .تقّدم

                                                 
  ) .٧٧٤٥" (التقريب" كما يف )١(
  ) .٥١٤٦" (التقريب" كما يف )٢(
  ) .١٣/٤١٣" (الم النبالءسري أع" يف )٣(
  ) .١٨٥٠" (مسند الشاميني"يف ) ٤(
  ) .٨٧١رقم ١/٢٩٥" (لسان امليزان"كما يف ) ٥(
 ) . ٤/٢٩٣" (حتفة األشراف"يف ) 6(



 ١١

ته  عن عّم،رس عن عبد اهللا بن ب، عن خالد بن معدان،ثوروتقدم أن بقية رواه عن 
لكن هذه الرواية ليست من االختالف على بقية، بل هي رواية .    النيب  عن،اءّمالّص

أخرى هلذا احلديث شارك بقية فيها رواة آخرون، وقد رواه عن بقية على الوجهني سعيد 
  .ابن عمرو، وعن سعيد رواه النسائي كما تقدم 

عن للحديث  فتقدم أن الطرباين رواها مقرونة برواية بقية :وأما رواية حيىي بن محزة
عن عبد اهللا بن ، عن خالد بن معدان، عن عامر بن جشيب، عن لقمان بن عامر، الزبيدي
   .  ، عن النيببسر

   .وسندها ضعيف ملا تقّدم عن حال أمحد بن حممد بن حيىي بن محزة 
 عن خالد بن ،عن لقمان بن عامرعن الزَُّبْيدي، فهي  :)١(وأما رواية إمساعيل بن َعيَّاش

بإسقاط عامر بن  به هكذا ، عن النيب ،اءّم عن أخته الّص، عن عبد اهللا بن بسر،معدان
   .َجشيب، وجعله من مسند الصَّمَّاء أخت عبد اهللا بن بسر

ورواية إمساعيل بن عياش هذه هي أرجح الروايات عن الزبيدي؛ لسالمتها من 
  . االختالف، وملوافقتها لرواية ثور بن يزيد اليت رّجحها الدارقطين

وهو _ورواه عن الزبيدي أيًضا عبد اهللا بن سامل وحممد بن حرب، على وجه آخر
  .، مع اختالف بينهما _التايل

  .هذا فيما يتعلق برواية عامر بن جشيب، عن خالد بن معدان 
، عنه، _أيًضا_فهي من رواية حممد بن الوليد الزَُّبْيدي  :وأما رواية فضيل بن فضالة

  .ي فيها كما اخُتلف عليه سابقًا واخُتِلف على الزبيد
؛ أن خالد بن َمْعدان الزَُّبْيدي، عن فضيل بن فضالة، عن )٢(عبداهللا بن ساملفرواه 

هكذا جبعله من مسند ، فذكره ثه؛ أن عبد اهللا بن ُبْسر حدَّثه، أنه مسع أباه ُبْسًرا يقولحدَّ
   . بسر 

   .)٣( رمي بالنصبثقة: وعبد اهللا بن سامل األشعري، أبو يوسف احلمصي
                                                 

   ) .١٥٩١" (مسند الشاميني"، والطرباين يف )٢٧٠٧٧ رقم٦/٣٦٨" (املسند" أخرج روايته اإلمام أمحد يف )١(
، وعلّقها النسائي يف )١٨٧٥" (مسند الشاميني"، و)١١٩١ رقم ٢/٣١" (الكبري " أخرج روايته الطرباين يف)٢(
  )  .٢٧٦٨(برقم " السنن الكربى"
  ) .٣٣٣٥" (التقريب" كما يف )٣(



 ١٢

، عن ، عن فضيل بن فضالة، عن حممد بن الوليد الزَُّبْيـدي)١(حممد بن حربورواه 
هكذا بإسقاط خالد بن معدان، وجعله من مسند اهللا بن ُبْسر، عن خالته الصَّمَّاء ، به عبد 

  .الّصّماء خالة عبد اهللا بن بسر 
   .)٢(ثقة: وحممد بن حرب اخلوالين، احلمصي، األبرش

فمدار احلديث على وسواء كان الراجح رواية عبد اهللا بن سامل، أو حممد بن حرب، 
  .، فاإلسناد ضعيف ألجله )٣(فضيل بن فضالة اهلَْوَزين، الشامي، وهو مقبول

 .اهللا بن ُبْسر   عن عبد،ومجيع ما تقدم ذكره يتعلق برواية خالد بن َمْعدان
وابٌن ،  وحّسان بن نوحىي بن َحسَّان، حي: رواه عن عبد اهللا بن ُبْسر أيًضاوقد
  .،على اختالف بينهم _عنه معاوية بن صاحل من رواية _ اهللا بن بسر مل ُيَسّم لعبد

 ترون :مسعت عبد اهللا بن بسر املازين يقول: قال يف روايته ف: )٤(أما حيىي بن َحسَّان
تصوموا يوم السبت ال  (( : وقال رسول اهللا ، فأنا بايعت هبا رسول اهللا ؟يدي هذه

    .)) ال فيما افترض عليكمإ
   .)٥(ثقة: بن حّسان التِّنِّيسيوحيىي 

  :فاخُتِلف عليه :وأما َحسَّان بن نوح
  ،  رأيت عبد اهللا بن بسر: قال؛ ، عن حسان بن نوح )٦(فرواه علي بن عياش احلمصي

                                                 
 يف ، والطرباين)٢٧٦٧" (الكربى"ي يف ، والنسائ)٣٤١٢" (اآلحاد واملثاين"أخرج روايته ابن أيب عاصم يف ) ١(
  . ) ٨٢٢ رقم٢٤/٣٣٠" (الكبري"
  ) .٥٨٠٥" (التقريب" كما يف )٢(
إذا توبع الراوي، وإال فليِّن احلديث كما صرَّح به يف املقدمة : ، ومراده مبقبول)٥٤٣٦" (التقريب" كما يف )٣(

   .) ص (
 ثنا الوليد بن : قال؛ثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاين: فقال) ١٧٦٨٦رقم ٤/١٨٩( اإلمام أمحد أخرج روايته )4(

  .، فذكره هكذا ليس فيه تصريح بسماع الوليد له من حيىي بن حسان ... حيىي بن حسان  عن ،مسلم
ثنا احلسني بن الطرباين؛ سليمان بن أمحد من طريق ) ٩٢و٩١رقم٩/١٠٤" (املختارة"ورواه الضياء املقدسي يف 

فذكره هكذا ، ... ن  ثنا حيىي بن حسا؛ ثنا الوليد بن مسلم؛ ثنا حممد بن الصباح اجلرجرائي؛سحاق التستريإ
 .بتصريح الوليد بالسماع من حيىي بن حسان 

  ) .٧٥٢٩" (التقريب" كما يف )٥(
  ، وابن)٢٥٤٨" (مسند الشاميني"يف ، والطرباين )١٧٦٩٠رقم٤/١٨٩" (املسند"أخرج روايته اإلمام أمحد يف ) 6(



 ١٣

ى عن صيام وهن،  حممد ين وضعتها على كّفأشهد أف؟ ي هذهفّترون كَ: يقولومسعته 
   . ))حاء شجرة فليفطر عليه ال ِلإن مل جيد أحدكم  إ((: وقال، ال يف فريضة، إيوم السبت

   . )١(مبشر بن إمساعيل: وتابع علي بن عياش على روايته على هذا الوجه
، )٢( إمساعيل أبو املغرية عبد القدوس بن احلجاج بَن عياش ومبشَر بَنوخالف عليَّ

   . ، عن النيب ح، عن أيب أمامةه عن حسان بن نوفروا
   .)٣(ثقة:  النَّْصري احلمصيوحّسان بن نوح

اهللا  عن ابن عبد، )٤(معاوية بن صاحلفهي من رواية : ابن عبداهللا بن ُبْسررواية أما و
 عن صوم يوم هنى رسول اهللا : أهنا كانت تقول: عّمته الّصّماءبن ُبْسر، عن أبيه، عن ا

  .  ))ه مل جيد أحدكم إال عوًدا أخضر فليفطر عليإن   ((: لالسبت، ويقو
   .)٥(ال ُيعرف وال ُيَسّمى: وابن عبد اهللا بن بسر

                                                                                                                                            
   ) .١٥٥_٢٧/١٥٤" (تاريخ دمشق"ساكر يف ع

 يف اإلسناد؛ حيث جاء احلديث فيه من رواية علي بن عياش، عن سليمان خطأ" مسند الشاميني"وقد وقع يف 
  .ابن حسان بن نوح، عن عمرو بن قيس، عن عبد اهللا بن بسر 

األربعني "، والعراقي يف )٦/٤٣" (هتذيب الكمال"، واملزي يف )٤٢رقم٩/٥٩" (املختارة"وأخرجه الضياء يف 
 . لى الصواب ، ثالثتهم من طريق الطرباين ع)١٧" (العشارية

، وابن حبان يف )٢/٨١" (معجم الصحابة"، وابن قانع يف )٢٧٥٩" (الكربى" النسائي يف أخرج روايته )1(
  ) . ٤١و٤٠رقم٩/٥٨" (املختارة"، والضياء يف )٢٧/١٥٤" (تارخيه"، وابن عساكر يف )٣٦١٥" (صحيحه"
  ) .١٢٥٨" (مسنده" الروياين يف أخرج روايته) 2(
  ) .١٢٠٦" (يبالتقر"كما يف )٣(
  ، والبيهقي يف)٨١٧ رقم٢٤/٣٢٥" (رـالكبي"، والطرباين يف )٢٧٦٠" (الكربى"النسائي يف ه ـأخرج روايت )4(
  .معاوية بن صاحل، به ، ثالثتهم من طريق الليث بن سعد، عن )٤/٣٠٢" (سننه"

 بن صاحل، عن معاوية ، كالمها من طريق عبد اهللا)٨١٦(، والطرباين )٢١٦٤" (صحيحه"وأخرجه ابن خزمية يف 
 ) .٢١٤٩٩" (إحتاف املهرة"تصحيف يصّوب من " صحيح ابن خزمية"ويف املطبوع من . بن صاحل، به كسابقه ا

؛ يريد أخت  » عن أخته «:  خالف معاوية بن صاحل ثَْور بن يزيد ىف هذا اإلسناد، فقال ثَْور : قال ابن خزمية
؛ أخت ُبْسر عّمة أبيه عبد اهللا بن ُبْسر، ال أخت أبيه عبد اهللا »ه الصَّمَّاء  عن عمت«: عبد اهللا بن ُبْسر، وقال معاوية

  .اهـ . ابن ُبْسر 
  ) .٨٤٧٥" (التقريب" كما يف )٥(



 ١٤

عن عبد اهللا بن بسر، لكن _ يف أحد الوجهني عنه _  رواه وتقّدم أن فضيل بن فضالة
   .أنه يرويه عن خالد بن معدان، عن عبد اهللا بن بسر_ واهللا أعلم _ الصواب 

؟ فذكر بعض االختالف السابق، مث ديثعن هذا احل )١(الدارقطيناإلمام وقد سئل 
إن : وقال بعض أهل العلم من أهل محص. عن ابن بسر، عن أخته :  والصحيح«: قال

   .»هبيمة : امسها_ الّصّماء _ د اهللا بن بسر أخت عب
رضي اهللا عنهما، الصّماء عبد اهللا بن بسر، وأخته  عن آخران انوللحديث طريق

  . فظ آخر لكن بل
 عن إسحاق بن ،د أمحد بن إبراهيم بن حممفريويه: أما حديث عبد اهللا بن بسر

 عامر مسعت أبا : قال؛ة حدثين أرطا: قال؛مطيع بن حيىي أبو معاويةا ن حدث: قال؛إبراهيم
 :فقال_ ؟ وسئل عن صيام يوم السبت _    موىل النيب صلى اهللاثوبان مسعت :قال

   .)٢(»  صيام السبت ال لك وال عليك« : فقال:قيل سر،سلوا عبد اهللا بن ب
هو : هللا بن غابر اَأللْهاين، احلمصي، وأرطاةهو عبد ا: أبو عامرف: وسنده حسن لذاته

   .)٣( ثقتانابن املنذر، ومها
صدوق، : ، أبو النضر الدمشقي، الفراديسيبن يزيد القرشي وإسحاق بن إبراهيم

   . )٤( ري، الدمشقيْسبو عبد امللك القرشي، الُبإبراهيم بن حممد أأمحد بن : ومثله
 أنا موسى بن : قال؛بن هليعةا أنا : قال؛حيىي بن إسحاق فريويه :أما حديث الصّماءو
وهو _  هنا دخلت على رسول اهللا أ : حدثتين جديت: قال؛ عن عبيد األعرج،وردان
 :  فقال هلا،ةـ صائمينإ :فقالت، ))  فكليتعايل ((: فقال،  _وذلك يوم السبت، ىيتغّد

  .))فان صيام يوم السبت ال لك وال عليك ؛ فكلي (( : قال، ال:فقالت )) ؟صمت أمس ((
   . هذا احلديث يف مسند الصّماء بنت بسر )٥(أخرج اإلمام أمحد

                                                 
    .)أ/١٩٥ق/٥" (العلل"يف ) 1(
 عن  مبا سيأيت من نقوٍل متنهميكن توجيهه، ورـ أجده عند غيومل، )٢٧٧٢" (الكربى"أخرجه النسائي يف  )2(

  .ل العلم بعض أه
  ) .٢٩٨ و٣٥٢٥" (التقريب"كما يف  )3(
  ) .٣٣٤ و٤" (التقريب"كما يف  )4(
  ) .٢٧٠٧٦ رقم٦/٣٦٨(" مسنده"يف ) 5(



 ١٥

 ؛ثنا حسن بن موسى: فقالقبل ذلك يف مسند امرأةمل يسّمها،  )١(وكان قد أخرجه
 موىل عبيد بن حنني أخربين : قال؛ثنا موسى بن وردان حد: قال؛بن هليعةا ثنا :قال

هنا سألت أ : عن صيام يوم السبت حدثتهن املرأة اليت سألت رسول اهللا أ :خارجة
   . ))ال لك وال عليك  (( :الـ فق؟  عن ذلكرسول اهللا 

، لكن سياق منت احلديث )٢(ومدار كال الطريقني على عبد اهللا بن هليعة، وهو ضعيف
أن املرأة هي أخت عبد اهللا بن بسر اليت روى هو احلديث عنها، وإذا كان كذلك يشعر ب

ففي ذلك احلديث اختصار، ومتام احلديث هنا يشعر بأنه ال معارضة بينه وبني سائر 
األحاديث، فهو موافق حلديث جويرية، وغاية ما فيه أنه ال ثواب يف إفراد يوم السبت 

 اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم له يف معرض ولعل هذا سبب إيراد شيخ. بالصوم 
  .كالمهما اآليت 
  :، والنظر فيها ينبغي أن يكون من جهتني فهذا جممل طرق هذا احلديث: وباجلملة
  .احلكم على احلديث  النظر يف :األوىل
 . النظر يف داللة احلديث :الثانية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

 ) .٢٧٠٧٤(برقم يف املوضع السابق ) 1(
  ) .٢٩٣٤" (الكاشف" كما يف )٢(



 ١٦

  وم يوم السبتاحلكم على حديث النهي عن ص: الباب الثاين
  

من خالل ما تقدم من العرض املستفيض لطرق هذا احلديث رأينا هذا االختالف 
ما وقع يف رواية خالد بن معدان، عن عبد اهللا : الشديد بني طرقه، وأشد هذا االختالف

رواية من رواه عن خالد بن معدان، عن عبد اهللا بن : ابن بسر، وتقدم أن الراجح منها
   .ّماء، عن النيب بسر، عن أخته الّص

وتؤّيدها رواية ابن عبد اهللا بن بسر، عن أبيه، عن عّمته الّصّماء، إذا كانت الصماء 
  .عّمة ابن عبد اهللا بن بسر 

وخالف هاتني الروايتني روايتا حيىي بن حسان وحسان بن نوح، عن عبد اهللا بن بسر، 
  . ال من مسند الصماء ، هكذا جبعل احلديث من مسند عبد اهللا بن بسر،عن النيب 

، فهما مع باقي االختالف السابق _فيما يظهر _ وهذان الوجهان متكافئان يف القوة 
يشعر بعدم ضبط الرواة هلذا احلديث، فإذا انضاف إىل _ وإن كان مرجوًحا _ ذكره 

، تبّين لنا السبب _بسبب خمالفته لألحاديث اآليت ذكرها _ ذلك نكارة منت احلديث 
  .  كبار األئمة يعلّون احلديث الذي جعل 
ساق بسنده عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب  )١( داود بعد أن أخرج احلديثفأبو
. »هذا حديث محصي« :نه ُنهَي عن صيام يوم السبت يقولأنه كان إذا ذُكر له أ: الزهري

  . أيًضا كذلك عن الزهري _  )٣(البيهقيومن طريقه  _ )٢(احلاكموأخرجه 
: فقال )٤(وأوضح ذلك الطحاوي،  عن الزهري مساق اإلعالل للحديثه ساقوكلهم

 أنكر الزهري حديث الّصمَّاء يف كراهة صوم يوم السبت، ومل يعدَّه من حديث أهل ولقد
   .به العلم بعد معرفته 

 حدثين : قال؛ ثنا عبد اهللا بن صاحل: قال؛يينَعحدثنا حممد بن محيد بن هشام الرُّ
فقد : فقيل له . »  ال بأس به« :لزهري عن صوم يوم السبت؟ فقال اُسئل : قال؛الليث

                                                 
  ) .٢٤٢١" (سننه"يف ) 1(
  ) .٤٣٦_١/٤٣٥" (املستدرك"يف ) 2(
   .)٤/٣٠٢" (السنن"يف ) 3(
  .) ٢/٨١" (شرح معاين اآلثار"يف ) 4(



 ١٧

 َيُعدَّه الزهري حديثًا ، فلم»  ذاك حديث محصي« :؟ فقال  كراهته يفروي عن النيب 
 . كالم الطحاوي اهـ.، وضعفه يقال به

عن حدثنا حممد بن الصباح؛ ثنا الوليد،  : أبو داودقالوعقب قول الزهري هذا 
اهللا بن ُبْسر  حديث عبد: ؛ يعين »ر انتشرأيته ما زلت له كاِتًما حىت  «: ل؛ قااألوزاعي

  .اهـ.هذا يف صوم يوم السبت 
  . »هذا كذب :  قال مالك «: مث قال أبو داود

 وأما يوم السبت فلم يصح فيه احلديث، ولو «: )١("القبس"وتبعه ابن العريب فقال يف 
    .»خمالفة أهل الكتاب : صح لكان معناه

 لعل مالكًا إمنا جعله كذًبا من «: عن اإلمام مالك بقوله )٢(واعتذر عبد احلق اإلشبيلي
أجل رواية ثور بن يزيد الكالعي، فإنه كان يرمى بالقدر، ولكنه كان ثقة فيما روى، قاله 
حيىي وغريه، وقد روى عنه اجللّة؛ مثل حيىي بن سعيد القطان، وابن املبارك، والثوري، 

   .»وغريهم 
 فقد ،وهذا القول ال يقبل « :قول اإلمام مالك، مث تعقبه قائالً )٣(وحكى النووي

 وله :)٤(قال.  هو حديث صحيح على شرط البخاري : قال احلاكم أبو عبد اهللا؛صححه األئمة
   .» )٥( ...معارض صحيح

  . حيىي بن سعيد القطّان، واإلمام أمحد، وأبو بكر األثرم : وممن أعلّ احلديث
 يوم السبت ُيَتفَرَّد به ؟  ُيسأل عن صيام)٧(اهللا مسعت أبا عبد: )٦(بو بكر اَألثْرمقال أ

؛ »؛ حديث الصَّمَّاء فقد جاء يف ذلك احلديث:  أما صيام يوم السبت ينفرد به« :فقال
، ، عن خالد بن َمْعدان، عن عبد اهللا بن ُبْسر، عن أخته الصَّمَّاء حديث ثَْور بن يزيد:يعين

                                                 
 ) .٥/٧٦٣" (البدر املنري"كما يف  )1(
 ) .٢/٢٢٥" (األحكام الوسطى"يف ) 2(
  ) .٦/٤٥١" (اجملموع"يف ) 3(
  .احلاكم : أي) 4(
 .سيأيت ذكر كالم احلاكم بتمامه ) 5(
  ) .٧٩-٢/٧١" (اقتضاء الصراط املستقيم" كما يف )٦(
  . اإلمام أمحد :  يعين)٧(



 ١٨

 :قال أبو عبد اهللا . ))م تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليك ال ((:  عن النيب
: ، قال»، وقد كان مسعه من ثَْورى أن حيدِّثين بهَب، وأَ)١(فكان حيىي بن سعيد َيتَّقـيه«
   .اهـ . »)٢(فسمعته من أيب عاصم«

األحاديث أن :  اهللا يف الرخصة يف صوم يوم السبت وُحجَّة أيب عبد« :َرمقال األثْ
، مث ذكر بعض األحاديث املعارضة هلذا احلديث » ...كلَّها خمالفة حلديث عبد اهللا بن ُبْسر

     .)٣(مما سيأيت ذكره
فهذا األثَْرم فَِهَم  «: _بعد ذكره لكالم األثرم هذا  _ )٤(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

؛ حيث ذكر  يف صومهأنه توقف عن األخذ باحلديث، وأنه رخص:  اهللامن كالم أيب عبد
، وذكر أن اإلمام يف علل حديث حيىي بن سعيد كان حلديث الذي ُيحتّج به يف الكراهةا

  .  فهذا تضعيف للحديث ،ويأىب أن حيدِّث به، يتَّقيه
اهـ كالم ابن  .» واحتّج األثَْرم مبا دلّ من النصوص املتواترة على صوم يوم السبت

  . تيمية رمحه اهللا 
  . »وهذا حديث منسوخ  « :_كما تقدم  _  عن احلديث قد قالوكان أبو داود
 وأي دليل على ، فغري مقبول: إنه منسوخ:وأما قول أيب داود «: قائالً )٥(فتعقّبه النووي

   .» ؟ نسخه
، مث حكى كالم النووي، » وفيه نظر «:  قول أيب داود، مث قال )٦(وحكى ابن امللقّن

   .»غري منسوخ  واحلق أنه حديث صحيح «: مث قال
                                                 

  ، ووقع _فيما يظهر _ ة ـهذا النص عن شيخ اإلسالم ابن تيمي) ٣/٢٩٧" (هتذيب السنن" نقل ابن القيم يف )١(
   . » يتقيه «:  بدل» ينفيه «: عنده

  .الضّحاك بن خملد املعروف بالنبيل :  هو)٢(
  ستدل على النسخ ، وا)٦٤رقم٢٠٣_٢٠١ص" (الناسخ واملنسوخ" وكان األثرم قد ذكر هذا احلديث يف كتابه )٣(

   ففي احملّرم «:  ، مث قال ، مث ذكر أحاديث صوم احملّرم »...  فجاء هذا احلديث مبا خالف األحاديث كلها «:  بقوله
  ، وأيام البيض،  ، وعرفة ، وعاشوراء ، وست من شوال ، وذكر أحاديث صوم شعبان ))، وليس مما افترض  السبت

  .وذكر أهنا قد يكون فيها السبت 
  " .اقتضاء الصراط املستقيم" يف املوضع السابق من )٤(
  ) .٦/٤٥٢" (اجملموع"يف ) 5(
  ) .٥/٧٦٣" (البدر املنري"يف ) 6(



 ١٩

ميكن أن يكون أخذه من كونه : قلت:  شيَخه ابَن امللقّن قائالً )١( وتعقّب ابُن حجر
خالفوهم  « : آخر أمره قال ، مث يف موافقة أهل الكتاب يف أول األمر كان حيب« ،

صيامه إياه يوافق احلالة الثانية، وهذه فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق احلالة األوىل، و
  .اهـ. واهللا أعلم، ة النسخصور

: مث قال، ذا احلديثيف ذكر االختالف يف ه_ يف املواضع املتقدمة _ وأطال النسائي 
   .)٢(» وهذه أحاديث مضطربة «

 فهو اضطراب غري ،وإن كانت مضطربة:  ولك أن تقول«:  بقوله)٣(وتعقبه ابن امللقِّن
ّصّماء؛ ممن ذكرهم يف الصحابة ابن قادح؛ فإن عبد اهللا بن بسر صحايب، وكذا والده، وال

، ، فتارة مسعه من أبيه، وتارة من أخته، وتارة من رسول اهللا "الثقات"حبان يف أوائل 
   . » وتارة مسعته أخته من عائشة، ومسعته من رسول اهللا 

 إعالل النسائي، وتعقَُّب ابن امللقّن، مث تعقََّب هو ابَن امللقن )٤(وذكر احلافظ ابن حجر
اّتحاد الَْمْخَرج، يوهِّن لكن هذا التلوُّن يف احلديث الواحد باإلسناد الواحد مع  «: ئالًقا

، إال أن يكون من احلفاظ املكثرين املعروفني جبمع طرق ئُ بقلّة ضبطهوُيْنِبـ، راويه
، بل اخُتِلَف فيه أيًضا ة ضبطه، وليس األمر هنا كذا، فال يكون ذلك داالًّ على قلّديثاحل

   .» اهللا بن ُبْسر الراوي عن عبدعلى 
، وهذا ال يعين »عن ابن بسر، عن أخته : والصحيح «:  )٥(وتقّدم قول الدارقطين

تصحيحه للحديث كما هو معلوم عند أهل هذا الشأن، ولكن يعين ترجيح أحد أطراف 
  .االختالف 

عن : ذا احلديث وقيل يف ه«: )٦(وتابع الدارقطين على قوله هذا عبد احلق اإلشبيلي، فقال
   .   »عبد اهللا بن بسر، عن عّمته الّصّماء، وهو أصّح 

                                                 
  ) .٤١٤/ ٢" (التلخيص احلبري"يف ) 1(
   .شيء من كتبه  يف ، ومل أجده)٥/٧٦٢" (البدر املنري"قول النسائي هذا حكاه ابن امللقن يف  )2(
  .يف املوضع السابق ) 3(
  ) .٤١٤/ ٢" (التلخيص احلبري"يف ) 4(
  ) .أ/١٩٥ق/٥" (العلل"يف ) 5(
 ) .٢/٢٢٥" (األحكام الوسطى"يف ) 6(



 ٢٠

 وابن ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية، الطحاوي :وحكم على احلديث بالشذوذ كل من
  .رمحهم اهللا القيم 

 األحاديث اليت رأى فيها داللة على إباحة صوم يوم )١(فإنه ذكر: الطحاويأما 
 إباحة صوم يوم السبت :ففي هذه اآلثار املروية يف هذا «: السبت يف غري الفريضة، مث قال

   .»  العلماء من هذا احلديث الشاذ الذي قد خالفهاي وهي أشهر وأظهر يف أيد،اتطوًع
كون احلديث إما شاذًّا غري وعلى هذا في «: )٢(فقال: شيخ اإلسالم ابن تيميةأما و
؛ كاألثَْرم وأيب الذين َصِحبوه قدماء أصحاب أمحد وهذه طريقة، وإما منسوًخا، حمفوظ
   . » داود
وقد ثبت صوم يوم السبت مع غريه مبا تقدم من األحاديث  « :)٣(فقال: ابن القيمأما و
 فدل على أن ،)) ا بعده أو يوًم،ا قبله إال أن تصوموا يوًم((:  كقوله يف يوم اجلمعة؛وغريها

  .اهـ  . »  وأنه شاذ،احلديث غري حمفوظ
 ورجاله ثقات، إال أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، « :)٤(بن حجراحلافظ اوقال  

  .اهـ.»هو منسوخ : وقال أبو داود
  . » احلديث معلول باالضطراب « : )٥(أيًضاوقال 

  : وذهب بعض األئمة إىل تصحيح احلديث أو حتسينه، ومنهم
يف  ومعىن كراهته ،هذا حديث حسن «: قال )٦( هذا احلديث، فإنه ملا أخرجالترمذي

   .» م يوم السبت ألن اليهود تعظِّ؛ أن خيص الرجل يوم السبت بصيام:هذا
صححه احلاكم كما تقدم، وصححه عدد من األئمة الذين صّنفوا يف الصحيح و

ابن خزمية، وابن حبان، والضياء، وذكر ابن : وتقدم منهماجملّرد؛ بإخراجه يف كتبهم، 

                                                 
   .)٢/٨٠" (شرح معاين اآلثار"يف ) 1(
   .)٢/٧٥" (اقتضاء الصراط املستقيم"يف ) 2(
   .)٣/٢٩٨" (هتذيب السنن"يف ) 3(
 ) .٦٢٨" (بلوغ املرام"يف ) 4(
" اإلصابة"، و)٣٨٣ و ١/٢٢١" (التهذيب"وانظر ذكره هلذا االختالف يف ) . ٣/٣٥٠ ("هتذيب التهذيب"يف  )5(
 ) .١٣/٢٣(، و)١٢/١٦٠(
 ) .٧٤٤" (جامعه"يف ) 6(



 ٢١

تصحيح النووي وابن امللقّن أيًضا وتقّدم  ،"صحيحه" أخرجه يف ابن السكن أن )١(امللقن
، وهو الذي ذهب إليه الشيخ ناصر الدين )٢( كذلكله، وصححه احلافظ العراقي

  .  رمحه اهللا )٣(األلباين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ) .٥/٧٦٠" (البدر املنري"يف  )1(
  ) .١٧" (األربعني العشارية" يف )٢(
" سلسلة الصحيحةال"، و)٤٠٨- ٤٠٥ص " (متام املنـة"، و)١٢٥– ٤/١١٨" (إرواء الغليـل "يف ) 3(
)٧٣٥ -٢/٧٣٣. (  

  
  



 ٢٢

  النهي عن صوم يوم السبتديث حل األحاديث املعارضة :الباب الثالث
  

ت يف غري الفريضة، وهذا الذي يدل هذا احلديث بظاهره على حترمي صوم يوم السب
يكثر كالمهم يف نقد ، و كما سبقيذهبون إىل إعالل هذا احلديث العلماء جعل بعض

 اليت يدل بعضها مبنطوقه على جواز صوم ،الفته لعدد من األحاديث احملكمة بسبب خم؛متنه
  .يوم السبت، وبعضها اآلخر يدل مبفهومه 

 إىل قسمني؛ حبسب داللة املنطوق، وداللة مقسومة يأيت ذكر هلذه األحاديث، وفيما
  .املفهوم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣

 األحاديث اليت تدل مبنطوقها على إباحة صوم السبت يف يف ذكر: الفصل األول
  :غري الفريضة

  
 حديث جويرية بنت احلارث رضي اهللا عنها )١

  
نه أ: يةعن جوير ،  مسع أبا أيوب  ؛  عن قتادة ،  حدثنا شعبة : )١(قال أبو داود الطيالسي   

، ال: قالت، ))؟ صمت أمس  ((: فقال ،  صائمةي يوم مجعة وهدخل عليها رسول اهللا     
   .))ي فأفطر ((: قال، ال: قالت ))؟ اتصومني غًد ((: الق

ومحاد بن  ،)٣( ومحاد بن سلمة،)٢( مهام بن حيىي:ووافق شعبة على روايته هكذا 
   . )٤(اجلعد

                                                 
  .) ١٧٢٨" (مسنده"يف ) 1(

" مسنده"من طريق شبابة بن سوار، وإسحاق بن راهويه يف          ) ٤٥_٣/٤٤" (املصنف"وأخرجه ابن أيب شيبة يف      
من طريـق   ) ٢٧٤٢٢و٢٦٧٥٥رقم٤٣٠و٦/٣٢٤" (املسند"من طريق النضر بن مشيل، واإلمام أمحد يف         ) ٢٠٧٥(

من طريـق   ) ١٥٥٧" (مسنده" غندر وحجاج بن حممد املصِّيصي األعور، وعبد بن محيد يف            وكيع وحممد بن جعفر   
" الكربى"من طريق حيىي بن سعيد القطان وغندر، والنسائي يف          ) ١٩٨٦" (صحيحه"عثمان بن عمر، والبخاري يف      

" عاين اآلثار شرح م "من طريق حيىي القطان وحده، والطحاوي يف         )٢٧٥٤" (صحيحه"، و ابن خزمية يف      )٢٧٦٧(
) ٤/٣٠٢" (سـننه "من طريق عبد الرمحن بن زياد الرصاصي وعبد الصمد بن عبد الوارث، والبيهقي يف               ) ٢/٧٨(

  . من طريق عمرو بن مرزوق وحيىي القطان، مجيعهم عن شعبة، به كما رواه الطيالسي 
 أن النيب : تادة، عن أيب أيوبعن ُشْعَبة، عن ق: فقالأن وكيًعا رواه ) ٦٨٤" (العلل"وذكر ابن أيب حامت يف 

  . رواية ، وتصويبه لرواية حيىي القطان وغريه، عن شعبة، به متصالً ذه ال، ونقل عن أبيه إعالله هلدخل على ُجَويرية
، وتقدم أن اإلمام أمحد خالفه، )٢٠٧٦" (مسنده"ورواية وكيع للحديث هكذا أخرجها إسحاق بن راهويه يف 

  . ماعة فرواه عن وكيع كرواية اجل
 ٤٣٠ و٦/٣٢٤" (املسند"، واإلمام أمحد يف )٨/١١٩" (الطبقات"ابن سعد يف روايته أخرجها  )2(

، والطحاوي يف )٧٠٦٦و٧٠٦٥" (مسنده"، وأبو يعلى يف )٢٤٢٢" (سننه"، وأبو داود يف )٢٧٤٢٥و٢٦٧٥٦رقم
 ) .  ٢/٧٨" (شرح معاين اآلثار"
  .ق  الطحاوي يف املوضع السابروايته أخرجها )3(
" فتح الباري"علقها البخاري عقب إخراجه للحديث يف املوضع السابق، وقال احلافظ ابن حجر يف روايته  )4(
" تغليق التعليق"، مث أخرجه يف » وصله أبو القاسم البغوي يف مجع حديث هدبة بن خالد «): ٤/٢٣٤(
  .من طريق البغوي) ٢٠٣_٣/٢٠٢(



 ٢٤

 ، عن سعيد بن املسيب،عن قتادةوبة ، فرواه وخالف هؤالء مجيًعا سعيد بن أيب عر
 دخل على جويرية بنت احلارث يوم مجعة وهي  أن رسول اهللا :عن عبد اهللا بن عمرو

 :قالت )) ؟اأفتريدين الصوم غًد (( : قال، ال:قالت ))؟ أصمت أمس (( : فقال هلا،صائمة
   . )١()) افأفطري إذً (( : قال،ال

  . »  عن سعيد بن املسيب،يه مطرعل ووافقين « : )٢(قال سعيد
 ، حدثناه قتادة  : فقال شعبة  ،وهذا احلديث خالف فيه سعيد شعبة      «:  )٣(قال البزار 

بـن  ا عن   ، فعن قتادة  :ما حفظت أنا ومطر     أما : وقال سعيد  ، عن جويرية  ،عن أيب أيوب  
   .»   عن النيب، عن عبد اهللا بن عمرو،املسيب

 ؟ أباه عن االختالف يف هذا احلديثنه سأل  أ)٤(وذكر عبد الرمحن بن أيب حامت
إهنا ِصَحاٌح كلها؛ ألن ُشْعَبة قد تابع : وإمنا قلنا  ، ...كلها صحاح  «: فذكر أنه قال

 فإن ابن أيب ؛قتادة، عن سعيد بن املسيب، عن عبداهللا بن عمرو: فأما من قال . )٥(ًمَهمَّا
  .  » طَرتابعين عليه َم:  وقال،َعُروَبة حافظ حلديث قتادة

، حديث قتادة، عن أيب أيوب «:  أيًضا عن أيب زرعة أنه قال )٦(ذكر ابن أيب حامتو
 ، ... وحديث سعيد بن املسيب، عن عبداهللا بن عمرو أيًضا صحيح، عن ُجَويرية صحيح

  . » ُيَحدِّث باحلديث عن مجاعة ؛ويف حديث قتادة مثل ذا كثري
                                                 

، وإسحاق بن راهويـه يف      )٣/٤٤" (املصنف"، وابن أيب شيبة يف      )٨/١١٩( "لطبقاتا"أخرجه ابن سعد يف      )1(
، والنسائي يف   )٢٣٥٠" (مسنده"، والبزار يف    )٦٧٧١ رقم ٢/١٨٩" (مسنده"واإلمام أمحد يف     ،)٢٠٧٩" (مسنده"
  ) .٢/٧٨" (شرح معاين اآلثار"، والطحاوي يف )٢١٦٢" (صحيحه"، وابن خزمية يف )٢٧٥٣" (الكربى"

   ) .٣٦١١" (صحيحه" شيبة أخرجه ابن حبان يف ومن طريق ابن أيب
 .قول سعيد هذا جاء يف رواية اإلمام أمحد والبزار ) 2(
  . املوضع السابق يف) 3(
  .) ٦٨٤" (العلل"يف ) 4(
، وهو جائز على لغة ربيعة الذين يكتبون املنصوب  بغري ألف على عادة بعض الُْمَحّدثني"العلل" كذا وقع يف )٥(

املنهاج شرح صحيح مسلم " يف قال النووي؛ ، وال بّد من قراءته ُمَنوًَّنا)٩/٦٢١" (فتح الباري"ا يف بغري ألف؛ كم
 والذي وقع بغري ألف ُيقرأ منّوًنا، وإمنا حذفوا األلف كما جرت عادة بعض الُْمَحّدثني؛ «): ٨/٨٣" (ابن احلجاج

البن عقيل " املساعد على تسهيل الفوائد"نظر او . »بغري ألف، وُيقرأ بالتنوين " مسعت أنس: يقول: "يكتبون
  ) .٥/١٨٠" (حاشية السيوطي على النسائي"، و)٣٠٣_٤/٣٠٢(
 .يف املوضع السابق ) 6(



 ٢٥

 دخل علـى     أن النيب    :ببن املسيّ ا  عن ، عن قتادة  ،)١(معمروروى هذا احلديث    
  .، احلديث هكذا مرسالً ...بعض نسائه 

وهذه رواية شاذّة؛ ملخالفتها باقي الروايات، ورواية معمر عن قتادة ُمَتكَلّم فيهـا ؛              
 إذا  « :مسعت حيىي بن معـني يقـول      :  قال ؛ابن أيب خيثمة  عن   )٢(فقد روى ابن عساكر   

 فـإن حديثـه عنـهما       ؛سال عن الزهري وابن طاوُ     إ ،ثك معمر عن العراقيني فخافه    حّد
  .اهـ . »  وأما أهل الكوفة والبصرة فال،مستقيم

 أن مساع معمر من     :ذكر عبد الغين بن سعيد احلافظ      « : )٣(وقال ابن عساكر أيًضا   
  . اهـ  .»  وليس هو يف شيء أقوى منه يف الزهري،قتادة وثابت البناين فيه ضعف

 هذا اختالف آخر ال يلتفت إليه، فانظره إن شئت          ويف بعض طرق حديث جويرية    
  . ، واهللا أعلم )٤(البن أيب حامت" العلل"يف 

واضحة مـن   يف غري الفريضة    وداللة احلديث مبنطوقه على جواز صيام يوم السبت         
فالغد هو يوم    «:  على اجلواز، فقال   )٥(وقد استدل به األثرم    )) ؟   اتصومني غدً  ((: قوله  
   .)٧(، وتلميذه ابن القيم)٦(ه شيخ اإلسالم ابن تيمية، ووافق» السبت
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@ @
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 ) .٧٨٠٤( "صنفامل"يف عبد الرزاق  روايته أخرجها) 1(
   .)٥٩/٤١٤( "تاريخ دمشق"يف ) 2(
  .يف املوضع السابق ) 3(
 ) .٧٦٧و٦٨٤() 4(
  ) .٧٤_٢/٧٣" (اقتضاء الصراط املستقيم"سالم ابن تيمية يف  نقله عنه شيخ اإل)٥(
  " . اقتضاء الصراط املستقيم" يف املوضع السابق من )٦(
  ) .٣٠١-٣/٢٩٧" (هتذيب السنن" يف)٧(

  



 ٢٦

  
   حديث أيب هريرة )٢

  : طرقسبع وله عنه 
 عن أيب   ،يب صاحل أ عن   ، عن األعمش  ، )١( حممد بن خازم   أبو معاوية يرويها  : األوىل

   أو ،يصوم قبله ال يصم أحدكم يوم اجلمعة إال أن ((:   قال رسول اهللا :قال هريرة 
   .)) صوم بعدهي

 عن عامر بن     مؤذن مسجد دمشق،    عن أيب بشر   ، )٢(معاوية بن صاحل  يرويها  : الثانية
ن يوم اجلمعـة     إ (( : يقول  مسعت رسول اهللا     :قال  عن أيب هريرة     ،ين األشعري َدلُ

   .))ال أن تصوموا قبله أو بعده إ ، فال جتعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم،يوم عيد
ـ  ليس بأيب بشر جعفر بـن أيب وَ        ،أبو بشر هذا شامي    «: )٣(قال ابن خزمية   ة يَِّشْح
   .» صاحب شعبة وهشيم

 إال أن أبا بشر هذا مل       ،هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه      «: )٤(وقال احلاكم 
   .» وال جبعفر بن أيب وحشية ، وليس ببيان بن بشر،أقف على امسه

   واختلف ،ويه معاوية بن صاحلير « : فقال؟  ثـديهذا احل عن )١(ئل الدارقطينسو
                                                 

، والنسائي يف   )٧٤٣(، والترمذي   )٢٤٢٠(، وأبو داود    )٢٧٥٦(،  )٣/٤٤" (املصنف"أخرجه ابن أيب شيبة يف       )1(
، وأبو نعيم   )٣٨٣" (الناسخ واملنسوخ "، وابن شاهني يف     )٣٦١٤" (صحيحه" وابن حبان يف     ،)٢٧٥٦" (الكربى"

  ) .٤/٣٠٢ ("سننه"، والبيهقي يف )٢٥٩٥ ("مستخرجه"يف 
، وأبو نعيم يف    )١٧٢٣ ("سننه"، وابن ماجه يف     )١١٤٤ ("صحيحه"ومن طريق ابن أيب شيبة أخرجه مسلم يف         

  . املوضع السابق 
من طريق عبد اهللا بن منري، عن األعمش،        ) ٢١٥٨(، وابن خزمية     )١٠٤٢٤ رقم ٢/٤٩٥(د  وأخرجه اإلمام أمح  

  .به 
، ومسلم وابن ماجه وأبو نعيم يف املواضع السابقة، مجيعهم من طريق            )١٩٨٥ ("صحيحه"وأخرجه البخاري يف    

 .، عن األعمش، به كسابقه حفص بن غياث
 ٥٣٢و٢/٣٠٣ ("مـسنده "يف  اإلمـام أمحـد     ، و )٥٢٤ ("مـسنده "أخرجها إسحاق بن راهويه يف       روايته )2(

 "صـحيحه "، وابـن خزميـة يف       )٢٥١٢ ("اآلحـاد واملثـاين   "، وابـن أيب عاصـم يف        )١٠٨٩٠و٨٠٢٥رقم
 ) .١/٤٣٧ ("املستدرك"، واحلاكم يف )٢/٧٩ ("شرح معاين اآلثار"، والطحاوي يف )٢١٦٦و٢١٦١(
   " .صحيحه" يف املوضع السابق من )٣(
  " .املستدرك" السابق من يف املوضع )٤(



 ٢٧

 عـن   ، عن أيب بشر مؤذن مسجد دمشق      ، عن معاوية بن صاحل    ، فرواه ابن وهب   . هـعن
 عن  ، فرواه عن معاوية بن صاحل     ،وخالفه أسد بن موسى     . عن أيب هريرة   ،عامر بن لدين  

  .» عن أيب هريرة: والصحيح،ووهم فيه أسد،  عن النيب ، عن عامر بن لدين،أيب بشر
رث اا من بلح   مسعت شيخً  : قال ؛عبد امللك بن عمري   ، عن    )٢(يرويها شعبة  : لثةالثا
 ولكـين   ،ن يصوموا يوم اجلمعة   أنا هنيت الناس    أ ما   :يقول نه مسع أبا هريرة     أ :حيدث

 أو بعده   ،اال أن تصوموا قبله يومً    إ ،ال تصوموا يوم اجلمعة    (( : يقول مسعت رسول اهللا    
   .)) ايوًم

، وفيه زيادة   )٣(أبو عوانة وّضاح بن عبد اهللا     : على هذا الوجه   روايته   وتابع شعبة على  
  .يف لفظه

أيًضا حنو رواية شعبة، غري أنه كىن الرجـل املبـهم،           )٤(ورواه جرير بن عبد احلميد    
   .» أبو األوبر :عن رجل من بين احلارث بن كعب يقال له «: فقال

ك بن عمري، عن رجل أحسبه أبو       عن معمر، عن عبد املل      )٥(وكذا رواه عبد الرزاق   
 ينهى عـن     لقد مسعت رسول اهللا      ، ورب هذه الكعبة   :قال األوبر، عن أيب هريرة     

   . إال أن يصله بصيام،صيام يوم اجلمعة
:  أيًضا من طريق ابن التيمي؛ حدثنا عبد امللك بن عمري؛ قال             )٦(ورواه عبد الرزاق  

يا أبا هريرة، أنت هنيـت النـاس أن         : له رجل حدثين أبو األوبر؛ أنه مسع أبا هريرة وقال         
 ما أنا هنيت الناس أن يصوموا يوم اجلمعة، غري        !  ال، لعمرك  :؟ فقال  يصوموا يوم اجلمعة  

                                                                                                                                            
  ) .٢١٥٩" (العلل" يف )١(
، والبغوي يف   )٩٩٠٢ رقم ٢/٤٥٨ ("املسند"، واإلمام أمحد يف     )٢٧١٨ ("مسنده"أخرجها الطيالسي يف     روايته )2(
  ) .٢/٧٨ ("شرح معاين اآلثار"، والطحاوي يف )٥١٨ ("اجلعديات"
   .)٩٤٦٧ رقم٢/٤٢٢ ("املسند"أخرج روايته اإلمام أمحد يف ) ٢(
 ) .٣٦١٠ ("صحيحه"، وابن حبان يف )٢٣٨و٢٣٧ ("مسنده"أخرج روايته إسحاق بن راهويه يف ) ٣(
  ) .٧٨٠٦(برقم " املصنف"يف ) ٤(
  ) .١٥٠٤ ("املصنف"يف ) ٥(

 
  
  



 ٢٨

 ال خيصّن أحـدكم     ((:  يقول لقد مسعت نيب اهللا     _ قاهلا ثالثًا   _ أين ورب هذه احلرمة     
   .))يوم اجلمعة بصوم، إال أن يصوموا أياًما أَُخر 

 يف مساع ابن التيمي من عبد امللك، ورجح أن          "مصنف عبد الرزاق  "حمقق  وشكك  
عن أبيه، عن عبد امللك؛ ألن الذي يروي عن         : ؛ يعين » ابن التيمي، عن أبيه      «: الصواب

   .    عبد امللك هو سليمان التيمي األب 
، عن عبد امللك بن عمري، عن زياد احلارثي، عـن أيب             )١(ورواه شريك بن عبد اهللا    

  . هريرة، به هكذا بتسمية الراوي عن أيب هريرة 
 عـن أيب    ،ن سعيد املقـربي   ع جنيح بن عبد الرمحن،     )٢( معشر و أب يرويها: الرابعة  

   . »  إال أن يصوم قبله أو بعده، هنى عن صيام اجلمعة أن النيب « :هريرة
 ال  « : قـال  ؛ عن أيب هريـرة    ، عن جماهد  ، عن منصور  ، )٣(شعبةيرويها   : اخلامسة
  . » ا قبله أو بعده إال أن تصوم يوًم،تصم يوم اجلمعة
 سـألت   : قال ؛ حدثين أيب  : قال ؛)٤(القاسم بن سالم بن مسكني    يرويها   : السادسة

  .  »  إال يف أيام متتابعة، عنهيه ُن« : فقال؟ عن صيام يوم اجلمعة)٥( احلسن
ى عن صيام يـوم      هن  أن رسول اهللا     « : عن أيب هريرة   ، وحدثين أبو رافع   :)٦(قال
   .»  إال يف أيام قبله أو بعده،اجلمعة

                                                 
 ٩٩٠٣رقم ٥٢٦و٢/٤٥٨ ("املسند"، واإلمام أمحد يف )٣/٤٥ ("املصنف"أخرج روايته ابن أيب شيبة يف ) 1(

  ) .٢/٧٩ ("شرح معاين اآلثار"حاوي يف ، والط )١٠٨٠٥و
   ) .٦٦٧٢ ("مسنده"ومن طريق ابن أيب شيبة أخرجه أبو يعلى يف 

   .)٧٨٠٥ ("املصنف"أخرج روايته عبد الرزاق يف ) 2(
  عـن  ،غندر، كالمها من طريق     )٢٧٥٧ ("الكربى"، والنسائي يف    )٣/٤٤(" صنفامل"يف  ابن أيب شيبة    أخرجه   )3(

  .وفًا على أيب هريرة شعبة، به هكذا موق
من طريق جعفر بن مكرم، عن أيب داود الطيالـسي، عـن            ) ٧/١٧٨ ("تارخيه"وأخرجه اخلطيب البغدادي يف     

  . شعبة، به مرفوًعا 
 :قلت. د به جعفر بن مكرم       تفرّ : رأيت خبط الدارقطين   :قال لنا أبو بكر الربقاين     «: قال اخلطيب بعد أن أخرجه    

    . » ي عن شعبةص ووقفه غندر وعبدالرمحن بن زياد الرصا،ا عن شعبة مرفوًع،يعين روايته عن أيب داود
  ) .٢/٧٩ ("شرح معاين اآلثار"، والطحاوي يف )٦٤٣٣ ("مسنده"يف  يعلى بوأأخرج روايته  )٤(
  .البصري :  هو)٥(
  . احلسن البصري :  أي)٦(



 ٢٩

  عن أيب  ، عن حممد بن عمرو    ، ثنا هشام بن حسان    : قال ؛ )١(روحيرويها   : السابعة
 إال أن ، ال تـصوموا يـوم اجلمعـة   ((:  قالأن رسول اهللا     : هريرة    عن أيب  ،سلمة

   .))ا  أو بعده يوًم،اتصوموا قبله يوًم
 عن صـوم     هنيه   ظاهرة يف قه على جواز صيام يوم السبت       وداللة احلديث مبنطو  

، وقد استدل بـه     )٢(يوم اجلمعة إال مع يوم قبله، وهو اخلميس، أو يوم بعده، وهو السبت            
، ووافقه شيخ اإلسالم    » فاليوم الذي بعده هو يوم السبت      « :، فقال )٣(األثرم على اجلواز  

   .)٥(، وتلميذه ابن القيم)٤(ابن تيمية
  

*****  
  

   حديث جنادة بن أمية األزدي) ٣
  

، عن أيب اخلري مرثد بن عبد اهللا اليزين، عـن حذيفـة             )٦(يرويه يزيد بن أيب حبيب    
 يف سبعة نفـر مـن       دخلت على رسول اهللا     : األزدي، عن جنادة بن أمية األزدي قال      

                                                 
  ) .٢/٧٨ ("شرح معاين اآلثار"أخرج روايته الطحاوي يف ) ١(
  ) .٢٣٤_٤/٢٣٣(البن حجر " فتح الباري"انظر  )٢(
  ) .٢/٧٤" (اقتضاء الصراط املستقيم"  فيما نقله عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف )٣(
  " .االقتضاء" يف املوضع السابق من )٤(
  ) .٣٠١-٣/٢٩٧" (هتذيب السنن" يف)٥(
التاريخ "، والبخاري يف    )٣/٤٤ ("صنفامل"، وابن أيب شيبة يف      )٧/٥٠٢ ("الطبقات" أخرج روايته ابن سعد يف       )٦(

مجـيعهم مـن    ) ٢١٧٣ رقم ٢/٢٨١ ("الكبري"، والطرباين يف    )٢٧٧٤ ("الكربى"، والنسائي يف    )٢/٢٣٣ ("الكبري
طريق حممد بن إسحاق، عن يزيد بن أيب حبيب، به، لكن رواية البخاري خمتصرة، وهي من طريق حممد بن سلمة،                    

   .» يف سبعة نفر من األزد أنا ثامنهم « بدل »ع تسعة  تاس«: عن حممد بن إسحاق، وفيها
، والطرباين يف املوضـع السـابق     )٢٢٩٧ ("اآلحاد واملثاين "ومن طريق ابن أيب شيبة أخرجه ابن أيب عاصم يف           

)٢١٧٤. (  
، والطرباين يف املوضـع الـسابق       )١/١٥٥ ("معجم الصحابة "، وابن قانع يف     )٢٧٧٣(وأخرجه النسائي أيًضا    

  .من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أيب حبيب، به ) ٢٧٧٥(



 ٣٠

: يه، فقلنا  إىل الطعام بني يد    األزد أنا ثامنهم؛ يوم اجلمعة وحنن صيام، فدعانا رسول اهللا           
:  قلنا )) فهل تصومون غًدا؟     ((: ال، قال : قلنا:  قال )) هل صمتم أمس؟     ((: إنا صيام، فقال  

 إىل اجلمعة، فلما جلس على املنرب       ، فأفطرنا، مث خرج رسول اهللا       )) أفطروا   ((: ال، قال 
  . ليعلمهم أنه ال يصوم يوم اجلمعة ؛دعا بإناء فيه ماء، فشرب والناس ينظرون

مقبول كما قال احلافظ ابن     : _األزدي  : ويقال_ ضعيف، فحذيفة البارقي    وسنده  
  .جمهول : )٢(، وقال الذهيب)١(حجر

  
*****  
  

   حديث عائشة رضي اهللا عنها)٤
  

 ومعاويـة بـن     )٤(حدثنا حممود بن غيالن؛ حدثنا أبو أمحد      : ، فقال )٣(      رواه الترمذي 
 :عتمر، عن خيثمة، عن عائـشة؛ قالـت       ، عن منصور بن امل    )٥(سفيان حدثنا: هشام؛ قاال 

 يصوم من الشهر السبت واألحد واالثنني، ومن الشهر اآلخر الثالثاء           كان رسول اهللا    «
   . » واألربعاء واخلميس
 هذا حديث حسن، وروى عبد الرمحن بن مهدي هذا احلديث عن            «: قال الترمذي 
  . »سفيان ومل يرفعه 

                                                                                                                                            
من طريق عبد اهللا    ) ٢٧٧٦(، والطرباين يف املوضع السابق      )٢/٧٩ ("شرح معاين اآلثار  "وأخرجه الطحاوي يف    

  .بن هليعة، عن يزيد، به أيًضا ا
 أخربنا «:  نه أهبم امسه فقال، إال أ ورواية ابن هليعة هذه أخرجها النسائي مقرونة برواية الليث بن سعد السابقة

   .»حدثين الليث بن سعد وذكر آخر قبله، عن يزيد بن أيب حبيب : حدثنا ابن وهب؛ قال: الربيع بن سليمان؛ قال
  ) .١١٥٧و١١٥٥" (التقريب" يف )١(
  ) .١٧٦٣رقم١/٤٦٧" (امليزان" يف )٢(
   .)٢٨٩" (الشمائل"، ويف )٧٤٦" (جامعه"يف  )٣(
  .بد اهللا بن الزبري األسدي، أبو أمحد الزبريي حممد بن ع:  هو)٤(
  .الثوري :  هو)٥(



 ٣١

حـدثنا  : ، فقال )١(ذي أخرجها ابن جرير الطربي    وهذه الرواية اليت أشار إليها الترم     
 كانـت   « : قـال  ؛ عن خيثمة  ، عن منصور  ، حدثنا سفيان  ؛ حدثنا عبد الرمحن   ؛ابن بشار 

 ومن الشهر اآلخر الثالثـاء واألربعـاء        ،عائشة تصوم من الشهر السبت واألحد واالثنني      
   .» واخلميس

بـن أيب   ثمة بن عبد الرمحن     خيمن رواية   _ املوقوفة واملرفوعة   _ بروايتيه  واحلديث  
  . )٢( كما قال أبو داودها يسمع منفي عن عائشة، وهو ملْعُجة الَْرْبَس

وكذا الروايـة املوقوفـة،    ظاهر، _لو صّحت  _  املرفوعة   الروايةووجه الداللة من    
فعائشة رضي اهللا عنها عاشت يف بيت النبوة، فلو كانت تعلم أن صوم يـوم الـسبت يف         

  . كانت تصومه النفل حمّرم، ما

  

*****  

  

  حديث أم سلمة رضي اهللا عنها) ٥

  

حـدثين  : يرويه عبد اهللا بن املبارك، عن عبد اهللا بن حممد بن عمرو بن علي؛ قال                
أي :  إىل أم سلمة   أرسلين ابن عباس وناٌس  من أصحاب النيب         : أيب، عن كريب؛ قال     

ألحد، فأنكروا علّي، وظنوا أين     يوم السبت وا  :  أكثرها صياًما؟ قالت   األيام كان النيب    
إنا أرسلنا إليك يف    : مل أحفظ، فرّدوين، فقالت مثل ذلك، فأخربهتم، فقاموا بأمجعهم فقالوا         

 يصوم يوم   صدق، كان رسول اهللا     : قالت! كذا وكذا، فزعم هذا أنك قلت كذا وكذا       

                                                 
  ) .١٢٢٠رقم٢/٨٦٠" (هتذيب اآلثار " يف)١(
داود كما بّين ذلك حممد عوامة يف  ، وهذا إمنا جاء يف بعض نسخ أيب  )٢١٢٨(عقب احلديث رقم " سننه" يف )٢(

  ) .٣/٤٠" (سنن أيب داود"حتقيقه لـ



 ٣٢

ني، فأنا أحب    إهنما يوما عيٍد للمشرك    ((: السبت واألحد أكثر ما يصوم من األيام ويقول       
  .))أن أخالفهم 

، وسـلمة بـن     )٢(، وعتاب بن زيد   )١(حبان بن موسى  : رواه هكذا عن ابن املبارك    
   .)٥(، وعبد اهللا بن عثمان عبدان)٤(، ونعيم بن محاد ومعاذ بن أسد)٣(سليمان

عن عبد اهللا بن املبارك، عن عبد اهللا بن حممد بن عمـر بـن                ورواه بقّية بن الوليد،   
ما كان  : أن ابن عباس بعث إىل أم سلمة وإىل عائشة يسأهلما         : يه، عن كريب  علي، عن أب  
 حىت كان أكثـر     ما مات رسول اهللا     : ؟ فقالتا   حيب أن يصوم من األيام     رسول اهللا   

 مها عيدان ألهل الكتـاب، فـنحن حنـب أن           ((: ه يوم السبت واألحد، ويقول    ـصوم
  .      ))م ـخنالفه

، عن بقّيـة،  )٧(، وأبو تقي هشام بن عبد امللك)٦(حلمصيرواه هكذا كثري بن عبيد ا 
  .واللفظ لكثري، وحنوه لفظ أيب تقي 

حدثين عبداهللا بن   : نا بقية بن الوليد؛ قال    : فقال )٨(ورواه حممد بن عمرو بن حنان     
حدثين عبد امللك بن حممد، عن أ بيه، عن كريب موىل ابن عبَّاس، عـن أم                : املبارك؛ قال 

  . عبد امللك بدل عبد اهللا : عن أم سلمة وحدها، وتسمية شيخ ابن املباركسلمة، به هكذا 

  .  » سلمة إال هبذا اإلسناد، تفرد به بقّية  ال يروى هذا احلديث عن أم«: ينقال الطربا     

                                                 
 ) .٣٦٤٦ ("صحيحه"، وابن حبان يف  )٢٧٨٩ ("الكربى"ي يف أخرج روايته النسائ) 1(
 ) .٢٦٧٥٠ رقم٦/٣٢٤ ("املسند"اإلمام أمحد يف  أخرج روايته) 2(
 ) .٣٦١٦ ("صحيحه"، ومن طريقه ابن حبان يف )٢١٦٧ ("صحيحه"ابن خزمية يف  أخرج روايته) 3(
 ) .٩٦٤و٦١٦م رق٤٠٢و٢٣/٢٨٣ ("املعجم الكبري"الطرباين يف  أخرج روايتهما) 4(
 ) . ٤/٣٠٣ ("سننه"، ومن طريقه البيهقي يف )١/٤٣٦ ("املستدرك"احلاكم يف  أخرج روايته) 5(
   . )٢٧٨٨ ( "السنن الكربى"روايته أخرجها النسائي يف) 6(
   . )٣٩٩ ( "الناسخ واملنسوخ"روايته أخرجها ابن شاهني يف) 7(
ن طريق شيخه علي بن سعيد الرازي، عن حممد بن عمرو، م ) ٣٨٥٧ ("األوسط"أخرج روايته الطرباين يف  ) 8(

 .به 



 ٣٣

وهذه رواية شاذّة بال شك، واملخالفة إما من حممد بن عمرو بن حنان، أو من شيخ                     
محـزة   ، فإنه ُمَتكَلٌّم فيه؛ فقد ذكر     »ك  يَِّل عَ «الرازي املعروف بـ    الطرباين علي بن سعيد     

مث  ،» ث بأحاديث مل يتـابع عليهـا  قد حّد « :أنه سأل الدارقطين عنه؟ فقال     )١(السهمي
 هـو كـذا     « : وأشار بيده وقال   ،»  وقد تكلم فيه أصحابنا مبصر     ، منه ي يف نفس  « :قال
 كـان ثقـة عاِلًمـا     « :مسلمة بن القاسـم   وقال  . اهـ   . كأنه ليس هو بثقة    ،» وكذا

   . )٢(»باحلديث

ابن خزمية ، وابن حبان ، واحلاكم، وسنده     _ كما تقّدم   _ وقد صحح هذا احلديث     
  .حسن؛ رجاله ثقات معروفون، عدا عبد اهللا بن حممد بن عمر وأباه 

ذكـر  . أيب طالب ، أبو عبد اهللا اهلامشي        فهو حممد بن عمر بن علي بن        : أما األب 
 أنه سأل الدارقطين عن احلسني بن زيد بن علي بن احلسني، عن عبد اهللا بـن                 )٣(الربقاين

  . »  كلـهم ثقـات    «: حممد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده علي؟ فقال الدارقطين           
، وعاش إىل دولة الّسفّاح ، وهو ابن عـم          ... أحد األشراف باملدينة     «: )٤(قال الذهيب و

، ما علمت   سني ، وكان يشبه جبده اإلمام علي بن أيب طالب           زين العابدين علي بن احل    
به بأًسا، وال رأيت هلم فيه كالًما، وقد روى له أصحاب السنن األربعة، فما اسُتْنكر لـه                 

 عباًسا يف باديٍة لنا، ولنا      زار النيب   : ، مث ذكر له حديث الفضل بن عباس       » ....حديث  
 أخرجه النسائي، وأورده عبـد احلـق يف         «:  الذهيب ، احلديث، مث قال   ....كُلَيبة ومحارة   

هو كما ذَكَر ضعيف، فـال      : إسناده ضعيف، وقال ابن القطان    : أحكامه الوسطى، وقال    
يـصوم  : يعرف حال حممد بن عمر، مث ذكر له بعد ذلك حديثه عن كريب، عن أم سلمة               

. رجه النسائي   أخ. مها عيدان للمشركني ، فأحب أن أخالفهما        : السبت واألحد ، ويقول   
  .اهـ.»فأرى حديثه حسًنا؛ يعين ال يبلغ الصحة : قال ابن القطان

                                                 
   ) .٣٤٨(" سؤاالته للدارقطين"يف ) 1(
  ) .٦١٥رقم٤/٢٣١ ( "لسان امليزان"كما يف ) 2(
  .) ٨٥ ("سؤاالته للدارقطين"يف ) 3(
  ) .٨٠٠١رقم٣/٦٦٨ ("امليزان"يف ) 4(



 ٣٤

   .» ثقة «:  )١(      وقال يف موضع آخر

: )٣(، وقال ابن سعد   )٢(» هو وسط    «: فقال علي بن املديين   : وأما ابنه عبد اهللا   
 تقدم قول و . »دافن، وقد روى عن أبيه وغريه، وكان قليل احلديث          : كان يلقب  «

نه سأل الدارقطين عن احلسني بن زيد بن علي بن احلسني، عن عبد اهللا بن               إ )٤(الربقاين
 . »  كلهم ثقات  «: حممد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده علي؟ فقال الدارقطين           

، »  خيطئ وخيـالف   «: ، وقال )٦( ابن حبان  كذا، و )٥("الثقات"وذكره ابن خلفون يف     
عبد اهللا بن حممد بن عمر       «: )٧(م، وقال الذهيب   كما تقد  "صحيحه"وخرج حديثه يف    

   .» صاحل احلديث : وقال غريه، هو وسط:بن املديينا قال ،والد عيسى، بن عليا

وعليه فالذي يظهر أن عبد اهللا بن حممد بن عمر هذا وسط كما قال ابن املديين،                     
: »  مقبـول  «: )٨(وأما قول احلافظ ابن حجـر عنـه       . فهو صدوق حسن احلديث     

فـتح  "فالظاهر أنه تشدد منه يف هذا املوضع، وإال فإنه احـتج هبـذا  احلـديث يف                  
هـدي  "، وذكر تصحيح ابن حبان له ومل يتعقبه، هذا مع أنـه نـص يف                )٩("الباري
على أن ما يورده يف شرحه من األحاديث بشرط الصحة أو احلـسن،              )١٠("الساري

 . فهذا منها بال ريب 

                                                 
  ) .٥٠٧٣ ( "الكاشف" يف) 1(
 ) .١٦/٩٤ ("هتذيب الكمال"كما يف ) 2(
 ) .املتمم/٣٨٨ص ("الطبقات"يف ) 3(
  .) ٨٥ ("سؤاالته للدارقطين"يف ) 4(
 ) .٨/١٨٥( ملغلطاي "إكمال هتذيب الكمال"كما يف ) 5(
   .)٧/١ ("الثقات"يف  )6(
  ) .٣٣٤٠ رقم١/٣٥٤(" املغين يف الضعفاء" ، و)٤٥٣٥رقم٢/٤٨٤ ("امليزان"يف ) 7(
 ) .٣٥٩٥ ("التقريب"يف ) 8(
)9 ()٤/٢٣٥. (  
   .)٤ص() 10(



 ٣٥

صحيح ابـن   " رمحه اهللا إسناد هذا احلديث يف تعليقه على          وقد حّسن الشيخ األلباين   
، وحكم عليه بالـضعف، وعلّـل       )٢("الضعيفة"، مث تراجع عن ذلك، فذكره يف        )١("خزمية

 ألن حممد بن عمر بن علي ليس باملشهور، وقد ترمجـه ابـن أيب حـامت                 «: ذلك بقوله 
 "الثقـات "بان فذكره يف    ، ومل يذكر فيه جرًحا وال تعديالً، وأما ابن ح         )٤/١/١٨/٨١(

، مث نقل الشيخ األلبـاين كـالم الـذهيب          » ... "امليزان"وأورده الذهيب يف    ! على قاعدته 
ترى أن ابن القطان تناقض يف ابن عمر هـذا، فمـّرة حيـسن               فأنت   «: السابق، مث قال  

ـ              الف حديثه، ومّرة يضعِّفه، وهذا الذي مييل القلب إليه؛ جلهالته، السّيما وحديثه هذا خم
ـ   وفيـه  «: ، مث ذكر حديث عبد اهللا بن بسر، مث قال         »... بظاهره حلديث صحيح     ة  علّ

مل يوثقه غري ابن حبـان،      ،ن حممد بن عمر حاله حنو حال أبيه       أن عبد اهللا ب   : أخرى؛ وهي 
 كما  ؛ن احلديث  فليِّ الّ وإ ،مقبول؛ يعين عند املتابعة   :  وقال احلافظ   وسط، :يينوقال ابن املد  

ـ   ومل أكن تنبّ  . املقدمة، ومل يتابع يف هذا احلديث، فهو ليِّن          عليه يف    نّص ة يف  هت هلذه العلّ
 ما اعتمدته هنـا، واهللا      والصواب ،إسناده ةَمثّ نُت، فحسّ "صحيح ابن خزمية  "تعليقي على   

             .                                                                                      ـ ها. »أعلم 

بـن  اهللا  لفون لعبـد    قطين وابن خ  ه اهللا مل يطلع على توثيق الدار      فظهر هبذا أن الشيخ رمح    
 خمالفته حلديث   :للتراجع عن حتسينه  والدافع له    توثيق الدارقطين ألبيه،     وال على ،  حممد هذا 

ه ، وأقـرّ   وابن حبان  ،وبكل حال فاحلديث صححه ابن خزمية، واحلاكم       ،عبد اهللا بن بسر   
   .، واهللا أعلم كما سبقنه ابن القطان ، وحّسابن حجر

ـ             ه، وقـد   وداللة احلديث على جواز صيام يوم السبت يف النفل واضحة من منطوق
   .)٥(، وتلميذه ابن القيم)٤(، ووافقه شيخ اإلسالم ابن تيمية)٣(استدل األثرم به على اجلواز

*****  

                                                 
  ) .٢١٦٧(يف تعليقه على احلديث رقم ) 1(
   .)١٠٩٩(برقم ) 2(
  ) .٢/٧٣(لشيخ اإلسالم ابن تيمية " اقتضاء الصراط املستقيم" كما يف )٣(
  . يف املوضع السابق )٤(
  ) .٣٠١-٣/٢٩٧" (هتذيب السنن" يف)٥(



 ٣٦

  حديث بشري بن اخلصاصية ) ٦
  

 ، ثقـة  :قـيط  عبيد اهللا بن إياد بن لَ      « :يقول )٢( مسعت حيىي  :)١(قال عباس الدوري  
   .» وكان عريف قومه
حـدثنا   : قال ؛ريي حممد بن عبد اهللا األسدي     َب حدثنا أبو أمحد الزُّ    : )٣(مث قال عباس  

_  عن ليلى امرأة بشري بـن اخلـصاصية   ، عن أبيه إياد بن لقيط،قيطاهللا بن إياد بن لَ    عبيد
 إنـه   :ا يقول  مسعت بشريً  :قالت_ ا   بشريً : فسماه النيب    ،اوكان امسه يف اجلاهلية زمحً    

 إال  ، ال تصم يوم اجلمعة    ((:  فقال ،ا وأن ال يكلم أحدً    ، عن صوم يوم اجلمعة    سأل النيب   
م فتـأمر بـاملعروف      وألن تكلّ  ،ا أو تريد أن تصوم بعده يومً      ،ا قبله يومً  َتْمأن تكون صُ  

   .))وتنهى عن منكر خري من أن تسكت 
  !  كذا رواه عباس عن أيب أمحد الزبريي

 بـن   ثنا أبو العباس حممد   من طريق شيخه أيب عبد اهللا احلاكم؛         )٤(البيهقيوأخرجه  
،  ... ثنا أبو أمحد الزبريي    : قاال ؛قهما ثنا العباس بن حممد وحيىي بن أيب طالب فرّ         ؛يعقوب

 أو  ، ال تصم يوم اجلمعة إال يف أيام كنت تصومها         ((: لهفقال   :قالفذكره بنحوه، غري أنه     
   .))يف شهر 

، )٦(، وعفان بن مسلم   )٥(وهذه الرواية أصّح؛ ألن احلديث رواه أبو الوليد الطيالسي        
، مجيعهم عن عبيد اهللا بن إيـاد، بـه          )٨(، وعاصم بن علي   )٧(وأبو نعيم الفضل بن ُدكَني    

  .كرواية البيهقي 
                                                 

   ) .١٥٩٧ ("تارخيه" يف) 1(
  .ابن معني :  يعين)٢(
  ) .١٥٩٨(وضع السابق يف امل) 3(
  ) .١٠/٧٥( "السنن" يف )4(
  .)١٢٣٢و١٢٣١رقم٢/٤٤" (املعجم الكبري"، والطرباين يف )٥/٢٢٤" (املسند"اإلمام أمحد يف  روايته أخرجها )5(
  ) .٣٤٢٦" (اآلحاد واملثاين"اإلمام أمحد يف املوضع السابق، وابن أيب عاصم يف  روايته أخرجها )6(
  ) .٤٢٩و٤٢٨" (مسنده"بد بن محيد يف  عروايته أخرجها )7(
  . الطرباين يف املوضع السابق روايته أخرجها )8(

  



 ٣٧

ها على إباحة صوم السبت يف موفهاألحاديث اليت تدل مب يف ذكر: الفصل الثاين
  :غري الفريضة
  

 أحاديث تدل على فضل الصوم يف بعض أيام السنة اليت يوافق صومها يوم وهي
  . سبت أحياًنا ال

 ،بن سريينا عن ، عن هشام، عن زائدة،حسني اجلعفيمن طريق )١(وقد روى مسلم
 وال ، من بني الليايل ال ختتصوا ليلة اجلمعة بقياٍم((:  قالعن النيب ، عن أيب هريرة 

   .))  إال أن يكون يف صوم يصومه أحدكم،ختصوا يوم اجلمعة بصيام من بني األيام
  .ت كالقول يف اجلمعة؛ جبامع اشتراكهما يف النهي والقول يف السب

  .وهذا احلديث ذهب مسلم إىل تصحيحه، وأعله أبو حامت وأبو زرعة 
  ٍث رواه ـ عن حديوسألُت أيب وأبا زرعة : )٢(فقد قال عبد الرمحن بن أيب حاتـم

ن ، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة، ع)٤(، عن هشام)٣(حسني الُْجْعِفي، عن زائدة
  ؟  )) ٍم، والَ َيْوَم الُْجُمعِة ِبِصياوا لَْيلَةَ الُْجُمعِة ِبقياِمالَ َتُخصُّ ((: ل قاالنيب 

 مرسل، ليس فيه ذكر أيب ،عن ابن سريين، عن النيب : هذا َوْهٌم؛ إمنا هو: فقاال
  . )٥( رواه أيوب وهشام وغريمها كذا مرسل،هريرة

   من حسني ؟ الوهم ممن هو، من زائدة أو :قلُت هلما
  .اهـ  .!ما أَْخلَقَُه أن يكون الَوْهُم من حسني : فقاال

وفيما يلي ذكر هلذه األحاديث اليت فيها احلث على صيام بعض األيام اليت يدخل فيها 
 : السبت أحياًنا، وبيان موضع الشاهد من كل حديث

  
  

                                                 
  ) .١١٤٤" (صحيحه" يف )١(
  ) .٥٦٧(املسألة رقم ، "العلل" يف )٢(
  . ابن قدامة :  هو)٣(
  .ابن حسان :  هو)٤(
  .) ٢٤ص(لغة ربيعة كما تقدم بيانه  األصل، وهو جائز علىكذا يف ) ٥(



 ٣٨

  صيام يوم وإفطار يوم) ١
  

خرب رسول اهللا  أُ:قالرضي اهللا عنهما؛ عبد اهللا بن عمرو بن العاص فيه حديث ورد 
١( أنه(فقال رسول اهللا ، النهار ما عشت وألصومّن، الليل ألقومّن: يقول  :)) أنت 

 فإنك ال ((:  فقال رسول اهللا ، قد قلته يا رسول اهللا:فقلت له ))؟ الذي تقول ذلك 
احلسنة بعشر  فإن ، وصم من الشهر ثالثة أيام، ومن وقم، فصم وأفطر،تستطيع ذلك

 صم ((: قال،  فإين أطيق أفضل من ذلك: قلت: قال،))  وذلك مثل صيام الدهر،أمثاهلا
 صم ((:  قال، فإين أطيق أفضل من ذلك يا رسول اهللا: قلت: قال،)) ا وأفطر يومنييوًم
 فإين أطيق : قلت: قال، ))  وهو أعدل الصيام،  وذلك صيام داود،اا وأفطر يوًميوًم

 قال عبد اهللا بن عمرو  .))  ال أفضل من ذلك((: ك قال رسول اهللا أفضل من ذل
 من  إيلّ أحّب، ألن أكون قبلت الثالثة األيام اليت قال رسول اهللا :رضي اهللا عنهما

   .)٢(أهلي ومايل
 كيف من يصوم :قال ف سأل النيب أن عمر بن اخلطاب : وعن أيب قتادة 

   .)٣())   صوم داودذاك (( : قال ؟اا ويفطر يوًميوًم
أن هذا الصوم البد أن يوافق يوم السبت أسبوًعا بعد أسبوع كما هو : والشاهد منه

 لعبد اهللا بن عمرو هذا اليوم وهو يعلم أنه سيتكرر كثًريا، ومل معلوم، ومل يستثن النيب 
يف مثل هذه  هه، فدل هذا على أن صوم اهللا بن عمرو أنه كان يّتقي صومينقل عن عبد

  . واهللا أعلم احلال غري منهيٍّ عنه؛ كما هو احلال يف يوم اجلمعة،
  

*****  
  
  

                                                 
  .بد اهللا بن عمرو ع:  يعين)١(
  ، ومسلم  ) ٦٢٧٧ و٥٠٥٢ و٣٤٢٠_٣٤١٩ و١٩٨٠_١٩٧٤و ١١٣١ " (صحيحه" أخرجه البخاري يف )٢(
  .، واللفظ له  )١١٥٩(
  ) .١١٦٢" (صحيحه" أخرجه مسلم يف )٣(



 ٣٩

  صيام شهر حمرم) ٢
  

 أفـضل الـصيام بعـد       ((:  قال رسول اهللا     : قال أيب هريرة   فيه حديث   ورد  
   .)١())  صالة الليل: وأفضل الصالة بعد الفريضة، شهر اهللا احملرم:رمضان
وصوم اجلمعـة   ،   كما تدخل اجلمعة   هذا الصيام دخول يوم السبت يف     : الشاهد منه و

يعتاده الشخص؛ بداللة حديث أيب هريرة املتقدم، فكذلك صوم يوم          جائز إذا وافق صياًما     
وفيـه  ، أنه أمر بصوم احملرم    : ومنها «: )٢(، فقال اجلوازعلى  به  وقد استدل األثرم    السبت،  
   .)٤( ابن القيم، وتلميذه)٣(، ووافقه شيخ اإلسالم ابن تيمية» يوم السبت

  
*****  
  

  صيام يوم عاشوراء) ٣
  

صيام يوم عاشوراء أحتسب على  ((:  قال، عن النيب فيه حديث أيب قتادة ورد 
   .)٥()) اهللا أن يكفر السنة اليت قبله

كما قد توافقه اجلمعة، وصوم أن عاشوراء قد يوافق يوم السبت، : والشاهد منه
اده الشخص؛ بداللة حديث أيب هريرة املتقدم، فكذلك اجلمعة جائز إذا وافق صياًما يعت

 ومن ذلك «: )٦( فقالعلى اجلواز، ذا احلديثهب وقد استدل األثرم صوم يوم السبت،
   .» يف صوم عاشوراء، وقد يكون يوم السبت األحاديث الكثرية عن النيب 

                                                 
  ) .١١٦٣" (صحيحه" أخرجه مسلم يف )١(
   اقتضاء "عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف له ، لكن اللفظ املذكور نق )٢٠١ص" (الناسخ واملنسوخ" استدل به يف )٢(

  ) .٢/٧٥"(الصراط املستقيم
  . يف املوضع السابق )٣(
  ) .٣٠١-٣/٢٩٧" (هتذيب السنن"يف )٤(
  ) .١١٦٢" (صحيحه" أخرجه مسلم يف )٥(
  ) .٢٠٢ص" (الناسخ واملنسوخ" يف )٦(



 ٤٠

  صيام يوم عرفة) ٤
  

م يوم عرفة أحتسب على اهللا صيا (( : قال، عن النيب فيه حديث أيب قتادة ورد 
   .)١())  والسنة اليت بعده،أن يكفر السنة اليت قبله

كما قد توافقه اجلمعة، وصوم أن يوم عرفة قد يوافق يوم السبت، : والشاهد منه
اجلمعة جائز إذا وافق صياًما يعتاده الشخص؛ بداللة حديث أيب هريرة املتقدم، فكذلك 

:  ومن ذلك«: )٢( فقالعلى اجلواز، ذا احلديثهبرم  وقد استدل األثصوم يوم السبت،
   .» أيًضا، وقد يكون يوم السبت الترغيب يف صوم يوم عرفة عن النيب 

  
*****  
  

  صيام ست من شوال) ٥
  

 من صام (( : قال أن رسول اهللا :أيب أيوب األنصاري ورد فيه حديث 
   .)٣())  كان كصيام الدهر،ا من شوال مث أتبعه ست،رمضان

كما تـدخل اجلمعـة،     أن هذه األيام الستة قد يدخل فيها يوم السبت          : والشاهد منه 
وصوم اجلمعة جائز إذا وافق صياًما يعتاده الشخص؛ بداللة حديث أيب هريـرة املتقـدم،               

جواز صيام يوم السبت يف     على   ذا احلديث هب وقد استدل األثرم     فكذلك صوم يوم السبت،   
؛ كان كصيام   وأَْتَبَعُه ِبِستٍّ من شوَّال   ، من صام رمضان   «: )٥(لوقا :)٤(غري الفريضة، فقال  

                                                 
  ) .١١٦٢" (صحيحه" أخرجه مسلم يف )١(
   .)٢٠٣ص" (الناسخ واملنسوخ" يف )٢(
  ) .١١٦٤" (صحيحه" أخرجه مسلم يف )٣(
  اقتضاء "، لكن اللفظ املذكور نقله عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  )٢٠٢ص" (الناسخ واملنسوخ" استدل به يف )٤(

  ) .٢/٧٥"(الصراط املستقيم
   .النيب :  يعين)٥(



 ٤١

، وتلميذه ابن   )١(، ووافقه شيخ اإلسالم ابن تيمية     اهـ.   وقد يكون السبت فيها    ،» رالده
   .)٢(القيم

  
*****  
  

  صيام شهر شعبان) ٦
  

ا أكثر من  يصوم شهًر مل يكن النيب :عائشة رضي اهللا عنها قالتورد فيه حديث 
 فإن اهللا ، خذوا من العمل ما تطيقون((:  وكان يقول، فإنه كان يصوم شعبان كله،عبانش

   .)٣()) وا حىت متلّال ميلّ
 ويفطر حىت ، قد صام: كان يصوم حىت نقول« :قالتويف لفظ عنها رضي اهللا عنها 

 كان يصوم ،ا من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان ومل أره صائًم، قد أفطر:نقول
   .)٤(»  كان يصوم شعبان إال قليالً، كلهشعبان

 ويفطر حىت ، ال يفطر: يصوم حىت نقول كان رسول اهللا « : قالتويف لفظ آخر
 وما رأيته ، استكمل صيام شهر إال رمضان فما رأيت رسول اهللا ، ال يصوم:نقول

   .)٥(» ا منه يف شعبانأكثر صياًم
جائز يف كالم العرب إذا أنه : )٦(لهوقد مجع أهل العلم بني هذه الروايات مبا حاص

ى  ولعله قد تعّش، قام فالن ليلته أمجع: ويقال، صام الشهر كله:صام أكثر الشهر أن يقول
   .واشتغل ببعض أمره

                                                 
  . يف املوضع السابق )١(
  ) .٣٠١-٣/٢٩٧" (هتذيب السنن" يف)٢(
  ) .١١٥٦(، ومسلم )١٩٧٠" (صحيحه"بخاري يف  أخرجه ال)٣(
  . أخرجه مسلم يف املوضع السابق )٤(
  .، ومسلم يف املوضع السابق )١٩٦٩( أخرجه البخاري )٥(
  ) .٤/٢١٤( "فتح الباري" كما يف )٦(



 ٤٢

دخول يوم السبت يف هذا الصيام كما تدخل اجلمعة، وصوم اجلمعة : والشاهد منه
 هريرة املتقدم، فكذلك صوم يوم جائز إذا وافق صياًما يعتاده الشخص؛ بداللة حديث أيب

 :)١( فقال،هذا اليوم يف غري الفريضةم على جواز صو السبت، وقد استدل به األثرم
، ووافقه شيخ اإلسالم ابن » ، وفيه يوم السبتأنه كان يصوم شعبان كلَّه :ومنها«

   .)٣(، وتلميذه ابن القيم)٢(تيمية
  

*****  
  

   الشهرِرَرصيام َس) ٧
  

أو _ أنه سأله :  عن النيب ،عمران بن حصني رضي اهللا عنهمافيه حديث ورد 
 قال )) ؟ر هذا الشهر َر أما صمت َس،يا أبا فالن (( :فقال_  وعمران يسمع سأل رجالً

    .)٤()) فإذا أفطرت فصم يومني (( : قال، ال يا رسول اهللا:الرجل
 ،  وجيوز كسرها، بفتح السني املهملة_  »ُرَروالسَّ« : )٥( قال احلافظ ابن حجر

 اء الفتح ورجح الفّر، وكسره،لهبفتح أّو_  »رارسَِ« :ا ويقال أيًضة،رَّمجع ُس: _ها وضمُّ
    .رارْسِت وهو من االْس،_

رار ْسِت بذلك الْسْتَيمِّ ُس، آخر الشهر:ر هناَر املراد بالسَّ:قال أبو عبيد واجلمهور
  .اهـ  .  وثالثني، وتسع وعشرين، وهي ليلة مثان وعشرين،القمر فيها

                                                 
   ، لكن اللفظ املذكور نقله عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف )٢٠٢_٢٠١ص" (الناسخ واملنسوخ" استدل به يف )١(
  ) .٢/٧٥"(اقتضاء الصراط املستقيم"
  . يف املوضع السابق )٢(
  ) .٣٠١-٣/٢٩٧" (هتذيب السنن" يف )٣(
  ) .١١٦١(، ومسلم  )١٩٨٣" (صحيحه" أخرجه البخاري يف )٤(
  ) .٢٣٢_٤/٢٣١( "فتح الباري" يف )٥(

  



 ٤٣

وسطه، وهي أيام البيض، وهناك من قال : »َسَرَر الشهر«وهناك من ذهب إىل أن 
   .)١(أول الشهر

دخول يوم السبت يف هذا الصيام كما تدخل اجلمعة، وصوم اجلمعة : والشاهد منه
جائز إذا وافق صياًما يعتاده الشخص؛ بداللة حديث أيب هريرة املتقدم، فكذلك صوم يوم 

  .سبت، واهللا أعلم ال
  

*****  
  

  ِة الشهرصيام غُرَّ) ٨
  

 يصوم ثالثة أيام  كان رسول اهللا : قال عبد اهللا بن مسعود فيه حديثورد 
   .)٢(ما يفطر يوم اجلمعة وقلّ، كل شهرِةرَّمن غُ

   .)٣(أّوله: الشهروغُرَّة 
  .والشاهد منه كسابقه 

  
                                                 

ثة أيام من م ثالحديث صيا": آلخر، و جتد تفصيل هذه األقوال ومناقشتها يف حبثي ا أهنا آخر الشهر:   والراجح)١(
  .، وهو يف طريقه للنشر إن شاء اهللا "كل شهر رواية ودراية

  ، )٩٢٦١" (املصنف"يف، و )٣٤٩" (املسند"، وابن أيب شيبة يف  )٣٥٨و ٣٥٧" (مسنده" أخرجه الطيالسي يف )٢(
  ، )٧٤٢" (جامعه"والترمذي يف ،  )٢٤٥٠" (سننه"، وأبو داود يف  )٣٨٦٠رقم ١/٤٠٦" (املسند"واإلمام أمحد يف 

  ،  )٢٧٥٨" (الكربى"يف، و )٢٣٦٨" (اجملتىب"، والنسائي يف  )١٧٢٥" (سننه"، وابن ماجه يف )٢٨٦" (الشمائل"و
  " هتذيب اآلثار"، وابن جرير الطربي يف )٢١٢٩" (صحيحه"، وابن خزمية يف )٥٣٠٥(، وأبو يعلى )١٨١٨(والبزار 

  ، وابن حبان يف )٥٢٢" (فوائده"، ومتام يف )٦٣٧" (مسنده"الشاشي يف ، و)مسند علي/١٢٢٥و١٢٢٤و١٢٢٣(
  ، مجيعهم من طريق عاصم بن أيب النَّجود، عن زّر بن )٤/٢٩٤" (سننه"، والبيهقي يف )٣٦٤٥و٣٦٤١" (صحيحه"

  .   ُحَبْيش، عن عبد اهللا بن مسعود، به، وبعضهم فّرقه، وبعضهم روى بعضه 
   وروى شعبة ،... حديث حسن غريب  «:  زمية وابن حبان، وقال الترمذيوسنده حسن، وقد صححه ابن خ

   .» ورفعه صحيح «:  )٧٠٤" (العلل"، وقال الدارقطين يف » عن عاصم هذا احلديث ومل يرفعه
  ) .٥/١٥" (لسان العرب"، و)٢/٨٦٢(للطربي " هتذيب اآلثار" كما يف )٣(



 ٤٤

  حاديث صيام ثالثة أيام من كل شهرأ) ٩
  

ورد احلث على صوم ثالثة أيام من كل شهر من حديث أيب هريرة، وأيب الـدرداء،                     
   . وأيب قتادة، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص 

 ال أدعهـن حـىت       بثالثٍ   أوصاين خليلي  « :فلفظه :أيب هريرة   أما حديث        
    .)١(» تٍر على ِو ونوٍم، الضحى وصالِة، ثالثة أيام من كل شهر صوِم:أموت
 بثالث لن أدعهـن مـا        أوصاين حبييب    « :فلفظه :  أيب الدرداء  وأما حديث      
   .)٢(»  وبأن ال أنام حىت أوتر، وصالة الضحى، بصيام ثالثة أيام من كل شهر:عشت
 ،ثالث مـن كـل شـهر       (( :فلفظه يقول فيه النيب      :أيب قتادة   وأما حديث        

   .)٣())  فهذا صيام الدهر كله،ورمضان إىل رمضان
وصم من الـشهر     ((: فيقول فيه النيب    : وأما حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص            

 احلديث بتمامه   تقدمو،  )٤())  وذلك مثل صيام الدهر    ، فإن احلسنة بعشر أمثاهلا    ،ثالثة أيام 
   .يف ذكر صوم يوم وإفطار يوم 

 قد حثّ عليهـا      حثّ على صوم ثالثة أيام من كل شهر بقوله، ف          وكما أنه        
  .بفعله 
 أهنا سألت عائشة زوج النيب :معاذة العدوية عن )٥(ففي احلديث الذي أخرجه مسلم     
: أكان رسول اهللا  من : فقلت هلا،»  نعم« :قالت؟  يصوم من كل شهر ثالثة أيام 

  . » يكن يبايل من أي أيام الشهر يصوم مل« :قالت؟ أي أيام الشهر كان يصوم 
ثالث عشرة، وأربع عشرة، ومخس     : أن تكون هذه األياُم الثالثة أياَم البيض      والسنة  

، فإنـه    البخاري  وهذا الذي ذهب إليه    ،)٦(عشرة؛ جمليء بعض األحاديث الّدالّة على ذلك      
                                                 

  ) .٧٢١(سلم ، وم)١٩٨١و١١٧٨" (صحيحه" أخرجه البخاري يف )١(
  ) .٧٢٢" (صحيحه"أخرجه مسلم يف )٢(
  ) .١١٦٢" (صحيحه" أخرجه مسلم يف )٣(
  ) .١١٥٩(، ومسلم )٣٤١٨" (صحيحه" أخرجه البخاري يف )٤(
  ) .١١٦٠" (صحيحه" يف )٥(
   ."ثة أيام من كل شهر رواية ودرايةم ثالحديث صيا":  وجتدها والتفصيل فيها يف حبثي اآلخر)٦(



 ٤٥

 :باب صيام أيام البـيض     «:  بّوب عليه  بقوله    ؛ املتقّدم  حديث أيب هريرة     حني أخرج 
   .» ة ومخس عشر، وأربع عشرة،ثالث عشرة

 كان يصومها، ومل يكن يبايل من أي        وتقدم يف حديث عائشة رضي اهللا عنها أنه              
 : يصوم من كل شهر ثالثة أيـام         أنه )١( أيام الشهر يصوم، وورد يف بعض األحاديث      

 جعلها غّرة كل شـهر،  ، ويف بعضها اآلخرواالثنني من اجلمعة األخرى، االثنني واخلميس 
: يعين_ ى به   حث عليه ووصّ  و  هأن الذي أمر ب    ب :)٢(ظ ابن حجر  وقد مجع بينها احلاف   

 أو كان   ، وأما هو فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك           ،أوىل من غريه  _ البيض  
  . اهـ  . وكل ذلك يف حقه أفضل،يفعل ذلك لبيان اجلواز

، وصوم  دخول يوم السبت يف هذا الصيام كما تدخل اجلمعة        : الشاهد من احلديث  و     
اجلمعة جائز إذا وافق صياًما يعتاده الشخص؛ بداللة حديث أيب هريرة املتقدم، فكـذلك              

على جواز صيام يوم السبت، حيث        وهذا الذي جعل األثرم يستدل به      ،صوم يوم السبت  
، ووافقه شـيخ اإلسـالم ابـن        » وقد يكون فيها السبت   ، وأمر بصيام البيض   «: )٣(قال
   .)٥(القيم، وتلميذه ابن )٤(تيمية

  
*****  

  

  

  

                                                 
  .لتفصيل فيها يف حبثي املذكور يف التعليق السابق  جتدها وا)١(
  ) .٢٢٧_٤/٢٢٦( "فتح الباري" يف )٢(
 اقتضاء "، لكن اللفظ املذكور نقله عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  )٢٠٣ص" (الناسخ واملنسوخ" استدل به يف )٣(

  ) .٢/٧٥"(الصراط املستقيم
  . يف املوضع السابق )٤(
  ) .٣٠١-٣/٢٩٧" (هتذيب السنن" يف )٥(



 ٤٦

  حديث بعض أزواج النيب ) ١٠

  

، عن  احّي بن الصَّ  ّرُح؛ حدثنا الْ  )٣(؛ حدثنا أبو عوانة   )٢(حدثنا عفان :)١(قال اإلمام أمحد  
  كـان رسـول اهللا       « :؛ قالت  أزواج النيب    بن خالد، عن امرأته، عن بعض     يدة  َنُه

إثنني من الـشهر،    أول   :كل شهر وم عاشوراء، وثالثة أيام من      ، وي يصوم تسع ذي احلجة   
  .  » ومخيسني

وهنيدة بن خالد اخلزاعي وامرأته جمهولة حاهلما، وقيل إن هلما صحبة، وليس هناك             
  ذكره الـصغاين   :هنيدة بن خالد اخلزاعي    «: )٤(صحبتهما، وقد قال العالئي   ما يدل على    

رضـي اهللا    شة ألنه تابعي يروي عن علي وعائ      ؛ وال وجه لذلك   ،فيمن اختلف يف صحبته   
   .)٥(، ووافقه ويل الدين أبو زرعة ابن احلافظ العراقي» عنهما

ومع هذا ففي احلديث اختالف على احلّر بن الصياح، وقد أوضحته، وناقشت علله             
وذكـرت  ،  "م ثالثة أيام من كل شهر رواية ودراية       وحديث ص ": وفقهه  يف حبثي اآلخر    

عاىل رّجحا رواية من رواه عن احلر بن الصياح،         هناك أن أبا حامت وأبا زرعة رمحهما اهللا ت        
، وهذا الترجيح يتالقى مـع      عن هنيدة بن خالد، عن امرأته، عن أم سلمة، عن النيب            

   .رواية اإلمام أمحد اليت ذكرهتا هنا، واخلالف إمنا هو يف تسمية زوجة النيب 
                                                 

وأخرجـه أبـو داود     ) . ٢٧٣٧٦و  ٢٦٤٦٨ رقم ٤٢٣و٦/٢٨٨(، و   )٢٢٣٣٤ رقم   ٥/٢٧١" (املسند" يف   )١(
، والبيهقـي يف    )٢/٧٦" (شرح معـاين اآلثـار    "، والطحاوي يف    )٢٤١٨و٢٤١٧و٢٣٧٢(، والنسائي   )٢٤٣٧(
  ) .١٧٥" (فضائل األوقات"، و)٤/٢٨٤" (السنن"
  . ابن مسلم :  هو)٢(
  .اح بن عبد اهللا اليشكري وّض:  هو )٣(
  ) .٨٥٢رقم٢٩٥ص" (جامع التحصيل" يف )٤(
  ) .٨٨١٢" (التقريب"، و)٥/٥١٥(، و)٣/٤٣٨(البن حبان " الثقات"، وانظر )٣٣٤ص" (حتفة التحصيل" يف )٥(

  
  
  



 ٤٧

 حتًما،  ة لتسع ذي احلج   النيب  م  صودخول يوم السبت يف     : الشاهد من احلديث  و
 بأيب وأمي   ، وأخشاهم هللا  اهمأتقو، فهو أبعد الناس عن اإلمث،       ولو كان حراًما ملا فعله      

   .هو 

، فيلزمـه األخـذ     )١(وقد صحح الشيخ ناصر الدين األلباين رمحه اهللا هذا احلديث         
  .مبدلوله، واهللا أعلم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .)٢٢٣٦رقم٢/٤٩٩(" صحيح سنن النسائي"، و)٢١١٩رقم٢/٤٦٢("صحيح سنن أيب داود" يف )١(



 ٤٨

   يوم السبت أقوال العلماء يف حكم صوميف ذكر: الباب الرابع
  
يدل حديث عبد اهللا بن بسر بظاهره على حترمي صوم يوم السبت يف غري الفريضة،   

_ وعارضه أحاديث تدل على جواز صومه يف غري الفريضة، وداللة بعضها داللة منطوق 
يف حكم صوم يوم السبت يف غري  العلماء ، وهلذا السبب اختلفت أقوال_كما سبق 
  :م حمصورة يف ثالثة مذاهبت أقواهلووجد، )١(الفريضة

 يف النفل، سواء كان مفرًدا أَْو واز صوم يوم السبتجب قالمن  ذهبم: ولاملذهب األ
، وجمليء بعض األحاديث ؛ لعلّة خمالفة اليهود_حباب صومه  ومنهم من ذهب إىل است_ال 
  .  له  ة على صوم النيبالدالّ

ابن شهاب : ، وهم_كما سبق  _ وواضح أن هذا مذهب األئمة الذين أعلّوا احلديث
فيما _ ، واإلمام أمحد  ، وحيىي بن سعيد القطّان ، واإلمام مالك ، واألوزاعي الزهري
  .، وأبو داود، واألثرم _يظهر 

يكره إفراد  «: )٢( قال أيًضا فيما حكاه ابن اجلوزي؛ حنيوإليه ذهب أبو حنيفة
   .»  ال يكره:ل أبو حنيفة ومالك وقا، إال أن يوافق عادة،اجلمعة و السبت بالصيام

أبو جعفر الطحاوي؛ وشيخ اإلسالم ابن : وممن ذهب إىل هذا من أهل العلم أيًضا
  .تيمية، وتلميذه ابن القيم، واحلافظ ابن حجر، وهو ظاهر صنيع اآلجري 

 فكرهوا ،ىل هذا احلديثإفذهب قوم  « :)٣(فإنه ذكر احلديث، مث قال: أما الطحاوي
 وكان من ،ا فلم يروا بصومه بأًس، وخالفهم يف ذلك آخرون،ات تطوًعصوم يوم السب

 أنه هنى عن صوم يوم  أنه قد جاء احلديث عن رسول اهللا :احلجة عليهم يف ذلك

                                                 
    اختالفهم يف: هـ فالسبب يف اختالفهم في: وأما يوم السبت « : )٢/٦٠٤( "بداية اجملتهد "قال ابن رشد يف )١(

  ه ـخرج . )) إال فيما افترض عليكم ،  ال تصوموا يوم السبت((:  أنه عليه الصالة والسالم قالمنتصحيح ما روي 
  نيب عليه الصالة والسالم دخل عليها  أن ال:  نسخه حديث جويرية بنت احلارث؛ واحلديث منسوخ:قالوا. أبو داود 

   ،  ال: قالت ))؟ ا  تريدين أن تصومي غًد((:   فقال، ال: فقالت ))؟  صمت أمس ((:   فقال،يوم اجلمعة وهي صائمة
  .اهـ  . ))  فأفطري((: قال

  ) .٢/١٠٤( "التحقيق يف أحاديث اخلالف" يف )٢(
  ) .٨١_٢/٨٠( " شرح معاين اآلثار" يف )٣(



 ٤٩

 وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم من ، أو بعده يوم، إال أن يصام قبله يوم،اجلمعة
  . فاليوم الذي بعده هو يوم السبت ،كتابنا هذا

 وهي أشهر وأظهر ،ا إباحة صوم يوم السبت تطوًع:ففي هذه اآلثار املروية يف هذا
  .   العلماء من هذا احلديث الشاذ الذي قد خالفهاييف أيد

 إن كان يوم : ومل يقل، عليه وحّض، يف صوم عاشوراءوقد أذن رسول اهللا 
  .  ففي ذلك دليل على دخول كل األيام فيه ،السبت فال تصوموه

 كان يصوم ؛  صيام داود ىل اهللاإ أحب الصيام ((:  قال رسول اهللا وقد
 ،وسنذكر ذلك بإسناده يف موضعه من كتابنا هذا إن شاء اهللا تعاىل، ))ا ا ويفطر يوًميوًم

ا  أيًض وقد أمر رسول اهللا ،ا التسوية بني يوم السبت وبني سائر األيامففي ذلك أيًض
 ،دخل السبت يف هذه كما يدخل فيها غريه من سائر األياموقد ي، ... بصيام أيام البيض 

اء يف كراهة ّم ولقد أنكر الزهرى حديث الّص،اا إباحة صوم يوم السبت تطوًعففيها أيًض
   ... .ه من حديث أهل العلم بعد معرفته به صوم يوم السبت ومل يعّد

 ى عن صومه لئالّأن يكون إمنا هن: _ا واهللا أعلم أن يكون ثابًت_ وقد جيوز عندنا 
 فأما من صامه ، بذلك فيمسك عن الطعام والشراب واجلماع فيه كما يفعل اليهود،مظَّعُي

اهـ .  »  فان ذلك غري مكروه، فيهيوال ملا تريد اليهود بتركها السع ،ال إلرادته تعظيمه
   .كالم الطحاوي رمحه اهللا 

 وال ، إفراد يوم السبت بالصوموال يكره «: )١(فإنه قال: وأما شيخ اإلسالم ابن تيمية
   .»  وال قيام ليلتها، وال صوم يوم اجلمعة،جيوز ختصيص صوم أعياد املشركني

فأما صوم  : فقال)٢("لصراط املستقيماقتضاء ا"أطال الكالم عن هذه املسألة يف كتابه و
ا يومان  ومه- ؛ كصوم يوم النَّْيـروز والَْمْهَرجان أعياد الكفار ُمفَْرَدةً بالصومأيام

أو بترك ختصيصه ، ا؛ ألجل أن املخالفة حتصل بالصوم فقد اختلف فيه:-يعظِّمهما الفرس 
  .بعمل أصالً

  :  فنذكر صوم يوم السبت أوالً

                                                 
  ) .٤/٤٦٢( " الفتاوى الكربى " يف)١(
)٧٩-٢/٧١ ()٢. (  



 ٥٠

، عن وذلك أنه روى ثَْور بن يزيد، عن خالد بن َمْعدان، عن عبد اهللا بن ُبْسر السُّلَمي
وإن ، يكمإال فيما افُتـِرض عل، وا يوم السبت ال تصوم((:  قالأن النيب : أخته الصَّمَّاء

أو ِلَحاء ،  إال عود ِعَنٍب((: ، ويف لفظ))ة أو عوَد َشجر،  جيد أحُدكم إال ِلَحاَء ِعَنٍبمل
.  »حديث حسن  « :وقال الترمذي، األربعة" السنن"رواه أهل  . ))ه فلَيْمَضْغ، شجرة
اه أيًضا عن ورو.  بن ُبْسر )١(اهللا ، عن عبده النسائي من وجوه أخرى عن خالدوقد روا
   . اهـ ...اختلف األصحاب وسائر العلماء فيه وقد  .عن عائشة ، الصَّمَّاء

مث ذكر كالم األثرم املتقدم، وَنقْلَه عن اإلمام أمحد، واستدالله ببعض األحاديث 
  :املعارضة، مث قال

صوموا يوم السبت إال فيما  ت ال((: ؛ ألن لفظه)٢(حيمل النهي على إفراده: وال يقال  «
ّم صومه على كل ، وهذا يقتضي أن احلديث َع واالستثناء دليلُ التَّناُول،))م افترض عليك

فاستثناؤه ، ه، فإنه ال إفراد فيا دخل الصوم املفروض ِلُيْسَتثىنوإال لو أريد إفراده مل، وجه
   .)٣(ا هنى عن إفرادهفإنه َبيَّـَن أنه إمن، خبالف يوم اجلمعة، على دخول غريهدليل 

 قدماء وهذه طريقة، وإما منسوًخا، كون احلديث إما شاذًّا غري حمفوظوعلى هذا في
   . اهـ  .» ... ؛ كاألثَْرم وأيب داودأصحاب أمحد الذين َصِحبوه

مث ذكر ما تقدم سرده من حكم أيب داود على احلديث، وقول ابن شهاب الزهري، 
   .واألوزاعي، واإلمام مالك

                                                 
   .» عن خالد وعبد اهللا «": االقتضاء" وقع يف )١(
  .إفراد يوم السبت بالصوم :  يعين)٢(
أن :  يعين« :هذا املعىن الذي أشار إليه شيخ اإلسالم بقوله) ٣٠١-٣/٢٩٧" (هتذيب السنن" بّين ابن القّيم يف )٣(

دالة على صومه على ما إذا صامه مع غريه، وحديث النهي على صومه وحده، وعلى ميكن محل النصوص ال: يقال
 ال تصوموا يوم السبت، إال فيما افترض ((: وهذه طريقة جيدة، لوال أن قوله يف احلديث. هذا تتفق النصوص 

ول، وهو يقتضي أن النهي  دليل على املنع من صومه يف غري الفرد مفرًدا أو مضافًا؛ ألن االستثناء دليل التنا))عليكم 
ال تصوموا يوم السبت، إال : عنه يتناول كل صور صومه إال صورة الفرض، ولو كان إمنا يتناول صورة اإلفراد لقال

أن تصوموا يوًما قبله أو يوًما بعده؛ كما قال يف اجلمعة، فلما خص الصورة املأذون يف صومها بالفرضية؛ ُعِلَم تناول 
 إال ((: قد ثبت صوم يوم السبت مع غريه مبا تقدم من األحاديث وغريها؛ كقوله يف يوم اجلمعةو. النهي ملا قابلها 

  .اهـ  . » ، فدل على أن احلديث غري حمفوظ، وأنه شاذ))أن تصوموا يوًما قبله، أو يوًما بعده 



 ٥١

 ففهموا من كالم )١( وأما أكثر أصحابناأكثر أهل العلم على عدم الكراهة،و: قالمث 
، اإلفراد، فإنه سئل عن عني احلكم؛ فأجاب باحلديث ومحله على ،أمحد األخذ باحلديث
ا هو بيان ما وقع فيه من  إمن:)٢( يقتضي اتباعه، وما ذَكَره عن حيىيوجوابه باحلديث

ودة إسناده، وذلك موجب جل ؛ هبذا احلديثده بالصوم عمالً، وهؤالء يكرهون إفراالشبهة
   .)٣( كصوم يوم اجلمعة وشهر رجب؛، ومحلوه على اإلفرادللعمل به

 عن ، حدثنا موسى بن وردان؛ من حديث ابن هليعة)٤("املسند"وقد روى أمحد يف 
يوم   أهنا دخلت على رسول اهللا : _يعين الصَّمَّاء_  حدثتين جديت ؛عبيد األعرج

أصمت  ((: إين صائمة، فقال هلا: ، فقالت))ي تعايل تغّد ((: ى، فقالهو يتغّدوالسبت 
وهذا .  ))ك ، فإن صيام يوم السبت ال لك وال عليكلي ((: لال، قا:  فقالت))؟ أمس 

  .دل عليه سائر األحاديث ي لكن ،وإن كان إسناده ضعيفًا
تقصدوا صيامه بعينه إال ال :  أي؛))ت ال تصوموا يوم السب ((: وعلى هذا فيكون قوله

؛ مل جيب عليه إال صوم يوم السبت، فإن الرجل يقصد صومه بعينه حبيث لو يف الفرض
فقصده بعينه : أيًضاو. ، فإنه يصومه وحده  ومل يبق من الشهر إال يوم السبتكمن أسلم

                                                 
  .احلنابلة :  يعين)١(
  .ابن سعيد القطان :  يعين)٢(
هذا الكالم الذي ذكره شيخ اإلسالم مع بعض " هتذيب السنن"ق من  ذكر ابن القيم يف املوضع الساب)٣(

_  وقالت طائفة «: _بعد أن ذكر من ذهب من أصحاب أمحد إىل إعالل احلديث؛ كأيب داود _ االختالف، فقال 
حمكم، وأخذوا به يف كراهية إفراده بالصوم، وأخذوا بسائر األحاديث يف صومه مع ما : _وهم أكثر أصحاب أمحد 

وجواب أمحد يدل على هذا التفصيل؛ فإنه سئل يف رواية األثَْرم عنه، فأجاب باحلديث، وقاعدة : قالوا . ليه ي
أنه إذا سئل عن حكم، فأجاب فيه بنص، يدل على أن جوابه بالنص دليل على أنه قائل به؛ ألنه ذكره يف : مذهبه

فإمنا هو بيان ملا : وأما ما ذكره عن حيىي بن سعيد: قالوا . معرض اجلواب، فهو متضمن للجواب واالستدالل مًعا 
وإسناده صحيح، ورواته غري جمروحني وال متهمني، وذلك يوجب العمل به، : قالوا. وقع من الشبهة يف احلديث 

وسائر األحاديث ليس فيها ما يعارضه؛ ألهنا تدل على صومه مضافًا، فيحمل النهي على صومه مفرًدا؛ كما ثبت يف 
كراهية إفراد رجب بالصوم، وعدم كراهيته موصوالً مبا قبله أو بعده، ونظريه : ونظري هذا احلكم أيًضا. عة يوم اجلم
يف النهي عن الصوم بعد : ما محل اإلمام أمحد عليه حديث العالء بن عبدالرمحن، عن أبيه، عن أىب هريرة: أيًضا

وقد جاء : قالوا. مع ما قبله من نصفه األول، فال يكره انتصاف شعبان؛ أنه النهي عن ابتداء الصوم فيه، وأما صومه 
  .، مث ذكر حديث الّصّماء اآليت من رواية ابن هليعة »... هذا مصرًحا به يف صوم يوم السبت 

  .، وتقدم خترجيه والكالم عليه )٢٧٠٧٤و٢٧٠٧٦ رقم٦/٣٦٨ ()٤(



 ٥٢

راهة إال بضم  تزول الك، والف قصده بعينه يف النفل، فإنه يكره خبال،يف الفرض ال يكره
لكراهة يف الفرض جمرد كونه فرًضا، ال املقارنة بينه  فاملزيل ل،، أو موافقته عادةغريه إليه
  . وحنو ذلك ، أو موافقته عادة،؛ فاملزيل للكراهة ضم غريه إليهوأما يف النفل. وبني غريه
   .)١( وأخرج الباقي بالدليل،االستثناء أخرج بعض صور الرخصة: قد يقال و
  :ختلف هؤالء يف تعليل الكراهة مث ا

ل وهو ترك العم_  ونه باإلمساك وخيّص،ك فيه اليهودِسْمفعللها ابن عقيل بأنه يوم ُت
م، وهذه العلة منتفية يف ا هب، فيصري صومه تشبًه، والصائم يف مظنة ترك العمل_فيه 
بالصوم  ، فقصدهأنه يوم عيد ألهل الكتاب يعظمونه :، وعلله طائفة من األصحاباألحد

بالتعظيم لَمَّا عظمه أهل ، فكره ذلك كما كره إفراد عاشوراء دون غريه يكون تعظيًما له
؛ فإنه هذا التعليل ُيعارض بيوم األحدو.  لَمَّا عظمه املشركون أيًضا، وإفراد رجب الكتاب

     .)٢())رى  للنصا، وبعد غٍدليوم لنا، وغًدا لليهود ا((: قال  فإنه ؛يوم عيد النصارى
 فيه بالصوم ال بالفطر، ويدل على ذلك ما )٣(فمخالفتهم:  إذا كان يوم عيد:وقد يقال
 إىل أرسلين ابن عباس وناس من أصحاب النيب :  كريب موىل ابن عباس قال روي عن

كان يصوم يوم :  صياًما ؟ قالت ها أكثرأي األيام كان رسول اهللا : أم سلمة أسأهلا 
، فأنا هنما يوما عيد للمشركني إ((: ما يصوم من األيام ، ويقولالسبت ويوم األحد أكثر 

.  )٤( وابن أيب عاصم، وصححه بعض احلفاظوالنسائي رواه أمحد  .))م أحب أن أخالفه
  .وهذا نص يف استحباب صوم يوم عيدهم؛ ألجل قصد خمالفتهم 

هر  يصوم من الش كان رسول اهللا « :روي عن عائشة رضي اهللا عنها قالتوقد 
رواه .  »ء واخلميس الثالثاء واألربعا: ، ومن الشهر اآلخر االثننيالسبت واألحد و

                                                 
:  قالوا«: بلفظ أمت، فقال" هتذيب السنن"بق من  إىل هنا ساقه ابن القيم يف املوضع السا» قد يقال «:  من قوله)١(

فال ريب أن االستثناء أخرج صورة الفرض من عموم النهي، : ، إىل آخره...إن االستثناء دليل التناول: وأما قولكم
فصورة االقتران مبا قبله أو مبا بعده أُخرجت بالدليل الذي تقدم، فكال الصورتني ُمخرج، أما الفرض فباملخرج 

ل، وأما صومه مضافًا فباملخرج املنفصل، فبقيت صورة اإلفراد، واللفظ متناول هلا، وال ُمخرج هلا من عمومه، املتص
   .»فيتعني محله عليها 

  .، واللفظ له )٨٥٥(، ومسلم )٣٤٨٦و٨٩٦و٨٧٦" (صحيحه" أخرجه البخاري يف )٢(
   .» خمالفتهم «": االقتضاء" وقع يف )٣(
  .ليه  تقدم خترجيه والكالم ع)٤(



 ٥٣

وقد روى ابن مهدي هذا احلديث عن  «: قال  . »  حديث حسن« :، وقالالترمذي
   .)١(» سفيان ومل يرفعه

، وعلل ذلك بأهنم ة على من كره صوم يوم السبت وحدهوهذان احلديثان ليسا حبج
 ،، فإنه إذا صام السبت واألحد زال اإلفراد املكروه والصوم مظنة ذلك،عملليتركون فيه ا

  .اهـ كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية .  وحصلت املخالفة بصوم يوم فطرهم
 قول من قال بكراهة إفراد يوم السبت بالصوم، مث )٢(وذكر حممد بن مفلح املقدسي

 وأنه الذي فهمه األثرم من ،ر العلماء وأنه قول أكث، أنه ال يكره)٣(واختار شيخنا «: قال
 ، فاحلديث شاذ أو منسوخ، وأنه لو أريد إفراده ملا دخل الصوم املفروض ليستثىن،ايتهور

 وأن أكثر ، كاألثرم وأيب داود؛وأن هذه طريقة قدماء أصحاب أمحد الذين صحبوه
 ،م اجلمعةومل يذكر اآلجري غري صوم يو . أصحابنا فهم من كالم أمحد األخذ باحلديث

   .»  ال يكره غريه:فظاهره
  .وهذا يدل على أن اآلجري ممن يذهب إىل هذا القول 

   . حنو ما ذكره ابن مفلح، فالظاهر أنه أخذه عنه )٤(ملرداويوذكر ا
 حديث عبد اهللا بن ُبْسر هذا رواه مجاعة عن خالد بن «: )٥(فإنه قال: وأما ابن القيم

ورواه النسائي عن عبد اهللا بن ُبْسر ، .  ، عن أخته الصَّمَّاء َمْعدان ، عن عبد اهللا بن ُبْسر
   .  عن النيب ، عن عائشة،ا عن الصَّمَّاء ورواه أيًض،عن النيب 

، مث ذكر »... ، وقد أشكل هذا احلديث على الناس قدًميا وحديثًا فهذه ثالثة أوجه
   .حنو الكالم الذي ذكره شيخ اإلسالم، والظاهر أنه أخذه عنه 

 إليه ّم، فإنه إذا ُض، والصوم مظنة ذلكوعلله طائفة بأهنم يتركون العمل فيه «: مث قال
، وزال عنها صورة  وحصلت املخالفة بصوم يوم فطرهم،هاألحد زال اإلفراد املكرو

                                                 
  . تقدم خترجيه والكالم عليه )١(
  ) .٣/٩٢( "الفروع" يف )٢(
  . ابن تيمية :  يعين)٣(
  ) .٣/٣٤٧" (اإلنصاف" يف )٤(
  ) .٣٠١-٣/٢٩٧" (هتذيب السنن" يف )٥(



 ٥٤

يث وزال عنها ، فاتفقت حبمد اهللا األحادوه بعدم التخصيص املؤذن بالتعظيمالتعظيم املكر
  . اهـ كالم ابن القيم رمحه اهللا .  »ن تصديق بعضها بعًضا ، وتبّيفاالضطراب واالختال

يف معرض ذكره لألمور اليت حتصل هبا خمالفة  _ )١(فإنه قال: أما احلافظ ابن حجرو
، وقد جاء ذلك من طرق النهي عن صوم يوم السبت: ومنها ما يظهر يل: _أهل الكتاب 

أنه : ، وناسخه حديث أم سلمةأنه منسوخمتعددة يف النسائي وغريه ، وصرح أبو داود ب
هنما يوما عيد الكفار، وأنا  إ  ((: لى ذلك ويقو يتحّر، كان يصوم يوم السبت واألحد

حىت كان أكثر صيامه السبت  ما مات رسول اهللا  « :ويف لفظ، ))م أحب أن أخالفه
 يوم السبت عيد إىل أن ))  يوما عيد(( :أخرجه أمحد والنسائي، وأشار بقوله  .» واألحد

 ويستفاد .، فخالفهم بصيامها ، وأيام العيد ال تصامعند اليهود، واألحد عيد عند النصارى
ليس _ وكذا األحد _  أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت :من هذا
، وأما جلمعة؛ كما ورد احلديث الصحيح فيه، بل األوىل يف احملافظة على ذلك يوم اجيًدا
 .   امتثاالً لعموم األمر مبخالفة أهل الكتاب؛بت واألحد فاألوىل أن يصاما مًعا وفرادىالس
  .كالم ابن حجر  اهـ

*****  
، وعملوا على ب الذين رأوا صحة احلديث، أو افترضوا ثبوتههمذ: املذهب الثاين 

وا النهي ، ولكن محل بينه وبني األحاديث املعارضة له، ومل يأخذوا حبرفيَّة ظاهرهالتوفيق
، فال  يعتاده الشخصصيص يوم السبت بالصوم لذات السبت، أما إن وافق صياًماعلى خت

  .، ومنهم من قال بزوال النهي إذا َضمَّ مع السبت غريه كاجلمعة أو األحد يشمله النهي
عن النيب ، أيب هريرة حديث : ومما يدل على جواز صومه إذا وافق ما يعتاده املرء

ام ـ وال ختصوا يوم اجلمعة بصي، من بني الليايلتصوا ليلة اجلمعة بقياٍم ال خت((:  قال
   .)٢( ))  إال أن يكون يف صوم يصومه أحدكم،من بني األيام

                                                 
 " اإلمتاع باألربعني املتباينـة الـسماع      "كتابه اآلخر   )٢٣٦و٤/٢٣٥(، وانظر   )١٠/٣٦٢" (فتح الباري " يف   )١(
  ) .١٢٣ص(
  ) .٣٧ص(تقدم خترجيه والكالم عنه  )٢(



 ٥٥

 عقب إخراجه - ، فإنهالترمذياإلمام : وأول من وجدته ذهب إىل هذا القول
أن : ا هذا حديث حسن، ومعىن كراهته يف هذ« : قال-يف املوضع السابق للحديث 

  . » ؛ ألن اليهود تعظم يوم السبتُخّص الرجل يوم السبت بصيامَي
 –وقد جيوز عندنا   « :)١(فقالوجّوز الطحاوي هذا القول على فرض ثبوت احلديث، 

، فيمسك عن صومه لئالّ يعظّم بذلك أن يكون إمنا هنى عن –واهللا أعلم إن كان ثابًتا 
وال ملا ،  فأما من صامه ال إلرادته تعظيمه.ليهود الطعام والشراب واجلماع فيه كما يفعل ا

  . » ، فإن ذلك غري مكروهتريد اليهود بتركها السعي فيه
أبو بكر بن خزمية، وتلميذه ابن حبان، وابن شاهني، :  القولوممن ذهب إىل هذا 

 .ن، وكثري من فقهاء املذاهب األربعة كما سيأيت والبيهقي، وابن امللقِّ
م السبت  باب النهي عن صوم يو« : بقوله)٢(فإنه بّوب على احلديث: ابن خزميةأما 

وأحسب . بلفظ عام مراده خاص ، تطوًعا إذا أُفرد بالصوم؛ بذكر خرب ُمْجَمٍل غري مفسَّر
، مث أخرج » ...، وقد اختذته عيًدا بدل اجلمعة  إذ اليهود تعظِّمه؛هي عن صيامهأن الن

وم السبت باب ذكر الدليل على أن النهي عن صوم ي « :احلديث، مث بوَّب باًبا آخر، فقال
يف : )٣(قال أبو بكر. ، ال إذا صام صائم يوًما قبله أو يوًما بعده تطوًعا إذا أُفِرد بصوم

 داللة – إال أن ُيصام قبله أو بعده يوًما - يف النهي عن صوم يوم اجلمعة إخبار النيب 
، مث أخرج » ، أو بعده يوًمابله يوم اجلمعةم السبت إذا صام قعلى أنه قد أباح صوم يو

، جلمعة عيد، فال جتعلوا يوم اجلمعة صياًما ا(( :املتقدم، وفيه يقول حديث أيب هريرة 
 يف صوم يوم السبت إذا فقد رّخص رسول اهللا  « :قال مث ،)) هإال أن يصام قبله أو بعد

 يوم السبت إذا صام )٤(]صوم [باب الرخصة يف « :، مث قال »  يوم اجلمعة قبلهصام صائم
 .  السبت واألحد املتقدم يف صومه ، مث ذكر حديث أم سلمة » يوم األحد بعده

                                                 
  ) .٢/٨٠" (شرح معاين اآلثار" يف )١(
  ) .٣/٣١٦" (صحيحه" يف )٢(
  . هو ابن خزمية )٣(
  ) .ب/٢٢١ق(، فاستدركته من املخطوط "صحيح ابن خزمية" ما بني املعقوفني سقط من املطبوع من )٤(



 ٥٦

ذكر . فصل يف صوم يوم السبت  « : بقوله)١(فإنه بّوب على احلديث: ابن حبانأما و
ذكر العلّة  « :، مث قال ، مث أخرج هذا احلديث» ...الزجر  عن صوم يوم السبت مفرًدا 

، مع البيان بأنه إذا قُِرن بيوم آخر جاز صومه من أجلها ُنهي عن صيام يوم السبتليت ا
  .مث ذكر حديث أم سلمة الذي أشرت إليه سابقًا ، ».  ...

 هذا احلديث، مث أردفه حبديث أم سلمة وعائشة رضي اهللا عنهما )٢(وذكر ابن شاهني
هذا احلديث خبالف األول؛ ألن  وليس (( : السبت واألحد، مث قالاملتقدم يف صومه 

   .)) ذلك احلديث هنى عن صوم يوم السبت مفرًدا، وهذا مقرون باألحد
 وقد مضى يف حديث جويرية بنت « :؛ قال)٣(احلديثهذا وملا أخرج البيهقي 

، وكأنه أراد ه ما دلّ على جواز صوم يوم السبتاحلارث رضي اهللا عنها يف الباب قبل
  . » ، واهللا أعلمعلى طريق التعظيم لهصيصه بالصوم بالنهي خت

 وقول احلاكم إنه معارض حلديث الّصّماء ليس كذلك، بل « :)٤(وقال ابن امللقِّن
حيمل حديث الصماء على إفراده بالصوم، وحديث أم سلمة وحديث جويرية على ما إذا 

   .» ماصام يوًما قبله أو يوًما بعده، وحديث جويرية صريح يف ذلك كما سلف
  . هذا ذهب كثري من فقهاء املذاهب األربعة وغريهم، وفيما يأيت ذكٌر ألقواهلم وإىل

  
*****  
  :قول احلنفية

  
   .»  ألنه تشبه باليهود؛ويكره صوم يوم السبت بانفراده « :)٥(قال الكاساين

  :لأليام اليت يكره صومها، فقال" الدر املختار"ِذكَْر احلَْصكَفي يف  )٦( ابن عابدينوذكر
                                                 

  ) .اإلحسان/٨/٣٧٩" (صحيحه" يف )١(
  .) ٣٩٨" (الناسخ" يف )٢(
  ) .٣٠٣-٤/٣٠٢" (سننه" يف )٣(
  ) .٥/٧٦٢" (البدر املنري" يف )٤(
  ) .٢/٧٩" ( بدائع الصنائع" يف )٥(
  ) .٣٧٦_٢/٣٧٥" (حاشيته" يف )٦(



 ٥٧

 :وهذه العلة تفيد كراهة التحرمي إال أن يقال،  للتشبه باليهود:)وسبت وحده  ( :لهقو «
 كما لو ،ا كان يصومه قبلإال إذا وافق يوًم،  ...إمنا تثبت بقصد التشبه كما مر نظريه

  .ا من هذه األيام  فوافق يوًم، أو كان يصوم أول الشهر مثالً،اا ويفطر يوًمكان يصوم يوًم
 ألن الكراهة يف ؛ فال كراهة،ا آخرأنه لو صام معه يوًم):  وحده (: وأفاد قوله

  . ختصيصه بالصوم للتشبه 
 إن كل يوم : ألنه قد يقال؛ حمل تردد ؟وهل إذا صام السبت مع األحد تزول الكراهة

  . ففي صوم كل واحد منهما تشبه بطائفة منهم ،م عند طائفة من أهل الكتابمنهما معظّ
 ألنه مل تتفق طائفة منهم على تعظيمهما ؛ا ليس فيه تشبههما مًع إن صوم:وقد يقال

 ألنه مل يعظم ؛ بدليل أنه لو صام األحد مع االثنني تزول الكراهة؛ ويظهر يل الثاين،امًع
 وكذا لو صام مع عاشوراء ، وإن عظمت النصارى األحد،اأحد منهم هذين اليومني مًع

  .ه  مع أن اليهود تعظم،ا قبله أو بعدهيوًم
 ،ويظهر من هذا أنه لو جاء عاشوراء يوم األحد أو اجلمعة ال يكره صوم السبت معه

 واهللا ، لعدم تعمد صومه خبصوصه؛وكذا لو كان قبله أو بعده يوم املهرجان أو النريوز
   .)١(اهـ . » أعلم تعاىل

  
*****  

  :قول املالكية
  

 إال أن ،اعة خصوًص وصوم يوم اجلم، صوم الدهر:واملكروه « :)٢(قال ابن جزي
   .» ا وصوم يوم السبت خصوًص،ا بعده أو يوًم،ا قبلهيصوم يوًم

 وأيام ، والنحر، الفطر: األيام املنهي عن صيامها مثانية:قال اللخمي « :)٣(وقال القرايف
   .»  أن خيص أحدمها بصيام؛ واجلمعة والسبت، وأيام الشك،مىن

                                                 
البحر "، و)١٥٠ص(البن عبد القادر الرازي " حتفة امللوك"، و)١/٣٤٣(للسمرقندي " حتفة الفقهاء" وانظر )١(

  ) .٤٢٦ص" (ة الطحطاويحاشي"، و)٢/٢٧٨(البن جنيم " الرائق
  ) .٧٨ص( "القوانني الفقهية" يف )٢(
  ) .٢/٤٩٧( " الذخرية" يف )٣(



 ٥٨

  :قول الشافعية
  

 ، فإن صام قبله أو بعده معه مل يكره،اد يوم السبت بالصوميكره إفر : )١(قال النووي
 حلديث عبد اهللا ؛ الدارمي والبغوي والرافعي وغريهم: منهم،صرح بكراهة إفراده أصحابنا

 أن :اء رضي اهللا عنهماّمعن أخته الّص، _ والسني املهملة ،دة بضم الباء املوّح _سربن ُبا
 فإن مل جيد ،ض عليكمِر إال فيما افُت،لسبت ال تصوموا يوم ا((:  قالرسول اهللا 
 رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ،)) يمضغهلبة أو عود شجرة فَنحاء ِعأحدكم إال ِل

 ومعىن «: قال . »  هو حديث حسن«:  وقال الترمذي،ماجه واحلاكم والبيهقي وغريهم
 هذا احلديث «: ال أبو داود وق .»  ألن اليهود يعظمونه؛ أن خيتصه الرجل بالصيام:النهي

 ،قبل وهذا القول ال ُي،»  هذا احلديث كذب«:  وقال مالك .وليس كما قال، »منسوخ 
 ،»هو حديث صحيح على شرط البخاري«:  قال احلاكم أبو عبد اهللا؛فقد صححه األئمة

:  قال . السابق يف صوم يوم اجلمعةة وهو حديث جويري،»  وله معارض صحيح«: قال
  .اهـ   .»ارض آخر بإسناد صحيحوله مع«

 املعارض حلديث عبد اهللا بن )٢(مث نقل النووي عن احلاكم استشهاده حبديث أم سلمة
 ما :والصواب على اجلملة « :، مث قال)٣(حديث عائشة_ النووي : أي_ بسر، وزاد عليه 

 ،اءّمديث الّص حل؛ أنه يكره إفراد السبت بالصيام إذا مل يوافق عادة له:مناه عن أصحابناقّد
 وأما األحاديث  ؟ وأي دليل على نسخه، فغري مقبول،وأما قول أيب داود إنه منسوخ

 فال خمالفة ، فكلها واردة يف صومه مع اجلمعة واألحد،الباقية اليت ذكرناها يف صيام السبت
  .اهـ  . » جمع بني األحاديث وبذا ُي،فيها ملا قاله أصحابنا من كراهة إفراد السبت

                                                 
روضة "، و)٨/٥٢" (املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج"، وانظر )٤٥٢_٦/٤٥١( "اجملموع" يف )١(

  ) .٣٧ص" (منهاج الطالبني"، و)٢/٣٨٧" (الطالبني
  . تقدم خترجيه والكالم عليه )٢(
  .جيه والكالم عليه أيًضا  تقدم ختر)٣(



 ٥٩

 ال تصوموا ((:  خلرب؛ا إفراد السبت أو األحد بالصومويكره أيًض « :)١( الشربيينوقال
 واحلاكم وصححه على ، رواه الترمذي وحسنه،)) يوم السبت إال فيما افترض عليكم

  . والنصارى يوم األحد ، وألن اليهود تعظم يوم السبت،شرط الشيخني
 وال ،ال يكره مجع اجلمعة مع السبت ف، مجعه مع غريه: من الثالثةلٍّوخرج بإفراد كُ
 أنه : ما روى النسائي:ل على هذاِم وُح،مه أحد ألن اجملموع ال يعظِّ؛السبت مع األحد

إهنما يوما عيد ((:  وكان يقول، كان أكثر ما يصوم من األيام يوم السبت واألحد 
  . اهـ . »...  )) للمشركني وأحب أن أخالفهم

 فإن كان له ، حمل كراهة إفراد ما ذكر إذا مل يوافق عادة له:تنبيه « :مث قال الشربيين
 كما يف صوم يوم ،مل يكره؛ ا منها فوافق صومه يوًم، كأن اعتاد صوم يوم وفطر يوم؛عادة
 إال أن يكون يف ، ال ختصوا يوم اجلمعة بصيام من بني األيام((: )٢( وخلرب مسلم،الشّك

   )٣(.اهـ  .» الباقيوقيس باجلمعة ، ))صوم يصومه أحدكم 
  

*****  
  :قول احلنابلة

  
 ابن اجلوزي: مل أجد أحًدا من قدماء احلنابلة قال هبذا القول، وأول من وجدته قال به

   .»  إال أن يوافق عادة،يكره إفراد اجلمعة و السبت بالصيام «: )٤(حيث قال
اهللا  ملا روى عبد  ؛   يكره إفراد يوم السبت بالصوم     :قال أصحابنا  «: )٥(وقال ابن قدامة  

  وإن .  وجويرية ،حلديث أيب هريرة؛ مل يكره غريه فإن صام معه، واملكروه إفراده، بن بسرا
   .)١(»  ملا قدمناه؛ا إلنسان مل يكرهوافق صوًم

                                                 
  ) .١/٢٤٥(له أيًضا " اإلقناع"، وانظر )١/٤٤٧( " مغين احملتاج" يف )١(
  . تقدم خترجيه )٢(
هناية " لزكريا األنصاري، و)٢١٦و١/٢١٥" (فتح الوهاب"، و)٢٠٨ص(للحسيين " كفاية األخيار" وانظر )٣(

  .كالمها للرملي ) ١٥٨ص" (غاية البيان شرح زبد ابن رسالن"، و)٣/٢٠٩" (احملتاج
  ) .٢/١٠٤" (التحقيق" يف )٤(
  ) .١/٣٦٣" (الكايف يف فقه اإلمام أمحد"، وانظر )٥٣_٣/٥٢( " املغين" يف )٥(



 ٦٠

  
*****  
  

  .واختار هذا القول املناوي، والشوكاين، والشيخ حممد بن عثيمني 
 :أي « :)٢( بّين رأيه يف النهي، فقال، مث عبد اهللا بن بسرفذكر حديث: أما املناوي
 فلو اختذه املؤمن ،ا واختذته عيًد، ألن اليهود تعظمه؛ازيًهـ فيكره تن،إفراده بالصوم

 ويف ، فاجملانبة أسلم،ا وإن كان العمل متبايًن، لكان االختاذ يشبه االختاذ يف اجلملة،للصوم
وهي  )٣(]اجلمعة [ خل عليها يوم  أنه د:وال يعارضه خرب جويرية،  ...أيام األسبوع سعة

ألن النهي إمنا هو عن ؛ )) فأفطري ((:  قال، ال:قالت ))  ؟ أصمت أمس((:  فقال،صائمة
 ؛ ويستثىن ما إذا وافق سنة مؤكدة:قال القاضي.  فلو مل تفرده مل مينعها عن صومه ،إفراده

  . اهـ  .»  أو عاشوراء،كأن كان السبت يوم عرفة
... .  وإفراد يوم اجلمعة ويوم السبت ،ويكره صوم الدهر « :)٤(الوأما الشوكاين فق

عند أمحد وأيب داود _ ر ساء بنت بّم فلحديث الّص:يوم السبت بالصومإفراد وأما كراهة 
أن : _والترمذي وابن ماجه وابن حبان واحلاكم والطرباين والبيهقي وصححه ابن السكن 

  فإن مل جيد أحدكم،فيما افترض عليكم بت إالتصوموا يوم الس  ال((:  قالرسول اهللا 
  .اهـ  . )) إالعود عنب أو حلاء شجر فليمضغه

اهللا بن   كما يف حديث عبد،ا النهي عن صوم يوم السبتيًضأوورد  « :)٥(وقال أيًضا
 ال تصوموا يوم السبت ((:  قالن رسول اهللا أ: _اء ّم الّص:وامسها_ خته أ عن ،بسر
 . ))و حلاء شجر فليمضغه أ ،ال عود عنبإحدكم أ فإن مل جيد ،كمال فيما افترض عليإ
 ،بو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان واحلاكم والطرباين والبيهقيأمحد وأخرجه أ

                                                                                                                                            
، )٢/٣٤١" (كشاف القناع"، و)٢/٣٨" (منتهى اإلرادات"، و)٣/٥٤(إلبراهيم بن مفلح " املبدع" وانظر )١(
  ) . ١/٢٨٥(للبعلي " خدراتكشف امل"، و)٣/٤٥٩(للبهويت " الروض املربع"و
  ) .٦/٣٣٤( "فيض القدير" يف )٢(
  .، وهو خطأ ظاهر » السبت «: وقع يف املرجع السابق )٣(
  ) .٢٩و٢/٢٦( "الدراري املضية" يف )٤(
  ) .٢/١٤٩( "السيل اجلرار" يف )٥(



 ٦١

 فيكون النهي ،تقدم جواز صومه مع صوم يوم اجلمعة  وقد،...وصححه ابن السكن 
   )١(.اهـ  . » وم السبت ي من صومه ي وحيمل عليه ما رو،ا هبذا القيدمقيًد

إنه كاألربعاء والثالثاء   : فقيل: وأما السبت  « :)٢(وأما الشيخ حممد بن عثيمني فقال     
. إنه جيوز، لكن بـدون إفـراد        : وقيل. جيوز إال يف الفريضة      إنه ال :وقيل. يباح صومه   
 إذا صمت معه األحد، أو صمت معه اجلمعة، فـال         : أنه جيوز بدون إفراد؛ أي    : والصحيح

وأمـا  . السبت  :  أي ؛)) أتصومني غًدا ؟     ((:  لزوجته قوله  : والدليل على ذلك  . بأس  
تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم، ولو مل جيد   ال((: احلديث الذي رواه أبو داود    

هل هـو صـحيح أو     : فهذا احلديث خمتلف فيه   : فليأكله: ؛ يعين ))أحدكم إال حلاء شجر     
أو غري منسوخ ؟ وهل هو شاذ أو غري شاذ ؟ وهـل املـراد               ضعيف ؟ وهل هو منسوخ      

أن املكـروه   : بذلك إفراده دون َجْمعه إىل اجلمعة أو األحد ؟ وسبق بيان القول الصحيح            
إفراده، لكن إن أفرده لسبب فال كراهة؛ مثل أن يصادف يوم عرفة، أو يوم عاشوراء؛ إذا                

أن الثالثاء واألربعاء حكم صـومهما      : واخلالصة... . مل نقل بكراهة إفراد يوم عاشوراء       
 إفرادمها وال يكره، واجلمعة والسبت واألحد يكره إفرادها، وإفراد اجلمعة           ّنَسُي اجلواز، ال 

أشد كراهة؛ لثبوت األحاديث يف النهي عن ذلك بدون نزاع، وأما ضمها إىل ما بعـدها                
  .اهـ  . » فال بأس

 صحيحة رها التعارض ، وهي طريقةويف هذا املذهب مجع بني األحاديث اليت ظاه
، وهو حديث عبد اهللا بن بسر ما يعكِّر عليه، إال أن يف نص جتب الصريورة إليها أوالً

 ،))م ال فيما افُترض عليك إ((:  ه؛ وهو قولني بالرأيني اآلخرين من األخذ بهاملانع للقائل
حيمل النهي على : يقال وال  « :؛ حني قال)٣(وتقدم هذا يف كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية

 واالستثناء دليلُ ،))م  تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليك ال((: ؛ ألن لفظه)٤(إفراده
ا دخل وإال لو أريد إفراده مل، ّم صومه على كل وجه، وهذا يقتضي أن احلديث َعالتَّناُول

                                                 
  . )٣٤٠_٤/٣٣٩" (نيل األوطار" وانظر أيًضا )١(
  ) .٤٦٤_٦/٤٦٣" (الشرح املمتع" يف )٢(
  ) .٢/٧٥" (اقتضاء الصراط املستقيم" يف )٣(
  .إفراد يوم السبت بالصوم :  يعين)٤(
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خبالف يوم ، دخول غريهعلى فاستثناؤه دليل ، ه، فإنه ال إفراد فيالصوم املفروض ِلُيْسَتثىن
  .اهـ .  » فإنه َبيَّـَن أنه إمنا هنى عن إفراده، اجلمعة

ميكن : أن يقال: يعين « :)١(كالم شيخه ابن تيمية وضوًحا حني قالابن القيم وزاد 
محل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامه مع غريه، وحديث النهي على صومه 

  ال((: ه طريقة جيدة، لوال أن قوله يف احلديثوهذ. وحده وعلى هذا تتفق النصوص 
دليل على املنع من صومه يف غري الفرد  ))م تصوموا يوم السبت، إال فيما افترض عليك

مفرًدا أو مضافًا؛ ألن االستثناء دليل التناول، وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور 
ال تصوموا يوم  ((: اد لقالصومه إال صورة الفرض، ولو كان إمنا يتناول صورة اإلفر

فلما خص . ؛ كما قال يف اجلمعة )) السبت، إال أن تصوموا يوًما قبله أو يوًما بعده
وقد ثبت صوم يوم .  تناول النهي ملا قابلها َمِلالصورة املأذون يف صومها بالفرضية، ُع

 أن تصوموا ال إ((: السبت مع غريه مبا تقدم من األحاديث وغريها؛ كقوله يف يوم اجلمعة
    .اهـ.  »  فدل على أن احلديث غري حمفوظ وأنه شاذ؛))ه يوًما قبله، أو يوًما بعد

فال جيوز أن  :؛ حني قال)٢(خ ناصر الدين األلباين رمحه اهللا الشيوإىل هذا املعىن أومأ
،  ملن كانت له عادة من صيامإال «:  كقول بعضهم؛ةنضيف إليه قيًدا آخر غري قيد الفرضّي

ـ  . » مفرًداأو    .اه
  

*****  
  

، نه، وأخذ بظاهر متعبد اهللا بن بسرصحة حديث من قال ب مذهب :املذهب الثالث
ن مفرًدا، أو بَضّم يوم آخر معه، ، سواء كا حترمي صوم يوم السبت يف النافلةفذهب إىل

 كان وسواء كان ذلك بتخصيٍص لذلك اليوم، أو وافق صياًما، كيوم اجلمعة، أو األحد
، أو أيام البيض، أو ستة أيام من شوال، أو  الشخص؛ كيوم عرفة، أو عاشوراءهيصوم

 وذهب إىل هذا  أو غري ذلك،،أو صيام أكثر شعبان، أو شهر حمرمعشر ذي احلجة ، 

                                                 
  ) .٣/٢٩٨" (هتذيب السنن" يف )١(
  ) .٧٣٥_٢/٧٣٣" (السلسلة الصحيحة" يف )٢(
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متام "، و)١("إرواء الغليـل"عديد من كتبه؛ كـالشيخ ناصر الدين األلباين رمحه اهللا يف ال
، وأوضح  عن أجوبته يف األشرطة املسجَّلة، فضالً)٣("ةالسلسلة الصحيح"، و)٢("املنـة

يف معرض كالمه عن النهي عن ختصيص يوم ؛ )٤("الصحيحةالسلسلة "وجهة نظره يف 
إن هناك حديثًا آخر يشبه هذا احلديث :  وهبذه املناسبة أقول:ليلتها بصيام، فقال اجلمعة أو

 ، تصوموا يوم السبت ال((: له ، وهو قو، مع استثناء فيهمن حيث االشتراك يف النهي
رقم " اإلرواء"ج يف رََّخ، وُم وهو حديث صحيح يقيًنا،))... إال فيما افترض عليكم 

، وقد لقيُت مقاومة شديدة من لى كثري من الناس قدًميا وحديثًا، فأشكل هذا ع)٩٦٠(
ف إليه ، فال جيوز أن نضيعامة، وخترجيه عندي كحديث اجلمعةبعض اخلاصة، فضالً عن ال
 ؛» ، أو مفرًدا ملن كانت له عادة من صيامإال « : كقول بعضهم؛ةقيًدا آخر غري قيد الفرضّي

 .، وال خيفى قبحه شبه االستدراك على الشارع احلكيمفإنه ي
وقد جرت بيين وبني كثري من املشايخ والدكاترة والطلبة مناقشات عديدة حول هذا 

 أو االثننيوباملثال السابق، وهو صوم يوم ، ابقةكنت أُذَكِّرهم بالقاعدة السالقول، ف
اخلميس إذا وافق يوم عيد، فيقولون يوم العيد منهي عن صيامه، فأبني هلم أن موقفكم هذا 
 هو جتاوب منكم مع القاعدة، فلماذا ال تتجاوبون معها يف هذا احلديث الناهي عن صوم

قد أنصفوا جزاهم اهللا خًريا، وكنت ف، يوم السبت ؟ فال ُيحريون جواًبا، إال قليالً منهم
أحياًنا أطمئنهم وأبشِّرهم بأنه ليس معىن ترك صيام يوم السبت يف يوم عرفة أو عاشوراء 
مثالً أنه من باب الزهد يف فضائل األعمال، بل هو من متام اإلميان والتجاوب مع قوله عليه 

  ))ه  اهللا به ما هو خري لك منإال بدلك، نك لن تدع شيئًا هللا عز وجل إ((: الصالة والسالم
 . )٥رقم (بسند صحيح حتت احلديث " الضعيفة"وهو خمرج يف 

، فتأّملت يف ارض حديث السبت حبديث اجلمعة هذا؛ وقد كان بعض املناقشني عهذا
من صام يوم اجلمعة دون : عارض واحلمد هللا، وذلك بأن نقولذلك، فبدا يل أن ال ت

إمث خمالفته اإلفراد ليوم  وهذا فرض عليه لينجو من اخلميس فعليه أن يصوم السبت،
                                                 

)١٢٥– ٤/١١٨ ()١. (  
  ) .٤٠٨- ٤٠٥ص  ()٢(
)٧٣٥ -٢/٧٣٣ ()٣. (  
  .  يف املوضع السابق منها )٤(
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ال فيما افترض  إ((:  يف حديث السبت، فهو يف هذا احلالة داخل يف عموم قوله اجلمعة
مل يكن صام ، ون صام اجلمعة وهو غافل عن إفراده ولكن هذا إمنا هو مل،))م عليك

؛ ألنه يف هذه له أن يصوملى علم بالنهي؛ فليس ، أما من كان عاخلميس معه كما ذكرنا
 حتت العموم -احلالة هذه  و-، فال يدخل الة يصوم ما ال جيب أو يفرض عليهاحل

فضيل، فال جيوز إفراده ، ومنه يعرف اجلواب عما إذا اتفق يوم اجلمعة مع يوم املذكور
  . ؛ ألنه ليس ذلك فرًضا عليه كما تقدم، كما لو وافق ذلك يوم السبت

فقد تبني أنه ال يصح من قبل : »  يكثر صيام يوم السبتكان  « :وأما حديث
اجعه من من اجمللد الثالث، فلري) ١٠٩٩(برقم" الضعيفة"إسناده، وقد تولّيت بيان ذلك يف 

 . اهـ. شاء الوقوف على احلقيقة
، اهللا إىل هذا القول والتفصيل فيهومل أجد من سبق الشيخ ناصر الدين األلباين رمحه 

، سوى أن الطحاوي ملا أخرج احلديث ع أنه جاٍر على أصول مذهبــهمحىت ابن حزم، 
ت ، فكرهوا صوم يوم السب فذهب قوم إىل هذا احلديث« : قال )١("شرح معاين اآلثار"يف 

  . اهـ. »، فلم يرو بصومه بأًسا وخالفهم يف ذلك آخرون، تطوًعا
ثليَّة قوله لقول فحكاية الطحاوي قول من قال بكراهة صومه تطوًعا ال تدل على م

 بل ، فالكراهة غري التحرمي، وال يظهر أنه يعين كراهة التحرميالشيخ ناصر الدين األلباين،
مماثلة قوله لقول  ومن ادعى ، ذكرهاملتقدماألقرب أنه حيكي قول أصحاب املذهب الثاين 

   . قال بذلك قبل الطحاويفلُيَسّم أحًدا من أهل العلم، الشيخ األلباين
يف املنع من صوم اجلمعة، إال إذا _ ثي جويرية وأيب هريرة رضي اهللا عنهما ويف حدي

  . أقوى داللة على أن قول الشيخ هذا مرجوح _ ُضّم معه اخلميس أو السبت 
، _كما سبق _ وقد اجتهد يف حماولة اجلمع بينهما وبني حديث عبد اهللا بن بسر 

، لسبت حبديث اجلمعة هذاارض حديث ا؛ وقد كان بعض املناقشني ع هذا« :فقال
من صام يوم اجلمعة : عارض واحلمد هللا، وذلك بأن نقولفتأّملت يف ذلك، فبدا يل أن ال ت

إمث خمالفته اإلفراد ليوم دون اخلميس فعليه أن يصوم السبت، وهذا فرض عليه لينجو من 
 افترض ال فيما إ((:  يف حديث السبت، فهو يف هذا احلالة داخل يف عموم قوله اجلمعة

                                                 
)٢/٨٠ ()١. (  
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مل يكن صام ، ون صام اجلمعة وهو غافل عن إفراده ولكن هذا إمنا هو مل،))م عليك
؛ ألنه يف هذه لى علم بالنهي؛ فليس له أن يصوم، أما من كان عاخلميس معه كما ذكرنا

 حتت العموم -احلالة هذه  و-، فال يدخل الة يصوم ما ال جيب أو يفرض عليهاحل
فضيل، فال جيوز إفراده  عما إذا اتفق يوم اجلمعة مع يوم ، ومنه يعرف اجلواباملذكور

  .اهـ .  » ؛ ألنه ليس ذلك فرًضا عليهكما تقدم، كما لو وافق ذلك يوم السبت
رخص جلويرية رضي اهللا عنها وهي يف  أن النيب : ولكن يعكّر على هذا اجلمع

  . فرًضا عليها النهار وقادرة على الفطر، فال يستقيم معه قول الشيخ إن هذا أصبح
  

*****  
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  الترجيح
  

القول األول، وهو قول مـن      : أن أرجح األقوال  : _من خالل ما سبق     _ يترّجح يل   
 يف النفل، سواء كان مفرًدا أَْو ال؛ ألن حديث عبد اهللا بن بسر        واز صوم يوم السبت   قال جب 

رحية يف معارضته، وهـي  ضعيف؛ الضطرابه الذي سبق بيانه، وجمليء بعض األحاديث الص     
أصح منه بال خالف؛ كحديث جويرية رضي اهللا عنها، وملا يترتب على هذا القول مـن                

 بقوله وفعله، ولو كان صومها غري جائز إذا         ترك كثري من السنن اليت حثّ عليها النيب         
مة، ، فال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة، واحلاجة هنا قائ          وافقت السبت لبّينه النيب     

فهي سنن تتكرر كثًريا؛ مثل صوم يوم وإفطار يوم، وقد كان عبد اهللا بن عمرو بن العاص                 
، إىل غري ذلك من األدلة      ...رضي اهللا عنهما يفعله، ومل ُيذكر عنه أنه كان يفطر السبت            

  .اليت تقدم ذكرها 
فال مناص له مـن     : ومن أشكل عليه حديث عبد اهللا بن بسر، وترجحت له صحته          

  . بالقول الثاين الذي محله على اإلفراد، أو التخصيص بقصد التعظيم األخذ
وأما إطالق القول بالتحرمي مطلقًا، فلم أجد من قال به سوى الشيخ ناصـر الـدين                

  .  األلباين رمحه اهللا، وتقدم بيان ضعف هذا القول، واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٧

  
  
  
  
  ارسالفه

  
  فهرس األحاديث واآلثار ) ١                            
  فهرس املراجع) ٢                            
  فهرس املوضوعات) ٣                            
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  فهرس األحاديث واآلثار
  

                             رقم الصفحة                  نص احلديث                
  

  ٦١أتصومني غًدا                                                                  
  ٤٩أحب الصيام إىل اهللا صيام داود                                               

  ٣٨               ألقومن الليل :  أن عبد اهللا بن عمرو يقولأُخرب رسول اهللا 
  ٢٥إذا حدثك معمر عن العراقيني فخافه                                          

  ٥٢، ٣١ إىل أم سلمة                أرسلين ابن عباس وناس من أصحاب النيب 
   ٦٠، ٥١، ٢٤أصمت أمس                                                              

    ٣٩شهر اهللا احملّرم                                    : صيام بعد رمضانأفضل ال
  ٤٤ يصوم من كل شهر ثالثة أيام ؟                         أكان رسول اهللا 

  ٦٢، ٢٠إال أن تصوموا يوًما قبله                                                     
  ٣٨                                               أنت الذي تقول ذلك ؟        

 ٣٢أن ابن عباس بعث إىل أم سلمة وعائشة                                      
  ١٥              عن صيام يوم السبت حدثته ن املرأة اليت سألت رسول اهللا أ

   ٢٥             دخل على بعض نسائه                               أن النيب 
  ٢٣ دخل على جويرية                                                أن النيب 
  ٢٨ هنى عن صيام يوم اجلمعة                                         أن النيب 

   ٢٤ دخل على جويرية                                          رسول اهللا أن 
   ٢٨ هنى عن صيام يوم اجلمعة                                    رسول اهللاأن 

  ١٣ إن مل جيد أحدكم إال عوًدا أخضر فليفطر عليه                               
  ١٣                                حاء شجرة فليفطر عليهال ِلإن مل جيد أحدكم إ

   ٢٦                                       إن يوم اجلمعة يوم عيد                 
  ٦٣                            إنك لن تدع شيئًا هللا عز وجل إال بدلك اهللا به   



 ٧٠

  ٦٠، ٢٣ يوم مجعة                                    رسول اهللا أنه دخل عليها 
  ٣٦               عن صوم يوم اجلمعة                         أنه سأل النيب 

  ٥٩ كان أكثر ما يصوم من األيام يوم السبت                           أنه 
  ٥٤ كان يصوم يوم السبت                                              أنه 
  ٥١، ١٤                                 ى وهو يتغّدهنا دخلت على رسول اهللا أ

  ٥٤فار                                                        إهنما يوما عيد للك
  ٥٩، ٥٢، ٣٢إهنما يوما عيد للمشركني                                                 

  ٤٤ بثالث                                                      أوصاين حبييب 
  ٤٤                                        بثالث              أوصاين خليلي 

  ١٣                    حممد ين وضعتها على كّفأشهد أف؟ ي هذهفّترون كَ
  ١٢                                فأنا بايعت هبا رسول اهللا ؟ترون يدي هذه

  ٢٥      تصومني غًدا ؟                                                          
  ١٤                                                                                                      فكلي تعايل

    ٤٤ثالث من كل شهر ورمضان إىل رمضان                                     
  ٥٥                   اجلمعة عيد                                                 

  ١٩)                                               يعين أهل الكتاب ( خالفوهم 
  ٤١خذوا من العمل ما تطيقون                                                   

  ٢٩ يف سبعة نفر                                      دخلت على رسول اهللا 
  ١٧ث محصي                                                            ذاك حدي

  ٣٨                                                           ذاك صوم داود 
  ٣٣ عباًسا يف بادية لنا                                                زار النيب 

  ٢٨ ؟                                         سألت احلسن عن صيام يوم اجلمعة

  ١٥                                             ؟  عن ذلكسألت رسول اهللا 
  ١٦سئل الزهري عن صوم يوم السبت ؟                                          

  ٢٣، ١٤                                                                   صمت أمس
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  ١٤صيام السبت ال لك وال عليك                                                
  ٣٩صيام يوم عاشوراء أحتسب على اهللا                                          
  ٤٠صيام يوم عرفة أحتسب                                                       

  ٣٨ستطيع ذلك                                                         فإنك ال ت
  ١٤                             . فان صيام يوم السبت ال لك وال عليك؛ فكلي

  ٣٦زًمحا                              : كان اسم بشري بن اخلصاصية يف اجلاهلية
  ٤٦                               يصوم تسع ذي احلجة     كان رسول اهللا 
  ٤٣ يصوم ثالثة أيام من غّرة كل شهر                       كان رسول اهللا 
  ٥٢، ٣٠ يصوم من الشهر السبت                               كان رسول اهللا 
  ٣٢_٣١ يصوم يوم السبت واألحد                              كان رسول اهللا 

   ٤١ال يفطر                               : يصوم حىت نقول سول اهللا كان ر
   ٦٤ يكثر صيام السبت                                                   كان 

   ٤١كان يصوم حىت نقول قد صام                                                
  ٥٢                                      كان يصوم يوم السبت                  

  ٣١كانت عائشة تصوم من الشهر السبت                                        
   ٥١كلي؛ فإن صيام يوم السبت ال لك وال عليك                                

  ١٦       )                                       يعين صيام السبت ( ال بأس به 
    ٥٤، ٣٧ال ختتصوا ليلة اجلمعة بقيام                                                  

  ٣٧ال ختصوا ليلة اجلمعة بقيام                                                     
    ٥٩ال ختصوا يوم اجلمعة بصيام                                                   

   ٣٦، ٢٨ اجلمعة                                                             يومال تصم
  ٢٩، ٢٧ اجلمعة                                                         ال تصوموا يوم

  ١٨، ١٢، ٧، ٣ال تصوموا يوم السبت                                                  
                                                                         ٦٠، ٥٨، ٥٠،  

                                                                          ٦٣، ٦٢، ٦١                    
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  ١٥                                                             ال لك وال عليك
  ٢٨ال خيّصّن أحدكم يوم اجلمعة بصوم                                          
  ٢٦ال يصم أحدكم يوم اجلمعة                                                  

  ٤١ يصوم شهًرا أكثر من شعبان                               مل يكن النيب 
  ٤٤ الشهر يصوم                                       مل يكن يبايل من أي أيام

  ١٧ما زلت له كامتًا حت رأيته انتشر                                            
  ٣٢ حىت كان أكثر صومه يوم السبت                   ما مات رسول اهللا 

  ٤٠                من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال                      
  ١٣ عن صوم يوم السبت                                     هنى رسول اهللا 
  ٤٨معة                                                    م يوم اجلوهنى عن ص

  ١٣                                    ال يف فريضة، إهنى عن صيام يوم السبت
  ٢٨إال يف أيام متتابعة                            )  صوم اجلمعة يعين( ُنهي عنه 

  ١٦هذا حديث محصي                                                          
  ١٨هذا حديث منسوخ                                                          

   ١٧                               هذا كذب                                    
  ٣٠هل صمتم أمس ؟                                                           
  ٣٢مها عيدان ألهل الكتاب                                                     

  ٣٣     مها عيدان للمشركني                                                   
  ٢٧ ينهى                           ورب هذه الكعبة لقد مسعت رسول اهللا 

  ٤٤وصم من الشهر ثالثة أيام                                                   
  ٤٢يا أبا فالن أما صمت سرر هذا الشهر ؟                                    

  ٢٧ أن يصوموا يوم اجلمعة ؟                      يا أبا هريرة أنت هنيت الناس
  ٣٣يصوم السبت واألحد                                                        
  ٥٢اليوم لنا وغًدا لليهود وبعد غد للنصارى                                     

  



 ٧٣

  قائمة املراجع
  

ت ( ؛ أمحـد بـن علـي بـن حجـر      العسقالين. إحتاف املهرة بأطراف العشرة    
ـ ١٤١٥ الطبعة األوىل    -، حتقيق زهري الناصر ومجاعة      )هـ٨٥٢ مركز خدمة السنة   .  ه

  .والسرية باملدينة النبوية 
ـ ٢٨٧ت  ( أبوبكر أمحد بن عمرو       ؛ بن أيب عاصم  ا. اآلحاد واملثاين    حتقيـق   ،  ) ه

  . الرياض– الراية  دار . هـ١٤١١  األوىلالطبعةباسم بن فيصل اجلوابرة ،
املقدسي ؛ أبو عبداهللا ضياء الدين حممـد بـن عبدالواحـد            . األحاديث املختارة   

ـ  ١٤١٠ الطبعـة األوىل     -، دراسة وحتقيق عبدامللك بن دهيش       )هـ٦٤٣ت( دار .  هـ
  بريوت -خضر 

ترتيـب علـي بـن بلبـان الفارسـي          . اإلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان       
ـ ١٤١٤ة   ، سن  ، الطبعة الثانية  ، حتقيق شعيب األرناؤوط     )هـ٧٣٩ت( مؤسـسة  . هـ

 . بريوت –الرسالة 
ـ ٥٨٢ت  (اإلشبيلي  بن عبدالرمحن   عبداحلق  . األحكام الوسطى    حتقيق محدي  )  ه

 . هـ١٤١٦ الرياض -السلفي وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد 
أبو الفضل عبـد الـرحيم بـن احلـسني العراقـي            . األربعون العشارية للعراقي    

دار ابن حزم   : الناشر_ هـ  ١٤١٢قيق بدر البدر ، الطبعة األوىل سنة        ، حت )هـ٨٠٦ت(
  . بريوت _ 

حممد ناصر الدين األلباين ، الطبعـة       . إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل        
 . بريوت - املكتب اإلسالمي . هـ١٣٩٩األوىل 

ـ ٨٥٢ت(أمحد بن علي العـسقالين      ؛  بن حجر  ا .اإلصابة يف متييز الصحابة      ، )هـ
 – الكليـات األزهريـة   مكتبة  هـ ، الناشر    ١٣٩٧الطبعة األوىل سنة    حتقيق طه الزيين ،     

 .القاهرة 
ـ ٧٢٨ت  (أمحد بن عبداحلليم احلراين     : ابن تيمية . اقتضاء الصراط املستقيم     ، )  ه

هـ ، توزيـع وزارة     ١٤١٩ناصر بن عبدالكرمي العقل ، الطبعة السابعة        . حتقيق وتعليق د  
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  .سالمية ، اململكة العربية السعودية الشؤون اإل
، )هـ٩٧٧ت (حممد بن أمحد الشربيين اخلطيب  . اإلقناع يف َحلّ ألفاظ أيب شجاع       

_ بـريوت   _ دار الفكـر    : حتقيق مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر ، الناشـر          
  .هـ ١٤١٥

 ت(عالء الدين مغلطاي بن قليج بن عبـداهللا البكجـري         . إكمال هتذيب الكمال    
:  الناشر -هـ١٤٢٢، حتقيق عادل بن حممد وأسامة بن إبراهيم، الطبعة األوىل           )هـ٧٦٢

  .   مصر – القاهرة -الفاروق احلديثة للطباعة والنشر
أمحد بن علي بن حممـد،      :  العسقالين ابن حجر  . اإلمتاع باألربعني املتباينة السماع   

حممد : الطبعة األوىل، حتقيق  هـ،  ١٤١٨ - لبنان   - بريوت   -دار الكتب العلمية    : شراالن
   .حسن إمساعيل الشافعي

  .يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحـد بـن حنبـل             اإلنصاف  
دار إحيـاء   : شـر ا، الن )هـ٨٨٥ت(علي بن سليمان    عالء الدين   أبو احلسن   : املرداوي

   .حممد حامد الفقي:  بريوت، حتقيق-التراث العريب 
  .عجم األوسط امل= األوسط للطرباين 

بن إبراهيم بن حممد الـشهري      زين الدين   : ز الدقائق، تأليف  ـشرح كن البحر الرائق   
   .الثانية:  بريوت، الطبعة-دار املعرفة : شرا، الن)هـ٩٧٠ت (ابن جنيم احلنفيب

 البـزَّار  بكر أمحد بـن عمـرو        أيب:   تأليف . املعروف مبسند البزار     البحر الزخار 
 -مؤسسة علوم القـرآن     : الناشر الرمحن زين اهللا السلفي ،       ، حتقيق حمفوظ  )هـ٢٩٢ت(

 .  هـ١٤٠٩ املدينة النبوية -بريوت ، ومكتبة العلوم واحلكم 
عالء الدين أبوبكر بـن مـسعود الكاسـاين احلنفـي           : الكاساين . بدائع الصنائع 

دار : هــ ، الناشـر    ١٤٢٠، حتقيق حممد خري طعمة حليب، الطبعة األوىل         )هـ٥٨٧ت(
  . لبنان- بريوت–فة املعر

، )هـ٥٩٥ت  (ابن رشد ؛ حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطيب            . بداية اجملتهد   
دار : هـ ، الناشر  ١٤١٦حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه ماجد احلموي ، الطبعة األوىل           

  . لبنان –بريوت . ابن حزم للطباعة والنشر 
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أبـو  : ابن امللقن . الشرح الكبري    يف   واآلثار الواقعة حاديث  األالبدر املنري يف ختريج     
ـ ٨٠٤ت  (حفص عمر بن علي بن أمحد        مصطفى أبو الغيط وعبد اهللا بـن        حتقيق   ،) ه

 .دار اهلجرة للنشر والتوزيع : هـ ، الناشر١٤٢٥سليمان وياسر بن كمال، الطبعة األوىل 
، )هـ٨٥٢ت (أمحد بن علي العسقالين : ابن حجر. بلوغ املرام من  أدلة األحكام       

دار : الناشـر . هــ   ١٤٢٤حققه وخرج أحاديثه طارق بن عوض اهللا ، الطبعة األوىل           
  .الرياض _ العطاء 

رواية عباس بن حممد الدوري ، حتقيق أمحد بن حممد نور سيف ،             . تاريخ ابن معني    
  .مركز البحث العلمي جبامعة أم القرى .   هـ١٣٩٩الطبعة األوىل 

ـ  ٢٥٦ت   ( بن املغرية  مد بن إمساعيل   حم : البخاري .التاريخ الكبري    ، حتقيـق   ) هـ
 . بريوت -عبدالرمحن املعلمي ، مصورة دار الكتب العلمية 

ـ ٤٦٣ت( أبوبكر أمحد بن علي بن ثابت        : البغدادي اخلطيب. تاريخ بغداد    ، )هـ
  . بريوت -مصورة دار الكتاب العريب 

دار : شرا، الن )هـ٥٧١ت( علي بن احلسن بن هبة اهللا        :بن عساكر ا. تاريخ دمشق   
  .عمر بن غرامة العمري : ، حتقيقم١٩٩٥ – بريوت -الفكر 

ـ  ٧٤٢ت(يوسف بن عبـدالرمحن     : املزي .حتفة األشراف مبعرفة األطراف      ، ) هـ
 . اهلند - الدار القيمة  . هـ١٣٨٤تصحيح عبدالصمد بن شرف الدين ، الطبعة األوىل 

 ينفمد بن أمحد بن أيب أمحد احل       بكر حم  وأبعالء الدين   : السمرقندي. حتفة الفقهاء   
  .  لبنان – بريوت –دار الكتب العلمية ) هـ٥٣٩ت (

، حتقيـق  ) هــ  ٦٦٦ت (حممد بن أيب بكر بن عبد القادر  : الرازي. حتفة امللوك   
  . لبنان– بريوت –هـ ، دار البشائر اإلسالمية ١٤١٧عبداهللا نذير أمحد ، الطبعة األوىل، 
ت ( أبو الفرج عبدالرمحن بـن علـي         :ابن اجلوزي  . التحقيق يف أحاديث اخلالف   

 ١٤١٥ الطبعـة األوىل     -الـسعدين    حققه وخرج أحاديثه مسعد عبداحلميد      ) هـ٥٩٧
 .  بريوت -دار الكتب العلمية . هـ

 أمحـد بـن علـي العـسقالين     :بن حجرا . التعليق على صحيح البخاري تغليق
 ١٤٠٥القزقـي ،الطبعـة األوىل  سعيد عبدالرمحن موسى  ، دراسة و حتقيق)هـ٨٥٢ت(
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 . املكتب االسالمي .هـ
حممد حتقيق  ). هـ٨٥٢ت(أمحد بن علي العسقالين     : بن حجر ا . تقريب التهذيب 

 .حلب _ سوريا _ دار الرشيد : هـ ، الناشر١٤٠٦ الطبعة األوىل عوَّامة ،
 أمحـد بـن علـي       :ابن حجر . التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري        

ـ ٨٥٢ت(سقالين  الع ـ  ١٤١٦ الطبعة األوىل    -اعتىن به حسن عباس قطب     ،) ه .   هـ
 .مؤسسة قرطبة 

حممد ناصر الدين األلبـاين ، الطبعـة الثالثـة          . متام املّنة يف التعليق على فقه السنة        
  .  الرياض –دار الراية للنشر . هـ ١٤٠٩

يـق حممـود    ، حتق ) هـ٣١٠ت(أبوجعفر حممد بن جرير     : الطربي. هتذيب اآلثار   
  .  القاهرة –حممد شاكر ، مطبعة املدين 

ـ  ٨٥٢ت(العسقالين   أمحد بن علي     :ابن حجر . هتذيب التهذيب    ، باعتنـاء   ) هـ
 . بريوت –مؤسسة الرسالة .  هـ١٤١٦ الطبعة األوىل -إبراهيم الزيبق ، وعادل مرشد 

ـ ٧٥١ت( حممد بن أيب بكر      :ابن القيم . هتذيب السنن    ر ، حتقيق أمحد شـاك    ) ه
  . بريوت -للمنذري، دار املعرفة " خمتصر السنن" حباشية ، الفقي حامدحممدو

ـ  ٧٤٢ت( يوسف بن عبدالرمحن     :املزي. هتذيب الكمال يف أمساء الرجال       ، ) هـ
 . بريوت - الطبعة األوىل ، مؤسسة الرسالة -حتقيق بشار عواد معروف 

  سنن الترمذي = جامع الترمذي 
  د  جلعمسند علي بن ا= اجلعديات 

  رد احملتار = حاشية ابن عابدين 
أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن  : السيوطي. حاشية السيوطي على سنن النسائي      

ـ ٩١١ت  ( بكر بن عثمان اخلضريي      بن كمال الدين أيب   ا  اعـتىن بـه عبـدالفتاح       ،) ه
  . بريوت لبنان –هـ ، دار البشائر اإلسالمية ١٤٠٩، الطبعة الثالثة ، أبوغدة
أمحد بن حممـد    : على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح، تأليف      شية الطحطاوي   حا

املطبعة الكربى األمريية   : شرا، الن )هـ١٢٣١ت(بن إمساعيل الطحطاوي احلنفي املصري      ا
   .الثالثة: ، الطبعة هـ١٣١٨ - مصر -ببوالق 
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  .حممد إبراهيم شقرة . حكم صيام يوم السبت يف النافلة 
  ) .هـ١٢٥٠ت (حممد بن علي : الشوكاين . الدراري املضية

. ، حتقيق د    )هـ٦٨٤ت  (شهاب الدين أمحد بن إدريس      : القرايف.  للقرايف   الذخرية
  . لبنان – بريوت –م ١٩٩٤حممد حجي ، الطبعة األوىل 

عالء الدين حممد بن حممد أمني بن عمر بـن          . حاشية رد احملتار على الدر املختار       
دار : شراالن،  )هـ١٢٥٢ت(شية على رد احملتار لوالده      ، وهي حا  )هـ١٣٠٦ت(عابدين  

  .هـ ١٤٢١ - بريوت -الفكر للطباعة والنشر 
 جاسم بن سليمان الفهيد الدوسـري ،      . الروض البسام بترتيب وختريج فوائد متام       

 . بريوت -دار البشائر . هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل 
 يـونس بـن إدريـس   منـصور بـن     :  البهويت  .شرح زاد املستقنع  الروض املربع   

هـ مع حاشية الشيخ عبدالرمحن بن حممـد        ١٤٢٣الطبعة التاسعة سنة    ). هـ١٠٥١ت(
  ) .هـ١٣٩٢ت (بن قاسم النجدي 

ـ ٦٧٦ت( زكريا حيىي بن شرف      بوأ: النووي.  روضة الطالبني     إشراف زهري   ،) ه
  .  لبنان – بريوت -هـ ، املكتب اإلسالمي١٤١٢الشاويش ، الطبعة الثالثة ، 

تأليف علي بن حسن بـن      . لروض يف حكم صيام يوم السبت يف غري الفرض          زهر ا 
  .األردن _ الزرقاء _ هـ ، دار األصالة ١٤١٢عبداحلميد احلليب ، الطبعة األوىل سنة 

 أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن غالـب           :الربقاين. سؤاالت الربقاين للدارقطين    
 ١٤٠٤مد القشقري، الطبعـة األوىل      حتقيق عبدالرحيم بن حم   ،  )هـ٤٢٥ت(اخلوارزمي  

  .  باكستان - كتب خانة الهور ،هـ
، دراسـة   )هـ٦٧٦ت  (محزة بن يوسف    : السهمي. سؤاالت السهمي للدارقطين    

 –هـ ، مكتبة املعـارف      ١٤٠٤وحتقيق موفق بن عبداهللا بن عبدالقادر ، الطبعة األوىل          
  . السعودية –الرياض 

 -مكتبة املعارف   : الناشراصر الدين األلباين ،     حممد ن  . الصحيحةسلسلة األحاديث   
 .الرياض 

 -مكتبة املعارف   : الناشرحممد ناصر الدين األلباين ،      . السلسلة األحاديث الضعيفة    
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 .الرياض 
ـ ٢٧٥ت( حممد بن يزيد القزويين      :ابن ماجه . سنن ابن ماجه     اعتىن به فريق   ،  ) ه
 .بيت األفكار الدولية 
ـ ٢٧٥ت(سليمان بن األشعث السجستاين     : ودأبو دا  . سنن أيب داود   ،  حققه   ) ه

ـ ١٤١٩ الطبعة األوىل    -حممد عوامة     مؤسسة الريان   -اإلسالمية    دار القبلة للثقافة    . ه
  .بريوت _ 

ـ ٢٧٥ت( سليمان بن األشعث السجستاين      : أبو داود  .سنن أيب داود     اعـتىن  ،  ) ه
 .به فريق بيت األفكار الدولية 

ـ  ٢٧٩ت  (سورة  عيسى بن    أبو عيسى حممد بن      :رمذيالت. سنن الترمذي    ، ) هـ
 .اعتىن به فريق بيت األفكار الدولية 

ـ ٢٥٥ت(أبو حممد عبداهللا بن عبدالرمحن      :  الدارمي. سنن الدارمي    ، حتقيـق   ) ه
 .   الرياض– دار املغين  .هـ١٤٢١حسني سليم أسد الداراين ، الطبعة األوىل

ـ ٤٥٨ت(أمحد بن احلسني     أبوبكر   :البيهقي .السنن الكربى    ، الطبعـة األوىل    ) ه
 . اهلند -جملس دائرة املعارف .  هـ١٣٤٤

ـ ٣٠٣ت  ( أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب       :النسائي .السنن الكربى    حتقيق  ،  ) ه
ـ ١٤١١الطبعة األوىل    عبدالغفار البنداري وسيد كسروي،     – دار الكتب العلميـة       . ه

 . بريوت
 ترقيم وفهرسـة عبـدالفتاح أيب       ، أيًضا   النسائي .  )ىباجملت(الصغرى  سنن النسائي   

 . بريوت - مصورة دار البشائر .، الطبعة الثالثة غدة
، حتقيق شعيب   )هـ٧٤٨ت(حممد بن أمحد بن عثمان      : الذهيب. سري أعالم النبالء    

 . بريوت -مؤسسة الرسالة .   هـ١٤٠٢ الطبعة الثانية -األرناؤوط ومجاعة 
حممد بن علـي الـشوكاين      : الشوكاين. دفق على حدائق األزهار      املت السيل اجلرار 

هـ ، دار الكتـب     ١٤٠٥، حتقيق حممود إبراهيم زايد ، الطبعة األوىل سنة          )هـ١٢٥٠(
  .لبنان _ بريوت _ العلمية 

، الطبعـة األوىل    )هـ١٤٢٢ت(الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني       . الشرح املمتع   
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  . السعودية –  الدمام– دار ابن اجلوزي -هـ ١٤٢٤
ـ ٣٢١ت( أمحد بن حممد بن سالمة       :الطحاوي. شرح معاين اآلثار     ، حققـه   ) ه

 _ عامل الكتب     .هـ١٤١٤الطبعة األوىل    وقدم له حممد زهري النجار وحممد جاد احلق،       
  .بريوت

 أشـرف علـى     ،)هـ٤٥٨ت  ( أبوبكر أمحد بن احلسني      :البيهقي. شعب اإلميان   
 – الدار الـسلفية     .هـ  ١٤١٠ أمحد الندوي ، الطبعة األوىل       حتقيقه وختريج أحاديثه خمتار   

 .بومباي 
، ) هـ٢٧٩ت  (أبوعيسى حممد بن عيسى بن سورة       : الترمذي. الشمائل احملمّدّية   

  هـ ، ١٤٢٢اعتىن به حممد عوامة ، الطبعة األوىل 
  .اإلحسان بترتيب صحيح بن حبان = صحيح ابن حبان 
، حتقيـق  ) هـ٣١١ت (و بكر حممد بن إسحاق  أب:بن خزمية ا. صحيح ابن خزمية    
 . بريوت - املكتب اإلسالمي .هـ ١٤١٢الطبعة الثانية  حممد مصطفى األعظمي،
  .تركيا _ خمطوط مكتبة أمحد الثالث بإستانبول . صحيح ابن خزمية 

اعتىن بـه    ،)هـ٢٥٦ت(أبو عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري       . ي  رصحيح البخا 
 .  الدولية فريق بيت األفكار 

حممد ناصر الدين األلباين ، الطبعة األوىل ، مكتب التربيـة           . صحيح سنن أيب داود     
  . العريب لدول اخلليج 

حممد ناصر الدين األلباين ، الطبعة األوىل ، مكتب التربيـة           . صحيح سنن النسائي    
  .العريب لدول اخلليج 

ـ ٢٦١ت  (أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي       . صحيح مسلم    اعتىن به  ،  ) ه
 .فريق بيت األفكار الدولية 

ـ ٢٣٠ت  (حممد بن سعد    . الطبقات الكربى    ، القسم املتمم لتابعي أهل املدينة      ) ه
اجمللس العلمي باجلامعة   _ األوىل   الطبعة   -ومن بعدهم ، دراسة وحتقيق زياد حممد منصور         

 .اإلسالمية باملدينة النبوية 
 . بريوت -، دار صادر ) هـ٢٣٠ت  (حممد بن سعد. الطبقات الكربى 
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ـ ٣٨٥ت(أبو احلسن علي بن عمر      : الدارقطين .العلل   ، حتقيق حمفوظ الـرمحن     ) ه
  . الرياض -دار طيبة .   هـ١٤٠٥السلفي، الطبعة األوىل 

 أيًضا ، خمطوط ، نسخة مصورة عن دار الكتب املصرية ، ومنـها              لدارقطينلالعلل  
 ) . حديث٢٥٥٠( اإلسالمية حتت رقم نسخة يف قسم املخطوطات باجلامعة

حتقيق ،  )هـ٣٢٧ت( عبدالرمحن بن حممد بن إدريس الرازي        :ابن أيب حامت  . العلل  
 .هـ ١٤٠٥بريوت _ دار املعرفة _ حمب الدين اخلطيب 

دار : شـر احممد بن أمحد األنصاري، الن    : الرملي. غاية البيان شرح زبد ابن رسالن       
   . بريوت-املعرفة 

ت (أمحـد بـن عبـداحلليم احلـراين         : خ اإلسالم ابن تيمية   شي . كربىالفتاوى ال 
  .بريوت _ دار املعرفة _ حسنني حممد خملوف : ، قّدم له وعّرف به)هـ٧٢٨

أمحـد بـن علـي العـسقالين        : ابن حجر   .فتح الباري شرح صحيح البخاري    
العزيـز  الشيخ عبد   : ، حتقيق هـ١٣٧٩ سنة الطبعة األوىل باملطبعة السلفية      )هـ٨٥٢ت(

 .حمب الدين اخلطيب و بن باز ،
زكريا بن حممد بن أمحد بـن زكريـا         : بشرح منهج الطالب، تأليف   فتح الوهاب   

  .هـ ١٤١٨  الطبعة األوىل سنة– بريوت -دار الكتب العلمية : شرااألنصاري، الن
 الزهراء حـازم    أيب:  حتقيق )٧٦٣ت(حممد بن مفلح املقدسي     : ابن مفلح  . الفروع

  .هـ ١٤١٨  سنةاألوىل: الطبعة - بريوت -دار الكتب العلمية : شراالن . القاضي
، دراسة  )هـ٤٥٨ت  (أبوبكر أمحد بن احلسني البيهقي      : البيهقي. فضائل األوقات   

دار املنـارة   : هـ ، الناشـر   ١٤١٨وحتقيق عدنان بن عبدالرمحن القيسي ، الطبعة األوىل         
  . السعودية _  جدة -للنشر والتوزيع 
حممـد بـن    : املناوي. ديرشرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير        فيض الق 
  .  بريوت –دار الفكر : ، الناشر) هـ١٠٣١ت (عبدالرؤوف 

ت (أبو القاسم حممد بن أمحـد الكلـيب الغرنـاطي           : ابن جزي  . القوانني الفقهية 
  ) . هـ٧٤١

مود النجـدي ،    حممد بن محد احل   / القول الثبت يف صوم يوم السبت ، بقلم الشيخ          
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  .هـ ، مجعية إحياء التراث اإلسالمي ، الكويت ١٤٢٠الطبعة الثانية سنة 
، حتقيق حممد عوامـة     )هـ٧٤٨ت  (حممد بن أمحد بن عثمان      : الذهيب. الكاشف  

هـ ، دار القبلـة للثقافـة اإلسـالمية،         ١٤١٣وأمحد حممد منر اخلطيب ، الطبعة األوىل        
  .دية السعو_ جدة _ ومؤسسة علوم القرآن 

ـ ٦٢٠ت  (أبو حممد عبداهللا بن قدامة املقدسـي        . الكايف يف فقه ابن حنبل       ، )هـ
  .  بريوت –املكتب اإلسالمي 

حتقيق هالل  ) هـ١٠٥١ت(منصور بن يونس بن إدريس      : البهويت. كشاف القناع   
  .  بريوت –مصيلحي مصطفى هالل ، دار الفكر 

، حتقيق  ) هـ١١٩٢ت  (نبلي  عبدالرمحن بن عبداهللا البعلي احل    . كشف املخدرات   
 بريوت  –هـ ، دار البشائر اإلسالمية      ١٤٢٢حممد بن ناصر العجمي ، الطبعة األوىل سنة         

  .   لبنان –
ت (تقي الدين أبوبكر بن حممـد احلـصين احلـسيين الدمـشقي             . كفاية األخيار 

ـ            )هـ٨٢٩ نة ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبدالقادر األرناؤوط ، الطبعة التاسعة س
  .  سوريا – دمشق –هـ ، دار البشائر ١٤٢٢

 . بريوت -، دار صادر ) هـ٧١١ت ( حممد بن مكرم :بن منظورا. لسان العرب 
ـ ٨٥٢ت( أمحد بن علي العسقالين      :بن حجر ا. لسان امليزان     ، الطبعـة األوىل   ) ه

  .- اهلند -دائرة املعرف النظامية ب
ـ ٨٨٤ت(داهللا بن مفلح احلنبلي     إبراهيم بن حممد بن عب    : ابن مفلح . املبدع   ، ) هـ

  . املكتب اإلسالمي 
ـ ٦٧٦ت(بن شرف   حيىي   حميي الدين    :النووي. اجملموع شرح املهذب     ، تكملة  ) ه

 .حممد جنيب املطيعي ، مكتبة اإلرشاد جبدة 
  .األحاديث املختارة = املختارة للضياء املقدسي 

ـ ٧٦٩ت  (ن عقيل العقيلي    هباء الدين عبداهللا ب   . املساعد على تسهيل الفوائد      ، )  ه
مركز البحـث العلمـي     . هـ  ١٤٠٢  األوىل الطبعةحتقيق وتعليق حممد كامل بركات،      

  .امعة أم القرى جب
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 أبو عبداهللا حممـد بـن عبـداهللا         : النيسابوري احلاكم. املستدرك على الصحيحني    
ـ ٤٠٥ت(  بـريوت    -، ومعه تلخيص املستدرك للـذهيب ، تـصوير دار الفكـر             ) ه

 .هـ١٣٩٨
ـ ٢٠٤ت ( بن اجلارود   سليمان بن داود   :أبو داود الطيالسي   .املسند   حتقيـق  ،   ) ه

مصر _ دار هجر للطباعة والنشر     . هـ  ١٤١٩  األوىل الطبعةحممد بن عبداحملسن التركي،     
  .  اجليزة-

، حتقيق وختريج حمفوظ    )هـ٣٣٥ت  (أبو سعيد اهليثم بن كليب      : الشاشي. املسند  
 - املدينـة النبويـة    –هـ ، مكتبة العلوم واحلكم      ١٤١٠الطبعة األوىل   الرمحن زين اهللا ،     

  .السعودية 
حـسني   ، حتقيق ) هـ٣٠٧ت( أمحد بن علي بن املثىن املوصلي    :أبو يعلى . املسند  

 . بريوت - دار املأمون  . هـ١٤٠٤ الطبعة األوىل -سليم أسد 
ببريوت عن الطبعة    صادر، تصوير دار    )هـ٢٤١ت(أمحد بن حنبل    لإلمام  . املسند  

 .امليمنية 
إسحاق بن إبـراهيم بـن خملـد احلنظلـي املـروزي            .مسند إسحاق بن راهويه     

عبدالغفور عبداحلق البلوشي ، الطبعـة األوىل       . ، حتقيق وختريج ودراسة د      )هـ٢٣٨ت(
  . السعودية – املدينة النبوية – مكتبة اإلميان -هـ ١٤١٢

  البحر الزخار = مسند البزار 
، ضبطه وعلق   )  هـ   ٣٠٧ت  ( أبوبكر حممد بن هارون     : الروياين. روياين  مسند ال 

  .هـ ١٤١٦  األوىلالطبعةعليه أمين علي أبومياين  ، 
ـ ٣٦٠ت(د   سليمان بن أمح   :الطرباين. مسند الشاميني    ، ، حتقيق محدي السلفي   ) ه

 . بريوت - مؤسسة الرسالة  . هـ١٤٠٩الطبعة األوىل 
األصـبهاين   أمحد بـن عبـداهللا       :أبو نعيم . ح مسلم   املسند املستخرج على صحي   

دار الكتـب   _ هــ   ١٤١٧  الطبعة األوىل     -حتقيق حممد حسن الشافعي   ) هـ٤٣٠ت(
   .بريوت _ العلمية 

، حتقيق صبحي السامرائي    )هـ٢٤٩ت(عبد بن محيد الكشي     . مسند عبد بن محيد     
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 .وت  بري-عامل الكتب  .  هـ١٤٠٨وحممود الصعيدي ، الطبعة األوىل 
 عبداهللا بن حممد بن عبـدالعزيز       :البغوي . مسند علي بن اجلعد ويعرف باجلعديات     

ـ ٣١٧ت( ـ  ١٤٠٥، حتقيق عبداهلادي بن عبدالقادر ، الطبعة األوىل         ) ه  مكتبـة    . هـ
 . الكويت - الفالح

عبـداخلالق  ، حتقيق   )هـ٢٣٥ت( ابن أيب شيبة     أبوبكر عبداهللا بن حممد   . املصنف  
  . اهلند- الدار السلفية -  هـ١٣٩٩ الثانية األفغاين ، الطبعة
ـ ٢١١ت(عبدالرزاق بن مهام الصنعاين     . املصنف   ، حتقيـق حبيـب الـرمحن       ) ه

   . بريوت– املكتب اإلسالمي  . هـ١٤٠٣ األعظمي، الطبعة الثانية
، حتقيق طارق عـوض     )هـ٣٦٠ت  ( سليمان بن أمحد     :الطرباين. املعجم األوسط   
 . القاهرة -دار احلرمني .  هـ١٤١٥اهيم اهللا، وعبداحملسن إبر

، ضبط نصه   )هـ٣٥١ت(بن قانع    أبو احلسني عبدالباقي     :ابن قانع . معجم الصحابة 
ـ ١٤١٨ الطبعة األوىل    -وعلق عليه صالح بن سامل املصرايت         مكتبة الغرباء األثريـة      . ه

 . املدينة النبوية -
ـ ٣٦٠ت(محد   سليمان بن أ   أبوالقاسم: الطرباين. املعجم الكبري    ، حتقيق محدي   ) ه

_ إحياء التراث اإلسالمي    _ وزارة األوقاف   _ اجلمهورية العراقية   . بن عبداجمليد السلفي    ا
 . هـ١٣٩٨ الطبعة األوىل
موفّق الدين أبوحممد عبداهللا بن أمحـد بـن حممـد املقدسـي             : ابن قدامة . املغين  

ثانيـة   ال الطبعـة فتاح احللو ،  ، حتقيق عبداهللا بن عبداحملسن التركي وعبدال      ) هـ٦٢٠ت(
  . القاهرة –دار هجر للطباعة والنشر : الناشر. هـ ١٤١٢

حممد بن أمحد الشربيين اخلطيب     : إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، تأليف      مغين احملتاج 
   . بريوت-دار الفكر : شرا، الن)هـ٩٧٧ت (

. ، حتقيـق د   ) هـ٧٤٨ت  (حممد بن أمحد بن عثمان      : الذهيب . املغين يف الضعفاء  
  . نور الدين عتر 

ـ ٩٧٢ت  (تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي احلنبلـي         . منتهى اإلرادات    ، ) هـ
 –هـ، مؤسـسة الرسـالة      ١٤١٩حتقيق عبداهللا بن عبداحملسن التركي ، الطبعة األوىل         
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  . لبنان –بريوت 
، )ـ ه ٦٧٦ت(حيىي بن شرف    أبو زكريا    :النووي . وعمدة املفتني منهاج الطالبني   

   . بريوت– دار املعرفة : شراالن
 زكريا  بو أ :لنوويا. منهاج احملدثني وسبيل الطالبني يف شرح صحيح اإلمام مسلم          

ـ ٦٧٦ت(حيىي بن شرف     ، هـ١٣٩٢ – بريوت   -دار إحياء التراث العريب     : شرا، الن ) ه
   .الطبعة الثانية

، )هـ٧٤٨ت(ثمان  حممد بن أمحد بن ع    : الذهيب. ميزان االعتدال يف نقد الرجال      
  . مكة-دار الباز  .  هـ١٣٨٢حتقيق علي بن حممد البجاوي ، مصورة عن الطبعة األوىل 

ت بعـد   (أبو بكر أمحد بن حممد بـن هـانئ          : األثرم. ناسخ احلديث ومنسوخه    
 .هـ ١٤٢٠الطبعة األوىل _ ، حتقيق عبد اهللا بن محد املنصور )هـ٢٦٠

  يث ومنسوخهناسخ احلد= الناسخ واملنسوخ لألثرم 
، )هـ٣٨٥ت(أبوحفص عمر بن أمحد بن عثمان       : ابن شاهني . الناسخ واملنسوخ   

هـ ، مكتبة املنار    ١٤٠٨مسري الزهريي، الطبعة األوىل     : حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه    
  . األردن –

مشس الدين حممد بن أمحد بن محزة الشهري        : الرملي.  إىل شرح املنهاج  هناية احملتاج   
  . هـ ١٤٠٤ - بريوت -دار الفكر للطباعة : شرا، الن)هـ١٠٠٤ت (لصغريبالشافعي ا

ـ  ١٢٥٥ت(حممد بن علي    ؛  الشوكاين  . نيل األوطار شرح منتقى األخبار       ، ) هـ
  .م ١٩٧٣ بريوت -مصورة دار اجليل ودار الفكر 

أمحد بن علي   : ابن حجر . هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري         
ـ ٨٥٢ت  (العسقالين   حتقيـق    ،  باملطبعة الـسلفية   هـ١٣٧٩ سنة   الطبعة األوىل ،  )  ه

  .الشيخ عبد العزيز بن باز، وحمب الدين اخلطيب 
القول الثبت يف بيان حلِّ صـيام       : وهم َسيِّئ الَبْخت الذي حرَّم صيام السبت ، أو          

يوم السبت ، تأليف حسن بن علي السقاف ، نسخة مصورة دون ذكـر الطبعـة ، أو                  
  .ا ، أو دار النشر تارخيه

  



 ٨٥

  فهرس املوضوعات
  

  الصفحة                  املوضوع
                                             

  ٣                     املقدمة
  ٧       ختريج حديث النهي عن صوم يوم السبت:الباب األول
  ١٦       احلكم على حديث النهي عن صوم يوم السبت:الباب الثاين
  ٢٢   عارضة حلديث النهي عن صوم يوم السبت األحاديث امل:الباب الثالث

   يف ذكر األحاديث اليت تدل مبنطوقها على إباحة:الفصل األول     
  ٢٣           :     صوم يوم السبت يف غري الفريضة

  ٢٣        حديث جويرية بنت احلارث رضي اهللا عنها) ١     
  ٢٦              حديث أيب هريرة ) ٢     
  ٢٩            حديث جنادة األزدي ) ٣     
  ٣٠            حديث عائشة رضي اهللا عنها) ٤     
  ٣١          حديث أم سلمة رضي اهللا عنها) ٥     
  ٣٦          حديث بشري بن اخلصاصية ) ٦     
   يف ذكر األحاديث اليت تدل مبفهومها على إباحة:الفصل الثاين     

  ٣٧           :     صوم يوم السبت يف غري الفريضة
  ٣٨            يوم وإفطار يومحديث صيام ) ١     
  ٣٩            حديث صيام شهر حمرم) ٢     
  ٣٩            حديث صيام يوم عاشوراء) ٣     
  ٤٠              حديث صيام عرفة) ٤     
  ٤٠            حديث صيام ستٍّ من شوال) ٥     
  ٤١            حديث صيام شهر شعبان) ٦     
  ٤٢            حديث صيام َسَرِر الشهر) ٧     



 ٨٦

  ٤٣             الشهريام غُّرةحديث ص) ٨     
  ٤٤         أحاديث صيام ثالثة أيام من كل شهر) ٩     
  ٤٦       يف أنواٍع من الصيامحديث بعض أزواج النيب ) ١٠     

  ٤٨     يف ذكر أقوال العلماء يف حكم صوم يوم السبت:الباب الرابع
  ٤٨         مذهب القائلني جبواز صوم يوم السبت)      أ
  ٥٤      لني بكراهة صومه ختصيًصا أو إفراًدا له مذهب القائ)      ب

  ٥٦                     ـ قول احلنفية
  ٥٧                     ـ قول املالكية
  ٥٨                     ـ قول الشافعية
  ٥٩                     ـ قول احلنابلة

  ٦٠             ـ اختيار املناوي والشوكاين والشيخ ابن عثيمني
  ٦٢      فريضة مطلقًامذهب من قال بتحرمي صومه يف ال)      ج
   ٦٦                  الترجيح
  ٦٧                  الفهارس

  ٦٩            األحاديث واآلثار فهرس) ١     
                ٧٣                املراجع  فهرس) ٢     
  ٨٥              فهرس املوضوعات) ٣     

 
 

 


