
 



٢ 

انيَِّني َحيِملوَن هذا  الِعلَم، وَينُفوَن عنه َحتريَف احلَمُد هللاِ الذي جَعَل يف كلِّ زماٍن ُعلامَء ربَّ

َني املُبطِلِني، والصالُة والسالُم عىل  كَني الغالِني، وتأويَل النَّوَكى اجلاِهلِني، وانتحاَل الضالِّ املتهوِّ

ِة البيضاِء ليُلها كنَهاِرها ال َيزيُغ عنها إالَّ َمن كان رْ خاَتِم األنبياِء واملُ  سلِني، الذي تَرَكنا عىل املَحجَّ

 .اهلالِكِني ِمن

ا بعُد   :أمَّ

ُة عىل ُحكِمها،  فَام ِزْلنا نسَمُع ونقرُأ بْني الَفينِة واألُخرى ألُناٍس ُيثريوَن َمساِئَل اتَّفَقِت األُمَّ

كوَهنم يف ِدينِهم وُسنَِّة نبيِّهم صىلَّ اهللاُ عليه وسلََّم، وُيزعِزعوَن ثِقَتهم  َة وُيشكِّ ُيبلبُِلوَن هبا العامَّ

ِة َمن يقوُل بُعلامِئه موَن : م، حتى بِْتنَا نسَمُع ِمن العامَّ ما أصبَْحنا نثُِق يف يشٍء وال يف أحٍد، تارًة ُحترِّ

 ! وتارًة ُجتيزونَ 

    :تتمثَُّل يف اآلِيت وهلذه اإلثارِة والَبْلبَلِة وهذا التَّشكيِك ُخطورٌة كبريٌة، 

النُّصوِص الرشعيِة ِمن بدايتِها، واحلُكِم  ِدراسةِ أنَّ هذه اآلراَء ُمتثُِّل َحْلقًة يف فِكرِة إعادِة  - ١

لون، وانتقاِء بعِض ما  عىل األحاديث، واستِنتاِج األحكاِم منها بِفكٍر ُمنعِزٍل عامَّ قاله الُعلامُء األوَّ

لون  ام ُحيِيل معانَيها، دوَن اإلشارِة إىل ُوجوِد ُنصوٍص ، واجتزاِء النُّصوِص بكام ْهيوونقاَله األوَّ

ِد األوجِه يف املسألِة؛ وكلُّ ذلك َهبدِف استنتاِج أحكاٍم جديدٍة يف َمسائَل تمَّ  ُأخرى ُتِشري إىل تعدُّ

ين كلِّه، بَزعِم التَّجديِد، أو تصويِب  أخطاِء البتُّ فيها وانتهى أْمُرها، وهذا ُيمثُِّل َمدخًال ِهلَدِم الدِّ

 .السابقَني كلِّهم دوَن وقوٍف عند حدٍّ 

٢ -  ، ٍ ا ُمتثُِّل َحْلقًة يف َهدِم قواعَد وُأصوٍل ثابتٍة، ِمثِل َهدِم فِكرِة اإلمجاِع عىل ُحكٍم معنيَّ أهنَّ

ًة الُبخاريَّ وُمسلًام؛ وهذا رشٌّ   .عظيمٌ وَهدِم فِكرِة توثيِق ما وَرد يف ُكتِب احلَديِث املُعتَمدِة، وخاصَّ

ِة يف األحكاِم الرشعيَِّة، بام ُخيالُِف ما  - ٣ وأيًضا ُيمثُِّل هذا النَّْهُج َتدليًسا كبًريا عىل العامَّ

اه الناُس بالَقبوِل، وعِملوا به َعَرب األجياِل؛ وهذا ما َيعَمُل عىل  تعاَرَف عليه العلامُء منذ الِقَدِم، وتلقَّ

يأخذون بُجزٍء ِمن النِّصوِص املَبتورِة عن ِسياِقها، وبرْأِي ِجُدهم تَ َزعزعِة َيقِني الناِس يف ِدينهم، ف

ُة، ودوَن ْمجٍع  َبعٍض ِمن العلامِء دوَن إشارٍة لغِريهم ممَّن ُيؤيِّدون الرأَي األرَجَح الذي عِمَلْت به األُمَّ

دِة يف املوضوعِ   .ِعلميٍّ بْني األحاديِث املُتعدِّ



٣ 

لِف واخلَلِف؛ بالتَّشكيِك اخلَِفيِّ أنَّه ُيمثُِّل ُخطوًة يف إه –٤ ًة من السَّ داِر ِقيمِة الُعلامِء عامَّ

مون آراَء  م ُحيكِّ يِن وَصحيِح األحكاِم، والترصيِح بأهنَّ والتلميِح بأهنم غُري ُأمناَء يف نْقِل َحقائِق الدِّ

جاِل عىل َصحيِح النُّصوِص؛ وهذه َدعَوى ُمنفلِتٌة وخطريٌة، حتى إْن كانْت  ثِني ال  الرِّ نِيَُّة املتحدِّ

 .َتذَهُب إىل ذلك، ولكنَّ أقواَهلم ُتوِصُل إىل هذه النتيجِة حتًام 

اِم  مسألُة َصوِم يوِم : الفاضلةِ الَعْرش هذا، وِمن املساِئل التي ُتطَرُح كلَّ عاٍم يف ِمثِل هذه األيَّ

كَِني أنَّه غُري مَ  ، صوُمه رشوٍع َعرفَة، حيُث َيزُعُم بعُض النَّوَكى واملتهوِّ للحاجِّ وال لغِري احلاجِّ

وَيزُعمون أنَّ األحاديَث الواردَة يف احلثِّ عىل ِصياِمه واستحبابِه لغِري الواقِف بَعَرفَة ضعيفٌة وال 

عوَن أنَّ النبيَّ صىلَّ اهللاُ عليه وسلََّم والصحابَة َرَيض اهللاُ عنهم مل َيصوُموه، إىل آِخِر ! ُحيَتجُّ هبا وَيدَّ

هاِت  هذه َّ  !!الرتُّ

ِة، والردِّ عليها، َحيُسُن التأسيُس الِعلميُّ هلذه  وقْبَل إيراِد ُشبهاِهتم وما ُيدلِّسون به عىل العامَّ

ِة وُفقهاِئها، ممَّا  حيحِة وفِعِل الصحابِة، وأقواِل ُعلامِء األُمَّ نَِّة الصَّ املسألِة، بناًء عىل ما ثبََت يف السُّ

بهاِت َيكتِفي به َمن عصَمه ا  .هللاُ ِمن االطِّالِع عىل هذه الشُّ

أو :َ  ِ  َو  ا  ا  

: ثَبت يف َصحيِح ُمسلٍم ِمن ِحديِث أيب َقتادَة َرَيض اهللاُ عنه، أنَّ النبيَّ صىلَّ اهللاُ عليه وسلََّم قال

نَة التي بْعَدهِصياُم َيوِم َعرفَة أحتِسُب عىل اهللاِ أْن (( نَة التي َقْبَله، والسَّ َر السَّ ، وهذا حديٌث )١())ُيكفِّ

َحه مجٌع غفٌري ِمن الُعلامِء، وَيكفي أنَّه يف صحيِح اإلماِم ُمسلٍم الذي  صحيٌح ال َمطَعَن فيه، صحَّ

تِه ُة عىل ِصحَّ  . اتَّفَقِت األُمَّ

ًم : ا ََر ِا ُِ 

وقِد اختاَر صْوَمه عىل إْفطاِره َمجاعٌة ِمن الصحابِة والتابعَني، : (جريٍر الطَّربيُّ  قال ابنُ  - ١

 .)٢()حتى لقد صاَمه َمجاعٌة منهم بعَرفةَ 

بِري وعاِئشُة َيصوماِن يوَم َعرفَة، وعن ُعمَر بِن اخلطَّاِب : (وقال ابُن عبِد الربِّ  - ٢ كان ابُن الزُّ

                                                           

 .)٨١٨/ ٢(صحيح مسلم  )١( 

 ).٣٦٥/ ١)) (ُمسند عمر - اآلثاِر هتذيب (( )٢( 



٤ 

 .)١()ذلك وعثامَن بِن أيب العايص ِمْثُل 

اَن يف َيوٍم حارٍّ : أنَّه قد صاَمه غُري واحٍد ِمن الصحابِة؛ منهم: ونَقل ابُن حْزمٍ  - ٣ عثامُن بُن عفَّ

 .)٢(ُيظلَُّل عليه، وعاِئشُة أمُّ املؤمنني كانْت تصوُم يوَم َعرفَة يف احلجِّ 

َرَيض اهللاُ عنهم يف َعهِد النبيِّ وممَّا يُدلُّ عىل أنَّ صوَم يوِم َعرفَة كان معروًفا لَدى الصحابِة  - ٤

أنَّ ناًسا متاَرْوا ِعنَدها يوَم َعرفَة يف : ((ما جاَء عن ُأمِّ الَفضِل بِنِت احلارِث : صىلَّ اهللاُ عليه وسلَّمَ 

فأرَسَلْت . ليس بصائمٍ : هو صاِئٌم، وقال بعُضهم: َصوِم النبيِّ صىلَّ اهللاُ عليه وسلَّم؛ فقال َبعُضهم

 . )٣())َلبٍن وهو واقٌف عىل َبعِريه، فِرشَبه إليه بَقَدِح 

هذا ُيشِعُر بأنَّ صوَم يوِم َعرفَة كان َمعروًفا ( :وقد علَّق احلافُظ ابُن َحجٍر عىل هذا بقولِه

، وكأنَّ َمن جَزَم بأنه صائٌم استنََد إىل ما ألَِفه ِمن الِعبادِة، وَمن جَزم  ِعنَدهم، ُمعتاًدا هلم يف احلََرضِ

َفِر، فْضًال بأنَّه  غُري صائٍم قامْت ِعنَده َقرينُة َكونِه مسافًِرا، وقْد ُعِرَف َهنُيه عن صوِم الَفْرِض يف السَّ

 .)٤()عن النَّْفلِ 

وكاينُّ عنَد رشِحه حلديِث أيب َقتادةَ  وقال - ٥ واحلديُث يُدلُّ عىل استِحباِب صوِم يوِم ( :الشَّ

ْمنا اإلشارَة إليها، وإىل ذلك ذَهَب ُعمُر، َعرفَة، وكذلك األحاديُث الواردُة يف معن اه التي قدَّ

بِري، وُأسامُة بُن زيٍد، وُعثامُن بن أيب العاِص، والِعرتُة، وكان ذلك ُيعِجُب احلَسَن  وعائشُة، وابُن الزُّ

 .)٥( ...)وَحيكِيه عن ُعثامنَ 

   

                                                           

 ).٢١/١٥٨)) (التمهيد(( )١( 

 .)٧/١٩)) (املحىل(( )٢( 

 ).١١٢٣(،  ومسلم )١٩٨٨(أخرجه البخاري  )٣( 

 ).٤/٢٣٧)) (فتح الباري(( )٤( 

 ).٤/٢٨٤)) (َنيل األوطار(( )٥( 

اق: ((وُينُظر اآلثاُر الثابتُة عنهم يف صوِم يوِم َعرفَة يف  ، )٣/٩٦)) (ُمصنَّف ابن أيب َشيبة((، و)٧٨٣٠)) (ُمصنَّف عبد الرزَّ

 . ، وغِري ذلك)٢٣٧١(و) ٢٣٧٠(البن جرير الطَّربيِّ )) هتذيب اآلثار((و



٥ 

ً :ِءِء واُاُل اأ 

عىل  -وعىل رأِسهم صحابُة النبيِّ صىلَّ اهللاُ عليه وسلَّمَ –نَقل ابُن عبد الَربِّ إمجاَع الُعلامِء  - ١

َة؛ حيُث قال وقد أَمجع الُعلامُء عىل أنَّ يوَم َعرفَة جائٌز ِصياُمه ((  :َمرشوعيَِّة ِصياِم يوِم َعَرفَة بغِري َمكَّ

َة، وَمن كِرَه صوَمه بَعَرفَة فإنَّام كِرَهه ِمن أْجِل للُمتمتِِّع إذا مل جيِْد هْدًيا، وأنَّه  جائٌز ِصياُمه بغِري مكَّ

عاِء والَعمِل يف ذلك املوقِف والنَّصِب هللاِ فيه عِف عن الدُّ  )١( ...))الضَّ

، عىل )٥( ، واحلنابِلةُ )٤( ، والشافعيَّة)٣( ، واملالكيَّة)٢( احلنَفيةُ : اتَّفقِت املذاهُب الِفقهيُة األربعةُ  - ٢

اتَّفقوا عىل أنَّ صوَم يوِم : (ابُن ُهبريَة فقال: استِحباِب َصوِم يوِم َعرفَة، وممَّن نَقل االتِّفاَق عىل ذلك

 .)٦( )َعرفَة ُمستَحبٌّ ملَن مل يُكْن بعَرفةَ 

ِة  - ٣  .)٧( كام نصَّ عىل ذلك ابُن حْزمٍ  - للحاجِّ وغِريه- وهو أيًضا قوُل الظاِهريَّ

، وابِن ُقدامَة،وهو أيًضا  - ٤ ، وابِن العَريبِّ ، وابِن عبِد الربِّ ، وابِن َتيميََّة،  قوُل الطَربيِّ والنوويِّ

 . والشوكاين، وغِريهم ِمن الُعلامءِ   وابِن َحجٍر،

ليس يف َصوِم هذه التِّسعِة َكراهٌة، بل هي : (قال النَّوويُّ يف ْرشِحه لصحيِح ُمسلِمٍ  - ٥

 .)٨()شديًدا، ال سيَّام التاسُع منها، وهو يوُم َعرفةَ ُمستحبٌَّة استِحباًبا 

وكاينُّ  - ٦ ُمستَحبٌّ لكلِّ أحٍد، َمكروٌه ملَن  - يوَم َعرفةَ : يعني- صْوم هذا اليوِم : (وقال الشَّ

ا  .)٩( )كان بَعرفاٍت حاج�

                                                           

 .)٢١/١٦٤)) (التمهيد(( )١( 

نائعِ (( )٢(   ).٢/٣٥٠(للَكامل ابن اهلُامِم )) فتح القديرِ ((، )٢/٧٩(للكاساينِّ )) بدائع الصَّ

واين((، )٣/٣١٢(للَحطَّاب )) مواهب اجلليلِ (( )٣(   ).١/٩١(للنَّفراويِّ )) الفواكُه الدَّ

بيني )) ُمغني املحتاج((، )٦/٣٨٠(للنَّووي )) املجموع(( )٤(   ).١/٤٤٦(للرشِّ

 ).٥/٨٨(البن ُمفلٍِح )) فروعال((، )٣/١٧٧(البن ُقدامَة )) املُغني(( )٥( 

 ).٣/١٧٠)) (اإلفصاح(( )٦( 

 ).٧/١٧)) (املحىلَّ (( )٧( 

 )٨/٧١( )٨(. 

 .)٢٨٤/ ٤)) (نيل األوطار(( )٩( 



ُة ُعلامءِ  ِرص هذا العَ   وكذلك أْفَتى باستِحباِب َصوِم يوِم َعرفَة لغِري احلُجاِج عامَّ

، واللَّجنُة الدائمة )٤(، وابُن ُعَثيمني

قَني ِمن املعاِرصينَ  ريَن وال املحقِّ مَني واملتأخِّ بَعدِم َمرشوعيَِّة  ومل يُقْل أحٌد ِمن الُعلامِء املتقدِّ

كَِني ِمن املعاِرصيَن، وفيام ييل الردُّ  ، إنَّام هذا قوُل بعِض النَّوَكى واملتهوِّ ِصياِم يوِم َعَرفَة لغِري احلاجِّ

 

 دوا َ َ َ ِوَ َ َُِت اُ: 

ُيؤَسُف له أْن َيقَيض املرُء وقًتا يف الردِّ عىل ِمثِل هذا القوِل احلاِدِث، أو أْن َيشَغَل نْفَسه 

هاِهتم هذه يف َوسائِل اإلعالِم املسموعِة واملرئيَِّة  بِقراءتِه، لكْن ما العمُل إذا كان هؤالء َينُرشوَن ُترَّ

ِة،  ها، ويبثُّوَن ُسموَمهم وُشبهاِهتم بْني العامَّ

اِم الَعِرش املُباَركِة، التي قال عنها النبيُّ صىلَّ اهللا عليه  م يف ِمثِل هذه األيَّ فوهنم عن ِعبادِة رهبِّ وَيْرصِ

دوَهنم يف ، بْل ُيزهِّ )٧( )فيهّن أحبُّ إىل اهللاِ من هذِه األياِم العِرش 

 !، أَال وهو يوُم عَرفَة؛ فإَىل اهللاِ املشتَكى

٦ 

ُة ُعلامءِ  وكذلك أْفَتى باستِحباِب َصوِم يوِم َعرفَة لغِري احلُجاِج عامَّ

د بُن إبراهيمَ  ، وابُن ُعَثيمني)٣(، واأللباينُّ )٢(، وابُن بازٍ )١(حممَّ

 .)٦( ، وداُر اإلفتاِء املِرصية)٥( 

قَني ِمن املعاِرصينَ  ريَن وال املحقِّ مَني واملتأخِّ ومل يُقْل أحٌد ِمن الُعلامِء املتقدِّ

كَِني ِمن املعاِرصيَن، وفيام ييل الردُّ  ، إنَّام هذا قوُل بعِض النَّوَكى واملتهوِّ ِصياِم يوِم َعَرفَة لغِري احلاجِّ

 .عىل ُشبهاِت هؤالِء وَدْحُضها

 دوا َ َ َ ِوَ َ َُِت اُ

ُيؤَسُف له أْن َيقَيض املرُء وقًتا يف الردِّ عىل ِمثِل هذا القوِل احلاِدِث، أو أْن َيشَغَل نْفَسه 

هاِهتم هذه يف َوسائِل اإلعالِم املسموعِة واملرئيَِّة  بِقراءتِه، لكْن ما العمُل إذا كان هؤالء َينُرشوَن ُترَّ

ِة، واملقروءِة عْرب وساِئِل التواُصِل االجتامعيِّ وغري ها، ويبثُّوَن ُسموَمهم وُشبهاِهتم بْني العامَّ

اِم الَعِرش املُباَركِة، التي قال عنها النبيُّ صىلَّ اهللا عليه  م يف ِمثِل هذه األيَّ فوهنم عن ِعبادِة رهبِّ وَيْرصِ

فيهّن أحبُّ إىل اهللاِ من هذِه األياِم العِرش  الصالُح  العمُل   ما من أيامٍ 

نةِم ظَ أعْ  ، أَال وهو يوُم عَرفَة؛ فإَىل اهللاِ املشتَكىأياِم السَّ

                                         

د بن إبراهيمَ   ).٤/٢٠٤)) (فتاوى ورسائل الشيِخ حممَّ

رب  .)٤١١/ ١٦)) ( فتاوى ُنور عىل الدَّ

عيفةِسلسلة األحاديث   .)١/٤٥)) (الضَّ

 ).٣٠٤/ ٥)) ( رشح ِرياض الصاحلني

 ).٣٩٥/ ١٠)) (فتاوى اللَّجنة الدائمة

 .)٢٥٥/ ٩)) ( فتاوى دار اإلفتاء املرصية

 )٧٥٧(أخرحه الرتمذي 

ُة ُعلامءِ  - ٧ وكذلك أْفَتى باستِحباِب َصوِم يوِم َعرفَة لغِري احلُجاِج عامَّ

د بُن إبراهيمَ : منهم  وُفقهاِئه، حممَّ

عودية  لإلفتاء بالسُّ

قَني ِمن املعاِرصينَ  ريَن وال املحقِّ مَني واملتأخِّ ومل يُقْل أحٌد ِمن الُعلامِء املتقدِّ

كَِني ِمن املعاِرصيَن، وفيام ييل الردُّ  ، إنَّام هذا قوُل بعِض النَّوَكى واملتهوِّ ِصياِم يوِم َعَرفَة لغِري احلاجِّ

عىل ُشبهاِت هؤالِء وَدْحُضها

 دوا َ َ َ ِوَ َ َُِت اُ

ُيؤَسُف له أْن َيقَيض املرُء وقًتا يف الردِّ عىل ِمثِل هذا القوِل احلاِدِث، أو أْن َيشَغَل نْفَسه إنَّ ممَّا 

هاِهتم هذه يف َوسائِل اإلعالِم املسموعِة واملرئيَِّة  بِقراءتِه، لكْن ما العمُل إذا كان هؤالء َينُرشوَن ُترَّ

واملقروءِة عْرب وساِئِل التواُصِل االجتامعيِّ وغري

اِم الَعِرش املُباَركِة، التي قال عنها النبيُّ صىلَّ اهللا عليه  م يف ِمثِل هذه األيَّ فوهنم عن ِعبادِة رهبِّ وَيْرصِ

ما من أيامٍ : (وسلم

أعْ يوٍم هو من صْوِم 

                                                          

د بن إبراهيمَ (( )١(  فتاوى ورسائل الشيِخ حممَّ

رب(( )٢(  فتاوى ُنور عىل الدَّ

ِسلسلة األحاديث (( )٣( 

رشح ِرياض الصاحلني(( )٤( 

فتاوى اللَّجنة الدائمة(( )٥( 

فتاوى دار اإلفتاء املرصية(( )٦( 

أخرحه الرتمذي  )٧( 



٧ 

ـــــفاهُ  ـــــَتَمٌس ِش اِء ُمْل ـــــدَّ ـــــُض ال ـــــفاءُ    َوَبْع ـــــُه ِش ـــــيَس َل ـــــوِك ل   !)١(وَداُء النُّ
 

 :مفِمن ُشبهاِهت 

َم مل َيُصْمه - ١ واستشهاُدهم بحديِث ُأمِّ الَفضِل بِنِت زْعُمهم أنَّ النبيَّ صىلَّ اهللاُ عليه وسلَّ

هو : أنَّ ناًسا متاَرْوا ِعنَدها يوَم َعرفَة يف َصوِم النبيِّ صىلَّ اهللاُ عليه وسلَّم؛ فقال بعُضهم: ((احلارِث 

َبه. ليس بصائمٍ : صائٌم، وقال بعُضهم  .)٢( ))فأرَسَلْت إليه بَقَدِح َلبٍن وهو واقٌف عىل َبعِريه، فَرشِ

وا يف ِصياِم النبيِّ صىلَّ اهللاُ عليه وسلََّم يوَم : ((َميمونَة َرَيض اهللاُ عنهام وبَحديِث  أنَّ الناَس َشكُّ

 .)٣( ))َعرفَة، فأرَسَلْت إليه بِحالٍب وهو واقٌف يف املوقِف، فِرشَب منه، والناُس ينُظرون

، وهذا صحيٌح، لكْن هذا ِعنَدما هذا دليٌل عىل أنَّ النبيَّ صىلَّ اهللاُ عليه وسلََّم مل َيُصْمه: قالوا

، وموُض  لغري احلاج، وليس يف احلديثني أيُّ إشارٍة إىل َعرفَة يام يومِ وعنا عن ِص كان بعَرفَة وهو حاجٌّ

ِل َيصُلحاِن أْن يكوَنا من  عَدِم مرشوعيَِّة ِصياِم َمن ليس واقًفا بَعَرفَة، بل هذاِن احلديثاِن عند التأمُّ

ِة ملَِن يقوُل  بمرشوعيَِّة واستحباِب َصوِم يوِم َعرفَة؛ فإنَّه لوال أنَّ الصحابَة َيعِرفون صوَم هذا  األدلَّ

وا يف َصوِمه ذلك اليومَ   .اليوِم، أو أنَّ صوَمه مشهوٌر عندهم، ملََا شكُّ

ما رأيُت النبيَّ صىلَّ اهللاُ : (استشهاُدهم بَحديِث ابِن عبَّاٍس َرَيض اهللاُ عنهام، قال: ومنها - ٢

هَر، يعنيعلي َله عىل غِريه إالَّ هذا اليوَم؛ يوَم عاشوراَء، وهذا الشَّ ى ِصياَم يوٍم فضَّ : ه وسلَّم َيتحرَّ

 .)٤( )َشهَر رمضانَ 

ا : قالواو هذا يُدلُّ عىل أنَّ ِصياَم يوِم عاشوراَء كان َمعروًفا عنَد الصحابِة َرَيض اهللاُ عنهم، وأمَّ

: قالوا أيًضاو. ا ِعنَدهم، وإالَّ َلذَكره ابُن عبَّاٍس َرَيض اهللاُ عنهامَصوُم يوِم َعرفَة فلم يُكْن َمعروفً 

ى يوَم عاشوراَء و فيه دليٌل عىل أنَّ النبيَّ صىلَّ اهللاُ عليه وسلََّم مل َيتحرَّ ِصياِم يوِم َعرفَة، بْل كان يتحرَّ

                                                           

 ).٣٦: ص(من ِشعر َقْيس بن اخلَطيم، وهو يف ِديوانِه     )١( 

 ).١١٢٣(،  ومسلم )١٩٨٨(أخرجه البخاري  )٢( 

 ).١١٢٤(،  ومسلم )١٩٨٩(أخرجه البخاري  )٣( 

 ).١١٣٢(، ومسلم )٢٠٠٦(أخَرجه الُبخاري  )٤( 



٨ 

 .عىل َغِريه ِمن األيامِ 

اَء عَدِم ا اِسخَني وهذا خَلٌل َعظيٌم يف الَفهِم؛ جرَّ جلَمِع بْني النُّصوِص، وعَدِم ُسلوِك َطريِق الرَّ

َ لنا اخللُل يف كالم  قَني تبنيَّ ْلنا كالَم الُعلامِء املحقِّ اِء، وإذا تأمَّ يف الِعلِم يف َفْهِم ُنصوِص الرشيعِة الغرَّ

حيِح للنصوِص الرشعيَِّة،  كَني، وكيفيَُّة الَفْهِم الصَّ وكيَف تعاَمَل معها الُعلامُء؛ هؤالء اجلاِهلَني املُتهوِّ

هذا َيقَتيض أنَّ يوَم عاشوراَء أفضُل األياِم للصائِم بعَد : (قال احلافُظ ابُن َحجٍر عن هذا احلَديِث 

فليس فيه ما َيُردُّ ِعلَم غِريه، وقد رَوى ُمسلٌِم ِمن  َرمضاَن، لكنَّ ابَن عبَّاٍس أسنََد ذلك إىل ِعْلِمه؛

ُر «: َمرفوًعاَحديِث أيب قتادَة  ُر َسنًة، وإنَّ ِصياَم يوِم َعَرفَة ُيكفِّ إنَّ صوَم عاشوراَء ُيكفِّ

: أنَّ ِصياَم يوِم َعَرفَة أفضُل ِمن ِصياِم يوِم عاشوراَء، وقد قِيل يف اِحلكمِة يف ذلك: وظاهُره  ،»َسنتنيِ 

الُم، ويوَم عَرفَة َمن سوٌب إىل النبيِّ صىلَّ اهللاُ عليه إنَّ يوَم عاشوراَء َمنسوٌب إىل ُموَسى عليه السَّ

 .)١( )وسلَّم؛ فلذلك كان أفضَل 

كأيب -التعاُرُض بْني نْفِي ابِن عباٍس فْضَل يوٍم غَري عاشوراَء، وإثباِت غِريه : (وقال األلباينُّ 

ٌم عىل النايف -َقتادةَ  َر يف األصوِل أنَّ املُثبَِت ُمقدَّ ؛ ملَِا تقرَّ ٌ  .)٢( )األْمُر فيه هنيِّ

اقتِصاُر ابِن عبَّاٍس َرَيض اهللاُ عنهام عىل ِذْكِر َيوِم عاشوراَء ال َيستلِزُم ضْعَف األحاديِث التي ف

 .َذَكرْت غَريه

ما رأيُت رسوَل اهللاِ صىلَّ اهللاُ عليه وسلَّم : (استشهاُدهم بقوِل عاِئشَة َرَيض اهللاُ عنها:ومنها- ٣

 .)٣( )صاِئًام يف الَعِرش قطُّ 

ديُث رصيٌح يف أنَّ النبيَّ صىلَّ اهللاُ عليه وسلََّم مل َيُصِم العَرش األُوىل ِمن ذي هذا احل: وقالوا

ح  ِة، واليوُم التاسُع منها، وهو يوُم َعرفَة، وهذا الزعُم خمالٌِف لَفهِم الُعلامِء الراسخَني؛ ُيوضِّ اِحلجَّ

أنَّ رسوَل اهللاِ صىلَّ : يِح الُبخاريِّ ثَبت يف َصح: (تعليًقا عىل هذا احلديِث  قوُل اإلماِم النَّوويِّ  ذلك

                                                           

 .)٤/٢٤٩)) (فتح الباري(( )١( 

 ).١/٤٥٤)) (سلسلة األحاديث الضعيفة(( )٢( 

 ).١١٧٦(أخرجه مسلم  )٣( 



٩ 

، يعني الَعَرش األوائَل ِمن »ما ِمن أياٍم العَمُل الصالُح فيها أفَضُل منه يف هذه«: اهللاُ عليه وسلَّم قال

ُل قوُهلا ِة؛ فيُتأوَّ ا أنَّه مل َيُصْمه لعارِض مَرٍض، أو سَفٍر، أو غِريمها، أو أهنَّ ) مل َيُصِم العَرش : (ذي اِحلجَّ

 . )١( )مل َتَره صائًام فيه، وال َيلَزُم ِمن ذلك َعدُم ِصياِمه يف نْفِس األمرِ 

ًحا فيه أنَّ حديَثها - قال احلافظ ابِن َحجرٍ و َتعليًقا عىل َحديِث عائشَة َرَيض اهللاُ عنها، وُموضِّ

ةِ  ِة عىل َفْضِل ِصياِم َعِرش ِذي اِحلجَّ الحتامِل أْن يكوَن ذلك  : (...- ال ُيعاِرُض ما ُذكِر ِمن األدلَّ

حيحاِن ِمن  تِه، كام رواُه الصَّ لكونِه كان َيُرتك الَعمَل وهو ُحيِبُّ أْن َيعَمَله؛ َخشيَة أْن ُيفَرَض عىل ُأمَّ

 . )٢( )َحديِث عائشَة أيًضا

، ويف وأيًضا فإنَّ عائشَة َرَيض اهللاُ عنها لو علَِمْت أنَّ النبيَّ هنَى عن ِصياِمه ما صاَمْته يف احل جِّ

ٍد، قال ، كام وَرَد عن القاسِم بِن حممَّ ولقد . كانْت عاِئشُة َرَيض اهللاُ عنها تصوُم يوَم َعرفةَ : (غِري احلجِّ

رأيُتها َعشيََّة عَرفَة َيدَفُع اإلماُم، ثم تِقُف حتى َيْبَيضَّ ما بْينها وبْني الناِس ِمن األرِض، ثم َتْدعو 

 .)٣( )بالرشاِب فُتفطِرُ 

َة لكم يف ذلك؛ ألنَّه : (بُن حْزمٍ وقال ا ا أنَّ رسوَل اهللاِ صىلَّ اهللاُ عليه وسلَّم مل َيُصْمه فال ُحجَّ أمَّ

ُر ُذنوَب َسنَتِني، وما علينا أْن َننتظَِر  ، وأخَرب أنَّه ُيكفِّ عليه السالُم قد َحضَّ عىل ِصياِمه أعَظَم حضٍّ

رسوُل اهللاِ صىلَّ اهللاُ عليه وسلَّم كان يُرتُك العمَل ؛ ألن )٤()بعَد هذا أيصوُمه عليه السالُم أم ال؟

 .كام قال ابُن َحَجر أحياًنا وهو ُحيِبُّ أْن َيعَمَل به؛ َخشيَة أْن َيعمَل به الناُس، فُيفَرَض عليهم

ْعُم بأنَّ الصحابَة ريض اهللا عنهم :وِمن ُشبهاِهتم -٤ وعىل رأِسهم أبو بكٍر وعمُر َرَيض -الزَّ

مل َيصوموا يوَم َعرفَة، ومل َيكونوا َيعِرفونه، ُمستشِهديَن بقوِل ابِن ُعَمَر َرَيض اهللا عنهام  -اهللاُ عنهام

بكٍر، وال ُعَمُر، وال عثامُن،  مل َيُصْم رسوُل اهللاِ صىلَّ اهللاُ عليه وسلَّم، وال أبو: (الذي رواه الطحاويُّ 

                                                           

 ).٨/٧١)) (رشح النووي عىل مسلم(( )١( 

 ).٢/٤٦٠(البن حجر )) فتح الباري(( )٢( 

ح إسناَده ابُن حجر يف )١/٣٧٥)) (املوطأ((أخرجه مالك يف  )٣(  ، وشعيٌب األرناؤوط يف )٢/٢٢)) (الدراية((، وصحَّ

 ).٦/٣٤٥)) (رشح السنة((ختريج 

 .)٧/١٨)) (املحىلَّ (( )٤( 



١٠ 

 .)١()وال عِيلٌّ يوَم َعرفةَ 

بهِة الطحاويُّ نفُسه، حيُث قال  ياِم يوَم   -ِعنَدنا- هذا أيًضا : (ويردُّ عىل هذه الشُّ عىل الصِّ

بَن أنَّ رجًال سَأَل ا... ، وقْد بنيَّ ذلك ابُن عَمَر َرَيض اهللاُ عنهام يف غِري هذا احلَديِث َعرفَة باملوقِِف 

خَرْجنا مع َرسوِل اهللاِ صىلَّ اهللاُ عليه وسلَّم فلم َيُصْمه، : ، فقالَعرفَة باملوقِِف  ُعَمَر عن صوِم يومِ 

ومع أيب َبكٍر َرَيض اهللاُ عنه فلْم َيُصْمه، ومع ُعَمَر َرَيض اهللاُ عنه فلْم َيُصْمه، ومع ُعثامَن َرَيض اهللاُ 

 .)٢()آُمُرك وال أهناك، فإْن ِشئَت فال َتُصْمهعنه فلم َيُصْمه، وأنا ال َأصوُمه، وال 

وِم يف املوِقِف   .فبنيَّ الطحاويُّ أنَّ ما َرَوى نافٌع عن ابِن ُعَمَر َرَيض اهللاُ عنهام إنَّام هو عىل الصَّ

وأيًضا قْد ثَبت عن َعدٍد ِمن الصحابِة َرَيض اهللاُ عنهم والتابعَني ِصياُم عَرفَة بعَرفَة، فْضًال عن 

وقد اختاَر صوَمه عىل إفطاِره َمجاعٌة ِمن الصحابِة : (ِصياِمه يف غِري عَرفَة؛ قال اإلماُم الطَّربيُّ 

 .)٣( )حتى لقْد صاَمه َمجاعٌة منهم بعَرفةَ   والتابعَني،

ب له بقولِه-والدليل عىل ذلك ما أخَرجه الرتمذيُّ  باُب كراهيِة َصوِم َيوِم «: وبوَّ

حَجْجُت مع : فقال عن َصوِم يوِم َعرفَة بعَرفَة،  ُسِئَل ابُن ُعَمرَ : (أيب َنِجيٍح قالعن  -»بعَرفةَ   َعرفةَ 

النبيِّ صىلَّ اهللاُ عليه وسلَّم فلم َيُصْمه، ومع أيب َبكٍر فلم َيُصْمه، ومع ُعَمَر فلم َيُصْمه، ومع ُعثامَن 

َصوِم يوِم عدم النهي عن و ظاهٌر يف ؛ فه)٤()فلم َيُصْمه، وأنا ال أصوُمه، وال آُمُر به، وال أْهنى عنه

 . َعرفَة للحاجِّ 

َم : أنَّ أيَّ حديٍث فيه: (استدالُهلم بقاِعدة: وِمن ُشبهاهتم - ٥ أنَّ َمن فَعَل كذا ُغِفَر له ما تقدَّ

َر؛ فهو َضعيٌف   ).ِمن ذْنبِه وما تأخَّ

وطبَّقوا عليه ! َقتادَة َرَيض اهللاُ عنه ال يصحُّ حتَّى ولو كان يف َصحيِح مسلِمٍ أيب حديُث : وقالوا

                                                           

 ).٧٢/ ١)) (رشح معاين اآلثار(( )١( 

 .املصدر السابق )٢( 

 ).٣٦٥/ ١)) (مسند عمر - هتذيب اآلثار (( )٣( 

 ).٧٥١)) (سنن الرتمذي(( )٤( 



١١ 

 .هذه القاعدةَ 

َم ِمن ذْنبِه وما  وهذه القاعدُة صحيحٌة؛ فال يصحُّ حديٌث فيه أنَّ َمن فَعَل كذا ُغِفَر له ما تقدَّ

ا حديُث  َر، ولكن هبذا اإلطالِق، أمَّ لنبيُّ صىلَّ اهللاُ عليه وسلََّم بعاٍم قْبَله َقتادَة فقد قيََّده اأيب تأخَّ

َر؛ فاحلديُث فيه َحتديُد َسنتِني فقْط، وليس ما مَىض من الُعمَر : وعاٍم بْعَده، ومل يُقْل  َم وما تأخَّ ما تقدَّ

ِل الفرَق  َر بأكَمِله؛ فتأمَّ  ! بأكَمِله، أو ما تأخَّ

نوِب املُستقَبلِة أو املاضيِة؛ منهاحديُث أيب َقتادَة َرَيض اهللاُ عنه له َنظائُر يف تَ و َحديُث : كفِري الذُّ

َمن اغتَسَل، ثم أَتى اجلُُمعَة، : ((قال رسوُل اهللاِ صىلَّ اهللاُ عليه وسلَّم: أيب ُهريرَة َرَيض اهللاُ عنه، قال

َر له، ثم َأنَصَت حتى َيفُرَغ ِمن ُخطبتِه، ثم ُيصيلِّ معه؛ ُغِفَر له ما بيْنَ  ه وبْني اجلُمعِة فصىلَّ ما ُقدِّ

امٍ   )١( ))األُخَرى، وفْضَل ثالثِة أيَّ

فهْل طبََّق أحٌد ِمن الُعلامِء قديًام وحديًثا هذه القاعدَة عىل هذا احلديِث أو غِريه، وحَكموا 

 !بَضْعِفها بِناًء عىل تلك القاعدِة؟

قال َرسوُل اهللاِ : قالاالستدالُل بـحديِث ُعقبَة بِن عامٍر َرَيض اهللاُ عنه، :وِمن ُشبهاهتم - ٦

اُم أكٍل : ((صىلَّ اهللاُ عليه وسلَّم اُم الترشيِق ِعيُدنا أهَل اإلسالِم، وهي أيَّ يوُم عَرفَة، ويوُم النَّحِر، وأيَّ

بام -؛ يُدلُّ عىل أنَّ هذه األياَم اخلَْمسَة ))ِعيُدنا أهَل اإلسالمِ : ((، حيُث زَعموا أنَّ قوَله)٢()وُرشٍب 

اُم أْكٍل وُرشٍب للحاجِّ وغِري احلاجِّ  -ةَ فيها يوُم َعرف  .أيَّ

ِذكُر يوِم َعرفَة يف هذا : (وهذا ُخمالٌِف لَفهِم الراِسخَني من أهِل الِعْلم؛ قال ابُن عبِد الَربِّ  

يوُم الِفطِر، ويوُم : احلَديِث غُري حمفوٍظ، وإنام املحفوُظ عن النبيِّ صىلَّ اهللاُ عليه وسلََّم ِمن وجوهٍ 

اُم أْكٍل وُرشٍب النَّ  اُم الترشيِق أيَّ  .)٣( )حِر، وأيَّ

                                                           

 ).٨٥٧(أخرجه مسلٌم  )١( 

انفَرد به موسى بن ): ٢١/١٦٣)) (التمهيد((وقال ابن عبدالرب يف . حسٌن صحيح: ،  وقال)٧٧٣(أخرجه الرتمذي  )٢( 

 .عيل عن أبيه، وما انفرد به فليس بالقويِّ 

 .)١٦٣/ ٢١)) (التمهيد(( )٣( 



١٢ 

م ِحني َيتكلَّمون عن احلديِث الشاذِّ  وهذا قوُل ْمجٍع ِمن الُعلامِء املُصنِّفني يف علوِم احلديِث؛ فإهنَّ

ركيشُّ  ذوِذ يف املتِن، ومنهم الزَّ خاويُّ )١(َيذُكرون هذا احلديَث ِمثاًال عىل الشُّ ، وَزكريا )٢(، والسَّ

 .، وغريهم)٤(، وعيلٌّ القاري)٣األنصاريُّ 

ِة هذه اللفظِة وَعدِم ُشذوِذها؛ فإنَّ وْصَف يوِم َعرفَة بأنه ِعيٌد ال يُدلُّ عىل  وعىل فْرِض ِصحَّ

اِج؛ ألنَّ املقصوَد به أنَّ عَرفَة ِعيٌد ألهِل عَرفَة ِمن  َعدِم َمرشوعيَِّة صياِم يوِم َعَرفَة لغِري احلُجَّ

يوُم عَرفَة، «: وليس يف قولِه صىلَّ اهللاُ عليه وسلَّم(  :قال اإلماُم الطَّربيُّ  ،جتِامِعهم فيهاحلُجاِج؛ ال

اُم أكٍل وُرشٍب  اُم الترشيِق ِعيُدنا أهَل اإلسالِم، هنَّ أيَّ َداللٌة عىل َهنِيه عن َصوِم » ويوُم النَّحِر، وأيَّ

كوُنه ِعيًدا ِمن أْن َيصوَمه بغِري عَرفَة َمن أراَد صوَمه، فكذلِك يوُم َعَرفَة ال َيمنَُع ...يشٍء ِمن ذلك، 

 .)٥( )بْل له عىل ذلك الثواُب اجلزيُل واألجُر العظيمُ 

إنَّام يكوُن يوُم َعرفَة ِعيًدا يف حقِّ أهِل : (ونَقل ابُن القيِِّم عن َشيِخ اإلسالِم ابِن َتيميََّة قوَله

م إنَّام َجيتِمعون يوَم النَّحِر، فكان هو الِعيَد يف عَرفَة؛ الجتِامِعهم فيه، بِخالِف أهِل  األْمصاِر؛ فإهنَّ

هم  .)٦()حقِّ

 .)٧()إنام ُكِره َصوُم يوِم َعرفَة؛ ألنَّه يوُم ِعيٍد ألهِل املوِقِف؛ الجتِامِعهم فيه: (وقال ابُن َحجرٍ  

وكاينُّ   .)٨()الجتِامِعهم فيه أنَّه يوُم ِعيٍد ألهِل املوقِف؛: (... عن يوِم َعرفةَ   وقال الشَّ

َد األخباِر واألحاديِث الصحيحِة عن ِصياِم يوِم َعَرفَة وفْضلِه، مع ُوجوِد   :واُخلالصةُ   أنَّ تعدُّ

                                                           

 ).١٣٧/ ٢)) (النكت عىل مقدمة ابن الصالح(( )١( 

 .)٢٤٥/ ١)) (فتح املغيث(( )٢( 
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 ).١/٣٥١(للطربي )) مسند عمر -هتذيب اآلثار(( )٥( 

 .)٦٢/ ١)) (زاد املعاد(( )٦( 

 .)٤/٢٣٨)) (الباريفتح (( )٧( 

 .)٢٨٤/ ٤)) (نيل األوطار(( )٨( 



١٣ 

أخباٍر وأحاديَث تدلُّ عىل َعدِم صياِم النبيِّ صىلَّ اهللاُ عليه وسلَّم له، وكذلك َعدُم صياِم بعِض 

حيحِة  الصحابِة فيه؛ كلُّ هذا ُجيَْمُع َبْينَه، ِد األوصاِف الصَّ وال َينفي بعُضه بعًضا؛ فهو ِمن باِب تعدُّ

لألْمِر الواحِد، وَعدُم فِعِل النبيِّ صىلَّ اهللاُ عليه وسلَّم لكلِّ ما َحثَّ عليه وأَمَر به ال َينفي ِصفَة 

ِع التي أَمَر هبا النبيُّ صىلَّ اهللاُ املرشوعيِة عامَّ قاله؛  وإالَّ سنَِجُد أنُفَسنا قْد أْلَغينا كثًريا من ُأموِر الرشَّ 

ِة، فَيسَمعون وُيطيعون،  هًة ألفراِد األمَّ عليه وسلَّم ومل َيفَعْلها، ألنَّ األوامَر والنواهَي تكوُن ُموجَّ

ُقوا اهللاََّ َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا َوَأطِيُعوا{: ويْأتون منها ما اسَتطاعوا، كام قال اهللاُ تعاَىل  : التغابن[ }َفاتَّ

١٦.[ 

ا وَيرُزَقنا  داَد، وأسأُله ُسبحاَنه أْن ُيِرَينا احلَقَّ حق� أسأُل اهللاَ الَعيلَّ الَقديَر اِهلدايَة والتوفيَق والسَّ

باَعه، وأْن ُيِرَينا الباطَِل باطًال وَيرُزَقنا اجتِناَبه  .اتِّ

 واحلمُد هللاِ ربِّ العاملَني،،،

  :بِقي أخًريا أْن أقوَل 

ونَ )١( النَّوَكى هنا هم اجلَهَلةُ  كون هم املُتحريِّ  .)٣( ، وللكلمَتِني معنى آَخُر غُري َمقصوٍد هنا)٢( ، واملتهوِّ

                                                           

العاِجُز ]: ُمفَرد النَّوَكى[األنوك : قال األصمعي): (١٣٦/ ١)) (الزاهر يف معاين كلامت الناس((قال األنباريُّ يف  )١( 

 )..العجُز واجلهُل : والنَّْوك عند الَعرب: قال. اجلاِهُل 

ك): (٢٨٢/ ٥)) (النهاية((قال ابن األثري يف  )٢(  ة، واملتهوِّ ر، وهو الوقوُع يف األْمِر بغري رويَّ ك كالتهوُّ الذي يَقع يف : التهوُّ

 ).هو التحريُّ : وقيل. يف كلِّ أْمرْ 

)) للغةهتذيب ا((، )١٣٦/ ١(لألنباري )) الزاهر يف معاين كلامت الناس((، )٦٥، ٦٤/ ٤(للخليل )) العني: ((انظر )٣( 

 ).١٦١٧/ ٤(للجوهري )) الصحاح((، ، )٢٠٨/ ١٠(لألزهري )) للغةا


