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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .احلمدهللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، وآله وصحبه ومن اهتدى داه 

  أما بعد :
فقد اطلعت على جزء فيه ختريج حديث صوم يوم عرفة أليب عبدالرمحن فوزي بن عبداهللا بن حممد احلميدي 
األثري ، ذكر على غالفه أنه دراسة أثرية علمية منهجية يف حديث صوم يوم عرفة ، وبيان كالم العلماء يف 

 ة والتابعني وغريهم يف عدم صومه عن الصحابإسناده ، وفيه حكم صوم يوم عرفة ، وبيان اآلثار الصحيحة 
  وخلص يف حبثه إىل عدم مشروعية صوم يوم عرفة لغري احلجاج .

وهذا شيء خيالف ما عليه املسلمون اليوم من اعتقاد مشروعية صيام يوم عرفة لغري احلجاج ، وخيالف 
فة ، فال أعلم عاملا من علماء مايفيت به علماء املسلمني اليوم وحيثون عليه غري احلجاج من صيام يوم عر

  املسلمني اليوم ال يستحب صيام يوم عرفة لغري احلجاج فضال عن أن ينهاهم عن صيامه وينفرهم منه . 
وقد رأيت أوال أن أعرض عن الرد على اجلزء املذكور لوضوح بطالن ما يدعو إليه عند أهل العلم على 

ور منشورا يف اإلنترنت ، مث أطلعين أحد أفاضل العلماء على اختالف مراتبهم العلمية ، مث رأيت اجلزء املذك
نشرة توزع على الناس قبل احلج فيها ملخص للجزء املذكور حتت عنوان : أنكر أهل العلم حديث 
الترغيب يف صوم يوم عرفة ، وطلب إيل أن أرد عليه ؛ حىت ال يغتر عامة الناس مبا يف تلك النشرة وذلك 

طلبه وحتقيق رغبته ، دفاعا عن السنة ، ونصيحة هللا ولرسوله وللمؤمنني مستحضرا اجلزء ، فرأيت إجابة 
قول اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه : " وقد تكلم بعض منتحلي احلديث من أهل عصرنا يف تصحيح 
األسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا ؛ إذ 

وإمخال ذكر قائله ، وأجدر أن ال يكون ذلك تنبيها للجهال ، ض عن القول املطرح أحرى إلماتته اإلعرا
عليه ؛ غري أنا ملا ختوفنا من شرور العواقب واغترار اجلهلة مبحدثات األمور وإسراعهم إىل اعتقاد خطأ 

بقدر ما يليق ا من الرد  املخطئني واألقوال الساقطة عند العلماء رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته
  .  )١(أجدى على األنام ، وأمحد للعاقبة إن شاء اهللا "

ومما يزيد األمر خطورة أن الذي يقرأ اجلزء املذكور اليشك يف أن صاحبه يعتقد أن حديث أيب قتادة 
كم موضوع وليس حديثا ضعيفا فحسب ، مما يدل على ذلك أنه استعمل بعض القرائن اليت تستعمل يف احل

على احلديث بالوضع كالركاكة ، وأيضا املخالفة ألصل من أصول الدين كما سيأيت تفصيله يف حمله ، وهذا 
  يؤكد ضرورة الرد عليه دفاعا عن السنة عموما وعن الصحيحني خصوصا .

                                 
  . ١/٢٨صحيح مسلم مقدمة  )١(
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  وقد جعلت حبثي يف متهيد وعشرة مباحث وخامتة .

دي على أحاديثهما ، وأما املباحث فكانت أما التمهيد فتكلمت فيه عن مرتلة الصحيحني وخطر التع
  كمايلي :

  املبحث األول : ختريج حديث أيب قتادة رضي اهللا عنه ، وبيان درجته ، وفقهه .
  املبحث الثاين : رد إعالل احلديث بدعوى انقطاع سنده .

  املبحث الثالث : رد إعالل احلديث بدعوى ركاكة ألفاظه .
  بدعوى اضطراب متنه . املبحث الرابع : رد إعالل احلديث

  املبحث اخلامس : رد إعالل احلديث بدعوى اضطراب إسناده .
  يصام . املبحث السادس : رد إعالل احلديث بدعوى خمالفته كون يوم عرفة عيدا فال

  به . eاملبحث السابع : رد إعالل احلديث بعدم عمل النيب 
  ة به .املبحث الثامن : رد إعالل احلديث بدعوى عدم عمل الصحاب

  املبحث التاسع : رد إعالل احلديث بدعوى خمالفته أصال من أصول الدين .
  املبحث العاشر : رد إعالل احلديث بدعوى إنكار أهل العلم إياه .

  مث ختمت البحث بذكر خامتة ذكرت فيها أبرز نتائج البحث .
مسلك احملدثني النقاد وقد سرت يف حبثي على منهج أهل العلم عموما وأهل احلديث خصوصا ، فسلكت 

  يف الكالم على األحاديث وطرقها وعللها على ما هو مقرر يف أصول هذا العلم الشريف .
وإذا أطلقت كلمة "املعترض" فأعين به صاحب اجلزء املذكور ، وسأحيل على مواضع كالمه بذكر رقم 

  الصفحة يف احلاشية بعد ذكر لفظة " اجلزء " ، اختصارا السم كتابه .
  ل اهللا تعاىل بأمسائه وصفاته أن يوفقين لبيان احلق ، وأن جيعل عملي خالصا لوجهه نافعا خللقه .وأسأ
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  :متهيد 
  بيان مرتلة الصحيحني 

  وخطر التعدي على أحاديثهما
إن من املسلمات عند املسلمني أن للصحيحني مرتلة شريفة عظيمة ، وأما أصح الكتب بعد كتاب اهللا عز 

  تكاثرت نصوص العلماء يف بيان هذا املعىن وتقريره . وجل . وقد
هـ يف مقدمة اجلمع بني الصحيحني ، وهو يتكلم عن التصنيف يف احلديث  ٤٨٨قال احلميدي املتوىف سنة 

: "واتصل ذلك إىل زمان اإلمامني أيب عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري ، وأيب احلسني مسلم ابن احلجاج 
ا من االجتهاد يف ذلك ، وإنفاذ الوسع فيه ، واعتباره يف األمصار والرحلة عنه إىل النيسابوري ، فخص

متباعدات األقطار ، من وراء النهر إىل فسطاط مصر ، وانتقاده حرفا حرفا ، واختياره سندا سندا ، مبا وقع 
اية الدراية ، وإحكام اتفاق النقاد من جهابذة اإلسناد عليه ، والتسليم منهم له . وذلك نتيجة ما رزقا من 

واألمانة يف ، املعرفة بالصناعة ، وجودة التمييز النتقاد الرواية ، والبلوغ إىل أعلى املراتب يف االجتهاد 
وقتهما ، والتجرد حلفظ دين اهللا الذي ضمن حفظه ، وقيض له احلافظني له باإلخالص هللا فيه . وشاهد 

األرض على ماورد به النص فيمن أحبه اهللا تعاىل ، وأمر أهل ذلك ما وضع اهللا هلما وهلم من القبول يف 
  السماوات العلى حببه . 

وملا انتهيا من ذلك إىل ماقصداه ، وقررا منه ماانتقداه ، على تنائيهما يف االستقرار حني اجلمع واالعتبار ، 
صحيح  ومل يتقدمهما إىل أخرجا ذلك يف هذين الكتابني املنسوبني إليهما ، ووسم كل واحد منهما كتابه بال

ذلك أحد قبلهما ، وال أفصح ذه التسمية يف مجيع ما مجعه أحد سوامها فيما علمناه ؛ إذ مل يستمر لغريمها 
يف كل ما أورده ، فتبادرت النيات املوفقة على تباعدها من الطوائف احملققة على اختالفها إىل االستفادة 

متييزمها ، وقبول ما شهدا بتصحيحه فيهما ، يقينا بصدقهما يف النية ، منهما ، والتسليم هلما يف علمهما ، و
 إليه وبراءما من اإلقبال على جهة حبمية ، أو االلتفات إىل فئة بعصبية ، سوى ما صح عمن أمرنا بالرجوع 

 . وحني استقر ذلك وانتشر ، وسار مسري الشمس والقمر ، أردت eوالتعويل يف كل ما أخربنا به عليه 
  تعجيل الفائدة لنفسي ... إىل أن قال : 

الصحة ال يستحقها املنت إال بعدالة الراوي . وشهادة هذين اإلمامني أو أحدمها بذلك ، وتصحيحهما إياه 
فَلَوالَ نفَر من كُلِّ  حكم يلزم قبوله ، وتبليغ يتعني االنقياد له ، ونذارة يخاف عاقبة عصياا ، قال تعاىل :{
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قَةرطَ ف مهنونَامذَرحي ملَّهلَع هِمواْ إِلَيعجإِذَا ر مهمواْ قَورنذيلينِ وي الدواْ ففَقَّهتفَةٌ لِّيإىل أن قال : )٢(}ئ .
  هو ماصح عمن صحت قواعد أعالمه أيقنا أن العلم املقتدى به يف الدين ، والظهري احملتج به بني املختصمني

رضي اهللا عنهم  -. ومل جند من األئمة املاضني  eهد صدقه يف إعالمه : حممد رسول اهللا وأنارت شوا
من أفصح لنا يف مجيع ما مجعه بالصحة إال هذين اإلمامني ، وإن كان من سوامها من األئمة قد  -أمجعني 

ر على صحة أفصح بالتصحيح يف بعض ، فقد علل يف بعض ، فوجب البدار إىل االشتغال باموع املشهو
  . )٣(مجيعه "

وقال عبداحلق اإلشبيلي يف شأن الصحيحني : " قد اشتهرا يف الصحة شهرة ال مطعن عليها ، وتضمنا من 
  . )٤(األخبار ما جلأ الناس يف األكثر إليها ، وحسبك من هذين الكتابني أما إمنا يعرفان بالصحيحني"

هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته ، والعلم النظري وقال ابن الصالح : "مجيع ما حكم مسلم بصحته من 
حاصل بصحته يف نفس األمر . وهكذا ما حكم البخاري بصحته يف كتابه ؛ وذلك ألن األمة تلقت ذلك 
بالقبول سوى من ال يعتد خبالفه ووفاقه يف اإلمجاع . والذي خنتاره أن تلقي األمة للخرب املنحط عن درجة 

النظري بصدقه خالفا لبعض حمققي األصوليني حيث نفى ذلك بناء على أنه ال التواتر بالقبول يوجب العلم 
يفيد يف حق كل واحد منهم إال الظن ، وإمنا قبله ألنه جيب عليه العمل بالظن ، والظن قد خيطىء . وهذا 
مام مندفع ألن ظن من هو معصوم من اخلطأ ال خيطئ ، واألمة يف إمجاعها معصومة من اخلطأ . مث ذكر قول إ

احلرمني : لو حلف إنسان بطالق امرأته أن ما يف كتايب البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النيب  
e  " ٥(ملا ألزمته الطالق وال حنثته ؛ إلمجاع علماء املسلمني على صحتهما(.  

ن على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحا - رمحهم اهللا  - وقال النووي : " اتفق العلماء 
  . )٦(البخاري ومسلم ، وتلقتهما األمة بالقبول " 

وقال النووي أيضا : "اتفق العلماء أن أصح الكتب املصنفة صحيحا البخاري ومسلم ، وأمجعت األمة على 
  . )٧("  صحة هذين الكتابني ووجوب العمل بأحاديثهما

                                 
  . ١٢٢سورة التوبة :  )٢(
  . ٧٧-١/٧٣اجلمع بني الصحيحني للحميدي  )٣(
  . ١/٦اجلمع بني الصحيحني لإلشبيلي  )٤(
  . ٨٥صيانة صحيح مسلم / )٥(
  . ١/١٤شرح النووي على صحيح مسلم  )٦(
  . ١/٩١يب االمساء ذ )٧(
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س بعد القرآن كتاب أصح من كتاب وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية : " إن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه لي
  . )٨(البخاري ومسلم " 

وقال العيين : " اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب اهللا تعاىل أصح من صحيحي البخاري 
  . )٩(ومسلم "

وقال القنوجي : "ألن السلف واخللف مجيعا قد أطبقوا على أن أصح الكتب بعد كتاب اهللا تعاىل صحيح 
  . )١٠(مث صحيح مسلم" البخاري

ويف ضوء هذا كله ال يقبل أن يأيت أحد يف هذا الزمن املتأخر فينتهك مكانة الصحيحني املتفق عليها بني 
املسلمني جيال بعد جيل ، فيخرج أجزاء يف تضعيف أحاديث يف الصحيحني ؛ ويشيد مبن يفعل ذلك ، 

لم ، وقال يف أوله معلال فعله : " فإن كهذا املعترض الذي أخرج ذلك اجلزء الذي ضعف فيه حديث مس
أورد يف كتابه الصحيح عددا من األحاديث ، أصاب يف صحة بعضها ،  - رمحه اهللا  -  )١١(احلافظ مسلم

وأخطأ يف البعض اآلخر فله أجر على اجتهاده يف تبيني السنة النبوية . وقد تعقبه احلفاظ كاحلافظ ابن عمار 
ث من صحيح مسلم رمحه اهللا باالنقطاع وغريه ، ومل يقل أحد من العلماء ... وقد أعل العلماء غري ما حدي

بأن هذا فيه طعن يف صحيح احلافظ مسلم ، كما قال املعترضون احلزبيون دعاة الشهرة املظهرية ، ودعاة 
يث الفتنة بني املسلمني . مث ذكر أن على املسلم احلق أن يعمل جادا يف البحث ، وال ينظر إىل شهرة األحاد

واألحكام كصوم يوم عرفة بني املسلمني بدون نظر يف هذه األحاديث هل هي صحيحة أو غري صحيحة ، 
  . )١٢(وإن صدرت من العلماء ألم بشر ، ومن طبيعة البشر خيطئون ويصيبون فافهم هذا ترشد "

ع واإلرسال وقال املعترض أيضا  : " وليس هذه أول علة تذكر يف صحيح مسلم احملكوم عليها باالنقطا
  . )١٣(فتنبه "

وقال املعترض أيضا : "ومن هنا تعرف بأن النظر يف بعض أسانيد صحيح احلافظ مسلم يعترب من التصرف 
احلسن ، إذا كان هذا النظر على أصول أئمة أهل احلديث ، وال يعترب ذلك خمالفة لإلمجاع كما يقال ؛ ألننا 

                                 
  . ٢٠/٣٢١جمموع الفتاوى  )٨(
  . ١/٥عمدة القاري  )٩(
  . ٢٢٥احلطة يف ذكر الصحاح الستة / )١٠(
  كذا يف جزئه ، وصوابه : مسلما . )١١(
  . ١١-١٠اجلزء  )١٢(
  . ٢٠اجلزء / )١٣(
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ديث قدميا وحديثا ينتقدون بعض األسانيد اليت يف صحيح وجدنا األمر خالف ذلك ، فوجدنا أئمة أهل احل
مسلم ، ومل يعتربوا ذلك طعنا يف صحيحه ، بل ذلك عني العدل واإلنصاف عندهم . وال نقول كما قال 

يف كتابه تنبيه املسلم : (إذا جاء احلديث يف صحيح مسلم الذي تلقته  )١٤(املدعو حممود سعيد املصري
حاديثه ، فعدم إطالق الصحة على أسانيده فيه خمالفة لإلمجاع) ، وهذا القول األمة بالقبول ، وصححت أ

  . )١٥(لغو من القول ال قيمة له ، وال معىن على مافيه من إيهام " 
وقال املعترض أيضا  : " فمن أهل العلم ممن درسوا الكتابني ( يعين الصحيحني ) دراسة تفهم وتدبر مع نبذ 

العلمية احلديثية ، ال األهواء الشخصية أو الثقافية األجنبية عن اإلسالم  التعصب ، ويف حدود القواعد
  . )١٦(وقواعد علمائه " 

  واجلواب عما ذكره املعترض من وجوه ، منها ما يلي :
الوجه األول :  أن املعترض يرى أن مسلما أصاب يف بعض أحاديث كتابه ، وأخطأ يف بعضها ، فصحيحه 

مل تلتزم الصحة ، وأن على املسلم احلق أن يبحث عن صحة احلديث ، ولو  على هذا كسائر الكتب اليت
كان يف صحيح مسلم ، وأن عليه أال ينظر إىل شهرة األحاديث واألحكام كصوم يوم عرفة بني املسلمني 
بدون نظر يف هذه األحاديث هل هي صحيحة أو غري صحيحة . فاملعترض ال يراعي مكانة صحيح مسلم 

عند علماء اإلسالم ، وخيالف ما عليه أهل العلم قدميا وحديثا من االستشهاد بأحاديث صحيح املتفق عليها 
مسلم واالحتجاج ا مطلقا دون كالم يف صحتها ، ولو كانت مما انتقد على مسلم ، كما يفعلون مع 

  أحاديث غري الصحيحني من الكتب اليت مل تلتزم الصحة .
ذي يقرأ كتاب املعترض يف رد حديث أيب قتادة  اليشك أن صاحبه وليت األمر وقف عند هذا  ؛ فإن ال

يعتقد أن حديث أيب قتادة موضوع وليس حديثا ضعيفا فحسب ، مما يدل على ذلك أنه استعمل بعض 
القرائن اليت تستعمل يف احلكم على احلديث بالوضع كالركاكة ، وأيضا املخالفة ألصل من أصول الدين 

له ، فهو جتاوز األئمة املنتقدين الذين أشار إليهم ؛ إذ إم مل حيكموا على تلك كما سيأيت تفصيله يف حم

                                 
، له كتب يف الرد على الشيخ األلباين  هو أحد املعاصرين يعمل يف وظيفة باحث أول يف دار البحوث للدراسات اإلسالمية يف ديب )١٤(

، منها كتاب تنبيه املسلم إىل تعدي األلباين على صحيح مسلم ، والتعريف بأوهام من قسم السنن إىل صحيح وضعيف يف ستة جملدات 
قد رد عليه عدد من من أحاديث ربع العبادات من السنن األربعة اليت ضعفها األلباين هي أحاديث ثابتة ! و %٨٥زعم فيه أن أكثر من 

  طلبة العلم وأهل احلديث .
  . ٤٨- ٤٧اجلزء / )١٥(
  . ٥٤اجلزء / )١٦(
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األحاديث اليت انتقدوها بالوضع يف حني أن املعترض يتعامل مع حديث أيب قتادة على أساس أنه موضوع 
  نسأل اهللا العافية .

  أحاديثهما عند العلماء ؛ ملا يلي : الوجه الثاين : أن االنتقادات اليت وجهت إىل الصحيحني مل تؤثر يف صحة
مكانة الشيخني يف هذا العلم ، ورسوخ أقدامهما فيه ، فقوهلما هو املقدم على كالم من انتقدمها  قال  -١

ابن حجر : " واجلواب عنه (يعين انتقاد املنتقد) على سبيل اإلمجال أن نقول : ال ريب يف تقدمي البخاري مث 
بعده من أئمة هذا الفن يف معرفة الصحيح واملعلل ... فإذا عرف ، وتقرر مسلم على أهل عصرمها ومن 

أما ال خيرجان من احلديث إال ما ال علة له ، أو له علة إال أا غري مؤثرة عندمها ، فبتقدير توجيه كالم من 
فع انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما ، وال ريب يف تقدميهما يف ذلك على غريمها فيند

  . )١٧(االعتراض من حيث اجلملة " 
وقد ذكر ابن حجر حديثا انتقد الدارقطين فيه البخاري ، وأشار إىل اضطرابه ، فتتبع ابن حجر طرق هذا 
احلديث بدقة حىت أثبت رجحان الطريق اليت رجحها البخاري وقوا واتصاهلا ومتكنها من الصحة وبعد 

نفوذ رأي البخاري وثقوب ذهنه ... فانظر إىل هذا احلديث كيف  إعالهلا . مث قال ابن حجر : " وبه يظهر
حكم عليه باملرجوحية مثل أيب حامت وأيب زرعة ، ومها إماما التعليل ، وتبعهما الترمذي ، وتوقف الدارمي ، 
وحكم عليه بالتدليس املوجب لالنقطاع أبو أيوب الشاذكوين ، ومع ذلك فتبني بالتنقيب والتتبع التام أن 

صواب يف احلكم له بالراجحية ، فما ظنك مبا يدعيه من هو دون هؤالء احلفاظ النقاد من العلل ، هل ال
  .)١٨(يسوغ أن يقبل منهم يف حق مثل هذا اإلمام مسلَّما ؟! . كال واهللا " 

هللا در هذا العامل ! فما أحسن كلمته ! وليت هذا املعترض وأمثاله ممن يطعن يف أحاديث الصحيحني على 
  ذا النحو يتأملون هذه الكلمة العظيمة ويتوقفون عندها طويال ! ه
أن قول املنتقد يعارض ما اتفق عليه من أصحية الكتابني وتلقيهما بالقبول ، فيقدم مامت االتفاق عليه  -٢

. وهذا هو واقع العلماء قدميا وحديثا ، فهم حيتجون بأحاديث الصحيحني مطلقا ،  )١٩(على ما يعارضه
  د من أا مما مل ينتقد على الشيخني . بل حيتجون ا ولو كانت مما انتقده املنتقد .دون تأك

أن الشيخني من اتهدين يف اجلرح والتعديل وعلوم احلديث ومعرفة الصحيح من السقيم ، وأما من  -٣
ك لبعد العهد جاء بعدمها وفيهم املنتقد فالغالب عليهم التقليد للشيخني ولغريمها من أهل عصرمها ، وذل

                                 
  . ٣٤٦هدي الساري / )١٧(
  . ٣٤٩هدي الساري / )١٨(
  . ٣١٨انظر مكانة الصحيحني / )١٩(
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عن الرواة ، وعدم املعاصرة للمجرحني واملعدلني ، فينقلون كالم املتقدمني مث يستنبطون منه القول الذي 
  . )٢٠(يعتمدونه ، فإذا انتقد املقلد قول اتهد قدم قول اتهد ؛ ألن كالم اتهد ال ينتقض بكالم مقلد

حملدث ؛ فإن أولئك األئمة كالبخاري وأيب حامت وأيب داود قال الذهيب : " وهذا يف زماننا يعسر نقده على ا
عاينوا األصول ، وعرفوا عللها ، وأما حنن فطالت علينا األسانيد ، وفقدت العبارات املتيقنة . ومبثل هذا 

  .  )٢١(وحنوه دخل الدخل على احلاكم يف تصرفه يف املستدرك " 
  يقال يف حالنا يف القرن اخلامس عشر؟!  فإذا كانت تلك هي احلال يف القرن الثامن ، فماذا

وهذه األجوبة الثالثة يرد ا إمجاال على كل من انتقد أحاديث الصحيحني ، وأما الردود التفصيلية فقام ا 
كثري من أهل العلم قدميا وحديثا يف مؤلفات خاصة أفردوها للدفاع عن أحاديث الصحيحني ومناقشة 

  العامة وال سيما الكتب اليت خدمت الصحيحني . منتقدها ، ويف ثنايا مؤلفام 
  قال السيوطي يف ألفيته :

  )٢٢(وانتقدوا عليهما يسريا        فكم ترى حنومها نصريا
، ورشيد الدين العطار يف كتابه غرر الفوائد  )٢٣(وممن قام بذلك أبومسعود الدمشقي يف كتابه األجوبة

قبل الوادعي يف حتقيقه كتاب التتبع للدراقطين ، وربيع ، وم )٢٥(، والعراقي يف تصنيف له )٢٤(اموعة
املدخلي يف كتابه : بني اإلمامني مسلم والدراقطين . وممن قام بذلك ال على سبيل االستقالل النووي يف 
شرحه على صحيح مسلم ، وابن حجر يف شرحه على صحيح البخاري ، ويف مقدمته إذ جعل الفصل 

ث اليت انتقدها على البخاري أبو احلسن الدارقطين وغريه من النقاد وإيرادها الثامن منها يف سياق األحادي
  . وبعد أن وىف مبا وعد به ، وأجاب عن ذلك كله قال : )٢٦(حديثا حديثا

" هذا مجيع ما تعقبه احلفاظ النقاد العارفون بعلل األسانيد املطلعون على خفايا الطرق ، وليست كلها من 
ه مسلم يف كثري منها ، وعدة ذلك اثنان وثالثون حديثا ، فأفراده منها مثانية أفراد البخاري بل شارك

وسبعون فقط ، وليست كلها قادحة بل أكثرها اجلواب عنه ظاهر ، والقدح فيه مندفع ، وبعضها اجلواب 
                                 

  . ٣٢٥مكانة الصحيحني / )٢٠(
  . ٤٦املوقظة / )٢١(
  . ٢/٦٠٨انظر البحر الذي زخر  )٢٢(
  كليب .مطبوع بتحقيق إبراهيم ال )٢٣(
  مطبوع عدة طبعات ، أجودها اليت حققها صالح األمني ، واليت حققها سعد احلميد . )٢٤(
  . ٢/٦١٢، البحر الذي زخر  ١/١٣٧انظر شرح التبصرة والتذكرة للعراقي  )٢٥(
  . ٣٤٦هدي الساري / )٢٦(
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 عنه حمتمل ، واليسري منه يف اجلواب عنه تعسف كما شرحته جممال يف أول الفصل وأوضحته مبينا إثر كل
حديث منها ، فإذا تأمل املصنف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا املصنف يف نفسه ، وجل تصنيفه يف 
عينه ، وعذر األئمة من أهل العلم يف تلقيه بالقبول والتسليم وتقدميهم له على كل مصنف يف احلديث 

اإلنصاف على القواعد والقدمي . وليسا سواء من يدفع بالصدر فال يأمن دعوى العصبية ، ومن يدفع بيد 
 أن هدانا اهللا ، واهللا املستعان املرضية والضوابط املرعية ، فلله احلمد الذي هدانا هلذا ، وما كنا لنهتدي لوال 

  . )٢٧(وعليه التكالن "
  وقال ابن حجر أيضا بعد أن ذكر وجوه الدفاع عن األحاديث املنتقدة على الشيخني : 

لة األحاديث اليت انتقدت عليهما مل يبق بعد ذلك مما انتقد عليهما سوى " وإذا اعتربت هذه األمور من مج
  . )٢٨(مواضع يسرية جدا "

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  . ٣٨٣هدي الساري / )٢٧(
  . ١/٣٨٣النكت على ابن الصالح  )٢٨(
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  املبحث األول : 
  ختريج حديث أيب قتادة رضي اهللا عنه 

  وبيان درجته ، وفقهه 
قال حيىي :  . محاد قال اإلمام مسلم رمحه اهللا : وحدثنا حيىي بن حيىي التميمي وقتيبة بن سعيد مجيعا عن

، فقال:  eأخربنا محاد بن زيد عن غيالن عن عبد اهللا بن معبد الزماين عن أيب قتادة : رجل أتى النيب 
غضبه قال : رضينا باهللا ربا وباإلسالم دينا ،  t، فلما رأى عمر  eكيف تصوم ؟ . فغضب رسول اهللا 

يردد هذا الكالم ، حىت سكن  tفجعل عمر  ومبحمد نبيا . نعوذ باهللا من غضب اهللا ، وغضب رسوله .
غضبه ، فقال عمر : يا رسول اهللا ، كيف مبن يصوم الدهر كله ؟ . قال : "ال صام وال أفطر "  ، أو قال : 
" مل يصم ومل يفطر " . قال : كيف من يصوم يومني ويفطر يوما ؟  قال : " ويطيق ذلك أحد؟ " . قال : 

؟ . قال : " ذاك صوم داود عليه السالم" . قال : كيف من يصوم يوما كيف من يصوم يوما ويفطر يوما 
: " ثالث من كل شهر ،  eويفطر يومني ؟ . قال : " وددت أين طوقت ذلك "  مث قال رسول اهللا 

ورمضان إىل رمضان فهذا صيام الدهر كله . صيام يوم عرفة أحتسب على اهللا أن يكفر السنة اليت قبله 
  . وصيام يوم عاشوراء أحتسب على اهللا أن يكفر السنة اليت قبله " . والسنة اليت بعده

حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار واللفظ البن املثىن قاال : حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن غيالن 
عن سئل  eبن جرير مسع عبد اهللا بن معبد الزماين عن أيب قتادة األنصاري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا ا

: رضينا باهللا ربا ، وباإلسالم دينا ، ومبحمد رسوال ، t، فقال عمر  eصومه ، قال : فغضب رسول اهللا 
وببيعتنا بيعة . قال : فسئل عن صيام الدهر ، فقال : " ال صام وال أفطر "  ، أو "ما صام وما أفطر " . قال 

. قال : وسئل عن صوم يوم وإفطار  : فسئل عن صوم يومني وإفطار يوم ، قال : " ومن يطيق ذلك ؟! "
يومني ، قال : " ليت أن اهللا قوانا لذلك " . قال : وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم ، قال: " ذاك صوم 
أخي داود عليه السالم " . قال : وسئل عن صوم يوم االثنني ، قال : " ذاك يوم ولدت فيه ، ويوم بعثت 

ثالثة من كل شهر ورمضان إىل رمضان صوم الدهر " . قال :  أو أنزل علي فيه" . قال : فقال : " صوم
وسئل عن صوم يوم عرفة ، فقال : " يكفر السنة املاضية والباقية " . قال : وسئل عن صوم يوم عاشوراء ، 
فقال : " يكفر السنة املاضية " . ويف هذا احلديث من رواية شعبة قال : وسئل عن صوم يوم اإلثنني 

عن ذكر اخلميس ملا نراه ومها . وحدثناه عبيد اهللا بن معاذ حدثنا أيب ح . وحدثنا أبو واخلميس فسكتنا 
بكر بن أيب شيبة حدثنا شبابة ح . وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخربنا النضر بن مشيل كلهم عن شعبة ذا 
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غيالن بن جرير يف اإلسناد . وحدثين أمحد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان بن هالل حدثنا أبان العطار حدثنا 
  . )٢٩(هذا اإلسناد مبثل حديث شعبة غري أنه ذكر فيه االثنني ، ومل يذكر اخلميس

  عن سليمان بن حرب ومسدد عن محاد بن زيد به بنحوه . )٣٠(وأخرجه أبوداود
  عن قتيبة وأمحد بن عبدة الضيب عن محاد بن زيد به خمتصرا . )٣١(وأخرجه الترمذي
  د بن عبدة عن محاد بن زيد به خمتصرا .عن أمح )٣٢(وأخرجه ابن ماجه
  عن حيىي بن سعيد عن شعبة عن غيالن به بنحوه . )٣٣(وأخرجه أمحد

وال   )٣٤(واحلديث خمرج يف كثري من كتب احلديث على اختالف أنواعها ، ذكر املعترض منها حنو أربعني
ن بن جرير يرويه عن عبداهللا حاجة إىل إعادة ذكرها هنا ؛ فمدار احلديث يف تلك املصادر كلها على غيال

  . eبن معبد الزماين عن أيب قتادة عن النيب ا
  وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات . 

  .  )٣٥(فغيالن بن جرير املعويل األزدي البصري ، متفق على توثيقه
  . )٣٦(وعبداهللا بن معبد الزماين البصري ثقة . قاله العجلي والنسائي والربقي والذهيب وابن حجر

  .  )٣٧(بوقتادة هو الصحايب الشهري احلارث بن ربعي األنصاريوأ
وقد صحح احلديث اإلمام مسلم فأخرجه يف صحيحه كما تقدم . وصححه ابن خزمية فأخرجه يف عدة 

  .  )٣٩(، وصححه ابن حبان فأخرجه يف موضعني من صحيحه )٣٨(مواضع من صحيحه
  

                                 
  . ٢٧٤٩ - ٦٢٧٤ح  ٨٦٥صحيح مسلم / )٢٩(
  . ٢٤٢٥ح  ١٤٠٣باب يف صوم الدهر تطوعا / -كتاب الصيام  )٣٠(
  . ٧٤٩ح  ١٧٢١باب ماجاء يف فضل الصوم يوم عرفة / -كتاب الصوم  )٣١(
  . ١٧٣٠ح  ٢٥٨٠باب صيام يوم عرفة / -كتاب الصيام  )٣٢(
  . ٢٢٥٣٧ح  ٣٧/٢٢٤املسند  )٣٣(
  . ١٦انظر اجلزء / )٣٤(
  . ٢٣/٣١١انظر ذيب الكمال  )٣٥(
  .  ٥٤٨، تقريب التهذيب/ ٤/٢٠٦، سري أعالم النبالء  ١٦/١٦٨انظر ذيب الكمال مع حاشية حتقيقه  )٣٦(
  . ٧/٣٢٧انظر اإلصابة  )٣٧(
   ٢١٢٦ح  ٣/٣٠١،  ٢١١٧ح  ٣/٢٩٨،  ٢١١١ح  ٣/٢٩٦،  ٢٠٨٧ح  ٣/٢٨٨انظر صحيح ابن خزمية)٣٨(
  . ٣٦٣٢ح  ٨/٣٩٥،   ٣٦٣١ح  ٨/٣٩٤انظر اإلحسان  )٣٩(
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  ،  )٤١(، واحلاكم )٤٠(ونص على صحته وثبوته مجع من األئمة ، منهم الطحاوي
، والذهيب  )٤٦(، والنووي )٤٥(، وابن قدامة )٤٤(، والبغوي )٤٣(، وابن حزم )٤٢(وابن عبدالرب

  . )٥٠(، وابن حجر )٤٩(، وابن ناصر الدين )٤٨(، وابن القيم )٤٧(
  . )٥١(وقال النسائي : " هذا أجود حديث عندي يف هذا الباب " 

، العلة فيه توهنه ، وال سبب يضعفه ؛ لعدالة من بيننا وبني وقال الطربي : " هذا خرب عندنا صحيح سنده 
  . )٥٢(من نقلته "  eرسول اهللا 

وقال العقيلي بعد أن روى حديث مهدي اهلجري يف النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة : " ال يتابع عليه ، 
ه ى عن صومه ، وقد روي عن النيب عليه السالم بأسانيد جياد أنه مل يصم يوم عرفة ، وال يصح عنه أن

    )٥٣(وقد روي عنه أنه قال : " صوم يوم عرفة كفارة سنتني سنة ماضية وسنة مستقبلة  "
فهو جزم بعدم صحة النهي عن صوم يوم عرفة مطلقا ، وأتبعه بذكر حديث أيب قتادة ، الذي يدل على 

  استحباب صيامه ، ومل يتعقبه بشيء  ، فيفهم منه أنه يرى ثبوته . 
أنه قال :" صيام يوم عرفة يكفر سنتني ، وصيام يوم عاشوراء  eاإلسالم ابن تيمية : "صح عنه وقال شيخ 
  . )٥٤(يكفر سنة "

                                 
  . ٢/٧٢شرح معاين اآلثار انظر  )٤٠(
  . ٢/٦٥٨انظر املستدرك  )٤١(
  . ٢١/١٦٢التمهيد  )٤٢(
  . ٧/١٨انظر احمللى  )٤٣(
  . ٦/٣٤٣انظر شرح السنة  )٤٤(
  . ٤/٤٤٣انظر املغين  )٤٥(
  . ٢/٨٥انظر شرح النووي على مسلم  )٤٦(
  . ١٠/٦٨٤انظر سري أعالم النبالء  )٤٧(
  . ٧/٧٧القيم انظر ذيب سنن أيب داود البن  )٤٨(
  . ١٥٣انظر جملس يف فضل يوم عرفة البن ناصر الدين / )٤٩(
  . ٤/٢٣٧، فتح الباري  ٥١انظر اخلصال املكفرة للذنوب املقدمة واملؤخرة / )٥٠(
  . ٣/٢٢٤السنن الكربى للنسائي  )٥١(
  . ١/٢٩٠مسند عمر  -ذيب اآلثار  )٥٢(
  . ١/٢٩٨ضعفاء الكبري ال )٥٣(
  . ٢٩٠يمية للبعلي /خمتصر فتاوى ابن ت )٥٤(
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  . )٥٥(أن صيامه يكفر سنتني" eوقال ابن قيم اجلوزية : " صح عنه 

إن  واملؤلفات احلديثية والفقهية اليت استدل أصحاا ذا احلديث أكثر من أن حتصر ، وسيأيت ذكر بعضها
  شاء اهللا يف مناقشة الوجه احلادي عشر من األوجه اليت ضعف ا املعترض احلديث .

  متابعة للحديث :
قال : حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا سفيان  )٥٦(هلذا احلديث متابعة تزيده قوة ، وهي ما رواه أمحد يف مسنده

: " صوم يوم عرفة يكفر  eاهللا عن منصور عن جماهد عن حرملة بن إياس عن أيب قتادة قال : قال رسول 
  سنتني ماضية ومستقبلة ، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية " .

  . أي حيث يتابع .  )٥٧(وهذا سند رجاله أئمة ثقات سوى حرملة بن إياس قال فيه ابن حجر : " مقبول "
كره احلافظ يف ترمجة قال األلباين : " إسناده جيد يف املتابعات . ويف تسمية راويه عن أيب قتادة اختالف ذ

  .  )٥٨(حرملة هذا من التهذيب ، والصواب كما قال أبوبكر بن زياد النيسابوري أنه حرملة املذكور"
  ووقع يف هذا اإلسناد اختالف . 

  .  )٥٩(قال ابن عبدالرب : " هذا احلديث اختلف يف إسناده اختالفا يطول ذكره " 
سع ، وحكم على بعضها باالضطراب ، وقوى بعض وقد استعرض الدراقطين وجوه هذا االختالف بتو

  . )٦١(. وأما أبوحامت الرازي فرجح أحد وجهني سئل عنهما  )٦٠(األوجه على بعض
  
  
  

                                 
  . ٧/٧٧ذيب السنن  )٥٥(
  . ٢٢٥٣٥ح  ٣٧/٢٢١ )٥٦(
  . ٢٢٩تقريب التهذيب / )٥٧(
  . ٢/٢٠٠، وانظر ذيب التهذيب  ٤/١٠٩إرواء الغليل  )٥٨(
  . ٢١/١٦٢التمهيد  )٥٩(
  . ٦/١٤٨انظر العلل للدارقطين  )٦٠(
  . ٧٠٢املسألة  ٦١٢انظر العلل طبعة احلميد / )٦١(
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  شواهد احلديث :
  وللحديث شواهد تزيده قوة ، وهي على قسمني :

  القسم األول : شواهد عامة ملعىن احلديث .
فقال   eأن ناسا متاروا عندها يوم عرفة يف صوم النيب منها حديث أم الفضل بنت احلارث رضي اهللا عنها 

بعضهم : هو صائم ، وقال بعضهم : ليس بصائم ، فأرسلت إليه بقدح لنب ، وهو واقف على بعريه ، 
يف صيام يوم عرفة ،  e. ويف لفظ ملسلم : شك ناس من أصحاب رسول اهللا  )٦٢(فشربه . متفق عليه

  . )٦٣(احلديث  eوحنن ا مع رسول اهللا 
يوم عرفة ، فأرسلت إليه  eومنها حديث ميمونة رضي اهللا عنها أن الناس شكوا يف صيام النيب 

  . )٦٥(وهو واقف يف املوقف ، فشرب منه ، والناس ينظرون . متفق عليه   )٦٤(حبالب
قال ابن حجر : " هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم ، معتادا هلم يف احلضر ، وكأن من 

زم بأنه صائم استند إىل ما ألفه من العبادة ، ومن جزم بأنه غري صائم قامت عنده قرينة كونه مسافرا ، ج
  . )٦٦(وقد عرف يه عن صوم الفرض يف السفر فضال عن النفل " 

أنه قال : " ما العمل يف أيام العشر أفضل منها يف  eومنها حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب 
الوا : وال اجلهاد ؟  قال : " وال اجلهاد إال رجل خرج خياطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء " . هذه " ، ق

  . )٦٧(رواه البخاري
  
  

                                 
كتاب الصيام  باب استحباب  - ، وصحيح مسلم  ١٩٨٨ح  ١٥٥باب صوم يوم عرفة / - كتاب الصوم  - ي صحيح البخار )٦٢(

  . ٢٦٣٢ح  ٨٥٨الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة /
  . ٢٦٣٥ح  ٨٥٨كتاب الصيام  باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة / -صحيح مسلم )٦٣(
  . ٢٢٤ظر النهاية /احلالب : اللنب أواإلناء الذي حيلب فيه . ان )٦٤(
كتاب الصيام  باب استحباب  -، وصحيح مسلم  ١٩٨٩ح  ١٥٥باب صوم يوم عرفة / -كتاب الصوم  -صحيح البخاري )٦٥(

  . ٢٦٣٦ح  ٨٥٨الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة /
  . ٤/٢٣٧فتح الباري  )٦٦(
  . ٩٦٩ح  ٧٦باب فضل العمل يف أيام التشريق / - كتاب العيدين  )٦٧(
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وقد استدل الطحاوي ذا احلديث على فضل صيام هذه األيام التسعة األوىل من ذي احلجة ، ومنها يوم 
هذه التسعة كراهة ، بل هي مستحبة . وقال النووي مستدال ذا احلديث : "فليس يف صوم  )٦٨(عرفة

   )٦٩(استحبابا شديدا ؛ السيما التاسع منها ، وهو يوم عرفة ، وقد سبقت األحاديث يف فضله"
  

  القسم الثاين : شواهد خاصة للحديث .
وهذه الشواهد كثرية ، تنص على صوم يوم عرفة وفضله ، وأكثرها ال ختلو أسانيدها من ضعف ، لكنها 

احلديث ،حىت إن احلافظ السيوطي عد هذا احلديث : حديث " صوم يوم عاشوراء يكفر مبجموعها تقوي 
  .  )٧٠(سنة ، وصوم يوم عرفة يكفر سنتني " يف األحاديث املتواترة 

  ومن شواهده :
حديث سهل بن سعد . وأخرجه ابن أيب شيبة قال : حدثنا معاوية بن هشام عن أيب حفص الطائفي عن  -١

وعن ابن أيب   )٧١(: " صوم عرفة كفارة سنتني " eن سعد قال : قال رسول اهللا أيب حازم عن سهل ب
  .  )٧٢(شيبة أخرجه أبو يعلى املوصلي يف مسنده

، وأبوحفص الطائفي هو عبدالسالم بن حفص ، قال  )٧٣(وهذا سند حسن . فمعاوية بن هشام صدوق
، وسهل بن سعد صحايب شهري  )٧٥(بد، وأبوحازم هو سلمة بن دينار ثقة عا  )٧٤(ابن معني : ثقة مديين

.  
قال : أخربنا حممد بن عبد األعلى قال   )٧٦(حديث ابن عمر . وأخرجه النسائي يف السنن الكربى -٢

حدثنا املعتمر قال : قرأت على فضيل عن أيب حريز أنه مسع سعيد بن جبري يقول : سأل رجــل عبد اهللا 

                                 
  . ٧/٤١٩مشكل اآلثار  انظر شرح )٦٨(
  . ٨/٧١شرح النووي على صحيح مسلم  )٦٩(
  . ١٣٥انظر قطف األزهار املتناثرة / )٧٠(
  . ٩٨٠٥ح  ٤/١٥٦املصنف  )٧١(
  . ٧٥٤٨ح  ١٣/٥٤٢ )٧٢(
  . ٣/٣٩٦انظر حترير تقريب التهذيب  )٧٣(
  . ٢/٣٦٤تاريخ الدوري  )٧٤(
  . ٣٩٩تقريب التهذيب / )٧٥(
  . ٢٨٤١ح  ٣/٢٢٨ )٧٦(



١٦  

نعدله بصوم سنة . وأخرجه أبويعلى يف  eن مع رسول اهللا  بن عمر عن صوم يوم عرفة ، قال : كنا ، وحنا
  عن ابن أيب مسينة عن معتمر به . )٧٧(مسنده

وهذا سند رجاله ثقات سوى أيب حريز فإنه عبداهللا بن حسني األزدي قاضي سجستان ، قال فيه ابن حجر 
تني . ورمبا يكون . ويظهر أنه أخطأ يف ذكر عدله بسنة ، والصواب أنه كفارة سن)٧٨(: صدوق خيطىء 

هذا سبب استنكار النسائي هذا احلديث عقب خترجيه إياه فقد قال : أبو حريز ليس بالقوي ، وامسه عبد اهللا 
بن حسني قاضي سجستان ، وهذا حديث منكر . وقد يكون استنكاره بسبب ماثبت عن ابن عمر من عدم 

جيمع بينهما أن عدم صيامه كان يف احلج ،  صيامه هذا اليوم كما سيأيت تفصيله يف املبحث الثامن ، لكن
  واملستحب هو صيامه يف غري احلج .

وأخرجه ابن حجر يف األمايل من طريق عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل 
" . مث  : " من صام يوم عرفة غفر له ما تقدم من ذنبه سنة ، وما تأخر سنة eعنهما قال : قال رسول اهللا  

قال ابن حجر : " هذا حديث حسن رجاله موثقون إال عبد الرمحن فكان من علماء أهل املدينة لكنه 
ضعيف يف احلديث . وقد وجدت للحديث عن ابن عمر أصال أخرجه الطرباين بإسناد جيد من رواية سعيد 

  . )٧٩(ة ، ولذا حسنته "بن جبري عن ابن عمر بلفظ " صوم يوم عرفة كفارة سنتني " ، وهي متابعة ناقصا
قال : حدثنا عفان قال : حدثنا محاد بن سلمة قال :  )٨٠(حديث عائشة . وأخرجه أمحد يف مسنده -٣

أخربنا عطاء اخلراساين أن عبد الرمحن بن أيب بكر دخل على عائشة يوم عرفة وهي صائمة ، واملاء يرش 
يقول : "إن صوم يوم  eوقد مسعت رسول اهللا  عليها ، فقال هلا عبد الرمحن : أفطري . فقالت : أفطر ، 

  عرفة يكفر العام الذي قبله" .
وهذا سند رجاله ثقات لكنه منقطع ، فعطاء اخلراساين عن عائشة مرسل كما قال ابن حجر ، قال : 

  . )٨١(وحيتمل أن يكون رواه عن عبدالرمحن لكنه مل يسمع منه ، فيكون مرسال أيضا
  
  

                                 
  . ٥٦٤٨ح  ١٠/١٧ )٧٧(
  . ٥٠٠تقريب التهذيب / )٧٨(
  . ١٤١األمايل املطلقة / )٧٩(
  . ٢٤٩٧٠ح  ٤١/٤٣٨ )٨٠(
  . ٩/١٨٨أطراف املسند  )٨١(
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قال : حدثنا حممد بن هارون حدثنا العباس  )٨٢(الطرباين يف املعجم األوسطحديث عائشة . وأخرجه  -٤
بن عثمان املعلم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثين أبو داود سليمان بن موسى الكويف حدثنا دهلم بن ا

  اسقوين . فقالت عائشة : يا غالمصاحل عن أيب إسحاق عن مسروق أنه دخل على عائشة يوم عرفة فقال : 
اسقه عسال ، مث قالت : وما أنت يا مسروق بصائم ؟ . قال : ال ؛ إين أختوف أن يكون يوم األضحى . 
فقالت عائشة : ليس ذلك ؛ إمنا يوم عرفة يوم يعرف اإلمام ، ويوم النحر يوم ينحر اإلمام . أو ما مسعت يا 

  كان يعدله بصيام ألف يوم .   eمسروق أن رسول اهللا  
" رواته موثقون إال أن يف دهلم مقاال ، واملستغرب منه العدد املذكور . وقد روى الفاكهي قال ابن حجر : 
من طريق عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن أبيه عن عطاء قال : صيام يوم عرفة بألف  )٨٣(يف كتاب مكة

جيدة ، وجيمع  يوم . وإسناده قوي ، ومثله ال يقال بالرأي ، فإن كان عطاء تلقاه عن عائشة فهي متابعة
بينه وبني اخلرب املشهور بأنه قصد باأللف املبالغة ، واألصل سبعمائة وشيء ، فجرب الكسر جتوزا ، واهللا 

  . )٨٤(أعلم "
فهذه شواهد صاحلة للتقوية ، وليس األمر كما ذكر املعترض يف قوله : " وقد ذكر هلذا احلديث شواهد 

نيد . واألسانيد املنكرة ال يعتد ا مهما كثرت وتعددت ، وال قواه ا بعض أهل العلم ، وهي منكرة األسا
  .   )٨٥(جيوز أن يستشهد بأحاديث اهولني وال املتروكني وال املتهمني " 

  فقه احلديث 
دل احلديث على استحباب صوم يوم عرفة ، وهو قول عامة الفقهاء كما سيأيت تفصيله يف املبحث العاشر. 

نه يستحب لكل أحد أن يصومه ؛ لكن مجهور العلماء خصوا االستحباب بغري وظاهر احلديث يدل على أ
  ؛ ملا يلي : )٨٦(احلجاج ، أما احلجاج فاستحبوا هلم الفطر يوم عرفة وعدم الصيام

ثبت عنه أنه كان يوم عرفة يف حجته مفطرا ، كما يف حديث أم الفضل وحديث ميمونة  eأن النيب  -١
  رب أمام الناس ، ليقتدوا به . اللذين تقدم ذكرمها . وقد ش

                                 
)٧/٤٤)٨٢ .  
  . ٢٧٦٦ح  ٢٨أخبار مكة / )٨٣(
  . ١٤١األمايل املطلقة البن حجر / )٨٤(
  . ٢٩اجلزء / )٨٥(
  . ٦/٣٨٠انظر اموع  )٨٦(
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بعرفة ؛ ليدل على االختيار للحاج مبكة ، لكي ال يضعف عن  eقال الطربي : " إمنا أفطر رسول اهللا  
  . )٨٧(الدعاء والذكر املطلوب يوم عرفة "

أن الفطر يقوي احلاج على وظيفة ذلك اليوم العظيم من الدعاء والتضرع . قال النووي : "املستحب  -٢
ج فطر عرفة ليقوى على الدعاء ، هكذا علله الشافعي واألصحاب . قال الشافعي يف املختصر : وألن للحا

احلاج ضاح مسافر . واملراد بالضاحي البارز للشمس ؛ ألنه يناله من ذلك مشقة ينبغي أن ال يصوم 
  . )٨٨(معها"
لسالم : " ليس من الرب أن أن احلجاج أو غالبهم مسافرون . قال الذهيب : " وقال عليه الصالة وا -٣

  .)٩٠(، واألفضل للمسافر إفطار صوم الفرض ؛ فالنافلة أوىل" )٨٩(تصوموا يف السفر "
حديثا يف النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة قال : حدثنا سليمان بن حرب  )٩١(وقد روى أبوداود يف سننه

يرة يف بيته ، فحدثنا أن حدثنا حوشب بن عقيل عن مهدي اهلجري حدثنا عكرمة قال :كنا عند أيب هر
 )٩٢(ى عن صوم يوم عرفة بعرفة . وقد صحح هذا احلديث ابن خزمية فرواه يف صحيحه eرسول اهللا 

، ومل يتعقبه بشيء . والراجح أنه حديث ضعيف ؛ ألجل مهدي اهلجري ، فإنه جمهول كما قال ابن حزم ، 
  . )٩٣(وابن حجر

عن النيب عليه السالم بأسانيد جياد أنه مل يصم يوم عرفة ، وال  قال العقيلي : " ال يتابع عليه . وقد روي
يصح عنه أنه ى عن صومه ، وقد روي عنه أنه قال : " صوم يوم عرفة كفارة سنتني سنة ماضية وسنة 

  . )٩٤(مستقبلة "
  وذا القول الذي قاله مجهور العلماء جتتمع األدلة الواردة يف هذا الباب . 

                                 
  . ١/٣٥٢مسند عمر  -اآلثار  ، وانظر ذيب ٤/٢٣٨فتح الباري  )٨٧(
  . ٦/٣٨١اموع  )٨٨(
باب جواز  -، ومسلم يف كتاب الصيام  ١٩٤٦ح  ١٥٢ملن ظلل عليه / eباب قول النيب  - رواه البخاري يف كتاب الصوم  )٨٩(

  . ٢٦١٢ح  ٨٥٦الصوم والفطر للمسافر /
  . ١٠/٦٨٤سري أعالم النبالء  )٩٠(
  . ٢٤٤٠ح  ١٤٠٤فة بعرفة /باب يف صوم يوم عر -كتاب الصيام  )٩١(
  . ٢١٠١ح  ٣/٢٩٢صحيح ابن خزمية  )٩٢(
  . ٢/٢١٣، التلخيص احلبري ٧/١٨احمللى  )٩٣(
  . ١/٢٩٨ضعفاء الكبري ال )٩٤(
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"وجيمع بينهما أن األفضل لسائر الناس غري احلاج صومها لآلثار الواردة يف ذلك   قال القاضي عياض :
  . )٩٥(ذلك لنفسه ، وسنته ذلك ملن بعده"  eواألفضل للحاج فطرها ؛ الختيار النيب 

أفطر بعرفة ، وجاء النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة يف السنن  eوقال الذهيب : " وقد ثبت أن رسول اهللا  
: " ليس من الرب أن تصوموا يف السفر" ، واألفضل للمسافر إفطار صوم  eبأس به ، وقال  بإسناد ال

ما صامه ا ، وال أحد  eالفرض ، فالنافلة أوىل . فمن صام يوم عرفة ا مع علمه بالنهي وبأن الرسول 
ولكن مل يكن صومه له  من أصحابه فيما نعلم مل يصب ، واهللا أعلم . وال نقطع على اهللا بأن اهللا ال يأجره ،

  . )٩٦(إمنا قال ذلك يف حق املقيم ال املسافر" eمكفرا لسنتني ؛ ألن النيب  
وقد ذكر املعترض يف حبثه كثريا من اآلثار الدالة على عدم صوم يوم عرفة للحجاج ، واستدل ا على عدم 

فتان فال حيمل حكم إحدامها على مشروعية صيامه لغري احلجاج أيضا ، وهذا اليسلم له ؛ ألن املسألتني خمتل
  األخرى كما سيأيت تفصيله يف موضعه . 

  أسباب تضعيف املعترض احلديث ، ومناقشتها 
ذكر املعترض اثين عشر وجها ضعف ا هذا احلديث ، وبني بعض هذه الوجوه تداخل ، وميكن رد بعضها 

ضعف ا املعترض احلديث ومناقشتها  إىل بعض . ويف املباحث التالية ذكر تلك الوجوه أو الشبهات اليت
  بالتفصيل .

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  . ٤/٧٥إكمال املعلم  )٩٥(
  . ١٠/٦٨٣سري أعالم النبالء  )٩٦(
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  املبحث الثاين  : 
  إعالل احلديث بدعوى انقطاع سنده رد 

قال املعترض يف ذكر وجوه ضعف احلديث : " الوجه األول : بأنه معلول باالنقطاع بني ابن معبد وأيب 
  . )١(قتادة كما قال البخاري وغريه من احملدثني "

رض أيضا بعد أن ذكر أن هذا احلديث حديث معلول ضعيف : " وإسناد احلديث رجاله ثقات إال وقال املعت
أن عبداهللا بن معبد الزماين مل يصح له مساع من أيب قتادة ، فهو إسناد منقطع ضعيف . [وأبو قتادة اختلف 

رمحه اهللا يدل  هـ ، وهذا هو الراجح  وظاهر صنيع احلافظ البخاري)٢( ٢٨يف وفاته فقيل : مات سنة 
على أنه مات بعد اخلمسني ، فقد ذكر أباقتادة يف فصل من مات بني اخلمسني والستني  وأما عبداهللا بن 
معبد الزماين فلم يذكر له تاريخ والدة ، وال تاريخ وفاة على وجه الدقة واليقني إال أن احلافظ الذهيب رمحه 

هذا ، وأظنه قال ذلك ختمينا وتقريبا ؛ ألين مل أجد أحدا من اهللا قال : مات قبل املائة . ومل يبني حجته يف 
العلماء ذكر لعبداهللا بن معبد الزماين تاريخ وفاته ، حىت احلافظ ابن حجر رمحه اهللا مل يذكر وفاته يف 
التقريب . وقد نص احلافظ أبوزرعة رمحه اهللا أن عبداهللا بن معبد الزماين مل يدرك عمر . فمعاصرة عبداهللا 

،  )٣(معبد الزماين غري حمتملة ، أو حمتملة ولكن ال دليل عليها  وال نستطيع تأكيدها والقطع بتحققها ] بنا
  . )٤(، ولذلك أعله احلافظ البخاري رمحه اهللا باالنقطاع " 

أقول : احلديث املنقطع عند البخاري ومسلم ومجهوراحملدثني ضعيف ؛ لفقده شرطا من شروط احلديث 
  ال السند .الصحيح ، وهو اتص

قال ابن أيب حامت الرازي : " مسعت أيب وأبا زرعة يقوالن : ال حيتج باملراسيل ، وال تقوم احلجة إال باألسانيد 
  . )٥(الصحاح املتصلة ، وكذا أقول أنا "

  

                                 
  . ١٦٧اجلزء / )١(
املعترض منه ومل يشر إليه ، وهوكتاب موقف اإلمامني البخاري ؛ كما يف مصدره  الذي نقله  ٣٨كذا يف املطبوع ، وصوابه :  )٢(

  .  ٢٢٨ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع يف السند املعنعن بني املتعاصرين خلالد الدريس  /
  ىن إشارة ، ومل يشر إىل ذلك أد ٢٢٨هاتان املعقوفتان وضعتهما ألبني أن مابينهما نقله املعترض من كتاب موقف اإلمامني للدريس / )٣(

  إشارة 
  . ١٩- ١٨اجلزء / )٤(
  . ٧املراسيل البن أيب حامت / )٥(
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  . )١(ويف مقدمة مسلم : "واملرسل من الروايات يف أصل قولنا وقول أهل العلم باألخبار ليس حبجة"

عترض أن البخاري أعل حديث أيب قتادة باالنقطاع . والواقع أن البخاري مل يصرح بانقطاع وقد ذكر امل
  هذا السند ، وإمنا نفى ثبوت مساع عبداهللا بن معبد من أيب قتادة .

يف صوم عاشوراء ، ومل يذكر  eقال البخاري : " ورواه عبد اهللا بن معبد الزماين عن أيب قتادة عن النيب  
  . )٢(قتادة " مساعا من أيب

،  eوقال البخاري  أيضا : " وروى غيالن بن جرير عن عبد اهللا بن معبد الزماين عن أيب قتادة عن النيب  
  . )٣(وال يعرف مساع عبد اهللا بن معبد من أيب قتادة "

وقال البخاري أيضا : " عبد اهللا بن معبد الزماين البصري عن أيب قتادة ، روى عنه حجاج بن عتاب 
  . )٤(ن بن جرير وقتادة ، وال نعرف مساعه من أيب قتادة "وغيال

وهذه العبارات ليس فيها ثبوت عدم السماع ، وإمنا فيها نفي ثبوت السماع . وبني العبارتني فرق ؛ ألنه 
عدمه ، مع  إذا ثبت عدم السماع فالسند منقطع عند البخاري وعند مسلم ، أما إذا مل يثبت السماع وال

كان السماع وانتفاء التدليس فهذا السند متصل وليس منقطعا عند مسلم  وأما حكمه عند املعاصرة وإم
  البخاري ففيه ثالثة أقوال :

  . )٦(، ووافقهما إبراهيم الالحم )٥(األول : أنه منقطع . ورجح هذا الذهيب وابن حجر 
بن  ، ورجحه خالد)٧(طان الثاين : أنه اليعد متصال ، كما اليعد منقطعا . وهو قول أيب احلسن بن الق

  .  )٨(الدريس  منصور
  الثالث : أنه متصل . وهو قول فريقني من العلماء ،ومها :

                                 
  . ٦٨٠صحيح مسلم / )١(
  . ٣/١٣٥التاريخ األوسط  )٢(
  . ٣/٦٧التاريخ الكبري  )٣(
  . ٥/١٩٨التاريخ الكبري  )٤(
  . ٢٥٢، موقف اإلمامني / ٨٣انظر نقد بيان الوهم واإليهام للذهيب / )٥(
  . ١٤٣لالحم /انظر االتصال واالنقطاع  )٦(
  . ١/٥٧٦انظر بيان الوهم واإليهام  )٧(
  . ٤٩٨،  ٢٥٣انظر موقف اإلمامني / )٨(
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الفريق األول : من يقول بأن البخاري يشترط ثبوت اللقاء بني املتعاصرين يف السند املعنعن يف صحيحه 
، ووافقهما عبدالفتاح  )٢(، والبلقيين )١(فقط ، وليس يف أصل الصحة ، ومن هذا الفريق ابن كثري

  . )٤(، وهو قول األلباين ، فإنه يصف هذا الشرط بأنه شرط كمال ال شرط صحة )٣(أبوغدة
الفريق اآلخر : من يقول بأن منهج البخاري الخيتلف عن منهج مسلم يف عدم اشتراط ثبوت اللقاء بني 

، وأبوبكر  )٥(ن ، منهم عبدالكرمي صباحاملتعاصرين يف السند املعنعن . وهم مجاعة من املعترضني املعاصري
  . )٨(، ومحزة املليباري)٧(، وحامت العوين )٦(كايف

فإذا كان يف املسألة ثالثة أقوال ألهل العلم فيستغرب من جزم املعترض بأن السند منقطع عند البخاري ، 
اط ثبوت اللقاء وإصراره على تضعيف احلديث بذلك ، وهو يف صحيح مسلم ، مع العلم بأن القول باشتر

بني املتعاصرين يف السند املعنعن ال يلزم منه أن األحاديث اليت مل يتوافر فيها ذلك يف صحيح مسلم ضعيفة 
  كما هو مذهب املعترض . 

يوضح هذا أن العلماء الذين قالوا : إن عنعنة املدلس ال تقبل ، والبد من تصرحيه بالسماع مل يعلوا أحاديث 
 بالعنعنة ؛ لتلقي الصحيحني بالقبول ، والحتمال ثبوت التصريح بالسماع يف طرق املدلسني يف الصحيحني

أخرى خارج الصحيحني . فمادامت عنعنة املدلس يف الصحيحني أعطيت حكما خاصا خيتلف عن حكمها 
ليس العام ، فكذلك األحاديث اليت مل يثبت فيها اللقاء بني املتعاصرين يف السند املعنعن يف صحيح مسلم ، و

هلا متابعات أو شواهد يكون هلا حكم خاص عند من يشترط ذلك يف االتصال ؛ ملرتلة صحيح مسلم وتلقي 
. وقد نقل السيوطي عن ابن حجر قوله : "كل علة أعل ا حديث يف أحد الصحيحني  )٩(األمة له بالقبول

  . )١٠(جاءت رواية املستخرج ساملة منها "

                                 
  . ٤٤انظر اختصار علوم احلديث / )١(
  . ١٥٨انظر حماسن االصطالح / )٢(
  . ١٣٧انظر تتماته على املوقظة للذهيب / )٣(
  . ١٤/١/٥١١،  سلسلة األحاديث الضعيفة  ٢٠انظر النصيحة لأللباين / )٤(
  . ١٤٠انظر كتابه : احلديث الصحيح/ )٥(
  . ١٨٨انظر كتابه منهج اإلمام البخاري / )٦(
  .  ٧٧انظر كتابه : إمجاع احملدثني على عدم اشتراط العلم بالسماع / )٧(
  . ٤٥انظر كتابه : علوم احلديث / )٨(
  . ٤٣٢انظر موقف اإلمامني / )٩(
  . ٣/٩٢٧ي زخر ، وانظر البحر الذ ١/١٥٩تدريب الراوي  )١٠(
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سناد عند مسلم ومن على مذهبه ممن اليشترط ثبوت اللقاء بني واحلاصل أن هذا احلديث متصل اإل
، فقد كان مسلم دقيقا  )١(املتعاصرين يف السند املعنعن ، بالضوابط اليت بينها مسلم يف مقدمة صحيحه

جدا حني حرر حمل الرتاع ، وأنه يف رواية راو توافر فيها عدة شروط : كونه ثقة ، غري مدلس  عاصر من 
مكن لقاؤه والسماع منه ، ومل يثبت ذلك صرحيا ، ومل يكن هناك داللة بينة على أنه مل يلقه ، روى عنه ، وأ

أو مل يسمع منه . وهذه شروط حمكمة جدا ، تضيق دائرة اخلالف بني مسلم وخمالفه ، فإذا مل تتوافر 
  . )٢(الشروط أو بعضها فإن مسلما ال يثبت السماع ، وال حيكم باالتصال

 أوضحها مسلم متوافرة يف رواية عبداهللا بن معبد الزماين عن أيب قتادة ، فعبداهللا بن معبد والضوابط اليت
ثقة غري مدلس معاصر أليب قتادة ، ولقاؤه ومساعه منه ممكن ، ومل يأت ما يفيد أنه مل يسمع منه  فروايته عنه 

  حممولة على السماع .
  اهللا بن معبد من أيب قتادة قال :وهلذا ملا ذكر ابن حزم أن بعضهم تكلم يف مساع عبد

"وأما مساع عبد اهللا بن معبد من أيب قتادة فعبد اهللا ثقة ، والثقات مقبولون ال حيل رد روايام بالظنون 
")٣( .  

ومما يدل على معاصرة عبداهللا بن معبد أباقتادة ، أن أبا قتادة تويف سنة أربع ومخسني يف قول األكثرين  
 . وقال عن الثاين : "وهو شاذ  )٤(مثان وثالثني . قال ابن حجر : واألول أصح وأشهر وقيل : إنه تويف سنة

يف فصل من  )٥(واألكثر على أنه مات سنة أربع ومخسني . ومما يؤيد ذلك أن البخاري ذكره يف األوسط
نة من قبل مات بعد اخلمسني إىل الستني مث روى بإسناده إىل مروان بن احلكم قال : كان واليا على املدي

وأصحابه . وقال ابن عبد الرب : روي من وجوه عن  eمعاوية أرسل إىل أيب قتادة لرييه مواقف النيب  
موسى بن عبد اهللا والشعيب أما قاال : صلى علي على أيب قتادة وكرب عليه سبعا  قال الشعيب : وكان 

والشعيب غلط إلمجاع أهل التاريخ على بدريا . ورجح هذا ابن القطان ، ولكن قال البيهقي : رواية موسى 

                                 
  . ٦٧٩انظر صحيح مسلم / )١(
  . ١٥٠االتصال واالنقطاع لالحم / )٢(
  . ٧/١٩احمللى  )٣(
  . ١١٩٢تقريب التهذيب / )٤(
  . ١/٦٨٢التاريخ األوسط  )٥(
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أن أبا قتادة بقي إىل بعد اخلمسني . قلت : وألن أحدا مل يوافق الشعيب على أنه شهد بدرا ، والظاهر أن 
  . )١(الغلط فيه ممن دون الشعيب ، واهللا تعاىل أعلم "

ته أليب قتادة ظاهرة  وأما ، فعلى هذا تكون معاصر )٢(وقد ذكر الذهيب أن عبداهللا بن معبد مات قبل املائة
ماذكره الدريس وتبعه عليه املعترض من أن الذهيب قد يكون ذكر ذلك ختمينا وظنا فهذا الدليل عليه . 

  ذهيب ليس ببعيد والذي يراجع تراجم شيوخ عبداهللا بن معبد وأقرانه وتالميذه جيد أن التاريخ الذي ذكره ال
معبد الزماين روى عن عمر ، وأيب قتادة ، وأيب هريرة ، وعبد اهللا وقد ذكر أبوحامت الرازي أن عبد اهللا بن 

  )٣(بن عتبة ، مث ذكر ابن أيب حامت بعد هذا أن أبا زرعة سئل عن عبد اهللا بن معبد ، فقال : "مل يدرك عمر"
كه فهو مل يستثن سوى روايته عن عمر ، ومل يتعقب روايته عن أيب قتادة وأيب هريرة بشيء ، فلو كان إدرا

  أبا قتادة غري ممكن لبينه غالبا كما بني ذلك يف روايته عن عمر . 
وقد ذكر أبوحامت كما سبق أن عبداهللا بن معبد روى عن أيب هريرة . ومل يتكلم أحد يف مساعه منه . وروى 

ه بشيء حديثا من رواية عبد اهللا بن معبد الزماين عن أيب هريرة ، ومل يتعقب )٤(البخاري يف التاريخ الكبري 
يتعلق بسماع عبداهللا بن معبد من أيب هريرة . وأبوهريرة تويف سنة سبع ومخسني على املعتمد كما ذكر ابن 

  ، فعلى هذا يكون مساع عبداهللا بن معبد من أيب قتادة ممكنا ؛ لتقارب وفايت أيب قتادة وأيب هريرة .  )٥(حجر
يتبني من ذلك بأن عبداهللا بن معبد يرسل ، ولذلك وأما قول املعترض : "وقول أيب زرعة : مل يدرك عمر ، 

أرسل عن أيب قتادة كما ذكر أهل العلم ، مث أحال املعترض على اجلرح والتعديل البن أيب حامت الرازي 
٦(" ٥/١٧٣( .  

فاجلواب أنين راجعت املوضع احملال عليه وغريه من مظان املسألة يف هذا الكتاب وغريه فلم أجد أحدا من 
لم صرح بأن عبداهللا بن معبد أرسل عن أيب قتادة ، وإمنا يذكرون ماذكره البخاري من عدم ذكر أهل الع

  عبداهللا بن معبد مساعه من أيب قتادة .

                                 
  . ١٢/٢٢٤ذيب التهذيب  )١(
  . ٤/٢٠٧سري أعالم النبالء  )٢(
  . ٥/١٧٣اجلرح والتعديل  )٣(
)٢/٣٧٧)٤ .  
  . ٧/٤٤٥ة انظر اإلصاب )٥(
  . ٢١اجلزء / )٦(
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وأما روايته عن عمر اليت استدل ا املعترض على أنه يرسل فهي من تصرف الرواة ؛ ألنه مل يرو عن عمر 
هذا احلديث يف الصيام ، وفيه ذكر عمر رضي اهللا عنه  فبعض حديثا مستقال ، وإمنا روى عن أيب قتادة 

  الرواة جعل احلديث من رواية عبداهللا بن معبد عن عمر مباشرة .
يف فضل صوم يوم عاشوراء ويوم عرفة  eوقد سئل الدارقطين عن حديث أيب قتادة عن عمر عن النيب  
غيالن بن جرير عن عبد اهللا بن معبد الزماين  فقال : "هو حديث يرويه أبو هالل الراسيب حممد بن سليم عن

. وغري أيب هالل يرويه عن غيالن بن جرير عن عبد اهللا بن  eعن أيب قتادة األنصاري عن عمر عن النيب 
، كذلك قال شعبة  e، فيكون من مسند أيب قتادة عن النيب  eمعبد عن أيب قتادة أن عمر سأل النيب  

  . )١(وأبان العطار ، وهو الصحيح "
عن الصيام فقال  eوقال الدارقطين يف موضع آخر : " والصحيح عن أيب قتادة أنه مسع رجال سأل النيب  

  . )٢(عمر بن اخلطاب : يا رسول اهللا ، كيف من يصوم الدهر ؟ "
فرواية عبداهللا بن معبد عن عمر ليست حديثا مستقال ، وإمنا هي وجه من وجوه االختالف يف رواية حديث 

ادة ، وهو وجه مرجوح ، فعلى هذا ال يصح االستدالل على أن عبداهللا بن معبد يرسل  فيبىن على أيب قت
  هذا أن يتوقف يف روايته عن أيب قتادة الحتمال أن يكون أرسل عنه كما أرسل عن عمر . 

 وبعد أن تبني أن هذا احلديث متصل اإلسناد عند مسلم ومن على مذهبه ممن اليشترط ثبوت اللقاء بني
املتعاصرين يف السند املعنعن حيسن التنبيه على أن مذهب مسلم يف هذه املسألة ليس قوال شاذا وال رأيا 
مهجورا ، وإمنا هو مذهب صحيح له وجاهته وقوته ، وقد قال به كثري من العلماء ، بل نقل مسلم إمجاع 

  احملدثني عليه ، وشنع على من خيالفه فيشترط ثبوت اللقاء  فقال : 
يف الطعن يف األسانيد قول خمترع مستحدث غري مسبوق صاحبه إليه ، وال  - يرمحك اهللا  - هذا القول "و

مساعد له من أهل العلم عليه . وذلك أن القول الشائع املتفق عليه بني أهل العلم باألخبار والروايات قدميا 
ع منه لكوما مجيعا كانا يف وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسما

عصر واحد وإن مل يأت يف خرب قط أما اجتمعا وال تشافها بكالم فالرواية ثابتة واحلجة ا الزمة إال أن 
يكون هناك داللة بينة أن هذا الراوي مل يلق من روى عنه أو مل يسمع منه شيئا . فأما واألمر مبهم على 

لسماع أبدا حىت تكون الداللة اليت بينا . إىل أن قال : وكان هذا اإلمكان الذي فسرنا فالرواية على ا
القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه يف توهني احلديث بالعلة اليت وصف أقل من أن يعرج عليه ويثار 

                                 
  . ٢/١٠٦العلل للدراقطين   )١(
  . ٦/١٤٦العلل  )٢(
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ذكره ؛ إذ كان قوال حمدثا وكالما خلفا مل يقله أحد من أهل العلم سلف ، ويستنكره من بعدهم خلف ، 
بنا يف رده بأكثر مما شرحنا ؛ إذ كان قدر املقالة وقائلها القدر الذي وصفناه ، واهللا املستعان على  فال حاجة

  . )١(دفع ما خالف مذهب العلماء ، وعليه التكالن"
قال ابن رجب : " وكثري من العلماء املتأخرين على ما قاله مسلم رمحه اهللا من أن إمكان اللقي كاف يف 

  . )٢(ري املدلس ، وهو ظاهر كالم ابن حبان وغريه "االتصال من الثقة غ
وقد ذكر خالد الدريس يف كتابه يف هذه املسألة مجعا من العلماء ممن هو على مذهب مسلم ، وهم : ابن 
حبان ، واحلاكم ، وابن حزم ، وابن القطان الفاسي ، وابن دقيق العيد ، وابن تيمية ، وابن مجاعة  واملزي ، 

التركماين ، وابن كثري ، والصنعاين ، وشبري العثماين ، وأمحد شاكر ، وعبدالرمحن املعلمي ،  والطييب ، وابن
وعبدالفتاح أبوغدة ، واأللباين ، مث نبه الدريس على أن جل املشتغلني باحلديث يف هذا العصر ممن هلم 

  . )٣(تصانيف متداولة على مذهب مسلم
الكتفاء باملعاصرة مع إمكان اللقاء النووي والطييب والعالئي وذكر األلباين أن ممن رجح مذهب مسلم يف ا

والذهيب وابن كثري وابن امللقن وابن حجر والصنعاين مث قال عنهم : " وأكدوا ذلك عمليا يف تصحيحهم 
لألحاديث املروية بأسانيد الميكن التحقق من ثبوت التالقي بني الرواة يف كل الطبقات ، هذا يكاد يكون 

  . )٤(يعرف ذلك من مارس فن التخريج ، ومل يكن من أهل األهواء" مستحيال ،
وقد استدل مسلم على صحة مذهبه بأمور ذكرها يف مقدمة صحيحه ، وزاد عليها موافقوه أدلة أخرى ، 

  . )٥(ليس هذا حمل ذكرها
ثه بالصحة وذكر عبدالفتاح أبوغدة ومسفر الدميين أن العلماء تلقوا صحيح مسلم بالقبول وحكموا ألحادي

مع معرفتهم بشرطه بالعنعنة ، فإذا كانت أحاديثه صحيحة لزم أن يكون الشرط الذي بىن عليه كتابه 
  .  )٦(صحيحا هو اآلخر

                                 
  . ٦٨١ - ٦٧٩صحيح مسلم / )١(
  . ٢/٥٨٨شرح علل الترمذي  )٢(
  . ٤٦٩-٤٦٢موقف اإلمامني /)٣(
  . ٦/١١٩٢سلسلة األحاديث الصحيحة  )٤(
  . ١٤٨دثني للعوين /، إمجاع احمل ٣٥٥انظر يف هذه املسألة كتاب موقف اإلمامني للدريس / )٥(
  . ٢٨، التدليس يف احلديث للدميين / ١٣٧انظر تتمات أيب غدة على املوقظة / )٦(
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وقد نبه األلباين على أن أهل األهواء وأعداء السنة قد يتخذون اشتراط اللقاء سلما للطعن يف األحاديث 
الشيخني وغريمها ، وخباصة إذا كان هناك قيل بعدم السماع  الصحيحة ، حىت ماكان منها متفقا عليه بني

من الراوي عن املروي عنه . قال : "ولذلك فإنه جيب تبين قول مجاهري العلماء باالكتفاء باملعاصرة من باب 
سد الذريعة أيضا الذي هو من القواعد اهلامة يف الشريعة" . مث ذكر أمثلة عصرية ضعفت فيها  أحاديث يف 

  . )١(ذه احلجة الصحيح
وبعد هذا حيسن التنبيه على قول املعترض رادا على من انتقده بأن احلديث الذي ضعفه مل ينتقده الدارقطين 
وال غريه ممن تعقبوا الصحيحني : " من املعلوم بأن العامل جيتهد على حسب وسعه يف بيان العلم من نقد 

ك من طبيعة البشر . ولذلك فات احلافظ الدارقطين وغريه ، لكن ال بد أن خيفى عليه بعض العلم ، وذل
وغريه بعض األحاديث اليت انتقدت على مسلم يف صحيحه ، منها حديث صوم يوم عرفة ... واألئمة 

  حينما استثنوا ما انتقده احلفاظ مل يقصدوا باحلفاظ الدارقطين وابن عمار بل قصدوا 
  . )٢(كل من يصح أن يطلق عليه أنه من احلفاظ "

اجلواب أن عدم انتقاد الدارقطين وغريه هذا احلديث على مسلم ليس ألنه فام وغفلوا عنه ؛ وإمنا ألنه و
ليس له علة يعلونه ا ، كما تبني فيما سبق . وأما عدم ثبوت مساع عبداهللا بن معبد من أيب قتادة فليست 

  رين يف السند املعنعن .علة عند مسلم ومن على مذهبه ممن اليشترط ثبوت اللقاء بني املتعاص
قال املزي : "قال البخاري : ال يعرف جلابان مساع من عبد اهللا ، وال لسامل من جابان ، وال لنبيط . مث قال 

 ن األحاديث الصحيحة املزي منتقدا : وهذه طريقة قد سلكها البخاري يف مواضع كثرية ، وعلل ا كثريا م
وأجاد يف الرد على من ذهب هذا املذهب يف مقدمة كتابه مبا وليست هذه علة قادحة . وقد أحسن مسلم 

  . )٤(. ومبثل هذا أجاب شيخ اإلسالم ابن تيمية يف موضع آخر )٣(فيه كفاية " 
وهلذا مل ينتقد الدارقطين وغريه مسلما يف إخراجه هذا احلديث وأمثاله مماهو على شرطه يف االكتفاء بإمكان 

د املعنعن بضوابطه ، وعدم اشتراط ثبوت اللقاء يف صحة السند ؛ إذ ال وجه اللقاء بني املتعاصرين يف السن
 د يف إثبات صحته يف مقدمة صحيحه النتقاده يف تصحيح أحاديث ينطبق عليها شرطه الذي نافح عنه واجته

إن كان سبب انتقادها هو هذا الشرط . وإمنا يصح انتقاد مسلم إذا خرج أحاديث هلا علة ، يسلم مسلم 
                                 

  . ٢٦النصيحة لأللباين / )١(
  ، ومل يشر إليه . ٧٧. والعبارة األخرية نقلها عن طارق عوض اهللا يف كتابه ردع اجلاين / ٨٩- ٨٧اجلزء / )٢(

  ظ الذين حيق هلم انتقاد أحاديث الصحيحني .ويظهر أن املعترض يرى نفسه من احلفا
  . ٤/٤٣٣ذيب الكمال  )٣(
  . ١٧١كتاب الطهارة البن تيمية / - انظر شرح العمدة  )٤(
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سه بأا علة ، وهذا ما فعله الدارقطين يف غالب انتقاداته . ومل ينتقد الدارقطين مسلما يف سند معنعن مل نف
يثبت فيه لقاء املعنعن مبن عنعن عنه إال إذا كانت هناك قرينة تدل على عدم مساعه . ومسلم يعمل بتلك 

: "إال أن يكون هناك داللة بينة أن هذا القرائن ، وال ينازع فيها ، وقد بني ذلك يف مقدمة صحيحه بقوله 
الراوي مل يلق من روى عنه أو مل يسمع منه شيئا . فأما واألمر مبهم على اإلمكان الذي فسرنا فالرواية 

. وبتأمل األحاديث اليت انتقدها الدارقطين على مسلم  )١(على السماع أبدا حىت تكون الداللة اليت بينا"
  . )٢(ظهر أن الدراقطين كان يعتمد يف نقده ذلك على القرينةفيما يتعلق ذه املسألة ي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  . ٦٧٩صحيح مسلم / )١(
  . ٣٩٢،  ٣٨٨،  ٣٢٢،  ٩٧،  ٩٣،  ٦٠انظر أمثلة على ذلك يف كتاب : بني اإلمامني مسلم والدارقطين /  )٢(
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  املبحث الثالث : 
  عالل احلديث بدعوى ركاكة ألفاظه رد إ

قال املعترض يف وجوه ضعف احلديث : " الوجه الثاين بأنه معلول بركاكة األلفاظ اليت جيزم بأا ليست من 
  . )٢(األلفاظ وحسنها "  فصاحة )١(الذي أيت eألفاظ النيب 

وقال املعترض أيضا : " ويف هذا احلديث أيضا من األلفاظ الركيكة واملضطربة اليت جيزم بأا ليست من 
 eالذي أويت جوامع الكلم وحسن األلفاظ ، فتذكر هذه السؤاالت ذه الطريقة ، والنيب  eألفاظ النيب 

 لدهر ، فقال : " ال صام وال أفطر" فظ " فسئل عن صيام اجييب عليها ويتردد فيها ، ويتردد عن الصوم كل
أو " ما صام وما أفطر "  قال : فسئل عن صوم يومني وإفطار يوم ، قال : " ومن يطيق ذلك ؟! "  قال : 

قواه اهللا  eوسئل عن صوم يوم وإفطار يومني ، قال : " ليت أن اهللا قوانا لذلك " . قال املعترض : والنيب 
الصوم كما ثبت ذلك عنه يف األحاديث الصحيحة على ذلك  وحىت الوصال ، وهذا يرجح تعاىل على 

  . )٣(شذوذ هذه األلفاظ "
فاملعترض يزعم أن هذا احلديث الصحيح الذي رواه مسلم يف صحيحه ركيك األلفاظ وجيزم بأا ليست 

نشائية على حنو ينفر القارىء . يقول هذا وكتابه مليء باألخطاء النحوية واإلمالئية واإل eألفاظ النيب 
، فهل يستطيع باحث على هذه احلال أن حيكم على حديث بركاكة ألفاظه ؟!  فكيف إذا  )٤(ويزعجه

، وضعف احلديث  eحكم على حديث يف صحيح مسلم بركاكة ألفاظه وجزم بأا ليست ألفاظ النيب 
  ؟ ! .  )٥(لعلماءبذلك ، فهل يقبل حكمه ، وهو مل يسبقه إىل القول به أحد من ا

                                 
  أويت . كذا ، وصواا : )١(
  . ١٦٧اجلزء / )٢(
  . ٣٢اجلزء / )٣(
  قد نبهت على عدد من هذه األخطاء فيما أنقله من أقواله يف هذا البحث . وإليك بعض أخطائه النحوية : )٤(

 فظ : وليس هذا مقصور على احلا ٨٩: واملفيت كاحلزيب املتعامل إن مل يكن عامل باحلق . ويف ص  ٦٩. ويف ص  e: ومل يتحرى  ١٥يف ص 
.  e: وثبت عن ابن مسعود أنه مل يصوم يوم عرفة . وفيها أيضا : ومل يصومه ابن مسعود . وفيها أيضا : ومل يصومه النيب  ١٣٩ويف ص 
  : إن اهللا تعاىل يعصمه يف هاتني السنتني فاليعص فيهما . ١٦٥مل يتحرى . ويف ص  e: النيب  ١٦٠ويف ص 

باحلافظ الصدوق العامل مسند العراق صاحب املسند املشهور . مث قال : وقال أبو  ترمجته يفحلارث بن أيب أسامة االذهيب  وصف )٥(
سري .  الفتح األزدي : هو ضعيف ،مل أر يف شيوخنا من حيدث عنه. فقال الذهيب معلقا : هذه جمازفة . ليت األزدي عرف ضعف نفسه

  . ١٣/٣٨٩أعالم النبالء 
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،  )١(قال السخاوي : "اتفقوا على الرجوع يف كل فن إىل أهله . ومن تعاطى حترير فن غري فنه فهو متعين
فاهللا تعاىل بلطيف عنايته أقام لعلم احلديث رجاال نقادا تفرغوا له وأفنوا أعمارهم يف حتصيله والبحث عن 

اللني ، فتقليدهم واملشي وراءهم وإمعان النظر يف غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم يف القوة و
تواليفهم وكثرة جمالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور ومداومة االشتغال ومالزمة التقوى 

  .)٢(والتواضع يوجب لك إن شاء اهللا معرفة السنن النبوية وال قوة إال باهللا"
دخالء فيها ، وهم من غري أهلها ، فإم جيهلون وقال ابن حزم : "ال آفة على العلوم وأهلها أضر من ال

  . )٣(ويظنون أم يعلمون ، ويفسدون ويقدرون أم يصلحون " 
 ، فقال : " ال صام وال أفطر "   يف اجلواب حني  سئل عن صيام الدهر eوقد استغرب املعترض تردد النيب 

وأنه قال ذلك كله ، وهذا غري صحيح ، ،  eأو " ما صام وما أفطر " ، فظن املعترض أن الشك من النيب 
مع أن املعىن واحد لكنها أمانة  e، فقد شك أي اللفظني قاله النيب  eفهذا الشك من الراوي ال من النيب 

؟  يصوم الدهر كله الرواية  . وهذا صريح يف رواية مسلم األوىل ففيها قول عمر : يا رسول اهللا ، كيف مبن
  ، أو قال : " مل يصم ومل يفطر " . قال : " ال صام وال أفطر " 

قد قواه اهللا تعاىل على الصوم  e:" ليت أن اهللا قوانا لذلك " ، والنيب  eوأما استغراب املعترض من قوله 
  والوصال فيه ، فقد أجاب العلماء عن ذلك قدميا . 

 لعجز نفسه ؛ :" وددت أين طوقت ذلك " : " قيل : وجهه يف حق غريه ال eقال القاضي عياض يف قوله 
يواصل ، ويقول :" إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين " ، لكن قال هذا ملا يلزمه من حقوق  eفقد كان 

  نسائه ، أو يكون هذا التمين لغريه من أمته" . 
يف الرواية الثانية : " ليت أن اهللا قوانا لذلك "  أو يقال : إمنا  eقال النووي : "ويؤيد هذا التأويل قوله  

  . )٤(حلقوق نسائه وغريهن من املسلمني املتعلقني به والقاصدين إليه" قاله
وقال القرطيب : " قوله "ليت أن اهللا قوانا لذلك" يشكل مع وصاله ، وقوله "إين أبيت أطعم وأسقى"  

يف أوقات خمتلفة ، ففي وقت يواصل األيام حبكم القوة اإلهلية  ويف  eويرتفع اإلشكال بأن هذا كان منه 
ر يضعف فيقول هذا حبكم الطباع البشرية . وميكن أن يقال : متىن ذلك دائما ، حبيث ال خيل حبق من آخ

                                 
  . ٦٣٣: تكلفه على مشقة . املعجم الوسيط / تعىن الرجل : نصب . وتعىن األمر )١(
  . ١/٢٧٤فتح املغيث  )٢(
  . ٢٤األخالق والسري يف مداواة النفوس البن حزم / )٣(
  . ٨/٥٠شرح النووي على صحيح مسلم  )٤(



٣١  

احلقوق اليت خيل ا من أدام صومه من القيام حبقوق الزوجات ، واستبقاء القوة على اجلهاد ، وأعمال 
  . )١(الطاعات " 

يصوم حىت  eعنها : كان رسول اهللا   ويؤيد الوجه األول الذي ذكره القرطيب حديث عائشة رضي اهللا
  . )٢(نقول : ال يفطر ، ويفطر حىت نقول : ال يصوم . متفق عليه

قال ذلك تواضعا . وهلذا نظائر كثرية ، كحديث أنس رضي اهللا عنه قال :  eوميكن أن يقال : إن النيب 
ذاك إبراهيم عليه السالم " "  e، فقال : يا خري الربية ! . فقال رسول اهللا  eجاء رجل إىل رسول اهللا 

خللته  eهذا تواضعا واحتراما إلبراهيم   e. قال النووي : "قال العلماء : إمنا قال  )٣(رواه مسلم
قال : " حنن أحق  e. وكحديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  )٤(أفضل" eوأبوته وإال فنبينا  

  )٥(املوتى قال أو مل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب }بالشك من إبراهيم ؛ إذ قال {رب أرين كيف حتيي 
ويرحم اهللا لوطا لقد كان يأوي إىل ركن شديد ، ولو لبثت يف السجن طول ما لبث يوسف ألجبت الداعي 

عن  eتواضعا وأدبا . وقال النيب   e. قال النووي : "وإمنا رجح ابراهيم على نفسه  )٦(" متفق عليه
. وكحديث أيب موسى )٧(" eوإيثارا لإلبالغ يف بيان كمال فضيلة يوسف   نفسه ما قاله تواضعا

أنه كان يدعو ذا الدعاء : " اللهم اغفر يل خطيئيت وجهلي وإسرايف  eاألشعري رضي اهللا عنه عن النيب 
يف أمري وما أنت أعلم به مين اللهم اغفر يل جدي وهزيل وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي " متفق 

  . )٨(عليه

                                 
  . ٣/١٨٦املفهم  )١(
 eباب صيام النيب  -كتاب الصيام  -، وصحيح مسلم  ١٩٦٩ح  ١٥٤باب صوم شعبان / -كتاب الصوم  -صحيح البخاري  )٢(

  .  ٢٧٢١ح  ٨٦٣يف غري رمضان /
  . ٦١٣٨ح  ١٠٩٤باب من فضائل إبراهيم اخلليل/ -كتاب الفضائل  )٣(
  . ١٥/١٢١شرح النووي على صحيح مسلم  )٤(
  . ٢٦٠سورة البقرة :  )٥(
 -، وصحيح مسلم  ٧٢٣٣ح  ٢٧٤باب قوله :{ ونبئهم عن ضيف إبراهيم } / - كتاب أحاديث األنبياء  -صحيح البخاري  )٦(

  . ٣٨٢ح  ٧٠٣باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر األدلة / - كتاب اإلميان 
  . ١٨٥،  ٢/١٨٣شرح النووي على صحيح مسلم  )٧(
، وصحيح مسلم  ٦٣٩٨ح  ٥٣٨:"اللهم اغفريل ماقدمت وماأخرت" / eباب قول النيب  - كتاب الدعوات  -صحيح البخاري  )٨(

  . ٦٩٠١ح  ١١٥٠باب يف األدعية / -كتاب الذكر والدعاء  -



٣٢  

قال النووي : "قوله "وكل ذلك عندي"  أي : أنا متصف ذه األشياء اغفرها يل . قيل قاله تواضعا وعد 
على نفسه فوات الكمال ذنوبا . وقيل : أراد ما كان عن سهو . وقيل ما كان قبل النبوة . وعلى كل حال 

  . )١(ألن الدعاء عبادة"مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فدعا ذا وغريه تواضعا ؛  eفهو  
  eولو سلمنا للمعترض بأن ألفاظ احلديث فيها ركاكة فهذا اليكفي للجزم بعدم ثبوت احلديث عن النيب 

الحتمال أن يكون قد روي باملعىن . قال ابن حجر :" أما ركاكة اللفظ فقط فال تدل على ذلك[يعين 
 e فصحيح . نعم إن صرح بأنه من لفظ النيب  الوضع] الحتمال أن يكون رواه باملعىن فغري ألفاظه بغري

  . )٢(فكاذب "
وأنبه هنا على مانبهت عليه يف املقدمة من أن استعمال املعترض ملقياس الركاكة الذي يذكره العلماء يف 

يدل على أن املعترض يعتقد أن حديث أيب قتادة موضوع  )٣(القرائن اليت يعرف ا أن احلديث موضوع
  ا يعين أن صحيح مسلم فيه أحاديث موضوعة !  الضعيف فحسب ، مم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  . ١٧/٤٠شرح النووي على صحيح مسلم  )١(
  .١/٢٧٦تدريب الراوي  )٢(
  .١/٢٧٥تدريب الراوي  )٣(



٣٣  

  املبحث الرابع : 
  عالل احلديث بدعوى اضطراب متنهرد إ

قال املعترض يف وجوه ضعف احلديث : " الوجه الثالث : بأنه معلول باضطراب متنه كما قال احلافظ 
  .  )١(الدارقطين وغريه من احملدثني"
أيضا نذكر ألفاظ احلديث واضطراا ليتبني ضعف احلديث أيضا ذه العلة  وقال املعترض أيضا : "ولعل

سأله رجل فأجاب ، ويف بعضها ذكر  e. مث ذكر أن يف بعض ألفاظ احلديث أن النيب  )٢(كذلك "
احلديث مباشرة بدون ذكر السؤال ، وأشار إىل أنه أحيانا يروى مطوال ، وأحيانا يروى خمتصرا  فجعل 

  . )٣(يف املنتذلك اضطرابا 
واجلواب أنين مل أجد أحدا من احملدثني ال الدراقطين وال غريه ذكر أن احلديث مضطرب املنت ، ومل يذكر 

  املعترض معتمده يف ذلك . 
مث إن ماذكره املعترض اليعد اضطرابا ، وإال حلكم على كثري من أحاديث الصحيحني باالضطراب ، فكل 

من األحاديث هلا عدة ألفاظ يرويها صاحب الصحيح ، ويكون بني بعض من يقرأ يف الصحيحني جيد كثريا 
روايات احلديث الواحد تفاوت يف الطول واالختصار . وهذا عبداحلق اإلشبيلي يشرح خطة عمله يف 

 دها يف تكرار األسانيد اجلمع بني الصحيحني فيقول : "وما كتبت من حديث كامل ملسلم مث أخذت زيادة زا
حديث تكرر ، أو كان حديثا خمتلف األلفاظ قلت : ويف رواية كذا ، ويف طريق آخر كذا ، أو خلصتها من 

أو يف لفظ آخر كذا ، هذا إذا كان عن ذلك عن صاحب واحد ، وإن كانت الطرق إليه خمتلفة .... 
من  وماتفرد به مسلم أيضا من حديث بينته ، ونبهت عليه بعد استقصائه ، وإخراج ما كان كثري االختالف

ألفاظه ، حىت يتبني مازاده كل واحد منهما على صاحبه ، وماانفرد به دونه . إىل أن قال : وإذا اختلفت 
ألفاظ حديث البخاري مع حديث مسلم اختالفا كثريا ، وخفت أن يستقرأ منه حكم أثبته ، ومل أبني 

ه يف بعض املواضع . وإن كان مابينهما من االختالف ؛ إذ ذلك يستبني لقارئه والناظر فيه . ورمبا بينت
حديث فيه زيادات كثرية ، وكان كتبه جبملته أسهل من استخراجها وأبني لقارئها كتبته . وإن كان أيضا 

  . )٤(أغرب ألفاظا أو أحسن مساقا ، رمبا كتبته وبينت الوجه الذي كتبته له"
                                 

  . ١٦٧اجلزء / )١(
  . ٤١اجلزء / )٢(
  . ٤٣-٤١انظر اجلزء / )٣(
  . ٣-٢/ ١اجلمع بني الصحيحني  )٤(



٣٤  

كان لديه (يعين البخاري) أكثر وهذا صاحل الشامي يقول يف خطة عمله يف اجلامع بني الصحيحني : "وإن 
من رواية وبألفاظ خمتلفة فإين أختار الرواية األعم واألمشل ، وأكتفي ا إن كان نصها يستوعب نصوص 
بقية الروايات ، وإن مل تكن كذلك فإين أضعها ، وأشري إىل الفروق والزيادات يف الروايات األخرى . وإن 

  . )١(يعا"كان اخلالف كبريا بينها فإين أذكرها مج
وقد ذكر ابن حجر أن أكثر العلماء على جواز الرواية باملعىن ، وجواز اختصار احلديث بضوابط معروفة يف 

  .  )٢(مظاا
وأما االضطراب يف املنت فيكون إذا روي احلديث بألفاظ خمتلفة ، بينها تعارض أو تناقض فإذا مل ميكن اجلمع 

  ب يف متنه . وال الترجيح حكم على احلديث بأنه مضطر
 eقال العراقي : " ومثال االضطراب يف املنت حديث فاطمة بنت قيس ، قالت : سألت ، أو سئل النيب 

عن الزكاة ، فقال : " إن يف املال حلقا سوى الزكاة " . فهذا حديث قد اضطرب لفظه ومعناه ، فرواه 
من هذا  )٤(. ورواه ابن ماجههكذا من رواية شريك عن أيب محزة عن الشعيب عن فاطمة  )٣(الترمذي

  . )٥(الوجه بلفظ :"ليس يف املال حق سوى الزكاة " فهذا اضطراب ال حيتمل التأويل "
ومثل بعضهم ملضطرب املنت حبديث القلتني ؛ إذ روي بلفظ " إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث " ، وبلفظ 

بعضهم باضطراب املنت الختالف هذه األلفاظ  " قلتني أو ثالثا " ، وبلفظ " أربعني قلة " ، فحكم عليه
 ت ليست على درجة واحدة من القوة وتعارضها على وجه الميكن معه اجلمع . لكن أجيب بأن تلك الروايا

  . )٦(وإمنا الرواية الراجحة هي باللفظ األول
املنت ، املعروف  واملقصود أن ما عده املعترض اضطرابا يف منت احلديث ال ينطبق عليه مفهوم االضطراب يف

عند أهل العلم ، وإمنا هو ناتج عن تصرف الرواة ، فبعضهم يرويه خمتصرا  ، وبعضهم يرويه مطوال ، 
  وبعضهم يرويه باملعىن ، وليس بني ذلك كله تناقض أو تعارض . 

  وهذا جائز يف الرواية عند مجاهري أهل العلم ، واليقدح يف صحة احلديث .
  راب منت احلديث بقوله : " ويف رواية ملسلم يف صحيحه : واستدل املعترض على اضط

                                 
  . ١/٢٨اجلامع بني الصحيحني  )١(
  . ٣/١٣٧، قتح املغيث  ١١٩انظر نزهة النظر / )٢(
  . ٦٥٩ح  ١٧١١كتاب الزكاة باب ماجاء أن يف املال حقا سوى الزكاة / -سنن الترمذي  )٣(
  . ١٧٨٩ح  ٢٥٨٣باب ما أدى زكاته ليس بكرت / -كتاب الزكاة  -سنن ابن ماجه  )٤(
  . ١/٢٩٣شرح التبصرة والتذكرة  )٥(
  . ٢٤٩ث يف اختالف الفقهاء /، أثر علل احلدي ١/١٨٣انظر حتفة األحوذي  )٦(



٣٥  

.  )١(" وسئل عن صوم يوم اإلثنني واخلميس " . قال : وهذه اللفظة "واخلميس" وهم ، وهي غري حمفوظة"
  . )٢(وقال املعترض أيضا : " وهذا يدل على أن احلديث فيه ألفاظ شاذة كذلك "

طرق احلديث ال يعل أصل احلديث كما هو مقرر يف علوم  واجلواب أن وجود كلمة غري حمفوظة يف بعض
احلديث ، وكما تقدم توضيحه قريبا . ومسلم مل يرو تلك اللفظة كما ذكر املعترض ، وإمنا نبه على أا 
وهم فقال بعد أن روى احلديث من غري تلك اللفظة : " ويف هذا احلديث من رواية شعبة قال : وسئل عن 

  .  )٣(ميس ، فسكتنا عن ذكر اخلميس ؛ ملا نراه ومها"صوم يوم اإلثنني واخل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  . ٤٤اجلزء / )١(
  . ٣٢اجلزء / )٢(
  . ٨٦٥صحيح مسلم / )٣(



٣٦  

  املبحث اخلامس  : 
  الل احلديث بدعوى اضطراب إسناده رد إع

قال املعترض يف وجوه ضعف احلديث : " الوجه الرابع بأنه معلول باضطراب إسناده كما قال احلافظ 
  .  )١(الدارقطين وغريه من احملدثني "

عترض أيضا : "فاحلديث كذلك فيه اضطراب يف اإلسناد ذكره احلافظ الدارقطين وغريه من وقال امل
  . فقد سئل الدارقطين عن هذا احلديث ، فقال :  )٢(احلفاظ"

"يرويه غيالن بن جرير عن عبد اهللا بن معبد الزماين ، واختلف عنه فرواه قتادة ، واختلف عنه ، فقال 
لمة ، وقيل عن شعبة عن قتادة عن غيالن عن عبد اهللا بن معبد عن أيب سعيد بن أيب عروبة ومحاد بن س

قتادة . ورواه منصور بن زاذان واحلكم بن هشام عن قتادة عن عبد اهللا بن معبد عن أيب قتادة ، مل يذكر 
بينهما غيالن . وقيل : عن احلكم عن أيوب عن عبد اهللا بن معبد ، وال يصح ذكر أيوب فيه  ورواه شعبة 

ن احلجاج ومهدي بن ميمون وأبان العطار وأبو هالل الراسيب ومحاد بن زيد عن غيالن عن عبد اهللا بن با
معبد عن أيب قتادة إال أن أبا هالل من بينهم جعله عن أيب قتادة عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه . 

خلطاب : يا رسول اهللا ، عن الصيام فقال  عمر بن ا eوالصحيح عن أيب قتادة أنه مسع رجال سأل النيب  
  كيف من يصوم الدهر ؟ . 

ورواه حجاج بن احلجاج عن غيالن واختلف عنه ، فرواه إبراهيم بن طهمان عن حجاج عن غيالن عن 
رواه عن حجاج عن  - وكان ضعيفا  -عبد اهللا بن معبد عن أيب قتادة . وخالفه هارون بن مسلم العجلي 

اهللا بن أيب قتادة ، ووهم يف ذكر عبد اهللا بن أيب قتادة . والصواب غيالن عن عبد اهللا بن معبد عن عبد 
  . )٣(قول قتادة وشعبة ومن وافقهما"

وقال يف موضع آخر : "هو حديث يرويه أبو هالل الراسيب حممد بن سليم عن غيالن بن جرير عن عبد اهللا 
 هالل يرويه عن غيالن بن جرير . وغري أيب eبن معبد الزماين عن أيب قتادة األنصاري عن عمر عن النيب 

.كذلك قال شعبة وأبان العطار ، وهو  eعن عبد اهللا بن معبد عن أيب قتادة أن عمر سأل النيب  
  . )٤(الصحيح"

                                 
  . ١٦٧اجلزء/ )١(
  . ٣٤اجلزء / )٢(
  . ٦/١٤٥العلل  )٣(
  . ٢/١٠٦العلل  )٤(



٣٧  

واجلواب عما ادعاه املعترض من اضطراب إسناد هذا احلديث أن االضطراب اليكون مؤثرا إال إذا تساوت 
  وجوه االضطراب .

املضطرب من احلديث هو الذي ختتلف الرواية فيه ، فريويه بعضهم على وجه ، قال ابن الصالح : "
وبعضهم على وجه آخر خمالف له . وإمنا نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان ، أما إذا ترجحت إحدامها 
حبيث التقاومها األخرى ، بأن يكون راويها أحفظ ، أو أكثر صحبة للمروي عنه ، أو غري ذلك من وجوه 

  . )١(ترجيحات املعتمدة ؛ فاحلكم للراجحة ، وال يطلق عليه حينئذ وصف املضطرب ، وال له حكمه"ال
وقال ابن حجر : "االختالف على احلفاظ يف احلديث ال يوجب أن يكون مضطربا إال بشرطني : أحدمها 

ما مع االستواء استواء وجوه االختالف ، فمىت رجح أحد األقوال قدم وال يعل الصحيح باملرجوح . ثانيه
أن يتعذر اجلمع على قواعد احملدثني ، ويغلب على الظن أن ذلك احلافظ مل يضبط ذلك احلديث بعينه 

   )٢(فحينئذ حيكم على تلك الرواية وحدها باالضطراب ، ويتوقف عن احلكم بصحة ذلك احلديث لذلك"
يه باالضطراب ، وإمنا رجح أحد والدراقطين حني ذكر وجوه االختالف يف إسناد هذا احلديث مل حيكم عل

الوجوه فقال : "والصواب قول قتادة وشعبة ومن وافقهما . ويف املوضع اآلخر قال : كذلك قال شعبة 
  وأبان العطار ، وهو الصحيح " ، فعلى هذا ال يكون احلديث مضطربا .

   eقتادة عن النيب  وحني سئل عن طريق أخرى هلذا احلديث ، وهي طريق حرملة بن إياس الشيباين عن أيب
ذكر وجوه اختالف الرواة يف هذه الطريق وأطال حىت بلغ حنو ثالث صفحات مث قال : "هو مضطرب ال 

، فهو هنا يريد هذه الطريق بعينها طريق حرملة ، ال أصل احلديث فقد سبق أن ذكر  )٣(أحكم فيه بشيء"
  كم على بقية طرقه باالضطراب . الراجح فيه . ووقوع اضطراب يف إحدى طرق احلديث اليعين احل

قال ابن اجلوزي : "اضطراب بعض الرواة ال يؤثر يف ضبط غريه ، مث استشهد ابن اجلوزي بأن األثرم ذكر 
من القيء ، فقال اإلمام أمحد : حسني  eلإلمام أمحد أن الرواة اضطربوا يف حديث ثوبان يف وضوء النيب 

  . )٤(املعلم جيوده"
   

                                 
  . ١٩٢معرفة أنواع علم احلديث / )١(
  . ٣٤٨هدي الساري / )٢(
  . ١٥٢ -٦/١٤٨العلل  )٣(
  . ١/١٨٨التحقيق يف أحاديث اخلالف  )٤(



٣٨  

حكم على طريق حرملة باالضطراب إال أنه عاد فاستكمل ذكر وجوه االختالف يف هذه  ومع أن الدراقطين
   )١(الطريق مث قال : "وأحسنها إسنادا قول من قال : عن أيب اخلليل عن حرملة بن إياس عن أيب قتادة"

 وقد استدل املعترض على اضطراب سند هذا احلديث بأن أبا حامت الرازي ذكر حديثا رواه قبيصة عن
الثوري عن منصور عن جماهد عن حرملة بن إياس عن أيب اخلليل عن موىل أيب قتادة عن أيب قتادة عن النيب  

e  يف صوم يوم عاشوراء أنه كفارة سنة ، فقال أبوحامت : "هذا خطأ ، إمنا هو : منصور عن أيب اخلليل عن
  . )٢(حرملة بن إياس " 

فقد بني أبوحامت اخلطأ والصواب يف رواية هذه الطريق ،  واجلواب أن هذا اليدل على اضطراب احلديث ،
  فيعتمد الصواب ويترك اخلطأ .

واستدل املعترض أيضا على اضطراب سند هذا احلديث بأن أبا زرعة الرازي سئل عن حديث اختلف فيه 
الل عن غيالن بن جرير عن سليمان بن حرب وشيبان بن فروخ ، فروى سليمان بن حرب عن أيب ه

  عن صوم يوم اإلثنني ، فقال :  e بن معبد الزماين عن أيب قتادة أن عمر سأل النيب  اهللاعبد
ل : عن أيب هالل عن غيالن عن " ذاك يوم ولدت فيه ، ويوم أنزلت علي النبوة " . ورواه شيبان فقا

  . )٣(اهللا بن معبد عن عمر بن اخلطاب ، فقال أبو زرعة : "حديث سليمان أصح"عبد
  أبازرعة رجح أحد الوجهني ، فال يكون مع هذا اضطراب كما سبق توضيحه.واجلواب أن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  . ٦/١٥٢العلل )١(
  . ١/٥٤٤علل احلديث )٢(
  . ١/٥٧١علل احلديث  )٣(



٣٩  

  املبحث السادس : 
  لفته كون يوم عرفة عيدا فاليصام رد إعالل احلديث بدعوى خما

قال املعترض يف وجوه ضعف احلديث : " الوجه اخلامس بأنه معلول بالضعف ؛ ألن يوم عرفة يعترب عيدا 
  . )١( فاليصومه العبد كما بني أهل العلم "من أعياد املسلمني

واستدل على ذلك حبديث موسى بن علَي بن رباح عن أبيه أنه مسع عقبة بن عامر رضي اهللا عنه يقول : 
" يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهلَ اإلسالم ، وهي أيام أكل وشرب "    eقال رسول اهللا 
  . )٣(، وقال : حسن صحيح ، والترمذي  )٢(رواه أبوداود

أيام أكل وشرب للحاج  - مبا فيها يوم عرفة  -قال املعترض : " فاحلديث يدل على أن هذه األيام اخلمسة 
  . )٤(ولغري احلاج " 

  واجلواب من ثالثة أوجه :
الوجه األول : أنه ال يصح االستدالل ذا احلديث على عدم مشروعية صيام يوم عرفة ؛ ألن ذكر "يوم 

  رفة" يف هذا احلديث غري حمفوظ .ع
قال األثرم تلميذ اإلمام أمحد : "وأما حديث عقبة بن عامر فإنه حديث تفرد به موسى بن علي . وروى 
الناس هذا احلديث من وجوه كثرية ، فلم يدخلوا فيه "صوم عرفة" غريه . فاألحاديث إذا تظاهرت فكثرت 

  .  )٥(كانت أثبت من الواحد الشاذ "
ابن عبدالرب : "هذا حديث انفرد به موسى بن علي عن أبيه ، وما انفرد به فليس بالقوي . وذكر يوم وقال 

من وجوه " يوم الفطر ، ويوم النحر ، وأيام  eعرفة يف هذا احلديث غري حمفوظ ، وإمنا احملفوظ عن النيب 
  . )٦(التشريق أيام أكل وشرب "

  
  

                                 
  . ١٦٧اجلزء / )١(
  . ٢٤١٩ح  ١٤٠٢باب صيام أيام التشريق / -كتاب الصيام  )٢(
  . ٧٧٣ح  ١٧٢٣باب ما جاء يف كراهية صوم أيام التشريق / -كتاب الصوم  )٣(
  . ٩٧اجلزء / )٤(
  . ١٥١م /ناسخ احلديث ومنسوخه لألثر )٥(
  . ٢١/١٦٣التمهيد  )٦(



٤٠  

مجع يوم عرفة مع أيام التشريق يف النهي عن صيامها ال يأيت إال وقال ابن عبدالرب أيضا : "هذا حديث يف 
  . )١(ذا اإلسناد"

  . )٢(وقال ابن عبدالرب أيضا : "ال يوجد ذكر يوم عرفة يف غري هذا احلديث"
وهذا قول مجع من العلماء املصنفني يف علوم احلديث ، فإم حني يتكلمون عن احلديث الشاذ يذكرون هذا 

،  )٥(، وزكريا األنصاري )٤(والسخاوي )٣(على الشذوذ يف املنت ، ومنهم الزركشي  احلديث مثاال
  .  )٦(وعلي القاري

قال السخاوي : "ومثاله يف املنت زيادة "يوم عرفة" يف حديث " أيام التشريق أيام أكل وشرب" ؛ فإن 
عن عقبة بن عامر كما أشار  احلديث من مجيع طرقه بدوا ، وإمنا جاء ا موسى بن علي بن رباح عن أبيه

  . )٧(إليه ابن عبد الرب"
وقد روى حديث " أيام التشريق أيام أكل وشرب " مجع من الصحابة ، منهم نبيشة ، وكعب بن مالك ، 
وعقبة بن عامر ، وبشر بن سحيم ، وأبوهريرة ، وعبد اهللا بن حذافة ، وعلي بن أيب طالب ، وقد خرجها 

  .  )٨(قال املنذريمجاعة مع كثرة طرقها كما 
، ومل يذكر يف  )٩(وعد السيوطي هذا احلديث يف األحادث املتواترة ، وذكر ستة عشر صحابيا ممن رواه

هذه األحاديث "يوم عرفة" مع أيام التشريق إال ما وقع يف رواية موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة 
  بن عامر .ا

  ان :ويؤيد شذوذ هذه اللفظة من حيث املعىن أمر
أن األيام اليت يصدق وصفها بأا أيام أكل هي أيام التشريق ، وليس يوم عرفة ؛ فإن األكل هنا مرتبط  -١

  باهلدايا والضحايا اليت ال تذبح إال يف يوم النحر وأيام التشريق ، والتذبح يوم عرفة .

                                 
  . ١٢/١٢٦التمهيد )١(
  . ٢٣/٧٠التمهيد البن عبد الرب  )٢(
  . ٢/١٣٦انظر النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي  )٣(
  . ١/٢٣١انظر فتح املغيث  )٤(
  . ١٧٢انظر فتح الباقي/ )٥(
  . ٣٣٤انظر شرح شرح النخبة / )٦(
  . ١/٢٣١فتح املغيث  )٧(
  . ٢/٤٨٥الراية  نصبانظر  )٨(
  . ١٤٠انظر قطف األزهار املتناثرة / )٩(



٤١  

م أيام التشريق حرام ماذكره علي القاري من أن كراهة صوم يوم عرفة ترتيهية باالتفاق ، والصو -٢
  . )١(باإلمجاع ، فالمناسبة لذكره معها

الوجه الثاين : أن وصف يوم عرفة بأنه عيد ال يدل على عدم مشروعية صيام يوم عرفة لغري احلجاج ؛ ألن 
املقصود به أن عرفة عيد ألهل عرفة من احلجاج ؛ الجتماعهم فيه ، فاليشرع هلم صيامه خبالف سائر 

  حلجاج فإنه يشرع هلم صيامه . املسلمني غري ا
يوم عرفة يف أيام أعياد املسلمني ، وإعالمه  eقال الطحاوي : "فكان يف هذا احلديث إدخال رسول اهللا 

إياهم أنه يوم طعم وشرب ، كما أعلمهم يف بقيتها أا أيام طعم وشرب . فتأملنا ذلك فوجدنا سائر األيام 
 عز وجل به فيها من صالة ومن حنر خمصوصة مبعىن يتقرب إىل اهللا  املذكورة يف هذا احلديث سوى يوم عرفة

ومن تكبري يعقب الصلوات الفرائض الاليت يصلى فيها ، فكانت بذلك أعيادا للمسلمني ، ومل جيز صومها 
لذلك . ووجدنا يوم عرفة ، فيه أيضا سبب مما يتقرب به إىل اهللا عز وجل ليس يف غريه من األيام ، وهو 

بعرفة للحج ، وكان ذلك مما ليس يف سائر البلدان سوى عرفة ، وكان ماخصت به األيام املذكورة الوقوف 
يف حديث عقبة سواه يستوي حكمها يف البلدان كلها ، فعقلنا بذلك أا أعياد يف البلدان كلها ، فلم 

ع ، فلم يصلح يصلح صومها يف شيء منها ، وكان يوم عرفة عيدا يف موضع خاص دومنا سواه من املواض
صومه هنالك ، وصلح صومه فيما سواه من املواضع ..... وملا كان يوم عرفة ليس بعيد فيما سوى عرفة 
كان صومه فيما سوى عرفة طلقا ، وكان من صامه فيما سوى عرفة ممن قد دخل فيمن وعده رسول اهللا 

e . بالثواب على صومه املذكور يف حديث أيب قتادة  
د رأينا من صام يوم عرفة بعرفة عن واجب عليه أجزأه صومه منه ، ومل يكن كمن صام فإن قال قائل : فق

يوما من تلك األيام األخر عن واجب عليه ال جيزئه صومه عنه ، فكيف افترقت أحكامها ، وهي جمموعة 
جتمع يف مبعىن واحد يف حديث واحد ؟ . فكان جوابنا له يف ذلك بتوفيق اهللا عز وجل وعونه أن األشياء قد 

وق والَ جِدالَ في { فَالَ رفَثَ والَ فُسشيء واحد ، وأحكامها يف أنفسها خمتلفة . من ذلك قول اهللا :
جيا واحدا ، وكانت خمتلفة يف  )٢(}الْح ى عنهافجمع اهللا عز وجل هذه األشياء يف آية واحدة ، و ،

  هو يفسد احلج ، وما سوى الرفث من الفسوقأحكام ما ى عنها فيه ؛ ألن الرفث هو اجلماع ، و

                                 
  . ٣٣٥شرح شرح النخبة / )١(
  . ١٩٧سورة البقرة :  )٢(



٤٢  

بالنهي عن صومه من األيام املذكورة يف حديث  eواجلدال ال يفسد احلج . فمثل ذلك ما مجعه رسول اهللا 
  . )١(عقبة مجيعها بنهي واحد ، وخالف بني أحكامها فيما قد ذكرت"

ومنا سواه من املواضع أن مجاعة ويؤيد ما ذكره الطحاوي من أن يوم عرفة إمنا هو عيد يف موضع خاص د
من السلف أنكروا التعريف يف األمصار عشية عرفة ، وهو أن جيتمع الناس يف املساجد عشية عرفة يدعون 

 يدعون بعد العصر  eويذكرون ، منهم نافع موىل ابن عمر ، فقد اجتمع الناس يوم عرفة يف مسجد النيب 
أنتم عليه بدعة ، وليست بسنة ، إنا أدركنا الناس ، وال فخرج نافع فقال : " أيها الناس ، إن الذي 

  . )٢(يصنعون مثل هذا "
  . )٣(وقال سفيان الثوري : "ليست عرفة إال مبكة ، ليس يف هذه األمصار عرفة "

ونقل ابن القيم عن شيخ اإلسالم ابن تيمية قوله : "إمنا يكون يوم عرفة عيدا يف حق أهل عرفة ؛ 
   )٤(ف أهل األمصار ، فإم إمنا جيتمعون يوم النحر ، فكان هو العيد يف حقهم"الجتماعهم فيه ، خبال

وقال ابن حجر : "وقيل إمنا كره صوم يوم عرفة ؛ ألنه يوم عيد ألهل املوقف ، الجتماعهم فيه . ويؤيده ما 
  . )٥(إلسالم"رواه أصحاب السنن عن عقبة بن عامر مرفوعا " يوم عرفة ويوم النحر وأيام مىن عيدنا أهل ا
  الوجه الثالث : أن وصف يوم عرفة بالعيد ال يقتضي حترمي صومه ما مل يثبت ي عن صيامه .

:" يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل اإلسالم ، هن أيام  eقال  الطربي : " وليس يف قوله 
لنحر غري جائز عندنا ؛ لنهي أكل وشرب " داللة على يه عن صوم شيء من ذلك ، وإن كان صوم يوم ا

أنه ال جيوز صومه . وإمنا قلنا : ال داللة له يف  eعن صومه نصا ، وإلمجاع األمة نقال عن نبيها  eالنيب 
بإطالقه ألمته صوم  eعن صوم شيء من ذلك ؛ لصحة اخلرب عن رسول اهللا  eذلك من قوله على يه 

 صومه عليهم من أجل أنه عيد هلم  ، وهو هلم عيد ، فلم حيرم يوم اجلمعة إذا صاموا يوما قبله أو يوما بعده
بل وعدهم من اهللا على صومه على ما أطلقه هلم اجلزيل من الثواب ، فكذلك يوم عرفة المينع كونه عيدا 

  .   )٦(من أن يصومه بغري عرفة من أراد صومه ، بل له على ذلك الثواب اجلزيل واألجر العظيم "

                                 
  . ٤١٤-٧/٤١١شرح مشكل اآلثار  )١(
  . ٩٣البدع البن وضاح / )٢(
  . ٩٤البدع البن وضاح / )٣(
  . ١/٦٢زاد املعاد  )٤(
  . ٤/٢٣٨فتح الباري  )٥(
  . ١/٣٥١عمر  مسند -ذيب اآلثار  )٦(



٤٣  

صائما ،  eذكره يف أول البحث من أن بعض الصحابة شكوا يوم عرفة يف كون النيب ويؤيد هذا ما مضى 
  وقال بعضهم : هو صائم . فلو كان يوم عرفة عيدا حيرم الصوم فيه مطلقا ملا شك الصحابة ذلك الشك .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤٤  

  املبحث السابع  : 
  به eرد إعالل احلديث بعدم عمل النيب 

مل يصم يوم  eيف وجوه ضعف احلديث : " الوجه السادس بأنه معلول بالضعف ؛ ألن النيب قال املعترض 
  . )١(عرفة ، وال صحابته رضي اهللا عنهم "

مل يصم  eوقال املعترض أيضا يف وجوه ضعف احلديث :" الوجه العاشر بأنه معلول بالضعف ؛ ألن النيب 
  )٢(العشر من ذي احلجة ، ومنه يوم عرفة" 

به ، وإال لردت أحاديث صحيحة كثرية . قال  eب أن احلديث الصحيح ال يعل بعدم عمل النيب و اجلوا
مل يصمه فال حجة لكم يف ذلك ؛ ألنه eابن حزم رادا على من احتج ذه احلجة :  " وأما أن رسول اهللا 

e  هذا أيصومه قد حض على صيامه أعظم حض ، وأخرب أنه يكفر ذنوب سنتني ، وما علينا أن ننتظر بعد
e " ا قالت : إن كان رسول اهللا   )٣(أم ال ؟مث روى ابن حزم حديث عائشة أم املؤمنني أ .e  ليدع

سبحة  eالعمل ، وهو حيب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم . وما سبح رسول اهللا 
  . )٤(. متفق عليه   الضحى قط ، وإين ألسبحها
قد يترك الفعل املستحب ألسباب ، منها خشية أن يفرض على  eلفقه أن النيب وقد تقرر يف علم أصول ا

األمة ، ومنها خشية أن يظن أنه واجب ، ومنها خشية املشقة اليت تلحق األمة يف االقتداء بالفعل  ومنها 
خشية حدوث مفسدة أعظم من مصلحة الفعل ، ومنها إرادة العقوبة إىل آخر ما ذكره العلماء يف هذه 

  . )٥(ملسألة ، وفصلوا فيه القولا
كان له مع يوم عرفة حاالن : حال احلج ، وحال عدم احلج . ففي حال حجه كان يف يوم عرفة  eوالنيب 

مفطرا . دل على هذا حديث أم الفضل بنت احلارث رضي اهللا عنها أن ناسا متاروا عندها يوم عرفة يف 

                                 
  . ١٦٧اجلزء / )١(
  . ١٦٨اجلزء/ )٢(
  . ٧/١٨احمللى  )٣(
كتاب  -، وصحيح مسلم  ١١٢٨ح  ٨٨على قيام الليل والنوافل / eباب حتريض النيب  -كتاب التهجد  -صحيح البخاري  )٤(

  . ١٦٦٢ح  ٧٩٠باب استحباب صالة الضحى / - صالة املسافرين 
  . ٢/٥٨على األحكام الشرعية  وداللتها eانظر أفعال الرسول  )٥(



٤٥  

بعضهم ليس بصائم ، فأرسلت إليه بقدح لنب ، وهو ، فقال بعضهم : هو صائم ، وقال  eصوم النيب  
  . )٦(واقف على بعريه ، فشربه . متفق عليه

يوم عرفة ، فأرسلت إليه حبالب ، وهو  eوحديث ميمونة رضي اهللا عنها أن الناس شكوا يف صيام النيب  
  . )٧(واقف يف املوقف ، فشرب منه ، والناس ينظرون . متفق عليه

  قال:  )٨(كان يصوم يوم عرفة . فقد روى أبوداود يف سننه eي أنه وأما يف غري حجه فرو
 eحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن احلر بن الصباح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النيب  

يصوم تسع ذي احلجة ، ويوم عاشوراء وثالثة أيام من كل شهر : أول إثنني من  eقالت : كان رسول اهللا 
  . )٩(خلميس . قال األلباين : إسناده صحيحالشهر وا

. وممن  )١٠(والراجح أنه حديث ضعيف ؛ الضطرابه . وممن ذكر وجوه االختالف فيه الدارقطين يف علله
عن عائشة رضي  )١٢(. ويؤيد ضعفه أنه ثبت يف صحيح مسلم )١١(ضعفه وأشار إىل اضطرابه الزيلعي

صائما يف العشر قط" . وقد حاول بعض العلماء اجلمع بني  e اهللا عنها أا قالت : " ما رأيت رسول اهللا 
احلديثني فقال : "نفي عائشة صومه العشر ال يلزم منه عدم صيامه ؛ فإنه كان يقسم لتسع ، فلم يصمه 
عندها ، وصامه عند غريها . قال املناوي : كذا ذكره مجع ، وأقول : وال خيفى ما فيه ؛ إذ يبعد كل البعد 

عدة سنني عدم صومه يف نوبتها دون غريها ، فاجلواب احلاسم لعرق الشبهة أن يقال : املثبت  أن يالزم يف
  . )١٣(مقدم على النايف على القاعدة املقررة عندهم "

يوم عرفة يف غري احلج ال يعل به حديث أيب قتادة يف احلث على صومه ، ملا  eوعلى كل حال فعدم صومه 
  رك العمل املستحب ألسباب . قد يت eتقدم ذكره من أن النيب 

  وهلذا فإن ابن خزمية بعد أن روى حديث عائشة السابق عقد بابا موضحا فقال : 

                                 
كتاب الصيام  باب استحباب  - ، وصحيح مسلم  ١٩٨٨ح  ١٥٥باب صوم يوم عرفة / -كتاب الصوم  - صحيح البخاري  )٦(

  . ٢٦٣٢ح  ٨٥٨الفطر للحاج بعرفات/
  أخرجاه عقب احلديث السابق . )٧(
  . ٢٤٣٧ح  ١٤٠٤باب يف صوم العشر / -كتاب الصيام  )٨(
  . ٢١٠٦ح  ٧/١٩٦يب داود (الكبري) صحيح سنن أ )٩(
  . ٣٧/٢٤، وانظر حاشية حتقيق املسند  ٥/١٦٧انظر العلل املخطوط  )١٠(
  . ٢/١٥٧انظر نصب الراية  )١١(
  . ٢٧٨٩ح  ٨٦٨باب صوم عشر ذي احلجة / -كتاب االعتكاف  )١٢(
  . ٥/٤٧٤فيض القدير  )١٣(



٤٦  

يترك هلا بعض أعمال التطوع ، وإن كان حيث عليها ، وهي خشية أن  e"باب ذكر علة قد كان النيب 
  . )١٤(ما خفف على الناس من الفرائض" eيفرض عليهم ذلك الفعل مع استحبابه 

عن الصوم يف هذه األيام مع مافيها من  eوقال الطحاوي ردا على من تساءل عن سبب ختلف النيب 
مل يكن يصوم فيها على ما قالت عائشة رضي اهللا عنها ؛ ألنه كان إذا صام  eالفضل : "جيوز أن يكون 

 عز وجل ضعف عن أن يعمل فيها ما هو أعظم مرتلة من الصوم ، وأفضل منه من الصالة ومن ذكر اهللا
وقراءة القرآن ، كما روي عن عبداهللا بن مسعود يف ذلك مما كان خيتاره لنفسه . مث روى بإسناده عن 
عبداهللا بن مسعود أنه كان اليكاد يصوم ، فإذا صام صام ثالثة أيام من كل شهر ، ويقول : "إين إذا صمت 

 eكرته عائشة رضي اهللا عنها عنه ضعفت عن الصالة ، والصالة أحب إيل من الصوم" . فيكون ما قد ذ
من تركه الصوم يف تلك األيام ؛ ليتشاغل فيها مبا هو أفضل منه ، وإن كان الصوم فيها له من الفضل ما له 
مما قد ذكر يف هذه اآلثار اليت قد ذكرناها فيه . وليس ذلك مبانع أحدا من امليل إىل الصوم فيها ، السيما 

  .  )١٥(ه من األعمال اليت يتقرب ا إىل اهللا"من قدر على مجع الصوم مع غري
به فقال يف وجوه ضعف احلديث :"الوجه السابع :  eوقد كرر املعترض إعالل احلديث بعدم عمل النيب 

   )١٧(يف السنة إال صوم يوم عاشوراء فقط" )١٦(مل يتحرى eبأنه معلول بالضعف ؛ ألن النيب 
يتحرى صيام يوم فضله  eنهما قال : ما رأيت رسول اهللا واستدل املعترض حبديث ابن عباس رضي اهللا ع

  .  )١٨(على غريه إال هذا اليوم : يوم عاشوراء ، وهذا الشهر ، يعين شهر رمضان  متفق عليه
مل يكن يتحرى فضل صوم يوم عرفة ، بل كان يطلب  eقال املعترض : " وهذا احلديث يدل على أن النيب 

  . )١٩(ن األيام ، وهذا نص صريح ، وال اجتهاد مع وجود نص"فضل صوم يوم عاشوراء على غريه م
واجلواب عما ذكره باإلضافة إىل ماسبق ما أجاب به ابن حجر عن ذلك فقال : " قوله :  ما رأيت إخل ، 
هذا يقتضي أن يوم عاشوراء أفضل األيام للصائم بعد رمضان ، لكن ابن عباس أسند ذلك إىل علمه فليس 

ه . وقد روى مسلم من حديث أيب قتادة مرفوعا أن صوم عاشوراء يكفر سنة ، وأن فيه ما يرد علم غري
                                 

  . ٣/٢٩٣صحيح ابن خزمية  )١٤(
  . ٧/٤١٨شرح مشكل اآلثار  )١٥(
  كذا ، والصواب : مل يتحر . )١٦(
  . ١٦٨اجلزء /  )١٧(
باب صوم  -كتاب الصيام  -، وصحيح مسلم  ٢٠٠٦ح  ١٥٦باب صوم يوم عاشوراء / -كتاب الصوم  -صحيح البخاري  )١٨(

  . ٢٦٦٢ح  ٨٥٩يوم عاشوراء /
  . ١٦٢اجلزء /  )١٩(



٤٧  

صيام يوم عرفة يكفر سنتني ، وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء . وقد قيل يف 
،  eاحلكمة يف ذلك : إن يوم عاشوراء منسوب إىل موسى عليه السالم ، ويوم عرفة منسوب إىل النيب  

  . )٢٠(لك كان أفضل "فلذ
وقال األلباين : " التعارض بني نفي ابن عباس فضل يوم غري عاشوراء ، وإثبات غريه كأيب قتادة األمر فيه 

  . )٢١(هني ؛ ملا تقرر يف األصول أن املثبت مقدم على النايف"
عنها أا  ويؤيد هذا أن ابن عباس رضي اهللا عنهما مل يذكر صوم شعبان ، وقد ثبت عن عائشة رضي اهللا

.  )٢٢(يصوم شهرا أكثر من شعبان ؛ فإنه كان يصوم شعبان كله" . متفق عليه eقالت :"مل يكن النيب 
  فاقتصار ابن عباس على ذكر يوم عاشوراء ال يستلزم ضعف األحاديث اليت ذكرت غريه .

  املبحث الثامن : رد إعالل احلديث بعدم عمل الصحابة به .
مل يصم يوم  eاحلديث : "الوجه السادس بأنه معلول بالضعف ؛ ألن النيب قال املعترض يف وجوه ضعف 

  . )٢٣(عرفة ، وال صحابته رضي اهللا عنهم "
وقال أيضا :" الوجه التاسع : بأنه معلول ؛ إلمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم على عدم سنية صوم يوم عرفة 

")٢٤( .  
   يصوموه فمردود مبا يلي :أما استدالل املعترض على ضعف احلديث بأن الصحابة مل

أن عدم عمل الصحابة باحلديث ال يستلزم عدم ثبوته ؛ فقد يكون عدم عملهم ألسباب ال عالقة هلا  -١
  العمل املستحب .  eبضعف احلديث كما تقدم يف الكالم عن أسباب ترك النيب 

ادحا يف احلديث باتفاق ؛ ألنه قد قال ابن كثري : "وأما إعراض العامل عن احلديث املعني بعد العلم به فليس ق
  . )٢٥(يعدل عنه ملعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته"

أنه ثبت عن مجع من الصحابة أم صاموا يوم عرفة ، وهم عائشة ، والزبري بن العوام ، وعثمان ابن  -٢
  أيب العاص ، وعبداهللا بن الزبري ، فكيف يدعي املعترض إمجاع الصحابة على خالفه ؟!

                                 
  . ٤/٢٤٩فتح الباري  )٢٠(
  . ١/٤٥٤سلسلة األحاديث الضعيفة  )٢١(
 eباب صيام النيب  - كتاب الصيام  - ، وصحيح مسلم  ١٩٧٠ح  ١٥٤باب صوم شعبان / -كتاب الصوم  -صحيح البخاري  )٢٢(
  . ٢٧٢٢ح  ٨٦٣/
  . ١٦٧اجلزء / )٢٣(
  . ١٦٨اجلزء /  )٢٤(
  . ٧٣اختصار علوم احلديث مع شرحه الباعث احلثيث / )٢٥(



٤٨  

باب ماقالوا يف صوم  -يف كتاب الصيام  )٢٦(أما أثر عائشة رضي اهللا عنها فأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه
  يوم عرفة بغري عرفة :

  قال : حدثنا وكيع عن شعبة عن أيب قيس عن هزيل عن مسروق عن عائشة أا كانت تصوم عرفة .
قالت : ما من السنة يوم أحب إيل أن  حدثنا غندر عن شعبة عن أيب قيس عن هزيل عن مسروق عن عائشة

  أصومه من يوم عرفة .
  وهذا سند صحيح عن عائشة ، رجاله كلهم ثقات . وأبو قيس هو عبدالرمحن بن ثروان األودي الكويف .

ومل يصب املعترض حني ضعف هذا األثر فقال : "وهذا سند لني ، فيه عبدالرمحن بن ثروان األودي ، وهو 
ف يف أحاديث فال حيتج به إذا تفرد " ، وأحال على ذيب الكمال ، مث ذكر أن هذا لني احلديث ، وخيال

  . )٢٧(األثر خمالف ملا روت عائشة رضي اهللا عنها يف صحيح مسلم  
 النسائي ، والدارقطين ، والذهيب واجلواب أن عبدالرمحن بن ثروان وثقه ابن معني ، والعجلي ، وابن منري ، و

. ومل يتكلم فيه سوى أمحد  )٢٨(ثقة ثبت ، وقال ابن حجر : "صدوق رمبا خالف"  بل وصفه العجلي بأنه
وأيب حامت الرازي . أما أمحد فاختلفت الرواية عنه  فنقل عنه تضعيفه إياه ، ونقل عنه قوله فيه : "ليس به 

وحامت . وأما أب )٢٩(بأس" . والذي يظهر أن تضعيفه إياه كان متجها إىل حديث معني رواه وأخطأ فيه
الرازي فقال : "ليس بقوي  هو قليل احلديث ، وليس حبافظ . قيل له : كيف حديثه ؟ . قال : صاحل هو 

. وأبوحامت متشدد ، ويظهر أنه يريد مبا قاله اخلطأ الذي وقع فيه يف بعض حديثه .  )٣٠(لني احلديث"
  وليس من شرط الثقة أال يغلط مطلقا .
  . )٣١(وى له حديثني يف صحيحهوهذا الراوي من رجال البخاري ، ر

وهلذا األثر طريق أخرى صحيحة أخرجها الطربي قال : حدثنا ابن بشار حدثنا أبوداود حدثنا شعبة عن 
  . )٣٢(حيىي بن سعيد عن القاسم قال : "كانت عائشة تصوم يوم عرفة"

                                 
  . ٩٨٠٤، ٩٨٠٣ح  ٤/١٥٥املصنف بتحقيق اجلمعة واللحيدان  )٢٦(
  . ١٣٨اجلزء / )٢٧(
  . ٥٧٣، تقريب التهذيب / ١/٦٢٣،  الكاشف  ٢٣٩، سؤاالت احلاكم للدارقطين / ١٧/٢١انظر ذيب الكمال  )٢٨(
  . ٢/٣٢١انظر موسوعة أقوال اإلمام أمحد  )٢٩(
  . ٥/٢١٨اجلرح والتعديل  )٣٠(
  . ٤١٧انظر هدي الساري / )٣١(
  . ١/٣٦٧مسند عمر  -ذيب اآلثار  )٣٢(



٤٩  

  وهذا سند صحيح عن عائشة رضي اهللا عنها .
الف حديث عائشة يف صحيح مسلم ، ويعين به قوهلا : "ما رأيت وأما ماذكره املعترض من أن هذا األثر خي

صائما يف العشر قط" ؛ فال يسلم له ، فأثر ابن أيب شيبة خترب فيه عائشة عن نفسها ،  eرسول اهللا  
  ، فكيف يكونان متعارضني؟! . eوحديث مسلم خترب فيه عن النيب 

ل احلج وغريه . وهلذا ذكر ابن أيب شيبة هذا األثر وصيام عائشة يوم عرفة الذي يف هذا األثر عام يشمل حا
  يف باب ماقالوا يف صوم يوم عرفة بغري عرفة ؛ ألنه يدل على ذلك .

عن  )٣٣(وقد ثبت عن عائشة رضي اهللا عنها أا كانت تصوم يوم عرفة بعرفة ، فقد روى مالك يف املوطأ
نت تصوم يوم عرفة . قال القاسم : "ولقد حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد أن عائشة أم املؤمنني كا

رأيتها عشية عرفة يدفع اإلمام ، مث تقف حىت يبيض ما بينها وبني الناس من األرض ، مث تدعو بشراب 
  فتفطر" .

  وهذا سند صحيح عن عائشة رضي اهللا عنها ، رجاله كلهم ثقات .
دثنا حممد بن املثىن حدثنا عبدالرمحن ابن وأما أثر الزبري بن العوام رضي اهللا عنه فأخرجه الطربي قال : ح

مهدي حدثنا شعبة . وحدثنا عثام بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه قال : "ما شهد أيب عرفة قط إال 
  . )٣٤(وهو صائم"

  وهذا سند صحيح عن الزبري ، رجاله كلهم ثقات .
   وأما أثر عثمان بن أيب العاص رضي اهللا عنه فأخرجه ابن أيب شيبة قال :

حدثنا يزيد بن هارون قال : حدثنا محيد الطويل قال : ذكر عند احلسن أن صيام عرفة يعدل صيام سنة ، 
فقال احلسن : "ما أعلم ليوم فضال على يوم ، وال لليلة على ليلة إال ليلة القدر ؛ فإا خري من ألف شهر ، 

  . )٣٥(إداوة معه يتربد به"ولقد رأيت عثمان بن أيب العاص صام يوم عرفة يرش عليه املاء من 
 )٣٦(وهذا سند صحيح عن عثمان بن أيب العاص ، رجاله كلهم ثقات ، وله طرق أخرى خرجها الطربي

  . )٣٧(وغريه

                                 
)١/٣٧٥ )٣٣ .  
  . ١/٣٦٧مسند عمر  -ذيب اآلثار  )٣٤(
  . ٩٨١٠ح  ٤/١٥٦املصنف  )٣٥(
  . ١/٣٦٦مسند عمر  - انظر ذيب اآلثار  )٣٦(
  . ٥/٢٨انظر اخبار مكة للفاكهي  )٣٧(



٥٠  

. وهلذا ذكره ابن أيب  )٣٨(قال ابن عبدالرب معلقا على هذا األثر : "وهذا حيتمل أن يكون بغري عرفة أيضا"
  . )٣٩(بغري عرفةشيبة يف باب ما قالوا يف صوم يوم عرفة 

 )٤٠(من كان يفطر بعرفة قبل أن يفيض -وأما أثر عبداهللا بن الزبري فأخرجه ابن أيب شيبة يف كتاب احلج 
قال : حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبري أنه 

  كان إذا أراد أن يفيض دعا بإناء مث شرب فأفاض .
  رضي اهللا عنه ، رجاله كلهم ثقات . )٤١(صحيح عن ابن الزبري وهذا سند

فكيف يعل املعترض احلديث بأن الصحابة مل  )٤٢(فهؤالء أربعة من الصحابة ثبت عنهم صوم يوم عرفة
  يصوموا يوم عرفة ؟ 

 غري والعجيب أن املعترض ذكر اآلثار الثالثة األوىل لكنه محلها على صوم يوم عرفة بعرفة وقال : "وأما يف
عرفة فلم يثبت ألحدهم بأنه صامه . فاخلالف الذي وقع بني الصحابة يف صوم يوم عرفة بعرفة ، وأما يف 

  . )٤٣(غري عرفة فلم خيتلف الصحابة يف عدم صوم يوم عرفة"
واجلواب أن ماذكره غري مسلم له ، فالوارد عن عائشة رضي اهللا عنها أنه كانت تصومه يف عرفة ويف غريه 

قريبا ، وكذلك ماورد عن عثمان بن أيب العاص . ولو مل يرد إال أم كانوا يصومون يوم عرفة  كما تقدم
بعرفة لغلب على الظن أم كانوا يصومونه يف غري احلج أيضا ، فماكانوا ليصوموه وهم حجاج مسافرون ، 

  ويتركون صيامه وهم مقيمون يف بالدهم .
 ا على أن الصحابة مل يكونوا يصومون يوم عرفة مطلقا ال يف احلج واآلثار اليت ذكرها املعترض ، واستدل

وال يف غري احلج مل يصرح يف شيء منها أن إفطارهم يوم عرفة كان يف غري احلج . وأكثرها صرح فيها أن 
ذلك كان يف احلج ، والباقي اقترن به مايدل على ذلك ، واملستحب للحاج أن يكون مفطرا يوم عرفة كما 

  ريره يف أول البحث . تقدم تق
  وال يفوتين أن أنبه على أن املعترض صحح آثارا ، وهي ضعيفة يف الواقع .

                                 
  . ٢١/١٥٨التمهيد البن عبد الرب  )٣٨(
  . ٩٨١٠ح  ٤/١٥٦املصنف  )٣٩(
  . ١٣٥٥٣ح  ٥/٢٤٨املصنف  )٤٠(
  أن ممن كان يصوم عرفة عبداهللا بن الزبري . ٤/٢٣٨، و ابن حجر يف الفتح ٧/١٩ى وقد ذكر ابن حزم يف احملل )٤١(
،  ٢١/١٥٨أن ممن كان يصومه من الصحابة أسامة ابن زيد . وذكر ابن عبدالرب يف التمهيد  ٤/٢٣٨وذكر ابن حجر يف الفتح  )٤٢(

  منهم عمر .  ٤/٣٢٥والشوكاين يف نيل األوطار
  . ١١٠اجلزء /  )٤٣(



٥١  

  وفيما يلي ذكر اآلثار اليت استدل ا ، ومناقشتها :
  :  األثر األول

من طريق حممد بن شريك أيب عثمان املكي عن سليمان  )٤٤(نقله املعترض من ذيب اآلثار للطربي
كرنا لطاوس صوم يوم عرفة ، وأنه كان يقال : " كفارة سنتني " ، فقال طاوس : فأين األحول قال : " ذ

  كان أبو بكر وعمر عن ذلك ؟ ، يعين أما كانا ال يصومانه " .
. مث قال : "فهذا أبوبكر الصديق ، وعمر  )٤٥(قال املعترض : "وهذا سنده صحيح ، رجاله كلهم ثقات"

اليصومان يوم عرفة ؛ ألنه ليس من السنة صيامه ، وحسبك ما شيخا . بن اخلطاب رضي اهللا عنهما كانا 
  . )٤٦(ويوضح لك أن ذلك كان يف غري احلج"

أقول : كيف يكون السند صحيحا ، وهو منقطع ظاهر االنقطاع . فطاوس هو ابن كيسان تويف سنة ست 
رين أو ما بعدها من ، وهذا يعين أن مولده كان يف  سنة سبع وعش )٤٧(ومائة عن بضع وسبعني سنة

وقد قال أبوزرعة الرازي : "طاوس   السنوات . فكيف يروي عن أيب بكر وعمر وقد توفيا قبل والدته ؟
  . )٤٨(عن عمر مرسل"

ومع هذا االنقطاع الظاهر جزم املعترض بصحة اإلسناد ، وصحة األثر ، وصدر ذا األثر كتابه يف أوىل 
. بعد أن ذكر على غالف الكتاب تضعيفه حديث مسلم ،  )٤٩(صفحاته حتت عنوان : ديباجة نادرة

فيضعف احلديث الذي رواه مسلم يف صحيحه بانقطاع إسناده على حنو خفي مل يسلَّم له ، ويصحح إسنادا 
  منقطعا ظاهر االنقطاع ال خيتلف على انقطاعه ! .

  واجلواب عن استدالل املعترض ذا األثر من وجوه ، وهي :
  يصح ؛ النقطاع إسناده . أن األثر ال -١
  أن املراد به أما كانا اليصومانه يف احلج . ودليل هذا مايلي : -٢

                                 
  . ٥٩٩ح  ١/٣٦٤عمر مسند  )٤٤(
  . ١٤١اجلزء / )٤٥(
  . ١٤٢اجلزء / )٤٦(
  . ٥/٤٩، سري أعالم النبالء  ١٣/٣٧٤انظر ذيب الكمال  )٤٧(
  . ١٠٠املراسيل/ )٤٨(
  . ٣اجلزء / )٤٩(



٥٢  

أنه جاء التصريح بذلك يف رواية الفاكهي هذا األثر فقد روى األثر من طريق مروان عن حممد بن  -أ 
اهللا تعاىل  شريك عن سليمان األحول عن طاوس يف صوم يوم عرفة قال : "إن كان أبو بكر وعمر رضي

. فقد ذكر الراوي ما يوضح املراد من األثر .  )٥٠(عنهما سنة فما صاماه يعين يوم عرفة يف احلج"
، ومل يأت على ذلك بدليل . ومن  )٥١(والعجيب أن املعترض ذكر أن هذا التوضيح من حمقق الكتاب

  عل يف اهلامش .املعلوم يف أصول البحث أن توضيح احملقق ال جيعل يف صلب املنت ، وإمنا جي
، فهذا معىن األثر عنده . ويف  )٥٢(أن ابن أيب شيبة روى هذا األثر حتت باب صوم يوم عرفة مبكة - ب 

هذا رد على املعترض الذي زعم أن هذه اآلثار اليت ذكرت عن الصحابة وغريهم ذكرها أهل العلم يف 
  . )٥٣(صوم يوم عرفة لغري احلاج

، وعمر رضي اهللا عنه كان حيج كل عام من  )٥٤(حيج يف أيام خالفته أن أبابكر رضي اهللا عنه كان - جـ 
  ، فلم يصادف عرفة ، إال وهو حاج يف عرفات . )٥٥(أيام حجته

وقد استدل املعترض بذكر مجلة " كفارة سنتني " يف األثر على أن املراد باألثر غري حال احلج فقال : "وهذه 
دل على أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه وعمر ابن اخلطاب الكفارة كما هو معلوم لغري احلاج ، وهذا ي

  . )٥٦(رضي اهللا عنه ال يصومانه يف احلضر فتنبه"
أقول : ليس يف األثر داللة على ماذكره ، وإمنا غايته أم سألوا طاوس بن كيسان عن صوم يوم عرفة وأنه 

كان صوم عرفة يكفر سنتني إال أن كفارة سنتني فذكر أن الشيخني مل يكونا يصومانه ، يعين أنه وإن 
الشيخني مل يكونا يصومانه ؛ ألما يف احلج ، فدل ذلك على أن احلاج ال يصوم يوم عرفة ، وأن كونه 

  كفارة سنتني وارد يف غري احلاج . 
  
  

                                 
  . ٢٧٨٣ح٥/٣٣أخبار مكة للفاكهي  )٥٠(
  . ١٤١اجلزء / )٥١(
  . ٥/٢٤٥املصنف  )٥٢(
  . ١٤١انظر اجلزء / )٥٣(
  . ٩/٥٣٧اية انظر البداية والنه )٥٤(
  . ١٧-٢/٤انظر إحتاف الورى بأخبار أم القرى البن فهد  )٥٥(
  . ١٤١اجلزء /  )٥٦(



٥٣  

   األثر الثاين :

قال : حدثنا  قال : أخربنا عمرو بن علي )١(أثر عمر رضي اهللا عنه ، وأخرجه النسائي يف السنن الكربى
عبد الرمحن قال : حدثنا سفيان وشعبة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عبيد بن عمري أن عمر كان ينهى 

  عن صوم يوم عرفة .
قال املعترض بعد أن صحح األثر : "وهذا يدل على أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حيرم صوم يوم 

  . )٢(به شيخا"عرفة لغري احلاج ، وذلك لنهيه عن صومه ، وحسبك 
أقول : أثر عمر املذكور صحيح اإلسناد ، لكن املراد منه صوم يوم عرفة للحجاج ، وهلذا بوب عليه 
النسائي فقال : "إفطار يوم عرفة بعرفة" . وروى األثر نفسه يف باب آخر بعنوان : النهي عن صوم يوم 

  .   )٣(عرفة بعرفة
  ويؤيد هذا مايلي:

ى عطاء ، فرواه عنه عمرو بن دينار باللفظ السابق . وله لفظ آخر ليس فيه ي أن هذا األثر مداره عل -١
قال : حدثنا حممد بن حيىي ويعقوب بن محيد قاال : حدثنا سفيان عن عمرو ابن دينار قال  )٤(رواه الفاكهي

قال ابن أيب عمر : عن عطاء عن عبيد بن عمري قال : "إن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مل يصم يوم 
  عرفة" .

ورواه ابن جريج بلفظ آخر ليس فيه ي فقال : أخربين عطاء أنه مسع عبيد بن عمري يقول : "طاف عمر 
يوم عرفة يف منازل احلاج حىت أداه احلر إىل خباء قوم فسقي سويقا فشرب" . رواه عبدالرزاق يف 

وم عرفة يف عرفة  عن ابن جريج به . وهذا سند صحيح . وهو يدل بوضوح أن املقصود ي )٥(مصنفه
عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمري قال : "رأيت عمر  )٦(ورواه ابن أيب شيبة

عمر شرب يوم عرفة" . وجعله ابن أيب شيبة يف باب صوم يوم عرفة مبكة ، مما يؤيد أن األثر اليفهم منه 
  سوى ذلك .

                                 
  . ٢٨٣٧ح  ٣/٢٢٧طبعة الرسالة  )١(
  . ١٤٣اجلزء / )٢(
  . ٣/٢٢٩السنن الكربى  )٣(
  . ٥/٣١أخبار مكة  )٤(
  . ٧٨١٨ح  ٤/٢٨٣)٥(
  . ١٣٥٤٤ح  ٥/٢٤٧املصنف  )٦(



٥٤  

  كان يف احلج ، وأنه كان يريد به احلجاج أنه روي عن عمر مايوضح أن يه عن صوم يوم عرفة  -٢
قال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن الوليد الشين وهو ال بأس به حدثين شهاب بن عباد 
العصري أن أباه حدثه أن عمر بن اخلطاب وقف عليهم بعرفات فقال : " ملن هذه األخبية؟ . فقالوا : لعبد 

  . )١(مث قال : إن هذا يوم احلج األكرب فال يصومنه منكم أحد" القيس . فدعاهم واستغفر هلم
، وعمر بن الوليد الشين  )٢(وهذا سند ال بأس به يف املتابعات ، فأبونعيم هو الفضل بن دكني ثقة ثبت

، ووالده عباد العصري ذكره  )٤(، وشهاب بن عباد العصري صدوق كما قال الدارقطين )٣(صدوق
  . )٥( ومل يذكرا فيه جرحا وال تعديال ، وذكر ابن حجر أنه له إدراكاالبخاري وابن أيب حامت

من طريق هود بن شهاب بن عباد عن أبيه عن جده قال : " مر عمر بن اخلطاب رضي  )٦(ورواه مسدد
اهللا عنه على أبيات بعرفات ، فقال : ملن هذا ؟ . قلت : لعبد القيس . فقال هلم خريا واهم عن صوم يوم 

  .عرفة "
، فلم يصادف عرفة ، إال وهو حاج يف  )٧(أن عمر رضي اهللا عنه كان حيج كل عام من أيام حجته -٣

  عرفات .
األثر الثالث : أثر ابن عمر رضي اهللا عنهما يف النهي عن صيام يوم عرفة ، وقد أخرجه النسائي يف السنن 

رمحن عن شعبة عن عمرو بن دينار الكربى قال : أخربنا إسحاق بن منصور الكوسج قال : أخربنا عبد ال
  . )٩(قال : " سألت ابن عمر عن صوم يوم عرفة ، فنهاين" )٨(عن أيب [السوار]

وقد خطأ مجع من األئمة شعبة يف تسميته الراوي عن ابن عمر بأيب السوار ، وذكروا أن الصواب : 
  .)١٠(ي أبوالثورين . ومنهم حيىي بن معني ، وأمحد ، والبخاري ، وأبوحامت الراز

                                 
  . ٢/١١٦املعرفة والتاريخ  )١(
  . ٧٨٢تقريب التهذيب / )٢(
  . ٢/٥١انظر تعجيل املنفعة  )٣(
  . ٦/٢٩٩، إكمال ذيب الكمال  ٢٢٥انظر سؤاالت احلاكم للدارقطين / )٤(
  . ٥/٨٠، اإلصابة  ٦/٨٨، اجلرح والتعديل ٦/٣٤انظر التاريخ الكبري  )٥(
  . ٦/٣٤كما يف التاريخ الكبري  )٦(
  . ١٧-٢/٤البن فهد  انظر إحتاف الورى بأخبار أم القرى )٧(
  . ٢/٥٦٦يف املطبوع : السوداء . والصواب ما أثبته . انظر تعليق حمقق كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ اإلسالم ابن تيمية  )٨(
  . ٢٨٣٦ح  ٣/٢٢٧السنن الكربى )٩(
  . ٨٣٥، العلل للرازي/ ١/١٥٠، التاريخ الكبري  ٢/١٨١، العلل ألمحد  ٢/٢٣٩انظر تاريخ الدوري  )١٠(



٥٥  

 )١(وهذا السند فيه ضعف ألجل أيب الثورين فهو حممد بن عبدالرمحن اجلمحي قال فيه ابن حجر : "مقبول"
  . )٢(أي عند املتابعة ، فاليوافق املعترض على حتسينه هذا السند

: ومما يؤيد ضعف هذا األثر خمالفته ماهو أصح منه عن ابن عمر ، وهو مارواه ابن أيب جنيح عن أبيه قال 
فلم يصمه ، ومع أيب بكر فلم  eسئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة ، فقال : "حججت مع النيب 

  يصمه ، ومع عمر فلم يصمه ، ومع عثمان فلم يصمه ، وأنا ال أصومه وال آمر به وال أى عنه" .
   :وهذا احلديث مداره على ابن أيب جنيح ، وقد اختلف الرواة عليه ، فرووه عنه على وجهني

  الوجه األول : عن ابن أيب جنيح عن أبيه عن ابن عمر ، وممن رواه كذلك :
  باللفظ السابق . )٣(إمساعيل بن إبراهيم املعروف بابن علية  ، وأخرج حديثه الترمذي  -١

، وابن  )٧(، والدارمي )٦(، وأمحد يف مسنده )٥(، وابن أيب شيبة )٤(وممن رواه عنه ذا اللفظ أبوعبيد
  . )٨(يف صحيحه حبان 
، واخلطيب البغدادي يف موضح أوهام  )٩(إبراهيم بن طهمان ، وأخرج حديثه الطربي يف ذيب اآلثار -٢

  بنحو اللفظ السابق . )١٠(اجلمع والتفريق 
وأيب  e، ولفظه : حججت مع النيب   )١١(عمران القصري ، وأخرج حديثه أبونعيم يف تاريخ أصبهان -٣

  ، وأنا ال آمر وال أى عنه .بكر وعمر فلم يصوموه 
الوجه الثاين : عن ابن أيب جنيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر . ورواه كذلك شعبة بن احلجاج . وأخرج 
حديثه أمحد يف مسنده قال : حدثنا عفان حدثنا شعبة قال : ابن أيب جنيح أنبأين قال : مسعت أيب حيدث عن 

                                 
  . ٨٦٨تقريب التهذيب / )١(
  . ١٤٣انظر اجلزء / )٢(
  . ٧٥١ح  ١٧٢١باب ماجاء يف كراهية صوم يوم عرفة بعرفة / -كتاب الصوم )٣(
  . ٢/٢٠٨طبعة جممع اللغة العربية  - غريب احلديث  )٤(
  . ١٣٥٣٤ح  ٥/٢٤٥املصنف  )٥(
  . ٨٠٨٠ح ٩/١٠٠ )٦(
  . ١٨٩٣ح  ٧/٤٠٧فتح املنان  )٧(
  . ٣٦٠٤ح  ٨/٣٦٩ن اإلحسا )٨(
  . ١/٣٥٥مسند عمر  )٩(
)١/٤٥٥)١٠ .  
)٢/٢٢٩)١١ .  



٥٦  

فلم يصمه ، ومع أيب بكر  eفة قال : "خرجنا مع رسول اهللا  رجل عن ابن عمر أنه سأله عن صوم يوم عر
فلم يصمه ، ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه ، وأنا ال أصومه وال آمرك وال أاك ، إن شئت 

  فصمه وإن شئت فال تصمه ".
من طريق حممد بن جعفر ،  )٢(من طريق خالد ، والطربي)١(وأخرجه النسائي يف السنن الكربى

  مد وروح والطيالسي) عن شعبة به من طريق روح وأيب داود الطيالسي ، كلهم ( خالد وحم )٣(طحاويوال
  وأما سفيان بن عيينة فاختلف الرواة عنه ، فرواه مجاعة عنه على الوجه األول ، ومنهم :

  قال :  )٤(هارون بن معروف ، وأخرج حديث أبويعلى املوصلي يف مسنده
ثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن أبيه قال : " سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة حدثنا هارون بن معروف حد

فلم يصم ، وحججت مع أيب بكر ، وعمر فلم يصمه وحججت مع عثمان  eقال : حججت مع النيب  
  فلم يصمه ، وأنا ال أصومه وال آمر به ، وال أى عنه" .

  وممن أخرجه كذلك :
  . )٥(أمحد بن حنبل وأخرج حديثه يف مسنده

  . )٦(وأمحد بن منيع وعلي بن حجر ، وأخرج حديثهما الترمذي يف سننه 
  . )٨(، و االستذكار )٧(وعلي بن حرب ، وأخرج حديثه ابن عبدالرب يف التمهيد

  . )٩(وعبداهللا بن يزيد املقرىء ، وأخرج حديثه اخلطيب البغدادي
  . )١٠(وحممد بن حيىي ، وأخرج حديث الفاكهي

  بن منيع وعلي وابن حرب واملقرىء وحممد) عن سفيان به .ستتهم ( أمحد وا

                                 
  . ٢٨٤٠ح  ٣/٢٢٨ )١(
  . ١/٣٥٦مسند عمر  -ذيب اآلثار  )٢(
  . ٢/٧٢شرح معاين اآلثار  )٣(
  . ٥٥٩٥ح  ٦/٤٤٥ )٤(
  . ٥٠٨٠ح  ٩/١٠٠ )٥(
  . ٧٥١ح  ١٧٢١باب ماجاء يف كراهية صوم يوم عرفة بعرفة / -كتاب الصوم )٦(
)٢١/١٥٩ )٧ .  
)٤/٢٣٤ )٨ .  
  . ١٣/٢٠٩تاريخ بغداد  )٩(
  . ٥/٣٠أخبار مكة  )١٠(



٥٧  

وخالفهم آخرون فرووا احلديث على الوجه الثاين أي : عن سفيان عن ابن أيب جنيح عن أبيه عن رجل عن 
  ابن عمر .

رواه عن سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر  )١(ومنهم عبدالرزاق يف مصنفه
، فلم يصم يوم عرفة وحججت مع أيب بكر فلم يصمه ، وحججت مع  eجت مع رسول اهللا  قال : "حج

  عمر فلم يصمه ، وحججت مع عثمان فلم يصمه ، وأنا ال أصومه وال آمر به وال أى عنه ".
، وحممد بن هارون القطان ، وأخرج حديثه الطربي يف  )٢(ورواه كذلك عن سفيان احلميدي يف مسنده

  ،كالمها ( احلميدي وحممد) عن سفيان به . )٣(رذيب اآلثا
والراجح من الوجهني عن سفيان بن عيينة هو األول أي عن ابن أيب جنيح عن أبيه عن ابن عمر ، ألن من 
رواه كذلك أكثر عددا ، وفيهم من هو أحفظ ممن روى الوجه اآلخر ، وألن الذي يظهر أن سفيان كان 

ه ، وأما الوجه اآلخر فرواه مرة ، ولعل ذلك عن شك منه . دليل هذا أن يروي الوجه األول يف أكثر أحيان
اإلمام أمحد بعد أن روى احلديث عن سفيان على الوجه األول قال : وقال سفيان مرة : عمن سأل ابن 

  . يعين الوجه اآلخر . )٤(عمر
، وإبراهيم بن طهمان ،  وبعد هذا يترجح الوجه األول الذي اتفق عليه أربعة من الثقات وهم : ابن علية

، وسفيان بن عيينة يترجح على الوجه الذي رواه شعبة ، فيكون احلديث  )٥(وعمران بن مسلم القصري
صحيحا التصال سنده وثقة رجاله . وذا يتضح أن املعترض جانبه الصواب حني ضعف هذا احلديث ؛ 

صيام يوم عرفة ، وأن اخللفاء الراشدين مل  ألنه خيالف ما يريد االستدالل به من أن ابن عمر كان ينهى عن
يكونوا يصومونه يف احلضر . وهلذا ضعفه فقال : "واحلديث ذا اللفظ ضعيف غري حمفوظ ، وزيادة " وأنا 

.." واحملفوظ عن  eال أصومه وال آمر به وال أى عنه" غري حمفوظة ، وكذلك "حججت مع رسول اهللا 
األلفاظ غري حمفوظ ؛ الضطراب متنه  )٦(وينهى عنه . فاحلديث ذا ابن عمر ال يأمر به وال يصومه ،

وسنده . إىل أن قال : واإلسناد فيه واسطة بني أيب جنيح وبني ابن عمر ، وهو الصواب . فهذا احلديث 

                                 
  . ٧٨٢٩ح ٤/٢٨٥ )١(
  . ٣٩٨ح  ١/٥٤٩طبعة حسني أسد  )٢(
  . ٥٨٠ح  ١/٣٥٥مسند عمر  )٣(
  . ٩/١٠٠املسند  )٤(
  . ٣/١١٦وهو ثقة . انظر حترير تقريب التهذيب  )٥(
  كذا ، والصواب : ذه . )٦(



٥٨  

معلول ال يصح ذا اللفظ ، قد مسعه أبوجنيح من رجل مل يسمه عن ابن عمر ، وهو ما بينه سفيان بن عيينة 
  . )١(ة بن احلجاج . ورواية سفيان الثوري املتقدمة هي الصحيحة يف عدم ذكر احلج "وشعب

واجلواب أن احلديث صحيح ، وليس فيه اضطراب ال يف سنده وال يف متنه ، والوجه الذي فيه الواسطة 
  مرجوح فال يعل به الوجه الصحيح كما سبق توضيحه .

أصومه وال آمر به وال أى عنه" غري حمفوظة ، وأن احملفوظ عن وإذا كان املعترض يعتقد أن زيادة " وأنا ال 
ابن عمر أنه ال يأمر به وال يصومه ، وينهى عنه ، فلماذا حسن األثر الذي يعارض ما يعتقد أنه حمفوظ عن 
ابن عمر من النهي عن صيام يوم عرفة ؟  وهذا األثر أخرجه يعقوب بن سفيان قال : حدثنا أبو اليمان 

عيب عن الزهري أخربين ابن أيب عطاء موىل لبين زهرة أنه صاحب عبد اهللا بن عمر يف احلج ، فلما أخربين ش
كان يوم عرفة أصبح ابن أيب عطاء صائما ، وأصبح عبداهللا بن عمر مفطرا فقال له عبد اهللا بن عمر : ترى 

عطاء : كيف ترى يا أبا عبد مالك عن الغداء ؟ . قال : إين صائم . فسكت عبد اهللا بن عمر  فقال ابن أيب 
؟  . فقال له ابن أيب عطاء : فأفطر الرمحن يف صيام هذا اليوم ؟  فقال له عبد اهللا بن عمر : أما أنا فال أصومه

فقال له عبد اهللا بن عمر : أتريد أن تقول إن ابن عمر أمرين بالفطر؟ . قال ابن أيب عطاء : فأفطرت فلم 
  . )٢(ينهين ، ومل يعب ذلك علي

  . )٣(قال املعترض : "أثر حسن . وهذا سند حسن"
وال يوافق على حتسينه ؛ فإن جرير بن أيب عطاء جمهول . قال الدوري : مسعت حيىي بن معني يقول : قد 

.  )٤(روى الزهري عن شيخ يقال له : جرير بن أيب عطاء . قيل ليحىي : من جرير هذا؟ . قال : ال أدري
أيب عطاء هذا الذي يروي عنه الزهري ليس مبعروف ، وال يروي عنه حديثا وقال ابن عدي : "وجرير بن 

  . )٥(مسندا ، ولعله حدث عنه مبقطوع أو مقطوعني"
واملقصود أن املعترض حسن هذا األثر ، واستدل به على أن ابن عمر ماكان يصوم يوم عرفة يف احلج  

ن الصيام ، بل حترج من أن ينسب إليه أنه أمره فيلزمه االستدالل ببقيته اليت فيها أن ابن عمر مل ينهه ع
  بالفطر ، وهذا يعارض ما يعتقد املعترض أنه حمفوظ عن ابن عمر من أنه كان ينهى عن صيام ذلك اليوم .

                                 
  . ١٥٢ - ١٤٨اجلزء  )١(
  . ١/٤٢١املعرفة والتاريخ  )٢(
  . ١٦٧اجلزء / )٣(
  . ٢/٨٣تاريخ الدوري  )٤(
  . ٢/١٢٤الكامل البن عدي   )٥(



٥٩  

وقد روى األثر عبدالرزاق بأوضح من هذا فقال : أخربنا معمر عن الزهري عن موىل البن عباس مساه قال 
يأكل يوم عرفة . قال : ادن . قال : قلت إين صائم . قال : ادن  قلت : إن : دخلت على ابن عمر ، وهو 

شئت فعلت . قال : وخترب الناس أين أمرتك أن تفطر؟  قال : نعم . قال : فسكت عين فلم يأمرين ، ومل 
  .   )١(ينهين

  األثر الرابع : 
  .  )٢(أثر ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يكره صيام يوم عرفة

    )٤(عن عبد اهللا بن عمر عن نافع به" )٣(ملعترض : "أثر حسن ، أخرجه عبد الرزاق يف املصنفقال ا
أقول :مل يصب املعترض يف حتسني هذا األثر ذا السند ، فعبداهللا بن عمر هو أبوعبدالرمحن العمري ضعيف 

  ، ومع ذلك حسن املعترض األثر . )٥(
يث ابن عمر رضي اهللا عنهما ، وقد أخرجه الطحاوي قال : األثر اخلامس ، وهو حديث أوله مرفوع : حد

حدثنا ابن مرزوق قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا سفيان عن إمساعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر 
، وال أبو بكر ، وال عمر ، وال عثمان ، وال علي رضي اهللا عنهم يوم  eقال :"مل يصم رسول اهللا  

  . )٧(رض : "وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات". قال املعت )٦(عرفة"
أقول : كيف يكون هذا ، ويف اإلسناد أبوحذيفة موسى بن مسعود النهدي ، وقد ضعفه غري واحد من 

  األئمة يف حديثه عن سفيان ؟
  .  )٨(ذكر حيىي بن معني أن أبا حذيفة ليس حبجة يف سفيان
أثبت منه جدا ، يعين يف حديث سفيان أبو حذيفة شبه  وذكر اإلمام أمحد قبيصة وأبا حذيفة فقال :"قبيصة

  .)٩(ال شيء ، وقد كتبت عنهما مجيعا"
                                 

  . ٧٨١٩ح  ٤/٢٨٣صنف امل )١(
  . ١٤٦انظر اجلزء / )٢(
)٢٨٤/ ٤)٣ .  
  . ١٤٦اجلزء / )٤(
  . ٥٢٨تقريب التهذيب / )٥(
  . ٢/٧٢شرح معاين اآلثار  )٦(
  . ١٤٧اجلزء /  )٧(
  . ١/١١٤ت ابن حمرز سؤاال )٨(
  . ١/٣٨٦العلل ومعرفة الرجال  )٩(



٦٠  

وقال اإلمام أمحد أيضا : "كأن سفيان الذي حيدث عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان الثوري الذي حيدث عنه 
  .)١(الناس "

  .)٢(ريه"وقال العقيلي : "جاء عن سفيان بأحاديث بواطيل ،مل حيدث ا عن سفيان غ
وقال ابن حجر : "قال ابن خزمية ال حيتج به . وقال أبو أمحد احلاكم : ليس بالقوي عندهم ، وقال ابن قانع 

 وقال الساجي :كان يصحف وهو لني  : فيه ضعف . وقال احلاكم أبو عبد اهللا : كثري الوهم سيء احلفظ .
وا فيه . قلت : ما له عند البخاري عن وقال الدارقطين : قد أخرج له البخاري وهو كثري الوهم تكلم

  .)٣(سفيان سوى ثالثة أحاديث متابعة ، وله عنده آخر عن زائدة متابعة أيضا"
ومن ضعفه روى احلديث هنا على غري وجهه الصحيح الذي رواه من هو أوثق منه ، فقد أخرج احلديث 

،  eبن عمر قال : "مل يصمه النيب أمحد قال :  حدثنا وكيع عن سفيان عن إمساعيل بن أمية عن رجل عن ا
  . )٤(وال أبو بكر ، وال عمر ، وال عثمان يعين يوم عرفة"

، فروايته  )٥(وهذا سند ضعيف ألجل الرجل املبهم . ووكيع ثقة حافظ من أثبت الناس يف سفيان الثوري
وإن وافقه عليه مؤمل بن  بإثبات الرجل املبهم يف السند هي املعروفة ، ورواية أيب حذيفة حبذفه هي املنكرة ،

  .  )٧(، لضعف مؤمل )٦(إمساعيل عند أمحد
واحلاصل أن تصحيح املعترض احلديث قد جانب فيه الصواب . وال يتم له االستدالل به على أن اخللفاء 
الراشدين مل يكونوا يصومون يوم عرفة يف احلضر ؛ ألن اللفظ الصحيح مقيد باحلج كما تقدم توضيحه يف 

  ى األثر الثالث .الكالم عل
  
  
  
  

                                 
  . ٤/١٦٧ضعفاء الكبري للعقيلي ال )١(
  . ٢/٧٢٦شرح علل الترمذي  )٢(
  . ١٠/٣٣٠ذيب التهذيب  )٣(
  م . ٥٤١١ح  ٩/٣٠٣املسند  )٤(
  . ٣٠/٤٧٦انظر ذيب الكمال  )٥(
  . ٥٤١١ح  ٩/٣٠٢املسند  )٦(
  . ١٠/٣٣٩انظر ذيب التهذيب  )٧(



٦١  

  األثر السادس : 
قال : حدثين يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن  )١(أثر ابن عمر ، وأخرجه الطربي يف ذيب اآلثار

حيىي ين أيب إسحاق قال : "سألت سعيد بن املسيب عن صوم يوم عرفة ، فقال : كان ابن عمر ال يصومه . 
  فقال : حسبك به شيخا" .فقلت : هل ترفع ذلك إىل غريه ؟ . 

وسند هذا األثر صحيح ، واملقصود به صوم يوم عرفة يف احلج كما ذكر ذلك ابن عبدالرب فقال : "حممل 
  . )٢(هذا عندي بعرفة خاصة ، واهللا أعلم . واآلثار تدل على ذلك "

مر عمر بن  واستدل على هذا مبا رواه من طريق هود بن شهاب بن عباد العصري عن أبيه عن جده قال :
اخلطاب بأبيات بعرفات ، فقال : ما هذه األبيات ؟ . قلنا : لعبد القيس فقال هلم خريا ، ودعا هلم ، واهم 
عن صوم يوم عرفة . قال : وحج أيب وطليق بن حممد اخلزاعي فاختلفا يف صوم يوم عرفة ، فقال أيب : بيين 

حممد ، إنا اختلفنا يف صوم يوم عرفة ، فجعلناك بيننا . وبينك سعيد بن املسيب ، فأتيناه فقلت له : يا أبا 
فقال : أنا أخربكم عمن هو خري مين : عبد اهللا بن عمر كان ال يصومه وقال : حججت مع رسول اهللا 

e .٣(ومع أيب بكر ، ومع عمر ، ومع عثمان فكلهم كان ال يصومه وأنا ال أصومه(  .  
ر ما ثبت عن ابن عمر أنه سئل عن صوم يوم عرفة بعرفة ، فقال وقد تقدم يف الكالم على األثر الثالث ذك

فلم يصمه ، ومع أيب بكر فلم يصمه ، ومع عمر فلم يصمه ، ومع عثمان فلم  e: "حججت مع النيب 
يصمه ، وأنا ال أصومه وال آمر به وال أى عنه" . قال ابن عبدالرب : "وهذا يبني أن ذلك يف أيام احلج ، 

  . )٤(نهي عن صوم يوم عرفة إال بعرفة يف أيام احلج"وأنه ال يصح ال
وهذا يؤيد املعروف يف سرية ابن عمر أنه كان حيج كل عام ، ففطره يوم عرفة كان بسبب حجه . قال نافع 

 س إىل هذا يوما ، وإىل هذا يوما : "كان ابن عمر وابن عباس جيلسان للناس عند مقدم احلاج ، فكنت أجل
  . )٥(ويفيت يف كل ما سئل عنه ، وكان ابن عمر يرد أكثر مما يفيت" فكان ابن عباس جييب

  
  

                                 
  . ٥٩١ح ١/٣٦٠مسند عمر  )١(
  . ٢١/١٦٠التمهيد )٢(
  .١١/١١٧التمهيد  ضمن موسوعة شروح املوطأ  )٣(
  .١١/١١٧التمهيد  ضمن موسوعة شروح املوطأ  )٤(
  . ٣/٢٢٢سري أعالم النبالء  )٥(
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   األثر السابع :

فقال : حدثنا حممد بن العالء حدثنا وكيع .  )١(أثر عمر وابن عمر ، وقد أخرجه الطربي يف ذيب اآلثار
ومان يوم عرفة . وحدثنا ابن وكيع حدثنا أيب عن العمري حدثنا نافع عن ابن عمر وعمر أما كانا ال يص

قال املعترض : أخرجه الطربي من طريق عبيداهللا العمري قال حدثنا نافع به . وهذا سنده صحيح رجاله 
  . )٢(كلهم ثقات

وقد وهم املعترض فظن العمري عبيداهللا الثقة تبعا لكالم حمقق الكتاب يف احلاشية ، والصواب أن العمري 
فالغالب أن احملدثني إذا أطلقوا العمري أرادوا به الضعيف . ،  )٣(هو عبداهللا بن عمر بن حفص الضعيف

ووكيع بن اجلراح راوي هذا األثر عن العمري مل يرو إال عن الكبري الضعيف ، ومل تذكر له رواية عن 
. واحلاصل أن األثر ذا السند ضعيف ؛ لضعف العمري ، والنقطاع السند بني نافع  )٤(عبيداهللا الثقة

  فرض ثبوته فقد تقدم أن املقصود ذه اآلثار حال احلج . . وعلى )٥(وعمر
  األثر الثامن : 

قال : حدثنا أبوكريب حدثنا وكيع  وحدثنا ابن وكيع  )٦(أثر عمر ، وقد أخرجه الطربي يف ذيب اآلثار
وال  حدثنا أيب عن عمارة بن زاذان قال : "سألت سامل بن عبداهللا عن صوم يوم عرفة فقال : مل يصمه عمر ،

  أحد من آل عمر ، يابين ".
  . )٧(قال املعترض : "أثر حسن ، وهذا سند حسن"

، والنقطاع السند بني سامل وجده  )٨(أقول : الصواب أن هذا السند ضعيف ؛ لضعف عمارة بن زاذان
  عمر . 

  

                                 
  . ٥٩٥ح  ١/٣٦٢مسند عمر  )١(
  . ١٥٤اجلزء / )٢(
  . ٥٢٨ تقريب التهذيب/ )٣(
  . ٣٠/٤٦٥ انظر ذيب الكمال )٤(
  . ١٦٥٦انظر سنن الترمذي / )٥(
  . ٥٨٦ح  ١/٣٥٨مسند عمر  )٦(
  . ١٥٤اجلزء / )٧(
  . ٣/٦٣، حترير تقريب التهذيب  ٢١/٢٤٦انظر ذيب الكمال  )٨(



٦٣  

ار حال . وعلى فرض ثبوته فقد تقدم أن املقصود ذه اآلث )١(قال أبوزرعة : "سامل عن جده عمر مرسل"
  احلج .

  األثر التاسع : 
أثر عمر الذي رواه عبيد بن عمري عنه أنه مل يصم يوم عرفة . وهذا أحد ألفاظ األثر الثاين ، وقد تقدم 

  الكالم عليه بالتفصيل هناك .
   األثر العاشر :

كريب قال : حدثنا أبو )٢(أثر احلسني بن علي رضي اهللا عنهما ، وقد أخرجه الطربي يف ذيب اآلثار
حدثنا وكيع . وحدثنا ابن وكيع حدثنا أيب عن شريك عن السدي عن بشر القرشي قال : دخلت على 

  احلسني بن علي يوم عرفة ، وهو يأكل .
قال املعترض : "أثر حسن . وهذا سند حسن ، وشريك هو ابن عبداهللا النخعي صدوق خيطىء ، وال أظن 

حسن يف الشواهد . فهذا احلسني بن علي رضي اهللا عنه كان أنه أخطأ يف هذا األثر ، فافطن هلذا . وهو 
   )٣(مفطرا يف يوم عرفة ، ومل يكن حاجا . وهذا يدل على أنه ال يرى صيام يوم عرفة ، وحسبك به شيخا"

  واجلواب أن سند هذا األثر ضعيف ؛ ألمرين :
قال ابن رجب :  )٤(النقادأن فيه شريك بن عبداهللا النخعي ، وهو ضعيف لسوء حفظه يف قول مجاهري  -١

  .)٥("وبكل حال فهو سىيء احلفظ كثري الوهم"
وما ذكره املعترض من أنه ال يظن أن شريكا أخطأ يف هذا األثر مل يأت عليه بدليل . ويبدو أن دليله على 

  ذلك هو أن األثر يوافق رأي املعترض يف عدم صيام يوم عرفة . 
رواه شريك عن عبداهللا بن شريك قال : "رأيت ابن عمر عشية ويؤيد هذا أن املعترض نفسه ذكر حديثا 

عرفة صائما فأفطر قبل أن يفيض الناس" . مث قال املعترض : "أثر ضعيف سنده ضعيف ، فيه شريك بن 
. وهذا تصرف عجيب من املعترض فحني  )٦(عبداهللا النخعي ، وهو سيء احلفظ ، ولذلك خيطىء كثريا"

                                 
  . ٨١املراسيل البن أيب حامت / )١(
  . ٥٩٧ح١/٣٦٣مسند عمر  )٢(
  . ١٥٥اجلزء /  )٣(
  . ٤٧٥-١٢/٤٦٢انظر ذيب الكمال  )٤(
  . ٢/٧٦١شرح علل الترمذي  )٥(
  . ١٦٦اجلزء / )٦(



٦٤  

ون ضابطا حسن احلديث ، وحني يروي ماخيالف رأيه يكون ضعيفا سيء يروي شريك مايوافق رأيه يك
  احلفظ ! 

  .  )١(أن بشرا القرشي راوي األثر عن احلسني ، جمهول مل يرو عنه سوى السدي -٢
وقد جزم املعترض بأن احلسني مل يكن حاجا ، وليس يف األثر مايدل على ذلك ، فجزم املعترض بذلك حتكم 

عن ابن عيينة عن جعفر بن حممد عن أبيه أن رجال أتى  )٢(عبد الرزاق يف مصنفهبال دليل . وقد روى 
حسنا وحسينا يوم عرفة ، فوجد أحدمها صائما واآلخر مفطرا ، قال : "لقد جئت أسألكما عن أمر 

  اختلفتما فيه ، فقاال : ما اختلفنا . من صام فحسن ، ومن مل يصم فال بأس" .
نقطع ، فمحمد الباقر بن علي بن احلسني روايته عن احلسن واحلسني وهذا سند رجاله ثقات لكنه م

  أن احلسني ال يرى صيام يوم عرفة . فهذا األثر يرد به على استدالل املعترض باألثر السابق على  )٣(مرسلة
  األثر احلادي عشر : 

مد بن سعيد قال : أثر ابن عمر رضي اهللا عنهما ، وقد أخرجه ابن اجلعد عن شعبة عن حممد بن مرة عن حم
  . )٤(رأيت ابن عمر يوم عرفة ، وهو يأكل

  . )٥(قال املعترض : "هذا سند حسن"
أقول : مل أجد أحدا ترجم حملمد بن سعيد الراوي عن ابن عمر غري أن املزي ذكر يف ترمجة حممد بن مرة أن 

يذكرونه باسم حممد . لكنين وجدت عددا من العلماء  )٦(ممن روى عنه حممد بن سعيد صاحب ابن عمر
  بن عبداهللا :

  . )٧(قال البخاري : "حممد بن مرة عن حممد بن عبداهللا ، روى عنه شعبة" 
  
  

                                 
  . ٢/٣٧١، اجلرح والتعديل  ٢/٨٠انظر التاريخ الكبري  )١(
  . ٧٨٣٠ح  ٤/٢٨٥ )٢(
  . ٢٦٦انظر جامع التحصيل / )٣(
  . ١/٤٧١مسند ابن اجلعد  )٤(
  . ١٥٦اجلزء / )٥(
  . ٢٦/٣٨٧انظر ذيب الكمال  )٦(
  . ١/٢٣٥التاريخ الكبري  )٧(
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وقال أبوحامت الرازي : "حممد بن عبد اهللا رأى ابن عمر يأكل بعرفة ، روى عنه حممد بن مرة الكويف  هو 
  . )١(جمهول ال يدرى من هو"

   )٢(شيخ يروي عن ابن عمر . روى شعبة عن حممد بن مرة عنه" وقال ابن حبان : "حممد بن عبد اهللا
  . )٣(وقال الذهيب : "حممد بن عبد اهللا عن ابن عمر ، وعنه حممد بن مرة : جمهول"

فاحلاصل أن راوي هذا األثر عن ابن عمر جمهول كما قال أبوحامت ، والذهيب  ، فالسند ضعيف ، ومع 
  ذلك حسنه املعترض .
عترض على أن ابن عمر كان مفطرا يف يوم عرفة يف غري احلج ، وليس يف األثر مايدل على وقد استدل به امل

ذلك ، بل جاء ما يدل على أن ذلك كان يف احلج ، فقد أخرج األثر أبونعيم من طريق عاصم ابن علي عن 
و قال : "دخلت على ابن عمر بعرفات وه )٤(شعبة عن حممد بن مرة عن حممد بن سعد بن أيب وقاص

  . )٥(يأكل"
فهذا مجيع ماذكره املعترض من اآلثار اليت استدل ا وقال : "قد بينت هذه اآلثار اليت ذكرناها عن السلف 

  . )٦(رضي اهللا عنهم إفطارهم يوم عرفة بال شك يف غري احلج"
 غري أقول : قد متت مناقشة كل أثر منها ، وتبني أنه ليس يف شيء ثابت منها مايدل على أن ذلك كان يف

  احلج . 
 الثاين عشر : بأنه معلول بالضعف والعجيب قول املعترض يف بيان وجوه ضعف حديث أيب قتادة :" الوجه 

  . )٧(لنهي الصحابة رضي اهللا عنهم عن صوم يوم عرفة للحاج ولغري احلاج "
سوى عمر فنسب النهي عن صوم يوم عرفة إىل الصحابة بإطالق ، وهو مل يذكر من روي عنه ذلك النهي 

  وابن عمر رضي اهللا عنهما !

                                 
  . ٧/٣٠٨التعديل اجلرح و )١(
  . ٥/٣٦٤الثقات  )٢(
  . ٢/٦٠٠املغين يف الضعفاء  )٣(
  كذا يف املطبوع ، ولعل الصواب : حممد بن سعيد . )٤(
  . ٧/١٦٤حلية األولياء )٥(
  . ١٥٦اجلزء / )٦(
  . ١٦٨اجلزء / )٧(
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يوم  )١(وقد استدل املعترض بأثر عن ابن مسعود فقال : "وثبت عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه مل يصوم
عرفة مع مافيه من األجر العظيم . عن عبد الرمحن بن يزيد أن عبد اهللا ال يكاد يصوم ، فإذا صام صام ثالثة 

إذا صمت ضعفت عن الصالة ، والصالة أحب إيل من الصوم . فكيف  أيام من كل شهر ، ويقول : إين
ابن مسعود رضي اهللا عنه  )٢(يكون صوم يوم عرفة مستحبا ، ويكفر السنة املاضية والباقية ، ومل يصومه

  . )٣(؟"
  واجلواب عما ذكره يكون بثالثة أمور ، وهي :

ترك الصيام ، وإمنا كان يقل من الصوم أن ابن مسعود رضي اهللا عنه مل يتعمد ختصيص يوم عرفة ب -١
التطوعي بعمومه ، ومل يعلل ترك صيامه األيام اليت مل يكن يصومها بأنه مل يثبت يف صيامها فضل ، وإمنا علل 
ذلك بتعارض الصوم التطوعي والصالة التطوعية عنده فهو اليقدر إال على واحد منهما ، فآثر فعل األفضل 

  . )٤(يف القواعد الشرعية . وممن نبه على هذا الطربي يف ذيب اآلثار وترك املفضول كما هو مقرر
 ينفي استحباب صيام الست من شوال أنه يلزم املعترض حني استدل بأثر ابن مسعود على ماذكره أن  -٢

وصيام اإلثنني ، وصيام عاشوراء ، وغريها مما دل الدليل على استحباب صيامه ، حبجة أن ابن مسعود مل 
عن الثوري عن عبد الكرمي اجلزري عن أيب عبيدة عن أمه  )٥(ا . وقد روى عبد الرزاق يف مصنفهيصمه

قالت : "ما رأيت عبد اهللا بن مسعود صائما قط غري يومني إال رمضان . قالت : ال أدري ما كان شأن 
  ذلك اليومني  ؟" .

  . )٦(زينب بنت معاوية صحابية وهذا سند صحيح عن ابن مسعود رجاله كلهم ثقات ، وأم أيب عبيدة هي
أن عدم عمل بعض الصحابة حبديث ال يستلزم عدم ثبوته كما تقدم توضيحه يف أول الكالم يف هذا  -٣

 الوجه  .
وقد رد ابن حزم على من احتج بترك بعض الصحابة صيام يوم عرفة بأنه قد صامه غريهم وقال : "فإذا 

مث روى حديث مورق العجلي أنه قال : قلت البن عمر :  . eاختلفوا فاملرجوع إليه سنة رسول اهللا 

                                 
  كذا ، والصواب : مل يصم . )١(
  كذا ، والصواب : ومل يصمه . )٢(
  . ١٣٩اجلزء / )٣(
  . ١/٣٦٤سند عمر م )٤(
)٤/٣١٠)٥ .  
  . ١٣٥٦، تقريب التهذيب / ٧/٦٨٠انظر اإلصابة  )٦(
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أتصلي الضحى ؟ . قال : ال . قلت : فعمر ؟ . قال : ال . قلت : فأبو بكر ؟ . قال : ال . قلت : فرسول 
مل e. قال : ال إخاله . قال ابن حزم : فمن كره صوم يوم عرفة لقول ابن عمر : إن رسول اهللا  eاهللا 

ال عمر ، فليكره صالة الضحى لقوله فيها مثل ذلك ، والطريقان صحيحان ، وإال فهو يصمه وال أبو بكر و
  . )١(متالعب بالدين . وقد صح أن أبا بكر وعمر مل يكونا يضحيان فليكرهوا األضحية أيضا لذلك "

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  . ٧/١٩احمللى  )١(
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  املبحث التاسع :
  رد إعالل احلديث بدعوى خمالفته أصال من أصول الدين 

املعترض يف وجوه ضعف احلديث :" الوجه الثامن بأنه معلول بالضعف ؛ ألنه خمالف ألصل من أصول قال 
ال يشاركه أحد بنص  eالدين ، وهو ذكر أجر صومه بأنه يكفر السنة املاضية والباقية . وهذا احلكم للنيب 

  . )١(القرآن والسنة النبوية وأقوال أهل العلم"
 حديث الباب زيادة شاذة ، وهي صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتني : سنة وقال املعترض أيضا : "وذكر يف

ماضية ، وسنة آتية ، فيكون للعبد الصائم ليوم عرفة يكفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر . وهذا احلكم خاص 
  .   )٢(، ال يشاركه أحد من بين آدم ال جزئيا وال كليا ، فافطن هلذا ترشد" eبالنيب 

  اء عن شبهة املعترض بعدة أجوبة :وقد أجاب العلم
قال املاوردي : "فيه تأويالن ، أحدمها أن اهللا تعاىل يغفر له ذنوب سنتني . والثاين أن اهللا تعاىل يعصمه يف 

  .  )٣(هاتني السنتني فال يعصي فيهما"
معىن تكفري وقال النووي : " قال السرخسي : أما السنة األوىل فتكفر ما جرى فيها . واختلف العلماء يف 

السنة الباقية املستقبلة ، فقال بعضهم : معناه إذا ارتكب فيها معصية جعل اهللا تعاىل صوم يوم عرفة املاضي 
  كفارة هلا كما جعله مكفرا ملا يف السنة املاضية . 

ال وقال بعضهم : معناه أن اهللا تعاىل يعصمه يف السنة املستقبلة عن ارتكاب ما حيتاج فيه إىل كفارة . وق
صاحب العدة : يف تكفري السنة األخرى حيتمل معنيني : أحدمها املراد السنة اليت قبل هذه ، فيكون معناه 

  . )٤(أن يكفر سنتني ماضيتني . والثاين أنه أراد سنة ماضية وسنة مستقبلة "
بلة إذا جاءت وقيل : " معناه أن يعطيه من الرمحة والثواب قدرا يكون كفارة للسنة املاضية ، والسنة القا

  . )٥(واتفقت له ذنوب "

                                 
  . ١٦٨اجلزء /  )١(
  . ١٦٣اجلزء /  )٢(
  . ٣/٤٧٢احلاوي الكبري  )٣(
  . ٦/٣٨١اموع  )٤(
  . ٤/٥٤٢انظر مرقاة املفاتيح  )٥(
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وقال الشوكاين : "وقد استشكل تكفريه السنة اآلتية ؛ ألن التكفري التغطية ، وال تكون إال لشيء قد وقع . 
وأجيب بأن املراد يكفره بعد وقوعه ، أو املراد أنه يلطف به فال يأيت بذنب فيها بسبب صيامه ذلك 

  . )١(اليوم"
دة الذي ذكر املعترض أنه خيالف أصال من أصول الدين له نظائر يف األحاديث وما يف حديث أيب قتا

: " من اغتسل مث أتى اجلمعة ،  eالصحيحة ، منها حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال : قال رسول اهللا 
فصلى ما قدر له مث أنصت حىت يفرغ من خطبته مث يصلي معه غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى وفضل 

  .  )٢(ثالثة أيام " رواه مسلم
قال النووي : "قال بعض أصحابنا : واملراد مبا بني اجلمعتني من صالة اجلمعة وخطبتها إىل مثل الوقت من 

  .)٣(اجلمعة الثانية حىت تكون سبعة أيام بال زيادة وال نقصان ، ويضم إليها ثالثة فتصري عشرة "
قال :" ال يتطهر الرجل فيحسن طهوره مث  eه عن النيب يؤيد هذا ماجاء يف حديث سلمان رضي اهللا عن

يأيت اجلمعة فينصت حىت يقضي اإلمام صالته إال كان كفارة له ما بينه وبني اجلمعة املقبلة ما اجتنبت املقتلة 
  بلفظ آخر . )٥(، ورواه البخاري )٤(" رواه أمحد

؟ ؛ قلت : املراد عدم املؤاخذة به إذا وقال العيين : " فإن قلت : فكيف يعقل تكفري الذنب قبل وقوعه 
وقع . ومنه ما ورد يف مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر ، ومنه حديث أيب قتادة يف صحيح مسلم :" 

  . )٦(صيام يوم عرفة أحتسب على اهللا أن يكفر السنة اليت قبله والسنة اليت بعده " 
اهللا أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال : قال : " لعل  eومنه حديث علي رضي اهللا عنه أن النيب 
  . )٧(اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " متفق عليه

  
  

                                 
  . ٤/٣٢٤نيل األوطار  )١(
  . ١٩٨٧ح  ٨١٢من استمع وأنصت يف اخلطبة /باب فضل  - كتاب اجلمعة  )٢(
  . ٦/١٤٧شرح النووي على صحيح مسلم )٣(
  . ٢١٧١٨ح  ٣٩/١٢٣املسند  )٤(
  . ٨٨٣ح  ٦٩باب الدهن للجمعة / - كتاب اجلمعة  )٥(
  . ٦/١٧٦عمدة القاري  )٦(
باب من  -ل الصحابة كتاب فضائ - ، وصحيح مسلم  ٣٠٠٧ح  ٢٤١باب اجلاسوس /  - كتاب اجلهاد  -صحيح البخاري  )٧(

  .  ٦٤٠١ح  ١١١٦فضائل حاطب بن ايب بلتعة وأهل بدر /
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: "قيل إن صيغة األمر يف قوله اعملوا للتشريف والتكرمي ، واملراد عدم املؤاخذة مبا )١(قال ابن حجر 
ت حمو ذنوم السابقة يصدر منهم بعد ذلك ، وأم خصوا بذلك ملا حصل هلم من احلال العظيمة اليت اقتض

وتأهلوا ألن يغفر اهللا هلم الذنوب الالحقة إن وقعت . أي كل ما عملتموه بعد هذه الواقعة من أي عمل 
  كان فهو مغفور" . 

وللحافظ ابن حجر كتاب امسه : اخلصال املكفرة للذنوب املقدمة واملؤخرة مجع فيه األحاديث اليت ورد 
لذنوب وما تأخر ، بني يف مقدمته أن هذا جائز وواقع وقال : "وإذا علم أن فيها الوعد بغفران ما تقدم من ا

اهللا تعاىل مالك كل شيء ، له ما يف السماوات وما يف األرض ، وما بينهما وما حتت الثرى مل ميتنع أن يعطي 
من بعض  من شاء ما شاء . وقد ثبت أن ليلة القدر خري من ألف شهر . وقد يقع العمل يف بعض ليايل السنة

   )٢(الناس أكثر مما يعمل فيها ، ومع ذلك فالعمل فيها أفضل من غريها"
 فري الذنوب املستقبلة فهي ضعيفة وذا يتبني أن املعترض جازف حني قال : "وكل ما يرد يف األخبار من تك

  .  )٣(وحده" eلتخصيص ذلك بالنيب 
ذكر هنا أحد املقاييس اليت يستدل ا على وضع وأنبه هنا على مانبهت عليه يف املقدمة من أن املعترض ي

احلديث ، فقد ذكر علماء االصطالح أن من مجلة دالئل وضع احلديث أن يكون منافيا لداللة الكتاب 
، وهذا مااستعمله املعترض يف رد حديث مسلم ، وهذا  )٤(القطعية أو السنة املتواترة أو اإلمجاع القطعي

موضوع ال أنه ضعيف فحسب مما يعين أن صحيح مسلم فيه أحاديث يدل على أنه يعتقد أنه حديث 
  موضوعة !  

  
  
  
  
  
  

                                 
  . ١٥، وانظر : اخلصال املكفرة / ٧/٣٠٥فتح الباري  )١(
  . ١٨اخلصال املكفرة / )٢(
  . ١٦٥اجلزء /  )٣(
  . ١/٢٧٦تدريب الراوي انظر  )٤(
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  املبحث العاشر : 
  ديث بدعوى إنكار أهل العلم إياهرد إعالل احل

قال املعترض يف بيان وجوه ضعف احلديث : "الوجه احلادي عشر : بأنه معلول بالضعف ؛ إلنكار أهل 
  . )١(العلم احلديث"

ره املعترض فيه جمازفة شديدة ، والواقع خبالف ماذكره ؛ فإن أكثر أهل العلم بل عامتهم واجلواب أن ماذك
  ال ينكرون احلديث وإمنا يعتقدون ثبوته ، ويقولون مبقتضاه فيستحبون صيام يوم عرفة لغري احلجاج .

انوا ال يرون روى ابن أيب شيبة عن يزيد بن هارون عن عبداهللا بن عون عن إبراهيم النخعي أنه قال : "ك
  . )٢(بصوم عرفة بأسا إال أن يتخوفوا أن يكون يوم الذبح"

لكنه مل حيدث  eوهذا سند صحيح عن إبراهيم النخعي . وقد أدرك النخعي مجاعة من أصحاب النيب 
  . )٣(عنهم ، وحدث عن مجع من كبار التابعني

وقد استحب أهل العلم صيام يوم وقال الترمذي بعد أن روى حديث أيب قتادة يف فضل صوم يوم عرفة : "
. فهو هنا نسب القول باالستحباب إىل أهل العلم ، وليس أكثر أهل العلم ، أو بعض  )٤(عرفة إال بعرفة"

  أهل العلم كما يعرب به يف بعض املسائل .
  . )٥(وقال القرطيب : "استحب أهل العلم صوم يوم عرفة إال بعرفة"

  ز صيام يوم عرفة لغري احلجاج ، فقال :ونقل ابن عبدالرب اإلمجاع على جوا
"وقد أمجع العلماء على أن يوم عرفة جائز صيامه للمتمتع إذا مل جيد هديا ، وأنه جائز صيامه بغري مكة  ومن 
كره صومه بعرفة فإمنا كرهه من أجل الضعف عن الدعاء والعمل يف ذلك املوقف ، والنصب هللا فيه . فإن 

  . )٦(ا كلف من العمل بعرفة بغري حرج وال إمث"صيامه قادرا على اإلتيان مب
وقال الطربي يف صوم يوم عرفة : "وقد اختار صومه على إفطاره مجاعة من الصحابة والتابعني ، حىت لقد 
صامه مجاعة منهم بعرفة . مث قال مبوبا : ذكر من كان يؤثر صوم يوم عرفة على اإلفطار فيه ، ومن كان 

                                 
  . ١٦٨اجلزء /  )١(
  . ٩٨٠٨ح  ٤/١٥٦املصنف  )٢(
  . ٢/٢٣٧ال انظر ذيب الكم )٣(
  . ١٧٢١سنن الترمذي / )٤(
  . ٢/٤٢٠اجلامع ألحكام القرآن  )٥(
  . ٢١/١٦٤التمهيد  )٦(
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لتابعني ، مث روى ذلك بأسانيده عن عائشة ، والزبري بن العوام ، وعثمان بن أيب يأمر بذلك من الصحابة وا
  .)١(العاص ، واحلسن ، وسعيد بن جبري" 

  واتفقت املذاهب األربعة على استحباب صوم يوم عرفة .
   )٢(وممن نقل االتفاق ابن هبرية فقال : "واتفقوا على أن صوم يوم عرفة مستحب ملن مل يكن بعرفة"

الترغيب يف صوم يوم عرفة . وهذا قول أىب  eل الطحاوي احلنفي : "فثبت ذا األثر عن رسول اهللا  وقا
  . )٣(حنيفة وأيب يوسف وحممد رمحهم اهللا تعاىل "

وقال الكاساين احلنفي : "وأما صوم يوم عرفة ففي حق غري احلاج مستحب ؛ لكثرة األحاديث الواردة 
  . )٤(لة على غريه من األيام"بالندب إىل صومه ، وألن له فضي

  ، وذكر احلديث .)٥(" eوقال احلطاب املالكي : " يستحب صوم يوم عرفة لغري احلاج لقوله 
وقال النفراوي املالكي : "ومن املرغب يف صيامه أكثر من غريه صوم يوم عرفة ، وهو تاسع احلجة ، وهو 

  . )٦(يكفر السنة اليت قبله والسنة اليت بعده"
   )٧(ووي الشافعي : "قال الشافعي واألصحاب : يستحب صوم يوم عرفة لغري من هو بعرفة"وقال الن

  . )٨(وقال البغوي الشافعي : "وصوم يوم عرفة مستحب لغري احلاج . وذكر احلديث "
وقال اخلرقي احلنبلي : "وصيام عاشوراء كفارة سنة ، ويوم عرفة كفارة سنتني" . فقال ابن قدامة احلنبلي 

  . )٩(:  "ومجلته أن صيام هذين اليومني مستحب ملا روى أبو قتادة ، وذكر احلديث" شارحا

                                 
  . ١/٣٦٥مسند عمر  -ذيب اآلثار  )١(
  . ٣/١٧٠اإلفصاح  )٢(
  . ٢/٧٢شرح معاين اآلثار  )٣(
  .٧٩/ص٢بدائع الصنائع ج)٤(
  . ٢/٤٠١مواهب اجلليل  )٥(
  . ٢/٢٧٣الفواكه الدواين  )٦(
  . ٦/٤٠٢موع ا )٧(
  . ٣/١٩٠التهذيب للبغوي  )٨(

وبالغ بعض متأخري الشافعية يف وصف شهرة صيام يوم عرفة حىت زعم أن الوحوش يف البادية تصوم هذا اليوم وذكر أن بعض الناس 
اللحم حىت إذا غربت  أخذ حلما وذهب به إىل البادية ورماه لنحو الوحوش فأقبلت عليه ومل تأكل ، وصارت تنظر إىل الشمس وتنظر إىل

  . ٢/٢٦٥إعانة الطالبني  الشمس أقبلت إليه من كل ناحية . انظر
  . ٤/٤٤٠انظر املغين  )٩(
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وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية : "ويستحب صيام ثالثة أيام من كل شهر ... وصيام يوم عرفة كفارة 
  . )١(سنتني"

  . )٢(صومه"أن صيامه يكفر سنتني ، فالصواب أن األفضل ألهل اآلفاق  eوقال ابن القيم : "صح عنه 
  وأفىت باستحباب صوم يوم عرفة لغري احلجاج عامة علماء وفقهاء هذا العصر .

  قالت اللجنة الدائمة لإلفتاء يف اململكة العربية السعودية برئاسة الشيخ ابن باز : 
  "يوم عرفة هو اليوم الذي يقف الناس فيه بعرفة ، وصومه مشروع لغري من تلبس باحلج .

من احلث  eفة إذا صادف يوم مجعة ، ولو بدون صوم يوم قبله ؛ ملا ثبت عن النيب ويشرع صوم يوم عر
  . )٣(على صومه وبيان فضله وعظيم ثوابه"

وقال الشيخ ابن باز : " أما غري احلجاج فيستحب هلم صيام يوم عرفة فهو يوم فضيل ، صيامه يكفر السنة 
  . )٤(اليت قبله واليت بعده ، وفيه خري عظيم"

  . )٥(لشيخ ابن عثيمني : "صيام يوم عرفة لغري احلاج سنة مؤكدة . وذكر احلديث"وقال ا
وقال الشيخ ابن جربين : "غري احلجاج يشرع هلم صومه تقربا إىل اهللا لفضله . وفضل صيام عرفة أنه يكفر 

  . )٦(سنيت "ن
ن إبراهيم آل الشيخ وممن أفىت باستحباب صوم يوم عرفة لغري احلجاج ، واستدل باحلديث الشيخ حممد ب

   )٩(، والشيخ صاحل الفوزان )٨(، والشيخ حممد ناصر الدين األلباين )٧(مفيت السعودية األسبق
  وال أعلم أحدا من علماء هذا الزمان يفيت بعدم استحباب صوم يوم عرفة لغري احلجاج .

قصاصني واحلزبيني ممن تشبهوا كاملتعاملني وال-وذا يتبني لك قدر جمازفة املعترض حني قال : "فإن البعض 
بشيوخ الدين وليسوا منهم يف العلم ، بل هؤالء من املتخبطني واآلمثني يف الدين ، وهؤالء وإن درسوا 

                                 
  . ١٦٢األخبار العلمية من االختيارات الفقهية / )١(
  . ٧/٧٧ذيب السنن  )٢(
  . ٣٩٥،  ١٠/٣٩٣فتاوى اللجنة الدائمة  )٣(
  .  ١٥/٤٠٦جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة  )٤(
  . ٢٠/٤٦جمموع فتاوى ابن عثيمني  )٥(
  . ١/٣٧٠إاج املؤمنني  )٦(
  . ٤/٢٠٤انظر فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم   )٧(
  . ١/٤٥٤انظر سلسلة األحاديث الضعيفة  )٨(
  . ١/٢٦انظر دروس وفتاوى احلج  )٩(
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الذين قالوا بصوم يوم عرفة لشهرته بني الناس ، دون حبث يف  - وخطبوا وحاضروا فهم جهال يف الدين 
ومعرفة احلق يف هذه املسألة . واملفيت املقلد إذا أفىت الناس  خترجيه وعلله وطرقه ، وبدون اجتهاد يف األدلة

  . )١(بدون اجتهاد يف األدلة ومعرفة احلق فهو آمث وإن أصاب احلق "
  

  خامتة
يتلخص من هذا البحث أن حديث أيب قتادة رضي اهللا عنه الذي رواه مسلم يف صحيحه حديث صحيح ، 

يستحب صيام يوم عرفة لغري احلجاج كما هو قول عامة العلماء ال علة يف سنده ، وال علة يف متنه ، وأنه 
قدميا وحديثا ، وأن العلل اليت ذكرها املعترض وضعف ا احلديث مل يسبق إليها ، ومل يصب يف شيء منها 
على اإلطالق ، وأن املعترض اختلطت عليه األمور فعمد إىل اآلثار اليت تدل على عدم استحباب صيام يوم 

اج فاستدل ا على عدم مشروعية صيام يوم عرفة لغري احلجاج ، واملسألتان خمتلفتان . وأختم عرفة للحج
هذا البحث حامدا اهللا تعاىل على ما وفقين إليه من بيان احلق ، ومصليا ومسلما على رسوله األمني وآله 

  وصحبه أمجعني .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  . ٦٨اجلزء / )١(
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  مراجع البحث
الطبعة األوىل  - دار الوطن  -؛ لعبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين إاج املؤمنني بشرح منهج السالكني 

١٤٢٢ .  
  الطبعة األوىل . -جامعة أم القرى  - حتقيق فهيم شلتوت  - إحتاف الورى بأخبار أم القرى ؛ لعمر بن فهد 

  . ١٤٢٦الطبعة األوىل  - مكتبة الرشد بالرياض  - االتصال واالنقطاع ؛ إلبراهيم بن عبداهللا الالحم 
  . ١٤٢٠الطبعة األوىل  - دار عمار باألردن  - ثر علل احلديث يف اختالف الفقهاء ؛ ملاهر ياسني الفحل أ

إمجاع احملدثني على عدم اشتراط العلم بالسماع يف احلديث املعنعن بني املتعاصرين ؛ حلامت بن عارف العوين 
  . ١٤٢١الطبعة األوىل  - دار عامل الفوائد مبكة  - 

مؤسسة  - حتقيق شعيب األرنؤوط  - ب صحيح ابن حبان ؛ لعلي بن بلبان الفارسي تقري يف اإلحسان
  . ١٤٠٨الطبعة األوىل  - ببريوت  الرسالة

حتقيق أمحد  - األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية ؛ لعلي بن حممد البعلي 
  . ١٤١٨الطبعة االوىل  -دار العاصمة بالرياض  -اخلليل 

الطبعة الثانية  - حتقيق عبدامللك بن دهيش  -أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه ؛ حملمد بن إسحاق الفاكهي 
١٤١٤   

   ١٤٠٢الطبعة األوىل  -ية ببريوت دار الكتب العلم - األخالق والسري يف مداواة النفوس ؛ لعلي بن حزم 
 -املكتب اإلسالمي بلبنان  - ين األلباين إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ؛ حملمد ناصر الد

  . ١٤٠٥الطبعة الثانية 
 - دار اجليل بلبنان  - حتقيق علي البجاوي  -اإلصابة يف متييز الصحابة ؛ ألمحد بن علي بن حجر العسقالين 

  . ١٤١٢الطبعة األوىل 
دار ابن كثري ودار  -حتقيق زهري الناصر  -أطراف مسند اإلمام أمحد ؛ ألمحد بن على بن حجر العسقالين 

  . ١٤١٤الطبعة األوىل  - الكلم الطيب بالشام 
  دار الفكر ببريوت . - إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني ؛ أليب بكر الدمياطي 
مركز فجر  - حتقيق حممد يعقوب عبيدي  - اإلفصاح عن معاين الصحاح ؛ ليحىي بن حممد بن هبرية 

  بالقاهرة .
مكتبة الضياء  - حتقيق عادل حممد وأسامة إبراهيم  - ؛ ملغلطاي بن قليج احلنفي إكمال ذيب الكمال 

  . ١٤٢٢الطبعة األوىل  - بطنطا 
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الطبعة  - دار الوفاء مبصر  -حتقيق حيىي إمساعيل  - إكمال املعلم بفوائد مسلم ؛ لعياض بن موسى اليحصيب 
  . ١٤١٩االوىل 

 - املكتب اإلسالمي ببريوت  -حتقيق محدي السلفي  - الين ألمحد بن علي بن حجر العسق - األمايل املطلقة 
  . ١٤١٦الطبعة األوىل 

مؤسسة الكتب الثقافية  - الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث البن كثري ؛ ألمحد حممد شاكر 
  . ١٤٠٨الطبعة الثالثة  - ببريوت 

 -حتقيق أنيس األندونوسي  -ي البحر الذي زخر يف شرح ألفية األثر ؛ لعبدالرمحن بن أيب بكر السيوط
  . ١٤٢٠الطبعة األوىل  - مكتبة الغرباء األثرية باملدينة 

  . ١٩٨٢الطبعة الثانية  -دار الكتاب العريب ببريوت  - بدائع الصنائع ؛ لعالء الدين الكاساين 
الطبعة  - ة مكتبة ابن تيمية بالقاهر - حتقيق عمرو سليم   - البدع والنهي عنها ؛ حملمد بن وضاح القرطيب 

  . ١٤١٦األوىل 
  . ١٤١٧الطبعة األوىل  - دار هجر مبصر  -حتقيق عبداهللا التركي  - البداية والنهاية ؛ إلمساعيل بن كثري 

 - حتقيق احلسني آيت سعيد  -بيان الوهم واإليهام الواقعني يف كتاب األحكام ؛ لعلي بن حممد ابن القطان 
  . ١٤١٨الطبعة األوىل  - دار طيبة بالرياض 

   ١٤٢٠الطبعة األوىل  - د بالرياض مكتبة الرش - بني اإلمامني مسلم والدارقطين ؛ لربيع بن هادي املدخلي 
الطبعة األوىل  -مكتبة الرشد  -حتقيق تيسري بوحيمد  - التاريخ األوسط ؛ حملمد بن إمساعيل البخاري 

١٤٢٦ .  
  لعلمية .دار الكتب ا - ؛ ألمحد بن علي اخلطيب البغدادي  بغداد تاريخ

دار املأمون  - حتقيق أمحد حممد نور سيف  - تاريخ الدارمي عثمان بن سعيد عن أيب زكريا حيىي بن معني 
  للتراث بالشام .

  . ١٣٩٩الطبعة األوىل  - جامعة امللك عبدالعزيز  -حتقيق أمحد نور سيف  - تاريخ الدوري عن ابن معني 
  دار الكتب العلمية بلبنان . - ؛ حملمد بن إمساعيل البخاري  الكبري التاريخ
 األوىلالطبعة  -الرسالة ببريوت  ةمؤسس - التهذيب ؛ لبشار عواد وشعيب األرنؤوط  تقريب حترير

١٤١٧.  
 -دار الكتب العلمية  - حتقيق مسعد السعدين  - التحقيق يف أحاديث اخلالف ؛ لعبد الرمحن ابن اجلوزي 

  . ١٤١٤الطبعة األوىل 
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مكتبة الرياض  -حتقيق عبدالوهاب عبداللطيف  - محن بن أيب بكر السيوطي تدريب الراوي ؛ لعبدالر
  احلديثة .

  . ١٤١٢الطبعة االوىل  -التدليس يف احلديث ؛ ملسفر الدميين 
حتقيق إكرام اهللا إمداد  -  ألمحد بن علي بن حجر العسقالينتعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة ؛ 

  . ١٤١٦الطبعة األوىل  - ردن دار البشائر يف األ - احلق 
 العاصمةدار  - حتقيق صغري أمحد الباكستاين  -؛ ألمحد بن علي بن حجر العسقالين  التهذيب تقريب

  . ١٤١٦الطبعة األوىل  - بالرياض 
اهللا  عبدحتقيق  - يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ؛ ألمحد بن علي بن حجر العسقالين  احلبري التلخيص

  . ٣٨٤١شم املدين  اه
طبعة مصورة  - حتقيق جمموعة من العلماء  -يف املوطأ من املعاين واألسانيد ؛ ليوسف بن عبدالرب  ملا التمهيد

  عن الطبعة املغربية .
الطبعة األوىل  - دار الكتب العلمية  -التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي ؛ للحسني بن مسعود البغوي 

١٤١٨ .  
  حتقيق حممود شاكر . - لطربي ذيب اآلثار ؛ حملمد بن جرير ا

  . ١٩٩٦الطبعة األوىل  - دار الفكر بلبنان  - ذيب األمساء واللغات ؛ ليحىي بن شرف النووي 
  . ١٤٠٤الطبعة األوىل  - دار الفكر بلبنان  - ؛ ألمحد بن علي بن حجر العسقالين  التهذيب ذيب
حتقيق  -  للمنذريامش خمتصر سنن أيب داود مطبوع  -؛ حملمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية  السنن ذيب

  مكتبة السنة احملمدية ومكتبة ابن تيمية مبصر . - حممد حامد الفقي 
مؤسسة الرسالة  - حتقيق بشار عواد  - يف أمساء الرجال ؛ ليوسف بن عبد الرمحن املزي  الكمال ذيب
  . ١٤٠٦الطبعة الرابعة  -  ببريوت

  . ١٣٩٣الطبعة األوىل  - دائرة املعارف العثمانية  - الثقات ؛ حملمد بن حبان البسيت 
  . ١٤١٥الطبعة األوىل  -دار القلم بلبنان  - اجلامع بني الصحيحني ؛ لصاحل بن أمحد الشامي 

 - عام الكتب بلبنان  -حتقيق محدي السلفي  - جامع التحصيل يف أحكام املراسيل ؛ لصالح الدين العالئي 
  . ١٤٠٧الطبعة الثانية 

  . ١٤٠٨الطبعة األوىل  -دار الكتب العلمية ببريوت  -ألحكام القرآن ؛ حملمد بن أمحد القرطيب  اجلامع
املعارف  دائرة -تصحيح عبد الرمحن بن حيىي املعلمي  - ؛ لعبد الرمحن بن أيب حامت الرازي  والتعديل اجلرح

  . ١٣٧٢العثمانية  الطبعة األوىل 
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 -مكتبة الغرباء األثرية بالبحرين  -وزي بن عبداهللا األثري جزء فيه ختريج حديث صوم يوم عرفة ؛ لف
  . ١٤٢٥الطبعة األوىل 

الطبعة  -دار ابن حزم ببريوت  - حتقيق علي البواب  -اجلمع بني الصحيحني ؛ حملمد بن فتوح احلميدي 
  . ١٤١٩األوىل 

الطبعة األوىل  - الرياض دار احملقق ب - حتقيق محد الغماس  - اجلمع بني الصحيحني ؛ لعبداحلق اإلشبيلي 
١٤١٩ .  

  . ١٤١٤الطبعة األوىل  - دار الكتب العلمية  - احلاوي الكبري ؛ لعلي بن حممد املاوردي 
الطبعة األوىل  - مكتبة الرشد  -احلديث الصحيح ومنهج علماء املسلمني يف التصحيح ؛ لعبدالكرمي صباح 

١٤١٩ .  
  . ١٤٠٥الطبعة األوىل  - دار الكتب العلمية  - ي احلطة يف ذكر الصحاح الستة ؛ لصديق حسن القنوج

  . ١٤٠٧الطبعة اخلامسة  - دار الكتاب العريب ببريوت  - حلية األولياء ؛ أليب نعيم األصبهاين 
دار  - حتقيق عمرو سليم  -  ألمحد بن علي بن حجر العسقاليناخلصال املكفرة للذنوب املقدمة واملؤخرة ؛ 

  . ١٤٢٢ىل الطبعة األو -ماجد عسريي جبدة 
  . ١٤٢٥الطبعة األوىل  - دار العاصمة بالرياض  - دروس وفتاوى احلج ؛ لصاحل الفوزان 

الطبعة األوىل  - مكتبة التربية اإلسالمية بالقاهرة  - ردع اجلاين املتعدي على األلباين ؛ لطارق عوض اهللا 
١٤١١ .  

مؤسسة  -عيب وعبدالقادر األرنؤوط حتقيق ش - زاد املعاد يف هدي خري العباد ؛ حملمد بن قيم اجلوزية 
  . ١٤٠١الطبعة الثانية  - الرسالة ببريوت 

 -مكتبة املعارف بالرياض  - حتقيق موفق عبدالقادر  -سؤاالت احلاكم للدارقطين يف اجلرح والتعديل 
  . ١٤٠٤الطبعة األوىل 

  . ١٤٠٥ - ربية بدمشق جممع اللغة الع -حتقيق حممد القصار وآخرين  - ابن حمرز ليحىي بن معني  سؤاالت
الطبعة األوىل  - مكتبة املعارف بالرياض  - سلسلة األحاديث الصحيحة ؛ حملمد ناصر الدين األلباين 

١٤١٥ .  
الطبعة  - مكتبة املعارف بالرياض  -سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة ؛ حملمد ناصر الدين األلباين 

  .١٤١٢األوىل 
األوىل  الطبعة - ضمن الكتب الستة طبعة دار السالم بالرياض  -رمذي ؛ حملمد بن عيسى الت الترمذي سنن

١٤٢٠   
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 بالرياضضمن الكتب الستة طبعة دار السالم  - داود ؛ أليب داود سليمان بن أشعث السجستاين  أيب سنن
  . ١٤٢٠الطبعة األوىل  - 

  دار املعرفة بلبنان . - ؛ ألمحد بن احلسني البيهقي  الكربى السنن
الطبعة األوىل  - مؤسسة الرسالة ببريوت  - حتقيق حسن شليب  -  ألمحد بن شعيب النسائيى ؛ السنن الكرب
١٤٢١   
 - بالرياضضمن الكتب الستة طبعة دار السالم  -ماجه ؛ البن ماجه حممد بن يزيد القزويين  ابن سنن

  الطبعة األوىل 
األوىل  الطبعة - ر السالم بالرياض ضمن الكتب الستة طبعة دا - ؛ ألمحد بن شعيب النسائي  النسائي سنن

١٤٢٠ .  
الطبعة  - مؤسسة الرسالة بلبنان  - حتقيق جمموعة من العلماء  - سري أعالم النبالء ؛ حملمد بن أمحد الذهيب 

  الثامنة 
دار  - حتقيق عبداللطيف اهلميم وماهر فحل  - شرح التبصرة والتذكرة ؛ لعبدالرحيم بن احلسني العراقي 

  . ١٤٢٣الطبعة االوىل  - الكتب العلمية 
املكتب اإلسالمي  -حتقيق زهري الشاويش وشعيب األرنؤوط  -شرح السنة ؛ للحسني بن مسعود البغوي 

  . ١٤٠٣ببريوت  الطبعة الثانية 
  دار األرقم ببريوت . - حتقيق حممد وهيثم متيم  - لعلي بن سلطان القاري  - شرح شرح خنبة الفكر 

الطبعة  - مكتبة املنار باألردن  - حتقيق مهام سعيد  - ن بن رجب احلنبلي شرح علل الترمذي ؛ لعبدالرمح
  األوىل 

الطبعة األوىل  - دار األنصاري  - حتقيق زائد النشريي  - كتاب الصيام ؛ ألمحد بن تيمية  -شرح العمدة 
١٤١٧  

طبعة ال - مؤسسة الرسالة  - حتقيق شعيب األرنؤوط  - شرح مشكل اآلثار ؛ ألمحد بن حممد الطحاوي 
  األوىل 
الطبعة  -  بلبناندار الكتب العلمية  - حتقيق حممد النجار  -اآلثار ؛ ألمحد بن حممد الطحاوي  معاين شرح

  الثانية 
  . ١٤٠٧الطبعة األاوىل  - دار الريان مبصر  -شرح النووي على صحيح مسلم ؛ ليحىي بن شرف النووي 

 الطبعة - كتب الستة طبعة دار السالم بالرياض ضمن ال - ؛ حملمد بن إمساعيل البخاري  البخاري صحيح
  األوىل 
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  املكتب اإلسالمي بلبنان  -عظمي حتقيق حممد مصطفى األ -صحيح ابن خزمية ؛ حملمد بن إسحاق بن خزمية 
  . ١٤٢٣الطبعة األوىل  - دار غراس بالكويت  - صحيح سنن أيب داود ؛ حملمد ناصر الدين األلباين 

 الطبعة - ضمن الكتب الستة طبعة دار السالم بالرياض  -جاج القشريي ؛ ملسلم بن احل مسلم صحيح
  األوىل 

دار  - حتقيق موفق عبدالقادر  -صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط ؛ البن الصالح عثمان بن موسى 
   . ١٤٠٤الطبعة األوىل  - الغرب اإلسالمي بلبنان 

 -  بلبناندار الكتب العلمية  - عبد املعطي قلعجي حتقيق  - ؛ حملمد بن عمرو العقيلي  الكبري الضعفاء
  الطبعة األوىل 

الطبعة األوىل  - حتقيق فريق من املعترضني بإشراف سعد احلميد  - ؛ لعبد الرمحن بن أيب حامت الرازي  عللال
١٤٢٧  
عة دار الرشد بالرياض _ الطب -حتقيق حممد الدباسي  -؛ لعبد الرمحن بن أيب حامت الرازي  احلديث علل

  األوىل . 
دار طيبة  - حتقيق حمفوظ الرمحن السلفي  - يف األحاديث النبوية ؛ لعلي بن عمر الدارقطين  الواردة العلل

  . ١٤٠٥بالرياض الطبعة األوىل 
دار الكتب  خمطوطةالد الرابع مصور عن  -يف األحاديث النبوية ؛ لعلي بن عمر الدارقطين  الواردة العلل

  املصرية.
جممع اللغة  -حتقيق حسني شرف وحممد حسن  -يث ؛ أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي غريب احلد

  . ١٤٠٤العربية مبصر الطبعة األوىل 
    ١٤١٩الطبعة الثالثة  - بالرياض  دار العاصمة -فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميةواإلفتاء بالسعودية 

  الطبعة الثانية . -مجع وترتيب حممد بن قاسم  - فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم أل الشيخ 
  املكتبة السلفية . -بشرح البخاري ؛ ألمحد بن علي بن حجر العسقالين  الباري فتح

دار ابن  - حتقيق حافظ ثناء اهللا الزاهدي  - فتح الباقي بشرح ألفية العراقي ؛ لزكريا بن حممد األنصاري 
  . ١٤٢٠الطبعة األوىل  - حزم ببريوت 

 - حتقيق علي حسني علي  - ملغيث بشرح ألفية احلديث للعراقي ؛ حملمد بن عبدالرمحن السخاوي فتح ا
  . ١٤٠٧الطبعة األوىل  - اجلامعة السلفية باهلند 

  . ١٤١٩الطبعة األوىل  - دار البشائر ببريوت  -فتح املنان شرح وحتقيق مسند الدارمي  ؛ لنبيل الغمري 
  . ١٤١٥طبعة  -دار الفكر ببريوت  -النفراوي  الفواكه الدواين ؛ ألمحد بن غنيم
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 - حتقيق خليل امليس  -قطف األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة ؛ لعبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي 
  . ١٤٠٥الطبعة األاوىل  -املكتب اإلسالمي ببريوت 

 وأمحدقيق حممد عوامة حت -معرفة من له رواية يف الكتب الستة ؛ حملمد بن أمحد الذهيب  يف الكاشف
  . ١٤١٣الطبعة األوىل  - دار القبلة جبدة  -اخلطيب 
  . ١٤٠٩الطبعة الثالثة  -دار الفكر بلبنان  -ضعفاء الرجال ؛ لعبداهللا بن عدي اجلرجاين  يف الكامل

دار ابن حزم  - حتقيق مشعل املطريي  -جملس يف فضل يوم عرفة ومايتعلق به ؛ البن ناصر الدين الدمشقي 
  . ١٤٢٢ببريوت الطبعة األوىل 

  دار الفكر ببريوت . - اموع شرح املهذب ؛ ليحىي بن شرف النووي 
  . ١٤١٢طبعة  - عامل الكتب بالريض  -مجع ابن قاسم  - جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 

طبعة األوىل ال -دار الثريا بالرياض  -مجع فهد السليمان  -جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد العثيمني 
١٤٢٣ .  

   ١٤٢٠الطبعة األوىل  - م بالرياض دار القاس -جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ؛ للشيخ عبدالعزيز بن باز 
  دار الكتب العلمية ببريوت . -حماسن االصطالح ؛ لعمر بن رسالن البلقيين 

  دار اآلفاق اجلديدة مبصر . - لعلي بن حزم  ؛ احمللى
  دار الكتب العلمية ببريوت . - حتقيق عبدايد سليم  -حملمد بن علي البعلي خمتصر فتاوى ابن تيمية ؛ 

االوىل  الطبعة -مؤسسة الرسالة بلبنان  -حتقيق عناية قوجاين  - لعبد الرمحن بن أيب حامت الرازي  ؛ املراسيل
١٣٩٧   

  رمة .املكتبة التجارية مبكة املك - مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ؛ لعلي القاري 
  دار املعرفة بلبنان . -احلاكم  عبداهللالصحيحني ؛ حملمد بن  على املستدرك
 األوىلالطبعة  - مؤسسة الرسالة بلبنان  - حتقيق شعيب األرنؤوط ومجاعة  - ألمحد بن حنبل  ؛ املسند
١٤١٣ .  

 -بالكويت  مكتبة الفالح - حتقيق عبداملهدي عبداهلادي  - مسند ابن اجلعد ؛ لعلي بن اجلعد اجلوهري 
  . ١٤٠٥الطبعة األوىل 

الطبعة األوىل  - دار السقا بدمشق  -حتقيق حسني أسد  - مسند احلميدي ؛ لعبداهللا بن الزبري احلميدي 
١٩٩٦ .  
دار  -  أسدحتقيق حسني سليم  - املعروف بسنن الدارمي ؛ لعبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي  الدارمي مسند

  . ٤٢١١الطبعة األوىل -املغين بلبنان 
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 - بدمشقدار الثقافة العربية  - حتقيق حسني أسد  -يعلى املوصلي ؛ ألمحد بن علي املوصلي  أيب مسند
  . ١٤١٢وىل األالطبعة 
الرشد  مكتبة - حتقيق محد اجلمعة وحممد اللحيدان  - أليب بكر عبداهللا بن حممد بن أيب شيبة  ؛ املصنف

  . ١٤٢٥الطبعة األوىل  - بالرياض 
الطبعة الثانية  -الس العلمي باهلند  - حتقيق حبيب الرمحن األعظمي  - اق الصنعاين مصنف عبدالرز

١٤٠٣ .  
  الطبعة الثانية . -املعجم الوسيط ؛ إلبراهيم مصطفى وزمالئه 

حتقيق عبداللطيف اهلميم وماهر الفحل  - معرفة أنواع علم احلديث ؛ البن الصالح عثمان بن عبدالرمحن 
  . ١٤٢٣الطبعة األوىل  - ة ببريوت دار الكتب العلمي - 

الطبعة  - مكتبة الدار باملدينة  - حتقيق أكرم العمري  - املعرفة والتاريخ ؛ ليعقوب بن سفيان الفسوي 
  ١٤١٠األوىل 

دار  - حتقيق عبداهللا التركي وعبدالفتاح احللو  -املغين شرح خمتصر اخلرقي ؛ لعبداهللا بن قدامة املقدسي 
  . ١٤٠٦وىل هجر مبصر  الطبعة األ

  حتقيق نور الدين عتر . -املغين يف الضعفاء ؛ حملمد بن أمحد الذهيب 
 - حتقيق حميي الدين مستو وآخرين  -املفهم ملا أشكل من تلخيص صحيح مسلم ؛ ألمحد بن عمر القرطيب 

  . ١٤١٧الطبعة األوىل  -دار ابن كثري بالشام 
  . ١٤١٥الطبعة الثانية  -دار القبلة  - مكانة الصحيحني ؛ خلليل مال خاطر 

الطبعة األوىل  - دار ابن حزم  - أليب بكر كايف  - منهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها 
١٤٢١ .  

 -دار الفكر ببريوت  -مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل ؛ حملمد بن حممد املغريب املعروف باحلطاب 
  الطبعة الثالثة 

عامل الكتب ببريوت  -رجال احلديث وعلله ؛ أليب املعاطي النوري وزمالئه  موسوعة أقوال اإلمام أمحد يف
  . ١٤١٧الطبعة األوىل  - 

حتقيق عبداهللا التركي  -موسوعة شروح املوطأ (القبس البن العريب والتمهيد واالستذكار البن عبدالرب)
  . ١٤٢٦ىل الطبعة األو -بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية 

مكتب املطبوعات  -حتقيق عبدالفتاح أبوغدة  - املوقظة يف علم مصطلح احلديث ؛ حملمد بن أمحد الذهيب 
  . ١٤١٢الطبعة الثانية  -اإلسالمية حبلب 
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موقف اإلمامني البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع يف السند املعنعن بني املتعاصرين ؛ خلالد 
  . ١٤١٧الطبعة األوىل  - مكتبة الرشد  - الدريس 

   ١٤١٩الطبعة األوىل  -بالقاهرة  دار احلرمني -ناسخ احلديث ومنسوخه ؛ أليب بكر أمحد بن هاىنء األثرم 
الطبعة  - حتقيق عبداهللا الرحيلي  -نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر  ؛ ألمحد بن علي بن حجر العسقالين 

  األوىل 
  دار احلديث مبصر . - بداهللا بن يوسف الزيلعي نصب الراية ألحاديث اهلداية ؛ لع

النصيحة بالتحذير من ختريب ابن عبداملنان لكتب األئمة الرجيحة وتضعيفه ملئات األحاديث الصحيحة ؛ 
  . ١٤٢٠الطبعة األوىل  -دار ابن عفان  - حملمد ناصر الدين األلباين 

الطبعة األوىل  - دار الثقافة  - اروق محادة حتقيق ف - نقد بيان الوهم واإليهام ؛ حملمد بن أمحد الذهيب 
١٤٠٨ .  

دار  - حتقيق ربيع هادي عمري  - النكت على كتاب ابن الصالح ؛ ألمحد بن علي بن حجر العسقالين 
  . ١٤٠٨الطبعة الثانية  - الراية بالرياض 

مكتبة أضواء  - حتقيق زين العابدين بالفريج  - النكت على مقدمة ابن الصالح ؛ حملمد بن ادر الزركشي 
  . ١٤١٩الطبعة االوىل  - السلف بالرياض 

  دار اجليل ببريوت . - نيل األوطار شرح منتقى األخبار ؛ حملمد بن علي الشوكاين 
الطبعة األوىل  - دار ابن اجلوزي  - النهاية يف غريب احلديث واألثر ؛ للمبارك بن حممد بن األثري اجلزري 

١٤٢١ .  
  املكتبة السلفية . -ي  ؛ ألمحد بن علي بن حجر العسقالين هدي الساري مقدمة فتح البار

  
 


