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منعه لصوم عرفة لغري احلاج

كتبه:
سليمان مربوك احلربي
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إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا،
وسيئات أعمالنا ،من يهد اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن
ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.
صلِحْ َل ُكمْ أَعْمَا َل ُكمْ وَ َيغْفِرْ
يَا أَُّيهَا ا َّلذِينَ آ َمنُوا اتَّقُوا الَّلهَ وَقُولُوا َق ْولًا َسدِيدًا  يُ ْ
َل ُكمْ ُذنُوَب ُكمْ وَ َمنْ ُي ِطعِ الَّلهَ َورَسُو َلهُ فَ َقدْ فَا َز َفوْزًا َعظِيماً.
و"احلمد هلل الذي جعل يف كل زمان فرتة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون منن
ضل إىل اهلدى ويصربون منهم على األذى ،حيينون بكتناا اهلل اتنوتى ويبصننرون
بنور اهلل أهل العمى فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه وكم من ضال تائنه قند هندوه،
فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاا اهلل حترين
الغالني وانتحال اتبطلني وتأويل اجلاهلني.
الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم خمتلفون يف الكتاا
(خمالفون للكتاا جممعون على مفارقة الكتاا) يقولون على اهلل ويف اهلل ويف كتاا
اهلل بغري علم ،يتكلمون باتتشابه من الكالم ،وخيدعون جهال الناس مبا يشبهون
عليهم ،فنعوذ باهلل من فنت اتضلني".
أما بعد:
فلقد ابتليت األمة يف هذا الزمان بأناس جهال متعاتني ،ينتسبون إىل أهل احلديث واألثر
زوراً وبهتاناً ،وإمنا أرادوا بذلك الشهرة ،فتجرؤوا وهجموا على أحاديث يف الكتب الصحاح
فضعفوها وردوها ،وطعنوا يف الرواة الثقات بالباطل.
ومن هذا اللفي فوزي البحريين فقد سلك هذا الطريق ،فضع حديث أبي قتادة يف
صحيح مسلم يف صيام يوم عرفة ،وليس ببدع يف ذلك ،بل قلد من سبقه يف اجلرأة على
السنة ،فأفسد يف ردها وهو حسان عبد اتنان يف تضعيفه ،واحتجاجه.
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فمسلكهما ومشربها واحد يف التعاىل على حفاظ السنة ،وختطئتهم ،وزاد البحريين عليه يف
سوء األدا معهم والطعن عليهم والتجهيل والتكفري ،وخال أهل العلم من يف ذلك.

وقدر كل امرئ ما كان حيسنه **** واجلاهلون ألهل العلم أعداء
قلت :وصيام يوم عرفة متفق على استحبابه لغري احلاج ،وقد ثبت يف صحيح مسلم حديث
أبى قتادة األنصارى رضى اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سئل عن صوم يوم
عرفة فقال يكفر السنة اتاضية والباقية
أما صيام احلاج يف يوم عرفة بعرفة فاجلمهور على عدم استحبابه ،تا ثبت يف الصحيحني
عن ميمونة رضى اهلل عنها أن الناس شكّوا فى صيام النبى صلى اهلل عليه وسلم يوم عرفة،
فأرسلت إليه حبالا ،وهو واق فى اتوق  ،فشرا منه ،والناس ينظرون .واللفظ
للبخاري.
وسيأتي تفصيالً يف كالم أهل العلم ،حول صيام يوم عرفة لغري احلاج ،واخلالف يف صومه
للحاج مع أدلة كل قول ،والرتجيح.
فقد ورد تفصيل للرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء(:يف جملة البحوث اإلسالمية
)754/74
()

()

يتكون من مطلبني:

فمن اجلاهل يا ترى البحريين أم الشيخ فاحل احلربي الذي أجلب عليه خبيله ورجله ونسي األدب واللياقة

جمهالً إياه؛ ألنه مل يقل بضعف احلديث؟!!
قال ابن القيم – رمحه اهلل –( يف إعالم املوقعني.." :)393/3اجلاهل الظامل خيالفك بال حجة ،ويكفرك أو يبدعك
بال حجة ،وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة ،وسريته الذميمة ،فال تغرت بكثرة هذا الضرب ،فإن اآلالف
املؤلفة منهم ال يعدلون بشخص واحد من أهل العلم ،والواحد من أهل العلم يعدل مبلء األرض منهم".
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املطلب األول صيام يوم عرفة لغري احلاج":اتفق الفقهاء  -رمحهم اهلل تعاىل  -على
استحباا صوم يوم عرفة لغري احلاج ينظر( :اتبسوط  ،)29/4و(بلغة السالك،)994/1
و(احلاوي الكبري ،)749/4و(اتغين ،)774/7وذلك تا جاء عن أبي قتادة األنصاري رضي
اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال :صحيح مسلم
الصيام (،)1119سنن أبو داود الصوم (،)9795مسند أمحد بن حنبل ( :)403/5يكفر
السنة اتاضية والباقية .
((وهذا فضل عظيم ،وخري كثري من اهلل  -تعاىل ،-والفضائل ال تدرك بنظر ،وال مدخل
فيها لقياس ،فإن اهلل – تعاىل  -منعم متفضل ،له أن يتفضل مبا شاء ،على من يشاء ،فيما
يشاء من األعمال ،وال معقب حلكمه ،وال راد لفضله)) (التمهيد .)91/12
وهذا النص حممول على غري احلاج؛ ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم تا حج وق بعرفة
مفطراً ينظر( :فتح الباري .)942/7وأما احلاج فسنتكلم عنه يف اتطلب الثاني إن شاء اهلل.
املطلب الثاني :صيام يوم عرفة للحاج:
عرفنا فضل صوم يوم عرفة ،واستحباا صيامه لغري احلاج ،أما احلاج فقد اختل الفقهاء
فيه ،هل يصوم يوم عرفة أو ال؟ على ثالثة أقوال:
القول األول :يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة ،إذا كان ذلك ال يضعفه عن أعمال عرفة،
فإن كان يؤثر عليه كره يف حقه ،وهو مذهب احلنفية ينظر( :الفتاوى اهلندية ،)901/1
وقديم قولي الشافعي ينظر( :اجملموع  ،)430/1وبه قال قتادة ينظر( :مصن عبد الرزاق
 ،)937/7و(فتح الباري  ،)930/7وعطاء ينظر( :احلاوي الكبري،)749/4
و(اتغين.)777/7
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دليل هذا القول :استدل أصحاا هذا القول على استحبابه للقوي الذي ال يضعفه الصوم
عن أعمال عرفة حبديث أبي قتادة األنصاري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم سئل عن صوم عرفة فقال :يكفر السنة اتاضية والباقية سبق خترجيه :صحيح
مسلم الصيام (،)1119سنن أبو داود الصوم (،)9795مسند أمحد بن حنبل ()403/5؛
حيث محلوا ذلك على من مل يضعفه صيامه عن الذكر ،والدعاء اتطلوا للحاج ،أما من
يضعفه فال يسن الصوم يف حقه ،بدليل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم وق مفطراً.
ينظر( :فتح الباري)942/7؛ وألن كراهية صومه معللة بالضع عن الدعاء وحنوه ،فإذا
زالت العلة رجع احلكم األصلي للمسألة ينظر (اتغين. )777/7
واعرتض عليه :بأن اتراد حبديث أبي قتادة غري احلاج ،أما احلاج فال يشرع يف حقه
الصيام ،استدالالً بوقوف النيب صلى اهلل عليه وسلم مفطراً .ينظر( :اجملموع،)442/1
وسيأتي ذلك إن شاء اهلل .
القول الثاني :يستحب صيامه للحاج كغريه ،وهو قول عائشة ،وابن الزبري رضي اهلل
عنهما ،ينظر( :اتغين ،)777/7وإسحاق ينظر( :احلاوي الكبري ،)749/4والظاهرية ينظر:
(احمللى.)14/4
األدلة :استدل أصحاا هذا القول على مشروعية صيام يوم عرفة بعرفة ،مبا يأتي:
الدليل األول :عن أبي قتادة األنصاري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
سئل عن صوم عرفة ،فقال :يكفر السنة اتاضية والباقية  ،سبق خترجيه :صحيح مسلم
الصيام (،)1119سنن أبو داود الصوم (،)9795مسند أمحد بن حنبل (. ..)403/5
وجه الداللة :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف هذا احلديث حض على صيام يوم عرفة،
ومل يفرق بني من كان بعرفة ،وبني غريه ،فدل على مشروعية الصيام يف حق اجلميع.
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وميكن أن يعرتض عليه :بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم حض على صيامه لغري احلاج،
بدليل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم تا حج وق مفطراً ،كما سيأتي يف الدليل األول
والثاني من أدلة القول الثالث ،.كما سيأتي إن شاء اهلل .
الدليل الثاني :عن احلسن البصري أنه سئل عن صوم يوم عرفة ،فقال(( :صامه عثمان بن
عفان يف يوم حار يظلل عليه)) أخرجه ابن حزم (يف احمللى.)12/4
وميكن أن يعرتض عليه بأمرين:
األمر األول :أن النص مل يدل على أن عثمان رضي اهلل عنه كان حاجاً ،إذ قد يصومه يف
يوم حار وهو يف اتدينة ،سيما وقد جاء عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن عثمان رضي اهلل
عنه مل يصمه ،كما سيأتي يف الدليل اخلامس من أدلة القول الثالث.
األمر الثاني :إذا سلم صيام عثمان رضي اهلل عنه له بعرفة ،فهو اجتهاد منه ،وال عربة يف
اجتهاده يف مقابلة فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم.
الدليل الثالث :عن حممد بن أبي بكر الصديق أن عائشة أم اتؤمنني كانت تصوم يوم عرفة
باحلج ،أخرجه ابن حزم (يف احمللى. )12/4
وميكن أن يعرتض عليه :بأن صيام عائشة رضي اهلل عنها لعرفة بعرفة اجتهاد منها،
يقابله ترك النيب صلى اهلل عليه وسلم لصيامه يف عرفة ،واتباع طريقة النيب صلى اهلل عليه
وسلم أوىل من متابعة عائشة رضي اهلل عنها يف اجتهادها.
القول الثالث :ال يستحب صيامه للحاج ،وهو مذهب اتالكية ينظر( :بلغة
السالك ،)994/1واتعتمد من مذهب الشافعية ينظر( :احلاوي الكبري،)749/4
و(اجملموع ،)430،442/4ومذهب احلنابلة ينظر (اتغين ،)777/7و(شرح منتهى
اإلرادات ، )752/1وهو قول أكثر العلماء ينظر( :اتغين. )777/7
األدلة :استدل أصحاا هذا القول على أنه ال يستحب صيامه للحاج .مما يأتي:
الدليل األول :عن أم الفضل بنت احلارث رضي اهلل عنها  -صحيح البخاري الصوم
(،)1334صحيح مسلم الصيام (،)1194سنن أبو داود الصوم (،)9771مسند أمحد بن
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حنبل (،)443/1موطأ مالك احلج ( :- )371أن ناساً متاروا عندها يوم عرفة يف صوم النيب
صلى اهلل عليه وسلم فقال بعضهم :هو صائم ،وقال بعضهم :ليس بصائم ،فأرسلت إليه
بقدح لنب وهو واق على بعريه ،فشربه أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاا احلج ،باا
الوقوف على الدابة بعرفة (. )502/1
الدليل الثاني :عن ميمونة رضي اهلل عنها  -صحيح البخاري الصوم (،)1333صحيح مسلم
الصيام ( :- )1197أن الناس شكوا يف صيام النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم عرفة ،فأرسلت
إليه حبالا  -احلالا :اإلناء الذي حيلب فيه اللنب ( .-النهاية يف غريب احلديث
 ،)791/1وهو واق يف اتوق  ،فشرا منه ،والناس ينظرون .أخرجه البخاري يف
صحيحه ،كتاا احملصر ،باا صوم يوم عرفة (.)51/1
وجه الداللة من احلديثني :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم وق يوم عرفة بعرفة مفطراً،
وهذا دليل على استحباا الفطر يوم عرفة بعرفة (فتح الباري. )930/7
الدليل الثالث :عن أبي هريرة رضي اهلل عنه - :سنن أبو داود الصوم (،)9770سنن ابن
ماجه الصيام ( - )1449أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة.
وجه الداللة :أن احلديث نهى احلاج أن يصوم يف عرفة ،وذلك كي ال يضع عن القيام
بالشعائر يف ذلك اليوم ينظر( :معامل السنن .)141/9
واعرتض عليه :بأن يف سنده مهدي بن حرا؛ قال حييى بن معني(( :ال نعرفه)) (اجلرح
والتعديل . )444/3وبنحوه قال أبو حامت (ميزان االعتدال  ،)125/7وقال ابن حزم :
((جمهول)) (احمللى .)13/4ولذا قال ابن حزم بعد ذكره للحديث اتصدر السابق اجلزء
والصفحة(( : .ومثل هذا ال حيتج به))  .وقال النووي (اجملموع(( :)430/1إسناده فيه
جمهول)) ،وقال ابن القيم (زاد اتعاد(( :)11/1ويف إسناده نظر)).
وميكن أن جياب عنه :بأن بعض العلماء قد وثقه ،فذكره ابن حبان (يف الثقات501/4
 ،)501/4وقال احلافظ (يف التقريب(( :)942/9 942/9مقبول)) ،ولذا صححه ابن خزمية
(صحيح ابن خزمية ،)929/4وقال احلاكم (اتستدرك على الصحيحني(( :)747/1هذا
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حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه)) ،ووافقه الذهيب ينظر:
(التلخيص.)747/1
الدليل الرابع :عن عقبة بن عامر رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال- :
سنن الرتمذي الصوم (،)444سنن النسائي مناسك احلج (،)4007سنن أبو داود الصوم
(،)9712مسند أمحد بن حنبل (،)159/7سنن الدارمي الصوم ( - )1417يوم عرفة،
ويوم النحر ،وأيام التشريق عيدنا أهل اإلسالم ،وهي أيام أكل وشرا .
وجه الداللة :أن احلديث نص يف أن يوم عرفة يوم عيد ،وأكل وشرا ،وذلك يف حق أهل
عرفة.
قال ابن القيم (زاد اتعاد(( :)19/1قال شيخنا :وإمنا يكون يوم عرفة عيداً يف حق أهل
عرفة ،الجتماعهم فيه ،خبالف أهل األمصار ،فإنهم إمنا جيتمعون يوم النحر ،فكان هو
العيد يف حقهم)) .وإذا كان يوم عرفة يف حقهم يوم عيد فال يشرع صومه.
الدليل اخلامس :عن أبي جنيح قال(( :سئل ابن عمر رضي اهلل عنهما عن يوم عرفة،
قال :حججت مع النيب صلى اهلل عليه وسلم فلم يصمه ،ومع أبي بكر فلم يصمه ،ومع
عمر فلم يصمه ،ومع عثمان فلم يصمه ،وأنا ال أصومه ،وال آمر به ،وال أنهى عنه)).
وجه الداللة :أن هذا النص دل على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم وثالثة من اخللفاء
الراشدين كلهم وقفوا بعرفة مفطرين ،ويبعد أن يستحب صيامه  -مع ما جاء من عظيم
الفضل فيه  -ويقفون مفطرين ،فدل على أنه ال يشرع صيامه تن كان واقفاً بعرفة.
الراجح :يظهر أن الراجح هو القول الثالث اتتضمن عدم استحباا صوم عرفة للحاج ،
وذلك كي يتفرغ احلاج ألعمال الوقوف بعرفة والدعاء؛ وألنه يف حكم اتسافر أو هو مسافر
فعالً ،وهذا فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وخلفائه الراشدين ،واخلري كل اخلري يف
السري على نهجهم ،واتباع طريقهم  .واهلل أعلم" .
قلت :لقد خلط البحريين بني صيام يوم عرفة لغري احلاج ،وصيام يوم عرفة بعرفة ،فاألول
متفق عليه ،والثاني خمتل فيه ،فالذين زعم أنهم مل يصوموا هم الذين مل يصوموا يوم
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عرفة بعرفة ،وقد تقدم اخلالف يف صيام يوم عرفة بعرفة ،ففوزي ال فهم وال فقه
عنده،وسيأتي مزيد بيان.
و(يف اتوسوعة الفقهية (":)2233 /9اتنفق الفقهاء على استحباا صوم يوم عرفة لغري
احلاجن  -وهو :اليوم التناسع من ذي احلجنة  -وصومه يكفّر سنتني :سنةً ماضيةً ،وسنةً
مستقبلةً ،روى أبو قتادة رضي اهلل عنه أنن النيبن صلى اهلل عليه وسلم قال« :صيام يوم
عرفة ،أحتسب على اللّه أن يكفّر السننة الّيت قبله ،والسننة الّيت بعده».
قال الشنربيينن اخلطيب :وهو أفضل األينام حلديث مسلم« :ما من يوم أكثر من أن يعتق اللّه
فيه عبداً من الننار من يوم عرفة».
وذهب مجهور الفقهاء  -اتالكينة والشنافعينة واحلنابلة  -إىل عدم استحبابه للحاجن ،ولو كان
قو نياً ،وصومه مكروه له عند اتالكينة واحلنابلة ،وخالف األوىل عند الشنافعينة ،تا روت أمن
الفضل بنت احلارث رضي اهلل عنهما« :أننها أرسلت إىل النيبن صلى اهلل عليه وسلم بقدح
لنب ،وهو واق على بعريه بعرفة ،فشرا».
وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما« :أننه حجن مع النيبن صلى اهلل عليه وسلم ثمن أبي بكر ،ثمن
عمر ،ثمن عثمان ،فلم يصمه أحد منهم »؛ ألننه يضعفه عن الوقوف والدنعاء ،فكان تركه
أفضل ،وقيل :ألننهم أضياف اللّه وزوناره.
وقال الشنافعينة :ويسنن فطره للمسافر واتريض مطلقاً ،وقالوا :يسنن صومه حلاجن مل يصل
عرفة إالّ ليالً ،لفقد العلّة.
وذهب احلنفينة إىل استحبابه للحاجن  -أيضاً  -إذا مل يضعفه عن الوقوف بعرفات وال خيلن
بالدنعوات ،فلو أضعفه كره له الصنوم".
ويف (اجلامع ألحكام الصيام ص " :)113عرفة هو اليوم التاسع من ذي احلجة ،وصيام هذا
اليوم أفضل من صيام أي يوم آخر من أيام السنة على اإلطالق ،باستثناء صيام رمضان
طبعاً ،فهو يكفِّر سنةً قبله وسنةً بعده وهذا بال شك فضل عظيم وخري عميم.
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وقد ذهب العلماء والفقهاء كلهم إىل القول باستحبابه ،مل خيال ذلك منهم أحد فيما أعلم،
وهذا االتفاق منهم على استحباا صيام يوم عرفة إمنا هو متعلق بغري احلُجَّاج ،أما مَن كان
بعرفة حاجاً ،فقد اختلفوا يف صيامه على مذهبني :فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي
وسفيان الثوري إىل القول باستحباا الفطر تن كان بعرفة ،ورُوي مثلُه عن أبي بكر وعمر
وعثمان وابن عمر رضي اهلل عنهم .فيما ذهب أمحد واحلسن البصري و َقتَادة ،ومن الشافعية
اخلطابي واتتولي ،إىل القول باستحباا الصوم إن قدر احلاج عليه ،ومل يضع عن الدعاء
والذِّكْر اتطلوا .ورُوي أن عائشة وأسامة بن زيد وعبد اهلل بن الزبري رضي اهلل عنهم كانوا
يصومون يوم عرفة وهم حُجاج .قال الطربي [إمنا أفطر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
بعرفة ليدل على االختيار للحاج مبكة لكي ال يضع عن الدعاء والذكر اتطلوا يوم عرفة
"...
قلت :وقد تقدم التفصيل مبا ال مزيد عليه (كما يف جملة البحوث اإلسالمية (.)754 /74
فال يلتفت لشبه وشذوذات( )1فوزي البحريين - ،وزعمه  -بضع حديث يوم عرفة ،وهو
يف صحيح مسلم ،ومل يقل أحد من احملدثني بقوله ،إال من كان على شاكلته من اجلهلة
ممن ال يعتد به.
وقد أورد هذا اتفرتي شبهاً ،وضالالت ،وافرتاءات ،تدل على مبلغ علمه وسفه عقله:
منها قوله" :قال اإلمام البخاري (يف التاريخ الكبري(( :)13/4وروى غيالن بن جرير عن
عبد اهلل بن معبد الزماني عن أبى قتادة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وال يعرف مساع
عبد اهلل بن معبد من ابى قتادة))".
وعلق جلهله على كالم اإلمام البخاري بقوله ":وعبارة اإلمام البخاري – رمحه اهلل –
صرحية يف بيان انقطاع اإلسناد بني عبد اهلل بن معبد الزماني وأبي قتادة".
()1

ومن شذوذاته أنه يرى أن طواف التطوع بدعة وقد رد عليه الشيخ عبد العزيز الراجحي – حفظه اهلل – عندما سأل سائل

من اجلزائر بقوله :يوجد شخص يقول إن طواف التطوع بدعة ،فهل هذا صحيح؟
فأجاا الشيخ  -حفظه اهلل – ":هذا باطل ،ما دام امسه تطوع فهو مشروع ،مادام هو تطوع فهو طاعة هلل ،.. ،والذي ال
يشرع التطوع بالسعي ... ،والطواف هذا مشروع ،جاءت به بعض اآلثار ،وبعض الذين يتكلمون على غري بصرية ،.. ،هذا
أمر خطري ،يتكلم يف دين اهلل مبا ال علم له به ".
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وهذا قمة اجلهل ،فاإلمام البخاري قال" :ال يعرف مساع عبد اهلل بن معبد من أبى قتادة"؛
ألنه يشرتط السماع عمن ينقل عنه ،ومعلوم أن من شرط اإلمام البخاري :أن يكون الراوي
مسع احلديث عمن ينقل عنه ،على خالف اإلمام مسلم فإنه ال يشرتطه.
إذن مل يكن على شرط البخاري يف السماع ،ولكنه على شرط اإلمام مسلم  -رمحه اهلل -؛
ألن شرطه أن يكون الراوي للحديث معاصراً تن روى عنه ،فقد يكون الراوي عاش يف زمان
من روى عنه دون أن يكون التقى به أو مسع منه.
وهنا يتبني جهل فوزي البحريين بعلم احلديث ،وجترؤه على تضعي حديث صحيح على
شرط اإلمام مسلم ،وقد خرجه يف صحيحه.
وقد تقدم خلطه بني صيام يوم عرفة بعرفة ،وبني صيام يوم عرفة لغري احلاج ،وزعم بال
دليل أن اإلمام حييى بن معني  -رمحه اهلل  -مل يصم عرفة ،وأن ذلك يدل على ضع
احلديث.
وحييى بن معني مل يصم يوم عرفة بعرفة ،ففي (طبقات احلنابلة  ،)717/1قال َيعْقُوا
الدورقي" :سألت أبا َعبْد اللَّهِ َعنِ الرجل حيضر فِي اتسجد يوم عرفة ،قَالَ :ال بأس أن
حيضر اتسجد فيحضر دعاء اتسلمني قد عرف ابْن عَبَّاسٍ بالبصرة فال بأس أن يأتي الرجل
اتسجد فيحضر دعاء اتسلمني لعل اللَّه أن يرمحه إمنا هو دعاء.
وقال َيعْقُوا رأيت يَحْيَى بْن معني عشية عرفة فِي مسجد اجلامع قد حضر مع الناس
ورأيته يشرا ماء ومل يكن بصائم".
فابن معني  -رمحه اهلل  -رأه يعقوا يف اتسجد اجلامع فقد تطرق االحتمال إىل أنه
بعرفة ،ومجهور العلماء على عدم استحباا الصيام بعرفة للحاج ،ومهما يكن فإن احلجة
بصحيح السنة ،وليس يف عمل أحد كائناً من كان إذا عارضها.
واتسألة من باا االستحباا ال الوجوا لو ثبت ذلك عنه ،ومل ينه غريه ،ولعل له عذرًا يف
عدم الصيام.
ومن خلط البحريين :أن أبا بكر وعمر رضي اهلل عنهما مل يصوما يوم عرفة!!
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قلت :واتقصود مل يصوما يوم عرفة بعرفة على ما تقدم يف اخلالف وليس اتقصود صيام يوم
عرفة لغري احلاج ففرق بني هذا وهذا.
ويدل هلذا:
ما ورد عن ابن أبي جنيح عن أبيه قال :سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال
حججت مع النيب صلى اهلل عليه وسلم فلم يصمه ،ومع أبي بكر فلم يصمه ،ومع عمر فلم
يصمه ،ومع عثمان فلم يصمه ،وأنا ال أصومه وال آمر به ،وال أنهى عنه .قال أبو عيسى
هذا حديث حسن وقد روي هذا احلديث  -أيضاً  -عن ابن أبي جنيح عن أبيه عن رجل
عن ابن عمر .قال األلباني يف صحيح وضعي سنن الرتمذي صحيح اإلسناد.
وسأل مفتى اتملكة العربية السعودية سائلٌ من مملكة البحرين يقول :وصلنا كتاا من أحد
اتتصدرين للعلم يقول أن أحاديث صحيح مسلم مل جيمع على صحتها ،وليس كلها متلقاة
بالقبول فما حكم هذا القول؟ وكي نتعامل مع هذا الكتاا وصاحبه؟ ،هل حنذر منه
أفيدونا جزاكم اهلل خرياً؟
فأجاا مساحته  -حفظه اهلل " -هذه مغالطة وأكاذيب ،وهذا الكتاا الذي أل بهذا
الشكل كتاا ضالل ،صحيح مسلم جيوز بالصحاح اتعتمدة عند أهل اإلسالم ،والقادحون يف
ذلك قادح يف السنة فال خري فيه".
ورد الشيخ احملدث حممد ناصر الدين األلباني  -رمحه اهلل  -على حمقق رياض
الصاحلني :اتدعو :حسان عبد اتنان هو رد على البحريين حيث إنه وافق البحريين يف
التجرؤ على تضعي أحاديث يف الصحيحني منها حديث أبي قتادة يف صيام يوم عرفة.
إذ قال  -رمحه اهلل ( -يف سلسلة األحاديث الصحيحة  ... ":)13/4ومجلة القول؛ أن
الرجل واسع اخلطو جداً يف تضعي األحاديث الصحيحة دون االعتماد على القواعد
العلمية ،ويف كثري من األحيان يتشبث يف التضعي ببعض األقوال اترجوحة ،كما فعل يف
إعالله حلديث أبي قتادة مرفوعاً (رقم " :)254صوم يوم عرفة يكفر السنة اتاضية والباقية
" بأن الراوي عن أبي قتادة -وهو عبد اهلل بن معبد الزماني -ال يعرف له مساع من أبي
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قتادة! وهو تابعي ثقة ،واملعاصرة كافية يف االتصال ،ومل ُيرْمَ بالتدليس ،فال أدري هل
هو جيهل هذا؛ أم هو التجاهل؟!

()1

كما جتاهل الشواهد اليت تؤكد صحته ،وقد خرجته مع شواهده يف "إرواء الغليل "
( "... )110 -103/7إىل أن قال" :وقد وصل به التجاهل والطغيان يف التضعي لألحاديث
الصحيحة إىل أن ضع حديث العرباض بن سارية(( :أوصيكم بتقوى اهلل )) ..احلديث،
وفيه(( :فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدينَ ،عضنوا عليها بالنواجذ"... )) ..
وما قاله احملدث األلباني  -رمحه اهلل – عن حمقق رياض الصاحلني  -أنه "يتعاىل على
هؤالء احلفاظ ،وخيطئهم وهو كما قيل" :ليس يف العري ،وال يف النفري" ،وما ذلك منه إال
تشوفاً وحباً للظهور ،متجاهالً قول العلماء" :حب الظهور يقصم الظهور" .وذاك -واهلل-
منتهى العجب والغرور!  ....ولو وجد سبيالً -هو اآلخر -للمخالفة مل يقصر!! فما أشبهه
بذلك الضال السقاف الذي يضلل أئمة السل  ،وخيال احلفاظ - "..ينطبق متاماً على
البحريين.
ففوزي البحريين قدح يف كتاا صحيح مسلم ،واعتدى على السنة ،وطعن فيها ،وهذا طعن
يف اإلسالم؟!! ،فيجب احلذر منه ،ومن كتبه اليت فيها طعن يف صحيح مسلم أو البخاري،
واليت ضع فيها حديث أبي قتادة يف صوم يوم عرفة،ورسائله اليت اعتدى فيها على
العلماء ،بل جيب عدم قراءتها أو نشرها وجيب إتالفها.
واحلمد هلل وحده والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم ،وحسبنا اهلل ونعم
الوكيل ،واهلل اتستعان ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
كتبه:
سليمان بن مربوك احلربي

()1

بل األمران معا :الجهل و التجاهل عند البحريني ،وقد رد العالمة الشيخ فالح الحربي – حفظه هللا – عليه على بعض الجوانب

مما لديه ،والعلماء مع الشيخ فالح في مخالفات البحريني وشذوذاته في أمور وجوانب متعددة نتيجة جهله وتجاهله وغروره ،وهنا يتبين
سبب تحذير الشيخ من البحريني؛ وذلك حماية للدين.
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