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صيام يوم عرفة يكفر السَّنة ))  :ن نص على ثبوت حديثكر م  ذ   جزء في

 ((التي قبله والسَّنة التي بعده 

 

رسول الالحميد، والصالة والسالم على  غنيال الغفور الودود،الحمد هلل 

ة ز  أهل الع  وعلى آله وأصحابه وأتباعه د، سد  الم  د بالحق وؤي  دمحم الم القرشي

 .المنصورين ؤددوالس  

ن وأعلى م   ركدك هللا وزاد في أج  سدَّ  ــيا طالب العلم والفضل  ا بعد،أمَّ 

 :ــ فهمك

على  ــرحمهم هللا  ــن أهل العلم م   ن نص  كر م  ذ   فهذا جزء حديثي في

ي ام))  :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  حديث تصحيح وتثبيت ُب ع ل ى هللا  أ ن   ص  ت س  ف ة  أ ح  م  ع ر  ي و 

هُ  السَّن ة  الَّت ي ب ع د   .((يُك ف  ر  السَّن ة  الَّت ي ق ب ل هُ و 

رة، فى الدنيا واآلخ   الناشرو القارئو الكاتبه ينفع ب   ن  أ وأسأل هللا الكريم

 .الرجاءهل وأ، الدعاءه سميع ن  إامه، و  ن ص  جعلهم م  ي   وأن  

 :وقفاتأربع في  هذا الحديثعن وسوف يكون الكالم 

 .الحديث وتخريجه عن نص    / الوقفة األولى

 و 11522)واللفظ له، وأحمد  ،(6611) "صحيحه"في مسلم اإلمام أخرج 

نن الس  "والنسائي في  ،(227)والترمذي  ،(1215)وأبو داود  ،(11116

أبي شيبة  وابن ،(6228)وابن ماجه  ،(1011و  1087) "الكبرى

وابن  ،( 121و  125)والطيالسي  ،( 2011)وعبد الرزاق  ،(7262)

 ،(2121 و 2126)ان ب  وابن ح   ،( 672)ميد بد بن ح  وع   ،(1802)خزيمة 

 و  2112)  "شرح معاني اآلثار"والطحاوي في  ،(1727)وأبو عوانة 

رضي  ــ األنصاري عن أبي قتادة ،وغيرهم ،( 2172 و 2175 و 2110

 : ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي أن   ــهللا عنه 

م  ))  ي اُم ي و  ف ة  ص  ُب ع ل ى هللا  أ ن  يُك ف  ر  السَّن ة  الَّت ي  ع ر  ت س  السَّن ة  الَّت ي  ق ب ل هُ أ ح  و 

هُ   .(( ب ع د 
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ن م  وتقويته  حه أو أشار إلى ثبوتهن صحَّ م  بعض كر عن ذ   / الوقفة الثانية

 .العلمأهل 

 :والمراجع ،مع النصوص ،األسماءــ سدَّدكم هللا ــ ودونكم 

رحمه هللا  ــ النيسابوري شيرياج القُ جَّ مسلم بن الح  أبو الحسن اإلمام  ــ 1

 .ــ

 (.6611) "صحيحه"أخرجه في  حيث

رة  دمحم بن عيسىأبو عيسى اإلمام  ــ 2  .ــ رحمه هللا ــالترمذي بن س و 

 :، عقبه(252) "ننهس  "قال في  حيث

ب   وقد ن،حس   حديث ةقتادى أب حديث» ت ح   إال ةعرف يوم صيام العلم أهلاس 

 اهـ.«ةبعرف

 .فحس نه ــ رحمه هللا ــ، ون قل استحباب أهل العلم العمل بما جاء فيه

 .ــ رحمه هللا ــرير بن يزيد الطبري أبو جعفر دمحم بن ج  اإلمام  ــ 3

تهذيب اآلثار وتفضيل الثابت عن رسول هللا صلى هللا  "قال في كتابه  حيث

ن طريق جه م  خر   بعد أن   ،(مسند عمرــ  178/ 6) "ن األخبارعليه وسم م  

 :عن عمر ،عن أبي قتادة ،عبد الزمانيعن عبد هللا بن م   ،ريرغيالن بن ج  

لعدالة  ضعفه،وهنه، وال سبب ي  ة فيه ت  ل  عندنا صحيح سنده، ال ع   وهذا خبر  »

 اهـ.«ن نقلتهن بيننا وبين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص م  م  

 .ــ رحمه هللا ــ النيسابوريزيمة بن خُ أبو بكر دمحم بن إسحاق اإلمام  ــ 4

 (.1802) "صحيحه"أخرجه في  حيث

 .ــ رحمه هللا ــ البُستيان بَّ بن ح   أبو حاتم دمحمالحافظ  ــ 5

  .(2121) "صحيحه"أخرجه في  حيث

أبو دمحم علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الفقيه  ــ 6

 .ــ رحمه هللا ــالظاهري 
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/ 2) "رسائل ابن حزم األندلسي: "بع بعنوانقال كما في كتاب ط   حيث

611:) 

صيام  ل صيام الدهر، وأن  عد  ذلك ي   أن   ــعليه السالم  ــعن النبي  فقد صح  »

زهد فيه إال ، وهذا أمر ال ي  يكفر عامين وعاًما يوم عرفة وعاشوراء

 اهـ.«محروم

ــ رحمه النَّمري القرطبي المالكي  ر   بن عبد الب  أبو عمر يوسف الحافظ  ــ 7

 .هللا ــ

 (:611/ 16) "التمهيد"قال في كتابه  حيث

 اهـ.«ن وجوهه صحيح عن أبي قتادة م  ولكن  »

  :ــ رضي هللا عنه ــ عقب حديث أبي قتادة وقال أيًضا

 اهـ.«وهذا إسناد حسن صحيح»

ــ الشافعي البغوي  اء بن الفرَّ دمحمسعود بن الحسين بن مأبو دمحم اإلمام  ــ 8

 .رحمه هللا ــ

 (:6278 :رقم - 222/ 1) "نةشرح الس  "كتابه في قال  حيث

 اهـ.«زيد بن حماد عن ،ةتيبق   عن مسلم أخرجه ،صحيح حديثا هذ»

ث المُ  ــ 9 المعروف بابن اإلشبيلي  بن عبد الرحمن األندلسي عبد الحقحد  

اط   .ــ رحمه هللا ــالمالكي الخرَّ

 (.281-286/ 6) "كام الشرعية الصغرىاألح"كره في كتابه ذ   حيث

 (:26/ 6) تهممقد   وقد قال في 

وتداولها  قاد، قد نقلها األثبات،وتحريتها صحيحة اإلسناد، معروفة عند الن  »

 اهـ.«ةداة األم  ن كتب األئمة، وه  الثقات، أخرجتها م  

ين عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن قدامة أبو دمحم موفق الد   اإلمام  ــ 11

 .ــ رحمه هللا ــ الحنبليالمقدسي 
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 (:222/ 2) "المغني"قال في كتابه  حيث

 اهـ.«سنتين ركف   صيامه ي   عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن   وقد صح  »

 (:66) "فضل يوم التروية وعرفة"في كتابه أيًضا وقال 

 اهـ.«أخرجه مسلم ،هذا حديث صحيح»

نذري ين أبو عبد هللا عبد العظيم بن عبد القوي المُ ي الد   زك  الحافظ  ــ 11

 .ــ رحمه هللا ــالشافعي 

قال أبو الفيض دمحم بن دمحم بن عبد الرزاق الحسيني الملق ب بمرتضى  حيث

بيدي   (:2:رقم -61:ص) "األمالي"في ــ رحمه هللا ــ الز 

" صحيحه"ه مسلم، فرواه في انفرد ب   ،هذا الحديث صحيح :نذريقال الم   »

عن يحيى بن بجير التميمي وقتيبة بن سعيد كالهما عن حماد بن  مطواًل 

 اهـ.«فوقع لنا بداًل عاليًا ،زيد

ــ رحمه اني أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية الحرَّ اإلمام  ــ 12

 .هللا ــ

ستدرك الم  "و ( 178:ص) "مختصر الفتاوى المصرية"كما في قال  حيث

 (:611/ 2) "على مجموع الفتاوى

ر سنتين، وصيام يوم كف   صيام يوم عرفة يُ  )): ه قالأن  ملسو هيلع هللا ىلص عنه  صح  »

 اهـ.«((نة ر س  كف   عاشوراء يُ 

م ين ابن قي   دمحم بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الد   اإلمام  ــ 13

 .ــ رحمه هللا ــالجوزية 

عند حديث  ــ 22/ 2) "تهذيب س نن أبي داود" كتابهقال في  حيث

 (:مع عون المعبود – 1220:رقم

 ي كف  رصيامه  عنه أن   ه أفطر بعرفة، وصح  عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن   فقد صح  »

 اهـ.«طرهاألفضل ألهل اآلفاق صومه، وألهل عرفة ف   سنتين، فالصواب أن  
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 (:22/ 1) "زاد المعاد في هدي خير العباد"في كتابه أيًضا وقال 

 اهـ.«كره مسلموالباقية، ذ  نة الماضية الس   ي كف  رصيامه  عنه أن   وصح  »

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الحافظ  ــ 14

 .ــ رحمه هللا ــالشافعي 

 :(265/ 5) "تفسير القرآن العظيم" قال في كتابه حيث

صحيح مسلم عن أبي "ت في وهذا الع شر مشتمل على يوم عرفة الذي ثب  »

ف ة ،  )) :قتادة قال م  ع ر  ي ام  ي و  س لَّم  ع ن  ص  ل ي ه  و  ُ ع  لَّى َّللاَّ ُسوُل َّللاَّ  ص  ُسئ ل  ر 

ت ي ة  : ف ق ال   اْل  ي ة  و  اض  ب  ع ل ى َّللاَّ  أ ن  يُك ف  ر  السَّن ة  ال م  ت س   اهـ.«(( أ ح 

 (.65/ 2) "البداية والنهاية"كتابه في قال أيًضا وبنحوه 

ين عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري سراج الد   الحافظ  ــ 15

 .ــ رحمه هللا ــن لق   المعروف بابن المُ 

ثار الواقعة في در المنير في تخريج األحاديث واآلالب"قال في كتابه  حيث

 (:221/ 5) "الشرح الكبير

رضي  ــن حديث أبي قتادة ه م  ب   رواه مسلم منفردًا هذا الحديث صحيح،»

 اهـ.«ــهللا عنه 

ث بدر الد    ــ 16  .الع يني الحنفي ــ رحمه هللا ــ ينالُمحد  

خب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني ن  "كتابه حيث قال 

 (:205/ 0) "اآلثار

 اهـ.«ن طريقين صحيحينوأخرج حديث أبي قتادة م  »

ين الدمشقي ين أبو عبد هللا دمحم بن ناصر الد   شمس الد   الفقيه  ــ 17

 .ــ رحمه هللا ــالشافعي 

ة ويوم عرفة وإذا وافق يوم ج  فضل عشر ذي الح  "قال في كتابه  حيث

 (:22:ص) "جمعة
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 اهـ.«ــرصي هللا عنه  ــن حديث أبي قتادة م   صح  »

ــ الشافعي ر العسقالني ج  أبو الفضل أحمد بن علي بن ح  الحافظ  ــ 18

 .رحمه هللا ــ

 "رةمة والمؤخ  رة للذنوب المقد  كف   معرفة الخصال الم  "قال في كتابه  حيث 

 (:10:رقمــ  51:ص)

صيام يوم عرفة  أنَّ )) : ن حديث أبي قتادةم   "صحيح مسلم"وقد ثبت في »

 اهـ.((نة آتيه نة ماضية وس  ر ذنوب سنتين س  كف   يُ 

عند  ــ 127 /2) "شرح صحيح البخاري فتح الباري"في كتابه أيًضا وقال 

 (:6700:حديث رقم

 ما حكمه؟  :أي" باب صوم يوم عرفة: "قوله»

وكأنه لم تثبت األحاديث الواردة في الترغيب في صومه على شرطه، 

أخرجه  ((نة ماضية نة آتية وس  ر س  كف   ه يُ أنَّ )) : ها حديث أبي قتادةوأصح  

 اهـ.«وغيره ،مسلم

ث  ــ 19 الشافعي ــ ين السيوطي جالل الد   عبد الرحمن بن أبي بكر الُمحد  

 .رحمه هللا ــ

و  5686أو  5855) "الجامع الصغير"ته في كتابه صح  ز ل  رم   حيث

 :فقال ،( 5820أو  5660

 اهـ.«صح  »

ث  ــ 21  .الشافعي ــ رحمه هللا ــاوي ن  ين عبد الرؤوف المُ زين الد   الُمحد  

: رقم -128/ 2) "الصغيربشرح الجامع  فيض القدير"قال في كتابه  حيث

5660 :) 

 اهـ.«حديث ثابت في مسلم»

 (:681/ 1) "التيسير بشرح الجامع الصغير"في كتابه أيًضا وقال 
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 اهـ.«األنصاري بإسناد صحيح [ت ه حب عن أبي قتادة  ]»

ــ رحمه هللا يتمي السعدي الشافعي ر اله  ج  أبو العباس ابن ح  الفقيه  ــ 21

 .ــ

 .(111:ص) "المنهاج القويم"حه في كتابه صح   حيث

ينال ــ 22 ر الد   ث فخ  ــ رحمه  يالمدنالمغربي المالكي يب الطَّ دمحم بن  ُمحد  

 .هللا ــ

 ــرحمه هللا  ــقال أبو الفيض دمحم ياسين بن دمحم عيسى الفاداني المكي  حيث

 (:22:ص) "العجالة في األحاديث المسلسلة"في كتابه 

 اهـ.«ه مسلمانفرد ب   ،هو حديث صحيح :يبالط  قال ابن »

ثال ــ 23 الملق ب دمحم بن دمحم بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض  ُمحد  

بيدي   .ــ رحمه هللا ــبمرتضى الزَّ

 (:65:ص) "األمالي"قال في  حيث

عن يحيى بن  ،"صحيحه"ره في ه مسلم، فأخب  د ب  تفر   ،هذا حديث صحيح»

عن ، يحيى بن أبي بكر التميمي وقتيبة بن سعيد كالهما عن حماد بن زيد

 اهـ.«عاليًالهم  بداًل فوقع لنا  ،غيالن

 .ــ رحمه هللا ــدمحم بن علي الشوكاني العالمة  ــ 24

 (:670:ص) "رر البهيةضية شرح الد  الدراري الم  "قال في كتابه  حيث

قال رسول : ن حديث أبي قتادة قالم   ،وغيره ،"صحيح مسلم"وقد ثبت في »

ر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم كف   صوم يوم عرفة يُ )) : هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 اهـ.«((نة ماضية ر س  كف   عاشوراء يُ 

 (.622/ 1) "السيل الجرار على حدائق األزهار"في كتابه  احه أيضً وصح  

 .ــ رحمه هللا ــين األلباني دمحم ناصر الد   العالمة  ــ 25

 (:751) "في تخريج أحاديث منار السبيل الغليل إرواء"قال في كتابه  حيث
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ما وله طريق السي  ، غمز فيهموهو حديث صحيح رجاله كلهم ثقات ال م  »

 اهـ.«رى عن أبى قتادةخ  أ  

 (:ــ األ م 1871)  " صحيح أبي داود"في كتابه أيًضا وقال 

نه إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه هو وابن خزيمة، وحس  »

 اهـ.«الترمذي

 .ــ رحمه هللا ــ بن بازابد العزيز بن عبد هللا العالمة ع ــ 26

 172:شريط رقم - 252/ 61) "فتاوى نور على الدرب"قال كما في  حيث

 (:7:سؤال رقم ــ

ر بصوم يوم كف   هللا يُ  إنَّ )) : ــعليه الصالة والسالم  ــثبت عن رسول هللا »

 اهـ.«((دها عنة التي بنة التي قبلها والسَّ عرفة السَّ 

 .ــ رحمه هللا ــدمحم بن صالح العثيمين  العالمة ــ 27

 (:122/ 12) "مجموع فتاوى ورسائل فضيلته"قال كما في  حيث

صلى يوم عرفة، فقد ثبت عنه : هذه األيام باستحباب الصوم فيها وأخص  »

 اهـ.«صيامه يكفر السنة الماضية والباقية أن  هللا عليه وسلم 

 .ــ رحمه هللا ــزيد بن هادي المدخلي العالمة  ــ 28

نن وية لفقه الس  بل الس  األفنان الندية شرح منظومة الس  "قال في كتابه  حيث

 (:182/ 2) "المروية

ن ذي وهو اليوم التاسع م   وثبت الترغيب في صيام يوم عرفة خاصة،»

 اهـ.«: ...قال –، فعن أبي قتادة ـ رضي هللا عنه ة، ولكن لغير الحاج   ج  الح  

 .ــ رحمه هللاــ   دمحم على آدم اإلتيوبي العالمة ــ 29

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح اإلمام مسلم بن "قال في كتابه  حيث

 (:6611-1221 :رقم 582/ 16) "اجالحج  

 اهـ.«هتنب  ، فلي  فل صحيح على شرط المصن   ه متص  والحاصل أن  »
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 :لهذا الحديث والتقوية ومن باب الزيادة

ًلا ــ نن الس  "في كتابه ــ رحمه هللا ــ بد الرحمن النسائي أبو عاإلمام قال  أوَّ

 :هذا ــ رضي هللا عنه ــ عقب حديث أبي قتادة( 2826) "الكبرى

 اهـ.«هذا الباب هذا أجود حديث عندي في»

 ــ رحمهما هللا ــ  أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه اإلمامان احتجَّ  ثانياا ــ

 .صيام يوم عرفةمشروعية على هذا  ــرضي هللا عنه  ــبحديث أبي قتادة 

 مسائله"في ــ رحمه هللا ــ وسج كإسحاق بن منصور الالحافظ قال حيث 

 (:711) "بن راهويه وإسحاق بن حنبل عن أحمد

 .صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ورجب؟: ــبن حنبل ألحمد : يعني ــ قلت»

أصومهما لفضيلتهما في حديث  أن   ب إلي  ا عاشوراء وعرفة أعج  أم   :قال

 .أفطر منه أن   ا رجب فأحب إلي  أبي قتادة، وأم  

 اهـ.«كما قال سواء :قال إسحاق

في النيسابوري ــ رحمه هللا ــ الحاكم الحافظ أبو عبد هللا أخرج  ثالثاا ــ

ه الشاهد ألنَّ  د في هذا الحديث،بعض ما ور  ، (4179" )الُمستدرك"كتابه 

عبد هللا بن  ، عنعن غيالن بن جرير ،ن طريق قتادةم   ن كتاب،قد م  ا ع  م  ل  

 .عن أبي قتادة ،عبد الزمانيم  

 :عقبهــ رحمه هللا ــ وقال 

 ،عبةمسلم بحديث ش   ما احتج  خرجاه، إن  ولم ي   صحيح على شرط الشيخين،»

 اهـ.«((نة وما قبلها ر السَّ كف   صوم يوم عرفة يُ )) : عن قتادة بهذا اإلسناد

ين الحافظ وقال  عقبه في الشافعي ــ رحمه هللا ــ الذهبي شمس الد  

 ": التلخيص"

 اهـ.«على شرط البخاري ومسلم»
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دَّة تب ت كُ د  ر  ف  قد أُ  رابعاا ــ في الكالم على بعض األحاديث الواردة في ع 

ولم يُذكر في هذه الكتب حديث أبي قتادة ــ رضي ، الصحيحين أو أحدهما

، هللا عنه ــ هذا في الترغيب في صيام يوم عرفة، وتكفيره ذُنوب سنتين

ته ل ة فيهعندهم وهذا ي ُدل على صحَّ  .، وًل مطعن عليه، وأنَّه ًل ع 

 :ن هذه الكتبوم  

 .ــ رحمه هللا ــلدارقطني إلمام ال ،"عتب  الت  " ــ 1

أبي للحافظ  ،"اجحيح لمسلم بن الحج  علل األحاديث في كتاب الص  " ــ 2

 .ــ رحمه هللا ــالفضل بن عمار الشهيد 

قطني على صحيح ا أشكل الشيخ الداراألجوبة للشيخ أبي مسعود عم  " ــ 3

 .ــ رحمه هللا ــأبي مسعود الدمشقي للحافظ  ،"مسلم بن الحجاج

ــ بيع بن هادي المدخلي رلعالمة ل" بين اإلمامين مسلم والدارقطني" ــ 4

 سل مه هللا ــ

ي عن التنصيص على غن  تُ  "صحيح مسلم"الحديث إلى هذا سبة ن   ــ خامساا

ته  .صحَّ

حين  تهح  ون على ص  نص  ال ي   ــرحمهم هللا  ــأكثر العلماء ولهذا نجد 

 ."صحيحه"مسلم في  نسبونه إلى اإلمامما ي  ، وإن  يذكرونه

ثابت عن النبي صحيح حديث ه بأن   الناس تعريفي في كف  سبة ت  هذه الن    ألن  

 .ثابت صحيحرونها بحديث قر   هم استدلوا على مسألتهم التي ي  ملسو هيلع هللا ىلص، وأن  

 .راد بيوم عرفةعن المُ  / الوقفة الثالثة

في كتابه  ــ رحمه هللا ــفلح الحنبلي أبو عبد هللا دمحم بن مُ العالم قال 

 (:119-118/ 3) "الفروع"

 .اة، وآكده التاسع، وهو يوم عرفة إجماعً ج  ستحب صوم عشر ذي الح  وي  »
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 ــبإبراهيم  جبريل حج   ألن   :وقيلي بذلك للوقوف بعرفة فيه، م   س  : قيلو

؟ قال)) : ى عرفة قالا أت  فلم   ــعليه السالم   :وقيل، ((قد عرفُت : قد عرفت 

 اهـ.«لتعارف آدم وحواء بها

والطبراني في  ،(1282)وأحمد  ،(1018)وأخرج أبو داود الطيالسي 

عن أبي عاصم  ،مةاد بن سل  حم   طرق عنن م   ،(68110)" عجم الكبيرالم  "

ه قال في أن   ــرضي هللا عنهما  ــعن ابن عباس  ،أبي الطفيلعن  ،الغ ن وي

ــ  عليه السالم ــإلبراهيم الخليل  ــعليه السالم ــ شأن تعريف جبريل 

 : رهمناسك الحج ومشاع  

ف ة  ف ق ال  ))  ف ةُ : ثُمَّ أ ت ى ب ه  ع ر  ه  ع ر  ي ت  : ق ال  اب ُن ع بَّاس   ،ه ذ  م   ي ل م  س  ر  أ ت د 

ف ة ؟، ق ال   يل  ق ال  ل هُ أل  نَّ ج  : ق ال   ،ًل  : ع ر  ؟: ب ر  ف ت   .(( أ ع ر 

 .وين وفي إسناده أبو عاصم الغ  

 :ــ رحمه هللا ــالرازي  أبو حاتماإلمام قال عنه وقد 

 اهـ.«وى عنه غير حماد بن سلمة، وال أعرفه، وال أعرف اسمهال أعلم ر  »

 اهـ.«ثقة» :ــ رحمه هللا ــ يحيى بن معيناإلمام وقال 

ث وقال   كتابه فيــ رحمه هللا ــ الكناني أبو العباس البوصيري الُمحد  

  (:2613) "رة المهرة بزوائد المسانيد العشرةي  إتحاف الخ  "

 اهـ.«رواه أبو داود الطيالسي بسند رجاله ثقات»

ث أبو بكر وقال   مجمع الزوائد" كتابه فيــ رحمه هللا ــ الهيثمي الُمحد  

  (:5583) "ومنبع الفوائد

 اهـ.«ورجاله ثقات ،"الكبير"رواه أحمد والطبراني في »

 .وي عليهن  الغ   وبعقد تُ و

ف ة  ن طريق عامر بن م   ،(21) "ليهأما"المحاملي في  أخرجحيث  ه  عن  ،ط 

 .عن ابن عباس، نحوه ،أبي الطفيل
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 .انب  وابن ح   ،جليالع   :وعامر هذا، قد وثقه

 :عن هذا القول قل نحوونُ 

 .ن طريقينم   ــرضي هللا عنه  ــعلي بن أبي طالب 

 :هذا القول عنثبت و

  .عيمون   ،وعطاء بن أبي رباح ،لزج  م   أبي

 :نظر لهذه اْلثارويُ 

و  62628) "ابن أبي شيبة فصن  م  "، و (7877) "عبد الرزاق فصن  م  "

، (66و  1215و  1211و  1212) "أخبار مكة"و ،(62626و  62286

: قبل رقم - 228/ 2) "شرح صحيح البخاري فتح الباري" للفاكهي، و

 .الحنبلي البن رجب ،(6501

 .ن هذا الحديثالفقه الذي استنبطه أهل العلم م  عن  / رابعةالوقفة ال

 :ن هذا الحديثم   ــ رحمهم هللا ــأخذ أهل العلم والفقه 

 .اجج  استحباب صيام يوم عرفة لغير الح  

 .والظاهرية، وغيرهموإلى استحبابه ذهب األئمة األربعة، 

 :في ذلك النقل عنهمــ سدَّدكم هللا ــ بعض ودونكم 

 (:9721) "فهمصنَّ "في  ــ رحمه هللا ــابن أبي شيبة الحافظ قال  ــ 1

 : عن إبراهيم قال ،أنا ابن عون: قال ،حدثنا يزيد بن هارون

ف ة  ب أ ساا،))  م  ع ر  و  ن  ب ص  و  ب ح   ك انُوا ًل  ي ر 
م  الذَّ فُوا أ ن  ي ُكون  ي و  وَّ  .((إ ًلَّ أ ن  ي ت خ 

 .وإسناده صحيح

خعي أحد أئمة التابعين وتالميذ هو ابن يزيد الن  ــ رحمه هللا ــ وإبراهيم 

 .ــرضي هللا عنهم  ــالصحابة 
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 ،(749) "ننهسُ "في ــ رحمه هللا ــ أبو عيسى الترمذي اإلمام  قالو ــ 2

 :عقب هذا الحديث

 .حديث أبى قتادة حديث حسن»

ب  أهل العلم صيام يوم عرفة إال بعرفة ت ح   اهـ.«وقد اس 

ر بأن  االستحباب إجماع  .وكالم اإلمام الترمذي ــ رحمه هللا ــ ي شع 

ــ ر النَّمري القرطبي المالكي أبو عمر يوسف بن عبد الب  الحافظ قال و  ــ 3

 (:164/ 21) "التمهيد"في كتابه رحمه هللا ــ 

ا، جد هديً ع إذا لم ي  تمت   يوم عرفة جائز صيامه للم   وقد أجمع العلماء على أن  »

 .ه جائز صيامه بغير مكةوأن  

عف عن الدعاء والعمل ل الض  ن أج  رهه م  ما ك  فإن   ،ره صومه بعرفةن ك  وم  

 اهـ.«صب هلل فيهفي ذلك الموقف والن  

اجوهذا ن قل  ج   .لإلجماع على صيامه لغير الح 

ــ رحمه هللا ــ بيرة الحنبلي ين يحيى بن دمحم بن هُ عون الد   الفقيه قال و  ــ 4

/ 1) "ــ قسم اختالف العلماء حاحاإلفصاح عن معاني الص   "في كتابه 

424:) 

 اهـ.«ن لم يكن بعرفةم  ستحب ل  صوم يوم عرفة م   واتفقوا على أن  »

 .المشهورة األربعة المذاهبأئمة  :أي: "اتفقوا"بقوله  يعن  وي  

 :قلت

 ُ  :ن هذه األدلةوم  ، ةدلة عدَّ أبن هذا اًلستحباب م   الحاجُ  ج  ر  خ  وقد أ

ًلا  أ م عن  ،(6612)ومسلم واللفظ له،  ،(6707)ما أخرجه البخاري  :أوَّ

 : ــرضي هللا عنها  ــميمونة المؤمنين 
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ف ة ،  )) م  ع ر  س لَّم  ي و  ل ي ه  و  لَّى هللاُ ع  ي ام  النَّب ي   ص  أ نَّ النَّاس  ش ك وا ف ي ص 

ال ب   س ل ت  إ ل ي ه  ب ح  ق ف  ــ ف أ ر  و  اق ٌف ف ي الم  ُهو  و  النَّاُس ــ و  ن هُ و  ب  م  ف ش ر 

 .((ي ن ُظُرون  

واللفظ له، والترمذي  (5218 و 5662 و 5808)ما أخرجه أحمد  :ثانياا

عن ابن عمر وغيرهم،  ،(1028)  "نن الكبرىالس  "والنسائي في  ،(256)

 : ه قالأن   ــ رضي هللا عنهما ــ

ر  ))  ع  أ ب ي ب ك  ُت م  ج  ج  ح  هُ، و  س لَّم  ف ل م  ي ُصم  ل ي ه  و  لَّى هللاُ ع  ع  النَّب ي   ص  ُت م  ج  ج  ح 

ع   ُت م  ج  ج  ح  هُ، و  هُ،  ف ل م  ي ُصم  ان  ف ل م  ي ُصم  ع  ُعث م  ُت م  ج  ج  ح  هُ، و  ر  ف ل م  ي ُصم  ُعم 

ًل  أ ن ه ى ع ن هُ  ًل  آُمُر ب ه   و  أ ن ا ًل  أ ُصوُمهُ و   .((و 

 .، وغيرهمواأللبانيوابن حزم،  ،انب  ابن ح   :حهوصحَّ 

ين ابن قدامة، ، والبغوي ،الترمذي :نهوحسَّ   .وغيرهموموفق الد  

، عقب هذا (751) "ُسننه"في  ــرحمه هللا  ــالترمذي اإلمام وقال 

 :الحديث

 : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم  »

ى ب   ي ت ق و  ب ون اإلفطار بعرفة ل  ت ح  جل على الدعاء، وقد صام بعض أهل ه الر  ي س 

 اهـ.«العلم يوم عرفة بعرفة

ا إلى أكثرهمون    :س به أيضا

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 1 غني"الفقيه موفق الد   " الم 

(2 /627.) 

الفقيه أبو زكريا الن ووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في شرحه على  ــ 2

 (.6612:ــ عند حديث رقم 1/ 0" )صحيح مسلم"

ا و  :قول اإلمام الترمذي ــ رحمه هللا ــأمَّ

 اهـ.«العلم يوم عرفة بعرفةوقد صام بعض أهل »
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 .وغيرهم ،وبعض التابعين ،منقول وثابت عن بعض أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلصفهو 

ن ثبت عنه ِمن الصحابة  صيام يوم عرفة في  ــ مــ رضي هللا عنهوِممَّ

 :الحج

 .م المؤمنين عائشة، وعثمان بن أبي العاصأُ 

ف  صاموا مولعل ه دعاءهم ومناجاتهم ل عدم حصول مشقة عليهم ت ضع 

كرهم ل رب  هم في يوم عرفة  .وذ 

أ ن ا ًل  أ ُصوُمهُ )) : وقد تقد م عن ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ أن ه قال ًل   ،و  و 

ًل  أ ن ه ى ع ن هُ  ،آُمُر ب ه    .((و 

 .عدم الصيام ــ مــ رضي هللا عنهوالمنقول عن أكثر الصحابة 

 

  : كتبهو

 عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد

 

 


