
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٥٥(اقتضاء الصراط المستقيم 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  .في صوم النيروز والمهرجان ونحوها من أعياد المشركين :فصل(

وأما النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين، فمن لم يكره صوم يوم السبت من األصحاب 
 وقد قال ، وكرههما أكثر األصحاب،ل مخالفتهم بل ربما يستحبه ألجوغيرهم، قد ال يكره صوم ذلك اليوم،

كرها صوم يوم النيروز :  حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن:أحمد في رواية عبداهللا
  .)-يعني الرجل-أبان بن أبي عياش :  قال أبي،والمهرجان

عن رجل عن (متروك كما في التقريب، اش،  أبان بن أبي عيهو  الراوي المبهمهذا، )سفيان عن رجل(: قوله
    أبان بن أبي عياش : -يعني اإلمام أحمد-كرها صوم يوم النيروز والمهرجان، قال أبي : أنس والحسن

     ، لكن من كره صيام هذه األيام  أنهما كرها صوم يومهذا ال يصح عن أنس والحسنف، )-يعني الرجل-
  :ن ألحد اعتباري-النيروز والِمهرجان–

 وهو األصل أن الصوم ينبئ عن تعظيم بدليل أن يوم عاشوراء يوم تعظمه اليهود، يعظمونه بالصوم، :األول
األضحى فإن عيد  وتارة يكون التعظيم بالصوم، مثل ما هو في عيد الفطر و،فتارة يكون التعظيم بالفطر

 مكاني ألهل عرفة، ،ي وزمانيمقتضى تعظيم هذه األيام هو الفطر فيها، ويوم عرفة يوم عيد، عيد مكان
يوم عرفة ويوم ((:  صح عنه أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-النبي ووزماني لهم ولغيرهم، ويستحب صومه، 

   .)١())اإلسالمالنحر وأيام التشريق عيدنا أهل 
وعللوا ذلك بأنهما يومان تعظمهما  هل يدل مثل ذلك على مذهبه؟ على وجهين: وقد اختلف األصحاب(

  ).رفاالك
 أنه يختار الكراهة؟ ذكر هذه القضيةحينما يعني اآلن اختلف األصحاب في توجيه قول اإلمام أحمد، هل 

حينما أورد هذه الرواية ألي معنى أوردها؟ هل ألنه يقرر هذا المعنى أو ال؟ ذلك ليس بصريح، فاختلفوا في 
   هل يدلُّ على مذهبه؟ أنه يرى الكراهة أو ال؟-رحمه اهللا-توجيه هذا الصنيع من اإلمام أحمد 

أبو محمد  قال اإلمام ،فكره كيوم السبت فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما(
صوم يوم النيروز يكره :  وقد يقال،وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم: المقدسي

 بخالف ما جاء في الحديث من يوم السبت ،يام التي ال تعرف بحساب العرباأل ونحوهما من والمهرجان
 كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه األيام  قصد صوم مثل هذه األيام العجمية أو الجاهلية ألنه إذا؛واألحد

  ).وإحياء أمرها

                                 
، والنسائي، كتاب مناسك الحج، باب النهي عن صوم )٢٤١٩( رواه أبوداود، كتاب الصيام، باب صيام أيام التشريق، برقم -  ١

صحيح على شرط مسلم، وصححه األلباني إسناده : ، وقال محققوه)١٧٣٧٩(، وأحمد في المسند برقم )٣٠٠٤(يوم عرفة، برقم 
 ).٨١٩٢(في صحيح الجامع، برقم 
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ريخ الذي يسمونه الت وا،ريخ الفرسا مثل ت، من التواريخ الجاهليةه التاريخ الميالدي وغيرةوالمقصود إمات
 سبتمبر وغير ذلك من ضعأن ي ريخ تأليف الكتاباالشمسي، لذلك ما يحسن باإلنسان إذا جاء يؤرخ أو يضع ت

 ألنه ال يعرف ؛بأسماء الشهور األعجمية  التي ال يعرف حتى معناها، وقد كره بعض السلف التكلم ،األسماء
  .لدينأصلها ومعناها، وقد تدل على معاٍن باطلة في ا

 ألنه إذا قصد صوم مثل هذه األيام العجمية أو الجاهلية كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه األيام وإحياء أمرها(
 فيكون استحباب  من حساب المسلمين فليس في صومهما مفسدة فإنهماوإظهار حالها بخالف السبت واألحد

اهلي العجمي، عياد المعروفة بالحساب الج مع كراهة األلمعروفة بالحساب العربي اإلسالميصوم أعيادهم ا
  .)م واهللا أعل،توفيقاً بين اآلثار
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