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بسم اهلل الرحمن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت ,كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل الصادؽ األمُت ,كعلى آلو
كأصحابو كمن تبعهم بإحساف إذل يوـ الدين ,أما بعد:
فإف من فًنت ىذا الزماف :الولع ٔتخالةة ما جاء يف سنٌة النيب  كسنٌة خلةائو الراشدين
الراسخوف سل نةا كخل نةا ,إما لقلٌة العلم! أك لغلبة ا٢تول! أك
أىل العلم ٌ
رضي اهلل عنهم ,كما عليو ي
الشهرة كالظٌهور! أك لدعول التجديد كالتنوير ,أك لدعول التسامح كالتيسَت!!
ٟتب ٌ
ٌ
الًتاكيح يف رمااف ,كمن ينكر مشركعيٌة العمرة يف رمااف,
كمن ينكر مشركعيٌة صالة ٌ
كمن ينكر صياـ ست من شواؿ ,كمن ينكر صياـ عاشوراء.
ْتل ا١توسيقى كاألاا,ي ,أك عدـ لزكـ احملرـ للمرأة يف السةر أك جواز
ككذلك من يةيت ٌ
ا٠تلوة با١ترأة األجنبيٌة!
ككذلك من يصحح دين اإلٝتاعيلية كالركافضْ ,تجة أهنم يصلٌوف إذل ً
القبلة!
ٌ
ٌ
ٌ
يصرح ّتواز ا٠تركج على اٟتاكم ا١تسلم إذا جار كظىلم ْتجة اٟتريٌة ككراىية
ككذلك ىمن ٌ
االستعباد! أك يتةاخر بعدـ كجود و
بيعة يف عنقو لورل أمره! كالعياذ باهلل.
ب للسنٌة النبوية ,و
و
سلسلة و
و
ا١تطهرة ,كتن ٌك و
كزىد يف
طويلة من
كىكذا يف
٥تالةات ٌ
للشريعة ٌ
ٌ
ً
و
و
كشغف باآلراء الشاذٌة
االعتداد بالنٌةس,
كسلوؾ لطريق ا٢تول ك
الصاحل,
السلف ٌ
منهج ٌ
كا١تهجورة.
كمن ىذا الباب :ما أطلعتنا بو بعض الصحف احملليٌة من مقاؿ الكاتب /عبد العزيز
الست من شواؿ ) ,كنشره
ا١توسى  -ىداه اهلل  -ا١توسوـ بعنواف ( :كقةات مع حديث صياـ ٌ
أياا يف حسابو يف ( تويًت ).
ن
مقاؿ – على قً
العلمي,
عف
الا
ك
يعة,
ر
الش
يف
باٞتهل
صاحبو
على
ينادم
ره
ص
كىو ه
ى
ٌ
مؤله صاحبيو باٞتهاالت كاألخطاء كا١تغالطات ,كسلك فيو مسلك التٌلبيس كالتهويل.
صعوده ,كطىىرؽ بابنا دل يكن لو دخوليو ,كأقحم
الكاتب مرت نقا صعبنا دل يُيسن
كقد ارتقى
ى
ي
نةسو فيما ال ُيسنو ,كقد قاؿ العلماء" :من تكلم يف اَت فنٌو أتى بالعجائب".
بات ٥تتصرة على مقالو ,فأقوؿ  -كباهلل التوفيق ,كعليو االعتماد : -
كفيما يلي تع ٌق ه
ُ
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يقول الكاتب عبدالعزيز الموسى ( :أصبح في عرف كثير من العامة وحتى طلبة العلم

يوما(ُ) ,ثالثون في رمضان ,وستِّا في شوال ,العتمادىم
أن صيام رمضان ستا وثالثين ً
على حديث" :من صام رمضان وأتبعو ستا من شوال كان كصيام الدىر كلو" ).
العامة كحىت طلبة العلم أف
قلت :ىكذا بدأ الكاتب مقالو با١تبالغة كالتهويل ,فنسب إذل ٌ
يعلم أ ٌف يج ٌل النٌاس يعلموف أ ٌف صوـ رمااف ينتهي بيوـ
صياـ رمااف ٌّ
ست كثالثوف ن
يوما! كىو ي
فرضا من الةرائض ,كلذلك ٕتد من
الصياـ فهو سنٌة من السنن ,كليس ن
العيد ,كما بعده من ٌ
النٌاس من يصومو ,كمنهم من ال يصومو.
حرنما لةرياة صياـ رماافٛ ,تايةن لو من الزيادة عليو قبلو كبعده ,فنجد أ ٌف
كقد جعل اهلل ى
النيب  حرـ صوـ و
يوـ أك يومُت قبل رمااف إال ١تن عاد نة يف صيامو ,ككذلك جعل اهلل بعد
ٌ
ٌ
يوصل رمااف بغَته ,كييدخل فيو ما ليس منو.
رمااف ى
كحرـ صيامو ن
أياا؛ لئال ى
عيد الةطرٌ ,
نسف سنٌة من السنن الثابتة
فال ٌ
ليمهد بذلك ى
شك أنو ص ٌدر كالمو هبذا التهويل لؤلمرٌ ,
العامة هبذه السنٌة.
الو ٌ
عن النيب ٖ ,تت دعول ٌ
لحق بالةرض ما ليس منو؛ فالواجب
العامة ,كيي ى
يوجد من يغلو يف ذلك من ٌ
كلو قي ٌدر أنو ى
تابعا
الست من شواؿ
كتعليمو بأ ٌف صياـ
نصحو
ٍ
ليست من رمااف ,كليست ن
ٌ
فرضا ن
ىو ي
ي
لرمااف ,كيؤمر أف يؤجل صومها إذل كسط أك ً
آخر شواؿ مثالن ,ليدرأ بذلك ا١تةسدة ,كُي ٌقق
ي
ا١تصلحة ,دكف أف ينكر السنٌة من أصلها.
ست من شواؿ إذل
كمن ىذا الباب :ما ركم عن بعض السلف من تةايلهم تأخَت صياـ ٌ
منتصف الشهر أك آخره ,كمنهم من يكره تعجيلو بعد العيد مباشرة ,ليتح ٌقق مقصود الةصل
من دكف مةسدة ( .انظر :مصنف عبد الرزاؽ.) ُّٔ/ْ :
ً
ْتجة
الركاتب ٌ
للصلوات ا١تةركضةٌ ,
كال فرؽ بُت كالـ ىذا الكاتب ككالـ من يينكر السنن ٌ
العامة أهنا من ٚتلة الةرائض اليت ال بد منها ,فيعتقدكف أ ٌف الصلوات ا١تةركضة تزيد
أف ال يةهم ٌ
على ٜتس صلوات يف اليوـ كالليلة!
كإمنا الطريق الشرعي ىو تعليم الناس كبياف السنٌة ٢تم دكف إنكار السنن من أصلها.
(ُ) يف مقاؿ الكاتب أخطاء حنوية ,كال أدرم ىل ىي منو ,أـ من الصحيةة الناقلة ,كاهلل أعلم.

ِ
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ثم يقول الكاتب ( :وىذا الحديث ضعيف ,فقد رواه مسلم عن أبي أيوب األنصاري
من طريق سعد بن سعيد األنصاري ,وىو ضعيف.
وروي عن أبي ىريرة من طريق عمر بن سعيد األنصاري :عند الطبراني والبزار ,وعمر
بن سعيد لم يلق أبا ىريرة ولم يح ّدث عنو.

ورواه النسائي وأحمد والبزار :من طريق عمرو بن جابر الحضرمي وىو ضعيف ).

الكاتب مركب ا١تبالغة كالتهويل امتطى صهوة التٌصحيح كالتعليل؛
قلت :بعد أف ركب
ي
يظن ىمن ال
لينازؿ العلماءى الراسخُت ,كاألئمةى احمل ٌدثُت ,الذين ٌ
صححوا اٟتديث كعملوا بو؛ ف ٌ
ياعف
فارس من فرساف اٟتديث يف ىذا العصر ,لو ٌ
اٟتق أف يصحح ما ضعةوه أك ٌ
يعرفو أنو ه
ما صححوه! كإذل اهلل ا١تشتكى.
أعرج على التعليق على ما
كسأبدأ أكالن بالكالـ على أحاديث صياـ ٌ
الست من شواؿٍ ,ب ٌ
فيو كالمو من ا٠تلط كالغىلط.
ّ أما حديث أبي أيوب األنصاري:

النسائي كابن ماجو كأٛتد كاَتىم من طروؽ
فأخرجو مسلم يف "صحيحو" ,كالًتمذم ك
ٌ
األنصارم :أف رسوؿ
األنصارم ,عن عمر بن ثابت ,عن أيب أيوب
كثَتة :عن سعد بن سعيد
ٌ
ٌ
اهلل  قاؿ" :من صاـ رمااف ٍب أتبعو ستا من شواؿ كاف كصياـ الدىر" .كاللةظ ١تسلم.
٥تتلف فيو ,قاؿ اإلماـ أٛتد" :ضعيف" ,كقاؿ
كيف إسناده سعد بن سعيد
األنصارم ,كىو ه
ٌ
النسائي:
يؤدم ما ٝتع ,كقاؿ
"مؤدم" ,أم ال ُيةظٌ ,
ابن معُت" :صاحل" ,كقاؿ أبو حاًبٌ :
ٌ
"ليس بالقوم".
كقواه:
كىناؾ من كثٌقو ٌ
العجلي كابن عمار" :ثقة" ,كقاؿ ابن
قاؿ ابن سعد" :كاف ثقةن قليل اٟتديث" ,كقاؿ
ٌ
عدم" :لو أحاديث صاٟتة تقرب من االستقامة ,كال أرل ْتديثو بأ نسا ٔتقدار ما يركيو".
كذكره ابن حباف يف الثقات ,كقاؿ" :كاف خيطئ ,كدل يىةحش خطؤه فلذلك سلكنا فيو
مسلك العدكؿ"( .انظر :اجلرح والتعديل ,84/4 :هتذيب التهذيب.) 408/3 :
"صدكؽ سيء اٟتةظ".
ك٠تٌص ابن حجر حالو فقاؿ يف التقريب:
ه
هما يف عدالتو ,كإمنا تي يكلٌم فيو ألجل حةظو ,فمثلو يخيشى منو أف ال
فهذا الراكم ليس متٌ ن
ّ
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ً
األئمة ,ك ٌأما
ُيةظ اٟتديث ,فإذا ىركل ما ركاه الناس ,كدل يأت ٔتا ين ىكر عليو قيبل حديثو عند ٌ
الناس ,أك أتى ٔتا ييستنكر عليو يفَتٌد حديثو.
إذا خالف ى
وطريقة َّ
الشيخين البخاري ومسلم :ىي االنتقاء إلخراج أحاديث ىذا النوع من الركاة,
كيرداف من أحاديثهم ما أخطؤكا
فينتقي الشيخاف من أحاديث ىذا النوع ما حةظوه كضبطوهٌ ,
فيو كدل يابطوه.
الشيخُت من ىو متكلم يف حةظو كضبطو؛ كةليح بن سليماف,
كلذلك ٕتد يف رجاؿ ٌ
كمطر الوراؽ ,كأيب بكر ابن عيٌاش ,كعبدالرٛتن بن أيب الزناد ,كاَتىم كثَت.
فرٔتا يأٌب من ال يعرؼ طريقتهما ,فينتقد عليهما إخراج حديث ىؤالء الركاة ,مع أ ٌف
صحتو كعدـ خطئهم فيو.
الشيخُت يتحريٌاف يف إخراج أحاديث ىؤالء ما تأ ٌكدكا من ٌ
ُيتجاف
أياا ٌ
كٕتدمها ن
يردكف أخطاء الركاة الثقات ,كال خيرجاهنا يف صحيحيهما ,مع أهنما ٌ
هبؤالء الثقات.
الركاة ا١تقبولُت ,فيقبالف من أحاديث
السويٌة :ىي إخراج صحاح أحاديث ٌ
فطريقتهما ٌ
كيرداف من أحاديث الثقات ما أخطؤكا فيو.
ا١تتكلم فيهم ما حةظوه كضبطوهٌ ,

قال ابن القيم يف "هتذيب السنن" (ّ – )ُُِٔ/يف دفاعو عن راكم اٟتديث سعد بن

سعيد  (( : -كمثل ىذا إمنا ينةي ما ينةرد بو ,أك خيالف بو الثقات ,فأما إذا دل ينةرد ,كركل
ما ركاه الناس فل ىم ييطرح حديثو؟!
احتج ْتديثو؛ ألنو ظهر لو أنو دل يخيطئ فيو بقرائن
مسلما إمنا ٌ
ٍب قاؿ :ىسلمنا ضعةوٌ ,
لكن ن
خطؤه يف اَته.
كمتابعات ,كلشواىد دلتو على ذلك ,كإف كاف قد عيرؼ ي
فكوف الرجل خيطئ يف و
شيء ال مينع االحتجاج بو فيما ظىهر أنو دل خيطئ فيو.
كىكذا يحكم كثَت من األحاديث اليت خرجاىا ,كيف إسنادىا من تي يكلٌم فيو من جهة
متابعا )) .انتهى.
حةظو ,فإهنما دل خيرجاىا إال كقد كجدا ٢تا ن
مسلما ًعيب
وكذلك قال يف "زاد ا١تعاد" (ُ – )ّْٔ/يف تع ٌقبو على ابن القطٌاف بأف ن
الوراؽ  -قاؿ (( :كال ىعيب على مسل وم يف إخراج حديثو ,ألنو ينتقي
عليو إخراج حديث مطر ٌ
من أحاديث ىذا الارب ما يىعلم أنو حةظو ,كما يطرح من أحاديث الثٌقة ما يعلم أنو الط
فيو ,فغلط يف ىذا ا١تقاـ من استدرؾ عليو إخراج ٚتيع حديث الثٌقة ,كمن ضعف ٚتيع حديث
ْ
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سيء اٟتةظ ,فاألكذل :طريقة اٟتاكم كأمثالو ,كالثانية :طريقة أيب ٤تمد ابن حزـ كأشكالو,
كطريقة مسلم ىي طريقة أئمة ىذا الشأف ,كاهلل ا١تستعاف )) .انتهى كالمو.
كىذا اٟتديث من ىذا النوع ,فقد انتقاه اإلماـ مسلم من أحاديث سعد بن سعيد
كعلم أنو حةظو كضبطو كدل خيطئ فيو ,لثبوتو عن النيب  من أكثر من كجو,
األنصارم ,ى
فلذلك أخرجو يف صحيحو ٤تتجا بو.
األئمة الثقات ,كيحِت بن سعيد
و ً
أيضا :فقد ركاه عنو اٞتمع الغةَت من اٟت ٌةاظ الكبار ك ٌ
األنصارم كعبد اهلل بن ا١تبارؾ كابن جريج كسةياف الثورم كسةياف بن عيينة كإٝتاعيل بن جعةر
الارير كاَتىم من الثقات ,كركاه شعبةي – ككةى بو – عن كرقاء
كعبداهلل بن منَت كأيب معاكية ٌ
أياا.
عن سعد بن سعيد بو ن
وأيضا :فإنو دل يتةرد بو :سعد بن سعيد ,بل تابعو ٚتاعة من الركاة ,كدكنك ٗترجيها:
ً

قاؿ أبو داكد يف "سننو" (ِّْٓ) :حدثنا النةيلي ,حدثنا عبد العزيز بن ٤تمد (كىو

الدراكردم) عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد ,عن عمر بن ثابت األنصارم ,عن أيب
بست من شواؿ فكأمنا
أيوب صاحب النيب  عن النيب  قاؿ « :من صاـ رمااف ٍب أتبعو ٌ
صاـ الدىر ».
النسائي كالدارمي كابن خزمية كابن حباف كالطربا,يٌ كاَتىم كلهم من طريق
ككذلك أخرجو
ٌ
فوعا.
الدراكردم :عن صةواف بن سليم كسعد بن سعيد ,عن عمر بن ثابت عن أيب أيوب مر ن
كأخرجو الطحاكم يف "مشكل اآلثار" (ٔ )ُِِ/من طريق الدراكردم :عن صفوان بن

مرفوعا بنحوه.
سليم وزيد بن أسلم ,عن عمر بن ثابت ,عن أيب أيوب ن

كأخرجو النسائي يف الكربل (ّ )َِْ/من طريق :عتبة بن أيب حكيم ,قاؿ :حدثنا

عبدا١تلك بن أيب بكر ,قاؿ :حدثٍت يحيى بن سعيد األنصاري ,عن عيمر بن ثابت ,قاؿ:
ازكنا مع أيب أيوب ,فصاـ رمااف كصمنا ,فلما أفطرنا ,قاـ يف الناس فقاؿ :إ,ي ٝتعت رسوؿ
اهلل  يقوؿ" :من صاـ رمااف كصاـ ستة أياـ من شواؿ كاف كصياـ الدىر".
األنصارم
صحت  -لكانت كحدىا كافيةن ,أل ٌف ُيِت بن سعيد
ي
قلت :كىذه ا١تتابعة  -لو ٌ
ٌ
بالقوم".
النسائي  -عقب اٟتديث " :-عتبة بن أيب حكيم ىذا ليس
ثبت ,كلكن قاؿ
ثقةه ه
ٌ
ٌ
قلت :كضعةو ابن معُت يف ركاية ,ككاف أٛتد يوىنو قليالن ,كقاؿ أٛتد يف رك و
اية أخرل:
ٌ
ٓ
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"صاحل" ,ككثٌقو ابن معُت يف رك و
اية أخرل ,كقاؿ أبو حاًب الرازم" :صاحل ال بأس بو" ,كقاؿ ابن
ي
عدم" :أرجو أنو ال بأس بو" ,كقاؿ الطربا,ي" :من ثقات ا١تسلمُت" ( .انظر :اجلرح والتعديل:
 ,370/6هتذيب التهذيب .) 87/7

أياا (ّ )َِْ/من طريق شعبة ,عن عبد ربّو بن سعيد ,عن عمر بن
كأخرجو النسائي ن

ثابت ,عن أيب أيوب موقوفنا ,كدل يرفعو.
كعبد ربو بن سعيد ىو أخو سعد بن سعيد كُيِت بن سعيد ,كىو ثقةه.

كأخرجو اٟتميدم يف "مسنده" (ّْٖ) ,كمن طريقو :الطحاكم يف "مشكل اآلثار"
اٟتميدم :فقلت لو :إهنم
(ٔ :)ُِِ/عن ابن عيينة ,عن سعد بن سعيد بو موقوفنا ,فقاؿ
ٌ
عرفت ذلك".
يرفعونو! قاؿ:
ٍ
"اسكت قد ي
فوعا.
كقد ركاه أكثر اٟت ٌةاظ الثقات عن سعد بن سعيد
األنصارم بو مر ن
ٌ
فهذه الطرؽ للحديث تؤكد صحتو ,كتقوم ثبوتو.
م
ولذلك قال الطحاوي يف "مشكل اآلثار" (ٔ (( :)َُِ/ىذا اٟتديث دل يكن بالقو ٌ
يف قلوبنا؛ من سعد بن سعيد ,كرابةى أىل اٟتديث عنو ,حىت كجدناه قد أخذه عنو من ذكرنا
من أىل اٞتاللة يف الركاية كالتثبٌت ,ككجدناه قد حدث بو عن عيمر بن ثابت :صةوا يف بن
بن سعيد األنصارم  ...إخل )).
بن سعيد األنصارم ,ي
سليم ,كز ي
كعبد ربو ي
يد بن أسلم ,كُيِت ي
الطحاكم ىذه الطرؽ كلها ,كأسند شواىد اٟتديث بعدىا.
ٍب أسند
ٌ
وكذذذلك قذذال ابذذن القذذيم يف "هتػػذيب السػػنن" (ّ (( :)ُُِِ/كأمػػا ق ػولكم :يػػدكر علػػى

سػػعد بػػن سػػعيد! فلػػيس كػػذلك ,بػػل قػػد ركاه صػػةواف بػػن سػػليم ,كُيػػِت بػػن سػػعيد  -أخػػو سػػعد
خرج ىذه الطرؽ كلها.
ا١تذكور  -كعبد ربو بن سعيد ,كعثماف بن عمرك ا٠تزاعي ))ٍ .ب ٌ
كقد أجاب ابن القػيم رٛتػو اهلل يف "هتػذيب السػنن" عػن ٚتيػع ا١تطػاعن ا١توجهػة إذل حػديث
اجع.
أيب أيوب ,فَت ى
مسلم,
كاعلم أ ٌف حديث أيب أيوب
األئمة مر ن
األنصارم ٌ
صححو ٚتاعةه من ٌ
ٌ
فوعا ,منهم :ه
احتج
النوكم ,كابن القيٌم ,كابن ا١تل ٌقن ,كاأللبا,يٌ ,كاَتىم ,ك ٌ
البيهقي ,ك ٌ
كابن خزمية ,كابن حبٌاف ,ك ٌ
األئمة ,بل كعظموا شأنو:
بو ٌ
صحيح من
ثابت
لبيهقي يف "معرفة السنن كاآلثار" (ٔ ( :)َّٖ/كىذا
ه
حديث ه
ه
قال ا ّ
ٔ
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حديث أيب أيوب األنصارم ,كركيناه من حديث جابر كثوباف ,كمذىب الشافعي رٛتو اهلل:
متابعة السنة إذا ثبتت ,كقد ثبتت ىذه السنٌة ,كباهلل التوفيق ) .انتهى.

حةيل
صحيح
وقال الحافظ ابن المل ّقن يف "البدر ا١تنَت" (ٓ ( :)ِٕٓ/ىذا اٟتديث
ه
ه
جليل ,من حديث سعد بن سعيد األنصارم  -أخي ُيِت كعبد ربو ابٍت سعيد  -ركاه عن
ه
اٟتديث عن
عمر بن ثابت ,عن أيب أيوب خالد بن زيد األنصارم مرفوعا  ..كقد ركل ىذا
ى
ذكرت كل ذلك
سعد بن سعيد ىذا تسعة كعشركف رجال ,أكثرىم ثقات حةاظ أثبات ,كقد
ي
عنهم موضحا يف «ٗترجيي ألحاديث ا١تهذب» مع اٞتواب عمن طعن يف سعد بن سعيد ,كأنو
دل ينةرد بو ,كتوبع عليو.
أجبت عن كالـ ابن دحية اٟتافظ فإنو طعن فيو ,فراجع ذلك
ي
كذكرت لو ٙتاف شواىد ,ك ي
ا١تهمات اليت يرحل إليها ) .انتهى كالمو.
ٚتيعو منو ,فإنو من ٌ
األنصارم رضي
وأيضا :فللحديث شواىد عن ٚتاعة من الصحابة ,كدل يتةرد بو أبو أيوب
ً
ٌ

أياا ٚتاعةه من الصحابة عن النيب  ,كىم :ثوباف موذل رسوؿ اهلل ,
اهلل عنو ,بل ركاه ن
كجابر بن عبداهلل ,كأبو ىريرة رضي اهلل عنهم.
كقد أشار إذل شواىد اٟتديثٚ :تاعةي من األئمة اٟتةاظ ,كالًتمذم يف اٞتامع (ٕٗٓ),
كالبزار يف مسنده (َُ ,)ُُٓ/كالبيهقي يف السنن (ْ )ِِٗ/ك ً
ا١تعرفة (ٔ ,)َّٖ/كاَتىم.
ٌ
إسنادا:
أصحها ً
 وأبدأ بحديث ثوبان لكونو ّ

قاؿ النسائي يف "الكربل" (ّ :)ِّٗ/أخربنا الربيع بن سليماف ,قاؿ :حدثنا ُيِت بن
حساف قاؿ :حدثنا ُيِت بن ٛتزة ,قاؿ :أخرب,ي ُيِت بن اٟتارث ,عن أيب أٝتاء الرحيب ,عن
ثوباف رضي اهلل عنو :أف رسوؿ اهلل  قاؿ ( :صياـ شهر رمااف بعشرة أشهر ,كصياـ ستة
أياـ من شواؿ بشهرين ,فذلك صياـ ىسنىة ).
الدارمي (ُٕٓٓ) ,كابن خزمية (ُُِٓ) ,) ,كالطحاكم يف "مشكل
ككذلك أخرجو
ٌ
اآلثار" (ٔ ,)ُِٓ/كالبيهقي (ْ ,)ِّٗ/كالركيا,ي (ُْٔ) ,من و
طرؽ ع ٌدة :عن يحيى بن
حمزة ,عن ُيِت بن اٟتارث بو.

النسائي (ّ ,)ِّٗ/كعنو الطحاكم يف "مشكل اآلثار" (ٔ ,)ُِٓ/من طريق:
كأخرجو
ٌ
ٕ
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الذمارم بو ,بلةظ( :جعل اهلل اٟتسنة
محمد بن شعيب بن شابور ,عن ُيِت بن اٟتارث
ٌ
بعشر ,فشهر بعشرة أشهر ,كستة أياـ بعد الةطر ٘تاـ السنة ).
الذمارم
كأخرجو ابن ماجو (ُُٕٓ) من طريق :صدقة بن خالد ,عن ُيِت بن اٟتارث
ٌ
السنة ,من جاء باٟتسنة فلو عشر أمثا٢تا).
بو ,بلةظ( :من صاـ ستة أياـ بعد الةطر ,كاف ٘تاـ ٌ
كأخرجو أٛتد (ٓ ,)َِٖ/كالطربا,ي يف "مسند الشاميُت" (َّٗ) ,من طريق :إسماعيل

ابن عيّاش ,عن ُيِت بن اٟتارث الذمارم بو ,بلةظ ( :من صاـ رمااف فشهر بعشرة أشهر,
كصياـ ستة أياـ بعد الةطر ,فذلك ٘تاـ صياـ السنة ).
الشاميُت فحديثو صحيح ,كىذا من ركايتو عن الشاميُت.
كإٝتاعيل بن عيٌاش إذا ركل عن ٌ

كأخرجو ابن حبٌاف (ّّٓٔ) من طريق :الوليد بن مسلم ,حدثنا ُيِت بن اٟتارث
الذمارم بو ,بلةظ ( :من صاـ رمااف كستا من شواؿ فقد صاـ السنة ).
مرفوعا.
فهذه ٜتسة طرؽ عن ُيِت بن اٟتارث
الذمارم ,عن أيب أٝتاء الرحيب ,عن ثوباف ن
ٌ
صححو أبو حاًب الرازم يف العلل (ُ ,)ِّٓ/كابن
كإسناده صحيح ,رجالو ثقات ,ك ٌ
خزمية يف صحيحو ,كابن حباف يف صحيحو ,كترجم لو بقولو( :ذكر ا٠ترب ً
ا١تدحض قوؿ من
ٌ
زعم أف ىذا ا٠ترب تةرد بو عمر بن ثابت عن أيب أيوب ).
الشيخ األلبا,ي رٛتو اهلل يف "إركاء الغليل" (ْ.)َُٕ/
كصححو
ي
ٌ
فإن قيل :إف للحديث علٌة ,كىي أ ٌف الوليد بن مسلم مدلس ,كلعلو دلٌسو!

يق كاحد من ٜتسة
فالجواب :أف طريق الوليد بن مسلم عند ابن حباف فقط ,كىو طر ه
ياره
طرؽ للحديث ,كباقي الطرؽ ليس فيها الوليد  -كما ترل  -بل ىي
ه
متابعات لو ,فال ٌ
تدليس الوليد لو دلٌس ,كاهلل أعلم.

 و ّأما حديث جابر رضي اهلل عنو:
فقاؿ أٛتد يف "ا١تسند" (ّ ,)َّٖ/كعبد بن ٛتيد يف "مسنده" (ُُُٔ) :حدثنا عبداهلل
بن يزيد (ا١تقرئ) ,ثنا سعيد  -يعٍت ابن أيب أيوب -حدثٍت عمرك بن جابر اٟتارمي قاؿ:
ٝتعت جابر بن عبد اهلل األنصارم يقوؿٝ :تعت رسوؿ اهلل  يقوؿ" :من صاـ رمااف
ي
كستا من شواؿ فكأمنا صاـ السنة كلها".
كأخرجو البيهقي (ْ )ِِٗ/من طريق ابن كىب :أخرب,ي ابن ٢تيعة ,كسعيد بن أيب أيوب,
ٖ
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مرفوعا.
 ,كبكر بن مار ,ثالثتهم عن عمرك بن جابر اٟتارمي ,عن جابر ن
كأخرجو الطربا,ي يف "األكسط" (ُِّٗ) من طريق بكر بن مار ,عن عمرك بن جابر
مرفوعا.
اٟتارمي عن جابر ن
ابن ٢تيعة عنو" ,كقاؿ
كفيو عمرك بن جابر
اٟتارمي ,قاؿ أٛتد" :يركم أحاديث مناكَت ي
ٌ
أبو حاًب الرازم" :عنده حنو عشرين حديثنا ,ىو صاحل اٟتديث"( .اٞترح كالتعديل.)ِِْ/ٔ :
كىنا دل يرك عمرك حديثنا من ىكنرا ٥تال نةا لؤلحاديث الصحيحة ,بل ركل ما يوافق األحاديث
الصحيحة ,كالراكم عنو سعيد بن أيب أيوب ,كىو ثقة من رجاؿ الصحيحُت ,كركاه معو :ابن
يتقول باٟتديثُت السابقُت ,كاهلل أعلم.
أياا ,فال ٌ
٢تيعة كبكر بن مار ن
شك أنو ٌ
 وأما حديث أبي ىريرة:

الصومعي ,حدثنا عمرك بن أيب سلمة,
فقاؿ أبو عوانة يف "مسنده" (َِِٕ) :حدثنا ٌ
حدثنا زىَت بن ٤تمد ,عن سهيل ,عن أبيو ,عن أيب ىريرة ,قاؿ :قاؿ النيب ( :من صاـ
رمااف ,كأتبعو بست من شواؿ ,فذلك صياـ الدىر ).
الدمشقي ,كىو صدكؽ لو أكىاـ ,كركاية أىل الشاـ عن
كيف إسناده :عمرك بن أيب سلمة
ٌ
زىَت اَت مستقيمة كما ذكر ذلك ٚتاعةه من اٟت ٌةاظ.
يق آخر عند البزار يف "مسنده" (ّّْٖ) قاؿ :حدثنا عمر بن حةص
كركم للحديث طر ه
الشيبا,ي قاؿ :حدثنا أبو عامر ,قاؿ :حدثنا زىَت ,عن العالء بن عبد الرٛتن ,عن أبيو ,عن أيب
ىريرة عن النيب  قاؿ" :من صاـ رمااف كأتبعو بست من شواؿ فكأمنا صاـ الدىر".
يصح.
كركم عند الطربا,ي يف "األكسط" (َٕٕٔ) من طر ويق آخر أيب ىريرة ,كال ٌ
الرازي يف "العلل" (ُّٕ) عن حديث عمرك بن أيب سلمة عن زىَت عن
وسئل أبو حاتم
ّ

سهيل عن أبيو عن أيب ىريرة ,فقاؿ" :ا١تصريٌوف يرككف ىذا اٟتديث :عن زىَت ,عن العالء ,عن
أبيو ,عن أيب ىريرة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم" .انتهى.
المنذري يف الًتايب كالًتىيب (ُ ( :)ِْْ/ركاه البزار كأحد طرقو عنده صحيح,
وقال
ّ
و
بإسناد فيو نظر قاؿ" :من صاـ ستة أياـ بعد الةطر متتابعة فكأمنا
كركاه الطربا,ي يف "األكسط"

صاـ السنة كلها" ) .انتهى.

ويرى الدارقطني يف "العلل" (َُ :)ُٔٓ/أ ٌف كال الطريقُت اَت ٤تةوظ ,كاهلل أعلم.
ٗ
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فوعا,
كذكر لو ابن القيم يف "هتذيب السنن" (ّ )َُِٗ/طرقنا أخرل عن أيب ىريرة مر ن
كعزاىا أليب نعيم األصبها,يٌ.
كقاؿ ىعقبها" :كىذه الطرؽ تصلح لالعتبار كاالعتااد".
 فتل ّخص مما سبق:

مسلم يف
احتج
أ ٌف حديث أيب أيوب كحديث ثوباف رضي اهلل عنهما صحيحاف,
ٌ
ه
كحديث ثوباف صححو ابن خزمية كابن حباف
صحيحو ْتديث أيب أيوب رضي اهلل عنو,
ي
كاَتمها.
كاٟتديثاف شاىداف قويٌاف ٟتديث جابر رضي اهلل عنو ,فاتةقت األحاديث الثالثة على
و
اختالؼ ,كهلل اٟتمد.
ست من شواؿ بال
مشركعية صياـ ٌ
أئمة اٟتديث كفرسانو كن ٌقاده أخرجوا أحاديث صياـ الست من
واعلم أخي الكريم! أ ٌف ٌ

شواؿ ,كترٚتوا عليها ٔتا يدؿ على فال صيامها كاستحبابو يف كتبهم ,كمنهم :أبو داكد
كالًتمذم كالنسائي كابن ماجو كابن خزمية كابن حباف كأبو عوانة كالبيهقي كاَتىم.
اٞتهاؿ عليهم ,أك تشكيكهم يف ىذه األحاديث ,فاٞتاىل
كال يارىم اعًتاض ىؤالء ٌ
يار إال نةسو.
عدك نةسو ,كال ٌ
قال اإلمام ابن خزيمة ( :باب :فال اتباع صياـ رمااف بصياـ ستة أياـ من شواؿ,

السنة كلها )ٍ ,ب أسند حديث أيب أيوب.
فيكوف كصياـ ٌ

ثم قال ( :باب :ذكر الدليل على أف النيب صلى اهلل عليو كسلم إمنا أعلم أ ٌف صياـ
رمااف كستة أياـ من شواؿ يكوف كصياـ الدىر؛ إذ اهلل عز كجل جعل اٟتسنة بعشر أمثا٢تا أك
يزيد إف شاء اهلل جل ك عز )ٍ ,ب أسند حديث ثوباف.

وقال أبو عوانة يف مسنده (ْ ( :)َُ/يف ىذا اٟتديث :دليل أ ٌف من صاـ من شواؿ من

أيو كاف فقد دخل يف ىذه الةايلة ,كفيو أياا أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ" :اٟتسنة
بعشر أمثا٢تا ,رمااف بعشرة أشهر ,كستة أياـ بشهرين" ).
صياـ ستة
وقال ابن رجب يف "لطائف ا١تعارؼ" (صُِٖ) ( :كأما العمل بو :فاستحب ى

أكثر العلماء ,ركم ذلك :عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ,كطاكس ,كالشعيب,
من شواؿ ي
كميموف بن مهراف ,كىو قوؿ ابن ا١تبارؾ ,كالشافعي ,كأٛتد ,كإسحاؽ ).
َُ
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ولنرجع إلى كالم الكاتب عبدالعزيز الموسى لنقف على مافيو من الخلط والغلط:
يقول الكاتب ( :وىذا الحديث ضعيف ,فقد رواه مسلم عن أبي أيوب األنصاري
من طريق سعد بن سعيد األنصاري ,وىو ضعيف ).
قلت :سبق بياف ٗتريج حديث أيب أيوب كطرقو ككالـ أىل العلم فيو ,كتبُت لنا أنو
األئمة اٟتةاظ ,كابن خزمية
كصححو ه
حديث صحيح ,احتج بو مسلم يف صحيحوٌ ,
ٚتع من ٌ
كابن حباف كالبيهقي كالنوكم كابن القيٌم كابن ا١تلقن كاَتىم من أئمة اٟتديث.
ثم قال الكاتب ( :وروي عن أبي ىريرة من طريق عمر بن سعيد األنصاري عند

الطبراني والبزار ,وعمر بن سعيد لم يلقى أبو ىريرة( )1ولم يح ّدث عنو ).

جهل كخلط ,فحديث أيب ىريرة سبق ٗتريج طرقو عند البزار كأيب عوانة
قلت :كىذا كلٌو ه
كالطربا,ي ,كليس ىو من ركاية عمر بن سعيد كما زعم.
كعزاه الكاتب للطربا,ي كالبزار ,مع أهنما طريقاف ٥تتلةاف عن أيب ىريرة ,كليس فيهما
ماذكره ىنا ,فال أدرم ما مصدره يف ىذا الغلط!
ٍب إنو ليست العمدة على حديث أيب ىريرة فقط ,كإمنا العمدة على األحاديث الثالثة اليت
سبق ذكرىا ,كاهلل أعلم.
ثم قال الكاتب ( :ورواه النسائي وأحمد والبزار :من طريق عمرو بن جابر الحضرمي

وىو ضعيف ).

قلت :يقصد بذلك :حديث جابر بن عبد اهلل ,ألنو من ركاية عمرك بن جابر اٟتارمي
الصحايب يف التخريج.
عن جابر .ككاف ا١تةًتض أف يذكر اسم ٌ
يرد ما دؿ
فردا يف الباب ,حىت ٌ
كقد سبق ٗتريج حديث جابر كالكالـ عليو ,كىو ليس ن
عليو من اٟتكم ,بل لو شاىداف صحيحاف يدالف على صحة متنو كهلل اٟتمد ,كليس
االحتجاج ْتديث جابر كحده.
يلق أبا ىريرة ).
(ُ) كذا يكتب يف ا١تقاؿ! كالصواب أف يقوؿ ( :دل ى

ُُ
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حديث ثوباف موذل رسوؿ اهلل  يف ىذا الباب ,كدل
ٍب إ ٌف الكاتب أخةى – أك ىج ًه ىل –
ى
يذكره مع األحاديث ,كال أدرم ىل ىعلًمو كىكتمو ,أـ ىج ًهلو كدل يعرفو؟! كأحالمها يمٌر.
كحديث ثوباف حديث صحيح ,صححو أبو حاًب الرازم ,كابن خزمية ,كابن حبٌاف,
كاأللبا,يٌ ,كاَتىم.
ثم قال الكاتب ( :وكل طرقو عن صفوان بن سعيد ]كذا![ وغي ِره وما صححو

األلباني ال تصح مرفوعة ,بل موقوفة ).
ُّ

قلت :ىكذا جزـ الكاتب بعد أف خلط كالًط يف اسم الراكم كيف ٗتاريج األحاديث,
فليس اٟتديث ًمن ركاية ىمن ٝتٌاه ( صةواف بن سعيد ) كما يقوؿ ,كإمنا راكم حديث أيب أيوب
ىو (سعد بن سعيد) ,كتابعو ( :صةواف بن يسليم ) كاَتيه من الركاة.
كىذا من دالئل بيعد الكاتب عن علم اٟتديث ,ككاف الواجب عليو أف ال يتكلم كال
يكتب بغَت علم ,كاألمر هلل.
وأما قولو ( :ال تصح مرفوعة ,بل موقوفة ):
اختالؼ يف رفعو ككقةو – كما
فهذا من قلة علمو ,فحديث أيب أيوب ىو الذم صار فيو
ه
سبق يف التخريج – .
صحيح مرفوعه دكف اختالؼ فيو ,كصححو أئمة اٟتديث مرفوعا.
ك ٌأما حديث ثوباف فهو
ه
ككذلك حديث جابر مرفوع ,كدل ُيصل فيو اختالؼ يف رفعو ككقةو!
أجنيب عن علم اٟتديث!
فال أدرم من أين جزـ الكاتب هبذا اٟتكم اٞترمء ,كىو ٌّ
فوعا إذل
يصرح بأ ٌف ما صححو العالٌمة األلبا,يٌ رٛتو اهلل يف ىذا الباب مر ن
كفوؽ ذلك ٕتده ٌ
يصح ,أل ٌف حكم األلبا,ي ٥تالف ٟتكمو كرأيو كىواه!
النيب  ال ٌ
ككاف الواجب عليو كعلى أمثالو أف ييعطوا القوس باريها ,كأف يى ٌردكا العلم إذل أىلو,
كيأخذكا العلم عن أىلو ,كما أمر اهلل بذلك.
ْتجة ( التحرر من التبعية )  -كما
ك ٌأما أف يناطح علماءى اٟتديث السابقُت كالالحقُت ٌ
يسميو  -فهذا داءه عااؿ ,يوشك أف يهلكو.
ٌ
ُِ
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تةرد بتصحيح ىذه األحاديث
ٍب إنو يوىم بذلك أ ٌف الشيخ األلبا,ي رٛتو اهلل ىو الذم ٌ
مرفوعة إذل النيب !
عامة علماء أىل اٟتديث ,كما سبق ذكر بعاهم ,كهلل اٟتمد.
كالواقع أنو سبقو إذل ذلك ٌ
ثم قال الكاتب ( :وال يمكن الجزم بها ,ألنها من طرق واىية ,والعبادة ال تقوم على
حديث ضعيف ,وال يؤخذ باألحاديث الضعيفة في فضائل األعمال في أصح أقوال أىل

العلم ).

قلت :ىكذا جزـ بأنو ال ميكن اٞتزـ هبذه األحاديث ,كلو عكس لكاف أكذل ,فلو دل جيزـ
خَتا لو كأقوـ.
ْتيكمو كرأيو فيما جزـ بو العلماء لكاف ن
عامة أىل العلم من احمل ٌدثُت كالةقهاء ,كال
بصحة ىذه األحاديث ىم ٌ
كالذين جزموا ٌ
يارىم اعًتاض أحد من اٞتاىلُت عليهم.
وأما قولو ( :والعبادة ال تقوم على حديث ضعيف ):
تلبيس كمغالطة ,فالناس يصوموف ستا من شواؿ؛ بناءن على األحاديث الصحيحة
فهذا
ه
مسلم يف صحيحو ,كىو ثا,ي الصحيحُت ,الل ىذين
الواردة يف ىذا الباب ,كاليت أخرج ى
بعاها ه
تلقتهما األمة بالقبوؿ ,كليس على حديث ضعيف كما يزعم.
وأما قولو ( :وال يؤخذ باألحاديث الضعيفة في فضائل األعمال ):
فهذه مسألة طويلة الذيل ,كلسنا ْتاجة ٢تا يف ىذا ا١تقاـ ,لكوف ىذه العبادة مبنيٌة على
أحاديث صحيحة ,كهلل اٟتمد.
أئمة احمل ٌدثُت ال يش ٌددكف يف أحاديث الةاائل ,كالتٌةسَت ,كالًتايب كالًتىيب,
مع أ ٌف ٌ
كتشديدىم يف أحاديث األحكاـ ,كعلى ذلك كثَت من أئمة اٟتديث ,كدكنك شيء من
أقوا٢تم:

ُ .قال النوفلي :سمعت أحمد بن حنبل يقوؿ" :إذا ركينا عن رسوؿ اهلل  يف اٟتالؿ

كاٟتراـ كالسنن كاألحكاـ تشددنا يف األسانيد ,كإذا ركينا عن النيب  يف فاائل األعماؿ
ُّ
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حكما كال يرفعو تساىلنا يف األسانيد" .ركاه ا٠تطيب يف الكةاية (صُّْ).
كما ال ياع ن

ِ .وقال الميموني :سمعت أبا عبد اهلل (يعٍت اإلماـ أٛتد ) يقوؿ" :أحاديث الرقاؽ ُيتمل
أف يتساىل فيها ,حىت جييء شيء فيو حكم" .ركاه ا٠تطيب يف الكةاية (صُّْ)
ّ .كقاؿ ٤تمد بن نعيمٝ :تعت أبا زكريا العنربم يقوؿ" :ا٠ترب إذا كرد دل ُيرـ حالالن ,كدل ُيل
حراما ,كدل يوجب حكما ,ككاف يف ترايب أك ترىيب ,أك تشديد أك ترخيص = كجب
اإلاماض عنو ,كالتساىل يف ركاتو" .ركاه ا٠تطيب يف الكةاية (صُّْ).
ْ .وقال سفيان الثوري" :ال تأخذكا ىذا العلم يف اٟتالؿ كاٟتراـ إال من الرؤساء ا١تشهورين
بالعلم الذين يعرفوف الزيادة كالنقصاف ,فال بأس ٔتا سول ذلك من ا١تشايخ" .ركاه ا٠تطيب
يف الكةاية (صُّْ).

ٓ .وقال عبد الرحمن بن مهدي" :إذا ركينا عن النيب  يف اٟتالؿ كاٟتراـ كاألحكاـ ش ٌددنا
يف األسانيد ,كانتقدنا الرجاؿ ,كإذا ركينا يف فاائل األعماؿ كالثواب كالعقاب كا١تباحات
كالدعوات تساىلنا يف األسانيد" .أخرجو اٟتاكم يف ا١تستدرؾ (ُ.)ٔٔٔ/

متهما بالوضع ,اَت أنو
ٔ .وقال البيهقي يف "دالئل النبوة" (ُ" :)ّْ/
ه
كضرب :ال يكوف ن
عرؼ بسوء اٟتةظ ككثرة الغلط يف ركاياتو ,أك يكوف ٣تهوالن دل يثبت من عدالتو كشرائط
قبوؿ خربه ما يوجب القبوؿ = فهذا الارب من األحاديث ال يكوف مستعمالن يف
األحكاـ ,كما ال تكوف شهادة من ىذه صةتو مقبولة عند اٟتكاـ ,وقد تستعمل في
الدعوات والترغيب والترىيب والتفسير والمغازي فيما ال يتعلق بو حكم".
فهذه النقوؿ عن ٚتاعة من أئمة اٟتديث كن ٌقاده تؤٌكد أف أسانيد أحاديث فاائل

تعامل كمعاملة أسانيد األحكاـ ,فرٔتا قبلوا
األعماؿ كالتةسَت كالًتايب كالًتىيب كحنوىا ال ى
و
و
و
حديث يتعلق
كردكا ركايتو نةسو يف
ترايب
ركاية را وك يف تةسَت آية ,أك
كترىيب كحنو ذلكٌ ,
باألحكاـ ,كاهلل أعلم.

ُْ
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ثم قال الكاتب ( :وقد كره اإلمامان أبو حنيفة ومالك صيام الست من شوال ,وقال
مالك في الموطأ :ما رأيت أحدا من أىل العلم يصومها ,وذكر أنها لم تعرف عند أىل
المدينة .وقال بعضهم :إن قصد اإلمام مالك رحمو اهلل ىو تخصيص شوال لها ,وىذا

(ُ)
دون اعتراضو بكراىية صيام الست من شوال في
محال ,ألن مالك لم يصرح بو ,وقد ّ

يدون ىذا التعليل المزعوم ).
الموطأ ,ولم ّ

األندلسي رٛتو اهلل – كىو من أئمة
قلت :كةانا اإلماـ أبو عمر ابن عبد الرب ا١تالكي
ٌ
ا١تالكية احملققُت  -مؤكنة اٞتواب عن رأم اإلماـ مالك رٛتو اهلل يف ىذه ا١تسألة ,كأنقل كالمو
بطولو لكونو فيو الكةاية.
قاؿ ابن عبد الرب رٛتو اهلل يف "االستذكار" (ّ:)َّٖ/
ا٠تاصة ال
(( دل يبلي ٍغ مال نكا حديث أيب أيوب على أنو حديث مد,ي ,كاإلحاطة بعلم
ٌ
أمر قد بينو كأكضحو ,كذلك خشية أف ييااؼ إذل فرض
سبيل إليو ,كالذم كرىو لو مالك ه
رمااف ,كأف يستبُت ذلك إذل العامة ,ككاف  -رٛتو اهلل  -متحةظا كثَت االحتياط للدين.
كأما صياـ الستٌة األياـ من شواؿ على طلب الةال ,كعلى التأكيل الذم جاء بو ثوباف
رد
رضي اهلل عنو فإف مال نكا ال يكره ذلك إف شاء اهلل؛ أل ٌف الصوـ جنة ,كفالو معلوـ ١تن ٌ
طعامو كشرابو كشهوتو هلل تعاذل ,كىو عمل بر كخَت ,كقد قاؿ اهلل عز كجل ( :كافعلوا ا٠تَت ),
كمالك ال جيهل شيئنا من ىذا ,كدل يكره من ذلك إال ما خافو على أىل اٞتهالة كاٞتةاء إذا
ه
استمر ذلك ,كخشي أف يعدكه من فرائض الصياـ ماافنا إذل رمااف.
كما أظن مال نكا جهل اٟتديث  -كاهلل أعلم  -ألنو حديث مد,ي ,انةرد بو عمر بن ثابت,
عمر بن ثابت دل يكن
أظن
ى
كقد قيل :إنو ىركل عنو مالك ,كلوال علمو بو ما أنكره ,ك ٌ
الشيخ ى
عنده ٦تن يعتمد عليو.
االحتجاج ببعض ما ركاه عن بعض شيوخو إذا دل يثق ْتةظو ببعض ما
مالك
كقد ترؾ ه
ى
ركاه .كقد ميكن أف يكوف جهل اٟتديث كلو علمو لقاؿ بو ,كاهلل أعلم )) .انتهى كالمو.

(ُ) كذا ! كالصواب :مال نكا.

ُٓ
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مطرؼ رٛتو اهلل قاؿ (( :إمنا كره
ونقل الباجي يف "ا١تنتقى شرح ا١توطأ" (ِ :)ُِِ/عن ٌ

مالك صيامها؛ لئال ييلحق أىل اٞتهل ذلك برمااف ,كأما من راب يف ذلك ١تا جاء فيو فلم
ه
ينهو ,كاهلل أعلم كأحكم )) .انتهى.
معذكر بةتياه ٓتالفو ,كما أفىت يف
فاألمر يدكر بُت كوف مالك دل يبلغو اٟتديث ,فهو
ه
صحة األحاديث الثابتة عن النيب  يف
ا١توطأ :بأف صوـ اٞتمعة حسن ,كليس ٔتكركه! مع ٌ
الصحيحُت كاَتمها يف النٌهي عن إفراد اٞتمعة بالصوـ.
كبُت كوف مالك بلغو حديث أيب أيوب لكوف ٥ترجو مد,يٌ ,كلكن دل يثبت عنده.
ست من
كبُت كوف مالك لو تأكيل
فرض صوـ ٌ
خاص ,من خشية أف يظن بعض العو ٌاـ ى
ٌ
فرضا عليهم.
شواؿ ,كأف ال مييزكا بينها كبُت رمااف ,فيعتقدكا ٚتيع ذلك ن
الست ,ككرىوا تقدميها بعد العيد مباشرة,
كلذلك استحب أصحابو ا١تالكية تأخَت صياـ
ٌ
ٖتقي نقا ٢تذا ا١تعٌت.
كمع ىذا كلٌو ,ال حجة لقوؿ و
أحد يف مقابل السنٌة الصحيحة ,فاٟتجة يف السنٌة الصحيحة
ٌ
ال يف قوؿ عادل أك ترؾ عادل ,كما من أحد إال كيؤخذ من قولو كيًتؾ إال رسوؿ اهلل .
وفي ذلك يقول النووي يف "شرح مسلم" (ٖ – )ٓٔ/تعلي نقا على رأم مالك (( :-كإذا

ثبتت السنة ال تيًتؾ لًتؾ بعض الناس أك أكثرىم أك كلٌهم ٢تا ,كقو٢تم" :قد يظن كجوهبا"
ينتقض بصوـ عرفة كعاشوراء كاَتمها من الصوـ ا١تندكب )) .انتهى.

وكذلك حمل ابن رجب رٛتو اهلل ما ركم عن بعض السلف من كراىة صياـ ست من

إنكارا ٢تا.
شواؿ على مقاصد صحيحة ,ال تاعي نةا لؤلحاديث أك ن

قال ابن رجب يف "لطائف ا١تعارؼ" (صُِٖ) (( :كركم عن اٟتسن :أنو كاف إذا ذكر

عنده صياـ ىذه الستة قاؿ" :لقد رضي اهلل هبذا الشهر للسنىة كلها".
كلعلٌو إمنا أنكر على من اعتقد كجوب صيامها ,كأنو ال يكتةي بصياـ رمااف عنها يف
يدؿ على ىذا.
الوجوب ,كظاىر كالمو ٌ
ككرىها الثورم كأبو حنيةة كأبو يوسف!
كعلٌل أصحاهبما ذلك :مشاهبة أىل الكتاب؛ يعنوف يف الزيادة يف صيامو ا١تةركض عليهم
ما ليس منو.
ُٔ
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كأكثر ا١تتأخرين من مشاخيهم قالوا :ال بأس بو ,كعلٌلوا :أ ٌف الةطر قد حصل بةطر يوـ
أحدا من أىل العلم يةعل ذلك!
العيد .ككرىها أياا ه
مالك ,كذكر يف ا١توطأ :أنو دل ير ن
كقد قيل :إنو كاف يصومها يف نةسو ,كإمنا كرىها على و
كجو خيشى منو أف يعتقد فرياتها؛
لئال يزاد يف رمااف ما ليس منو )) .انتهى كالمو.
شواؿ,
األئمة الذين أنكركا صياـ ٌ
فهذه توجيهات أىل العلم الراسخُت ألقواؿ ٌ
ست من ٌ
يردكف
كىي تدكر على توجيهات كأعذا ور صحيحة أك اجتهاديةٓ ,تالؼ أىل اٞتهل ,فإهنم ٌ
السنن الصحيحة الثابتة ألجل قوؿ أحد من النٌاس ,أك يردكهنا بعقو٢تم كآرائهم!
لردت كثَته من السنن الصحيحة ,لوجود ٥تالةُت ٢تا من الصحابة
كلو كاف األمر كذلكٌ ,
كالتابعُت كمن بعدىم.
األئمة األعالـ ) أمثلةه كافرةه
كيف رسالة شيخ اإلسالـ ابن تيمية رٛتو اهلل ( :رفع ا١تالـ عن ٌ
األئمة كالعلماء من الصحابة فمن بعدىم اليت خالةوا فيها السنٌة الصحيحة ,مع بياف
لةتاكل ٌ
أعذار األئمة يف ذلك.
قال الكاتب ( :وذىب بعضهم لمشروعيّة صيام الست من شوال؛ بحجة فعل بعض

حجة ,كما ذكر ابن قدامة في "روضة
الصحابة ,وىذا غير صحيح ,فقول الصحابي ليس ّ
الناظر" ,وفعل الصحابي كقولو ,وليس في دين اهلل مصادر تشريع إال صريح القرآن
وصحيح السنة ).
ست من شواؿ ليس
السلف كا٠تلف الذين يركف مشركعيٌة صياـ ٌ
قلتٚ :تهور العلماء من ٌ
حجتهم كعمدهتم يف ذلك على
اعتمادىم على فعل
صحايب كما يزعم الكاتب ,كإمنا ٌ
ٌ
ميوه بو الكاتب ىداه اهلل.
األحاديث النبوية الصحيحة الواردة يف الباب ,خالفنا ١تا ٌ
كلذلك ٕتد علماء ا١تذاىب الذين يذكركف استحباب صياـ ست من شواؿ ,يستدلوف
ْتديث أيب أيوب كثوباف رضي اهلل عنهما.

قال ابن قدامة يف "ا١تغٍت" (ّ (( :)ُِِ/كٚتلة ذلك :أ ٌف صوـ ستة أياـ من شواؿ
مستحب عند كثَت من أىل العلم .ركم ذلك عن :كعب األحبار ,كالشعيب ,كميموف بن
ٌ
افعي ,ككرىو مالك  ..إذل أف قاؿ :كلنا :ما ىركل أبو أيوب قاؿ :قاؿ
مهراف ,كبو قاؿ ٌ
الش ٌ
ُٕ
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شواؿ ,فكأمنا صاـ ال ٌدىر",
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم" :من صاـ رمااف ,كأتبعو ستا من ٌ
أياا )) .انتهى.
ٍب ذكر حديث ثوباف ن
صحايب ,كما يزعمو الكاتب,
ست من شواؿ بةعل
فال يستدلٌوف لالستحباب على صياـ ٌ
ٌ
ً
يعرؼ األدلٌة أنو ال توجد أحاديث مرفوعة إذل النيب  يف
العلم كال ي
يةهم ى
ليوىم ىمن ال ي
عرفت.
استحباب صياـ ست من شواؿ ,كالواقع كما ى
و
مسألة أصولية طويلة ال ٌذيل كىي االحتجاج بةعل الصحايب ,كال أطيل ىنا يف
ٍب أشار إذل
التةصيل فيها ,كمن أراد الةائدة فلَتجع إذل كتاب" :إعالـ ا١توقعُت" البن القيم رٛتو اهلل.
رجح
كعزا
الكاتب ا١تسألة إذل كتاب "ركضة الناظر" البن قدامة ,كأكىم أف ابن قدامة ٌ
ي
الصحايب.
القوؿ بعدـ حجية قوؿ
ٌ
كقد ذكر ابن قدامة رٛتو اهلل القولُت يف ا١تسألة ,كأهنما ركايتاف عن أٛتد ,كبدأ بركاية أنو
كخيص بو العموـ ,كىو قوؿ و
ً
كبعض
مالك ,كالشافعي يف القدمي,
ٌ
حجة ,يقدـ على القياس ,ي ٌ
اٟتنةية.
الشافعي يف
كركم عن أٛتد ما ٌ
عامة ا١تتكلمُت ,ك ٌ
ْتجة ,كبو قاؿ ٌ
يدؿ على أنو ليس ٌ
اٞتديد ,كاختاره أبو ا٠تطٌاب.
كاستدؿ ابن قدامة للقوؿ األكؿ :بأف الصحابة أقرب إذل الصواب ,كأبعد من ا٠تطأ؛ ألهنم
حاركا التنزيل ,كٝتعوا كالـ الرسوؿ  منو ,فهم أعلم بالتأكيل ,كأعرؼ با١تقاصد ,فيكوف
قو٢تم أكذل كالعلماء مع العامة.
كأجاب عما ذكره أصحاب القوؿ الثا,ي من كوهنم اَت معصومُت :بأنو ليس بالزـ؛ فإ ٌف
تقليده ,فكذلك الصحابة رضي اهلل عنهم.
أياا اَت معصوـ ,كمع ذلك يلزـ العامي ي
اجملتهد ن
اٟتق ,كلكن الكاتب جرل على أسلوب التعميم كاإلهباـ كعدـ
كفيو كةاية كمقنع ١تن أراد ٌ
اإليااح ,كاهلل ا١تستعاف.
وأما قولو ( :وليس في دين اهلل مصادر تشريع إال صريح القرآن وصحيح السنة ):

فيحتجوف باإلٚتاع كالقياس ,ككذلك بأقواؿ كأفعاؿ
فهذا مبلغ علمو ,كأما العلماء
ٌ
تج هبا يف كتب أصوؿ
تج هبا كاليت ال يُي ٌ
الصحابة كاَت ذلك ,كْتثوا موضوع األدلة اليت يُي ٌ
الةقو.
ُٖ
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كلكن أنبٌو ىنا إذل أ ٌف الكاتب كأمثالو يقصدكف بصريح القرآف كصحيح السنٌة ىو ما كافق
آراءىم كأىواءىم ,ال ْتسب أفهاـ السلف الصاٟتُت كمن تبعهم من العلماء الراسخُت.
فكم من مسألة خالةوا فيها األدلة الصحيحة ْتجة أف العقل ال يقبلها ,أك أف الزماف تغَت
احملدثة.
كتطور ال يصلح لتطبيقها ,أك لغَت ذلك من التأكيالت ى
جيوزكف سةر ا١ترأة بغَت ٤ترـ ,مع أ ٌف األحاديث اليت ٘تنع ذلك صحيحة
فتجدىم مثالن ٌ
أسا ,كاَت ذلك من تناقااهتم.
كصرُية ,كال يرفعوف ٢تا ر ن
و
استدالؿ
أىل
فلذلك ال ٌ
تغًت ٔتثل ىذه العبارات ٌ
الرباقة اليت ييومهوف هبا األارار أهنم ي
كْتث عن اٟت ٌق ,كالواقع يشهد ٔتخالةتهم لؤلدلة الصحيحة اليت ال
باألدلة ,كاتباعه لآلثار ,ه
مطعن فيها ,إال لكوف عقو٢تم كأىوائهم ال تقبلها.
العامة من ضعف ىذا الحديث ,كما تعجبوا
ثم قال الكاتب ( :وال يستغرب تعجب ّ

من ضعف حديث فضل صيام يوم عاشوراء؛ ألنهم تربّوا على التبعية لآلراء واألقوال,
ِ
والقول الواحد فقط ,دون إعمال العقل ,ودراسة النصوص ,وسؤال الثقات عن األحكام
بدليلها ,وىذا من غربة الدين الحقيقيّة التي نعيشها اليوم ,ويعيشها كل من يسلك طريق

للعامة ).
التنوير وبيان الصحيح من الضعيف ّ
و
الصحيحة ,كاالعتداد
قلت :إف كاف ىناؾ
عجب من أحد فهو من جرأتو على ٌ
رد األدلة ٌ
ه
برأيك ,كال ٌدعوة إذل ٥تالةة سبيل العلماء الراسخُت ,بال يىدل كال كتاب منَت.
ست من شواؿ سبيل العلماء
عامي من العو ٌاـ :أنا
سلكت يف القوؿ بصياـ ٌ
كلو قاؿ لو ٌّ
ي

األجالء ,كالشيخ ابن باز أك الشيخ ابن عثيمُت أك الشيخ صاحل الةوزاف أك اَتىم من العلماء
الثقات ,فهل سيقوؿ ٢تم :أخطأًب ىذا السبيل ,كالواجب عليكم أف ٗتالةوا سبيلهم؟!
الصاٟتُت ,فهو خَته ٢تم عند
األئمة الثٌقات ٌ
الراسخُت ك ٌ
كأقوؿ :دعهم على مسلك العلماء ٌ
الصراط ا١تستقيم.
لذمتهم ,كأىدل ٢تم إذل ٌ
رهبم ,كأبرأ ٌ
العامة  -كهلل اٟتمد  -لن تص ٌدؽ ىذا الكاتب كأمثالو الذين يف كل يوـ يأتوف للناس ٔتا
ك ٌ
ينكركنو كال يعرفونو عن علمائهم الثٌقات الراسخُت ,فلذلك لن يتبعوىم كهلل اٟتمد ,بل ستكوف
ىذه األقواؿ اٞتديدة كا١تخالةات الكثَتة سببنا لنبذ اجملتمع ٢تم ,ككراىية الناس ٢تم.
ُٗ
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ثابت يف السنٌة الصحيحة رام أنوؼ ا١تتعا١تُت ,كقد ثبت عن
صياـ عاشوراء فهو ه
كأما ي
ً و
ٖتريو  لصيامو,
النيب  صيامو قبل ا٢تجرة كبعدىا ,بل كإذل آخر سنة من حياتو  ,كثبت ٌ
كثبت حثٌو  للنٌاس على صيامو ,كثبت أنو  أنو أمر من أفطر يوـ عاشوراء أف ميسك بقيٌة
يومو ,كثبت اإلخبار بةالو أنو يك ٌةر سنةن ماضية.
جاىل أك مكابر ,كإذل اهلل ا١تشتكى!
كلن ينكر ىذه األدلة إال
ه
ِ
والقول الواحد فقط ,دون
وأما قولو ( :ألنهم تربّوا على التبعية لآلراء واألقوال,
إعمال العقل ,ودراسة النصوص ,وسؤال الثقات عن األحكام بدليلها ):
العامة ) ىم خَته من كث وَت من ا١تث ٌقةُت كا١تتعا١تُت ,ألهنم
سميهم ( ٌ
فاٞتواب :أف كثَتا ٦تن ي ٌ

رد النصوص الصحيحة ,كذلك
سلمت فطرىم ,كسلم دينهم من الوقوع يف الشبهات ,كمن ٌ
ٍ
العامي ا١تقلٌد.
بسؤا٢تم العلماء الراسخُت ,كتقليدىم يف فتاكيهم ,كىذا ىو القدر الواجب على
ٌ

يصح لو إال سؤاؿ
قال الشاطبي يف "ا١توافقات" (ٓ (( :)ّّٕ/كا١تقلد اَت عادل؛ فال ٌ
أىل الذكر ,كإليهم مرجعو يف أحكاـ الدين على اإلطالؽ ,فهم إذف القائموف لو مقاـ الشارع,
كأقوا٢تم قائمة مقاـ أقواؿ الشارع )) .انتهى.

وقولو ( :دون إعمال العقل ,ودراسة النصوص ):
نبهت عليو قبل قليلً ,من أ ٌف ىذه الةئة اٞتديدة ال ترضى كتسلٌم بالنصوص
ىو ما ي
الصحيحة الصرُية مطل نقا ,إال ٔتا كافق أىواءىا كآراءىا كعقو٢تا ,كال تعت ٌد بتصحيح العلماء
ا١تعتربين.
تغًت بالعبارات الرباقة اليت يطلقها أىل األىواء – أيا كانوا – ألهنم يريدكف هبا
فلذلك ال ٌ
شيئنا ال يريده أىل العلم الراسخوف!
الرد ,كليس فيما كافق
منهج
مستقيم يف التٌصحيح كالتٌاعيف ,كالقبوؿ ك ٌ
كأىل العلم ٢تم ه
ه
العقل أك خالةو ,كالنقل الصحيح ال خيالف العقل الصريح كما قرره أىل العلم.
كصياـ ست من شواؿ داخل يف صوـ التطوع الذم شرعو اهلل تعاذل ,فلم خيالف عقالن
صحيحا.
صرُينا ,كال نصا
ن
َِ
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وأما قولو ( :وسؤال الثقات عن األحكام بدليلها ):
ّ

فإف كاف قصده بالثقات :العلماء الراسخُت ,كالشيخ ابن باز كالشيخ األلبا,يٌ كالشيخ ابن
الشيخ كأمثا٢تم من أىل العلم؛ فإف العامة
الشيخ صاحل الةوزاف كالشيخ عبدالعزيز آؿ ٌ
عثيمُت ك ٌ
يعرفوف فتاكل ىؤالء العلماء الثقات يف استحباب صياـ ست من شواؿ ,كدل خيتلةوا يف ذلك,
كهلل اٟتمد.
العامة بذلك كهلل
كمن على شاكلتو فإ ٌف اهلل دل يكلٌف ٌ
كإف كاف يقصد بالثقات :نةسو ى
اٟتمد ,أل ٌف اهلل أمر بسؤاؿ أىل الذكر دكف اَتىم.
قال ابن القيم يف "مةتاح دار السعادة" (ُ (( :)َٓ/كأىل الذكر :ىم أىل العلم ٔتا أنزؿ

على األنبياء )) .انتهى.
التحرم كالتثبٌت لل ٌدين – كما يتومهو
كلذلك فإقحاـ ىذه العبارات ىنا ليس من باب ٌ
عودنا
األارار كمن ال يعرؼ حاؿ ىؤالء الكتٌاب – كإمنا ىو من باب التهويل كا١تغالطات اليت ٌ
عليها ىؤالء الكتٌاب.
وأما قولو ( :وىذا من غربة الدين الحقيقيّة التي نعيشها اليوم ,ويعيشها كل من
للعامة )
يسلك طريق التنوير ,وبيان ّ
الصحيح من الضعيف ّ

الناس من الدين ,أل ٌف
فهو يوىم بذلك أنو من الغرباء الذين يسعوف لتصحيح ما أفسد ي
و
عبادات ليست منو ,كصياـ ست من شواؿ.
الناس أدخلوا يف الدين
يغًت هبذه الدعاكل الةاراة ,كيعلم علم اليقُت أ ٌف ا٠تَت كل ا٠تَت
كأما العاقل اٟتصيف فال ٌ
يف اتباع السنٌة ,كسلف األمة ,كمن تبعهم من العلماء الراسخُت.
األمة
كمن تبعهم من سلف ٌ
كيعلم أ ٌف الغربة احملمودة ىي يف لزكـ ما عليو النيب كأصحابو ى
برد األحاديث الصحيحة ,كالبحث عن األقواؿ الشاذة ,ك٤تبة ا١تخالةة كالشهرة,
كأئمتها ,كليس ٌ
كاَت ذلك من الوسائل كا١تقاصد ا١تذمومة كالعياذ باهلل.
وأما تسميتو للطريق الذي يسلكو ىو وأمثالو بذ ذ ذ ( طريق التنوير ):

فيسموف ىذا الطريق :ضاللةن كفتنةن:
فهو من باب:
ٌ
السلف ٌ
يسموهنا بغَت اٝتها ,كأما ٌ
حق الااللة :أف
قاؿ حذيةة أليب مسعود األنصارم  -رضي اهلل عنهما  ( :-إ ٌف الااللة ٌ
ُِ
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التلوف يف الدين ,فإف دين اهلل كاحد).
كنت تينكر ,كتنكر ما ى
تىعرؼ ما ى
كنت تعرؼ ,كإياؾ ك ٌ
أخرجو الاللكائي (ُ ,)َٗ/كابن بطة يف اإلبانة الكربل (ُ ,)َُٗ/كاَتمها.
وقال عبد اهلل بن مسعود :كيف أنتم إذا لبستكم الةتنة؟! يربو فيها الصغَت ,كيهرـ فيها

الكبَت ,كيتخذىا الناس سنٌة ,فإف اي ٌَت منها شيء قيل :اي ٌَتت السنٌة!
قالوا :مىت يكوف ذلك يا أبا عبد الرٛتن؟
قاؿ ( :إذا كثيرت قيراؤكم ,كقلت أمناؤكم ,ككثيرت أمراؤكم ,كقلت فقهاؤكم ,كالتيمست
الدنيا بعمل اآلخرة ).
أخرجو ابن أيب شيبة يف ا١تصنف (ُٓ ,)ِْ/كالدارمي (ُٖٓ) ,كاٟتاكم يف ا١تستدرؾ
(ْ.)ُْٓ/
احملدثة – كإف ٝتاىا أصحاهبا:
كقد ح ٌذر الصحايب اٞتليل عبد اهلل بن مسعود من الطرؽ ى
بالتنوير  -كلو زعموا أهنم يدعوف إذل صريح القرآف كصحيح السنٌة!
يقول ابن مسعود رضي اهلل عنو ( :عليكم بالعلم قبل أف ييقبض ,كقباو :أف يذىب أىلو

 أك قاؿ :أصحابو – كقاؿ :عليكم بالعلم ,فإف أحدكم ال يدرم مىت يةتقر إليو ,أك يةتقر إذلما عنده ,كإنكم ستجدكف أقو ناما يزعموف أهنم يدعونكم إذل كتاب اهلل ,كقد نبذكه كراء
ظهورىم ,فعليكم بالعلم ,كإياكم كالتبدع ,كإياكم كالتنطع ,كإياكم كالتعمق! كعليكم بالعتيق).
أخرجو الاللكائي (ُ.)ٖٕ/

نال ما
وقال عبد اهلل بن مسعود ( :إنا نقتدم كال نبتدم ,كنتبع كال نبتدع ,كلن ٌ
٘تسكنا باألثر ) .أخرجو الاللكائي (ُ.)ٖٔ/
ٌ
بالسلف الصاحل كبالعلماء الراسخُت ال يسمى ( تبعية ) على سبيل الذـ
فاالقتداء ٌ
السلف.
كالتحقَت؛ كإمنا ييسمى :ن
٘تس نكا باألثر ,ك ن
لزكما ١تنهج ٌ
للسلف ,ك ٌ
اتباعا ٌ
للعامة:
وأما بيان الصحيح من الضعيف ّ

فهذا جهد عظيم لو أىلو كرجالو ,كىم العلماء الراسخوف من سلف األمة كخلةها,
الصحيح من
كخا٘تتهم ٤ت ٌدث العصر الشيخ األلبا,ي رٛتو اهلل ,كدل يألوا يج ن
هدا يف بياف ٌ
الاعيف ,كاحملةوظ من ا١تعلوؿ ,جزاىم اهلل خَتا.
كياعةوف ما دل تقبلو عقو٢تم,
كأما اٞتهاؿ كا١تتعا١توف فإهنم يصححوف ما تقبلو عقو٢تمٌ ,
ِِ
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نيل ا١تناؿ يف استحباب صياـ ست من شواؿ

حىت ضعةوا كثَتا من أحاديث الصحيحُت ا١تتةق على صحتها ٔتعايَتىم الةاسدة ,فوقعوا يف
الةتنة كالااللة ,كالعياذ باهلل.
وفي ختام المقال:

أنصح الكاتب  -كىمن يسَت سَته كُيذك حذكه  -أف يتقوا اهلل كيراقبوه ,كأف ُيذركا من
رد األحاديث الصحيحة بشبهاهتم الواىية ,كأف
الكالـ يف دين اهلل بغَت علم ,كمن اٞترأة على ٌ
يلزموا ارز كبار العلماء الراسخُت الذين شهد ٢تم القاصي كالدا,ي باإلمامة يف السنٌة كالدعوة
إليها.
الراسخُت ,كأف ال خيالةوىم يف طريقتهم
كلٍ ٍ
يسعهم أف يسلكوا سبيل ىؤالء العلماء ٌ
كمنهجهم ,فذلك خَته ٢تم ٦تا زيٌنو ٢تم الشيطاف بأ ٌف طريق العلماء الراسخُت ىو طريق التقليد
احملدث ىو طريق التنوير كالعقالنيٌة!!
كالتبعيٌة! كطريقهم ى
نةخ فارغه ,كدعاكل كاذبة ,يلبٌسها الشيطاف عليهم ,كىي فتنة عظيمة هتلك
فذلك كلو ه
القلب ,كتيذىب الدينٍ ,بٌ يوسوس ٢تم الشيطاف بأهنم من القالئل الغرباء الذين طوىب ٢تم
كحسن مآب!
كليحذركا كل اٟتذر أف يكونوا ٦تن قاؿ اهلل فيهم( :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨ ﮩ) [فاطر.]ٖ:
أسأؿ اهلل أف يعصمنا من الةنت ,كأف يثبتنا على دينو اٟتق حىت نلقاه اَت مبدلُت كال
مةتونُت ,كاٟتمد هلل رب العا١تُت.
كصلى اهلل كسلم على نبينا ٤تمد كعلى آلو كصحبو أٚتعُت.
وكتبو/

عبد اهلل بن صالح العنزي
ضحى يوم األحد1348/11/8 :ه
في مدينة الرياض
ِّ
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