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كتبه :
عبد القادر بن حممد بن عبد الرمحن اجلنيد
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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل عبده ورسوله حممد األمني ،وعىل آله وأصحابه والتابعني،
ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
أما بعد ،أهيا الفضالء  -سدكم اهلل وزادكم فقه ًا يف دينه : -
نص من العلامء أو أشار إىل ثبوت أو تقوية حديثَ (( :م ْن َصا َم
فهذا جزء حديثي صغري فيه ذكر من َّ
ان ُثم َأ ْتبَ َع ُه ِس ًّت ًا ِم ْن َش َّو ٍ
ال َف َذ َ
اك ِص َيا ُم الدَّ ْه ِر)).
َر َم َض َ َّ
وقد استللته من رشح يل عىل كتاب (املنتقى يف األحكام الرشعية من كالم خري الربية صىل اهلل عليه
وسلم) ملجد الدين أيب الربكات عبد السالم بن تيمية احلراين  -رمحه اهلل . -
ثم زدت فيه ما تيرس ،وأخرجته بني أيديكم لتنظروه فتزدادوا به طمأنينة ،وتشاركوا يف ترقيته بذكر املزيد
ممن وقفتم عىل ثبيته له وتصحيحه ،وأسأل اهلل تعاىل أن ينفع به الكاتب والقارئ والنارش ،إنه جواد كريم.
ثم أقول مستعين ًا باهلل العظيم:
هذا احلديث قد جاء عن مجع من الصحابة  -ريض اهلل عنهم  -ومنهم:
أبو أيوب األنصاري ،وثوبان موىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،وجابر بن عبد اهلل ،وشداد بن أوس،
وأبو هريرة.
وقال الشيخ عبد الرمحن بن قاسم العاصمي النجدي  -رمحه اهلل  -يف "حاشية الروض املربع"
(: )904/5
ورواه أمحد وأبو داود والرتمذي من ثالثة أوجه ،حتى قيل :إنه متواتر .اهـ
ودونكم أسامء من وقفت عليهم مع ذكر مواضعه وخم ْ َرجه:
 -1اإلمام مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري  -رمحه اهلل . -
فقد أخرجه يف "صحيحه" ( )1169من حديث أيب أيوب األنصاري  -ريض اهلل عنه . -
وقال العالئي  -رمحه اهلل  -يف كتابه "رفع اإلشكال عن حديث صيام ستة من شوال" ( ()020 /1
جمموع رسائل احلافظ العالئي أو الرسالة املفردة ص: )56-55:
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تصحيح مسلم  -رمحه اهلل  -للحديث مقدم عىل كل ما فيه مما يقتيض ضعفه ،التفاق األمة عىل
صحته.اهـ
 -2اإلمام حممد بن عيسى الرتمذي  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف "سننه" (: )954
حديث أيب أيوب حديث حسن صحيح .اهـ
وقال املباركفوري  -رمحه اهلل  -يف "حتفة األحوذي" (: )040/0
فإن قلت :كيف صحح الرتمذي حديث سعد بن سعيد املذكور مع ترصحيه ،فإنه قد تكلم فيه بعض أهل
احلديث من قبل حفظه؟.
قلت :الظاهر أن تصحيحه لتعدد الطرق ،وقد تقدم يف املقدمة أنه قد يصحح احلديث لتعدد طرقه ،عىل
أنه مل يتفرد به سعد بن سعيد ،بل تابعه صفوان بن سليم كام تقدم .اهـ
 -0اإلمام حممد بن إدريس بن مهران أبو حاتم الرازي  -رمحه اهلل . -
إذ قال ابنه عبد الرمحن  -رمحه اهلل  -يف كتابه "العلل" (: )959
وسئل أيب عن حديث رواه مروان ال ّط ِ
اطري عن حييى بن محزة عن حييى بن احلارث عن أيب األشعث
الصنعاين عن شداد بن أوس عن النبي صىل اهلل عليه وسلم(( :من صام رمضان وأتبعه بست ِمن
شوال)).
فسمعت أيب يقول :الناس يروون عن حييى بن احلارث عن أيب أسامء عن ثوبان عن النبي صىل اهلل عليه
وسلم.
قلت أليب :أهيام الصحيح؟ قال :مجيع ًا صحيحني .اهـ
وقال العالئي  -رمحه اهلل  -يف كتابه "رفع اإلشكال عن حديث صيام ستة من شوال" ( 029/1جمموع
رسائل العالئي) :
فهذا أبو حاتم الرازي أحد األئمة الكبار من أصحاب اجلرح والتعديل واملطلعني عىل صحيح األخبار
وسقيمها قد صحح احلديثني حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس .اهـ
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وقال أيض ًا (: )029/1
وكلهم خال حييى بن احلارث احتج هبم يف الصحيح ،وال مطعن يف احلديث ،وقد صححه أبو حاتم
الرازي كام سيأيت ،وأخرجه ابن حبان يف "صحيحه" .اهـ
وقال ابن رجب احلنبيل ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه "لطائف املعارف" (ص: )010
وصححه أبو حاتم الرازي .اهـ
 -9اإلمام عبيد اهلل بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي  -رمحه اهلل . -
إذ قال عبد الرمحن بن أيب حاتم  -رمحه اهلل  -يف كتابه "العلل" (: )995
وسئل أبو زرعة عن حديث :اختُلِف ِيف الرواية عىل بكر بن ُمرض :فرواه قتيبة بن سعيد عن بكر بن ُمرض
ُ
عن عمرو بن جابر عن جابر بن عبد اهلل موقوف ًا ،قال(( :من صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام من شوال
فذلك صيام الدهر)) رواه موقوف ًا.
ورواه حييى بن عبد اهلل بن ُبكري ويزيد بن ُموهب عن بكر بن ُمرض عن عمرو بن جابر عن جابر عن النبي
صىل اهلل عليه وسلم مرفوع ًا.
قال أبو زرعة :املرفوع صحيح.
قلت :رواه سعيد بن أيب أيوب وابن هليعة عن عمرو بن جابر عن النبي صىل اهلل عليه وسلم .اهـ
 -5اإلمام حممد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري  -رمحه اهلل . -
فقد أخرجه يف "صحيحه" ( )2115 ،2119من حديث أيب أيوب األنصاري ،ومن حديث ثوبان -
ريض اهلل عنهام . -
وقال األلباين  -رمحه اهلل  -يف كتابه "صحيح أيب داود"( 2102األم) عن حديث أيب أيوب األنصاري:
وصححه الرتمذي وابن خزيمة وابن القيم .اهـ
 -6يعقوب بن إسحاق اإلسفرائني املشهور بأيب عوانة  -رمحه اهلل . -
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فقد أخرجه يف "مستخرجه عىل صحيح مسلم" (  )2902 ،2901 ،2900 ،2644من حديث أيب
أيوب األنصاري ،ومن حديث أيب هريرة  -ريض اهلل عنهام . -
-9حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم البستي  -رمحه اهلل . -
فقد أخرجه يف "صحيحه" ( )0605 ،0609من حديث أيب أيوب األنصاري ،ومن حديث ثوبان -
ريض اهلل عنهام . -
وقال زيد بن هادي املدخيل  -سلمه اهلل  -يف كتابه "األفنان الندية رشح منظومة السبل السوية لفقه
السنن املروية" ( )200-202 /0عن حديث ثوبان:
وصححه ابن حبان .اهـ
 -8عبد الوهاب ابن منده  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف "السابع من فوائده" (ق/260 :ب /261-أ) نقالً عن حاشية كتاب"رفع اإلشكال عن صيام
ستة أيام من شوال" (ص 14بتحقيق :صالح َّ
الشالحي) :
صحيح من حديث سعد بن سعيد .اهـ
 -4أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر البيهقي  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتاب "معرفة السنن واآلثار" ( 005/9رقم: )2999 :
رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبة عن ابن املبارك ،وهذا حديث ثابت صحيح من حديث
أيب أيوب األنصاري ،ورويناه من حديث جابر وثوبان ،ومذهب الشافعي رمحه اهلل متابعة السنة إذا
ثبتت ،وقد ثبتت هذه السنة .اهـ
 -10احلسني بن مسعود البغوي  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتابه "رشح السنة" (: )010 /6
هذا حديث صحيح ،أخرجه مسلم عن حييى بن أيوب عن إسامعيل بن جعفر عن سعد بن سعيد بن
قيس .اهـ
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 -11أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل الشافعي املعروف بابن عساكر  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف "معجمه" (: )198
صحيح ،أخرجه مسلم ،وأخرجه النسائي عن خالد .اهـ
 -12أبو الربكات إسامعيل بن أيب سعد النيسابوري  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف "جزء فيه أربعون حديث ًا من الصحاح العوايل" (: )22
صحيح ،انفرد بإخراجه مسلم ،فرواه عن حييى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسامعيل بن جعفر عن
سعد بن سعيد ،فكأن شيخنا يرويه عن صاحب مسلم .اهـ
 -10أبو حممد عبد احلق اإلشبييل  -رمحه اهلل . -
إذ أورده يف كتابه "األحكام الرشعية الصغرى" ( )004/1من حديث أيب أيوب األنصاري  -ريض اهلل
عنه  -منسوب ًا إىل مسلم.
وقد قال يف املقدمة ( )91/1عن أحاديث كتابه هذا:
وختريهتا صحيحة اإلسناد ،معروفة عند النقاد ،قد نقلها األثبات ،وتداوهلا الثقات ،أخرجتها من كتب
األئمة ،وهداة األمة  ...اهـ
وقال ابن القطان الفايس  -رمحه اهلل  -يف كتابه "بيان الوهم واإلهيام" ( 098/5رقم: )2599 :
وقد صحح أبو حممد من روايته حديث(( :من صام رمضان وأتبعه ست ًا من شوال)) أورده من طريق
مسلم .اهـ
 -19عبد العظيم بن عبد القوي املنذري  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتابه "الرتغيب والرتهيب" (: )1512
رواه مسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه والطرباين وزاد(( :قال :قلت :بكل يوم عرشة؟
قال :نعم)) ورواته رواة الصحيح.
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ثم أخرجه من طريق آخر ( ،)1519وقال:
رواه البزار وأحد طرقه عنده صحيح .اهـ
 -15أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطبي األندليس املالكي  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتابه "بداية املجتهد" (: )299/1
ثبت .اهـ
 -16حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطبي املالكي أبو عبد اهلل  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف "تفسريه" ( - 202-201/2سورة البقرة عند آية الصيام) :
اخلامسة والعرشون :ويستحب له أن يصوم من شوال ستة أيام ،ملا رواه مسلم والرتمذي وأبو داود
والنسائي وابن ماجه عن أبى أيوب األنصاري قال :قال رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم (( : -من صام
رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان له كصيام الدهر)) هذا حديث صحيح من حديث سعد بن سعيد
األنصاري املدين ،وهو ممن مل خيرج له البخاري شيئ ًا ،وقد جاء بإسناد جيد مفرس ًا من حديث أبى أسامء
الرحبي عن ثوبان موىل النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -يقول(( :جعل اهلل احلسنة بعرش أمثاهلا ،فشهر
رمضان بعرشة أشهر ،وستة أيام بعد الفطر متام السنة)) رواه النسائي .اهـ
 -19مجال الدين أمحد بن حممد بن عبد اهلل الظاهري احلنفي  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف "مشيخة ابن البخاري"( )1900/1عقب حديث أيب أيوب األنصاري:
هذا حديث صحيح ،انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري ،فرواه يف الصوم من "صحيحه".اهـ
 -18حمب الدين الطربي  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتابه "غاية ِ
اإلحكام يف أحاديث األحكام" ( 999/9رقم )8021 :عقب حديث ثوبان:
أخرجه النسائي وإسناده حسن .اهـ
 -14أبو زكريا حييى بن رشف بن مري النووي الشافعي  -رمحه اهلل . -

7

إذ قال يف "رشح صحيح سلم" ( 009/8عند حديث رقم: )1169 :
السنة ال ترتك لرتك بعض الناس أو
ودليل الشافعي وموافقيه هذا احلديث الصحيح الرصيح ،وإذا ثبتت ُّ
أكثرهم أو كلهم هلا .اهـ
وقال يف كتابه "املجموع"(: )926/6
حديث أبى أيوب رواه مسلم ولفظه(( :من صام رمضان ثم أتبعه ست ًا من شوال كان كصيام الدهر))
ورواه أبو داود بإسناد صحيح بلفظه .اهـ
وقال أيض ًا (: )929/6
ودليلنا احلديث الصحيح السابق ،وال معارض له .اهـ
 -20صالح الدين خليل بن كيكلدي أبو سعيد العالئي الشافعي  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتابه "رفع اإلشكال عن حديث صيام ست من شوال" ( 002/1جمموع رسائل العالئي أو
الرسالة املفردةص: )61
فقد تبني  -وهلل احلمد  -أن حديث أيب أيوب يف صيام الستة أيام من شوال صحيح حمتج به ،ال مطعن
ألحد فيه .اهـ
وقال أيض ًا ( ،024/1أو يف الرسالة املفردة ص: )96
وباجلملة فاحلديث بحمد اهلل تعاىل قد صح من حديث أيب أيوب وثوبان وشداد بن أوس عن النبي صىل
اهلل عليه وسلم ،وحديث أيب هريرة من طريق ليث بن أيب سليم يصلح للمتابعات حلديثهم .اهـ
وقال أيض ًا (: )001/1
واحلديث قد صح أيض ًا من رواية ثوبان وشداد بن أوس .اهـ
 -21رشف الدين عبد املؤمن بن خلف الدمياطي الشافعي  -رمحه اهلل . -
إذ كتب رسالة يف تثبيت هذا احلديث وتقويتة وذكر طرقه وشواهده.
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وقد قال تقي الدين السبكي  -رمحه اهلل  -يف "إبراز احلكم من حديث رفع القلم" (ص  - 9نق ً
ال عن غري
مصدر) :
وقال شيخنا أبو حممد الدمياطي :سقوط اهلاء يف(( :ست من شوال))  ...وذكر ذلك يف "فضل إتباع
رمضان بست من شوال" ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها ،فرواه من نيف وستني طريق ًا ..اهـ
وقال احلافظ ابن حجر العسقالين  -رمحه اهلل  -يف كتابه "تلخيص احلبري" (219/2رقم: )402 :
حديث(( :من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنَم صام الدهر)) مسلم من حديث أيب أيوب،
ومجع الدمياطي طرقه.اهـ
وقال ابن األمري الصنعاين ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه "سبل السالم"(: )055-059 /9
السبكِي :إنه قد طعن يف هذا احلديث من ال فهم له مغرت ًا ب َقول الرتمذي إنه حسن،
واعلم أنه قال التقي ُّ
يريد يف رواية سعد بن سعيد األَنصاري َأخي حييى بن سعيد.
ثم قال ابن السبكي :وقد اعتنى شيخنا أبو حممد الدمياطي بجمع طرقه فأسنده عن بضعة وعرشين رجالً
رووه عن سعد بن سعيد ،وأكثرهم حفاظ ثقات ،منهم :السفيانان ،وتابع سعد ًا عىل روايته أخوه حييى
وعبد ربه وصفوان بن سليم وغريهم ،ورواه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ثوبان وأبو هريرة وجابر
وابن عباس والرباء بن عازب وعائشة .اهـ
 -22أبو عبد اهلل حممد بن مفلح املقديس احلنبيل  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتابه "الفروع"(: )109/0
ورواه أبو داود عن النفييل عن عبد العزيز  -هو الداروردي  -عن صفوان بن سليم وسعيد عن عمر،
فذكره ،وهو إسناد صحيح .اهـ
 -20حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتابه "هتذيب السنن" (62/9مع عون املعبود) :
فاحلديث صحيح .اهـ
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وقال يف كتابه "املنار املنيف يف الصحيح والضعيف" (ص : )21
ونظري هذا قوله يف احلديث الصحيح(( :من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنَم صام الدهر)) فإن
احلسنة بعرش أمثاهلا .اهـ
 -29ابن قطرلبك  -رمحه اهلل . -
فقد ثبته يف كتابه "حترير األقوال يف صوم الست من شوال" (ص .)98 ،96
ومما قاله يف ذلك:
وقد أغنى تصحيح مسلم وحتسني الرتمذي عن إبداء السند .اهـ
 -25العراقي الشافعي  -رمحه اهلل . -
إذ قال عبد الرؤوف املناوي ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه "فيض القدير"(: )161 /6
واعتنى العراقي بجمع طرقه فأسنده عن بضعة وعرشين رجالً ،رووه عن سعد بن سعيد أكثرهم حفاظ
أثبات .اهـ
وبنحوه يف "التنوير رشح اجلامع الصغري" ( 296/10رقم )8958 :للصنعاين.
 -26رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد الشافعي املرصي املعروف بابن امللقن  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتابه "البدر املنري"(: )952 /5
هذا احلديث صحيح حفيل جليل من حديث سعد بن سعيد األنصاري أخي حييى وعبد ربه ابني سعيد،
رواه عن عمر بن ثابت عن أيب َأيوب خالد بن زيد األنصاري مرفوع ًا  ..وقد روى هذا احلديث عن سعد
بن سعيد هذا تسعة وعرشون رج ً
ال أكثرهم ث َقات حفاظ أثبات ،وقد ذكرت كل ذلك عنهم موضح ًا يف
خترجيي ألحاديث "ا ُمل َه ّذب" مع اجلواب عمن طعن يف سعد بن سعيد ،وأنه مل ينفرد به وتوبع عليه،
وذكرت له ثامن شواهد .اهـ
 -29تقي الدين السبكي الشافعي  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف "إبراز احلكم من حديث رفع القلم" (ص  - 9نقالً عن غري مصدر) :
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وصح به احلديث يف ست من شوال .اهـ
وقال ابن األمري الصنعاين  -رمحه اهلل  -يف كتابه "سبل السالم" (: )055-059/0
السبكِي :إنه قد طعن يف هذا احلديث من ال فهم له مغرت ًا ب َقول الرتمذي إنه حسن،
واعلم أنه قال التقي ُّ
يريد يف رواية سعد بن سعيد األَنصاري َأخي حييى بن سعيد.
قلت :ووجه االغرتار َأن الرتمذي مل يصفه بالصحة بل باحلسن وكأنه نسخة ،والذي رأيناه يف "سنن
الرتمذي" بعد سياقه للحديث ما لفظه :قال أبو عيسى :حديث أيب أيوب حسن صحيح...
ثم قال ابن السبكي :وقد اعتنى شيخنا أبو حممد الدمياطي بجمع طرقه فأسنده عن بضعة وعرشين رجالً
رووه عن سعد بن سعيد ،وأكثرهم حفاظ ثقات  ،منهم :السفيانان ،وتابع سعد ًا عىل روايته أخوه حييى
بن عبد ربه وصفوان بن سليم وغريهم ،ورواه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ثوبان وأبو هريرة وجابر
وابن عباس والرباء بن عازب وعائشة .اهـ
 -28نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتابه يف "جممع الزوائد" ( )189/0عقب حديث أيب أيوب:
هو يف الصحيح خال قوله(( :لكل يوم عرش ،قال :نعم)) رواه الطرباين يف "الكبري" ورجاله رجال
الصحيح .اهـ
وقال عن حديث أيب هريرة (: )180/0
رواه البزار ،وله طرق رجال بعضها رجال الصحيح .اهـ
 -24أمحد بن أيب بكر بن إسامعيل البوصريي  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتابه "مصباح الزجاجة"(: )620
رواه النسائي يف "الكربى"  ..ورواه اإلمام أمحد يف "مسنده"  ..ورواه ابن حبان يف "صحيحه" ...وله
شاهد من حديث أيب أيوب رواه مسلم يف "صحيحه" وأصحاب السنن األربعة ،ورواه البزار يف
"مسنده" من حديث أيب هريرة مرفوع ًا .اهـ
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وقال السندي  -رمحه اهلل  -يف "رشح سنن ابن ماجه"(: )529/1
ويف "الزوائد" احلديث قد رواه ابن حبان يف "صحيحه" ،يريد فهو صحيح ،وقال :له شاهد .اهـ
وقال البوصريي  -رمحه اهلل  -أيض ًا يف كتابه "إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة" ( )2218عن
حديث جابر بن عبد اهلل:
رواه احلارث بن أيب أسامة وأمحد بن حنبل واحلاكم والبيهقي ومدار طرقهم عىل عمرو بن جابر
احلرضمي ،وهو ضعيف ،لكن املتن له شواهد من حديث أيب أيوب يف "صحيح مسلم" وأصحاب
"السنن" األربعة والطرباين ،ورواه النسائي ،وابن ماجه وابن حبان من حديث ثوبان ،والبزار والطرباين
يف "األوسط" من حديث أيب هريرة ،والطرباين يف "األوسط" من حديث ابن عمر .اهـ
 -00جالل الدين السيوطي  -رمحه اهلل . -
إذ رمز يف "اجلامع الصغري"( )8999لصحته.
 -01الصدر املناوي ـ رمحه اهلل ـ.
إذ قال عبد الرؤوف املناوي  -رمحه اهلل  -يف كتابه فيض القدير" (: )161/6
قال الصدر املناوي :وطعن فيه من ال علم عنده ،وغره قول الرتمذي حسن ،والكالم يف راويه وهو سعد
بن سعيد ،واعتنى العراقي بجمع طرقه ،فأسنده عن بضعة وعرشين رجالً رووه عن سعد بن سعيد
أكثرهم حفاظ أثبات .اهـ
 -02اجلزري  -رمحه اهلل . -
إذ قال عيل القاري  -رمحه اهلل  -يف كتابه "مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح" (:)595/9
قال الشيخ اجلزري :حديث أيب أيوب هذا ال يشك يف صحته ،وال يلتفت إىل كون الرتمذي جعله حسن ًا
ومل يصححه[ ،عىل ما يف بعض النسخ] وقوله يف سعد بن سعيد راوي [عن عمر بن ثابت ] وقد مجع
احلافظ أبو حممد عبد املؤمن بن خلف الدمياطي طرقه ،وأسنده عن قريب ثالثني رجالً ،رووه عن سعد
بن سعيد أكثرهم ثقات حفاظ ،وتابع سعد ًا يف روايته أخواه عبد ربه وحييى وصفوان بن سليم وغريهم،
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ورواه أيض ًا عن النبي صىل اهلل عليه وسلم :أبو هريرة وجابر وثوبان والرباء بن عازب وابن عباس
وعائشة ريض اهلل عنهم أمجعني .اهـ
تنبيه:
ما بني القوسني زيادة من "مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح" (.)102/9
 -00عيل بن سلطان القاري احلنفي  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتابه "مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح" (: )595/9
ألن صيام الدهر حك ًام بناء عىل أن احلسنة بعرش أمثاهلا ،كام بينه خرب النسائي بسند حسن(( :صيام شهر
رمضان بعرشة أشهر ،وصيام ستة أيام بشهرين ،فذلك صيام الدهر)) .اهـ
 -09ابن حجر اهليتمي الشافعي  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتابه "املنهج القويم رشح املقدمة احلرضمية" (ص : )018 ،260
وصوم ست من شوال ملن صام رمضان للخرب الصحيح(( :من صام رمضان ثم أتبعه ست ًا من شوال كان
كصيام الدهر)) .اهـ
 -05مريك  -رمحه اهلل . -
إذ قال عيل القاري  -رمحه اهلل  -يف كتابه "مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح" (: )596-595/9
قال مريك :وأما حديث أيب هريرة فرواه البزار والطرباين وإسنادمها حسن.
وقال املنذري :أحد طرقه عند البزار صحيح ،وأما حديث ثوبان فرواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة
يف "صحيحه" وابن حبان .اهـ
 -06احلسني بن حممد املغريب ـ رمحه اهلل ـ.
إذ قال يف كتابه "البدر التامم رشح بلوغ املرام" ( )109/5راد ًا عىل من كره صيام الست:
وجياب عنه :بأنه قد ثبت الدليل يف ذلك .اهـ
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 -09حممد بن إسامعيل األمري الصنعاين  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتابه "سبل السالم" (: )921 ، 059/0
واجلواب :أنه بعد ثبوت النص بذلك ال حكم هلذه التعليالت .اهـ
 -08حممد بن عيل الشوكاين  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتابه "نيل األوطار" ( )208/9عن القول بكراهة صوم ست من شوال:
وقد استدل بأحاديث الباب عىل استحباب صوم ستة أيام من شوال ،وإليه ذهب الشافعي وأمحد وداود
وغريهم وبه قالت العرتة ،وقال أبو حنيفة ومالك :يكره صومها ،واستدالً عىل ذلك بأنه ربام ظن
وجوهبا ،وهو باطل ال يليق بعاقل ،فض ً
ال عن عامل نصب مثله يف مقابلة السنة الصحيحة الرصحية ،وأيضا
يلزم مثل ذلك يف سائر أنواع الصوم املرغب فيها وال قائل به .اهـ
 -04شمس احلق العظيم آبادي  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتابه "عون املعبود" ( 62/0رقم: )2900 :
وقد استدل به وغريه من األحاديث املذكورة يف هذا الباب عىل استحباب صوم ستة أيام من شوال ،وإليه
ذهب الشافعي وأمحد وداود وغريهم.
وقال أبو حنيفة ومالك يكره صومها ،واستدل هلام عىل ذلك بأنه ربام ظن وجوهبا ،وهو باطل يف مقابلة
السنة الصحيحة الرصحية .اهـ
وبنحوه يف "حتفة األحوذي"( )008/0للمباركفوري  -رمحه اهلل . -
 -90احلسن بن أمحد الرباعي  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتابه "فتح الغفار اجلامع ألحكام سنة نبينا املختار" ( 405/2رقم )2809 :عقب حديث أيب
أيوب  -ريض اهلل عنه : -
رواه اجلامعة إال البخاري والنسائي ،وهو ألمحد من حديث جابر.
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وعن ثوبان عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه قال(( :من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان متام
احلسن َِة َف َله ع ْرش َأم َث َ ِ
اهلا })) رواه ابن ماجه..
ُ َ ُ ْ
اء بِ َْ َ
السنة { َم ْن َج َ
وله شاهد عند البزار من حديث أيب هريرة بطرق رجال بعضها رجال الصحيح ،وقال املنذري يف حديث
شهرا بعرشة أشهر ،وستة
ثوبان :أخرجه ابن ماجه والنسائي ولفظه(( :جعل اهلل احلسنة بعرشة أمثاهلاً ،
أيام بعد الفطر متام السنة)) وابن خزيمة يف "صحيحه"  ،ولفظه وهو رواية للنسائي قال(( :صيام شهر
رمضان بعرشة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة)) وابن حبان يف "صحيحه" ولفظه:
((من صام رمضان وستًّا من شوال فقد صام السنة)) .اهـ
 -91أبو اخلري نور احلسن بن حممد صديق بن حسن بن عيل القنوجي البخاري اهلندي  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتابه "فتح العالم لرشخ بلوغ املرام" ( 595/1رقم )644 :راد ًا عىل من كره صيام الست:
واجلواب :أنه بعد ثبوت النص ال حكم هبذه التعليالت .اهـ
 -92عبد الرمحن بن قاسم العاصمي النجدي  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتابه "حاشية الروض املربع" (: )904/5
مرفوعا:
ورواه أمحد وأبو داود والرتمذي من ثالثة أوجه حتى قيل :إنه متواتر ،وروى سعيد عن ثوبان
ً
((من صام رمضان ،شهر بعرشة ،وصام ستة أيام بعد الفطر ،وذلك سنة)) يعني :أن احلسنة بعرش أمثاهلا،
فذلك سنة كاملة ،كام جاء مفرس ًا يف رواية سندها حسن(( :صيام رمضان بعرشة أشهر ،وصيام ستة أيام
من شوال بشهرين ،فذلك صيام السنة)) أي مثل صيامها .اهـ
 -90حممد األمني الشنقيطي  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتابه "أضواء البيان"( - 560-562/9سورة حممد) :
وصيام الستة املذكورة ،وترغيب النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -فيه ثابت عنه ،قال مسلم بن احلجاج -
رمحه اهلل  -يف "صحيحه"  :حدثنا حييى بن أيوب ...
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واحلديث املذكور رواه أمحد وأصحاب "السنن" إال النسائي ،وصوم الستة املذكور رواه أيض ًا عن النبي
صىل اهلل عليه وسلم مجاعة من أصحابه ،منهم :ثوبان وجابر وابن عباس وأبو هريرة والرباء بن عازب كام
بينه صاحب "نيل األوطار" .
وعىل كل حال فاحلديث صحيح ويكفي يف ذلك إسناد مسلم املذكور ،وال عربة بكالم من تكلم يف سعد
بن سعيد لتوثيق بعض أهل العلم له واعتامد مسلم عليه يف صحيحه .اهـ
 -99حممد نارص الدين األلباين  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتابه "صحيح أيب داود"( 2102ـ األم) عن حديث أيب أيوب األنصاري:
إسناده صحيح عىل رشط مسلم ،وقد أخرجه يف "صحيحه" وصححه الرتمذي وابن خزيمة وابن
القيم.اهـ
وقال يف كتابه "إرواء الغليل"( )450بعد تصحيح حديث أيب أيوب األنصاري:
ويزداد احلديث قوة بشواهده ،وهي كثرية ،فمنها عن ثوبان موىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مرفوع ًا
به نحوه ... ،أخرجه ابن ماجه والدارمي والطحاوي وابن حبان والبيهقي وأمحد واخلطيب من طرق عن
حييى بن احلارث الذماري عن أبى أسامء الرحبي عنه ... ،وهكذا أخرجه ابن خزيمة يف "صحيحه" كام يف
"الرتغيب" وإسنادهم مجيعا صحيح .اهـ
 -95عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز  -رمحه اهلل . -
إذ قال كام يف "جمموع فتاويه" (: )040-084/15
وحديث أيب أيوب صحيح ،وله شواهد تقويه وتدل عىل معناه.اهـ
وقال كام يف "املفيد يف جمالس شهر رمضان من كالم اإلمام ابن باز" (ص: )192 :
صيام الست من شوال سنة ثابتة عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،ثبت عن رسول اهلل  -صىل اهلل عليه
وسلم  -أنه قال(( :من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)) خرجه اإلمام مسلم يف
"الصحيح" .اهـ
وبنحوه يف "جمموع فتاويه" (.)041-040/15
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 -96عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتابه "مرعاة املفاتيح"(: )101 /9
وأجيب بأنه ال معنى هلذا التعليل ،بعد ثبوت النص بذلك ،وورود السنة الصحيحة الرصحية فيه .اهـ
وقال أيض ًا (: )102/9
احلديث صحيح جد ًا .اهـ
 -99حممد بن صالح بن عثيمني  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف رشح "منظومة أصول الفقه وقواعده" (ص: )101 :
ومن ذلك أيض ًا :أي مما ورد فيه الفضل دون األمر :صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان ،فقد ثبت عن
النبي صىل اهلل عليه وسلم أن(( :من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر)) .اهـ
وقال يف كتابه "مصطلح احلديث" (ص: )8 :
فإن كانت العلة غري قادحة مل متنع من صحة احلديث أو حسنه.
مثاله :حديث أيب أيوب األنصاري ريض اهلل عنه أن النبي ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم قال(( :من صام رمضان
ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر)) فقد رواه مسلم من طريق سعد بن سعيد ،و ُأ َّ
عل احلديث به،
ألن اإلمام أمحد ضعفه ،وهذه العلة غري قادحة ،ألن بعض األئمة و ّثقه ،وألن له متابع ًا ،وإيراد مسلم له
يف "صحيحه" يدل عىل صحته عنده ،وأن العلة غري قادحة .اهـ
 -98زيد بن حممد بن هادي املدخيل  -سلمه اهلل . -
إذ قال يف كتابه "األفنان الندية رشح منظومة السبل السوية لفقه السنن املروية" (: )200-202/0
أخرجه مسلم وأبو داود والرتمذي وابن ماجه كلهم من حديث سعد بن سعيد عمر بن ثابت األنصاري
عن أيب أيوب ،وسعد بن سعيد هذا هو أخو حييى بن سعيد ضعيف لسوء حفظه ،لكن تابعه صفوان بن
سليم عند أيب داود والدارمي وإسناده قوي ،وكذا روي احلديث يف "املسند من حديث جابر بن عبد
اهلل.اهـ
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ثم ساق لفظه من حديث ثوبان وقال:
رواه ابن ماجه وإسناده صحيح ،وصححه ابن حبان .اهـ
 -94عبد املحسن بن محد العباد  -سلمه اهلل . -
إذ قال يف أثناء رشحه لــ"سنن أيب داود" :
وستة أيام من شوال صيامها ثابت عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم .اهـ
 -50حممد عيل آدم اإلتيويب  -سلمه اهلل . -
إذ قال يف كتابه "البحر املحيط الثجاج يف رشح صحيح مسلم بن احلجاج" ( 500/21رقم:)1169 :
قد تبني بام ذكر أن حديث الباب صحيح ال كالم فيه ،ألن سعد بن سعيد راويه عن عمر بن ثابت وإن
تكلم فيه بعضهم فقد قواه آخرون ،كام أسلفناه آنف ًا ،وأيض ًا مل ينفرد به ،بل تابعه مجع من الثقات ،كام
أسلفناه أيض ًا ،وأيض ًا له شواهد ،وهي األحاديث املذكورة ،وال سيام حديث ثوبان ،فإنه صحيح.
واحلاصل أن احلديث صحيح بال شك ،ولذا أخرجه اإلمام مسلم ـ رمحه اهلل ـ هنا يف "صحيحه" حمتج ًا
به ،فتبرص باإلنصاف.اهـ
 -51اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية.
إذ قالت يف "الفتاوى" (: )040/10
ثبت عن أيب أيوب  -ريض اهلل عنه  -أن رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -قال(( :من صام رمضان ثم
أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر)) رواه أمحد ومسلم وأبو داود والرتمذي ،فهذا حديث صحيح
يدل عىل أن صيام ستة أيام من شوال سنة .اهـ
ووقع عىل هذه الفتوى:
عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،وعبد الرزاق عفيفي ،وعبد اهلل بن غديان ،وعبد اهلل بن قعود.
وممن تكلم عىل هذا احلديث بام قد يشري إىل تقويته هؤالء:
أوالً :أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي  -رمحه اهلل . -
18

إذ قال يف كتابه "رشح مشكل اآلثار"(: )021
فكان هذا احلديث مما مل يكن بالقوي يف قلوبنا ملا سعد بن سعيد عليه يف الرواية عند أهل احلديث ،ومن
رغبتهم عنه ،حتى وجدناه قد أخذه عنه من قد ذكرنا أخذه إياه عنه من أهل اجلاللة يف الرواية والثبت
فيها ،فذكرنا حديثه لذلك .اهـ
ثاني ًا :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتابه "االستذكار"( )254-258/10بعد أن ساق حديث أيب أيوب مرفوع ًا وموقوف ًا:
قال أبو عمر :انفرد هبذا احلديث عمر بن ثابت األنصاري وهو من ثقات أهل املدينة.
قال أبو حاتم الرازي :عمر بن ثابت األنصاري سمع أبا أيوب األنصاري ،روى عنه الزهري وصفوان
بن سليم وصالح بن كيسان ومالك بن أنس وسعد وعبد ربه ابنا سعيد.
وحديث ثوبان يعضد حديث عمر بن ثابت هذا ،أخربنا حممد بن إبراهيم قال :حدثنا...
قال أبو عمر :مل يبلغ مالك ًا حدث أيب أيوب عىل أنه حديث مدين ،واإلحاطة بعلم اخلاصة ال سبيل
إليه.اهـ
ثالث ًا :عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن حممد أبو أمحد اجلرجاين  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتابه "الكامل يف الضعفاء" (: )052/0
حديث سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أيب أيوب(( :من صام رمضان)) فهو مشهور ،ومدار هذا
احلديث عليه ،قد حدث به عن حييى بن سعيد أخوه وشعبة والثوري وابن عيينة وغريهم من ثقات
الناس ...ولسعد بن سعيد أحاديث صاحلة تقرب من االستقامة ،وال أرى بأسا بمقدار ما يرويه .اهـ
رابع ًا :عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن اجلوزي أبو الفرج  -رمحه اهلل . -
إذ قال يف كتابه " التحقيق يف أحاديث اخلالف" (: )1180
مسألة :يستحب أن يتبع رمضان بست من شوال.
وقال أبو حنيفة ومالك :ال يستحب.
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أخربنا هبة اهلل بن حممد أنبأنا احلسن بن عيل أنبأنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد اهلل بن أمحد قال حدثني أيب
حدثنا أبو معاوية حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أيب أيوب األنصاري قال :قال رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم(( :من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر كله)) انفرد بإخراجه
مسلم.
قالوا :قد قال أمحد :سعد بن سعيد ضعيف احلديث ،وقال النسائي :ليس بالقوي.
قلنا :قد قال حييى بن معني :هو صالح ،وقد أخرج عنه مسلم .اهـ

ومجعه :عبد القادر بن حممد بن عبد الرمحن اجلنيد.
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