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الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على عبده ورسوله دمحم األمين، 

 .وصحبه الميامينوعلى آله 

 :ــينه د  ب اكم هللا وزادكم فقه  سد   ــ  الن بالء ضالءها الف  ا بعد، أي  أم  

ة أو  ن العلماء أو أشار إلىم   ن نص  كر م  ذ   فهذا جزء حديثي في ح  بوت ث  ص 

اٍل فَذَاَك )) : ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي أو تقوية  ْن َشو  تًّا  م  َمْن َصاَم َرَمَضاَن ث م  أَتْبَعَه  س 

يَام  الد ْهر    .((ص 

ن كالم نتقى في األحكام الشرعية م  الم  "ي على كتاب ن شرح ل  وقد استللته م  

 ــبن تيمية الحراني اين أبي البركات عبد السالم جد الد   م  ل  " رية ملسو هيلع هللا ىلصخير الب  

 . ــرحمه هللا 

تزدادوا به طمأنينة، وتشاركوا لر، وأخرجته بين أيديكم دت فيه ما تيس  ثم ز  

 .ن وقفتم على تثبيته له وتصحيحهته بذكر المزيد مم  في ترقي

باد، إن ه جواد  وأسأل هللا أْن ينفع به الكاتب، والقارئ، والناشر له بين الع 

 .كريم

 :العظيمالعَل ي باهلل  استعين  ثم أقول م  

ــ رضي هللا عنهم ن الصحابة ع م  عن جمْ الن بوي الص حيح هذا الحديث جاء 

بن عبد هللا،  ى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وجابراألنصاري، وثوبان مول  أيوب  يأبكــ 

 .وغيرهمس، وأبي هريرة، وْ اد بن أ  وشد  

في كتابه  ــرحمه هللا  ــعبد الرحمن بن قاسم العاصمي العالمة وقال 

 (:904/ 5) "عب  رْ وض الم  حاشية الر  "

ه إن  : حتى قيل ،ن ثالثة أوجهورواه أحمد وأبو داود والترمذي م  »

 اهـ.«متواتر

كما في  ــرحمه هللا  ــمي عل   وقال العالمة عبد الرحمن بن يحيى الم  

 (:قسم الفقه ــ222/ 81) "مجموع مؤلفاته"
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وي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة » عن  ــ،رضي هللا عنهم  ــقد ر 

 :موه  نهم، النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقفت على رواية عشرة م  

ة، م  ى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأبو هريرة حافظ األ  أبو أيوب األنصاري، وثوبان مول  

راء بن عازب، وابن عمر، وابن عباس، وغن ام والد وجابر بن عبد هللا، والب  

 اهـ.«المؤمنين عائشة م، وأم  عبد الرحمن بن غن ام، ورجل لم ي س  

 :عن هذا الحديث ،(قسم الفقه ــ228/ 81)أيض ا وقال 

 :فإن  أئمة الحديث»

نهم ته،  :م  ح بصح  ن صر  نهمم  ن عمل به وأفتى، واقتضى ذلك  :وم  م 

نهمتصحيحه له،  ن رواه ووثق رواته،  :وم  نهمم  ن بل غه ذلك ولم يأت  :وم  م 

عنه إنكار له، اللهم عبارة ل مالك ــ رضي هللا عنه ــ ي علم بتدبرها أن ها ال 

ة  تخالف ذلك، ن أهل العلم أن ه أنكر صح  ولم أر  في كتب الحديث عن أحد م 

الحديث، فضالً عن القول بأن ه ضعيف، إال أْن ي ترد د فيه بعضهم بالنظر إلى 

 اهـ.«طرقه

 :قلت

ن شريعته ــ سد دكم هللا ودونكم  ا م  ى ت علن وقفْ أسماء مَ ــ وزادكم علم 

زئه مورده ومصدرهكر مع ذ   ،تصحيحهم لهذا الحديث أو تقويتهم له ، وج 

 : نأمكَ  ولفظه إنْ  وصفحته ورقمه،

ــ رحمه هللا شيري النيسابوري سلم الق  اج بن م  سلم بن الحج  اإلمام م   ــ 8

 .ــ

 ــن حديث أبي أيوب األنصاري م   ،(6611) "صحيحه"أخرجه في  حيث

 .ــرضي هللا عنه 

ث وقال  حد   رفع اإلشكال عن "في كتابه  ــرحمه هللا  الشافعي ــالعالئي الم 

جموع رسائل الحافظ م"مع ــ  020/ 8" )ن شوالحديث صيام ستة م  

 (:"العالئي
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قتضي ا ي  م  م على كل ما فيه م  قد  للحديث م  ــ رحمه هللا ــ تصحيح مسلم »

 اهـ.«تهة على صح  م  ضعفه، التفاق األ  

 .رحمه هللا ــــ اإلمام دمحم بن عيسى الترمذي  ــ 2

 : ، عقبه(957" )ننهس  "قال في حيث 

 اهـ.«حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح»

ث وقال  حد   / 0) "حفة األحوذيت  "كتاب في ــ رحمه هللا ــ باركفوري الم  الم 

040:) 

ح الترمذي حديث سعد بن سعيد المذكور مع كيف صح   :قلت فإنْ »

  بل حفظه؟ن ق  الحديث م  ه قد تكلم فيه بعض أهل تصريحه، فإن  

ه قد مة أن  م في المقد   رق، وقد تقد  د الط  تعد  تصحيحه ل   الظاهر أن   :قلت 

د به سعد بن سعيد، بل تابعه تفر  ه لم ي  رقه، على أن  د ط  تعد  ح الحديث ل  صح  ي  

 اهـ.«مكما تقد   ،صفوان بن سليم

 .ــ رحمه هللا ــاإلمام دمحم بن إدريس بن مهران أبو حاتم الرازي  ــ 0

 "للالع  "في كتابه ــ رحمه هللا ــ عبد الرحمن الحافظ ه قال ابن   حيث

(459:) 

ي» عن  ،عن يحيى بن حمزة ،وسئل أبي عن حديث رواه مروان الط اطر 

عن  ،سوْ اد بن أ  عن شد  ، عن أبي األشعث الصنعاني ،يحيى بن الحارث

ن شوال ن صام رمضان وأتبعه بس  مَ )) : النبي ملسو هيلع هللا ىلص  .((ت م 

 ،عن أبي أسماء ،روون عن يحيى بن الحارثالناس ي   :ي يقولب  فسمعت أَ 

 .عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،عن ثوبان

 اهـ.«صحيحين اجميعً  :قالحيح؟ هما الص  أي   :يب  قلت ألَ 

ث وقال  حد   رفع اإلشكال عن "في كتابه ــ رحمه هللا ــ  الشافعي العالئيالم 

مجموع رسائل "ــ مع  024/ 8) "ن شوالت م  حديث صيام س  

 (:"العالئي
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ن أصحاب الجرح والتعديل فهذا أبو حاتم الرازي أحد األئمة الكبار م  »

 ،حديث ثوبان ،ح الحديثينعين على صحيح األخبار وسقيمها قد صح  طل   والم  

 اهـ.«سوْ اد بن أ  وحديث شد  

 (:029/ 8) اوقال أيض  

ن في حيح، وال مطع  هم في الص  ب   ج  هم خال يحيى بن الحارث احت  وكل  »

ان في ب  كما سيأتي، وأخرجه ابن ح   ،أبو حاتم الرازي :حهالحديث، وقد صح  

 اهـ.«"صحيحه"

لطائف "في كتابه ــ رحمه هللا ــ ابن رجب الحنبلي الحافظ وقال 

 (:080:ص) "المعارف

 اهـ.«أبو حاتم الرازي :حهوصح  »

 .ــ رحمه هللا ــرعة الرازي بيد هللا بن عبد الكريم أبو ز  اإلمام ع   ــ 9

في كتابه  ــرحمه هللا  ــعبد الرحمن بن أبي حاتم الحافظ قال  حيث

 (:445) "للالع  "

 : راخت ل ف ف ي الرواية على بكر بن م ض   :رعة عن حديثوس ئل أبو ز  »

عن جابر  ،عن عمرو بن جابر ،رعن بكر بن م ض   ،تيبة بن سعيدق   :فرواه

ن شوال ن صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام م  مَ )) : ، قالابن عبد هللا موقوفً 

 .ارواه موقوفً  ((فذلك صيام الدهر 

وه   :ورواه عن  ،رعن بكر بن م ض   ،بيحيى بن عبد هللا بن ب كير ويزيد بن م 

 .ا مرفوعً عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،جابرعن  ،عمرو بن جابر

 اهـ.«المرفوع صحيح :رعةقال أبو ز  

  .ــ رحمه هللا ــزيمة النيسابوري اإلمام دمحم بن إسحاق بن خ   ــ 5

ن حديث أبي أيوب م   ،(4665و  4661) "صحيحه"أخرجه في  حيث

 .ــرضي هللا عنهما  ــن حديث ثوبان األنصاري، وم  
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 2802) "صحيح أبي داود"في كتابه ــ رحمه هللا ــ األلباني  العالمة وقال

 :ــ رضي هللا عنه ــ عن حديث أبي أيوب األنصاري ،(ماأل  ــ 

 اهـ.«موابن القي    ،زيمةوابن خ   ،الترمذي :حهوصح  »

ــ رحمه يعقوب بن إسحاق اإلسفرائني المشهور بأبي عوانة الحافظ  ــ 6

 .هللا ــ

و  4922و  4177 ) "جه على صحيح مسلمستخر  م  "أخرجه في  حيث

ن حديث ن حديث أبي أيوب األنصاري، م   ،(4924و  4926 أبي وم 

 .ــرضي هللا عنهما  ــهريرة 

 .ــ رحمه هللا ــي ست  ان بن أحمد أبو حاتم الب  ب  دمحم بن ح  الحافظ  ــ 4

ن حديث أبي أيوب م  ، (6165و  6161) "صحيحه"أخرجه في حيث 

 .ــرضي هللا عنهما  ــن حديث ثوبان األنصاري، وم  

األفنان "في كتابه ــ رحمه هللا ــ زيد بن هادي المدخلي العالمة وقال 

-202/ 0) "نن المرويةوية لفقه الس  بل الس  دية شرح منظومة الس  الن  

 :ــ رضي هللا عنه ــ عن حديث ثوبان، (200

 اهـ.«انب  ابن ح   :حهوصح  »

 .ــرحمه هللا  ــه ندَ عبد الوهاب ابن مَ الحافظ  ــ 1

عن حاشية نقاًل ( أ/ 416بت/ 412:ق) "ن فوائدهالسابع م  "قال في  حيث 

: بتحقيقــ 67:ص) "ن شوالرفع اإلشكال عن صيام ست أيام م  "كتاب 

  (:صالح الش الحي

 اهـ.«ن حديث سعد بن سعيدصحيح م  »

الشافعي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي الحافظ  ــ 4

 .ــ رحمه هللا ــ

، (4911:رقمــ  625/ 9) "نن واآلثارمعرفة الس  "قال في كتاب حيث 

 :عقبه

 .ابن المبارك عن ،عن أبي بكر بن أبي شيبة "حيحالص  "رواه مسلم في »

 .ن حديث أبي أيوب األنصاريوهذا حديث ثابت صحيح م  
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متابعة ــ رحمه هللا ــ وثوبان، ومذهب الشافعي  ،ن حديث جابرم   :ورويناه

 اهـ.«نةنة إذا ثبتت، وقد ثبتت هذه الس  الس  

 .ــرحمه هللا الشافعي ــ لحسين بن مسعود البغوي إلمام اا ــ 80

 :، عقبه(666/ 1) "نةشرح الس  "قال في كتابه  حيث

عن إسماعيل بن  ،عن يحيى بن أيوب ،هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم»

 اهـ.«عن سعد بن سعيد بن قيس ،جعفر

بة هللا الشافعي المعروف أبو القاسم علي بن الحسن بن ه  الحافظ  ــ 88

 .ــرحمه هللا ــ بابن عساكر 

 (: 691) "عجمهم  "قال في  حيث

 اهـ.«صحيح، أخرجه مسلم، وأخرجه النسائي عن خالد»

رحمه هللا  ــأبو البركات إسماعيل بن أبي سعد النيسابوري حافظ ال ــ 82

 .ــ

 (:44) "حاح العوالين الص   م   اجزء فيه أربعون حديثً "قال في  حيث

صحيح، انفرد بإخراجه مسلم، فرواه عن يحيى بن أيوب وقتيبة وابن »

 .عن سعد بن سعيد ،عن إسماعيل بن جعفر ،حجر

 اهـ.«شيخنا يرويه عن صاحب مسلم فكأن  

ث ــ 80 حد    .ـرحمه هللا ـ المالكي ــأبو دمحم عبد الحق اإلشبيلي  الفقيه الم 

ن حديث م  ، (667/ 6) "األحكام الشرعية الصغرى"ده في كتابه أور  حيث 

 ."مسلمصحيح "إلى  امنسوبً  ــ رضي هللا عنه ــأبي أيوب األنصاري 

 :عن أحاديث كتابه هذا( 96/ 6)مة وقد قال في المقد   

وتخيرتها صحيحة اإلسناد، معروفة عند النقاد، قد نقلها األثبات، وتداولها »

 اهـ.«...ة م  ن كتب األئمة، وهداة األ  الثقات، أخرجتها م  
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ث وقال  حد   بيان "في كتابه ــ رحمه هللا ــ المالكي ابن القطان الفاسي الم 

 (:2594:قمــ ر 041/ 5) "م واإليهامهْ الوَ 

ن م   ان صام رمضان وأتبعه ست  مَ )) : ن روايته حديثدمحم م  ح أبو وقد صح  »

 اهـ.«ن طريق مسلمده م  أور   ،((شوال 

 .ــرحمه هللا  الشافعي ــنذري عبد العظيم بن عبد القوي الم  الحافظ  ــ 89

 (:6564) "الترغيب والترهيب"قال في كتابه حيث 

)) : رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني وزاد»

 اهـ.«حيحورواته رواة الص   ((نعم : بكل يوم عشرة؟ قال: قلت: قال

 :عقبه وقال ،(6561)ن طريق آخر ثم أخرجه م  

 اهـ.«رقه عنده صحيحوأحد ط   ،ارز  رواه الب  »

شد القرطبي دمحم بن أحمد بن ر  أبو الوليد دمحم بن أحمد بن الفقيه  ــ 85

 .ــرحمه هللا  ــ األندلسي المالكي

قتصد بداية المجتهد"قال في كتابه  حيث  (:419/ 6) "ونهاية الم 

 اهـ.«تثب  »

ح القرطبي المالكي أبو عبد دمحم بن أحمد بن أبي بكر بن فرَ الفقيه  ــ 86

 .ــرحمه هللا ــ هللا 

ن  464-466/ 4) "تفسيره"قال في  حيث سورة ــ عند آيات الصيام م 

 (:البقرة

ما رواه ن شوال ستة أيام، ل  يصوم م   ستحب له أنْ وي   :الخامسة والعشرون»

مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبى أيوب األنصاري 

ن شوال كان له ا م  ن صام رمضان ثم أتبعه ست  مَ )) : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال

 .((كصيام الدهر 
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ن لم ن حديث سعد بن سعيد األنصاري المدني، وهو مم  هذا حديث صحيح م  

 .اج له البخاري شيئً خر   ي  

ى عن ثوبان مول   ،ن حديث أبى أسماء الرحبيم   ارً وقد جاء بإسناد جيد مفس  

شهر رمضان بعشرة جعل هللا الحسنة بعشر أمثالها، ف)) : النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول

 اهـ.«رواه النسائي ((نة أشهر، وستة أيام بعد الفطر تمام الس  

 ــين أحمد بن دمحم بن عبد هللا الظاهري الحنفي جمال الد   الفقيه  ــ 84

 .ــرحمه هللا 

عقب حديث أبي أيوب ،(6922/ 6) "مشيخة ابن البخاري"قال في  حيث

 :ــ رضي هللا عنه ــ األنصاري

هذا حديث صحيح، انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري، فرواه في الصوم »

 اهـ".صحيحه"ن م  

حد  ث ــ 81  الشافعي ــين الطبري ب الد   ح  م  الفقيه أحمد بن عبد هللا  الم 

 .ــرحمه هللا 

حكام في أحاديث األحكام"قال في كتابه  حيث : قمــ ر 119/ 1) "غاية اإل 

 :رضي هللا عنه ــــ  عقب حديث ثوبان ،(1646

 اهـ.اهـ.«وإسناده حسن، أخرجه النسائي»

حد  ث ــ 84 رحمه  ــووي الشافعي الن  ف أبو زكريا يحيى بن شرَ الفقيه  الم 

 .ــهللا 

عند حديث ــ  621/ 1) "صحيح سلم"شرحه على كتاب قال في  حيث

 (:6611:رقم

وإذا ثبتت  حيح الصريح،هذا الحديث الص   :ودليل الشافعي وموافقيه»

 اهـ.«ترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لهاالس نة ال ت  

هذ ب المجموع"وقال في كتابه   (: 141/ 1) "شرح الم 
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ا ن صام رمضان ثم أتبعه ستًّ مَ )) : ولفظه ،حديث أبى أيوب رواه مسلم»

 .((ن شوال كان كصيام الدهر م  

 اهـ.بلفظه ،ورواه أبو داود بإسناد صحيح

 (:149/ 1) اأيضً وقال 

 اهـ.«الحديث الصحيح السابق، وال معارض له :ودليلنا»

ين أبو العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي شهاب الد    الفقيه ــ 20

 .ــ رحمه هللا ــالمشهور بالقرافي 

 (:667/ 4) "الفروق"قال  في كتابه  حيث

َمْن )) : ه قالملسو هيلع هللا ىلص أن  حيح عن رسول هللا د في الحديث الص  ه قد ور  اعلم أن  »

اٍل فََكأَن َما َصاَم الد ْهَر  ْن َشو  ٍ م  ت   اهـ.«((َصاَم َرَمَضاَن َوأَتْبَعَه  ب س 

ث  ــ 28 حد   ــ ين خليل بن كيكلدي أبو سعيد العالئي الشافعي صالح الد   الم 

 .رحمه هللا ــ

/ 6) "ن شوالرفع اإلشكال عن حديث صيام ست م  "قال في كتابه  حيث

 (: "مجموع رسائل العالئي" ــ مع 644

ن شوال حديث أبي أيوب في صيام الستة أيام م   أن   :ن وهلل الحمدفقد تبي  »

 اهـ.«ن ألحد فيهج به، ال مطع  حت  صحيح م  

 (:647/ 6) اوقال أيضً 

 ،وثوبان ،ن حديث أبي أيوبم   فالحديث بحمد هللا تعالى قد صح   :وبالجملة»

ن طريق ليث بن أبي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وحديث أبي هريرة م   ،سوْ اد بن أ  وشد  

 اهـ.«ليم يصلح للمتابعات لحديثهمس  

 (:666/ 6) اوقال أيضً 

 اهـ.«سوْ وشداد بن أ   ،ن رواية ثوبانم   اأيضً  والحديث  قد صح  »
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ث  ــ 22 حد   ــ ف الدمياطي الشافعي ين عبد المؤمن بن خلَ ف الد   شرَ الم 

 .رحمه هللا ــ

ستقل ة إذ كتب رسالة حيث  ن طع ن هذا الحديثتثبيت في م  د على م  ، والر 

ع ط رقه وشواهده ومتابعاته  .فيه، وجم 

إبراز "كتابه في  ــرحمه هللا  الشافعي ــبكي ين الس  تقي الد    الفقيه وقد قال

 (:05:ص" )ن حديث رفع القلمم م  كَ الح  

...  ((ن شوال ست م  )) : سقوط الهاء في :مياطيوقال شيخنا أبو دمحم الد   »

رق ع فيه ط  وجم  " ن شوالباع رمضان بست م  فضل إتْ "وذكر ذلك في 

ً الحديث الوارد فيها، فرواه م    اهـ.«...ن نيف وستين طريقا

في كتابه  ــرحمه هللا  الشافعي ــابن حجر العسقالني الحافظ وقال 

 (:402:قمــ ر 289/ 2) "تلخيص الحبير"

 ((ن شوال فكأنما صام الدهر ن صام رمضان وأتبعه بست م  مَ )) : حديث»

 اهـ.«رقهع الدمياطي ط  ن حديث أبي أيوب، وجم  مسلم م  

ث وقال  حد   بل س  "في كتابه ــ رحمه هللا ــ ابن األمير الصنعاني الفقيه الم 

 (:055-059/ 0) "السالم

يه قال التق  واعلم أن  » ن ال فهم له ه قد طعن في هذا الحديث م  إن   :ي الس بك 

، يريد في رواية سعد بن سعيد األنصاري "إنه حسن" :ول الترمذيا بقغترً م  

 .خي يحيى بن سعيدأ

فأسنده  ،رقهع ط  دمحم الدمياطي بجمْ  ى شيخنا أبووقد اعتن  :بكيثم قال ابن الس  

رووه عن سعد بن سعيد، وأكثرهم حفاظ ثقات،  ،عن بضعة وعشرين رجاًل 

وصفوان  ،هوعبد رب    ،أخوه يحيى :على روايته اوتابع سعدً ، السفيانان :نهمم  

وابن  ،وجابر ،وأبو هريرة ،وغيرهم، ورواه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثوبان ،بن سليم

 اهـ.«وعائشة ،راء بن عازبوالب   ،عباس

 .ــ رحمه هللا ــفلح المقدسي الحنبلي دمحم بن م   و عبد هللاأبالفقيه  ــ 20

 (: 629/ 6) "الفروع"قال في كتابه  حيث 
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عن  ــهو الداروردي  ــعن عبد العزيز  ،عن النفيلي ،ورواه أبو داود»

 اهـ.«وهو إسناد صحيح كره،عن عمر، فذ   ،صفوان بن سليم وسعيد

 .ــ رحمه هللا ــم الجوزية دمحم بن أبي بكر ابن قي   اإلمام  ــ 29

عون "كتاب ـ مع  14/ 1) "أبي داود ننس  تهذيب "حيث قال في كتابه 

 (: "المعبود

 اهـ.«فالحديث صحيح»

 (:46:ص) "حيح والضعيفالمنار المنيف في الص  "وقال في كتابه 

ن صام رمضان وأتبعه بست مَ )) : حيحونظير هذا قوله في الحديث الص  »

 اهـ.«فإن الحسنة بعشر أمثالها ((ما صام الدهر ن شوال فكأن  م  

ين الفقيه أبو الف   ــ 25  .ــرحمه هللا  ــ ل وبَغَا الحنفيطابن ق  داء َزين الد  

، 11:ص) "شوالن ت م  تحرير األقوال في صوم الس   "ته في كتابه فقد ثب  

 (.11:صو

 :هذا الكتابا قاله في ومم  

 اهـ.«وقد أغنى تصحيح مسلم وتحسين الترمذي عن إبداء السند»

ن ضع ف الحديث، وكر   د  في كتابه هذا على م  ن شوالور  ت م   .ه صيام الس  

حد  ث ــ 26  .ــ رحمه هللا ــالعراقي الشافعي الفقيه  الم 

حد  ثقال  حيث في كتابه ــ رحمه هللا ــ الشافعي الرؤوف المناوي عبد  الم 

 :، عن هذا الحديث(616/ 1) "فيض القدير"

، رووه رقه فأسنده عن بضعة وعشرين رجاًل واعتنى العراقي بجمع ط  »

 اهـ.عن سعد بن سعيد أكثرهم حفاظ أثبات

 :أيًضاوبنحوه 

البن  ،(1951:قمــ ر 491/ 62) "التنوير شرح الجامع الصغير"كتاب في 

 .األمير الصنعاني
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إبراهيم بن موسى بن دمحم اللخمي الغرناطي المالكي الفقيه  ــ 24

 .ــ رحمه هللا ــبالشاطبي معروف ال

 (:621-625/ 1) "الموافقات"قال في كتابه  حيث

تقدمة، مع ة الم  فقد كره مالك وأبو حنيفة صيام ست من شوال، وذلك للعل  »

 اهـ.«ها إلى رمضانالترغيب في صيامها ثابت صحيح، لئال ي عتقد ضم   أن  

ث  ــ 21 حد   ين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد سراج الد   الفقيه الم 

 .ــ رحمه هللا ــن لق   الشافعي المعروف بابن الم  

 (:954/ 5) "البدر المنير"قال في كتابه  حيث

بن سعيد األنصاري أخي  ن حديث سعدهذا الحديث صحيح حفيل جليل م  »

عن أبي أيوب خالد بن  ،ه ابني سعيد، رواه عن عمر بن ثابتيحيى وعبد رب   

 .... ازيد األنصاري مرفوعً 

 ،تسعة وعشرون رجاًل  :وى هذا الحديث عن سعد بن سعيد هذاوقد ر  

ا في تخريجي ت كل ذلك عنهم موضحً فاظ أثبات، وقد ذكرات ح  أكثرهم ثق

ذ ب"ألحاديث  ه  ه لم ن في سعد بن سعيد، وأن  ن طع  مع الجواب عم  ، "الم 

 اهـ.«وتوبع عليه، وذكرت له ثمان شواهد ،هنفرد ب  ي  

 .ــ رحمه هللا ــبكي الشافعي ين الس  ي الد   ق  تَ أبو الحسن الفقيه  ــ 24

 (:14:ص) "ن حديث رفع القلمم م  ك  إبراز الح  "كتابه قال في  حيث

 اهـ.«ن شوالالحديث في ست م   هب   وصح  »

حد  ثوقال  بل س  "في كتابه  ــ رحمه هللا ــابن األمير الصنعاني الفقيه  الم 

 (:655-651/ 6) "السالم

يق  ه قال الت  واعلم  أن  » ن ال فهم له ه قد طعن في هذا الحديث م  إن   :ي الس بك 

يريد في رواية سعد بن سعيد األنصاري  ،"ه حسنإن  " :ول الترمذيبق اغتر  م  

 .خي يحيى بن سعيدأ
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وكأنه  ،سنحة بل بالح  صفه بالص   الترمذي لم ي   ن  ه االغترار أووجْ : قلت

قال ": بعد سياقه للحديث ما لفظه" نن الترمذيس  "سخة، والذي رأيناه في ن  

 "....حديث أبي أيوب حسن صحيح: أبو عيسى

 ،رقهع ط  اعتنى شيخنا أبو دمحم الدمياطي بجمْ وقد " :بكيثم قال ابن الس  

فاظ رووه عن سعد بن سعيد، وأكثرهم ح   ،عشرين رجاًل فأسنده عن بضعة و

 ،هأخوه يحيى بن عبد رب    :على روايته االسفيانان، وتابع سعدً : نهم، م  ثقات

 ،وأبو هريرة ،وغيرهم، ورواه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثوبان ،وصفوان بن سليم

 اهـ.«وعائشة ،راء بن عازبوالب   ،وابن عباس ،وجابر

ث  ــ 00 حد   ــ رحمه هللا  الشافعي ين علي بن أبي بكر الهيثمينور الد   الم 

 .ــ

ــ  عقب حديث أبي أيوب( 611/ 6) "ع الزوائدم  مجْ "قال في كتابه في  حيث

 :رضي هللا عنه ــ

رواه الطبراني ، ((نعم  :لكل يوم عشر، قال)) : حيح خال قولههو في الص  »

 اهـ.«حيحورجاله رجال الص  " الكبير"في 

 :ــ رضي هللا عنه ــ عن حديث أبي هريرة ،(616/ 6) أيًضا وقال

 اهـ.«حيحرق رجال بعضها رجال الص  ار، وله ط  ز  رواه الب  »

ث  ــ 08 حد   رحمه  ــأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الشافعي الم 

 .ــهللا 

 (:146) "في زوائد ابن ماجه مصباح الزجاجة"قال في كتابه  حيث

 ،." ..مسنده"ورواه اإلمام أحمد في  ،." ..الكبرى"رواه النسائي في »

ن حديث أبي أيوب رواه وله شاهد م  ، "...صحيحه"ان في ب  ورواه ابن ح  

ار في ز  ، ورواه الب  "نن األربعةالس  "وأصحاب  ،"صحيحه"مسلم في 

 اهـ.«ان حديث أبي هريرة مرفوعً م  " مسنده"

نن ابن س  " ه على كتابشرحــ رحمه هللا ــ في ندي الس   الفقيه وقال 

 (:529/ 8) "ماجه
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فهو  :يريد، "صحيحه"ان في ب  الحديث قد رواه ابن ح   :"الزوائد"وفي »

 اهـ.«له شاهد: صحيح، وقال

في كتابه ــ رحمه هللا  ــ الشافعي صيريالبوالفقيه أبو العباس وقال 

عن حديث ( 2281)  "يرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةإتحاف الخ  "

 :ــ رضي هللا عنه ــجابر 

ومدار ، والبيهقي ،والحاكم ،وأحمد بن حنبل ،رواه الحارث بن أبي أسامة»

تن له شواهد رقهم على عمرو بن جابر الحضرمي، وهو ضعيف، لكن الم  ط  

 ،"األربعة ننالس  "وأصحاب  ،"مسلمصحيح "ن حديث أبي أيوب في م  

ن حديث ثوبان، م   ،انب  وابن ح   ،والطبراني، ورواه النسائي، وابن ماجه

ن حديث أبي هريرة، والطبراني في م   ،"األوسط"والطبراني في  ،ارز  والب  

 اهـ.«ن حديث ابن عمرم   ،"األوسط"

حد  ث ــ 02  .هللا ــــ رحمه  الشافعي ين السيوطيجالل الد    الم 

( 1999) "في أحاديث البشير النذير الجامع الصغير"كتاب مز في ر   حيث

 .ة هذا الحديثصح  ل  

حد  ث ــ 00 ــ رحمه هللا الشافعي ناوي الصدر الم  أبو المعالي المشهور ب الم 

 .ــ

في كتابه ــ رحمه هللا ــ الشافعي ناوي عبد الرؤوف الم  الفقيه قال  حيث

 :، عند هذا الحديث(868 /6) "فيض القدير

ه قول الترمذي ن ال علم عنده، وغر  وطعن فيه م   :ناويقال الصدر الم  »

قه، حسن، والكالم في راويه وهو سعد بن سعيد، واعتنى العراقي بجمع طر

فاظ رووه عن سعد بن سعيد أكثرهم ح   فأسنده عن بضعة وعشرين رجاًل 

 اهـ.«أثبات

الفن ائي  اريليبَ ري الم  ب   عَ بن عبد العزيز الم   ين أحمدين الد   زَ الفقيه  ــ 09

 .ــ رحمه هللا ــالهندي  الشافعي
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 "ينة العين بمهمات الد   ر  فتح المعين بشرح ق  "كتابه قال في  حيث

 (:412:ص)

صومها مع صوم  أن  : حيحر الص  ما في الخب  ل   ،ن شوالوصوم ستة أيام م  »

 اهـ.«رمضان كصيام الدهر

 .ــ رحمه هللا ــالجزري الفقيه  ــ 05

مرقاة "في كتابه  ــ رحمه هللا ــالحنفي علي القاري الفقيه قال  حيث

 (:595/ 9) "المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

، وقد جمع ... تهشك في صح  حديث أبي أيوب هذا ال ي  : قال الشيخ الجزري»

وأسنده عن قريب  رقه،الحافظ أبو دمحم عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ط  

في  افاظ، وتابع سعدً ، رووه عن سعد بن سعيد أكثرهم ثقات ح  ثالثين رجاًل 

 اوغيرهم، ورواه أيضً  ،وصفوان بن سليم ،ه ويحيىعبد رب    :روايته أخواه

 ،وابن عباس ،راء بن عازبوالب   ،وثوبان ،وجابر ،أبو هريرة: عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 اهـ.«ــ عنهم أجمعينرضي هللا ــ وعائشة 

ــ رحمه هللا  ين دمحم بن أبي العباس الرملي الشافعيشمس الد   الفقيه  ــ 06

 .ــ

 (:421/ 6) "حتاج إلى شرح المنهاجنهاية الم  "كتابه قال في  حيث

اٍل َكاَن  )): ن قوله ملسو هيلع هللا ىلصم   ما صح  ل  » ْن َشو  تًّا م  َمْن َصاَم َرَمَضاَن ث م  أَتْبَعَه  س 

يَام  الد ْهر   ت ة  أَي اٍم )) : ، وقوله((َكص  يَام  س  ٍر َوص  يَام  َرَمَضاَن ب عََشَرة  أَْشه  ص 

يَام  الس نَة    اهـ.«((ب َشْهَرْين  فَذَل َك ص 

 .رحمه هللا ــــ علي بن سلطان القاري الحنفي الفقيه  ــ 04

 (:515/ 1) "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"قال في كتابه  حيث

ر نه خب  الحسنة بعشر أمثالها، كما بي   بناء على أن   اصيام الدهر حكمً  ألن  »

صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام )) : النسائي بسند حسن

 اهـ.((بشهرين، فذلك صيام الدهر 
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ــ يتمي الشافعي بن حجر الهَ الفقيه أبو العباس أحمد بن دمحم بن علي  ــ 01

 .رحمه هللا ــ

أو  416:ص) "المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية"قال في كتابه  حيث

 (:661:وص

ن صام مَ )) : حيحر الص  من صام رمضان للخب  ن شوال ل  وصوم ست م  »

 اهـ.«((ن شوال كان كصيام الدهر م   ارمضان ثم أتبعه ستًّ 

حد  ث ــ 04 ين دمحم الشيرازي الهروي الحنفي المشهور ب الم  ك يرَ م  نسيم الد  

 .ــ رحمه هللا ــشاه 

مرقاة "في كتابه  ــ رحمه هللا ــالحنفي علي القاري الفقيه قال  حيث

 (:596-595/ 9) "المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

وإسنادهما  ،والطبراني ،ارز  فرواه الب   ،ا حديث أبي هريرةوأم   :كيرَ قال م  »

 اهـ.«حسن

 .ــ رحمه هللا ــالحسين بن دمحم المغربي الفقيه  ــ 90

على  اراد  ( 621/  5) "البدر التمام شرح بلوغ المرام"قال في كتابه  حيث

ن شوال ته صيام الس   ر  ن ك  م    :م 

 اهـ.«ذلكه قد ثبت الدليل في بأن   :جاب عنهوي  »

حد  ث ــ 98  .ــ رحمه هللا ــ دمحم بن إسماعيل األمير الصنعانيالفقيه  الم 

، عند مسألة (146:و صــ أ  651/ 6) "بل السالمس  "قال في كتابه  حيث

 :صيام ست شوال

 اهـ.«كم لهذه التعليالتص بذلك ال ح  ه بعد ثبوت الن  أن   :والجواب»

حد  ث ــ 92  .ــ رحمه هللا ــ بن علي الشوكاني الفقيه دمحم الم 

عن القول بكراهة صوم  ،(461/ 1) "نيل األوطار"قال في كتابه  حيث

 :ست شوال
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ن شوال، وإليه دل بأحاديث الباب على استحباب صوم ستة أيام م  وقد است  »

ترة، وقال أبو حنيفة وبه قالت الع   ،وغيرهم ،وداود ،وأحمد ،ذهب الشافعي

ا، وهو باطل ن وجوبهظ  ما ب  ه ر  على ذلك بأن   صومها، واستدال  كره يً : ومالك

حيحة نة الص  ثله في مقابلة الس  ب م  ص   عن عالم ن   ال يليق بعاقل، فضاًل 

وال  ،ب فيهارغ  ثل ذلك في سائر أنواع الصوم الم  لزم م  ا ي  الصريحة، وأيض  

 اهـ.«قائل به

حد  ث ــ 90  .رحمه هللا ــــ شمس الحق العظيم آبادي  الم 

 (:4162:قمــ ر 14/  6) "عون المعبود"قال في كتابه  حيث

ن األحاديث المذكورة في هذا الباب على استحباب دل به وغيره م  وقد است  »

 .وغيرهم ،وداود ،وأحمد ،ن شوال، وإليه ذهب الشافعيصوم ستة أيام م  

ن ما ظ  ب  ه ر  بأن  دل لهما على ذلك كره صومها، واست  ي   :وقال أبو حنيفة ومالك

 اهـ.«حيحة الصريحةنة الص  وجوبها، وهو باطل في مقابلة الس  

حد  ث ــ 99  .ــرحمه هللا  ــالصنعاني باعي الحسن بن أحمد الر   الم 

 725/ 4) "نا المختارة نبي   ن  فتح الغفار الجامع ألحكام س  "قال في كتابه  حيث

 :هللا عنه ــــ رضي عقب حديث أبي أيوب  ،(4129: رقم

 .ن حديث جابررواه الجماعة إال البخاري والنسائي، وهو ألحمد م  »

ن صام رمضان وستة أيام بعد مَ )) : ه قالوعن ثوبان عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن  

رواه ابن  (( {َمْن َجاَء ب اْلَحَسنَة  فَلَه  َعْشر  أَْمثَال َها }  الفطر كان تمام السنة

رق رجال بعضها ن حديث أبي هريرة بط  ار م  ز  وله شاهد عند الب  ، ...ماجه

أخرجه ابن ماجه والنسائي : نذري في حديث ثوبانحيح، وقال الم  رجال الص  

ا بعشرة أشهر، وستة أيام )) : ولفظه جعل هللا الحسنة بعشرة أمثالها، شهر 

رواية  وهو ــ، ولفظه "صحيحه"وابن خزيمة في ، ((بعد الفطر تمام السنة 

صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام )) : قال ــللنسائي 

من )) : ولفظه" صحيحه"ان في ب  وابن ح   ((بشهرين فذلك صيام السنة 

 اهـ.«((صام رمضان وستًّا من شوال فقد صام السنة 



19 
 

حد  ث ــ 95 بن علي  أبو الخير نور الحسن بن دمحم صديق بن حسن الم 

 .ــرحمه هللا  ــالبخاري الهندي  وجين  الق  

: رقمــ  595/ 6) "فتح العالم لشرح بلوغ المرام"قال في كتابه  حيث

 :شوال سته صيام ر  ن ك  على م   اراد  ( 177

 اهـ.«كم بهذه التعليالته بعد ثبوت النص ال ح  أن   :والجواب»

رحمه هللا ــ  الحنبلي بن قاسم العاصمي النجدياعبد الرحمن الفقيه  ــ 96 

 .ــ

 (:127/ 5) "عرب  وض الم  حاشية الر  "قال في كتابه  حيث

ه إن  ": ن ثالثة أوجه حتى قيلمْ  ،والترمذي ،وأبو داود ،ورواه أحمد»

ن صام رمضان، شهر مَ )) : وى سعيد عن ثوبان مرفوًعا، ور  "متواتر

الحسنة بعشر  أن   :يعني ((ة نَ بعشرة، وصام ستة أيام بعد الفطر، وذلك سَ 

صيام )) : في رواية سندها حسن ارً فس  ة كاملة، كما جاء م  ن أمثالها، فذلك س  

رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام من شوال بشهرين، فذلك صيام 

 اهـ.«ثل صيامهام   :أي ((السنة 

ر  ــ 94 فس    .ــ رحمه هللا ــدمحم األمين الشنقيطي الفقيه الم 

سورة عند تفسير ـ  516-514/ 9) "أضواء البيان"قال في كتابه  حيث

 (:"دمحم"

تة المذكورة، وترغيب النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيه ثابت عنه، قال مسلم بن وصيام الس   »

والحديث ، ...حدثنا يحيى بن أيوب ": صحيحه"في  ــ رحمه هللا ــاج الحج  

تة المذكور إال النسائي، وصوم الس    "ننالس  "وأصحاب  ،المذكور رواه أحمد

وابن  ،وجابر ،ثوبان :نهمم  ن أصحابه، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص جماعة م   ارواه أيضً 

 ".نيل األوطار"نه صاحب كما بي   ،راء بن عازبوالب   ،وأبو هريرة ،عباس

وال ، كفي في ذلك إسناد مسلم المذكوروي   ،وعلى كل حال فالحديث صحيح

واعتماد  ،ن تكلم في سعد بن سعيد لتوثيق بعض أهل العلم لهالم م  عبرة بك

 اهـ.«"صحيحه"مسلم عليه في 
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حد  ث ــ 91  .ــ رحمه هللا ــدمحم ناصر الدين األلباني الفقيه  الم 

عن حديث أبي أيوب ( ماأل   ــ4624) "صحيح أبي داود"قال في كتابه  حيث

 :ــ رضي هللا عنه ــ األنصاري

 :حهوصح   ،"صحيحه "إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في »

 اهـ.«موابن القي    ،وابن خزيمة ،الترمذي

بعد تصحيح حديث أبي أيوب ( 752) "إرواء الغليل"في كتابه أيًضا وقال 

 :ــ رضي هللا عنه ــ األنصاري

عن ثوبان مولى رسول  :فمنهاويزداد الحديث قوة بشواهده، وهي كثيرة، »

أخرجه ابن ماجه والدارمي والطحاوي وابن ... نحوه،  ،به ا مرفوعً هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ،رق عن يحيى بن الحارث الذمارين ط  ان والبيهقي وأحمد والخطيب م  ب  ح  

" صحيحه"وهكذا أخرجه ابن خزيمة في  ،...عنه،  ،عن أبى أسماء الرحبي

 اهـ.«وإسنادهم جميعا صحيح ،"الترغيب"كما في 

حد  ث ــ 94  .ــ رحمه هللا ــبن باز اعبد العزيز بن عبد هللا الفقيه  الم 

 (: 672-617/ 65) "مجموع فتاويه"قال كما في  حيث

 اهـ.«وحديث أبي أيوب صحيح، وله شواهد تقويه وتدل على معناه»

ن كالم اإلمام المفيد في مجالس شهر رمضان م  "كتاب كما في أيًضا وقال 

 (:614:ص) "ابن باز

ن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ة ثابتة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ثبت عن  ن شوال س  صيام الست م  »

 ((ن شوال كان كصيام الدهر م   استًّ ن صام رمضان ثم اتبعه مَ )) : ه قالن  أ

 اهـ".الصحيح"جه اإلمام مسلم في خر  

 (.676و  672/ 65) "مجموع فتاويه"في أيًضا وبنحوه 

حد  ث ــ 50  .ــ رحمه هللا ــمي عل   عبد الرحمن بن يحيى الم  الفقيه  الم 

، عن صيام (قسم الفقه ــ446/ 61) "مجموع مؤلفاته"قال كما في  حيث

 :ست شوال
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 ن صحة الحديث،بطله ما ستعلمه م  في  " صيامها بدعة إن  : "ا قولهأم   :فأقول»

 اهـ.«وعمل بعض الصحابة والتابعين به

 :، عن حديث صوم ست شوال(446/ 61) اوقال أيضً 

 ،ن عمل به وأفتىم   :نهموم  ته، ح بصح  ن صر  م   :نهمم   ،أئمة الحديث فإن  »

غه ن بل  م   :نهموم  ن رواه ووثق رواته، م   :نهموم  واقتضى ذلك تصحيحه له، 

ي علم  ــ رضي هللا عنه ــمالك اللهم عبارة ل   إنكار له، ذلك ولم يأت عنه

ن أهل العلم في كتب الحديث عن أحد م   ها ال تخالف ذلك، ولم أر  بتدبرها أن  

د فيه ترد  ي   ، إال أنْ ه ضعيفة الحديث، فضالً عن القول بأن  ه أنكر صح  أن  

 اهـ.«بعضهم بالنظر إلى طرقه

 (:61/416) اوقال أيضً 

م به اإلمام مسلم بن كما حك   ،م ثبوت صحة الحديثا تقد  يتلخص مم  »

 اهـ.«وغيرهما ،والترمذي، اجالحج  

 (:411/ 61) ــ رضي هللا عنه ــعن حديث ثوبانأيًضا وقال 

ته وغيرهما، وصح   ،انب  وابن ح   ،ابن خزيمة :حهصح   ،حديث ثوبان»

 اهـ.«واضحة جلية، وهلل الحمد

 (:454/ 61) ــ رضي هللا عنه ــعن حديث أبي هريرة أيًضا وقال 

نزل عن حيح، فال ي  رتق إلى درجة الص  لم ي   فحديث أبي هريرة هذا، إنْ »

 اهـ.«درجة الحسن

حد  ث ــ 58 ــ رحمه هللا بيد هللا بن دمحم عبد السالم المباركفوري ع  الفيه  الم 

 .ــ

 (:666/ 9) "مرعاة المفاتيح"قال في كتابه  حيث

نة ه ال معنى لهذا التعليل، بعد ثبوت النص بذلك، وورود الس  بأن   :جيبوأ  »

 اهـ.«الصحيحة الصريحة فيه

 (:664/ 9) اوقال أيضً 
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 اهـ.«االحديث صحيح جد  »

ر دمحم ــ 52 فس    .ــ رحمه هللا ــبن صالح الع ثيمين  الفقيه الم 

 (:626:ص) "منظومة أصول الفقه وقواعده"قال في شرح  حيث

ن صيام ستة أيام م  : ا ورد فيه الفضل دون األمرمم   :أي: ان ذلك أيضً وم  »

من صام رمضان ثم أتبعه )) : ت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن  شوال بعد رمضان، فقد ثب  

 اهـ.«((بست من شوال كان كصيام الدهر 

 (:1:ص) "مصطلح الحديث"في كتابه أيًضا وقال 

 .سنهة الحديث أو ح  ن صح  لة غير قادحة لم تمنع م  كانت الع   فإنْ »

)) :  قالالنبي ملسو هيلع هللا ىلص أن   ــ رضي هللا عنه ــحديث أبي أيوب األنصاري  :مثاله

 .((ن شوال كان كصيام الدهر ن صام رمضان ثم أتبعه ستًّا م  مَ 

اإلمام أحمد  ل  الحديث به، ألن  ن طريق سعد بن سعيد، وأ ع  فقد رواه مسلم م  

، اله متابعً  قه، وألن  بعض األئمة وث ألن   ،لة غير قادحةوهذه الع   فه،ضع  

لة غير الع   ته عنده، وأن  يدل على صح  " صحيحه"وإيراد مسلم له في 

 اهـ.«قادحة

 .ــ رحمه هللا ــزيد بن دمحم بن هادي المدخلي الفقيه  ــ 50

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

 (:426-424/ 6) "المروية

ن حديث سعد بن كلهم م   ،وابن ماجه ،والترمذي ،وأبو داود، أخرجه مسلم»

عن أبي أيوب، وسعد بن سعيد هذا هو أخو  ،سعيد عمر بن ثابت األنصاري

بعه صفوان بن سليم عند أبي يحيى بن سعيد ضعيف لسوء حفظه، لكن تا

ن حديث م   "المسند"وي الحديث في قوي، وكذا ر  وإسناده  ،والدارمي، داود

 اهـ.«جابر بن عبد هللا

 :عقبه وقال ــ رضي هللا عنه ــ ن حديث ثوبانثم ساق لفظه م  

 اهـ.«انب  ابن ح  : حهرواه ابن ماجه، وإسناده صحيح، وصح  »
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حد  ث ــ 59  .ــسلمه هللا  ــاد عبد المحسن بن حمد العب  الفقيه  الم 

 ":سنن أبي داود"قال في أثناء شرحه لــ حيث

 اهـ.«رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ن شوال صيامها ثابت عنوستة أيام م  »

حد  ث ــ 55  .ــ رحمه هللا ــدمحم علي آدم اإلتيوبي الفقيه  الم 

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

 (:6611:رقمــ  566/ 46) "الحجاج

سعد بن سعيد  حديث الباب صحيح ال كالم فيه، ألن   كر أن  قد تبين بما ذ  »

اه آخرون، كما أسلفناه فقد قو   ،م فيه بعضهمكل  ت راويه عن عمر بن ثابت وإنْ 

 .اآنفً 

 .ان الثقات، كما أسلفناه أيضً نفرد به، بل تابعه جمع م  لم ي   اوأيضً 

ه ما حديث ثوبان، فإن  المذكورة، وال سي  له شواهد، وهي األحاديث  اوأيضً 

 .صحيح

ــ رحمه هللا الحديث صحيح بال شك، ولذا أخرجه اإلمام مسلم  والحاصل أن  

 اهـ.«ر باإلنصافبه، فتبص   احتج  م  " صحيحه"نا في ه   ــ

 .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بالمملكة العربية السعودية ــ 56

 (:672/ 62) "مجموع فتاويها"قالت في  حيث

ن صام مَ )) : رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال أن   ــ رضي هللا عنه ــثبت عن أبي أيوب »

 ،ومسلم ،رواه أحمد ((ن شوال فذاك صيام الدهر ا مَ رمضان ثم أتبعه ستًّ 

ن صيام ستة أيام م   والترمذي، فهذا حديث صحيح يدل على أن   ،وأبو داود

 اهـ.ةن  شوال س  

بن باز، وعبد الرزاق اعبد العزيز بن عبد هللا :ووقع على هذه الفتوى

 .عفيفي، وعبد هللا بن غديان، وعبد هللا بن قعود

ن باب زيادة الفائدة  :وم 
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ا يشير إلى تقويته هؤالءأو  يدلتكلم على هذا الحديث بما  فقد  :أيض 

أحمد بن دمحم بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الحافظ  :لاألو  

 .ــرحمه هللا  ــ الحنفي الطحاوي

 :(646) "شرح مشكل اآلثار"قال في كتابه  حيث 

ما سعد بن سعيد عليه في ل   ،ا لم يكن بالقوي في قلوبنافكان هذا الحديث مم  »

ن حتى وجدناه قد أخذه عنه م   ن رغبتهم عنه،الرواية عند أهل الحديث، وم  

بت فيها، فذكرنا ن أهل الجاللة في الرواية والث  اه عنه م  قد ذكرنا أخذه إي  

 اهـ.«حديثه لذلك

ــ  المالكي مرير الن  أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البَ اإلمام  :الثاني

 .رحمه هللا ــ

ساق حديث  بعد أنْ  ،(457-451/ 62) "االستذكار"قال في كتابه  حيث 

 :اا وموقوف  مرفوعً  ــ رضي هللا عنه ــأبي أيوب 

وهو من ثقات  ،انفرد بهذا الحديث عمر بن ثابت األنصاري :قال أبو عمر»

 . أهل المدينة

عمر بن ثابت األنصاري سمع أبا أيوب األنصاري،  :قال أبو حاتم الرازي 

 ،ومالك بن أنس ،وصالح بن كيسان ،وصفوان بن سليم ،وى عنه الزهرير  

 . ه ابنا سعيدوسعد وعبد رب   

: عضد حديث عمر بن ثابت هذا، أخبرنا دمحم بن إبراهيم قالوحديث ثوبان ي   

 ...حدثنا

ه حديث مدني، واإلحاطة حدث أبي أيوب على أن   الم يبلغ مالكً  :قال أبو عمر

 اهـ.«بعلم الخاصة ال سبيل إليه

ــ ي بن عبد هللا بن دمحم أبو أحمد الجرجاني د  عبد هللا بن عَ الحافظ  :الثالث

 .رحمه هللا ــ

 (:654/ 6) "الكامل في الضعفاء"إذ قال في كتابه حيث 



25 
 

من صام )) : عن أبي أيوب ،عن عمر بن ثابت ،حديث سعد بن سعيد»

ث به عن يحيى بن فهو مشهور، ومدار هذا الحديث عليه، قد حد   ((رمضان 

، ...ن ثقات الناسوغيرهم م   ،يينةوابن ع   ،والثوري ،وشعبة ،أخوه :سعيد

ا بمقدار ى بأسً ن االستقامة، وال أر  سعد بن سعيد أحاديث صالحة تقرب م  ول  

 اهـ.«ما يرويه

ثالفقيه  :الرابع حد   عبد الرحمن بن علي بن دمحم بن الجوزي أبو الفَرج  الم 

 .ــ رحمه هللا ــ الحنبلي

 (:6612) "التحقيق في أحاديث الخالف"قال في كتابه  حيث

 .ن شوالتبع رمضان بست م  ي   يستحب أنْ  :مسألة»

 . ستحبال ي  : ومالك ،وقال أبو حنيفة

حدثنا  ،أنبأنا أحمد بن جعفر ،أنبأنا الحسن بن علي ،بة هللا بن دمحمأخبرنا ه    

 ،سعيدحدثنا سعد بن  ،حدثنا أبو معاوية ،حدثني أبي :قال ،عبد هللا بن أحمد

ى هللا لقال رسول هللا ص: قال ،عن أبي أيوب األنصاري ،عن عمر بن ثابت

ن شوال فذاك صيام الدهر ا م  ن صام رمضان ثم اتبعه ستًّ مَ )) : عليه وسلم

 . انفرد بإخراجه مسلم ((كله 

ليس : سعد بن سعيد ضعيف الحديث، وقال النسائي: قد قال أحمد :قالوا 

 .بالقوي

 اهـ.«هو صالح، وقد أخرج عنه مسلم: قد قال يحيى بن معين :قلنا

 

 :كتبهو

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد

 

 


