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 ملخص باللغة العربية
 د. زكريا شعبان حنش.م

 م.م. بشار حممود عطيوي

ُمستحبَّة استحباًبا شدًيدا، ال سيما التاسع  -وهي التسعة–صيام عشر ذي الحجة 
يدخل في  وذلك أنَّ الصوم؛ منها وهو يوم عرفة؛ وهو قول أكثر العلماء أو كثير منهم

، فيحتمل أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل جملة العمل الصالح. أمَّا عدم صيامه 
أو ألنَّه كان إذا صام ضعف عن أن ؛ وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته

ن كان هناك اختالف في إسناد الحديث  يعمل فيها ما هو أعظم منزلة من الصوم، وا 
  مرساًل، والصواب المسند.فمرة روي مسندأ، ومرة روي 
ة دفع ، إعالل الصيام ، ذي الحجة الكلمات المفتاحية  : الُحجَّ

THE ARGUMENT IN REFUTATION THE REASONS OF 
A'ESHA (PBUH) THAT THE PROPHET (PEACE AND 

BLESSINGS OF ALLAAH BE UPON HIM) DID NOT FAST THE 
TENTH OF DHUL HIJJAH 

Dr. Zakaria S. Hanash 
Ass. T. Bashar M. Ataiwi 

Summary: 

The fasting of the tenth of Dhu’l_Hijja , which is the ninth of the 

what prophet Mohammed likes , especially the ninth of which is the day 

of Arafa which is the view of the most scholars or many of them , and 

that fasting is included in the good deeds , whether fasting is likely to 

be , because he was leaving (Pbuh) the work and he likes to do it for 

fear of imposing on his people, or because if he fasted he became 

enable to do what is greatest than Fasting , if there is deference in 

narrating ALHADITH , once narrated predictive and other narrated as 

A hadith.  
Keywords: Argument, Reasons , Ten 
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 ٱ ٻ ٻ

 املقدمة
على المبعوث رحمًة للعالمين، سيِّدنا  الحمد اهلل ربِّ العالمين، والصالة والسالم

ُمحمٍَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم، وعلى كلِّ من اتبع هداه، واتبع سنته إلى يوم الدين، 
  أمَّا بعُد:.. سيما أئمتنا الًمحدِّثين رضي اهلل عنهم أجمعين.

فال يخفى على طلبِة العلم ما للصحيحين من الهيبة والوقار في قلوب المسلمين 
جميًعا، وأنَّ لهما المكانة العظمى في دواوين اإلسالم، وأنَّها ُذروة التصانيف كلها 
وأعالها وأشرفها وأعدلها وأحسنها وأطيبها، وأنَّها األصل األصيل، والركن الشَّديد في 

تى أنَّها أصبحت َحَكًما وَحاِكًما على غيرها، فقعَّد األئمة القواعد بناًء ، حُسنَّة النَّبيِّ 
على ما جاء في ثناياها، فنصُّ الحذَّاُق أنَّ كلَّ حديث يعدُّ أصاًل في بابه إذا تجنَّب 

 . (8)فهول معلول البخاريُّ ومسلٌم تخريجه
                                                           

( وهذه قاعدة نفيسة وثمينة، حفظناها من في شوخنا، وقد نصَّ عليها الشيخ الُمحدِّث الطريفي في كتابه 8)
وا على أنَّ أعالم المسائل ومشهورها، إذا لم يخرجها  صفة صالة النَّبيِّ  فقال: )أنَّ العلماء قد نصُّ

البخاريُّ ومسلٌم، فإنَّ هذا دليل على ضعفها، ولهذا مال غيُر واحٍد من الِحفاظ إلى ضعف أحاديث 
ن كانت قد وردت في بعض الطرق في حديث أنس بن مالك؛ ألنَّ البخاريَّ ومسل ًما الجهر بالبسملة، وا 

 قد تنكبا هذه المسألة...
ولمَّا كانت هذه المسألة من أعالم المسائل ومشهورها، وتنكبها البخاري ومسلم، دلَّ على ضعفها، بل إنَّه 

[، وكذلك 602-8/602] كالنص على إعاللها، وقد مال إلى هذا االستدالل ابن القيم في زاد المعاد
 ما(.[ وغيره8/332] الزيلعي في كتابه نصب الراية

وكالمه ليس بدًعا من القول، بل له فيه سلف من الِجهاِبذة، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه الرد 
: )وقد ُصنَّف في الصحيح مصنفات ُأخر بعد صحيحي 62على من اتبع غير المذاهب األربعة ص

ما الكتاب الذي سماه الشيخين، لكن ال تبلغ كتابي الشيخين. ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليه
المستدرك، وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهما، وخالفه غيره وقال: يصفو 

 منه حديث كثير صحيح. 
ا على  والتحقيق: أنَّه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهما، بل على شرط أبي عيسى ونحوه، وأمَّ

 =كمعرفتهما وينقده، وكونه له علَّة خفية، لكن لعزة من يعرف العللشرطهما فال، فَقلَّ حديٌث تركاه، إال و 
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وبراعتهما في يا لها من قاعدٍة عظيمٍة تبيِّن لك منزلة أصحاب الصحيحين، 
 تصنيف كتابيهما العظيمين، فللَّه درُّهما، وعليه أجرهما إْن شاء اهلل تعالى.

حساٍن، فأفردوا لرجالهما  وقد أمسكت األمُّة الصحيحين بكلِّ معروٍف وحسٍن وا 
التَّصانيف، وألحاديثهما كل التواليف، ألَّفوا في خدمتهما كل التصانيف شرًحا، وتنكيًتا، 

 انتصاًرا.واختصاًرا، و 
ذا كان األمر على ما وصفنا، والحال على ما بينا، شاء اهلل أنْ  ال ِيِلغ أحٌد في  وا 

{، وما خدمهما أحٌد إنَّ شانئك هو األبترالصحيحين بسوء إال ناله من الوعيد اإللهي: }
 {. ورفعنا لك ذكركإال ناله من وعد اهلل تعالى لنبِّيه: }
  

                                                                                                                                                                 

ال يتهيأ الواحد منهم إال في األعصار المتباعدة، صار األمر في ذلك إلى االعتماد على كتابيهما =
والوثوق بهما والرجوع إليهما، ثمَّ بعدهما على بقيَّة الكتب المشار إليها، ولم يقبل من أحٍد بعد ذلك 

ح والضعيف، إال عمَّن اشتهر حذقه ومعرفته بهذا الفنِّ واطِّالعه عليه، وهم قليٌل جدًا، وأمَّا سائر الصحي
لون على هذه الكتب المشار إليها، ويكتفون بالعزو إليها(.  النَّاس، فإنَّهم يعوِّ

ن األحاديث وقال الحافظ أبو عبد اهلل محمد بن يعقوب بن األخرم: )قلَّما ُيفّوت البخاريُّ ومسلٌم م
 .11الصحيحة(. معرفة أنواع علم الحديث؛ البن الصالح: 

: )فإذا وجد مثل هذه األحاديث باألسانيد الصحيحة غير 20وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث ص
مخرَّجة في كتابي اإلمامين البخاريِّ ومسلٍم، لزم صاحب الحديث التنقير عن علَّته ومذاكرة أهل المعرفة 

  علته(. به؛ لتظهر
: )ولم ُيخرِّج البخاريُّ وال مسلم بن الحجاج منها حديثًا 80/621البر في كتابه التمهيد عبدوقال ابن 

 واحدًا وحسبك بذلك ضعفًا لها(.
: )وقد بالغ ابُن عبد البر فقال: ما معناه أنَّ البخاريَّ ومسلًما إذا 8/381وقال ابن حجر في النكت

ن وجدت اجتمعا على ترك إخراج أصل من فهي معلولة.  األصول، فإنَّه ال يكون له طريق صحيحة، وا 
 وقال في موضع آخر: وهذا األصل لم يخرج البخاري ومسلم شيًئا منه، َوَحْسُبك بذلك ضعًفا(.

: )نعم، إذا كان الحديث الذي تركاه، أو 19في كتابه صيانة صحيح مسلم الصالحقال الحافظ ابُن 
أحدهما، مع صحة إسناده أصاًل في معناه عمدة في بابه ولم يخرجا له نظيًرا، فذلك ال يكون أال لعلة 

 فيه، خفيت واطلعا عليها...(. وغير ذلك من النصوص المنثورة.
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ْن كنا لم نفض  في بيان مكانة الصحيحين، إال أنَّ اهلل أبى أن ال ومع هذا ُكله وا 
يصحَّ إال كتابه، وأنَّ الجهد البشري يبقى يتخلله بعض النقص أو القصور ولو كان 
 النَّاس بعضهم لبعٍض ظهيًرا، فقد أبى اهلل الكمال إال له ولكتابه، والعصمة إال

 .لرسوله  
المحدِّثين، خالفوا البخاريَّ ومسلًما لذا وجدنا بعض الِجهابذة الُحّذاق الَمَهرة من 

في بعض األحاديث التي حكما عليها بالصِّحة، ومنهم من تتبعهما تتبًعا استقرائًيا، وهو 
اإلمام الحافظ أبو الحسن الدارقطني، فعمد في تصنيف كتابه التتبع، خالف فيه 

تخريجها، الشيخين في بعض األحاديث التي أخرجاها، سواء مجتمعين أو متفقين على 
أو أخرجها أحدهما دون اآلخر، وقد نال صحيح مسلم الحظ األكبر من التتبع 

 .(8)والمخالفة
وال يخفى على أحٍد أنَّ الدارقطني من كبار الحفاظ، وأنَّ قوله ينظر فيه، ويؤخذ 
بنظر االعتبار، فهو ُمعلٌل ماهٌر، لم ير مثل نفسه، ولم يخالفه أحٌد بعده، فهو خاتمة 

. ولكن يبقى قوله محل نظر واجتهاد، ويبقى تصحيح الشيخين محل نظر  الحفَّاظ
واجتهاد في تلك األحاديث أيًضا، والحكم والترجيح يدور مع القرائن قبواًل لإلعالل أو 

 دفًعا له.
أم هذا، ونحن نتصفَّح الشبكة العنكبوتية، وجدنا بعض الباحثين يضعِّفون حديث 

(. صائًما في العشر قط ما رأيت رسول اهلل بقولها: )المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها 
ْن أخرجه مسلٌم إال أنَّ الصواب فيه اإلرسال.  يقولون: أنَّه وا 

                                                           

، وكذلك أبو زرعة، وأبو حاتم، وقد صححها الشيخان أو ( هناك بعض األحاديث أعلَّها اإلمام أحمد8)
أحدهما، والتصحيح والتضعيف محلُّه االجتهاد ال القطع في األعم األغلب، ومن نظر بنظر اإلنصاف 
ِعلم أن الحقَّ مع الشيخين إال في أحرف معدودة، وال يسعنا في هذا الموطن إال أنَّ نقول ما قاله الذهبي 

ا زال العلماء قديمًا وحديثًا، يردُّ بعضهم على بعٍض في البحث، وفي التواليف، :)وم86/900في السير
خالص العمل(.  وبمثل ذلك يتفقَّه العالم، وتتبرهن له المشكالت...، نسأل اهلل حسن الخاتمة، وا 
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 فهالنا قولهم، وعظم عندنا ألموٍر، منها: 
إن كان فيها ؛ األول: إنَّ الحكمة تقتضي حبس دقائق األمور العلمية عن العامَّة

مام العامة ُيعزز أمامهم ما يطرحه العلمانيون واللبراليون فتنة لهم، فربما فتح هذا الباب أ
 من الزور والبهتان على الصحيحين.

  الثاني: وكذلك إنَّ قول الدارقطني ليس مفروًغا منه أو مسلًما له.
ة لذا شمرنا عن ساعد الجد، وقمنا بكتابة هذا البحث المختصر واسميناه ) الُحجَّ

لم يصْم  -–المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها أنَّ النَّبيَّ في دفع إعالل ما روته أم 
 (.عشر ذي الحجة

 وقد رأينا أن نقسمه على مطلبين من بعد مقدمة
 المطلب األول: تخريج ودراسة طرق الحديث.

 المطلب الثاني: دراسة متن الحديث.
بين سهامنا تجاه ذلك،  ن كنا مصوِّ هذا، ولسنا ندعي االستيعاب والكمال، وا 

، فما نقول نحن --علماء الشأن داخلون تحت قائمة كٌل يأخذ منه ويترك إال النَّبيَّ ف
على وقتنا العزيز، وبضاعتنا المزجاة... وال حولة وال قوة إال باهلل، ولكن كما قيل: إذا 
بذل العبد وسعه في ذلك، فالرَّبُّ أكرم من عبده؛ فال بدَّ أْن يفتَح عليه من علومه أمورًا 

ن لم يعن عليه، ال تد خل تحت كسبه، فإنَّه إن لم ييسره اهلل، فال سبيل إلى حصوله، وا 
فال طريق إلى نيل العبد مأموله. نسأل اهلل التوفيق لنا ولجميع المسلمين في حياتهم 

 .(8)كلِّها، اللهم آمين، واهلل تعالى أعلى وأعلم

                                                           

ومن جميل ما قاله ابن القيم مقدمًا لكتابه روضة المحبِّين: )وهذه بضاعته تعرض عليك، وموليته تهدى  (8)
ن صادفت غيره  إليك، فإن صادفت كفؤًا كريمًا لها، لن تعدم منه إمساكًا بمعروف أو تسريحًا بإحسان، وا 

ديدًا؟! وعمله كله صوابًا؟! وهل فاهلل تعالى المستعان، وعليه التكالن...، ومن ذا الذي يكون قوله كله س
ذلك إال المعصوم الذي ال ينطق عن الهوى؟! ونطقه وحي يوحى؟! فما صح عنه فهو نقٌل مصدٌق عن 
قائٍل معصوٍم، وما جاء عن غيره فثبوت األمرين فيه معدوم، فإْن صحَّ النقل لم يكن القائل معصومًا، 

ْن لم يصح لم يكن وصوله إليه معلومًا(.  وا 
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 :املطلب األول
 ختريج ودراسة طرق احلديث

 : ألفاظ الحديث: األولىالمسألة 
 َما َرَأْيُت َرُسوَل اللَِّه ورد عن أمَّ المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها قالت: )

 (. َصاَم اْلَعْشَر َقط  
 (. َلْم َيُصِم اْلَعْشرَ وفي لفظ: )
 (. َلْم َيُصِم اْلَعْشَر َقط  وفي لفظ: )
(. وغير ذلك من َصاَم ِفي اْلَعْشِر َقط   ما َرَأْيُت َرُسوَل اللَِّه وفي لفظ: )

 األلفاظ.
في بادئ ذي بدء أقول: قد اختلف في هذا الحديث من حيث األصل على 
وجهين اثنين ال ثالث لهما، وهما الوصل، وهي رواية األعمش سليمان بن 

هــ(، وفيما 836هــ(، واإلرسال وهي رواية منصور بن المعتمر أبي عتاب)821مهران)
 بيان ذلك تفصياًل:يأتي 

 الوجه األول رواية األعمش المسندة:  :لثانيةاالمسألة 
ويعلى ، (3)، وأبو معاوية(6)، وأبو عوانة(8)فقد رواه جمٌع منهم: )أبو خالد األحمر

                                                           

 (.6803واه عن محمد بن العالء: أخرجه: ابن خزيمة في صحيحه)( ر 8)
(، وأبو الوليد كما رواه عنه 6231(، ومسدد كما عند أبي داوود)62162( رواه عنه عفان كما عند أحمد)6)

براهيم بن أبي داود كما عند الطحاوي في شرح 3086محمد بن حيان المازني عند أبي عوانة) (، وا 
 (.218وينظر: العلل؛ البن أبي حاتم مسألة) (.6121مشكل اآلثار)

(، والبيهقي في 8822(، ومن طريقه مسلم في الصحيح)8909( رواه عنه جمٌع، كإسحاق بن راهويه في مسنده)3)
ورواه أيًضا عن أبي  الكبرى من طريق أبي عبد اهلل الحافظ، عن أبي الفضل بن إبراهيم، عن أحمد بن سلمة به.

ورواه أبو كريب كما  (.8822) (، ومن طريقه مسلم في صحيحه1660أبي شيبة في مصنفه)معاوية أبو بكر بن 
ورواه عنه أحمد في  (.8222ورواه يعقوب بن إبراهيم كما عند علي بن الجعد) (.8822عند مسلم)

ورواه عبد اهلل بن  (.292ورواه هناد كما عند الترمذي) (.62862(. ومن طريق يعلى أيًضا)62822مسنده)
ورواه  (.3088أبي عوانة)ورواه علي بن حرب كما عند  (.6119مد الضعيف كما عند النسائي في الكبرى)مح

ورواه محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني عن مجاهد  (.3088الصاغاني عن ابن نمير به كما عند أبي عوانة)
اه أحمد بن الشكيب الكوفي ورو  (.3201بن موسى المخزومي ويعقوب بن حميد جميًعا به كما عند ابن حبان)

  (.6121كما عند الطحاوي في شرح مشكل اآلثار)
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، (9)، والقاسم بن معن(2)، والفرات(3)وحفص بن غياث ،(6)، وسفيان الثوري(8)بن عبيد
هــ(، عن 12األعمش، عن إبراهيم بن يزيد النَّخعي)( جميعهم عن (2)وزائدة بن قدامة

 األسود، عن عائشة رضي اهلل عنها متصاًل مرفوًعا( .
وقد اتفق أصحاب األعمش فيه عن األعمش، إال ما ُيفهم من عبارة أبي زرعة 
وأبي حاتم، فقد نسبا للثوري في ظاهر قولهما أنَّه رواه عن األعمش ومنصور، عن 

ثت عن عائشة رضي اهلل عنها. ورواية منصور سيأتي الكالم عليها، إبراهيم قال: ُحدِّ 
إال أنَّنا نجزم أنَّ الثوري لم يختلف عليه في روايته عن األعمش، ولم يختلف أحٌد على 
األعمش في حديثه هذا، ولعلَّ ابن أبي حاتم تصرَّف في هذا الكالم، أو ثمت خلٍل في 

 المطبوع من العلل؛ وذلك ألمور:
 .(2)قال الدارقطني في العلل: )ولم يختلف عن األعمش فيه( األول:
 لم أجد أحًدا رواه عن الثوري كما ذكر ابن أبي حاتم عن الرازيين.الثاني: 

                                                           

 (.3083( رواه عنه أبو أمية كما عند أبي عوانة)8)
ورواه أبو محمد الحسن بن علي المؤمل، عن أبي عثمان، عمرو بن عبد اهلل البصري، عن محمد بن 

 (.1312عبد الوهاب به كما عند البيهقي في الكبرى)
 (.3122العلل؛ للدارقطني)وينظر: 

(، وأبو بكر 69922( رواه عنه عبد الرحمن بن مهدي، وقد رواه عن عبد الرحمن اإلمام أحمد في مسنده)6)
(، وقد تابع عبد الرحمن يزيد 6803(، وبندار كما عند ابن خزيمة)8822بن نافع العبدي كما عند مسلم)

 (.3122بن زريع كما ذكر الدارقطني في العلل)
(. وينظر: 6112كما عند البيهقي في الكبرى) رواه عنه أحمد بن عثمان بن حكيم، عن أبي نعيم به( 3)

 (.3122العلل؛ للدارقطني)
 (.622( رواه عنه علي بن هيثم، عن كثير بن هشام، كما عند المحاملي في أمالية)2)
 (.3122( ينظر: العلل؛ للدارقطني)9)
 (.3122( ينظر: العلل؛ للدارقطني)2)
 (.3122( العلل؛ للدارقطني)2)
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أنَّ عبد الرحمن بن مهدي وهو من هو قد رواه عن الثوري موافًقا الثالث: 
 ألصحاب األعمش. 

 عن األعمش.  فالذي نجزم به أن الثوري لم يختلف فيه
وبناًء على ذلك نقول: وهذا الوجه عن األعمش ظاهره كالشمس، فرواته أئمة، 

، والترمذي (8)وقد صححه جمٌع من األئمة، منهم اإلمام مسلم بن الحجاج في صحيحه
 .(9)في صحيحيهما، والبغوي في شرح السنة (2)، وابن حبان(3)، وابن خزيمة(6)في جامعه

 ا يأتي:إال أنَّه قد ُعورض بم
الوجه الثاني: رواه منصور عن إبراهيم، وقد اختلف عليه على : المسألة الثانية

 أوجه: 
 عن منصور واختلف عليه: (2)الوجه األول: فرواه سفيان الثوري

، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم (1)، وعبد الرزاق(2)فرواه علي بن الجعد

                                                           

 (، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك.8822( برقم )8)
 (، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك.292( عقيب حديث)6)
 (.6803برقم )( 3)
 (.3201برقم )( 2)
مة عبد العزيز الطريفي الوصل على اإلرسال، وهو من أبرز  (.8213( برقم )9) ح الشيخ العالَّ وقد رجَّ

علم نقد الحديث ممن خبروا منهج النقاد األوائل، فقال حفظه اهلل في األحاديث المعلَّة المعاصرين في 
: )الحديث رواه اإلمام مسلم، لكن قد أعلَّه الدارقطنيُّ باإلرسال؛ فرواه سفيان الثوري، عن 863في الحج 

هيم مرساًل من األعمش، عن إبراهيم، عن األسود مرساًل، ورواه سفيان الثوري، عن األعمش، عن إبرا
غير ذكر األسود، ومال إلى تصويب اإلرسال اإلمام الدارقطني عليه رحمة اهلل تعالى، وأكثر أصحاب 

 األعمش يروونه عن إبراهيم عن األسود عن عائشة عليها رضوان اهلل تعالى، وهذا أصح(.
 (.8223كما في مسنده) (2)
 (.8223في مسنده) (2)
 (.1862في مصنفه) (1)
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 . ُمرساًل. ُحدِّثت عن النَّبيِّ 
تابعه أبو األحوص، وقد اختلف عليه أيًضا كما سيأتي: فرواه فيما أشار وقد 
رضي اهلل -، عن منصور، عن إبراهيم، عن عائشة (6)، وابُن أبي حاتم(8)إليه الترمذي

 ولم يذكر فيه األسود. -عنها
عن  ،(2)، وفضيل بن عياض(3)وقد ُتوبع سفيان على روايته هذه، فقد رواه جرير

 .منصور به. مرساًل 
، عن محمد بن منهال (9)الوجه الثاني: رواه عبد اهلل بن محمد بن النعمان

الضرير، عن يزيد بن زريع، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن 
 عائشة رضي اهلل عنها. مثل رواية األعمش.

، (2)وقد ُتوبع يزيد بن زريع في روايته هذا، فقد رواه معمر بن سهل األهوازي
 أبي أحمد الزبيري، عن الثوري به. عن

، ويحيى بن طلحة (2)وقد توبع الثوري على روايته هذه، فرواه هناد بن السري
 ، كالهما عن أبي األحوص عن منصور به. مثل رواية الثوري.(1)اليربوعي

سبق أْن ذكرنا أنَّ إسناد األعمش ظاهره كالشمس، وليس فيه علة في ذاته، 
 ه األئمة.فرواته أئمة، وقد صحح

                                                           

 (.292جامعه عقيب)في  (8)
 (.218كما في العلل مسألة) (6)
 (.1681(، وابن أبي شيبة)8902أخرج روايته: إسحاق بن راهويه) (3)
 (.3122ذكر روايته: الدارقطني في العلل) (2)
 (.3122العلل؛ للدارقطني) (9)
 (.3122العلل؛ للدارقطني) (2)
 (.8261أخرج روايته: ابن ماجه) (2)
 ( من طريق الحسن بن سفيان به.8228ابن حبان في صحيحه)أخرج روايته:  (1)
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إال أنَّ أبا زرعة وأبا حاتم وُفِهَم من كالم الدارقطني أنهم قد رجَّحوا رواية 
منصور الُمرسلة، على رواية األعمش المسندة، وجعالها علَّة ُتعلُّ رواية األعمش 
 المسندة المتصلة، وسنناقش قول الرازيين على حدة، وقول الدارقطني على حدة أخرى.

نَّما أشار إلى أمَّا أبو الحسن ال دارقطني، فلم يأِت اإلعالل منه صريًحا، وا 
مخالفة منصور لألعمش فقط، ولم يأت بتصريح الترجيح منه إلحدى الروايتين، فهو 
أشار إلى مجرد اختالف الرواية، ثمَّ رجَّح رواية سفيان عن منصور المرسلة، على رواية 

رسال مطلًقا، وهذا ظاهر من رواه عن سفيان عن منصور مسنًدا، وليس تصويب اإل
بيِّن، وهذا نص كالمه في العلل: )وسئل عن حديث األسود، عن عائشة: ما صام 

 العشر قط. رسول اهلل 
 فقال: 

 واختلف عنه؛  يرويه إبراهيم النخعي، -
فرواه األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة، ولم يختلف، عن  -

 األعمش فيه.
وحفص بن غياث، ويعلى بن عبيد، وزائدة بن حدث به عنه، أبو معاوية، 

 قدامة، و ... بن سليمان، والقاسم بن معن، وأبو عوانة، واختلف عن الثوري؛
فرواه ابن مهدي، عن الثوري، عن األعمش، كذلك، وتابعه يزيد بن زريع،  -

 واختلف عنه؛
فرواه حميد المروزي، عن يزيد بن زريع، عن الثوري، عن األعمش، مثل  -

الرحمن بن مهدي، وحدث به شيخ من أهل أصبهان، يعرف بعبد  قول عبد
اهلل بن محمد بن النعمان، عن محمد بن منهال الضرير، عن يزيد بن 

 زريع، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة.
 وتابعه معمر بن سهل األهوازي، عن أبي أحمد الزبيري، عن الثوري. -
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رسول   عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، قال: ُحدِّثت أنَّ  والصحيح: -
 .اهلل 

وكذلك رواه أصحاب منصور، عن منصور مرساًل، منهم فضيل بن  -
 عياض، وجرير(.

نما أشار إلى االختالف  فالدارقطني لم ُيعل رواية األعمش برواية منصور، وا 
منصور أنَّها ُمرسلة،  وحسب، وقوله: )والصحيح( أي: الصحيح في رواية الثوري عن

وليست موافقة لرواية األعمش كما رواه بعضهم عن الثوري، وهو الصواب؛ وذلك أنَّ 
أصحاب سفيان رووه عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم مرساًل، ومن رواه متصاًل 
فقد أخطأ، ويتأكد ذلك أنَّ أصحاب منصور رووه مرساًل، واالختالف ليس من سفيان، 

نما هو ممَّ   ن هو دونه.وا 
وأمَّا متابعة أبي األحوص له، فليست صحيحة، فقد اضطرب فيه أبو األحوص، 
فمرَّة جعله مثل رواية األعمش، ومرَّة أسقط األسود، وهذا يدل على عدم حفظه لهذا 
اإلسناد، وقد خالف أصحاب منصور، إضافة إلى ترجيح الدارقطني للرواية المرسلة عن 

 منصور وكذلك الرازيين.
أما ما جاء عن الدارقطني في التتبع، فكذلك ال نفهم منه ترجيح رواية منصور، و 

 .(8)وهذا نص كالمه: )وخالفه منصور، رواه عن إبراهيم مرساًل(
ن كان أصل كتاب الدارقطني هو التعقب إال أنَّنا ال نجد ِداللة واضحة في  وا 

نَّما هو اإلشارة إلى ال  مخالفة فحسب.كالمه هذا بترجيح رواية منصور، وا 
 وأما إعالل أبي زرعة وأبي حاتم فنص المسألة كما يأتي: 

قال ابُن أبي حاتم: )وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبو عوانة، عن 
صام العشر  األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة؛ قالت: ما رأيت النبي 

                                                           

 (.812التتبع) (8)
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 من ذي الحجة قط.
 عن إبراهيم، عن عائشة؟ورواه أبو األحوص، فقال: عن منصور، 

 فقاال: هذا خطأ.
ورواه الثوري، عن األعمش ومنصور، عن إبراهيم؛ قال حدثت عن النبي 

)(8). 
فعند تحليل نص المسألة يظهر الشطر األول جلًيا، وهي رواية أبي عوانة 
 المسندة عن األعمش، وظاهر كالم أبي زرعة وأبي حاتم تخطئتها. وقد سبق تخريجها.

شطر الثاني، وهي رواية أبي األحوص، وهي خطأ كما قاال، وقد سبق وكذلك ال
 تخريجها والحكم عليها باالضطراب، بأنَّ أبا األحوص لم يحفظه.

وأمَّا الشطر الثالث فمشكٌل، فالثوري لم يروه عن األعمش إال كما رواه الجماعة، 
ذلك عند التخريج  ولم يختلف أحٌد على األعمش، وقد نصَّ على ذلك الدارقطني وتأكَّد

 كما سبق ذكره.
فال ندري كيف ُنسب لثوري أنَّه رواه مقروًنا عن األعمش ومنصور، عن 

 ؟!إبراهيم؛ قال ُحدِّثت عن النَّبيِّ 
ولوال رواية أبي عوانة السابقة لجزمنا أنَّ الرازيين يصححان رواية سفيان المسندة 

إال مسنًدا، ويكون ترجيحهم لرواية عن األعمش؛ وذلك أنَّ سفيان لم يروه عن األعمش 
سفيان، عن منصور المرسلة نسبية، لمن رواه عن سفيان مسنًدا مثل رواية األعمش، 
ن كنُت أجزم أني ربُّما أبعدت النجعة، إال أنَّنا نعدُّ نص المسألة مشكٌل سيما  نِّي وا  وا 

 نصها بأخرٍة!
ن عن اإلمام أحمد هذا، وقد نقل العالمة ابن رجب الحنبلي كالًما ذا وجهي

بخصوص حديث أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها فقال: )وقد اختلف جواب اإلمام 
                                                           

 (.218العلل؛ البن أبي حاتم مسألة) (8)
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أحمد عن هذا الحديث، فأجاب مرَّة بأنَّه قد روى خالفه، وذكر حديث حفصة، وأشار 
إلى أنَّه اختلف في إسناد حديث عائشة، فأسنده األعمش، ورواه منصور، عن إبراهيم 

 مرساًل.
جاب غيره من العلماء، بأنَّه إذا اختلفت عائشة وحفصة في النفي وكذلك أ 

 واإلثبات أخذ بقول المثبت؛ ألنَّ معه علًما خفي على النافي.
وأجاب أحمد مرة أخرى، بأنَّ عائشة أرادت أنَّه لم يصم العشر كاماًل، يعني  

، وهذا وحفصة أرادت أنَّه كان يصوم غالبه، فينبغي أن ُيصام بعضه، ويفطر بعضه
الجمع يصح في رواية من روى ما رأيته صائًما العشر، وأما من روى ما رأيته صائًما 

 .(8)في العشر، فيبعد، أو يتعذر هذا الجمع فيه(
نما هو إشارة إلى االختالف، وهذا  وكالم اإلمام أحمد ال ُيعدُّ إعالاًل، وا 

-حديث عائشة وحفصة االختالف معلوٌم، ويتأكد ذلك بجوابه الثاني أنَّه جمع بين 
 .-رضي اهلل عنهما

 خالصة ما سبق:
إنَّ حديث عائشة رضي اهلل عنها مداره على إبراهيم النخعي، وقد اختلف على 

 إبراهيم على وجهين اثنين:
 فرواه األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة رضي اهلل عنها.

وهذا الوجه، صححه مسلم، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، 
والبغوي في شرح السنة. وهم ال يخفى عليهم رواية منصور المرسلة، فيدل ذلك على 

 أموٍر:
 األول: أنهم يرون أنَّ األعمش قد حفظ الحديث. 

عامة، وقد الثاني: أنَّ األعمش أحفظ لحديث إبراهيم هذا خاصة، ولعموم حديثه 
                                                           

 .626لطائف المعارف:  (8)
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جاء ذلك صريًحا عن الترمذي إْذ قال بعد أن ذكره الخالف: )ورواية األعمش أصح 
 وأوصل إسناًدا.

وسمعت محمد بن أبان يقول: سمعت وكيًعا يقول: األعمش أحفظ إلسناد 
 .(8)إبراهيم من منصور(

وأنَّ األعمش من أخبر النَّاس بالمسند، وأعرف به من منصور، قال ابُن عمار: 
يس في المحدثين أحد أثبت من األعمش، ومنصور بن المعتمر هو ثبت أيًضا، وهو )ل

 .(6)أفضل من األعمش، إال أنَّ األعمش أعرف بالمسند، وأكثر مسًندا منه(
وهذا يتأكَّد بما جاء عن األعمش نفسه إذ قال: )لم يكن إبراهيم يسند الحديث 

 .(3)ألحد إال لي، ألنه َكاَن يعجب بي(
نص صريح ذو داللة قوية على أنَّ األعمش قد حفظ الحديث، وأنَّ  وهذا

نما مَّرة رواه مرساًل، ومرة نشط  االختالف من إبراهيم نفسه. ولم يكن قد اضطرب فيه؛ وا 
 فقد كان يسند الحديث له؛ معجًبا به.؛ وأسنده لألعمش

إبراهيم  وأما من رجَّح رواية اإلرسال، فبنى ترجيحه على أنَّ منصور أثبت في 
من األعمش، وهو ظاهر كالم يحيى القطان، قال ابن رجب: )ذكر علي بن المديني، 
براهيم من منصور، فقلت ليحيى:  عن يحيى بن سعيد، قال: ما أحد أثبت عن مجاهد وا 
منصور أحسن حديثًا عن مجاهد من ابن أبي نجيح؟ قال: نعم، وأثبت. وقال: منصور 

 أثبت الناس.
يحيى قال، قال سفيان: كنت إذا حدثت األعمش عن بعض  وقال أحمد: حدثني

                                                           

 (.292) جامع الترمذي عقيب (8)
 .80/9 تأريخ بغداد؛ للخطيب (6)
 .2/392، وسير أعالم النبالء86/11تهذيب الكمال (3)
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 .(8)أصحاب إبراهيم، قال. فإذا قلت: منصور، سكت
وقال ابن المديني عن يحيى عن سفيان، قال: كنت ال أحدث األعمش عن أحد 

 إال رده، فإذا قلت: منصور، سكت.
وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين، قال: لم يكن أحد أعلم بحديث 

 صور من سفيان الثوري.من
 ورجحت طائفة األعمش على منصور في حفظ إسناد حديث النخعي.

 قال وكيع: األعمش أحفظ إلسناد إبراهيم من منصور.
 .(3)((6)وقد ذكره الترمذي في باب التشديد في البول من كتاب الطهارة

عد وبعضهم رجَّح الحكم بن عتيبة على منصور في إبراهيم، وأنَّ منصور يأتي ب
الحكم قال عبد اهلل بن أحمد: )سألت أبي: من أثبت الناس في إبراهيم، قال: الحكم ثم 
منصور. وقال أيضًا قلت ألبي: أي أصحاب إبراهيم أحب إليك؟ قال: الحكم ثم منصور 
ما أقربهما، ثم قال: كانوا يرون أن عامة حديث أبي معشر إنما هو عن حماد، يعني 

                                                           

األعمش، وأنَّه من الُمقدمين في إبراهيم، وال يدُّل على أن األعمش يقرُّ أنَّ منصور وهذا يؤكد مكانة  (8)
نما يدل على أنَّ األعمش يعلم قدر منصور في سفيان.   أحفظ منه، وا 

ه في جامع الترمذي) (6) (: )حدثنا هناد، وقتيبة، وأبو كريب، قالوا: حدثنا وكيع، عن األعمش، قال: 20ونصُّ
إنَّهما مرَّ على قبرين، فقال: )) سمعت مجاهًدا ُيحدِّث، عن طاووس، عن ابن عباس، أنَّ النَّبيَّ 
 ((.هذا فكان يمشي بالنميمة يعذَّبان، وما يعذبان في كبير: أمَّا هذا فكان ال يستتر من بوله، وأما

 وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي موسى، وعبد الرحمن ابن حسنة، وزيد بن ثابت، وأبي بكرة.
 هذا حديث حسن صحيح.

وروى منصور هذا الحديث، عن مجاهد، عن ابن عباس، ولم يذكر فيه عن طاووس، ورواية األعمش 
 أصح.

وكيع، يقول: سمعت وكيعا، يقول: األعمش أحفظ  وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخي مستملي
 إلسناد إبراهيم من منصور(.

 .6/283شرح العلل (3)
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 ابن أبي سليمان.
 عن أحمد: كان يحيى بن سعيد يقدم منصورًا والحكم على األعمش. وقال حرب

قال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: أي أصحاب إبراهيم أحب إليك؟ قال: 
 الحكم ومنصور. قلت: أيهما أحب إليك؟ قال: ما أقربهما.

وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى بن معين: الحكم أحب إليك في إبراهيم أو 
 .(8)مرو؟ قال: الحكم أعلم(فضيل بن ع

فيما تقدَّم يظهر أنَّ األئمة قد اختلفوا في أجلِّ أصحاب األعمش، فمنهم من قدَّم 
 منصور بن المعتمر، وهو قول يحيى بن سعيد القطان.

 ومنهم من قدَّم سفيان الثوري، وهو قول يحيى بن معين.
 ومنهم من قدَّم األعمش، وهو قول وكيع بن الجراح، والحافظ الترمذي، 

 رواية. ومنهم من قدَّم الحكم ثم منصور وهو قول يحيى القطان في
وهذه وجهات نظر اجتهادية من أئمة النقد، تدلُّ على أنَّ هؤالء من أوثق الناس 

 جيحها على اآلخر.في األعمش، ولكن ال بدَّ من قرائن تحتف برواية أحدهم عند تر 
وما من قرينة هنا لترجيح رواية منصور على األعمش، بل العكس، إْذ رواية 

دليل على أنَّه حفظ الحديث،  -وهو من الحفاظ المقدمين في إبراهيم-األعمش المسندة 
سناده للحديث زيادة ثقٍة ال يمكن رّدها إال بقرائن ترجح كفة اإلرسال. والقرائن محتفة  وا 

 رواه األعمش كما تقدَّم.لصالح ما 
فإن ُعدَّ كالم من رجَّح اإلرسال قرينة، ُدفع هذا الترجيح بتصحيح مسلم وجمٍع 
ن ُعدَّ منصور أوثق من األعمش في إبراهيم على قول بعض الُحذاق، ُدفع ذلك  سواه، وا 
بتقديم األعمش من بعض الحذاق في إبراهيم مطلًقا، وأنَّه أعرف بالمسند، وأكثره له 

 اية، وأنَّ إبراهيم نشط فأسنده له؛ وقد كان إبراهيم يسند الحديث له كما تقدَّم.رو 
                                                           

 (.8حاشية)6/632. وينظر تعليق الدكتور بشار على تهذيب الكمال6/289شرح العلل (8)
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إن رواية األعمش الُمسندة صححها جمع من األئمة، وليس  فخالصة القول:
ثمت قرينة ترجح رواية اإلرسال، ورحم اهلل الترمذي إْذ قال: )ورواية األعمش أصح 

، وهي ُمبيِّنة لرواية منصور وشارحة لها، ولعل وأوصل إسناًدا(، فهي زيادة ثقة على ثقةٍ 
االختالف من إبراهيم نفسه كما سبق، فمرَّة رواه كما روى منصور، ومرَّة نشط فرواه 

 مجوًدا كما رواه األعمش. واهلل تعالى أعلم.
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 :املطلب الثاني
 دراسة منت احلديث

وأما من ناحية المتن، فالحديث ال إشكال فيه، وال يتعارض مع حديث ابن 
ما من أيام العمل الصالح فيها أحب )) أنَّه قال: عباس رضي اهلل عنهما، عن النَّبيِّ 
(( قال: قالوا: يا رسول اهلل، وال -يعني أيام العشر  -إلى اهلل عز وجل من هذه األيام 

وال الجهاد في سبيل اهلل، إال رجال خرج بنفسه وماله، ثم ))الجهاد في سبيل اهلل؟ قال: 
 .(8)((لم يرجع من ذلك بشيء

                                                           

(، واللفظ 8121(، وأحمد)81920(، وابن أبي شيبة)1868(، وعبد الرزاق)6291) ( أخرجه: الطيالسي8)
(، وابن 292(، والترمذي)6231(، وأبو داود)8262(، وابن ماجه)8182والدرامي)(، 121له، والبخاري)

 (، والطبراني في األوسط362(، وابن حبان)6120(، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار)6129) خزيمة
، والبيهقي 2/611(، وأبو نعيم في الحلية86621(، وفي الكبير؛ له)111لصغير؛ له)(، وفي ا2212)

(، وفي الكبرى؛ 8281(، وفي الصغير؛ له)828(، وفي فضائل األوقات؛ له)3223في الشعب)
 (.1316له)
 :األولى، أنَّ مسلًما لم يخرج هذا الحديث على الرغم أنَّ البخاري وأصحاب السنن قد  وهنا لطيفتان
رجوه، وصححه الترمذي وغيره، وهو صحيح ولكن لعلَّ مسلًما أعرض عنه؛ الختالٍف وقع في إسناده، أخ

 والصواب أنَّه صحيح غير معلل.
الثاني: قال أبو نعيم بعد أن أخرجه في الِحلية: )صحيح متفق عليه من حديث األعمش(. وهذا 

اق البخاري ومسلم على تخريجه من اصطالح خاص بأبي ُنعيم، وليس االصطالح المتعارف عليه باتف
ا ينبغي  طريق الصحابي نفسه. يقول الشيخ الطريفي في قطعته التي شرح فيها بلوغ المرام: )فإنَّ ممَّ
لطالب العلم، أن يعرف اصطالحات أهل العلم في مصنفاتهم؛ لكي ال يقع في توهيم أهل العلم 

م شيء من= =االصطالحات في كتابه، إمَّا أن وتخطئتهم من غير بينة، فإنَّ لكل عالٍم من أهل العل
مَّا أن ُتعلم بالسبر والنظر لذلك الكتاب الذي صنفه، فإنَّه حينئٍذ يستخلص ويستخرج  يذكرها في مقدمته، وا 

 اصطالحات من كتابه ذلك.
مع فالحافظ ابن حجر عليه رحمة اهلل مثاًل في قوله: )متفق عليه( هنا أي أنَّه أخرجه البخاري ومسلم، 

أنَّه يوجد عند بعض أهل العلم من أمثال هذا االصطالح يُعد غير ما أراد به الحافظ ابن حجر البخاري 
ومسلم فحسب، فمثاًل صاحب المنتقى المجد ابن تيمية عليه رحمة اهلل إذا قال: )متفق عليه( فإنَّه يريد 

بهاني عليه رحمة اهلل في كتابه حلية به أخرجه البخاري ومسلم واإلمام أحمد، وكذلك فإنَّ أبا ُنعيم األص
األولياء له شيء من االصطالحات في ذلك، فإنَّه عليه رحمة اهلل إذا أطلق )متفق عليه(؛ فإنَّه ال يريد 
نَّما يريد به أنَّه توفرت فيه شروط الصحة، فإنَّه قد  به في كثير من األحيان أنَّه أخرجه البخاري ومسلم، وا 

عليه( في كتابه حلية األولياء، في أحاديث ليست بنادرة أو بالقليلة، ووجدت أنَّها  أطلق هذه الكلمة )متفق
ليست في البخاري وال مسلم عليهما رحمة اهلل، أو توجد في أحد الصحيحين وليست في اآلخر، وهذا يدل 

يعلم إذًا فينبغي على طالب العلم أْن  على أنَّ له اصطالح غير ما اصطلح عليه بعض أهل العلم...
اصطالحات أهل العلم في مصنفاتهم، ليكون على بينة من أحكامهم، ولكي ال يقع في شيء من الخطأ 

  في فهم مراد الحفاظ عليهم رحمة اهلل(.



 

  
892 

4 

لبعض المستحبات، إْذ قال: )باب ذكر علة  وقد علل ابن خزيمة ترك النَّبيِّ 
ن كان يحث عليها، وهي خشية أن  قد كان النَّبيُّ  يترك لها بعض أعمال التطوع، وا 

 .(8)ما خفف على الناس من الفرائض( يفرض عليهم ذلك الفعل مع استحبابه 
ومنهم من سلك مسلًكا آخر، قال الطحاوي: )فقال قائل: كيف تقبلون هذا ، 

ه عنه فيه... قال في فضل العمل في هذه األيام ما تروون وأنتم تروون عن رسول اهلل 
فيها ، ثم  فكيف أن يكون للعمل في هذه األيام من الفضل ما قد ذكره رسول اهلل 

 يتخلف عن الصوم فيها ، وهو من أفضل األعمال؟ 
لم يكن  فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق اهلل عز وجل أنه قد يجوز أن يكون 

ان إذا صام ضعف عن أن يصوم فيها على ما قالت عائشة رضي اهلل عنها ؛ ألنه ك
يعمل فيها ما هو أعظم منزلة من الصوم ، وأفضل منه من الصالة ، ومن ذكر اهلل عز 
وجل ، وقراءة القرآن كما قد روي عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه في ذلك ممَّا 
كان يختاره لنفسه، كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا روح بن عبادة، ووهب بن 

ر قاال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد: أن عبد اهلل كان ال جري
فإذا صام صام ثالثة أيام من كل شهر ويقول: إني إذا صمت ضعفت عن  ،يكاد يصوم

الصالة والصالة أحب إلي من الصوم. فيكون ما قد ذكرته عائشة رضي اهلل عنها عنه 
  ن كان الصوم من تركه الصوم في تلك األيام؛ ليتشاغل فيها بما هو أفضل منه، وا 

فيها له من الفضل ما له مما قد ذكر في هذه اآلثار التي قد ذكرناها فيه وليس ذلك 
بمانع أحدا من الميل إلى الصوم فيها ال سيما من قدر على جمع الصوم مع غيره من 

 .(6) عز وجل سواه، واهلل نسأله التوفيق(األعمال التي يتقرب بها إلى اهلل
 

                                                           

 (.6802صحيح ابن خزيمة ُقبيل: ) (8)
 .1/26. وينظر: شرح النووي على مسلم2/281شرح مشكل اآلثار؛ للطحاوي (6)
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-وأمَّا معارضته مع حديث ُهنيدة بن خالد، عن امرأته عن بعض أزواج النَّبيِّ 
( : كان رسول اهلل  يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثالثة أيام من كل

 . (8)(شهر، أول اثنين من الشهر، والخميس تعني ويوما آخر
(. َصاَم اْلَعْشَر َقط   َما َرَأْيُت َرُسوَل اللَِّه لفظ رواية: ) الجمع بينهما على فيمكن

(. فيكون حديث عائشة منفي، وحديث َصاَم ِفي اْلَعْشِر َقط   ما َرَأْيُت َرُسوَل اللَِّه أو: )
عائشة أخبرت عما  . فتكون(6)مثبت، والمثبت أولى من النافي بعض أزواج النَّبيِّ 

رأت هي، وغيرها أخبرت عما رأت. فتكون عائشة لم تعلم بصيامه عليه الصالة 
 .(3)والسالم، فإنه كان يقسم لتسع نسوة، فلعله لم يتفق صيامه في نوبتها

يقول األثرم: )فهذه األحاديث في ظاهرها مختلفة، فأما حديث عائشة األول: 
لما حكت أنها لم تره صائم العشر، فقد يكون ذلك  فإنه ليس فيه بيان مذهب، وذلك أنها

على أنها لم تره هي، ورآه غيرها، وذلك أنه إنما كان يكون عندها في األيام يومًا، وقد 
يكون ذلك على أن يكون لم يصم العشر على أنه ليس بواجب ومن صامه فله فضل، 

                                                           

الطحاوي في (، و 6213(، في الكبرى؛ له)6326(، والنسائي)6232وأبو داود)(، 66332أخرجه: أحمد) (8)
(، وفي 829(، وفي فضائل األوقات؛ له)3221(، والبيهقي في الكبرى)3618شرح معاني اآلثار)

 (.8260الصغرى؛ له)
 (.829ينظر: فضائل األوقات؛ للبيهقي عقيب) (6)
من هذا الجمع شيء، ورحم اهلل العالمة ابن باز إْذ قال . وفي القلب 6/892ينظر: نصب الراية؛ للزيلعي (3)

يصوم العشر ويخفي ذلك على عائشة، مع كونه يدور  متعقًبا هذا الجمع: )يبعد جًدا أن يكون النَّبي 
 ذلك. عليها في ليلتين ويومين من كل تسعة أيام؛ ألن سودة وهبت يومها لعائشة، وأقر النَّبي 

العشر ال يدل على عدم أفضلية  ان من كل تسع، ولكن عدم صومه فكان لعائشة يومان وليلت
 قد تعرض له أمور تشغله عن الصوم. صيامها؛ ألنَّ النَّبيَّ 

في أيام العشر حديث ابن عباس المخرج في صحيح البخاري،  الصالحوقد دلَّ على فضل العمل 
 .69/682وصومها من العمل الصالح(. مجموع فتاوى ابن باز
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 .(8)فليس في هذا بيان(
ْشَر(. أو: )َلْم َيُصِم اْلَعْشَر َقطُّ(. فمتكلٌَّف جًدا، أما الجمع مع لفظ: )َلْم َيُصِم اْلعَ 

قال العالمة ابن رجب: )وهذا الجمع يصح في رواية من روى ما رأيته صائًما العشر، 
 .(6)وأمَّا من روى ما رأيته صائًما في العشر فيبعد أو يتعذر هذا الجمع فيه(

أنَّه حديث مضطرب  ، والحقَّ وهذا إن سلَّمنا صحة ما يروى من ذكر صيامه 
 .(3)ال يصح

إنَّ حديث هنيدة ال يقوى على معارضة حديث عائشة؛ رضي  :خالصة القول
ُمستحبَّة  -وهي التسعة–اهلل عنها؛ لضعف حديث هنيدة واضطرابه، وأنَّ صيام العشرة 

؛ وهو قول أكثر العلماء أو (9)، ال سيما التاسع منها وهو يوم عرفة(2)استحباًبا شدًيدا
، وسعيد بن (1)ومحمد بن سيرين (2)، وهو مروي عن أبي هريرة وابن عمر(2)كثير منهم
وذلك أنَّ الصوم في يدخل  ؛وخلٍق سواهم (88)، ومجاهد، وقتادة(80)، وعطاء(1)المسيب

ما من أيام العمل الصالح فيها أحب : ))، وقد قال النَّبيُّ (86)في جملة العمل الصالح
                                                           

 .821سخ الحديث ومنسوخه: نا (8)
 .626لطائف المعارف:  (6)
 .6/892ينظر: نصب الراية؛ للزيلعي (3)
 .9/12ينظر: الفروع؛ البن مفلح (2)
 .1/26ينظر: شرح النووي على مسلم (9)
 .626ينظر: لطائف المعارف؛ البن رجب (2)
 (.6622ينظر: مسند الجعد) (2)
 (.1668مصنف ابن أبي شيبة) (1)
 ( معلًَّقا.8190البخاري ُقبيل) (1)
 (.1666مصنف ابن أبي شيبة) (80)
 (.1666مصنف ابن أبي شيبة) (88)
 .6/220ينظر: فتح الباري؛ البن حجر (86)
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فالصيام هو من جملة العمل ((، -يعني أيام العشر-إلى اهلل عز وجل من هذه األيام 
ُكل  الصالح، بل هو من أفضل األعمال الصالحة، حتى قال اهلل في الحديث القدسي: ))

َذا كا َياُم ُجنٌَّة، َواِ  ن َيْوُم عمل اْبِن آَدَم َلُه، ِإالَّ الصيام، فِإنَُّه ِلي َوَأَنا َأْجِزي ِبه، والصِّ
َصْوِم َأَحِدُكْم َفاَل َيْرُفْث َواَل َيْصَخْب، َفِإْن َسابَُّه َأَحٌد َأْو قاتله، َفْلَيُقْل ِإنِّي اْمُرٌؤ 

 .(8)((َصاِئمٌ 
فكما تقدَّم، فيحتمل أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل  أمَّا عدم صيامه 

؛ أو ألنَّه كان إذا صام ضعف عن (6)وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته
أن يعمل فيها ما هو أعظم منزلة من الصوم، وأفضل منه من الصالة، وأنَّ حديث 

 عائشة ليس فيه بيان مذهٍب. واهلل تعالى أعلم .
  

                                                           

 ( من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه.8898مسلم)(، واللفظ له، و 8102( متفق عليه: صحيح البخاري)8)
 :خصَّ الصيام بهذه المزية؛ ألنَّه العبادة الوحيدة التي لم ُيعبد غير اهلل تعالى بها، فكل العبادات قد  لطيفة

ُعبد غير اهلل بها، إال الصيام، فال ُيعرف أنَّ أحًدا صام ألحٍد قط؛ ألنَّ ذلك ُمتعسٌِّر جًدا ومحاٌل؛ فال 
من إمساكه حتى إفطاره، فالنية ُمتعذِّرة من يستطيع مخلوٌق أن يراقب مخلوًقا على الصيام، فإْن الزمه 

تحقيقها، وهذا المعنى والفهم، قد ُنقل عن الشيخ اإلمام الشعراوي رحمه اهلل، وال ُيعلم أنَّ أحًدا سبق الشيخ 
 على هذه النكتة. 

 .6/220ينظر: فتح الباري (6)
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 اخلامتة
هذه خاتمة مختصرة متضمنة ألبرز النتائج التي توصلنا إليها، فنقول وباهلل 

 التوفيق:
 : عائشة رضي اهلل عنها مداره على إبراهيم النخعي، وقد اختلف إنَّ حديث أوًلا

على إبراهيم على وجهين اثنين: فرواه األعمش عنه مسنًدا، وهذا الوجه صححه جمٌع 
من أهل العلم. ورواه منصور عن إبراهيم مرساًل، وهذا الوجه رجَّحه بعض الحفاظ، إال 

لك: أنَّ األعمش من أخبر النَّاس أنَّ رواية األعمش المسندة أقرب إلى الترجيح، وذ
بالمسند، وأعرف به من منصور، وأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وأن إبراهيم 

وهو من الحفاظ المقدمين في -كان يسند الحديث لألعمش، لذا فرواية األعمش المسندة 
سناده للحديث زيادة ثقٍة ال يمكن رّدها  -إبراهيم إال دليل على أنَّه حفظ الحديث، وا 

 بقرائن ترجح كفة اإلرسال. والقرائن محتفة لصالح ما رواه األعمش كما تقدَّم.
إن ُعدَّ كالم من رجَّح اإلرسال قرينة، ُدفع هذا الترجيح بتصحيح مسلم ثانياا: 

ن ُعدَّ منصور أوثق من األعمش في إبراهيم على قول بعض الُحذاق،  وجمٍع سواه، وا 
الحذاق في إبراهيم مطلًقا، وأنَّه أعرف بالمسند،  ُدفع ذلك بتقديم األعمش من بعض

وأكثره له رواية، وأنَّ إبراهيم نشط فأسنده له؛ وقد كان إبراهيم يسند الحديث له كما تقدَّم. 
 فالحديث صحيح اإلسناد ال مطعن فيه واهلل تعالى أعلم.

 وأما من حيث المتن فليس ثمت علة فيه، فقد ظهر أن ال تعارض بينهثالثاا: 
وبين غيره من األخبار المروية، وأنَّه أصح من حيث الصناعة الحديثية، وقد جمع أهل 
العلم بينه وبين ما ظاهره التعارض من المتون األخرى كحديث هنيدة، مع أنَّ حديث 
هنيدة ال يقوى على معارضة حديث عائشة رضي اهلل عنها؛ لضعف حديث هنيدة 

 واضطرابه.
ُمستحبَّة استحباًبا شدًيدا، ال سيما  -وهي التسعة–ة صيام عشر ذي الحجرابعاا: 
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 وذلك أنَّ الصوم؛ التاسع منها وهو يوم عرفة؛ وهو قول أكثر العلماء أو كثير منهم
فكما تقدَّم، فيحتمل أن يكون ذلك  يدخل في جملة العمل الصالح. أمَّا عدم صيامه 

أو ألنَّه كان إذا ؛ لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته
صام ضعف عن أن يعمل فيها ما هو أعظم منزلة من الصوم، وأفضل منه من 

 الصالة، وأنَّ حديث عائشة ليس فيه بيان مذهٍب. واهلل تعالى أعلم.
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 واملراجعثبت املصادر 
اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان؛ لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان  .8

هـ(، 392تبن َمْعبَد، التميمي، أبي حاتم، الدارمي، الُبستي ) معاذبن 
هـ(، تحقيق: 231تترتيب: األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )

 م.8111-هـ8201، 8طشعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
اإللزامات والتتبع للدارقطني؛ ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي  .6

هـ(، دراسة 319تبن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )
وتحقيق: الشيخ أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوداعي، دار الكتب 

 م .  8119 -هـ  8209، 6طلبنان،  ،العلمية، بيروت
ألبي عبد اهلل البغدادي الحسين بن إسماعيل بن محمد بن أمالي المحاملي؛  .3

هـ(، رواية ابن 330تإسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي المحاملي )
هـ(، 209تالصلت القرشي: أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت المجبِّر )

 -هـ  8262 ،8طالمحقق: حمدي عبد المجيد السلفي، دار النوادر، 
 م . 6002

بي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب تاريخ بغداد؛ أل .2
هـ(، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب 223تالبغدادي )
 م.6006-هـ8266، 8طبيروت،  ،اإلسالمي

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد؛ ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل  .9
هـ(، تحقيق: 223ترطبي )بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الق

مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم األوقاف 
 هـ.8312المغرب،  ،والشؤون اإلسالمية

تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبي  .2
الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي 
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بيروت،  –محقق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة هـ(، ال226ت)
 .م8110–ه8200، 8ط

؛ لمحمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن «سنن الترمذي»الجامع الكبير  .2
هـ(، المحقق: بشار عواد معروف، 621تالضحاك، الترمذي، أبي عيسى )

 م.8111بيروت،  ،دار الغرب اإلسالمي
وسننه وأيامه،  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  .1

لمحمد بن إسماعيل أبي عبداهلل البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن 
، 8طناصر الناصر، دار طوق النجاة، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، 

 ه .8266
بن أحمد بن  حلية األولياء وطبقات األصفياء؛ ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل .1

مصر،  ،هـ(، السعادة230تإسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني )
 م.8122-هـ8312

روضة المحبين ونزهة المشتاقين؛ لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  .80
هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 298تشمس الدين ابن قيم الجوزية )

 م.8113-هـ8203لبنان، 
؛ لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس زاد المعاد في هدي خير العباد .88

مكتبة المنار  ،هـ(، مؤسسة الرسالة، بيروت298تالدين ابن قيم الجوزية )
 م.8112-هـ8289، 62اإلسالمية، الكويت، ط

سنن ابن ماجه؛ البن ماجة أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم  .86
باقي، دار إحياء الكتب هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد ال623تأبيه يزيد )

 العربية.
سنن أبي داود؛ ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن  .83

هـ(، المحقق: محمد عبد الحميد، المكتبة 629تعمرو األزدي السِِّجْستاني )
 بيروت. ،العصرية، صيدا
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السنن الصغير للبيهقي؛ ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي  .82
هـ(، المحقق: عبد المعطي أمين 291تالخراساني، أبي بكر البيهقي )

-هـ8280، 8طباكستان،  ،قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي
 م.8111

السنن الكبرى ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي  .89
هـ(، المحقق: محمد عبد القادر عطا، 291تالخراساني، أبي بكر البيهقي )

 لبنان. ،ار الكتب العلمية، بيروتد
السنن الكبرى؛ ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،  .82

هـ(، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف 303تالنسائي )
عليه: شعيب األرناؤوط، قدم له: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، مؤسسة 

 م.6008-هـ8268، 8بيروت، ط ـالرسالة
سير أعالم النبالء؛ لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن  .82

هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 221تَقاْيماز الذهبي )
 م.8119-هـ8209، 3شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

شرح السنة؛ ألبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي  .81
محمد زهير الشاويش، ، هـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط982تالشافعي )

 م.8113-هـ8203، 6طدمشق، بيروت،  ،المكتب اإلسالمي
شرح علل الترمذي؛ لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن،  .81

هـ(، المحقق: الدكتور 219تالَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )
-هـ8202، 8طاألردن،  ،الزرقاء ،منارهمام عبد الرحيم سعيد، مكتبة ال

 م.8112
شرح مشكل اآلثار؛ ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن  .60

هـ(، تحقيق: 368تسلمة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )
 م.8112-هـ8289 ،8شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط
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موسى الُخْسَرْوِجردي شعب اإليمان؛ ألحمد بن الحسين بن علي بن  .68
هـ(، حققه وراجع نصوصه وخرج 291تالخراساني، أبي بكر البيهقي )

أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج 
الهند، مكتبة  ،أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي

 م.6003-هـ8263، 8طالرشد للنشر والتوزيع بالرياض، 
صحيح ابن خزيمة؛ ألبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن  .66

هـ(، تحقيق: د. محمد مصطفى 388تصالح بن بكر السلمي النيسابوري )
 بيروت. ،األعظمي، المكتب اإلسالمي

صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط وحمايته من اإلسقاط والسقط؛  .63
تقي الدين المعروف بابن الصالح  لعثمان بن عبد الرحمن، أبي عمرو،

 ،هـ(، تحقيق: موفق عبداهلل عبدالقادر، دار الغرب اإلسالمي223ت)
 .ه8201، 6بيروت، ط

العلل الواردة في األحاديث النبوية؛ ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن  .62
هـ(، 319تمهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )

 ،8طالرياض،  ،حفوظ الرحمن زين اهلل السلفي، دار طيبةتحقيق وتخريج: م
 م.8119-هـ8209

العلل البن أبي حاتم؛ ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن  .69
هـ(، تحقيق: فريق 362تالمنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )

 م.6002-هـ8262، 8طمن الباحثين، 
حمد بن علي بن حجر أبي الفضل فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أل .62

دار  ،العسقالني الشافعي، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي
 .ه8321بيروت،  ،المعرفة

الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي؛ لمحمد  .62
بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبي عبد اهلل، شمس الدين المقدسي ثم 
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هـ(، المحقق: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، 223تي الحنبلي )الصالح
 م.6003-هـ8262 ،8ط: مؤسسة الرسالة،

فضائل األوقات؛ ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي  .61
هـ(، المحقق: عدنان عبد الرحمن 291تالخراساني، أبي بكر البيهقي )

 .ه8280، 8طمكة المكرمة،  ،مجيد القيسي، مكتبة المنارة
الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار؛ ألبي بكر بن أبي شيبة، عبد اهلل بن  .61

هـ(، المحقق: 639تمحمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )
 .ه8201، 8طالرياض،  ،كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد

ن عبد الرحمن بن لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف؛ لزين الدي .30
أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 

 م.6002-هـ8262، 8طهـ(، دار ابن حزم للطباعة والنشر، 219ت)
مستخرج أبي عوانة؛ ألبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري  .38

 ،لمعرفةهـ(، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، دار ا382تاإلسفراييني )
 م.8111-هـ8281، 8بيروت، ط

هـ(، 630تمسند ابن الجعد؛ لعلي بن الَجْعد بن عبيد الَجْوَهري البغدادي ) .36
–ه8280، 8طبيروت،  ،تحقيق: عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر

 .م8110
مسند أبي داود الطيالسي؛ ألبي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي  .33

الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، دار هـ(، المحقق: 602تالبصرى )
 م.8111-هـ8281، 8طمصر،  ،هجر

مسند أبي يعلى؛ ألبي يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى  .32
هـ(، المحقق: حسين سليم أسد، دار 302تبن هالل التميمي، الموصلي )

 .م8112–ه8202، 8طدمشق،  ،المأمون للتراث
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ألبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن مسند إسحاق بن راهويه؛  .39
هـ(، المحقق: د. 631تإبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بـ ابن راهويه )
، 8المدينة المنورة، ط ،عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة اإليمان

 .م8118–ه8286
مسند اإلمام أحمد بن حنبل؛ ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن  .32

عادل مرشد  ،هـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط628تبن أسد الشيباني )هالل 
 م.6008-هـ8268، 8وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط

مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(؛ ألبي محمد عبد اهلل بن عبد  .32
الرحمن بن الفضل بن َبهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي 

أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع،  هـ(، تحقيق: حسين سليم699ت)
 م.6000-هـ8286، 8طالمملكة العربية السعودية، 

، لمسلم المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  .31
هـ(، المحقق: محمد 628تبن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري )

 بيروت. ،فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي
المصنف؛ ألبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني  .31

هـ(، المحقق: حبيب الرحمن األعظمي، المجلس 688تالصنعاني )
 .ه8203، 6طبيروت،  ،الهند، المكتب اإلسالمي ،العلمي

المعجم األوسط؛ لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبي  .20
هـ(، المحقق: طارق بن عوض اهلل بن محمد، عبد 320تالقاسم الطبراني )

 القاهرة . ،المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين
المعجم الصغير؛ لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبي  .28

هـ(، المحقق: محمد شكور محمود الحاج أمرير، 320تالقاسم الطبراني )
 .م8119 –ه8209، 8طروت، عمان، بي ،المكتب اإلسالمي ، دار عمار

المعجم الكبير؛ لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبي  .26
هـ(، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة 320تالقاسم الطبراني )

 .6طالقاهرة،  ،ابن تيمية
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معرفة أنواع علوم الحديث؛ لعثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين  .23
ماهر  ،هـ(، تحقيق: عبد اللطيف الهميم223تروف بابن الصالح )المع

 م.6006-هـ8263، 8ياسين الفحل، دار الكتب العلمية، ط
من حديث اإلمام سفيان بن سعيد الثوري؛ ألبي عبد اهلل سفيان بن سعيد بن  .22

هـ(، رواية: السري بن يحيى عن شيوخه 828تمسروق الثوري الكوفي )
مد بن يوسف الفريابي عن الثوري. المحقق: عامر عن الثوري، ورواية: مح

 حسن صبري.
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن  .29

، 6طبيروت،  ،هـ(، دار إحياء التراث العربي222تشرف النووي )
 .ه8316

افيُّ ناسخ الحديث ومنسوخه؛ ألبي َبْكٍر َأْحَمُد بُن ُمَحمَِّد بِن َهاِنئ اإِلْسكَ  .22
هـ(، المحقق: عبد اهلل بن حمد 623تاأَلْثَرم الطَّاِئيُّ َوِقْيَل: الَكْلِبّي )

 م.8111-هـ8260، 8طالمنصور، 
نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي؛  .22

هـ(، 226تلجمال الدين أبو محمد عبد اهلل بن يوسف بن محمد الزيلعي )
-هـ8281، 8عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، طتحقيق: محمد 

 م.8112
النكت على كتاب ابن الصالح؛ ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن  .21

هـ(، تحقيق: ربيع بن هادي عمير 196تأحمد بن حجر العسقالني )
المدخلي، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، 

 م.8112-هـ8202، 8عودية، طالمملكة العربية الس
 

 
 
 


