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بسم هللا الرمحن الرحيم
سد الذريعة لتحقيق معىن البدعة من الشريعة
احلمد هلل بديع السموات واألرض ،ذي اجلالل واإلكرام ،والصالة والسالم على سيدنا
وبُت احلالل من احلرام ،ورضي هللا عن آلو الكرام،
زلمد الذي جاء بالسنة والفرض ،ن َ
وصحابتو األعالم.
أما بعد،،،
فلقد َكثُر بُت الناس احلديث عن البدعة فأخذ الغالب يديل بدلوه يف ىذه ادلسألة دون
بصَتة وعلم ،وأخذ البعض يهرف مبا ال يعرف ،ويفيت ويقول ،حىت جترأ بعض الذين
يدعون العلم يف ىذا ادلوضوع فذىبوا ي َف ِسقون وي َك ِّفرون الناس بأدىن ٍ
شبهة وأخذوا ىذا
ُ
ُ ّ
ادلصطلح على إطالقو دون دتيي ،،وىذا جلهلهم وقصورىم يف فهم أحكام وأصول ومقاصد
الشريعة ،فاستهواىم الشيطان وخاضوا يف دين هللا بغَت ىدى ،وتعنتوا وتنطعوا فحرفوا
الكلم عن مواضعو ،وأن،لوا اآليات واألحاديث بغَت منازذلا ف،اغوا عن طريق احلق ،فضلوا
وأضلوا ،فكانت النتيجة أن دخلت الريبة قلوب ادلسلمُت ،وعمت الفوضى يف أمور
الدين ،وختبط اجملتمع فأصبح الناس حيارى بُت منكر للبدعة إمجاالً بال تفصيل وبُت ٍ
مغال
فيها وآخرين ال يعنيهم األمر ،وما كان ىذا إال بسبب عدم رجوعنا إىل أىل العلم والفقو،
ِ نِ
ِ ِ
قال هللا تعاىل  :ولَو رُّدوه إِ َىل النرس ِ
ول َوإِ َىل أ ِ
ين يَ ْستَ ْنبِطُونَوُ
َْ َ ُ
ُ
ُويل ْاأل َْمر مْن ُه ْم لَ َعل َموُ الذ َ
ِمْن ُه ْم (النساء :من اآلية ،)83فال جيوز أن نصدر األحكام والفتاوى عبثاً وإتباعاً لألىواء
حىت ال ينطبق علينا قول النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم  :أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم
على النار (رواه الدارمي) .لذا كان واجباً علينا أن نبُت احلق يف ىذه ادلسألة بإذن هللا
تعاىل معتصمُت بكتاب هللا وسنة نبيو صلى هللا عليو وآلو وسلم ومستمسكُت بأقوال
حي عن بينة ويهلك
وعمل السلف الصاحل من صحابة وتابعُت وأئمة أعالم ،ليحي من ن
من ىلك عن بينة فنقول وباهلل التوفيق.
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أوالً :تعريف البدعة:
البدعة لغةً:

قال الراغب األصفهاين يف مفردات القرآن" :اإلبداع إنشاء صنعة بال احتذاء واقتداء،
وإذا اقًتن اإلبداع يف هللا ع ،وجل يعٌت إجياد الشيء بال آلة وال مادة وال زمان وال مكان"
أي ىي ابتداع شيء على غَت مثال سابق.

البدعة شرعاً:
ونعٍت بذلك ما اصطلح العلماء على تعريفو .قال احلافظ ابن رجب احلنبلي يف جامع
العلوم واحلكم" :وادلراد بالبدعة ما أحدث شلا ال أصل لو يف الشريعة يدل عليو وأما ما كان
لو أصل يدل عليو فليس ببدعة شرعاً ،وإن كان لغة يسمى بدعة" ا.ى .
قال احلافظ ابن حجر العسقالين الشافعي يف الفتح" :وادل ْح َدثات بفتح الدال مجع
ُ
ُح ِدث وليس لو أصل يف الشرع ويسمى يف ُعرف الشرِع بدعة وما
ُْزل َدثة ،وادلراد هبا ما أ ْ
كان لو أصل يدل عليو الشرع فليس بِبِ ٍ
دعة" ا.ى .
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ثانياً :أنواع البدعة:

تنقسم البدعة إىل نوعٌن:

 روى أبو نعيم عن إبراىيم بن اجلنيد قال" :مسعت الشافعي يقول :البدعة بدعتانبدعة زلمودة ،وبدعة مذمومة ،فما وافق السنة فهو زلمود وما خالف السنة فهو
مذموم"ا.ى .
 قال النووي الشافعي يف هتذيب األمساء واللغات" :البدعة بكسر الباء يف الشرع:ىي إِحداث ما مل يكن على عهد الرسول صلى هللا عليو وآلو وسلم ،وىي منقسمة إىل
حسنة وقبيحة".
 قال ابن األثَت يف النهاية" :البدعة بدعتان بدعة ىدى وبدعة ضاللة ،فما كان يفخالف ما أمر بو هللا ورسولو فهو يف حيِّ ،الذم واإلنكار ،وما كان واقعا حتت عموم ما
ندب هللا إليو ،وحض هللا عليو ورسولو صلى هللا عليو وآلو وسلم فهو يف حيِّ ،ادلدح"ا.ى .
فمن رلموع ىذه األقوال وغَتىا يتبُت لنا أن البدعة نوعان :بدعة حسنة وبدعة سيئة،
بل قال بعض العلماء ومنهم العالمة اجملمع على إِمامتو وجاللتو ودتََ ُّكنو ِم ْن أنواع العلوم
وبراعتو فيها أبو زلمد الع ،بن عبد السالم رمحو هللا يف آخر كتاب القواعد" :إن البدعة
منقسمة حسب أفعال ادلكلفُت فهي إما واجبة أو زلرمة أو مندوبة أو مكروىة أو مباحة".
مالحظة:

ىناك من بعض الذين يدنعون العلم خيرجون علينا بآراء وأقوال واىية يف تعريف البدعة
فيقولون إِن البدعة ال َحتمل إال معنيُت (إما الفسق أو الكفر) دون تفصيل ويظهر لك أن
ىذا الكالم ال خيرج إال من جاىل ال يعرف مقاصد الشريعة إذ بقوذلم ىذا أصبحوا
أصحاب بدعة خبيثة إذَ بَنُوا كالمهم على أصل غَت شرعي وخالفوا الكتاب والسنة وأقوال
األئمة والسلف الصاحل من صحابة وتابعُت ومن جاء بعدىم وسيأتيك البيان والتفصيل.
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ثالثاً :الدليل على البدعة احلسنة من القرآن والسنة:
الدليل على البدعة احلسنة من القرآن:
ذلك َجلياً إذ روى الطرباين
إن القرآن الكرًن يؤيد البدعة احلسنة فهذا احلديث يُظْ ِه ُر َ
يف األوسط عن أيب أ َُمامة رضي هللا عنو قال  :إ نن هللا فرض عليكم صوم رمضان ،ومل
يفرض عليكم قيامو ،وإمنا قيامو شيء أحدثتموه ،فداوموا عليو فإن أناساً من بٌت إسرائيل
ِ
اىا َعلَْي ِه ْم إِال
وىا َما َكتَْب نَ َ
ابتدعوا بدعة فعاهبم هللا بًتكها فقال تعاىلَ  :وَرْىبَانينةً ابْتَ َد ُع َ
ضو ِان نِ
ِ ِ
اَّلل فَ َما َر َع ْوَىا َح نق ِر َعايَتِ َها (احلديد :من اآلية ، )27فهذا احلديث يفيد
ابْتغَاءَ ر ْ َ
مشروعية البدعة احلسنة بقولو أحدثتموه.
الدليل على البدعة احلسنة من السنة:
روى مسلم والننسائي وابن ماجة عن جرير بن عبد هللا البُ َجلي قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليو وآلو وسلم  :من َس نن يف اإلسالم سنة حسنة فلو أجرىا وأجر من عمل
هبا بعده من غَت أن ينقص من أجورىم شيء ،ومن َس نن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليو
وزرىا ووزر من عمل هبا بعده من غَت أن ينقص من أوزارىم شيء  ،فهذا احلديث
دليل على مشروعية البدعة احلسنة وكذلك ىو دليل على أن البدعة نوعان بدعة حسنة
وبدعة سيئة.

شبهة :يستدل بعض الناس على إنكار وجود البدعة احلسنة باحلديث الذي رواه

العرباض بن سارية وىو قول النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم  :إياكم وزلدثات األمور
فإن كل بدعة ضاللة  ،وأيضا باحلديث الذي رواه الشيخان  من أحدث يف أمرنا
ىذا ما ليس منو فهو رد  فما ىو قول العلماء يف ذلك؟
أما بالنسبة للحديث األول  كل بدعة ضاللة  فيشتبو فيو على الناس أن لفظة
 كل  تشمل كل البِ َدع وىذا ليس بصحيح ألسباب منها:
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 -1قال اإلمام النووي" :وقولو صلى هللا عليو وآلو وسلم  كل بدعة ضاللة 
ىذا عام سلصوص" وادلراد غالب البدع.
 -2ىذا احلديث سلصوص ْتديث  من س نن يف اإلسالم سنة حسنة. ...
 -3عمل الصحابة بعد ِ
وفاتو صلى هللا عليو وآلو وسلم وإِحداثهم أموراً مل تكن على
ََ ُ
عهده ومل يفعلها الرسول صلى هللا عليو وآلو وسلم ومع ذلك مل يفهموا من احلديث أ نن
كل البدع ضاللة.
 -4لفظة  كل  ال تعٍت الشمولية بدليل قولو تعاىل  :تُ َد ِّم ُر ُك نل َش ْي ٍء 
(األحقاف :من اآلية ،)25فهنا أطلق الكل وأراد بو اجل،ء كما ىو معروف.
أما بالنسبة للحديث الثاين فهو دليل وشاىد على من ينكر البدعة احلسنة وذلك من
عدة وجوه:
 -1قول النيب صلى هللا عليو وآلو وسلمَ  :م ْن أحدث  يبُت إمكانية وجواز
اإلحداث.
 -2قال ابن رجب احلنبلي يف جامع العلوم واحلكم" :ىذا احلديث يدل مبنطوقو أن
كل عمل ليس عليو أمر الشارع فهو مردود ،ويدل مبفهومو أن كل عمل عليو أمر الشارع
فهو غَت مردود".
ِ
ص للحديث األول  كل بدعة ضاللة  ويبُت ادلراد منها
 -3وىذا احلديث ُسلَ ّ
ص ْ
كما ىو واضح .إذ لو كانت كل بدعة ضاللة بدون استثناء لقال احلديث  :من
أحدث يف أمرنا ىذا شيئا فهو رد  ولكنو قال  :ما ليس منو  فتحقق أنو من
أحدث أمراً موافق لقواعد الشريعة وأصوذلا فهو غَت رد.
مالحظة :القاعدة األصولية احلديثية تقول ما أمكن اجلمع مجع ،وال جيوز الًتجيح

بدون مرجح ،فلو أخذنا حديث  من سن يف اإلسالم سنة حسنة  ...وحديث
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 كل بدعة ضاللة ُ كالً يف زللو ألدى ذلك إىل التعارض والتناقض وىذا ال جيوز يف
شريعتنا لذا كان ال بد من مجع األحاديث وتبيُت ادلراد يف كل منهما.
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رابعاً :شبهة من يقول أن ىذا الفعل حرام!!!! ألن الن ي للى هللا عليو وآلو وسلم

مل يفعلو:

وللوقوف على ىذه الشبهة نقول التايل:
 -1من ادلعلوم بالضرورة أن النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم مل يفعل مجيع ادلباحات؛
بشر أن يستوعبها فضالً على أن يفعلها ألنو كان زاىدا متقلالً.
ألهنا كثَتة وال يستطيع ٌ
 -2النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم كان مشغوالً مبهام عظام استغرقت وقتو ،كتبليغ
الدعوة ورلادلة ادلشركُت والكتابيُت ،وجهاد الكفار ،وعقد ادلعاىدات ،واألمان ،واذلدنة،
وإقامة احلدود ،وإنفاذ السرايا ،وتبليغ األحكام ،وما يل،م من تأسيس الدولة اإلسالمية،
فاكتفى بنصوص شاملة للمندوبات ّتميع أنواعها منذ جاء اإلسالم إىل قيام الساعة كما
اَّللُ (البقرة :من اآلية ،)197وقولو تعاىل:
جاء يف كتاب هللاَ  :وَما تَ ْف َعلُوا ِم ْن َخ ٍَْت يَ ْعلَ ْموُ ن
اخلَْي َر لَ َعلن ُك ْم
احلَ َسنَ ِة فَلَوُ َع ْش ُر أ َْمثَ ِاذلَا (األنعام ،)161:وقولو تعاىلَ  :وافْ َعلُوا ْ
َ م ْن َجاءَ بِ ْ
تُ ْفلِ ُحو َن (احلج :من اآلية ،)77والكثَت الكثَت شلا جاء يف الكتاب والسنة ادلطهرة.
 -3قول النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم  :عليكم بسنيت وسنة اخللفاء ادلهديُت من
بعدي  ...فقد مسى عليو الصالة والسالم عمل اخللفاء من بعده سنة مع أنو مل يفعلها
ضوا عليها بالنواجذ 
وع ُ
وحضنا على التمسك هبا بقولوَ  :
 -4القاعدة األصولية اليت تقول" :ترك الشيء ال يعٌت حترديو" ،ويؤكد ىذا ما حصل
الضب فمنر عليو النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم
مع خالد بن الوليد حيث كان يأكل
ن
فعافو ومل يأمره بعدم أكلو كما رواه البخاري.
فمن زعم حترًن شيء بدعوى أن النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم مل يفعلو فقد ادعى ما
ليس عليو دليل ،وكانت دعواه مردودة وقد جترأ على هللا ورسولو.
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خامساً :أين تصح البدعة؟

البدعة ال تصح بل حترم يف أحكام العقيدة ألهنا إما أن تكون كفراً أو ضالالً كبدعة
القدرية وادلعت،لة واحلشوية والوىابية ،وكذلك ال تصح يف فرائض ال ِّدين كالصلوات اخلمس
وال،كاة واحلج وادلواريث وما إىل ذلك؛ ألن الدين اكتملت قواعده وبُيِّنت أحكامو وىذا
كل بدعة
النوع من البِ َدع حرام ،وىذا النوع ىو ادلقصود من قولو يف احلديثُّ  :
ضاللة  ،وفا علها إما كافر وإما ضال دلا فيها من التجرؤ على هللا ورسولو وسلالفة
األصول الشرعية ادلعروفة يف الكتاب والسنة وإمجاع األمة ،ولكن تصح البدعة أن تكون يف
فروع الدين وفضائل األعمال وىو ما نطلق عليو شرعاً البدعة احلسنة ويؤيد ذلك
النصوص ادلتظافرة يف الكتاب والسنة واليت حتثنا على فعلها كما بين نناىا سابقاً وكذلك فعل
الصحابة والتابعُت وسلف األمة رضي هللا عنهم كما سيأيت البيان والتفصيل.
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سادساً :بعض البدع اليت أحدثها الصحابة رضي هللا عنهم:

 -1مجع القرآن الكرًن :حيث اقًتح عمر بن اخلطاب رضي هللا عنو وأرضاه مجع
القرآن فع ارضو أبو بكر الصديق يف بادئ األمر وقال إن ىذا األمر مل يفعلو النيب صلى هللا
عليو وآلو وسلم ولكن بعد ذلك شرح هللا صدره جلمع القرآن الكرًن بعد أن قُتِل معظم
احلفظة يف موقعة اليمامة.
 -2أ نخر عمر بن اخلطاب رضي هللا عنو وأرضاه مقام إبراىيم يف البيت احلرام مع أننو
كان ُملتصقا بو يف عهد النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم ويف عهد أبو بكر الصديق.
 -3األذان األول يوم اجلمعة الذي زاده عثمان رضي هللا عنو.
 -4كان على بن أيب طالب كرم هللا وجهو ورضي هللا عنو يُعلم الناس الصالة على
النيب كما رواه الطرباين يف األوسط واذليثمي يف رلمع ال،وائد.
فإن قيل إن ىؤالء ىم اخللفاء الذين قال فيهم الرسول صلى هللا عليو وآلو وسلم:
 عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين ادلهديُت من بعدي. ...
أح َدثو الصحابة من غًن اخللفاء الراشدين:
فإليك بعض ما ْ

 -1زيادة ابن مسعود يف التشهد حيث كان يقول السالم علينا من ربنا.
 -2ما زاده عبد هللا بن عمر يف البسملة أول التشهد وما زاده يف التلبية فكان يقول:
"لبيك وسعديك واخلَت بيديك والرغباء إليك والعمل".
 -3خبيب بن عدي أول من سن ركعتُت قبل القتل كما رواه البخاري.

واحة آل البيت إلحيء التراث والعلوم  -فلسطين

www.alalbait.ps

11

سابعاً :بعض البدع اليت أحدثها التابعون رضي هللا عنهم:

 -1الطواف بعد كل ركعتُت من صالة الًتاويح ىذا ما كان يفعلو أىل مكة.
ست وثالثون ركعةً يف بالد
 -2صالة اخلليفة العادل عمر بن عبد الع،ي ،الًتاويح ٌ
الشام.
َ -3ج ْعل ادلصحف أح،اباً وجت،ئتو أج،اءً.
 -4وضع النقط على حروف القرآن الكرًن ،وتشكيلو ،وىذا فعل التابعي اجلليل حيِت
بن يعمر.
 -5ابتدع العلماء علم مصطلح احلديث يف القرن الثاين.
 -6الشافعي رضي هللا عنو ىو أول من ابتدع علم أصول الفقو يف القرن الثاين.
 -7أول من أمر بالصالة على النيب بعد األذان على ادلآذن ىو ادللك العادل الناصر
صالح الدين األيويب الشافعي.
 -8أول م ن احتفل بادلولد النبوي الشريف على ىذه اذليئة ىو ادللك ادلظفر حاكم
إربل.

كل يف
مالحظة :من ادلعلوم أن الفقهاء واحلفاظ والنقناد ُّ
أقروا كل واحد على بدعتو و ٌ
ِ
السيَر والًتاج م فلَتجع إلي ها
زمنو ومل صلد من أنكر عليهم ىذا كما ىو ٌ
ظاىر يف كتب ّ
ككتاب البداية والنهاية البن كثَتِ ،
وس ََت أعالم النبالء للذىيبَ ،والباعث على معرفة البدع
واحلوادث البن شامة شيخ اإلمام النوويَ ،والوسائل إىل مسامرة األوائل للسيوطي.
ىذا فعل خَت الرجال وخَت القرون بعد النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم وغَته الكثَت
الكثَت من أفعال التابعُت والسلف الصاحل ،فأين ىؤالء ادلتفيقهُت من ىؤالء اجلهابذة
ِ
الص ِّديق ومنهم
األعالم وادلشهود ذلم يف الدنيا بالصالح والتقوى ويف اآلخرة باجلنة فمنهم ّ
ِ
ث ادل ْل َه ْم أم أن الصحابة مبتدعون خالفوا النيب صلى هللا عليو وآلو
الشهيد ومنهم ادل َح ّد ُ
ُ
ُ
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وسلم حسب من زعم أن البدعة كلها مذمومة وأهنا إما فسق وإما كفر فماذا ُحيكم على
ىؤالء !!!.
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ثامناً :إن الذين قالوا بأن البدعة ذلا وجو واحد وىي احلرمة فهم أول من وقعوا يف

احلرام حسب تعريفهم للبدعة وإليك بعض ما أحدثوه:
إمام و ٍ
 -1مجع الناس على ٍ
احد ألداء صالة التهجد بعد صالة الًتاويح يف احلرمُت
الشريفُت وغَتمها من ادلساجد.
 -2قراءة دعاء ختم القرآن يف صالة الًتاويح وكذلك يف صالة التهجد يف ركعة الوتر.
 -3ختصيص ليلة السابع والعشرين يف ختم القرآن والدعاء يف احلرمُت.
 -4قول ادلنادي بعد صالة العشاء" :صالة القيام أثابكم هللا".
فحسب قاعدهتم يف تعريف البدعة فقد رموا أنفسهم بالكفر والفسوق من حيث ال
يشعرون ،ما أخطر اجلهل يقتل صاحبو !!!.
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تاسعاً :قاعدة ال تنخرم بإذن هللا تعاىل للتمييز بٌن أنواع البدعة:

قال الع ،بن عبد السالم يف آخر كتابو القواعد" :والطريق إىل معرفة أنواع البِ َد ْع بأن
تُ ْعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت يف قواعد اإلجياب فهي واجبة وإن دخلت
يف قواعد التحرًن فهي حرام أو يف قواعد الندب فهي مندوبة أو ادلكروه فهي مكروىة أو
ادلباح فهي مباحة " .فلو فرضنا مثالً مسألة الصالة على النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم
بعد األذان وعرضناىا على قواعد الشريعة ىل ىي حرام حيتاج إىل دليل وىو غَت موجود،
ىل ىي مكروىة حتتاج إىل دليل وىو غَت موجود إذاً بقي الندب والوجوب فنرى أهنا
اَّللَ َوَمالئِ َكتَوُ يُ َ ُّ
ِ
نيب يَا أَيُّ َها
تندرج حتت أصل شرعي وىو قولو تعاىل  :إِ نن ن
صلو َن َعلَى الن ِّ
نِ
صلُّوا َعلَْي ِو َو َسلِّ ُموا تَ ْسلِيماً (األح،اب ،)56:وكذلك احلديث الذي رواه مسلم:
ين َآمنُوا َ
ا لذ َ
 قولوا كما يقول ادلؤذن مث صلوا علي  ...فإن كانت مث يف احلديث تفيد الًتتيب
والوجوب فالصالة عليو بعد اآلذان واجبة وان كانت تفيد الندب والًتاخي فالصالة عليو
سنة مع الًتاخي.
وأما بالنسبة لإلباحة فاألصل يف األشياء اإلباحة فخرجنا من ذلك أن الصالة على
النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم إما واجبة وىي قول كثَت من العلماء كاللخمي ادلالكي
واحلليمي الشافعي والطحاوي احلنفي وابن بطة احلنبلي أو مباحة أو مندوبة وىذا بإتفاق
اجلميع وعلى ذلك فقس.

واحة آل البيت إلحيء التراث والعلوم  -فلسطين

www.alalbait.ps

14

اخلاللة:
 -1إن البدعة تنقسم إىل نوعُت :بدعو حسنة وبدعة سيئة.
 -2ليس كل ما مل يفعلو النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم حرام.
 -3البدعة ال تكون إال يف الفروع ونسميها "بدعة حسنو".
 -4ال يوجد بدعة يف أصول الدين.
 -5من ادعى أن البدعة ذلا وجو احلِْرَمة فقط فقد أيت باباً من أبواب الكبائر لتقولو
على هللا ورسولو صلى هللا عليو وآلو وسلم غَت احلق.
 -6ما كان لو أصل يف الشريعة يسمى بدعة حسنة ،وما كان ليس لو أصل وخيالف
الشريعة فيسمى بدعة سيئة.
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نصيحة:
نصيحة لكل مسلم طالب للحق أال يتسرع يف إصدار احلكم على األشياء قبل
تصورىا مع وجوب العلم بأن احلكم الشرعي يؤخذ من رلموع األدلة مع اعتبار ادلقصد
الشرعي من ذلك احلكم وفهم الصحابة والتابعُت والعمل مبقتضى ما فهموا إذا أردنا
اإلتباع وإال وقعنا يف االبتداع الذي ىو موضوع ىذه الرسالة راجُت ادلوىل أن يظهر احلق
ويرزقنا أتباعو ويبطل الباطل ويلهمنا اجتنابو.وهللا ورسولو أعلم.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العادلٌن

ِّ
ولل اللهم على سيدنا حممد وعلى آلو الطيبٌن الطاىرين

حرره خادم العلم الشريف أبو الفضل أمحد بن منصور قرطام
احلسيين ادلالكي الفلسطيين كـان هللا لـو ولوالديـو
ولكل من كان لو فضل عليو مبنو
وكرمو آمٌن آمٌن آمٌن.
إعداد:

قسم البحوث والدراسءت
واحة آل البيت إلحيء التراث والعلوم
 11شوال 1221هجري الموافق له  22أكتوبر 2002
رومي
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