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 المقدم: 
 له وصحبهعلى آو  ،بن عبد هللاة والسالم على رسول هللا ُمحمد والصال ،والحمد هلل ،�سم هللا الرحمن الرحیم

الجدید  ا اللقاءلى هذالِكرام إ مستمعیناأهًال ومرحًبا �كم و  ،فالسالم علیكم ورحمته و�ر�اته ،ومن وااله أما �عد
ن ر�م بالكفي برنامجكم التجر�د الصر�ح ألحادیث الجامع الصحیح، حیث �شرح معالي الشیخ الد�تور عبد 

العتكاف �تاب ا وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء، �شرح ،�بار الُعلماءهیئة عضو  -وفقه هللا -عبد هللا الخضیر
 سهًال.ًال و ومرحًبا �كم فضیلة الشیخ وأه فأهالً  ، مطلع هذه الحلقة أرحب �معالیه،في هذا الشهر الفضیل

 المستمعین. اإلخوةحیاكم هللا و�ارك فیكم وفي 
علیه  صلى هللا -: أنه سأل النبي-رضي هللا عنه -عمرم: في هذه الحلقة مستمعینا الكرام حدیث المقد
 .»بنذرك فأوفِ «قال: �نت نذرت في الجاهلیة أن أعتكف لیلة في المسجد الحرام قال:   -وسلم

ا أم ،نمعیا�ه أجالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا محمد وعلى آله وأصح
 :�عد

لفاء ، ثاني الخي القرشي العدو  ى نین، أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العز فراوي الحدیث أمیر المؤم
في  واستشهد ،ا�عني �عد أبي �كر ونصفً  ،عشر سنین ولي الخالفة �عده ،�عد أبي �كر وأفضل األمة ،الراشدین

 ذي الحجة سنة ثالثة وعشر�ن.
شارة فالحدیث �ما ستأتي اإل راوي الحدیث أمیر المؤمنین عمر، هذا على حد صنیع المختصر، و�ال وحینما نقول

 .ف لیًال والحدیث ترجم علیه اإلمام البخاري �اب االعتكا ،بن عمر، ال من مسند عمرا�عد الترجمة أنه من مسند 
كاف ي هذا �اب في بیان حكم االعتأ :أي �غیر نهار، وقال العیني �اب االعتكاف لیالً  :قال ابن حجر: قوله

وسیأتي ما  أو لیلة، �غیر نهار، ومطا�قة الحدیث للترجمة، في قوله: �نت نذرت في الجاهلیة أن أعتكف لیالً  لیالً 
ل ، و�أتي في �الم طو�ل تفصیفي هذه الجملة من استدالل لبعض أهل العلم في عدم اشتراط الصوم لالعتكاف

 .لة إن شاء هللا تعالىأالمس
قول �ذا في المختصر أ، -علیه الصالة والسالم -سأل النبيأنه  -رضي هللا عنه -قول المختصر: عن عمر

ني أخبر  :حدثني �حیي بن سعید عن عبید هللا، قال :حدثنا مسدد قال :جعله من مسند عمر، والذي في البخاري 
أخبرني نافع عن  ..، أن -وسلمصلى هللا علیه  -أن عمر سأل النبي -رضي هللا عنهما -نافع عن ابن عمر

 ال من مسند عمر. ،فهو من مسند ابن عمر ،أن عمر سأل النبي -رضي هللا عنهما -ابن عمر
وهو الصواب �ما في جمیع مواضع التخر�ج من الصحیح، هذا إذا �ان مراد المختصر هذا الموضع، المترجم 

 ، و�الالحدیث عن عمر �اب االعتكاف لیالً  ىألنه ترجم عل ؛وهو ظاهر صنیع المحقق ،بباب االعتكاف لیًال 
ة سیأتي �عد عشر فالحدیث مخرج في الصحیح من روا�ة عمر، لكن �غیر هذه الترجمة في �تاب االعتكاف، �ما 

 ا.علیه إذا اعتكف صومً َر أحادیث، من لم ی
عن عبید هللا بن  ..حدثنا إسماعیل بن عبد هللا عن أخیه عن سلیمان عن عبد هللا بن عمر :-رحمه هللا -قال:

، �عني �عد عشرة أحادیث سیأتي -رضي هللا عنه -نافع عن عبد هللا بن عمر عن عمر بن الخطابعن عمر 
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ا، فهل المختصر �قصد الموضع األول علیه إذا اعتكف صومً  بخاري له من روا�ة عمر، من لم یرَ ذ�ر ال =

ضع الثاني الذي ترجم له البخاري �اب من لم یر المترجم بباب االعتكاف لیال �ما صنع المحقق، أو �قصد المو 
 ا.علیه إذا اعتكف صومً 

 .�عني نسبته إلى عمر أو تخر�جه من حدیث عمر وجعله من مسند عمر
 هذا التي استدعت المحققُ  .. واضع الترجمة�ونه وضع الترجمة ..االمقدم: هذا من صنیع المحقق طبعً 

 .شكالاإل
، �اب فإن �ان المراد مراد المختصر الموضع األول ،أو من المحقق، وال مفراآلن عندنا خطأ إما من المختصر 

اد و�ذا �ان مر  ،، فهو من مسند ابن عمر ال من مسند عمر، فیكون الوهم منهالمترجم بباب االعتكاف لیالً 
بن ن اع :ألنه قال ؛ا، فیكون الحدیث من مسند عمرالمختصر، الموضع الثاني من لم یر علیه إذا اعتكف صومً 

 دیث ابن عمر، وأیهما أولىفیكون الوهم من المحقق حینما ترجم لحدیث عمر بترجمة لح ،عمر عن عمر، نعم
 ؟�الوهم

 ا لم �كن موجوًدا.ألنه أضاف شیئً  ؛المقدم: المحقق
 لكن إذا نظرت إلى ترتیب األحادیث في المختصر، ونظرت إلى ترتیبها في األصل.

 ند ابن عمر.�حدیث مس ئدِ المقدم: األصل بُ 
ر لمختصب اینا ترتی، إذا نظرنا إلى الترتیب، ومشّ -رضي هللا عنه -نعم قدم ما رواه ابن عمر على ما رواه عمر

ن الوهم من المختصر، احتمال أن �كون المختصر قدم حدیث عمر عن موضعه إقلنا على ترتیب األصل نعم، 
ي نه هو األصل وهو السائل، السیما أنه مخرج فأل ؛في ترتیب البخاري نعم، واعتمد تخر�ج الحدیث عن عمر

عمر  أن ..حدیث عمر؟ �نت نذرت أملما ذ�ره المختصر حدیث ابن عمر  لكن أیهما أولى �المطا�قة ،الصحیح
 فأوفِ « :لیلة في المسجد الحرام قال �نت نذرت في الجاهلیة أن أعتكف :-صلى هللا علیه وسلم -سأل النبي

 .»بنذرك
�ا  :أنه قال -رضي هللا عنه -خرج عن ابن عمر، والموضع المخرج عن عمر بن الخطابهذا الموضع الم

 :-لمصلى هلل علیه وس -له النبي إني نذرت في الجاهلیة أن أعتكف لیلة في المسجد الحرام فقال ،رسول هللا
 عتكف لیلة.اف »أوف بنذرك«

   �ة ابن عمر.ارو لالمقدم: المطا�قة 
 الحدیث، هذا الشأن، لیس من أهل ر لیس من أهل�ة ابن عمر، و�ذا استصحبنا أن المختِص انعم الحرفیة لرو 

یث احتمال أن �كون الوهم من المحقق، حیث ترجم لحد ثمة ن �ان�أو غلب على الظن أن الوهم منه، و وجزمنا 
  هصودمقألن  ؛م بهاثیر من الناس، وال یهتعمر بترجمة حدیث ابن عمر، وهذه من الدقائق التي ال یلتفت لها �

 و�الهما في الصحیح، فال یلتفت لمثل هذا. ،المتن، سواء �ان عن عمر أو ابن عمر
نه من مسنده أو من مسند ابنه، والروا�ة التي هي من مسند إ :السؤال من عمر سواء قلنا :طیب قد �قول قائل

رضي  -ن عمر عن عمر بن الخطابا عن عبد هللا باعتكف صومً  إذاعمر، في الموضع الثاني من لم یر علیه 
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- أن عمر سأل النبي  -رضي هللا عنهما -�ا رسول هللا، وفي الموضع األول أن ابن عمر :أنه قال -هللا عنه
لة هو عمر في الموضعین، إال أن صیغة األداء في الموضع األول أقال: فصاحب المس  -صلى هللا علیه وسلم
�ا  :أنه قال -رضي هللا عنه -، وفي الموضع الثاني عن عمر -مصلى هللا علیه وسل- أن عمر سأل النبي 

وال فرق بینهما  ،نعوذاك سند معن ،ألن هذا سند مأنن ؛فرق  هما فی :قد �قول قائل ؟رسول هللا، ما الفرق بینهما
 من حیث االتصال واالنقطاع.

 ال فرق 
 ، فالجل كم عنْ ح وحكم أنَّ ............................         

 حتى یبین الوصل �التخر�ج             ي�جردلقطع نحا البلا و و سو 
 ن الحكم واحد في مثل هذا، ونقول في الحدیث في الموضعین من مسند عمر، سواءإحكمهما واحد، فهل نقول 

 ؟أو �ختلف األمر روي �صیغة عن أو �صیغة أنَّ 
فبان  . عمر ؟حكیها في الموضع الثانيابن عمر، والذي � ؟القصة في الموضع األول حكياآلن من الذي �

 ، والموضع الثاني نعم من مسند عمر.من مسند عمرالموضع األول �ان الفرق بین الموضعین �أن 
 المقدم: واألول من ابن عمر.

صلى هللا علیه  -ن عمر سأل النبيإنعم األول من ابن عمر، والثاني من عمر، لو افترضنا أن الذي قال 
أدرك و ، اآلن ابن عمر أدرك عمر -علیه الصالة والسالم -لتا�عین أدرك عمر ولم یدرك النبيمن ا راوٍ ، -وسلم
 علیه -وأدرك القصة فهي متصلة، لو افترضنا أن القائل أن عمر سأل النبي -علیه الصالة والسالم -النبي

فرق بین المأنن ، یبین هنا ال-علیه الصالة والسالم -ممن أدرك عمر ولم یدرك النبي -الصالة والسالم
 ن.عوالمعن

 -علیه الصالة والسالم -عن عمر أنه سأل النبي :فیكون الراوي قد حكي قصة لم �شهدها، �خالف ما لو قال
 �عني هذه المسائلة من دقائق علوم الحدیث التي ..فیكون یروي القصة عن صاحبها فهي متصلة، ونظیر ذلك

بن  فیما حكاه ابن الصالح عنه وعن �عقوب ..إلمام أحمد أنّ ، فذ�ر عن اوعنْ  �حصل فیها التفر�ق بین أنَّ 
سر بن �ا عن محمد بن الحنفیة عن عمار ى رو �حدیث یُ  استدالالً  ؛فید االتصال) ت) منقطعة و(عنْ (أنَّ  شیبه أنَّ 
 فیة أنمر �ه قالوا هذا متصل، وقالوا في الراو�ة األخرى عن محمد بن الحن -علیه الصالة والسالم -أن النبي

ن ألنه في الموضع األول یروي القصة ع ؛قالوا متصلة  -صلى هللا علیه وسلم -عمار بن �اسر مر �ه النبي
ن ذا �ان، أما إعصاحبها، وفي الموضع الثاني یروي قصة لم �شهدها، فهنا یبین الفرق بین السند المأنن والمعن

ق الفر  ، ال یبین-علیه الصالة والسالم -لنبيوأدرك ا ،الراوي في هذه الحالة ابن عمر، وشهد القصة وأدرك عمر
 الدقیق هذا.

 لذا �قول الحافظ العراقي: و 
 ، فالجل كم عنْ ح وحكم أنَّ ............................         

 التخر�جفي حتى یبین الوصل              ي�جردلقطع نحا البلا و و سو 
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 :الصالح قال عن ابن بینهما، نقالً ولما ذ�ر عن أحمد بن حنبل و�عقوب بن شیبه التفر�ق 
 ه�ذا له ولم �صوب صو�                  
لى على اإلسناد �االنقطاع، وحكم ع ةبن شیب �عني ما أدرك الفرق الذي من أجله حكم اإلمام أحمد و�عقوب 

 اإلسناد الثاني �االتصال.
ا �ذ ،وهو القطان ،دني �حیي بن سعیحدث :في شرح الحدیث قوله: حدثنا مسدد قال رولذا �قول الحافظ بن حج

 ى�حی فهم �عقوب بن إبراهیم عنالمي وغیره عند مسلم وغیره، وخبن عمر، ووافقه المقدَّ امسند من رواه مسدد 
دد ل مسأخرجه النسائي، و�ذا أخرجه أبو داود عن أحمد، لكنه في المسند �ما قا ،عن ابن عمر عن عمر :فقال

 نافع. عنأیوب  لىعبید هللا بن عمر عن نافع، وع لىفاهلل أعلم، فاختلف فیه ع
ن علكن عزوه للنسائي، �عني �ونه من مسند عمر وعزوه للنسائي، مع أنه سیأتي �عد عشرة أبواب في الصحیح 

 نتبه لها، والوهم�و  ،شك أنها من دقائق علوم الحدیث لة الأعن عمر فهو من مسنده، فهذه المس ابن عمر
إذا  علیه ألنه لو ترجم المحقق �اب من لم یرَ  ؛ألن أحدهما واهم ؟قر أو من المحقِّ األقرب أنه من المختِص 

إشكال، لكنه ترجم على حدیث عمر الذي نسبه المختصر لعمر ترجم بترجمة  ها، لو ترجم ما فیاعتكف صومً 
 حدیث ابن عمر فحصل اللبس.

 هللاف، نسأل نق وةاإلخلة الدقیقة أیها أالمس وعلى هذه ،المقدم: أحسن هللا إلیكم فضیلة الشیخ، ونفع �ما قلتم
عبد  لكر�م بنعبد ا هللا الشیخ الد�تور ى وأن ینفعنا �ما علمنا، جز  ،نفعنایتعالى تبارك وتعالى أن �علمنا �ما 

ا لكم رً ، وشكعضو هیئة �بار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء ما تفضل �ه -وفقه هللا -هللا الخضیر
  على خیر، والسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.�خیر و  اكم �إذن هللا تعالى وأنتمونلق ،أنتم


