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 المقدم: 
له وصحبه وعلى آ ،بن عبد هللاة والسالم على رسول هللا ُمحمد والصال ،الحمد هلل ،�سم هللا الرحمن الرحیم

لجدید في اا اللقاء وحیاكم هللا مستمعینا الِكرام إلى هذ ،فالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته ،أما �عد ،ومن وااله
بد عكر�م بن معالي الشیخ الد�تور عبد ال مع الصحیح، الذي یتفضل �هاشرح التجر�د الصر�ح ألحادیث الج

یخ فضیلة الش فمرحًبا �كم لإلفتاء،وعضو اللجنة الدائمة  ،ءعضو هیئة �بار الُعلما -وفقه هللا -هللا الُخضیر
 وأهًال وسهًال.

 المستمعین. اإلخوةحیاكم هللا و�ارك فیكم وفي 
 هللا علیه صلى -بي: أنه سأل الن-رضي هللا عنه -، في حدیث عمراإلخوةأیها  المقدم: ال یزال الكالم موصوالً 

 .»بنذرك فأوفِ «لیلة في المسجد الحرام قال: قال: �نت نذرت في الجاهلیة أن أعتكف   -وسلم
ا أم ،الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمعین

 ،،�عد
وسیأتي في النذر من  :لم یذ�ر مكان السؤال، نعم قال أن عمر سأل :ففي شرح األحادیث �قول ابن حجر: قوله

انة، لما رجعوا من حنین، و�ستفاد منه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر �ان وجه آخر، أن ذلك �ان �الجعرَّ 
 ألن غزوة حنین متأخرة عن ذلك. ؛قبل المنع من الصیام في اللیل

 في االعتكاف. لة لها عالقة �اشتراط الصیامأالمقدم: �عني هذه المس
ر عن السؤال �نت نذرت، فعبّ  :، قال-علیه الصالة والسالم -أن عمر سأل النبي ..�نت نذرت :نعم قال

�نت نذرت من  :، ثم ذ�ر لفظ السؤال، �عني لو قال أن عمر قال-علیه الصالة والسالم -�صیغته، سأل النبي
 علیه -ت نذرت، هذه صیغة السؤال، أنه سأل النبي�ن ،، �ا رسول هللا"-علیه الصالة والسالم -سأل النبي"دون 

تعبیر عن  -علیه الصالة والسالم -أمر النبي :، هذه تعبیر عن السؤال، �عني مثل ما �قال-الصالة والسالم
 الصیغة بلفظ األمر.

 ،ذرتنت ن� :افعلوا �ذا أو افعل �ذا بلفظه، و�رد هذا وهذا، قال -صلى هللا علیه وسلم -قال رسول هللا :أو �قال
یر في إلزام المكلف نفسه �شيء لم یلزمه �ه الشرع، في الجاهلیة �قول ابن األث :هذه صیغة السؤال ولفظه، والنذر

 النها�ة: هي الحال التي �انت علیها العرب قبل اإلسالم، من الجهل �اهلل ورسوله وشرائع الدین، والمفاخرة
 �األنساب والكبر والتجبر وغیر ذلك.

الموضع األخیر من مواضع التخر�ج �الم ابن حجر على المراد �الجاهلیة، وأن المراد �الجاهلیة وسیأتي في 
ال على حقبة معینة أو لجاهلیة أمر عام �حیث ال �طلق إا، وهو حاله قبل إسالمه، �عني هل جاهلیة المذ�ور

ل عامة تقوم للناس أجمعین، و�فجاهلیة �ل شخص �حسب، �عني مثل ما �قال في القیامة، القیامة ال ؟أنها نسبیة
 من مات فقد قامت قیامته، هذه قیامة نسبیة.

 هفلما أسلمت سألت فی :زاد حفص بن غیاث عن عبید هللا بن مسلم ،�قول ابن حجر: �نت نذرت في الجاهلیة
لكن قبل  ،رد على من زعم أن المراد �الجاهلیة ما قبل فتح مكة، وأنه إنما نذر في اإلسالم، �عني �عد إسالمه
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وما �عد الفتح  ،ةواإلسالم على هذا الفتح، �عني ما قبل الفتح جاهلی ةفتح مكة، �عني الحد الفاصل بین الجاهلی =

 إسالم.
 ؛مهألنه ر�ط الجاهلیة �ما قبل إسال ؛فیه رد على من زعم أن المراد �الجاهلیة "فلما أسلمت سألت" :لكن قوله 

ذر في وأنه إنما ن ،ما قبل فتح مكة :رد على من زعم أن المراد �الجاهلیةفیه  :فلما أسلمت سألت، قال :ألنه قال
 اإلسالم، �عني �عد إسالمه.

نذر عمر أن �عتكف في  :قطني من طر�ق سعید بن �شیر عن عبید هللا بلفظح من ذلك ما أخرجه الدار ر وأص
 الشرك، �عني قبل أن �سلم.

جاهلیة فلما أسلمت �ون الحد الفاصل فتح مكة بین ال :لثم أسلمت أو قا :المقدم: هل یتعارض �ا شیخ قوله
 و�ین اإلسالم، هو إسالمه قبل الفتح.

یف �ألنه �قول  ؛ح مكة، وأنه إنما نذر في اإلسالمهو مراده بذلك مراده �الجاهلیة ما قبل فت ..كیف �كون �عنيف
ر على سبیل الوجوب أو على سبیل لة، هل األمأوسیأتي �حث هذه المس ؟في حال �فره، فكیف یلزمه الوفاء نذر

 االستحباب، �أتي �حثه إن شاء هللا.
ه ة أو �عد اإلسالم وقبل إسالم�عني في الجاهلیة العام ؟لزم أن �كون نذر عمر قبل اإلسالمفي الجاهلیة هل ی

ذر كون النال یلزم أن � :�عني �عد البعثة وقبل إسالمه هو، �اعتبار أن الجاهلیة نسبیة، جاهلیته هو، قلت ؟هو
صلى هللا علیه  -قبل البعثة، فالجاهلیة �معناها العام أمر نسبي، فالمشرك جاهلي و�ن وجد �عد �عثة النبي

 ، و�ن وجد في األزمان المتأخرة.-وسلم
علیه الصالة  -وأبو ذر وهو من المسلمین، من خیار األمة، وأصدق الناس لهجة، أبو ذر قال عنه النبي

قال ابن الملقن: ذ�ر فیه حدیث  ..أي صفة من صفاتهم، أن أعتكف لیلة »إنك امرئ فیك جاهلیة« :-والسالم
لیلة في المسجد  عتكفأ �نت نذرت في الجاهلیة أن  :قال  -صلى هللا علیه وسلم -ابن عمر أن عمر سأل النبي

 :اعتكف صوًما، وزاد فیه علیه إذا ، وترجم علیه في أواخر الباب، �اب من لم یرَ »فأوف بنذرك« :الحرام قال
 فاعتكف لیلة.

 :قال -علیه الصالة والسالم -ابن الملقن �قول: ذ�ر في حدیث ابن عمر أن عمر سأل النبي انظر ..وترجم
 ، وترجم علیه في أواخر الباب،»فأوف بنذرك« :قال .لیلة في المسجد الحرام عتكفأ كنت نذرت في الجاهلیة أن 

 فاعتكف لیلة. :كف صوًما نعم، وزاد فیهعلیه إذا اعت �اب من لم یرَ 
مر ألن قوله فاعتكف لیلة هي في حدیث ع ؛�ة عمرا�ة ابن عمر ورو ااآلن ما قاله ابن الملقن فیه تلفیق، بین رو 

ن أا عقیبه �اب إذا نذر في الجاهلیة وترجم علیه أ�ًض  ولیس في حدیث ابن عمر، الذي سبق أن أشرنا إلیه،
 ا بدل اللیلة.یومً  :له روا�ةا، وفي ث صحیح أخرجه مسلم أ�ًض وهو حدی ،�عتكف ثم أسلم
ألفاظ أخبار هذا الحدیث مصرحة �أن عمر نذر اعتكاف لیلة إال بهذا، �عني روا�ة  :في صحیحه قال ابن حبان

 ا بدل لیلة.وفي روا�ة له یومً  ،ا، أخرجه مسلممسلم في روا�ة له یومً 
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ذا الحدیث مصرحة �أن عمر نذر اعتكاف لیلة إال بهذا، �عني بهذا ألفاظ أخبار ه :�قول ابن حبان في صحیحه
یلة مع ت هذه اللفظة فیشبه أن �كون أراد �الیوم مع لیلته، و�اللا بدل لیلة، فإن صحّ اللفظ الذي ذ�ره مسلم یومً 

 ،في لفظ تصر على الیومقاقتصر على اللیلة في لفظ، وا الیوم، حتى ال �كون بین الخبر�ن تضاد، فیكون حینئذٍ 
 وجمع بینهما نعم.

تصر على البعض، والعرب تعبر الیوم اق ى اللیلة اقتصر على البعض، ومن رو  ى فمن رو  ،عني یوم مع لیلته�
 ..بذلك

 ؟وعن اللیلة �الیوم ،ةلالمقدم: عن الیوم �اللی
 ْیَلًة}َ�ِعیَن لَ َر�ِِّه َأرْ  {َفَتمَّ ِمیَقاتُ هما عن اآلخر، والعرب تعبر بذلك قال هللا تعالى: حدأ�عني على اقتصار �

ولیلة،  حیاًنا ینص مكثت ثالثین بین یومٍ بدون نهار ال یتصور، لكن أ ،] نعم �عني بدون أ�ام142[األعراف: 
 في حقیقتها نصف شهر، لكن نصف خمسة عشرة ونصف الثاني خمسة عشر �كون المجموع ثالثین.فو�ال 

قال  ابن عمر أن عمر عمرو بن دینار عن ى ا �أ�امها بنهارها، وقد رو شك أنه أما فتم میقات ر�ه أر�عین لیلة، ال
، فاقتصر �عضهم على البعض ،ا ولیلةني نذرت أن أعتكف یومً إ :انة�الجعرّ   -صلى هللا علیه وسلم -لرسول هللا

 ل �عض ما سمع؟نقتصر الحدیث و�خ�جوز للراوي أن �و�جوز للراوي أن ینقل �عض ما سمع، متى 
 .ما اختصره. ا �ان ال �عتمدالمقدم: إذ

 فاعتكف وصم، قال :ألبي داود والنسائي روا�ة، وفي ذوفنعم إذا �ان ال �كون فهم المذ�ور متوقًفا على المح
هذه عند أبي داود والنسائي،  ،وهو مجهول، فاعتكف وصم ،ألن في سنده عبد هللا بن دیل ؛ال �صح :ابن حزم
ق، لكن العبرة في تعلیق البخاري، حینما �جزم علق له البخاري ووثِّ  ال الكالم البن الملقن، فقد :إن قلت

 من من ذ�ر.ق، فیكون ض�الصیغة، حینما �جزم �المعلَّ 
ب علیه �التضعیف، لكن قد �علق �صیغة التمر�ض عن شخص فیه �الم، نعم و�ذا �ان الكالم فیه شدیًدا، عقّ 

أو ألن ابن  ،ن، له في الثقات ال �عني أنه لیس �مجهولوثق نعم ذ�ر ابن حبان في ثقاته، ومجرد ذ�ر ابن حبا
حبان قد یدخل �عض المجاهیل، وهو متساهل في شرطه في الثقات، نعم تفرد بز�ادة الصوم �ما قاله ابن عدي 

ألن الثقات من أصحاب عمرو لم  ؛قطني عن النیسابوري أنه حدیث منكرفاه، ونقل الدار والدارقطني وضعّ 
 وغیره. ةوحماد بن سلم ةم، منهم ابن جر�ج وابن عیینالصو  یذ�روه، �عني

نعرف لعمرو بن دینار عن ابن  ما، و ثم قال ابن حزم: وال نعرف هذا الخبر من مسند عمرو بن دینار أصالً 
 .ةروا�الكالم في نقل هذه ال ا زاللبطالن سنده، وم ؛نها، فسقط الخبرإال ثالثة لیس هذا م امسندً  اعمر حدیثً 
 ذه الحلقة،المستمعون الكرام في ختام ه اإلخوةسن هللا إلیكم ونفع �ما قلتم معالي الشیخ، أیها المقدم: أح

ة �بار عضو هیئ -وفقه هللا -تقدم �الشكر الجز�ل لمعالي الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیرأ
السالم ة مقبلة، و الكرام نلقاكم في حلقالعلماء، وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء، شكر هللا له ولكم أنتم مستمعینا 

  علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 


