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 المقدم:
 رحمة هللایكم و فالسالم عل ،أما �عد ،الصالة والسالم على رسول هللاو  ،الحمد هلل ،�سم هللا الرحمن الرحیم 

امع ادیث الجح ألحالكرام إلى هذا اللقاء الجدید في شرح التجر�د الصر� ناوأهًال وسهًال �كم مستمعی ،و�ر�اته
 -خضیر ال�ما أرحب �ضیف هذه اللقاءات معالي الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا ،أرحب �كم ،الصحیح
 .ًال وسهًال خ وأهفمرحًبا �كم فضیلة الشی ،وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء ،عضو هیئة �بار العلماء -وفقه هللا
  المستمعین. اإلخوةو�ارك فیكم وفي  ،حیاكم هللا

ى هللا صل -ل النبيأنه سأ -رضي هللا عنه -في حدیث عمر الكرام ال یزال موصوًال  المقدم: الكالم مستمعيّ 
 .»بنذرك فأوف« المسجد الحرام قال: ة فيعتكف لیلأ�نُت نذرت في الجاهلیة أن قال:  -وسلمعلیه 

أما  ،وعلى آله وصحبه أجمعین ،وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد ،الحمد هلل رب العالمین
  .»مفاعتكف وُص « :اخرها ذ�رنا روا�ة أبي داود والنسائي وفیهففي نها�ة الحلقة السا�قة وفي آ ،د�ع

  المقدم: نعم 
 ،لقنبن المابه وتعقَّ  ،وهو مجهول ،لألن في سندها عبد هللا بن بدی ؛ذ�رنا أن ابن حزم قال: ال تصح هذه الروا�ة

  ق.ثِّ ووُ فقد علق له البخاري  ،قلت: ال
�ادة ر علیه من الز له ما ینك ابن عدیل :وقال ،أنه صالحعلى �ل حال ابن حجر في التهذیب نقل عن ابن معین 

ء واس ،اداتخالف فیه من الز�أما ما �ُ  ،ن له ما ال مخالفة له فیهحسّ قد �ُ  ا�عني �ونه صالحً  ؛في متن أو إسناد
 .هفلعل هذه من منكرات ،ما ینكر علیهله  :ون أو األسانید فقد قال ابن عديكانت في المت

 دارقطنيوال بن عديا هد بز�ادة الصوم �ما قالتفرّ  لیوعلى �ل حال عبد هللا بن بد ،ابن حبان في الثقات هوذ�ر 
 ،وهألن الثقات من أصحاب عمرٍو لم یذ�ر  ؛ونقل الدارقطني عن النیسابوري أنه حدیٌث منكر ،وضعفاه �سببها

 وغیرهم. ة�ج وابن عیینة وحماد بن سلم�عني الصوم منهم ابن جر 
  المقدم: نعم 

بن  د عمرور من مسنثم قال ابن حزٍم: وال نعرف هذا الخب ؟اظهؤالء الحفّ بین  لفماذا �كون موقع عبد هللا بن بدی
 ؛خبرفسقط ال ،إال ثالثة لیس هذا منها ادً مسن ارو بن دینار عن ابن عمر حدیثً وما نعرف لعم ،دیناٍر أصالً 

 لبطالن سنده.
قول �ألنه  ؛شرة أحادیثبن عمر نحو عالعمرو بن دینار في الصحیح عن  :بن حزم قلتابن الملقن متعقًبا �قول 

 بن عمر.اا نعرف لعمرو بن دینار عن وم
 لمقدم: إال ثالثة.ا

 لیس هذا منها. ،إال ثالثة امسندً  اثً یحد
 .لعمرو بن دینار نحو عشرة أحادیث عن ابن عمر :في الصحیح بن الملقنا�قول 

  ؟بن الملقناالمقدم: هذا ینقله ابن حجر عن 
 ال ابن الملقن نفسه.
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 نعم المقدم:  =

 ؟ �عني لما �كون من الحفظ.فما هذا الكالم ،نعم
  المقدم: نعم  

ه اعتماًدا على حفظ ،فكونه �حصر مرو�ات عمرو بن دینار عن ابن عمر في ثالثة ،بن حزم �عتمد على حفظها
ف ضعّ  ،م في هذاالمقصود أن ابن حزم وهِ   ؟!فكیف �ما هو خارج الصحیح ،نحو عشرة في الصحیح فقط هول

ن الملق بنعقبه العیني �ما ذ�ره اوت ل،لضعف عبد هللا بن بدی ؛حجر هذه الروا�ة التي فیها األمر �الصیامابن 
بل دون  ،ه ثقةق في قول ابن معین صالح ال �عني أنثِّ وذ�رنا أن �ونه وُ  ،ق له البخاري ق وعلَّ ثِّ لكونه وُ  ؛سا�ًقا
 �حتمل ه ز�ادٍة الأو تفرد � ..�حیث إذا خالفه من هو ،درجة الصحیحإلى لكن ال �صل  ،حدیثه دُّ ر یُ  ال ،الثقة

اهیل اة المجابن حبان أدخل في ثقاته �عض الرو  ،ق أ�ًضا بذ�ر ابن حبان له في الثقاتثِّ و�ونه وُ  ،تفرده �ما هنا
  .د في ذلكقِ وانتُ  ،�صلون لحد التوثیقال  نمم

 إذا ،كرذا لم �جزم �الصیغة �النسبة إلى من ذُ ق له فقد علق عن �عض الضعفاء السیما إوأما �ون البخاري علّ 
 نذر اعتكاف لیلة لم یلزمه سواها. تقرر ذلك فمن

  ؟یلة معروفة بدا�ة من المغرب حتى الفجرللاالمقدم: 
زمه حیث قال: یل ،فمن نذر اعتكاف لیلة لم یلزمه سواها خالًفا لمالك ،من غروب الشمس إلى طلوع الفجرأي 
 ذر اعتكاف لیلٍة لزمه یوٌم ولیلة.قال مالك: من ن :بن �طالاوفي شرح  ،معها یومٌ 

نذر  ألنه ؛ال یلزمه الوفاء ،�عني ما یلزمه وال اللیلة ؟لماذا ،حنون: ال شيء علیه إن نذر اعتكاف لیلةوقال سُ 
ن إًذا �من نذر أ ،للصیام واللیل لیس �محل ،ومن شرط االعتكاف �الصیام ،اعتكاف لیلة ،غیر شرعي ًئاشی
  .صوم یوم العید�

  المقدم: أو �صلي.
 ال شيء علیه.

   .وضوء الأو �صلي بالمقدم: 
 نعم أن �فعل أمًرا غیر شرعي.

  .ألنه ال صیام في اللیل ؛وقال سحنون: ال شيء علیه إن نذر اعتكاف لیلةٍ 
ب بل غرو قل اعتكافه و�دخ ،ومن نذر اعتكاف یوٍم یلزمه یوٌم ولیلة ،ومن نذر اعتكاف یوٍم لزمه یوٌم ولیلةقال: 

 ننتبه لهذا. ،لةو�ن أضاف إلیه اللیلة المستقبَ  ،ه�جز و�ن دخل قبل الفجر لم  ،الشمس من لیلتهِ 
ل خل قبو�ن د ،ه قبل غروب الشمس من لیلتهو�دخل اعتكافَ  ،قال سحنون: ومن نذر اعتكاف یوٍم یلزمه یوٌم ولیلة

  و�ن أضاف إلیه اللیلة المستقبلة.هِ لم �جز الفجر 
 یلزمه نهار و�لزمه لیلة. ،و�قول: یلزمه یوم ولیلة

  .و�ن دخل ،المقدم: نعم
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 ،هبنذر  ىهذا وفّ  ،ي اعتكافه إلى غروب الشمسواستمر ف ،لكن إن دخل من غروب الشمس واستوعب اللیلة �املة
 ؟ال أم بنذره ىوفّ  ،وأضاف إلیه اللیلة المستقبلة ،لكن لو دخل قبل طلوع الفجر واستوعب النهار �امًال 

 بنذره. �الم سحنون لم یوفِّ على لمقدم: ا
في  ،یلیه لیوم الذيل ةإنما هي تا�ع ،فهذي اعتكألن هذه اللیلة التي اعتكافها لیست تا�عة للیوم ال ؟لماذا ،ال

 لكرماني:قال ا »بنذرك فأوفِ «قال:  ،قال ابن الحجر: زاد عمرو بن دینار في روایته عند الكعبة ،المسجد الحرام
في �فإنه  في اإلسالم امشروعً  انذر أمرً  �عني ؛ه أن نذر الجاهلیة إذا �ان على وفاق اإلسالم �ان معموًال �هفی
 غیر مشروع في اإلسالم. ًئایلكن لو نذر ش ،�ه

 المقدم: ال �في �ه.
فأوف «من هذا الحدیث  أخذوهذا  ،ثم أسلم فحنث أن الكفارة تجب علیه ،وأن من حلف �كفره ،ال �في �ه

و�لها مسائل خالفیة �أتي  ،وفیه أنه ال �شترط الصوم لصحة االعتكاف ،والیمین في حكم النذر ،»بنذرك
  .شرحها

 والندب ال على الوجوب بداللة أن ضء على الحمحموٌل عند الفقها -علیه السالم -ال: وقولهقال ابن �طّ 
 اإلسالم یهدم ما قبله.

آلن ا ،بداللة أن اإلسالم یهدم ما قبله والندب ال على الوجوب ضمحموٌل عند الفقهاء على الح »فأوف بنذرك«
ا له هل ،نعم ،نه مكلفأ ؟هل لها عالقة بتكلیف الكافر �فروع الشر�عة ،هذه المسألة وحمل األمر على الوجوب

ا فً وخال ،خالًفا للحنفیة ،مخاطب �فروع الشر�عة ،مكلف �فروع الشر�عة أهل العلمالكافر عند جمهور عالقة؟ 
 للمالكیة في األوامر دون النواهي.

  .المقدم: نعم
ه صلى هللا علی -وقال: إنما أمر النبي ،على الوجوب »أوف بنذرك« :-علیه السالم-وقد حمل الطبري قوله 

كون �اجب أن فالو  ،ا في اإلسالمعمر �الوفاء في اإلسالم بنذٍر �ان نذره في الجاهلیة إذ �ان ذلك هلل بر�  -وسلم 
 ًسا على�ل نذٍر نذره في حال �فره مما هو طاعة في اإلسالم أن علیه الوفاء هلل �ه في حال إسالمه قیانظیره 
 نذره في الجاهلیة في حال إسالمه. أن �في بنذره الذي �ان ،عمر -علیه السالم-أمره 

 ،رى النذس الیمین علوقا ،ب علیه ُهناك�ما بوَّ  ،جوب الوفاء �هإلى و  ذهب البخاريُّ  :في شرح ابن الملقن �قول
�قول ابن  ،واألصح عدم صحته ،ذره في حال شر�هنا في صحة نواختلف أصحابُ  ،وهو قول أبي ثوٍر والطبري 

یأتي له الیمین على ما سومث ،�عني النذر؛ ب علیه هناك�ما بوّ  ،الملقن: ذهب البخاري إلى وجوب الوفاء �ه
ن أر لوفاء �ه �ما بوب علیه هناك وسیأتي في �الم ابن حجذهب البخاري إلى وجوب ا ،�مان والنذور�كتاب األ

نا في واختلف أصحاب ،وقاس الیمین على النذر وهو قول أبي ثوٍر والطبري  ،ترجمة البخاري ال تدل على الوجوب
 علیه الصالة -يه النبرَ وأمَ  ؟�جیبون عن حدیث عمر �مَ لكن  ،واألصح عدم صحته ،صحة نذره في حال شر�ه

 الوفاء؟� -والسالم
 بنذرك.  فأوفالمقدم: 
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 واألصح عدم صحته هذه من مذهبهم. :هقول ،نعم =

 المقدم: نعم.
خرج من  وقد !ه�أال ترى أنه أمره �الوفاء  ،ب: وفیه دلیٌل على تأكید الوفاء �الوعدهلّ وقال المُ  ،أصحا�ه الشافعیة

ود ع العقلجاهلیة من أ�ماٍن وطالٍق وجمیو�ن �ان عند الفقهاء أن ما �ان في ا ،حال الجاهلیة إلى حال اإلسالم
 ؟وفاء �همره �الأأال ترى أنه  ،دلیٌل على تأكید الوفاء �الوعد ،ابن �طال هقال ،سقط حرمتهاو�ُ  ،فإن اإلسالم یهدمها

 وعد؟ أمهذا نذر  اآلن
 المقدم: نذر.
 ؟مما یلز  أمُت �مبلغ �ذا یلزم قال: إذا استلمنا الراتب مثًال تصدق ؟لكن إذا وعد

 .المقدم: ال یلزم
َ َلِئْن آَتاَنا ِمْن َفْضِلِه َلنَ  إال إذا اقترن �العهد { دَّ َوِمْنُهْم َمْن َعاَهَد للااَّ َفَأْعَقَبُهْم  {ل: ثم قا ،]75[التو�ة: } َقنَّ صَّ

  .و�ال فهو مجرد وعد ،فإذا اقترن �العهد لزم الوفاء �ه } في قلو�هم ِنَفاًقا

ا نصل م إلى هنالمستمعون الكرا اإلخوةأیها  ،د إن تفضلتم فضیلة الشیخعند هذا الحنقف  لعلناالمقدم: نعم 
یر  الخضبد هللاعم بن نتقدم في ختامها �الشكر الجز�ل لمعالي الشیخ الد�تور عبد الكر� ،إلى ختام هذه الحلقة

ام الكر  نایمستمع ولكم أنتم ،شكر هللا له ،وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء ،عضو هیئة �بار العلماء –وفقه هللا-
 سالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. وال ،نلقاكم �إذن هللا تعالى وأنتم �خیر وعلى خیر


