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وعلى آله  ،هللاد السالم على رسول هللا، محمد بن عبة و المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل، والصال
 اله، أما �عد،،اوصحبه ومن و 

لصر�ح لتجر�د ااشرح  �كم مستمعینا الكرام إلى لقاء جدید في حمة هللا و�ر�اته، وأهًال ومرحًبافالسالم علیكم ور 
ن عبد بلكر�م الد�تور عبد األحادیث الجامع الصحیح، في مطلع هذا اللقاء، ُ�سعدني أن أرحب �معالي الشیخ 

 معالي كم�هًال وس فأهالً عضو هیئة �بار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء،  -وفقُه هللا -هللا الخضیر
 الشیخ.

 المستمعین. اإلخوةحیاكم هللا و�ارك فیكم أیها 
یخ لة الشفضی ستعرضو� -رضي هللا تعالى عنه–في حدیث عمر اإلخوةال یزال الكالم موصوًال أیها المقدم: 

 في هذا اللقاء أطراف هذا الحدیث.
ما عین، أالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا محمد، وعلى آله وأصحا�ه أجم

 ،�عد
 جه اإلمام البخاري في خمسة مواضع من صحیحه، والمراد بهذا الحدیث، حدیث ابن عمر.فهذا الحدیث خرَّ 

 : نعمالمقدم
 م؟ �مثل هذه الفروق، ولذا جاء عدة األحادیث عنده في المختصر، �مدیث عمر، والُمختِصر ال یلتفت لال ح

 عدة األحادیث في المختصر؟
 ن.وخمسة وتسعو ةن ومائألفا خرهاآالمقدم: 

 .ن�عني أقل من ألفین ومائتی
 المقدم: نعم.

هو مخرج فعلى العلم إذا اتحد ال هرج، مخارج الحدیث؛ ألنر إلى اختالف المخاون، وال ینظتُ ألنه ینظر إلى المُ 
تحد ان، ولو جد اختالف في اللفظ ال ُ�حیل المعنى، و�ذا اختلف الصحابي، فهم عندهم حدیثاحدیث واحد، لو وُ 

لحدیث  مائتین، وتحر�ر العدة عند ابن الجحرو �یدي أقل من ألفین اللفظ �ما ُهنا، ولذا تجدون العدد عند الز 
 یح بدون الُمكرر ألفان وخمسمائة وحدیثان.الصح
یه عنال � الُمختصر، بینما مستقال�  احدیث ابن عمر حدیثً و ، مستقال�  اعد حدیث عمر حدیثً ألن ابن جحر � لماذا؟

 همه الُمُتون.هذا األمر، ی
عتكاف، �اب َجُه اإلمام البخاري في خمسة مواضع: فاألول في �تاب االحدیث ابن عمر خرَّ  هذا الحدیث أعني

: حدثنا ُمسدٌد، قال: حدثنا �حیي بن سعید عن ُعبید هللا -رحمُه هللا–االعتكاف لیًال، وهو الموضع المشروح قال 
: قال: �نت -صلى هللا علیه وسلم–أن عمر سأل النبي  -رضي هللا عنهما–قال: أخبرني نافع عن ابن عمر 

  .»بنذرك أوفِ « :ام، قالَنذرت في الجاهلیة أن أعتكف لیلًة في المسجد الحر 
ا، �اب إذا نذر في الموضع الثاني: في �تاب االعتكاف أ�ًض  .، �ما سبق شرحهُ وسبق ذ�ر ُمناسبة الحدیث

: حدثنا ُعبید هللا بن إسماعیل، قال: حدثنا أبو أسامة عن ُعبید هللا -رحمه هللا–عتكف ثم أسلم، قال الجاهلیة أن �
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راه: نذر في الجاهلیة أن �عتكف في المسجد الحرام، قال أُ  -عنه ي هللارض–أن عمر  عن نافع عن ابن عمر: =

 .»بنذرك أوفِ « :-صلى هللا علیه وسلم–قال لیلًة، فقال رسول هللا 
ر في ذ� عتكف ثم أسلم، أي هل یلزمه الوفاء بذلك أم ال؟�اب إذا نذر في الجاهلیة أن � :قال ابن حجر: قوله

�أنه سلم، و في الجاهلیة ثم أ إذا نذر أو حلف ال ُ�كلم إنساًنا واب النذر، �ابٌ ، وترجم له في أبقصة عمر أ�ًضا
الوفاء  تى �جبحالشتراكهما في التعلیق، وفیه إشارٌة إلى أن النذر والیمین ینعقد في الُكفر،  ؛ألحق الیمین �النذر
 .بهما على من أسلم

فسه، خاري نو ُعبید بن إسماعیل شیخ البخاري، أو البقائل ذلك هال: لیلًة، �ضم أوِله، أي أظنه، و راه ققوله أُ  
رض والموضع الثالث: في �تاب ف .فقد رواه اإلسماعیلي وغیره من طر�ٍق أخرى عن أسامة شیخ ُعبید �غیر شك

بن  بد هللاُ�عطي المؤلفة قلو�هم وغیرهم من الُخمس ونحوه، رواه ع -صلى هللا علیه وسلم–الُخمس، ما �ان النبي 
ن أیوب عحدثنا حماد بن ز�د  :أبو النعمان، قال حدثنا -رحمه هللا-قال:  -صلى هللا علیه وسلم–النبي ز�د عن 

لیة، في الجاه یومٍ  فُ اعتكا �ا رسول هللا: إنه �ان عليَّ قال:  -رضي هللا عنه–عن نافع أن عمر بن الخطاب 
 �ه. فأمره أن �في

ال اد ُجر�ر بن حازم عن أیوب عن نافع عن ابن عمر، وقوأصاب عمر جار�تین من سبى ُحنین مطوًال، وز  :قال
صة لم �شهدها، نعم و�ّین من الُخمس؛ ألن الروا�ة المصدر بها الباب عن نافع أن عمر، فنافع �حكي ق

أنها عن نافع عن ابن عمر، فال �ضر مثل هذا االنقطاع؛ ألنه موصوٌل في الصحیح  -رحمة هللا –البخاري 
مر عر عن أیوب عن نافع عن ابن مَ س، والكتاب �تاب فرض الُخمس، ورواه معْ ن الُخمُ قال م هنفسه، و�ّین أن

 ُحنین. مة منه، وأصاب عمر جار�تین من سبيفي النذر ولم �قل یوم، قال ابن حجر موضع الترج
 هل ُ�عطي المؤلفة قلو�هم، �عني -صلى هللا علیه وسلم–، لكن ما �ان النبي نعم، هي من الُخمس ومن السبي

س من رسخ ووقر ما في قلبه في السنة الثامنة؟ ال �مكن، لی ممنمن المؤلفة قلو�هم أم  -رضي هللا عنه–عمر 
موضع غیره من المغنم، على �ل حال  ه مثلممن رسخ اإل�مان في قلبه، فإعطاؤ و�نما هو  ،المؤلفة قلو�هم

 الترجمة ال یلزم أن �كون �المطا�قة التامة، �ما تقدم له نظائر.
ْغِن تُ تُُكْم فَلَْم َكثْرَ  تُْكمْ َویَْوَم ُحنَْیٍن إِْذ أَْعَجبَ { موضع الرا�ع: في �تاب المغازي، في �اب قول هللا تعالى:ال

 إلى قوله: ،} سكینتھثم أنزل هللا ینَ ُمْدبِرِ  تُمْ َعْنُكْم َشْیئًا َوَضاقَْت َعلَْیُكُم اْألَْرُض بَِما َرُحبَْت ثُمَّ َولَّیْ 
  ]25التو�ة:[ }يمٌ َغُفوٌر رَحِ {

 -رضي هللا عنه–عمر  حدثنا حماد بن ز�د عن أیوب عن نافع أن حدثنا أبو النعمان قال: :-رحمه هللا–قال 
 �ا رسول هللا: حاء. قال:

في صحیح ها على قلة �خالف مرور  الحاء مرارًا إال أنها تمر في البخاري وحدثني محمد بن مقاتٍل: مرت بنا 
لموضع ال في مثل هذا اإسناد إلى إسناد، و التحو�ل من  ، والمراد بها حاء-رحمه هللا–أكثر منها مسلم  فقد ،مسلم

نطق نها تُ إ :ن �عضهم قالإالمواضع المذ�ورة في صحیح مسلم، حتى اختصار في تفید اختصار السند �ما هي 
ناد إلى البخاري الذي رمزه خاء، للتحو�ل في مثل هذا الموضع، أو أنها خاء، �عني عاد اإلس تالحدیث ولیس
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أخبرنا معمر عن أیوب عن نافع  :أخبرنا عبد هللا قال هكذا قال الُشراح، قال حاء وحدثني ُمحمد بن مقاتل، قال:
عن نذر �ان  -صلى هللا علیه وسلم–سأل عمر النبي لما قفلنا من ُحنین  قال: -رضي هللا عنه-عن ابن عمر 

 بوفائه. -صلى هللا علیه وسلم–، فأمره النبي اعتكاٍف بدل ،ن نذرع نذره في الجاهلیة اعتكافٍ 
م ورواه جر�ر بن حاز ،  -صلى هللا علیه وسلم–حماد عن أیوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي  :وقال �عضهم

وجه دخول  :قال ابن حجر -صلى هللا علیه وسلم-وحماد بن سلمة عن أیوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي 
اه قد أعط -صلى هللا علیه وسلم- ه في الروا�ة السا�قة، أن النبيفي �اب غزوة ُحنین، ما سبق ذ�ر الحدیث 

 و�ال وهو من غنائم ُحنین، ،جار�ة من الُخمس، في الحدیث السابق جار�تین، أصاب عمر جار�تین من الُخمس
قول ، لكن �ما فیه النذر فقطنیمة، إوال للغن ،لیس فیه ذ�ر لُحنین، وال للُخمس فالمتن الذي ساقه في هذا الباب

–بخاري أن ال ي الروا�ة السا�قة، وعرفنا مراًراسبق ذ�ره فول الحدیث في �اب غزوة ُحنین ما وجه دخ :ابن حجر
 ما یدل ما یدل على الترجمة، و�نما یؤخذ ، ال �شیر فیه إلىایترجم �شيء و�ورد تحته حدیثً  -هللا تعالىرحمه 

 لحدیث األخرى �ما ُهنا.على الترجمة من طرق ا
ذا إ، �اب في الجاهلیة ثم أسلم إذا نذر أو حلف أال ُ�كلم إنساًناالموضع الخامس: في األ�مان والنذور، �اب 

ال: لحسن، ق: حدثنا محمد بن قاتل أبو ا-رحمه هللا–في الجاهلیة ثم أسلم، قال  نذر أو حلف أال ُ�كلم إنساًنا
 هللارضي -أن عمر  ن نافع عن ابن عمرعقال: أخبرنا ُعبید هللا بن عمر  أخبرنا عبد هللا وهو ابن مبارك،

: لقا ا تقدم من الحدیث المسند ابن عمر،عن ابن عمر أن عمر على م: إني نذرت.. قال �ا رسول هللا -عنه
 .»بنذرك وفأ«في الجاهلیة أن أعتكف لیلًة في المسجد الحرام، قال: إني نذرت  ،�ا رسول هللا

 ؟ الوفاء أم في الجاهلیة ثم أسلم، أي هل �جب علیه ال أال ُ�كلم إنساًناحجر: قوله �اب إذا نذر أو حلف قال ابن 
وي الطحا وهي حاله قبل إسالمه، وأصل الجاهلیة ما قبل البعثة، وقد ترجم ،والمراد �الجاهلیة، جاهلیة المذ�ور

ي فنذرت  ك ثم أسلم فأوضح المراد؛ ألن قوله: إنيمن نذر وهو ُمشرٌك ثم أسلم، من نذر وهو ُمشر  :لهذه المسألة
 الجاهلیة، �حتمل أن �كون قبل البعثة، و�حتمل أن �كون.

 المقدم: قبل الفتح.
 ال

 ..�اعتباره أن مصطلح
 قبل إسالمه، لكن �المو  -صلى هللا علیه وسلم–و�حتمل أن �كون في جاهلیة عمر الخاصة، �عد �عثة النبي

ذر ، فأوضح المراد، �عني جاهلیة الناسألة، من نذر وهو ُمشرٌك ثم أسلملهذه المالطحاوي ترجم �ما ترجم 
صلى هللا علیه –قال له النبي نذر عمر في الجاهلیة أنه �عتكف، فالخاصة، وذ�ر في حدیث ابن عمر في 

 .»بنذرك أوف« :-وسلم
رك الكالم على االعتكاف، ُهنا تالبخاري الیمین على النذر، وترك الكالم على االعتكاف،  قال ابن �طال: قاس

نه تقدم في أبواب من �تاب االعتكاف، فمن نذر أو حلف قبل أن ُ�سلم على شيء �جب الوفاء �ه لو �اعتبار أ
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علیه، �جب ، فإنه إذا أسلم شيء �جب الوفاء �ه لو �ان مسلًما ، فمن نذر أو حلف قبل أن ُ�سلم علىكان مسلًما =

 على ظاهر قصة عمر.
أنه  ةافعیّ قول الشافعي وأبو ثور: �ذا قال و�ذا نقله ابن حزم عن اإلمام الشافعي، والمشهور عند الشقالوا �ه �

عن أحمد والحنفیة، و  ةالمالكیال �جب أن ُ�ستحب، و�ما قال وجٌه لبعضهم، وأن الشافعّي وُجل أصحا�ه على أنه 
 ..ة والبخاري وداود وأتباعهالمالكیّ م الطبري، والُمغیرة بن عبد الرحمن من و�ه جز  ،جبفي روا�ة أنه �

و�ال فمجرد  ،خر)إن وجد عند البخاري التصر�ح �الوجوب قبل (�عني في موضع آ -ابن حجر القائل-: قلت
ما ذ�ر  يء، ما ذ�ره،في الجاهلیة ثم أسلم ما في ش احلف أال �كلم إنسانً �اٌب إذا نذر أو  :جمته؛ ألنه قالتر 

 الحكم.
جو�ه؛ نه �قول بو ، و�ال فمجرد ترجمته ال یدل على أعند البخاري التصر�ح �الوجوب ُقبل قال ابن حجر: إن وجد

مر على عوقال القا�سي: لم �أمر  فیكون تقدیر جواب االستفهام ُیندب له ذلك، ،�قول �الندبألنه  ؛محتملألنه 
مره أظ غلّ فكد األمور، نذر من آن �علمهم أن الوفاء �القال: وقیل أراد أ جهة اإل�جاب، بل على جهة المشورة، �ذا
ن ملوفاء �امر �المه، أنه ال �جب علیه الوفاء، لكن لیبین لهم أنه ُیؤ �أن أمر عمر �الوفاء، و�ال فاألصل على 

 مر �الوفاء من نذر في اإلسالم.یؤ  نفمن �اب أولى أ ،نذر في الجاهلیة
 ى ختامنصل إل و�هذا ،المستمعون الكرام خوةاإلأیها  ،أحسن هللا إلیكم ونفع �ما قلتم معالي الشیخالمقدم: 

 وفقه -یرالخض معالي الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللاأتقدم في ختامها �الشكر الجز�ل ل ،ةهذه الحلق
م نا الكراستمعیمولكم أنتم  ،شكر هللا لفضیلتهعضو هیئة �بار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء،  -هللا

 .إذن هللاوالصالة والسالم على رسول هللا محمد بن عبد هللا و�لى لقاء � ،ا نقول ونسمعنفعنا هللا �م


