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

ا اللقاء م إلى هذلِكرا�كم أیها المستمعون ا احبً ر وأهًال وم ،فالسالم علیكم ورحمته و�ر�اته ،أما �عد ،ومن وااله
یئة هعضو  - هللاقهُ وفّ  -ب فیه �معالي الشیخ عبد الكر�م بن عبد هللا الُخضیروالذي ُ�سعدني أن ُأرحّ  ،الجدید

 فمرحًبا �كم فضیلة الشیخ وأهًال وسهًال. ،وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء ،كبار الُعلماء
 المستمعین. اإلخوةحیاكم هللا و�ارك فیكم وفي 

المقدم: بدأ الكالم في الحلقة الماضیة مستمعینا الكرام في �تاب االعتكاف، وفي أول أحادیثه وهو عن عائشة 
�ان �عتكف العشر  -صلى هللا علیه وسلم -أن النبي«: -ورضي عنها،  علیه وسلمصلى هللا-زوج النبي

 .»األواخر من رمضان حتى توفاه هللا، ثم اعتكف أزواجه من �عده
 ین.الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمع

ا ي آخر مأو نقلنا عن أهل العلم في تعر�ف االعتكاف، وما زال الكالم في تعر�فه ففي الحلقة الماضیة، تحدثنا 
َما { عالى: تا �ان أو غیره، ومنه قوله ر� ُقلنا نقًال عن المغني، أن االعتكاف لزوم الشيء وحبس النفس علیها بِ 

 ،]138 }[األعراف:ُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم َلُهمْ َ�عْ له تعالى: {وقو  ،]52}[األنبیاء: َهِذِه التََّماِثیُل الَِّتي َأْنُتْم َلَها َعاِكُفونَ 
لشرِع االعتكاف اإلقامة في المسجد، وفي ا ،]97}[طه: َواْنُظْر ِإَلى ِإَلِهَك الَِّذي َظْلَت َعَلْیِه َعاِكًفاوقوله تعالى: {

 فیه على وجه التقرب إلى هللا تعالى على صفة �أتي ذ�رها. ثبواللُّ 
بل  ي: عكفه؛ أي حبسه، �عكفه �ضم عینها و�سرها عكًفا، وعكف على الشيء �عُكُف عكوًفا، أي أققال الجوهر 

ا، وفً فمصدره العكوف ومتعدً�ا فمصدره عكٌف، الالزم مصدره عكوف، َعَكف عك ،ستعمل الزًما�ُ  ،علیه مواظًبا
 ول: مفعول، وأما المتعدي فمصدره عكٌف؛ ألن ابن مالك �ق ىإل ىهذا الزم ال یتعد

 امن ذي ثالثة �رد رد�           فعٌل قیاس المصدر الُمعّدى
 ا، من �ابيا وعكفً عكف على الشيء عكوفً  :مصدره عكوف، وفي المصباحففالمتعدي عكٌف فعٌل، وأما الالزم 

، الفرق یبین �المضارع ؟�قول بین ضرب وقعد لماذا ،فرق �النسبة للضرب؟ ال اوضرب بینهمقعد وضرب، قعد 
 صر.�النسبة للمضموم في المضارع، الجاد عندهم أنهم �جعلونه من �اب ن ،ُد، �ضِرُب، �عكف فیعكف نعم�قعُ 

لكن مضموم المضارع ُ�قال له من �اب نصر، وهي أشهر من  ،فیه �اب نصر و�اب ضرب، وفیه أبواب أخرى 
ا وعكفً  اعكف على الشيء عكوفً  ،نعم وهي ُمجرد أمثلة ،قعد، لكن التمثیل �حیث ال یلتبس الُمراد، ال مانع منه

} مْ َناٍم َلهُ ى َأْص َ�ْعُكُفوَن َعلَ {ِبهما في السبعة في قوله تعالى: �عكفون  ئ ضرب وقعد الزمه وواظبه، وُقر  يمن �اب
 :و�سرها من �اب ضرب، وعكفت الشيء أعكفه وأعكفه ،]، �عني �ضم الكاف من �اب قعد138[األعراف:

 .تعاٌل؛ ألنه حبس النفس عن التصرفات العاد�ة، وعكفته عن حاجته منعُتهُ حبسته، ومنه االعتكاف، وهو اف
 ال لفظإوقال العیني: أبواب االعتكاف؛ أي هذه أبواب االعتكاف، هكذا هو في روا�ة المستملي ولیس لغیره ذلك 

 كاف.م االعتكتاب في االعتكاف في روا�ة النسفي، والمراد �األبواب األنواع؛ ألن في �ل �اب نوًعا من أحكا
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ال قوله: �اب االعتكاف في العشر األواخر أي هذا �اب في بیان االعتكاف في العشر األواخر من رمضان، وق =

 ابن حجر: قوله �اب االعتكاف في العشر األواخر واالعتكاف في المساجد �لها أي مشروطیة المسجد له من
ما سیأتي في وصفه، واشتراط أن ُ�جّمع  مسجد علىدون مسجد، أي البد أن �كون في  غیر تخصیص �مسجدٍ 

 فیه أو تقام فیه جمعة أو ما أشبه ذلك، �له سیأتي.
أي مشروطیة المسجد له فال �صح إال �مسجد، من غیر تخصیص �مسجٍد دون مسجد، �عني من غیر 

َن ِفي َعاِكُفو ُتمْ َأنْ َوَال ُتَباِشُروُهنَّ وَ {تخصیص �مسجد جامع مثًال أو �أحد المساجد الثالثة، نعم قوله تعالى: 
حر�م المباشرة تووجه الداللة من اآل�ة، أنه لو صح في غیر المسجد، لم �ختص  ،] اآل�ة187[البقرة: } اْلَمَساِجدِ 

 ا.ال فیهإفُعِلم من ذ�ر المساجد أن المراد أن االعتكاف ال �كون  ،�ه؛ ألن الجماع ُمناٍف لالعتكاف �اإلجماع
 المقدم: دقیق.

عن  قتادة الطبري وغیره من طر�ق ى اد �المباشرة �اآل�ة الجماع، ورو ابن المنذر اإلجماع على أن المر  ونقل ،نعم
عن  �نا�ة فنزلت، فلقي امرأته ،اءإن ش �اشر سبب نزول اآل�ة، �انوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فلقي امرأته

 فنزلت اآل�ة �منع ذلك.  ،�ش؟ نعمأ
ان، المالكي، فأجازه في �ل مك ةبن ُلبا�ف، إال محمد بن عمر المسجد لالعتكاواتفق العلماء على مشروطیة 

وفي وجٍه  وأجاز الحنفیة للمرأة أن تعتكف في مسجد بیتها، والمكان الُمعد للصالة فیه، وفي قول للشافعي قد�م،
ألصحا�ه وللمالكیة �جوز للرجال والنساء؛ ألن التطوع في البیوت أفضل، واالعتكاف تطوع، ومن أفضل 

 الة.األعمال التي تشرع في االعتكاف الص
القول الصحیح في المرجح، أن صالة الجماعة واجبة، الخروج من المعتكف خمس مرات  علىلكن یلزم علیه 

هي  ةمندوحعن هذا الخروج، وهذا ال ةوهذا الشك أنه ُمخل �االعتكاف، مع أنه یوجد مندوح ،في الیوم واللیلة نعم
 في المسجد، وهذا القول ال یلتفت إلیه.

 قام فیها الصلوات.د إلى اختصاصه �المساجد التي تُ وذهب أبو حنیفة وأحم
 المقدم: و�ن لم �كن جامًعا؟

مسجد  ًدا لو اعتكف العشر األواخر فيالمقصود أنه هل �مكن أن ُ�قال مسجد وال تقام فیه الصلوات؟ أب ،نعم 
 رة، ألیس �مسجد؟نم

 المقدم: بلى.
 ؟فیهفهل �صح  ،ال تقام فیه الصلواتالمقدم: 

و قام فیها الصلوات، وخّصه أبال؟ ذهب أبو حنیفة وأحمد �االختصاص �المساجد التي تُ  أمتكاف �صح االع 
ج لم �خر و یوسف �الواجب منه، وأما النفل ففي �ل مسجد، الواجب منه ال یتحقق اسم الواجب، إال إذا لزم المكان 

ى خرج إل�قام فیه الصلوات، وحینئٍذ منه، أما النفل فأمره أسمح، فیجوز االعتكاف عند أبي یوسف في مسجٍد ال ت
 الصلوات لوجو�ها؛ ألنه متطوع.



 

 

      
 

  
 
 

4 yÍàî ÿ^=ÑÍàs kÿ^–=_oÿ^=Ô— Ÿ• ^‡ÔÎ=

عي وأما النفل ففي �ل مسجد، وقال الجمهور �عمومه من �ل مسجد، إال لمن تلزمه الجمعة، فاستحب له الشاف
أن  ؛ ألن االعتكاف عندهما ینقطع �الجمعة، إًذا عند مالك شرطالجامعمالك شرط  ،في الجامِع، وشرطه مالك

استحب الشافعي أن �كون في جامع، اآلن استحب الشافعي وشرط مالك؛ ألن االعتكاف  ،�كون في جامع
 تحب لهعندهما ینقطُع �الجمعة، لماذا استحبه الشافعي وشرطه مالك والعلة واحدة؟ إال لمن تلزمه الجمعة فاس

تكاف علة واحدة لماذا؟ ألن االعالشافعي في الجامع أن �عتكف في جامع، وشرطه مالك فرق بین قولین، لكن ال
 عندهما ینقطع �الجمعة نعم.

ال فاستحب له الشافعي؛ ألنه �جیز للمتطوع �االعتكاف أن �خرج متى شاء، لكن عند المالكي یلزم �الشروع، 
 �جوز له أن �خرج متى شاء إلى صالة الجمعة، الخروج إلى صالة الجمعة �قطع االعتكاف عند الشافعي نعم

ذا ثم، ول، لكن إذا انقطع عند الشافعي ما یترتب علیه إثم، لكن إذا انقطع عند مالك، ترتب علیه اإلوعند مالك
 ألن االعتكاف عندهما ینقطع �الجمعة. ؛ُفرِّق بین المستحب له الشافعي في الجامع، وشرطه مالك

 �ستمر فیه؟المقدم: یترتب علیه اإلثم �ا شیخ؟ وال یترتب علیه انقطاع االعتكاف �التالي ال 
 و�نقطع عند مالك. ،الشافعي دینقطع عندهما، انقطع عن

 هل هو انقطاع �أثم علیه؟ ،المقدم: لكن انقطاعه عند المالكیة
ذا وه ،وعنعم یلزمه �الشروع على ما سیأتي التفصیل فیه، و�ن �ان عند المالكیة أكثر من قول، لكن یلزم �الشر  

 عي ومالك، استحب له الشافعي في الجامع.هو السبب في التفر�ق بین مقالة الشاف
 ؟ -رحمه هللا -المقدم: وشرطُه مالك

هما فاستحب له الشافعي في الجامع، وشرطه مالك والعلة واحدة؛ ألن االعتكاف عند ،إال لمن تلزمه الجمعة 
لك، ینقطع �الجمعة، �یف �ستحبه الشافعي و�شترطه مالك؟! ألن حكم االعتكاف �ختلف عند الشافعي وما

مع، ي ال �صح اعتكاف إال �جا�عن، ن السلف �الزهري �الجامع مطلًقاوخصه طائفة م .و�جب �الشروع عند مالك
ن ة، وابإلیه الشافعي في القد�م، وخصه ُحذ�فة بن الیمان �المساجد الثالثة، وعطاء �مسجد مكة والمدین أوأوم

]، أال �شمل جمیع 187البقرة: [} ِجدِ َوَأْنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساَوَال ُتَباِشُروُهنَّ {المسیب �مسجد المدینة، طیب قول: 
ثة جد الثالا لمن �خص االعتكاف �المسااآل�ة في الترجمة، رد�  -رحمه هللا–مساجد الدنیا؟! ولهذا أورد البخاري 

سیب �مسجد ، وخصه عطاء �مسجد مكة والمدینة وابن الم-علیه الصالة والسالم-أو �المسجدین أو �مسجده 
ه المدینة، لماذا خصه ابن المسیب �مسجد المدینة والمسجد الحرام أفضل؟ ألنه ما حصل االعتكاف منه علی

 الصالة والسالم إال �مسجد المدینة، لكن هذا التخصیص ال �عني اختصاص الحكم، �عني وقوع هذا األمر ال
 �عني منع ما عداه.

 -سأل هللاأ ،حلقةالُمستمعین نصل إلى ختام هذه ال اإلخوة ،و�هذا ،مونفع �ما قلت ،المقدم: أحسن هللا إلیكم 
بار یئة �هعضو  -وفقه هللا -ن عبد هللا الخضیرأن �جزي عنا معالي الشیخ الد�تور عبد الكر�م ب -عز وجل
ٌد اجو  إنه ،قولع وما نوأن ینفعنا جمیًعا �ما نسم ،خیًرا عنا ُ�جز�هأن  ،وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء ،الُعلماء

 وصلى هللا على ُمحمد وعلى آله وصحبه أجمعین. ،كر�م


