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على آله و  ،هللا بن عبدهللا ُمحمد  على رسولة والسالم والصال ،والحمد هلل ،�سم هللا الرحمن الرحیمالمقدم: 
ذا هرام إلى الكِ  مستمعینا�كم  وسهالً  وأهًال  ،و�ر�اته ة هللافالسالم علیكم ورحم ،أما �عد ،االهوصحبه ومن و 

عبد  ورلد�تا مع الصحیح، الذي �شرحه معالي الشیخااللقاء الرمضاني في �تاب التجر�د الصر�ح ألحادیث الج
ا �كم فمرحبً  ،إلفتاءل وعضو اللجنة الدائمة ،�بار الُعلماءعضو هیئة   -وفقُه هللا -ر�م بن عبد هللا الُخضیرالك

 فضیلة الشیخ وأهًال وسهًال.
 المستمعین. اإلخوةحیاكم هللا و�ارك فیكم وفي 

صلى هللا علیه  -زوج النبي -رضي هللا عنها- وفي حدیث عائشة ،المقدم: الكالم ال یزال في �تاب االعتكاف
�ان �عتكف العشر األواخر من رمضان حتى توفاه  -صلى هللا علیه وسلم -أن النبي«وفیه قالت:  -وسلم

 .»هللا، ثم اعتكف أزواجه من �عده
ا أم ،ینالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمع

 ،،�عد
ه ألكثر  یث في أحكام االعتكاف، اتفق أهل العلم على أنه ال حد ألكثره، واختلفوا في أقله، ال حدما زال الحد

�صح و  ،فیصح أنه مجاور ،�معنى أنه لو سكن اإلنسان في المسجد، والزم المسجد عمره �له، نعم ال حد ألكثره
وم على األجور المرتبة على لز أنه معتكف، لكن یبقي أنه في مثل هذه الحالة مع مالزمته للمسجد، وحصوله 

المسجد، قد جاء أن المسجد بیت �ل تقي، وهو في هذا الحال ینتظر الصالة، و�مكث في مصاله �عد �ل 
علیه -نه اعتكف مدة أطول من فعله إ :تبت على مثل هذا العمل، لكن إذا قیلصالة، هذه أجور عظیمة رُ 

 .-الصالة والسالم
 ذٍ ، فالشك أنه مخالف نعم، وحینئ-علیه الصالة والسالم -مما عمله النبيأن عمله أفضل  ىالشك أنه إن رأ

عتكف ا  -علیه الصالة والسالم-أن النبي �، لكن إذا أقر -علیه الصالة والسالم -لیس علیه عمل النبي :قال�ُ 
في  �أتيعلى العشرة األواخر وما زاد عن عشرة أ�ام، المقصود أن مثل هذه األمور �أتي في هذا المجال �ما 

مما حفظ  أكثر ، وفیمن �صوم-علیه الصالة والسالم-فظ عنه غیره من األعمال، فیمن �صلي أكثر مما حُ 
 ، وفیمن �قرأ القرآن أكثر، وجمیع العبادات.-علیه الصالة والسالم -عنه

یها فجاء  هو أكمل األعمال، و�بقي أن مثل هذه األعمال التي -علیه الصالة والسالم -النبي الشك أن ما عمل
، الحث المطلق، یتناول هذه الز�ادات ما جاء في الحث المطلق، لكن �جب أن �ستصحب المسلم أنه مهما بلغ

رط ش، فمن واختلفوا في أقله ،، اتفقوا أنه ال حد ألكثره-علیه الصالة والسالم -�فعل أفضل مما فعله النبي نلف
 :لرط الصیام في دون الیوم، فمن شرط فیه الصیام قا�صح مع ش :أقله یوم، ومنهم من قال :فیه الصیام قال

ه حكا ،�صح مع شرط الصیام في دون الیوم :ألنه ال یتصور صیام أقل من یوم نعم، ومنهم من قال ؛یومأقله 
 نعم. ،ُقدامةابن 

اعتكاف مع صیام في أقل من  !، ممكن یتصور؟ةحكاه ابن قدام! كیف یتصور مع شرط الصیام في دون الیوم
  !یوم
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 مع صیام؟المقدم: 
 مع صیام.
 ممكن �عتكف آخر النهار صیام.المقدم: 

د �كون ه، لكن ما یلزمه إتمام الصیام في االعتكاف، هذه المدة التي �مكثها في المسجئولو في أثناوهو  ،نعم
 ا.صائمً 

 المقدم: ولو ساعة.
، مةُقداحكاه ابن  ،ام في دون الیوم�صح مع شرط الصی :علیه االعتكاف، ومنهم من قال ُ�طلقعلى �ل حال ما 

واخر، و�ان �عتكف �العشر األ ،-علیه الصالة والسالم-شترط عشرة أ�ام، عمًال �ما فعله النبي �ُ  :وعن مالك
لو وقف مدة  شترط القعود،، وال �ُ ثبطلق علیه اسم لُ أقله ما �ُ  :أو یومان، ومن لم �شترط الصوم، قالوا وعنه یومٌ 

 ةبن أمی ىق عن �علاز عبد الر  ى لمرور مع النیة، �وقوف عرفه، ورو �كفي ا :كث، وقیلمُ بس و �طلق علیها لُ 
ى ، على �ل حال اللغة ال تساعد عل)وما أمكث إال ألعتكف ،المسجد الساعةفي إني ألمكث ( :الصحابي

 .ةالمرور مع النیة �وقوف عرف ،نعم ،إطالق االعتكاف في مثل هذا
 المقدم: ال �طلق علیه عكوف.

 لمكان،وعرًفا أنه مكث واعتكف ولزم ا كث الذي �طلق علیه لغةً اعتكاف وال عكوف، بل المُ   �طلق علیه لغةً ال
 .ألن االعتكاف لزوم المكان

یه ن جامع ف�ش؟ مأ، �فارة )من جامع فیه لزمته الكفارة( :والُزهري ماع، حتى قال الحسن واتفقوا على فساده �الجِ  
 لزمته الكفارة.
 وا �شترطون الصوم.المقدم: �ان

قترًنا ممن جامع فیه لزمته الكفارة، نعم إذا �ان  :الحسن والزهري  قوا على فساده �الجماع، حتى قالاتفین؟ أ
 ما صارت الكفارة لفساد االعتكاف. أنه �فارة �صوم وفي رمضان، معروف

 مثًال. المقدم: لرمضان
 نعم للوطء في رمضان.

 فتكون �فارة النذر. ،مثل النذر ه�عني اعتباره أنه ألزم نفس االمقدم: اعتباره نذرً 
 �عني لو أ�طله �غیر جماع، تلزمه �فارة؟

 المقدم: ال.
�فارة، ما فیه بیان لهذه الكفارة، والكفارة المتعلقة �الجماع �حتمل رة �الجماع، من جامع فیه لزمته هم ر�طوا الكفا

ألنها متعلقة �الجماع،  ؛تمل أن تكون �فارة وطء الحائض مثًال أن تكون �فارة الجماع في نهار رمضان، و�ح
لكن لتخر�ج أقوال أهل العلم،  كر في �الم الحسن والزهري، و�ن �ان ال حظ له من النظر،وهذا الفرع الذي ذُ 
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 ؟من قیاس الشبه، فهل هو �الصیام أشبه بین الكفارتین، فیكون حینئذٍ  ا�كون مترددً  القواعد المعروفة على
 ؟ألنه ممنوع من قر�ان زوجته في هذه المدة؛ أو أشبه بوطء الحائض ؟االعتكاف �الصیام أشبه ..یامص

 �هللا أعلم. ،المقدم: ر�ما الثانیة
ي هل ه ،وهذا القول لیس براجح وال �عمل �ه، لكن من �اب تخر�ج أقوال أهل العلم على القواعد، ألزموه �كفارة

فارة، �ة جماع، الجماع فیه أكثر من �فارة، المجامع في نهار رمضان تلزمه أو �فارة جماع؟ �فار  ،كفارة �مین
ومن جامع امرأته وهي حائض تلزمه �فارة، على القول �صحة الحدیث الوارد فیه، وأكثر أهل العلم على 

 تضعیفه.
ا فإم ،مبلسانه نتحدثنحن هذا فرع متردد بین أصلین، و  :لماء على القواعد، نقوللكن من �اب تخر�ج أقوال العُ  

 لجماعنع من اأن �قال علیه �فارة مجامع في نهار رمضان، �اعتبار أنه ممنوع من الجماع في االعتكاف، �ما مُ 
 اف، �مامن الجماع في االعتكاف، ممنوع من قر�ان امرأته وجماعها في االعتك نه ممنوعٌ إ :في الصیام، أو نقول

 .نع منها في حال الحیض، وحینئذٍ مُ 
 فاألمر هو متردد. ..وجه الشبه هنا المقدم:

ر أو �قول؟ یتصدق بدینار�ن، والكفارة الواردة في وطء الحائض، یتصدق بدینا ماذاهو متردد بینهما، مجاهد 
تلفوا ، اخالإن أنزل �طل و�ال ف :نصفه، هذا إذا صح الخبر، واختلفوا في غیر الجماع، ففي المباشرة أقوال ثالثها

ل ون األو إن أنزل �طل و�ال فال، حینما یذ�رون األقوال وما یذ�ر  :المباشرة أقوال ثالثهافي غیر الجماع، ففي 
صالن، أوالثاني، یذ�رون الثالث، إن وأن والثالث أصالن، هذا من �اب المبالغة في االختصار، إن وأن الثالث 

 كسر في مواضع.�عني اختلفوا في األصل هل هي إن المكسورة وتفتح في مواضع، أو أن المفتوحة وت
ي فتلفوا فالقول األول من األصل إن، والقول الثاني أن األصل أن، والثالث أصالن، �الهما قائم برأسه، هنا اخ

ال یبطل  :ثانيا، والإن أنزل �طل و�ال فال، القوالن المتقابالن یبطل مطلقً  :غیر الجماع في المباشرة أقوال ثالثها
  فال.إن أنزل �طل و�ال :ا، والثالثمطلقً 

ده یّ ا على لفظ االعتكاف األول، وقواالعتكاف �الجر عطفً  ،وقال العیني: قوله واالعتكاف في المساجد �لها
ختص �ألنه ال �صح في غیر المساجد، وجمع المساجد وأكدها بلفظ �لها إشارة إلى أن االعتكاف ال  ؛مساجدال�

لقوله  ؛ن االعتكاف ال �كون إال في المساجدأجمع العلماء على أ :ال�مسجد دون مسجد، وفي شرح ابن �طّ 
 في مسجد مكة أو المدینة أو ال اعتكاف إال( :وقال حذ�فة ،]187} [البقرة: َوَأْنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجدِ تعالى: {

نه أقل عنه ، سبق أن سعید بن المسیب نُ )ال اعتكاف إال في مسجد نبي( :، وقال سعید بن المسیب)بیت المقدس
 لسالم.ر�د مسجد النبي علیه الصالة واال اعتكاف إال في مسجد نبي، لعله یُ  :�مسجد المدینة، وهنا قال هخص�

جد، من المسا و�طلق على الثالثة وعلى غیرها من مساجد األنبیاء، وذهب هؤالء إلى أن اآل�ة خرجت على نوعٍ 
 وهو معتكف في مسجده، فكان القصد -لمصلى هللا علیه وس -ألن اآل�ة نزلت على النبي ؛وهو ما بناه نبي

 واإلشارة إلى نوع تلك المساجد مما بناه نبي.



 
 
 
 
 

5  

 
 ¶ ^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ =ÅÎê ÿ^=ÔŸÎò Ã4ò=

 
 
ى ، نصل إللكرامالمستمعون ا اإلخوةو�هذا أیها  ،ونفع �ما قلتم ،أحسن هللا إلیكم فضیلة الشیخ ،نعم المقدم: =

 -یر الخضهللام بن عبد عبد الكر� شكر الجز�ل لمعالي الشیخ الد�تورال�ختامها في ختام هذه الحلقة، نتقدم 
ا جزاكم عنو  ،شیخشكر هللا لكم فضیلة الفوعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء،  ،عضو هیئة �بار العلماء -وفقه هللا

مة هللا لیكم ورحم عوالسال ،ا لكم أنتم مستمعینا الكرام نلقاكم �إذن هللا تعالى وأنتم �خیر على خیرا، شكرً خیرً 
 .و�ر�اته


