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2 yÍàî ÿ^=ÑÍàs kÿ^–=≈f^àÿ^=Ô— Ÿ• ^Ô=

على آله و  ،هللا بن عبدهللا ُمحمد  على رسولالة والسالم والص ،والحمد هلل ،�سم هللا الرحمن الرحیمالمقدم: 
اللقاء  إلى هذا ِكرامال مستمعیناا �كم وأهًال ومرحبً  ،فالسالم علیكم ورحمته و�ر�اته ،أما �عد ،وصحبه ومن وااله

 بدلشیخ عاا �معالي ومرحبً  ،با �كم ومرحً شرح التجر�د الصر�ح ألحادیث الجامع الصحیح، أهًال في الجدید 
ا �كم فمرحبً  ،فتاءلإل وعضو اللجنة الدائمة ،�بار الُعلماء هیئة عضو -وفقُه هللا -الكر�م بن عبد هللا الُخضیر

 فضیلة الشیخ وأهًال وسهًال.
 المستمعون. اإلخوةحیاكم هللا و�ارك فیكم أیها 

أن « :هوفی –ضي عنهاور  ،صلى هللا علیه وسلم -المقدم: ال یزال الكالم موصوًال في حدیث عائشة زوج النبي
من  زواجهأه هللا، ثم اعتكف �ان �عتكف العشر األواخر من رمضان حتى توفا -صلى هللا علیه وسلم -النبي
 .»�عده

أما  ،ینعلى عبده ورسوله، نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمعو�ارك الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم 
 ،،�عد

 نأ ى أر  ال :دار الهجرة، قال إماممن فقه اإلمام مالك بن أنس  نقل عن المدونة أحكام الحدیث هناالكالم على ف
 ، ما الذي یلزمه؟�عتكف أقل من عشرة أ�ام، فإن نذر دونها لزمهُ 

 .ااالعتكاف طبعً  ..زمه ما نذر األ�امالمقدم: یل
 ال أرى أن �عتكف أقل من.

 ؟�ام �عنياأل لزمه العشرة المقدم:
، ر مثالً إلى الظه اني لو نذر صیامً �ع ،إذا نذر أقلف، هو أن �عتكف ى وال یر  ئ ألقل ال �جز هر إذا �ان اهو الظا

ام، شرة أ�عخمسة، فإنه یلزمه أن �عتكف  ،وهذا األقل عنده عشرة أ�ام، فإذا نذر ثالثة ؟ال یلزمه أن یتم الیومأ
ري حنیفة والثو  يشعبي وقول أبوال ةسلم يبأسجد جائز، روي ذلك عن النخعي و االعتكاف �كل م :وقالت طائفة

 وهو قول مالك في الموطأ. ،والشافعي وأحمد
 معتكفُ خرج ال�ع فیها إال �راهیة أن جمّ ال أراه �ره االعتكاف �المساجد التي ال �ُ  :وهو قول مالك في الموطأ، قال
معة به إتیان الجوال �جب على صاح ،ع فیهجمّ ال �ُ  االجمعة، فإن �ان مسجدً  ىمن مسجده الذي اعتكف فیه إل

 }ِفي اْلَمَساِجدِ  اِكُفونَ عَ ُتْم َوَال ُتَباِشُروُهنَّ َوَأنْ {ألن هللا تعالى قال:  ؛�االعتكاف فیه ا�أسً  ى سواه، فال أر  في مسجد
 وال �خص منها شیًئا. ،] فعم المساجد �لها187[البقرة: 

ال  ، فالجمعةفي بلد ثالثة أ�ام مثًال �جلس  �عني تصور مثل هذا معتكف ال تلزمه الجمعة، نعم مسافر مثالً 
راه أُ ال  :ألنه ال یلزمه الخروج إلى الجمعة، في الموطأ قال ؛وز له أن �عتكف في مسجد غیر جامعتلزمه، فیج

 إلىیه لمعتكف من مسجده الذي اعتكف فع فیها، إال �راهیة أن �خرج اجمّ كره االعتكاف في المساجد التي ال �ُ 
 ا�أسً  ى یان الجمعة في مسجد سواه، فال أر ع فیه، وال �جب على صاحبه إتال �جمّ  لجمعة، فإن �ان مسجدا

د ] فعم المساج187قرة: [الب } َساِجدِ َوَال ُتَباِشُروُهنَّ َوَأْنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلمَ {ألن هللا تعالى قال:  ؛فیه�االعتكاف 
 وال �خص منها شیًئا. ،كلها
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 .أي اإلمام مالكن رأي الشافعي ور تقدم التفر�ق بی =

 ذاك.هذا �شترط و أن المقدم: 
 السبب ،والعلة واحدة نعم عرفنا السبب للتفر�ق بین القولین�ستحب، و  وذاك ،إن هذا �شترط أن �كون جامع ،نعم

 ؛لكمن �ل مسجد إال لمن تلزمه الجمعة، فاستحب له الشافعي في الجامع، وشرطه ما ..نعم اأن مالكً  في ذلك
 فعتكاراه �ره االال أُ  :وع عند مالك، وهنا قال في الموطأدهما ینقطع �الجمعة، و�جب �الشر ألن االعتكاف عن

ان إال �راهیة أن �خرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فیه للجمعة، فإن � في المساجد التي ال �جمع فیها
  �االعتكاف فیه. ا�أسً  ى فال أر  ،یان الجمعة في مسجد سواه وال �جب على صاحبه إت ،مسجد ال �جمع فیه

 �جامع، والمسجد لیس ،على من تلزمه الجمعة ألنه في األول محمولٌ ؛ وهنا ال �ختلف قوله الثاني مع األول نعم
 ، فال یترتب علیه خروج من معتكفه الذي یبطل �خروجه إلىةاني محمول على من ال تلزمه الجمعوقوله الث

 .لیتفق قواله ؛�راهة محمولة على الكراهة التي للتحر�مكرت في الموطأ، هي الجمعة، والكراهیة التي ذُ 
على  لئال یلزم ؛و�ن اعتكف في غیره فمن الجمعة إلى الجمعة ،المسجد الجامع أحب إليَّ  :ونحوه قال الشافعي

 ذلك الخروج إلى صالة الجمعة، والخروج إلیها �قطع االعتكاف.
ذا ما إ ،متتا�عة صورة، وهي ما إذا نذر اعتكاف مدةٍ في  قد یتعین الجامع وقال ابن الملقن في التوضیح: فرعٌ 

ي القاض قاله ،لها �قطع التتا�ع على األصحفإن الخروج  ،نذر اعتكاف مدة متتا�عة تتخللها جمعة، وهو من أهلها
 .حسین

ها یوف ماعتكاف عشرة أ�انذر  وهي ما إذا نذر اعتكاف مدة متتا�عة تتخللها جمعة، ،في صورة یتعین الجامع 
و�ن  ،ةتا�ع�شترط أن تكون مت هألن ؛ونذر أن تكون هذه األ�ام متتا�عة، إن خرج إلى الجمعة انقطع التتا�ع ،جمعة

ى د�ه أدنلألن ترك الجمعة من أجل االعتكاف ال �فعله من ؛ ا نعما عظیمً ترك الجمعة و�ما تلزمه فقد ارتكب جرمً 
 ، و�اب»من ترك ثالث جمع متوالیات طبع هللا على قلبه« ؛ألن ترك الجمعة من عظائم األمور ؛دون فقهحق 

) 5(اتََّقى وَ ْعَطى {َفَأمَّا َمْن أَ   :سرى، المشار إلیه في سورة اللیلسیر العُ یترك الجمعة من ت :أهل العلم �قولون 
َق ِ�اْلُحْسَنى ( ُرُه ِلْلُیْسَرى (6َوَصدَّ ُرُه 9( ) َوَ�ذََّب ِ�اْلُحْسَنى8َتْغَنى () َوَأمَّا َمْن َ�ِخَل َواسْ 7) َفَسُنَیسِّ ) َفَسُنَیسِّ

 .]9-5[اللیل:  ِلْلُعْسَرى}
ذا إ، الخروج ى نه من �اب تیسیر العسر إ واولذلك قال ،عة، الذي �غلب على الظن أنه مكذبفالذي یترك الجم  

في صیام ما �ستأنف؟ األصل  أمأو وجب علیه �الشرع، شيء متتا�ع ثم حصل له عذر، �ستأنف  انذر تتا�عً 
تخل بهذا التتا�ع فتبیح الفطر، طیب لو وجب علیه صیام شهر�ن  ارمضان أنه متتا�ع، لكن هناك أعذارً 

 فقطعه من غیر عذر �ستأنف، لكن من عذر مثله مثل رمضان. ،متتا�عین
لو  :�ما �قال في األجیر ؟ اأو هي مستثناه شرعً  ؟ل تحتاج إلى استثناء أثناء النذرهذا لو صالة الجمعة ه

 ، وخالل هذه الساعات العشر یتخللها صالة الظهر والعصراستأجر شخص أجیًرا لیعمل له عشر ساعات مثًال 
ة مستثناستأجر أن �جبر األجیر على العمل في األوقات الا، لیس للمؤجر أو المُ هذا مستثني شرعً  :، نقولمثًال 
 ا.شرعً 
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 ا�ع.فإنه لم �خل �التت ،المقدم: وعلیه فلو قطعها �الجمعة
تكاف شك أنه أساء، اشترط التتا�ع، لكن إذا نذر اع كونه نذر عشرة أ�ام، وهو على ذ�ر من صالة الجمعة، ال

 ا.عشرة أ�ام متتا�عة، وعزفت الجمعة عن �اله، فإن الجمعة مستثناة شرعً 
في سطح في سطح المسجد ورحبته، انتهي من التوضیح، �صح  -�عني االعتكاف -�صح ملقن: فرعٌ ال�قول ابن 

لمذاهب ل�ش معنى خاصة؟ �عني ال تتعرض أاف وهو من �تب الحنابلة الخاصة، وفي اإلنص .المسجد ورحبته
 .افیه متخصٌص  ذهبلروا�ات الم األخرى، بل هو جامعٌ 

  ،أو ال ، وهو من تلزمه الصالةصالةٍ  معتكف ال �خلو إما أن �أتي علیه في مدة اعتكافه فعلُ العلم أن ا  :�قول
�عتكف  ع فیه أو ال،مِّ جُ  سواءٌ  ؛اعتكافه في �ل مسجد فعل صالة، فهذا �صح علیه في مدة اعتكافه �أتِ فإن لم 

خالف  ،ألنه مالزم عندما ال �شترط الصالة ؛ى زوالها ست ساعات �صح أنه اعتكفمن طلوع الشمس إل مثالً 
 الذي تقدم في أقله.
لى إعلیه صالة، لو اعتكف هذه المدة من طلوع الشمس الزم المسجد هذه المدة، لكن ال �مر و �صح أنه معتكف 

علم : ا أي مسجد من المساجد التي هي للمواسم فقط، قال زوالها في مسجد ال تقام فیه الجماعة، �مسجد نمرة أو
ه علی أتِ ال، فإن لم � ن تلزمه الصالة أوما أن �أتي علیه مدة اعتكافه فعل صالة، وهو ممإأن المعتكف ال �خلو 

 ع فیه أو ال.مّ ة اعتكاف فعل صالة، فهذا �صح اعتكافه في �ل مسجد، سواء جُ في مد
لجدید اقام في المسجد غني عنه �مسجد آخر، وتعطلت منافعه وقائم ینتظر فیه الهدم، والصالة تُ لكن مسجد استُ 
 إلى ادً �ونه مسجنتقل من أنه �العدول عنه وتعطل منافعه ا وأ ؟ن هذا مازالت أحكام المسجد لهإ :نعم، هل نقول

ن رآه ذنته، مأ�ه ومار وله مح ،�جدرانه اومحوطً  اتباره قائمً ما �صح؟ �اع أم�صح االعتكاف فیه  ؟ مكان عادي
 قال مسجد.

 .األمر بهدمه ،المقدم: �النظر قد ینقطع االعتكاف بهدمه
لم تصح إال في علیه في مدة اعتكافه، فعل صالة ى لة تحتاج إلى مز�د �حث، و�ن أتأعلى �ل حال المس

 ،�صلي فیه الجماعة على الصحیح من المذهب في الصورتین يأ ؛صح إال في مسجد جمعوا فیه�لم  مسجد، أو
ي فنها سنة فیصح إعلى وجوب صالة الجماعة أو شرطیتها، أما إن قلنا  وعلیه جماهیر األصحاب، وهذا مبنيٌ 

 حكمها، وأن من أهل العلم من اشترطها، روفٌ قاله األصحاب، على �ل حال صالة الجماعة مع ،أي مسجد �ان
 وله أنصاره. ،المسجد إال في المسجد لجارال صالة  هوأن

اني صالة الجماعة، وأنه �أثم بتر�ها و�ن صحت منه منفرًدا، والقول الث وجوب ؛والقول الثاني وهو الوجوب
ل على �لها تد الهم �التحر�قوحدیث  مكتوم أم �السنیة وله من ینصره، لكن المرجح من خالل األدلة، حدیث ابن

 وجوب صالة الجماعة.
 ،هذا الحد فضیلة الشیخ، حیث نصل إلى نها�ة هذه الحلقة مستمعینا الكرام دالمقدم: إن أذنتم لنا نتوقف عن

عضو  -وفقه هللا -عبد هللا الخضیر بن ونتقدم في ختامها �الشكر الجز�ل لمعالي الشیخ الد�تور عبد الكر�م
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 ،أنتم مستمعینا الكرام ما لكا، شكرً هللا له وجزاه عنا خیرً عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء، شكر و  ،بار العلماءهیئة � =

 سالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. نلقاكم �إذن هللا تعالى في لقاء مقبل، وال


