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وعلى آله  ،بن عبد هللاخلق هللا ُمحمد  خیرة والسالم على والصال ،والحمد هلل ،�سم هللا الرحمن الرحیمالمقدم: 
 ،السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته ،وصحبه ومن وااله ومن تبعه �إحسان إلى یوم الدین، مستمعینا الِكرام

هذا اللقاء الجدید في شرح التجر�د الصر�ح في حلقاته الرمضانیة، ُأرحب �كم  في�كم  ا ومرحبً  وسهًال وأهًال 
 ،عضو هیئة �بار العلماء -وفقُه هللا -د هللا الُخضیرعبد الكر�م بن عبالد�تور ا أرحب �معالي الشیخ كم

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

 ، وفيلهااجد �ف في العشر األواخر واالعتكاف في المسالمقدم: ال یزال الكالم في ترجمة الباب �اب االعتكا
لیه صلى هللا ع -أن النبي« :وفیه ،-صلى هللا علیه وسلم -زوج النبي -رضي هللا عنها–حدیث عائشة 

 .»�ان �عتكف العشر األواخر من رمضان حتى توفاه هللا، ثم اعتكف أزواجه من �عده -وسلم
ما أ ،عینلى آله وأصحا�ه أجمحمد وعلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا مُ الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وس

مع خاصة، �جالففي الحلقة السا�قة في آخرها، نقلنا عن �تاب اإلنصاف، �تاب مشهور من �تب الحنابلة : �عد
ء في معرفة الراجح من الخالف، �عني في المذهب وعال نصافمذهب و�رجح بینها، ولذلك سماه اإلروا�ات ال

م �عل :ولجمع فیه لصحة االعتكاف، �ق�النسبة الشتراط المسجد الذي �ُ  :الحنبلي المعروف، �قول المرداوي الدین 
یه عل أتِ �تلزمه الصالة أو ال، فإن لم  فعل صالته، وهو من هأن �أتي علیه مدة اعتكاف إما أن المعتكف ال �خلو

 ع فیه أو ال.مِّ مسجد سواء جُ ، فهذا �صح اعتكافه في �ل في مدة اعتكافه فعل صالةٍ 
علیه  أتى �نو  ،مساجد المواسم والمناسبات مثل ع فیها، فيجمّ ق علیها مساجد وال �ُ طلَ ذ�رنا أمثلة للمساجد التي �ُ 

على الصحیح في فیه الجماعة  ىصل�فیه، أي  ُ�جّمع فعل صالة لم تصح إال في مسجد هفي مدة اعتكاف
ال �صح االعتكاف من  :صحاب، ثم قال أبو الخطاب في االنتصاراأل ورتین، وعلیه جماهیرصمذهب في الال

قي، ثم روا�ة ابن منصور وظاهر قول الخر وظاهر  :م فیه الجماعة، قال المجدقاتُ  الرجل مطلًقا، إال في مسجدٍ 
  :فوائد :قال صاحب اإلنصاف

�صح  فرعٌ  :وضیحه، من قالرحبة المسجد لیست منه على الصحیح، وسبق النقل عن ابن الملقن في ت إحداها:
هذه الفوائد رحبة ؛ �عني إحدى إحداها :إلنصاف �قولصاحب او �عني االعتكاف في سطح المسجد ورحبته، 

 المسجد لیست منه.
 ..یتیناا �صح االعتكاف فیها أو ال؟ ال �صح االعتكاف فیها، لیست منه على الصحیح من المذهب والرو إذً 

 .ونص علیه في روا�ة إسحاق بن إبراهیم ،في موضع، وقدمه المجد في شرحهوظاهر �الم الخرقي والرعایتین 
بة منه �عني رح ااختاره الخرقي وصاحب المحرر وهو من المفردات، وعنه أنه :تقال الحارثي في إحیاء الموا

�ه �عض األصحاب، منهم القاضي في موضع من �المه، وجزم �ه في الحاو�ین والرعا�ة  جزمالمسجد منه، 
جمع و  ،، والفائق والزر�شيالروایتین، وأطلقهما في الفروع �عني بة المسجد �هوحَ ورَ  :ى في موضع فقالصغر ال

 و�ال فال. ،إن �انت محوطة فهي منه :القاضي بینهما في موضع من �المه، فقال
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 وهو فيالعصر،  أذانهذا الجمع، وهو أنه �ان إذا سمع قال المجد: ونقل محمد بن الحكم ما یدل على صحة  =

ب لیس �منزلة المسجد، هذا المسجد هو الذي علیه حائط و�ا هو :فیه، وقال ولم �صلِّ رحبة المسجد انصرف 
 م هذا الجمع في المستوعب.وقدّ 

�عني االعتكاف في سطح المسجد ورحبته، وفي الفوائد التي ذ�رها  ؛�صح :اآلن في �الم ابن الملقن قال
�الم  وظاهر ،والروایتینمسجد لیست منه على الصحیح من المذهب صحاب اإلنصاف قال: إحداها رحبة ال

أنها منه جزم �ه �عض األصحاب منهم القاضي في موضع  -�عني عن اإلمام أحمد-الخرقي إلى آخره، وعنه 
إن �انت محوطة  :من �المه، فقال یتین في موضعٍ الى آخره، جمع القاضي بین الرو إوجزم �ه  ،من �المه

 ه و�ال فال.رة، فهي منوّ سم
جح والرا ةمحوطغیر مسقوف، هذه  هذا المسجد �االتفاق، ومنها ما هو محوطٌ  عند المساجد منها ما هو مسقوف

�عني �الساحات في الحرمین نعم، لیست  ؛یلحق �المسجد غیر مسقوف وال محوطأنها من المسجد، ومنها ما 
 تسلی هاألن ؛نها من المسجدإ :ال �صح أن �قالألنه  ؛فیها محوطة، فمثل هذه ال �صح االعتكافمسقوفة وال 

ملحقات المسجد �ل  ،مسقوفة وال محوطة �حائطه نعم، وهذا جمع القاضي القول أنه �صح في رحبة المسجد
، وهذا الذي صححه صاحب التوضیح ابن أو غیر ذلك سواء �انت محوطة أو مسقوفة ؛�صح فیها االعتكاف

 الملقن.
 اإلنصاف أن رحبة المسجد لیست منه، وحكاهما روایتان عن اإلمام أحمد، وجمعفي والذي جزم �ه أو قدمه 

لمجد اإن �انت محوطة فهي منه، �عني مسورة �سوره و�ال فال، قال  :قالفمن �المه،  بینهما القاضي في موضعٍ 
 اإلمام ونقل محمد بن الحكم ما یدل على صحة هذا الجمع، �عني عن :د الدین بن تیمیة جد شیخ اإلسالممج

ینصرف، هل �جوز الخروج  ذانالعصر وهو في رحبة المسجد انصرف، �عد األ أذانن إذا سمع أحمد، وأنه �ا
من  �خرج أیتنا وما�موطأ مالك وقد ر  ناأ�ا القاسم، وقد رأیت ى؟ ال �جوز، من خرج فقد عصذاناأل من المسجد �عد
رف، بة المسجد انصحالعصر وهو في ر  أذانإذا سمع المقصود أن اإلمام أحمد إال منافق،  ذانالمسجد �عد األ

لذي إلى المسجد ا لیس هو �منزلة المسجد، هذا المسجد �شیر :�عني صلى في مسجد آخر، وقال؛ فیه ولم �صلِّ 
 .بوقدم هذا الجمع في المستوعِ  ،علیه حائط و�اب

ي داخله ف�عني فیه  ؛المنارة التي للمسجد إن �انت فیه :صاحب اإلنصافالتي ذ�رها فوائد الالفائدة الثانیة من 
�ن �ان ب و نُ فهي من المسجد، بدلیل منع الجُ  ،المسجد على�ابها فیه، �عني تفتح بین أسواره، إن �انت فیه أو 

ه عتكافا �طل  ذاند، أو �انت خارج المسجد، فخرج لألستطرق إلیها إال خارج المسجمنه، �حیث ال �ُ  ا�ابها خارجً 
 لى الصحیح من المذهب.ع

الوضوء أو �عني نقض  یدمثل تجد لیس، �عني ذانمنه بد، �خروجه إلیها لغیر األ حیث �مشي ألمرٍ  ىألنه مش
، �قول منه ذاننه البد منه، لكن الخروج إلى األأل ؛الوضوء والحاجة إلى الوضوء، والحاجة إلى األكل والشرب

فخرج  ،خارج مسجد تستطرق إلیها إال خارج المسجد، أو �انال �ُ منه �حیث  ابد، قال: و�ن �ان �ابها خارجً 
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�خروجه إلیها لغیر  ألنه مشي حیث �مشي، ألمر منه بدٌ  ؛من المذهب الصحیحعلى �طل اعتكافه  ذانلأل
 .ذاناأل
 :باو الخطوالمجد، قال القاضي: ألنها بنیت له فكأنها فیه، وقال أب اال یبطل اعتكافه اختاره ابن البن :وقیل 

 �وقف المسجد للصالة. ذانفة لألو للمسجد من توا�عه، وموق تا�عة�عني هي  ؛ألنها �المتصلة �ه
 هو هذا �حد. ،ذاني األصل أنها حاجة للخروج لألالمقدم: لكن ال تعد ف

ب بل النیا�ة خالف األكل والشر �ق ذانا األ�ن �ان یؤذن في المسجد، هو أ�ًض و بد، لكن لیست �حاجة منها 
ثبوت  ، و�انت منه فیما بنیت له، وال یلزمهذانلمصلحة األ اإلنسان، وقال المجد: ألنها بنیت للمسجدحاجة و 

 ةصح الصالتنعم هل  ،ذانا األعدحكام األ�عني لبقیة  ؛له بنَ له، �عني لم تُ  بنَ ألنها لم تُ  ؛�قیة أحكام المسجد
 .نعم ؟فیها منفصلة عن المسجد

 المقدم: تصح الصالة فیه.
 ؟عن المسجد، خارج المسجد وال یرون اإلمام وال الصالة منفصلة
 ؟صالة الفرضأو  -المقصود–مطلق الصالة  المقدم:

 هال یثبت وال یتأثر االعتكاف، فإنه ال ذاناألمن أجل  �عني إذا جوزوا الخروج إلیها ؛االقتداء �اإلمامالفرض و 
، انذألنها بنیت للمسجد لمصلحة األ: ال المجد، ما أنشئت للصالة، وقذانجمیع أحكام المسجد، هي أنشئت لأل

ا عدا مألحكام لبقیة ا �عني له بنَ لم تُ ألنها  ؛وال یلزم ثبوت �قیة أحكام المسجد، ذانو�انت منه فیما بنیت له لأل
 .ذاناأل

ي مكة جدي مسا ذ�ر في اآلداب الثواب الحاصل �الصالة فلمّ  "، الرا�عةهُ ظهر المسجد منه بال نزاع أعلمُ  :الثالثة
 .همقولي العلماء من أصحابنا وغیر  تختص �المسجد على ظاهر الخبر، وظاهرضاعفة وهذه المُ  :والمدینة، قال

صالة علیه ال-لقوله  ؛ز�د فیها لما �ان في زمانه ال م - -قال ابن عقیل: األحكام المتعلقة �مسجد النبي
شیخ  كم الزائد حكم المز�د علیه، هذا اختاره، واختار الشیخ تقي الدین أن حُ »في مسجدي هذا« :-والسالم

 ، مرتین في سطر�ن.-علیه الصالة والسالم -اإلسالم، ونالحظ الصالة على النبي
ا ه ال ملما �ان في زمان - -قال ابن عقیل: هذا من اإلنصاف، قال ابن عقیل: األحكام المتعلقة �مسجد النبي

م المز�د حكم الزائد حك، اختار الشیخ تقي الدین »في مسجدي هذا « :-علیه الصالة والسالم-لقوله  ؛د فیهز�ْ 
، في موضعین أو مرتین في سطر�ن من -علیه الصالة والسالم-علیه، أقول یالحظ الصالة على النبي 

 اإلنصاف.
هو في قرأ في �تاب اإلنصاف، و د في �تب الفقه، أنه �یف �ُ زهّ قال �عض من یُ  :لماذا أقول هذا الكالم؟ أقول

ا له، وهنعة مواضع في الكتاب �إال في أر� -علیه الصالة والسالم-ا، ما فیه الصالة على النبي ثني عشر مجلدً ا
في مرتین في موضعین، هذا تزهید في �تب الفقه، نعم �عض �تب  -علیه الصالة والسالم-النبي  على ىصل

 دةتني بها، أفضل من الكتب المجر تعو الفقه �عني �حرص علیها طالب العلم أكثر من �عض التي تذ�ر األدلة 
 الحنبلي. صص، �حتاجه المتخصصون في المذهبهذا الكتاب، لكن یبقي أن هذا �تاب متخ� من األدلة
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ج له روا �الم صاروالتفقه من الكتاب والسنة،  ،جالر نها �الم الرجال وهم رجال ونحن التزهید في �تب الفقه، وأ =

 اءمن الفقه األن �ثیرً  ؛على نصوص الوحیینعلیه الغیرة على النصوص، الباعث ردده وله أنصار، و�عض من یُ 
ا ا فیهن اعتنوا بنصوص أو ذ�روا نصوًص إهم في �ثیر من األحوال مجرد، أو هصاروا ال یهتمون �النصوص وفق

لیتفقه المسلم من  ؛زهدون في �تب الفقههم ی ،الموضوع بل قد یذ�رالخلیط من الضعیف والصحیح وغیره، 
 نعم هذا الكتاب �مكن أن یوجه للمتأهل. :، نقوليتاب والسنة من المعدن من األصلالك

شك أن  النة، و كتاب والس�مكنه أن یتفقه من ال ال ،ُ�مكن ، فهذا في الحقیقة ال یلیق �ه والئدأما طالب العلم المبت
 لكن یبقي أن ،الوحیینعلى العلم الشرعي من أصوله، من  ةعلى النصوص، وغیر  ةلة إطالقها غیر أأصل المس

ف فإذا تقدم الطالب وعرف �ی للمبتدئین،ادتهم، نعم هذا أمر مطلوب التفقه على طر�قة أهل العلم وعلى ج
ن أ هعلی یتعین اق �أدلتها، ورجح بین القولین، هذها وعرف المخالف والموافل یتصور المسائل، و�یف �ستدل

 .الكتاب�یتفقه 
 المقدم: أحسن هللا إلیكم.

ا اللقاء هذ نختم ها�و  ،تعالى أن �جزي الشیخ عنا خیًراإًذا بهذه الفائدة لطلبة العلم، نسأل هللا تبارك و قدم: مال
وفقه  -الخضیر معالي الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللالالشكر الجز�ل � هتقدم �ختامن ،مستمعي الكرام

كم اونلق ،اما الكر اء، شكر هللا له ولكم أنتم مستمعینهیئة �بار العلماء، وعضو لجنة الدائمة لإلفتعضو  -هللا
 في حلقة مقبلة �إذن هللا، والسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. 

 
 
 


