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2 yÍàî ÿ^=ÑÍàs kÿ^–=— Ÿ• ^Ôã É_å ÿ^=Ô=

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

الجدید،  ا اللقاءلى هذإا �كم مستمعینا الكرام ومرحبً  أما �عد، فالسالم علیكم ورحمته و�ر�اته، وأهالً  ،ومن وااله
وفقُه  -ضیرلخُ االشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا معالي هذه اللقاءات  �ما أرحب �ضیفنا في ،أرحب �كم

 هًال.ًال وسالشیخ وأه معاليفمرحًبا �كم  ،لإلفتاء وعضو اللجنة الدائمة ،ة �بار الُعلماءئیه عضو -هللا
 المستمعین. اإلخوةحیاكم هللا و�ارك فیكم وفي 

ورضي  ،ه وسلمصلى هللا علی-مستمعینا الكرام في حدیث عائشة زوج النبي  المقدم: وال یزال الكالم موصوالً 
عتكف ا ثم ،�ان �عتكُف العشر األواخر من رمضان حتى توفاُه هللا -صلى هللا علیه وسلم -: أن النبي-عنها

 .أزواُجُه من �عده
ا أم ،ینلى آله وأصحا�ه أجمعالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا محمد وع

 :�عد
ك ا لذلا عنه، وتبعً االعتكاف في رحبة المسجد، وهل هي منه أو خارجً فتقدم الكالم في الحلقة السا�قة، في حكم 

 الحكم في صحة االعتكاف فیه.
حاب، �سكون الحاء رحبة، والجمع ر  :رحبة المسجد الساحة المنبسطة، الساحة المنبسطة قیل "�قول في المصباح

ن أ�مكن  ال ر مثل �لبة و�الب،تنظیر ولو �ان في الوزن الكالم متعلق �مسجد، والتنظیالمثل �لبة و�الب، 
 ه، لكن قصدهم الوزن فقط.ر والمشبّ یوجد �لمة غیر هذه الكلمة أفضل منها لتناسب المنظّ 

ي ورحبات، من القصبة وقصب وقصبات، وعلى هذا المنظومة ف بٌ حَ ، والجمع رَ ةب�الفتح وهو أكثر رحَ  :وقیل
 .تح�الفرب علیه، واألكثر أنها ثن ال یُ فمن سكّ  ،ینعلى القولأو الرَحبیة؟ بیة الفرائض المعروفة �الرحْ 

أكثر، هو لفتح و البقعة المتسعة بین أفنیة القوم �الوجهین، �عني تقال �الوجهین، تقال �السكون وتقال �ا :حبةوالرَّ 
كام الكالم على شيء من أح من حب مثل قر�ة وقرى، و�هذا الكالم نكون انتهینارُ  ياألعراب ابنوجمعها عند 

 تكاف التي تشترك فیها األحادیث الالحقة.االع
�ان �عتكف العشر  -صلى هللا علیه وسلم -، أن النبي-رضي هللا عنها -ذ�ر حدیث الباب حدیث عائشة

تى ح�قول ابن حجر: قوله فیه  :قوله .ثم اعتكف أزواجه من �عده ،األواخر من رمضان حتى توفاه هللا تعالى
 وفاه هللاادام تألنه حتى توفاه هللا، م ؛نسخعده، یؤخذ من هذا أن هذا الحكم لم یُ توفاه هللا ثم اعتكف أزواجه من �

 ألنه ؛، ولیس من الخصائص-علیه الصالة والسالم -وهو لم یرد ما یرفع هذا الحكم، فالنسخ انتهي بوفاته
 اعتكف أزواجه من �عده.

ي أنه تباعهم لألثر فوقع في نفسامع شدة عتكاف وترك الصحا�ة له، رت في االوأما قول ابن نافع عن مالك فكّ 
، كالوصال، فأراهم تر�وه لشدته ولم یبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إال عن أبي �كر بن عبد الرحمن

رف عن أحد من السلف و�ال فقد حكیناه عن غیر واحد من الصحا�ة، �عني ما عُ  ،و�أنه أراد صفة مخصوصة
 من الفقهاء السبعة المعروفین. وهال عن أبي �كر بن عبد الرحمن، و إ
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قال ابن حجر: و�أنه أراد صفة مخصوصة، و�ال فقد حكیناه عن غیر واحد من الصحا�ة، ومازالت األمة  =

، لمألوفلألنه مخالف  ؛من الناس ال �عتكف لشدته اوخیارها �عتكفون من الصدر األول إلى یومنا هذا، لكن �ثیرً 
 فهو شاق على النفوس، و�سیر على من �سره هللا ،ب علیهم أن یتر�وهاالناس ألفوا في حیاتهم أشیاء، �صع

 علیه.
 نه سنة مؤ�دة،إالعر�ي وقال ابن ومن �الم مالك أخذ �عض أصحا�ه أن االعتكاف جائز، وأنكر ذلك علیهم 

 ما یدل على تأكده. -صلى هللا علیه وسلم -و�ذا قال ابن �طال في مواظبة النبي
ف العتكااوفیه استحباب  :وقال العیني .ا أنه مسنون ال أعلم عن أحد من العلماء، خالفً  :قال أبو داود عن أحمد

ي ا في حق الرجال، واختلف العلماء فا مؤ�دً وهو مجمع علیه، استحبا�ً  ،في العشر األواخر من شهر رمضان
 النساء.

كن �ان أذن لهن، ول -وسلم صلى هللا علیه -ألنه ؛دلیل لصحة اعتكاف النساء هذا الحدیث وفي :قال النووي 
وز ال �جو  :عند أبي حنیفة إنما �صح اعتكاف المرأة في مسجد بیتها، وهو الموضع المهیأ في بیتها لصالتها، قال

للرجل في مسجد بیته، ومذهب أبي حنیفة قول قد�م للشافعي ضعیف عند أصحا�ه، أنها تعتكف في مسجد 
 بیتها.

ُ  َفَال َتْقَر�ُ وُد للااَِّ  ُحدُ ُروُهنَّ َوَأْنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد ِتْلكَ َوَال ُتَباِش {�قول  -جل وعال -هللا وَها َ�َذِلَك ُیَبیُِّن للااَّ
مسجد شرعي، بدلیل أنه �صح �ا، وهو لیس ] هذا و�ن سمي مسجد عرفً 187[البقرة: }َآَ�اِتِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َیتَُّقونَ 

 ت له أحكام المسجد �حیث �جوز لها أن تمكث فیه وهي حائض أو جنب.بیعه مع البیت، ولما تثب
 -ولهذا الحدیث خرجه اإلمام البخاري في خمسة مواضع:

هذا الموضع المشروح في �تاب االعتكاف في �اب االعتكاف في العشر األواخر واالعتكاف في  :األول
 ْقَرُ�وَها َ�َذِلَك ُیَبیُِّن للااَُّ للااَِّ َفَال تَ   ُحُدودُ ِتْلكَ  َوَال ُتَباِشُروُهنَّ َوَأْنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجدِ {لقوله تعالى  ؛المساجد �لها

 ]187[البقرة: }َآَ�اِتِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َیتَُّقونَ 
یر ابن شهاب عن عروة بن الز�حدثني اللیث عن عقیل عن  :حدثنا عبد هللا بن یوسف قال :-رحمه هللا-قال: 

ف �ان �عتك -صلى هللا علیه وسلم -أن النبي -صلى هللا علیه وسلم -زوج النبي -رضي هللا عنها -عن عائشة
ة سبمناو ثم اعتكف أزواجه من �عده، وسبق الكالم على الترجمة  ،العشر األواخر من رمضان حتى توفاه هللا

 كام االعتكاف.�عض أحو دیث الحدیث لها، والكالم عن الح
لفه ب عن أبي هر�رة، وخاقوله عن ابن شهاب زاد معمر فیه عن ابن شهاب عن سعید بن المسیِّ  :قال: ابن حجر

 وعن سعید مرسل. عن عروة عن عائشة موصوالً  :اللیث عن الزهري فقال
 :ن قالأبو النعما حدثنا -رحمه هللا-ا، في �اب اعتكاف النساء، قال: في �تاب االعتكاف أ�ًض  :الموضع الثاني

لیه صلى هللا ع -قالت: �ان النبي -رضي هللا عنها -حدثنا �حیي عن عمرة عن عائشة :حدثنا حماد بن ز�د قال
فیصلي الصبح ثم یدخله، فاستأذنت  فكنت أضرب له خباءً  ،�عتكف في العشر األواخر من رمضان -وسلم

 آخر. باءً ما رأته ز�نب بنت جحش ضر�ت خِ فل أن تضرب خباء فأذنت لها، فضر�ت خباءً  عائشةَ  حفصةُ 
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 -یه وسلمصلى هللا عل -فقال النبي خبرما هذا؟ فأُ  :فقال بیةاألخ ىرأ -صلى هللا علیه وسلم -صبح النبيفلما أ
 ،الشهر االعتكاف ذلكفترك   ؟ترون بهن لبرَّ آ ؟لبر یردنآ :ما سیأتي علىوفي �عض الروا�ات  ؟ترون بهن لبرَّ آ

ؤخذ یذن للنساء أن �عتكفن معه، فبهذا اإل من شوال، والمناسبة ظاهرة اعتكاف النساء، وأذن اثم اعتكف عشرً 
 الجواز، مع أن البخاري أطلق �اب اعتكاف النساء.

 ذنه لهن یدل على الجواز، وخروجه وتر�ه االعتكاف من أجلهن، قد یؤخذ منه العدول عن ذلك الجواز.إف
في المسجد الذي  أي ما حكمه؟ وقد أطلق الشافعي �راهته لهن ،ساء�اب اعتكاف الن :قوله :قال ابن حجر

نها أل االعتكاف للمرأة إال في مسجد بیتها؛ فإنه دال على �راهة ،فیه الجماعة، واحتج �حدیث الباب ىصلتُ 
 تتعرض لكثرة من یراها.

ه  علیصلى هللا -النبي ذنّ زاد في الحدیث، في حدیث الباب أنهن استأ ةلوال أن ابن عیین :وقال ابن عبد البر 
انة وصی افي االعتكاف، لقطعت �أن اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة غیر جائز انتهي، �ل هذا احتیاطً  -وسلم

ال الرجال و  ى خیر للمرأة ال تر  :-رضي هللا عنها -الرجال أو یرونها، �ما قالت عائشة ى للمرأة، عن أن تر 
 یرونها.

}{َوَقْرَن فِ   :-جل وعال -قال لحنفیة لصحة ط ا] هذا األصل �النسبة للمرأة، وشرَ 32[األحزاب:  ي ُبُیوِتُكنَّ
د المسج لها االعتكاف مع زوجها، ولها االعتكاف في �ة لهم أنّ ااعتكاف المرأة أن تكون في مسجد بیتها، في رو 

  ألنه محرم لها �منعها و�منع من أرادها. ؛مع زوجها
 .ي المسجد مع زوجها و�ه قال أحمدوفي راو�ة لهم أن لها االعتكاف ف

 أي �كسر �ان النبي صلى هللا علیه وسلم �عتكف في العشر األواخر من رمضان فكنت أضرب له خباءً  :قوله 
 بة.موحدة، وسیأتي التعبیر �القُ الالمعجمة ثم 

ب تیة في �ا�ة ابن فضیل عن �حیي بن سعید اآلایدخل هذا الخباء، وفي رو  "یصلي الصبح ثم یدخله"ف :وقوله
اف ل بهذا على أن مبدأ االعتكدِ الغداة دخل، استُ  ىفإذا صل ،�ان �عتكف في �ل رمضان :لاالعتكاف في شوا

 إن شاء هللا تعالى. ،وسیأتي نقل الخالف فیه ،من أول النهار
 -علیه الصالة والسالم -الذي ضرب خباء النبي ، أوالً فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب لها خباءً  :قوله

 :�ة األوزاعي المذ�ورةا، وفي رو ن حفصة بنت عمر استأذنت ضرتها عائشة أن تضرب خباءً إعائشة، ثم 
 :�ة ابن فضیل المذ�ورةافاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، وفي رو 

�ة عمرو بن اد في رو استأذنت عائشة أن تعتكف، فأذن لها فضر�ت قبة فسمعت بها حفصة فضر�ت قبة، زاف
ه ستأذنتثم ا :عند النسائي ة�ة ابن عییناذن، ولكن رو إشعر �أنها فعلت ذلك �غیر وهذا �ُ  ،لتعتكف معه :الحارث

 �ة حماد واألوزاعي أن ذلك �ان على لسان عائشة.احفصة فأذن لها، وقد ظهر من رو 
  ..فلما رأته :قوله

أن  -عز وجل -النتهاء وقت هذه الحلقة، نسأل هللا ؛�ا شیخ المقدم: لو أذنتم لنا أن نتوقف عند هذا الحد
معون المست اإلخوة، أیها -صلى هللا علیه وسلم -ا، وأن ینفعنا �ما نعلم من سنة نبینا محمد�جز�ك عنا خیرً 
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 وفقه ،عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر شكر الجز�ل لفضیلة الشیخ الد�تورتقدم �الأالكرام في ختام هذه الحلقة  =

 ،فشكر هللا لمعالیه ولكم أنتم مستمعینا الكرام، وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء ،عضو هیئة �بار العلماء ،هللا
 والسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. ،ذن هللا تعالى وأنتم �خیر وعلى خیرإنلقاكم �

 


