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2 Íàî ÿ^=ÑÍàs kÿ^y–=Ô≈f_å ÿ^=Ô— Ÿ• ^=

 المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم
 من تبعهاله و اوعلى آله وصحبه ومن و  ،بن عبد هللاعلى رسول هللا محمد سالم والصالة وال ،الحمد هلل 

 �إحساٍن إلى یوم الدین.
ذه هنا في یفحب �ضحیث أر  ،الكرام اوأهًال ومرحًبا �كم مستمعین ،فالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته ،أما �عد 

 و اللجنةوعض ،ءعضو هیئة �بار العلما -هللاوفقه  -اللقاءات معالي الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر
 فمرحًبا �كم فضیلة الشیخ وأهًال وسهًال. ،الدائمة لإلفتاء

 المستمعین. اإلخوةحیاكم هللا و�ارك فیكم وفي 
صلى هللا  -أن النبي « :-رضي هللا عنها-الكرام في حدیث عائشة  موصوًال مستمعیناكالم الالمقدم: ال یزال 

وقد بدأ  ،»عتكف العشر األواخر من رمضان حتى توفاه هللا، ثم اعتكف أزواجه من �عده�ان � -علیه وسلم
 .شیخ �الكالم عن أطراف هذا الحدیثال

 ،ن�ه أجمعیالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا محمد وعلى آله وأصحا
هو و  ،لهذا الحدیث -رحمه هللا تعالى-اني من ذ�ر البخاري فالكالم في الطرف الثاني في الموضع الث ،أما �عد

 :وفي الحدیث ،ملهمن جُ  ًئاوذ�رنا شی ،وذ�رنا الحدیث ،أ�ًضا في �تاب االعتكاف في �اب اعتكاف النساء
  .تضرب خباءً  ة أنفاستأذنت حفصة عائش

 .هالمقدم: في الطرف من أطراف
  .الطرف الثاني ةفي جملنعم 

 المقدم: نعم 
 ،ن لهاذأف "فاستأذنته عائشة" ة:مذ�ور الفي روا�ة األوزاعي  "تضرب خباءً أن فاستأذنت حفصة عائشة " ة:جملفي 

تكف فاستأذنت عائشُة أن تع"  :ةمذ�ور الوفي روا�ة ابن فضیٍل  ،تستأذن لها ففعلت أن ةوسألت حفصُة عائش
وهذا  ،�عتكف معه :عمرو بن الحارثزاد في روا�ة  ،"فسمعت بها حفصة فضر�ت قبة ،ةً فضر�ت قب ،فأذن لها

أذن ثم استأذنته حفصة ف :لكن روا�ة ابن عیینة عند النسائي  ،�عني حفصة ؛�شعر �أنها فعلت ذلك �غیر إذن
فاستأذنت  :ألن في الحدیث �قول ؛األوزاعي أن ذلك �ان على لسان عائشةو  حّمادوقد ظهر من روا�ة  ،لها

 .حفصُة عائشة
 المقدم: نعم  

 .�ٍة أنها فعلت ذلك �غیر إذنفي روا
 .حفصة عائشة استأذنتفالروا�ة  .. أنهاوفي الروا�ة الثالثة 
 .المقدم: هذه األولى

 ،ر�ت قبةاستأذنت عائشة أن تعتكف فأذن لها فض«ألنه قال:  ؛والثانیة أنها فعلت ذلك �غیر إذن ،هذه األولى
 .»فسمعت بها حفصة فضر�ت قبة

 .المقدم: دون ذ�ر االسم
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  .لكن عدم الذ�ر ال �عني عدم ،منع =

 .المقدم: الوجود
عم ن ،باشرةم -علیه الصالة والسالم-لنبي روا�ة الثانیة أنها استأذنت من اال ،و�ونها استأذنت أ�ًضا ،الوجود نعم

 .على لسان عائشة -ه الصالة والسالمعلی -فهذا یدل على أنها استأذنت من النبي
 ةً قب وسمعت بها ز�نب فضر�ت« :في روا�ة ابن فضیل ،»خرآ ضر�ت خباءً رأته ز�نب بنت جحش  فلما« قوله:
 عن رضي هللا- اغیورً  ةً و�انت امرأ  ،»ز�نب ضر�ت معهن نلما رأتهف« :وفي روا�ة عمرو بن الحارث ،»أخرى 

 .-الجمیع
 ،يتاآل ذا هو أحد ما �عث على اإلنكارو�أن ه ،ولم أقف في شيٍء من الطرق أن ز�نب استأذنت :قال ابن حجر

 .حینما عدل عن االعتكاف تياإلنكار اآل
 المقدم: مواصلة االعتكاف

 .نعم ،مر بهذه القباب واألخبیة أن تنقلوأ 
 ل.المقدم: واعتكف في شوا

 .واعتكف �عد ذلك في شوال
 .المقدم: �أنه قضاء

 .نعم
  .المقدم: �أنه �قضي
 .أثبته إذا عمل عمًال  -علیه الصالة والسالم-سیأتي هذا أن النبي 

 .المقدم: نعم
و�أن هذا هو أحد ما �عث على اإلنكار  ،�قول ابن حجر: لم أقف في شيٍء من الطرق أن ز�نب استأذنت

ق لضاو  ،ومعروٌف رغبة الصحابیات في الخیر لتتا�عن على ذلك ،نعم لو أقرت ز�نب وهي ما استأذنت ،التالي
 .المسجد �األخبیة والمعتكفات

لغداة افلما انصرف من « :في روا�ة ابن فضیلو  ،رأى األخبیة -ي علیه الصالة والسالمالنب-قوله: فلما أصبح 
 .وز�نب ،وحفصة ،لعائشة ،وثالًثا للثالثة ،�عني قًبة له ؛»أ�صر أر�ع قباب

 -بيوأمر غیرها من أزواج الن ،فأمرت ز�نب �خبائها وضرب :بي داودووقع في روا�ة أبي معاو�ة عند مسلم وأ
ي فسرت األزواج وقد فُ  ،األزواج بذلك ولیس �ذلك تعمیموهذا �قتضي  ،�خبائها فضرب -یه وسلمصلى هللا عل

  .أر�ع قباب :ن ذلك �قوله في هذه الروا�ةو�یّ  ،وز�نب فقط ،وحفصة ،الروا�ات األخرى �عائشة
  .-علیه الصالة والسالم -للنبي ةالرا�ع ةقبال المقدم:

 رون بهنّ توقوله:  ،و�النصب لبرَّ آو  ،لبر بهمزة استفهام ممدودة و�غیر مدٍ آوقوله:  ،-علیه الصالة والسالم -له
 قال طلق على الظن �ماوالقول �ُ  ،أي تظنون  ؛»تقولون بهن لبرّ آ« :وفي روا�ة مالك ،تظنون  :أي�ضم أوله 

  :األعشى



 

 

      
 

  
 
 

4 Íàî ÿ^=ÑÍàs kÿ^y–=_å ÿ^=Ô— Ÿ• ^fÔ≈=

 أما الرحیل فدون �عد غٍد                           فمتى تقول الدار تجمعنا
الخطاب و  ؟یردن بهذا ،لبر تقولون آ :بن عیینةاوفي روا�ة  ؟بهذا لبر أردنَ آ :وقع في روا�ة األوزاعي ،أي تظن

  .للحاضر�ن من الرجال وغیرهم
رة و المكسو و�ضم القاف وتشدید الوا ،»ضفأمر �خبائه فقوِّ  -في روا�ة أبي معاو�ة-فترك االعتكاف «قوله: 

ة على ذلك المباها لهنخشي أن �كون الحامل  -ى هللا علیه وسلمصل -و�أنه ،ضقنُ أي  ؛�عدها ضاٌد معجمهٌ 
فیخرج االعتكاف عن  ،ةخاص -صلى هللا علیه وسلم -حرًصا على القرب منه ؛الغیرةِ  عنوالتنافس الناشئ 

  .رع�عني الذي من أجله شُ  ؛موضوعه
یرة نعم الغ ،�كون الحامل لهن على االعتكاف الغیرة ،هذا الكالم ال یلیق �أمهات المؤمنین الطیبات :أقول

 -لكن ال �صل األمر إلى حد �ظهرن العبادة هلل ،-علیه الصالة والسالم-وهناك قصص بین أزواجه  ،موجودة
 ،آلخرةن بذلك وال �قصدن وجه هللا والدار ادر وال ی -علیه الصالة والسالم-ة خص العبادات غیر �األ -جل وعال
النسوة  د �قیةلما أذن لعائشة وحفصة أوًال �ان ذلك خفیًفا �النسبة إلى ما �فضي إلیه األمر من توار  أو ،هذا �عید
 ،هره �الجالس في بیتأو �النسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده �صیّ  ،فیضیق المسجد على المصلین ،على ذلك

  .فیفوت مقصود االعتكاف ،ور�ما شغلنه عن التخلي لما قصد من العبادة
 لم �عتكف فيف« :في روا�ة ابن فضیل »من شوال ًراثم اعتكف عش ،فترك االعتكاف ذلك الشهر« قوله:

ف فلم �عتكف في رمضان حتى اعتك :وفي روا�ة أبي معاو�ة ،»خر العشر من شوالآرمضان حتى اعتكف في 
تهاء ان ؛العشر من شوالخر آ :وا�ة ابن فضیل �أن المراد �قولهو�جمع بینه و�ین ر  ،في العشر األول من شوال

 .اعتكافه
  ،وصومه حرام ،ألن أول شوال هو یوم الفطر ؛فیه دلیٌل على جواز االعتكاف �غیر صوم سماعیلي:قال اإل

لكیة ه الماواستدل � ،قضى استحباً�امعتادة إذا فاتت تُ العلى أن النوافل  وقال غیره: في اعتكافه في شوال دلیلٌ 
لى عه ؤ ألنه �مكن أن �كون قضا ؛لما سیأتي ؛وال داللة فیه ،أ�طلهُ ثم  ،ع فیهعلى وجوب قضاء العمل لمن شر 

 .یل االستحباب ال على سبیل الوجوبسب
 المقدم: نعم 

له  ذنه �انوأنها إذا اعتكفت �غیر إ ،في الحدیث أن المرأة ال تعتكف حتى تستأذن زوجها :بن المنذر وغیرهاوقال 
 .یرجع فیمنعهان �ان �إذنه فله أن و� ،أن �خرجها

  .المقدم: حتى ولو أذن لها
ل ج -أذن لها �اعتبار أن هذه عبادة وتقر�ها من هللا ،ولو أذن لها السیما إذا تبین له شيء �ان خافًیا علیه

ابن ل قال: وقا ،شيٌء لم �كن  �ان ل ،ها فیما �عدلكن خشي علی ،مساجد هللا من منع إماء هللاوال تُ  ،-وعال
ه أن وأنها إذا اعتكفت �غیر إذنه �ان ل ،ي الحدیث أن المرأة ال تعتكف حتى تستأذن زوجهاالمنذر وغیره: ف

 .ن �ان �إذنه فله أن یرجع فیمنعهاو� ،�خرجها
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جٌة حوهذا الحدیث  ،وعن مالك لیس له ذلك ،ن لها الزوج ثم منعها أثم بذلك وامتنعتوعن أهل الرأي إذا أذِ  =

أن و  ،وفیه جواز ضرب األخبیة في المسجد ،أذن ألزواجه ثم منعهم -لسالمعلیه الصالة وا-ألن النبي  ؛علیهم
؛ �النیة وأنه ال یلزم ،وفیه جواز الخروج من االعتكاف �عد الدخول فیه ،�عتكفن في المسجد أالاألفضل للنساء 

 } َة هللَِِّ اْلُعْمرَ  وَ ْلَحجَّ َوَأِتمُّوا ا{لیس �الحج والعمرة التي جاء بهما  ،�عني �مجرد النیة ال یلزم وال �الشروع فیه
وهذا  ،]33[محمد: }َوال ُتْبِطُلوا َأْعَماَلُكمْ  {: -جل وعال -نعم یرد علیه قوله  ،هذا مثل الصیام ،]196[البقرة:

ء لما جا ؛ى وجه الخصوصو�بقى الحج والعمرة عل ،لكن جاء أ�ًضا ما یدل على أن المتطوع أمیر نفسه ،منها
 .من ذلك مافیه

  .م: هذا خالًفا للمالكیةالمقد
سائر  و�ستنبط منه ،وأنه ال یلزم �النیة وال �الشروع فیه ،وفیه جواز الخروج من االعتكاف �عد الدخول فیه

ل عتكف �عد صالة الصبح وقو مُ الل فیه وفیه أن أول الوقت الذي یدخُ  ،زوملالتطوعات خالًفا لمن قال �ال
ول أوفیه أن  ،صالة الصبح منصوص علیها في الحدیث ،�عداالعتكاف  �عني بدا�ة ؛والثوري  ،واللیث ،األوزاعي

 .وهو قول األوزاعي واللیث والثوري  ،الوقت الذي یدخل فیه المعتكف �عد صالة الصبح
ا ن إنمولك ،الحدیث على أنه دخل من أول اللیل والوأوّ  ،وقال األئمة األر�عة وطائفة: یدخل قبیل غروب الشمس

دخل المسجد قبل غروب الشمس من لیلة  �عني ؛كان الذي أعده لنفسه �عد صالة الصبحتخلى بنفسه في الم
إنما العشر تبدأ من غروب  ،نهار العشر�ن لیس من العشرمن أراد أن �عتكف العشر ف ،الحادي والعشر�ن

م كنه لول ،دخل المسجد مع غروب الشمس -علیه الصالة والسالم-فعلى هذا النبي  ،الشمس لیلة إحدى وعشر�ن
  .مكان المعد لالعتكاف الخاص إال �عد صالة الصبحالیدخل 

حدیث وأجاب عن هذا ال ،ل على من منع الخروج من العبادة �عد الدخول فیهاشكِ قال ابن حجر: وهذا الجواب �ُ 
 �ه ثم عرض له المانع و�نما همّ  ،وال شرع في االعتكاف ،لم یدخل المعتكف -صلى هللا علیه وسلم -�أنه
ما و� ،نهإما أن �كون شرع في االعتكاف فیدل على جواز الخروج م ؛فعلى هذا فالالزم أحد أمر�ن ،ذ�ور فتر�هالم

 .على أن أول وقته �عد صالة الصبح فیدل فیه أال �كون شرع
لى ختام إرام نصل المستمعون الك اإلخوةبهذا أیها  ،أحسن هللا إلیكم ،نقف عند هذا الحد لعلناو  ،نعم :المقدم

 وفقه -یرالخض أتقدم في ختامها �الشكر الجز�ل لمعالي الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا ،ذه الحلقةه
 ه.�ر�اتوالسالم علیكم ورحمة هللا و  ،ا وشكر لهفجزاه هللا عنا خیرً  ،عضو هیئة �بار العلماء -هللا


