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على آله و  ،هللاة والسالم على رسول هللا محمد بن عبد المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل، والصال
 وصحبه، ومن وااله أما �عد.

لتجر�د اح في شر  لجدیدفالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته، وأهًال ومرحًبا �كم مستمعینا الكرام إلى هذا اللقاء ا
 -خضیر الر�م بن عبد هللالشیخ الد�تور عبد الك اليرحب �ضیف هذه اللقاءات مع�ما أ ،الصر�ح، أرحب �كم

 ا.خ ومرحبً ة الشیأهًال وسهًال �كم فضیلفوعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء،  ،عضو هیئة �بار العلماء -وفقه هللا
 المستمعین. اإلخوةحیاكم هللا و�ارك فیكم، وفي 

 -هارضي عنو  ،صلى هللا علیه وسلم –المقدم: ال یزال الكالم مستمعینا الكرام في حدیث عائشة زوجة النبي
واجه تكف أز �ان �عتكف العشرة األواخر من رمضان حتى توفاه هللا، ثم اع -صلى هللا علیه وسلم –أن النبي
 من �عده.

أما  ،نوعلى آله وأصحا�ه أجمعیالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد 
ما  �ثیًرا واضع التخر�ج، تخر�ج اإلمام البخاري هذا الحدیث، وذ�رنافمازال الكالم في الطرف الثاني من م  ،�عد

في  ألن النساء ُشرع لهن االحتجاب العتكاف؛ل فوائده أن المسجد شرطٌ  من یتعلق �ألفاظه، وذ�ر أهل العلم
د كتفى لهن �االعتكاف في مساجوال ،البیوت، فلو لم �كن المسجد شرًطا ما وقع ما ُذكر من اإلذن والمنع

 بیوتهن.
أنه  مسجد، إذ مفهومهداللة على أنه لیس لهن االعتكاف في ال ؟»نتردلبر آ« :وقال إبراهیم بن علي في قوله

ذن عدل على اإل -علیه الصالة والسالم–شك، و�ونه  اله لیس بواضح، نعم یردن البر ال، وما قلیس ببٍر لهن
في  و�نما خشیة أن تتا�ع النساء على االعتكاف لهن ال نسًخا لفضل االعتكاف في المساجد للرجال والنساء،

 ثم �ضیقن على المصلین، على �ل حال، وما قاله لیس بواضح. ،المسجد وضرب األخبیة
 فضل إذاألنها ناشئة عن الحسد المفضي إلى ترك األفضل ألجله، وفیه ترك األ ؛یرةفیه شؤم الغَ و قال العلماء: 

كن للشیطان، ل ا، لكن مثل هذا �فتح �ا�ً لر�اء جاز له تر�ه وقطعهى عمله اوأن من خشي علصلحة، كان فیه م
 ؛ةعلیه أن �جاهد نفسه �اإلخالص، وفیه أن االعتكاف ال �جب �النیف ،المقصود أن من خشي على عمل الر�اء

نیة، �ذالك، وفیه أن االعتكاف ال �جب �ال نو�نوأزاوجه  ،أن �عتكف ى نو  -علیه الصالة والسالم–ألن النبي 
ن أُینقل   أثبته، ولهذا لمألنه �ان إذا عمل عمًال  له على طر�ق االستحباب؛ -لیه وسلمصلى هللا ع–ه ؤ قضا أماو 

ترط ا، وُ�شب لها أن تجعل لها ما �سترهحِ ستُ االمسج  في ه اعتكفن معه في شوال، وفیه أن المرأة إذا اعتكفتءنسا
 ق على المصلین.أن تكون في موضع ال �ضیّ 

حتمل أن �كون سبب ذلك �ونه حفصة لم تستأذن إال بواسطتها، و�في �ون  ،یان مرتبة عائشةوفي الحدیث ب
 كان تلك اللیلة في بیت عائشة، أن �كون اإلذن من طر�قها.

بن هللا حدثنا عبد : -رحمه هللا -في �اب األخبیة في المسجد، قال ،في �تاب االعتكاف أ�ًضا :الموضع الثالث
أن النبي  -رضي هللا عنها -عن �حیى بن سعید عن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة یوسف قال: أخبرنا مالك

 ،فلما انصرف إلى المكان الذي �ان �عتكف فیه، إذا أخبیٌة خباء عائشة ،أراد أن �عتكف -صلى هللا علیه وسلم–
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 .من شوال عتكف عشًراا ثم انصرف فلم �عتكف حتى  ،فقال: البر تقولون بهن ،وخباء حفصة، وخباء ز�نب =

أحادیث التجر�د في �اب ألنه هو الرا�ع منها، ضمن  ح هذا الموضع ضمن أحادیث التجر�د؛وسیأتي شر 
 إن شاء هللا تعالى. ،الرا�ع منهاهو االعتكاف 

 ،المبن سمحمد  حدثنافي �اب االعتكاف في شوال، قال رحمه هللا:  ،في �تاب االعتكاف أ�ًضا :ع الرا�عالموض
رضي هللا  -عن �حیى بن سعید عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشةفضیل بن غزوان بن  قال: حدثنا محمد

صلى هللا علیه –�عتكف في رمضان، �ان رسول هللا  -صلى هللا علیه وسلم-قالت: �ان رسول هللا  -عنها
أن �عتكف في �ل رمضان، فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فیه، قال: فاستأذنته عائشة  -وسلم

، فسمعت بها حفصة فضر�ت قبة، وسمعت ز�نب بها فضر�ت قبة أخرى، فلما تعتكف فأذن لها فضر�ت فیه قبةً 
قال: ففُأخبر خبرهن،  »ما هذا؟«من الغداة أ�صر أر�ع قباب، فقال:  -صلى هللا علیه وسلم–انصرف رسول هللا 

 في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر فنزعت فلم �عتكف ،»راهانزعوها فال أُ ا آلبر؟ما حملهن على هذا؟ «
  .من شوال

فلما «قال ابن حجر: قوله: » حتى اعتكف في آخر العشر من شوال«والمناسبة ظاهرة االعتكاف في شوال 
، »دخل مكانه« :وروا�ة األكثر ،»لما صلى الغداة حل مكانه«هني یفي روا�ة الكشم» صلى الغداة دخل مكانه

اها، نزعوها فال أر ا ؟لبرآقوله: ما حملهن على هذا؟ «تشدید، وقال: �مهملة و  »حلَّ « :هنيیفي روا�ة الكشم
ذف صواب حلبر) في هذه الروا�ة مرفوع، وقوله( فال أراها) فزعم ابن التین أن الآو(ما) استفهامیة، و( ،»فنزعت

لنهي ٌم �األنه مجزو  ؛)راها)، زعم ابن التین أن الصواب حذف األلف من (أراهانزعوها فال أا، ()األلف من (أراها
 ولیس �ما قال �أنه نفي (حتى ال أراها)، أو (ألال أراها).

 الموضع الخامس.
 نها مجزومة هنا من �بار العلماء.إالمقدم: لكن قوله: 

نه �قول: زعم أنها الصواب أل ..الموضع الخامس في �تاب االعتكافراها، أو معطوفة على المجزوم فال أ
 ال الناهیة. على أن وٌم �النهي، نعمألنه مجز  ؛�حذف األلف

 :-رحمه هللا -في �اب: من أراد أن �عتكف، ثم بدا له أن �خرج، قال ،في �تاب االعتكاف :الموضع الخامس
ي، قال: خبرنا األوزاعأسن، قال: أخبرنا عبد هللا، قال: لحاحدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: حدثنا أبو 

 صلى–أن رسول هللا  -رضي هللا عنها -نا عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشةتحدثحدثنا �حیى بن سعید، قال: 
  ، وألنهفكأنه ذ�ر ما أراد، وأنه ذ�ر هذه اإلرادةذ�ر أن �عتكف العشرة األواخر من رمضان،  -هللا علیه وسلم
ر ه، فذ�رادة بلسانن هذه اإلثم بیَّ  ،(من أراد أن �عتكف) والحدیث ذ�ر (أن �عتكف) هو أراد �قلبهفي الترجمة 

 ذلك.
فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ذ�ر أن �عتكف العشرة األواخر من رمضان، 

 -صلى هللا علیه وسلم–ني لها، قالت: و�ان رسول هللا ففعلت، فلما رأت ذلك ز�نب بنت جحش أمرت ببناء فبُ 
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–بناء عائشة وحفصة وز�نب، فقال رسول هللا  :ما هذا؟ قالوا :اله فأ�صر األبنیة، فقئإذا صلى انصرف إلى بنا
  .فلما أفطر اعتكف عشرة من شوال .»ما أنا �معتكف ؟أو بهذا ؟لبر أردن بذلكآ« :-صلى هللا علیه وسلم

م ز عقلبه، �نه أراد إالترجمة (من أراد أن �عتكف ثم بدا له) وهنا ذ�ر (أن �عتكف) قلنا  ،المناسبة مثل ما ذ�رنا
ال  هنأل ؛عهأن �عتكفن م في مجرد اإلرادة ما استأذنَّ  الكالم على ذلك وصمم علیه، ثم ذ�ره بلسانه، و�ال لو �ان

 �اب من (: قال ابن حجر: قوله ،هن وذ�ر، والمناسبة ظاهرةإلیالقلبیة، لكنه �عد ذلك أفضى �ه  إرادته� نعلم له
ة إلى ث عن عمرة عن عائشة، وقد تقدمت مباحثه، وفیه إشار أراد أن �عتكف، ثم بدا له أن �خرج) أورد فیه حدی

 ،عتكفأراد أن � (من أراد أن �عتكف) �عني ما �اشر االعتكاف، ،الجزم �أنه لم یدخل في االعتكاف ثم خرج منه
 فلما رأى األخبیة عدل عن ذلك.

 سبابل األاد ثم تحدث، وفعَ �اب من أراد أن �عتكف) هي مجرد إرادة ما وصلت إلى حد التنفیذ، نعم أر  قوله: (
 (ضر�ت األخبیة) لكنه ما �اشر االعتكاف.

یه وف ،من أرد أن �عتكف ثم بدا له أن �خرج) أورد في حدیث عمرة عن عائشة، وقد تقدمت مباحثه�اب قوله: (
ن ملإشارة إلى الجزم �أنه لم یدخل في االعتكاف ثم خرج منه، بل تر�ه قبل الدخول، وظاهر السیاق خالًفا 

م ن االعتكاف یبدأ من أول النهار، �عني صلى الصبح ثإ :هذا على قول من قال :: أقول أنالتیه، قخالف ف
دل ه، ولما صلى الصبح رأى األخبیة، فعئرسول هللا إذا صلى انصرف إلى بنادخل المعتكف، في قوله: (و�ان 

 العتكاف �عد صالة الصبح.ن أول اإ :عن االعتكاف قبل أن یدخل المعتكف) هذا ماشي عند من �قول
نه مس، وقد دخل قبل ذلك)، ال شك أالش غروباالعتكاف یبدأ �ن إ( :-وهو قول األئمة األر�عة-لكن من �قول

�غروب  ل الجمهور أنه یبدأعلى قو  مااالعتكاف یبدأ من أول النهار، وأهذا على قول من قال: إن  :، قلتلمشكِ 
 اإلشكال قائم.ف ،الشمس

ي تطوع فمدخل من غروب الشمس ثم عدل عنه �عد أن �ات لیلته في المسجد، ثم عدل عنه أنه  نهإو�ذا قلنا: 
 ه �عد ذلك.قضا ثم ،ةراجحاالعتكاف، ثم عدل عنه لمصلحة 

ي فتقدم ن ،لكراما، و�هذا نصل إلى ختام هذه الحلقة مستمعینا ونفع �كم المقدم: أحسن هللا إلیكم فضیلة الشیخ
ئة �بار و هیعض -وفقه هللا -لمعالي الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر ختامها �الشكر الجز�ل

 رحمة هللاكم و والسالم علی ،نلقاكم �إذن هللا تعالى في لقاء مقبل ،وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء ،العلماء
 و�ر�اته.


