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 المقدم:

صحبه و على آله و  ،بن عبد هللا والصالُة والسالُم على خیِر خلِق هللا محمد�سم هللا الرحمن الرحیم، الحمُد هلِل 
ا اللقاء م إلى هذلكراا نا�كم مستمعی اومرحبً  وأهًال  ،فالسالُم علیكم ورحمُة هللا و�ر�اته ،أما �عدُ  ،ومن وااله

لقاءات ه الا في هذ�ما أرحُب �ضیفن ،الجدید في شرح التجدید الصر�ح ألحادیِث الجامع الصحیح، أرحُب �كم
 اللجنةِ  ووعض ،هیئِة �باِر العلماء عضو -وفقه هللا -معالي الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر

 �كم معالي الشیخ. وسهًال  الدائمة لإلفتاء، فأهًال 
 المستمعین. اإلخوةحیاكم هللا و�ارك فیكم وفي 

یه هللا عل صلى -و�ن �ان رسوُل هللاِ «قالت:  - عنهارضي هللا -في حدیِث عائشةَ  المقدم: ال یزال الكالم
 ».اكفً ن معتو�ان ال یدخلُ البیَت إال لحاجة إذا �ا ،ه وهو في المسجد فأرجلهرأسَ  لُیدخُل عليَّ  -وسلم

 عین.وصلى هللا وسلم و�ارك على عبدِه ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه أجم ،الحمُد هلل رب العالمین
رها فسّ و  ،»نسانإال لحاجة اإل « قال ابن حجر: زاد مسلمٌ  ،»و�ان ال یدخل البیَت إال لحاجة« :الثانیةفي الجملة 

د المسج هذا محل إجماع؛ ألن البول والغائط �جب تنز�ه ،الزهري �البوِل والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما
اف نه �حتاط لالعتكإعف التصور فیقول ألن �عَض الناس قد �حمله ض هه؛ما حتى ولو �ان في إناٍء أو شبعنه

 ة ما الومزاول ،نه مع ذلك أدى إلى امتهان المسجدلك ،لالعتكاف افیبول في إناء احتیاطً  ،فال �خرج من المسجد
و ترِك أ ،إذا أدى إلى ارتكاِب محظورٍ " :-رحمُه هللا -ینبغي أن �كون فیه، واالحتیاط �ما �قول شیُخ اإلسالم

دئ أو الم مبتعف على المسلم من طالب یلتبس على الُمكلّ  اأحیانً  هألنَّ  "؛في ترِك هذا االحتیاطمأمور فاالحتیاُط 
تم حتیاط للرضاع التي لم تمثل هذا في اال وقلّ  ،في مثِل هذه الصورة غیرِه �یف �حتاط لطرفیِن متضادین

ي هل �مكن االحتیاط ف ،لینأو �عَد الحو  �سأل �قول: أنا رضعت من امرأة ثالَث رضعات أو رضعتین ،شروطه
 -ثیرعدم التأ -مثل هذا؟ �عني إن احتاط للرضاع لزم علیه لوازم من المحرمیة والكشف، و�ن احتاط لضدِه نعم

 الحكم على حساِب اآلخر، و�ن �ان اففي مثِل هذا �كون االحتیاط للطرفین ال ألحدهم ،لزم علیه النكاح مثًال 
 .م وجوده �عدمهالُمَحر الرضاع غیر أن والجزُم فیه معروف 

 أرى ال ،مر�نأستعمُل االحتیاط في األ اأن :وقال ،ا ورَد في المسألة من خالف مثًال لكن َمْن أراَد أن �حتاط لم 
 دق ثل هذافمثل هذا ال شك أن من یرتكب م وال أتزوج هذه المرأة فیحتاط لألمر�ن، ،للمحرمیة اهذا الرضاع ناشرً 

نه ال لك ،فعندنا هذا الذي قال �حتاط لالعتكاف ،هذا شيء آخرفد الحسم في الحكم أرا إذاستبرأ بدینه، لكن ا
 �حتاط لتعظیم ما عظمه الشرع والمسجد.

خرج �ل نقول هلكن ماذا عمَّا دون البول والغائط؟ مثل إرسال الر�ح  ،والبوُل والغائط قد اتفقوا على استثنائهما 
 أو �حتاط لالعتكاف؟ ؟للمسجد اتعظیمً 

، للحاجة نعم "اِء والضراط في المسجد للحاجةفي إرسال الفس وال �أَس " العر�ي في عارضة األحوذي �قول: ابنُ 
ألنه ال ُجرَم له، لكن إذا ُمنع من مثل الثوم والبصل لمن أراَد  ؛ال مانَع منهفإذا وجدت الحاجة ودعت إلى ذلك 
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راط من �اِب نع الفساء والضأال �كون م ،أن �صلي في المسجد �ما جاءت النصوص أكثر من حدیث في الباب =

 ؟أولى
 المقدم: إني أسال علیه.

ألمُر ا�اَن  ناقض للطهارة، الشَك أن الحاجة ُتقدر �قدرها، لكن إذا امن �اِب أولى؛ ألنه ال شك أنه ُمنتن وأ�ًض 
ان �تقدم، و�ن  للخالِف فیه على ما ؛و�إمكانه أن �خرج إلى رحبة المسجد فهي أخف من داخل المسجد ا،�سیرً 

 .عر�يال بنقول فیتجه  ،لخروج أو �شق علیه الخروجفي وقٍت ال �ستطیُع ا
رِب شوال األكلِ وقد اتفقوا على استثنائهما، وقد اختلفوا في غیرهما من الحاجاِت � ،وفسرها الزهري �البوِل والغائط

 ولو خرَج لهما فتوضَأ خارَج المسجد لم یبطل.
هما تحُق بو�ل فتوضَأ خارَج المسجد لم یبطل االعتكاف، ،لغائط الُمتفق على استثنائهما�عني البول وا ؛خرج لهما

 بنحمن بي داود من طر�ِق عبد الر والفصد لمن احتاَج إلیه، ووقع عند أ ،القيء �البوِل والغائط یلتحق القيء
وال  ،ةً  جناز وأال �شهدَ  ا،�ًض  على المعتكِف أال �عوَد مر السنةُ «إسحاق عن الزهري عن ُعروَة عن عائشَة قالت: 

لبتة، أه  �قوُل فیالرحمن غیُر عبد ال :د، قاَل أبو داو »وال �خرج لحاجٍة إال لما البَد منه ،امرأة وال یباشرها �مسَّ 
الذي  أن القدرني �قط، وجزَم الدار "لبتة إال لما البَد منهألبتة أو لحاجٍة أال �خرج " �ان عبد الرحمن �قول: ي�عن

  �خرجال عائشة قولها ال �خرُج إال لحاجة وما عداها ممن دونها، القدر الذي من حدیِث عائشة قولها من حدیثِ 
هَد ال �شوأ االسنُة على المعتكف أال �عوَد مر�ًض « إال لحاجة وال �خرُج لحاجٍة في حدیث عائشة، لكن قالت:

معتكُف إن شهَد ال"�نا عن عليٍّ والنخعي والحسن البصري وِّ ورُ  :عني �أن هذا ممن دون عائشة، قال� »جنازةً 
وري قاَل الثو  ،وابُن المنذر في الجمعة ن و الكوفی و�ه قال ،"أو خرَج للجمعِة �طَل اعتكافه اجنازًة أو عاَد مر�ًض 
د، أحم عن وهو وروا�ةٌ  ،"من ذلك �ابتداِء اعتكافه لم یبطْل اعتكافُه �فعله اإن شرَط شیئً " والشافعي و�سحاق:

ف تك�ع �عض الناس هلكن إذا اشترَط أنه �خرج �ما �فعلُ  ،التعبد والُمكث في المسجد ثاألصل في االعتكاف اللب
سجد أو �خرج لیصلي صالة التراو�ح والتهجد في الم ،أو �خرج لألكل والشرب ،و�شترط أن �خرج للدوام مثًال 

 وقال :قال ،ومفهوم االعتكاف اللغوي والشرعي ؟هل ینفع هذا الشرط؟ أم ینافي مقتضى االعتكاف ،الفالني
 ا�ٌة عنوهو ورو  ،"لم یبطل اعتكافه �فعله اعتكافهمن ذلك �ابتداِء  اإن شرَط شیئً "الثوري والشافعي و�سحاق: 

جد ما وُ و�بقى أنه إذا  ،االعتكاف اللغوي والشرعي ال �صح نافي مقتضىأحمد، لكن األكثر على أن اشتراط ما یُ 
 على ما ُذكر. اله أن �خرج قیاسً فأو حاجة ُملحة  البَد منه

 �غیِر  �شتغلُ الیدُل على أَن المعتكَف » و�ان ال یدخُل البیت إال لحاجٍة إلنسان« وفي شرِح ابن �طال وقولها: 
 ،آنة القر تالو  ،للصلوات ؛لعبادات الخاصةا للتعبد �عني ؛وتالوِة القرآن وذ�ِر هللا ،مالزمِة المسجد للصلواتِ 

نسان �َل ما فیه جواُز استعمال اإل وفي معنى ترجیِل رأِس رسوِل هللا  ،وال �خرُج إال لما لُه إلیه حاجة ،والذ�رِ 
  ،غیرهذاء و من الغ ،صالُح بدنه من الغذاِء وغیرِه ومَن جهة النظر جواُز استعمال اإلنسان �ل ما فیه صالُح بدنه

 ال �خرج؟ ولكن �خرج أ
 المقدم: ال �خرج.
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 البدن، وعرفنا أن مجرد إخراج الرأس ال �عني إخراج ،ألن الترجیل وهو في المسجد ولم ُ�خرج إال رأسهُ  م؛نع 
ومن جهِة  ،رهفیه صالُح بدنه من الغذاِء وغیجواُز استعماِل اإلنساِن �َل ما  وفي معنى ترجیِل رأس رسول هللا 

 أال �شتغلَ و  ،ذلكفواجٌب علیه الوفاُء ب ،مسجد لطاعِة هللاِ النظر أن الُمعتكَف ناذٌر جاعٌل على نفسه الُمقام في ال
ة حاجذا في معنى خروجه لوه ،والحیض في النساء ،نوال �خرْج إال لضرورٍة �المرض البیّ  ،عنه �ما ُیلهیه

 ر أن الُمعتكف ناذر. هل �ل ُمعتكف ناذر؟ ظطیب، ومن جهِة الن ،اإلنسان
 .الكنه ال ُ�سمى نذرً  ،المقدم: لیس �الضرورة، هو ألزَم نفسهُ 

دخل  من في مذهبهم �عني المالكیة أن�عني  وعندهم ،�عني دخل في العبادة ؛ر أن الُمعتكف ناذرظمن جهِة الن
هذه  فمن ،أعمالكم، ومن دخل في صوم ُمستحب وقطعه �قضیه وهكذا واُتبطلوال في العبادة ال �جوُز له القطع 

بب على س القرطبي وغیره أنه إذا �اَن وعدٌ  د الوعد، ُمجرد الوعد قّررَ عني مجر الجهة قرر أن الُمعتكف ناذر �
 فإنه یلزُم الوفاُء �ه.

ن هذه المقصود أ ،وهذا مثله ،سبب فیلزمُه الوفاء �هوعد على ف ،ولدهقال: إن نجحت أعطیتَك �ذا �عني  نعم، 
ه أن لسنة  امما دن أن المتطوع آمُر نفسه، جمٌع من أهِل العلم بل �ثیٌر من أهِل العلم یرو فو�ال  ،من جهِة نظرهم

 شك أن هذا غیر مطلوب �ما وص والرجوع عما شرع فیه من عبادة الالنقشَك أن  �قطعها متى �شاء، لكن ال
ُ فإن  ،ِإْكَلُفوا من العمل ما تطیقون « جاء في الحدیث:  ا عمل عمًال إذ لنبي ا�ان  ،»اَال َ�َملُّ َحتَّى َتَملُّوللااَّ

ي مقاُم فذلك على نفسه ال ِة النظر أن الُمعتكف ناذٌر جاعلومن جه :، قال»وال �خرُج إال لضرورةٍ « ،أثبته
مرض �ال ؛ةٍ وال �خرُج عنه إال لضرور  ،وأال �شتغل عنه �ما ُیلهیه ،بذلك المسجد لطاعِة هللا فیجب علیه الوفاءُ 

 .سانوهذا في معنى خروجه في حاجِة اإلن ،ن والحیض في النساءالبیِّ 
جمعة، أن له أن �شهَد ال" ،بن ُجبیراو  ،والحسن البصري  ،عن النخعي فروي  ،ذلكواختلفوا في خروجِه لما سوى 

 حنابلة،نَد الع، ومعروٌف فیما تقدَم تقر�رُه أن شهوَد الجمعة �صُح معه االعتكاف "الجنائز و�تبعُ  و�عوَد المرضى،
ولذا  ،ةَد الجمع، أما عنَد غیرهم فإنَّ له أن �شهاَد المالكیة أ�ًض وعن لجمعة ُیبطللخروج الد الشافعیة فإن أما عن

غیِر ل[خرَج الُمعتكُف : ى تقر�ره، وقاَل مالكٌ ضُتقام فیه الجمعة على م جامع �صح أن �عتكف في مسجد غیر
 ،ستأنفهكافه و��عني �خلع اعت؛ ضرورة مثل أن �موَت أبوُه أو ابنه وال �كوُن له من �قوُم �ِه فإنه یبتدئ اعتكافه]

 تباِع الحدیث.اأسعد �اإلنسان  والذین منعوا خروجُه لغیِر حاجة
 ،الحلقة تاِم هذهإلى خ المستمعون الكرام بهذا نصلُ  اإلخوةأحسَن ُهللا إلیكم ونفَع �ما ُقلتم معالي الشیخ، أیها 

عضو  -ه هللاوفق - الخضیرنتقدُم في ختامها �الشكر الجز�ل لمعالي الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا
سالم وال ،ارً ا خیوجز�تم عنّ  ،شكَر هللا لكم فضیلة الشیخ ،وعضُو اللجنة الدائمة لإلفتاء ،هیئة �بار العلماء

 علیكم ورحمُة ِهللا و�ر�اته.


