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لصالة والسالم على خیر خلق هللا محمد بن عبد هللا وعلى آله المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل، وا
 ،أما �عد ،عه �إحسان إلى یوم الدینوصحبه، ومن وااله ومن تب

�ح ر�د الصر التج فالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته، وأهًال ومرحًبا �كم مستمعینا الكرام إلى برنامجكم شرح
ضو ع -وفقه هللا -�تور: عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیرألحادیث الجامع الصحیح، مع معالي الشیخ الد

خ یلة الشیم فضفمرحًبا �ك ،في مطلع هذا اللقاء نرحب �ه ،وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء ،هیئة �بار العلماء
 وأهًال وسهًال.

 المستمعین. اإلخوةحیاكم هللا و�ارك فیكم، وفي  
 صلى هللا– و�ن �ان الرسول« :-رضي هللا عنها -دیث عائشةلكالم مستمعینا الكرام في حال یزال االمقدم: 

  .»كًفاان معتال یدخل البیت إال لحاجة إذا � و�انله، ه في المسجد فأرجِّ رأسَ  ل عليَّ دخِ یُ ل -علیه وسلم
 أما ،نالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمعی

بوه أو رة، مثل أن �موت أخرج المعتكف في غیر ضرو إن ( :في آخر الحلقة السا�قة ذ�رنا قول اإلمام مالك �عد،
طل؟ أم یبفإنه �خرج وال ما �خرج؟ �خرج، لكن �ستمر على اعتكافه  ،بنه، وال �كون له من �قوم �ه)أمه أو ا

  .اعتكافه تدئ، فإنه یبیبطل
 .هذا على �الم اإلمام مالكالمقدم: 

 لحدیث.اخروجه لغیر حاجة اإلنسان أسعد �أتباع  وافإنه یبدأ اعتكافه والذین منع ،لى �الم اإلمام مالك نعمع
ي فألن المنصوص  ؛�عني ما �خرج إال لحاجة اإلنسان التي هي البول والغائط، �قول: (أسعد �أتباع الحدیث

 ».حاجة اإلنسانإال ل« :وفي روا�ة ابن مسلم ،»و�ان ال �خرج إال لحاجة« :الحدیث
عشاء في فیه داللة على منع المعتكف من ال» و�ان ال یدخل البیت إال لحاجة اإلنسان«ر: قولها: ذقال ابن المن
 لبوٍل أو لغائط. ج من موضعه إال لحاجة اإلنسان،بیته، والخرو 

ن وا�ة عر تقدم أن هذه قال أحمد ابن حنبل، عرفنا فیما  �هه أن �شترط العشاء في منزله، و وقال الحسن وقتادة: ل
جو ال: أر قاإلمام أحمد، وفي العتبیة البن القاسم عن مالك: فالرجل �أتیه الطعام من منزله لیأكله في المسجد، 

 .أن �كون خفیًفا
 ،اون خفیفً لمسجد، قال: أرجو أن �ك�منع الخروج لألكل للعشاء في بیته، و�أتیه الطعام من منزله لیأكله في ا وه

فضالت المن  �شيءن أن یتأثر المسجد كل في المسجد من حیث الجواز جائز، لكن ال یؤمَ ال شك أن األ
ن �شددو و  ،والروائح من روائح الطعام، هذه المفسدة الخفیفة مغمورة فیما �شترطه المالكیة من المكث في المسجد

 على ذلك، ولذلك قال: (أرجو أن �كون خفیًفا).
 ر: فیه داللة على.ذقال ابن المن

 ؟أرجو أن �كون خفیًفا :�قصد الحكم وال األكل في قوله ؟مقدم: �قصد الحكم وال العشاءال
ر:  وفیه دلیٌل على أن من حلف ال یدخل داًرا، ذ، قال ابن المنافً یأكل في المسجد خفمن  أرجو أن �كون حكم
ه عائشة دلیٌل على لَ ترجِّ ففي إدخاله رأسه ل ،من الخروج ألن المعتكف ممنوعٌ  ؛نه غیر حانثٍ فأدخل �عض بدنه أ
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�احة ذلك، وقد تقدم، وعلى إ�احة غسل المعتكف رأسه، ولو أراد المعتكف حلق رأسه، فأخرجه إلى الحالق إ =

 لیحلقه �ان ذلك عندي في معنى هذا.
م،  أعل�هللا ،ك عندي في معنى هذار: ولو أراد المعتكف حلق رأسه فأخرجه إلى الحالق لیحلقه، �ان ذلذابن المن

 أنه لم �خرج من المسجد ما دام أخرج رأسه فقط.عني �
جد عقد هذه المجالس؟ في المساجد، في المسوفي عمدة القاري قال: واختلفوا في حضور مجالس العلم، أین تُ 

 ؟نفسه
 آخر. المقدم: ولیس المقصود بها مسجد

یر ضور مجالس العلم وال �غأن المعتكف ال �شتغل في ح إلىي حضور مجالس العلم، فذهب مالك ال، اختلفوا ف
لك فكذ ب، مما ال یتعلق �االعتكاف، �ما أن المصلي مشغوٌل �الصالة عن غیرها من القرب،رَ ذلك من القُ 

معروف أنه إذا اعتكف بل في رمضان �له أنه یترك الحدیث، رأي مالك  ..المعتكف، وذهب أكثر أهل العلم
ب مما ال �شتغل �حضور مجالس العلم، وال �غیر ذلك من القر  أن المعتكف إلى وُ�قبل على القرآن، فذهب مالك:

 فكذلك المعتكف. ،ال یتعلق �االعتكاف ، �ما أن المصلي مشغوٌل �الصالة عن غیرها من القرب
، دٍّ أهل العلم أن ما نفعه متع ال شك أن هناك عبادات خاصة، وعبادات یتعدى نفعها إلى اآلخر�ن، و�قررهو 

هذا الر�ن  ،هذا معروف ،الصالة أفضل من الز�اةو�ال ف ،اردً �صیر مطّ  ،في الجملةأفضل مما نفعه قاصر 
فضل أمتعدي ن النفع الإ، لكن لما �قال: نفعها قاصر، والز�اة نفعها متعدٍّ  وهذا الر�ن الثالث، والصالة ،الثاني

 مما نفعه قاصر عند التساوي، أو في الجملة �ما �عبر أهل العلم.
ن ألن ذلك م ؛االشتغال �العلم، وحضور مجالس العلم بل إلى استحباب ،علم إلى جواز ذلكأهل الوذهب أكثر 

ح مع أفضل القرب، و�جوز له االشتغال �الصنائع الالئقة �المسجد �الخیاطة والنسخ ونحوهما، والكالم المبا
 الناس.

، الصنائع التي یتاجر بها أمجد �عني الصنائع المحتاج إلیها، و�جوز االشتعال �الصنائع الالئقة �المس
ید من أجل الع اآلالت و�خیط في المسجد، وال سیما في العشر األواخر للناس �حضرالخیاط  نقول (كالخیاطة)

 .ر�عةذتخذ مثل هذا الكالم ال یال مانع من مزاولة الخیاطة، ن حصل في ثو�ه تمزق فكلو�تاجر بذلك؟ ال، 
 .ة ذاتیةالمقدم: لحاج

من ذلك، والنسخ فرع عن االشتغال  ءمن ال �حسن خیاطة ثو�ه أو شي، أو ثوب ةالمقصود أنها حاج ،نعم
قاله  �العلم، نسخ الكتب، ونسخ المسائل، نعم فرع عن االشتغال �العلم، وهذا على رأي أكثر أهل العلم فیما

 رحمه هللا. ،العیني خالًفا لإلمام مالك
 -معلیه الصالة والسال–سیأتي في حدیث الحق في ز�ارة صفیة للنبي  ..حن مالك: االشتغال �الكالم المباوع

ن وهو معتكف، فتحدثت عنده ساعة، ثم قال إلى آخره، وسیأتي الكالم �التفصیل عن هذا الحدیث، المقصود أ
 على الكالم المباح مع الناس، لكن �حیث ال �شغل عن الهدف الذي من أجله شرع االعتكاف. فیه دلیًال 
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 مافعي، وخصصه �عضهكي عن القد�م للشمالك: أنه إذا اشتغل �حرفته في المسجد یبطل اعتكافه، وحُ وعن 
 ور.ذشافعي خصصه �عض من االعتكاف المنور، �عني ما حكي عن الذ�االعتكاف المن

ند ع كتب المعتمدةالدي، وهو من نقر موفي بدائع الصنائع، هذا شرح للكاساني على تحفة الفقهاء ألبى لیث الس
 بنته.ابنته، فقالوا: شرح تحفته فزوجه ا السمرقندي�ذ�رون: أن الكاساني لما شرح التحفة، زوجه و الحنفیة، 

ادة وال عی اإلنسان، وال �خرج ألكٍل وال شرب ونوموفي البدائع: �حرم خروج المعتكف لیًال أو نهاًرا إال لحاجة 
د المسج نهدماأو ناسًیا، �خالف ما لو خرج مكرًها، أو  مر�ٍض، وال لصالة جنازة، فإن خرج فسد اعتكافه عامًدا

ف، لكن نهدم المسجد ثم خرج إلى بیته �كون بهذا قطع االعتكااآخر استحساًنا، لكن لو  افخرج منه فدخل مسجدً 
 لو خرج إلى مسجٍد آخر ما ینقطع اعتكافه.

ألي  ر،فأراد التغیی ،للمسجدمن الضوضاء، عدم احترام �عض المعتكفین  شيءالمقدم: لو وجد في مسجٍد 
 ؟سبب من األسباب

لكثرة  ؛قق الهدف من االعتكافلعل هذا من العذر، �عني �ون المسجد الذي اختاره في أول األمر ال �ح
و ل لعیني،اقال، قاله خزانة األكمل نتقل إلى آخر، لعل هذا من األعذار التي تبیح االنتاالت والملهیات، فغالمش

 مسجد، العیني �قول في خزانة األكمل: لو تحول من مسجد إلى مسجد �طل اعتكافه �عنيتحول من مسجد إلى 
 من غیر عذر.

اء،  آخر في خمسة أشیمطبوع في مجلدین: �جوز له أن یتحول على مسجدٍ النتف، نتف في الفتاوى الحنفیة  وفي
ذه أن �أخ �خرجه منه سلطان، الرا�عهدم مسجده، الثاني أن یتفرق أهله فال �جتمعوا فیه، الثالث أن نأحدها أن ی

ان وال أبواب، والمك قْ لَ ظالم، الخامس أن �خاف على نفسه وماله، إذا �ان المسجد غیر محصن، ولیس له غَ 
 مخیف �خشى على نفسه.

عض رج من المسجد؟ �عني �حقق منه وجد أنه ال حقیقة له، هل یبیح له أن �ختنون الذي إذا ظلكن الخوف الم
خوف  ا أنه ال�خاف من الظالم، �خاف من الوحدة، مع أن المسجد مغلق، ومحكم، و�جزم جزًما تام� ه لالناس جب
عن  لة یبحثها أهل العلم، فالذي �خاف من خروجه من بیته للبحثأیقي إنما هو مجرد وهم، وهذه المسعلیه حق

 الماء.
د �عض �ه، أعظم من المؤذي الحقیقي عنوال شك أن الناس یتفاوتون تفاوًتا عظیًما، فبعض الناس شكه فیما یؤذ

سد، �النسبة لبعض الناس، �عض الناس إذا غابت الشمس حصل عنده من الخوف أشد مما لو �ان عند �ا�ه أ
ثل ه في منألة یبحثها أهل العلم في مسألة التیمم لعدم القدرة على الماء حكًما، واألكثر على أالناس، وهذه مس

 یتیمم. ال هذه الحالة
ألشیاء التي ذ�ر صاحب النتف �جوز له أن یتحول من مسجد إلى آخر لخمسة أشیاء، أحدها أن ینهدم هذه ا

فال �جتمعوا فیه  ه، الثاني أن یتفرق أهلهعتكافٍد آخر، إال إذا أراد أن یبطل ا نه ینتقل إلى مسجإالمسجد، لكن قلنا 
ان ال تجلس في هذا المسجد، وال �منعه من من إقامة صالة الجماعة، الثالث أن �خرجه منه سلط وال ما یتمكن

ینتقل إلى مسجٍد آخر، و�ن منعه من البقاء في المساجد �لها لمصلحة راجحة لمنعه أو ال �ستطیع  ،مسجد آخر
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إثم علیه وال  أن �قاوم هذا المنع، على �ل حال إذا حصل منعه من قبل من �ملك المنع، ال شك أنه یتحول وال =

�خشى منه على المسجد، و  ،كن سبًبا في هذا المنع، إن �ان هو السبب في هذا المنع�لم وأجره ثابت، إن  ،ضیر
 أو على ممتلكات المسجد، فال شك أن أجره، اآلن قاوم ما هو أعظم، قاوم ثواب االعتكاف �ما هو أشد.

 الرا�ع أن �أخذه ظالم، الخامس أن �خاف على نفسه وماله.
أن و  ،ا قلناا و�م�ما سمعن ا جمیًعانفعنی سأل هللا تعالى أنأند هذا الحد، نتوقف �ا شیخ ع بهذا المقدم: ولعل

تام هذه خام في المستمعون الكر  اإلخوةجواد �ر�م، أیها  هإن ،وأن ییسر لهم ذلك ،یتقبل ممن ینوون االعتكاف
ضو هیئة ع -وفقه هللا -الحلقة أتقدم �الشكر الجز�ل لمعالي الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر

ة مقبلة حلق ونلقاكم في ،شكر هللا له ولكم ،وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء على ما تفضل �ه ،كبار العلماء
 .والسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته ،�إذن هللا


