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 المقدم:
ه وصحبه على آلو  ،لصالة والسالم على خیر خلق هللا محمد بن عبد هللاوا ،الحمد هلل ،�سم هللا الرحمن الرحیم

في  قاء جدیدلرام إلى ا �كم مستمعینا الك ومرحبً وأهًال  ،فالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته ،أما �عد ،ومن وااله
قاءات لنا في هذه الأرحب �كم �ما أرحب �ضیف ،ألحادیث الجامع الصحیح الصر�حبرنامجكم شرح التجر�د 

جنة للاعضو و  ،عضو هیئة �بار العلماء -وفقه هللا -الخضیر عبد الكر�م بن عبد هللا معالي الشیخ الد�تور
 وأهًال وسهًال. یخا �كم فضیلة الشمرحبً ف ،الدائمة لإلفتاء

 المستمعین. اإلخوةحیاكم هللا و�ارك فیكم وفي  
-سول هللاو�ن �ان ر « :قالت -رضي هللا عنها -ةفي حدیث عائش خوتنا المستمعین موصوًال إزال الكالم ی ال

�ان  حاجة إذاال لإالبیت  لُ دخُ و�ان ال یَ  ،لهه وهو في المسجد فأرجِّ رأسَ  ل عليّ خِ دْ لیُ  -صلى هللا علیه وسلم
 .»امعتكفً 
  ،�عد أما ،صلى هللا و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمعینو  ،هلل رب العالمینالحمد 

  ،ومضى شيء مما یتعلق �الجملة الثانیة من خروج المعتكف من مسجده للحاجة ،فقد مضى شرح الجملة األولى
 ال �عود" :الواجب في االعتكاف -رحمه هللا -قال ،هذبقال في هذه المسألة ما قاله النووي في شرح المُ فمما �ُ 
 .�عني في الصحیح من المذهب عندهم ؛"في الصحیح رج لجنازة سواء تعینت علیه أم الا وال �خمر�ًض 

 .تعینت علیه المقدم:
�جوز  ،"ازةوفي التطوع �جوز لعیادة المر�ض وصالة الجن" ،القیام بهذه الجنازة علیهتعین  أي ؛نعم تعینت علیه  

كد من عیادة آهل االعتكاف  ،�عني من �اب المفاضلة بین هذه العبادات؛ لعیادة المر�ض وصالة الجنازة
في  فالواجب �قولو�ال  ،تطوعألنه ؛ مفاضلة بین عبادات مسألة ألن المسألة ؟كد من صالة الجنازةآو  المر�ض

عم ن ،لنذرألنه أوجبه على نفسه �ا ؛وال �خرج لجنازة سواء تعینت علیه أم ال ،اال �عود مر�ًض  االعتكاف الواجب
 .الواجب هذا

 المقدم: نعم.
 ،ة �بیرةوالمسألة مسأل ،تختلف فیها األنظار وهنا ،اضلة بین العباداتن في التطوع تبقى المسألة مسألة مفلك 

 .سائلر وفیها  ،ة بین العباداتهي مسألة المفاضل
 .نعم المقدم:

ترك  م فعل یترتب علیها من العامة و�عض طالب العلم قد یلتبس علیهألن �ثیرً  ؛الحاجة إلیها لمسیس مطولة 
 .منه ما هو أولى

 .منع ،عن اإلمام ایلي الباب �عیدً  یلیه ما في أول صفٍ  وصفَّ  ،رام على سبیل المثالفمن دخل المسجد الح
 .نعم المقدم:
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وترك  ،ترك فضل الصف األول والدنو من اإلمام ،آخر الصفوف �النسبة لإلمام صف في أول صف یلیه �عني  =

هذه  میمنة الصفوفو  وأن �حرص على الصف األول ،إلمامفاألولى �ه أن یدنو من ا ،فراغات في المسجد
 .إنه لو قصد الصف األول أو ما یلیه من الصفوف :لكن قد �قول قائل ،فضائل
 .ر�ما ضاعت الر�عة المقدم:

لیه قد �شوش ع ،ثم إذا قام �قضي هذه الر�عة ،ر�عة  تكبیرة اإلحرام أو تفوت علیه مثالً مثًال  هعلی�فوت  
 .السرعان
 .نعم المقدم:

ن اآل ،اتهذه العباد فاضل بینفهو �ُ  ،كلففهذه األنظار البد من استحضارها عند المُ  ،ةوقد تفوته صالة الجناز  
 .""�جوز في التطوع عیادة المر�ض :�قول النووي  ،في التطوع �جوز

 .التطوع �النسبة للمعتكفالمقدم:  
 .في التطوع من االعتكاف

 .نعم المقدم:
 .االعتكاف المتطوع فیه 

 .و�ما أن �كون  ا،واجبً  اإما أن �كون نذرً  المقدم:
بة التطوع �النس ،الجنازةعیادة المر�ض وصالة الجنائز أو ه لفي التطوع �جوز  ،شيء نعم النذر ال �خرج 

لمر�ض اعیادة  ،نةعیادة المر�ض نقل النووي اإلجماع على أنها سُ  ،تر�هبوأنه ال �أثم  ،لالعتكاف محسوم حكمه
 ،نووي نة على قول الفإذا ترتب على هذه العیادة وهي في األصل سُ  ،نةعارضة بین تطوع وسُ تكون المُ  وحینئذٍ 

ن لك ،لعیادة المر�ض �جوز ،�فاضل بین هذه العبادات حینئذٍ  ،رجحات أخرى أو مُ  ،نعم ترتب علیها صلة رحم
ي هل تأت ،�اب وجوب عیادة المر�ض ،في ترجمته في الصحیح -رحمه هللا تعالى-على قول اإلمام البخاري 

 ؟مفاضلة هناال
 المقدم: ال تأتي.

 ؟بین سنة و�ین واجب 
 .نعم المقدم:

ذا في ه نا مثلوقل ،اإلمام البخاري على رأي قلنا بوجو�ها  إذا ،فإنه �أثم بتر�ها ،ألة مفاضلةإذا قلنا المسألة مس 
 ،طوعتكاف التاعح على إذا لم یوجد من �قوم بهذا الفرض غیره ترجّ  ،صالة الجنازة فرض �فا�ة، الجنازة صالة

 .وحینئذٍ  ،حقه سنة نعم فإنه �كون في ،و�ذا وجد من �قوم بهذا الفرض غیره
 .تأتي المفاضلة المقدم:

لى فقد ترجح ع ،�ترتب علیها صلة رحم أو أحد له حق علیهو قر�ب  فإن �انت الجنازة جنازة ،تأتي المفاضلة 
 .فیخرج منه لصالة الجنازة ،االعتكاف

 .واالعتكاف التطوع ،ق النووي بین االعتكاف الواجبیثیة فرّ فالمسألة من هذه الح
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 المقدم: نعم.
�عني الترخیص لمن تطوع �االعتكاف أن �خرج لعیادة المر�ض  ؛"هذا �خالف السنة :قال صاحب الشامل 

ن م�ان ال �خرج  -صلى هللا علیه وسلم -فإنه ،خالف السنةهذا �ُ  :عنه صاحب الشامل�قول  ،وصالة الجنازة
 ؟نعم ،إلى آخره وال �شهده ابنا أنه ال �عود مر�ًض  مرّ  ،و�ان اعتكافه نفًال  ،االعتكاف لعیادة المر�ض

ة إذا �حث العلماء مسأل ،نة الصحیحةبهذه السُ  فكالم النووي مردودٌ  ،نفل -علیه الصالة والسالم -واعتكافه
ه یبطل لن علیه أداء الشهادة وخرج و�ن تعیّ  :قال ؟ال �خرج هل �خرج ألدائها أو ،تعینت الشهادة على المعتكف

 ..ةذهب إلى المحكمة یؤدي شهاد اتصور معتكفً  ،ن علیه أداء الشهادة وخرج له یبطل اعتكافهتعیّ  ،اعتكافه
 .طلب لهذه الشهادة المقدم:

 .لكن یبطل اعتكافه ،�خرجإنه ف ،شك أنه �جب علیه أداؤها وال ،و�ال �ضیع الحق ،علیهت تعین ،طلب نعم 
 المقدم: هذا اآلن من �تاب النووي.

سجد دة في المیؤدي الشها ،یؤدیها في المسجد وال �خرج :الذخیرة للقرافي ،وفي الذخیرة للمالكیة ،النووي  الم� تا�ع
  ،دجالمس وال �خرج من ،ى عند القاضي من خالل هذا القیدثم تؤدَّ  ،بعث من �قید هذه الشهادة�عني یُ  ؛وال �خرج

 .الحال ،ر و�ؤنثذ�ّ والحال یُ  ،قالوا األوللو  :األولى ؛المسألة على أر�عة أحوال :وقالت الشافعیة
 .األول المقدم: الحال

 .نعم الحال األول 
 ؟ممكن تكون الحالة األولى المقدم:

ه تعین علیأن ی :نيالثا ،یتعین علیه التحمل وال األداءال أ :األول .حال وحالة نعم ،�اعتبار أنها مذ�ر ومؤنث 
 ،ین علیهتعفي المسألة األولى غیر مُ هو و  ،ألن الخروج من أجل األداء ؟لماذا ،التحمل دون األداء فیبطل فیهما

رج إلى خفإن  ،لكن لم یتعین علیه األداء ،تعین علیه التحمل و�ذلك الحال الثاني ،من یؤدي الشهادة غیرهیوجد 
 یتعین  نأ :والثالث ،ألنه یوجد من �قوم مقامه ؛التین فإنه یبطل االعتكافأداء الشهادة في الحالین أو في الح

یها یؤد ،فیجب علیه أن یؤدي هذه الشهادة �ما قیل في السابق ،مذهبالفیبطل على  ،علیه األداء دون التحمل
 .دائهاخرج أل �عني ولو ،فالمذهب أنه ال یبطل ،التحمل واألداءأن یتعین علیه  :والرا�ع ،في المسجد وال �خرج

 ؟الفرق بینهما ،التحمل واألداء :ما المقصود �ا شیخ المقدم:
 .واألداء ،ظ بهاهو أخذ هذه الشهادة عن المتلفِ  :التحمل 

 .أن یؤدیها بنفسهالمقدم: 
ث عن فالتحمل أخذ الحدی ،ونظیر ذلك التحمل واألداء في الحدیث ،ونحوهِ  یؤدیها لمن �طلبها من حاكمٍ  نعم 

 .لآلخذین من الطالبواألداء تبلیغ الحدیث  ،الشیوخ
 المقدم: نعم.

 : فیهقال القسطالني ،اإذا �ان معتكفً  :قولها ،او�ان ال یدخل البیت إال لحاجة إذا �ان معتكفً  :في آخر الحدیث
ر البعد ض� ،نعم :قال  ،أنه �خرج لحاجته قر�ت داره أو �عدت هفی ،دت�خرج لحاجته قر�ت داره أو �عُ  أنه
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وال في دار صد�قه �جوار المسجد  ،لما فیه من خرم المروءة ؛سقا�ة المسجدفي فعل ذلك  وال �كلف ،احشالف =

تصور أن  ،قر�ت داره أو �عدت ،في أنه �خرج لحاجته :�قول ،عه خروجه لذلكیقطف أما إذا فحش �عده ،للمنة
م في العشر األواخر من رمضان زحاومع ال ،عشرات الكیلوات بیته و�ین المسجد الذي �عتكف فیه ا بینشخًص 

و�ن أخذ  ،المستثناة في الحدیث المنصوص علیها اإلنسان نه �خرج لحاجةإ :قولهل ن ،حتاج إلى وقت طو�ل�
 ؟علیه نصف الوقت

 ر�ما قر�ب. مع وجود ما �كفیه المقدم:
صور ت�عني  ،لفاحشنعم �ضر البعد ا ،فیه أن �خرج لحاجته التي قر�ت داره أو �عدت :قال ،نعم أقرب من ذلك 

ن أتصورنا لو  ..و�ذا ر�ب ،ا في المدن الكبرى أو أكثر أحیانً  بین بیته والمسجد خمسون �یًال  اشخًص  اآلن
 .یحتاج إلىفة دا�ّ  المسألة
 .أ�ام المقدم:

 ..من شیًئا بقى أن هناكلكن ی ،هي قر�ت و�سرتسائل الحدیثة نعم لكن �الو  ،أكثر من یومإلى �حتاج نعم  
 .ا في �عض األوقات زحام شدید �حتاج إلى وقت طو�لأحیانً 

�عني  ؛لما فیه من خرم المروءة ؛سقا�ة المسجد ف فعل ذلك فيوال �كلّ  ،�قول نعم �ضر البعد الفاحش :المقصود
 .والمسجد فیه سقا�ة موقوفة لمن یتوضأ ةإذا �انت داره قر�ب

 .ال یلزم بها المقدم:
زم لال یُ  هذا الصدیق و�یته أ�عد من دار ،�جوار المسجد ا له صدیقوأ�ًض  ،وءةمر ال ألن فیه منة فیه و�خرم ؛نعم 

 للمنة و�ن �ان �جوار المسجد ،أن یتوضأ في بیت صد�قه
 المقدم: نعم.

 .فیقطعه خروجه لذلك ،أما إذا فحش �عده 
لى ذا نصل إو�ه ،رامالمستمعون الك اإلخوةأیها  ،أحسن هللا إلیكم ونفع �ما ُقلُتم فضیلة الشیخ ،المقدم: نعم

 -خضیر الالشكر الجز�ل لمعالي الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا�نتقدم �ختامها  ،ختام هذه الحلقة
 إذن هللاكم �كم ونلقا،عضو هیئة �بار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء، شكر هللا له ول -وفقه هللا

 هللا و�ر�اته. والسالم علیكم ورحمة ،تعالى في لقاٍء ُمقبل
 


