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 المقدم:
وعلى آله  صالة والسالم على أشرف خلق هللا محمد بن عبد هللا،�سم هللا الرحمن الرحیم، الحمدهلل، وال

 وصحبه ومن تبعه �إحسان إلى یوم الدین، أما �عد،،
مجكم شرح فى برنا لجدید�كم مستمعینا الكرام إلى هذا اللقاء ا اومرحبً  فالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته، وأهًال 

لد�تور الشیخ برنامج الذي ُ�سعدنا أن نستضیف فیه معالي اهذا ال ،التجر�د الصر�ح ألحادیث الجامع الصحیح
ء، الذي إلفتالعضو هیئة �بار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة  -وفقه هللا -عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر

 �كم معالي الشیخ. وسهًال  ُ�سعدني أن أرحب �ه في مطلع هذا اللقاء، فأهًال 
 ستمعین.الم اإلخوةحیاكم هللا و�ارك فیكم و 

قالت:  -رضي هللا عنها –حول حدیث عائشة اإلخوةال یزال الكالم موصوًال أیها  ،المقدم: وفیكم حفظكم هللا
ل ه وهو في المسجد فأرّجله، و�ان ال یدخُ رأسَ  ل عليَّ ُیدخِ ل -صلى هللا علیه وسلم –�ن �ان رسول هللاو «

 .»االبیت، إال لحاجة إذا �ان معتكفً 
 ین.ین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا محمد، وعلى آله وأصحا�ه أجمعالحمدهلل رب العالم

خروج جملة (، هناك فروع لهذه الاتكفً و�ان ال یدخل البیت إال لحاجة، إذا �ان مع :ما یتعلق �المسألة األخیرةفی
رح وع في شذ�ره النووي في المجممنها، وتتمًة لذلك، فیما  اف من المسجد الذى �عتكف فیه)، وذ�رنا شیئً معتكِ ال

 �تاب فقه تباره�اع ،ن الُمقارِ  أنُه من أنفس �تب الفقه اإلسالميو  ،ب، وذ�رنا في مناسباٍت �ثیرة هذا الكتابالُمهذّ 
هو لهم، ففي األصل، إال أنه فیه النفس الحدیثي، وفیه الكالم على األحادیث، وعلى ِعللها، وجرح رواتها وتعدی

لب لطا یةو �ُمل هذا لكتاب، لكان فیه ُغنول ،أو من أولى ما �قتنیه طالب العلم، و�هتم �ه ،هنیتمن خیر ما �ق
 العلم؛ ألنه یذ�ر المذاهب �أدلتها، و�صحح و�ضعف، و�جرح و�عدل.

إنها  ن لم نقلتقارب أو توازي وُتعادل، إ له عنا�ة �الحدیث، ا، إال أنو�ن �ان فقیهً  -هللا رحمه –واإلمام النووي 
لق د، األسماء والصفات، وما یتعوق عنایته �الفقه، ومع ذلك ُیالحظ علیه ما ُیالحظ من مسائل االعتقاتف
تنیه ما �ق ئمة هذا الشأن، �تا�ه هذا من أنفسبقى أنه في �اب الفقه والحدیث من أعتقاده األشعري، لكن ی�ا

دیل، والتع ل، وفیه النفس الحدیثي من الجرحمثل ما ذ�رنا إنه إن �ان �تاب فقه، وله عنا�ة �األقوا ،طالب العلم
في  فن صنّ الفقه الجاف، �ما فعله �ثیر ِمم حة الوعظیة، فلیس منالفقه المقرون �شيٍء من المس ا�ًض وفیه أ

 هذا الباب.
 رد هذا إلى ماذا �ا شیخ؟المقدم: م

ي ، حتى فبادته أثر فى مصنفاته، وظهر لعاعابدً  اطبیعة الرجل مع �ونه عالمً  -هللا تعالى رحمه –طبیعة النووي 
من  ، وذ�رحة، تجد النووي إذا تكلم في راٍو عابد من الُعباد، أفاض في ترجمتهكالمه على الرواة، تجد هذه المس

 مناقبه ما ال یذ�ره غیره ممن همه الجرح والتعدیل.
وي الحدیث، لكن النو  فح، و�ضعّ الذي یهمه (ابن حجر) ما �صحّ  ،فترجمة النووي للراوي غیر ترجمة ابن حجر

 یهمه أن یبرز هذا العمل المتعلق �جانب العبادة، فتجده في التراجم تختلف تراجمه عن تراجم ابن حجر.
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و بیت أا�ٍة �سق ا، فإن لم �جد فى طر�قه موضعً افاحشً  اإذا �انت داره �عیدًة �عدً  :في المجموع شرح المهذب فرعٌ   =

، و�ن ما في بدیل مضطٌر إلى ذلك ،؛ ألنه مضطر إلى ذلكاواحدً  اوجهً صدیٍق �أذن فیه، فله الذهاب إلى داره 
ف،  خالبال اوجد البدیل �السقا�ة أو بیت الصدیق، و�ان ال یلیق �ه دخوله غیر داره فله الذهاب إلى داره أ�ًض 

 اصاحب، و ، والفوراني، و�مام الحرمین، والبغوي، والسرخسيينیجي، والدارم�ال فوجهان مشهوران حكاهما البندو 
 الُعدة والبیان، وآخرون...

أن یدخل، و�ان من عادته من عنده مشكلة، یلیق �ه أن یدخل دار غیره، لكنه أِنف  ذ�روا الوجهین إذا �ان ما
، بال خالف، هذا إذا اهذان وجهان، فله الذهاب إلى داره أ�ًض  ..أنه ال �أنف، لكنه أنف فله أن یدخل وله أن

 كان.
 لصدیق أو السقا�ة أقرب من بیته.المقدم: دار ا

ال  حهما:ل أصنعم، إذا �ان ال یلیق �ه ذلك، فله الذهاب إلى داره، و�ن �ان یلیق �ه ذلك، فوجهان مشهوران، �قو 
، وهو غیر أوقات االعتكاف في الذهاب والمجيء داره؛ ألنه یذهب جملة مقصودة من �جوز الذهاب إلى

 مضطٍر إلیِه.
 ،و�حتاج إلى ساعة ذهاب، وساعة إ�اب أو أكثر ،وهنا زحام في مثل هذه المواسمتصور أن داره �یلوات 

 ، وهومن أوقات االعتكاف �الذهاب والمجيءال �جوز الذهاب إلى داره؛ ألنه یذهب جملٌة مقصودة  :أصحهما
 غیر مضطر إلیه.

قضاء الحاجة �غیر بیته، وهو الوجه، وهو ظاهر نص والثاني: �جوز �عني أن یذهب إلى داره؛ ألنه �ُشق 
 الشافعي.

ل ونق ،ّیناب اال �شترط في الخروج لقضاء الحاجة، شدة الحاجة؛ ألن �اعتبارها ضررً  :فرٌع، قال أصحابنا :ثم قال 
 تىحال ُ�شترط الخروج لقضاء الحاجة، شدة الحاجة، �عنى ال ینتظر  ،إمام الحرمین اتفاق األصحاب على هذا

؛ الحاجة ال �شترط في الخروج لقضاء الحاجة، شدة ،یزداد علیه األمر، �حیث ال �طیق البقاء أكثر من هذه المدة
قابل ي و�المنعم، ونقل إمام الحرمین اتفاق األصحاب على هذا؛ �عن، ؛ ألنه قد �ضر علیهابینً  األن �اعتباره ضررً 

 هل �ل ما أحس �أدنى حاجة له أن �خرج؟
 المقدم: ال.

 ،اال هذو فال هذا  ،معها ت داعیة، �حیث ال �طیق البقاء�اسم الحاجة، والحاجة لیس ا�حیث یتردد على بیته مرارً 
 المسألة �التوسط.

وُ�كره له  كلف اإلسراع، بل له المشي على عادته، قال الُمتولي:فرٌع قال أصحابنا: إذا خرج لقضاء الحاجة ال �ُ 
 سرع عن العادة، وال یتر�ث (یتماوت).أن ُینقص عن عادة مشیه، �عني ال �

 المقدم: �طیل.
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 نعم، یتماوت من أجل أن یذهب الوقت؛ ألن �عض الناس �ستثقل هذه العبادة، فیقضیها �مثل هذا، ال �كلف
ف ي تكلیقال الُمتولي: وُ�كره له أن ُینقص عن عادة مشیه؛ ألنه ال مشقة ف ،بل له المشي على عادته ،اإلسراع

 عادة.المشي على ال
ني ل. �ع�الترج اوفي الحدیث: جواز التنظف، والتطیب، والُغسل، والحلق، والتز�ن، إلحاقً  :وفي فتح الباري قال

ه، كره فیوالجمهور على أنه ال �ُ  ،�الترجل االمعتكف له ذلك؛ یتنظف، و�تطیب، و�غتسل، و�حلق، و�تز�ن، إلحاقً 
 زائد على المسجد. فصإال ما ُ�كره في المسجد؛ �عني االعتكاف لیس لو و 

 یه إال ماكره فوالجمهور على أنه ال �ُ  :�عني ما ُ�كره للمعتكف أن �فعله في المسجد إال ما ُ�كره لغیره. ولذلك قال
ة: عبادة خاص الحرف، حتى طلب العلم)؛ ألن الظرف ظرفوعن مالك: (ُتكره فیه الصنائع، و  ،ُ�كره في المسجد

  صالة، ذ�ر، دعاء، تالوة.
في الحدیث: استخدام الرجل امرأته في الصحیح في �تاب (الحیض)، في �اب غسل الحائض غسل رأس و  :قال

برهم أخ أخبرنا هشام بن یوسف: أن ابن جر�ج :: حدثنا إبراهیم بن موسى قال-رحمه هللا -زوجها وترجیله، قال
ل �فقال عروة:  ؟وهى ُجنب عن عروة أنه ُسئل: "أتخدمني الحائض، أو تدنو مني المرأة  ،قال: أخبرني هشام

 ذلك علي هین".
–أخبرتني عائشة: أنها �انت ترجل (تعنى رأس رسول هللا ،سك تخدمني، ولیس على أحٍد في ذلك �أو�ل ذل

ها ُیدني ل ،حینئٍذ مجاور في المسجد -صلى هللا علیه وسلم –) وهى حائض، ورسول هللا-لیه وسلمصلى هللا ع
 هى حائض.فترجله و  ،رأسه وهى في حجرتها

حدیث ال ،نعم ،ن من حائلو ، تخدم زوجها وتباشره، ما �كاعروة استدل �الحدیث على أن المرأة و�ن �انت حائًض 
أن   ترفضفیه استخدام الرجل امرأته �النسبة لما جرت �ه العادة، �حیث ال �كلفها أكثر مما جرت �ه العادة، وال

 وهذه طر�قة السلف.  ،تخدمه �ما جرت �ه العادة
لبت ف في المهنة، وطلَ الكَ  -رضي هللا عنها وأرضاها، علیه الصالة والسالم –تكت فاطمة بنت الرسولقد اشف

، مما التكبیرو أن �منحها خادمة ُتعیُنها، فأرشدها إلى التسبیح، والتحمید، والتهلیل،  -علیه الصالة والسالم –منه
 یدل على أن النساء �خدمن أزواجهن.

لكن  ا،وخلفً  اهذا ما جرى علیه عمل األمة سلفً  ،الز�یر في مزرعته، وغیر ذلك اجهو ز  ع أسماء معیو�ذلك صن 
فض، وما جرت �ه العادة، ال ُتكلف أكثر مما ُتطیق، ومع ذلك تخدم زوجها وال تر  ،التوسط في هذا هو األصل

إذا  و الفراش، لكناألصل في النكاح الذي ه ا ال تخدمه إال فیما هو مقصودو�ن �ان �عض أهل العلم یرى أنه
فكن �خدمن  -ة والسالمعلیه الصال–همن نسائ امن الصحا�ة، و�دءً  انظرنا إلى عمل سلف هذه األمة بدءً 

 وال ُتكلف ما ال ُتطیق أو �ُشق علیها. ،أزواجهن من غیر نكیر، لكن �ما جرت �ه العادة
من  هذه الحلقة و�هذا نصل إلى ختام ةاإلخو أیها  ،ونفع �ما ُقلُتم ،المقدم: أحسن هللا إلیكم فضیلة الشیخ

الذي سعدنا �استضافة معالي الشیخ الد�تور عبد الكر�م  ،برنامجكم التجر�د الصر�ح ألحادیث الجامع الصحیح
عضو هیئة �بار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء، فجزاه هللا عنا  -وفقه هللا -بن عبد هللا الخضیر
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 ،أنتم �خیٍر وعلى خیرو نلقاكم �إذن هللا تعالى  ،ُهنا نصل إلى ختام هذه الحلقةإلى  ،ا، ونفعنا �علمهخیرً  =
 والسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.


