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 المقدم: 
 ،،�عد أما ،هعلى آله وصحبه ومن واالبن عبد هللا و ، محمد لق هللالصالة والسالم علي خیر خو  ،الحمد هلل

لتجر�د اي شرح "فلجدید هذا اللقاء ا إلى�كم مستمعینا الكرام  وسهالً  ، وأهالً م علیكم ورحمة هللا و�ر�اتهفالسال 
 .حادیث الجامع الصحیح"ألالصر�ح 

 ،لماءار الععضو هیئة �ب -وفقه هللا -هللا رحب �كم �ما أرحب �معالي الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبدأ
 �كم معالي الشیخ. وسهالً  فأهالً  ،اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو

  المستمعین. اإلخوةحیاكم هللا و�ارك فیكم وفي 
  علیهصلى هللا- ل النبيأنه سأ -رضي هللا عنه -رحدیث عمالكرام في  مستمعيّ  ال یزال الكالم موصوالً 

 ».بنذرك فأوف« عتكف لیلة في المسجد الحرام، قال:أ أننذرت في الجاهلیة قال: �نت   -وسلم
 أما ،ینوعلى آله وأصحا�ه أجمع عبده ورسوله، نبینا محمد علىوسلم و�ارك  صلى هللاو  ،الحمد هلل رب العالمین

 �عد،
ه ): فی(علم الحدیث ؛ �قول الخطابي في شرحهحكام هذا الحدیثراح في معاني وأمازال النقل عن أهل العلم والشف

م سالذا �ان على وفاق حكم اإلن نذر الجاهلیة إوفیه داللة على أ، �غیر صوم ن االعتكاف جائزٌ ل على أدلی
ب ذه و�لیه، علیه ةالكفارة واجب أن ،سلم فحنثأفي �فره ثم  حلفمن  أن�ه، وفیه داللة على  كان معموالً 

 الشافعي.
: ترجم و�قول ابن حجر ا،االغتسال واجبً  جنب في حال �فرهأوقد  على الكافر �سلم ى وقد �ستدل �ه من یر 

 لماذا؟ ،للثانیة ةا وترجمة هذا الباب مستلزمف صومً اعتك إذا علیه رَ بواب من لم یهذا الحدیث �عد أالبخاري ل
 .�اب اعتكاف. نه ترجم هناأل

 المقدم: لیًال.
 حال� من اللیل لیس ؛ ألاعتكف صومً ا إذا علیه  رَ ی للترجمة الثانیة من لم ةمستلزمفهي  ،�اب االعتكاف لیالً 

ال قام الصیو�اشتراط  �غیر نهار استلزم صحته �غیر صیام من غیر عكس، اغ لیالً سذا ألن االعتكاف إ للصوم؛
وزاعي األقال مالك و و�ه  ،نحوهو وعن عائشة  ،خرجه عبد الرزاق عنهما �إسناد صحیحعمر وابن عباس أابن 

ه فیو  ،ال �صوملم �عتكف إ  -صلى هللا علیه وسلم -ه�أن ، واحتج عیاضسحاقف عن أحمد و�لِ ختُ االحنفیة و و 
�ر �أن هللا تعالى ذ، واحتج �عض المالكیة اعتكف في شوال �ما سنذ�رهنه لما في الباب الذي �عده أ ؛نظر

ي فلما  وفیه نظرٌ  ،ال �صوملم �عتكف إ -صلى هللا علیه وسلم-نه �أ احتج عیاض اآلن ،لصوماثر االعتكاف إ
 شوال �ما من األولذا �ان المراد �العشر �و  ، لیس بالزموًال أشوال  نه اعتكف في شوال، وصیامأالباب الذي �عده 

 فیها یوم العید صار فیها ما �حرم صیامه.
یة علي لزوم الصوم في احتج المالك �عني ثر الصوم؛إذ�ر االعتكاف  احتج �عض المالكیة �أن هللا تعالى

َیاَم ِإَلى اللَّْیِل َوَال ُتَباِشُروُهنَّ َوَأْنُتْم  ثر الصوم فقال:  {إتعالى ذ�ر االعتكاف ن هللا عتكاف �أاال ُثمَّ َأِتمُّوا الصِّ
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�عني �ما  ،عتكاف�ا إاللكان ال صوم  و�ال ،نه لیس فیها ما یدل على تالزمهما�أعقب وتُ  ،}َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجدِ  =

 ائل �ه.قوال  ،ال �اعتكافنه ال صوم إیلزم منه أال �صوم نه ال اعتكاف إأ
 أول وقد تقدم نقله في ،كثر من یوم)أو أ ،أ�ام 10قل االعتكاف : (أمن قال على دٌّ ا ر �ًض أوفي الحدیث 

 أن �عتكف.. نذر، اا مبهمً ر اعتكافً ذمن ن وتظهر فائدة الخالف ،االعتكاف
 بدون تحدید. أن �عتكف المقدم: نذر

ل أو البد من یوٍم �ام ؟دون یوم ق علیه االعتكافلقل ما �طو �كفي أأ ؟هل �كفي یوم ،تحدید مدة بدون   
  ؟-علیه الصالة والسالم-العشرة التي غالب اعتكافه  أو أكثر إلى ؟شترطه� من عند سیما مع الصیامال

�ما رواه  ،یث البابدم في صحة االعتكاف مع حالصو تنبیه استدل من قال �عدم شرطیة  :وقال ابن الملقن
د بن رفعه أبو �كر محم :ثم قال ،"�جعله على نفسه أن إال صومٌ المعتكف  لیس على" :قطني عن ابن عباسدار ال
 �ل حال رفعه ال �صح. على ،وغیره ال یرفعه ،السدوسيسحاق إ

نفسه  على ن �جعلهصوم إال أالمعتكف  ىألثر لیس علامن جهة و  ،بنفسه صلٌ نه عبادة أأ ومن جهة القیاس،
 صلٌ أ نه عبادةٌ ومن جهة القیاس أ ،وفنه موقمرجح أفال ،لكن رفعه ضعیف ،عن ابن عباس الدارقطني رواه 
ف من طلوع لیس من شرط االعتكاف الصالة، لو دخل المعتكَ �عني  ،ا لغیره �الصالةسه فال �كون شرطً بنف

�شترط الصیام لصحة  المن  عند سیمالبث في المسجد ال ما �صح؟ أمفه زوالها �صح اعتكا إلىالشمس 
 ن سته المدة التي قد تكو ذا لبث في المسجد هذفإ ،كمل �قیة یومهو�ُ نه قد �صوم هذه الفترة االعتكاف مع أ

 هذا ال �شترط فیه وعلى ،فهو اعتكاف اومكثً  اى لبثً مس� ،قل حسب طول الیوم وقصرهأو ساعات أو أكثر أ
 �مر علیه صالة.ال  ،الصالة

 ،یرهوغیرها، وصوم رمضان ال �قبل غا لغیره �الصالة فال �كون شرطً  ،صل بنفسهنه عبادة أومن جهة القیاس أ
ام و�نما هو صی ،وهو معتكف (صیام اعتكاف) -علیه الصالة والسالم -ما هو �الصیام الذي صامه النبي �عني

 و لم �عتكف.أوالبد اعتكف   -علیه الصالة والسالم- و�صوم ،رمضان
من  األولاعتكف العشر  -صلى هللا علیه وسلم-نه وقد صح أ ،�ان في رمضان الشارعاعتكاف  أنمعلوٌم و 

 إال ال اعتكاف«: امرفوعً  -رضي هللا عنها-واحتج من اشترطه �قول عائشة  ،شوال و�وم العید غیر قابل للصوم
وال  :وفیه ،اال �عود مر�ًض لمعتكف أا على السنة :وهو عند أبي داود عنها ،ووهم راو�ه ،رواه البیهقي »�صوم

 جامع. ال في مسجدٍ وال اعتكاف إ ،�صوم إالاعتكاف 
 .درجه في الحدیث فقد وهمومن أ ،هو من قول ابن شهاب إنماالسنة إلى آخره قوله  :�قال :قال الدارقطني
لصحابي ا ،عائشة–لسنة القائل من ا �انن فإ ،هل العلم له حكم الرفععند أ  ،من السنة :أو من دونهاقول عائشة 

   ،مرفوعذا �ان القائل الصحابي فهو إ -
 حكمه الرفع ولو مرنا أُ  ،نحوه .......   وفقول الصحابي من السنة أ

 كثراألالصحیح وهو قول  على    .......... رِ عُص �عد النبي قاله �أ
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 من دون  �كون من قول ن: واألشبه أقال ،لكنه ُمرسل ا �كون مرفوعً من دون الصحابي من التا�عین مثًال  و�ن قاله
 عائشة.

له لفعا ولو �ان جائزً  ،نه اعتكف �غیر صومٍ أ -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي  تِ �أ مل :ضقال القاضي عیا
قبل  فلعل ذلك سالم �اللیل،أول اإل�عضهم أن الصوم �ان في  اّدعىو  ،عمل أهل المدینةهو و  ،للجواز تعلیًما
 ..ونذره في الجاهلیة والسؤال ،حدیث عمر �ان في السنة الثانیةولیس �جید؛ ألن  ،نسخه

 ..المقدم: �ان في عودتهم
 الثامنة. في �عد أممن ُحنین في الثانیة 

 في الثامنة. �عد المقدم:
 واّدعى ،ولزوم الصیام �النهار ،فیكون �عد فرض رمضان ،ةینلصیام؛ صیام رمضان في السنة الثاوفرض ا
 ،نه مالكيأل ؛صحیح من مذهبه ؛صوم لالعتكاف) ومراده من مذهبهه (اشترط الاطاشتر ن الصحیح القرطبي أ

ن إألن حدیث عائشة  ؛�صوم الإ وال اعتكاف ،ن صح فهو نصإعائشة  ن حدیثقال: أل ،والمالكیة یرون ذلك
ه، و فعلأال على نحو ما قرره الشارع أنها ال تفعل إ صل في العبادات والقربن لم �صح فاألو� ،صح فهو نص
 ناب �قول ،]187لبقرة:} [ا َوَأْنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجدِ  االعتكاف مع الصوم في قوله: { ةروعیوقد تقرر مش
 ،ئل �هال قاو  ،نه لو لزم التالزم بین الصوم واالعتكاف للزم االعتكاف للصومال یلزم الصوم لماذا؟ أل الملقن قلت:

 كما تقدم في �الم ابن حجر.
 قال ابن ،لبدلی ِت جوازه �غیره فلیأ فمن ادعى ،اصائمً  اللم �عتكف إ  -صلى هللا علیه وسلم- نه أو ي: القرطبقال 

ولهذا  م،و�وم الفطر ال �صلح للصو  ،من شوال األولالعشر   -صلى هللا علیه وسلم- سلفنا اعتكافه قد أ :الملقن
 من األولاعتكف العشر  ،"عتكاف �غیر صوماال فیه دالله على جواز"سماعیلي في صحیحه قال: لما ذ�ره اإل

 وفي ،خر العشر من شوالاعتكف في آ :لكن في البخاري ، العید الذي ال �جوز صومه األولومن العشر  ،شوال
وفي  ،من شوال األولعتكف العشر ا  :ولفظ مسلم ،ا من شوالعشرً  :لفظ آخرفي و  ،في العشر :لهلفٍظ 

ن واخر مان إال في العشر األفلم �عتكف في رمض :عیمبي نُ وأل ،في شوال فطر اعتكفأإذا حتى  :اعیليسماإل
 شوال.

: ثم اعتكف قولهوقال ابن حجر  ،كف في عشر شوالمن رمضان ثم اعت فطرأ ترك االعتكاف حتى :لطحاوي ول
تى حلم �عتكف في رمضان ف :اعتكف، وفي روا�ة ابن فضیل أنفرجع فلما  :وزاعيفي روا�ة األ ا من شوال،عشرً 

 اعتكف في العشر األول فلم �عتكف في رمضان حتى :أبي معاو�ةخر العشر من شوال، وفي روا�ة اعتكف في آ
 من شوال.

ضیل فُ  ) وروا�ة ابنول شوالا من أعشرً روا�ة اعتكف �عني ضیل (و�ین روا�ة ابن فُ  وُ�جمع بینه :ابن حجر�قول 
و�جمع بینه و�ین  لعشر من شوال) قال ابن حجر:خر الم �عتكف في رمضان حتى اعتكف في آ(التي فیها ف

 .هؤ شوال انتهاء االعتكاف ال ابتدا خر العشر منن المراد �قوله آوا�ة ابن فضیل �أر 
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ه ختام هذ إلىبهذا نصل  ،ون معالمست اإلخوةیها أ ما قلتم،� لیكم فضیلة الشیخ ونفعأحسن هللا إالمقدم:  =

عضو هیئة  -وفقه هللا -الخضیر خ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللاتقدم �الشكر الجز�ل لمعالي الشیأ ،الحلقة
في حلقة  تعالى ذن هللالقاكم �إنشكر لكم و  ،، شكر هللا لفضیلتهفتاءلإلعضو اللجنة الدائمة و  ،العلماء كبار

 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. ،مقبلة


