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 المقدم: 
وصحبه  لى آلهوع ،بن عبد هللاة والسالم على رسول هللا ُمحمد والصال ،هللالحمد  ،�سم هللا الرحمن الرحیم

دید في جى لقاء رام إلمستمعینا الكوأهًال ومرحًبا �كم  ،و�ر�اته ة هللافالسالم علیكم ورحم ،ومن وااله، أما �عد
خ الشی معاليشرح التجر�د الصر�ح ألحادیث الجامع الصحیح، هذا البرنامج الذي �سعدنا أن نستضیف فیه 

 ،اءلإلفتمة الدائ وعضو اللجنة ،عضو هیئة �بار الُعلماء -وفقه هللا-الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر 
 ومرحًبا �كم معالي الشیخ. فأهالً 

 المستمعین. اإلخوةحیاكم هللا و�ارك فیكم وفي 
م یه وسلصلى هللا عل-النبي  وجعن صفیة ز وفیه  ،المقدم: الكالم موصول مستعمینا الكرام في حدیث صفیة

شر ه في اعتكافه في المسجد في العر و تز  -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا أنها جاءت  -ورضي عنها
 ،ا�قلبه معها -صلى هللا علیه وسلم-فقام النبي  ،فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب ،األواخر من رمضان

لیه  عصلى هللا-جالن من األنصار فسلما على رسول هللا مر ر  ةبلغت �اب المسجد عند �اب أم سلم حتى إذا
سبحان  :فقاال »إنما هي صفیة بنت حیي ،على رسلكما« :-لى هللا علیه وسلمص-النبي فقال لهما  ،-وسلم

ان مبلغ ن اإلنسإن الشیطان یبلغ م«: -صلى هللا علیه وسلم-فقال النبي  ،ر علیهمابُ و�َ  ،هللا �ا رسول هللا
 .»شیت أن �قذف في قلو�كما شیًئاخ يو�ن ،الدم

ا أم ،ینالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمع
 ،،�عد

ري إال  �شتال :قال مالك في آخر الحلقة السا�قة، ،منع للمعتكفباح، و�ُ شرع و�ُ ما زال النقل عن ابن �طال فیما �ُ 
ال و  :االقطعام إذا لم �كن له من �كفیه، و�ره مالك واللیث للمؤذن الصعود على المنارة،  من عنه له ىما ال غن

 ولو �انت المنارة خارج المسجد. :�صعد على ظهر المسجد، وأجاز ذلك أبو حنیفة والشافعي قاال
ت خارج منارة، ولو �انخروج المؤذن إلى الكل معتكف، إنما تقدم الكالم في �عني هذا �النسبة للمؤذن، ولیس ل

 المسجد، أو �ان �ابها على خارج المسجد.
و�ذلك اختلفوا في حضور مجالس العلم، في حضوره �عني المعتكف مجالس العلم، فرخص في ذلك �ثیر من 

أن  ال �شتغل في مجالس العلم، و�ره :وي ذلك عن عطاء واألوزاعي واللیث والشافعي، وقال مالكالعلماء، رُ 
 .�كتب العلم

رآن، وترك الحدیث، وأقبل على الق ،نه إذا دخل رمضان، أنه تفرغ للقرآنأمن عادته  -رحمه هللا–�عني مالك 
س ره أن �كتب العلم، و�عض الناو� ،ال �شتغل في مجالس العلم :فكیف �المعتكف؟ وقال مالك ،بدون اعتكاف

 ي �السلف.دي االعتكاف �حجة أنه �قتا أو فع �مثل هذا الكالم، فیترك أعمال الخیر في رمضان عمومً ذر یت
غون االقتداء �الترك أمر سهل �ل �ستطیعه، لكن هل �فعل ما �فعله السلف من أعمال صالحة، هم یتفر  :ونقول

�هم ما �قر متي �انوا یزاولونها من األعمال ال او�عطلون االشتغال �العلم، و�ثیرً  ،ألعمال أخرى، �عطلون الحدیث
 صالة، ذ�ر، تالوة. ؛�قبلون على العبادات الخاصة، و -جل وعال-هللا  إلى
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لنا هل، وقسع �مثل هذا الكالم، �قبل على هذه العبادات مثل إقبالهم، نعم نقول الترك ذر هل اإلنسان الذي یت لكن =
 ل نقبل على العبادة مثل إقبالهم؟مثل هذا الكالم وقاله غیرنا، لكن ه

ا �الم مإ ،-جل وعال-ألعمال النافعة الصالحة المقر�ة إلى هللا ال �قبل على العبادة و�كون البدیل من هذه ا
واره، ز اشتغل �العلم أفضل من الكالم العادي، أو السمر مع المعتكفین أو غیرهم من  ،ال :مباح أو نوم، نقول
 فیالحظ مثل هذا.
راد إذا أ ن العلم، وذلكالنتشار الجهل ونقصا ؛طلب العلم من أفضل األعمال �عد أداء الفرائض :وقال ابن المنذر

، وهو -جل وعال-شك أنها مما �قرب من هللا  هللا �ه طالبه، وعمل البر ال ینافي االعتكاف، ومدارسة العلم ال
ن ما �ا له إلى ما �عد االعتكاف، وأقبل علىأنه لو ترك هذا وأجَّ  ىلكن یبق ..أفضل من نوافل العبادة، العلم

مع ، واحتجر حجرة أو �عد عن أنظار الناس وخال بنفسه، وجهفي معتكف -معلیه الصالة والسال-بي �فعله الن
 وسلف األمة. -علیه الصالة والسالم-مشا�ه لفعله  اقلبه، الشك أن هذ

  �عودألنهم یوافقونه في أن المعتكف ال ؛عد �أصلهسم شاغله له عن االعتكاف، ومالك أمجالس العل :وقال غیره
فعال واحتج الطحاوي على جواز اشتغال المعتكف �المباح من األ ،ك من عمل البروال �شهد جنازة، وذل ،امر�ًض 
 في اعتكافه �محادثة صفیة، ومشیه معها إلى �اب المسجد. -علیه الصالة والسالم-�شغله 

، كة نعمهذه األمور الیسیرة ال تخل �االعتكاف، وال یتصور أن المعتكف مهما بلغت منزلته أنه صار مثل المالئ
ذلك  ا، لكن �قلل منوله حاجة أهله أ�ًض  ،فله حاجته وله مطالبه ،من �شر�ته�ل حال اعتكافه ال �خرجه  على

�قدر اإلمكان، �خالف ما یوجد اآلن في صفوف المعتكفین من �عض المنتسبین إلى طلب العلم، تجد الوقت 
ول وهو مشغ ، �قرأه اإلنسانا�سیرً  ًئاما یذ�ر إال شی ؟�م قرأت الیوم :في القیل والقال، و�ذا سألته�له ینتهي 

 عن أن �كون من أهل القرآن أو �كون في هذا المجال. ، فضالً هاینعمال دأ�
 ساعة. :قوله .المقدم: �قول �شكل هنا فتحدثت عنده ساعة

 عة.ا، لها مدة �سیرة �سمونها ساساعة مدة من الزمن لیس المراد بها ستون دقیقة، هذا نبهنا علیها سا�قً 
 قدم: أقول الرتباطه �الكالم الذي تقوله.الم
 آلن.ن الساعة قد تكون أقل، وقد تكون أكثر من الساعة الفلكیة المعروفة اإال هذه أمور �سیرة، وقلنا  ال

ي ف�اعتكافه  -علیه الصالة والسالم-واحتج الطحاوي على جواز اشتغال المعتكف �المباح من األفعال �شغله 
 إلى �اب المسجد. محادثة صفیة ومشیه معها

ل في وفیه أنه ال �أس أن �عم ،وفیه من الفقه أنه ال �أس بز�ارة أهل المعتكف له في اعتكافه :قال المهلب
عناه اعتكافه �عض العمل الذي لیس من أعمال المعتكف من تشییع قاصد، و�ر زائر و�كرام مفتقر وما �ان في م

ره، ر خاطا �جبا �سیرً یتصدق، وال مانع أن یتحدث مع زائره شیئً  مما ال ینقطع �ه عن اعتكافه، �عني ال مانع أن
 مع صفیة. -علیه الصالة والسالم-�ما فعل النبي  ،و�شیع قاصده
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ذار فیه استحباب التحرز من التعرض لسوء الظن، وطلب السالمة واالعتذار �األع :وفي التوضیح البن الملقن
اصم عع رأسه حتى یرجع، أخرجه ابن أبي رج المعتكف لحاجته قنّ فرع إذا خ :الصحیحة لألمة، �قول ابن الملقن

 من حدیث أنس مرفوًعا.
ه ئال ینتشر �صر ل ؛هئأو �طأط ؟ع رأسه؟ �غطیهرءوسهم، �یف �قنّ  أ�ش معنى هذا؟ مهطعین مقنعي ،رأسهقنع 

 م ضعیف، فالشتت قلبه، لكن الحدیث المشار إلیه حدیث أنس الذي أخرجه ابن أبي عاص�تو  ،�میًنا وشماًال 
 �ستدل �ه إنما �مشي على عادته، و�حرص على حفظ قلبه و�صره.

ر�ي، لعابن اقاله مالك فیما نقله  ،اعتكافه أرب المواضع إلیه، فإن خالف ابتدفرع ال یتعدي في خروجه أق :ثم قال
 :ي، قالعر�اله ابن وسبق أنه إذا �ان له مكان �قضي �ه حاجته قر�ب، فال یذهب إلى البعید، قال مالك فیما نقل

ني عجد، �وال �صلي على جنازة إال في المس ،اوال �عزي أحدً  ،أا، فإن وقف ابتدوال �قف ألداء شهادة إال ماشیً 
 .ما ال �جوز �شفه إال الشيء المفتق، �عني خشیة أن یزداد، أو �كشف ًئاالذي �عتكف فیه، وال �خیط شی

یما فتلفوا ا فسد اعتكافه، واخ�ان أو نهارً  ا لیالً اعتكافه عامدً  زوجته في أوأجمع العلماء على أن من وط :قال
م ینزل، لنزل أو ا فسد اعتكافه أأو نهارً  من ذلك لیالً  ًئامن فعل شی :قال مالكفنه من القبلة واللمس والمباشرة، دو 

 و�ال فال. ،وأظهر أقوال الشافعي أنه إن أنزل �طل
 .} ِشُروُهنَّ َوَأْنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجدِ َوَال ُتَبا {عن المباشرة، وجاء النهي 

ي ، فإن خرج �غیر علة، العلة التشییع، فإن خرج �عنللتشییع مع صفیة -صلى هللا علیه وسلم-خروجه  فرع 
اعة سإن خرج  :المعتكف من غیر علة �طل اعتكافه، وقال النعمان: من النعمان؟ أبو حنیفة نعم، وقال النعمان

أو أكثر من نصفه، أو أكثر من النصف، وأجاز  ایومً  :ه أبو یوسف �محمدااستأنف، وقال صاحب�غیر عذر 
، مالك إذا اشتد مرض أحد أبو�ه، �عني أجاز مالك أن �خرج المعتكف، و�بتدئ �عني �ستأنف انقطع اعتكافه

ال  فیه ال �طیق أو و�خرج لالغتسال من الحلم، �عني من االحتالم وللجمعة وللحر، �عني �غتسل عند الحاجة
ة ا للمكث �المسجد، وللجمعة سن، وأ�ًض االصالة وغیره ةصحل شرطم هذا الغسل لالحتالم یتحمل تر�ه، الحل

ل ن �غتسوللحر �ما سلف، زاد علیه الحر ولم �طق البقاء، وأراد أ ،مؤ�دة عند جماهیر أهل العلم، وقیل بوجو�ه
على  ا �عینهال �طیق االعتكاف، وممأألنه لو زاد علیه الحر �مكن  ؛هألن هذا مما ال یتم االعتكاف إال � ؛للتبرد

 االعتكاف أن یلطف هذه الحرارة �االغتسال.
 وفي الخروج لشراء الطعام خالف، ثم قال: فرع لو شرط �اعتكافه الخروج لعارض، أي عارض أن �طرأ �خرج،

 اخالفً  ،وهو شافعي على األظهر ،الملقن لو شرط في اعتكافه الخروج لعارض صح الشرط عندنا، هذا قول ابن
 ألن مالك ما �جیز الشرط في هذا. ؛لمالك

راط، اآلن �عض الناس �شترط أن �خرج للدوام، یداوم للوظیفة أو للدراسة أو لشيء �شترط، و�جیزون له االشت
 .عنى االعتكافشك أن هذا یذهب م ال �جزئ مثل ذلك، وال :وهذا عند الحنابلة معروف والشافعیة، لكن مالك

المستمعون الكرام، و�هذا نصل إلى  ختام   اإلخوةالشیخ، ونفع �ما قلتم، أیها معالي المقدم: أحسن هللا إلیكم 
وفقه -�الشكر الجز�ل لمعالي الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر  هاختامتقدم في نهذه الحلقة، 
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الدائمة لإلفتاء، شكر هللا  له ولكم مستمعینا الكرام، ونلقاكم في  عضو هیئة �بار العلماء، وعضو اللجنة -هللا =

 حلقة مقبلة، �إذن هللا تعالى، والسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.


