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 محمد بن عبد هللا ،وخاتمهم خیر خلق هللا  الة والسالم علىالحمد هلل، والص ،�سم هللا الرحمن الرحیم المقدم:
م، فالسالم ان الكر خوة المستمعوم، نرحب �كم أیها اإلوعلى آله وصحبه، ومن وااله أز�ى صالة وأتم تسلی علیه

 وفقه-علیكم ورحمة هللا و�ر�اته، أما �عد فحیا هللا معالي الشیخ الد�تور: عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر 
فأهًال وسهًال �كم  ،مة لإلفتاء، ضیفنا في هذا اللقاءاتوعضو اللجنة الدائ ،عضو هیئة �بار العلماء -هللا

 معالي الشیخ.
 خوة المستمعین.حیاكم هللا و�ارك فیكم، وفي اإل 

 ى أنتعالو بارك تسأل هللا ن ،ة، وهي األخیرة في هذا البرنامجخوتنا المستمعین الكرام في هذه الحلقإالمقدم: 
 صلى هللا– وفیه �ان النبي، -رضي هللا عنه-یتم لنا ولكم على خیر، ال یزال الكالم في حدیث أبي هر�رة 

 �عتكف �ل رمضان عشرة أ�ام، فلما �ان العام الذي قبض فیه اعتكف عشر�ن یوًما. -علیه وسلم
ا أم ،ینوعلى آله وأصحا�ه أجمع وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد، الحمد هلل رب العالمین،

ة صلة، صللهذه العبادة التي تقوي ال -علیه الصالة والسالم–ذ�رنا �الم أهل العلم في مداومته ومالزمته  �عد.
 العبد بر�ه، لما �ان العام الذي قبض فیه اعتكف عشر�ن یوًما.

ُقبض فیه، من أجل أنه علم  �قول ابن �طال أ�ًضا: �حتمل أن �كون إنما ضاعف اعتكافه في العام الذي
یلقوا عمر، للیسن ألمته االجتهاد في العمل، إذا بلغوا انقضاء ال ؛�انقضاء أجله، فأراد أن �ستكثر من عمل الخیر

 هللا على خیر أحوالهم، وما یدر�هم عن ذلك.
لغه ب المرئٍ  -جل وعال-ر هللا الستین أنه قد أزف رحیله، وقد أعذ�عني من تقدمت �ه السن، فجاوز الخمسین و 

 لیلقوا هللا على خیر أحوالهم. الستین، من بلغ الستین یلتفت..
 عارضه �القرآن في �ل رمضان مرة، فلما �ان العام الذي�وقال ابن حجر: وقیل السبب فیه أن جبر�ل �ان 

 عن أبيهنا  كف مرتین، و�ؤ�ده أن عند ابن ماجهُقبض فیه عارضه �ه مرتین، فكذلك اعتكف قدر ما �ان �عت
 �ه، و�ان �عرض علیه القرآن في �ل عاٍم مرة. �كر بن عیاش في آخر حدیث الباب متصالً 

 �ان �عرض على النبي (أي جبر�ل) القرآن فيسیأتي في طرف الحدیث في فضائل القرآن عن أبي هر�رة قال: 
ه ض القرآن، ومضاعفتفهناك صلة بین عر  ..سیأتيه مرتین في العام الذي ُقبض فیه و كل عام مرة، فعرض علی

 في السنة األخیرة، ومضاعفة االعتكاف في هذه السنة.
 وقال ابن حجر: وقیل السبب فیه أن جبر�ل �ان �عارضه �القرآن في �ل رمضان مرة، فلما �ان العام الذي

 هنا عن أبي أن عند ابن ماجه هتكف مرتین، و�ؤ�دُقبض فیه عارضه �ه مرتین، فكذلك اعتكف قدر ما �ان �ع
لذي او�ان �عرض علیه القرآن في �ل عام مرة، فلما �ان العام  :�كر بن عیاش في آخر حدیث الباب متصًال �ه

 .ُقبض فیه عرض علیه مرتین
�سبب ما وقع من  ؛وقال ابن العر�ي: �حتمل أن �كون سبب ذلك أنه لما ترك االعتكاف في العشر األخیر

ي هذه السنة التي ترك فیها االعتكاف مما رأى من أزواجه �قول ابن لما رأى األخبیة، ترك االعتكاف، ف ،أزواجه
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العر�ي: �حتمل أن �كون سبب ذلك أنه لما ترك االعتكاف في العشر األخیر �سبب ما وقع من أزواجه، واعتكف  =

 لیتحقق قضاء العشر في رمضان. ؛بدله عشرة من شوال، اعتكف في العام الذي یلیه عشر�ن
فًرا، ألنه �ان في العام الذي قبله مسا ؛ى من ذلك أنه إنما اعتكف في ذلك العام عشر�نأقو و وقال ابن حجر: 

–بيأن النو�دل لذلك ما أخرجه النسائي واللفظ له وأبو داوود وصححه ابن حبان وغیره من حدیث أبي بن �عب 
لمقبل افلما �ان العام �ان �عتكف العشر األواخر من رمضان، فسافر عاًما فلم �عتكف،   -وسلمصلى هللا علیه 
 .اعتكف عشر�ن

قال ابن حجر: و�حتمل تعدد هذه القصة بتعدد السبب، فیكون مرة �سبب ترك االعتكاف لعذر السفر، ومرة 
ا ، لكن هذقصة أنه أكثر من مرة اعتكف عشر�نتعدد ال ..مرةـ �سبب عرض القرآن مرتین، اآلن تعدد القصة ب

 في عام الذي ُقبض فیه.�عني آخر.. واحد،  بقد یتعدد السبب، والمسبَّ و  ،�عید
 المقدم: �أنه نص على أنه مرة واحدة.

 نه اعتكف عشر�ن �سبب السفر، اعتكف عشر�ن �سبب معارضة القرآنإنعم مرة واحدة اعتكف عشر�ن، ما �قال 
 .ألنه یر�د أن �قضي االعتكاف الذي تر�ه �سبب وجود األخبیة وما أشبه ذلك ؛مرتین، اعتكف عشر�ن

 غر�ٌب منه أن �قول: �حتمل تعدد هذه القصة، �عني أنه اعتكف عشر�ن أكثر من مرة، وما اعتكف عشر�ن إال
�ن، في العام الذي ُقبض فیه، لكن قد تتعدد األسباب، والمسبب واحد أن �كون لجمیع هذه األمور اعتكف عشر 

 رتین.فیكون مرة �سبب ترك االعتكاف لعذر السبب، ومرة �سبب عرض القرآن م
قى لل عبٍد أل المعتكف، �مثثَ �ان �قال مَ عن عطاء الخرساني أنه قال:  ا�نوّ رُ  :للطیفة ذ�رها ابن المنذر قا هفی

ام جه اإلمهذا الحدیث خرَّ  ال أبرح حتى ترحمني نفسه بین یدي ر�ه، ثم قال: رب ال أبرح حتى تغفر لي، رب
كاف العشر األوسط من رمضان، وهو الموضع البخاري في موضعین، األول في �تاب االعتكاف، االعت

 المشروح.
ي : حدثنا عبد هللا بن أبي شیبة قال: حدثنا أبو �كٍر عن أبي حصین عن أبي صالح عن أب-رحمه هللا-قال 

ن �عتكف في �ل رمضان عشرة أ�ام، فلما �ا -صلى هللا علیه وسلم–�ان النبي قال:  -رضي هللا عنه-هر�رة 
 وسبق ذ�ر المناسبة والشرح. ،اعتكف عشر�ن یوًما العام الذي ُقبض فیه

 ،-صلى هللا علیه وسلم– النبي �ان جبر�ل �عرض القرآن علىفي �تاب فضائل القرآن: �اب  :الموضع الثاني
ه صلى هللا علی–النبي  إليَّ  أسرّ  :-رضي هللا عنها-عن فاطمة  -رضي هللا عنها-وقال لمسروٌق عن عائشة 

 .راه إال حضر أجليالعام مرتین، وال أُ  �القرآن �ل سنة، وأنه عارضني رضنياأن جبر�ل �ان �ع -وسلم
رضي -: حدثنا خالد بن یز�د قال: حدثنا أبو �كر عن أبي حصین عن ذ�وان عن أبي هر�رة -رحمه هللا-قال 

العام  لقرآن �ل عاٍم مرة، فعرض علیه مرتین فيا -صلى هللا علیه وسلم–�ان �عرض على النبي قال:  -هللا عنه
 .الذي ُقبض فیه، و�ان �عتكف في �ل عام عشًرا، فاعتكف عشر�ن في العام الذي ُقبض فیه

�عرض �كسر الراء من  -صلى هللا علیه وسلم–�ان جبر�ل �عرض القرآن على النبي قوله: بن حجر: قال ا
و�ان �عتكف في �ل ثم قال: قوله:  .المراد �ستعرضه ما أقرأه إ�اه، و ، وفتح العین، وسكون الراء أي �قرأالعرض
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مناسب هو ظاهره أنه اعتكف عشر�ن یوًما من رمضان، و  ،اعتكف عشر�ن في العام الذي ُقبض فیهعاٍم عشًرا، ف
ما تقدم، هل هو ثم ذ�ر األسباب التي ذ�رناها فی حیث ضاعف عرض القرآن قي تلك السنة، ،لفعل جبر�ل

 سفر؟ أو �سبب العرض؟ أو �سبب تر�ه لالعتكاف من أجل األخبیة.�سبب ال
ل: �قو  -رحمه هللا-زاد المعاد  ،في نها�ة الكالم عن االعتكاف، �حسن بنا أن نذ�ر ما قاله ابن القیم في الهدي

كالم نفیس البن القیم - الح القلبفي االعتكاف �قول: لما �ان ص -صلى هللا علیه وسلم–فصل في هد�ه 
 .-حدیث نفسهله هللا �حسن أن نذ�ر �ه السامع، و�ن �ان لجمیع الباب ال لرحم
ه على على جمعیت: لما �ان صالح القلب، واستقامته على طر�ق سیره إلى هللا تعالى، متوقًفا -رحمه هللا-قال 

ن عالى، و�اهللا ت ال علىن شعث القلب ال یلمه إال اإلقبفإشعثه في إقباله �الكلیة على هللا تعالى، هللا تعالى، ولمِّ 
 فضول الطعام والشراب، وفضول مخالطة األنام، وفضول الكالم، وفضول المنام مما یز�ده شعًثا.

وترك  هذه منافذ إلى القلب، و�لها مؤثرة على القلب، مشوشة على القلب، لكن إذا تر�ها، وقطع هذه العالئق،
 ام والشراب، وفضول مخالطة األنام، وفضول الكالم،هذه الفضول اجتمع علیه قلبه، قال: و�ان فضول الطع

�وقفه وقه، و وفضول المنام مما یز�ده شعًثا، و�شتته في �ل واٍد، و�قطعه عن سیره إلى هللا تعالى أو �ضعفه أو �ع
العز�ز الرحیم �عباده أن شرع لهما من الصوم ما یذهب فضول الطعام والشراب، و�ستفرغ من  ةاقتضت رحم
نیاه دلعبد في االشهوات المعوقة له عن سیره إلى هللا تعالى، وشرعه �قدر المصلحة �حیث ینتفع  القلب أخالط

وف جلة، وشرع لهم االعتكاف الذي مقصوده وروحه عكال �ضره، وال �قطعه عن مصالحه العاجلة واآلوأخراه، و 
نه ه سبحالخلق، واالشتغال �ه وحدالقلب على هللا تعالى، وجمعیته علیه والخلوة �ه، واالنقطاع عن االشتغال �ا

 ، و�صیراطراته، فیستولي علیه بدلهقبال علیه في محل هموم القلب وخوتعالى، �حیث �صیر ذ�ره وحبه واإل
  عنفیصیر أنسه �اهلل بدًال  ،الهم �له �ه، والخطرات �لها بذ�ره، والتفكر في تحصیل مراضیه، وما �قرب منه

د هذا مقصو �فرح �ه سواه، ف القبور حین ال أنیس له، وال ما�ه یوم الوحشة في عده بذلك ألنسه أنسه �الخلق، فیُ 
 االعتكاف األعظم.

 ولما �ان هذا المقصود إنما یتم مع الصوم، ُشرع االعتكاف في أفضل أ�ام الصوم، وهو العشر األخیر من
ال إت عائشة: (ال اعتكاف قط، بل قال اأنه اعتكف مفطرً  -صلى هللا علیه وسلم–رمضان، ولم ینقل عن النبي 

 إال -لمصلى هللا علیه وس–�صوم) ولم یذ�ر هللا سبحانه وتعالى االعتكاف إال مع الصوم، وال فعله رسول هللا 
 مع الصوم.

یرجح أن الصوم شرٌط في  -رحمه هللا تعالى-تقدم الخالف في اشتراط الصوم لالعتكاف، لكن المؤلف 
القیم في الدلیل الذي علیه جمهور السلف: أن الصوم شرط في االعتكاف، االعتكاف، فالقول الراجح عند ابن 

رع لألمة حبس اللسان عن �ل ما وهو الذي �ان یرجحه شیخ اإلسالم أبو العباس ابن تیمیة، وأما الكالم فإنه شُ 
عاقبًة، وهو  من قیام اللیل ما هو من أفضل السهر، وأحمده مال ینفع في اآلخرة، وأما فضول المنام فإنه شرع له

ر�اضة أر�اب الر�اضیات والسلوك  ، وال �عوق عن مصلحة العبد، ومدارالسهر المتوسط الذي ینفع القلب والبدن
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غالین، وال العلى هذه األر�ان األر�عة، وأسعدهم بها من سلك فیها المنهاج النبوي المحمدي، ولم ینحرف انحراف  =

 قصر تقصیر المفرطین.
ه صلى هللا علی–�ان  ،في صیامه وقیامه، فنذ�ر هد�ه في اعتكافه - علیه وسلمصلى هللا–وقد ذ�رنا هد�ه 

 ، وتر�ه مرة فقضاه في شوال، واعتكف مرة في-عز وجل-�عتكف األواخر من رمضان، حتى توفاه هللا  -وسلم
على  فداوم العشر األول، ثم األوسط، ثم العشر األخیر یلتمس لیلة القدر، ثم تبین له أنها �العشر األخیر،

 .-عز وجل-اعتكافه حتى لحق بر�ه 
 نا خیرجز�كم ع�تبارك وتعالى أن وقرأتم، نسأل هللا المقدم: أحسن هللا إلیكم معالي الشیخ، ونفع �ما قلتم 

لقاءات ذه ال�ان ضیفنا في ه .على ما تفضلتم �ه طیلة حلقات هذا البرنامج خالل هذا الشهر الكر�م الجزاء
بار یئة �عضو ه -وفقه هللا-و معالي الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر مستمعینا الكرام ه

ختم و  ،عماللح األوتقبل منا ومنكم صا ،شكر هللا له وجزاه عنا خیًرا ،وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء ،العلماء
لى آله د وع على محمهذا وصلى هللا ،إنه جواد �ر�م ،لنا ولكم هذا الشهر الكر�م برضاه و�العتق من النار

 .والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،وصحبه أجمعین


