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 املقدمة
 هللا دهيه من ،أعمالنا سيئاتو  أنفسنا شرور من ابهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه حنمده هلل احلمد إن
 امد  حم أن وأشهد له، ريكش ال وحده هللا إال إله أال وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال

 .ورسوله عبده
 {مُّْسِلُمونَ  مَوأَنتُ  الَّ إِ  ُتنَّ ََتُو  الَ وَ  تُ َقاتِهِ  َحقَّ  اّللََّ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَ }
 (.102: عمران آل)
 َكِثريا    رَِجاال   ُهَماِمن ْ  َبثَّ وَ  َزْوَجَها َهاِمن ْ  َخَلقَ وَ  ِحَدة  َوا ْفس  ن َّ  مِ ن َخَلَقُكم الَِّذي رَبَُّكمُ  ات َُّقوا النَّاسُ  أَي َُّها يَ }

 .(1: النساء{ )رَِقيبا   ُكمْ َعَليْ  َكانَ   اّللََّ  ِإنَّ  امَ َواأَلْرحَ  ِبهِ  َتَساَءُلونَ  الَِّذي اّللََّ  َوات َُّقوا َوِنَساء  
 َوَمن ُذنُوَبُكمْ  مْ َلكُ  َويَ ْغِفرْ  اَلُكمْ ْعمَ أَ  َلُكمْ  حْ ُيْصلِ * َسِديدا   قَ ْوال   َوُقوُلوا اّللََّ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَ }

 (.71 ،70: باألحزا{ )َعِظيما   فَ ْوزا   فَازَ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلهُ  اّللََّ  يُِطعِ 
 ملتعلقةا واألحكام ،وفضله ،حده عن فيه تكلمت ،"إلعتكافا أحكامجامع " كتاب  فهذا :بعد أما
: البقرة{ )ءَ َشا ِبَا ِإالَّ  ِمهِ ِعلْ  ِمنْ  ْيء  ِبشَ  ُيُِيُطونَ  َواَل } وحده هللا فمن وصواب حق   من فيه كان  فما، به

 نفسي فمن وخطأ تقصري من فيه كان  وما( , 113: النساء{ )تَ ْعَلمُ  َتُكنْ  لَْ  َما َوَعلََّمكَ ( , }255
 .هللا وأستغفر والشَّيطان،

 يقهوتوف ه،إعانتو  وتيسريه، فضله، على احلسن، والثَّناء واملنَّة، والشكر احلمد فلله
 .وآخر ا أوال هلل واحلمد

 وعال فيه عيبَ  ال من جلَّ ...  اخللال فسدَّ  عيب ا جتد إن
 موازيين من علهجت وأن سبيلك، يف اجلهاد من الكتاب هذا يف عملي جتعل أن اللهم فأسألك

 هوجو  وتسود ئتالفواال السنة أهل وجوه تبيض يوم وجهي به وبيض عليك، العرض يوم وصحائفي
 .واالختالف الفرقة أهل

 .وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وسلم هللا وصلى
 جبل أيب نصر بن حممد: كتبه
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 )ابب تعريف اإلعتكاف(
 زمهال إذا. وضرب د،قع: ابيب من ،وعكفا عكوفا الشيء على عكف من االفتعال،: لغة االعتكاف

 .حبسته: الشيء وعكفت عليه، وواظب
 الفتح{ حمله يبلغ أن معكوفا واهلدي احلرام املسجد عن وصدوكم كفروا  الذين هم: }تعاىل قوله ومنه

 .1منعته: حاجته عن وعكفته. 25 /
 .العادية التصرفات عن النفس حبس: واالعتكاف

 افتعال واالعتكاف ،2"وحبس مقابلة على يدل صحيح أصل والفاء والكاف العني: "فارس ابن قال
 فمصدره والزم العكف، فمصدره متعد وهو وعكوفا ، كفا  ع ويعكف يعكف الشيء على عكف من

 .3العكوف
ُلغَ  َأنْ  َمْعُكوفا   َواهْلَْديَ : )تعاىل قوله ومنه واملنع، احلبس ِبعىن: لغة واملتعدي  آية الفتح، (حمَِلَّه يَ ب ْ

 .4قتادة قاله حمبوسا   أي ،25
 .منعته: أي حاجته، عن عكفته: ويقال

: تعاىل قوله منهو  شرا ، أو كان  ريا  خ عليه واملقام واإلقبال واملواظبة الشيء، مالزمة: ِبعىن لغة والالزم
 َما: )تعاىل قوله ومنه مقيمون، أي ، 187 آية رة،البق (اْلَمَساِجد يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ  تُ َباِشُروُهنَّ  َوال)

 هلَِكَ إِ  ِإىَل  َواْنظُرْ : )تعاىل وقال. الزمونم: أي ،52 ةآي األنبياء،( َعاِكُفونَ  هَلَا أَنْ ُتمْ  الَِّت  التََّماثِيلُ  َهِذهِ 
 .مقيما  : أي ،97 آية طه، (َعاِكفا   َعَلْيهِ  ظَْلتَ  الَِّذي
 :ثورا   يصف العجاج قول: اإلقبال ِبعىن جميئها ومن
 .5الفنزجاء يلعبون النبيط عكف حجا إذا به يعكفن فهن

                                                 
 (.عكف: )مادة املنري املصباح 1
 (.عكف) مادة ،4/108 اللغة مقاييس معجم 2

 (.عكف) مادة ،9/255 العرب لسان  3

 .11/357 جرير ابن تفسري 4

 (.عكف) مادة ،9/255 العرب ولسان ،18ص العجاج ديوان 5
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 .العجم من قوم: والنبيط .عليه يقبلن: أي
 .1راقصني ويستديرون صاحبه بيد منهم واحد كل  أيخذ للعجم لعبة: فزجوالن

 :الشاعر وقال
 .2صريع بينهن البواكي عكوف عكفا   حويل الليل بنات وظل

 .استداروا: الشيء حول وعكفوا
 .3وضمها الفعل عني كسر  مضارعه يف يصح أي وطلب ضرب ابب من وهو
 .4الشر على وانعكف اخلري، على عكف: وقيل

 املعاجلة من راب  ض تفيد االعتكاف يف والتاء: "(2/707) العمدة شرحيف  اإلسالم شيخ الوق
 ".واقتطع وقطع واعتمل عمل: يقال كما  كلفة،  فيه ألن واملزاولة،

 .ا.ه  "خلوة يسمى نأ ُيل ال املشروع االعتكاف وهذا: "(1/255) اإلفصاحيف  هبرية ابن قالو 
 :بعضهم قول إىل نظر وكأنه

 .5رقيب علي قلي ولكن خلوت تقل فال يوما   الدهر لوتخ إذا
 .ا.ه  "أوىل الكراهة ولعل: "(3/147) الفروعيف  مفلح ابن قال

صلى هللا عليه  هللا رسول كان): قالت رضي هللا عنها عائشة حلديث ؛ جوارا   االعتكاف ويسمى
 .6(حائض وأان فأرجله املسجد يف جماور وهو رأسه إيل يصغيوسلم 

 أجاور كنت  إين): قالصلى هللا عليه وسلم  النيب أن ،رضي هللا عنه اخلدري سعيد أيب ديثح ويف
 .7(األواخر العشر أجاور أن يل بدا مث العشر، هذه
 .1(بصوم إال جوار ال): قاال رضي هللا عنهما عمر وابن عباس ابن وعن

                                                 
 .3/264 األوطار نيل  1

 (.عكف) مادة ،9/255 العرب لسان. للطرماح البيت 2
 املنري واملصباح ،9/255 العرب ولسان ،4/108 اللغة مقاييس ومعجم ،4/1406 الصحاح: انظر 3
 .157ص واملطلع ،(عكف) مادة ،2/424

 .1/449 احملتاج مغين 4

 .2/228 النهى أويل ومطالب ،2/348 القناع كشاف  5
 (.2028) البخاري أخرجه 6

 (.1167) ومسلم ،(2018) البخاري أخرجه 7
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 :الشرعية حقيقته بيان :الثانية املسألة
 .تعاىل هللا لطاعة مسجد لزوم: الشرع يف أنه على الفقهاء قول يتفق
 كالنية،  ألركان؛وا الشروط بعض حذف أو إثبات، يف التعريف يف تفاوت مثة بينهم كان  وإن

 .إخل...اجلماع عن والكف والصوم، واإلسالم،
 .2االعتكاف ونية الصوم مع املسجد يف اللبث هو: احلنفية تعاريف من فمثال  
 وليلة يوما   ومقدماته اجلماع عن كافا    بصوم مباحا   مسجدا   مميز مسلم وملز  هو: املالكية تعاريف ومن

 .3بنية للعبادة فأكثر
 .4بنية خمصوص شخص من املسجد يف اللبث: الشافعية تعاريف ومن
 وجب مما طاهر مميزا   ولو عاقل، خمصوصة صفة على هللا لطاعة املسجد لزوم: احلنابلة تعاريف ومن

 .5غسال  
 اعةس وجل عز هللا إىل قربالت بنية املسجد يف اإلقامة: "أبنه( 5/179يف احمللى ) محز  ابن وعرفه

 ".هنارا   أو ليال   فوقها فما
 وهو نذكرها، صفة   على املسجد يف اإلقامة: الشرع يف وهو(: 62 /3) املغينيف  قدامة ابن وقال
 . وطاعة قربة  

 .خمصوص وجه   لىع املسجد لزوم: عالشر  ويف(: 292 /1) األحكام إحكاميف  دقيق ابن وقال
 والعبادة سبحانه امسه بذكر البقاع وأخص: (708-2/707) العمدة شرحيف  اإلسالم شيخ قالو 
  تعاىل هللا ةادلعب: قيل لوو  هللا، لطاعة املسجد لزوم االعتكاف كان  فلذلك لذلك؛ املبنية بيوته له

 يف هو اِب يكون وهذا األمر، موافقة ةالطاع فإن - تعاىل هللا طاعة من بدال   أي - أحسن كان
 اكله  احاتكاملب  ابلنية، عبادة يصري وإمنا عبادة، غري األصل يف هو وِبا كالصالة،  عبادة األصل
 ".وتعاىل سبحانه لإلله التذلل فإهنا العبادة خبالف

                                                                                                                           
: 4/322 الفتح يف احلافظ عنه قال( واألثر 4/318) الكربى يف والبيهقي ،(4/353) الرزاق عبد أخرجه 1
 ".حيحص إبسناد الرزاق عبد أخرجه"
 .2/390 القدير فتح مع اهلداية 2
 .1/541 حاشيته مع الكبري الشرح 3

 .1/449 احملتاج مغين 4

 .2/347 شرحه مع اإلقناع 5
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 ونشركامل نكا  كما  يعظمه،و  ُيبه من إال ويواظب يلزم ال املرء كان  وملا: "رمحه هللا أيضا وقال
 أن اناإلمي ألهل هللا شرع شهواهتم على الشهوات أهل ويعكف وَتاثيلهم، أصنامهم على يعكفون
 .وتعاىل سبحانه رهبم على يعكفوا
 لزوم فاالعتكا كان  كفلذل لذلك، املبنية بيوته له والعبادة سبحانه امسه بذكر البقاع وأخص
 ."هللا لطاعة املسجد

 من افتعال  (: تكافاالع) قوله (:14)ص اإِلنصاف بتحشية عافاإِلسيف  الرَّْمضانفوريوقال 
 منهو  شرًّا، أو كان  خري ا الشَّيء على اللزوم وهو العكوف،: فمصدره طََلب، من الزم   وهو َعَكف،

 .138 يةآ عراف،األ{ مْ هلَُ  َأْصَنام   َعَلى يَ ْعُكُفونَ  قَ ْوم   َعَلى فَأَتَ ْوا: }تعاىل قوله
{ اَمْعُكوف   يَ اهْلَدْ وَ : }تعاىل لهقو  ومنه واملنع، احلَْبس ِبعىن العكف،: ومصدرُه َضرب، من: وُمَتعد   
 من عالنو  هذا مسِ ي ،ومنعه النفس حْبس   ألنَّه. املسجد يف االعتكاف: ومنه ،25 آية الفتح،

 .شرائطه مع املسجد يف إقامة ألنَّه العبادة؛
 ا.ه  صوصةخم صفة  ب بنيَّة ، ،خمصوص   شخص   من ادةِ للعب املسجد يف واإِلقامة اللُّْبثُ : الشَّرع ويف

 للعبادة التفرغ هو لكذ من واملقصود(: 438 /15) اهفتاو  جمموعالعالمة ابن ابز كما يف  وقال
 عقط هو: العتكافا تعريف يف بعضهم وقال، الشرعية اخللوة هي وهذه لذلك، ابهلل واخللوة
 عن الشاغلة لعالئقا قطع ذلك من واملقصود ، قاخلال خبدمة لالتصال اخلالئق كل  عن العالئق

 .وعبادته هللا طاعة
 النفس وحبس الشيء وملز : لغة االعتكاف (:1/462وقال العالمة األلباين يف التعليق الرغيب )

 لنذراب وجيب سنة، ووه خمصوص، وجه على للعبادة املسجد لزوم. وشرعا   شرا ، أو خريا   عليه
 األمة ءعلما حىت فعلهاي من نرى وال اإلسالمية، البالد غالب يف كتتر  قد السنة وهذه. إمجاعا  

 به ءجا ِبا لالعم إىل سلمنيامل إرشاد هللا نسأل فيها، ويرغب عليها ُيث من نرى وال فيهم، والقدوة
 .انتهى - وسلم عليه هللا صلى - الرسول

 مسجدا   اإلنسان زومل وه االعتكاف(: 155 /20)اه فتاو  جمموعكما يف   عثيمنيال العالمة وقال
 ه ا. لذلك يتفرغو  هللا؛ بطاعة ويشتغل الناس؛ عن به لينفرد وتعاىل؛ سبحانه هللا لطاعة

: تعاىل قوله ومن الشيء، لزوم: فهو اللغة يف االعتكاف أما (:3/289وقال يف شرح بلوغ املرام )
 هذه ما} عندها، يبقونو  مالزمتها يدميون: يعين[. 138: األعراف{ ]هلَّم أصنام على يعكفون}
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: طه}] عاكف ا عليه ظلت الَّذي إهلك إىل وانظر[.{ 52: األنبياء{ ]عاكفون هلا أنتم الَّت التَّماثيل
 .اثبت ا مالزم ا: أي[. 97
 أن منه الغرض إذن وجل، عز هللا لطاعة للتخلي املسجد بلزوم هلل التعبد لزوم: فهو الشرع يف أما

 عبارة فهو وجل، عز هللا لطاعة املسجد هذا يف ويتخلى وزهرهتا، ولذاهتا الدنيا عن اإلنسان ينقطع
 ا.ه  1عليها فيه نفسه اإلنسان يروض أن: ِبعىن نفسية ريضة عن

                                                 
 يف دخل أي افتعل العكوف،، من افتعال «االعتكاف»: قوله(: 6/499وقال رمحه هللا يف الشرح املمتع ) 1

: لقومه   والسالم الصالة عليه   إبراهيم قول ومنه عليه، ودوام لزمه: أي الشيء، على عكف من مأخوذ العكوف
 َأْصَنام   َعَلى يَ ْعُكُفونَ : }تعاىل هللا وقول مالزمون، هلا: أي[ 52: األنبياء{ ]َعاِكُفونَ  هَلَا َأنْ ُتمْ  اَلِت  التََّماثِيلُ  َهِذهِ  َما}

 .عليها ويداومون يالزموهنا،: أي[ 138: األعراف{ ]هَلُمْ 
 .«تعاىل هللا لطاعة مسجد لزوم»: بقوله املؤلف عرفه الشرع ويف

 من سعوأو  أعم نتكو  غالبا   غويةالل التعريفات أن: أي اللغوية، التعريفات من أخص الشرعية التعريفات أن واعلم
 .الشرعية التعريفات

 .كذلك  ليست الشرع ويف النماء اللغة يف مثال   فالزكاة
 اإلقرار،و  التصديق ةاللغ يف اإلميان فإن اإلميان، وهو واحدا   شيئا   إال أخص، الشرع ويف الدعاء، اللغة يف والصالة

 أوسع شرعا   ولهمدل اإلميان علونجي فإهنم واجلماعة، السنة أهل مذهب وهذا واعتقاد، وعمل، قول، الشرع يف ولكنه
 .لغة مدلوله من

 فأفتنت اسالن إىل أخرج ال: لوقا بيته، يف اعتكف فلو الدار، لزوم به خرج «هللا لطاعة مسجد لزوم هو»: قوله
 .تكافا  اع يسمى وال زلة،ع هذا يسمى بل شرعيا ، اعتكافا   ليس فهذا معتكفا   بيت يف أبقى ولكن ابلدنيا،

 ال؟ أم أفضل الناس عن العزلة وهل
 :تفصيل هذا يف اجلواب،

 ناالفتتا يعسر  لكونه ابلناس هابختالط نفسه على خاف ومن أوىل، العزلة فرتك خري، ابلناس اجتماعه يف كان  فمن
 ال الذي ملؤمنا من خري أذاهم لىع ويصرب الناس، خيالط الذي واملؤمن خري، بيته يف فبقاؤه للناس، اإلفادة قليل

 .أذاهم على يصرب وال الناس، خيالط
 ال مهالزو  فإن ،فيها قونويب نوهنايسك العلم لطلبة ربط هناك كان  لو الرابط، ولزوم املدرسة، لزوم أيضا   به وخرج
 .شرعا   اعتكافا   يعترب

 .اعتكافا   ربيعت ال املصلى هذا لزوم فإن ِبسجد وليس مصلى، وهلا عمارة يف قوما   أن فلو املصلى، لزوم به وخرج
 حمل جعلف[ 187: البقرة{ ]اِجدِ اْلَمسَ  يف  َعاِكُفونَ  َوَأنْ ُتمْ  تُ َباِشُروُهنَّ  َوالَ : }تعاىل قوله ذلك، على والدليل

 .املسجد االعتكاف
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َرا َأنْ  َوِإمْسَاِعيلَ  ِإبْ َراِهيمَ  ِإىَل  َوَعِهْدانَ : )تعاىل قال كما  ،1القدمية الشرائع من واالعتكاف  بَ ْيِتَ  َطهِ 
 .125 آية: البقرة (َواْلَعاِكِفنيَ  ِللطَّائِِفنيَ 

َها َدَخلَ  ُكلََّما: )تعاىل قالو  ،17 آية: مرمي (ِحَجااب   ُدوهِنِمْ  ِمنْ  فَاَّتَََّذتْ : )تعاىل وقال  َكِريَّ َز  َعَلي ْ
 .37 آية: عمران آل (ِرْزقا   ِعْنَدَها َوَجدَ  اْلِمْحَرابَ 

 اأهن سبحانه هللا أخرب قد السالم عليها مرمي وألن: "(2/748) العمدة شرحيف  اإلسالم شيخ قال
 يا  شرق كاان  م أهلها من بذتانت وأهنا احملراب، يف األقصى املسجد يف مقيمة وكانت له، حمررة جعلت

 .ا.ه  "فيه واحتجاب املسجد يف اعتكاف وهذا حجااب ، دوهنم من فاَّتذت
صلى هللا  النيب فقال اهلية،اجل يف ليلة يعتكف أن عمر نذر يف ،رضي هللا عنه عمر ابن وحلديث

 .2(بنذرك أوف): عليه وسلم
 

 (االعتكاف من كمة)ابب احل
 من النفس وإبعاد الزلفى، طلبل تعاىل هللا عبادة إىل ابلكلية نفسه املعتكف تسليم فيه االعتكاف

 إما ةالصال يف أوقاته املعتكف استغراق وفيه القرىب، من العبد يطلبه عما مانعة هي الت الدنيا شغل
 وتشبيه اجلماعات، يف الصالة انتظار االعتكاف شرعية من األصلي املقصد ألن حكما، أو حقيقة

                                                                                                                           

 أيتيه أن أجل من وال الناس، عن اللالنعز  ال هللا، لطاعة لزمه أنه: أي للتعليل، هنا الالم «هللا لطاعة»: وقوله
 .وجل عز   هللا لطاعة للتفرغ بل عنده، يتحدثون ورفقاؤه أصحابه

 ،منها ائدةف ال أبحاديث دثونويتح م،أصحاهب إليهم أييت مث املساجد، يف يعتكفون الذين أولئك أن نعرف وهبذا
 زجيو  أنه حيحص  ، وجل عز     هللا لطاعة املسجد يف َتكث أن االعتكاف روح ألن االعتكاف؛ بروح أيتوا ل فهؤالء

 .ذلك يفعل وسل م يهعل هللا صل ى الرسول كان  كما  بكثري ليس ألجل أهله بعض عنده يتحدث أن لإلنسان
 العلم؟ طلب يف املعتكف يشتغل نأ االعتكاف روح ينايف وهل

 وقراءة ،والذكر كالصالة،  ،اخلاصة للطاعات يكون االعتكاف لكن هللا، طاعة من العلم طلب أن شك ال: اجلواب
 على ريؤث ال هذا ألن يلة؛ل أو يوم يف درسني أو درسا   املعتكف َُيضر أن أبس وال ذلك، أشبه وما القرآن،

 العبادة عن تشغله الت ةالكثري  اجللسات وُيضر دروسه، يطالع وصار دامت، إن العلم جمالس لكن االعتكاف،
 .االعتكاف ينايف هذا إن أقول وال نقصا ، اعتكافه يف أن شك ال فهذا اخلاصة،

 .1/171 كثري  ابن تفسري: وانظر ،5/427 امللقن البن األحكام عمدة بفوائد اإلعالم 1

 كتاب فقه اإلعتكاف.وانظر   (.1656) ومسلم ،(2032) البخاري أخرجه 2
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 والنهار الليل ويسبحون يؤمرون، ما ويفعلون أمرهم ما هللا يعصون ال الذين ابملالئكة نفسه املعتكف
 .1يفرتون ال

 مجعيته على متوقفا   تعاىل، هللا ىلإ سريه طريق على واستقامته القلب صالح كان  ملا"قال ابن القيم: 
 هللا على اإلقبال إال يلمه ال بالقل شعث فإن تعاىل، هللا على ابلكلية إبقباله شعثه ول هللا، على

 مما املنام، وفضول الكالم، وفضول األانم، خمالطة وفضول والشراب، الطعام فضول وكان تعاىل،
: ويوقفه يعوقه أو يضعفه، أو تعاىل، هللا إىل ريهس عن ويقطعه واد، كل  يف ويشتته شعثا ، يزيده

 والشراب، الطعام فضول يذهب ما الصوم من هلم شرع أن بعباده الرحيم العزيز رمحة اقتضت
 املصلحة، بقدر وشرعه تعاىل، هللا إىل سريه عن له املعوقة الشهوات أخالط القلب من ويستفرغ

 هلم وشرع واآلجلة، العاجلة مصاحله عن يقطعه وال ضرهي وال وأخراه، دنياه يف العبد به ينتفع حبيث
 به، واخللوة عليه، ومجعيته تعاىل، هللا على القلب عكوف وروحه مقصوده الذي االعتكاف
 واإلقبال وحبه، ذكره يصري حبيث سبحانه، وحدث به واالشتغال ابخللق االشتغال عن واالنقطاع

 بذكره، كلها  واخلطرات به، كله  اهلم ويصري بدهلا، ليهع فيستويل وخطراته، القلب مهوم حمل يف عليه
 ألنه بذلك فيعده ابخللق، أنسه من بدال   ابهلل أنسه فيصري منه، يقرب وما مراضيه حتصيل يف والتفكر

 االعتكاف مقصود فهذا سواه، به يفرح ما وال له، أنيس ال حني القبور يف الوحشة يوم به
 .2"األعظم

 وتسليم الدنيا أمور عن القلب تفريغ االعتكاف ويف (:3/115وط )وقال السرخسي يف املبس
 مثلك  املعتكف مثل ءعطا قال تعاىل هللا بيت ومالزمة حصني حبصن والتحصن ابرئها إىل النفس

 يف جيلس واملعتكف حاجت تقضي حىت أبرح ال: ويقول اببه، على فيجلس عظيم إىل حاجة له رجل
 ا.ه  إخالص عن انك  إذا األعمال أشرف فهو يل يغفر حىت حأبر  ال: ويقول تعاىل، هللا بيت

 حديث يف كما  ،صلى هللا عليه وسلم بينها قد رمضان، من األواخر لعشراب َّتصيصه من واحلكمة
 مث رمضان، من األول الشعر اعتكف) صلى هللا عليه وسلم النيب أن رضي هللا عنه اخلدري سعيد أيب

 األول العشر أعتكف إين: فقال منه، فدنوا الناس فكلم هرأس أطلع مث األوسط العشر اعتكف

                                                 
 .20/  األنبياء سورة من واآلية. األمريية ط 387 الفالح مراقي على الطحطاوي ،212/  1 اهلندية الفتاوى 1

 السالم وسبل ،1/259 للدردير الصغري والشرح ،1/212 اهلندية الفتاوى: وانظر. 87-2/86 املعاد زاد 2
2/174.  
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 أحب فمن األواخر، العشر يف إهنا: فقيل أتيت مث األوسط، العشر اعتكفت مث الليلة هذه ألتمس
 .1...(معه الناس فاعتكف فليعتكف يعتكف أن منكم

 كل  راكاستد هاأمه من للع هامة أمور تحقيقبجدير  -املوافق ملا كان عليه السلف–إن اإلعتكاف 
 أيضا هو، و االنشغاالت ةكثر   جراء من تعاىل ابهلل عالقته يف للمرء ُيصل تقصري كل  وتعويض نقص،

 تؤهلهاو  النفس تزكي الت ةالتعبدي األبواب من املزيد وفتح ابهلل، اإلميانية الصلة زيدةفرصة ل
 من ثريك  عن التعليمو  لابلتحصي اشتغلوا الذين العلم لطلبة عظيمة فرصة، وهو الفنت ملواجهة
 عن وه ينصرف مث جناهتم فيه ام امرؤ الناس يعلِ م أن يرفضون العقالء أن سيما وال والعمل، التطبيق

 .ذلك
 لجيع الذي عتكافاال ليس وغريه سبق ما لتحقيق املطلوب االعتكاف أن إىل نشري أن ينبغيو 

 .كالمال فضولو  للتعارف توحلقا كلني،لآل وموائد للمتزاورين، وعناوين للنائمني، مهاجع املساجد
 سةمه كل  يف لصاحلا السلف حياة مشاهبة إىل املرء ينقل الذي ذلك هو املطلوب االعتكاف إن

 لضارعنيا أكف فيه رفعوت املتدبرين، اخلاشعني دموع فيه تسيل الذي االعتكاف إنه نعم. ولفتة
 نهإ طاعة؛ ريغ يف واحدة ظةحل األيم هذه ثواين من تضيع لئال جاهدا   صاحبه فيه ويسعى املتبتلني،

 عالية، مرتبة ىلإ ليصل ملرءا يستغله احملسنني ملشاهبة الذاتية الرتبية مفهوم ُيقق الذي االعتكاف
 املراتب إىل يصلو  وتفسريا ، ال  وأتم تالوة هللا كتاب  ويستعرض تعاىل، هللا ذكر من رطبا   لسانه فيكون
 نهإ خشية،و  تلذذا   لليلا قيام مكابدة وأيلف وخشوعا ، تبكريا   ةالصال على احملافظة يف العليا

 هزل، وكثرة الم،ك  فضول من واحلكمة السمت سوالب من كثري  من املرء ُيرر الذي االعتكاف
 يريب يالذ االعتكاف نهإ أصحابه؛ مهة عند املرء مهة تقصر أهنا مفاسدها أعظم من خلطة وزيدة
 ساروانك القلب، رقة فيوجب واملشروابت؛ املطعومات أصناف يف والتزهد التقلل على النفس

 .والكسل والدعة اهلوى قيود من والتحرر النفس،
 رقتأش العزمية، قمر وردفه ،البطالة ليل يف اهلمة جنم طلع إذا: (79 ص) الفوائديف  القيم ابن قال

 .رهبا بنور القلب أرض
 .اهلمة يف انتكاسة تسبب الت احملضة الكماالت طلب من عتكفامل يحذر)تنبيه( ل

 حىت شريفة خصلة إىل الرجل ينزع أن واخلطل(: 69)ص العالية اهلمة يف حسني اخلضر حممد قال 
 هذه يف هلا ليس الت ابلطائفة والتحق مجلة، عنها انصرف البعيدة غايتها بلوغ عن ابلعجز شعر إذا

                                                 
 (.1167) له اللفظو  ومسلم ،(2018) البخاري أخرجه 1
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 يف يذهب أن اجلماعة سعادة يف ونالتعا حق ويقتضيه احلكمة يوافق والذي نصيب، من اخلصلة
 يهتدي وال جهده ينفذ حيث إال النهاية دون يقف وال سعيها هلا يسعى مث البعيدة الغايت إىل مهته

 .سبيال   فعله ما على للمزيد
 

 )ابب حكم اإلعتكاف(  
 .واإلمجاع والسنة ابلكتابوليس بواجب  مسنون االعتكاف

 َوالرُّكَّعِ  نيَ َواْلَعاِكفِ  لطَّائِِفنيَ لِ  بَ ْيِتَ  َراَطه ِ  َأنْ  ِعيلَ َوِإمْسَا ِإبْ َراِهيمَ  ِإىَل  َوَعِهْدانَ : )تعاىل قوله :الكتابفي ف
 .125 آية: البقرة (السُُّجودِ 

 .187 آية :لبقرةا( َساِجداْلمَ  يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ  تُ َباِشُروُهنَّ  َوال: )تعاىل وقوله
 .بةقر  أنه ىعل دليل جلهأل املباح الوطء وترك ابلقرابت، تصةاملخ املساجد إىل االعتكاف فإضافة

 .يف ذلك األحاديث من كثري  البحث ثناي يف يأيتفس  السنة وأما
 :العلماء من واحد غري فنقلة اإلمجاع وأما
 فرضا   الناس على بجي ال سنة االعتكاف أن على وأمجعوا: "(53ص) اإلمجاعيف  املنذر ابن قال
 ".عليه فيجب نذرا   نفسه على رءامل يوجبه أن إال

 (.41ص) اإلمجاع مراتبيف  حزم ابن أيضا   اإلمجاع نقل وقد
:  اخلدري سعيد يبأ حديث أي احلديث، هذا يف(: 52 -23/51) التمهيديف  عبدالرب ابن قالو 

 أصح من وهو.. . رمضان من الوسط العشر يعتكف - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول كان
 - هللا رسول ألن نة؛مسنو  سنَّة رمضان يف االعتكاف أن على دليل الباب، هذا يف يُروى حديث

 سنَّة فهو عليه واظب وما ذلك، على ويواظب رمضان، يف يعتكف كان  - وسلم عليه هللا صلى
. يهف مأجور عليه حممود   هفاعل وأن بواجب، ليس االعتكاف أنَّ  على املسلمني علماء وأمجع ألمته،
 وهذا رض،ف هذا: قوهلم ىعل إمجاعهم إىل ترى أال فرض ا، بواجبة ليست كلها  السُّنن سبيل وهكذا

 ا.ه  فضيلة وهذه فريضة، وهذه إليه، مندوب وهذا واجب، هذا أي سنَّة،
 .ابإلمجاع ابلنذر الإ جيب وال ابإلمجاع سنة   فاالعتكاف (:6/475) اجملموعيف  النوويقال و 

 .بواجب سلي وأنه استحبابه، على املسلمون أمجع وقد :(67 /8) مسلم شرحوقال يف 
 .مسنون نهأ يف خالفا   العلماء بني نعلم وال (:3/62) املغينيف  قدامة ابنقال و 
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 القرب، من قربة   هوو  بواجب، ليس أنه على العلماء وأمجع (:2/333يف تفسريه ) القرطيبقال و 
 مهألز  إن ويلزمه أزواجه،و  وأصحابه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هبا عمل النوافل، من وانفلة  
 .نفسه

 .إمجاعا   بواجب   وليس (:4/271وقال احلافظ يف الفتح )
 بوجوب قال َمنْ  على أطَّلع ول (:18)ص االعتكاف حكم يف اإلنصافيف  اللكنويوقال 

  ا.ه هوجوب عدم على اإِلمجاعَ  مسلم صحيح شرح يف النووي ادَّعى قد بل ُمْطلق ا، االعتكاف
 اإلفصاح يف هبرية وابن ،(2/711) العمدة شرحيف  اإلسالم شيخنقل اإلمجاع أيضا و 
 .وغريهم ،(3/4يف شرحه ) والزركشي ،(1/255)

 هذا من حيث مشروعيته، أما حكمه من حيث اإلستحباب أو الوجوب.
 فاختل لكن لنذر،اب إال يلزم وال سنة، االعتكاف (:5/207فقد جاء يف املوسوعة الفقهية )

 .السنية هذه مرتبة يف الفقهاء
 .ذلك عدا افيم ومستحب رمضان، من األواخر العشر يف مؤكدة سنة إنه: احلنفية فقال
 .1بسنة وليس مؤكد مندوب أنه املالكية، عند املشهور ويف

                                                 
 املدونة مع رشد ابن مقدماتكما يف   رشد ابن أخذها االعتكاف كراهة:  ملك اإلمام عنويف روايه عن  1
 هللا صلى اعتكف وقد, اعتكف صحابي ا رأيت ما): مالك اإلمام قول من (1/312) اجملتهد وبداية ،(1/201)

 كالوصال,  سواء وليلة هناره لشدته أنه بنفسي أخذ حىت رأفك أزل فلم, أتباع ا الناس أشد وهم قبض حىت وسلم عليه
 (.وسلم عليه هللا صلى وصاله مع عنه املنهي

 ذهه سلف من أحداث وال سيب،امل ابن وال عثمان وال عمر وال بكر أاب أن بلغين ما: (10/304) االستذكاريف و 
 ".العتكافا لشدة - أعلم وهللا - وذلك الرمحن عبد بن بكر أاب إال اعتكف األمة
 إكمالكما يف   .عنها املنهي انيةالرهب من أنه االعتكاف، كراهية  من مالك اإلمام عن ظهر ما: املالكية بعض وعلل

 .(3/281) لأليب املعلم إكمال
 .طهشر  يويف ال أن خمافة كرهه  مالكا   أن: (1/312) اجملتهد بدايةيف  رشد ابن وعلل
 .(2/454) اجلليل مواهب. كما يف سنيته دون افاالعتك استحباب: املالكية بعض منه وأخذ

صلى هللا عليه  حياته يف معه اعتكفوا رضي هللا عنهم الصحابة فإن هللا، رمحه مالك اإلمام عن ذكر ما يسلم وال
 مث رمضان، من األول العشر اعتكف): صلى هللا عليه وسلم النيب أن رضي هللا عنه سعيد أبو روى ملا ،وسلم

 اعتكفت مث الليلة هذه ألتمس األول العشر اعتكفت إين: فقال منه، فدنوا الناس فكلم... ألوسطا العشر اعتكف
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 .غريه يف ومندوب رمضان يف سنة إنه: الرب عبد ابن وقال
 اقتداء دآك رمضان من خراألوا العشر ويف وقات،األ مجيع يف مؤكدة، سنة أنه إىل الشافعية وذهب
 .القدر لليلة وطلبا وسلم عليه هللا صلى هللا برسول
 .منه ألخريا العشر يف وآكده رمضان، يف وآكده وقت، كل  يف سنة إنه: احلنابلة وقال
 يوجب أن إال فرضا، ناسال على جيب ال سنة، االعتكاف أن على العلم أهل أمجع: املنذر ابن قال
 .عليه فيجب نذرا، االعتكاف نفسه على املرء
 اوطلب اىل،تع هللا إىل قرابت عليه ومداومته وسلم عليه هللا صلى النيب فعل سنة أنه على يدل ومما

 .وبعده معه أزواجه واعتكاف لثوابه،
 لهم،ك  االعتكاف لتزمواي ل وسلم عليه هللا صلى النيب أصحاب فألن واجب غري االعتكاف أن أما
 .فعله الصحابة من كثري  عن صح إنو 

 هللا صلى النيب لقول أراده، من إال ابالعتكاف أصحابه أيمر ل وسلم عليه هللا صلى النيب فإن وأيضا
 كان  ولو - رمضان شهر من أي - 1األواخر العشر فليعتكف معي، اعتكف كان  من: وسلم عليه

 .ابإلرادة علقه ملا واجبا
 ،1فليطعه هللا يطيع أن نذر من :وسلم عليه هللا صلى النيب للقو  ابلنذر، االعتكاف ويلزم

                                                                                                                           

 الناس فاعتكف فليعتكف يعتكف أن منكم أحب فمن األواخر العشر يف إهنا: يل فقيل أتيت مث األوسط العشر
 .بعده أزواجه اعتكف: وأيضا   .(...معه
 أنه الصحابة من واحد غري عن حكيناه فقد وإال خمصوصة، صفة أراد لعل: "(4/272احلافظ يف الفتح ) قال

 .ا.ه  "اعتكف
 فخبال عله،وف  عليه وسلمصلى هللا أبمره ثبت االعتكاف إذ نظر، فيه ابلوصال االعتكاف مالك اإلمام وإحلاق

 .السحر إىل إالعنه صلى هللا عليه وسلم  هنى فقد الوصال
 .االعتكاف خبالف البدن، يضعف الوصال فإن وأيضا  

 .مشروعيته أدلة من تقدم ملا مسلم، فغري. عنها املنهي ابلرهبانية له املالكية بعض إحلاق وأما
 ".نونمس أنه خالفا   العلماء نم أ؛د عن أعلم ال: "قال أنه أمحد اإلمام عن (97ص) همسائليف  داود أبو روى وقد

 يرتكه،و  الشيء ليفع كان  ه وسلمصلى هللا علي هللا لورسو  االعتكاف؟ تركوا كيف  الناس من عجبا  : "الزهري وقال
 ".قبض حىت االعتكاف ترك وما
 صحابناأ من جهل   فإنَّه مباح؛: يهف يقال وال ببدعة، وليس ُسنَّة وهو: "(4/3) األحوذي عارضة يف العريب ابن قال

 ".جائز االعتكاف: كتبهم  يف يقولون الذين

 ( .السلفية ط 271/  4 الباري فتح) البخاري أخرجه 1
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: هللا رسول ي): قال أنه( 1656(، ومسلم )2032عند البخاري ) عنه هللا رضي عمر عنثبت و 
 .2(بنذرك أوف: وسلم عليه هللا صلى النيب فقال احلرام، املسجد يف ليلة أعتكف أن نذرت إين
 .3املسنون احلنفية وزاد اجلمهور، عند ومندوب واجب، إىل االعتكاف ينقسمو 
 دعن سنونامل االعتكاف يف وابلشروع معلقا، أو منجزا اجلمهور عند ابلنذر إال االعتكاف جيب الو 

 لقلب؟ا يف النية كفيي أم ابلنذر التلفظ يشرتط وهل احلنفية، عند الظاهر ومقابل املالكية،
 .4القلب نية يكفي وال ابلنية، التلفظ بوجوب اجلميع صرح

 العشر يف كفاية  سنة أي"  مؤكدة سنة"  عليه أطلقوا ما وهو لالعتكاف، اثلثا قسما احلنفية زادو 
 ابملواظبة أيمثوا فلم الباقني، عن الطلب سقط املسلمني بعض هبا قام فإذا رمضان، شهر من األخري

 ا.ه  .5الواجب ترك إمث دون إمثا املؤكدة السنة برتك ألمثوا عني سنة كان  ولو عذر، بال الرتك على
 

 الكتاب، هذا على لد قد (مسنون): وقوله(: 6/503وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 .واإلمجاع والسنة،

َرا َأنْ : }السالم عليه إلبراهيم تعاىل هللا فقول: الكتاب أما  َوالرُّكَّعِ  ِكِفنيَ َواْلَعا  نيَ ائِفِ لِلطَّ  ْيِت ب َ  َطهِ 
 السابقة، األمم يف حىت مشروع االعتكاف أن نعرف اآلية هذه ومن[ 125: البقرة{ ]السُُّجودِ 

 [.187: رةالبق] {َساِجدِ اْلمَ  يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ  تُ َباِشُروُهنَّ  َوالَ : }تعاىل وقال
 واعتكف اعتكف،): وسل م عليه هللا صل ى الرسول أن مستفيضة مشهورة فواضحة: السنة وأما

 .6(بعده من أزواجه اعتكف) و (معه أصحابه

                                                                                                                           
 ( .السلفية ط 581/  11 الباري فتح) مرفوعا عنها هللا رضي عائشة حديث من البخاري أخرجه 1
 2 القناع وكشاف ،355/  2 املنهج شرح على واجلمل ،389/  2 والروضة الريض، ط 1840/  3 املغين 2
 البخاري أخرجه. . . ". ركبنذ أوف"  وحديث. 541/  1 والدسوقي ،211/  1 اهلندية والفتاوى ،348 /
 ( .السلفية ط 274/  4 الباري فتح)

 .احلليب ط 442/  2 عابدين ابن 3

 والفروع ،541/  1 الكبري والشرح ،395/  2 والروضة ،360/  2 القناع وكشاف ،441/  2 عابدين ابن 4
 .455/  1 احملتاج ومغين ،222/  2 والزرقاين ،162/  3
 .احلليب ط 424/  2 عابدين ابن حاشية 5

  .عنها هللا رضي عائشة نع( 1172) ومسلم ،(2026) البخاري أخرجه 6
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 .العلم أهل من واحد غري نقله فقد اإلمجاع وأما
 أن   مجادى شهر يف نوحن   اآلن أردت لو حىت وغريه، املؤلف قال هكذا وقت، كل  يف مسنون وهو

  أهم، وه عما شغل فإن هم،أ هو عما يشغل ل ما مسنوان ، ذلك يكون وغدا ، الليلة أو غدا   تعتكف
 .ابملراعاة أوىل أهم هو ما كان

 وسل م، عليه هللا صل ى الرسول فعل من تتلقى الشرعية األحكام نقول ألننا نظر؛ فيها املسألة وهذه
 من أحدا   أن علمنا ما وكذلك قضاء ، إال رمضان غري يف وسل م عليه هللا صل ى الرسول يعتكف ول

  االعتكاف مشروعية يف مطلق، أو عام لفظ عنه يرد ول قضاء ، إال رمضان غري يف اعتكفوا أصحابه
 وتوافر لفعله الداعي لقوة مستفيضا   مشهورا   لكان وقت كل  مشروعا   كان  ولو نعلم، فيما وقت كل

 أن نذر أبنه) وسل م عليه هللا صل ى النيب استفىت اخلطاب بن عمر أن ورد ما وغاية نقله إىل احلاجة
 شرعا   ألمته ذلك يشرع ل ولكن 1(بنذرك أوف: فقال احلرام املسجد يف وليلة يوما   أو ليلة يعتكف

 .سنة ذلك فإن رمضان غري ويف رمضان، يف املساجد يف اعتكفوا: للناس يقال حبيث عاما ،
 صل ى الرسول أن بدليل عليه ينكر ال فإنه رمضان، غري يف اعتكف لو اإلنسان أن يل يظهر فالذي

 له ذنأي ل ما ،حرا أو مكروها   رالنذ هذا كان  ولو بنذره يويف أن اخلطاب بن لعمر أذن وسل م عليه هللا
 هدي اهلدي خري قولن بل شاء، وقت أي يف يعتكف أن واحد كل  من نطلب ال لكننا نذره، بوفاء
 غري يف افاالعتك يف أن لميع وسل م عليه هللا صل ى الرسول كان  ولو وسل م، عليه هللا صل ى حممد

: له يلق قد ألنه به؛ ملتع حىت لألمة لبينه وأجرا   سنة منه واخراأل العشر غري ويف بل رمضان،
 وانظر ،[67: دةاملائ{ ]ِرَسالََتهُ  لَّْغتَ ب َ  َفَما َعلْ تَ فْ  لَْ  َوِإنْ  رَبِ كَ  ِمنْ  ِإلَْيكَ  أُْنِزلَ  َما بَ لِ غْ  الرَُّسولُ  َيأَي َُّها}
: له لقي مث األوسط، مث األول، رالعش»: وسل م عليه هللا صل ى الرسول اعتكف سعيد أيب حديث يف
 ل،األو  عشرال الثانية سنةال يعتكف ول «األواخر العشر فاعتكف األواخر العشر يف القدر ليلة إن
 .اعتكاف شهر والشهر قبل، من لالعتكاف زمنا   كان  أنه مع األوسط، وال

 اخراألو  العشر يف الإ يعتكفوا أن الناس من يُطلب ال: أي االعتكاف، يسن ال فإنه هذا وعلى
 رعم حبديث ستئناسا  ا ذلك، عن ينهى ال فإنه ذلك، غري يف يعتكف أن وأراد تطوع من لكن فقط،
 عليه هللا صل ى لرسولاب تقتدي أن األفضل: نقول لكن بدعة، فعله إن: نقول وال عنه، هللا رضي
 :نظائر عمر وحلديث .وسل م

                                                 
 (.1656) ومسلم ،(2032) البخاري أخرجه 1
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 هللا صل ى لرسولا عليه كرين ل ،*{ د  َأحَ  اّللَُّ  ُهوَ  ُقلْ } ب  فيختم أبصحابه يقرأ كان  الذي الرجل: منها
 اّللَُّ  ُهوَ  ُقلْ } ب  خيتم أن الةص يف قرأ كلما  لإلنسان يشرع فال ألمته، ذلك يشرع ل لكنه وسل م، عليه
 .عليه ينكر ل فعل لو لكن الرجل هذا فعل كما  ،*{ َأَحد  

 يف رافهخم جيعل أن يف موسل   عليه هللا صل ى نيبال استأذن» عنه هللا رضي عبادة بن سعد: ومنها
 سنة نيكو  حىت موهتن دبع أمهاتكم عن تصدقوا للناس يقل ل لكن ،«له فأذن ألمه صدقة املدينة

 .وهذا هذا بني ففرق مشروعة،
 ى،بل جلوابفا وإقراره، علهوف وسل م عليه هللا صل ى النيب بقول ثبتت السنة أليست: قائل قال فإن

 عن يءبش تصدق أو{  َأَحد   اّللَُّ  ُهوَ  ُقلْ } ب  خيتم كان  الذي الرجل فعل أحد فعل لو: قلنا ولذلك
 نكرانأل عليه هإقرار  ولوال لك،ذ أقر حيث وسل م عليه هللا صل ى النيب لسنة اتباعا   عليه ينكر ل أمه

 .فاعله على
 وفان املسجد خلتد ماكل:  قال ومن ساعتني، أو كساعة،  مؤقتا   اعتكافا   اعتكف من: مسألة

  .ه ا وسل م عليه هللا صل ى الرسول هدي من يكن ل هذا ألن عليه؛ ينكر هذا فمثل االعتكاف،
 :العلم ألهل قوالن فيه فيه؟ ابلشروع االعتكاف جيب هل مسألة:
 .العلم أهل مجهور قول وهو، فيه ابلشروع جيب ال أنه :األول القول

 :والدليل
 والعمرة؛ احلج يف إال فيها روعالش يلزم ال التطوعية العبادات ألن ، واثنيا:مالصو  على قياسا   أوال:

 {.  ِ ّلِل   َواْلُعْمَرةَ  احلَْجَّ  َوَأَتُّواْ : } اآلية ملفهوم
 .يهضقي أن عليه وجب قطعه إذا أنه ِبعىن فيه ابلشروع جيب أنه :الثاين القول
 .1املالكية عند املشهور هو وهذا

                                                 
 .ابجلمعة ينتقض وال ابلشروع جيب ال أنه الصواب (:2/173قال العالمة ابن ابز كما يف احللل اإلبريزية ) 1

 ضيابمل يطالب النفل صوم يف أو النفل صالة يف شرع فلو فيه، وعابلشر  يلزم النفل أن إىل األحناف ذهب )فائدة(:
 وكبالك يف رالنجا ابن نسب قد و {.أعمالكم تبطلوا ال و} تعاىل بقوله وأستدلوا ابلقضاء يطالب ميض ل و و فيه،
 لزمي: عنهما اىلتع هللا رضي حنيفة وأبو مالك وقال: نصه ما قال إذ هللا رمحه مالك اإلمام إىل املذهب هذا املنري

  وإن طوعت،ت إن التطوع لزمكفي أي{ تطوع أن إال ال،: قال غريها؟ علي هل} األعرايب حبديث واحتجا ابلشروع،
 إه . أصله يف تطوعا كان

 .احمليط البحر يف الزركشي اإلمام إليه نسبه كذلك
 .املسألة هذه تذكر ال املالكية عند األصول كتب  غالبو 
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 فهل املسجد، من جخر  مث املسنون، االعتكاف نوى وإذا (:5/211الفقهية )جاء يف املوسوعة 
 ؟ رجع إذا نيته جتديد إىل ُيتاج
 ناملسنو  فاالعتكا من رجخ إذا أنه إىل واحلنابلة والشافعية املذهب، من الظاهر يف احلنفية ذهب

 نم اخلروج ألن آخر، مندوب اعتكاف نية جتديد من بد فال رجع وإذا اعتكافه، انقطع فقد
 . له مبطلبدون عذر  عتكافاإل يف أثناء املسجد
 كثريا  أو كان  قليال نواه إذا يلزمه املندوب أن إىل احلنفية عند الظاهر مقابل وهو املالكية، وذهب
 فإذا، نواه ما يلزمه فال معتكفه يدخل ل فإن فيه، ابلشروع كماله  يلزم النفل ألن معتكفه، بدخوله

 واحلنابلة والشافعية احلنفية مذهب من والظاهر، القضاء عدم اشرتط وإن لقضاءا لزمه قطع مث دخل
 ا.ه  1عليه قضاء وال اإلَتام يلزمه ال أنه

 ؛ ذلك إىل احلاجة دعت إذا ذلك قطع وله (:15/442قال العالمة ابن ابز يف جمموع فتاواه )
 ا.ه  منذورا يكن ل إذا فيه ابلشروع جيب وال سنة االعتكاف ألن

  منه بد ال ألمر   االعتكاف وترك املعتكف خرج إذاوقال العالمة العثيمني يف تعليقه على الكايف: 
 مات لو وكما املسجد يف تبقى أن هلا ُيل ال أونفست حاضت إذا ألهنا ونفاسها املرأة كحيض

                                                                                                                           

 حلنفيةا قول وافقت الت املالكي ذهبامل يف وجدت الت الفقهية الفروع من أخذوه إمنا زركشيوال النجار ابن ذكره ما
 كتب  يف وهايذكر  ل املالكية نأل الفروع؛ هذه من أخذا ذلك نسبوا وهم املندوب يف شرع من حق يف اإلَتام بلزوم

 .غالبا   األصول
 يماف إال فيه عابلشرو  يلزم ال وباملند أن عندهم األصل أن وهو املراقي صاحب ذكره ما هو املالكية مذهب: رابعا  

 :قال حيث نظمه يف احلطاب استثناه
 تلزم ابالبتداء أبهنا حكموا قد مسائال واستمع قف

 اعتكافنا كذا  لنا وعمرة وحجنا وصومنا صالتنا
 عامدِ  بقطع القضا فيلزم املقتدي ائتمام مع طوافنا

 :إذا فهي
 .الغري مع ابلصالة تماماالئ - 7 الطواف - 6 االعكتاف - 5 العمرة - 4 احلج - 3 الصوم - 2 الصالة - 1

 مراقي لىع لورودا نثر: وينظر .عندهم منها فيه شرع فيما االَتام يلزم ال املندوابت من املسائل هذه سوى وما
 .(57 - 56 /1) السعود

 والروضة ، 552 ، 546/  1 لدسوقيا حاشية مع الكبري الشرح ، احلليب ط 445 ، 441/  2 عابدين ابن 1
/  1 السالك وبلغة ، 358/  1 العدوي حاشية مع الطالب وكفاية ، 350/  2 القناع وكشاف ، 395/  2

 . احلليب عيسى ط 542
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 أو شديدة ِبشقة   إال االعتكاف معه يتعذر ملرض   أو َّترج أن عليها وجب معتكفة وهي زوجها
 ترك فله خروجه إىل واالحتياج النفري لعموم أو منزله أو ماله أو نفسه على منها خياف فتنة   لوقوع

 نفل   كل  ألن سبب لغري ولو خيرج أن فله نفال   كان  إذا أما واجبا   كان  إذا فيما هذا وكل االعتكاف
 املؤلف كالم  إن نقول هذا على وبناء   والعمرة احلج إال منه خروجه جائز فهو اإلنسان فيه شرع

 ال املنذور أبن املنذور عن النفل خيتلف لكن املنذور وهو واجبا   االعتكاف كان  إذا ما على حممول  
 أن فله النفل وأما ابقية األيم دامت ما الرجوع عليه وجب الضرورة زالت وإذا للضرورة إال خيرج
 .وانتهت ضرورة كانت  إذا يرجع ال أن وله ضرورة لغري خيرج
 له مث منه، اخلروج له كان  إذا: قيل فإن: "(2/817) العمدة شرح يف اإلسالم شيخ قال :ة()فائد

 :وائدف له: قيل كذا؟  يهعل وجيب كذا،  املعتكف على ُيرم: قوهلم معىن فما شاء مىت فيه يدخل أن
 لهاعيف أن هل إمنا حاجة، لغري املسجد من واخلروج املباشرة من االعتكاف يف احملرمات أن :إحداها

 أما فا ،معتك فعله حني يكون فال لالعتكاف، الرتك وجه على فعله فيكون االعتكاف، ترك نوى إذا
 ويكون هزوا ، يتآ اَّتذ قد يكون بل ذلك، له ُيل فال ذلك ويفعل االعتكاف نية يستدمي أن

 بقاء عم الصالة يف حدثأ أو تكلم لو ما وِبنزلة صحيحا   الصوم تعتقد أمسكت إذا احلائض ِبنزلة
 لىع يفعلها أن جيب فإنه ا،يفعله أن أراد إذا واجبة ليست الت العبادة ألن وهذا الصالة، اعتقاد
 .ليةابلك تركها له كان  وإن وشروطها أبركاهنا خيل أن وليس املشروع، الوجه
 نكا  إليه يعود أن أراد وفل االعتكاف، انقطع ومباشرة خروج من ينافيه ما فعل إذا أنه :الثانية

 وزجن ل إذا إان حىت ألوىلا النية حكم استصحاب يكفيه وال نية، جتديد إىل ُيتاج اثنيا   اعتكافا  
 ماك  ذلك يصح ل ليوما ابقي يتمه أن أراد مث قطعه، مث يوم بعض فاعتكف يوم من أقل االعتكاف

 .الصوم يتم أن أراد مث أكل، مث صائما   أصبح لو
 ينايف ما عليه وحرم عليه، جبةوا األمور هذه صارت مطلقا   أو عينا  م االعتكاف نذر إذا أنه :الثالثة

 .ةمطلق أو مؤقتة، صالة أو معينا ، صوما   نذر لو كما  حال، بكل االعتكاف

 ام: (31 ص" )عتكافاال وفتاوى الصيام أحكام رسالة"كما يف   العثيمني سئل العالمةمسألة: 
 ؟ مقنعة ريغ ألسباب ابالعتكاف والده له يسمح ل من حكم

 تعارض وال ، الواجب هبا يسقط ال والسنة ، واجب الوالدين وبر ، سنة االعتكاف" فأجاب:
 إيل تقرب ما: ) القدسي احلديث يف تعاىل هللا قال وقد ، عليها مقدم الواجب ألن ، أصال   الواجب

 أشياء ذكروي االعتكاف برتك أيمرك أبوك كان  فإذا ؛( عليه افرتضته مما إيل أحب بشيء عبدي
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 يكون قد ألنه ، عندك وليس عنده ذلك ميزان فإن ، فيها إليك حمتاج ألنه تعتكف أال تقتضي
 ليست املربرات هذه أن فتظن ، االعتكاف هتوى ألنك ، عدل وغري ، مستقيم غري عندك امليزان
 . مربر أهنا يرى وأبوك ، مربرا  

 نهفإ ، لذلك مربرات كريذ  ول تعتكف ال:  أبوك لك قال لو ، نعم ، تعتكف أال به أنصحك والذي
 لفتكخما يف عليه ضرر يهف ليس أمر يف تطيعه أن يلزمك ال ألنه ، احلال هذه يف طاعته يلزمك ال

 . انتهى" لك منفعة تفويت وفيه ، إيه
 فهل ألهله التزامات هعلي شخص (:20/178سئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه ) مسألة:
 يعتكف؟ أن له األفضل

 انتك  فإن ألهله ماتالتزا اإلنسان على كان  إذا ذلك ومع بواجب، وليس سنة االعتكاففأجاب: 
 انتك  وإن ا،دوهن ُيول لذيا ابالعتكاف آمثا   وكان هبا، القيام عليه وجب عليه واجبة االلتزامات

 بن مروع بن هللا دعب افهذ االعتكاف، من أفضل يكون قد االلتزامات بتلك قيامه فإن واجبة غري
 اّللَُّ  ىلَّ صَ  النيب فدعاه عشت، ما الليل وألقومن النهار ألصومن وهللا: قال عنه هللا رضي العاص

 ومن أفطر،و  صم»: لَّمَ َوسَ  ْيهِ َعلَ  اّللَُّ  َصلَّى النيب فقال نعم،: قال ذلك؟ قلت أنت: وقال َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
 عيد  اإلنسان كونف «حقًّا عليك وألهلك حقًّا، كعلي ولربك حقًّا، عليك لنفسك فإن وقم،

 فضلأ أهله جةحبا اإلنسان امقي ألن أيضا ، احلكمة يف وقصور العلم، يف منه قصور ليعتكف التزاماته
 لأو  يف اتالتزام عليه انك  فإذا مشروع، حقه يف فاالعتكاف املتفرغ اإلنسان أما يعتكف، كونه  من

 ُقواْ فَات َّ : }لهقو  يف يدخل نهأل أبس، فال البقية يعتكف أن وأراد ها،أثنائ يف منها يفرغ ولكنه العشر
نُفسِ ألَ  رْيا  خَ  َوأَْنِفُقواْ  َوَأِطيُعواْ  َوامْسَُعواْ  اْسَتطَْعُتمْ  َما هللاَ   ُهمُ  ِئكَ فَُأْواَل  نَ ْفِسهِ  ُشحَّ  وقَ يُ  َوَمن ُكمْ ِِ

 {. اْلُمْفِلُحونَ 
 ما ورد يف فضل اإلعتكاف.  مسألة:

 داود بوأ قال ليه وسلمعصلى هللا  النيب عن الثابتة األحاديث من شيء االعتكاف فضل يف يرد ل
 ."ضعيفا   شيئا   الإ ال،: قال شيئا ؟ االعتكاف فضل يف تعرف ألمحد قلت: "(96)ص مسائله يف
 

 )ابب أركان اإلعتكاف وشروطه(
 طالشرو  بعض باراعت إىل راجع االختالف وهذا االعتكاف، أركان تعداد يف الفقهاء اختلف

 :أركاان   املبطالت بعض عن واالمتناع
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 .1أركان ال وأطراف شروط والباقي فقط، املسجد يف اللبث هو االعتكاف ركن أن:  احلنفية فعند
 اجلماع عن والكف ، والصوم املباح، واملسجد ، االعتكاف نية: مخسة أركانه:  املالكية وعند

 أو املهجورة املساجد من يكون ال أبن الناس لعموم املباح أي: حاملبا  ابملسجد ومرادهم،  ومقدماته
 .2البيوت مساجد

 .3فيه واملعتكف واملعتكف، ، والنية ، املسجد يف اللبث: أربعة أركانه:  الشافعية وعند
 .4والنية املسجد، لزوم: ركنان االعتكاف أركان أن اإلسالم شيخ ذكر فقد احلنابلة عندأما و 
 .داملسج يف واللبث يه،ف واملعتكف والنية، املعتكف، وهي: أربعة اجلمهور عند فاالعتكا أركانف

 أركان، ال وأطراف شروط والباقي فقط، املسجد يف اللبث هو االعتكاف ركن أن إىل احلنفية وذهب
 .5الصوم: وهو آخر ركنا املالكية وزاد

 ألن وذلك احلنفية، عند له وشرط واحلنابلة، والشافعية املالكية عند لالعتكاف ركن النيةف
 االعتكاف أكان سواء. نية بدون اعتكاف يصح فال فيه، واجبة فالنية مقصودة، عبادة االعتكاف

 .6السنة من الفرض ليتميز االعتكاف، يف والنفل الفرض نية بني التمييز جيب كما  واجبا، أم مسنوان

                                                 
 . 2/441 عابدين ابن وحاشية ،2/109 الصنائع بدائع  1

 . 257ص املالكية السادة مذهب على الفقهية اخلالصة  2

 . 2/391 الطالبني روضة 3

 . 2/751 العمدة شرح  4

 العدوي وحاشية ،347/  2 القناع وكشاف ،391/  2 والروضة بوالق، ط 129 - 128/  2 عابدين ابن 5
 .409/  1 احلسن أيب شرح على

 :أركاان   طالتاملب بعض عن ناعواالمت الشروط بعض اعتبار إىل راجع االعتكاف أركان تعداد يف الفقهاء فالاختو 
 .أركان ال وأطراف شروط والباقي فقط، املسجد يف اللبث هو االعتكاف ركن أن: حلنفيةا فعند
 . دماتهومق اجلماع عن فوالك ، والصوم املباح، واملسجد ، االعتكاف نية: مخسة أركانه:  املالكية وعند

 .بيوتال ساجدم أو جورةامله املساجد من يكون ال أبن الناس لعموم املباح أي: املباح ابملسجد ومرادهم
 .فيه كفواملعت واملعتكف، ، والنية ، املسجد يف اللبث: أربعة أركانه:  الشافعية وعند
 .والنية املسجد، لزوم: ركنان االعتكاف أركان أن اإلسالم شيخ ذكر فقد:  احلنابلة وعند

 ،395/  2 والروضة احلليب، عيسى ط 539/  1 السالك وبلغة احلليب، مصطفى ط 441/  2 عابدين ابن 6
 .351/  2 القناع وكشاف ،357/  2 واجلمل
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 وهل وشروطه، العتكافا أركان عن (:20/162وقد سئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )
 صوم؟ بال يصح

 تفرغا  و  إليه، وتقراب   له، ا  تعبد وجل عز هللا لطاعة املسجد لزوم أسلفت كما  ركنه االعتكاففأجاب: 
 البالغ، غري من ويصح ،والعقل اإلسالم،: فمنها العبادات بقية شروط فهي شروطه وأما لعبادته،
 ا.ه  مسجد كل  يف ويصح صوم، بال ويصح األثىن، ومن الذكر، من ويصح

 رجع؟ إذا يتهن جتديد إىل ُيتاج فهل املسجد، من خرج مث املسنون، االعتكاف نوى وإذا
 ناملسنو  فاالعتكا من رجخ إذا أنه إىل واحلنابلة والشافعية املذهب، من الظاهر يف احلنفية ذهب

 نم اخلروج ألن آخر، وبمند اعتكاف نية جتديد من بد فال رجع وإذا اعتكافه، انقطع فقد
 .له مبطل ال املندوب، لالعتكاف منه املسجد
 كثريا  أو كان  قليال نواه إذا يلزمه املندوب أن إىل احلنفية عند الظاهر مقابل وهو املالكية، وذهب
 فإذا، نواه ما يلزمه فال معتكفه يدخل ل فإن فيه، ابلشروع كماله  يلزم النفل ألن معتكفه، بدخوله

 واحلنابلة والشافعية احلنفية مذهب من والظاهر، القضاء عدم اشرتط وإن القضاء لزمه طعق مث دخل
 .1عليه قضاء وال اإلَتام يلزمه ال أنه

 صحةل واشرتطوا ميز،امل والصيب واملرأة الرجل من االعتكاف يصح أنه على الفقهاء اتفقوقد 
 التالية.بعض الشروط نذكرها يف األبواب  واملندوب الواجب االعتكاف

 
 )ابب شرط اإلسالم(

 .العبادة أهل من ليس ألنه الكافر، من االعتكاف يصح ال
ُهمْ مِ  َبلَ تُ قْ  َأنْ  ُهمْ َمنَ عَ  َوَما: )تعاىل لقوله مرتد؛ أو أصلي كافر  من االعتكاف يصح فال  ِإالَّ  اتُ ُهمْ نَ َفقَ  ن ْ

 من تقبل ال - متعد   نفعها أن مع - النفقات انتك  افإذ. 54 آية: التوبة( َوبَِرُسوِله اِبّللَِّ  َكَفُروا  أَن َُّهمْ 
 .أوىل ابب من احملضة البدنية فالعبادات .لكفره الكافر
ينَ  ِإنَّ : )تعاىل وقال َتغِ  َوَمنْ :)تعاىل وقال ،19 آية: عمران آل( اأْلِْسالمُ  اّللَِّ  ِعْندَ  الدِ  رَ  يَ ب ْ  اأْلِْسالمِ  َغي ْ
 َوَقِدْمَنا: )الكفار عن تعاىل وقال ،85: عمران آل (اخْلَاِسرِينَ  ِمنَ  اآْلِخَرةِ  يف  َوُهوَ  ِمْنهُ  يُ ْقَبلَ  فَ َلنْ  ِدينا  

                                                 
 2 والروضة ،552 ،546/  1 الدسوقي حاشية مع الكبري الشرح احلليب، ط 445 ،441/  2 عابدين ابن 1
 542/  1 السالك وبلغة ،358/  1 العدوي حاشية مع الطالب وكفاية ،350/  2 القناع وكشاف ،395 /

 .احلليب عيسى ط
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ُثورا   َهَباء   َفَجَعْلَناهُ  َعَمل   ِمنْ  َعِمُلوا َما ِإىَل   لِيَ ْعُبُدوا ِإالَّ  أُِمُروا َوَما: )تعاىل وقال ،23 آية: الفرقان (َمن ْ
ينَ  َلهُ  خُمِْلِصنيَ  اّللََّ    .5 آية: البينة (اْلَقيِ َمةِ  ِدينُ  َوَذِلكَ  الزََّكاةَ  َويُ ْؤُتوا الصَّالةَ  َويُِقيُموا اءَ ُحنَ فَ  الدِ 

 .1األئمة ابتفاق الشرط وهذا، املسجد أهل من ليس الكافر وألن
 األعمال إمنا: )قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر عنويف احلديث 

  .النية أهل من ليس والكافر ابلنية، إال تؤدى ال فالعبادة 2(نوى ما امرئ للك وإمنا ابلنيات،
 إذا نذر اعتكافا وهو غري مسلم مث أسلم. مسألة:

 إين هللا رسول ي) قال عمر أنرضي هللا عنهما  عمر ابن عن( 6697ثبت يف صحيح البخاري )
 (.بنذرك أوف" قال احلرام املسجد يف ليلة أعتكف أن اجلاهلية يف نذرت
 أهل قول وهذا إسالمه، بعد به الوفاء فيجب يسلم أن قبل االعتكاف نذر من

 ،7والصنعاني ،6والبغوي  ،5بطال ابن واختاره ،4أحمد عن رواية وهي ،3الظاهر
 .1عثيمينالو  ،9والشنقيطي ،8والشوكاني

                                                 
 وشرح ،1/156 اإلكليل وجواهر ،1/348 احلقائق وتبيني، 322 /2الرائق البحر ،2/108 عالصنائ بدائع 1

 ،3/63 واملبدع ،2/454 احملتاج ومغين ،2/396 الطالبني ، وروضة476 /6 اجملموعو  ،2/267 اخلرشي
 .1/232 السبيل ومنار ،1/364 املنتهى وغاية

 (.1907) ومسلم له، واللفظ( 1) البخاريأخرجه  2

 والبخاري املالكية من الرمحن عبد بن واملغرية الطربي جزم وبه: حجر ابن قال ،(183 /5) حزم البن لىاحمل 3
 (.582 /11) الباري فتح( وأتباعه وداود

 (.472 /3) للبهويت اإلرادات منتهى شرح 4

 إذا فإنه مسلما   كان  لو به الوفاء جيب شيء   على يسلم أن قبل حلف أو نذر من: بطال ابن قال :ظحلافا قال 5
 (.582 /11) الباري فتح. عمر قصة ظاهر على عليه جيب أسلم

 عليه وجيب نذره، صح اإلسالم، يف نذره جيوز ِبا كفره  حال يف نذر من أن على دليل   احلديث هذا يف: البغوي قال 6
 (.402 /6) السنة شرح( اإلسالم بعد به الوفاء

 (.115 /4) السالم سبل( أسلم إذا به نذر ِبا الوفاء الكافر على جيب أنه على احلديث دل: الصنعاين قال 7

  (.92 /4) األوطار نيل. بنذره الوفاء يلزمه أنه والظاهر: )الشوكاين قال  8

 له نذره ينعقد قد الطاعات فعل من الكافر نذره ما ألن نظر؛ فيه النذر يف اإلسالم اشرتاط: الشنقيطي قال  9
 عليه هللا صلى فقوله..  اإلسالم بعد أثر   له كان  ملا منعقد، غري لغوا   كان  ولو ذلك، بعد مأسل إذا يفعله أنه بدليل
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 مث اجلاهلية يف إنساان ميكل ال أن حلف أو نذر إذا ابب: "قوله(: 11/582قال احلافظ يف الفتح )
 إسالمه، لقب حاله وهو وراملذك جاهلية ابجلاهلية واملراد ال؟ أو الوفاء عليه جيب هل أي" أسلم

 سلمأ مث مشرك وهو نذر من املسألة هلذه الطحاوي ترجم وقد البعثة، قبل ما اجلاهلية وأصل
 صلى النيب له فقال تكفيع أنه اجلاهلية يف عمر نذر يف عمر ابن حديث فيه وذكر املراد، فأوضح

 النيب هل فقال يعتكف نهأ اجلاهلية يف عمر نذر يف عمر ابن حديث" بنذرك أوف: "وسلم عليه هللا
 لكالما وترك النذر لىع اليمني البخاري قاس بطال ابن قال" بنذرك أوف: "وسلم عليه هللا صلى
 إذا فإنه مسلما انك  لو به الوفاء جيب شيء على يسلم أن قبل حلف أو نذر فمن االعتكاف على
 بنا نقله وكذا قال اكذ  ثور، وأبو الشافعي يقول وبه قال عمر، قصة ظاهر على عليه جيب أسلم
 ابهأصح وجل لشافعيا وأن لبعضهم وجه أنه الشافعية عند واملشهور الشافعي، اإلمام عن حزم
 الطربي جزم وبه جيب ةواير  يف أمحد وعن واحلنفية، املالكية قال وكذا يستحب بل جيب ال أنه على

 يحالتصر  اريالبخ عن وجد نإ: قلت. وأتباعه وداود والبخاري املالكية من الرمحن عبد بن واملغرية
 ندبابل يقول ألن ملحمت ألنه بوجوبه يقول أنه على يدل ال ترمجته فمجرد وإال قبل ابلوجوب

 بل اإلجياب جهة لىع عمر أيمر ل: القابسي قال ذلك، له يندب االستفهام جواب تقدير فيكون
 أبن مرهأ فغلظ األمور كدآ من ابلنذر الوفاء أن يعلمهم أن أراد وقيل قال، كذا  املشورة جهة على
 يصح ال فروالكا هللا إىل به يتقرب ما به الوفاء جيب الذي أبن الطحاوي واحتج ابلوفاء، عمر أمر
 نهأ عمر من فهم سلمو  عليه هللا صلى أنه ابحتمال عمر قصة عن وأجاب ابلعبادة، التقرب منه

 وجبهأ ما خالف ذلك كانف تعاىل هلل طاعة حينئذ فعله ألن به فأمره نذره كان  ما يفعل أبن مسح
 فإن ا،هذ خيالف حلديثا ظاهر: العيد دقيق ابن قال. اجلاهلية أمر يهدم اإلسالم ألن نفسه على
  .فال وإال لتأويلا هذا قوي الكافر من يصح ال أنه على منه أقوى دليل دل
 

                                                                                                                           

 البيان أضواء. ترى كما  ذلك يف صريح   اجلاهلية، يف نذره أنه مع. بنذرك أوف: الصحيح احلديث هذا يف لعمر وسلم
(5/ 248.) 

 به يف ل وإن ذمته، برئت كفره  حال يف به وىف فإن عقد،ين نذره فإن كافرا    الناذر كان  لو: عثيمنيال لعالمةا قال 1
 نذرت إين: فقال وسلم عليه هللا صلى النيب سأل عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر ألن إسالمه؛ بعد به يويف أن لزمه
 هنا واألمر. بنذرك أوف: وسلم عليه هللا صلى النيب له فقال اجلاهلية، يف احلرام املسجد يف ليلة   أعتكف أن

 املمتع الشرح. به الوفاء وجب ما صحيح   غري كان  لو ألنه صحته؛ عن فرع   لنذره عليه الوفاء وإجياب للوجوب،
(15/ 209.) 
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 )ابب شرط النية(
 ضي هللا عنهر  عمر حلديث، ذلك على  اإلمجاع حكى وقد النية،: االعتكاف لصحة يشرتط
 به يقصد قد املسجد يف اللبث وألن (نوى ما امرئ لكل وإمنا ابلنيات، األعمال إمنا): املتقدم

 .بينهما للتمييز النية إىل فاحتيج غريه به يقصد وقد االعتكاف
 هو ما منهو  واجب هو ما منه االعتكاف ألن الفرضية؛ نية جتبابلنذر،  واجبا   االعتكاف كان  وإن

 .مستحب
 .2األئمة ابتفاق وهذا، 1العبادة نوعي بني َتيز نية من بد فال

 ال إذ عبادة، ألنه مة؛اال من فباتفاق النية، وجوب وأما(: 4/253قال ابن العريب يف املسالك )
: قولهب - وسلم عليه هللا صلى - النيب عن ذلك يف الوارد للنص نية، بغري األعمال من عمل جيزىء

 مابلصيا ويين أنه كما  ة،ني بغري جيزئ فال األعمال، من عمل فاالعتكاف "ابلنيات األعمال إمنا"
 .لنهارا طريف استغراق من عليه هللا افرتض ما أبداء هللا إىل القربة اعتقاد

 ".لنيةاب إال يصح ال أنه على واتفقوا": (1/255) اإلفصاحيف  هبرية ابن قالو 
 ."ختالفا  ا فهيا أعلم فال النية أما: "(1/315) اجملتهد بدايةيف  رشد ابن وقال
 ا.ه  تفاقا  ا النية: فثالثة   شروطه وأما: (85ص) الفقهية القواننييف  جزي ابن قال
 .االعتكاف أركان مع لنيةا ذكروا 3اإلسالم وشيخ والشافعية، املالكية، أن إال
 

 (العقل)ابب شرط 
 عليه مغمى الو  سكران، وال جمنون من االعتكاف يصح فال العقل،: االعتكاف لصحة يشرتط
 .ادةالعب أهل من اليسو  وألهنم معترب، هلم قصد ال وهؤالء( ابلنيات األعمال إمنا) حلديث

 .3واحلنابلة ،2والشافعية ،1واملالكية ،4احلنفية: األربعة الفقهية املذاهب ابتفاق الشرط وهذا
                                                 

 .2/232 النهى أويل مطالب 1

 ،1/203 السالك وسراج، 539/  1 السالك وبلغة، و  441/  2 عابدين ابنو   ،2/108 الصنائع بدائع 2
 أويل ومطالب ،3/63 واملبدع ، 351/  2 القناع وكشاف ، 357/  2 واجلمل  ،2/396 الطالبني وروضة
 .2/227 النهى

 .2/751 العمدة شرح، 1/301 اجلواد وفتح ،2/395 الطالبني روضة، 257ص الفقهية اخلالصة 3

 (.322 /2) جنيم البن الرائق البحر ،(108 /2) للكاساين الصنائع بدائع 4
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 )ابب شرط التمييز(
 ال ذإ ،ميزالصيب غري املو  عليه واملغمى والسكران اجملنون مثل املميز غري من االعتكاف يصح فال
 .واجبة االعتكاف يف والنية هلم، نية
 .التطوع صوم منه يصح ماك  العبادة، أهل من ألنه االعتكاف، منه فيصح املميز العاقل الصيب أما

 .ينالثا الشرط يف الدليل من تقدم ملا االعتكاف؛ منه يصح ال املميز فغري
 .7واحلنابلة ،6والشافعية ،5واملالكية ،4احلنفية: األربعة الفقهية املذاهب ابتفاق وهذا

 
 واجلنابة( والنفاس احليض من النقاء )ابب شرط

 يف إال فاالعتكا يصح وال املسجد، عن عتانممنو  ألهنما والنفساء، احلائض من االعتكاف يصح ال
 .على الراجح مسجد

 :قولني على جلنبوا والنفساء احلائض اعتكاف حكم يف - هللا رمحهم - العلماء اختلفوقد 
 ،9واملالكية ،8احلنفية: األربعة الفقهية املذاهب ابتفاق وهذا، الصحة وعدم احلرمة: األول القول

 .11واحلنابلة ،10والشافعية

                                                                                                                           
 (.267 /2) للخرشي خليل خمتصر شرح ،(584 /1) العدوي حاشية 1

 (.454 /1) اخلطيب للشربيين احملتاج مغين ،(476 /6) للنووي اجملموع 2

 (.347 /2) للبهويت القناع كشاف  ،(358 /3) للمرداوي اإلنصاف 3

 (.322 /2) جنيم البن الرائق البحر ،(108 /2) للكاساين الصنائع بدائع 4

 (.732 /2) للنفراوي الدواين الفواكه ،(395 /3) للحطاب اجلليل مواهب 5

 (.454 /1) اخلطيب للشربيين احملتاج مغين ،(476 /6) للنووي اجملموع 6

 (.347 /2) للبهويت القناع كشاف  ،(358 /3) للمرداوي اإلنصاف 7

 (.322 /2) جنيم البن الرائق البحر ،(108 /2) للكاساين الصنائع بدائع 8

 (.31ص) جزي البن الفقهية قواننيالو  ،(375 ،293 /1) للقرايف الذخرية 9

 (.454 /1) اخلطيب للشربيين احملتاج مغينو  ،(519 /6) للنووي اجملموع 10

 (.198 ،148 /1) للبهوتي القناع كشافو  ،(136 /3) قدامة بنال الكبير الشرح 11
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 لصوما الشرتاط لواجبا االعتكاف يف للصحة شرط والنفاس احليض من الطهارة: احلنفية عند لكن
 .له

 .1الصحة دون للحل شرط واجلنابة والنفاس احليض من فالطهارة التطوع وأما
 .2الظاهرية قول وهو، املسجد يف اعتكافهم صحة: الثاين القول

 لىع الدالة ألدلةاب واجلنب والنفساء ئضاحلا اعتكاف صحة عدم على العلم أهل مجهور استدل
 .املسجد يف لبثه جاز اجلنب توضأ إذا: احلنابلة عند لكن - املسجد يف لبثهم حترمي
 .3املسجد يف اللبث من ممنوع ألنه اجلنب، من االعتكاف يصح وال
 

 (معتكفة وهي املرأة حاضت إذا )ابب
 قول على وأما اعتكافها، يف َتضي أهنا واضح فهذا لالعتكاف، الطهارة يشرتطون ال الذين أما

 .احلالة هذه يف املرأة على الواجب يف اختلفوا فقد احليض، من الطهارة يشرتطون الذين اجلمهور
 ،5واملالكية ،4احلنفية مذهب وهو، مضى ما على وبنت رجعت طهرت فإذا بيتها، إىل ترجع: فقيل

 .6والشافعية
 فيه يكن ل وإن فيها، خباءها وتضرب إليها، َّترج أن هلا استحب رحبة للمسجد كان  إن: وقيل
 .1احلنابلة مذهب وهذا. اعتكافها فأَتت رجعت، طهرت فإذا بيتها، إىل رجعت رحبة

                                                 
 .2/442 عابدين ابن وحاشية ،460ص وحاشيته الفالح مراقي 1

 تذكر هي كما  املسجد يف أقامت املعتكفة حاضت وإذا(: 5/286 ،2/250) احمللىقال ابن حزم يف   2
 بينا قد ملا ،قدرت إذا رجعت مث خرجت اخلروج إىل اضطرت إن فاهنا ولدت، إذا وكذلك تعاىل، هللا

 .إمجاع وال نص منه هلا ابملنع أيت ل إذ منه، منعها جيوز وال املسجد، تدخل احلائض أن من قبل

 ،108/  2 الصنائع وبدائع املعارف، دار ط 725/  1 الصغري والشرح الفالح، ط 283/  1 املآرب نيل 3
  .354/  2 احملتاج وهناية احلديثة، النصر ط 347/  2 القناع وكشاف

 (.400 /2) القدير فتح شرح 4

 صحي ساعة اعتكافه على بىن املعتكف على طرأ إذا واحليض واملرض(: "132: ص) الكايف يف الرب عبد ابن قال 5
 "هنار أو ليل يف ساعتئذ مسجده إىل منهما واحد كل  ويرجع احلائض، وتطهر املريض،

 كانت  إن تتابعها؟ ينقطع وهل اخلروج، لزمها املعتكفة املرأة حاضت إذا(: "407 /2) الطالبني روضة يف قال 6
 كانت  وإن املتتابعني، الشهرين صوم يف كاحليض  طهرت إذا تبين بل ينقطع، ل غالبا ، احليض عن تنفك ال طويلة املدة

 ".ينقطع: أظهرمها وجهان،: وقيل فقوالن، تنفك،
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 بيتا   دخلت وإن األيم، تلك قضت طهرت فإذا دارها، يف فسطاطها تضرب: النخعي إبراهيم وقال
 .2استأنفت سقفا   أو

 رووعم الزهري، فقال يض،حت املعتكفة املرأة يف واختلفوا (:3/167قال ابن املنذر يف اإلشراف )
 .جعرت فل طهرت فإذا َّترج،: الرأي وأصحاب والشافعي، واألوزاعي، ومالك، وربيعة، دينار، بن

 بتضر : النخعي قالو ، حاضت إذا املسجد ابب على خباها تضرب: قال أنه قالبة أيب عن وروينا
 .األيم تلك ضتق طهرت فإذا دارها، يف فسطاطها

 حكم هاحكم إذ ربح،ت ال: واملستحاضة، أقول والشافعي مالك، كقول:  ابن املنذر بكر أبو قال
 ا.ه  الطاهرة

 يف حاضت مث اعتكفت ذاإ إهنا املرأة يف مالك قال(: 3/402وقال ابن عبد الرب يف اإلستذكار )
 مضى ما على تبين مث هرتط ساعة أية املسجد إىل رجعت طهرت فإذا بيتها إىل ترجع إهنا اعتكافها

 ما لىع فتبين تطهر مث فتحيض متتابعني شهرين صيام عليها جيب املرأة ذلك ومثل اعتكافها من
 .ذلك تؤخر وال صيامها من مضى

                                                                                                                           
 تضرب: قال تصنع؟ كيف  حاضت إذا املعتكفة: عن -أي اإلمام أمحد– سألتهقال:  (680) هانئ ابن مسائليف  1
 .املسجد خارج خيمة هلا

 قبة هلا ونصبت ملسجدا من خرجت حاضت إذا املعتكفة بل(: 26/215وقال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى )
 فاحليض الوإ املسجد حلرمة يهف االعتكاف من كمنعها  الطواف من احلائض منع أن على يدل أيضا وهذا.  فنائه يف
 يف تقيم أن ىلإ مضطرة ليست فإهنا االعتكاف من ال املسجد من َتنع إمنا بل إليه مضطرة ألهنا ؛ اعتكافها يبطل ال

 .للحيض املسجد إابحة ذلك يف لكان احليض دوام مع ذلك هلا أبيح ولو املسجد
 ذافإ رحبة، للمسجد يكن ل إن بيتها إىل والنفاس للحيض املرأة َّترج(: 265 /3) اإلنصافيف  املرداوي قالو 

 ىلإ رجعت طهرت فإذا لكذ فعلت ضرر بال فيها خبائها ضرب ميكن رحبة   له كان  وإن املسجد إىل رجعت طهرت
 ا.ه  املسجد

 زهري حدثنا امساعيل بن احلسني حدثنا بطة ابن روى: حيث قال (3/131ابن مفلح يف الفروع ) ودليل احلنابلة ذكره
 احدثن قاال الرمادي منصور بن دأمح حدثنا الصفار حممد بن إمساعيل حدثنا بطة ابن قال منصور بن وأمحد حممد بن

 هللا سولر  امر حضن إذا فاتاملعتك كن  قالت عائشة عن أبيه عن شريح بن املقدام عن الثوري حدثنا عبدالرزاق
 أبو ورواه جيد إسناد يطهرن حىت املسجد رحبة يف األخبية يضربن وأن املسجد عن إبخراجهن وسلم عليه هللا صلى

 .أمحد عن خبتان بن يعقوب ونقله أيضا العكربي حفص

 (.487 /4) املغين 2
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 تتابعاتم أيم عليه كان  أو متتابعات أيم صيام نذر من كحكم  حتيض املعتكفة حكم :عمر أبو قال 
 ابعاتمتت أيم عليه نكا  فيمن القول مضى وقد الفقهاء مجاعة مالك ذكره ما وعلى متتابع صيام

 أو خطأ يقتل يالذ صيام ابب يف حاضت أو فمرضت متتابع صيام عليها كان  امرأة أو فمرض
 ةاملعتكف حاضت ذاإ قال الزهري عن معمر عن الرزاق عبد وذكر، إعادته عن أغىن ِبا يتظاهر
 املعتكفة حاضت إذا قال عطاء عن جريج بن وعن ذلك قضت طهرت فإذا بيتها إىل خرجت
 كانت  فإن قلت ال قال طهرها يوم يف زوجها فيطؤها قلت موضعها إىل رجعت طهرت فإذا خرجت
 ال قال مرضها يف هازوج أيطؤها قلت ،موضعها إىل رجعت صحت فإذا بيتها إىل َّترج قال مريضة

 مضى ام على البناء اهل يكن ول اعتكافها فسد مرضها يف املريضة أو طهرها يف احلائض وطىء إن
 ا.ه  التوفيق وابهلل

 طهرت فإذا ، خرجت ، املعتكفة حاضت ولو (:6/401وقال البغوي يف شرح السنة )
  ا.ه اعتكافها من مضى ما على وبنت ، أتخري غري من كانت  ساعة أية رجعت

 ، خرجت املعتكفة حاضت اإذ:  البويطي يف الشافعي قال(: 6/519وقال النووي يف اجملموع )
.  هوغري  الطيب أبو القاضي البويطي يف نصه عن ونقله عليه نص هكذا.  وبنت رجعت طهرت فإذا
 انك  فإن وطهرت جتخر  فإذا املسجد من اخلروج لزمها اعتكافها يف حاضت إذا:  أصحابنا قال

  فإن تابعامت كان  وإن ، نتب متتابع غري نذرا كان  وإن ، بنت عليه البناء وأرادت تطوعا اعتكافها
 بل التتابع يبطل ل ايوم عشر مخسة من أكثر كان  أبن غالبا احليض من حفظها ميكن ال مدة كان
 فطريقان دوهنا ماف عشر كخمسة  احليض من حفظها ميكن مدة كانت  وإن ، خالف بال عليه تبين

  ومص تتابع عانقطا  يف الفكاخل  خالف فيه:  والثاين.  وطائفة املصنف جزم وهبذا ، ينقطع:  أحدمها
 حكاه نم ومنهم ، جهنيو  اخلالف هذا حكى من ومنهم.  تتابعه أوجبنا إذا ابحليض اليمني كفارة
 وهللا تحاض لو كما  هوف نفست ولو:  البغوي قال.  االنقطاع واألصح ، البغوي حكاه وممن قولني
 ا.ه  أعلم

 - حاضت إذا املعتكفة املرأة أي -املسجد من خروجها أما(: 79 /3) املغينيف  قدامة ابن قالو 
 ا.ه  منه كدوآ كاجلنابة  فهو املسجد يف اللبث مينع حدث   احليض ألن فيه؛ خالف فال

 طهارة له يستحب االعتكاف(: 275 /21) الفتاوى جمموعيف  تيمية ابن شيخ اإلسالم وقال
 أو جنبا   كان  إذا ما الفخب ُيرم، ل املسجد يف حمدث   وهو املعتكف قعد فلو جيب، وال احلدث
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 ذلك ألن ال املسجد يف اللبث من واحلائض اجلنب كمنعهم  اجلمهور، منه مينعه هذا فإن حائضا ،
 .االعتكاف يبطل

 رمضان من خراألوا رالعش تكفتع أن نذرت إذا املرأة وقال العالمة العثيمني يف تعليقه على الكايف:
 يم؟أ من بقي ما إكمال يلزمها له طهرت فإذا طهرت مث األيم بعض يف وحاضت
 انك  وإذا الف القضاء أماو  رمضان من التتابع ويلزمها ابقية مادامت بقي ما إكمال يلزمها فأجاب:

 لزمهاي ال وقته فات األواخر العشر قضاء إذا   فهو التطوع اعتكاف تقيم أن قصدها هذا النذر
 .تقضيه أن بد ال والصيام

 
 (دائم ثهحد ممن وحنوها ،املستحاضة اعتكافحكم  )ابب

 .األئمة ابتفاق املستحاضة اعتكاف يصح
 على الت الفرائض مجيع عليها وأن القرآن، تقرأ أهنا على اإلمجاع: وغريه جرير ابن نقل وقد

 .1الطاهر
 صلى هللا عليه وسلم هللا رسول مع اعتكفت): قالت رضي هللا عنها عائشة روته ما: لذلك ويدل
 وهي حتتها الطست وضعت فرِبا والصفرة، احلمرة ترى فكانت مستحاضة أزواجه من امرأة

 .2(تصلي
 البول، سلس به كمن  معناها يف ما ابملستحاضة ويلحق: "(3/280) القاري عمدةيف  العيين قال

 ا.ه  "االعتكاف جواز يف يسيل جرح به ومن والودي، واملذي،
 منع وأييت ،املسجد يصيب لئال حتتها الطست وضعت وهلذا املسجد، تلويث عدم: ويشرتط
 .للمسجد تقذير فيه ما كل  من املعتكف

 كان  إن املسجد من اخلروج هلا جيوز ال املعتكفة واملستحاضة (:6/519وقال النووي يف اجملموع )
 يف ثبت وقد ، املساجد تلويث عن حترتز لكن ، كالطاهر  ألهنا وغريه املتتابع سواء ، نذرا اعتكافها
 امرأة وسلم عليه هللا صلى النيب مع اعتكفت:  قالت عنها هللا رضي عائشة عن البخاري صحيح

                                                 
 القاري وعمدة ،2/542 واجملموع ،1/442 واحلاوي ،4/17 ملسلم النووي ،وشرح1/217 السنن معال 1
 .1/207 القناع وكشاف ،1/99 القرطيب تفسري من الفقهية املسائل وجامع ،3/280

 (.309) البخاري أخرجه 2
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 ذكر وممن تصلي وهي حتتها والطست والصفرة الدم ترى فكانت ، مستحاضة وهي أزواجه من
 .عليها جممع أهنا إىل وأشار املنذر وابن احلاوي صاحب املسألة
 يف يقول مالكا   تمسع القاسم ابن قال(: 2/303قال ابن رشد يف البيان والتحصيل ) )فرع(:

 مناإ:  قال ؟ تعتد أين ، سجدامل إىل ترجع أن قبل زوجها فيطلقها ، منزهلا إىل فتخرج يضحت املعتكفة
 تتم حىت جداملس من َّترج أن اهل ينبغ ل املسجد يف طلقها فإذا ، املسجد يف طلقها لو ما ِبنزلة هو

 . اعتكافها تتم حىت املسجد إىل ترجع أن هلا ينبغي فهذه ؛ اعتكافها
 ال ، امنزهل إىل فخرجت اعتكافها يف حاضت إذا املعتكفة ألن ، قال كما  وهذا: رشد بن حممد قال

 يالذ االعتكاف رمةح يف ابقية هي بل ، العتكاف مبتدئة طهرت إذا فتكون ؛ اعتكافها ينتقض
 خاصة الرجال لذي ةجه من رمتهح يف وقيل ؛ سحنون قول وهو ، كله  حرمته يف قيل ؛ فيه دخلت

 حكم يكون أن وجبف ؛ َتامه إىل رجعت ، طهرت فإذا ؛ القاسم ابن عن زيد أيب رواية وهي ،
 نم يلزمها فيما واءس احليض أو ، الطهر حال يف االعتكاف يف دخلت أن بعد إيها زوجها طالق

 ل ، العدة سبق ذاإ كافاالعت ألن ؛ عليها العدة وجوب سبق قد الذي اعتكافها على التمادى
 العتكافا إىل منها َّترج ل ، االعتكاف سبقت إذا العدة أن كما  ؛ اعتكافها ينقضي حىت منه َّترج
 - كافهااعت نذرت كانت  قد ، أبعياهنا أيم يف عليها واجبا   اعتكافا   كان  وإن ؛ عدهتا تنقضي حىت
 ا.ه  عليه فقف ، صحيح وهو ، القرويني شيوخ بعض قاله
 :يهاتتنب (:4/78) األحكام عمدة شرح اللثام كشفيف  احلنبلي  السفاريينل وقا

 عامُ والط ا،إمجاع   حلدثا وطهارةُ  إمجاع ا، اإلنسان حاجةُ  األعذار من للمعتكف املعتاد: أحدها
 يتعذر ملرض   رجوخي إليها، خرجفي فيه، جُيَمَّعُ  ال مسجد يف اعتكف إذا واجلمعةُ  إمجاع ا، والشرابُ 

 .وفاق ا وفراش؛ خدمة   إىل ُيتاج أبن شديدة؛ ِبشقة إال ميكنه ال أو فيه، لقيامُ ا معه
 املرأة، رجوَّت. لفطرا به يُباح أن إال وفاق ا، جيز؛ ل اخلفيفة، واحلمَّى كالصداع  خفيف ا؛ كان  إن وأما
 .نفاس وإىل
 لظاهر ملالك؛ خالف ا ُج؛خلرو ا فيلزمه أداؤها، عليه يتعني أن إال لشهادة خيرج أن للمعتكف جيوز فال

 خالف ا ل؛التحمُّ  عليه يتعني ل ولو ملالك، خالف ا اعتكافه؛ يبطل وال اجلمعة، إىل وكاخلروج اآليت،
  .للشافعي

 ّللَّ  حق هوو  جلمعة،كا  شرع ا؛ وبهلوج ملالك؛ خالف ا منزهلا؛ يف الوفاة لعدَّة َّترجَ  أن املرأةَ  ويلزم
 .االعتكاف يبطل وال تُرك، إذا ُيستدرك ال وآلدمي،
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 بطلي وال وه،وحن غريق نقاذِ وإ اعتكافه، به يبطل وال متعني، جلهاد إليه احتاج إن اخلروجُ  ويلزمه
 ابألوىل هنا فكذا اجلمعة، ترك يف عذر ألنه اعتكافه؛

 
 (والزوجة للرقيق والزوج السيد إذن )ابب 

 :مسائل وفيه
 .والزوجة رقيقلل والزوج السيد إذن اعتبار: األوىل املسألة
 .مااعتكافه من والزوجة الرقيق حتليل والزوج السيد ملك: الثانية املسألة
 .ابلرقيق تتعلق فروع: الثالثة املسألة
 .والزوجة للرقيق والزوج السيد إذن اعتبار :األوىل املسألة
 .1األئمة ابتفاق واملرأة الرقيق اعتكاف يصح

 رمضان، كل  يف يعتكف صلى هللا عليه وسلم هللا سولر  كان): قالت رضي هللا عنها عائشة حلديث
 هلا، فأذن تعتكف، أن عائشة فاستأذنته: قال فيه، اعتكف الذي مكانه دخل الغداة صلى فإذا

: فقال قباب، أربع أبصر الغداة من صلى هللا عليه وسلم هللا رسول انصرف فلما أخرى قبة فضربت
 يف يعتكف فلم فنزعت، ارها، فال انزعوها آلرب؟ هذا؟ على محلهن ما: فقال خربهن، فأخرب هذا؟ ما

 .2(شوال من العشر آخر يف اعتكف حىت رمضان
 قح يف ثبت لعباداتا من احلر حق يف ثبت ما وألن، للرقيق شاملة فهل االعتكاف أدلة ولعموم
 .لدليل إال الرقيق
 تقدم ملا سيده، إبذن إال يعتكف أن للمملوك وليس زوجها، إبذن إال تعتكف أن للزوجة ليس لكن
 ةحفص سألتو ): رواية ويف .رضي هللا عنها عائشة استئذان وفيه ،رضي هللا عنها عائشة حديث من

 .(ففعلت هلا تستأذن أن عائشة

                                                 
 الطالبني وروضة ،2/108 واألم ،1/200 رشد ابن مقدمات ،1/211 اهلندية والفتاوي ،3/119 املبسوط 1
  .4/485 واملغين ،3/494 واملستوعب ،2/396

 (.1173) ومسلم له، واللفظ( 2041) البخاري أخرجه 2
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 تصوم أن المرأة ُيل ال): قال صلى هللا عليه وسلم هللا رسول أن رضي هللا عنه هريرة أيب وحلديث
 . االعتكاف وكذا، 1(إبذنه إال شاهد وزوجها

 ابلشرع، عليهما بواجب وليس استيفاءها ومينع يفوهتا، واالعتكاف لغريمها، مملوكة منافعهما وألن
 .2منه املنع هلما فكان

 .3واحلنابلة والشافعية، واملالكية، احلنفية،وهذا مذهب 
 ألمر مناوإ العبادة ذات إىل يعود ال النهي ألن احلرمة؛ مع الصحة فالظاهر إذن بال اعتكفا فإن

 . والسيد الزوج حق تفويت وهو خارج
 :رانأم وفيها .مااعتكافه من والزوجة الرقيق حتليل والزوج السيد ملك :الثانية املسألة
 :إذن بال اعتكافهما يكون أن: األول األمر

 فإن اإلذن، اعتبار على الدليل من تقدم ملا ؛ 4حتليلهما والسيد فللزوج إذن بال اعتكافهما كان  إذا
 . فيه أذان وقد هلما احلق ألن ؛ 5بنذر واجبا   أو تطوعا ، كان  إن وأجزأ االعتكاف صح يفعال ل

 :إبذن اعتكافهما يكون أن: الثاين األمر
 :فرعان وفيه

 : ولنيق على ذلك يف هللا رمحهم العلماء اختلف :تطوعا   يكون أن :األول الفرع
 .6واحلنابلة الشافعية، مذهب وهو، احتليلهم ميلكان والسيد الزوج أن :األول القول
 ألزواجه صلى هللا عليه وسلم النيب إذن: "وفيه ، املتقدم عنها هللا رضي عائشة حديث ذلك ودليل

 .1دواما   منه املنع هلما فكان ابتداء منه املنع هلما وألن، "ذلك بعد منعهن مث ابالعتكاف،
                                                 

 أنفق ما ابب ، الزكاة يف ومسلم ، فتح 9/295 زوجها بيت يف املرأة أتذن ال ابب النكاح، يف البخاري أخرجه 1
 (.1026) 2/711 مواله مال من العبد

 . 4/485 املغين 2

 /1) الدسوقي حاشية (.108 /2) للكاساين الصنائع بدائع ،(394 /2) اهلمام ابن للكمال القدير فتح 3
( 477 /6) للنووي اجملموع ،(503 /3) للماوردي الكبري احلاوي (.457 /2) للمواق واإلكليل التاج ،(546

 (.70 /8) مسلم صحيح شرح( كافة  العلماء قال وبه إذنه، بغري االعتكاف من زوجته منع للرجل: )النووي قال
 (.349 /2) للبهويت القناع كشاف  ،(134 /5) مفلح البن الفروع

 .1/545 الدسوقي حاشية 4

 . 2/350 القناع وكشاف ،1/454 احملتاج مغين 5

 . 4/485 املغينو  ،2/396 الطالبني روضة 6
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 مذهب وهو، الكراهة مع رقيقه حتليل السيد لكومي زوجته، حتليل الزوج ميلك ال أنه :الثاين القول
 ، ابلتمليك َتلك هي إذ ؛ املنع له يكره فلم منافعها الزوجة ملَّك الزوج أبن ذلك وعللوا، 2احلنفية
 :وجهني من ونوقش .ابلتمليك ميلك فال الرقيق خبالف
 . النص مقابلة يف اجتهاد أنه:  األول
 لكهمام لعدم ؛ ضيقب ل فيما عاملن فله فشيئا ، شيئا   حتدث فعواملنا ابلقبض َتلك اهلبة أن: الثاين
 . ذلك
 .3املالكية مذهب وهو، والرقيق الزوجة حتليل والسيد الزوج ميلك ال :الثالث القول

 .قطعه إذا الشروع بعد قضائه وجوب ِبعىن ، فيه الشروع بعد لوجوبه
 .سيأيت كما  ، التسليم بعدم:  ونوقش

 تطوعا   فيه عاشر  إذا أهنما لفاملؤ  قاله الذي هذا لكن ني يف تعليقه على الكايف:قال العالمة العثيم
 أما اعلالف ابعتبار يهف ابلشروع يلزم ال النفل ألن نظر فيه يقال قد إخراجهما والزوج فللسيد
 وه العبادة يف سيما ال اجبو  ابلوعد والوفاء والعهد الوعد ابب من هذا إن يقال فقد اآلذن ابعتبار

 كون  نأل نظر فيه لتعليلا هذا إن يقال وهلذا إذنه يف يرجع أن من عليهما أهون لكان أيذن ل لو
 أن علم دوق يفعل أن غريهل أذن من ابعتبار أما الفاعل ابعتبار النفل من خيرج أن جيوز اإلنسان

 الق حني أنه لو كنل نظر فيه هذا اخرجوا قال العشر انتصف ملا مث العشر مجيع يف االعتكاف
 .ذلك هلا نعم لك؟ذ هلا فهل شئ قلبه يف يقع لئال َّترج أن املصلحة من رأت اخرجي لزوجته
 :جانبان وفيه :بنذر واجبا   يكون أن :الثاين الفرع

 رمضان من األواخر العشر اعتكاف الرقيق أو الزوجة نذرت لو كما  :معينا   يكون أن: األول اجلانب
 . أتخريه جيوز ال املعني وألن، إبذهنما وجب ألنه، 4منه نعهمام ميلكا ل السيد، أو الزوج إبذن

 فقد، لقةمط أيم عشرة افاعتك الرقيق أو الزوجة نذرت لو كما  معني غري يكون أن: الثاين اجلانب
 :أقوال ثالثة على حتليلهما والسيد الزوج ملك يف العلماء اختلف

                                                                                                                           
 . 4/485 املغين 1

 . 1/211 اهلندية الفتاوى 2
 . 1/545 وحاشيته الكبري الشرح ،1/200 رشد ابن مقدمات مع املدونة 3

 . 4/486 واملغين ، 2/396 الطالبني وروضة ،1/545 الدسوقي حاشية 4
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 فأشبه إبذهنما التزامه وجب ألنه، 1احلنابلة كالم  ظاهر وهو، حتليلهما ميلكان ال أهنما: األول القول
 .املعني
 وهو، حتليلهما ملكا فيه ابلشروع أيذان ل وإن حتليلهما، ميلكا ل فيه ابلشروع أذان إن: الثاين القول

 زمن كل  يف اثبت والرقيق الزوجة فحق ابلشروع والسيد الزوج أيذن ل إذا ألنه، 2الشافعية مذهب
 . حتليلهما فملكا والسيد الزوج إىل قوطهس زمن تعيني فكان
 .دليل على هلم أقف ول، 3املالكية مذهب وهو، حتليلهما ميلكان أهنما: الثالث القول
 يلهماحتل ملكاف لالعتكاف منالز  يتعني ول والسيد، للزوج مملوكة منافعهما أبن: لذلك يستدل ولعله

. 
 :ابلرقيق تتعلق فروع :الثالثة املسألة
 عتكافا يف هللا محهمر  العلماء اختلف :سيده من نفسه اشرتى الذي وهو: املكاتب :ألولا الفرع

 :قولني على املكاتب
 . بسيده يضر ل ما يعتكف أن له: األول القول

 .6احلنابلة وبعض ،5الشافعية وبعض ،4مالك اإلمام قال وبه
 تطوعا   نيكو  قد عتكاففاال وأيضا   العبد، عتق وتعجيل مضارته، وعدم السيد، حبق الوفاء لوجوب

 .الكتابة دين وفاء وهو الواجب على يقدم فال
 قول وهو، تطوع وال واجب اعتكاف من منعه لسيده فليس مطلقا ، يعتكف أن له أن: الثاين القول

 كاحلر  فهو ذمته يف الدين وإمنا الكسب، على إجباره له وليس منافعه، يستحق ال ألنه، 7اجلمهور
 . سيده إذن بال عتكافاال فله املدين،

                                                 
 . 2/350 القناع وكشاف ، 4/486 املغين 1
 . 2/396 الطالبني روضة 2

 . 1/545 الدسوقي حاشية 3
 . 1/200 املقدمات مع املدونة 4

 . 1/454 حملتاجا مغين.  سيده بكسب خيل ل ما يعتكف أن للمكاتب: قال فقد الشافعية من كالقاضي  5

 . 7/573 الكبري الشرح مع اإلنصاف. جنم ُيل ل ما يعتكف أن له: فقاال محدان، وابن كاجملد  6

 . 4/486 املغين ،1/454 احملتاج ومغين ،1/211 اهلندية الفتاوى 7
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 ؛ ملكاتبا وكذا لدائن،اب يضره تصرفا   يتصرف أن له ليس احلر املدين أبن: االستدالل هذا ونوقش
 .91:  التوبة (َسِبيل   ِمنْ  اْلُمْحِسِننيَ  َعَلى َما: )تعاىل لقوله

 . ضرار وال ضرر ال إذ األول؛ القول: واألقرب
 أن فله ،1مهاأيه سيده وبني بينه كان  فإن :رقيق وبعضه رح بعضه من وهو ، املبعض :الثاين الفرع

 سيده يوم يف وحكمه اليوم، هذا يف لسيده مملوكه غري منافعه ألن سيده؛ إذن بغري يومه يف يعتكف
 .العبد حكم
 .2وقت كل  يف منافعه يف ملكا   له ألن منعه؛ فلسيده مهاأية بينهما يكن ل فإن

 يف تلف  خم وهذه قرقي عضهوب حر بعضه الذي املبعض على الكايف: قال العالمة العثيمني يف تعليقه
 كانوا  اإذ يوم ويل يوم لك يقول أن واملهاأية ممكنة أهنا الصحيح لكن ال؟ أو َتكن هل إمكاهنا
 أنه املهم بعةأر  من يوم للسيدف ربعه للسيد أرابعا   كانوا  وإذا يوم ويل فيه حر   أنت يوم لك أنصافا  

 الزمن يف يعتكف وال بعضامل أي ميلكه الذي الزمن يف يعتكف أن فله مهاأية ينهماب كان  إذا يقال
 .السيد إبذن إال سيده ميلكه الذي
 .5القن حكم حكمهم بصفة عتقه واملعلق ،4واملدبر ،3الولد أم :الثالث الفرع
 وصية، أو إرث وأ هبة أو ببيع غريه إىل انتقل مث تقدم ما على االعتكاف العبد نذر لو :الرابع الفرع

 اآلخر السيد َتلك قبل للعبد مستحقا   صار ألنه إليه؛ املنتقل إذن بال تقدم ما على االعتكاف فله
  .6اخليار فله املشرتي جهل إن لكن الزوجة، ومثله

  
 م(الصو  شرط)ابب 

 :أقوال على االعتكاف لصحة الصوم اشرتاط يف العلماء اختلف

                                                 
 (.هيأ) مادة ،2/645 املصباح: انظر.  ذلك وحنو يوما ، ولنفسه يوما   لسيده يكون أن 1

 . 4/486 واملغين ،2/396 نيالطالب روضة 2

 .إنسان خلق فيه تبني ما سيدها من وضعت الت: وهي 3

 (.دبر) مادة ، 1/188 املصباح.  ِبوته عتقه سيده علق منهو  4

 . 7/573 اإلنصاف مع الكبري والشرح ،2/396 الطالبني روضة 5

 . 7/573 اإلنصاف مع الكبري والشرح ،2/396 الطالبني روضة 6
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 مذهب وهو املالكية، بعض قال وبه، االعتكاف لصحة الصوم اشرتاط عدم :األول القول
 .1حزم ابن قال وبه واحلنابلة، الشافعية،

 .2احلنفية مذهب وهو، التطوع دون الواجب االعتكاف لصحة شرط الصوم أن :الثاين القول
 الشافعية، بعض قال وبه املالكية، مذهب وهو، مطلقا   االعتكاف لصحة شرط أنه :الثالث القول
 .3القيم وابن اإلسالم شيخ اختارها أمحد عن ورواية

صلى هللا  هللا رسول افاعتك أن اختالفهم يف والسبب: "(1/317) اجملتهد بدايةيف  رشد ابن قال
 وإن كاف،االعت يف شرط وه ابعتكافه، املقرتن الصوم أن رأى فمن رمضان، يف وقع إمنا عليه وسلم

 ذلك قاتف إمنا أنه أىر  ومن االعتكاف، مع الصوم نم بد ال: قاال نفسه لالعتكاف الصوم يكن ل
 من ومالص ليس: قال افاالعتك يف والسالم الصالة عليه له مقصودا كان  ذلك أن على ال اتفاقا،
 ا.ه  "واحدة آية يف الصوم مع اقرتانه وهو آخر، سبب أيضا ولذلك شرطه،

 : اآلتية ابألدلة الرأي هلذا استدل :األول الرأي أدلة
 . 187 : البقرة (اْلَمَساِجدِ  يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ : )تعاىل ولهق - 1

 .إلطالقها صوم بال االعتكاف مشروعية على اآلية هذه دلت: الداللة وجه
 يف نذرت كنت): قال صلى هللا عليه وسلم النيب سألرضي هللا عنه  عمر أن عمر ابن رواه ما - 2

 أن على احلديث هذا دل،  4(بنذرك أوفِ :  له فقال رام،احل املسجد يف ليلة أعتكف أن اجلاهلية
 أذن ملا لصحته شرطا   الصوم كان  ولو للصوم، ظرفا   ليس الليل ألن ؛ صوم بال مشروع االعتكاف

 .ابالعتكاف صلى هللا عليه وسلم النيب له
 .5"يوما  " رواية ويف ،"ليلة" رواية ففي لفظه، يف خمتلف أبنه االستدالل هذا ونوقش

 :أبجوبة جيبوأ

                                                 
 املستوعب ، 1/449 الطالب حتفة ،1/301 اجلواد فتح ، 2/107 األم ، 2/334 للقرطيب رآنالق أحكام 1
 . 5/268 احمللى ، 1/321 اإلقناع ،1/363 املنتهى غاية ، 3/5 الزركشي شرح ، 3/478

 . 1/256 النهر جممع ،3/115 املبسوط ،1/221 خان قاضي فتاوى 2

 القرآن أحكام ،7/495( الرب فتح) التمهيد ، 1/195 درش ابن مقدمات مع املدونة ، 1/315 املوطأ 3
 . 2/88 املعاد زاد،  3/360 اإلنصاف،  6/485 اجملموع،  2/334 للقرطيب

 (.1656) ومسلم ،(2032) البخاري أخرجه 4
 (.1656) ومسلم ،(3314) البخاري أخرجه 5
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 يكون أن فيجوز القصة، تعدد على حممول احلديث ألفاظ يف االختالف هذا أن :األول اجلواب
 مرة وسأله ، به فأمره وحدها ليلة اعتكاف عن صلى هللا عليه وسلم النيب سألرضي هللا عنه  عمر
 .1به فأمره يوم اعتكاف عن
 واحدة مرة صلى هللا عليه وسلم النيب سأل اإمن رضي هللا عنه عمر إن إذ ؛ ابملنع اجلواب هذا ورد
 .2الفتح عام

 هللا رسول ي): قال أنه عنهما هللا رضي عمر ابن رواه ما بدليل أرجح" ليلة" رواية أن :الثاين اجلواب
 أوف:  صلى هللا عليه وسلم النيب فقال احلرام، املسجد يف ليلة أعتكف أن اجلاهلية يف نذرت إين

 .ليلة نذر إمنا أنه يف صريح وهذا،  3(ليلة فاعتكف بنذرك
 املسجد يف يوما   أعتكف أن اجلاهلية يف نذرت إين: " بلفظ عمر ابن رواه ِبا: اجلواب هذا ورد

 .5يوم اعتكاف عن سأل أنه فيحتمل. 4"يوما   فاعتكف اذهب: قال ؟ ترى فكيف احلرام
 .6ينكر ال اللغة يف فاشيا   ستعماال  ا األيم هبا ويراد تطلق، الليايل أبن أيضا   اجلواب هذا ورد

 النيب مرهأي ل إذ صوم؛ال اشرتاط عدم على دليل فهي" يوما  " رواية تسليم على :الثالث اجلواب
 .ابلصوم صلى هللا عليه وسلم

: لعمر قال صلى هللا عليه وسلم النيب أنرضي هللا عنهما  عمر ابن رواه ِبا: اجلواب هذا ورد
 . منكر حديث أبنه:  احلديث هذا ونوقش، 7(وصم اعتكف)

                                                 
 . 2/489 الراية نصب 1

 . 3/346 السنن هتذيب 2

 ،(2042) البخاري أخرجه 3

 (.1656) مسلم أخرجه 4

 . 5/433 األحكام عمدة بفوائد واألعالم ، 11/124 ملسلم النووي شرح 5

 . 3/346 السنن هتذيب 6

 (1604 رقم ، 1/606) احلاكمو  ،(2/200) والدارقطىن ،( 2474 رقم ، 2/334) داود أبو أخرجه 7
 يل ينكر عليه الزيدة يف اإلسناد واملنت،فيه عبد هللا بن بد (:5/357الكامل )واحلديث قال عنه ابن عدي يف 

 ل دينار بن عمرو أصحاب من الثقات ألن منكر؛ حديث هذا: يقول النيسابوري أاببكر مسعت وقال الدارقطين:
، وضعفه ابن حزم يف احمللى منكر: (6/394) املعرفة يف البيهقي وقال ،احلدي ضعيف بديل وابن... يذكروه

فيه عبد هللا بن بديل تفرد بزيدة الصوم كما قاله ابن  (:2/121يف حتفة احملتاج ) (، وقال ابن امللقن5/183)
فيه عبد هللا ابن بديل، تفرد بزيدة الصوم فيه، وهو (: 1/278وقال احلافظ يف الدراية ) ،عدي والدارقطين وضعفاه
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 املعتكف على ليس): قال صلى هللا عليه وسلم النيب أنرضي هللا عنهما  عباس ابن رواه ما - 3
 :وجهني من احلديث هبذا االستدالل هذا ونوقش .1(نفسه على جيعله أن إال صيام
 . به ُيتج ال ضعيف أنه :األول الوجه
 . عباس ابن على وقفه الصحيح أن :الثاين الوجه

 أن أراد إذا صلى هللا عليه وسلم هللا رسول كان): قالت عنها، هللا رضي عائشة روته ما - 4
 اعتكف حىت رمضان شهر يف االعتكاف ترك وفيه...  معتكفه دخل مث الفجر، صلى يعتكف
 النيب ألن لالعتكاف؛ شرطا   ليس الصوم أن على احلديث هذا دل، ف2(شوال من األول العشر
 االستدالل هذا ونوقش، األول العشر من العيد ويوم األول العشر اعتكف هللا عليه وسلم صلى
 :وجهني من احلديث هبذا

 من را  عش":  رواية ويف ،"شوال من األول العشر: "رواية ففي لفظه، يف خمتلف أنه :األول الوجه
 ".شوال من العشر آخر يف: " رواية ويف ،"شوال

 . العيد يوم دخول على فيه صراحة فال
 آخره، وأ أوسطه، أو ه،أول من تكون أن ُيتمل إذ جممل؛" شوال من عشرا  : " قوهلا أبن:  وأجيب
 " .شوال من األول العشر: "قوله وهو املبني على فتحمل

                                                                                                                           

ل العالمة األلباين يف ضعيف وقا  رواية شاذة، (:5/183وقال الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على احمللى ) ضعيف،
 ضعيف:( الدارقطين وقال. ِحْفِظه ِقبلِ  من ضعف فيه بُديلِ  ابن ضعيف؛ إسناده (:2/293أيب داود األم )

 -يذكروه ل دينار بن عمرو أصحاب من الثقات ألن منكر؛ حديث هذا: يقول النيسابوري بكر أاب مسعت احلديث،
وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن ابن ماجة  ا.ه  البيهقي وأقره".  احلديث ضعيف بديل وابن ،-الصوم: يعين

 .احلديث ضعيف وهو بُديل، بن هللا عبد االعتكاف مع الصيام بذكر تفرد(: 2/653)
 رقم ، 4/318) والبيهقى، (1603 رقم ، 1/605) احلاكمو  ،(3رقم  ،2/199) الدارقطين أخرجه 1

 بن هللا عبد به تفرد" :البيهقي وقال ،"يرفعه ال وغريه الشيخ، هذا رفعه" :الدارقطينواحلديث قال عنه ( 8370
 ابن عن املذكور إبسناده فذكره..."  حممد بن العزيز عبد عن احلميدي بكر أبو رواه وقد هذا، الرملي نصر بن حممد
 العزيز عبد عن ة،زرار  بن عمرو رواه وكذلك وهم، ورفعه موقوف، الصحيح هو هذا" :وقال عليه، موقوفا   عباس
رفعه وهم والصواب أنه موقوف وإن كان السوسي  (:2/374، وقال ابن عبد اهلادي يف التنقيح )"خمتصرا   موقوفا  

، وقال السخاوي يف األجوبة املرضية الصواب موقوف (:1/288، وقال احلافظ يف الدراية )قد اتبعه غريه
 .(4378وضعفه العالمة األلباين يف الضعيفة )، قوفجزم مجاعة أبن رفعه وهم والصواب إنه مو  (:1/367)
 (.1173) مسلم اللفظ هبذا أخرجه 2
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 .حأرج الشيخان ليهع اتفق وما ، البخاري هبا فتفرد" شوال من العشر آخر يف: "رواية وأما
: يقال كما  منها ليس العيد ويوم شوال، من األول العشر اعتكف:  يقال أن يصح أنه :الثاين الوجه
 العيد، صالة إىل ابخلروج الشتغاله العيد يوم دخول عدم الظاهر بل، 1شوال من األول العشر صام

 .2مجيعه مقام اليوم يقوم فال اليوم بعض ذهاب ذلك ويف لفطره، منزله إىل رجوعه مث
 :جبوابني وأجيب
 خالف نهأل منها؛ العيد يوم يكون وال األول، العشر اعتكف: يقال أن يصح ال أنه :ولاأل اجلواب
 على الدليل لوجود ا،منه العيد يوم يكون وال األول، العشر صام: يقال أن صح وإمنا الظاهر،

 .صيامه حترمي وهو العيد، يوم خروج
: اليق كما  ث،احلدي ظاهر هو كما  ومالي بقية اعتكافه من مينع فال اليوم أول ابلصالة اشتغاله وأما
 .ببعضها أخل قد كان  وإن القدر، ليلة قام

 ثفاحلدي  عليه وسلمصلى هللا اعتكافه يف داخال   ليس العيد يوم أن تسليم على :الثاين اجلواب
  لنقل؛ ه وسلمصلى هللا علي النيب صام لو إذ نقله، لعدم الصوم اشرتاط عدم على دليل
 .نقله على دواعيال تتوافر مما ألنه
 على ذلك يشرتط أن إال صوم عليه ليس املعتكف): قال رضي هللا عنه  عليا   أن روي ما - 5

 .3(نفسه
 ذلك يشرتط أن إال صيام عليه ليس املعتكف): قالرضي هللا عنه  مسعود ابن أن روي ما - 6

 .4(نفسه على
 على جيعله أن إال صياما   عتكفامل على يرى ال كانرضي هللا عنهما ) عباس ابن أن ورد ما - 7

 .5(نفسه

                                                 
 . 3/348 السنن هتذيب 1

 . 3/340 السنن هتذيب 2

 (9624 رقم ، 2/334) شيبة أىب ابنو  (،1/368كما يف األجوبة املرضية )  سننه يف منصور بن أخرجه سعيد 3
 .سليم أيب بن ليث من أجل ضعيف دهاسنإو 

 (9624 رقم ، 2/334) شيبة أىب ابنو  (،1/368كما يف األجوبة املرضية )  سننه يف منصور بن أخرجه سعيد 4
 .سليم أيب بن ليث من أجل ضعيف دهاسنإو 

 ."وهم ورفعه موقوف الصحيح هو وهذا: "وقال (4/319) الكربى يف البيهقي أخرجه 5
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 . ادواجله كاحلج،  فيه شرطا   الصوم يكن فلم بنفسها، مستقلة عبادة أنه - 8
 .1كالرابط  فيه شرطا   الصوم يكن فلم ، هللا لطاعة معني مكان لزوم أنه - 9

 االعتكاف صح ملا الصوم اشرتط فلو ، وهنارا   ليال   معتكفا   مسي يوم من أكثر اعتكف لو أنه - 10
 .2ابلليل
 الصائم من ُيصل وهذا املواظبة وجه على الشيء على اإلقبال:  اللغة يف العكوف أن - 11

 .واملفطر
 فاحملتبس يصوموا ل وإن عليها احتباسهم ِبجرد بذلك مسوا َوهَلا   األصنام على العاكفني أن - 12

 .3يصم ل وإن له عاكف بيته يف هلل
 :الثاين الرأي أدلة
 يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ  َباِشُروُهنَّ ت ُ  َوال اللَّْيلِ  ِإىَل  الصِ َيامَ  َأَتُّوا مثَّ : )اآلتية ابألدلة الرأي هلذا تدلاس

 . 187 آية ، البقرة( اْلَمَساِجدِ 
 وعليه الصوم، ذكر بعد ذكره هللا ألن االعتكاف؛ لصحة شرط الصوم أن على اآلية هذه دلت

 .4الصيام عن فيها ينهى الت األيم عدا وقت كل  يف ا  مشروع االعتكاف فيكون
 :االستدالل هذا ونوقش

 ال: يقال أن لزم وإال ابآلخر، أحدمها عقد آخر حكم بعد حكم ذكر من يلزم ال إذ ؛ ابملنع - 1
 .1به قائل وال ابعتكاف إال صيام جيزئ

                                                                                                                           

 افاعتك امرأيت على كانو  العزيز عبد بن عمر عند شهاب بن وحممد أان احتمعت: قال مالك بن سهيل أيب عنو 
 هللا رسول أمن: العزيز عبد نب عمر فقال بصوم، إال اعتكاف يكون ال): شهاب ابن: فقال احلرام املسجد يف ثالث

 ثمان؟ع فمن: قال ال،: قال عمر؟ فمن: قال ال،: قال بكر؟ أيب فمن: قال ال،: قال ؟- وسلم عليه هللا صلى -
 ال عباس ابن كان:  اوسط فقال ذلك، عن فسألتهما وعطاء طاوسا   فوجدت فانصرفت: سهيل أبو الق ال،: قال
 بكر أبو رواه وقد: الفق( 319 /4) الكربى يف البيهقي ذكره (نفسه على جيعله أن إال املعتكف على يرى

 .وهم هورفع موقوف، يحالصح هو هذا: البيهقي قال .به مالك بن سهيل أيب عن حممد بن العزيز عبد عن احلميدي
 . 3/348 السنن هتذيب ،2/61 قدامة البن الكبري الشرح 1

 . 5/269 احمللى 2

 . 2/755 العمدة شرح 3

 . 1/315 املوطأ 4



 - 42 - 

 .صائما   إال يعتكف ل صلى هللا عليه وسلم النيب أن - 2
 ، تكافهاع يف ألحوالا أفضل يتحرى كان  صلى هللا عليه وسلم النيب أبن االستدالل اهذ ونوقش

 كفاعت ولو عشرا   فيعتك وكان ، جائز غريها اعتكاف أن مع األواخر العشر يعتكف كان  وهلذا
 .جاز أقل

 .الوجوب على يدل ال فعل جمرد فإنه وأيضا  
 وفيه... منها البد الت للحاجة إال خيرج أال املعتكف يف والسنة): عنها هللا رضي عائشة قول - 3
 .2(يصوم أن اعتكف فيمن والسنة مجاعة، مسجد يف إال اعتكاف وال

                                                                                                                           
 . 5/268 احمللى 1

 سعيد بن وقتيبة البخاري عند يوسف بن عبدهللا عن( 5( )1172ح) ومسلم ،(2026ح) البخاري أخرجه 2
 من األواخر العشر يعتكف كان) النيب أن: "بلفظ عائشة عن الزهري عن عقيل عن يثالل عن كالمها  مسلم عند

 ،320 ،315 /4 السنن يف مثله البيهقي وأخرجه ،"بعده من أزواجه اعتكف مث وجل، عز هللا توفاه حىت رمضان
 مريضا ، يعود وال منها، البد الت للحاجة إال خيرج ال أن املعتكف يف والسنة: "قوله وزاد ،520 /7 الشعب ويف
 بن ُيىي طريق من" يصوم أن اعتكف فيمن والسنة مجاعة، مسجد يف إال اعتكاف وال يباشرها، وال امرأة ميس وال

 .به الليث عن يزيد بن وانفع بكري
 .ةعرو  قول من إنه: قيل فقد إخل،... "  املعتكف يف والسنة: وقوله: "البيهقي قال

 وال أة،امر  ميس وال جنازة، هديش وال مريضا   يعود ال أن املعتكف على السنة": بلفظ( 2473ح) داود أبو وأخرجه
 طريق من ،"جامع مسجد يف الإ اعتكاف وال بصوم إال اعتكاف وال منه، البد ملا إال حلاجة خيرج وال يباشرها،

 .به عائشة عن عروة عن الزهري عن إسحاق بن عبدالرمحن
  اه" عائشة قول هجعل: "داود أبو قال ،"السنة قالت: فيه وليق ال عبدالرمحن غري: "داود أبو قال

 سعيد عن الزهري عن مهاكال  قيس بن وعمر عياش بن يزيد طريق من( ب/ق/154 /5) علله يف الدارقطين وأورده
 .فذكرته... "  االعتكاف سنة: "تقول عائشة مسعا أهنما وعروة املسيب بن

 يف كما  مرتوك بسندل عروفامل املكي قيس بن وعمر ،369 /2 التقريب يف كما  وغريه مالك كذبه  عياض بن ويزيد
 .62 /2 التقريب
 عن الزهري عن حسني نب سفيان عن عبدالعزيز بن سويد طريق من 317 /4 الكربى السنن يف البيهقي وأخرجه

 ال: التق ةعائش عن عروة عن الزهري عن حسني وفيه ،"بصيام إال اعتكاف ال: "بلفظ مرفوعا   عائشة عن عروة
 .موقوفا   هكذا" بصيام إال اعتكاف
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 . صلى هللا عليه وسلم سنته إىل انصرف السنة أطلق إذا والصحايب
  : الدليل هذا ونوقش

 حممول فهو ،سلم ولو - مر كما  - الزهري من مدرج بل ،رضي هللا عنها عائشة قول من ليس أبنه
 .األول القول أدلة من الوجوب عن الصارف لوجود ؛ االستحباب على

                                                                                                                           

 سنته؟ وكيف االعتكاف عن الزهري أخربين: قال جريج ابن عن حممد بن حجاج عن 201 /2 الدارقطين وأخرجه
 نم أزواجه فاعتك مث...  اخراألو  العشر يعتكف كان) هللا رسول أن: "أخربهتما أهنا عائشة عن وعروة سعيد عن

 .اخل... "  خيرج ال أن عتكفللم السنة وأن بعده،
 فاالعتكا عن الزهري ثينحد: قال جريج ابن عن الربساين بكر بن وحممد عبدالرزاق عن 168 /6 أمحد وأخرجه
 حىت انرمض شهر من واخراأل العشر يعتكف كان) النيب أن" عائشة عن وعروة املسيب بن سعيد عن سنته؟ وكيف
 ".هللا توفاه
 .املرفوع واحلديث املدرج، لفظال بني الفصل يتبني وهبذا
 ولق من ليس أي) النيب ولق من ليس اخل،...  للمعتكف السنة من: قوله إن: يقال: "201 /2 الدارقطين وقال

 ".أعلم وهللا وهم، فقد أدرجه ومن الزهري، كالم  من وإنه - عائشة
 :اإلدراج على ويدل

 كان: "بلفظ عائشة نع احلديث 276 ،232 /6 دأمح اإلمام فأخرج احلديث، عن املدرج فصل معمرا   أن - 1
 أيب بن وصاحل يزيد نب ويونس راشد بن معمر طريق من" رمضان من األواخر العشر يف يعتكف) النيب أي -

 خيرج ال: "قال أنه يالزهر  عن معمر عن 357 /4 عبدالرزاق وأخرج. عاشة عن عروة عن الزهري عن األخضر
 مرةا ميس وال ،دعوة جييب وال ريضا  م يعود وال جنازة، يتبع وال بول، أو غائط من هامن له البد حلاجة إال املعتكف

 .صحيح وسنده" يباشرها وال
 مسجد يف إال تكافاع ال: "قال الزهري عن معمر عن 91 /3 شيبة أيب وابن ،348 /4 عبدالرزاق وأخرج
 .صحيح وسنده ،"مجاعة

. عمرم رواه كما  الزهري لقو  من املدرج وروى املدرج، دون متقد كما  مرفوعا   احلديث روى جريج ابن أن - 2
 .صحيح وسنده ،357 /4 عبدالرزاق أخرجه

 .احلديث منت يف أحياان   يدرج بنه معروفا   كان  الزهري أن - 3
 إال كافاعت وال جنازة، تبعي وال مريضا ، يعود وال دعوة، جييب ال املعتكف: "قال أنه عروة عن ثبت أنه - 4

 ".مجاعة مسجد يف إال اعتكاف الو  بصوم،
 .صحيح وإسناده ،359 ،358 ،357 ،347 /4 عبدالرزاق أخرجه
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 .1(بصوم إال اعتكاف ال):  مرفوعا  رضي هللا عنها  عائشة روته ما - 4
 . َّترجيه يف كما  ضعيف أبنه: ونوقش

 .2(نفسه على يفرضه ل وإن الصوم، عليه املعتكف): قال عليا   أن ورد ما - 5
 :وجهني من ونوقش
 .ومالص اشرتاط عدم من رضي هللا عنه عنه ورد ملا خمالف أنه: األول الوجه
 .غريه خالفه صحايب قول أنه: الثاين الوجه

 .3(يصوم املعتكف): قاال عنهما هللا رضي عباس وابن عمر ابن أن ورد ما - 6
 .4(بصيام إال اعتكاف ال): قالت عائشة أن ورد ما - 7

 .ابعالر  الدليل على الواردة املناقشة من ثاينال ابلوجه الدليل هذا ونوقش
 .5الصوم له فيشرتط قربة، ِبجرده يكن فلم خمصوص، مكان يف لبث أنه - 8

 . الصوم له يشرتط فال ابلنية بل ، ِبجرده قربة فليس ابملنع، ونوقش
 :االعتكاف لصحة الصوم ابشرتاط القول على يرتتب : اخلالف مثرة
 .التشريق وأيم كالعيدين  عنها املنهي ماألي اعتكاف صحة عدم - 1

                                                 
 ،4/317 والبيهقي" . حسني بن سفيان عن سويد به تفرد: " وقال ،2/199 السابق الباب الدارقطين، أخرجه 1

 " .به تفرد ما يقبل ال ضعيف وسويد ، حسني بن سفيان من وهم هذا: "وقال

 بن حممد وامحه جعفر والد منقطع وهذا .به علي عن أبيه عن جعفر طريق من( 9620) شيبة أيب ناب أخرجه 2
 طريق من( 9628) أيضا شيبة أيب ابن أخرجه أخر طريق وله .عليا   يدرك ل طالب أيب بن علي بن احلسني بن علي
 .عليا يدرك ل وعكرمة أيضا، منقطع وهو علي عن عكرمة عن كثري  أيب بن ُيىي

واألثر احتج بخ ابن (  182 /5) احمللى يف وابن حزم (،4/318) والبيهقي ،(4/353) عبدالرزاق أخرجه 3
 " . صحيح إبسناد عبدالرزاق أخرجه: "(4/322) الفتح يف احلافظ وقالحزم، 

 ، 4/318 والبيهقي ،4/354 وعبدالرزاق ، 3/87 شيبة أيب ابن مفردا   عنهما هللا رضي عباس ابن عن وأخرجه
: مسها ليلى، أيب وابن.  صحيح وإسناده عنهما، هللا رضي عباس ابن عن مقسم عن احلكم عن ليلى أيب ابن عن

 .عبدالرمحن

 ورجاله .به عائشة عن عطاء عن حبيب طريق من( 9623) شيبة أيب ابنو  ،(4/354) أخرجه عبدالرزاق 4
 بن سعيد إسناده ويف( 317 /4) البيهقي هأخرج آخر طريق ولألثر .مدلس اثبت أيب ابن هوو  حبيب، ولكن ثقات

 .اختلط وقد عروبة أيب
 . 2/61 قدامة البن الكبري الشرح 5
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 . ِبفرده الليل اعتكاف صحة عدم - 2
 ا.ه  من كتاب فقه اإلعتكاف. يوم من أقل يكون ال االعتكاف أن - 3

 فقالت صوم، غريب االعتكاف يف العلم أهل اختلف(: 3/158وقال ابن املنذر يف اإلشراف )
 لزبريا بن عروة قال هوب وعائشة، عباس، وابن ر،عم ابن قال كذلك  بصوم إال اعتكاف ال: طائفة

 .الرأي وأصحاب واألوزاعي، ومالك، والزهري،
 .إسحاق وعن عنه، فيه اختلف وقد الصوم، عليه جيب اعتكف إذا: أمحد وقال

 نأ إال ل،الرسو  وال وجبه،ي ل: ثناءه جل هللا ألن فرضا الصوم عليه جيب ال املعتكف: فرقة وقالت
 .واملزين ثور، وأيب والشافعي، البصري، احلسن قول هذا نذرا، نفسه على فاملعتك يوجبه

 .يصم ل شاء وإن صام شاء إن املعتكف: قاال أهنما مسعود وابن علي، عن روى وقد
 عن خارج غري مالصو  عنه زال وقد الليل يف املعتكف أن على إمجاعهم ويف: بكر أبو قال

 تكافاع نذرا ، خلطابا بن وعمر علي، وكان .صوم بغري جيوز االعتكاف أن على دليل االعتكاف،
 وأن عتكف،ي أن فأمره - سلمو  عليه هللا صلى -هللا رسول فسأل اجلاهلية يف احلرام املسجد يف ليلة
 ا.ه  فيه صوم ال والليل .بنذره يفي

 يصح: أي «مصو  بال ويصح»: قوله(: 6/507وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 :العلماء بني خالف فيها املسألة وهذه .صوم بال كافاالعت
 .بصوم إال االعتكاف يصح ال أنه: األول القول

 .قضاء   انك  ما إال بصوم إال يعتكف ل وسل م عليه هللا صل ى النيب أبن واستدلوا
 ماوأبهن  ، هعن هللا رضي   اخلطاب بن عمر حبديث واستدلوا الصوم، له يشرتط ال أنه: الثاين القول

 .األخرى وجود للواحدة يشرتط فال منفصلتان، عباداتن
 .الصحيح هو القول وهذا
 العشر يف رمضان يف إال مشروعا   ليس: قلنا وقد صوم، بال يصح: قولنا من الفائدة ما لكن

 األواخر؟
 العشر يف يعتكف أن حبأ ولكن فأفطر، الفطر له يباح مريضا   اإلنسان كان  لو الفائدة: اجلواب

 .صوم بال صح وهنا أبس؛ فال اخراألو 
 كافاالعت أن شوال يف لالعتكاف وسل م عليه هللا صل ى النيب قضاء من يؤخذ هل: قائل قال لو

 عليه؟ واجب
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 أثبته؛ ال  عم عمل إذا أنه موسل   عليه هللا صل ى النيب هدي من ألن منه؛ يؤخذ ال ذلك أن: فاجلواب
  ا.ه العمل هذا توأثب العصر، بعد قضاها لوفد،ا جاءه حني الظهر سنة فاتته ملا إنه حىت

 وهل ، منها يامالص وهل ، االعتكاف شروط هي ما(: 10/410وسئل علماء اللجنة الدائمة )
 أو ، جنازة يتبع أو أهله حوائج يقضي أو ، الدعوة جييب أو ، مريضا   يزور أن للمعتكف جيوز

 .؟ العمل إىل يذهب
 ليهمع جيب ممن عتكفامل كان  وإن ، اجلماعة صالة فيه تقام دمسج يف االعتكاف يشرعفأجابوا: 

 . مالصو  له يلزم وال . أفضل اجلمعة فيه تقام مسجد ففي مجعة اعتكافه مدة ويتخلل اجلمعة
 وال ، أهله حوائج يقضي وال ، الدعوة جييب وال ، اعتكافه أثناء مريضا   املعتكف يزور أال والسنة
 قالت أهنا عنها هللا رضي عائشة عن ثبت ملا ؛ املسجد خارج عمله إىل يذهب وال ، جنازة يشهد

 حلاجة خيرج وال يباشرها، وال امرأة، ميس وال جنازة يشهد وال مريضا ، يعود أال املعتكف على السنة)
 ا.ه  1(منه البد ملا إال

 أهل لأقوا أصح يف دحمدو  حد لوقته وليس (:15/442وقال العالمة ابن ابز يف جمموع فتاواه )
 ا.ه  أفضل الصوم مع ولكن الصوم له يشرتط وال العلم،

بة لإلعتكاف هل يشرتط (: ابلنس10/384أما العالمة األلباين فسئل كما يف موسوعته الفقهية )
 فيه الصيام؟

 .ه فأجاب: هذا هو الواجب لقول عائشة رضي هللا عنها: من السنة الصيام ا
 عن تقدم كما  يصوم أن اعتكف فيمن والسنة (:35رمضان )صوقال العالمة األلباين أيضا يف قيام 

 اإلمام وقال ، حسن ندبس داود وأبو صحيح بسند البيهقي عنها رواه، وقد عنها هللا رضي عائشة
 قالت قد بل ، مفطرا   اعتكف أنه صلى هللا عليه وسلم النيب عن ينقل ول: املعاد زاد يف القيم ابن

ى هللا صل فعله وال ، مالصو  مع إال االعتكاف سبحانه يذكر ول ، بصوم إال اعتكاف ال:  عائشة
 يف رطش الصوم أن لسلفا مجهور عليه الذي الدليل يف الراجح فالقول ، الصوم مع إال عليه وسلم
 .تيمية ابن العباس أبو اإلسالم شيخ يرجحه كان  الذي وهو االعتكاف

 نويي أن غريمها وأ للصالة املسجد قصد ملن يشرع ال أنه عليه ويرتتب: -أي األلباين– قلت
 ."االختيارات" يف اإلسالم شيخ به صرح ما وهو ، فيه لبثه مدة االعتكاف

 عند من قال به. املنذور لالعتكاف الصوم نيةحكم  )فرع(:
                                                 

1  
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 تكافاالع أن إىل احلنفية فذهب االعتكاف، مع الواجب الصوم يف واملالكية احلنفية اختلف
 لزمه رمضان شهر فاعتكا نذر فلو التطوع، صوم مع يصح وال واجب، بصوم إال يصح ال الواجب
 مالتز  ألنه ريه،غ متتابعا شهرا قضى يعتكفه ل فإن االعتكاف، صوم عن رمضان صوم وأجزأه

 يف وال ر،آخ رمضان يف زجي فلم مقصود، بصوم متتابعا فيقضيه فاته، وقد. بعينه شهر يف االعتكاف
 .عنه خلف ألنه األول، ضانرم قضاء سوى آخر، واجب
 استيعاب عدمل االعتكاف، يصح ل اليوم ذلك اعتكاف نذر مث تطوعا، صام فلو هذا وعلى

 .للنهار االعتكاف
 ال ،اليوم هذا اعتكف أن علي هلل: قال مث للصوم، انو غري أو متطوعا، صائما أصبح لو: مثاله

 ابهاستيع وعدم كاف،ابالعت النهار باستيعا لعدم الصوم، نية منه تصح وقت يف كان  وإن يصح،
 .الواجب ابلصوم

 .1قضاه يعتكفه ل فإن لزمه، النهار نصف قبل قاله كان  فإن النهار، أكثر أقله يوسف أيب وعند
  بزمن قيد سواء كان  صوم أبي يصح واملسنون الواجب بقسميه االعتكاف أن إىل املالكية وذهب

 لعذر، ولو مفطر، من االعتكاف يصح فال تطوع،ك  أطلق أو ونذر، ككفارة  سبب أو كرمضان،
 .2اعتكافه يصح ال الصوم يستطيع ال فمن

 
 (االعتكاف أين يشرع )ابب 

/  البقرة{ املساجد يف ونعاكف وأنتم: }تعاىل لقوله مسجد، يف إال واخلنثى الرجل اعتكاف يصح ال
 لصحة داملسج يشرتطف، دملسجا يف إال يعتكف ل وسلم عليه هللا صلى النيب ألن ولالتباع،. 187

 . 187 يةآ ، البقرة( َمَساِجدِ الْ  يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ  تُ َباِشُروُهنَّ  َوال: ) تعاىل لقوله االعتكاف
 عداه ما أن يقتضي ذكرابل وَّتصيصه املسجد يف اعتكف من إال املباشرة عن تعاىل هللا ينه فلم

 املسجد غري يف العاكف يكن ل وملا اإلابحة، على املسجد غري يف العاكف مباشرة وتبقى خبالفه
 عهم حترم ام إال الشرعي افابالعتك نعين ال ألان شرعي؛ ابعتكاف ليس أنه علم املباشرة عن منهيا  

 . بوالشر  األكل فيه حرم ما إال الشرعي ابلصوم نعين ال أان كما  املباشرة

                                                 
 .211/  1 اهلندية والفتاوى بوالق، ط 121 ،120/  2 عابدين ابن حاشية 1

 .542/  1 الدسوقي حاشية مع الكبري الشرح 2



 - 48 - 

 املسجد غري يف عاكفا   يكون قد أنه على يلدل (اْلَمَساِجدِ  يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ : )تعاىل فقوله: قيل فإن
 . املطلق يف لدخل لواله ِبا ابلصفة التقييد ألن ؛

 هللا شرعه الذي النوع يف الكالم لكن عاكف، فهو له مالزم مكان يف مقيم كل  أن ريب ال: أجيب
 بتيمم تعاىل هللا مرأ ملا مث متيمما ، يسمى قاصد وكل صائما ، يسمى ممسك كل  أن كما  تعاىل،

 تكون قد الصفة أن على املشروع، النوع هو ذلك صار املفطرات عن ابإلمساك وأمر الصعيد،
َا بِهِ  َلهُ  بُ ْرَهانَ  ال آَخرَ  ِإهَلا   اّللَِّ  َمعَ  َيدْعُ  َوَمنْ : )تعاىل قوله يف كما  واإليضاح للتبيني  ِعْندَ  ِحَسابُهُ  فَِإمنَّ

 وحنو ، 61 آية البقرة، (احْلَق ِ  بَِغرْيِ  النَِّبيِ نيَ  َويَ ْقتُ ُلونَ : ) تعاىل وقوله ، 117 آية ، املؤمنون (رَب ِهِ 
 .1ذلك
 وهو رأسه ليدخل صلى هللا عليه وسلم هللا رسول كان  إن): قالت عنها، هللا رضي عائشة روت وملا
 .عليه متفق 2(معتكفا   كان  إذا حلاجة إال البيت يدخل ال وكان فأرجله، املسجد يف

 .فاالعتكا لصحة املسجد اعتبار على الدالة األحاديث من أيضا   أييت وملا
 إال يكون ال االعتكاف أن على العلماء أمجع: "(2/333يف تفسريه ) القرطيب قال إمجاعا ، وحكي

 ".مسجد يف
 .3"خالفا   ذلك يف نعلم ال: " الكبري والشرح املغين يف وقال
 عمر بن حممد إال لالعتكاف، املسجد مشروطية على العلماء فقات وقد: "والزرقاين رشد، ابن وقال

 .4"مكان كل  يف فأجازه لبابة بن
 مث النبوي، املسجد مث أفضل، احلرام واملسجد غريها، من أفضل الثالثة املساجد أن على واتفقوا

 .5األقصى املسجد
                                                 

 . 1/243 للجصاص القرآن أحكام: أيضا   وانظر ،2/721 العمدة شرح 1
 ( .297) ومسلم ،(2029) البخاري أخرجه 2

 . 7/575 اإلنصاف مع الكبري والشرح ،4/461 املغين 3

 .2/206 للموطأ الزرقاين وشرح ،1/312 اجملتهد بداية 4

 أنه شك ال لكن مسجد كل  يف جائز   االعتكاف أن فالصواب)تنبيه( قال العالمة العثيمني يف تعليقه على الكايف:  5
 كان  لو حىت ذلك يف يعارض أحد وال أفضل أنه شك ال إليها الرحال وتشد تقصد الت الثالثة املساجد يف نكا  إذا

 ترتب إذا إال احلرام املسجد يف قلنا احلرام؟ املسجد يف أعتكف أو مسجدي يف أعتكف هل وقال مكة يف اإلنسان
 خطرا   يكونون من ومشاهدة الضوضاء من مويسل وجل عز هللا على وإقباله مسجده يف خشوعه يكثر إنه ذلك على

 أخشع فهو احلي مسجد يف اعتكفت إذا قال مكة يف واحد مثال   يعين أفضل مسجدك نقول فهنا إيهم مشاهدته يف
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 الثالثة، املساجد دبع غريه من أوىل وهو االعتكاف، فيه يصح اجلامع املسجد أن على واتفقوا
 اخلروج إىل ُيتاج لئال اجلمعة، صالة فيها تصادفه مدة االعتكاف نذر إذا فيه االعتكاف وجيب
 .1الشافعية عند هلا اخلروج اشرتط إذا إال اجلمعة، صالة وقت

 .االعتكاف فيها يصح الت األخرى املساجد يف اختلفوا مث
 .مجاعة مسجد يف إال عتكافاال يصح ال أنه إىل واحلنابلة احلنفية فذهب

 فاالعتكا ألن مس،اخل الصلوات فيه تقام مسجد يف إال االعتكاف يصح ال أنه حنيفة أيب وعن
 .بعضهم وصححه فيه، يصلى ِبكان فيختص الصالة، انتظار عبادة
 .السروجي وصححه مسجد كل  يف يصح: وحممد يوسف أبو وقال
 مسجد الواجب فلالعتكا فاشرتط واملسنون، الواجب االعتكاف بني فرق أنه يوسف أيب وعن

 .كان  مسجد أي يف فيجوز النفل وأما اجلماعة،
 .ال أو مساخل الصلوات فيه أديت ومؤذن، إمام له ما اجلماعة ِبسجد احلنفية ويعين

 وال فيه، هو الذي االعتكاف زمن يف اجلماعة تقام أن املسجد يف االعتكاف لصحة احلنابلة واشرتط
 هو ومن والصيب واملعذور املرأة ذلك من وخرج فيه، يعتكف ال الذي الوقت يف متهاإقا عدم يضر

 .2هنا منتفية وهي الواجبة، اجلماعة ترك املمنوع ألن غريه، فيها يصلي ال قرية يف
 .3كان  مسجد أي يف االعتكاف يصح أنه والشافعية املالكية عند واملذهب

 العشر يف االعتكاف ابب: "-البخاري اإلمام أي- قوله(: 271 /4) الفتح يف احلافظ وقال
 دون ِبسجد َّتصيص غري من له املسجد مشروطية أي" كلها  املساجد يف واالعتكاف األواخر،

 من الداللة ووجه" اآلية{ املساجد يف عاكفون وأنتم تباشروهن وال: }تعاىل لقوله: "قوله. مسجد
 ابإلمجاع، لالعتكاف مناف اجلماع ألن به، باشرةامل حترمي خيتص ل املسجد غري يف صح لو أنه اآلية
 أن على اإلمجاع املنذر ابن ونقل. فيها إال يكون ال االعتكاف أن املراد أن املساجد ذكر من فعلم

                                                                                                                           

 الفضيلة ألن ابألول نقول فيه اعتكف نقول احلرام؟ املسجد يف أو فيه أعتكف فهل الفنت من وأسلم عبادة وأكثر يل
   .مكاهنا أو بزماهنا املتعلقة الفضيلة من ابملراعاة أوىل بادةالع بذات املتعلقة

 ،483/  6 واجملموع ،410/  1 احلسن أيب شرح مع العدوي وحاشية احلليب، ط 441/  2 عابدين ابن 1
 .398/  2 والروضة ،352 - 351/  2 القناع وكشاف ،450/  1 احملتاج ومغين

 .351/  2 قناعال وكشاف بوالق، ط 129/  2 عابدين ابن 2

 .450/  1 احملتاج ومغين ،486/  6 واجملموع ،410/  1 احلسن أيب شرح مع العدوي حاشية 3
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 إذا كانوا:  اآلية نزول سبب يف قتادة طريق من وغريه الطربي وروى اجلماع، اآلية يف ابملباشرة املراد
 مشروطية على العلماء واتفق. فنزلت شاء إن جامعها امرأته لقيف حلاجته رجل فخرج اعتكفوا
 للمرأة احلنفية وأجاز مكان، كل  يف فأجازه املالكي لبابة ابن عمر بن حممد إال لالعتكاف، املسجد

 وجه ويف قدمي، للشافعي قول وفيه فيه، للصالة املعد املكان وهو بيتها مسجد يف تعتكف أن
 وأمحد حنيفة أبو وذهب أفضل، البيوت يف التطوع ألن والنساء لرجالل جيوز وللمالكية ألصحابه

  ففي النفل وأما منه ابلواجب يوسف أبو وخصه الصلوات، فيها تقام الت ابملساجد اختصاصه إىل
 يف الشافعي له فاستحب اجلمعة تلزمه ملن إال مسجد كل  من بعمومه اجلمهور وقال. مسجد كل

 وخصه مالك، عند ابلشروع وجيب ابجلمعة، ينقطع عندمها عتكافاال ألن مالك وشرطه اجلامع،
 اليمان بن حذيفة وخصه القدمي، يف الشافعي إليه وأومأ مطلقا ابجلامع كالزهري  السلف من طائفة

 ه . ا...  املدينة ِبسجد املسيب وابن واملدينة مكة ِبسجد وعطاء الثالثة، ابملساجد
 :اإلعتكاف شروط(: 16ص) رمضان امقي رسالة يف األلباين العالمة وقال

 وقالت ،(املساجد يف عاكفون وأنتم تباشروهن وال: )تعاىل لقوله املساجد يف إال يشرع وال - 1
 وال منها، له بد ال الت حلاجته إال خيرج ال أن املعتكف يف السنة: )عنها هللا رضي عائشة السيدة

 اعتكف فيمن والسنة مجاعة، مسجد يف إال اعتكاف وال يباشرها، وال أمراته، ميس وال مريضا ، يعود
 .1(يصوم أن
 اهل اخلروج فإن معة،اجل لصالة منه للخروج يضطر ال لكي جامعا   مسجدا   يكون أن وينبغي - 2

 (.عجام مسجد يف الإ اعتكاف وال: ) ... حديثها يف عنها رواية يف عائشة لقول عليه، واجب
 املسجد الثالثة ابملساجد اآلية يف املذكورة املساجد خُيصص صريح صحيح حديث على وقفت مث

 وقد ،2(الثالثة املساجد يف إال اعتكاف ال) قوله وهو األقصى، واملسجد النبوي، واملسجد احلرام،
 يذكر ل أنه إال وعطاء املسيب، بن وسعيد اليمان، بن حذيفة اطلعت فيما السلف من به قال

 بيته، مسجد يف ولو: فقالوا آخرون وخالف مطلقا ، اجلامع ابملسجد غريهم وقال األقصى، املسجد
 .أعلم وتعاىل سبحانه وهللا إليه، املصري ينبغي الذي هو منها احلديث وافق ِبا األخذ أن خيفى وال

                                                 
 أيب صحيح" يف خمرج وهو له، عائشة عن اآلتية والراوية حسن، بسند داود وأبو صحيح، بسند البيهقي أخرجه 1

 (.966" )اإلرواء" و( 2135" )داود

 .ابب مستقل يف َّترجيه سيأيت 2
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 مقيا رسالة من من  ه. ا عنها هللا رضي عائشة عن تقدم كما  يصوم أن اعتكف فيمن والسنة - 3
 .رمضان

 «فيه جيمع مسجد يف إال يصح وال»: قوله(: 509 /6) املمتع الشرح يف منيالعثي العالمة وقال
 نأل اجلمعة؛ فيه امتق أن يشرتط وال اجلماعة، فيه تقام مسجد يف إال االعتكاف يصح ال: أي

 هةج من هذا لصحيح،ا ابملعىن مسجد كلمة  عليه يصدق ال اجلماعة، فيه تقام ال الذي املسجد
 قد املسجد هذا نيكو  أن مثل اجلماعة، فيه تقام ال مسجد يف تكفاع لو أنه أخرى جهة ومن

 وهذا يه،ف تقام ال الذي داملسج يف ويبقى اجلماعة صالة يرتك أن فإما عنه، نزحوا أو أهله، هجره
 ينايف ريالكث واخلروج ،اجلماعة لصالة كثريا    خيرج أن وإما مسنون، لفعل الواجب ترك إىل يؤدي

 .االعتكاف
 أو الصالتني، بني ما اعتكافه كان  إذا إال اجلماعة؛ فيه تقام مسجد يف يكون أن بد ال: واقال وهلذا
 اجلماعة، فيه تقام مما يكون أن يشرتط ال فهذا   وقت أي يف يصح أبنه القول   على واحدة صالة

 ا.ه  1ساعات ثالث أو ساعتني، يتجاوز ال االعتكاف زمن إن إذ ذلك؛ إىل حباجة ليس ألنه
 وفيه :عتكافاال فيه يشرع الذي املسجد ضابط(: 112ل صاحب كتاب فقه اإلعتكاف )صوقا

 :أمران
 .للرجل ضابطه: األول األمر
 رعيش الذي ملسجدا ضابط يف اختلفوا االعتكاف لصحة املسجد اشرتاط على األئمة اتفاق بعد
 :أقوال على للرجل االعتكاف فيه

 .اعةمج مسجد يف إال يصح ال أنه :األول القول

                                                 
 فيصح املرأة أما رجال، املعتكف كان  إذا هو إمنا -اجلماعة صالة فيه تقام املسجد كون  أي- الشرط هذا 1

 .عليها واجبة غري اجلماعة صالة ألن اجلماعة، صالة فيه تقم ل ولو مسجد كل  يف اعتكافها
. ليهاع واجبة ريغ ألهنا;  فيه ماعةاجل إقامة يشرتط وال. مسجد كل  يف تعتكف أن وللمرأة: املغين يف قدامة ابن قال

 .اه  الشافعي قال وهبذا
 حرج فال اجلماعة فيه تقام ال مسجد يف املرأة اعتكفت لو(: 313 /6) املمتع الشرح يف العثيمني العالمة وقال
 .اجلماعة مع تصلي أن عليها جيب ال ألنه عليها
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 صحايب عن ينقل ول التابعني، عامة قول وهو: "(2/734) العمدة شرحيف  اإلسالم شيخ قال
 لىع كلهم  أمجعوا قدف، نيب مسجد أو الثالثة، ابملساجد االعتكاف خص من قول من إال خالفه،

 .فيه مجاعة ال مسجد يف يكون ال أنه
 لسجوداب معمورا   كان  اإذ ويكمل له تمي إمنا االسم وهذا, وحمله السجود موضع املسجد وأيضا ؛

 اوإمن, له املسجد حقيقة تمي فلم فيه؛ الصالة إقام عن معطال   خرااب   كان  إذا أما, فيه وابلصالة
 صانويُ , زال  ومن مسكنا   اليةاخل الدار تسمى قد كما  له؛ معد   للسجود مهيأ أنه ِبعىن مسجدا   يسمى

 .فيه املقصود يتم ل نوإ, مسجد ألنه املساجد؛ منه ُتصان مما
 ،والسجود لصالةا فيها الت ملواضعا منه يفهم إمنا{: اْلَمَساِجدِ  يف  َعاِكُفونَ : }قوله أن يعلم وهبذا

 سجدم يف االعتكاف زجا فلو بيانه؛ تقدم كما  واجبة اجلماعة يف اخلمس الصلوات فإن وأيضا ؛
 عنه ملا لليلةوا اليوم يف وجاخلر  تكرار إماو , جائز غري وذلك, اجلماعة ترك إما: للزم معطل؛ مهجور
 . . .منه دب ال ملا إال نهم خيرج ال وأن, املسجد لزوم هو االعتكاف ألن جائز؛ غري وذلك, مندوحه

. 
 يلاخلا تكافاالع جمرد من دأوك وهي, العبادات أعظم من فإهنا واجبة؛ اجلماعة تكن ل فلو وأيضا ؛

 ؛مشروعا   اعنه اخلايل كوفالع كان  فلو شديدة؛ كراهة  مكروهة كهاتر  على واملداومة, ريب بال عنها
 من خلروجا إذ معه؛ فعلها مُير  بل, اجلماعة عن فيه ينهى ِبا تعاىل هللا إىل التقرب شرع قد لكان

 كوني أن مثل, اعةمج وجوب يتضمن ال اعتكاف فأما . . . .جائز غري وهذا, جيوز ال املعتكف
 حمذور ال إذ مسجد؛ كل  يف يصح: وغريه عقيل ابن فقال :مكتوبة صالة يهف ُيضر ال, يسريا   زمنه
 يوم عضب اعتكاف ححناص إذا وهذا, وجوهبا ألجل اجلماعة فيه تقام مسجدا   اشرتطنا فإمنا فيه؛
 فيه تقام ال وضعم يف لكونه اجلماعة؛ شهود ميكنه ال من وكذلك, املذهب من املشهور على

 هففي عبد؛وال املعذورين من وغريه كاملريض  عليه جيب وال اجلماعة ضورح ميكنه من وأما، اجلماعة
 :وجهان
 .عليه جتب ال اجلماعة ألن مسجد؛ كل  يف اعتكافه يصح أحدمها
 سجد؛م يف االعتكاف فتكل فإذا, الوجوب أهل من ألنه اجلماعة؛ مسجد يف إال يصح ال: والثاين
 .اجلماعة مسجد يكون أن وجب
 املسقط ألن د؛املسج حضر إذا اجلمعة عليه جتب كما  عليه وجبت لها؛حم حضور تكلف وإذا

 .حضرها إذا عليه جيب كما  التزمه قد للحضور
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 قال ا.ه  وهذا القول والصالة كالصوم  بشروطها؛ إال يفعلها أن يصح ال التطوعات التزم من وألن
 وأبو األحوص، وأبو ري،جب بن وسعيد النخعي، وإبراهيم واحلسن، والزهري، ، عروة: السلف من به

 .1وغريهم قالبة،
 وصححه حنيفة أيب فعن اجلماعة مسجد تفسري يف اختلفوا لكن، 3واحلنابلة ،2احلنفية مذهب وهو

 .اجلماعة صالة فيه تقام الذي أنه:  احلنابلة عند املذهب وهو احلنفية، بعض
 .ال أو مساخل فيه أديت ومؤذن إمام ماله املراد أن: احلنفية عند الثاين والرأي

 اعتكاف نوى لو وكذا األعذار، أهل من وحنوه كاملريض  اجلماعة عليه جتب ال من احلنابلة عند لكن
 .4البيت مسجد سوى مسجد كل  يف صح مجاعة صالة َّتللها ال مدة

 اجلماعة فيه صلت ل كنول سجدامل ُبين إذا سئل العالمة العثيمني كما يف تعليقه على الكايف: )فرع(
 االعتكاف؟ فيه جيوز هل حاتالصال

 فيه اواعتكفو  مجاعة كانوا  وإذا اجلماعة صالة وهي مسألة عندان تبقى ولكن يصح نقول فأجاب:
 .أبس فال

 أم اجلماعة فيه أقيمت سواء، 6والشافعية ،5املالكية مذهب وهذا، مسجد كل  يف أنه :الثاين القول
 .االعتكاف فيها يصح فال البيوت، مساجد يستثنون أهنم إال ال،

 جيب فعيةالشا وعند عة،مج اعتكافه َّتلل إن اجلامع املسجد يف االعتكاف جيب: املالكية عند لكن
 .متتابعا   نذرا   وكان مجعة، اعتكافه َّتلل إن اجلامع يف االعتكاف

. 7علي بن حممد جعفر وأيب واحلكم، محاد، قول وهو، جامع مسجد من البد أنه :الثالث القول
 .لصنعاينا اختيار وهو

                                                 
 . 3/90 شيبة أيب ابن ومصنف ،4/346 عبدالرزاق مصنف 1

 ،1/256 األهنر وجممع ،2/301 الرائق والبحر ،2/393 القدير وفتح ،1/243 للجصاص القرآن أحكام 2
 . 1/440 عابدين ابن وحاشية

 . 2/235 النهى أويل ومطالب ،7/575 اإلنصاف مع الكبري والشرح ،4/461 املغين 3
 . 3/7 الزركشي وشرح ،4/461 املغين 4

 والقوانني ،1/419 اجلليل منح وشرح ،7/482( الرب فتح) هيدوالتم ، 1/195 العريب البن القرآن أحكام 5
 . 85ص الفقهية

 . 1/301 اجلواد وفتح ،1/451 احملتاج ومغين ، 2/395 الطالبني روضة 6
 . 2/333 للقرطيب القرآن وأحكام ،7/482( الرب فتح) والتمهيد ،3/92 شيبة أيب ابن مصنف 7
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 .1املسيب بن سعيد قال وبه، الثالثة املساجد يف إال يصح ال أنه :الرابع والقول
 .2واملدينة مكة مسجد يف إال اعتكاف ال: عطاء وعن

 :األدلة
 :اجلماعة فيه تقام مما املسجد يكون أن اشرتاط من دليل أما
 . 187 آية ، رةالبق( ْلَمَساِجدِ ا يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ  تُ َباِشُروُهنَّ  َوال: )تعاىل قوله - 1

 املساجد عمَّ  سبحانه هللا ألن مسجد؛ كل  يشمل عام اآلية يف" املساجد" لفظ أن :الداللة وجه
 سياق يف نكرة واملباشرة ، ابلالم معروف مجع اسم وهو مسجد، دون مسجدا   خيص ول ابلذكر،
 املساجد، من مسجد يف عاكفون وأنتم رة،املباش من شيئا   تفعلوا ال: الكالم معىن فيكون النفي،

 اعتكاف ألن اجلماعة؛ صالة وجوب على الدالة لألدلة اجلماعة فيه تقام الذي ابملسجد خص لكن
 خروجه وإما الواجبة، اجلماعة ترك إما أمرين أحد إىل يفضي اجلماعة فيه تقام ال مسجد يف الرجل
 املعَتَكفِ  لزوم هو إذ لالعتكاف؛ مناف وذلك نهم التحرز إمكان مع كثريا    منه ذلك فيتكرر إليها

 .3فيه هللا طاعة على واإلقامة
 جمرد من أوكد وهي العبادات، أعظم من اجلماعة فإن اجلماعة، وجوب بعدم: قيل لو وحىت

 العكوف كان  فلو ، شديدة كراهة  مكروه تركها على واملداومة ريب، بال عنها اخلايل االعتكاف
 من اخلروج إذ اجلماعة؛ عن فيه ينهى ِبا تعاىل هللا إىل التقرب شرع قد لكان ،مشروعا   عنها اخلايل

 .4جائز غري وهذا جيوز، ال املعتكف
 وال جنازة، يشهد وال مريضا ، يعود ال أن املعتكف على السنة): عنها هللا رضي عائشة قول - 2

 يف إال اعتكاف وال بصوم، إال اعتكاف وال منه، البد ملا إال خيرج وال يباشرها، وال امرأة، ميس
 .5"(مجاعة مسجد إال: لفظ ويف ،"جامع مسجد

                                                 
 لأللباين الليل قيام. )صحيح وإسناده 5/194 احمللى يف حزم وابن ،3/91 مصنفه يف شيبة أيب ابن عنه رواه 1

 (.37ص

 .صحيح وإسناده( 4/349) عبدالرزاق أخرجه 2

 . 4/721 العمدة وشرح ،4/461 املغين 3

 . 2/735 العمدة شرح 4

 سعيد بن وقتيبة البخاري عند يوسف بن عبدهللا عن( 5( )1172ح) ومسلم ،(2026ح) البخاري أخرجه 5
 من األواخر العشر يعتكف كان) النيب أن: "بلفظ عائشة عن الزهري عن عقيل عن الليث عن كالمها  مسلم عند
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 ،320 ،315 /4 السنن يف مثله البيهقي وأخرجه ،"بعده من أزواجه اعتكف مث وجل، عز هللا توفاه حىت رمضان
 مريضا ، يعود وال منها، البد الت جةللحا إال خيرج ال أن املعتكف يف والسنة: "قوله وزاد ،520 /7 الشعب ويف
 بن ُيىي طريق من" يصوم أن اعتكف فيمن والسنة مجاعة، مسجد يف إال اعتكاف وال يباشرها، وال امرأة ميس وال

 .به الليث عن يزيد بن وانفع بكري
 .ةعرو  قول من إنه: قيل فقد إخل،... "  املعتكف يف والسنة: وقوله: "البيهقي قال

 وال رأة،ام ميس وال جنازة، هديش وال مريضا   يعود ال أن املعتكف على السنة: "بلفظ( 2473ح) اودد أبو وأخرجه
 طريق من ،"جامع مسجد يف الإ اعتكاف وال بصوم إال اعتكاف وال منه، البد ملا إال حلاجة خيرج وال يباشرها،

 .به عائشة عن عروة عن الزهري عن إسحاق بن عبدالرمحن
  اه" عائشة قول هجعل: "داود أبو قال ،"السنة قالت: فيه يقول ال عبدالرمحن ريغ: "داود أبو قال

 سعيد عن الزهري عن مهاكال  قيس بن وعمر عياش بن يزيد طريق من( ب/ق/154 /5) علله يف الدارقطين وأورده
 .فذكرته... "  االعتكاف سنة: "تقول عائشة مسعا أهنما وعروة املسيب بن

 يف كما  مرتوك بسندل عروفامل املكي قيس بن وعمر ،369 /2 التقريب يف كما  وغريه مالك كذبه  عياض بن ويزيد
 .62 /2 التقريب
 عن الزهري عن حسني نب سفيان عن عبدالعزيز بن سويد طريق من 317 /4 الكربى السنن يف البيهقي وأخرجه

 ال: التق عائشة عن عروة عن ريالزه عن حسني وفيه ،"بصيام إال اعتكاف ال: "بلفظ مرفوعا   عائشة عن عروة
 .موقوفا   هكذا" بصيام إال اعتكاف
 سنته؟ وكيف االعتكاف عن الزهري أخربين: قال جريج ابن عن حممد بن حجاج عن 201 /2 الدارقطين وأخرجه

 نم أزواجه فاعتك مث...  اخراألو  العشر يعتكف كان) هللا رسول أن: "أخربهتما أهنا عائشة عن وعروة سعيد عن
 .اخل... "  خيرج ال أن للمعتكف السنة وأن عده،ب

 فاالعتكا عن الزهري ثينحد: قال جريج ابن عن الربساين بكر بن وحممد عبدالرزاق عن 168 /6 أمحد وأخرجه
 حىت انرمض شهر من واخراأل العشر يعتكف كان) النيب أن" عائشة عن وعروة املسيب بن سعيد عن سنته؟ وكيف
 ".هللا توفاه
 .املرفوع واحلديث املدرج، اللفظ بني الفصل يتبني وهبذا
 ولق من ليس أي) النيب ولق من ليس اخل،...  للمعتكف السنة من: قوله إن: يقال: "201 /2 الدارقطين وقال

 ".أعلم وهللا وهم، فقد أدرجه ومن الزهري، كالم  من وإنه - عائشة
 :اإلدراج على ويدل

 كان: "بلفظ عائشة عن احلديث 276 ،232 /6 أمحد اإلمام فأخرج ث،احلدي عن املدرج فصل معمرا   أن - 1
 أيب بن وصاحل يزيد بن ويونس راشد بن معمر طريق من" رمضان من األواخر العشر يف يعتكف) النيب أي -

 خيرج ال: "قال أنه الزهري عن معمر عن 357 /4 عبدالرزاق وأخرج. عاشة عن عروة عن الزهري عن األخضر
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 .الزهري من مدرج نه: األقرب أبن: ونوقش
 .عنهم هللا رضي الصحابة عن الوارد هو أنه - 3

 اجلمعة ويشهد يساب، وال احلديث يف يرفث فال اعتكف من): قال أنه رضي هللا عنه علي فعن
" اجلمعة ويشهد: " قوله، ف1(عندهم جيلس ال قائم وهو حاجة له كانت  الإ أهله وليوصل واجلنازة،

 .جامع يف يعتكف ل أنه على دليل
 .2(مجاعة مسجد يف إال اعتكاف ال): قال رضي هللا عنه علي وعن

 .3(يؤمها هلا وعبد هناك أنتيها فكنا وثبري حراء بني عائشة اعتكفت): قال مليكة أيب ابن وروى
 .4(الصلوات فيه جتمع مسجد يف إال اعتكاف ال):  قال أنه ، عنهما هللا ضير  عباس ابن وعن
 املساجد يف االعتكاف البدع من وإن البدع، هللا إىل األمور أبغض إن): قال رضي هللا عنهما وعنه
 .5(الدور يف الت

                                                                                                                           

 امرة ميس وال دعوة، جييب وال مريضا   يعود وال جنازة، يتبع وال بول، أو غائط من منها له البد حلاجة إال املعتكف
 .صحيح وسنده" يباشرها وال

 مسجد يف إال تكافاع ال: "قال الزهري عن معمر عن 91 /3 شيبة أيب وابن ،348 /4 عبدالرزاق وأخرج
 .صحيح وسنده ،"مجاعة

. عمرم رواه كما  الزهري لقو  من املدرج وروى املدرج، دون تقدم كما  مرفوعا   يثاحلد روى جريج ابن أن - 2
 .صحيح وسنده ،357 /4 عبدالرزاق أخرجه

 .احلديث منت يف أحياان   يدرج بنه معروفا   كان  الزهري أن - 3
 إال كافاعت وال جنازة، تبعي وال مريضا ، يعود وال دعوة، جييب ال املعتكف: "قال أنه عروة عن ثبت أنه - 4

 ".مجاعة مسجد يف إال اعتكاف وال بصوم،
 .صحيح وإسناده ،359 ،358 ،357 ،347 /4 عبدالرزاق أخرجه

: وقال ،3/184 الفروع يف أمحد لإلمام مفلح ابن وعزاه ،2/334 شيبة أيب وابن ،4/356 عبدالرزاق أخرجه 1
 " .صحيح إسناد"

 " .رافضي ضعيف"وهو  عفياجل جابر إسناده ويف ،4/346 عبدالرزاق أخرجه 2

 . صحيح إسناد وهذا.  مليكة أيب ابن عن أيوب عن معمر عن ،4/350 عبدالرزاق أخرجه 3

 عن زيد بن جابر عن قتادة عن مهام ثنا ، أسد بن هبز ثنا ،2/673 أبيه عن مسائله يف أمحد بن عبدهللا أخرجه 4
 . صحيح إسناد وهذا.  به عباس ابن

 (.36ص لأللباين الليل قيام) صحيح وإسناده ،4/316 البيهقي أخرجه 5
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 ا؟بيته يف نفسها مسجد يف تعتكف أن عليها جعلت امرأة عن سئل أنه): رضي هللا عنهما وعنه
 .1(الصالة فيه تقام مسجد يف إال اعتكاف ال البدع، تعاىل هللا إىل األعمال وأبغض بدعة: فقال
 :اجلماعة فيه قمت ل وإن وإمام مؤذن له مسجد كل  يف االعتكاف بصحة: قال من دليل وأما

، 2(يصلح فيه فاالعتكاف وإمام مؤذن له مسجد كل): مرفوعا   رضي هللا عنه حذيفة فحديث
 .جدا   ضعيف أبنه:  ونوقش

 مومفع والشافعية كيةاملال وهم - البيوت مساجد إال مسجد كل  يف االعتكاف صحح من دليل وأما
 .(َساِجدِ اْلمَ  يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ  تُ َباِشُروُهنَّ  َوال: ) تعاىل قوله
 .3بدليل إال املساجد ببعض َّتصيصها يقبل وال املساجد كل  يشمل عام وهذا

 يف اجلماعة صالة وجوب على الدالة ابألدلة خمصص العموم هذا أبن االستدالل هذا ونوقش
 وهو واجب ترك إما: حمذورين أحد إىل يؤدي اجلماعة فيه تقام ال مسجد يف واالعتكاف املساجد،

 .4"االعتكاف لركن مناف وهو اجلماعة صالة ألداء املسجد من اخلروج كثرة  أو اجلماعة، صالة
 :يلي ما جامع مسجد إال االعتكاف يصح ال: لقا من دليل وأما
 نهأ وتقدم (جامع سجدم يف إال اعتكاف وال... ): وفيه السابق، عنها هللا رضي عائشة قول - 1

 .الزهري من مدرج
 .5(جامع مصر يف إال اعتكاف ال):  رضي هللا عنه علي قول - 2

 . ثبوته بعدم: ونوقش
 :الثالثة املساجد يف إال االعتكاف يصح ال: قال من دليل وأما

                                                 
 " .جيد إبسناد: "وقال مسائله يف حلرب 3/156 الفروع يف مفلح ابن عزاه 1

 يشتغل ال سوأة هذه: "عنه ابن حزم قالاحلديث و  (5/196) احمللى يف حزم وابن ،(2/200) الدارقطين أخرجه 2
 /3) التنقيح يف كما  التحقيق يف اجلوزي ابن وقال ،"فةحذي يدرك ول ضعيف والضحاك هالك، جويرب فهم ذو هبا

 قال بشيء، ليس وجويرب حذيفة، من يسمع ل الضحاك الضعف هناية يف احلديث هذا اجلرح أئمة قال(: 361
 التنقيح يف اهلادي عبد ابن وأقره مرتوك، والدارقطين النسائي وقال بشيء، ليس ُيي وقال حبديثه، يشتغل ال أمحد

 (.399 /1) تنقيحه يف الذهيب وكذا ،(361 /3)

 واجملموع ،2/427 اجملتهد وبداية ،2/333 للقرطيب القرآن وأحكام ،1/243 للجصاص القرآن أحكام 3
6/483. 

 . 4/461 املغين 4

 ، وكالمها ضعيف.األعور احلارث اآلخر ويف اجلعفي، جابر أحدمها يف طريقني من ، 3/91 شيبة أيب ابن أخرجه 5
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 أيب ودار دارك بني عكوف) رضي هللا عنه مسعود بن لعبدهللا قال أنه رضي هللا عنه حذيفة فحديث
 املساجد يف إال اعتكاف ال: قال صلى هللا عليه وسلم هللا رسول أن علمت وقد يضر؟ ال موسى
 .1(وأصابوا أخطأت أو وحفظوا، نسيت لعلك:  عبدهللا فقال. الثالثة

                                                 
 .موقوفا   وورد مرفوعا   روي هذا 1

 سعيد فرواه ،5/195 احمللى يف حزم وابن ،3/152 الفروع يف كما  سننه يف منصور بن سعيد فأخرجه املرفوع أما
 وما  ق إن: "مسعود بن دهللالعب حذيفة: قال سلمة بن شقيق وائل أيب عن راشد بن جامع عن سفيان عن منصور بن

 أو الثالثة، داملساج يف إال تكافاع ال: قال)  هللا رسول أن علمت وقد ري،تغ فال األشعري ودار دارك بني عكوفا  
 " .ونسيت وحفظوا وأخطأت، أصابوا لعلهم عبدهللا فقال مجاعة، مسجد يف قال
 اعتكاف ال: قال السالم ليهع أنه ولو ، دونه ممن أو حذيفة من شك هذا: "5/195 احمللى يف حزم ابن قال لكن

 ".طق يقل ل مالسال عليه أنه ا  يقين فصح شكا   فيه يدخل ول علينا، تعاىل هللا حلفظه الثةالث املساجد يف إال
 حذيفة قال: "بلفظ به نسفيا عن املروزي آدم بن حممود طريق من 4/316 الكربى السنن يف البيهقي وأخرجه
 يف إال عتكافا ال: قال)  هللا ولرس أن علمت وقد موسى، أيب ودار دارك بني عكوفا   - مسعود ابن يعين - لعبدهللا
 لشكا وأصابوا، أخأت أو ، حفظواو  نسيت لعلك:  عبدهللا فقال الثالثة، املساجد يف إال:  قال أو احلرام، املسجد

 " .مين
 .متنه يف اضطرب أنه إال. ثقة املروزي آدم بن وحممود
 غريب صحيح: "لذهيبا وقال ك،ش بال ، اخل...  آدم بن حممود طريق من 15/81 السري يف الذهيب وأخرجه

 .أييت كما  عبدالرزاق خالفه لكن" عال
 طريق من 2/720 مهمعج يف واإلمساعيلي ، عمار بن هشام طريق من ،7/201 املشكل يف الطحاوي وأخرجه

 ركدا بني عكوف: " دهللالعب حذيفة قال شقيق عن جامع عن سفني عن - وحممد هشام - كالمها  الفرج بن حممد
 ، ماحلرا سجدامل:  الثالثة ساجدامل يف إال اعتكاف ال: "قال)  هللا رسول أن علمت وقد تغري، ال موسى أيب ودار

 " .أصابواو  وأخطأت ، وحفظوا نسيت لعلك: عبدهللا قال املقدس، بيت ومسجد ،)  النيب ومسجد
 أصح القدمي فحديثه لقنيت فصار كرب  مقريء صدوق ، السلمي نصري بن عمار بن هشام: " 2/320 التقريب ويف

 . كالم  فيه فحفظه ،( " ه 145) سنة مات
 (.ه 136) سنة مات قصدو  البغدادي القرشي عبدالوارث بن الفرج بن حممد: " 2/200 أيضا   التقريب ويف
 وائل أاب مسعت قال راشد بن جامع عن عيينة بن سفيان عن 4/348 مصنفه يف عبدالرزاق فأخرجه املوقوف وأما

 اأصابو  لهمفلع:  عبدهللا الفق تنهاهم؟ ال موسى أيب ودار دارك بني عكوف قوم: لعبدهللا حذيفة قال: " يقول
 مكة، ومسجد املدينة سجدم: الثالثة املساجد هذه يف إال اعتكاف ال: حذيفة فقال ، ونسيت وحفظوا وأخطأت
 .موقوفا   هكذا" إيلياء ومسجد
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 : أوجه من االستدالل هذا ونوقش
 .صلى هللا عليه وسلم للنيب مرفوعا   يثبت ال أنه :األول الوجه
 بطال أيب نب علي خالفه قدو  الصحابة، بني ذلك الشتهر مرفوعا   اثبتا   كان  لو أنه :الثاين الوجه

 .كما سبق ذلك عنهم  عنهم هللا رضي عباس وابن وعائشة
 َوأَنْ ُتمْ  تُ َباِشُروُهنَّ  َوال: ) تعاىل قوله يف( أل) لكانت احلديث هذا جبِبو  قيل لو أنه :الثالث الوجه

 هو وهذا للعموم هي بل اآلية، يف ذلك على دليل وال الذهين، للعهد( اْلَمَساِجدِ  يف  َعاِكُفونَ 
 .1األصل
 بمعاي من وهذا النادر على لآلية محال   لكان احلديث هذا ِبوجب: قيل لو أنه :الرابع الوجه

 .2االستدالل
  .لاألو  الرأي دلةأ من تقدم ملا كامل  اعتكاف ال: فاملراد ثبوته، فرض على :اخلامس الوجه

 للمعتكف جيوز هل (:177-20/176سئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه ) )فرع(: 
 املسجد؟ أحناء يف التنقل

 قوله موملع جهة، كل  نم املسجد اءأحن يف يتنقل أن للمعتكف جيوز: بقوله فضيلته فأجاب فأجاب:
ُ  َكذاِلكَ   َهاْقَربُو ت َ  َفالَ  هللاِ  ُحُدودُ  تِْلكَ  اْلَمَساِجدِ  يف  َعاِكُفونَ  َوأَنُتمْ : }تعاىل  َلَعلَُّهمْ  لنَّاسِ لِ  آَيتِهِ  هللاُ  يُ َبنيِ 

  .املسجد أحناء مجيع فتشمل للظرفية ويف{  يَ ت َُّقونَ 
 

 (املرأة اعتكاف أين يشرع )ابب
 ال كالرجل  أهنا إىل اجلديد املذهب يف والشافعي اجلمهور فذهب املرأة اعتكاف مكان يف ختلفواا

 ابن عن ورد ملا بيتها، مسجد يف اعتكافها يصح فال هذا وعلى املسجد، يف إال اعتكافها يصح
                                                                                                                           

 أخرجه ما أيضا   لذلك ويدل. نواإلتقا احلفظ يف عبدالرزاق دون الفرج بن وحممد عمار بن هشام ألن أرجح؛ وهذا
: قالف عبدهللا إىل حذيفة جاء: "قال النخعي إبراهيم عن األحدب واصل عن الثوري طريق من 4/347 عبدالرزاق

 أابيل ما : حذيفة فقال طأت،وأخ أصابوا لعلهم: عبدهللا فقال األشعري ودار دارك بني عكوف انس من أعجب أال
 وسنده" كرباأل الكوفة مسجد يف حذيفة عليهم فعاب اعتكفوا الذين وكان األقصى، ومسجد املدينة أو أعتكف فيه

 الرتمذي علل شرحو  ،2/239 الكمال هتذيب: انظر. )صحيحة خاصة مسعود ابن عن النخعي ومراسيل صحيح،
 (.1/542 رجب البن

 . 6/505 املمتع الشرح 1

 . قدامة البن الكايف على عثيمني بن حممد شيخنا فضيلة تعليقات 2
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 مسجد يف تعتكف أن( نذرت أي) عليها جعلت امرأة عن سئل أنه - عنهما هللا رضي - عباس
. الصالة فيه تقام مسجد يف إال اعتكاف فال. 1البدع هللا إىل األعمال وأبغض بدعة،: " فقال بيتها،
 جاز لو وكذلك فيه، اجلنب ونوم تبديله، فيجوز حكما، وال حقيقة ِبسجد ليس البيت مسجد وألن

 .للجواز تبيينا مرة ولو - عنهن هللا رضي - املؤمنني أمهات لفعلته
 .اصالهت مكان نهأل بيتها، مسجد يف املرأة اعتكاف يصح أنه: فعيللشا القدمي املذهب ويف
 القو  بيتها مسجد يف جيوز ال: وقالوا. القدمي هذا ومجاعة الطيب أبو القاضي أنكر قد: النووي قال

 .قوالن فيه: قال من وغلطوا واحدا
 رهاانتظا ققفيتح ،لصالهتا املوضع هو ألنه بيتها، مسجد يف املرأة اعتكاف جواز إىل احلنفية وذهب

 يها،ح مسجد من فضلأ والبيت التنزيهية، الكراهة مع جاز اجلماعة مسجد يف اعتكفت ولو فيه،
 .األعظم املسجد من هلا أفضل احلي ومسجد

 .بيتها من صالهتا موضع غري يف تعتكف أن للمرأة وليس
 من َّترج أن هلا وليس يتها،ب يف االعتكاف هلا جيوز ال للصالة متخذ مكان البيت يف هلا يكن ل وإن
 .2عليها واجبا اعتكافا فيه اعتكفت الذي بيتها

,  املسجد يف إال ملرأةا من وال الرجل من االعتكاف يصح ال(: 505 /6) اجملموع يف النووي قالو 
 .انتهى"  لصالةل املهيأ املعتزل وهو الرجل بيت مسجد وال املرأة بيت مسجد يف يصح وال

 مكان يف العلماء فاختل(: 124بن علي املشيقح يف كتاب فقه اإلعتكاف )صوقال الدكتورخالد 
 :قولني على املرأة اعتكاف

 وهو، بيتها مسجد سوى اجلماعة فيه تقم ل وإن مسجد، كل  يف اعتكافها يصح أنه :األول القول
 . اجلماعة مساجد يف تعتكف أن:  الشافعي كره  لكن ،1العلماء مجهور قول

                                                 
 ابن عن األزدي علي عن كثري  أيب بن ُيىي عن ليث عن شريك طريق من( 316 /4) الكربى يف البيهقي أخرجه 1

( الدور يف الت املساجد يف االعتكاف البدع من وإن البدع، هللا إىل األمور أبغض إن) بلفظ عنهما هللا رضي عباس
  أيب بن وُيىي ضعيف، وهو سليم أيب ابن وهو وليث ضعيف، وهو هللا عبد بن وهو شريك فيه ألن ضعيف وإسناده

 .ابلسماع يصرح ول مدلس كثري
/  6 واجملموع ،410/  1 العدوي وحاشية بوالق، ط 129/  2 عابدين وابن ،350/  1 احلقائق تبيني 2

 .352/  2 القناع وكشاف ،398/  2 والروضة 451/  1 احملتاج ومغين ،484
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 لكن جاز، اجلماعة مسجد يف اعتكفت وإن بيتها، مسجد يف املرأة اعتكاف مكان أن :الثاين القول
 الحتمال الرجل، حكم حكمه اخلنثى أن:  وعندهم، 2احلنفية قول وهو، التنزيهية الكراهة مع

 .ذكوريته
 :اآلتية ابألدلة اجلمهور استدل

 ابملساجد املراد أن:  الداللة وجه (ْلَمَساِجدِ ا يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ  تُ َباِشُروُهنَّ  َوال: ) تعاىل قوله - 1
 للصالة ينب ل ألنه جد؛ِبس ليس بيتها يف صالهتا وموضع ، فيها للصالة بنيت الت املواضع هنا
 .احلقيقية املسجد أحكام له يثبت فال، فيه
 يف تكافاالع يف صلى هللا عليه وسلم أزواجه استئذان) وفيه عنها، هللا رضي عائشة حديث - 2

 أفضل غريه يف االعتكاف كان  ولو فيه، أذن ملا العتكافهن موضعا   يكن ل ولو، 3(هلن فأذن املسجد
 .عليه لنبههن

 .4كالطواف  املرأة حق يف فيشرتط الرجل حق يف املسجد هلا يشرتط قربة االعتكاف وألن - 3
 ذلك يشرتطون ال فألهنم:  الشافعيةو  املالكية أما :فيه اجلماعة إقامة اشرتاط عدم على دليلهم: اثنيا  

 جتب ال عندهم اجلماعة فألن:  احلنابلة وأما، أوىل ابب من فاملرأةكما تقدم،   للرجل ابلنسبة
 .5عليها
 :بيتها مسجد يف تعتكف أن األفضل أن على استدلوا: أوال   :احلنفية أدلة
 فصريح، 6(هلن خري   وبيوهتن هللا مساجد هللا إماء َتنعوا ال): عنهما هللا رضي عمر ابن حديث - 1

 .االعتكاف يشمل وهذا ، أفضل بيتها أن احلديث

                                                                                                                           
 واجملموع ،1/255 وحاشيته الصغري والشرح ،7/493( الرب فتح) والتمهيد ،1/410 العدوي حاشية 1
 ،1/321 واإلقناع ،3/479 واملستوعب ،1/451 احملتاج ومغين ،2/398 الطالبني وروضة ،6/484

 . 5/193 واحمللى ،1/463 وشرحه واملنتهي

 . 2/394 القدير فتح مع واهلداية ،1/137 واالختيار ،3/119 املبسوط 2

 . الصحيحني يف وهو رجيهَّت تقدم 3

 . 7/581 اإلنصاف مع الكبري الشرح 4

 . 4/461 املغين 5

 مساجد هللا إماء َتنعوا ال) ولفظ ،(هللا مساجد هللا إماء َتنعوا ال) بلفظ( 442) ومسلم( 900) البخاري أخرجه 6
 /3) خزمية ابن ،(567 رقم ،155 /1) داود وأبو ،(5468 رقم ،76 /2) أمحد أخرجه( هلن خري وبيوهتن هللا،
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 ،حلديثا سلم إن وهذا اجلمهور، أدلة من تقدم ملا ؛ االعتكاف دون الصالة يف هذا أبن: ونوقش
 .ابالنقطاع معلول فهو وإال
 :وجهني من ونوقش، فيه كصالهتا  أفضل بيتها يف اعتكافها أن - 2

 .االعتبار فاسد فهو النص مقابلة يف قياس أنه :األول الوجه
 يصح ال ذلك ومع أفضل، بيته يف للرجل النافلة صالة فإن الفارق مع قياس أنه: الثاين الوجه

 .1ابالتفاق فيه اعتكافه
 على الواردة املناقشة من األول ابلوجه:  ونوقش، 2أفضل فكان هلا أسرت بيتها يف اعتكافها أن - 3

 .الثاين الدليل
 لصحيحنييف ا عنها هللا رضي عائشة حديث العام املسجد يف االعتكاف كراهة  على دليلهم: اثنيا  
 وقشون(  سجدهم يف أزواجه أبنية رأى ملا املسجد يف االعتكاف ترك صلى هللا عليه وسلم النيب فإن
 :وجهني من االستدالل هذا

 ملباهاةا للزوجات املاحل يكون أن خشية االعتكاف ترك صلى هللا عليه وسلم أنه: األول الوجه
 . موضوعه عن االعتكاف فيخرج الغرية عن الناشيء والنافس

 عن ذلك يشغله ورِبا بيته، يف كاجلالس  يصريه عنده النسوة اجتماع أن له احلامل أن: الثاين الوجه
 .3ابالعتكاف مقصوده فيفوت العبادة من قصد ملا التخلي

                                                                                                                           

 /3) والبيهقى ،(755 رقم ،327 /1) واحلاكم ،(13255 رقم ،328 /12) والطرباىن ،(1684 رقم ،92
 عمر، ابن من اخلرب هذا اثبت أيب بن حبيب مساع على أقف ال: خزمية ابن عنه قال واحلديث( 5142 رقم ،131
 وصححه الذهيب ووافقه الشيخني شرط على صحيح: احلاكم قال(: 294 /2) اإلرواء يف األلباين العالمة وقال

 وإمنا ابلتدليس موصوف فإنه حبيب عنعنة لوال قالوا كما  وهو ،(576) داود أيب صحيح يف ذكرهتم آخرون مجاعة
 احلاكم، قال ا وكذ صحيح، حديث(: 103 /3) األم داود أيب صحيح يف وقال شواهد، له ألن احلديث صححت

 صحيح إسناده: " والعراقي النووي وقال أيضا، خزمية ابن وصححه الذهيب، ووافقه ،" الشيخني شرط على: " وزاد
 ومن األرنؤوط وقال لغريه، صحيح(: 343) الرتغيب صحيح يف وقال البخاري، شرط على: " منهما األول وزاد ،"

 .ضعيف سند وهذا صحيح حديث: املسند حتقيق يف معه

 . 7/581 اإلنصاف مع الكبري لشرحا 1

 . 2/113 الصنائع بدائع 2

 . 4/265 األوطار ونيل ،4/276 الباري فتح 3
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 أن يف لماءالع المك  من قاتاالطال هذه إن مث يف تعليقه على الكايف:قال العالمة العثيمني مسألة: 
 لرسولا أن بدليل تعتكف فال حمذور ذلك من لزم فإن حمذور ذلك من يلزم ل ما نقول تعتكف املرأة
 يهعل لرسولا كان  فإذا تفاخرال من خوفا   زوجاته بنتها الت األبنية بنقض أمر وسلم عليه هللا صلى

 شرعا   موماملذ التفاخر نم خوفا   األبنية ضربن أن بعد االعتكاف من النساء منع الموالس الصالة
 ال قلنا هبا يفتنت وأ هي تفتنت أن احملذور املسجد يف اعتكفت إذا املرأة من خيف لو فكذلك
 كونت املرأة أن هذا من يلزم لكن يعتكفن نساء   يوجد احلرام املسجد يف فإن هذا وعلى تعتكف

 حلمدا فيقال رحمذو  هذا من لفيحص تتكشف انمت إذا ورِبا ومشاال   ميينا   منها ميرون لرجالوا انئمة
 .يسن ال فإنه حمذور منه لزم وإذا سنة االعتكاف هلل
 
 

 (فيه االعتكاف يصح الذي املسجد مسمى يف يدخل ما)ابب 
 :أمور فيه االعتكاف يصح الذي املسجد مسمى يف يدخل ما

 . للصالة أعد ما: األول األمر
 . املسجد سطح: الثاين األمر
 .املسجد رحبة: الثالث األمر
 . املسجد منارة: الرابع األمر
 .السقاية بيت وكذا وحصره، املسجد سرج الختزان أعد ما: اخلامس األمر
 يصح أنه البناء من للصالة معدا   كان  ما أن هللا رمحهم الفقهاء اتفق :للصالة أعد ما :األول األمر
 .1فيه كافاالعت
 .قطعا   املسجد يف اخلد وهاذ ( َساِجدِ اْلمَ  يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ  تُ َباِشُروُهنَّ  َوال ) تعاىل لقوله
 ؛1إليه املعتكف وصعود فيه االعتكاف صحة على العلم أهل فجمهور، املسجد سطح :الثاين األمر
 .منه املسجد وسطح ،( اْلَمَساِجدِ  يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ  تُ َباِشُروُهنَّ  َوال : )تعاىل لقوله

                                                 
 احلاوي ،2/455 اجلليل ومواهب ،1/212 اهلندية الفتاوى، 39 /3 الصنائع بدائع ،116 /3 املبسوط 1

 كشاف،   2/234 النهى أويل ومطالب ،3/68 واملبدع، 71 /3 املغين  ،6/505 واجملموع ،495)/  الكبري
 .259 /6 القناع
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 .2عليه اجلمعة صحة عدم على بناء فيه االعتكاف يصح ال: املالكية وعند
 .عليه اجلمعة صحة عدم يسلم ال إذ: نظر وفيه

 وهلذا مجلته من نهأل املسجد سطح صعود للمعتكف وجيوز (:3/131قال ابن قدامه يف املغين )
 .خمالفا فيه نعلم وال والشافعي ومالك حنيفة أيب قول وهذا فيه البث من اجلنب مينع

 حاشيةو  ،(733 /2) للنفراوي الدواين الفواكه كما يف  املسألة يف اثبت املالكية خالف قلت
 (.585 /1) العدوي

 عة،الواس رضاأل بفتحهما أو احلاء، وسكون الراء بفتح:  الرَّْحبة، املسجد رحبة :الثالث األمر
 .رحاب: ومجعها. ومتسعه تهساح: املكان ورحبة
 .3هنوصح ساحته:  املسجد ورحبة

 :ةاآلتي األقوال على إليها املعتكف وخروج املسجد مسمى يف دخوهلا يف العلم أهل واختلف
 صلةمت غري كانت  إنو  املسجد، من فهي سوره، يف داخلة ابملسجد متصلة كانت  إن :األول القول

 .منه فليست بسياجه حموطة وال به
 وهو، احلنابلة من القاضي قال وبه أمحد، عن رواية وهو، 5املالكية وبعض ،4الشافعية الق وبه

 .6حزم ابن اختيار
 من هوو  عليه حمجرا   املسجد إىل مضافا   كان  ما ابلرحبة املراد: "(6/507) اجملموعيف  النووي قالو 

 .ا.ه ..." فيها االعتكاف صحة على الشافعي نص املسجد
 يكون بناء هي موحدة بعدها املهملة واحلاء الراء بفتح الرحبة (:13/155لفتح )وقال احلافظ يف ا

 هلا أن والراجح االختالف، فيها ووقع املسجد، رحبة هذه عنه، منفصل غري املسجد ابب أمام

                                                                                                                           
 النهى أويل ومطالب ،3/68 واملبدع ،6/505 واجملموع ،2/455 اجلليل ومواهب ،1/212 اهلندية الفتاوى 1
2/234 . 
 الدسوقي وحاشية ،1/255 السالك وبلغة ،3/288 املعلم إكمال وإكمال ،2/206 الزرقاين شرح مع املوطأ 2
 . 2/455 اجلليل ومواهب ،1/542

 . 3/288 املعلم إكمال وإكمال ،( رحب) مادة ،1/222 املنري املصباح 3

 .(500 /6) ،(303 /4) للنووي اجملموع ،(495 /3) للماوردي الكبري احلاوي 4
 (.542 /1) الدسوقي حاشية ،(536 /2) للقرايف الذخرية ،(300 /1) الكربى املدونة 5
 .منه تكون أن إال املسجد رحبة يف االعتكاف وزجي وال(: 193 /5) احمللىيف  حزم ابن قال 6
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 فليس منفصلة الرحبة كانت  فإن املسجد، له يشرتط ما وكل االعتكاف فيها فيصح املسجد حكم
  د ا.هاملسج حكم هلا

 للمسجد بعت هو املسجد صحن أن كما(:  21/304وقال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى )
 غري جداملس سور عن جةاخلار  الرحبة فإن املسجد رحبة يف كالكالم  فيها الكالم يكون أن ويشبه
  ا.ه للصالة املعد املسجد من املسقوف جبانب مكشوف صحن هي الت الرحبة

 هو املسجد(: 722 /2) العمدة من الصيام كتاب  شرحأيضا يف  تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
 أو حيطانه يف املبنية رةواملنا وحوائطه منه وسطحه قناديله وبيت اخلمس للصلوات املبين املكان
 ا.ه  داخله

 فنائه إىل املسجد نم خرجت املعتكفة حاضت ولو(: 3/31وقال ابن القيم يف إعالم املوقعني )
 إمناو  االعتكاف من هاكمنع  الطواف من احلائض منع أن على يدل وهذا يبطل ول اعتكافها فأَتت

 ليفع أن نميك االعتكاف كان  وملا واالعتكاف الطواف لعبادة احليض ملنافاة ال املسجد حلرمة هو
 ا.ه  حلاجتها فيها إَتامه هلا جوز وفنائه املسجد رحبة يف

 املذهب من الصحيح على منه ليست جداملس رحبة: "(3/364) اإلنصافيف  املرداوي وقال
  إن: فقال كالمه  من موضع يف بينهما القاضي ومجع 1منه أنه - أمحد اإلمام أي - وعنه والروايتني

 جعل من أصحابنا ومن: وقال املستوعب، يف اجلمع هذا وقدم..  فال وإال منه فهي حموطة كانت
 .اه "  احلالني اختالف على واحدة رواية أهنا: والصحيح روايتني، على املسألة

 بينهما القاضي ومجع نيروايت على يدل ما املسجد رحبة ويف(: 1/372قال ابن قدامه يف الكايف )
 تكن ل إنو  له اتبعة   عهم ألهنا كاملسجد  فهي وابب حائط   عليها كان  إن فقال حالني على حبملهما

 .حكمه هلا يثبت ل حموطة  
 كانت  إذا يعين الصحيح هو القاضي قاله الذي وهذاهذه الفقرة: قال العالمة العثيمني معلقا على 

 يشمله كان  إذا خلفه أو يساره عن أو ميينه عن أو املسجد أمام يكون الذي احلوش يعين الرحبة يف

                                                 
 رحبة: )أخرى رواية يف وقال( منه وهي املسجد رحبة إىل اخلروج للمعتكف جيوز: )هللا رمحه أمحداإلمام  قال 1

 حموطة كانت  إذا املسجد من املسجد رحبةف (وابب حائط عليه الذي هو املسجد حد   املسجد من ليست املسجد
 تيمية البن العمدة من الصيام كتاب  شرح. وانظر فال الطريق إىل مشرعة أي حموطة غري كانت  إن اأم أبواب وعليها

 /5) الباري فتح( 22 /13) القاري عمدة( 481 - 480 /3) قاسم البن املربع الروض حاشية( 722 /2)
 .(489 - 488 /3) للسامري املستوعب( 386 /3) االستذكار( 321
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 احتياطا جعل لكنه املسجد خارج كان  وإن إليه خرج لو املعتكف يضر فال منه فهو املسجد حائط
 .املسجد من ليس فهذا فيه صلوا اجلماعة كثر  إن

 املالكية، عند املشهور وهو، فيها االعتكاف يصح فال املسجد من ليست أهنا :الثاين القول
 .1املذهب من احلنابلة عند واملصحح
صلى  هللا رسول أمر حضن   إذا املعتكفات كن  )  : قالت عنها هللا رضي عائشة عن ورد ِبا واستدلوا

 ونوقش، 2( يطهرن حىت املسجد رحبة يف األخبية يضربن وأن جداملس من إبخراجهنهللا عليه وسلم 
 . حموطة ليست رحبة على حبمله: 

 .مالك إلمامل قول وهو، فيها خباءه ضرب إذا فيها االعتكاف يصح أنه :الثالث القول
 رحبة يف خباؤه يكون أن إال فيه اعتكف الذي املسجد يف إال املعتكف يبيت ال: "مالك اإلمام قال
: األقوال وأقرب .عنها هللا رضي عائشة حديث من تقدم ما:  دليله ولعله، "3املسجد حابر  من
 . أعلم وهللا ، به استدلوا ملا األول؛ القول هو

 : فروع وفيه املسجد منارة : الرابع األمر
 . املسجد يف ابهبا يكون أن: األول الفرع
 .املسجد خارج ابهبا يكون أن: الثاين الفرع
 .املسجد رحبة يف ابهبا أو تكون أن: لثالثا الفرع
 :املسجد يف ابهبا يكون أن :األول الفرع

 .4فيها االعتكاف فيصح املسجد من أهنا العلم أهل فجمهور

                                                 
 وحاشيته الكبري والشرح ،2/455 اجلليل ومواهب ،2/206 الزرقاين وشرح ،3/288 املعلم إكمال إكمال 1
 . 3/364 واإلنصاف ،3/68 واملبدع ،4/487 املغين،  1/542

 بن وأمحد حممد بن زهري حدثنا امساعيل بن احلسني حدثنا بطة ابن روى(: 3/131قال ابن مفلح يف الفروع ) 2
 حدثنا عبدالرزاق حدثنا قاال الرمادي منصور بن أمحد حدثنا الصفار حممد بن إمساعيل حدثنا بطة ابن قال منصور
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول امر حضن إذا املعتكفات كن  قالت عائشة عن أبيه عن شريح بن املقدام عن الثوري

 أيضا لعكربيا حفص أبو ورواه جيد إسناد يطهرن حىت املسجد رحبة يف األخبية يضربن وأن املسجد عن إبخراجهن
 .أمحد عن خبتان بن يعقوب ونقله

 . 3/288 املعلم إكمال وإكمال ،2/79 املنتقى مع واملوطأ ،2/203 املقدمات مع املدونة 3
 واجملموع ،1/212 اهلندية والفتاوى ،2/445 عابدين ابن حاشية، 116 /3 املبسوط ،115 /2 األم 4
 . 5/193 واحمللى ،3/68 واملبدع ،7/582 ريالكب الشرح مع واإلنصاف، 140 /5 الفروع ،6/507
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 .منها باجلن مينع لذاو  ملسجد،ا اسم يف لةداخ وهي ،( اْلَمَساِجدِ  يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ : )  تعاىل لقوله
 .1( فيها االعتكاف يصح فال املسجد من ليست رةاملنا أن: املالكية وعند
 الختزان املسجد يف املتخذ كالبيت  املسجد، عن هبا خيتص اسم وهلا الصالة لغري متخذ موضع ألهنا
 .2وحصره املسجد سرج

 لقولوا، امسه يف هلدخول املسجد من وحصره املسجد سرج الختزان املتخذ البيت أبن:  وأجيب
 اهذ وعلى، منه تفكان األذان ملصلحة للمسجد مبنية فهي مسلم غري املسجد من ليست أبهنا

 .اجلمهور قول:  فاألقرب
 سجدامل خارج اابهب كان  إذا املنارة يف العلماء اختلف، املسجد خارج ابهبا يكون أن :الثاين الفرع

 :أقوال على اعتكافه؟ يبطل هل املعتكف وصعدها
 .اعتكافه طلب غريه كان  وإن اعتكافه، يبطل فال الراتب املؤذن كان  إن :األول القول

  وظاهر احلنابلة، من واجملد البنا ابن قال وبه الشافعية، عند املصحح وهو احلنفية، بعض قال وبه
 .3حزم ابن كالم
 وجه وهو احلنفية، عند الرواية ظاهر وهو، مطلقا   االعتكاف يبطل ال إليها الصعود أن :الثاين القول
 .4الشافعية عند
 وهو الشافعية، عند ووجه املالكية، مذهب وهو، مطلقا   يبطل إليها الصعود أن :الثالث قولوال

 .5احلنابلة عند املصحح
 :األدلة
 بطلي فال ، له نيتب فيما منه فكانت األذان، ملصلحة للمسجد بنيت أهنا: األول الرأي دليل

 .إليها خرج إذا املؤذن اعتكاف

                                                 
 . 2/206 الزرقاين شرح مع املوطأ 1

 . 2/79 للباجي املنتقى 2

 احمللىو  ،3/365 اإلنصافو  ،2/405 الطالبني وروضة ،6/505 اجملموعو  ،1/223 اهلندية الفتاوى 3
5/193 . 

 . 2/405 الطالبني وروضة ،6/505 اجملموعو  ،2/445 عابدين ابن وحاشية ،1/223 اهلندية الفتاوى 4

 ،2/405 الطالبني وروضة ،6/505 اجملموعو  ،1/542 وحاشيته الكبري والشرح ،2/79 للباجي املنتقى 5
 . 7/582 الكبري الشرح مع اإلنصافو 
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 د،للمسج بعةات أهنا مسلم أبنه:  ونوقش، له اتبعة فكانت للمسجد بنيت أهنا: الثاين الرأي ودليل
 .عذر بال خرج فقد إليها خرج مث املسجد خارج ابهبا كان  إذا لكن

 .1األذان لغري إليها كخروجه  بد منه ألمر ميشي حيث مشى أنه: الثالث الرأي ودليل
 كونفي إليه لموكو  أمر هو إذ ف؛االعتكا عند كاملستثىن  لألذان للمنارة املؤذن خروج أبن:  ونوقش
 . لعذر خروجه
 . مأعل هللاو اآلخرين، لنيالقو  دليل وملناقشة ، به عللوا ملا األول؛ القول:  فاألقرب هذا وعلى
 يبطل فال به، متصلة وطةحم كانت  فإذا، املسجد رحبة يف ابهبا أو املنارة تكون أن :الثالث الفرع

 .تقدم كما  املسجد حكم يف لرحبةا هذه إذ إليها؛ ابلصعود االعتكاف
 ألهنا اعتكافه بطل سجدامل من خارجة   منارة   إىل خرج وإن(: 1/372قال ابن قدامة يف الكايف: )

  .به كاملتصلة  املسجد منارة ألن يبطل أال وُيتمل اخلطاب أبو قال منه ليست
 من خيرج ل نهفإ ملسجدا يف تانك  إذا املنارة ألن وهذا قال العالمة العثيمني معلقا على هذه الفقرة:

 نفصلةم كانت  إذا هناأل عليل تعليل اخلطاب أيب وتعليل خرج فقد عنه خارجة   كانت  وإن املسجد
 ألهنا يضر ال إنه قلنا وول( دِ اْلَمَساجِ  يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ ) قال تعاىل وهللا منه خارجة   فهي املسجد عن
 ذكره ام فالصواب له، اتبعة   ألهنا املسجد محامات ماماتللح خرج لو يضر ال أيضا   لقلنا اتبع

 .املسجد من رجا  خا يعترب فإنه املسجد خارج منارة   إىل خرج إذا أنه هللا رمحه املؤلف
 يصح ال املالكية فعند، للساقية أعد ما وكذا وحصره املسجد سرج الختزان املعد البيت مسألة:

 .2فيه اجلمعة صحة عدم على بناء فيه االعتكاف
 . عندهم استثنائها لعدم فيه؛ االعتكاف صحة العلم أهل مجهور كالم  وظاهر

 . املسجد مكتبة أيضا   ذلك ومثل، املسجد اسم يف لدخوله ؛ األقرب وهو
 بني متالز  فال سلم إنو  مسلم، فغري فيها اجلمعة صالة صحة عدم من املالكية عليه بىن ما وأما

 . أعلم وهللا ،واالعتكاف اجلمعة صالة
 .اإلمام غرفةحكم  مسألة:

  فيها؟ العتكافا جيوز هل املسجد بداخل الت الغرفة: هللا رمحه عثيمنيال عالمةال سئل

                                                 
 . 7/582 الكبري الشرح مع اإلنصاف 1

 . 1/542 وحاشيته للدردير الكبري والشرح ،2/79 للباجي املنتقى 2
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 يقول نهأل ، املسجد من اإهن:  قال الفقهاء كالم  مطلق إىل نظر من ، احتمال فيها هذه: " فأجاب
 من أهنا على ال بنيت هناأ إىل نظر نوم ، املسجد من املسجد جدار هبا ُييط الت والغرفة احلجرة

 إىل واهبنأب الرسول بيوتف ، والسالم الصالة عليه الرسول كبيوت  فهي لإلمام حجرة وأهنا املسجد
 [االعتكاف يف أي] إليه والسالم الصالة عليه الرسول خيرج ما ، بيت هو ذلك ومع املسجد

 ساجدامل يف الت حلجرا أن اآلن عندان الناس عرف ولكن ، فيها يكون ال املعتكف أن فاالحتياط
 ".الكايف شرح" من انتهى" املسجد من تعترب

 املسجد. مكتبةحكم  مسألة:
 ابلنسبة املسجد حتية كمح ما (:14/351)كما يف جمموع فتاواه   هللا رمحه عثيمنيال عالمةال سئل

 :التالية احلاالت يف املسجد مكتبة إىل للداخل
 .املسجد داخل املكتبة ابب كان  إذا -1
 .املسجد خارج املكتبة ابب كان  إذا -2
 خارجه؟ واآلخر داخله أحدمها ابابن للمكتبة كان  إذا -3

 ملسجدا من املكتبة كونت املسجد داخل املكتبة ابب كان  إذا ما: وهي األوىل احلال يف" :فأجاب
 ويصح بوضوء، الإ فيها املكث للجنب ُيل وال دخلها، ملن املسجد حتية فتشرع حكمه، فلها

 .ملعروفةا املسجد أحكام بقية وهكذا والشراء، البيع فيها وُيرم فيها، االعتكاف
 من تكون ال املسجد، على ابب هلا وليس املسجد، خارج ابهبا كان  إذا ما: وهي الثانية احلال ويف

 ُيرم الو  فيها، عتكافاال يصح وال مسجد، حتية هلا فليس املساجد، أحكام هلا يثبت فال املسجد
 .عنه النفصاهلا املسجد من ليست ألهنا والشراء، البيع فيها
 سور كان  إن جه،خار : والثاين .املسجد داخل: أحدمها ابابن، هلا كان  إذا ما: وهي الثالثة احلال ويف

 سور اهل بل هبا حميط ريغ كان  وإن املسجد، أحكام هلا فتثبت املسجد من فهي هبا حميطا   املسجد
 كنت ل وهلذا سجد،امل عن منفصلة ألهنا أحكامه؛ هلا تثبت فال املسجد حكم هلا فليس مستقل
 " عنه ةمنفصل ألهنا سجد؛امل على أبوااب   هلا أن مع مسجده، من وسلم عليه هللا صلى النيب بيوت

  
 (لالعتكاف املساجد أفضل )ابب
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 1األقصى داملسج مث النبوي، املسجد مث احلرام، املسجد: لالعتكاف املساجد أفضل
)  صلى هللا عليه وسلم هللا رسول قال: قال رضي هللا عنه هريرة أيب حلديث املساجد؛ أفضل لكوهنا

 . 2( األقصى واملسجد هذا ومسجدي احلرام، املسجد: مساجد ثالث إىل إال الرحال تشد ال
 ضي هللا عنهر  هريرة أيب حلديث األقصى؛ املسجد مث النبوي، املسجد مث احلرام، املسجد وأفضلها

 إال سواه فيما صالة ألف من أفضل هذا مسجدي يف صالة) : قال صلى هللا عليه وسلم النيب أن
 .3( احلرام املسجد
 من خري هذا مسجدي يف صالة)  قال صلى هللا عليه وسلم النيب أن رضي هللا عنه جابر وحلديث

 سواه فيما ألف مائة من أفضل اماحلر  املسجد يف وصالة احلرام، املسجد إال سواه فيما صالة ألف
)4. 

 يف الصالة فضل)   صلى هللا عليه وسلم هللا رسول قال قال رضي هللا عنه الدرداء أيب وحلديث
 مخسمائة املقدس بيت ويف صالة، ألف مسجدي ويف صالة، ألف مائة غريه على احلرام املسجد

 .5( صالة

                                                 
 واجملموع ،1/107 واألم ،1/410 العدوي وحاشية ،3/115 واملبسوط ،3/410 اهلداية على البناية 1
 . 2/236 النهى أويل ومطالب ،3/480 واملستوعب ،6/481

 (.1397) ومسلم ،(1189) البخاري أخرجه 2

 (.1394) ومسلم ،(1190) البخاري أخرجه 3

 مشكل شرح يف والطحاوى ،(1406 مرق ، 1/451) ماجه وابن ،(14735 رقم ، 3/343) أمحد أخرجه 4
 ال اثبت حديث وهو: عبدالرب ابنواحلديث قال عنه   (6/27) التمهيد يف الرب عبد وابن ،(3/127) اآلاثر
، وقال الدمياطي يف املتجر الرابح روي إبسنادين صحيحني(: 2/204، وقال املنذري يف الرتغيب )ألحد فيه مطعن

(: إسناده صحيح، وقال ابن العراقي يف طرح 9/517لقن يف البدر املنري )(: إسناده صحيح، وقال ابن امل51)
، وقال العالمة ابن ابز ثقات رجاله صحيح إسناد هذا(: 2/13) البوصريى قال(: إسناده جيد، و 6/47التثريب )

مة (، وصححه العال4/146) اإلرواء يف(: إسناده صحيح، وصححه العالمة األلباين 16/235يف جمموع فتاواه )
(، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن ابن ماجة 238الوادعي يف الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني )

 . صحيح إسناده (:2/412)

 ابن ورواه( , 30/  6) التمهيد ىف الرب عبد ابن طريقه ومن(, األستار كشف  - 212/  1)  ىف البزارأخرجه  5
 حدثنا,  القداح سال بن سعيد طريق من( , 485 - 484/  3": ) بالشع"  ىف والبيهقى(, 1234/  3) عدى
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 مث اجلامع، املسجد يف يعتكف أن يستحب أنه على احلنفية نص فقد الثالثة املساجد بعد مث
 .1أهلها كثر  الت العظام املساجد

 اعتكافه َّتلل إذا اجلمعة، عليه جتب ممن اجلامع يف يعتكف أن األفضل أن: واحلنابلة الشافعية ونص
 يف االعتكاف يتحرى أن يستحب أنه:  احلنابلة ونص، إليها اخلروج إىل ذلك ُيوجه لئال مجعة

 .2خروجه زمن يطول لئال منه؛ قريبة طهرةامل تكون مسجد
 سجدامل مث النبوي املسجد مث احلرام، املسجد يف االعتكاف يكون أن يستحب: يقال هذا وعلى

 .رتطهاش من خالف من وخروجا   الشرعية، ملزيته ، اجلامع املسجد مث ، األقصى
 أو جاخلرو  إىل يحتاجف املسجد، يف اللبث وهو االعتكاف بركن خيل ال ما املساجد من يتحرى مث

 لىع اإلقبال وهو ،وحكمته االعتكاف مقصود ُيقق ما املساجد من يتحرى مث اخلروج، زمن طول
 وحده، هصالت من أزكى جلالر  مع الرجل صالة ألن مجاعة؛ أكثر كان  ما مث بذكره، واالشتغال هللا

 . أعلم وهللا الرجل، مع صالته من أزكى الرجلني مع وصالته
 .اعتكافه ملسجد املعتكف غيريت مسألة:

                                                                                                                           

 البزار عن الرب عبد ابن ونقل .مرفوعا به الدرداء أيب عن,  الدرداء أم عن,  هللا عبيد بن إمساعيل عن بشري بن سعيد
 .بشىء يتعقبه ول( , 67/  3": ) الفتح"  ىف احلافظ البزار عن نقله وكذا,  حسن إسناد هذا: قال أنه

,  ثقات ورجاله" ,  الكبري"  ىف اىنالطرب  رواه: )وقال,  الكتاب بلفظ( 7/  4": ) الزوائد جممع"  ىف اهليثمى وذكره
,  ديثهحب ُيتج ممن ليس بشري بن سعيد ألن, مشكل إسناده وحتسني .انتهى( حسن حديث وهو,  كالم  بعضهم ويف

 ة األلباين يفالعالم ، لذا قال(إلسنادا هبذا إال مرفوعا اللفظ هبذا يروى نعلمه ال: )البزار قال,  به تفرد وقد سيما
 ذلك جهو  بني وقد,  عنده رضىابمل ليس لسنده البزار حتسني أن إىل املنذرى أشار فقد: قلت (:4/343اإلرواء )

 فيه إذ , املصنف قال كما  وهو"  ( :135/1 من: )فقال"  الرتغيب"  على وضعه الذى كتابه  ىف الناجى احلافظ
 يهمف املختلف الرواة ىف الكتاب رآخ ىف ترمجة وله,  بشري بن سعيد عن ورواه,  ضعفوه وقد,  القداح سال بن سعيد

 وقال ." يهم,  صدوق: يهف فقال,  القداح وأما" ,  التقريب"  ىف احلافظ به جزم كما,   ضعيف وهو: قلت ".
 ثحدي وهو,  مكال  بعضهم وىف , ثقات ورجاله"  الكبري"  ىف الطرباىن رواه( : " 4/7) األول اللفظ ىف اهليثمى
  وإن , ضعيف أنه علمت فقد , البزار أخرجه الذى الوجه من خزمية ابن إسناد وكذا إسناده كان  إن: قلت ".حسن
 , ربه دعن وجزاؤه,  به ليتحفناف بذلك علم عنده كان  فمن. عليه أقف ل فإىن   أظنه ال ما وهذا   غريه من كان

 .وتعاىل تبارك
 . 2/113 الصنائع بدائع 1

 . 2/236 النهى أويل ومطالب ،2/828 العمدة شرح ،6/481 اجملموع 2
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 كان  إذا اعتكافه مسجد يغري أن فله اخلروج، يبيح ألمر اعتكافه مسجد من املعتكف خرج إذا
 .1حلاجته أقرب الثاين

 شرطابل إال لكذ له فليس ال، مأ شرعية مزية له كان  سواء املسجد لتغيري ابتداء اخلروج أراد إذا أما
 .لشرطاب االعتكاف ينايف ال أمر   أو القرب ئرلسا اخلروج إابحة من أييت ملا ؛

 يف ملا ؛ ابلشرط إال لكذ له فليس األول املسجد من حاجته عن أبعد الثاين املسجد كان  إذا وكذا
 . االعتكاف زمن تفويت من ذلك

 إىل د  مسج من يتحول أن للمعتكف جيوز هل سئل العالمة العثيمني كما يف تعليقه على الكايف:
 بعذر؟ مسجد

 .فيجوز ضرورة هذه صاللصو  من خاف أو مثال   املسجد عليه يسقط أن خاف إذا إال له، جيوز ال
 يف يعتكف نأ نذر أن دبع مياثله ما إىل مسجد من االنتقال وسئل أيضا يف نفس املصدؤ السابق:

 حكمه؟ ما األول
 تتعلق خصوصية هل ليس ألنه ينتقل أال األفضل لكن به أبس ال مياثله ما إىل االنتقال فأجاب:

 .ابلتعيني يتعني وال ابالعتكاف
 احملل لصالحية ؛فيه مكثه يطيل أن فله شرعيا ، خروجا   آخر مسجد إىل خرج وإذا :(فرع) 

  .املشيقح علي بن خالدانظر كتاب فقه اإلعتكاف للدكتور و  ا.ه  لالعتكاف
 أي( إخراجه) يللقاضأي  كره(: و 2/176يف منح اجلليل شرح خمتصر خليل ) قال :(فرع)

 نم وبضمها دل من الياء حبفت املعتكف( يلد ل إن) غريه وبني بينه( حلكومة) املسجد من املعتكف
 صمهخل ُيصل ال يسري نزم اعتكاف من وبقي االعتكاف: أي( به) احلق من الفرار يقصد ل أي ألد

 نأ إال راجهإخ يكره فال هب ألد إن أنه ومفهومه هلا إخراجه يكره فال وإال انتهائه إىل بصربه ضرر
 مقيد فهوموامل املنطوق من فكل حبميل، أيت ول هروبه خيش ل إن هلا إخراجه فيكره يسري زمن يبقى
 أو نادي أو له حدا بيطل خرج إن فيها ابلطول مقيد واملفهوم الطول، بعدم مقيد املنطوق لكن

 ماعنه تعاىل هللا ضير  - مالك عن انفع ابن وقال. اعتكافه فسد دين أو حد من عليه فيما أخرج
... ىانته أجزأه بىن نوإ اعتكافه يبتدئ أن إيل فأحب كارها  غريها أو خلصومة قاض أخرجه إن -

 اعتكافه يبطل فخروجه حلقا من هراب اعتكافه وكان كرها،  أخرج إن الرسالة شرح يف القلشاين وقال
  .هبذا كالمها  فيقيد اجلواهر يف وحنوه اتفاقا

                                                 
 . 2/70 الكبري الشرح 1
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 اعتكاف يف هامكر  املسجد من السلطان أخرجه واذا (:3/122لسرخسي يف املبسوط )وقال ا
 عليه لقياسا ويف اعتكافه على يكون أن استحسنا َّتلص؛ كما  آخر مسجدا دخل فإن واجب

 هذا: قال من اأصحابن من بول أو لغائط خرج وقد فحبسه غرمي أخذه لو وكذلك االستقبال
 لزمهي حنيفة أيب عند أن واألصح - تعاىل هللا رمحه - حنيفة أيب قول على واالستحسان القياس

 وجه يوم نصف من ثرأك خروجه كان  إذا فيما قوهلما على والقياس االستحسان وهذا االستقبال
 كنر  فات إذا كما  عوالطائ املكره فيه فيستوي فات قد اللبث وهو االعتكاف، ركن أن القياس
 لسلطانا مقاومة ميكنه ال فإنه صنع فيما معذور أنه ستحساناال وجه األكل على ابإلكراه الصوم

 سالقيا ذكري ول البقعة، يمتعظ اتركا هبذا يصر فلم إليه حقه إبيصال إال نفسه عن الغرمي دفع وال
 هناك نأ واألصح واءس فيهما اجلواب مشاخينا بعض: فقال املسجد، اهندم إذا فيما واالستحسان

 داماهن يف للعباد نعص ال إذ احلق له ممن كان  العذر ألن ستحساان؛وا قياسا اعتكافه يفسد ال
 .بليستق أن فيه القياس كان  فلهذا العباد جهة من كان  العذر وهنا املسجد،

 
 (فيها لالعتكاف )ابب اَّتاذ املعتكف قبة له يف املسجد

 الغداة لىص وإذا رمضان كل  يف يعتكف هللا رسول كان) قالت عنها تعاىل هللا رضي عائشة عن
 فسمعت قبة فيه فضربت هلا فأذن تعتكف أن عائشة فاستأذنته قال فيه اعتكف الذي مكانه دخل

 أبصر الغد من هللا رسول انصرف فلما أخرى قبة فضربت هبا زينب ومسعت قبة فضربت حفصة هبا
 فلم فنزعت أراها فال انزعوها آلرب هذا على محلهن ما فقال خربهن فأخرب هاذا ما فقال قباب أربع

 .1(شوال من العشر آخر يف اعتكف حىت رمضان يف يعتكف
 من األول العشر اعتكف) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن رضي هللا عنه اخلدري سعيد أيب وعن

 إين: فقال رأسه أطلع مث 1حصري ُسدَّهِتا على تركية، 2قبة يف األوسط العشر اعتكف مث رمضان،
 .2... احلديث(األوسط العشر اعتكف مث الليلة، هذه مسالت األول، العشر اعتكفت

                                                 
 (.1173( واللفظ له، ومسلم )2041أخرجه البخاري ) 1
 /4" )املعل م مالِإك إكمال" يف وجاء". النهاية. "العرب بيوت من وهو مستدير؛ صغري بيت: اخليام من الُقب ة 2

وقال احلافظ يف هدي الساري  ".الوسيط. "املتلب د الصوف أو الش عر هو: واللِ بد" لِْبد من صغرية قُ بَّة هي"(: 132
وقال الكساين يف  .لبود من صغرية كانت  النووي قال املعروف اجليل وهم الرتك إىل منسوبة تركية قبة قوله (:91)ص
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 واجأز  ألن بشيء تسترت أن هلا املسجد يف املرأة اعتكفت وإذا (:3/129قال ابن قدامة يف املغين )
 ملسجدا وألن املسجد يف فضربن أببنيتهن أمرن االعتكاف أردن ملا سلم و عليه هللا صلى النيب

 ييصل ال انمك يف جعلته ناءب ضربت وإذا يرينهم وال يروهنن ال أن وللنساء هلم وخري الرجال ُيضره
 هللا ىصل النيب فإن ضاأي الرجل يسترت أن أبس وال عليهم ويضيق صفوفهم تقطع لئال الرجال فيه

 ا.ه   لعمله وأخفى له أسرت وألنه فضرب ببنائه أمر سلم و عليه
 الرجال من تسترت أن هلا ويستحب(: 2/749وقال شيخ اإلسالم يف شرح العمدة كتاب الصيام )

, أمحد هذكر  كما  السلف ونساء وسلم عليه هللا صلى النيب أبزواج اقتداء عليه نص، وحنوه خبباء
 اءاخلب ضربوي .الرجال اهمير  وال الرجال يرين ال أن للنساء واألفضل, الرجال ُيضره املسجد وألن

 .عليهم تضيقو  صفوفهم تقطع لئال الرجال؛ فيه يصلي ال موضع يف
 عليه هللا صلى هللا سولر  كان»: قالت عائشة؛ فإن، أفضل هو بل, أيضا   الرجل يسترت أن أبس وال

 .«ضربف خبباء أمر وإنه, معتكفه دخل مث, الصبح صلى يعتكف؛ أن أراد إذا وسلم
, انرمض من األواخر العشر يف يعتكف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان»: للبخاري لفظ ويف

 .«يدخله مث, الصبح فيصلي, خباء له أضرب فكنت
 كفاعت مث, رمضان نم األول العشر اعتكف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن»: سعيد أيب وعن

 حيةان يف فنحاها, دهبي احلصري فأخذ»: قال. «حصري سدهتا على, تركية قبة يف, األوسط العشر
 قد, حنيالصحي يف وهو, اللفظ هبذا مسلم رواه .«منه فدنوا, الناس فكلم, رأسه أطلع مث, القبة
 صالتهب فصلى, ليايل هافي فصلى, رمضان يف حصري من حجرة اَّتذ أنه: الصالة يف تقدم وقد، تقدم
 .انس

                                                                                                                           

 اللبود وهي الكسوة مع القبة فله خركاه ابلعجمية هلا يقال ما وهي تركية بقبة أوصى ولو (:7/358بدائع الصنائع )
 .البلدية القبة خبالف بلبودها إال تركية قبة هلا يقال ال ألنه

ة (:3/361قال العوايشه يف املوسوعة الفقهية ) 1  أنه واملراد املطر، من الباب لتقي الباب، على كالظل ة:  والسُّد 
 .السندي قال كما  أحد؛ نظر فيها يقع لئال ُسد هتا ريعلىحص قطعة وضع
 حتصيال   مهأما مير   دق ِبن املعتكف لاب ينشغل ال لكي: يقال أن وأوىل: -أي العالمة األلباين– هللا رمحه شيخنا قال

 رةِعشْ  موضع املعتكف اَّتاذ نم اجله ال يفعله ما عكس: "القي م ابن اإلمام قال كما  وروحه؛ االعتكاف ملقصود
 ".وفقامل وهللا ون،ل النبوي واالعتكاف لون، فهذا بينهم، األحاديث أبطراف وأخذهم الزائرين وجملبة

 ( واللفظ له.1167(، ومسلم )2016أخرجه البخاري ) 2



 - 75 - 

 لفض له معوليج, وسلم يهعل هللا صلى ابلنيب اقتداء مستحب ا ؛ املعتكف استتار يكون أن وينبغي
  ومساع سالنا برؤية تغليش فال, بذلك قلبه عليه وليجمع, لالعم إخفاء وفضل, املسجد يف الصالة
 ا.ه  وخياطبونه جيالسونه فال عنه الناس ولينقطع, كالمهم

 هذا كل  حصريا دهتاس على وجعل تركية قبة يف مرة واعتكف (:2/82وقال ابن القيم يف الزاد )
 لبةوجم عشرة موضع فاملعتك اَّتاذ من اجلهال يفعله ما عكس وروحه االعتكاف ملقصود حتصيال
 ه ا. املوفق وهللا لون النبوي واالعتكاف لون فهذا األحاديث أبطراف وأخذهم للزائرين

 فيهو : (املسجد يف خبيةاأل ابب)شارحا ترمجة البخاري  (:13/643وقال ابن امللقن يف التوضيح )
 ضرب ذإ الشارع؛ علف ماك  املسلمني على يضيق ال حبيث فيه مكاان له يهيئ املعتكف أن: الفقه من
 .خباء فيه

 من هميؤذي ما يكون أن خوف الناس عن يتنحى أن املسجد يف ينام أن أراد إذا املعتكف أن: وفيه
 .البشر آفات
 .للمعتكف املسجد يف األخبية ضرب إابحة: وفيه
 .فيه الشأن فذلك ورحابه، املسجد عجز يف وليعتكف: مالك قال

 املسجد مؤخرة يف صغرية خيمة يتخذ أن وله(: 37قيام رمضان )ص وقال العالمة األلباين يف رسالة
 تكفاع إذا ِخَباء   ه وسلمصلى هللا علي للنيب تضرب كانت  عنها هللا رضي عائشة ألن فيها، يعتكف

  .ريحص هِتاُسدَّ  على ة  تُركيَّ  قُ بَّة   يف مرة واعتكفصلى هللا عليه وسلم،  أبمره ذلك وكان ،
 بن قطبة عمه عن ةعالق بن زيد عن سفيان عن وكيع عن( 9654) شيبة أيب ابن أخرج )تنبيه(
: قالوا ذا؟ه ما: وقال أنكرهف سرتوا وقد املسجد يف اعتكفوا قوما   رأى عمر أن) عنه هللا رضي مالك

 حيح.وإسناده ص (فاهتكوه طعمتم فإذا فاسرتوه: قال طعامنا، على نسرته إمنا
ف، خبالف ما ن معتكثر مهر أن هذا اخلباء كان جيتمع فيه أكوهذا ال خيالف ما تقدم، ألن الظا

ة أو درء ب مصلحعية جللمن ابب السياسة الشر فعل ذلك رضي هللا عنه  ولعله، تقدم يف األحاديث
 مفسدة، وهللا أعلم.

 
 )ابب حكم اإلعتكاف يف غري رمضان(

 لىع منه األواخر شرلعا غري ويف رمضان غري يف االعتكاف حكم يف هللا مرمحه العلماء اختلف
 :قولني
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 .1العلم أهل مجهور قول وهو، مسنون أنه :األول القول
 إذ كثر؛  أو األزمان من قل مما ذكران ما على يقع االعتكاف(: 179 /5) احمللى يف  حزم ابن قال

، من وقتا   وال عدد   من عددا   والسنة القرآن خيص ل  برهان الب قائل   ألنه طئ  خم ذلك ومدعي وقت 
 ا.ه 

 إال يصح ال االعتكاف مدة حتديد(: 305 - 304 /1) القرآن أحكاميف  اجلصاص قالو 
، أو بتوقيف    ديدحت قيل نفإ داللة ، بغري قائل   متحكم   لتحديده فاملوجب معدومان، ومها اتفاق 
 أنه وروي رمضان من راألواخ العشر يعتكف كان  وسلم عليه هللا صلى النيب أن روي ملا العشرة

 ل: له قيل ذلك، نم أقل اعتكف أنه يرو ول السنني، بعض يف شوال من األواخر العشر تكفاع
 وجب  م غري وأنه وجوبال على ليس لالعتكاف وسلم عليه هللا صلى النيب فعل إن الفقهاء خيتلف

 يثبت ال أن أوىل عشرةال فتحديد الوجوب على لالعتكاف فعله يكن ل فإذا اعتكافا ، أحد   على
 ُيتاج ادوهن ما ونفي ئز  جا العشرة اعتكاف أن: نقول فنحن غريه عن ينف ل فإنه ذلك ومع له،بفع
، إىل  ْلَمَساِجدِ ا يف  ِكُفونَ َعا  مْ َوأَنْ تُ  ُهنَّ تُ َباِشُرو  َوال: فقال االعتكاف ذكر تعاىل هللا أطلق وقد دليل 
 داللة   بغري َّتصيصه جائز   وغري إطالقه، على فهو ِبدة   يقدره ول بوقت   ُيده ول (187: البقرة)

 ا.ه  أعلم وهللا
 يف وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول عن صح(: 292 ص) اجلرار السيليف  الشوكاين وقال

  .رمضان غري يف اعتكف أنه وغريمها الصحيحني
 سيَّما آكد، رمضان يف وهو املساجد يف وقت   كل  يف شرع(: 182 /2) املضية الدرارييف  وقال

 و.شرالع يف
 وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول عن ثبت قد (:488 /16)يف جمموع فتاواه  ابز ابنالعالمة  قالو 

 عشرال واعتكف باب،األس لبعض تركها السنوات بعض ويف رمضان، من األواخر العشر اعتكف أنه
 ريغ يف اعتكف وإن ،أفضل منه األخرية العشر ويف أفضل رمضان ويف سنة فهو شوال، من األوىل

 يف ا،مطلق   سنة أبس، الف ذلك، غري أو احملرم، أو احلجة، ذي أو القعدة، ذي أو كشوال،  رمضان،
 ا.ه  الزمان مجيع

                                                 
 للقرطيب القرآن وأحكام ،2/442 عابدين ابن وحاشية ،3/406 اهلداية على والبناية ،3/114 املبسوط 1
 أويل ومطالب ،2/348 القناع وكشاف ،3/63 واملبدع ،2/389 الطالبني وروضة ،2/107 األم ،2/233

 .5/179 واحمللى ،2/228 النهى
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 .1املالكية بعض قال وبه، غريه يف جائز رمضان يف سنة أنه :الثاين القول
 .2عداها فيما جائز األواخر العشر يف سنة: املالكية بعض وقال
 ويف سنة، رمضان من راألواخ العشر يف هو واالعتكاف: "(1/352لكايف )يف ا الرب عبد ابن قال
 ".جائز رمضان غري

 وأ كله  رمضان شهر اإليه املندوب االعتكاف سنة أن وأمجعوا: "(10/273) االستذكاريف  وقال
 ".ذكران ما إال كلها  السنة يف جائز وأنه بعضه

 و عليه هللا صلى هللا رسول أن - أعلم وهللا - عندي ذلك ومعىن(: 3/397وقال يف التمهيد )
 زينب تنافس من كرهه  ما رأى فلما رمضان من األواخر العشر اعتكاف على عزم قد كان  سلم

 نم نواه ِبا جل و عز هللا وىف مث انصرف داخلة نيتهن يدخل أن وخشي ذلك يف وعائشة وحفصة
 خالف ال أمر هوو  رمضان غري يف االعتكاف جواز ذلك ويف شوال من عشرا فاعتكف الرب فعل
 .فيه

 من جهل فإنه مباح: يهف يقال وال ببدعة، وليس سنة وهو: "(4/3) عارضةيف ال العريب ابن قالو 
 ".جائز االعتكاف كتبهم  يف يقولون الذين أصحابنا

 املؤلف قال هكذا وقت، كل  يف مسنون وهو (:6/504وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 ذلك يكون وغدا ، الليلة أو غدا   تعتكف أن   مجادى شهر يف وحنن   اآلن أردت لو حىت وغريه،

 وهذه، ابملراعاة أوىل أهم هو ما كان  أهم، هو عما شغل فإن أهم، هو عما يشغل ل ما مسنوان ،
 ول وسل م، عليه هللا صل ى الرسول فعل من تتلقى الشرعية األحكام نقول ألننا نظر؛ فيها املسألة

 من أحدا   أن علمنا ما وكذلك قضاء ، إال رمضان غري يف وسل م عليه هللا صل ى الرسول كفيعت
  االعتكاف مشروعية يف مطلق، أو عام لفظ عنه يرد ول قضاء ، إال رمضان غري يف اعتكفوا أصحابه

 روتواف لفعله الداعي لقوة مستفيضا   مشهورا   لكان وقت كل  مشروعا   كان  ولو نعلم، فيما وقت كل
 أن نذر أبنه» وسل م عليه هللا صل ى النيب استفىت اخلطاب بن عمر أن ورد ما وغاية نقله إىل احلاجة

 شرعا   ألمته ذلك يشرع ل ولكن «بنذرك أوف: فقال احلرام املسجد يف وليلة يوما   أو ليلة يعتكف
 فالذي، سنة لكذ فإن رمضان غري ويف رمضان، يف املساجد يف اعتكفوا: للناس يقال حبيث عاما ،
 عليه هللا صل ى الرسول أن بدليل عليه ينكر ال فإنه رمضان، غري يف اعتكف لو اإلنسان أن يل يظهر

                                                 
 .1/352 الرب عبد البن الكايف 1

 .1/541 الدسوقي وحاشية ،2/454 اجليلي ومواهب ،1073/2 االستذكار 2
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 بوفاء له أيذن ل حراما ، أو مكروها   النذر هذا كان  ولو بنذره يويف أن اخلطاب بن لعمر أذن وسل م
 حممد هدي اهلدي خري نقول بل شاء، وقت أي يف يعتكف أن واحد كل  من نطلب ال لكننا نذره،
 رمضان، غري يف االعتكاف يف أن يعلم وسل م عليه هللا صل ى الرسول كان  ولو وسل م، عليه هللا صل ى

 َيأَي َُّها: }له قيل قد ألنه به؛ تعمل حىت لألمة لبينه وأجرا   سنة منه األواخر العشر غري ويف بل
 يف وانظر ،[67: املائدة{ ]ِرَسالََتهُ  بَ لَّْغتَ  َفَما تَ ْفَعلْ  لَْ  َوِإنْ  رَبِ كَ  ِمنْ  ِإلَْيكَ  أُْنِزلَ  َما بَ لِ غْ  الرَُّسولُ 
 إن: له قيل مث األوسط، مث األول، العشر»: وسل م عليه هللا صل ى الرسول اعتكف سعيد أيب حديث

 وال األول، العشر الثانية السنة يعتكف ول «األواخر العشر فاعتكف األواخر العشر يف القدر ليلة
 .اعتكاف شهر والشهر قبل، من لالعتكاف زمنا   كان  أنه مع األوسط،

 اخراألو  العشر يف الإ يعتكفوا أن الناس من يُطلب ال: أي االعتكاف، يسن ال فإنه هذا وعلى
 رعم حبديث ستئناسا  ا ذلك، عن ينهى ال فإنه ذلك، غري يف يعتكف أن وأراد تطوع من لكن فقط،
 عليه هللا صل ى لرسولاب تقتدي أن األفضل: نقول لكن بدعة، فعله إن: ولنق وال عنه، هللا رضي
 :نظائر عمر وحلديث .وسل م
 هللا صل ى الرسول عليه ينكر ل ،{َأَحد   اّللَُّ  ُهوَ  ُقلْ } ب  فيختم أبصحابه يقرأ كان  الذي الرجل: منها
 ُهوَ  ُقلْ } ب  خيتم أن صالة يف قرأ كلما  لإلنسان يشرع فال ألمته، ذلك يشرع ل لكنه ،1وسل م عليه
 .عليه ينكر ل فعل لو لكن الرجل هذا فعل كما  ،{َأَحد   اّللَُّ 

 يف خمرافه جيعل أن يف وسل م عليه هللا صل ى النيب استأذن) عنه هللا رضي عبادة بن سعدأن : ومنها
 سنة يكون ىتح موهتن بعد أمهاتكم عن تصدقوا للناس يقل ل لكن 1(له فأذن ألمه صدقة املدينة

 .وهذا هذا بني ففرق مشروعة،
                                                 

 والدارمي ،(1374) محيد بن عبدو  ،(150 ،141 /3) أمحد وأخرجه به، جمزوما( 774) البخاري علقه 1
 ،792) حبان وابن ،(537) خزمية وابن ،(3336 ،3335) يعلى وأبو ،(2901) والرتمذي ،(3435)

 األوسط يف والطرباين ،(7 ،6) التوحيد يف منده وابن ،(690) والليلة اليوم عمل يف السين وابن ،(794
( 545 /4) التفسري ويف ،(1210) السنة حشر  يف والبغوي ،(1750 ،1749) املختارة يف والضياء ،(902)

 العالمة وقال احلاكم، وصححه غريب، صحيح حسن: الرتمذي عنه قال واحلديث عنه، هللا رضي أنس حديث من
 لغريه، صحيح لذاته، حسن هللا رمحه األلباين الشيخ عند تعين وهي صحيح، حسن: الرتمذي صحيح يف األلباين

 وهو- مبارك أجل من حسن إسناد وهذا صحيح، حديث(: 421 /19) املسند قحتقي يف معه ومن األرنؤوط وقال
 رجال ثقات رجاله وابقي التايل، احلديث إسناد يف ابلتحديث صرح قد -مدلسا كان  وإن- وهو ،-فضالة ابن

 .جيد إسناده(: 343 /6) طبعته يف مشهور الشيخ وقال الشيخني،



 - 79 - 

 ى،بل جلوابفا وإقراره، علهوف وسل م عليه هللا صل ى النيب بقول ثبتت السنة أليست: قائل قال فإن
 عن بشيء صدقت أو{ َأَحد   اّللَُّ  ُهوَ  ُقلْ } ب  خيتم كان  الذي الرجل فعل أحد فعل لو: قلنا ولذلك

 نكرانأل عليه هإقرار  ولوال لك،ذ أقر حيث وسل م عليه هللا صل ى يبالن لسنة اتباعا   عليه ينكر ل أمه
 ا.ه  فاعله على

 يف بل لهك  رمضان يف ليس نولك سنة فإنه االعتكاف أماوقال رمحه هللا يف لقاءات الباب املفتوح: 
 وجل، عز هللا لطاعة جداملس لزوم يف التعبد: ابالعتكاف املقصود ألن فقط؛ منه األواخر العشر

 الرسول نأ القدر لليلة يالتحر  أجل من االعتكاف أن ودليل القدر، لليلة حتري   املقصود هو ذاه
 األوسط مث رمضان يف لقدرا ليلة ألن القدر؛ ليلة يتحرى األول العشر اعتكف وسلم عليه هللا صلى
 تركو  كلها  األواخر العشر فاعتكف األواخر العشر يف إهنا: له قيل األوسط: أي إكماله وعند

 احدةو  سنة إال بدا  أ رمضان غري يف يعتكف ول األول، العشر ويف األوسط العشر يف االعتكاف
 مىت؟ مشروع عتكافاال أن اآلن فهمنا. شوال يف قضاه مث بسبب رمضان يف االعتكاف عن أتخر

 ا.ه  وقت كل  مشروعا   وليس فقط رمضان من األواخر العشر يف
 :اآلتية ابألدلة رمضان غري يف عتكافاال مشروعية على اجلمهور استدل

 .وغريها والعشر وغريه، رمضان تشمل وهذه، االعتكاف أدلة عمومات -1
 فيعتك أن أراد إذا سلمصلى هللا عليه و  هللا رسول كان): قالت رضي هللا عنها عائشة حديث -2

( شوال نم واخراأل العشر اعتكف حىت رمضان يف االعتكاف وترك معتكفه دخل مث الفجر صلى
 غري أن لىع فدل (1173")شوال من األول العشر: "مسلم وعند ،(2040) البخاري رواه

 .االعتكاف لشرعية حمل والعشر رمضان
 .لألداء ا  وقت ليس القضاء ووقت القضاء سبيل على شوال يف اعتكف إمنا أنه: ونوقش

 نذرت كنت:  قال وسلم صلى هللا عليه النيب سأل عمر أن) ،رضي هللا عنهما عمر ابن حديث -3
 فدل ليلة، كل  يشمل وهذا، 2(بنذرك فأؤف: "قال احلرام؟ املسجد يف ليلة أعتكف أن اجلاهلية يف

 .االعتكاف لشرعية حمل والعشر رمضان غري أن على
 بتدائيا  ا أمرا   وليس سؤال ةإجاب هو إمنا رضي هللا عنه لعمر صلى هللا عليه وسلم أمره أبن: ونوقش

 .املشروعية على يدل فال
                                                                                                                           

 (.2756) البخاري أخرجه 1
 تقدم َّترجيه. 2
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 رمضان كل  يف يعتكف صلى هللا عليه وسلم النيب كان): قال رضي هللا عنه هريرة أيب حديث -4
 1(يوما   عشرين اعتكف فيه قبض الذي العام كان  فلما أيم عشرة
 .االعتكاف لشرعية حمل العشر غري أن على فدل
 يعتكف مقيما   كان  إذا ه وسلمصلى هللا علي هللا رسول كان): قال رضي هللا عنه أنس رواه ما -5
 .2(عشرين املقبل العام من اعتكف سافر فإذا رمضان، من األواخر العشر يف

 العشر يف يعتكف كانصلى هللا عليه وسلم ) هللا رسول أن رضي هللا عنه كعب  بن أيب روى وملا
 .3(عشرين اعتكف املقبل العام من كان  فلما يعتكف ول فسافر رمضان من األواخر

 االعتكاف مشروعية على فدل يوما   عشرين اعتكف صلى هللا عليه وسلم النيب أن: الداللة جهوو 
 كما  ،صلى هللا عليه وسلم به لبادر قضاء كان  لو إذ لالعتكاف، قضاء هذا وليس العشر، غري يف
 .4هدية هو
 .تكافعاال لصحة طاهاشرت  عدم أو الصوم اشرتطاه يف صلى هللا عليه وسلم النيب عن روي ما -6
 .اشرتاطه دمع أو لالعتكاف الصوم اشرتاطه يف رضي هللا عنهم الصحابة عن ورد ما -7

                                                 
 (.2044) البخاري أخرجه 1

 ،(3664،  3662) حبان وابن ،(2226) خزمية وابن ،(803) والرتمذي ،(3/104) أمحد أخرجه 2
 صحيح، حسن: الرتمذي عنه قالاحلديث و  (1834) والبغوي(، 4/314) والبيهقي ،(1/439) واحلاكم

 اإلسناد صحيح وهو(: 1410ة )وصححه العالمة األلباين يف الصحيح ،واحلاكم البغوي،، و حبان وابن صححهو 
 اجلالل إليه رمز كما  حسن وإسناده: قلت(: " 1/634) الثالثيات شرح يف السفاريين وقول الشيخني، شرط وعلى

(: 19/74، وقال األرنؤوط يف حتقيق املسند )عجيب تقصري فهو الصغري اجلامع شرح يف املناوي وقاله السيوطي،
 .الشيخني شرط على إسناده صحيح

 ماجه وابن ،(2463) اودد وأبو، (181) محيد بن وعبد ،(553) والطيالسي ،(5/141) أمحد خرجهأ 3
 واحلاكم ،(3663) حبان وابن ،(2225) خزمية وابن( 3375،  3330) الكربى يف ، والنسائي(1770)
 بناو  ابن خزمية، صححهواحلديث  (76) األوقات فضائل ويف(، 4/314) يف الكربى والبيهقي ،(1/439)

 شرط على صحيح إسناده(: 7/225وأقره الذهيب، وقال العالمة األلباين يف صحيح أيب داود األم ) واحلاكم ،حبان
، وقال صحيح على شرط مسلم(: 2، وقال العالمة الوادعي يف الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني )مسلم

 .صحيح إسناده (:2/651األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن ابن ماجة )
 .أعلم وهللا العصر، بعد الظهر سنة بقضاء وابدر شوال، يف االعتكاف بقضاء ابدر وهلذا 4
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 يف إال تكون ال العشر إذ والعشر؛ رمضان غري وقت كل  االعتكاف شرعية على يدل مما وهذا
 القول إىل اجةح يكن ل العشر أو رمضان يف إال يشرع ل فلو صومه جيب ورمضان رمضان،
 .عدمه أو صومال ابشرتاطه

 عما اضواإلعر  عليه لواإلقبا ابالعتكاف تعاىل هللا على القلب مجع االعتكاف من املقصود -8
  تشرع العبادات رسائ من نظري وله العبادات بعض يف يتأكد لكن وقت، كل  حاصل وهذا عداه،

 .األوقات بعض يف وتتأكد وقت كل
 :والثالث الثاين الرأي ودليل

 من األواخر العشر يعتكف كان) صلى هللا عليه وسلم هللا رسول أن عنها رضي هللا عائشة حديث
 .1(توفاه حىت رمضان
 .هللا توفاه حىت نهم األخري العشر يف رمضان يف إال يعتكف ل صلى هللا عليه وسلم فالنيب

 شرالع يف عتكافاال شرعية على دلرضي هللا عنها  عائشة حديث أبن: االستدالل هذا ونوقش
 .العشر ريغ ويف رمضان، غري يف االعتكاف شرعية اجلمهور أدلة يف وتقدم ر،األواخ

 
 )ابب أقل زمن لإلعتكاف(

 :أقوال على االعتكاف زمن أقل يف العلماء اختلف
 عند ووجه ،3املالكية بعض قال وبه ،2حنيفة أيب عن رواية وهو، يوم مدته أقل أن :األول القول

 .4الشافعية
 .5املالكية مذهب وهو، وليلة يوم مدته أقل أن :الثاين القول

                                                 
 تقدم َّترجيه، وهو يف الصحيحني. 1

 .1/136 واالختيار ،2/391 القدير فتح مع اهلداية 2

 .2/454 اجلليل مواهب 3

 .2/391 الطالبني روضة  4

 السادة مذهب على الفقهية واخلالصة ،1/95 العريب نالب القرآن وأحكام ،1/202 املقدمات مع املدونة 5
 روى ف االعتكاف مدة أقل يف العلماء واختلف(: 314 /10) االستذكاريف  عبدالرب ابن قال .257ص املالكية

 املدونة يف القاسم بن وقال، وليلة يوم عنده أقله أن حبيب بن وذكر، أيم ثالثة عنده أقله أن مالك عن وهب بن
 عليه من قال مالكا ألن االستحقاق على هذا :عمر أبو قال،  أيم عشرة أقله وقال فأنكره ذلك على امالك وقفت
 حنيفة أيب عند حد وال ،الشافعي قول وهو ،اجلمعة إىل اجلمعة من إال اجلامع مسجد غري يف يعتكف فال اجلمعة
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 .1مالك اإلمام عن رواية وهو، أيم عشرة مدته أقل أن :الثالث القول
 .2العلماء أكثر قول وهو، حلظة مدته أقل أن :الرابع القول
 وهو حممد عند هنار أو ليل من ساعة 3نفال   وأقله: "(1/445) املختار الدر يف جاء: احلنفية فعند
 أربعة من جزء ال الزمان من جزء الفقهاء عرف يف والساعة يفىت، وبه اإلمام، عن يةالروا ظاهر

 ا.ه  "املنجمون يقوله كما  وعشرين
 أنه: اجلمهور هب قطع الذي املنصوص الصحيح: "اجملموع يف جاء: (6/489) الشافعية وعند

 ا.ه  "ةحلظ أو ساعة حىت والقليل منه الكثري جيوز وأنه املسجد، يف لبث يشرتط
 ابب إىل ابب من مر فلو هذا وعلى لبث غري من املسجد يف املرور يكفي: الشافعية بعض وعند
 .4االعتكاف حصل ونوى آخر،
 به يسمى ما مطلقا   ذرا  ن أو تطوعا ، كان  إذا أقله: "(7/566) اإلنصاف يف جاء: احلنابلة وعند

 ".حلظة ولو ظاهره: الفروع يف قال البثا ، معتكفا  
 :يوم أقله أن إىل ذهب نم دليل

 .يوم من أقل يصح ال والصوم الصوم، االعتكاف صحة شرط من أن -1
 مقدرة تكون ال العبادة فإن: وأيضا  ، االعتكاف لصحة الصوم اشرتاط تسليم بعدم: ونوقش
 .5بشرطها

 ،كامل  يوم يف إال يكون ال والصوم بصوم، إال اعتكاف ال أنه: الصحابة بعض عن جاء أنه -2
 .فيه الصوم الشرتاطه كامل  يوم يف إال يكون ال االعتكاف ذارفك

                                                                                                                           

 قال ،معتكفا ساعة ألمكث إين قال ميةأ بن عن عطاء عن جريج بن وروى، مدته أقل يف الفقهاء وأكثر والشافعي
 ..املعتكف فيه مكث ما واالعتكاف عطاء قال ،أيم ثالثة من أقل االعتكاف يكون ال أنه ومسعت عطاء

 .3/283 املعلم إكمال وإكمال ،10/313 واالستذكار ،1/202 املقدمات مع املدونة 1

 مع واإلنصاف ،1/445 احملتاج ومغين ،1/190 واملهذب ،125ص الفقهية والقوانني ،1/445 املختار الدر 2
 .5/179 واحمللى ،7/566 الكبري الشرح

 .الصوم فيه يشرتطون احلنفية ألن املنذور؛ االعتكاف غري يف وهذا 3
 .6/489 واجملموع ،2/391 الطالبني روضة 4

 .1/95 العريب البن القرآن أحكام 5
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 كامل  يوم من أقل تكافاع ال عنهم أيت ل إنه: "(5/180يف احمللى ) حزم ابن قاله ِبا: ونوقش
 ساعة هذا على املرء كفيعت أن ميتنع وال فقط، االعتكاف حال يف واجب الصوم أن عنهم جاء إمنا
 ا.ه  "صائم فيه هو يوم يف
 فكان وليلة بيوم تقديره وفيه ، رضي هللا عنه عمر حديث: وليلة يوم أقله أن إىل ذهب من دليلو 

 .1أقله ذلك
 .2(وليلة يوم من أقل اعتكاف ال): قال أنه رضي هللا عنهما عمر ابن عن وورد

 رمضان نم األواخر رالعش اعتكف صلى هللا عليه وسلم النيب أن)": عشرة أقله" قال من ودليل
 (.هللا توفاه حىت

 :وجهني من االستدالل هذا ونوقش
 دمتق كما  مأي عشرة من أكثر اعتكف صلى هللا عليه وسلم النيب فإن التسليم بعدم: األول الوجه
 .كعب  بن وأيب وأنس، هريرة، أيب حديث يف قريبا  

ى هللا عليه صل هللا رسول فيعتك ل: قيل فإن: "(5/180يف احمللى ) حزم ان قاله ما: الثاين الوجه
 غري يف قط يعتكف ل أيضا   وكذلك ذلك، من أقل من مينع ول: قلنا ليال؟ عشر من أقل وسلم

 يف إال قط عتكافا وال السالم، عليه مسجده غري يف االعتكاف جتيزوا فال املدينة، مسجد
 ".ابملنع وارد بنص إال منه املنع جيوز فال خري فعل واالعتكاف... رمضان
 :حلظة أقله قال من ودليل

: (5/179) احمللىيف  حزم ابن قال (.اْلَمَساِجدِ  يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ  تُ َباِشُروُهنَّ  َوال: )تعاىل قوله -1
 يف واالعتكاف ،صلى هللا عليه وسلم هللا رسول خاطبنا وابلعربية مبني، عريب بلسان نزل فالقرآن"

. هلا متعبدون مقيمون ِبعىن{ عاكفون هلا أنتم الت لالتماثي هذه ما: }تعاىل قال، اإلقامة العرب لغة
 ال فإذ وعكوف, اعتكاف: إليه التقرب بنية تعاىل هلل مسجد يف إقامة فكل, هذا يف شك ال فإذ

                                                 
 .1/95 العريب البن القرآن أحكام  1

: عمر ابن عن انفع، عن العمري، عمر بن هللا عبد رواه ما: العريب ابن إليه أشار الذي هللا عنه رضي عمر وحديث
 فقد هذا - العمري أي - فظح كان  فإن: "وقال ،2/30 قطين للدار العلل" بليلته يوما   يعتكف أن نذر عمر أ،"

 عمر بن هللا بدعقلت لكن  .يومهاب" يلةل: "قال ومن بليلته،" يوما  : "قال من قول ويكون انفع، عن األقاويل صحت
 .ضعيف العمري

 .راهويه بن إلسحاق 2/760 العمدة شرح يف اإلسالم شيخ عزاه 2
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 والسنة القرآن خيص ل إذ, كثر  أو األزمان من قل مما ذكران ما على يقع فاالعتكاف, هذا يف شك
 ا.ه  برهان بال قائل النه; خمطئ ذلك عيومد, وقت من وقتا وال, عدد من عددا

لى هللا ص النيب كون  كنل اإلقامة، العرب لغة يف االعتكاف أن ابلتسليم: االستدالل هذا ونوقش
 ،فيه وجلوسهم جداملس إىل جميئهم تكرر مع حلظة اعتكاف عنهم يرد ل وصحابته عليه وسلم

 .ذلك شرعية عدم على ليد العلم جمالس وحضور اخلطبة، ومساع الصالة، النتظار
 نسمة أعتق فكأمنا انقة فواق اعتكف من): قال أنه ،صلى هللا عليه وسلم النيب عن يروى ما -2
 .1(إمساعيل ولد من

 .صلى هللا عليه وسلم عنه ثبوته بعدم: ونوقش
 إال أمكث وما الساعة، املسجد يف ألمكث إين):  رضي هللا عنه أمية بن يعلى عن ورد ما -3

 يرد ل حيث صحابته، وسنة صلى هللا عليه وسلم سنته لظاهر خمالف أبنه: ونوقش .2(ألعتكف
 .وحنوها لصالة املسجد يف لبثهم مدة االعتكاف نية عنهم

                                                 
 البحث بعد أعرفه ال غريب احلديث هذا (:5/769ال أصل له هبذا اللفظ، قال ابن امللقن يف البدر املنري ) 1

 فواق قدر العيادة: "بلفظ صحاحه يف اجلوهري وذكره" اعتكف من" بدل" رابط من: "بلفظ ورأيته عنه، الشديد
 الفصيل يرضعها سويعة ترتك مث حتلب ألهنا ؛ الوقت من احللبتني بني ما:  - والكسر ابلضم - والفواق: قال". انقة

 من يالعقيل ضعفاء ويف. أوردانه كما  فذكره ... احلديث ويف:  قال مث. فواقا إال عنده أقام ما: فيقال حتلب مث لتدر،
 على هللا حرمه انقة فواق رابط من: " مرفوعا عائشة عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن احلميد، عبد بن أنس حديث

 عنها آخر طريق من رواه مث. النحو هذا من حديث غري هذا ألنس رأيت وقد منكر، حديث هذا:  قال مث" النار
 ،احلديث منكر سليمان وكان ,عليه يتابع وال بسليمان إال يعرف ال حديث هذا:  قال مث املذكور، ابللفظ مرفوعا
 بن أنس حديث من(: "942) التلخيص يف احلافظ قالا.ه  و  أيضا ووهاه علله يف الوجه هذا من اجلوزي ابن وذكره

 األوسط يف الطرباين أخرجه أنس عن الباب ويف احلديث، منكر هذا وأنس رابط من: "بلفظ عائشة عن احلميد عبد
املرضية ا.ه  وقال السخاوي يف األجوبة  "شديدة نكارة املنت ويف وجادة، فيه أن إال ضعفا   إسناده يف أر ول
 رقبة أعتق كمن  كان  انقة فواق اعتكف من: "االعتكاف هو مما وسلم عليه هللا صلى قوله عن :سئلت(: 2/730)

 انقة؟ بفواق املراد ما" مؤمنة
 .أحاديث عدة يف جاء" واقالف" لفظ ولكن الرافعي القاسم أيب ماملإل الكبري الشرح يف إال أره ل :فأجبت

 يف حزم ابن به احتج لذا صحيح وإسناده (3/89) شيبة أيب وابن ،(4/346) مصنفه يف الرزاق عبد أخرجه 2
 .(179 /5) احمللى
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 على فبقي خيصه بشيء الشرع ُيده ول والكثري، القلي على يقع اللغة يف االعتكاف أن -4
 .األول الدليل به نوقش ِبا: ونوقش .1أصله
 فيه يكفي حيث بعرفة، الوقوف على القياس اللبث، دون ابملسجد املرور جمرد يكفي: قال من دليل
 .2املرور جمرد

 ل إذ, كثر  أو األزمان نم قل مما ذكران ما على يقع فاالعتكاف (:5/179قال ابن حزم يف احمللى )
 .انبره بال لقائ نهال; خمطئ ذلك ومدعي, وقت من وقتا وال, عدد من عددا والسنة القرآن خيص

 هللا رضي وأصحابه، وأزواجه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول اعتكف قد, حسن فعل: واالعتكاف
 .والتابعون بعده عنهم،

 .السلف من طائفة هذا ِبثل قال وممن
 دثناح أصبغ، بن قاسم حدثنا البصريي، عبد بن أمحد حدثنا نبات، بن سعيد بن حممد أحدثنا كما

 عن ائدة،ز  عن مهدي، بن نالرمحا عبد حدثنا املثىن، بن حممد حدثنا اخلشين، مالسال عبد بن حممد
 ما, فيه عاكف فهو طاهر وهو املسجد يف جلس من: قال غفلة بن سويد عن مسلم، أيب بن عمران

 يعلى عن خيرب، ابحر  أيب بن عطاء مسعت: قال جريج ابن عن الرزاق، عبد طريق ومن: ُيدث ل
 أن حسبت: طاءع قال. العتكف إال أمكث وما ساعة املسجد يف المكث إين: قال أمية ابن

 احتساب ملسجدا يف جلس وإن, فيه مكث ما اعتكاف هو: عطاء قال أخربنيه يعلى بن صفوان
 .فال وإال, معتكف فهو اخلري
 ليعلى فيعر  ال, اخلطاب بن عمر أيم أفىت, التابعني كبار  من وسويد, صاحب يعلى: حممد أبو قال
 .الصحابة من خمالف هذا يف

 للقو  خالف وهذا, مبصو  إال اعتكاف ال: عمر وابن, عباس وابن, عائشة عن جاء، قد: قيل فإن
 .يعلى
: نهمع جاء إمنا, كامل  يوم من أقل اعتكاف ال: ذكرت عمن قط أيت ل النه, تقول كما  ليس: قلنا
 فيه وه يوم يف ساعة ذاه على رءامل يعتكف أن ميتنع وال, فقط االعتكاف حال يف واجب الصوم أن

 .به أومهتم ما فبطل, احلسن بن حممد قول وهو. صائم
  .انسي ربك كان  ماو  مدة من مدة تعاىل خيص فلم{ املساجد يف عاكفون وأنتم: }تعاىل وقوله

                                                 
 .5/179 احمللى 1

 .6/489 اجملموع 2
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 عمر ابن هو هللا، بيدع عن القطان، سعيد بن ُيىي حدثنا حرب، بن زهري حدثنا: مسلم طريق ومن
 ليلة تكفأع أن اجلاهلية يف نذرت إين, هللا رسول ي: عمر قال: قال عمر ابن عن انفع، أخربين قال
 يف لنذراب ابلوفاء مرابأل السالم عليه منه عموم فهذا". بنذرك فأوف: "قال احلرام املسجد يف

 .ملنيالعا رب هلل مدواحل قولنا خالف قول فبطل, مدة من مدة السالم عليه خيص ول, االعتكاف
 .يوم من أقل العتكافا جيوز ال: حنيفة أبو وقال .سليمان وأيب, الشافعي قول هو هذا: لناو قو 

 هول. ليال عشر من أقل اعتكاف ال: وقال رجع مث. وليلة يوم من أقل اعتكاف ال: مالك وقال
 ل: يلق فإن .دليل بال قول هذا وكل. اجلمعة إىل اجلمعة من, ليال سبع من أقل اعتكاف ال: قول

 .ليال عشر من أقل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يعتكف
 يزواجت فال, املدينة سجدم غري يف قط يعتكف ل أيضا وكذلك ذلك من أقل من مينع ول, نعم: قلنا

 جتيزوا فال, الوشو , رمضان يف إال قط اعتكف وال, السالم عليه مسجده غري يف االعتكاف
 .الشهرين هذين غري يف االعتكاف

: الواق فإن. قالتوفي تعاىل وابهلل ابملنع وارد بنص إال منه املنع جيوز فال, خري فعل يف تكافواالع
: شرينع أو, عشرا افهاعتك على فقيسوا: هلم قيل .املساجد سائر السالم عليه مسجده على قسنا

 ا.ه  من معتكف يهف وهو إال يوم وال ساعة، منها ليس إذ, العشرين فوق وما. العشر دون ما
 احمللى. 

 أنه اجلمهور به طعق الذي فالصحيح االعتكاف أقل وأما ( :6/514) اجملموع يف النووي قالو 
 .ابختصار اه  ةحلظ أو ساعة حىت والقليل منه الكثري جيوز وأنه, املسجد يف لبث يشرتط

 شيء   االعتكاف مدة تقدير يف الشارع عن أيتنا ل(: 293ص) اجلرار السيليف  الشوكاين قالو 
 إذا اعةالس وعلى بل ه،وبعض اليوم على يصدق فيه والبقاء املسجد يف واللبثُ  به، للتمسك يصلح

 ا.ه  االعتكاف نية ذلك صحب
 لطاعة املسجد يف ثاملك هو االعتكاف" (:15/441) الفتاوى جمموع يف ابز ابن عالمةال وقال

 ال التحديد ىعل يدل ما أعلم مافي ذلك يف يرد ل ألنه ، قليلة أو كثرية  املدة كانت  سواء تعاىل هللا
 وهو لنذراب واجبا صار نذره إذا إال مشروعة عبادة وهو ، ذلك من أكثر هو ِبا وال بيومني وال بيوم

  اه " سواء والرجل املرأة يف
 االعتكاف؟ قلأ ما (:130)ص ابز ابن اإلمام مسائلوسئل العالمة ابن ابز أيضا كما يف 

 ه ا. نواه إذا نعم؛اب: فأج اعتكاف ا؟ يسمى ساعة املسجد يف اجللوس: يلفق .له أقل   ال فأجاب:
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 ينوي أن غريها وأ للصالة، املسجد قصد ملن العباس أبو ير ول: "(114ص)االختيارات  ويف
 ".لبثه مدة االعتكاف

 كله  رمضان يف ليس نولك نةس فإنه االعتكاف أماوقال العالمة العثيمني يف لقاءات الباب املفتوح: 
 عز هللا لطاعة املسجد ملزو  يف التعبد: ابالعتكاف املقصود ألن فقط؛ منه األواخر العشر يف بل

 أن قدرال لليلة لتحريا أجل من االعتكاف أن ودليل القدر، لليلة حتري   املقصود هو هذا وجل،
 مث رمضان يف القدر ليلة ألن القدر؛ ليلة يتحرى األول العشر اعتكف وسلم عليه هللا صلى الرسول
 كلها  راألواخ العشر ففاعتك األواخر العشر يف إهنا: له قيل األوسط: أي إكماله وعند األوسط

 نةس إال أبدا   مضانر  غري يف يعتكف ول األول، العشر ويف األوسط العشر يف االعتكاف وترك
 عمشرو  افاالعتك نأ اآلن فهمنا. شوال يف قضاه مث بسبب رمضان يف االعتكاف عن أتخر واحدة
 بعض قول خطأ عرفنا وبه وقت، كل  مشروعا   وليس فقط رمضان من األواخر العشر يف مىت؟

 يف لبثه مدة االعتكاف يينو  أن املسجد إىل جاء إذا لإلنسان ينبغي إنه: يقولون الذين الفقهاء
 لرسولا أن والدليل دعة،ب إنه لقلنا شئنا لو بل الصحة، من له أساس ال القول هذا فإن املسجد،

 أال لصحابةا بعض التزم اومل) رمضان من األواخر العشر يف إال قط يعتكف ل والسالم الصالة عليه
 لصالةا عليه النيب أخربهم فطرأ وال أصوم أان: قال والثالث أانم، وال أقوم أان: قال والثاين يتزوج

 رغب نفم( مين فليس تسن عن رغب من وأن النساء ويتزوج وينام ويقوم ويفطر يصوم أنه والسالم
 لكان خريا   كان  لو ل،الرسو  سنة الزم مبتدع، إنك: قلنا رمضان غري يف واعتكف الرسول سنة عن

: قال م،التقد على حث عةاجلم يوم يف والسالم الصالة عليه الرسول إن مث. يفعله من أول الرسول
 وان: جلمعةا يوم تقدم ملن لقا له احلديث، بقية وذكر( بدنه قدم فكأمنا األوىل الساعة يف راح من)

 تظنون هلو  قاله، ما ا  أبد واالعتكاف؟ املسجد، إىل التقدم على: فائدتني على لتحصل االعتكاف
 غها؟يبل ول لاحلا هذا يف هللا إىل يقرب مما االعتكاف نية أن يعلم والسالم الصالة عليه الرسول أن

 إىل وحمبواب   مشروعا   املسجد يف املقام عند العتكافا نية كانت  لو إذا  . ذلك من وحاشاه! هللا معاذ
 أُنِزلَ  امَ  بَ لِ غْ  ولُ الرَّسُ  أَي َُّها يَ : لقوله هللا عباد يبلغه أن والسالم الصالة عليه الرسول على لوجب هللا

: نقول االعتكاف، تنوي ملسجدا دخلت إذا: قال ملن نقول وهلذا[ 67:املائدة] رَبِ كَ  ِمنْ  ِإلَْيكَ 
 .خالفه على الدليل بل هذا؟ على الدليل أين برهانك، هات
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 )ابب أكثر زمن لإلعتكاف(
 تُ َباِشُروُهنَّ  َوال: )تعاىل قوله لعموم شرعيا ؛ حمذورا   يتضمن ل ما ،1له حد فال االعتكاف أكثر أما

 .التخصيص على يدل ما يرد ول (اْلَمَساِجدِ  يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ 
.. . اعتكاف إليه التقرب ةبني تعاىل هلل مسجد   يف إقامة   فكل(: 179 /5) احمللى يف حزم ابن قال
 ا.ه  قتو  من وقتا   وال ،عدد من عددا   والس ن ة القرآن خيص ل إذ كثر؛  أو األزمان من قل   مما
 اتفاق   أو بتوقيف   الإ يصح ال االعتكاف مدة حتديد(: 304 /1) القرآن أحكاميف  اجلصاص قالو 

 ا.ه  داللة بغري قائل   متحكم   لتحديده فاملوجب معدومان ومها
 أن): عائشة حديث أي - فيه: "(5/430) األحكام عمدة بفوائد اإلعالميف  امللقن ابن قالو 

 أن (هللا توفاه حىت رمضان من األواخر العشر يعتكف كان  صلى هللا عليه وسلم هللا رسول
 ا.ه  "كثرهأل حد ال أن على العلماء عوأمج األوقات، من وقت يف يكره ال االعتكاف

 يف واختلفوا-عتكافأي اإل– ألكثره حد ال أنه على واتفقوا (:4/272وقال احلافظ يف الفتح )
 ا.ه  أقله

 ا.ه  كثرهأ وال لهألق حد   ال الصواب :فعلق عليه العالمة ابن ابز يف تعليقه على الفتح بقوله
 تعاىل هللا لطاعة ملسجدا يف املكث هو واالعتكاف(: 441 /15) اهفتاو  جمموع رمحه هللا يف وقال
 وال بيوم   ال التحديد على يدل ما أعلم فيما ذلك يف يرد ل ألنه قليلة ؛ أو كثرية    املدة كانت  سواء

 ا.ه  ذلك من أكثر هو ِبا وال بيومني
 تخصيص،ال على يدل فال األواخر العشر اعتكاف على صلى هللا عليه وسلم النيب اقتصار وأما
 يدسع أيب حديث يف اوهلذ الليايل، تلك يف هي إذ القدر، ليلة طلب وهو آخر لسبب ذلك وإمنا

 ألواخرا العشر اعتكفف األواخر العشر يف أهنا فأخرب األوسط العشر اعتكف أنه رضي هللا عنه
 .هلا طلبا  

 عليه صلى هللا فهعتكاا رضي هللا عنهم كعب  بن وأيب وأنس، هريرة، أيب حديث يف قريبا   وتقدم
 .يوما   عشرين وسلم

                                                 
 القناع وكشاف ،6/490 واجملموع ،1/95 العريب البن القرآن وأحكام ،2/15 الصنائع بدائع: انظر 1
 .5/180 واحمللى ،2/374
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 على يزيد أن يكرهو  شهر، املندوب منتهى: (1/255) السالك بلغةكما يف   املالكية عند لكن
 وهذا التفصيل ُيتاج إىل دليل.  .الشهر

 )ابب أفضل زمن لإلعتكاف(
  رمضان، شهر يف يتأكد لكن وقت، كليف   االعتكاف عيةو شر أن أكثر العلماء على م تقدم

 الفقهية املذاهب ابتفاق وهذا منه، األواخر العشر يف وآكده رمضان، يف زمنا   االعتكاف أفضلف
 رضي هللا عنها عائشة حديث من تقدم ملا، 4واحلنابلة ،3والشافعية ،2واملالكية ،1احلنفية: األربعة
 عز هللا هتوفا حىت رمضان من األواخر العشر يعتكف صلى هللا عليه وسلم هللا رسول كان(: قالت
  .القدر لليلة طلبا   وذلك( وجل

 هبا قام إذا الكفاية على مؤكدة سنة رمضان من األواخر العشر اعتكاف أن: احلنفية عند )تنبيه(
 .5أمثوا عذر بال تركها على واظبوا فإن الباقني، عن الطلب سقط املسلمني بعض

 عليه هللا صلى نيبال اعتكاف وأما (:2/764قال شيخ اإلسالم يف شرح العمدة كتاب الصيام )
 مع, واخراأل العشر عتكفي كان  وهلذا, اعتكافه يف األحوال أفضل يتحرى كان  فألنه صائما ؛ وسلم

  .جاز أقل اعتكف ولو, عشرا   يعتكف وكان, جائز غريها اعتكاف أن
 من األواخر لعشرا اعتكاف نذر لو: موسى أيب ابن قال (:2/824وقال أيضا يف نفس املصدر )

  .وقته مثل يف قابل من يقضيه أن لزمه أفسده؛ مث, رمضان
 انتقض امرأته؛ لىع املعتكف وقع إذا: منصور وابن حنبل رواية يف أمحد قول من أخذه وهذا

 .غريها من لأفض األيم هذه االعتكاف ألن وهذا .قابل من االعتكاف وعليه, اعتكافه
 شدوي, لليلا وُييي, أهله هفي ويوقظ, ابالعتكاف هاخيتص وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان  وهلذا
 فيما قلنا كما  ابل؛الق العام شرينالع وهو,, أشبهها ما إال مقامها يقوم فال, القدر ليلة وفيها, املئزر

 أفسد ولو ,فيه إال عتكافاال جيزه ل احلرام؛ املسجد مثل إليه ابلسفر خمصوصا   مكاان   عني إذا
 .فيه إال قضاؤه جيزه ل فيه؛ الواجب االعتكاف

                                                 
 .(389 /2) اهلمام ابن للكمال القدير فتحو  ،(207 /3) للسرخسي املبسوط 1

 .(312 /1) رشد البن اجملتهد بدايةو  ،(352 /1) عبدالرب البن الكايف 2

 (.944 /1) اخلطيب للشربيين احملتاج مغينو  ،(475 /6) للنووي اجملموع 3

 (.348 /2) للبهويت القناع كشافو  ،(254 /3) للمرداوي اإلنصاف 4

 .2/244 عابدين ابن حاشية 5
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, عليه واجبا   يكن ل نهأل شوال؛ يف العتكافه وسلم عليه هللا صلى النيب قضاء هذا على يرد وال
, يهف مسافرا   كان  لذيا الرمضان يف يكن ول, عشرين فيه قبض الذي العام يف اعتكف قد أنه على

 ا.ه  اثنية من قضاه فلعله
 العشر ويف صوصهخب رمضان يف واستحبابه: (1/293) حكاماأل إحكاميف  العيد دقيق ابن قالو 

 ا.ه  خبصوصها األواخر
 االعتكاف شرع الصوم، مع تمي إمنا املقصود هذا كان  وملا(: 87 /2) املعاد زاديف  القيم ابن وقال

 ا.ه  رمضان من األخري العشر وهو الصوم، أيم أفضل يف
 استحباب على دليل   يهف "رمضان من األواخر شرالع": قوله(: 264 /4) يف النيل الشوكاين وقال

 الوقت كذل وسلم وآله عليه اّللَّ  صلى لتخصيصه رمضان من األواخر العشر يف االعتكاف مداومة
  ا.ه  اعتكافه على ابملداومة

 العشر يف تكافاالع ويستحب(.: )442 /15)كما يف جمموع فتاواه   ابز ابنالعالمة  وقال
  ا.ه  وسلم عليه هللا صلى ابلنيب سيا  أت رمضان؛ من األواخر

 ، السنة أيم من غريهو  رمضان يف سنة االعتكاف :(26)ص رمضان قيام يف األلباين العالمة قال
 يف الصحيحة حاديثاأل توارد مع ،( املساجد يف عاكفون وأنتم: )تعاىل قوله ذلك يف واألصل
 . . . بذلك فالسل عن اآلاثر وتواتر ، وسلم عليه هللا صلى اعتكافه

 . . هعلي متفق.  شوال من عشرا اعتكف وسلم عليه هللا صلى النيب أن ثبت وقد
 داملسج يف ليلة كفأعت أن اجلاهلية يف نذرت كنت:  وسلم عليه هللا صلى للنيب قال عمر وأن

 . عليه متفق.  ليلة فاعتكف( بنذرك فأوف: )قال ؟ احلرام
 مضانر  كل  يف يعتكف موسل عليه هللا صلى هللا رسول نكا: ) هريرة أيب حلديث رمضان يف وآكده
 . . بخاريال رواه( يوما عشرين اعتكف فيه قبض الذي العام كان  فلما ، أيم عشرة

 ىتح رمضان من ألواخرا العشر يعتكف كان  وسلم عليه هللا صلى النيب ألن ، رمضان آخر وأفضله
 . وتصرف ابختصار اه  عليه متفق.  وجل عز هللا توفاه

 ما  يو  شرينع يعتكف أن لإلنسان يصح هل العثيمني كما يف تعليقه على الكايف:وسئل العالمة 
 متواصلة؟
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 قطف رمضان من خراألوا العشر إال مسنون اعتكاف فيها فما السنة وأما يصح الصحة فأجاب:
 فاالعتكا كتر  مرة   إال واخراأل العشر غري يف اعتكف أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن يرد ل ألنه
 .شوال يف فقضاه األواخر العشر يف

 يف العمرة أم عتكاف،اال: لأفض أيهما وسئل العالمة العثيمني أيضا كما يف لقاءات الباب املفتوح:
 رمضان؟
 عيستط ل إذا: الشيخ مع؟اجل يستطع ل إذا: السائل. مجيعا   هبما أييت أن لإلنسان ميكن فأجاب:

 اإمن تكافاالع ألن واخر؛األ العشر دخول قبل وليلة يوما   مكة إىل يذهب أن: ِبعىن فيمكن، اجلمع
  .سهل وهذا بلده، يف ويعتكف ويرجع فقط، األواخر العشر يف يكون

 
 (مىت يدخل ومىت خيرج)ابب من اعتكف العشر األواخر 

 عتكفملا لدخول ملستحبا الوقت يف هللا رمحهم العلم أهل اختلف :الدخول زمن :األوىل املسألة
 :قولني على ملن اعتكف العشر اآلواخر من رمضان

 منهم، و 1العلم أهل مجهور قال وبه، والعشرين احلادي ليلة مشس غروب قبل من أنه :األول القول
 .هللا رمحهم وأمحد والشافعي ومالك حنيفة أبو األربعة األئمة

 وليلة القدر، ليلة اسالتم االعتكاف من يقصد ما أعظم من إن :النسائي حاشيتة يف السندي قال
 يكون أن فينبغي لقدر،ا ليلة تكون أن فيحتمل األواخر العشر يف الوتر ليايل من وعشرين إحدى
 .فيها معتكفا
 .والعشرين احلادي يوم من الصبح صالة بعد من أنه :الثاين القول
يف السبل  الصنائعي إليه ومال ،3الليث عن ورواية األوزاعي، قال وبه ،2أمحد اإلمام عن رواية وهو

كما يف جمموع فتاواه   ابز ابن عالمةوال ،(10/411) الدائمة اللجنة علماء أخذ وبه(، 2/174)
(15/442.) 

                                                 
 وإكمال ،2/238 واملدونة ،2/452 عابدين ابن وحاشية ،11/148 القاري وعمدة ،2/503 الرائق البحر 1

 امللقن الن إلعالموا ،8/68 مسلم لصحيح النووي وشرح ،1/376 الدواين والفواكه ،3/287 املعلم إكمال
 .3/170 والفروع ،4/265 األوطار ونيل ،5/434

 .3/369 واإلنصاف ،3/170 الفروع 2

 .4/277 الباري وفتح ،5/434 امللقن البن واإلعالم ،8/68 مسلم لصحيح النووي شرح 3
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 :األدلة
 اعتكف إين): قال صلى هللا عليه وسلم النيب أن رضي هللا عنه اخلدري سعيد أيب حديث -1

 العشر يف إهنا: يل فقيل أتيت مث األوسط، العشر أعتكف مث الليلة، هذه ألتمس األول العشر
 العشر فليعتكف): لفظ ويف( معه الناس فاعتكف فليعتكف، يعتكف أن منكم أحب فمن األواخر،
 .1(األواخر

 وعشرين، إحدى ليلة الشمس غروب بعد من املعتكف دخول زمن أن على احلديث هذا دلف
 إحدى ليلة الليايل هذه وأول يايل،الل عدد هاء بغري العشر إذ ؛"األواخر العشر فليعتكف: "لقوله

 .2وعشرين
 :وجهني من ونوقش
 العمل أيم من ما) صلى هللا عليه وسلم كقوله  األيم على تطلق هاء بغري العشر أن :األول الوجه

 .3(احلجة ذي عشر يعين ،العشر هذه من هللا إىل أحب فيما الصاحل
 .الليايل هنا فاملراد األيم، على أطلقت وإن العشر أبن ورد

 .لصبحا صالة عدب دخل ه وسلمصلى هللا علي أنه بدليل األيم هنا ابلعشر املقصوم أن :الثاين الوجه
 .سيأيت كما  تسليمه بعدم: ورد
 لى هللاص النيب اعتكف ذاوهل وعشرين، إحدى ليلة ومنها العشر، أواتر يف ترجى القدر ليلة أن -2

 عتكفهم يدخل نأ فيستحب ،األواخر العشر مث ،األوسط شراألول مث الع الشعر هلا طلبا   عليه وسلم
 .وعشرين إحدى ليلة مشس غروب قبل

 :الثاين الرأي دليل
 إذا كان) صلى هللا عليه وسلم النيب أن رضي هللا عنها عائشة روته اِب قولال هذا أصحاب استدل
 .النزاع حمل يف نص وهذا، 4(معتكفه دخل الصبح صلى

 :وجوه من احلديث هبذا االستدالل هذا ونوقش

                                                 
 (.215( )1167) ومسلم ،(2018) البخاري أخرجه 1

 .2/67 قدامة البن الكبري الشرح 2

 .رضي هللا عنها سلمة أمحديث  نم( 669) خاريالب أخرجه 3

 (.2117) مسلم، و (2040) البخاري أخرجه 4
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  ذلك أن ال الصبح، صالة بعد بنفسه وَّتلى معتكفه، يف انقطع أنه احلديث معىن أن :األول الوجه
 .1املسجد مجلة يف البثا   الغروب قبل ابتدأه كان  بل اعتكافه، ابتداء وقت كان

 خيرج ال أنه صلى هللا عليه وسلم عادته فإن وأيضا   دليل، بال ظاهره عن للفظ صرف أبنه: وأجيب
 .اجلمهور أدلة يف كما  الدليل بوجود: ورد، 2اإلقامة عند إال بيته من

 به ستدلا ملا العتكافا منه فيستثىن اإلقامة عند إال خيرج ال صلى هللا عليه وسلم كونه  وأما
 .اجلمهور

 وقت كان  وإن صلى هللا عليه وسلم عنه ذلك ثبت إن اجلواز، على حممول أنه :الثاين الوجه
 .3الغروب قبل االستحباب

 رولباد مهللا عليه وسل صلى النيب عنه أتخر ملا الغروب قبل االستحباب وقت كان  لو أنه: وأجيب
 . صلى هللا عليه وسلم شأنه هو كما  إليه
 . صلى هللا عليه وسلم أتخره تسليم بعدم: ورد

 يوما   ليستزيد العشرين، يومال يف الصبح صالة بعد معتكفه يدخل أنه على حممول أنه :الثالث الوجه
 .4العشر دخول قبل

 العشر يعتكف انك  أنه عائشة حديث يف صلى هللا عليه وسلم عنه نقل ما خالف أنه: وأجيب
 .شيئا   عليها يزيد ال كان  أنه فظاهره األواخر،

 أن أراد إذا كان  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ثبت (:3/161قال ابن املنذر يف اإلشراف )
  .معتكفة يف دخل مث الصبح، صلى يعتكف

 .اعتكافه يف املعتكف دخول وقت يف واختلفوا
 النخعي، ولق هذا رمضان، شهر اعتكاف أراد إذا الشمس غروب قبل يدخل: طائفة فقالت

 .الرأي وأصحاب وأمحد، والشافعي، ومالك،
 عتكافا أراد وإذا لفجر،ا طلوع قبل اعتكافه يف دخل أيم عشرة اعتكاف أراد إذا: ثور أبو وقال
 .الشمس غروب قبل دخل ليال عشر

                                                 
 .4/265 األوطار ونيل ،5/434 امللقن البن واإلعالم ،8/69 مسلم على النووي شرح 1

 .2/174 السالم سبل 2

 .3/170 الفروع 3

 .3/170 الفروع 4



 - 94 - 

 .كفهمعت إىل يقوم مث الصبح، املسجد يف يصلي احلديث بظاهر: األوزاعي وقال
 ا.ه  أقول وكذلك: ابن املنذر بكر أبو قال

 قبل معتكفه دخل معينا   ا  زمن نذر ومن»: قوله(: 6/520وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 .«آخره بعد وخرج األوىل، هليلت

 من يوم آخر نم الشمس غروب عند يدخل فإنه رجب، من األول العشر يعتكف أن نذر: مثاله
 .اآلخرة مجادى

 عشرين يوم من سالشم غروب عند يدخل فإنه رمضان، من األواخر العشر يعتكف أن نذر وإذا
 .«األوىل ليلته قبل معتكفه دخل»: قال وهلذا رمضان، من

 .عينه الذي الزمن من يوم آخر من الشمس غربت إذا وخيرج
 يوم الشمس غروب عند يدخل فإنه القادم، األسبوع أعتكف أبن نذر علي هلل: قال لو: آخر مثال

 ميت وال ،أيم سبعة تمامب إال أسبوعا   يتم ال ألنه السبت؛ ليلة الشمس غروب بعد وخيرج اجلمعة،
 .اجلمعة يوم من مسالش غروب إىل بقي إذا إال أيم سبعة
 ؟ االعتكاف دئيبت مىت( :501 ص) الصيام فتاوى يفأيضا كما  عثيمني ابن عالمةال وسئل

 حدىإ فجر من ال ينوعشر  إحدى ليلة من االعتكاف ابتداء أن على العلم أهل مجهور" : فأجاب
 ستدالم وعشرين دىإح فجر من االعتكاف ابتداء أن إىل ذهب العلماء بعض كان  وإن ، وعشرين
 أجاب لكن( همعتكف دخل الصبح صلى فلما: ) البخاري عند عنها هللا رضي عائشة حبديث

 نية وأما لناس،ا عن الصباح من انفرد والسالم الصالة عليه الرسول أبن ذلك عن اجلمهور
 .  اه" عشرين يوم سالشم غروب من تبتدىء األواخر العشر ألن ، الليل أول من فهي االعتكاف

 من الشمس بغرو  عند دخوله يكون األواخر للعشر املعتكف دخول" (:503 ص) اأيض وقال
 حديث عارضهي ال وهذا األواخر، العشر دخول وقت ذلك ألن وذلك ، وعشرين إحدى ليلة

 نع( 2041) البخاري رواه ام وهو اللغوي، املدلول إىل أبقرهبا فيؤخذ ، خمتلفة ألفاظه ألن عائشة
 لىص وإذا رمضان كل  يف يعتكف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان  لتقا عنها هللا رضي عائشة
 . فيه اعتكف الذي مكانه دخل الغداة
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 سبق أي) دخوله مكثه سبق أنه يقتضي( فيه اعتكف الذي مكانه دخل الغداة صلى وإذا: ) فقوهلا
 استعماله واألصل ، ماض فعل( اعتكف: )قوهلا ألن ،( االعتكاف مكان دخوله املسجد يف مكثه

 . اه  1حقيقته يف
 :اخلروج زمن :الثانية املسألة

 حكم من هي هل لباقيةا الليلة هل: االختالف وسبب: "(1/315) اجملتهد بدايةيف  رشد ابن قال
 ا.ه  "ال؟ أم العشر

 معتكفه إىل عتكفامل دخول وقت يف الفقهاء اختلف (: 40/191وجاء يف املوسوعة الفقهية )
 : اجتاهني على وذلك ، رمضان من األواخر العشر اعتكاف رنذ يف منه وخروجه

                                                 
 غروب عند دخوله يكون األواخر للعشر املعتكف دخول: (20/171وقال العالمة العثيمني يف جمموع فتاواه ) 1

 وال عائشة حديث يعارضه ال وهذا األواخر، العشر دخول وقت ذلك ألن وذلك وعشرين، إحدى ليلة من الشمس
 من البخاري رواه ما وهو اللغوي، املدلول إىل أبقرهبا فيؤخذ خمتلفة، ألفاظهما ألن عنه هللا رضي سعيد أيب حديث
 هللا رسول كان»: قالت( الفتح من 4 ج 382 ص( شوال يف االعتكاف ابب) يف حديث أول شةعائ حديث

 رواه وما. احلديث ،«فيه اعتكف الذي مكانه دخل الغداة صلى فإذا رمضان كل  يف يعتكف َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى
: قال( منه 952 ص( األواخر لعشرا من الوتر يف القدر ليلة حتري ابب) يف حديث اثين) سعيد أيب حديث من
 عشرين من ميسي حني كان  فإذا الشهر، وسط يف الت العشر رمضان يف جياور َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى هللا رسول كان»

 الليلة فيه جاور شهر يف أقام وأنه معه، جياور كان  من ورجع مسكنه، إىل رجع وعشرين إحدى ويستقبل َتضي ليلة
 أجاور أن يل بدا قد مث العشر، هذه أجاور كنت»: قال مث هللا، شاء ما فأمرهم الناس فخطب فيها، يرجع كان  الت
 ،«وطني ماء يف أسجد رأيتين وقد»: قال ،«معتكفه يف فليثبت معي اعتكف كان  فمن األواخر، العشر هذه

 وعشرين إحدى ليلة َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ّللَُّ ا َصلَّى النيب مصلى يف املسجد فوكف فأمطرت الليلة تلك يف السماء فاستهلت
 .وماء طينا   ممتلىء ووجهه الصبح من انصرف إليه ونظرت َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى هللا رسول عيين فبصرت

 «اعتكف»: قوهلا نأل دخوله، مكثه سبق أنه يقتضي وهو «فيه اعتكف الذي مكانه دخل»: عائشة حديث ففي
 .حقيقته يف استعماله واألصل ماض، فعل
 لنهارا آخر واملساء «رينوعش إحدى ويستقبل َتضي ليلة عشرين من ميسي حني كان  فإذا»: سعيد أيب حديث ويف
 حديثه يف الثانية الرواية ويؤيده ،العشرين يوم هنار آخر خطبته فتكون هذا وعلى التالية، الليلة استقبال وقت وهو
 ،منه 172 ص( لهاك  املساجد يف واالعتكاف األواخر العشر يف كافاالعت ابب) من الثالث احلديث وهو

 أريت فقد األواخر، لعشرا فليعتكف معي اعتكف كان  من»: قال وعشرين إحدى ليلة كان  إذا حىت عاما   فاعتكف
 فبصرت ةالليل تلك السماء فمطرت: قال ،«صبيحتها من وطني ماء يف أسجد رأيتين وقد أنسيتها مث الليلة هذه

 .وعشرين إحدى صبح من طنيوال املاء أثر جبهته على َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى هللا رسول نايعي



 - 96 - 

 قبل معتكفه يدخل فإنه رمضان، من األواخر العشر اعتكاف نذر من أصحابه يرى :األول االجتاه
 من يوم آخر مشس غروب بعد منه وخيرج رمضان، شهر من والعشرين احلادي يوم مشس غروب
 يف واملالكية واحلنابلة والشافعية احلنفية ذهب هذا إىل انقصا، أو اتما الشهر كان  سواء ، رمضان
 معتكفه، يف العيد ليلة املعتكف يبيت أن - احلنفية عدا - هؤالء عند ويستحب عندهم، املشهور

 بيته إىل رجع إن:  املاجشون وابن سحنون وقال. املصلى إىل معتكفه من خيرج مث الليلة تلك ليحىي
 .1اعتكافه فسد العيد صالة قبل

 كان  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن):  قال عنه هللا رضي اخلدري سعيد أيب عن ورد ِبا استدلواو 
 وهي ، وعشرين إحدى ليلة كان  إذا حىت عاما فاعتكف ، رمضان من األوسط العشر يف يعتكف

 العشر فليعتكف معي اعتكف كان  من:  قال ، اعتكافه من صبيحتها من خيرج الت الليلة
 ... 2(األواخر
 يدخل فإنه رمضان، شهر من األواخر العشر اعتكاف نذر من أن أصحابه يرى :الثاين االجتاه

 آخر مشس غروب بعد منه وخيرج رمضان، شهر من والعشرين احلادي يوم صبح صالة بعد معتكفه
 .3أمحد عن رواية وهو والثوري، سعد، بن والليث واألوزاعي، إسحاق، به قال الشهر، هذا من يوم

  يف يعتكف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان):  قالت عنها هللا رضي عائشة عن ورد ِبا واستدلوا
 ا.ه  (فيه اعتكف الذي مكانه دخل الغداة صلى فإذا ، رمضان كل

 وإن ،4العيد صالة إىل خروجه عند معتكفه من خروجه يكون أن العلماء من كثري  استحبوقد 
 .جاز ذلك قبل خرج

 وأيب ،3قالبة وأيب ،2حنطب ابن واملطلب ،1عمر كابن  السلف، من كثري  فعل هذان احتجوا أبو 
 .وغريهم ،4الرمحن عبد بن بكر

                                                 
 ، 329/  2 العدوي وحاشية الرابين الطالب وكفاية ، 1059/  3 الصنائع وبدائع ، 329/  2 الرائق البحر 1

 ، 456/  1 احملتاج ومغين ، 401/  2 الطالبني وروضة ، 491/  6 واجملموع ، 315/  1 اجملتهد وبداية
 . 354/  2 القناع وكشاف ، 376 ، 369/  1 والكايف ، 211/  3 واملغين

 (.2027أخرجه البخاري ) 2
 البخاري صحيح أدلة حلل الباري عون ، 369/  1 والكايف ، 212/  3 واملغين ، 315/  1 اجملتهد بداية 3

 . 510/  3 القنوجي حسن بن لصديق

 واجملموع ،2/337 للقرطيب القرآن وأحكام ،2/209 للموطأ الزرقاين وشرح ،10/296 االستذكار 4
 .2/67 قدامة البن الكبري والشرح ،6/491
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 من األواخر العشر فوااعتك إذا العلم أهل بعض رأى أنه: (1/315) املوطأيف  مالك اإلمام قال
 ".الناس مع الفطر يشهدوا حىت أهليهم إىل يرجعون ال رمضان

 .ا.ه  "ذلك يف إيل مسعت ما أحب وهذا مضوا، الذين الفضل أهل عن بلغينو : "مالك وقال
 غدوه يكون حىت املسجد يف الفطر ليلة يبيت أن للمعتكف يستحبون كان: "النخعي إبراهيم وقال

 .6بعبادة عبادة يصل ولكي .5"العيد إىل منه
 .7العشر أيم من يوم آخر من الشمس غربت إذا خيرج: األوزاعي وقال

 .8الفطر ليلة من الشمس بغروب يزول والشهر الشهر، بزوال تزول العشر نأل
 يعيد العشر أيم من يوم آخر من الشمس غروب عند خرج إن: املاجشون وابن سحنون وقال

 كالطواف،  الوجوب على فاتصاهلما اتصاهلما، على الشارع عرف جرى عبادتني كل  ألن اعتكافه؛
 .9وركعتيه
 :وجهني من ونوقش

 من واحدة كل  ألن العيد، وصالة االعتكاف بني االتصال وجوب يسلم فال املنع، :األول جهالو 
 .10والصالة كالصوم  األخرى شرط من إحدامها تكن فلم إفرادها، يصح العبادتني

 .ركعتيهو  الطواف بني االتصال جيب فال عليه، املقيس تسليم عدم :الثاين الوجه
 فيما العلم أهل من أحد بقوهلما يقل ل عمر أبو قال : "(3/395يف اإلستذكار ) الرب عبد ابن قال

 وصفنا ملا القياس يف هلا وجه ال املبسوط يف إمساعيل ذكرها مالك عن جاءت رواية إال علمت

                                                                                                                           
 .2/845 العمدة شرح يف اإلسالم شيخ أورده 1
 .4/490 املغين 2

 .فعلهما من قالبة وأيب جملز أيب عن ،3/92 مصنفه يف شيبة أيب ابن أخرجه 3

 .فعله من الرمحن عبد بن بكر أيب عن ،1/315 ملوطأا يف مالك أخرجه 4

 .3/92 شيبة أيب ابن مصنف 5

 .1/550 للدردير الكبري الشرح 6

 .10/297 االستذكار 7

 .2/337 للقرطيب القرآن أحكام 8

 .1/315 اجملتهد وبداية ،2/82 للباجي واملنتقى ،10/295 االستذكار 9

 .2/82 للباجي املنتقى 10
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 واخلالف عليها جممع سنة أهنا سحنون ذكر ما على جيتمع ول ذكران ما فيها مالك عن والصحيح
  أنه شهاب بن عن حدثه عقيال أن الليث عن وهب بن وذكر ، فيه حجة ال واخلالف فيها موجود

  .سعد بن الليث قال وبه ، الفطر ليلة أهله إىل املعتكف ينصرف أن أبسا يرى ال كان
 نسكا وصل قد كونفي العيد بصالة اعتكافه املعتكف ليصل استحباب مسألة هي عمر أبو قال 

 لعيدا ويوم العيد يلةل األصل ألن مؤكدة سنة وال الزم وال واجب ال ذلك ألن أعلم وهللا بنسك
 معلوم مالك ذكره يالذ فإن هذا ومع بصيام إال يراه ال من عند سيما ال اعتكاف ِبوضع ليس

 ا.ه  وابلكوفة ابملدينة
 الرمحن، عبد بن بكر أيبو  جملز، وأيب قالبة، أيب روينا (:3/171وقال ابن املنذر يف اإلشراف )

 إىل معتكفة عموض من املعتكف انصراف يكون أن يستحبون كانوا  مأهن حنطب، بن واملطلب
 .وأمحد مالك، قال وبه الفطر، يوم مصاله

 .الشمس غابت إذا منه خيرج: يقوالن والشافعي األوزاعي، وكان
 يوم خرآ من الشمس ببغرو  ينقضي والشهر الشمس، بزوال يزول العشر: ابن املنذر بكر أبو قال
 ا.ه  رمضان شهر من

 ىصل ابلنيب االقتداء دأرا ومن:  واألصحاب الشافعي قال" (:6/323" )اجملموع" يف النووي وقال
 روبغ قبل املسجد خليد أن فينبغي رمضان من األواخر العشر يف االعتكاف يف وسلم عليه هللا

 لةلي الشمس غروب بعد وخيرج,  منه شيء يفوته ال لكي,  منه والعشرين احلادي ليلة الشمس
 صالة فيه يصلي حىت جداملس يف العيد ليلة ميكث أن واألفضل,  نقص أو الشهر مت سواء,  يدالع

 .  اه" املصلى يف صلوها إن العيد لصالة املصلى إىل منه خيرج أو,  العيد
 من الفطر ليلة جخير  املعتكف عن مالك وسئل (:2/308وقال ابن رشد يف البيان والتحصيل )

 ؛ افهاعتك يفسد ذلك أرىو  ، قال ما أقول ال: سحنون قال. ال: قال ؟ ةإعاد عليه أترى اعتكافه،
 بن امللك عبد الوق ؛ يصبح حىت معتكفه يف يبيت وأن خيرج أال عليها جمتمع سنة ذلك ألن

 ...اعتكاف يفسد ذلك سحنون، بقول املاجشون
 رالفط ليلة نأ جههوو  ؛ أظهر مالك وقول:  لقوله املاجشون ابن احتج قد: شدر  بن حممد قال

 بعد فكلمه ، األواخر العشر يف فالان   يكلم أال حلف رجال   أن فلو ، األواخر العشر من ليست
 فيها ودخل ، اخراألو  العشر اعتكاف نوى من فكذلك ؛ ُينث ل الفطر ليلة من الشمس غروب

 ه ... ا.نذره ِبوجب اعتكافه يف الفطر ليلة املقام يلزمه ل ، نذرها أو
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 العشر تكفاع ملن ويستحب(: 2/846اإلسالم يف شرح العمدة كتاب الصيام ) وقال شيخ
 .تكافهاع ثياب يف ملصلىا إىل منه وخيرج معتكفه يف العيد ليلة يبيت أن رمضان شهر من األواخر

 .املصلى إىل معتكفه من خيرج: األثرم رواية يف قال
 روذك. يهاف اعتكف الت ابهثي يف العيد ويشهد, العيد يوم ثيابه يلبس ال: املروذي رواية يف وقال
 من اخراألو  العشر عتكفا ملن ُيبون كانوا»: قال إبراهيم؛ عن روي ملا وذلك .قالبة أيب عن ذلك

 أاب أن»: أيوب وعن .«املسجد من املصلى إىل يغدو مث, املسجد يف الفطر ليلة ينام أن رمضان
, ةمزين جبويرية تىفأ, املسجد يف وهو طرالف غداة عليه فغدوت, قومه مسجد يف اعتكف قالبة

 .سعيد وامهار  .«املصلى إىل املسجد من هو كما  خرج مث, أعتقها مث, حجره يف فأقعدها
 .ذلك مثل قالبة وأيب حنطب بن هللا عبد بن واملطلب عمر ابن عن القاضي وذكر
 ,صواموال, للصوام ائزجو  ينزل الفطر ليلة ويف, أعماهلم أجر الناس يوىف العيد يوم ألن وذلك

 ا.ه  يدهبع إحرامه يصل أن للمحرم استحب كما  بعيده؛ اعتكافه يصل أن له فاستحب
 وسبيل األيم، دون يلالليا اعتكاف أراد أنه على حممول وهو(: 4/283وقال احلافظ يف الفتح )

 ماألي اعتكاف دأرا فإن الفجر، طلوع بعد وخيرج الشمس غروب قبيل يدخل أن ذلك أراد من
 عام والليايل يماأل اعتكاف أراد فإن الشمس، غروب بعد وخيرج الفجر طلوع مع فيدخل خاصة

 ا.ه  أيضا الشمس غروب بعد وخيرج الشمس غروب قبل فيدخل
 أبعد اعتكافه من كفاملعت خيرج مىت(: 502 ص) الصيام فتاوىكما يف   عثيمنيال عالمةال سئلو 

 ؟ العيد يوم فجر بعد أم العيد ليلة مشس غروب
 ةليل الشمس غروبب رمضان وينتهي ، رمضان انتهى إذا اعتكافه من املعتكف خيرج" : فأجاب

  اه " العيد
 مشس بغروب مضانر  عشر اعتكاف مدة وتنتهي" ( :10/411" )الدائمة اللجنة فتاوى" يف وجاء
  . اه " منه يوم آخر

 :سألتنيم تضمن لفصلا هذا وقال العالمة العثيمني أيضا يف تعليقه على الكايف:
 ؟العيد مصلى إىل إال خيرج وال معتكفه يف العيد ليلة يبقى أن يستحب هل األوىل املسألة

 كافه؟اعت ثياب يف أو متطيبا   متجمال   العيد إىل خيرج هل الثانية واملسألة
 وبناء   حبجة ليست التابعني عن واآلاثر ذكرها الت اآلاثر هذه إال عليها دليل فال األوىل املسألة أما

 إىل أذهب أن أو معتكف وهو املسجد يف العيد ليلة أبقى أن األفضل هل إنسان قال لو ذلك على
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 على دليل هناك ليس ألنه أفضل الثاين قلنا يب؟ ويستأنسون هبم أستأنس الليلة تلك يف أهلي
 .العيد ليلة البقاء استحباب

 بعدأ ستحبابهاب القول يعين ولاأل من أبعد فهذا هاعتكاف ثياب يف خيرج أن وهي الثانية املسألة وأما
 ألنه لعيدا يوم يتجمل الموالس الصالة عليه النيب كان  وقد ابلتجمل فيه يسن العيد ألن األول من
 ذاه يقولون الناس إليه يشري ءري قلبه يف يكون رِبا اعتكافه ثوب يف خرج إذا إنه مث وسرور فرح يوم

 سدةمف يف اإلنسان قعي أن منه خيشى ما أن شك وال البذلة ثياب ثةالر  بثيابه خرج معتكف فالن
 يف ريبغ الرجل أن رضناف لو املسجد يف بقي ولو حىت خيرج أنه والصواب املصلحة هو اجتنابه فإن

 لماءالع بعض أن لعجبا ومن متجمال   اخرج نقول الليلة تلك املسجد يف وبقي أحد له ليس البلد
 يف بقىفي عبادة أثر ذاه ألن بدمه بثيابه يدفن الشهيد إن قال الشهيد مد على املسألة هذه قاس
 شيئني نيب فرق إذا الشرع نأل األمور هذه مثل يف قياس ال أوال   يقال ولكن عليه مات ما على قربه
 مسألة كل  تفرد أن جيب إنهف يفعله ول يقسه ول والسالم الصالة عليه الرسول حياة يف السبب وجد

 ماأ أحسن عليه دمه ءوبقا نغسلها مث ثيابه خنلع أن حاجة وال تويف قد الشهيد إن مث حبكمها
 قلنال تبقى نأ ينبغي لعبادةا آاثر إن ولوقلنا الناس يتجمل كما  يتجمل أبن مأمور   حي   فهو املعتكف

 ئلقا وال جاحل ينتهي حىت يهعل اإلحرام ثياب تبقى أن ينبغي األول التحلل حل إذا أيضا   احملرم إن
 .بذلك

 عنها مات أو طلقت ذاإ املعتكفة عن وسئل (:2/323قال ابن رشد يف البيان والتحصيل ) )فرع(:
 ؛ قطال من وال ، وفاة من ال ، االعتكاف دخلت ما بعد َّترج ال:  قال ؟ َّترج أن أترى ، زوجها

 . احملرمة املرأة وكذلك
 يف زوجها نهاع مات أو طلقت إذا احملرمة أن ،احملرمة املرأة وكذلك: بقوله يريد: رشد بن حممد قال

 ابكت  يف وىلاأل ، املدونة يف واملسألتان ؛ فيه لتعتد ، بيتها إىل ترجع وال لوجهها تنفذ الطريق،
 إَتامه هالزم بر عمل يف لتدخ قد أهنا ذلك يف والوجه ؛ السنة طالق كتاب  يف والثانية ، االعتكاف

 ،{ هلل ةوالعمر  احلج وأَتوا} ىلتعا وقوله{ أعمالكم تبطلوا وال} وجل عز قوله ؛ إبطاله هلا جيز فلم ،
 هلا صحي ل ، واإلحرام فاالعتكا - املوت أو الطالق سبق إذا أنه كما  ، فيه اختالف ال ما وهذا

 ابهللو  ، تنقضها أن هلا فليس ، لزمتها قد ألهنا ؛ العدة تنقضي حىت ، تعتكف أن وال ، حترم أن
 . التوفيق
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 )ابب نذر اإلعتكاف(
 نذر أو تتابع،م وغري متتابع إىل وينقسم معلقا، أم منجزا أكان سواء أداؤه، لزمه االعتكاف نذر إذا

 .معينة مدة
 متتابعا يلزمه فإنه مثال، متتابعا شهرا أو متتابعة، أيم عشرة ينذر كأن  وذلك متتابع النذروإذا كان 

 .التتابع بفوات ؤهاستثنا وجب أفسده فلو ،1مجيعا قوهلم يف
 وىن فإن بعة،متتا غري أيم أو يوم اعتكاف ينذر أن وهو، املعينة مدة وأ مطلق النذروأما إذا كان 

 إبجياب عتربم العبد إجياب أبن سوطاملب يف وعلله احلنفية، عند متتابعة تلزمه فإهنا متتابعة، غري أيما
. لقتلوا لظهارا كصوم  ستقبال،اال لزمه يوما فيه أفطر إذا متتابعا تعاىل هللا أوجب وما تعاىل، هللا

 أن نهمابي والفرق م،الصو  نذر يف اإلطالق خبالف ابلتتابع، كالتصريح  االعتكاف يف واإلطالق
 إال فريقهت جيوز ال جزاءاأل متصل كان  وما األجزاء، متصل فكان والنهار، ابلليل يدوم االعتكاف
 بجي ال فسهن يف متفرقا انك  وما متفرقا، فكان ليال، يوجد ال فإنه الصوم، خبالف عليه، ابلتنصيص

 يلزمه وال متفرقة، تجبف متفرقة نذرها إذا إال املالكية عند وكذلك. ابلتنصيص إال فيه الوصل
 .التتابع

 .2مفرقا أداؤه فيجوز التتابع، فيه يلزم ال عندهم املطلق النذر فإن الشافعية أما
 استئناف إىل احتاج العود على يعزم ل إن املطلق، النذر أيم لخال معتكفه من خرج لو هذا وعلى

 فإن جديدا، اعتكافا يريد وهو اتمة، عبادة مضى ما ألن لغريه، أم لتربز أخرج سواء االعتكاف، نية
 .3اجملموع يف كما  الصواب وهو النية، مقام قائمة العزمية هذه كانت  العود على عزم
 خرج نإ لكن بع،التتا يلزمه ال الشافعية وعند واملالكية، احلنفية عند فكذلك معينة مدة نوى إذا أما

 .النية استئناف إىل احتاج احلاجة قضاء لغري

                                                 
 .542/  1 السالك وبلغة ،348 / 2 القناع كشاف  1
 ،131/  2 عابدين وابن ،453/  1 احملتاج ومغين ،542/  1 السالك وبلغة ،349/  2 القناع كشاف  2

 وابن ،409/  1 احلسن أيب شرح مع العدوي وحاشية ،454/  1 احملتاج ومغين ،214/  1 اهلندية والفتاوى
 .العلمية ط 329/  2 الرائق والبحر بوالق، ط ،133/  2 عابدين

 .355/  2 القناع وكشاف ،282/  1 واملقنع ،454 - 453/  1 احملتاج مغين 3
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 هلمو  لزمه، قامطل شهرا نذر وإن التتابع، يلزمه بعينه كشهر  لالعتكاف مدة تعيني أن احلنابلة وعند
 شهاب ابن ححهاوص اآلجري ااختاره يةكالشافع  والثاين كاحلنفية،  أحدمها. وعدمه التتابع يف قوالن
 .وغريه
 .1التتابع وجوب على القناع كشاف  صاحب ونص

 ل يوما رنذ لو: واحلنابلة عيةالشاف وعند، التفريق من أفضل املطلق النذر يف الشافعية عند والتتابع
 يتحققل مثله إىل لوقتا ذلك من االعتكاف لزمه النهار وسط من يوما نذر ولو، التفريق فيه جيز

 .ندمهاع اليوم من ليس هألن النهار اعتكاف بنذر يلزمه فال الليل وأما. الوقت ذلك من يوم مضي
 .2ابلنية اليوم مع الليل يدخل: الشافعية وقال
 بال الناقص وجيزئه انقصا أو الشهر كان  اتما وهنارا، ليال لزمه وأطلق بعينه شهر اعتكاف نذر وإذا

 .3الشافعية عند خالف
 شرطه من هل: عتكافابال النذر مطلق يف واختلفوا(: 1/254بن رشد يف بداية اجملتهد )قال ا
، ذلك شرطه من سلي: الشافعي وقال شرطه من ذلك حنيفة وأبو مالك، فقال ال؟ أم التتابع

 ا.ه  املطلق الصوم نذر على قياسه: اختالفهم يف والسبب
 مطلق؛ شهر افاعتك نذر وإذا(: 2/783وقال شيخ اإلسالم يف شرح العمدة كتاب الصيام )

 .انقصا   كان  إن اهلاللني بني ما أجزأه
 يوم ثناءأ يف شرع فإن, يوما   ثالثني استيفاء لزمه شهر؛ أثناء يف شرع كان  وإن
 .آخر يوم فعليه انقصا ؛ كان  فإذا, ثالثني إال جيزه ل يوما ؛ ثالثني: قال وإن
 بعالتتا لزمهي شهر صوم نذر فيمن قلنا سواء, متتابعا   ا  شهر  يعتكف أن لزمه شهر؛ اعتكاف نذر وإذا

 يالءاإلِ  مدةك  التتابع؛ ضىفاقت, والنهار ابلليل يصح االعتكاف ألن. وأصحابه القاضي قاله. ال أم
 .والِعنَّة
 . . . .الصوم وعليه شهر يكلمه ال حلف وإذا
 مهيلز  هل: شهرا   وميص أن نذر َمن على قياسا   وجهني؛ املسألة هذه يف خرج من أصحابنا ومن

 .روايتني على التفريق؟ له جيوز أو التتابع

                                                 
 .355/  2 القناع وكشاف ،453/  1 احملتاج مغين 1

 .354/  2 القناع وكشاف ،366 - 365/  2 اجلمل حاشية 2

 .354/  2 القناع وكشاف ،493/  6 اجملموع 3
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 شر؛ع اعتكاف نذر لو ألنه أجود؛ واألول, الصوم فأشبهت, ومفرقة متتابعة فعلها جيوز عبادة ألهنا
 .الشهر فكذلك تفريقه؛ جاز وإن, متتابعا   لزمه
 ال حلف لو ماك  الشهر؛ يف هيلزم كما  التتابع يلزمه: القاضي فقال يوما ؛ ثالثني اعتكاف نذر وإذا

 .أيم عشرة يكلمه
 :ليلتني اعتكاف نذر إن هذا فعلى
 .ويوم ليلتان يلزمه أن ُيتمل: فقال
 ظنياللف بني فرق أمحد ألن ؛الشهر لفظ يف التتابع أوجبنا وإن, يفرقهما أن جيوز: اخلطاب أبو وقال

 :الصيام نذر يف
: قال إذاو . متتابعا   صومهاي: أيم عشرة أصوم أن عليَّ  هلل: الق رجل يف احلكم ابن رواية يف فقال

 .يفرق أن فله يوما ؛ ثالثني: قال وإذا, متتابع فهو شهرا ؛
 .الصوم يلزمه كما  متتابعة تلزمه أيم؛ عشرة اعتكاف نذر إن: هذا فعلى
 .ماألي دون لشهرا يف التتابع فأوجب, والشهر األيم بني الفرق: أمحد عن عقيل ابن وقال
 .الراوي من وسه ولعله: قال. أيم وعشرة يوما   ثالثني بني فرق ال أنه القاضي وزعم
 وهو, أصل أنه مع,  (يوما   ثالثني) لفظ إىل( شهر) لفظ عن احلالف عدول ألن قال؛ كما  وليس

 فظل الإ هلا ليس فإنه ؛أيم عشرة لفظ خبالف به؛ خيتص معىن أراد أنه على دليل: املعتاد خالف
 .اآلدميني كالم  يف فكذلك التتابع؛ على حممول الصوم من القرآن يف واملطلق, واحد
 أن ثلم تلزمه؛ فال يوم؛ أول ةليل فأما, األيم تتخلل الت الليايل اعتكاف لزمه التتابع؛ وجب وإذا
 علىو . ورملشها هو هذا, لهماقب الت دون بينهما الت الليلة فتجب. يومني اعتكاف عليَّ  هلل: يقول

 .املذكورة الرواية
 .قبل الت الليلة جتب: قيل
 لزمي ل ملا األول اليوم يلةل ألن أفرد؛ لو كما  أصال ؛ ليلة بال يومني وجوب ويتخرج: عقيل ابن قال
 .الثاين اليوم ليلة كذلك  اعتكافه؛ يف تدخل أن

 أن يَّ عل: قال ول كما.  وغريه قيلع ابن ذكره. ليال بال أيم عشرة جتب فإمنا التتابع؛ جيب ل إذا وأما
 طهشر  أو ئا  شي نوى فإن .قاإِلطال عند كله  وهذا, خاصة النهار لبياض اسم اليوم فإن يوما ؛ أعتكف
 ا.ه  واحدا   قوال   ِبقتضاه عمل بلفظه؛

 التتابع؟ يلزمه وهل(: 6/521وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
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 عتكفأ أن نذر يعل هلل: قال افإذ الوقت، تعيني لضرورة التتابع زمهل معينا   زمنا   نذر إذا: اجلواب
 يلزمه ذا،ك  شهر من األول العشر أعتكف أن نذر علي هلل: قال وإن التتابع، لزمه القادم، األسبوع
 .التعيني ضرورةل التتابع يلزمه املقبل الشهر أعتكف أن عليَّ  هلل: قال وإن التتابع،

 وال األسبوع نييع ول شهرا   أو أسبوعا   أو أيم، عشرة أعتكف أن علي هلل: الق أبن عددا   نذر إذا أما
 أو ا ،صوم كان  إن لصوما ِبطلق النذر ُيصل ألنه يفرق؛ أن وله أفضل، وهو يتابع أن فله الشهر،
 .اعتكافا   كان  إن االعتكاف ِبطلق

 لكل اوإمن نياتابل األعمال اإمن»: وسل م عليه هللا صل ى النيب لقول نواه إذا التتابع يلزمه وكذلك
 اشرتطه فإن ال، أو فظه،بل التتابع يشرتط أن فإما عددا ، نذر إذا أنه واحلاصل، «نوى ما امرئ

 :أقسام ثالثة على فهو يشرتطه ل وإن فيلزمه،
 .مفرقة إال يلزمه فال التفريق؛ ينوي أن: األول
 .التتابع فيلزمه التتابع، ينوي أن: الثاين

 .متهذ إبراء يف أسرع ألنه أفضل؛ لكنه التتابع، يلزمه فال يطلق أن: الثالث
 ا.ه    التتابع فيلزمه معينة أيما   نذر إذا أما

 تسعا   وميص هل شهرا   وميص أن نذر لو )فرع( سئل العالمة العثيمني كما يف تعليقه على الكايف:
 ثالثني؟ أو وعشرين
 أنه لىع الشهر من يوم أول من ودخل شهرا   قال وإن كان  ما فعلى معينا   شهرا   نوى إذا فأجاب:
 هرا  ش نوى إذا وأما ثالثني أم وعشرين تسعا   كان  سواء الشهر عدد على فهو الشهر هذا سيكمل
 .ثالثني فيكمل الشهر أثناء من ودخل

 .صائما يعتكف أن نذرإذا مسألة: 
 يف واواختلف بصوم إال نونواملس الواجب االعتكاف عندهم يصح ال واملالكية احلنفية أن سبق

 :لةواحلناب الشافعية عند أوجه ففيه االعتكاف مع الصوم نذر أما. املندوب
 .بينهما اجلمع يلزمه ال واعتكافا صوما نذر إذا أنه على اتفقوا - أ

 .لزماه صائما يعتكف أن نذر إذا أنه على اتفقوا - ب
 .معتكفا يصوم أن نذر إذا فيما واختلفوا - ج

 .يلزمانه أهنما واحلنابلة الشافعية عند فالصحيح
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 وصفا يصح ال واالعتكاف لالعتكاف، وصفا يصح الصوم أبن والثانية الثالثة الصورة بني وفرقوا
 .1للصوم

 على املسألة هذه يف هللا رمحهم العلماء اختلف(: 273قال الدكتور املشيقح يف فقه اإلعتكاف )ص
 :قولني
 .3واحلنابلة ،2الشافعية مذهب وهو، والصوم االعتكاف بني اجلمع يلزمه أنه :األول القول
 .4الشافعية عند وجه وهو، بينهما اجلمع يلزمه ال أنه :الثاين القول
 :واالعتكاف الصوم بني اجلمع وجوب دليل

 . والصالة االعتكاف بني اجلمع وجوب على األدلة من تقدم ما - 1
 .5ابلنذر فلزم قربة الوصف هذا وألن - 2

 عتكفي أن نذر لو ام فأشبه خمتلفتان عباداتن واالعتكاف الصوم نأب اجلمع يوجب ل من لوعل
 . مجعهما يلزمه ال حيث عكسه أو مصليا  

 . همابين جيمع أن ا  مصلي يعتكف أن نذر إذا فيلزمه عليه، املقيس األصل تسليم بعدم: ونوقش
 .أعلم وهللا به استدلوا امل ؛ واالعتكاف الصيام بني اجلمع وجوب فاألرجح هذا وعلى

 .مصليا يعتكف نذرإذا مسألة: 
 .تلزمه ال فالصالة مصليا يعتكف أن نذر من أن إىل الشافعية ذهب
 أن إال صيام املعتكف على ليس): وسلم عليه هللا صلى لقوله بينهما، اجلمع يلزمه احلنابلة وعند
 الصالة من كال  وألن الصوم، على ةالصال وتقاس إثبات، النفي من واالستثناء 6(نفسه على جيعله

                                                 
 .162/  3 والفروع ،453/  1 احملتاج ومغين ،349 - 348/  2 القناع كشاف  1

 . 1/131 الوهاب وفتح ،2/394 الطالبني روضة 2

 . 1/464 املنتهى وشرح ،2/349 القناع كشاف  3

 . 1/453 احملتاج مغين 4

 . 1/453 احملتاج مغين 5

 رقم ، 4/318) والبيهقى، (1603 رقم ، 1/605) احلاكمو  ،(3رقم  ،2/199) الدارقطين أخرجه 6
 بن هللا عبد به تفرد" :البيهقي وقال ،"يرفعه ال وغريه الشيخ، هذا رفعه" :الدارقطيناحلديث قال عنه و ( 8370

 ابن عن املذكور إبسناده فذكره..."  حممد بن العزيز عبد عن احلميدي بكر أبو رواه وقد هذا، الرملي نصر بن حممد
 العزيز عبد عن زرارة، بن عمرو رواه وكذلك ،وهم ورفعه موقوف، الصحيح هو هذا" :وقال عليه، موقوفا   عباس
رفعه وهم والصواب أنه موقوف وإن كان السوسي  (:2/374، وقال ابن عبد اهلادي يف التنقيح )"خمتصرا   موقوفا  



 - 106 - 

 ويكفيه الزمان، مجيع يصلي أن يلزمه ال لكن ابلنذر، فلزمت االعتكاف يف مقصودة صفة والصوم
 .1وأطلق الصالة نذر لو ما على بناء ركعتان أو ركعة
 .أعلم وهللا. بالوجو  عدم والظاهر املسألة هذه يف نصا واملالكية للحنفية أر ول هذا

 على املسألة هذه يف العلماء اختلف: (272-271فقه اإلعتكاف )صتور املشيقح يف وقال الدك
 :قولني
 عند ووجه ،2احلنابلة عند املذهب هو وهذا، واالعتكاف الصالة بني اجلمع يلزمه أنه :األول القول

 .3الشافعية
 .4الشافعية مذهب وهو، بينهما اجلمع يلزمه ال :الثاين القول

 :يلي ِبا واالعتكاف الصالة بني اجلمع وجوب على احلنابلة استدل
 .نفسه ىعل جيعله أن إال صيام املعتكف على ليس أنه على األدلة من تقدم ما -1

 . الصوم على تقاس والصالة
 هللا يطيع أن نذر من): قال صلى هللا عليه وسلم النيب أن عنها، هللا رضي عائشة حديث -2

 .ووصفه أبصله الوفاء يشمل وهذا ابلنذر، الوفاء وجوب على احلديث دل، ف5...(فليطعه
 .6كالتتابع  ابلنذر فلزمت االعتكاف يف مقصودة صفة الصالة أن -3
 .7النافلة صالة يف القيام نذر لو كما  اجلمع جيب أنه -4

 .8االعتكاف تناسب ال مباشرة أفعال الصالة نأب اجلمع وجوب عدم على الشافعية واستدل

                                                                                                                           

، وقال السخاوي يف األجوبة املرضية الصواب موقوف (:1/288، وقال احلافظ يف الدراية )قد اتبعه غريه
 .(4378وضعفه العالمة األلباين يف الضعيفة )، ن رفعه وهم والصواب إنه موقوفجزم مجاعة أب (:1/367)

 .453/  1 احملتاج ومغين ،349/  2 القناع كشاف  1

 .الزمان مجيع يصلي أن يلزمه وال ركعتان، و ركعة ويكفيه.  2/249 القناع وكشاف ،1/464 شرحه مع املنتهى 2

 . 2/394 الطالبني روضة 3

 . 1/453 احملتاج ومغين ، 2/394 الطالبني وروضة ،1/106 الوجيز 4

 ( .6700 ،6696) البخاري أخرجه 5

 . 1/464 اإلرادات منتهى شرح 6

 . 2/349 القناع كشاف  7

 . 1/131 الوهاب وفتح ،1/453 احملتاج مغين 8
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 ابتفاق للمعتكف تشرع الت األعمال أفضل من الصالة إن بل التسليم، بعدم: التعليل هذا ونوقش
 .األئمة

 الصوم بني اجلمع وجوب نم به استدلوا ما لقوة احلنابلة؛ إليه ذهب ما - أعلم وهللا - الراجحف
 .واالعتكاف

 .معني مكان يف االعتكاف نذرإذا مسألة: 
 النيب سجدوم احلرام، سجدامل - الثالثة املساجد دأح يف االعتكاف نذر إذا أنه على الفقهاء اتفق
 هاغري  يف فاالعتكا جيزئه وال الوفاء، وعليه النذر لزمه - األقصى واملسجد وسلم، عليه هللا صلى

 .ابلتعيني فتتعني غريها، على فيها العبادة لفضل املساجد، من
 .األقصى جداملس مث ، وسلم عليه هللا صلى النيب مسجد مث احلرام، املسجد وأفضلها
 أن عنه هللا رضي هريرة أيبحلديث  ابلنص، غريها على فضلها لثبوت ممتنع هبا الثالثة غري وإحلاق

 إال سواه فيما صالة ألف من أفضل هذا مسجدي يف صالة: )قال وسلم عليه هللا صلى النيب
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال أيضا عنه هللا رضي هريرة أيب حلديث، و 1(احلرام املسجد

 قال، و 2(األقصى واملسجد هذا ومسجدي احلرام، املسجد: مساجد ثالث إىل إال الرحال تشد ال)
 املسجد إال سواه فيما صالة ألف من أفضل هذا مسجدي يف صالة): والسالم الصالة عليه

 أيباحلديث عن ويذكر يف  .3(سواه فيما صالة ألف مائة من أفضل احلرام املسجد يف وصالة احلرام،

                                                 
 (.1394) ومسلم ،(1190) البخاري أخرجه 1
 (.1397) ومسلم ،(1189) البخاري أخرجه 2
 مشكل شرح يف والطحاوى ،(1406 رقم ،451 /1) ماجه وابن ،(14735 رقم ،343 /3) دأمح أخرجه 3

 ال اثبت حديث وهو: عبدالرب ابن عنه قال واحلديث( 27 /6) التمهيد يف الرب عبد وابن ،(127 /3) اآلاثر
 املتجر يف الدمياطي وقال صحيحني، إبسنادين روي(: 204 /2) الرتغيب يف املنذري وقال ألحد، فيه مطعن
 يف العراقي ابن وقال صحيح، إسناده(: 517 /9) املنري البدر يف امللقن ابن وقال صحيح، إسناده(: 51) الرابح
 العالمة وقال ثقات، رجاله صحيح إسناد هذا(: 13 /2) البوصريى وقال جيد، إسناده(: 47 /6) التثريب طرح
 ،(146 /4) اإلرواء يف األلباين العالمة ححهوص صحيح، إسناده(: 235 /16) فتاواه جمموع يف ابز ابن

 حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال ،(238) الصحيحني يف ليس مما املسند الصحيح يف الوادعي العالمة وصححه
 .صحيح إسناده(: 412 /2) ماجة ابن سنن



 - 108 - 

 احلرام املسجد يف الصالة فضل) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي الدرداء
 .1(صالة مخسمائة املقدس بيت ويف صالة، ألف مسجدي ويف صالة، ألف مائة غريه على
 من أفضل هذا مسجدي يف صالة: )قال وسلم عليه هللا صلى النيب عن عنه هللا رضي ذر أيب وعن
 على وليأتني واملنشر، احملشر أرض هو املصلى ولنعم - املقدس بيت: يعين- فيه صلوات أربع

 .2(مجيعا الدنيا من وخري أفضل املقدس بيت منه يرى حيث من قوسه ولبسطة زمان، الناس

                                                 
 عدى ابن ورواه(, 03 /6) التمهيد ىف الرب عبد ابن طريقه ومن(, األستار كشف  - 212 /1) ىف البزار أخرجه 1
 بن سعيد حدثنا, القداح سال بن سعيد طريق من(, 485 - 484 /3) الشعب ىف والبيهقى(, 1234 /3)

: قال أنه البزار عن الرب عبد ابن ونقل. مرفوعا به الدرداء أيب عن, الدرداء أم عن,  هللا عبيد بن إمساعيل عن بشري
 جممع ىف اهليثمى وذكره .بشىء يتعقبه ول( , 67 /3": ) الفتح"  ىف احلافظ البزار عن نقله وكذا, حسن إسناد هذا

 وهو,  كالم  بعضهم ويف,  ثقات ورجاله" ,  الكبري"  ىف الطرباىن رواه: )وقال,  الكتاب بلفظ( 7 /4) الزوائد
 قال,  هب تفرد وقد سيما,  حبديثه ُيتج ممن ليس بشري بن سعيد ألن, مشكل إسناده وحتسني. انتهى( حسن حديث

: قلت(: 343 /4) اإلرواء يف األلباين العالمة قال لذا ،(اإلسناد هبذا إال مرفوعا اللفظ هبذا يروى نعلمه ال: )البزار
 الذى كتابه  ىف الناجى احلافظ ذلك وجه بني وقد,  عنده ابملرضى ليس لسنده البزار حتسني أن إىل املنذرى أشار فقد

 وقد,  القداح سال بن سعيد فيه إذ,  املصنف قال كما  وهو(: " 1 /135 من: )فقال"  الرتغيب"  على وضعه
,   ضعيف وهو: قلت".  فيهم املختلف الرواة ىف الكتاب آخر ىف ترمجة وله,  بشري بن سعيد عن ورواه,  ضعفوه

 /4) األول ظاللف ىف اهليثمى وقال".  يهم,  صدوق: فيه فقال,  القداح وأما" ,  التقريب"  ىف احلافظ به جزم كما
 إسناده كان  إن: قلت". حسن حديث وهو,  كالم  بعضهم وىف,  ثقات ورجاله"  الكبري"  ىف الطرباىن رواه(: " 7

   أظنه ال ما وهذا   غريه من كان  وإن,  ضعيف أنه علمت فقد,  البزار أخرجه الذى الوجه من خزمية ابن إسناد وكذا
 .وتعاىل تبارك,  ربه عند وجزاؤه,  به فليتحفنا بذلك علم عنده كان  فمن. عليه أقف ل فإىن

 طهمان وابن ،(8230 رقم ،148 /8) األوسط ىف والطرباىن ،(248 /1) اآلاثر مشكل يف الطحاوي أخرجه 2
 اجملموع ضمن( 100) جزئه يف احلامض القاسم وأيب ،(8553 رقم ،554 /4) واحلاكم ،(62) مشيخته يف

 عساكر وابن ،(4145 رقم ،486 /3) الشعب ىف والبيهقى السلف، أضواء يثية،احلد األجزاء جماميع من الرابع
 /2) الرتغيب يف املنذري وقال الذهيب، وأقره احلاكم صححه واحلديث( 164 - 163 /1) دمشق اتريخ يف

 ايناأللب العالمة وصححه الصحيح، رجال رجاله(: 7 /4) اهليثمى وقال غرابة، متنه ويف به أبس ال سناده(: 206
 (.264ص) املصلني أخطاء كتابه  يف مشهور الشيخ صححه وكذا ،(1179) الرتغيب صحيح يف
 من واحد غري عند بل املصل ني، عوام عند الشائع(: 262ص) املصلني أخطاء كتابه  يف مشهور الشيخ قال (تنبيه)

 مائة احلرام املسجد يف صالة): جابر رفعه ما على اعتمادا  !! صالة مئة مخس املقدس بيت يف الصالة أن: خواص هم
 يف البيهقي عند احلديث وهذا( صالة مخسمائة املقدس بيت ويف صالة، ألف مسجدي يف وصالة صالة، ألف
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 .له مساواته لعدم دونه، فيما االعتكاف جيزئه ل نذره يف األفضل عني فإذا
 .ألقصىا املسجد وال سلمو  عليه هللا صلى النيب مسجد يف جيزئه ال احلرام املسجد بنذره عني فإن
 عني فإن صحيح، والعكس األقصى، املسجد جيزئه ال وسلم عليه هللا صلى النيب مسجد عني وإن

 مسجد عني وإن احلرام، املسجد ويف وسلم، عليه هللا صلى النيب مسجد يف جاز األقصى املسجد
 .1احلرام املسجد يف جاز النيب
 عند املذهب وهو املالكية ذهب يلزم؟ فهل الثالثة املساجد غري يف االعتكاف نذر إذا وأما

 إىل ُيتاج املسجد كان  إذا وأما، 2غريه يف فعله وله يلزمه، ال أنه إىل احلنابلة عند والصحيح الشافعية
 يعلى أيب القاضي عند هوعدم الذهاب بني للمالكية قول وهو احلنابلة، عند فيخري إليه الرحال شد

                                                                                                                           

 الكبري اجلامع يف السيوطي قال كما  واه ، وهو حية أيب بن إبراهيم وفيه واملفرتق، املتفق يف واخلطيب اإلميان، شعب
 املسند يف والبزار الصحيح يف خزمية وابن الكبري يف الطرباين عند أيضا   مرفوعا   اءالدرد أيب عن وحنوه ،(61/1 /2)

 احلافظ وفص ل!! قال كذا:  عقبه وقال( 137 /2) والرتهيب الرتغيب يف املنذري ذكره حسن، إسناده: وقال
 فقال يفيده، املنذري كالم  وأن حسنا ، ليس البزار حتسني أن( 1 /135 لوحة: )املتيسرة اإلمالء عجالة يف الناجي
 بن سعيد عن ورواه ضع فوه، وقد القد اح، سال بن سعيد فيه إذ املصن ف، قال كما  وهو: املنذري كالم  على معل قا  
 األقصى املسجد يف الص الة أن  : احملفوظ والص حيح. ه . ا فيهم املختلف الرواة يف الكتاب آخر يف ترمجة وله بشري،
 ه . ا عليه فضال   هلما فإن واملدينة، مكة مسجدي إال سواه يماف صالة ومئت مخسني تعدل
 مئة: غريه على احلرام سجدامل يف الصالة فضل) حديث على معلقا(: 5355) الضعيفة يف األلباين العالمة وقال
 آخره فإن منكر؛ حديث هو( صالة مئة مخس: املقدس بيت مسجد ويف صالة، ألف: مسجدي ويف صالة، ألف

 (املقدس بيت يعين فيه؛ صلوات أربع من أفضل هذا مسجدي يف صالة) بلفظ الصحيح ذر أيب يثحلد خمالف
 يف الةالص ألن صالة؛ سنيومخ صالة ِبئت املقدس بيت يف الصالة أن يفيد الصحيح احلديث فهذا: قلت..... 

 ابن أخرجه ما الرتمجة ديثح من وأنكر....  حديث ما غري يف كما  صالة أبلف - وسلم عليه هللا صلى - مسجده
 منه ريبوق!( ... صالة لفأ خبمسني األقصى املسجد يف وصالة) ..  بلفظ مرفوعا مالك بن ألنس حديث يف ماجه

 قال ماك  جدا منكر وهو( هسوا فيما صالة كألف  األقصى املسجد يف الصالة إن) مرفوعا سعد بنت ميمونة حديث
 املسجد يف الصالة فضل يف املتناقضة األحاديث هذه بني اجلمع املمكن من كان  أنه واعلم...  أيضا الذهيب

 تكون نماحي إليه يصار مناإ هذا ولكن! الطحاوي اإلمام جرى ذلك وعلى. فالزائد ابلزائد يؤخذ أبن: األقصى
 رب ال حلقا هو تعاىل وهللا ،التخريج هذا من لك تبني كما  كذلك؛  األمر وليس املقبول، قسم من كلها  األحاديث

 .ملخصا ه . ا سواه
 .451/  1 احملتاج ومغين ،353/  2 القناع كشاف  1

 .367 - 366/  3 واإلنصاف ،158/  1 اإلكليل جواهر 2
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 تيمية، ابن الدين تقي والشيخ عقيل ابن جيوزه ول القصري، السفر يف اإلابحة بعضهم واختار وغريه،
 قال لكن. وغريه الذهاب بني رحل شد إىل ُيتاج ال كان  إن املذهب من الصحيح على خيري وكذلك

  .1أظهر وهذا: الفروع يف قال أفضل، الوفاء: الواضح يف
 دونه فيما جيز ل ضلاألف عني وإن»: قوله(: 6/518لعالمة العثيمني يف الشرح املمتع )قال ا

 حلراما سجدامل عني فإذا دونه، فيما جيزه ل املساجد هذه من األفضل عني إن يعين «بعكسه وعكسه
 جداملس» مكة مسجد ويف فيها جاز املدينة عني وإن املقدس، بيت يف وال املدينة، يف جيز ل

 «بعكسه سهوعك»: قال هلذاو  احلرام؛ املسجد ويف املدينة، ويف فيه جاز األقصى عني وإن ،«راماحل
 .األعلى يف جاز األدىن نذر من: أي

 فتح إن نذرت إين: وقال مكة وسل م عليه هللا صل ى النيب فتح يوم جاء رجال   أن): هذا على والدليل
 صل ِ »: وسل م عليه هللا صل ى فقال  ، هلل كرا  ش يعين   املقدس بيت يف أصلي أن مكة، عليك هللا

 نذر إذا أنه على ذلك فدل 2(إذا   شأنك: فقال الثالثة فسأله هاهنا، صل ِ : فقال فسأله هاهنا،
 الوصف على نقص ألنه األدىن؛ جيوز ال فإنه األعلى نذر إذا وأما أفضل، ألنه األعلى جاز األدىن
 .نذره الذي

 جهة من فالوق نقل جيوز نهأ على احلديث هبذا العلم أهل وبعض   هللا هرمح   اإلسالم شيخ واستدل
 إذاف به، الوفاء بجي النذر ألن وذلك واضح، استدالل االستدالل وهذا منها، أفضل جهة إىل

 أصله لذيا فالوقف لواجب،ا النذر يف أعلى هو ما إىل ابالنتقال وسل م عليه هللا صل ى النيب رخص
 .أوىل ابب من مستحب

                                                 
 .الفكر دار ط 547/  1 والدسوقي ،368/  3 اإلنصاف 1

 اجلارود وابن ،(3305) داود وأبو ،(2339) والدارمي ،(1009) محيد بن وعبد ،(363 /3) أمحد أخرجه 2
 البيهقي ،(305 - 304 /4) واحلاكم ،(125 /3) والطحاوي ،(2224 ،2116) يعلى وأبو ،(945)
 يف النووي وقال الذهيب، وأقره احلاكم صححه واحلديث عنه، هللا رضي جابر حديث من( 83 - 82 /10)

 يف أللباينا العالمة وصححه ،(112) اإلقرتاح يف العيد دقيق ابن وصححه صحيح، إسناده(: 473 /8) اجملموع
 مسلم، شرط على صحيح(: 266) الصحيحني يف ليس مما املسند الصحيح يف الوادعي وقال داود، أيب صحيح

 الشيخ وصححه الصحيح، رجال رجاله قوي، إسناده(: 186 /23) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال
 (.340 /6) طبعته يف مشهور
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 قلين أن وزجي ال فإنه ال ،مث ولده على يوقف كالذي  اخلاصة األوقاف أما العامة، األوقاف يف وهذا
  .له وقف ملن خاص اخلاص الوقف ألن وذلك النسل، انقطع إذا إال

 يف مسجد معني. االعتكاف نذرحكم مسألة: 
  :التايل النحو على وذلك املعينني الزمان أو املكان ابختالف االعتكاف نذر حكم خيتلف

 :احلرام املسجد يف االعتكاف نذر - 1
 بني اخلالف وإمنا. يهف يعتكف أن جيزئه أنه يف خالف فال احلرام املسجد يف االعتكاف نذر من

 تعينه عدم أو ملساجد،ا من غريه جيزئ ال حبيث املنذور لالعتكاف املسجد هذا تعني يف الفقهاء
 : اجتاهني على لذلك،
 به قال سواه، فيما يعتكف أن له جيز ل احلرام املسجد يف االعتكاف نذر من أن يرى :األول االجتاه

 وإليه مجهورهم، به قطع والذي الشافعية، مذهب عليه ما وهو املالكية، ذهب وإليه احلنفية من زفر
 .واملعقول النبوية ابلسنة واستدلوا ،1احلنابلة ذهب

 هللا رسول ي): قال عنه هللا رضي عمر أن عنهما هللا رضي عمر ابن عن ورد فبما النبوية السنة أما
: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له فقال احلرام، املسجد يف ليلة أعتكف أن اجلاهلية يف نذرت إين

 من نذر ِبا ابلوفاء عنه هللا رضي عمر أمر وسلم عليه هللا صلى هللا فرسول ،2(بنذرك أوف
 ملن بني كما  له، لبينه املساجد من غريه يف االعتكاف جيزئ كان  لوو  احلرام، املسجد يف االعتكاف

 عبد بن جابر حلديث مكة؛ مسجد يف نذره ما يصلي أن جيزئه أنه األقصى املسجد يف الصالة نذر
 يف أصلي أن مكة عليك هللا فتح إن هلل نذرت إين هللا، رسول ي: فقال الفتح، يوم قام رجال أن) هللا

 شأنك: فقال عليه، أعاد مث ههنا، صل: فقال عليه، أعاد مث ههنا، صل: قال ني،ركعت املقدس بيت
 .املساجد من غريه يف يعتكف أن الناذر جيزئ ال أنه على هذا فدل ،3(إذن
 ِبا فرضه يسقط أن جيوز فال املساجد، سائر من أفضل احلرام املسجد إن: فقالوا املعقول وأما
 .4دونه
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 يكن ل غريه يف أدى فإذا خمصوص، مكان يف االعتكاف نفسه على بأوج قد الناذر إن: وقالوا
 .1الواجب عهدة عن خيرج فال عليه، ما مؤدي

  غريه، يف أداؤه جيوز ال ِبكان مقيدا تعاىل هللا إبجياب معترب نفسه على العبد أوجبه ما إن: وأضافوا
 أوجبه ما فكذلك واملروة، صفاال بني والسعي ابلبيت، والطواف بعرفة، والوقوف احلرم، يف كالنحر

 .2به قيد ِبا يتقيد أن فينبغي ابلنذر، العبد
 يعتكف أن وجيزئه ابلنذر، يتعني ال فإنه احلرام املسجد يف االعتكاف نذر من أن يرى :الثاين االجتاه

 .3الشافعية مذهب يف قول وهو احلنفية، ذهب هذا إىل غريه، يف
 حتت يدخل فال وجل، عز هللا إىل التقرب هو النذر من داملقصو  أن: ووجهه ابملعقول واستدلوا

 فلم القربة، فيه تؤدى حمل ألنه قربة؛ فيه يعتكف الذي املكان عني يف وليس قربة، كان  ما إال النذر
 ِبنزلة عنه والسكوت ذكره فكان به، يتقيد فال نذره، حتت املكان يدخل فال قربة، بنفسه يكن

 .4واحدة
 َّتصيص اعتبار الشرع من يثبت ول موجب، قربة هو ما التزامه أن الشرع من املعروف إن: وقالوا
 لزوم إىل ابلتزامه القربة أصل لزوم يتعدى فال تعاىل، هلل ذلك عرف إمنا بل ِبكان، العبادة العبد

 .5قربة هو ِبا الزما وبقي ملغى فكان ِبكان، التخصيص
 :سلمو  عليه هللا صلى النيب مسجد يف االعتكاف نذر - 2
 لفقهاءا أن إال فيه، تكفيع أن جيزئه فإنه وسلم عليه هللا صلى النيب مسجد يف االعتكاف نذر من

 :اتاجتاه ثالثة لىع وذلك تعينه، عدم أو املنذور، لالعتكاف املسجد هذا تعني يف اختلفوا
 ابلنذر، نييتع فإنه وسلم عليه هللا صلى النيب مسجد يف االعتكاف نذر من أن يرى :األول االجتاه
 دوهنما ألنه األقصى؛ املسجد يف االعتكاف جيزيه وال احلرام، املسجد يف يعتكف أن الناذر وجيزئ
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 األصح وهو املالكية، ذهب وإليه املسيب، بن سعيد هبذا قال. املساجد من غريه وكذا الفضل، يف
 .1احلنابلة ذهب وإليه الشافعية، مذهب من

 يف صالة): قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أيب عن ورد ِبا واستدلوا
 من أخرى رواية ويف 2(احلرام املسجد إال املساجد من غريه يف صالة ألف من خري هذا مسجدي

 صالة ألف مائة من أفضل احلرام املسجد يف وصالة): بزيدة عنه هللا رضي هللا عبد بن جابر حديث
 .3(سواه فيما

 كاملسجد  ابلنذر فتعني ،إليه الرحال بشد الشرع ورد وسلم عليه هللا صلى النيب سجدم إن: وقالوا
 .4احلرام
 للناذر وجيوز لالعتكاف، يتعني ال فإنه النبوي املسجد يف االعتكاف نذر من أن يرى :الثاين االجتاه

 يف قول ووه احلنفية، االجتاه هذا إىل ذهب الفضل، يف دونه كان  ولو غريه، مسجد يف يعتكف أن
  .5الشافعي املذهب
 فلم ابلشرع، قصده جيب ال وسلم عليه هللا صلى النيب مسجد أبن االجتاه هذا أصحاب واستدل

 فيه يدخل فال تعاىل، هللا إىل التقرب هو النذر من املقصود إن: وقالوا 6املساجد كسائر  ابلنذر يتعني
 يدخل فال وهلذا القربة، فيه تؤدى موضع ألنه قربة؛ ليس االعتكاف وموضع قربة، كان  ما إال

 .7النذر يف ذكره يف فائدة فال الناذر، به يتقيد وال النذر، حتت املعني املكان
 ألحد ذلك وليس تعاىل، هلل هو إمنا معني ِبكان العبادة وَّتصيص للقربة موجب النذر إن: وأضافوا

 .8قربةابل النذر ويلزم ملغي، ابلنذر ِبكان العبادة فتخصيص عباده، من
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 املسجد هذا فإن وسلم، عليه هللا صلى النيب مسجد العتكافه عني من أن يرى :الثالث االجتاه
 ابن وحكاه زفر هبذا قال منه، أفضل كان  ولو غريه، يف يعتكف أن الناذر جيزئ وال بتعيينه، يتعني
 .1العلماء بعض عن قدامة

 تعاىل هللا نقله وقد البقاع، خري يف دفن لموس عليه هللا صلى النيب أبن االجتاه هذا أصحاب واستدل
 آخر، مسجد يف يعتكف أن الناذر جيزئ ال فإنه مث ومن أفضل، أهنا على فدل املدينة، إىل مكة من
 .2احلرام املسجد هو كان  ولو

 يف اعتكف فإذا خمصوص، موضع يف االعتكاف نفسه على أوجب قد الناذر إن: كذلك  وقالوا
 .3الواجب عهدة عن خيرج فال ابلنذر، عليه وجب ما مؤدي يكن ل غريه،

  غريه، يف أداؤه جيوز ال ِبكان مقيدا تعاىل هللا إبجياب معترب نفسه على الناذر أوجبه ما أبن: وأضافوا
 أوجبه ما فكذلك للعبادات، الشارع عينها مواضع من ذلك وغري بعرفة، والوقوف احلرم يف كالنحر

 .4به يتقيد أن عليه بجي إذ ابلنذر؛ نفسه على العبد
 :األقصى املسجد يف االعتكاف نذر - 3
 ابلنذر هتعين يف خالف ةمث ولكن فيه، االعتكاف جيزئه فإنه األقصى املسجد يف االعتكاف نذر من
 :اجتاهات ثالثة على وذلك تعينه، عدم أو االعتكاف، هلذا

 يعتكف أن له وجاز ابلنذر، تعني املنذور العتكافه األقصى املسجد عني من أن يرى :األول االجتاه
 املسجد يف االعتكاف عن ذلك وجيزئه وسلم، عليه هللا صلى النيب مسجد أو احلرام املسجد يف

 وإليه الشافعية، مذهب من األصح وهو املالكية، ذهب وإليه املسيب بن سعيد به قال األقصى،
 .5احلنابلة ذهب

 قام رجال أن عنه هللا رضي جابر عن املطهرة النبوية السنة يف جاء ِبا االجتاه هذا أصحاب واستدل
 املقدس بيت يف أصلي أن مكة عليك هللا فتح إن هلل نذرت إين هللا رسول ي): فقال الفتح يوم

                                                 
 . 215/  3 واملغين ، 2889/  6 الصنائع وبدائع ، 104/  2 القدير فتح 1

 . 215/  3 املغين 2

 . 2889/  6 الصنائع بدائع 3

 . السابق املصدر 4
/  3 واملغين ، 482/  6 واجملموع ، 460/  2 واإلكليل والتاج ، 547/  1 الدسوقي وحاشية الكبري الشرح 5

215 . 



 - 115 - 

 أعاد مث هاهنا، صل: فقال عليه أعاد مث هاهنا، صل: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ركعتني،
 ههنا صليت لو ابحلق حممدا بعث والذي: فقال زاد أخرى ةرواي ويف ،1(إذن شأنك: فقال عليه

 يف الصالة نذر ملن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بني فقد املقدس، بيت يف صالة عنك ألجزأ
 املسجد من أفضل ألنه إال ذلك وما احلرام، املسجد يف هذا بنذره الوفاء جيزئه أنه األقصى املسجد

  احلرام املسجد يف يعتكف أن جيزئه األقصى املسجد يف عتكافاال نذر من فإن مث ومن األقصى،
 .كذلك

 شفاين إن: فقالت شكوى، اشتكت امرأة أن) عنهما هللا رضي عباس ابن عن ورد ِبا أيضا واستدلوا
 النيب زوج ميمونة فجاءت اخلروج، تريد جتهزت مث فربأت املقدس، بيت يف فألصلني ألخرجن هللا

 يف وصلي صنعت، ما فكلي اجلسي: فقالت ذلك، فأخربهتا عليها، لمتس وسلم عليه هللا صلى
 فيه صالة: يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعت فإين وسلم، عليه هللا صلى الرسول مسجد
 .2(الكعبة مسجد إال املساجد من سواه فيما صالة ألف من أفضل

 صلى النيب مسجد يف صالته زأتهأج األقصى املسجد يف صالة نذر من أن احلديث هذا أفاد فقد
 األقصى املسجد يف االعتكاف نذر من فكذلك منه، أفضل ألنه وذلك نذره؛ عن وسلم عليه هللا

 املسجد أن وهو ابلقياس واستدلوا أفضل، ألنه وسلم؛ عليه هللا صلى مسجده يف االعتكاف جيزئه
 .3احلرام كاملسجد  ابلنذر فيتعني ،إليها الرحال بشد الشرع ورد الت الثالثة املساجد أحد األقصى
 أن وجيزئه ابلنذر، يتعني ال فإنه األقصى املسجد يف االعتكاف نذر من أن يرى :الثاين االجتاه

 مذهب يف قول وهو احلنفية هذا إىل ذهب الفضل، يف دونه كان  ولو املساجد من غريه يف يعتكف
 .4الشافعية
 5املساجد كسائر  ابلنذر يتعني فلم ابلشرع، دهقص جيب ال األقصى املسجد أبن هؤالء واستدل

 إال معني ِبكان العبادة َّتصيص اعتبار الشرع يف يرد ول الشرع، أوجبه أمر قربة هو ما التزام وأبن
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 لزوم إىل الناذر ابلتزام القربة أصل لزوم يتعدى فال عباده، من ألحد ذلك وليس تعاىل، هلل
 .1قربة هو ِبا الزما وبقي معني، ِبوضع ذرالن َّتصيص فألغي معني، ِبكان التخصيص

 وليس قربة كان  ما إال النذر يف يدخل فال تعاىل، هللا إىل التقرب هي النذر من الغاية أبن واستدلوا
 مكاهنا يدخل فال قربة، نفسه يف ليس موضعها ألن قربة؛ معني ِبوضع العبادة إيقاع َّتصيص يف

 .2به يتقيد فال النذر، حتت
 يف يعتكف أن جيزئه وال ابلنذر، تعني العتكافه األقصى املسجد عني من أن يرى :الثالث االجتاه
 .3زفر به قال منه أفضل كان  وإن غريه،

 أداءه هللا أوجب ما كان  فإذا تعاىل، هللا إبجياب معترب ابلنذر نفسه على العبد أوجبه ما أبن واستدل
 العبد أوجبه فما ابلبيت، والطواف واملروة لصفاا بني كالسعي  غريه، يف أداؤه جيوز فال ِبكان مقيدا
 .4بذلك يتقيد أن ينبغي فإنه ِبوضع مقيدا ابلنذر نفسه على
 يكن ل غريه يف اعتكف فإن بعينه، موضع يف االعتكاف نفسه على أوجب قد الناذر إن: وقال
 .5الواجب عهدة عن خيرج فال عليه، ما مؤدي

 :الثالثة اجداملس غري مسجد يف االعتكاف نذر - 4
 صلى النيب ومسجد راماحل املسجد غري بعينه مسجد يف االعتكاف نذر من حكم يف الفقهاء اختلف

 :جتاهنيا على وذلك عني،يت ال أو ابلنذر يتعني كان  إذا وعما األقصى، واملسجد وسلم عليه هللا
 ابلنذر يتعني ال فإنه ه،العتكاف السابقة الثالثة املساجد غري مسجدا عني من أن يرى :األول االجتاه
 األصح يف والشافعية واملالكية احلنفية ذهب هذا إىل املساجد، من غريه يف يعتكف أن وجيزئه

 .6ُيتج ل أو الرحال شد إىل احتاج سواء خيري أنه هلم رأي يف واحلنابلة
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 تشد ال :قال وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أيب عن ورد ِبا واستدلوا
 يف نياملع فاملسجد األقصى ومسجد احلرام، ومسجد هذا، مسجدي: مساجد ثالثة إىل إال الرحال
 فيه، نذره ضاءلق إليه؛ لرحالا شد إىل واحتاج إليه املضي الناذر للزم ابلتعيني يتعني كان  لو النذر
 عنيت عدم ذاه على يلزمف رة،املذكو  الثالثة املساجد إىل إال والسفر الرحال شد عن الشارع هنى وقد

 .إليها الرحال شد عن للنهي ابلنذر، غريها
 أنه كما  1غريه بتعيني املوضع هذا يتعني فال معينا، مكاان لعبادته يعني ل تعاىل هللا إن: كذلك  وقالوا

 .2ابلتعيني بعضها يتعني فال السابقة، الثالثة املساجد ابستثناء بعض على املساجد لبعض مزية ال
 قربة، كان  ما إال النذر حتت يدخل فال تعاىل، هللا إىل التقرب هو النذر من املقصود إن: اوأضافو 

 .3النذر به يتقيد وال النذر، يف يدخل فال نفسه، يف قربة ليس القربة فيه تؤدى الذي املوضع وعني
 عتبارا الشرع من يثبت ول موجب، قربة هو ما التزامه أن الشرع من املعروف إن: أيضا وقالوا

 لزوم إىل ابلتزامه القربة أصل لزوم يتعدى فال تعاىل، هلل ذلك عرف إمنا ِبكان، العبادة العبد َّتصيص
 .4قربة هو ِبا الزما النذر وبقي ملغى، فكان معني، ِبكان التخصيص

 وال ابلنذر، يتعني فإنه الثالثة املساجد غري مسجد يف االعتكاف نذر من أن يرى :الثاين االجتاه
 سواء احلنابلة عند ورأي الشافعية مذهب يف ووجه زفر قول وهذا غريه، يف يعتكف أن الناذر ئجيز 

 سائر يف االنكفاف حقيقته االعتكاف أبن هؤالء واستدل 5ُيتج ل أو الرحال شد إىل احتاج
 إىل االعتكاف فنسبة خمصوص، زمان يف أشياء عن انكفاف الصوم أن كما  والتقلب، األماكن
 املسجد فليتعني الصحيح، على تعني لصومه يوما الناذر عني ولو الزمان، إىل الصوم سبةكن  املكان

 .6أيضا ابلتعيني
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 مقيدا أداءه هللا أوجب ما كان  فإذا تعاىل، هللا إبجياب معترب نفسه على العبد أوجبه ما إن: وقالوا
 واملروة، الصفا بني سعيوال ابلبيت، والطواف احلرم، يف كالنحر  غريه، يف أداؤه جيوز فال ِبكان

 .1بذلك مقيدا ابلنذر نفسه على العبد أوجبه ما فكذلك
 يكن ل غريه يف أدى فإن خمصوص، مكان يف اعتكافا نفسه على أوجب قد الناذر إن: وأضافوا

 .2الواجب عهدة عن خيرج فال عليه، ما مؤدي
 «من» جواب هنا اجلملة «فيه هيلزم ل»: قوله(: 6/518قال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )

 الذي داملسج يف: أي ه،يلزم ل الثالثة املساجد غري مسجد يف الصالة أو االعتكاف نذر من: أي
 .عينه

 وأ فيه، فاالعتكا نذر ذيال للمسجد تعيينه كان  ولو حىت اإلطالق كالمه  ظاهر «يلزمه ل»: وقوله
 ذاوهل زية،م املسجد قدمو  اجلماعة لكثرة ألن املسجد؛ وقدم اجلماعة ككثرة  شرعية، ملزية الصالة

 .هفي الطاعة لتقدم اجلديد؛ املسجد من أفضل العتيق املسجد: العلماء قال
 هدون ما ىلإ عنه يتنازل ال فإنه شرعية، ملزية املسجد عني إذا: فنقول شيء؛ هذا من النفس يف ولكن

 سجدم يف زهجي ل مجعة خلله،يت اعتكافه نوكا اجلامع، املسجد عني لو: قالوا وهلذا املزية، هذه يف
 رجخي أن ىلإ املعتكف ُيتاج وال اجلمعة، فيه تقام أنه وهو مزية، له اجلامع املسجد ألن جامع؛ غري
 .اجلمع كثرة  إىل يؤدي املسجد هذا يف التجميع وألن آخر؛ مسجد إىل

 نأل يتعني؛ فإنه شرعية، ملزية الإ يتعني ال عينه إذا الثالثة املساجد غري أن املسألة هذه يف فالصحيح
 .دونه ما إىل العدول جيوز وال به، الوفاء جيب النذر

 
 يف زمان معني( االعتكاف نذر)ابب إذا 

 يتعني مانالز  هذا كان  ذاإ وفيما املنذور، العتكافه معينا زماان عني من حكم يف الفقهاء اختلف
 :اجتاهني على ال أم ابلتعيني
 وال غريه، يف يعتكف فال فيه، يعتكف أن الناذر ويلزم بتعيينه، يتعني الزمان أن يرى :األول االجتاه

 من وزفر احلسن بن حممد هبذا قال عنه، التأخر أو ابالعتكاف الزمان هذا على التقدم له جيوز
 .1واحلنابلة عندهم، املشهور الصحيح يف والشافعية واملالكية، احلنفية،

                                                 
 . 2889/  6 الصنائع بدائع 1

 . 2889/  6 الصنائع بدائع 2
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 يف االعتكاف نفسه على الناذر أوجب وقد نفال، الوقت يف شرع ما إجياب هو النذر أبن واستدلوا
 ووجب للنذر، تعني لالعتكاف املعني الوقت جاء فإذا جميئه، قبل عليه جيب فال خمصوص، وقت

 .2فيه االعتكاف
 سبحانه هللا عني فإذا تعاىل هللا إبجياب معترب ابلنذر نفسه على العبد أوجبه ما أبن: كذلك  وقالوا
 من ابلنذر نفسه على العبد أوجبه ما فكذلك للعبادة، الوقت هذا تعني فيه لعبادته معينا زمنا هلعباد

  .3ألدائه كذلك  يتعني فإنه معني، زمان يف اعتكاف
 الزمان هذا غري يف اعتكف فإن معني، زمان يف االعتكاف نفسه على أوجب قد الناذر إن: وأضافوا

 .4الواجب عهدة عن خيرج فال ابلنذر فسهن على أوجبه ما مؤدي يكون ال فإنه
 يعتكف أن الناذر وجيزئ ابلنذر، يتعني ال فإنه املنذور العتكافه زماان عني من أن يرى :الثاين االجتاه

 .5الشافعية مذهب يف وجه وهو يوسف أبو هبذا قال بعده، أو املعني الزمان هذا قبل غريه زمان يف
 النذر، إليه يفأض الذي الوقت قبل اثبت االعتكاف وجوب أبن االجتاه هذا أصحاب واستدل

 لوقتا قبل الوجوب قحتق على والدليل فيجوز، الوجوب بعد أداء املعني الوقت يف أداؤه فكان
 :وجهان املعني

 أيها ي): انهسبح احلق قولل احلرج؛ وانتفاء اإلمكان بشرط الدوام على واجبة العبادات أن :أحدمها
 إال للنعمة، شكرا وجبت العبادة وألن ؛ 77/  احلج (ربكم واعبدوا واسجدوا اركعوا آمنوا الذين

 فيعود الرخصة، وترك ةالعزمي اختار فقد نذر فإذا األوقات، بعض يف تركها للعبد رخص الشرع أن
 .العزمية حكم

 أخري،الت يف به يرتفه ترفيه األجل وإمنا النذر، وهو للحال الوجوب سبب وجد قد أنه :الثاين والوجه
 كل  يف واألصل لإلجياب، النذر صيغة ألن وهذا فيجوز؛ األجل إسقاط يف أحسن فقد عجل فإذا
 ما غري إىل تغيريه وال إبطاله جيوز وال اللغة، وضع يف يقتضيه فيما فيه اعتباره زمان يف موجود لفظ
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 وال تغيريها إىل وال النذر صيغة إبطال إىل ضرورة وال داعية، ضرورة أو قاطع بدليل إال له، وضع
 يذكر وقد الصالة، ابب يف كما  فيه، للوجوب يذكر فقد حمتمل، وهو الوقت، ذكر سوى دليل

 للمسافر اإلقامة وقت يف كما  والتوسعة للرتفيه يذكر وقد واألضحية، احلج يف كما  األداء لصحة
 املوجودة اإلجياب صيغة إبطال جيوز فال حمتمال، نفسه يف الوقت ذكر فكان الزكاة، ابب يف واحلول
 إبطال إىل يؤدي ال كي  والتوسعة، للرتفيه الوقت وذكر موجبة، الصيغة فبقيت االحتمال، مع للحال
  .1حمتمل أمر إىل بيقني الثابت
 . مطلقا   ااعتكافمن نذر  مسألة:

 أن لزمه بزمن يقيده ول يعتكف أن نذر من(: 275قال الدكتور املشيقح يف فقه اإلعتكاف )ص
 .2العلم أهل مجهور قول وهذا ،لالعتكاف زمن أقل يعتكف

، 3(فليطعه هللا يطيع أن نذر من): قال صلى هللا عليه وسلم النيب أن عنها هللا رضي عائشة روته ملا
 وألن، الشارع تقييد إىل رجع بزمن يقيده ل وإذا املطلق، ابلنذر الوفاء وجوب على احلديث هذا دل
 . نذره مقتضى هذا

 .4الواجب االعتكاف أقل هذا ألن، يوما   يعتكف أن يلزمه: يةاحلنف وعند
 .يوم من لأق يكون ال والصوم الواجب، لالعتكاف الصوم اشرتاط على هذا يبنون وهم

 . االعتكاف لصحة الصوم اشرتاط تسليم عدم االعتكاف صحة شروط يف وتقدم
 .به للواع ملا شرعا ؛ فا  اعتكا يسمى ما أقل يلزمه وأنه العلم أهل مجهور قول فالراجح هذا وعلى
 .املعني الزمان يف املنذور االعتكاف يف واخلروج الدخول وقت :مسألة

 ذرن أو معني، يوم وأ معينة، ليلة اعتكاف نذر قد يكون أن فإما بعينه زمان اعتكاف نذر من
 لك  حكم يف فصيلت وللفقهاء. رمضان من األواخر العشر اعتكاف نذر أو بعينه، شهر اعتكاف

 .منها
 :معينة ليلة اعتكاف نذر يف واخلروج الدخول وقت -1

                                                 
 . 2891 - 2890/  6 الصنائع بدائع 1

 االعتكاف زمن أقل وتقدم.  4/493 واملغين ،2/400 الطالبني وروضة ،1/95 العريب البن القرآن أحكام 2
 . حلظة:  واحلنابلة الشافعية وعند وليلة، يوم املالكيةعند 

 تقدم َّترجيه.  3

 . 1/258 األهنر جممع 4
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 ذلك عدم أو به لوفاءا ولزوم النذر هذا حكم يف معينة ليلة اعتكاف نذر فيمن الفقهاء اختلف
 :اجتاهات ثالثة على

 فيدخل اعتكافها، ولزمه نذره صح معينة ليلة اعتكاف نذر من أن أصحابه يرى :األول االجتاه
 املذهب وهو الشافعية ذهب هذا إىل الفجر، طلوع بعد منه وخيرج الشمس، غروب قبل معتكفه

 .1احلنابلة عند
 أن اجلاهلية يف نذرت إين هللا رسول ي): قال عمر أن عنهما هللا رضي عمر ابن عن ورد ِبا واستدلوا
 .2(بنذرك أوف: وسلم عليه هللا صلى النيب له فقال احلرام، املسجد يف ليلة أعتكف

 اعتكاف إليه التقرب بنية تعاىل هلل مسجد يف إقامة وكل اإلقامة، هو العرب لغة يف االعتكاف أبنو
 القرآن خيص ل إذ كثر،  أو األزمان من قل ما على يقع فاالعتكاف هذا، يف شك ال فإذا وعكوف،

 .3وقت من وقتا وال عدد من عددا والسنة
 يلزمه وال نذره يصح ال فإنه معينة مفردة ليلة اعتكاف نذر من أن أصحابه يرى :الثاين االجتاه
 .4احلنفية ذهب هذا إىل شيء،

 أما يوم، من أقل يف يصح ال فيه املشرتط والصوم االعتكاف، صحة يف شرط الصوم أبن واستدلوا
 يصادف فلم تبعا، االعتكاف يف دخوله يوجب ما الناذر من يوجد فلم للصيام، حمال فليس الليل
 .5حمله النذر

 املالكية ذهب وإليه وليلة، يوم اعتكاف لزمه مفردة ليلة اعتكاف نذر من أن يرى :الثالث الجتاها
 .6االعتكاف لصحة الصوم تشرتط أمحد عن رواية وهو

 ليلة اعتكاف جيز ل وإذا ليلة، اعتكاف جيوز وال الصوم، االعتكاف شرط من أبن هؤالء واستدل
 .7ابلليل يكون إمنا النهار صوم انعقاد إذ وليلة؛ يوم من أقل فال
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 على املسألة ذهه يف العلم أهل اختلف(: 290قال الدكتور املشيقح يف فقه اإلعتكاف )صو 
 : قولني
 .2واحلنابلة ،1الشافعية مذهب وهو، الثاين الفجر طلوع إىل الشمس غروب من :األول القول
 .النذر ليلة يوم مشس غروب إىل الشمس غروب من أنه :الثاين القول
 .4واملالكية ،3احلنفية مذهب وهو

 :يلي ِبا واحلنابلة الشافعية استدل
َ  َحىتَّ  َواْشَربُوا وَُكُلوا: ) تعاىل قوله - 1  مثَّ  َفْجرِ الْ  ِمنَ  اأْلَْسَودِ  ْيطِ اخلَْ  ِمنَ  ضُ أْلَبْ يَ ا خْلَْيطُ ا َلُكمُ  يَ تَ بَ نيَّ

 وقد الفجر، طلوع ىلإ الشمس بغرو  بني ما عيق الليل أن على اآلية دلت( . اللَّْيلِ  ِإىَل  الصِ َيامَ  َأَتُّوا
 . فقط ذلك فلزمه ليلة يعتكف أن نذر
 .5الفجر طلوع إىل الشمس غروب من الليل لسواد اسم الليل أن اللغة حيث من - 2

 الليلو  لواجب،ا لالعتكاف صومال اشرتاط على ذلك فيبنون احلنفية أما :واملالكية احلنفية دليل وأما
 حةص شروط يف تقدم اكم  تسليم بعدم ونوقش، النذر ليلة يوم يعتكف أن فلزم للصوم ال  حم ليس

 .االعتكاف
 نزم يف قدمت كما  تسليمه مبعد ونوقش، وليلة يوم االعتكاف أقل أن على ذلك فيبنون املالكية وأما

 . االعتكاف
 وعطل إىل سالشم غروب نيب ما االعتكاف يلزمه أنه:  واحلنابلة الشافعية إليه ذهب ما:  الراجحف

 . واللغة الشرع لداللة الفجر

 .بعينه يوم اعتكاف نذر يف واخلروج الدخول وقت - 2
 ذلكو  بعينه يوم تكافاع نذر يف منه وخروجه معتكفه إىل املعتكف دخول وقت يف الفقهاء اختلف

 :اجتاهني على
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 يوم فجر طلوع قبل معتكفه إىل يدخل فإنه معني يوم اعتكاف نذر من أن يرى :األول االجتاه
 وهو ملالك، قوال وحكي احلنفية، ذهب وإليه اليوم، ذلك مشس غروب بعد منه وخيرج االعتكاف،

 بن الليث قول وهو احلنابلة، مذهب وهو الشافعية ذهب وإليه املالكي، الوهاب عبد القاضي قول
 .1سعد

 على فيجب الشمس، غروب إىل جرالف طلوع من وهو النهار، لبياض اسم اليوم أبن هؤالء واستدل
 .2اليوم مجيع يف اعتكافه يقع حىت الفجر طلوع قبل املسجد يدخل أن معني يوم اعتكاف نذر من

 وغروب الفجر طلوع بني ملا اسم اليوم: اخلليل قال فقد اليوم، من ليست الليلة إن: وقالوا
 .3األيم بني ِبا ناهخصص وهلذا ضمنا، املتتابع االعتكاف يف الليل دخل وإمنا الشمس،

 فأي الصيام، لتبييت وقت كله  الليل فإن اعتكافه مع الصيام يلزمه كان  ملا املعتكف إن: وقالوا
 .4أجزأه الليل من الصيام املعتكف فيه نوى وقت

 يدخل املعتكف أن إىل الرافعي حكاه الشافعية عند ضعيف قول وهو املالكية، ذهب :الثاين االجتاه
 منه وخيرج االعتكاف، ليوم السابق اليوم مشس غروب قبل بعينه يوم اعتكاف نذر يف معتكفه إىل

 إذا إال االعتكاف يوم فجر طلوع قبل معتكفه إىل الدخول جيزئه وال االعتكاف يوم مشس بغروب
 .5ليلة بال يوم اعتكاف نوى

 يدخل أن لزمه معني يوم اعتكاف نذر فمن معا، والنهار الليل على يقع اليوم اسم أبن واستدلوا
 اليوم اعتكاف من نذره ِبا آتيا يكون حىت اعتكافه، ليوم السابق اليوم مشس غروب قبل معتكفه

 .6عينه الذي
 :الأقو  على ذلك يف اختلف(: 276قال الدكتور املشيقح يف فقه اإلعتكاف )صو 

                                                 
 اجلليل ومواهب ، 259/  1 املمهدات واملقدمات ، 1059/  3 الصنائع وبدائع ، 328/  2 الرائق البحر 1
 370/  1 والكايف ، 213/  3 واملغين ، 401/  2 الطالبني وروضة ، 315/  1 اجملتهد وبداية ، 459/  2
 . 354/  2 القناع وكشاف ،

 . 368/  1 والكايف ، 187/  3 واملغين ، 314/  1 اجملتهد وبداية ، 458/  2 اجلليل مواهب 2
 . 213/  3 املغين 3

 . 259/  1 املمهدات املقدمات 4

 العدوي وحاشية الرابين الطالب وكفاية ، 459 ، 845/  2 اجلليل ومواهب ، 259/  1 املمهدات املقدمات 5
 . 496/  6 واجملموع ، 401/  2 الطالبني وروضة ، 315/  1 اجملتهد وبداية ، 329/  2

 . 315/  1 اجملتهد بداية 6
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 .1اجلمهور قال وبه، الشمس غروب إىل الفجر طلوع من أنه :األول القول
 .النذر يوم الشمس غروب إىل النذر ليلة مشس غروب من أنه :ينالثا القول
 .2املالكية عند املعتمد وهو
 : اآلتية ابألدلة الرأي هلذا استدل :األول قولال أدلة
َ  َحىتَّ  َواْشَربُوا وَُكُلوا: ) تعاىل قوله - 1  مثَّ  َفْجرِ لْ ا ِمنَ  اأْلَْسَودِ  ْيطِ اخلَْ  ِمنَ  ضُ أْلَبْ يَ ا خْلَْيطُ ا َلُكمُ  يَ تَ بَ نيَّ

 . 187:  البقرة( اللَّْيلِ  ِإىَل  الصِ َيامَ  َأَتُّوا
 وقد الصوم، وقت وه إذ الشمس، وغروب الفجر طلوع بني ما يقع اليوم أن على اآلية هذه دلت
 . ذلك فلزمه يوما ، يعتكف أن نذر
 .3الشمس غروب إىل الفجر طلوع من النهار لبياض اسم اليوم أن اللغة حيث من - 2

 .4ذلك فلزمه ، وليلة يوم االعتكاف أقل أبن: الرأي هلذا استدل :الثاين الرأي دليل
 .لى الراجحع ليلة أو ، يوم االعتكاف أقل أن تقدم فقد ، ابملنع الدليل هذا ونوقش

 لفجرا طلوع قبل من كفيعت أن فيلزمه األول، القول أهل إليه ذهب ما - أعلم وهللا - الراجحف
 . ذلك على واللغة الشرع لداللة اليوم لكذ مشس غروب إىل
 .يومني اعتكاف نذر يف واخلروج الدخول وقت -3

 :أقوال على ذلك يف العلماء اختلف
 إىل األول اليوم فجر طلوع من فيعتكف بينهما املتخللة الليلة وال التتابع يلزمه ال أنه :األول القول
 أو التتابع شرط إن إال مشسه، غروب إىل ثاينال اليوم فجر طلوع من اثنية يعود مث ، مشسه غروب

                                                 
 العزيز فتح ،2/106 األم ،1/214 اهلندية والفتاوى ،3/422 اهلداية على البناية ،2/503 الرائق البحر 1

 ،3/169 والفروع ،4/492 واملغين ، 1/127 الوهاب وفتح ،3/227 احملتاج وهناية ،6/508 عاجملمو  مع
 . 1/365 املنتهى وغاية

 .1/550 وحاشيته الكبري والشرح ،2/333 للقرطيب القرآن وأحكام ،1/202 رشد ابن مقدمات مع املدونة 2

 . 2/682( يوم) مادة املنري، املصباح 3

 . 1/256 وحاشيته الصغري والشرح ،1/95 العريب البن القرآن وأحكام ، 1/202 املقدمات مع املدونة 4
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 ومذهب ،1الشافعية مذهب ذاوه /الثاين اليوم مشس غروب إىل األول اليوم فجر طلوع فمن ، نواه
 .2احلنابلة
 .الثاين اليوم مشس غروب إىل األول اليوم ليلة مشس غروب من أنه :الثاين القول
 .4واملالكية ،3احلنفية مذهب وهو

 .ينالثا اليوم مشس غروب إىل األول اليوم فجر طلوع من أنه :الثالث القول
 .7احلنابلة من القاضي قال وبه ،6الشافعية عند وجه وهو ،5يوسف أبو قال وبه

 :يلي ِبا إليه ذهبوا ملا واحلنابلة الشافعية استدل :األول الرأي أدلة
 تكافهما،اع وقت يف ليومنيا بني املتخللة الليلة تدخل فال ، فقط النهار لبياض اسم اليوم أن - 1
 . اشرتطه أو ذلك، نوى إذا إال
 .8بعده وما قبله ما كليلة  اعتكافه، يلزمه فال نذره، يتناوله ال زمان أنه - 2

 يومني فالن عند كنا:  الرجل كقول  ، تبعا   تدخالن اليومني إبزاء اللتني الليلتني أبن احلنفية واستدل
 .9الليايل من إبزائهما وما يريد

 . األحوال قرائن من ذلك على يدل ما وجد إذا إال ، التسليم بعدم ونوقش
 من فكان ، االعتكاف ارهن يتخلل ليل نهأب اليومني بني املتخللة الليلة اعتكاف أوجب من واستدل

 .العشر كالليايل  اعتكافه وقت
 تعيينها، وهو ، تابعهات وملز  على يدل ما األواخر العشر لفظ يف ألن الفارق؛ مع قياس أبنه ونوقش

 .فيها داللة فال اليومني، خبالف الواحد، كاليوم  فهي

                                                 
 . 1/127 الوهاب وفتح ،6/497 واجملموع ،6/508 اجملموع مع العزيز فتح 1

 .1/467 املنتهى وشرح ،3/168 والفروع ،7/596 اإلنصاف مع الكبري الشرح 2

 . 3/423 هلدايةا على البناية ،2/402 اهلداية ،1/224 خان قاضي فتاوى 3

 . 1/456 الصغري الشرح حاشية 4

 . 2/402 القدير وفتح ،2/402 اهلداية  5

 . 6/508 اجملموع مع العزيز فتح  6

 . 7/596 اإلنصاف مع الكبري الشرح  7

 . 4/492 واملغين ،6/496 اجملموع مع املهذب 8

 . 3/423 اهلداية على البناية 9
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 اعتكاف مهيلز  فال ، به وااستدل ملا ، واحلنابلة الشافعية إليه ذهب ما - أعلم وهللا - الراجحف
 ا.ه  من فقه اإلعتكاف.. منه ذمته لرباءة الليل؛

 .يومني أكثر من اعتكاف نذر يف واخلروج الدخول وقت -4
 :مسألتان فيه

 .معينة تكون أن :األوىل املسألة
 رشه من األول بوعاألس أو رمضان، من األواخر العشر أعتكف أن عليَّ  هلل: يقول كأن  وذلك
 :أقوال على ذلك يف اختلف، شوال
 .1اجلمهور قال وبه. يوم آخر مشس غروب إىل ليلة أول الشمس غروب من أنه :األول القول
 اعتكاف نذر إن يوم آخر من الشمس غروب إىل يوم أول من الصبح صالة من أنه :الثاين القول
 .2أمحد عن رواية وهو، رمضان من األواخر العشر
 يوم أول من الفجر طلوع من معتكفه فيدخل األيم بني املتخللة الليايل تلزمه ال أنه :الثالث القول

: قال وبه،  وهكذا مشسه، غروب إىل الفجر طلوع من الثاين اليوم يف يعود مث مشسه، غروب إىل
 .4احلنابلة وبعض ، 3الشافعية بعض
 : األدلة

 آخر مشس غروب إىل ليلة أول مشس غروب من اعتكافه وقت أبن األول قولال استدل أصحاب
 .5األيم هذه لتعني بعينه، شهرا   يعتكف أن نذر لو ما على قياسا   يوم

 رضي - عائشة روته ِبا الصبح صالة بعد من تكفهمع يدخل أبنه: الثاين قولال واستدل أصحاب
 دخل مث ، الصبح صلى يعتكف أن أراد إذا كان):  صلى هللا عليه وسلم النيب أن ، - عنها هللا

 النذر، ال ،1التطوع اعتكاف على حممول أبنه احلديث هبذا االستدالل نوقشقد و  .6(معتكفه
                                                 

 مع واملدونة ،2/204 املختار تعليل يف واالختيار ،3/223 اهلداية على والبناية ، 2/110 الصنائع بدائع 1
 النهى أويل ومطالب ،3/169 والفروع ، 4/491 واملغين ،1/256 الصغري والشرح ، 1/202املقدمات

2/248 . 

 . 7/589 اإلنصاف مع الكبري الشرح 2

 . 6/497 اجملموع 3
 . 7/259 الكبري الشرح مع واإلنصاف ،3/169 الفروع 4

 . 4/490 املغين 5

 تقدم َّترجيه. 6
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 قبل الدخول فيلزمه ، اعتكافها نذر وقد والعشرين، احلادي ليلة مشس بغروب العشر لدخول
 .الغروب

 ".الفقهاء من دأح - احلديث أي - به يقل ل:  10/331) االستذكاريف  عبدالرب ابن قال
 قيد نع مطلق ظاللف ألن ماألي بني املتخللة الليايل تلزمه ال نهأب الثالث قولال واستدل أصحاب

 قشونو ،  صومال يف كما  افهاعتك وقت يف املتخللة ايلاللي تدخل فال إطالقه، على فيجري,  التتابع
 :وجهني من

 لبث ألنه ؛ االتصال على ومبناها دائمة عبادة االعتكاف إذ ؛ الفارق مع قياس أنه :األول الوجه
 . صوملل قابلة ليست فهي الصوم خبالف ، اعتكافه وقت يف داخلة فكانت للبث، قابلة والليايل
 زمن يف األيم تعني وهو االعتكاف وقت يف الليايل دخول يقتضي ما فظالل يف أن :الثاين الوجه
 .2التتابع على قرينة فهو حمدد،

 روبغ من معتكفه يدخل أبنه: القائل ، األول القول أهل إليه ذهب ما - أعلم وهللا - الراجحف
 . هاناقشتِب ملخالفنيا أدلة ضعف مقابل يف دليله لقوة يوم؛ آخر مشس غروب إىل ليلة   أول مشس

 .مطلقة تكون أن :الثانية املسألة
 .أيم عشرة أعتكف أن علي   هلل: يقول كأن  وذلك

 :أقوال على ذلك يف اختلف
 غروب إىل األول اليوم فجر طلوع من فيعتكف األيم بني املتخللة الليايل تلزمه ال أنه :األول القول
 ، التتابع اشرتط إن إال،  وهكذا مشسه روبغ إىل الثاين اليوم فجر طلوع من اثنية يعود مث ، مشسه

 ومذهب ،3الشافعية مذهب وهو،  يوم آخر مشس غروب إىل األول اليوم فجر طلوع فمن نواه أو
 .4احلنابلة
 ،5احلنفية مذهب وهو، يوم آخر مشس غروب إىل يوم أول ليلة مشس غروب من أنه :الثاين القول

 .1واملالكية

                                                                                                                           
 . 7/590 اإلنصاف مع الكبري الشرح 1
 . 4/489 واملغين ، 2/111 الصنائع بدائع 2

 . 1/127 الوهاب وفتح ،1/455 احملتاج ومغين ،6/497 اجملموع 3

 . 3/169 والفروع ،1/370 قدامة البن الكايف ،4/491 املغين 4

 . 3/422 اهلداية ىعل والبناية ،1/224 قاضي فتاوى 5
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 :األدلة
 :االعتكاف مأي املتخللة الليايل لزوم بعدم الرأي هلذا ستدلا :األول الرأي دليل

 .2بعده ما وكليلة ، قبله ما كليلة  اعتكافه وقت يف تدخل فال نذره، يتناوله ال زمان الليايل أن - 1
 تدخل فال الشمس، غروب إىل الفجر طلوع من النهار لبياض اسم واليوم ، فقط أيما   نذر أنه - 2

 .3ذلك يقتضي ما لعدم ، عتكافها وقت يف الليايل
 أن اجلمع لفظب ذكرت إذا ايلاللي وكذا األيم يف األصل أبن الرأي هلذا استدل :الثاين الرأي أدلة

 لهلقو  ، يماأل من إبزائها ما يدخل اجلمع بلفظ ذكرت إذا والليايل ، الليايل من إبزائها ما يدخل
 ،10:مرمي( َسِوي    لََيال   َثالثَ : ) زكري قصة يف تعاىل
م   َثالثَةَ )  آخر موضع يف وقال  موضع يف عرب فلما واحدة، والقصة ،41:عمران آل (رَْمزا   ِإالَّ  َأيَّ
 يف إنه حىت إبزائه، وما منهما واحد كل  املراد أن على دل األيم، ابسم موضع ويف ، الليايل ابسم

 َسْبعَ : )تعاىل فقال. 4الذكر يف منهما احدو  كل  أفرد الليايل عدد على األيم فيه تكن ل الت املوضع
م   َومَثَانَِيةَ  لََيال    . 7:  احلاقة (ُحُسوما   َأيَّ

 .بقرينة إال الليايل دخول األيم ذكر من يلزم ال إذ ؛ ابملنع االستدالل هذا ونوقش
 .5عليها منصوصا   فكان آخر موضع يف ذكرها هللا ألن ؛ األيم مع دخلت الليايل فإن ، اآلية وأما

 ملخالفنيا أدلة ضعف مقابل يف دليله لقوة األول؛ القول أهل إليه ذهب ما - أعلم وهللا - الراجحف
 ا.ه  من فقه اإلعتكاف. .ِبناقشتها

 .شهر اعتكاف نذر يف واخلروج الدخول وقت -5
 بعينه، شهر تكافاع نذر إن منه وخروجه معتكفه إىل املعتكف دخول وقت يف الفقهاء اختلف

 :اجتاهني على لكوذ

                                                                                                                           
 . 1/256 الصغري والشرح ،1/353 عبدالرب البن والكايف ، 1/202 املقدمات مع املدونة 1

 . 1/370 قدامة البن الكايف 2

 . 7/595 اإلنصاف مع الكبري الشرح 3

 . 3/422 اهلداية على البناية 4

 . 7/596 اإلنصاف مع الكبري والشرح ،4/492 املغين 5
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 اليوم مشس غروب قبل معتكفه يدخل فإنه شهر، اعتكاف نذر من أن أصحابه يرى :األول االجتاه
 هذا إىل املعني، الشهر هذا من يوم آخر مشس غروب بعد منه وخيرج االعتكاف، بداية ليوم السابق
 .1واحلنابلة والشافعية، واملالكية، احلنفية، ذهب

 وهلذا له، السابق اليوم مشس غروب هو الشهر وأول الشهر، اعتكاف نذر دق الناذر أبن واستدلوا
 قبل يدخل أن املعتكف على فوجب به، املعلقان والعتاق الطالق ويقع به، املعلقة الديون حتل

 فهو به إال الواجب يتم ال وما بذلك، إال اعتكافه ميكنه ال فإنه الشهر، مجيع ليستويف الغروب
 .2الصوم يف النهار مع الليل من جزء كإمساك  واجب،

 األيم حكم يف فإهنا احلج يف إال املاضية، لأليم ال املستقبلة، لأليم اتبعة كلها  الليايل إن: وقالوا
 لنهار تبع األضحى أيم وليايل عرفة، ليوم اتبعة النحر وليلة الرتوية، ليوم اتبعة عرفة فليلة املاضية،

 .3ابلناس رفقا وذلك مضى، ما
 الفجر طلوع قبل معتكفه يدخل فإنه شهر اعتكاف نذر من أن إليه ذهب من يرى :الثاين جتاهاال
 وهو سعد، بن الليث به قال. منه يوم آخر مشس غروب بعد منه وخيرج الشهر، هذا أيم أول من

 .4أمحد عن رواية
 أن أراد إذا وسلم هعلي هللا صلى هللا رسول كان): قالت عنها هللا رضي عائشة عن ورد ِبا واستدلوا
 .5(معتكفه دخل مث الفجر صلى يعتكف
 الشهر هذا وصيام املسلمني، من شهده من كل  رمضان شهر بصيام أمر سبحانه احلق ألن: وقالوا
 قبل إال يلزم ال ابلنذر معني شهر اعتكاف فكذلك أيمه، أول فجر طلوع قبل من إال يلزم ال املعني
 .6أيمه أول فجر طلوع

                                                 
 ، 329/  2 العدوي وحاشية الرابين الطالب وكفاية ، 1061/  3 الصنائع وبدائع ، 329 / 2 الرائق البحر 1

 وكشاف ، 369/  1 والكايف ، 210/  3 واملغين ، 401/  2 الطالبني وروضة ، 314/  1 اجملتهد وبداية
 . 355/  2 القناع

 . 354/  2 القناع وكشاف ، 211/  3 املغين 2

 . 329/  2 الرائق البحر 3

 . 210/  3 واملغين ، 315/  1 اجملتهد بداية 4

 تقدم َّترجيه. 5

 . 211/  3 املغين 6
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 هللا صلى هللا رسول أن عنها هللا رضي عائشة عن روي ملا االعتكاف؛ يف شرط الصوم إن :وأضافوا
 ابتداء جيوز فال الفجر، طلوع من يبتدئ الصيام ووقت ،1(بصيام إال اعتكاف ال): قال وسلم عليه

 .2شرطه قبل االعتكاف
 :مسألتان فيه (:285وقال الدكتور يف املشيقح يف فقه اإلعتكاف )ص

 .لشوا أو رمضان، رشه أعتكف أن علي   هلل: يقول أن وذلك معينا   يكون أن :األوىل املسألة
 :قولني على ذلك يف العلماء اختلف
 أم اتما   كان  سواء منه يوم آخر مشس غروب إىل منه ليلة أول مشس غروب من أنه :األول القول
 .3اجلمهور قال وبه، انقصا  
 .يوم رآخ مشس غروب إىل يوم أول من الثاين الفجر طلوع من أنه :الثاين القول
 .4أمحد اإلمام عن رواية وهو

  :األدلة
 :منه يوم آخر مشس غروب إىل منه، ليلة أول مشس غروب من أنه:  األول الرأي دليل

 غروب بعد هالله رؤيةب يكون الشهر شهودو (. فَ ْلَيُصْمهُ  الشَّْهرَ  ِمْنُكمُ  َشِهدَ  َفَمنْ : )تعاىل قوله - 1
 .الشهر دخول على ذلك فدل الشمس،

 لرؤيته، صوموا): قال صلى هللا عليه وسلم النيب أن عنهما، هللا رضي عمر ابن حديث - 2
 بعد يرى واهلالل ، برؤيته وخيرج ، اهلالل برؤية يدخل الشهر أن على فدل،  5(لرؤيته وأفطروا
 .الشمس غروب

 الطالق ووقوع املعلقة الديون حل بدليل:  منه ليلة أول مشس بغروب يدخل الشهر أن - 3
 .1املعلقني والعتاق

                                                 
 تقدم َّترجيه. 1

 . 211/  3 املغين 2

 الكبري والشرح ،2/234 ،1/202 املقدمات مع واملدونة ،2/205 الرائق البحر ،2/111 الصنائع بدائع 3
 اإلقناع ،3/170 الفروع ،4/489 املغينو  ،2/401 الطالبني روضة ،1/258 واملهذب ،1/546 للدردير

1/323 . 

 . 3/170 الفروع 4

 (.1080) ومسلم ،(1906) البخاري أخرجه 5
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 :يوم آخر سمش غروب إىل يوم أول من الثاين الفجر طلوع من أنه: الثاين الرأي دليل
 اآلية دلتف( اْلَمَساِجدِ  يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ  تُ َباِشُروُهنَّ  َوال اللَّْيلِ  ِإىَل  الصِ َيامَ  َأَتُّوا مثَّ : ) تعاىل قوله - 1

 طلوع من إال يلزم ال الصوم ألن شرطه؛ قبل ابتداؤه جيب فلم االعتكاف، يف شرط الصوم أن على
 .2الثاين الفجر

 . االعتكاف صحة شروط يف سبق كما  ابملنع االستدالل هذا ونوقش
 صلى كفيعت أن أراد إذا كان) صلى هللا عليه وسلم النيب أنرضي هللا عنها  عائشة حديث - 2

 .ِبا:  احلديث هبذا االستدالل هذا ونوقش، (معتكفه لدخ مث الصبح،
 أول مشس غروب من كافهاعت يبدأ وأنه األول، القول أهل إليه ذهب ما - أعلم وهللا - الراجحف

 . وشرعا   لغة بذلك الشهر ولدخول ، دليله لقوة منه؛ يوم آخر مشس غروب إىل الشهر من ليلة
 . شهرا   أعتكف أن عليَّ  هلل: يقول كأن  وذلك مطلقا   يكون أن :الثانية املسألة
 :قولني على ذلك يف العلماء اختلف
 طلوع من فيعتكف هذا وعلى األيم، بني املتخللة الليايل وال التتابع، يلزمه ال أنه :األول القول
 اإلمام عن رواية وهو،  وهكذا اثنية، مرة يعود مث الشمس، غروب إىل يوم، أول من الثاين الفجر
 .3أمحد

 إىل اهلالل برؤية الشهر دخول من االعتكاف فزمن ، ابهلالل شهرا   اعتكف إن أنه :الثاين القول
 إىل يوم أول ليلة الشمس غروب من فإنه ، ابلعدد شهرا   اعتكف وإن ، اهلالل برؤية الشهر خروج
 .4الفقهاء أكثر قال وبه. يوم آخر مشس غروب
 :األدلة
 :يلي ِبا التتابع لزوم بعدم قولال هلذا استدل :األول الرأي دليل

 أفاد لو الشهر إطالق أن: لةالدال وجه، 4 : اجملادلة( ُمتَ َتاِبَعنْيِ  َشْهَرْينِ  َفِصَيامُ : )تعاىل قوله - 1
 . (متتابعني: ) بقوله ذلك تعاىل هللا قيد ملا التتابع

                                                                                                                           
 . 7/592 اإلنصاف مع الكبري والشرح ، 4/489 املغين 1

 . 7/592 اإلنصاف مع الكبري الشرح 2

 . 1/369 الكايف 3

 اإلنصاف مع الكبري الشرح ،493 /8 وعاجملم ،1/546 للدردير الكبري الشرح ،2/111 الصنائع بدائع 4
7/592 . 
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 وقت يف ماألي بني للةتخامل الليايل تدخل فال إطالقه على فجريي التتابع عن مطلق اللفظ أن - 2
 . اعتكافه

 ثالثني اعتكاف نذر لو كما  النذر ِبطلق فيه التتابع جيب فلم ، التفريق فيه يصح معىن أنه - 3
 .1يوما  
 :األيم بني املتخللة الليايل تلزمه أنه: الثاين الرأي دليل

 ونوقش،  2معينة أيما   نذر لو كما  اعتكافه، وقت يف الليايل دخول يقتضي الشهر إطالق أن - 1
 .أسبوعا   اعتكاف نذر أو يوما ، ثالثني اعتكاف نذر لو كما  شهر اعتكاف نذر من إن إذ ابملنع؛: 
 زيدا   يكلم ال حلف لو كما  ، الليايل دخول اقتضى أطلقه فإذا والنهار، ابلليل ُيصل معىن أنه - 2

 .3والعدة اإليالء وكمدة شهرا ،
 تصدق ةوالعد اإليالء دةم وكذا ، شهرا   زيدا   يكلم أال حلف من فإن الفارق مع قياس أبنه ونوقش

 . الليايل تدخل فال شهر اعتكاف نذر من خبالف أجزائها مجيع على
 ينوي نأ بشرط إال لتتابعا يلزمه ال وأنه األول، القول أهل إليه ذهب ما - أعلم وهللا - الراجح
 .الذمة براءة األصل نوأل التتابع يوجب ما لعدم ؛ يشرتطه أو ، التتابع
 ال أو يعلم ووه ماض، وقت اعتكاف نذر وإن (:3/125قال السرخسي يف املبسوط ) )فرع(:

 من بشيء هللا يتعبد ول ،تعاىل هللا أوجب ِبا معترب نفسه على يوجبه ما ألن عليه؛ شيء فال يعلم
 .ياملاض زمنال يف يتحقق ال وذلك األداء إمكان ابعتبار األداء وصحة املاضي الزمان يف العبادات

 اإلحرام؛ لزمه رةعم أو حبج املعتكف أحرم وإن (:3/125قال السرخسي يف املبسوط ) )فرع(:
 عن ريالتأخ ملُيت املناسك اءوأد فيه ويشرع اعتكافه يتم مث واإلحرام االعتكاف بني منافاة ال ألنه

 ألن وُيج؛ االعتكاف عيد  حينئذف احلج فوت خياف أن إال إحرامه يف مضى منه فرغ فإذا اإلحرام
 انقطع ذافإ متتابعا لنذراب لزمه قد ألنه االعتكاف؛ يستقبل مث به فيبدأ أهم يكون فوته خياف ما

 .يستقبله أن عليه كان  خلروجه التتابع
  إن قال إذا الشافعي قال الكبري اجلامع يف املزين قال (:6/542قال النووي يف اجملموع ) )فرع(:
 نذر كان  إذا مراده اصحابنا قال شهر اعتكاف لزمه فكلمه شهرا أعتكف أن علي لهفل زيدا كلمت

                                                 
 . 1/370 قدامة البن الكايف 1

 . 7/592 اإلنصاف مع الكبري الشرح 2

 . السابقة املصادر 3
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 ورغبة الناذر كالم  من زيد المتناع أو وصالحه لعظمته أو حملبته كالمه  أمكنين إن قصد أبن تربر
 جلاج نذر كان  بل لذلك يكن ل إذا( فأما) يلزمه هذا كل  ففي ذلك وحنو لغيبته أو كالمه  يف الناذر
 وفيه ميني كفارة  وبني بينه يتخري بل التزم ِبا الوفاء يتحتم ال أنه فاملذهب كالمه  من نفسه منع دوقص

 .النذر ابب يف مشهور خالف
 من رمضان شهر يعتكف أن نذر لو األصحاب قال (:6/542قال النووي يف اجملموع ) )فرع(:

 مضانر  فات حىت يعتكف ل فإن انعقد قبله كان  وإن ينعقد ل شوال يف النذر كان  فإن السنة هذه
  .أعلم وهللا متفرقا أو متتابعا شاء كيف  ويقضيه القضاء لزمه

 
 (فعله قبلمث مات  االعتكاف نذر من)ابب 

 اجتاهات على ذلكو  مات، حىت يفعله ل منذور اعتكاف وعليه مات من حكم يف الفقهاء اختلف
 : ثالثة

 عن هذا روي عنه، يعتكف وليه فإن منذور اعتكاف وعليه مات من أن أصحابه يرى :األول االجتاه
 قول وهو وإسحاق، األوزاعي، به وقال - عنهم هللا رضي - وعائشة عمر وابن عباس ابن

 له يستحب وإمنا عليه، واجبا ليس امليت عن الويل اعتكاف أن إال احلنابلة، ذهب وإليه للشافعي،
 أجزأ الوارث غري عنه قضاه فإن وارثه، عنه يقضيه أن واألوىل له، الصلة سبيل على عنه فعله

 مثله وغريه منه، تربع الوارث يقضيه ما وألن ابلدين، شبيه النذر إذ دينه، عنه قضى لو كما  الناذر،
 .1التربع يف

 استفىترضي هللا عنه ) عبادة بن سعد أن - عنهما هللا رضي - عباس ابن عن ورد ِبا واستدلوا
 أن: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأفتاه تقضيه، أن قبل فتوفيت مهأ على كان  نذر يف هللا رسول
 اعتكافا نذرت أمه أن) عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن روي وِبا 2(بعده سنة فكانت عنها يقضيه
 جاز ملا وأنه، 3(وصم عنها اعتكف: فقال ذلك عن عباس ابن إخوته فسأل تعتكف، ول فماتت

                                                 
 ، 32 ، 30/  9 واملغين ، 527/  1 احملتاج وزاد ، 439/  1 احملتاج ومغين ، 541 ، 372/  6 اجملموع 1

 . 336 ، 335/  2 القناع وكشاف
 (.6698البخاري ) أخرجه 2

 هللا عبيد مسعت: قال أمية أيب الكرمي عبد عن عيينة، ابنمن طريق  (8032 رقم ، 4/353) الرزاق عبد أخرجه 3
( 2/339وهو ضعيف، وأخرجه ابن أيب شيبة ) املخارق أىب أمية وهو ابن بن الكرمي عبد، ويف إسناده هللا عبد بن
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 من كال  ألن وذلك كذلك،  عنه االعتكاف جيوز فإنه ابلنذر، عليه جبو  ما امليت عن الصيام
 .1ومنع كف  واالعتكاف الصيام
 عنه، يعتكف وال عنه، يطعم منذور اعتكاف وعليه مات من أن إليه ذهب من يرى :الثاين االجتاه

 الناذر أوصى إن ةحنط من صاع نصف يوم لكل عنه يطعم أنه احلنفية ومذهب الثوري، قول وهو
 عليه ربجي فال يوص ل إنو  الرتكة، ثلث من احلالة هذه يف الفدية إخراج على الوارث وجيرب بذلك،

 .الصحة حال يف ابلنذر عليه االعتكاف إجياب كان  إذا وهذا الوارث،
 له ليس املريض ألن عليه، شيء فال مات حىت يربأ ول االعتكاف، نذر حني مريضا كان  إذا وأما
 نذر الت األيم مجيع عن عنه أطعم مات مث يوما صح وإن االعتكاف، أداء وجوب يف صحيحة ذمة

 من صح ما بعدد عنه يطعم: احلسن بن حممد وقال يوسف، وأيب حنيفة أيب قول يف فيها االعتكاف
 الويل ويطعم الشافعي، اإلمام عن رواية وهو البدنية، العبادات يف املالكية مذهب قياس وهو أيم،
 .2مدا بليلته يوم اعتكاف عن وايةالر  هلذه وفقا

 فيه جتزئ ابلنذر امليت على وجب الذي الصوم كان  وملا الصوم، عن فرع االعتكاف أبن واستدلوا
 . 3به أوصى إذا ذلك فيه جيزئ االعتكاف فكذلك الفدية،

 دون اإليصاء يف يظهر وهذا االختيار، من فيه بد فال كذلك  كان  ما وكل عبادة، االعتكاف وأبن
 سقطت وقد به، مكلف فعل ألنه ابتداء، تربع امليت عن االعتكاف وألن جربية، ألهنا لوراثة،ا

 فكانت الدنيا، حق يف سقط كأنه  االعتكاف فصار ذلك، عليه وجب من ِبوت كلها  األفعال
 .4الرتكة ثلث من فيعترب تربعا، عنه الفدية أبداء الوصية

                                                                                                                           

ويف  عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن حجاج، عن سلمة، بن ادمح عن الوارث، عبد بن الصمد عبد من طريق
 . التدليس و اخلطأ كثري  صدوقإسناده حجاج وهو ابن أرطأة وهو 

 . 336/  2 القناع وكشاف ، 527/  1 احملتاج وزاد ، 439/  1 احملتاج مغين 1
/  3 واملنتقى ، 541 ، 372/  6 واجملموع ، 124 - 123/  3 واملبسوط ، 119/  2 املختار الدر 2

230 . 
 . 124 - 123/  3 املبسوط 3

 . 84/  2 العناية 4
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 ذلك، جيزئه وال عنه، يعتكف فال منذور، اعتكاف يهوعل مات من أن أصحابه يرى :الثالث االجتاه
 من واملعروف الشافعية، مذهب مشهور وهو ابلفدية، االعتكاف عنه يسقط وال عنه يطعم وال

 .1وغريه األم يف الشافعي نصوص
 وال منذور، اعتكاف وعليه مات عمن االعتكاف جواز يفيد ما الشارع عن يرد ل أبنه واستدلوا

ا.ه  من املوسوعة  .2عنه الفدية إجزاء على يدل ما ورود لعدم االعتكاف، هذا نع الفدية جتزئه
 (.220-40/218الفقهية )

 استؤجر أو ,وليه هعن قضاه: اعتكاف نذر وعليه مات ومن(: 5/197وقال ابن حزم يف احمللى )
{. يند أو هبا يوصي صيةو  بعد من: }تعاىل هللا لقول، ذلك من بد ال, عنه يقضيه من ماله رأس من

 أحق هللا فدين عنها هقاضي أكنت دين أمك على كان  لو: "وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ولقول
 نب عتبة بن هللا بدع بن هللا عبيد عن شهاب، ابن عن مالك، طريق من روينا وملا، "يقضى أن

 إن: لفقا لموس عليه هللا صلى هللا رسول استفىت عبادة بن سعد أن عباس بن هللا عبد عن مسعود،
 مومع وهذا" عنها قضها: "وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال تقضه ل نذر وعليها ماتت أمي
 .خالفه الحد ُيل فال, طاعة نذر لكل
 .االعتكاف نذر اءبقض عباس ابن فتيا قبل, ال أم صيام املعتكف على هل ابب يف ذكران وقد

 نب عامر عن هاجر،م بن إبراهيم حدثنا حوص،األ أبو حدثنا: منصور بن سعيد طريق من وروينا
 اتم من: حي بن سناحل وقال .مات ما بعد أخيها عن املؤمنني، أم عائشة اعتكفت: "قال مصعب

 ومن: الق يطعم ما جيد ل إذا وليه عنه يعتكف: األوزاعي وقال .وليه عنه اعتكف: اعتكاف وعليه
 إذا هولي عنه ويصلي هولي عنه يعتكف: اهويهر  بن إسحاق قال .وليه عنه صالها: فمات صالة نذر
 من إيل أحب عنه طعاماإل: الثوري سفيان وقال .ذلك يقضي أن قبل مات مث اعتكافا أو صالة نذر
 .نيمسك يوم لكل عنه يطعم: والشافعي, ومالك: حنيفة أبو قال عنه يعتكف أن

 الفخ يعظمون وهم .تكافاالع يف مدخل لإلطعام وما, الفساد ظاهر قول هذا: حممد أبو وقال
 خمالف ذلك يف هلما رفيع وال, عباس وابن, عائشة ههنا خالفوا وقد, تقليدهم وافق إذا الصاحب

 ا.ه  عنهم تعاىل هللا رضي الصحابة من

                                                 
 . 257/  1 احملتاج وزاد ، 439/  1 احملتاج ومغين ، 372/  6 اجملموع 1
 . 527/  1 احملتاج وزاد ، 439/  1 احملتاج مغين 2
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 اعتكاف شخص نذر إذا(: 312وقال الدكتور خالد بن عبد هللا املشيقح يف فقه اإلعتكاف )ص
 االعتكاف؟ هذا عنه يقضي أن لوليه يشرع فهل مات حىت فرط لكنه ذلك، من وَتكن زمن

 :قولني على ذلك يف العلماء اختلف
 وهذا، تركة خلف إن تركته من أطعم يفعل ل فإن عنه، يقضيه أن لوليه يستحب أنه :األول القول

 .1احلنابلة عند املذهب هو
 أهل مجهور قول ووه، أوصى إن عنه يطعم ولكن عنه يقضيه أن لوليه يستحب ال :الثاين القول
 .2العلم

 :يلي ِبا امليت عن الواجب االعتكاف قضاء مشروعية على احلنابلة استدل
 وعليه مات من):  صلى هللا عليه وسلم هللا رسول قال: قالت عنها، هللا رضي عائشة حديث - 1

 هبذا لاالستدال ونوقش .الصالة من به أشبه فإنه ابلصيام االعتكاف فيلحق، 3(وليه عنه صام صيام
 : وجوه من احلديث

 اإلطعام فيكون الصوم، يف فرط وقد مات إذا عنه احلي إطعام معىن على مؤول أنه :األول الوجه
 فسمى 4(املسلم وضوء الطيب الصعيد) صلى هللا عليه وسلم قوله ذلك ونظري الصيام، مقام قائما  

 .(4/314) احلاويكما يف   املاوردي أتويل وهذا ، الوضوء وهو مبدله ابسم بدل وهو الرتاب
                                                 

 . 2/336 القناع وكشاف ،3/99 والفروع ،2/609 الزركشي وشرح ،4/399 املغين 1

 . 6/393 واجملموع ،1/201 املقدمات مع واملدونة ، 2/118 الصنائع بدائع 2

 (.1147) الصيام يف ومسلم ،(1952) البخاري أخرجه 3

 داود وأبو ،(21408 رقم ،155 /5) وأمحد ،(913 رقم ،238 /1) الرزاق عبد وخمتصرا مطوال أخرجه 4
 رقم ،140 /4) حبان وابن ،(2292) خزمية وابن ،(124 رقم ،211 /1) والرتمذى ،(333 ،332)

( 961 رقم ،212 /1) والبيهقى ،(627 رقم ،284 /1) واحلاكم ،(187 /1) والدارقطىن ،(1313
 وهو جبدان بن عمرو على مداره واحلديث عنه، هللا رضي هريرة أيب حديث من شاهد وله ذر، أيب عن كلهم  وغريهم
 ابن كون  العجب ومن اإلمام يف العيد دقيق ابن قال(: 49 /1) ةالراي نصب يف الزيلعي قال ولكن احلال، جمهول
 حديث هذا: كالمه  نقل فقد ابحلديث، تفرده مع جبدان بن عمرو حال معرفة يف الرتمذي بتصحيح يكتف ل القطان
 يف مشهور الشيخ بينه نظر وفيه اه ! به؟ انفرد حديثا له يصحح أو ثقة هو: يقول أن بني فرق وأي. صحيح حسن

 وأقره واحلاكم السكن، وابن والدارقطىن، حبان، ابن أيضا صححه واحلديث ،(11 /3) تعليقه على إعالم املوقعني
 /4) الفيض يف املناوي وقال صحيح، حديث هذا(: 129 /1) واملناكري األابطيل يف اجلورقاين وقال الذهيب،
 اإلرواء يف األلباين العالمة وقال قوي، إسناده: املختصر يف احلافظ وقال صحيح، حديث: النووي قال(: 238
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 عنه، الويل بصيام مصرحة واألحاديث ذلك، يف ما خيفى وال: "امللقن ابن بقول: عنه وأجيب
 .1"ضعيف عنه اإلطعام يف الوارد واحلديث

 .دليل بال ظاهره عن للفظ صرف فهو وأيضا  
 ".ديثاحل ابقي ردهي ابطل لفتأوي ابإلطعام الصيام أتويل وأما: "( 6/371) اجملموعيف  النووي قال

َهاَعلَ  ِإالَّ  نَ ْفس   ُكلُّ   َتْكِسبُ  َوال: ) تعاىل لقوله معارض أنه :الثاين الوجه  ،164 آية ، ألنعاما( ي ْ
ْنَسانِ  لَْيسَ  َوَأنْ : )تعاىل وبقوله  .39 آية م،النج( َسَعى َما ِإالَّ  ِلإْلِ
 .الوجه هذا عن اجلواب وسيأيت

                                                                                                                           

 حديث من شاهد وله والنووي والذهيب واحلاكم حامت وأبو والدارقطين حبان ابن وصححه صحيح إسناده(: 153)
 ،(359 - 357) داود أيب سنن صحيح يف إسناده صحة وبينت احلديث خرجت وقد صحيح وسنده هريدة أيب

 بن عمرو غري الشيخني رجال ثقات رجاله لغريه، صحيح(: 298 /35) سندامل حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال
 .جبدان

 كل  عن فليطعم رمضان، صوم وعليه مات من): مرفوعا   عمر ابن حديث هو امللقن ابن إليه أشار الذي احلديث 1
 ،(2/196) والدارقطين(، 2/44وابن عدي ) ،(1757) ماجه وابن ،(718) الرتمذي أخرجه (مسكينا   يوم

 والصحيح الوجه، هذا من إال مرفوعا   نعرفه ال: الرتمذي عنه قال( واحلديث ضعفه ابن عدي، و 4/254) والبيهقي
 قال وكذلك ،(2/209) التلخيص يف احلافظ عنه نقله فيما الدارقطين قال وكذلك ،موقوف نه عمر ابن عن

(: إسناده ضعيف، 1/330ر املنري )(، وقال ابن امللقن يف خالصة البد4/254) الكربى السنن يف البيهقي
 البيهقي روى وقدوقال:  (4557)(، وضعفه العالمة األلباين يف الضعيفة 2/811وضعفه احلافظ يف التلخيص )

 مات مث مريض وهو أيما   رمضان يف أفطر من :يقول كان  عمر بن هللا عبد أن انفع عن أمساء بن جويرية طريق من
 عام رمضان أدركه فإن ، حنطة من مدا   مسكينا   األيم تلك من أفطره يوم كل  نمكا عنه فليطعم ؛ يقضي أن قبل
 الذي وليصم حنطة، من مدا   مسكينا   يوم كل  مضى عما فليطعم ؛ أدرك الذي صوم فأطاق يصومه، أن قبل قابل

 بن مدحم رواه وقد. عمر ابن على موقوف ، الصحيح هو هذا" : البيهقي وقال.  صحيح وسنده: قلت .استقبل
 .تقدم كما  طريقه من ساقه مث " .فيه فأخطأ ؛ انفع عن ليلى أيب بن الرمحن عبد

 بن يمإبراه احلديث هذا وروى" :قال مث ، املوقوف عمر ابن حديث حنو موقوفا   هريرة أيب عن( 253 /4) روى مث
 وعمر هيمإبرا ؛ بشيء ليسو .  مرفوعا   هريرة أيب عن جماهد عن احلكم عن وجيه بن موسى بن عمر عن اجلالب انفع

 وهو: أشعث لضعف ضعيف إسناده (:2/639ا.ه  وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن ابن ماجة )" مرتوكان
ا امسه جاء كذا  سريين بن وحممد. َسو ار ابن  (727" )ذيالرتم جامع" يف جاءو  ماجه، ابن عند سريين اببن مقيد 

 حتفة" يف نسريي اببن قيده نم املزي احلافظُ  وهَّمَ  وقد ليلى، أيب بن الرمحن عبد ابن عندي هو وحممد :قوله
 (.8423" )األشراف
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 أحد يصل ال): مرفوعا  رضي هللا عنهما  عباس ابن عن النسائي هروا ملا معارض أنه :الثالث الوجه
:  وأجيب، 1(حنطة من مدا   يوم كل  مكان عنه يطعم ولكن أحد، عن أحد يصوم وال أحد، عن

 . صلى هللا عليه وسلم النيب عن ثوبته بعدم
 .2عليه املدينة عمل جيد ل مالكا   أن: الرابع الوجه

 .3به االحتجاج يف فخمتل املدينة عمل أبن:  وأجيب

                                                 
 أصحابنا بعض رأيت وقد: "وقال تعليقا   (4/257) سننه يف والبيهقي ،(2/175) الكربى يف النسائي أخرجه 1

 " .وعا  مرف غريب قلت: "2/463 الراية نصب يف الزيلعي وقال.  ذكره مث ،" عباس ابن حديث يضعف

 (.5/296) األحكام عمدة بفوائد اإلعالم 2

 واستداليل ، نقلي:  ضربني على املدينة أهل إمجاع(: 3/530) احمليط البحر يف كما  عبدالوهاب القاضي قال 3
 .إقرار أو فعل أو قول من إما وسلم، عليه هللا صلى النيب جهة من مبتدأ شرع نقل منه:  أضرب ثالثة على فاألول
 . حنوهو  واألحباس ، واألوقات ، واإلقامة ، واألذان ، واملد ، الصاع كنقلهم:   فاألول
 من ثحاد بكل عاملبي العبد َرد  ي ُ  أن:  الرقيق عهدة ومعىن ، ذلك وغري ، الرقيق كعهدة  املتصل نقلهم:  والثاين

 . أيم ثالثة مدة يف العيوب
 اخللفاءو  وسلم ليهمع هللا صلى النيب وكان ، ابملدينة تزرع تكان  أهنا مع اخلضروات من الزكاة أخذ كرتكهم:   والثالث

 . منها أيخذوهنا ال بعده
 حابناأص بني تالفاخ ال ، له قاييسوامل األخبار وترك ، إليه املصري عندان يلزم حجة إمجاعهم من النوع وهذا:  قال
 . فيه
 : أوجه ثةثال على فيه اأصحابن فاختلف ، االستدالل طريق من إمجاعهم وهو:  والثاين:  قال

 ابنو  ، بكر أيب والقالضي ، الرازي يعقوب وأيب ، بكر أيب قول وهو.  مرجح وال ، إبمجاع ليس أنه:  أحدها
 . الكمل مذهبا   كونه  وأنكروا ، واأَلهْبري ، الفرج وأيب ، والطيالسي ، السَّْمعاين

 . الشافعي أصحاب بعض قال وبه ، مرجح أنه:  اثنيها
 . انتهى.  عمر نب احلسني أبو القضاة قاضي ذهب وإليه ، خالفه ُيرم ل وإن ، حجة أنه:  اثلثها
 بني رقف وال ، تراملتوا النقل ابب نم ألنه ، فيه خيتلف ال أن فينبغي األول الضرب أما:  القرطيب العباس أبو وقال
 عليهم ادةالع حتيل ، غفري جمو  ، كثري  عدد وأهنم ، القطعي للعمل حمصل نقل ذلك كل  إذ واإلقرار والفعل القول

 . والظواهر األقيسةو  اآلحاد أخبار من أوىل سبيله هذا كان  ما أن شك وال ، الصدق خالف على التواطؤ
 ، اإلميان مأرز املدينة أن ذلك على ودليلنا ، املتعارضني ألحد ومرجِ ح   ، انفرد إذا حجة أنه منه فاألول:  الثاين وأما

 وعلى ، وضبطوها نقلوها التابعون مث ، ملقاصدها الفامهون ، ألسباهبا املشافهون هم والصحابة ، األحكام ومنزل
 شهادهتم جهة من وإما ، املتواتر نقلهم جهة من هو إم ا بل ، إمجاعهم حيث من حبجة ليس املدينة أهل فإمجاع هذا

 مجهور عند أوىل فاخلرب ، خرب عارضه إن داليلاالست النوع وهذا:  قال ، الشرع مقاصد على الدالة األحوال لقرائن
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 ، اجتهادهم مستند جهة من مظنون االجتهادي وعملهم ، الطريق وهو ، واحدة جهة من مظنون ألنه ، أصحابنا
 وليس ، إمجاع أنه على منهم بناء اخلرب من أوىل أنه إىل أصحابنا من كثري  صار وقد أوىل اخلرب وكان ، اخلرب جهة ومن

 ه .أ. بعضها ال األمة كل  ابلعصمة له املشهود ألن ، بصحيح
:  ( 20/303 ) الفتاوى جمموع يف كما  فقال أقسام أربعة إىل املدينة أهل إمجاع تيمية ابن اإلسالم شيخ قسم وقد

 ، املسلمني ئمةأ مجهور قول هو ما هومن ، املسلمون عليه متفق هو ما منه أن املدينة أهل إمجاع مسألة يف والتحقيق
   : مراتب أربع على املدينة أهل إمجاع أن وذلك ، بعضهم إال به يقول ال ما ومنه

 واتاخلضر  دقةص وكرتك واملد لصاعا ملقدار نقلهم مثل وسلم عليه هللا صلى النيب عن النقل جمرى جيري ما:  األوىل
 . العلماء ابتفاق حجة هو مما فهذا ، واألحباس

 ، الشافعي نع املنصوص وهو الكم مذهب يف حجة فهذا عفان بن عثمان مقتل قبل ةابملدين القدمي العمل:  الثانية
 ، احلق نهأ ريبا قلبك يف توقفت فال شيء على املدينة أهل قدماء رأيت إذا:  األعلى عبد بن يونس رواية يف قال
 قدمي عمل نةاملدي ألهل يعلم ماو  ،..  اتباعها جيب حجة فهو الراشدون اخللفاء سنه ما أن أمحد مذهب ظاهر وكذا
 . وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لسنة خمالف الراشدين اخللفاء عهد على

 املدينة لأه به عملي وأحدمها ، رجحأ أيهما جهل وقياسني كحديثني  دليالن املسألة يف تعارض إذا:  الثالثة واملرتبة
 أهل لبعم يرجح ال أنه فةحني أيب ومذهب ، املدينة أهل بعمل يرجح أنه والشافعي مالك فمذهب ، نزاع ففيه

 عن ملنصوصا هو هذا قيل ، هب يرجح أنه:  والثاين ، يرجح ال أنه:  أحدمها:  وجهان أمحد وألصحاب ، املدينة
 قتواف ألئمةا مجهور مذاهب هذهف..  الغاية فهو به وعملوا حديثا   املدينة أهل رأى إذا:  قال كالمه  ومن أمحد

 . املدينة أهل ألقوال جيحالرت  يف مالك مذهب
 أئمة هعلي فالذي ؟ ال أم اتباعه بجي شرعية حجة هو هل فهذا ، ابملدينة املتأخر العمل فهي:  الرابعة املرتبة وأما

 أصحاب نم احملققني قول هوو  ، وغريهم حنيفة وأيب وأمحد الشافعي مذهب هذا ، شرعية حبجة ليس أنه املسلمني
 فهو ، عندهم اجملمع األصل يذكر إمنا املوطأ يف وهو حجة هذا جعل يوجب ما مالك مكال  يف أر ول ،..  مالك
 كان  لوو  ، يذكر ال واترة القدمي مجاعاإل إىل يصري ببلدان العلم أهل عليه يزل ل الذي:  يقول واترة ، مذهبهم ُيكي
 الناس لزمي أن عليه لوجب وصنصال خالفت وإن اتباعها األمة مجيع على جيب حجة املتأخر العمل أن يعتقد مالك
 . انتهى.  الثابتة والسنة احلديث اتباع يلزمهم أن عليه جيب كما  اإلمكان بذلك
 عمل:  وقالوا ، اجلمهور فيه همانزع قد أصل وهذا( : 3/78) العاملني رب عن املوقعني إعالم يف القيم ابن وقال
 كانت  منف ؛ والشام والعراق احلجاز أهل وعمل عملهم بني فرق وال ، األمصار أهل من غريهم كعمل  املدينة أهل

 إمناو  ، بعض على حجة ضهمبع عمل يكن ل املسلمني علماء اختلف وإذا ، املتبع العمل أهل فهم معهم السنة
 السنة ترك غسا  ولو غريهم هبا لعم أو خالفها على املسلمني بعض عمل لكون السنة ترتك وال ، السنة اتباع احلجة
 ، فال وإال هبا عمل الغري ذلك هبا عمل فإن ؛ لغريها تبعا وصارت السنن لرتكت خالفها على األمة عضب لعمل

 األمصار نم مصر عمل يف قط مةالعص لنا تضمن ول السنة على عيارا العمل وليس ، العمل على العيار هي والسنة
 . وسكاهنا األهله التأثري مناوإ ، ألقوالا ترجيح يف هلا أتثري ال والبقاع واملساكن واجلدران ، سائرها دون
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 يظفر ل ِبا لعلما من وظفروا ، ويلالتأ وعرفوا ، التنزيل شاهدوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب أن ومعلوم
 العمل هو وعملهم ، والدين الفضل يف املقدمون هم كما  ، سواهم من على العلم يف املقدمون فهم بعدهم من به

 لبصرةوا الكوفة إىل صاروا علمائهم رأكث بل ، األمصار يف وتفرقوا ، املدينة عن أكثرهم انتقل وقد ، الفخي ال الذي
 لدرداءا وأيب الصامت بن ادةوعب مسعود بن هللا وعبد موسى وأيب وجهه هللا كرم  طالب أيب بن علي مثل والشام
 ، ونيف حايبص ثالمثائة حنو صرةوالب الكوفة إىل وانتقل ، جبل بن ومعاذ سفيان أيب بن ومعاوية العاص بن وعمرو

 نم عمل يكن ل غريهم خالفوا ذافإ ، املدينة يف داموا ما معتربا هؤالء عمل يكون فكيف حنوهم ومصر الشام وإىل
 ؟ عتربام عنها قلانت ما خالف يكن ول ، املعترب هو فيها بقي من عمل كان  املدينة جدران فارقوا فإذا ، معتربا خالفوه

 عدب انقطع قد الوحي فإن ؛ عتربام املفارقني عمل جعل من أوىل معتربا الباقني عمل جعل وليس.  املمتنع من هذا ،
 ترباملع العمل هو فعمله معه السنة تكان  فمن ، رسوله وسنة هللا كتاب  إال يبق ول ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 الت مصاراأل من مصر أهل عمل استمر لو أرأيتم:  يقال مث ؟ معصوم غري لعمل املعصومة السنة ترتك فكيف ، حقا
 تمراملس ملدينةا أهل عمل وبني ينهب الفرق ما ، الصحابة من إليهم صار من إليهم أداه ما على الصحابة إليها انتقل
 يففك ؟ وفعله وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قول إىل استند إمنا والعمل ، الصحابة من هبا من إليهم أداه ما على

 عم النص كان  إذا هذا ؟ غريهم هأدا الذي وفعله قوله دون للعمل موجبا ابملدينة من أداه الذي وفعله قوله يكون
 ومن ؟ العمل جمرد إال معهم وليس ، يعارضه نص معهم وليس ، النص غريهم مع كان  إذا فكيف ، املدينة أهل عمل

 .ارضاملع عن النص ويسلم ابلعمل، العمل يقابل بل النص، يقابل ال العمل أن املعلوم
 هللا صلى هللا رسول سنن من سنة هلا الصحابة مجهور مفارقة بعد املدينة أهل على خيفى أن جيوز هل:  فنقول وأيضا
 ةاملدين أهل يروها ل الت السنن أكثر أبطلتم"  جيوز ال"  قلتم فإن ؟ ال أم فارقها من عند علمها ويكون وسلم عليه

 معاذ أصحاب رواية ومن ، عنه علي بيت أهل رواية ومن ، هللا عبد عن علقمة عن إبراهيم رواية من كانت  وإن ،
 ومعاوية الدرداء وأيب هللا عبد وابنه العاص بن عمرو أصحاب رواية ومن ، عنه موسى أيب أصحاب رواية ومن ، عنه

 يف بقي من على خيفى أن جيوز"  قلتم وإن إليه سبيل ال مما وهذا ، هؤالء وأضعاف يسر بن وعمار مالك بن وأنس
 عليهم َّتفى قد السنة أبن اعرتفتم قد من لعمل السنن ترتك فكيف"  غريهم عند علمها ويكون السنن بعض املدينة

 ، هبا عمل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن بسنة األعراب بعض إليه كتب  إذا كان  اخلطاب بن عمر فإن وأيضا ؟
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن}  الكاليب سفيان بن الضحاك إليه كتب  كما  ، ابملدينة هبا معموال يكن ل وول

 لو املدينة أهل هبا يعمل ل الت السنة هذه فإن وأيضا, عمر به فقضى{  زوجها دية من الضبايب أشيم امرأة ورث
 املدينة من خرج إذا عليه حجة يكون فكيف عليه حجة فهخال من عمل يكن ل هبا وعمل املدينة إىل رواها من جاء

 يف خمالفتهم هلم جيوز ال وأنه ، به يعملون فيما للمدينة تبعا األمصار أهل مجيع يكون أن يوجب هذا فإن وأيضا ؟
 ُيل ل سنة نفسه عملهم إن قيل وإن ، أوىل غريهم عمل على يقدم فألن السنة على قدم إذا عملهم فإن ، شيء
 ِبا يعملوا ال أن األمصار أهل منهم أحد أيمر ل اخللفاء من بعده ومن اخلطاب بن عمر ولكن ، خمالفتهم دألح

 بل ، املدينة أهل بعمل إال يعملون ال وأهنم ، املدينة أهل عمل خالف إذا الصحابة إيه وعلمهم السنة من عرفوه
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 يفعل فال فيها للمال مدخل ال بدنية عبادة أنه وهو اجللي، للقياس معارض أنه :اخلامس الوجه
 .النص مقابلة يف اجتهاد أبنه:  وأجيب .1كالصالة  عليه عمن
 . مضطرب احلديث أن: القرطيب وتبعه عياض القاضي ذكره ما :السادس الوجه

 عنهما، هللا رضي عباس ابن حديث يف يتأتى وإمنا ، عائشة حديث يف يتأتى ال أنه: هذا عن وأجيب
 .2بينه جيمع اختالف فيه وإمنا االضطراب، يسلم وال
صلى هللا عليه  النيب سأل رضي هللا عنه عبادة بن سعد أن) عنهما هللا رضي عباس ابن حديث - 2

 اقضه: ى هللا عليه وسلمصل هللا رسول فقال ، تقضيه أن قبل توفيت أمه على كان  نذر يف وسلم
 .3(عنها
 لنيبا وأجابه أمه لىع كان  نذر عن صلى هللا عليه وسلم النيب سأل سعد يكون أن إما خيلو وال

 فاقضه ذرن عليها كان  اإذ: قال فكأنه يستفصله ول السؤال هذا مقتضى على صلى هللا عليه وسلم
 .النذور مجيع يف مطلق عام وهذا ، اجلواب يف كاملعاد  السؤال ألن عنها؛

 النذر عنها يقضى أن أمره أنه عباس ابن اختيار فيكون وحنوه صوم من معني نذر عن سأله يكون أو
 خصوص ال نذرا، كونه  عموم احلكم مناط أن فهم أنه على دليل هو نذر أي عباس ابن يعني ول

صلى هللا عليه  لنيبا ِبراد أعلم عباس وابن احلكم، هذا يف مستوية النذور كل  وأن املنذور، ذلك
 .4ومقصوده وسلم

                                                                                                                           

 يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب تفرق دق:  له وقال ، عليه عزم وقد ذلك من الرشيد منع نفسه مالك
 يدل وهذا ، غريهم عند ليس علم منهم طائفة كل  عند وصار ، البالد
 ليق ول ، ملالع عليه رأى ملا نهم اختيار هو وإمنا ، األمة جلميع الزمة حجة عنده ليس املدينة أهل عمل أن على
 جزاهو  عنه هللا يرض فإنه ؛ بلده أهل لعم هذا أن جمردا إخبارا خيرب بل ، بغريه العمل جيوز ال غريه وال موطئه يف قط
 ه .ا مسألة وأربعني نيف يف املدينة أهل إمجاع ادعى خريا اإلسالم عن

 ، حجة إمجاعهم إن:  قلنا إذا انأ وهي ، حسنة مسألة على( 447 /6) احمليط البحر يف كما  األبْياري نبه( لطيفة)
 أن معىن لىع ، حجة هو:  يقول ولكن ، قضاؤه وينقض ، املخالف يفسَّق حىت ، األمة يعمج إمجاع منزلة ينزل فال

 . واحدال وخرب القياس إىل كاملستند  ، الشريعة مآخذ من مأخذ إىل مستند إليه املستند

 . 5/296 األحكام عمدة بفوائد اإلعالم  1

 . 4/194 الباري وفتح ،5/296 األحكام عمدة بفوائد اإلعالم 2

 (.1638) ومسلم ،(2461) البخاري أخرجه 3

 . 1/380 العمدة شرح 4
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 ي: فقال صلى هللا عليه وسلم النيب إىل رجل جاء): قال عنهما هللا رضي عباس ابن حديث - 3
 أكنت دين أمك على كان  لو: فقال عنها؟ أفأقضيه شهر صوم وعليها ماتت أمي!  هللا رسول
 هللا فدين: " صلى هللا عليه وسلم فقوله، 1(يقضى أن أحق هللا فدين: قال. نعم: قال عنها؟ قاضيه

 .السبب خبصوص ال اللفظ بعموم والعربة، االعتكاف نذر يشمل" يقضى أن أحق
 إن: فقالت صلى هللا عليه وسلم النيب جاءت امرأة أن): عنهما هللا رضي عباس ابن حديث - 4

 أمك على نكا  لو أرايت عنها، حجي: قال عنها؟ أفأحج ماتت حىت حتج فلم حتج أن نذرت أمي
 صلى هللا عليه وسلم فقوله، 2(ابلوفاء أحق فاهلل هلل فاقضوا:  قال نعم،: قالت قاضية؟ ألست دين
 أن أحق هللا وأن الديون، من دين هذا أن:  صلى هللا عليه وسلم النيب فبني ،" ابلوفاء أحق فاهلل: "

 . هلل الذمة يف ةالثابت الديون مجيع تعم علة وهذه الوفاء، يقبل أن وأحق دينه يوىف
 لعمرو صلى هللا عليه وسلم قوله وفيه رضي هللا عنهما العاص بن عمرو بن عبدهللا حديث - 5

 .3(ذلك نفعه وتصدقت عنه فصمت ابلتوحيد أقر فلو أبوك أما): ألبيه نذر عن سأله حني
 .4(مات بعدما أخيها عن عائشة اعتكفت):  قال مصعب بن عامر رواه ما - 6

 .مهاجر بن وإبراهيم عامر، لضعف عفهبض:  ونوقش
 تعتكف، ول فماتت أيم عشرة تعتكف أن نذرت امرأة أن): عتبة بن عبدهللا بن عون رواه ما - 7

 .5(أمك عن اعتكف عباس ابن فقال
 :يلي ِبا تاملي عن االعتكاف مشروعية عدم على اجلمهور استدل :الثاين الرأي أدلة
 . به ينتفع ال غريه يسع أن على دلف ،(َسَعى َما ِإالَّ  ِلإْلِْنَسانِ  لَْيسَ  َوَأنْ : )تعاىل قوله - 1

                                                 
 (.1147) ومسلم ،(1952) البخاري أخرجه 1

 (.1852) البخاري أخرجه 2

 رقم ،118 /3) داود وأبو ،(347 - 386 /3) شيبة أيب وابن ،(6704 رقم ،181 /2) أمحد أخرجه 3
 حسنه واحلديث جده، عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث من( 12417 رقم ،279 /6) والبيهقى ،(2883
(: 253 /6) املسند حتقيق يف شاكر أمحد الشيخ وقال ،(484) الصحيحة ويف ،(3077) املشكاة يف األلباين
 يف مشهور الشيخ وقال حسن، إسناده(: 307 /11) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال صحيح، إسناده

 .جيد إسناده(: 420 /6) تعليقه على إعالم املوقعني

 ( وإسناده ضعيف.3/94) شيبة أيب ابن أخرجه 4

 .صحيح وإسناده (3/94) شيبة أيب ابن أخرجه 5
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 كما  متعددة أجوبة اعنه فللناس اآلية وأما": (24/312) الفتاوى جمموعيف  اإلسالم شيخ قال
 عيالس تنال إهنا: وقيل ، خةمنسو  إهنا: وقيل خمصوصة، إهنا: وقيل ، قبلنا من بشرع َّتتص إهنا: قيل

 حق آليةا ظاهر بل ذلك نم شيء إىل ُيتاج وال. فيه تسبب الذي سعيه من واإلميان ا  وسبب مباشرة
ْنَسانِ  لَْيسَ  َوَأنْ : )قال فإنه ، النصوص بقية خيالف ال  ستحقي إمنا فإنه قح وهذا (ىَسعَ  َما ِإالَّ  ِلإْلِ

 غريه سعي اوأم ، هو هاكتسب ما املكاسب من ميلك إمنا أنه كما  ويستحقه ميلكه الذي فهو سعيه
 كسبب الرجل ينتفع كما  غريه بسعي ينتفع أن مينع ال هذا لكن ، له ال الغري لذلك وملك حق فهو
 ."غريه
 آدم ابن مات إذا): قال صلى هللا عليه وسلم هللا رسول أن ،رضي هللا عنه هريرة أيب حديث - 2

 .1(بعده من به ينتفع معل أو ، له يدعو صاحل ولد أو جارية، صدقة:  ثالث من إال عمله انقطع
 .نهع منقطع هوف عمله يكن ل وما احلياة، يف عمله ِبا ينتفع إمنا أنه: صلى هللا عليه وسلم فأخرب

 اعه،انتف نقطعا يقل ول ،عمله انقطع: قال صلى هللا عليه وسلم النيب أبن: االستدالل هذا ونوقش
 .ذمته وبرأت ، بذلك انتفع عنه وليه اعتكف فإذا
 .(أحد عن أحد يصوم وال أحد، عن أحد يصلي ال): عنهما هللا رضي عمر ابن قول - 3

 .2(أحد عن أحد يصوم وال أحد، عن أحد يصلي ال): عنهما هللا رضي عباس ابن قول - 4
                                                 

 (.1631) مسلم أخرجه 1

 شيبة أيب ابن أخرجه :صحيح( أحد عن أحد يصوم وال أحد، عن أحد ُيج ال): قالرضي هللا عنهما  عمر ابن عن 2
 .به عمر ابن عن انفع عن سعيد بن ىيُي عن األمحد خالد أبو حدثنا( 15122)

 مضان،ر  وعليها توفيت أمي إن: هلا فقلت ،- عنها هللا رضي - عائشة سألت: قالت الرمحن عبد ابنة عمرةوعن 
 :صحيح .عنها صيامك من خري مسكني، يوم كل  مكان عنها تصدقي ولكن ال،: فقالت عنها؟ اُقضي أن أيصلح
 محيد بن عبيدة حدثنا عدي بن يوسف حدثنا الفرج بن روح حدثنا( 178 /6) املشكل شرح يف الطحاوي أخرحه

 (.254 /4) النقي اجلوهر يف الرتكماين ابن وصححه .به عروة عن رفيع بن العزيز عبد عن
 ر؟آخ شهر ونذر رمضان هرش صيام وعليه مات رجل عن عباس ابن سئل: قال ثوابن بن الرمحن عبد بن حممد عنو 

 /4) البيهقي ريقهط ومن( 7650) املصنف يف الرزاق عبد أخرجه :صحيح .مسكينا ستني عنه يطعم: فقال
  .به ثوابن بن الرمحن بدع بن حممد عن كثري  أيب بن ُيىي عن معمر عن( 178 /6) املشكل يف والطحاوي( 254

 من مدا   يوم كل  مكان عنه يطعم ولكن أحد عن أحد يصوم وال أحد، عن أحد يصلي ال: قال عباس ابن عنو 
 شرح يف والطحاوي( 2719) التمهيد يف الرب عبد ابن طريقه ومن). . .(  الكربى يف النسائي أخرجه .حنطة

 ابن عن عطاء عن موسى بن أيوب حدثنا األحول احلجاج حدثنا زريع بن يزيد طريق من( 176 /6) املشكل
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 وكذا ،1امليت عن النذر صيام قضاء من عنهما ورد ملا خمالفان أبهنما: األثران هذان ونوقش
 .2الصالة

 ضعيف أبنه:  ونوقش .3(عنهم وأطعموا مواتكم عن تصوموا ال): عنهما هللا رضي عائشة قول - 5
 .جدا  

 عن بالواج االعتكاف الويل قضاء مشروعية من احلنابلة إليه ذهب ما - أعلم وهللا - الراجحو 
 . اآلخر القول أدلة ومناقشة به، استدلوا ما لقوة امليت؛

 
 (للمعتكف يشرع ما)ابب 

  :طالبم فيه للمعتكف يشرع ما
 . احملضة العبادات: األول املطلب
 .املتعدية العبادات: الثاين املطلب
 . وحنوها ثياب من إليه ُيتاج ما أخذ: الثالث املطلب
 . املعتكف به يسترت خباء أو حجرة اَّتاذ:  الرابع املطلب
 . يعنيه ال ما ترك: اخلامس املطلب
 . اجلمعة لصالة التبكري: السادس املطلب

                                                                                                                           

 عباس ابن عن هذا ىف والنقل (:11/584وإسناده صحيح، ولكن قال ابن عبد الرب كما يف الفتح ) .به عباس
 فيهارضي هللا عنهما  عباس ابن وعن عائشة عن املذكورة اآلاثر (:4/194وقال احلافظ يف الفتح )، مضطرب

 .مقال
 إنو  قضاء، عليه يكن ول عنه أطعم يصم ول يصح، ول مات مث رمضان يف الرجل مرض إذا: قال عباس ابن عنو 

 عن حسني أيب عن سفيان ربانأخ كثري  بن حممد حدثنا( 2401) داود أبو أخرجه :صحيح .وليه عنه قضى نذرا   نذر
 .الشيخني شرط على وإسناده .به عباس ابن عن جبري ابن

 (.صحيح وإسناده. )4/254 الكربى السنن يف البيهقي فأخرجه عنهما هللا رضي عمر ابن أثر أما 1
 يف والبيهقي ،3/113 يبةش أيب وابن ، 240 ،4/237 عبدالرزاق فأخرجه عنهما هللا رضي عباس ابن أثر وأما

 . 11/584 الفتح يف احلافظ وصححه ،4/254 الكربى

 امرأة عمر ابن وأمر(: "6698ح) امليت عن النذر ابب والنذور، األميان يف اجلزم بصيغة معلقا   البخاري أخرج 2
 " .حنوه عباس ابن وقال عنها، صلي: فقال بقباء، صالة نفسها على أمها جعلت

  (.4/194) فتح، وهو ضعيف جدا كما يف ال 4/253 الكربى يف البيهقي أخرجه 3
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 . العيد ليلة املسجد يف املكث:  لسابعا املطلب
 .احملضة العبادات : األول املطلب

 حكمة إن إذ ذلك؛ وحنو والذكر القرآن، وقراءة كالصالة  احملضة العبادات للمعتكف تشرع
 به واالشتغال ابخللق، االشتغال عن واالنقطاع عليه، واإلقباع تعاىل، هللا على القلب مجع االعتكاف

 املذاهب ابتفاق وهذا،  وخطراته القلب مهوم حمل عليه واإلقبال وحبه ذكره يصري حبيث وحده
 .4واحلنابلة ،3والشافعية ،2واملالكية ،1احلنفية: األربعة الفقهية

 دبع القائلني ندع الصيام: رمضان شهر غري يف اعتكف إذا العبادات من للمعتكف يشرع ومما
 .نابلةواحل الشافعية، وهم ، االعتكاف لصحة شرطيته
 .املتعدية العبادات : الثاين املطلب

 إخراجك  كغريه،  هل تشرع فإهنا يسريا   زمنا   إال تستغرق ال كانت  أو عليه، وجبت إن املتعدية العبادات
 استغرقتو  جتب ل فإن،  كذل وحنو ، وإرشاد وإفتاء ، سالم ورد منكر، عن وهني ملعروف وأمر زكاة
 يف لماءالع فاختلف يةاملتعد العبادات من ذلك وحنو عال، ةومناظر  علم كتدريس  كثريا    زمنا  

 :قولني على للمعتكف مشروعيتها
 .6الشافعي ومذهب ،5احلنفية مذهب وهو، للمعتكف ذلك مشروعية :األول القول
 .8واحلنابلة ،7املالكية مذهب وهو،  للمعتكف ذلك كراهة  : الثاين القول

 ربه على العبد مجعية وهو املشروع اإلعتكاف حقيقة ذاه (:1/250قال ابن القيم يف املدارج )
 يكن ول جل و عز ربه مع به خيلو اعتكافه يف املسجد يف حبصري ُيتجر النيب وكان به وخلوته

                                                 
 (.352 /1) الشليب وحاشية احلقائق تبيني 1

 (.408 - 407 /3) للحطاب اجلليل مواهب 2

 (.528 /6) للنووي اجملموع 3

 (.362 /2) للبهويت القناع كشاف  4
 . 1/122 اهلندية والفتاوى ،2/396 القدير فتح  5

 . 1/229 واإلقناع ،6/528 واجملموع ، 2/105 األم 6

 .(408 - 407 /3) اجلليل مواهب ،(548 /1) الدسوقي حاشية،  (1/199) املقدمات مع املدونة 7

 (363 /2) القناع كشاف،   (4/480) املغين 8
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 ال أنه وغريه أمحد مذهب من املشهور كان  وهلذا احلال تلك يف وتذكريهم الصحابة بتعليم يشتغل
 ا.ه  النيب بفعل واحتجوا له أفضل والعبادة للذكر وخلوته والعلم القرآن إقراء للمعتكف يستحب

(: 149 /3) املغين يف قدامة ابن قال (:3/357وقال العوايشة يف املوسوعة الفهية امليسرة )
 ذلك وحنو ،احلديث وكتابة تهم،وجمالس الفقهاء، ومناظرة ودرسه العلم، وتدريس القرآن، ِإقراء فأم ا"

، ال أن ه على أصحابنا فأكثر نْفعه؛ يتعد ى مما  .أمحد كالم  ظاهر وهو يستحب 
 هب قصد ذاإِ  مستحب   ن هأ اخلطاب أبو واختار روايتان، ذلك استحباب يف: اآلمدي احلسن أبو وقال
 ،يتعد ى ونْفعه عبادات،ال أفضل ذلك ألن   الشافعي، مذهب وهذا املباهاة ال -تعاىل- هللا طاعة
 .كالصالة  ترْكه ِمن أوىل فكان

 بغري لاالشتغا عنه ليُنقَ  لمف يعتكف، كان  - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى - الن يب   أبن   أصحابنا حتج  وا
  لك؛ذ فيها ستحب  يُ  فلم املسجد، شرطها من عبادة االعتكاف وألن   به، املختصَّة العبادات
 ".انتهى( 1) كالطواف

 .هذا عن -أي األلباين– شيخنا وسألتُ 
 ِمن رمضان شهر يف األئم ة على ننكر كما  هذا؛ نرى ال فنحن حمضة، عبادة فاالعتكا: "فقال

 نمل" هللا تقب ل: "قائلال كقول  وهذا درس، أو موعظة تتخل لها اسرتاحة؛ وإنشاء الصالة فْصلهم
 .السلف وال - َسلَّمَ وَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى - الن يب   عهد يف تكن ل زيدة فهذه صل ى،

 خري صالةال: "قولي - َسلَّمَ وَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى - هللا ورسول- صالة حمضة؛ بادةع واالعتكاف
  ".ِإخل...  قرآن وتالوة -فليستكثر يستكثر أن استطاع فمن موضوع

 ، عنه مسكوت شيء ذلك أن اختالفهم وسبب: "( 1/312) اجملتهد بدايةيف  رشد ابن قالو 
 إال للمعتكف جيوز ال: قال ابملساجد املختصة األفعال على النفس حبس االعتكاف من فهم فمن

 .ذلك غري له جازأ كلها  األخروية القرب على النفس حبس منه فهم ومن ، والقراءة الصالة
 :األدلة

 :يلي ِبا ذلك على استدلوا :األول الرأي أدلة
 ليال أزوره تيتهفأ معتكفا سلم و عليه هللا صلى النيب كانقالت ) عنها هللا رضي صفية حديث - 1

 من رجالن فمر زيد بن أسامة دار يف مسكنها وكان ليقلبين معي فقام ألنقلب قمت مث فحدثته
 رسلكما على سلم و عليه هللا صلى النيب فقال أسرعا سلم و عليه هللا صلى النيب رأي فلما األنصار

 الدم جمرى اإلنسان من ريجي الشيطان إن قال هللا رسول ي هللا سبحان فقاال حيي بنت صفية إهنا
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 مع صلى هللا عليه وسلم حديثه وفيه،  1(شيئا قال أو شرا قلوبكما يف يقذف أن خشيت وإين
 ( .أزواجه

 وسلم عليه هللا صلى النيب مع اعتكفنا) قالرضي هللا عنه قال  اخلدري سعيد أيب حديث - 2
 أو أنسيتها مث القدر ليلة يتأر  إين وقال فخطبنا عشرين صبيحة فخرج رمضان من األوسط العشر
 اعتكف كان  فمن وطني ماء يف أسجد أين رأيت وإين الوتر يف األواخر العشر يف فالتمسوها نسيتها

 سحابة فجاءت قزعة السماء يف نرى وما فرجعنا فلريجع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع
 صلى هللا رسول رأيتف الصالة وأقيمت النخل جريد من وكان املسجد سقف سال حىت فمطرت

صلى هللا عليه  حديثه وفيه ، 2(جبهته يف الطني أثر رأيت حىت والطني املاء يف يسجد وسلم عليه هللا
 .العلم وتعليم القرآن، إبقراء احلديث بذلك فيلحق، أصحابه معوسلم 

                                                 
 (.2175(، ومسلم )2035أخرجه البخاري ) 1

 وزيرة ليال، املرأة خروج وازج: فيه(: 3/531) األحكام عمدة شرح يف األفهام ريضيف  الفاكهاينقال  )فائدة(:
 .معه التحدث وجواز املعتكف، املرأة
 يف يقع مما زالتحر : وفيه.. لليلا يف سيما ال خروجه، عند الضيف يف ذلك ويتأكد معه، ابملشي الزائر أتنيس وفيه

 .ينبغي ال ما إليه اإلنسان نسبة من الوهم
 .لكفرا شيء، بباهلما وقع لو إنه: لماءالع بعض قال وقد

 بذلك رانيكف فال استقرار ريغ من ابلبال خطوره فمجرد وإال، ظناه، أو ذلك، اعتقدا إذا فيه شك ال وهذا: قلت
 .دفعه على مقدور غري أمر ذلك ألن ؛-تعاىل هللا شاء إن-

 وزجي فال م،هب يقتدى ومن علماء،ال حق يف متأكد وهذا أمته، تعليم أراد -وسلم عليه هللا صلى- النيب ولكن: قال
 .بعلمهم االنتفاع بطالإ إىل سبب ذلك ألن خملص؛ فيه كان  وإن هبم، السوء ظن يوجب فعال يفعلوا أن هلم

 أن خوفا ذه؛أيخ ول تركه، ذلك، غري أو دينار، أو درهم، منه وقع إذا كان  أنه: الفقهاء بعض عن بلغين وقد: قلت
 .وعرضه لدينه استربأ فلقد هللا، فرمحه ذلك، مثل يستحل وأنه التقطه، أنه يتوهم

 ابلنسبة همةالت نفي ابب من هوو  عنه، خفي إذا عليه للمحكوم احلكم يبني أن للحاكم ينبغي إنه: قالوا وقد: قال
 .احلكم يف اجلور إىل
 به؛ اخذيؤ  ال دفعه، على ورمقد غري ذلك من كان  وما النفس، على الشيطان خواطر هجوم على دليل: احلديث ويف

 ابلذي الوسوسة يف -والسالم صالةال عليه- ولقوله ،[286: البقرة{ ]وسعها إال نفسا هللا يكلف ال: }تعاىل لقوله
 الوسوسة، ال اإلميان، حمض لذلك التعاظم أبن فسروه وقد ،"اإلميان حمض ذلك: "به يتكلم أن اإلنسان يتعاظم
 ما نيوب هبا، خذيؤا ال الت لوسوسةا بني الفرق يف نعم، هبا، يؤاخذ ال الوسوسة لكت أن على دليل ففيه كان،  وكيفما

 . إشكال شكا يوقع
 (.1167(، ومسلم )2016أخرجه البخاري ) 2
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 يلإ يدين اعتكف إذا سلم و عليه هللا صلى النيب كان) قالت عنها هللا رضي عائشة حديث - 3
 .1(اإلنسان حلاجة إال البيت يدخل ال وكان فأرجله رأسه
 العلم جمالس يف يشتغل ال أنه:  هللا رمحه مالك وعن: (4/175) التثريب طرحكما يف   اخلط ايب قال
 فإن ، عليه يرد ثاحلدي وهذا ، خالفه على واجلمهور ، املسجد من خيرج ل وإن يكتبه وال

 .الشعر تسريح نم أهم وكتابته ابلعلم االشتغال
 على نفعه اقتصر امم أفضل األعمال من نفعه تعدى وما ، الناس إىل نفعه يتعدى هذا أن - 4

 :وجوه من االستدالل هذا ونوقش،  صاحبه
 اضلالف وضع بل بادة،ع كل  يف مشروعا   يكون أن أفضل الشيء كون  من يلزم ال أنه :األول الوجه

 يف هةمكرو  وهي تسبيحال من أفضل القرآن قراءة وهلذا وابلعكس، مفضوال   جيعله موضعه غري يف
 كاان  إنو  ، والطواف الةالص يف - والفقه القرآن إقراء - هذا يشرع ال وهلذا،  والسجود الركوع
 .النافلتني والطواف الصالة من أفضل

 فال فلطواا أماو  ، فيها لكالما لتحرمي الصالة يف يشرعا ل وحنومها والفقه القرآن إقراء نأب وأجيب
 .الاحل مناسبة لعدم أو زمنه، فلقصر سلم وإن ، فيه ذلك مشروعية عدم يسلم
 . االعتكاف عن هبما االشتغال يقتضي أفضل كوهنما  أن :الثاين الوجه
 يناجي عاتسا له يكون أن لإلنسان ينبغي بل ، مطلقا   أفضل ليس املتعدي النفع أن :الثالث الوجه
 .مونفعه ابلناس عهاجتما من أفضل ذلك فعله ويكون ، وُياسبها بنفسه فيها وخيلو ربه فيها

 . ذكر ِبا خيل ال للتعليم الوقت من جزء صرف أبن:  وأجيب
 : يلي ِبا إليه ذهبوا ما على استدلوا :الثاين الرأي أدلة
 جيالس ول ، بنفسه واشتغل معتكفه دخل اعتكف إذا كان  صلى هللا عليه وسلم النيب أن - 1

 .2لفعله أفضل ذلك كان  ولو ، االعتكاف قبل يفعل كان  كما  ُيادثهم ول أصحابه
 .أزواجهو  ألصحابه حمادثته ففيه األول الرأي أدلة يف كما  التسليم بعدم: ونوقش

َرا َأنْ : )قوله يف بينهما تعاىل هللا قرن وهلذا والطواف الصالة جنس من االعتكاف أن - 2  بَ ْيِتَ  َطهِ 
 كالم  عن شغل والطواف الصالة يف كان  وملا ، 125: البقرة (السُُّجودِ  َوالرُّكَّعِ  ْلَعاِكِفنيَ َوا ِللطَّائِِفنيَ 

                                                 
 (.297(، ومسلم )296أخرجه البخاري ) 1
 . 2/788 العمدة وشرح ،4/480 املغين 2
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  هبا التلبس حني اإلقراء يستحب فال املسجد هلا شرع عبادة أهنا وذلك االعتكاف وكذلك الناس
 .1والطواف كالصالة
 .والطواف لصالةا فخبال عنه، ينهى فال يطول، زمنه االعتكاف إذ ؛ الفرق بوجود:  ونوقش

 إال للعاكف ذلك ُيصل وال املواظبة، وجه على عليه اإلقبال هو الشيء على العكوف أن - 3
 .2آخر بشيء االشتغال وترك سبحانه هللا إىل ابلتبتل
 .كافاالعت زمن لطول ذلك؛ من مينع ال يطل ل إذا العلم تعليم أبن:  ونوقش

 اداتلعبا من ذلك وحنو للمعتكف، القرآن وإقراء العلم تعليم مشروعية - أعلم وهللا - الراجحو 
 .املسألة أدلة جتتمع وهبذا يكثر ل ِبا ذلك يقيد لكن املتعدية،

 عبد بن وسعيد ي،واألوزاع رابح، أيب بن عطاء كان  (:3/167قال ابن املنذر يف اإلشراف )
 .املسجد يف العلماء السجم املعتكف أييت أن أبسا ، يرون ال والشافعي سعد، بن والليث العزيز،

 .العلم يكتب أن وكره العلم، جمالس يف يشتغل ال: مالك وقال
 ا.ه  وغريه االعتكاف يف يستحب العلم كتاب:  ابن املنذر بكر أبو قال
 يصح هل :(43 ص) فاالعتكا وفتاوى الصيام أحكام رسالةسئل العالمة العثيمني كما يف  وقد

 درس؟ إلقاء أو أحد بتعليم يقوم أن للمعتكف
 أشبه ماو  القرآن راءةوق والصالة كالذكر  اخلاصة ابلعبادات يشتغل أن للمعتكف األفضل فأجاب:

  جلو  عز هللا ذكر من اهذ ألن ، أبس فال التعلم أو أحد تعليم إىل احلاجة دعت إذا لكن ، ذلك
 .انتهى

 يشتغل أن االعتكاف روح يفاين وهل (:6/501رمحه هللا  يف الشرح املمتع )العثيمني قال العالمة و 
 العلم؟ طلب يف املعتكف
 ة،كالصال  اخلاصة، تللطاعا يكون االعتكاف لكن هللا، طاعة من العلم طلب أن شك ال: اجلواب
 يلة؛ل أو يوم يف درسني أو ا  درس املعتكف َُيضر أن أبس وال ذلك، أشبه وما القرآن، وقراءة والذكر،

 وُيضر دروسه، يطالع وصار دامت، إن العلم جمالس كنل االعتكاف، على يؤثر ال هذا ألن
 نإ أقول وال نقصا ، تكافهاع يف أن شك ال فهذا اخلاصة، العبادة عن تشغله الت الكثرية اجللسات

 .االعتكاف ينايف هذا
                                                 

 . 2/788 العمدة شرح 1

 . 2/788 العمدة شرح 2
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 لوج عز هلل تعبدي أن جلأل عيني هللا لطاعة قولهوقال العالمة العثيمني أيضا يف تعليقه على الكايف: 
 سلي فهذا وأسكن له أريح ألنه أو ذلك أشبه ما أو املسجد يف لشغل يعين املسجد لزم لو أما

 جتماعا من املعتكفني بعض يفعله ما أن نعرف وبه هللا لطاعة املسجد الزما   يكون أن ابعتكاف
 هلو   يثحد يكون ورِبا منه فائدة ال لغو   حديث يكون ورِبا ابحلديث وانشغاهلم بعض إىل بعضهم

 نأ له نبغيي املعتكف أن هللا رمحهم العلماء كالم  وظاهر االعتكاف من املقصود ينايف هذا أن رمحم
 تماعواالس علمال دون ذلك بهأش وما القرآن قراءة والذكر الصالة مثل يعين القاصرة ابلعبادة يشتغل

 حضورهف الوقت هذا يف الإ لك ُيصل ال العلم كان  إذا إنه يقال قد لكن متعدية عبادة ألنه إليه
 سجدامل هذا يف مثال   العال يكون احملالت بعض يف يوجد كما  القاصرة العبادة على االقتصار من أوىل
 نأل أفضل لمابلع االشتغال نإ يقال قد فهنا الوقت هذا يف إال بعلمه االنتفاع للمعتكفني ُيصل وال

 العبادة ىعل يقتصر أن فضلفاأل يموالتعل التعلم جانب يرجح سبب هناك يكن ل إذا أما متعد   نفعه
 فهو هللا رمحه ذكره ما وكل ابلنذر إال بواجب ليس وأنه سنة وأنه حكمه املؤلف ذكر مث القاصرة
 ا.ه  ابألدلة ومؤيد   صحيح

 :(35 ص) فاالعتكا ىوفتاو  الصيام أحكام رسالةسئل العالمة العثيمني أيضا كما يف  )فرع(: 
 ؟ املسلمني حوائج لقضاء تليفونابل االتصال للمعتكف جيوز هل

 يف كان  إذا ، املسلمني حوائج بعض لقضاء ابلتليفون يتصل أن للمعتكف جيوز ، نعم فأجاب:
 خيرج فال املسجد خارج كان  إذا أما ، املسجد من خيرج ل ألنه ، فيه معتكف هو الذي املسجد

 املسلمني حوائج قضاء ألن ، تكفيع فال هبا معنيا   رجال   كان  إذا املسلمني حوائج وقضاء ، لذلك
 النفع كان  إذا إال ، القاصر النفع من أفضل املتعدي والنفع ، متعد   نفعها ألن ، االعتكاف من أهم

 .1انتهى" وواجباته اإلسالم مهمات من القاصر

                                                 
 (.رمضان يف العلم طلب السلف هدي من ليس) حقيقة مقولة  :)تنبيه( 1

 :ورألم العلم طلبة من كثري  يتداوهلا الفكرة هذه كانت  وإن ةصحيح غريهذه املقولة 
 ما أجود وكان ناسال أجود  َ َوَسلَّم َلْيهِ عَ  اّللَُّ  َصلَّى هللا رسول كان): قال عنهما هللا رضي عباس ابن حلديث :أوال

 َعَلْيهِ  اّللَُّ  لَّىصَ  هللا فلرسول رآنالق فيدارسه رمضان من ليلة كل  يف يلقاه وكان جربيل، يلقاه حني ضانرم يف يكون
 .عليه متفق (املرسلة الريح من ابخلري أجود  َ َوَسلَّم
 :وجهني من رمضان يف العلم طلب على يدل فهذا
 ذكر"  رمضان يف يكون ما أجود وكان الناس أجود -  َ َوَسلَّم َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى - هللا رسول كان: "  قوله :األول الوجه

 ابلعلم اجلود: الرابعة: )الرابعة املرتبة يف قال أن إىل مراتب عشر اجلود أن( 293 /2) السالكني مدارج يف القيم ابن
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 به اجلود يف لناسوا املال من أشرف العلم ألن ابملال اجلود من أفضل به واجلود اجلود مراتب أعلى من وهو وبذله
 ملن تبذله أن: به اجلود ومن أبدا خبيال به الينفع أن: النافذ وتقديره هللا حكمة اقتضت وقد متفاوتة مراتب على

 .... ( طرحا عليه تطرحه بل عنه يسألك
  َ َوَسلَّم هِ َعَليْ  اّللَُّ  َصلَّى لنيبا فتاوى لريى السنة كتب  يف االعتكاف أو الصيام كتاب  إىل يرجع أن املرء ويكفي

 .رمضان شهر يف هلم وتعليمه للصحابة
 منه لقرآنا مدارسة كني ل إن العلم وه وما"  القرآن فيدارسه رمضان من ليلة كل  يف يلقاه وكان: "قوله :الثاين الوجه
 نزولل وإن ،...  مانسخو  منه ثبت وما ومعانيه رآنالق  َ َوَسلَّم َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب يدارس السالم عليه جربيل فكان

 لقرآنا وقراءة به لالهتمام دعوةو  العلم عظم إىل إشارة السالم عليه لنبينا جربيل ومدارسة رمضان شهر يف القرآن
 به والعمل وفهمه بتدبره هللا أمران بل تقرأ حروفا ليست

 وغريه القرآن مدارسة حبابستا ومنها(: )76 /1) احلديث فوائد ذكر يف القاري عمدة يف العيين الدين بدر قال
 (الشرعية العلوم من

 صالة من أفضل العلم طلب: )هللا رمحه الشافعي قال العبادات أفضل من هو بل عبادة العلم طلب أن :اثنيا
 كنت: )هللا محهر  وهب ابن وقال( العلم طلب من أفضل الفرائض بعد بشيء تعاىل هللا إىل تقرب ما: )وقال( النافلة

 قمتو  كتيب  فجمعت يديه نيب العلم يف وأنظر عليه أقرأ وأان العصر أو الظهر صالة فجاءت أنس بن مالك عند
  الذي من أبفضل إليه قمت يالذ ما لعجب هذا إن: قال. الصالة إىل أقوم: قلت هذا؟ ما: مالك يل فقال ألركع
 (.النية صحت إذا فيه كنت

 وم؟ي كل  يف تمخي أن ولعله يعتكف، أن يُريدُ  وهو املسجد، يف يقرئ رجال إن: اّللَّ  عبد أليب قلتُ : املروذي قالو 
 .يلَّ إ أحب يقرئ ولغريه، له كان  املسجد يف قعد وإذا لنفسه، كان  هذا فعل إذا: فقال
 كان  ذلك؛ فعل فإذا يوم، كل  يف خيتم أن وله معتكف، هو املسجد يف يقرئ وال املعتكف، يتطيب ال: لفظ ويف

 ،(4/481) املغين. يعتكف أن من إيلَّ  أحب يقرئ املسجد يف يقعد ولغريه، له كان  جداملس يف قعد وإذا لنفسه،
  .(2/789) الصوم كتاب  العمدة شرحو 

 العتكاف؟ا أو العلم طلب أفضل أيهما وسئل العالمة العثيمني كما يف تعليقه على الكايف:
 يدركه ناآل يدركه ل وإذا دالبل يف دموجو  شيخه مثل يدرك العلم كان  إذا لكن أفضل شك ال العلم طلب فأجاب:

 هذ غري يف ُيصلهم ما فيه يعتكفون الذي هذا املسجد يف مشايخ أييت أحياان   لكن أفضل فاالعتكاف بعد فيما
 .أفضل العلم طلب إن نقول فهنا الوقت

 أن أو العبادةو  والذكر القرآن قراءة على يقتصر أن األفضل املعتكف هل وقال رمحه هللا أيضا يف نفس املصدر:
 وال القرآن يقرأ أن األفضل أبن قلنا إذا يعتكف أن بني األمر دار إذا لكن قوالن فيها ويذاكر؟ ويناظر العلم يعلم

 أفضل الثاين األمور؟ هذه ويدع يعتكف أن أو األمور هلذه االعتكاف يدع أن األفضل فهل يتعلم وال يعلم وال يناظر
 أهله يعرف ال البلد هذا يكون أن مثل سنة إحياء يريد أن إال اللهم االعتكاف من أفضل العلم تعليم ألن شك وال

 ُييي أن أراد علم طالب وهذا أسوة جيعلوه ول الناس به يثق ل عامي   اعتكف فلو ببعض بعضهم يثق وال االعتكاف
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 فمن وإال ابلقول تدائهماق من أقوى ابلفعل الناس اقتداء ألن وذلك تعتكف أن األفضل هلذا أقول فأان السنة هذه
 ابلقول يقتدون مما أكثر ابلفعل يقتدون الناس لكن سنة االعتكاف فإن اعتكفوا للناس يقول العلم طالب أن املمكن

 العلم عن وينشغل خاصة والعبادات والذكر القرآن بقراءة املعتكف يشتغل أن بني األمر دار إذا أنه واخلالصة
 يكون أن إال اللهم أفضل األول دون ابلثاين فاالنشغال األول دون ابلثاين يشتغل أو واملذاكرة واملناظرة والتعليم

 .األول يقتضي خاص سبب   هناك
 اخلندق ةلغزو  واالستعداد درب كغزوة  دفاع ال هجوم غزوات وكانت رمضان شهر يف الغزوات من كثري  وقعت :اثلثا

 دار فتاحم يف القيم ابن ذلك بني وقد العلم، أهل عند معلوم هو كما  بالشك اجلهاد من أفضل والعلم مكة، وفتح
 .الفروق يف والقرايف السعادة

 واالعمال مراال رأس هوف ابهلل إميان لاالعما افضل ابن تواترت قد النبوية النصوص: )هللا رمحه القيم ابن قال :رابعا
 والعمل لقولاب تصديقه ينوالثا به والعلم لرسولا به جاء ما معرفة احدمها ركنان له واالميان ومنازهلا مراتبها على بعده

 اجلسد من حالرو  نزلةِب االميان من علمال فإذا به املصدق ابلشيء العلم فرع فإنه حمال واملعرفة العلم بدون والتصديق
 /1) دةسعاال دار احمفت( املواهب سىنوا املطالب اجل إذا فالعلم واملعرفة العلم ساق على اال االميان شجرة والتقوم

81.) 
 و عنه خفي كان  ما له يكشف و لالعا يف يزيد يوم كل  العلم تصفح(: )97) اخلاطر صيد كتابه  يف اجلوزي ابن وقال
 لصحابةا و سلم و عليه هللا صلى الرسول منهاج تصفح إذا مسالكه من كثري  عيب يريه و معرفته و إميانه يقوي
 العلم أن عاملخدو  على خفي و لنفسه العلم ال العمل املقصود أن فأظهر حيلة أبخفى الطرق تلك سد إبليس فأراد
 تقليب كان  رِبا و األكرب رالنو  و األعظم األصل هو العلم فإن اخلفية اخلديعة هذه من فاحذر عمل أي و عمل

 بدهتع يف اهلوى من عذاب يف خيوض العلم عن معرض من كم  و الغزو و احلج و الصالة و الصوم من أفضل الوراق
 ال لعلما نور من شعلة عنده كانت  لو و الواجب عن األفضل يزعمه ِبا يشتغل و ابلنقل الفرض من كثريا  يضيع و

 (.تعاىل هللا شاء إن ترشد لك ذكرت ما فتأمل هتدى
 وبيان تكافاالع وأحكام فيه احومايب الصوم يفسد وما الصوم أحكام الناس تعليم من رمضان شهر يف بد ال :خامسا

 ليس اوهذ ذلك وغري العيد صالةو  الفطر زكاة وأحكام ابلصوم املتعلقة واملوضوعة الضعيفة واألحاديث ومالص بدع
 .الشرع أبحكام وتفقيه تعليم هو وإمنا وعظ جمرد

 دار احمفتيف  املوت حىت تاألوقا مجيع يف العلم طلب على هللا رمحهم السلف حرص عن القيم ابن قال :سادسا
 :املمات اىل فيقول لمالع تطلب مىت اىل الحدهم قيل إذا االسالم أئمة كان  وهلذا)((: 74 /1) السعادة

 اىل له فقالوا ثللحدي طلبه كثرة  يف قوم عابه وقد يقول عنه هللا رضى املبارك بن هللا عبد مسعت محاد ابن نعيم قال
 .املمات إىل قال تسمع مىت

 .املوت اىل قال احلديث لرجلا يكتب مىت اىل عنه هللا ضىر  حنبل بن المحد قلت اخلصاص منصور بن احلسني وقال
 .القرب ادخل ان اىل العلم باطل إمنا يقول عنه هللا رضى حنبل بن امحد مسعت البغوي حممد بن هللا عبد وقال
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 ُيكم هل جداملس يف لقاضيا اعتكف إذا سئل العالمة العثيمني كما يف تعليقه على الكايف: )فرع(:
 املسجد؟ يف الناس بني

 .أبس وال املسجد يف ُيكم نعم فأجاب:
 .وحنوها ثياب من إليه ُيتاج ما أخذ :الثالث املطلب

 اخلدري سعيد أبو رواه ما هلذا ويدل، 1 وحنوها ثياب من إليه ُيتاج ما أخذ على جواز املالكية نص
 صبيحة كان  فلما األوسط رالعش صلى هللا عليه وسلم هللا رسول مع اعتكفنا): قال رضي هللا عنه

 إىل فلريجع اعتكف من: فقال صلى هللا عليه وسلم هللا رسول فأاتان ، متاعنا نقلنا عشرين
 .2(احلدي... معتكفه
 :املعتكف به يسترت خباء أو حجرة اَّتاذ :الرابع املطلب

 يف يةاألخب ابب) البخاري بوب وعليه،  3بشيء يسترت أن امرأة أو كان  رجال   للمعتكف يستحب
 (.املسجد

 تركية قبة يف اعتكف)  صلى هللا عليه وسلم هللا رسول أنرضي هللا عنه  اخلدري سعيد أبو روى ملا
 فكلم رأسه أطلع مث القبة، انحية يف فنحاها بيده احلصري فأخذ: قال حصري، قطعة سدهتا على

 .4(احلديث.... الناس

                                                                                                                           

 ايب فأخذ ديهي يف ونعاله يعدو هوو  حنبل بن امحد بنا فمر ببغداد ايب مع اصوغ كنت  الصائغ إمساعيل بن حممد وقال
 .ملوتا إىل قال هؤالء مع تعدو مىت إىل تستحي اال هللا عبد ااب ي فقال ثوبه ِبجامع

 .حملربةوا العلم يفارقين ول يدي بني واحملربة ايب أمر أيتيين ان ارجو الطالقاين بشر بن هللا عبد وقال
 لىع حرصك اشد ما له لتفق احلديث عن يسألين احلافظ بسطام ابن جاء البصري يزيد بن حممد بن محيد وقال

 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول آل قطار يف اكون ان احب ما او فقال احلديث
 .احلياة به حسنت ما قال يتعلم ان ابملرء ُيسن مىت العلماء لبعض وقيل
 .(يعيش نا به ُيسن كان  إن قال العلم يطلب ان اُيسن سنة مثانون له الرجل عن احلسن وسئل

 . 2/463 واإلكليل التاج ،1/198 قدماتامل مع املدونة 1

 .تقدم وقد( 2040) البخاري اللفظ هبذا أخرجه 2

 مع الكبري والشرح ،4/277 الباري وفتح ،2/288 املعلم إكمال وإكمال ،12/150 القاري عمدة 3
 . 7/581 اإلنصاف

 تقدم َّترجيه. 4
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 االعتكاف أردن ملا صلى هللا عليه وسلم يبالن أزواج أن): وفيه عنها، هللا رضي عائشة حلديثو 
 .1...( املسجد يف فضربت أببنيتهن أمرن
 فخري الرجال، يراها لكيال اجلماعة؛ مسجد يف اعتكفت إذا املرأة حق يف ويتأكد، لعمله أخفى وألنه

 .2بعضا   بعضهم يرى ال أن وللنساء هلم
 .3له أخلى وألنه ُيَضيِ ق، ئالل رحابه؛ أو املسجد، عجز يف خباءه يضرب: املالكية وعند

 .يعنيه ال ما ترك :اخلامس املطلب
 هللا صلى هللا رسول على ةوالصال والعلم ابلقرآن يشتغل وأن خبري، إال يتكلم أال للمعتكف ينبغي
 صصوق والسالم الةالص عليه الرسول سرية وكتدريس طاعة، يف طاعة ألنه والذكر، وسلم عليه

 .نيالصاحل وحكايت األنبياء
 .يهف إمث ال ما وهو خبري، إال التكلم حترميا للمعتكف يكره: احلنفية قال

 .تحبمس فعلهاف الثالثة ذهه أما مكروه، والصالة والتالوة الذكر بغري االشتغال أن املالكية وعند
 عليه لقوله وغريه، كالم  وكثرة ومراء جدال من يعنيه ال ما اجتناب له يستحب: احلنابلة وقال

 ففيه االعتكاف غري يف مكروه ألنه ، 4(يعنيه ال ما تركه املرء إسالم حسن من) والسالم ةالصال
 .أوىل
  عدا ما: الكالم فضول يعدون وكانوا الكالم، فضول يكرهون كانوا): قال عطاء عن اخلالل روى

 .5(منه لك بد ال ِبا معيشتك يف تنطق أو منكر، عن هنيا أو ِبعروف، أمرا أو تقرأه، أن هللا كتاب

                                                 
 تقدم َّترجيه. 1

 . 7/582 اإلنصاف مع الكبري الشرح 2

 ، وقد قدمنا اباب مستقال يف هذه املسألة .  2/288 املعلم الإكم إكمال 3

 الدار وعلل ،(132 /2) حامت أيب ابن علل انظر وإرساله وصله يف أختلف وقد الصحابة، من عدة عن روي 4
 كتابه  يف رجب ابن توسع وقد (: الصحيح مرسل،12/64، وقال اخلطيب يف اترخيه )(25 - 25 /8) قطين
مرسل يصح من  (:9/195وقال ابن عبد الرب يف التمهيد ) ،اإلرسال فيه الصواب أن بيان يف كمواحل العلوم جامع
وقال ابن القيم يف اجلواب  ،(40) الريض ويف ،(287) األذكار يف النووي حسنه، وصححه ابن حبان، و طرق

شيخ أمحد شاكر يف ، وصححه ال(4839) املشكاة يف األلباين العالمة وصححه(: إسناده صحيح، 122الكايف )
 .لغريه حسن (:5/119(، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن ابن ماجة )2/352حتقيق املسند )

 . 362/  2 القناع وكشاف ، 364/  2 واجلمل ، 548/  1 والدسوقي ، 450 - 449/  2 عابدين ابن 5
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 غري نم ذلك حنوو  الفقهاء ةومناظر  العلم بتدريس االشتغال للمعتكف واحلنابلة املالكية عند ويكره
 لاالشتغا هعن ينقل فلم كف،يعت كان  وسلم عليه هللا صلى النيب ألن به، نفعها خيتص الت العبادات

 .به املختصة العبادات بغري
 قصد إذا الرب أنواع من ألنه ذلك استحباب احلنابلة من اخلطاب وأيب املالكية، من وهب ابن وعند

 .1املباهاة ال الطاعة
 هللا رسول أن املتقدم سعيد أيب حلديث، 2والفعل القول من يعنيه ال ما ترك للمعتكف يستحبف

 النيب أن عائشة وحلديث، ...(حصري قطعة سدهتا على تركية قبة يف اعتكف):  صلى هللا عليه وسلم
 بنفسه، املعتكف خلو هذا ويف..(  معتكفه دخل الفجر صلى إذا كانوسلم ) صلى هللا عليه

 .يسببه أو بذلك، خيل ما وترك ، عبادته على وإقباله
 اآلخر واليوم ابهلل يؤمن كان  من) قال صلى هللا عليه وسلم النيب أن رضي هللا عنه هريرة أبو روى ملا

 .3(ليصمت أو خريا   فليقل
 ،تعاىل هللا على القلب مجع االعتكاف حكمة أن تقدم ملا املعتكف، ذلك يف يدخل من وأوىل

 .وحده هللا على واإلقباع اخللق عن واالنقطاع عليه واإلقباع
 اجلمعة ويشهد ، يساب وال احلديث، يف يرفث فال اعتكف من): قال رضي هللا عنه علي وعن

:  الشافعية وعند،  4(دهمعن جيلس ال قائم وهو حاجة له كانت  إذا أهله وليوصل واجلنازة،
 .5الصائم جييبه ال كما  جييبه ال أن إنسان سبه إذا للمعتكف يستحب

 هأن: أي للتعليل، هنا لالما «هللا لطاعة»: قوله (:6/500قال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 لب عنده، نثو يتحد ورفقاؤه أصحابه أيتيه أن أجل من وال الناس، عن لالنعزال ال هللا، لطاعة لزمه

 .وجل عز   هللا لطاعة للتفرغ

                                                 
 . 364 - 363/  2 القناع وكشاف ، 548/  1 الدسوقي 1

 واإلقناع ،6/533 واجملموع ،2/461 اجلليل ومواهب ،1/212 اهلندية والفتاوى ،2/117 الصنائع بدائع 2
 . 1/471 املنتهى وشرح ،1/229 للشربيين

 (.  47(، ومسلم )6018أخرجه البخاري ) 3

 الفروع يف أمحد لإلمام مفلح ابن وعزاه ،2/334 شيبة أيب وابن(، 8049، رقم  4/356أخرجه عبد الرزاق ) 4
 .صحيح إسناد: وقال ،3/184

 . 6/543 اجملموع 5
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 ال حاديثأب ويتحدثون م،أصحاهب إليهم أييت مث املساجد، يف يعتكفون الذين أولئك أن نعرف وهبذا
 هللا طاعةل املسجد يف كثَت أن االعتكاف روح ألن االعتكاف؛ بروح أيتوا ل فهؤالء منها، فائدة

 ولالرس كان  كما  ثريبك ليس ألجل أهله بعض عنده ثيتحد أن لإلنسان جيوز أنه صحيح وجل، عز  
 .ذلك يفعل وسل م عليه هللا صل ى

 يستحب: أي «ابلقرب اشتغاله ويستحب»: قوله (:6/529قال العالمة يف نفس املصدر )و 
 صالةوال ذكر،وال القرآن، كقراءة  اخلاصة، العبادات ومراده قربة، مجع ابلقرب، يشتغل أن للمعتكف

 أن إال اللهم لم،الع حلقات إىل يذهب أن من أفضل وهو ذلك، أشبه وما نهي،ال وقت غري يف
 احلال، هذه يف العلم لبط: نقول فرِبا الوقت، هذا غري يف له حتصل ال اندرة، احللقات هذه تكون
 .االعتكاف ودمقص عن يشغل ال هذا ألن فاحضرها اخلاصة، ابلعبادات االشتغال من أفضل

 أو قول نم يهمه ال ما: يأ يعنيه، ال ما جيتنب أن للمعتكف يستحب «يعنيه ال ما واجتناب»: قوله
 املرء مإسال حسن من»: موسل   عليه هللا صل ى النيب قال ولغريه، له، سنة وهذا ذلك غري أو فعل،
 ال ما يدع أن نفسه راحة ومن أدبه، حسن ومن املرء، إسالم حسن من وهذا «يعنيه ال ما تركه

 .يتعب فسوف يعنيه ال شيء عن يبحث هكون  أما يعنيه،
 أن راحتهو  وأدبه، املرء، مإسال حسن من فإن تعنيه، ال أمور يف الناس يتتبع كان  إذا أيضا   وكذلك

 االشتغالو  الناس، يقوله ام مساع إال هم له ليس الذي السماع، الرجل جتد وهلذا يعنيه، ال ما يدع
 .ينفعه وال يضره فيما وقته يضيع وقال، بقيل

 زمان؟ نم ساعة إليه ويتحدث أقاربه من أحد   املعتكفَ  يزور أن جيوز هل: مسألة
 ساعة ليهإ وحتدثت عتكفه،م يف وسل م عليه هللا صل ى النيب زارت حيي بنت صفية ألن نعم؛: اجلواب

 صلوح السرور، ليهمع أدخل إليهم حتدث إذا ألنه أهله؛ إىل يتحدث أن اإلنسان يعين مما وهو
 ال هأهل إىل جيلس كال ،  نام اإلنسان يكون أال ينبغي وهلذا للشرع، مقصود أمر وهذا أللفة،ا بينهم

 يذكر وأ القرآن يقرأ ا  عابد كان  وإن معه، فكتابه علم طالب كان  إن إليهم، يتحدث وال يكلمهم،
 أو خريا   قلليف اآلخر واليوم ابهلل يؤمن كان  من»: قال يتكلم ال ملاذا ُسئل إذا مث يتكلم، وال هللا

 ذات يف نيكو  أن إما ريواخل «خريا   فليقل»: قال وسل م عليه هللا صل ى النيب: له نقول «ليصمت
 كأصحاب مع أو هلك،أ مع تكلمت إذا أنك شك وال الكالم، إليه يؤدي مما غريه يف أو الكالم،

 كوني وقد ،لغريه خريا   هذا صار عليهم، والسرور األنس إدخال وقصدك األصل يف مباح بكالم
 أن املهمف ذلك، حنو أو ا،هب يعتربون قصة أو فقهية مسألة عليهم يلقي أن مثل أيضا   لذاته خريا  

  .ولغريه للمعتكف خري ذلك أن شك وال يعنيك، ال ما جتتنب
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 .اجلمعة لصالة التبكري : السادس املطلب
 استحباب أدلة اتوملعم جامع؛ غري يف اعتكف إذا اجلمعة إىل يبكر أن للمعتكف يستحب مما

 .املسألة هذه حبث تقدم وقد، اجلمعة لصالة التبكري
 يف فاملعتك يبيت نأ السلف من طائفة استحب :العيد ليلة املسجد يف املبيت :السابع املطلب
  .املسألة ذهه حبث تقدم وقد، للعيد خروجه عند إال منه خيرج وال العيد ليلة معتكفه

 
 (للمعتكف يباح ما)ابب  

 :مطالب فيه للمعتكف يباح ما
 . املسجد يف والشرب األكل: األول املطلب
 . املسجد يف النوم: الثاين املطلب
 . بعينها بقعة لزوم: الثالث املطلب
 .والطيب احلسنة الثياب لبس:  الرابع املطلب
 .ودهنه وتسرُيه الرأس غسل:  اخلامس املطلب
 .الفطرة سنن أخذ:  السادس املطلب
 .اجلنازة على والصالة ، املريض عيادة:  بعالسا املطلب
 . املسجد يف الوضوء:  الثامن املطلب
 .املعتكف زيرة:  التاسع املطلب
 .الناس بني وإصالحه وأذانه وتزوجيه زواجه:  العاشر املطلب
 . حباجته أمره:  عشر احلادي املطلب
 :املسجد يف والشرب األكل :األول املطلب

 ألن والفجل؛ والكراث والبصل كالثوم  كريهة  رائحة له كان  ما إال املسجد، يف والشرب األكل يباح
  ذلك على ويدل مستقل، ابب يف ذلك قبل تقدم كما  املسجد إتيان عن منهي البقول هذه آكل
 صلى هللا رسول عهد على أنكل كنا) قال جزء بن احلارث بن هللا عبد حديث منها األدلة من كثري
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 شواء وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع أكلنا) رواية ويف ،(واللحم اخلبز سجدامل يف وسلم عليه هللا
 .1(نتوضأ ول نصلي، قمنا مث احلصى، يف أيدينا فأدخلنا الصالة، فأقيمت املسجد، يف

                                                 
 وابن ،(166) الشمائل يف والرتمذي( 191 ،190 /4) املسند على زوائده يف هللا عبد وابنه أمحد أخرجه 1

 ،(1541) يعلى وأبو ،(300 - 299ص) مصر فتوح يف احلكم عبد وابن ،(3311 ،3300) ماجه
 يف رجب ابن عنه قال واحلديث( 2847) والبغوي ،(1657) حبان وابن ،(66 /1) املعاين شرح يف والطحاوي

 يف مفلح ابن وقال احلديث، صاحل حامت أبو وقال معني ابن وثقه وسليمان جيد إسناده(: 369 /2) الباري فتح
 /4) الزجاجة مصباح يف البوصريي وقال معني، ابن وثقه وسليمان جيد إسناده(: 403 /3) الشرعية األداب

 ،(2116) احلديث حتت الصحيحة ويف ماجة، ابن صحيح يف األلباين العالمة صححهو  حسن، إسناده(: 15
 (.243 /29) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وصححه
 ابن بوب وقد املسجد، يف كلاأل يف الرخصة ورد وقد(: 161 /3) الباري فتح يف رجب ابن احلافظ قال )فائدة(:

 نم طائفة هفأجاز  وكراهته، داملسج يف األكل جواز يف اختلف وقد...  (املسجد يف األكل: ابب) كتابه  يف ماجه
 يف يفطر كان  هأن اعتكافه يف - موسل عليه هللا صلى - النيب حال من الظاهر والن احلديث؛ هلذا وغريهم؛ أصحابنا
 حاجة يف داخل ذلك أن :يقال أن إال اإلنسان، حلاجة إال البيت يدخل ال كان:  قالت عائشة فإن املسجد؛
 .اإلنسان
 جاعوا ذاإ كانوا  أهنم عازب بن الرباء حديث سبق وقد املسجد، يف أيكلون كانوا  أهنم: الصفة أهل من والظاهر

 .منه فأكلوا للصدقة املسجد يف املعلق القنو ضربوا
 .ألصحابنا وجه وهو الشافعي، عن وحكي دانءة، ألنه كراهته؛  إىل طائفة وذهب

 .حاجته لقضاء يدخل كما  لألكل، بيته يدخل أن كفللمعت أجاز هبذا قال ومن
 خرجه(. آنالقر  وقراءة الصالةو  هللا لذكر هي إمنا: )املساجد يف - وسلم عليه هللا صلى النيب قول هذا ويعضد
 ه . ا. مسلم
 يف ذلك وغري والبطيخ هةوالفاكز اخلب أكل جيوز(:" 329) املساجد أبحكام الساجد إعالم يف الزركشي وقال

 عليه هللا ىصل النيب عهد على كلأن كنا:  قال الزبيدي جزء بن احلارث بن هللا عبد عن ماجة ابن روى وقد. سجدامل
 الطعام، نم شيء يتناثر لئالو . التلوث من خوفا وُيرتز شيئا، يبسط أن وينبغي واللحم، اخلبز املسجد يف وسلم

 .اهلوام عليه فتجتمع
 من آكله عومين فيه، أكله رهفيك وحنوه، والكرات والبصل كالثوم  كانت،  نفإ كريهة،  رائحة له يكن ل إذا هذا

 .انتهى.. "  رُيه يذهب حىت املسجد
 يف األكل جواز وهو منه املطلوب على يدل واحلديث: الرتمجة حديث بعد( 172 /2) النيل يف الشوكاين وقال

 هلم مسكن ال كون  فإن وغريه البخاري يف تالثاب املسجد يف الصفة أهل سكىن منها كثرية  أحاديث وفيه املسجد
 بعض ويف عليه املتفق املسجد سواري من بسارية األسري الرجل ربط حديث ومنها. فيه للطعام أكلهم يستلزم سواه
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 أن غريبلل أبس ال: قيلو  فيه والنوم املسجد يف األكل احلنفية فكره ذلك يف العلماء اختلف وقد
 عليه هللا صلى النيب نأل معتكفه يف وينام وأيكل يشرب أن فله للمعتكف لنسبةاب وأما فيه، ينام

 الف املسجد يف حلاجةا هذه قضاء ميكن وألنه املسجد، إىل إال اعتكافه يف أيوي يكن ل وسلم
 .اخلروج إىل ضرورة

 .1الفقهاء ابتفاق املسجد داخل ويشرب أيكل أن للمعتكف يباحف
 مشروعية على اآلية دلت( َمَساِجدِ الْ  يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ  تُ َباِشُروُهنَّ  َوال: ) تعاىل قوله ذلك ودليل
 . املسجد يف ويشرب أيكل أن فيقتضي ، للمسجد املعتكف مالزمة

 إال البيت يدخل ال - صلى هللا عليه وسلم النيب أي وكان): وفيه عنها، هللا رضي عائشة وحديث
 . املسجد يف أيكل كان  أنه منه فيفهم .2(معتكفا   كان  إذا اإلنسان حلاجة
 إذ ؛ ىلأو  ابب من ملعتكففا،  املعتكف لغري جائز عادة يكن ل إذا املسجد يف األكل فإن وأيضا  

 .املسجد ِبالزمة مأمور هو

                                                                                                                           

 كانت  الت للسوداء أو تقدم كما  معاذ بن لسعد املسجد يف اخليام ضرب ومنها. أيم ثالثة مربوطا استمر أنه طرقه
 الطعام أكل جواز على الدالة واألحاديث وغريهم املسجد ثقيف وفد إنزال ومنها. الصحيحني يف ماك  املسجد تقم
 ه . ا متكاثرة املسجد يف

 جيوز وهل املسجد؟ يف ةالقبل إىل ويوجهها رجليه يضع الذي حكم هو ما(: 295 /6) الدائمة اللجنة وسئلت
 املسجد؟ يف والنوم األكل

 نأ عليه حرج وال غريه، يف أم جدابملس كان  سواء القبلة، إىل رجله أو رجليه ميد أن املسلم على حرج ال: فأجابت
 به انئم هوو  احتلم وإذا ملسجد،ا نظافة على ُيافظ أن له وينبغي ذلك، إىل احتاج إذا به ينام أو ابملسجد أيكل
 ه . ا اجلنابة من ليغتسل يستيقظ حني منه ابخلروج أسرع
 وغريه؛ للمعتكف املسجد يف واألكل ابلنوم أبس وال(: " 439 /15) فتاواه جمموع يف ابز ابن العالمة وقال

 من ذرواحل املسجد نظافة على احلرص مراعاة مع الصفة، أهل حال من ثبت وملا ذلك، يف وردت وآاثر ألحاديث
 .غريها أو الطعام فضول من توسيخه أسباب

 وحاشيته الكبري والشرح ،1/206 املقدمات مع واملدونة ،2/117 الصنائع بدائع ،3/126 املبسوط 1
 وكشف ،4/483 واملغين ،3/491 واملستوعب ،1/457 احملتاج ومغين ،2/393 الطالبني وروضة ،1/547

 .2/356 القناع

 تقدم َّترجيه. 2
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 ليأكل البيت إىل ميضي أن له وأجيز اعتكافه، مسجد يف ومبيته فأكله املعتكف أماقال الشافعية: 
 املروءة من ينقص املسجد يف األكل ألن الشافعية عند عليه املنصوص وهو اعتكافه يبطل وال فيه،
 .1يلزمه فلم

 محدان، وابن َتيم ابن ذكره وحنوه، لألكل املسجد دخول جيوز ال: مفلح ابن قال احلنابلة وعند
 يف روذك طست، يف دهي وغسل املسجد يف األكل للمعتكف أبن وغريمها والرعاية الشرح يف وذكر

 .هفي واالستلقاء هفي واألكل املسجد يف ابالجتماع أبس ال أنه: األذان ابب آخر يف الشرح
 كيال  منه يقع ما عليها يسقط سفرة ويضع املسجد يف املعتكف أيكل أن أبس ال: قدامة ابن وقال
 .2املسجد يلوث
 هل املسجد يف ذلك غريو  والفاكهة والبطيخ اخلبز أكلُ : عن( 64ص) فتاواه يف كما  النووي وسئل

 .منه؟ مُينع وهل جائز؟ هو
 سقوط من وُيرتز ملسجد،ا ويصون شيئ ا، يبسط أن له ينبغي لكن منه؛ مينع وال جائز، هو: فأجاب
 لبصل،وا لثوم،كا:  كريهة  ائحةر  له ليس فيما ذكرانه الذي وهذا. املسجد يف وغريها والفاكهة الُفتات

 كرهفي ذلك من شيء هفي كان  فإن وحنوه، ذلك، رائحة من شيء فيه ليس الذي والطبيخ والكراث،
 لحديثل منه، ُأخرج سجدامل دخل فِإن رُيه؛ يذهب حىت املسجد من آكلهُ  ومينع املسجد، يف أكله

 من كلهآ مينع ل لطبخاب رائحته ماتت فإن: الرائحة وجود مع كله  هذا ذلك، يف املشهور الصحيح
 ه . ا أعلم وهللا املسجد، يف أكله وجيوز املسجد،

 .3رحبته أو املسجد بفناء ويكره ، املسجد داخل أيكل أن األوىل املالكية وعند
 .4والشراب الطعام من حباجته أيتيه من جيد ال من اعتكاف يكره أيضا   وعندهم

 يف قتصدي أن للمعتكف يينبغ: احلنابلة وعند، الشرعي الدليل إىل يفتقر شرعي حكم الكراهة لكن
 .وشربه أكله

 .املسجد يف النوم :الثاين ملطلبا

                                                 
 .201 ،199 - 198 /1 املهذب 1

 .206 /3 قدامة البن واملغين ،399 /3 مفلح البن الشرعية اآلداب 2
 . 1/547 وحاشيته الكبري الشرح 3

 . 1/158 اإلكليل جواهر 4
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 يف له أهل ال أعزب شاب وهو ينام كان  أنه) عنهما هللا رضي عمر بن هللا عبد أخربين قال انفع عن
 .1(وسلم عليه هللا صلى النيب مسجد

 جيد فلم فاطمة بيت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول جاء) قال عنه هللا رضي سعد بن سهل وعن
 فقال عندي يقل فلم فخرج فغاضبين شيء وبينه بيين كان  قالت عمك ابن أين فقال البيت يف عليا

 راقد املسجد يف هو هللا رسول ي فقال فجاء هو أين انظر إلنسان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 فجعل تراب وأصابه شقه عن رداؤه سقط قد مضطجع وهو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فجاء
 .2(تراب أاب قم تراب أاب قم ويقول عنه ميسحه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 التق معهم فكانت افأعتقوه العرب من حلي سوداء كانت  وليدة أن) عنها هللا رضي عائشة وعن

 وهو حدية به رتفم منها وقع أو فوضعته قالت سيور من أمحر وشاح عليها هلم صبية فخرجت
 تشونيف فطفقوا التق به فاهتموين قالت جيدوه فلم فالتمسوه قالت فخطفته حلما فحسبته ملقى
 لتفق قالت بينهم فوقع التق فألقته احلدية مرت إذ معهم لقائمة إين وهللا قالت قبلها فتشوا حىت
 هعلي هللا صلى هللا رسول ىلإ فجاءت قالت هو ذا وهو بريئة منه وأان زعمتم به اهتمتموين الذي هذا

 فتحدث تيينأت فكانت قالت حفش أو املسجد يف خباء هلا فكان عائشة قالت فأسلمت وسلم
 :قالت إال جملسا عندي جتلس فال قالت عندي
 أجناين الكفر بلدة من إنه أال*  ربنا أعاجيب من الوشاح ويوم

 هبذا فحدثتين قالت هذا قلت إال مقعدا معي تقعدين ال شأنك ما هلا فقلت عائشة قالت
 .3(احلديث

 وجواز املسجد، يف الفقراء سكىن جواز الباب وحاصل(: 518 /5) لتوضيحا يف امللقن ابن قال
 كنا:  وقال عمر، ابن فيه ومالن يف رخص فممن ذلك، يف العلماء اختلف وقد الغرابء، لغري فيه النوم
 .- وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول عهد على ونقيل فيه نبيت
 .الشافعي قول وهو مثله، سريين وابن وعطاء واحلسن املسيب ابن وعن

 كنت  إن :قال أنه عنه ويور  مرقد ا، املسجد تتخذوا ال: قال أنه عنه فروي عباس، ابن عن واختلف
 .أبس فال لصالة فيه تنام

                                                 
 (.2479) ومسلم له، واللفظ( 440) البخاري أخرجه 1
 (.2409) ومسلم ،(441) البخاري أخرجه 2

 (.439) البخاري أخرجه 3
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 له، منزل ال وملن للضعيف، فيه وسهل املسجد، يف يبيت أن منزل له ملن أحب ال: مالك وقال
 يف يبيتون - وسلم هعلي هللا صلى - النيب فأضيا كان  وقد: مالك قال وإسحاق، أمحد قول وهو

 .املسجد
 لغرابء،ل فيه النوم جازأ من وقول األوزاعي، قول وهو وجماهد، وطاوس مسعود ابن فيه النوم وكره

:  قاال فيه، النوم عن يسار بن وسليمان املسيب بن سعيد سئل وقد الباب، ألحاديث أوىل وغريهم
 .ملسجدا مسكنهم كان  قوم وهم فيه ينامون فةالص أهل كان  وقد عنها، تسألون كيف
 .ؤمننيامل أمري وهو حدأ حوله ليس فيه انئم ا عفان بن عثمان رأيت: قال احلسن عن الطربي وذكر
 لشرب،وا كاألكل  ُيل افيم به االنتفاع حمذور فغري السلف، من مجاعة املسجد يف انم وقد: قال

 إليه أيوي ظللم موضع مسجده يف الصفة: يباحلر  وقال األعمال، من النوم وشبه واجللوس،
 ه . ا املساكني

 :قسمني على املسجد يف النوم أن واعلم(: 455 /2) الباري فتح يف رجب ابن وقال
 ووحن لةقائال تدركه ومن واملسافر، واملريض فيه املعتكف نوم مثل عارضة حلاجة يكون أن: أحدمها
 ابن :املسجد يف لنوما يف ورخص إمجاعا، حكاه من ومنهم العلماء، مجهور عند جيوز فهذا ذلك،

 .مرة وكذا ذاك  احتلم وإن فيه ينام: وقال وعطاء واحلسن، يسار، بن وسليمان املسيب،
 .الزبري ابن عهد على املسجد يف نبيت كنا:  دينار بن عمرو وقال
 .عنهما هللا رضي - وعثمان عمر: املسجد يف يقيل كان  أنه عنه روي وممن
 .املسجد يف النوم عن هدجما وهنى
 هوكره ،!ناهاه ينام مثلك: وقال فأيقظين، احلجر يف انئما جبري بن سعيد رآين: انبل بن أمين وقال

 .األوزاعي
 .عمر بنوا مسعود، وابن اخلطاب بن عمر: املسجد يف ينام أحدا يدع ال كان  وممن

 أيب بن حرب أيب عن ،هند أيب بن داود حديث من صحيحه يف حبان وابن أمحد اإلمام وخرج
 املسجد، يف انئم وأان - وسلم عليه هللا صلى هللا نيب أاتين) قال ذر، أيب عن عمه، عن األسود،
 قال: حرب أيب وعم. 1(عيين غلبتين هللا، نيب ي قلت فيه؟ انئما أراك أال وقال برجله، فضربين

 .ابملعروف ليس: األثرم

                                                 
 واحلديث( 6633) حبان وابن ،(1074) السنة يف وعاصم ،(1399) الدارمي ،(156 /5) أمحد أخرجه 1

 أيب بن حرب أيب عم كان  إن صحيح إسناده(: 1074) اجلنة ظالل يف األلباين العالمة قالو  رجب، ابن ضعفه
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 .الدارقطين قاله مهع عن والصحيح ذر، أيب عن بيه،أ عن حرب، أيب عن داود، عن شريك، ورواه
  ذر أاب أن) أمساء حدثتين: حوشب بن شهر عن هبرام، بن احلميد عبد رواية من أمحد اإلمام وخرج
 يضطجع بيته هو فكان املسجد، إىل أوى خدمته من فرغ فإذا وسلم عليه هللا صلى النيب خيدم كان
 املسجد، يف منجدال انئما ذر أاب فوجد ليلة، املسجد سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول فدخل فيه،

 عليه هللا صلى هللا رسول فقال جالسا، استوى حىت برجله وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فنكته
 وذكر - غريه؟ بيت من يل هل أانم؟ فأين هللا، رسول ي: ذر أبو قال انئما؟ أراك أال وسلم

 .1(احلديث
 هللا صلى النيب أن) ص،وقا أيب بن سعد عن زيد، ابن عن احلارث، بن وعمر  عن هليعة، ابن وروى
 ،(دِبرق ليس هذا إنف انقلبوا؛ فقال املسجد يف رقود وهم أصحابه من انس على خرج وسلم عليه
 .هني يانب فيه ليس ذر أيب وحديث: قال. منقطع جمهول إسناده: وقال األثرم، ذكره
 عن هالل، يبأ بن سعيد عن يزيد، بن خالد عن يعة،هل ابن عن: سعد حديث روي وقد: قلت
 .منكر منقطع وهو مسنده، يف كليب  بن اهليثم خرجه سعد،

 هفي تنام تكن  إن: مرة: الوق عباس ابن فكرهه: الدوام على ومبيتا مقيال يتخذ أن: الثاين والقسم
 :نوعني على - أيضا - القسم وهذا. أبس فال لصالة
 خصةالر  فيه وردت ذيال هو فهذا لفقره، مسكنا جيد ال ومن كالغريب،  حلاجة يكون أن: أحدمها

 .وحنوهم السوداء واملرأة والوفود، الصفة، ألهل
 ىأر  فال راحلاض وأما سعا،وا أراه فإين الصالة، يريد من: أيتون الذين الغرابء يف مالك قال وقد

 .ذلك
 وهو ،فال مقيال أو بيتام يتخذه أن وأما أبس، فال أشبهه وما سفر على رجل كان  إذا: أمحد وقال
 .أيضا - إسحاق قول

                                                                                                                           

 حسن(: 1285) الظمآن موارد صحيح يف قال مث ثقات، رجاله وسائر أعرفه ل فإين ثقة اتبعيا أو صحابيا األسود
 الديلي األسود أيب بن ربح أيب عم ضعيف، إسناده(: 306 /35) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال لغري،

 .حرب أيب غري عنه يرو ول يعرف، ال

 عنه قال واحلديث( 352 /1) احللية يف نعيم وأبو ،(1623) الكبري يف والطرباين ،(457 /6) أمحد أخرجه 1
 حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال وثق، وقد ضعيف، وهو حوشب، بن شهر فيه(: 222 /5) اجملمع يف اهليثمي
 .ثقات رجاله وبقية حوشب، بن شهر لضعف ضعيف إسناده(: 569 /45) املسند
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 الشافعي عن كيوح طائفة، فيه فرخص مسكن، اَّتاذ على القدرة مع ذلك يكون أن: والثاين
 .األثرم بكر أيب اختيار وهو أمحد، عن رواية وحكي وغريه،
 .املسجد يف ابلنوم أبس ال: الثوري وقال
 مكلم إال أراين ما: عمري نب عبيد بن هللا لعبد قلت: قال بت،اث ثنا: جامعه يف سلمة بن محاد وروى
 وُيدثون املسجد يف ينامون الذين هؤالء ينهى أن األمري

 .العاكفون هم: فقال عنهم، سئل عمر ابن فإن تفعل، ال: فقال. وجينبون
 جدو  ملن استحبوا هنمأ على السلف من املسجد يف النوم كره  من كراهة  العلماء من طائفة ومحل

 .البيهقي مسلك وهذا. فيه للنوم املسجد يقصد أال مسكنا
 ويف ،1(حظه فهو لشيء املسجد أتى من) مرفوعا هريرة أيب حديث من داود أبو خرجه ِبا واستدل

 .ضعف فيه الدمشقي، العاتكة أيب بن عثمان إسناد
 لذكر هي إمنا: )وقوله. 2(له بنيت ملا املساجد بنيت إمنا) وسلم عليه هللا صلى النيب قول: ويعضده

 ه . ا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال كما  أو ،3(القرآن وقراءة والصالة هللا
 والكالم املسجد يف مالنو  عن(:343 /21) الفتاوى جمموع يف كما  تيمية ابن اإلسالم شيخ وسئل

 ال؟ أم ذلك جيوز هل الصالة أماكن يف ابلنعال واملشي
 تامبي َّتاذها وأما فجائز هل مسكن ال الذي والفقري الغريب مثل للمحتاج أحياان النوم أما: فأجاب
 .عنه فينهون ومقيال
 املسجد؟ يف النوم حكم ما(: 351 /11) الدرب على نور فتاوى يف كما  ابز ابن العالمة وسئل

                                                 
 قال واحلديث( 66 /3) و( 447 /2) والبيهقي( 195 /5) احللية يف نعيم وأبو ،(473) داود أبو أخرجه 1

 يف الصعدي وحسنه صحيح، ال حسن: فيه يقال أن ينبغي(: 144 /4) واإليهام الوهم بيان يف القطان ابن عنه
 /1) املشكاة َّتريج يف فقال املناوي أما داود، أيب صحيح يف األلباين العالمة وحسنه ،(344) العطرة النوافح
 ووثقه النسائي ضعفه الذهيب وقال واحد غري ضعفه وقد املنذري قال العاتكة أيب بن عثمان إسناده يف(: 311
 العاتكة أيب بن عثمان لضعف ضعيف هإسناد(: 353 /1) داود أيب سنن حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال غريه،

 ".السنن خمتصر" يف املنذري ضعفه وبه األزدي،

 .عنه هللا رضي بريدة حديث من( 569) مسلم أخرجه 2

 .عنه هللا رضي أنس حديث من( 285) مسلم أخرجه 3



 - 165 - 

 ينايف ال والنوم للعبادة، أقيمت هللا بيوت هي به، أبس وال فيه، حرج ال املسجد يف النوم: فأجاب
 النيب سجدم يف الصحابة مان وقد هللا، عبادة على التقوي به أريد إذا عبادة النوم يكون فقد ذلك،
 شيء،ال بعض زوجته بنيو  بينه صار ملا املسجد يف عنه هللا رضي علي وانم وسلم، عليه هللا صلى

 الرتاب ىرأ ملا «بترا ابأ قم تراب، أاب قم»: له فقال فأيقظه، وسلم عليه هللا صلى النيب فجاءه
. ا ذلك يف حرج ال أنه صلفاحلا األحيان، بعض املسجد يف ينام عنه هللا رضي عمر ابن وكان عليه،

 ه 
 من جمموعة نحن(: 351 /11) الدرب على نور فتاوى يف كما  أيضا ابز ابن العالمة وسئل

 ذهبن العشاء ةصال وبعد هلل، واحلمد املسجد، يف اخلمس الصلوات أداء على حمافظون الشباب
 يقظنست مث ن،القرآ يقرأ من ناوم الليل يف يصلي من فمنا املسجد، يف نبيت لكي أنيت مث منازلنا، إىل

 لفجرا صالة أداء مننض لكي املسجد يف مبيتنا وسبب للفجر، التنبيه أذان ونؤذن الفجر، قبل
: لنا قولونوي منا يسخرون سناال وبعض الفجر، صالة تفوتنا سوف منازلنا يف مننا إذا أننا من خوفا
 ز؟جائ هذا مبيتنا هل: سألن وحنن عليها؟ تنامون أسرة أو بيوت لكم أليس املسجد؟ يف تنامون ملاذا

 ذلك،ب أبس فال الفجر صالة عن النوم خوف وهو العلة؛ هلذه املسجد يف املبيت كان  إذا: فأجاب
 يف يتيب وكل أحدكم، أسر  عند املنبهة الساعة وضع أو بيوتكم، يف يوقظكم من لكم تيسر إذا لكن
 موسل عليه هللا لىص النيب فعله كما  األفضل، هو هذا كان  الليل آخر بيته يف ويتهجد بيته

 اتصلو  حىت بعضا؛ بعضكم يوقظ أن ألجل املسجد يف ومنتم ذلك يتيسر ل إذا أما والصحابة،
 أن منكم لكل كنل هذا، يف رعذ لكم وأنتم صاحل، وقصد عظيم، خري هذا املسلمني مع الفجر
 وقتها اإذ لغالب،ا يف تنفع هللا حبمد والساعة أفضل، فهذا بيته يف وبيتوتته بيته، يف الصالة يف جيتهد
 ه . ا تنفع هللا حبمد فإهنا الفجر موعد قرب مناسب وقت على

 املسجد يف ينام أن للمعتكف يباحقلت ما تقدم النوم يف حق غري املعتكف أما يف حق املعتكف ف
 اآلية دلتف( اْلَمَساِجدِ  يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ  تُ َباِشُروُهنَّ  َوال) تعاىل قوله ذلك ودليل،  1الفقهاء ابتفاق

 .فيه ينام أن فيقتضي للمسجد، املعتكف مالزمة مشروعية على

                                                 
 وحاشيته الكبري والشرح ،1/206 املقدمات مع واملدونة ،2/117 الصنائع بدائع ،3/126 املبسوط 1
 وكشف ،4/483 واملغين ،3/491 واملستوعب ،1/457 احملتاج ومغين ،2/393 الطالبني وروضة ،1/547

 .2/356 القناع



 - 166 - 

 إال تلبيا يدخل ال سلمصلى هللا عليه و  يبالن أي وكان): وفيه عنها، هللا رضي عائشة وحلديث
 . املسجد يف ينام أنه منه فيفهم (معتكفا   كان  إذا اإلنسان حلاجة
 من شيء كراهة  عدم مع مرتبعا ، بل مضطجعا   ينام ال وأن غلبة، عن إال ينام ال أنه احلنابلة ونص
 والتبتل هللا على اإلقبال وهو االعتكاف ِبقصود فيخل كثريا ،  ينام ال أن مأخذهم ولعل،  ذلك
 .1إليه
 يف يكن ل ما تعتكف ملرأةفا(: " 511 ،510 /6) املمتع الشرح يف العثيمني العالمة قال يه(:)تنب

 عليه تبتر  إذا املستحب ألن هذا؛ من َتكن ال فإهنا فتنة اعتكافها يف كان  فإن فتنة، اعتكافها
 اعتكفت ذاإ أهنا فرضنا لوف مينع، أن وجب املمنوع عليه ترتب إذا كاملباح  مينع، أن وجب املمنوع

 اصخ مكان فيه ليس احلرام فاملسجد احلرام، املسجد يف يوجد كما  فتنة هناك صار املسجد يف
 راجعنيو  ذاهبني الرجال بني ومهاون هنارا، وإما ليال إما تنام أن بد فال املرأة اعتكفت وإذا للنساء،

 .فتنة فيه
 حياته، يف وسلم عليه هللا ىصل الرسول زوجات اعتكاف: للنساء االعتكاف مشروعية على والدليل

 نهفإ ذلك، ندو  فيما منع سلمو  عليه هللا صلى النيب ألن َتنع؛ فإهنا: فتنة خيف إن لكن مماته، وبعد
 وخباء لفالنة، وخباء ة،لعائش خباء وإذا يوم، ذات خرج وسلم عليه هللا صلى يعتكف أن أراد ملا

 هوقضا سنة،ال تلك يعتكف ول بنقضها، أمر مث!( يردن؟ آلرب: )وسلم عليه هللا صلى فقال لفالنة،
"  وىلأ ابب من َتنع افإهن: فتنة فيه ُيصل كان  إذا املرأة اعتكاف أن على يدل وهذا شوال، يف

  .انتهى
 .بعينها بقعة لزوم :الثالث املطلب

 هللا رضي عمر بن عبدهللا روى ملا ؛ 2لغريه ذلك كره  وإن العتكافه بعينها بقعة يلزم أن للمعتكف
 وقد: انفع قال، رمضان من األواخر العشر يعتكف كان  صلى هللا عليه وسلم هللا رسول أن): عنهما

                                                 
 . 1/547 وحاشيته الكبري الشرح ،2/356 القناع وكشف ،4/483 واملغين 1

 نقرة عن الثث عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هنى) قال عنه هللا رضي شبل بن الرمحن عبد عن حممودحلديث  2
 و 428 /3) أمحد أخرجه (البعري يوطن كما  فيه يصلي الذي املكان الرجل يوطن وأن السبع فرشة وعن الغراب
 وابن ،(862) داود وأبو ،(303 /1) والدارمي ،(1429) ماجه وابن ،(91 /2) شيبة أيب وابن ،(444
 ،(170 /1) الضعفاء يف لعقيليوا ،(6179) اآلاثر مشكل شرح يف والطحاوي ،(1319) و( 662) خزمية
 18 /12) السنن يف والبيهقي ،229 /1 واحلاكم ،515 /2" الكامل" يف عدي وابن ،(2277) حبان وابن
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 هذا: احلاكم عنه وقال خزمية، ابن صححه واحلديث( 666) السنة شرح يف والبغوي ،(239 - 238 /3و
 فتح يف رجب ابن وقال الذهيب، ووافقه ابلرواية، حابةالص عن التفرد من قدمت ملا خيرجاه، ول اإلسناد، صحيح
 إسناده(: 292 /24) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال كثري،  اختالف إسناده يف(: 647 /2) الباري

 يتابع ال: حديثه أورد أن بعد العقيلي قال الضعفاء، يف اجلارود وابن والدواليب العقيلي ذكره حممود، بن َتيم ضعيف،
 وابقي ،"الثقات" يف حبان ابن وذكره لني، فيه": التقريب" يف حجر ابن وقال نظر، حديثه يف: البخاري وقال ليه،ع

 يف األلباين العالمة طرقه ِبجموع حسنه لذا شواهد له املنت ولكن ه . ا الصحيح رجال ثقات اإلسناد رجال
 وأن السبع فرشة عن و الغراب نقرة عن هنى) بلفظ شاهدا له أبن يتقوى احلديث لكن: فقال( 1168) الصحيحة

 خمتصر يف والبغوي( 447 و 446 /5) أمحد اإلمام أخرجه( البعري يوطن كما  الصالة يف مقامه الرجل يوطن
 احلميد عبد غري ثقات رجاله و مرفوعا، أبيه عن سلمة بن احلميد عبد عن البت عثمان عن( 131/2 /9) املعجم

 حبان، ابن أخرجه وقد أعلم، هللا و. الطريقني ِبجموع حسن عندي فاحلديث".  التقريب"  يف كما  جمهول فهو هذا
 املصلني أخطاء يف مشهور الشيخ حسنه وكذا ،(181 /1) الرتغيب يف كما  صحيحيهما يف خزمية ابن وكذا

  (.74ص)
 أو خمصوص ا مكاان   ماعاتاجل مالزمي بعض يهوى(: 185ص) والعوائد البدع من املساجد إصالح يف القامسي قال

 يف ةاملرتفع صفةال أو الشمال أو نياليم حائطه طرف أو أمامة أو املنرب جانب أو اإلمام وراء إما املسجد من انحية
 ألهنا عنها له نحىيت أن إىل اضطره ِبافر  إليها سبقه من أبصر وإذا هبا إال اإلقامة وال التعبد له يلذ ال حبيث آخره

 وقد سنة وكذا اكذ  من مقامه هناأب هبا املاكث يفاجئ وقد مسرتجع ا، أو متحوقال   أو مغضب ا عنها يذهب أو حمتكرة
 أكثر اهب ابتليت الت هاالتاجل ضروب من ذلك غري إىل منها يقام أن على املتنسكني جهلة من أبشكاله يستعني

 الإ يصلي ال إنه يقال وأن السمعةو  الريء أو اجلهل من تنشأ حده على املسجد من مكان حمبة أن خيفى وال املساجد
 ل طناملتو  هذا أن وهب. ابهلل عوذن وحمبته مالحظته العمل ُيبط مما األول الصف أهل من إنه أو الفالين املكان يف

 إال ملسجدا إىل يدعوه ال يثحب املكان هذا على واحلرص األلف بكثرة العبادة لذة يفقد أنه أقل فال ذلك يقصد
 يف لرجلا يوطن وأن الغراب رةنق عن هنى أنه وسلم عليه هللا صلى عنه روي فيما ذلك عن النهي ورد وقد موضعه،

 به خمصوص ا جداملس من امعلوم   مكاان   لفأي معناه: النهاية يف األثري ابن اجملد قال البعري، يوطن كما  ابملسجد املكان
 نهاووط األرض أوطنت: اليق مناخا واَّتذه أوطنه قد دمث مربك إىل إال عطن من أيوي ال كالبعري  فيه يصلي

 يكره اإلقناع حشر  ويف. اوطن   اَّتاذها يأ" املساجد إيطان عن هنى: "احلديث ومنه وحمالًّ  وطن ا اَّتذهتا أي واستوطنتها
 يف ذيتخ أن كرهي أنه للحلواين ايةالنه عن نقال   القدير فتح ويف. فيه إال يصلي ال منه موضع مداومة اإلمام لغري

 سبيلهاف طبع ا ارتص إذا والعبادات هغري  يف وتثقل فيه طبع ا له تصري العبادة ألن فيه؛ يصلي معين ا مكاان   املسجد
 ه . ا األبد صوم كره  ولذا الرتك

 ملصحفا عند الت ألسطوانةا عند فيصلي األكوع بن سلمة مع آتى كنت) قال عبيد أيب بن يزيد عنويف احلديث 
 يتحرى سلمو  عليه هللا صلى النيب رأيت فإين: قال األسطوانة هذه عند الصالة تتحرى راكأ مسلم، أاب ي فقلت

 (.509) ومسلم ،(502) البخاري أخرجه (عندها الصالة
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 من صلى هللا عليه وسلم هللا رسول فيه يعتكف كان  الذي املكان رضي هللا عنه عبدهللا أراين
 .1(املسجد

 فراشه، له طرح كفاعت إذا كان  صلى هللا عليه وسلم النيب أن):  عنهما هللا رضي عمر ابن وروى
 .2(التوبة اسطوانة وراء سرير له يوضع أو

                                                                                                                           

 انأسطو  من أهنا الظاهر وانةاألسط وهذه السارية،: األسطوانة(: 644 /2) الباري فتح يف رجب ابن احلافظ قال
 كان  وسلم عليه هللا صلى النيب أن يقال منهما كل  أسطوانتان، الروضة ويف الروضة، يسمى الَِّذي القدمي املسجد

 ندها،ع ويصلون إليها جيلسون كانوا  أكابرهم ألن املهاجرين؛ أبسطوانة وتعرف املخلقة، األسطوانة إليها يصلي
 ما،يو  عشرة ضعب القبلة يلحتو  عدب املكتوبة إليها صلى وسلم عليه هللا صلى النيب إن ويقال عائشة أسطوان وتسمى

 .اليوم مصاله إىل تقدم مث
 .ضةالرو  يف ةمتوسط وهي شريف،ال القرب من والثالثة القبلة، من والثالثة املنرب، من الثالثة األسطوانة وهي

 .عليه هللا اتب حىت نفسه لبابة أبو فيها ربط الت وهي: التوبة وأسطوانة
 .اوراءه سريره ووضع شه،فرا له طرح رمضان يف اعتكف إذا كان  سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول إن قيل وقد
 .عندها كانت  سلمو  عليه هللا صلى النيب نوافل أكثر أن كعب،  بن وحممد غفرة موىل عمر عن روي وقد
 .نربامل من والرابعة القبلة، من والثالثة الشريف، القرب من الثانية األسطوانة وهي
 رواية يف دور  وقد تطوعا، فيه يصلي املسجد من معينا مكاان املصلي يلزم أن أبس ال أنه على دليل: احلديث ويف

 من فيه صليي املسجد يف مكاان له الرجل يوطن أن عن النهي ورد وقد ..... تطوعا كانت  الصالة هذه أبن التصريح
 وافرتاش اب،الغر  نقرة عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هنى) قال شبل بن الرمحن عبد عن حممود بن َتيم رواية

 نواب لنسائيوا داود وأبو محدأ اإلمام خرجه( البعري يوطن كما  املسجد يف الذي املكان الرجل يوطن وأن السبع،
 .نظر حديثه يف: البخاري قال حممود، بن وَتيم كثري،  اختالف إسناده ويف ماجه،

 .لنافلةا الصالة على خصةالر  وحديث املفروضة، الصالة على النهي حديث أصحابنا محل وقد
 ذلك عدب فجاء كوه،وتر  الناس فنحاه يوما   فتأخر اإلمام، خلف املكتوبة الصالة يف فيه يقوم مكان أمحد لإلمام وكان
 مكانه الرجل يوطن أن يكره أنه جاء قد: وقال فيه، يقم ول الصف طرف يف فقام

 (.1171) مسلم أخرجه 1

 رجاله صحيح إسناد هذا(: 2/84قال عنه البوصريي يف مصباح الزجاجة )( واحلديث 1773أخرجة ابن ماجة ) 2
 رمضان قيام رسالة يف وقال، مث عاد خزمية ابن وصحيح ماجه ابن سنن ضعيف يف عالمة األلباينال ضعفه، و ثقات

 إسناده(: 2/653وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن ابن ماجة ) ،احلسن من قريب إسناده: (29ص)
 .صحيح
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 الفجر صلى إذا كان) مصلى هللا عليه وسل النيب أن عنها هللا رضي عائشة حديث من تقدم وملا
 يف فاعتك) م عليه وسلصلى هللا النيب أن املتقدم رضي هللا عنه سعيد أيب وحلديث ،( معتكفه دخل

 (.تركية قبة
 وحنو وقت يف قرآن وإقراء واحدة لصالة كلزومه  ألجلها املكان فلزوم واحدة عبادة االعتكاف وألن

 .1به أحق فهو إليه عاد مث جملس من قام من ألن منه؛ حقه يسقط ال حلاجة منه وقيامه ذلك،
 . والطيب احلسنة الثياب لبس :الرابع املطلب
 :قولني ىعل والطيب احلسنة للثياب املعتكف لبس حكم يف العلماء اختلف
 .2العلم أهل مجهور قول وهو،  ذلك إابحة:  األول القول

 أكثرهم فيه رخصف للمعتكفة، الطيب يف واختلفوا - (:3/165قال ابن املنذر يف اإلشراف )
 .الرأي وأصحاب ثور، وأبو والشافعي، مالك، فيه رخص وممن
 .اعتكافها ذلك يقطع وال: وقال املعتكفة، تطيب ال: عطاء وقال

 .املعتكفة تتطيب أن يكره: معمر لوقا
 جهة من تتطيب أن هلا كره  إمنا عطاء ولعل ذلك، كره  من للكراهية معىن ال: ابن املنذر بكر أبو قال
 .3املساجد إىل اخلروج عند النساء ذلك عن هنى ما

 .4احلنابلة مذهب وهو،  الطيب ويكره ، الثياب رفيع لبس ترك يستحب أنه :الثاين القول
 :يلي ِبا إليه ذهبوا ملا اجلمهور استدل : األدلة

 جماور وهو رأسه يصغي صلى هللا عليه وسلم هللا رسول كان): عنها هللا رضي عائشة حديث - 1
 .6ابلرتجل له إحلاقا   يتزين أن للمعتكف أن على دليل ففيه،  5(حائض وأان فأرجله املسجد يف

                                                 
 . 4/266 األوطار ونيل ،2/721 العمدة شرح 1

 . 6/527 اجملموع مع واملهذب ، 2/462 اجلليل ومواهب ،2/117 الصنائع بدائع ،3/126 املبسوط 2

 .هلا جاز وإال الرجال سيشمها رائحةب كانت  إن املعتكفة تتطيب الف 3
 . 2/364 القناع وكشاف ،2/779 العمدة شرح 4

 الصحيحني.تقدم َّترجيه، وهو يف  5

 . 4/272 الباري فتح 6
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 ُكل ِ   ِعْندَ  َتُكمْ زِين َ  واُخذُ  آَدمَ  َبيِن  يَ : )تعاىل قولهك  والتطيب، احلسنة، الثياب لبس أدلة عمومات - 2
 لِلَِّذينَ  ِهيَ  لْ قُ  الر ِْزقِ  ِمنَ  يِ َباتِ َوالطَّ  اِدهِ ِلِعبَ  َأْخَرجَ  ِت الَّ  اّللَِّ  زِيَنةَ  َحرَّمَ  َمنْ  ُقلْ : ) تعاىل وقوله ،( َمْسِجد  

نْ َيا احْلََياةِ  يف  آَمُنوا  .( ِقَياَمةِ الْ  يَ ْومَ  َخاِلَصة   الدُّ
  من اجلنة يدخل ال): قال صلى هللا عليه وسلم النيب أن رضي هللا عنه مسعود بن عبدهللا وحديث

 ونعله حسنا   ثوبه يكون أن ُيب الرجل! هللا رسول ي: رجل فقال كرب،  من ذرة مثقال قلبه يف كان
،  1(الناس وغمط احلق بطر الكرب اجلمال، ُيب مجيل هللا إن: صلى هللا عليه وسلم فقال حسنا ،

 فال رُيان عليه عرض من): قال صلى هللا عليه وسلم رسول أن رضي هللا عنه هريرة أيب وحديث
 .2(يرده
 على دلي ما والسنة كتابال يف وليس الناقل، الدليل يثبت حىت األصلية الرباءة على البقاء - 3

 . للمعتكف الطيب كراهة  أو احلسنة، الثياب ترك استحباب
 يه وسلمصلى هللا عل لنيبا لبينه مكروها   الطيب أو مستحبا   احلسنة الثياب ترك كان  لو أنه - 4

 . األمة ونقلته
 والرفيع الطيب يكن فلم خمصوص مكان يف بلبث َّتتص عبادة أهنا:  إليه ذهبوا ملا احلنابلة وعلل

 . كاحلج  فيها مشروعا   الثياب من
 : وجوه من ونوقش
 ، وحنوها والعمامة والسراويل القميص لبس عليه ُيرم حبج فاحملرم ، الفارق عم قياس :األوىل الوجه

 .3املعتكف على ذلك ُيرم وال
 وما ، امابإلحر  متلبسا   امد ما بل ، وقت كل  يف مشروعا   ليس احلج يف الطيب ترك أن :الثاين الوجه
 .األول تحللال بعد اإلفاضة طواف وعند ، اإلحرام عند كالطيب  الطيب فيشرع ذلك عدا

 .فافرتقا لةاحلناب عند مكروه االعتكاف ويف حمرم احلج يف الطيب أن :الثالث الوجه
 لطيب؛ا كراهة  أو لثيابا رفيع ترك استحباب وعدم العلم أهل مجهور قول - أعلم وهللا - الراجحف

 .الشرعي الدليل إىل يفتقر شرعي حكم والكراهة االستحباب ألن

                                                 
 (.91) مسلم أخرجه 1

 (.2253) مسلم أخرجه 2

 . 2/779 العمدة شرح 3



 - 171 - 

 نص كما  منه، ممنوعة ألهنا اجلماعة؛ مسجد يف اعتكفت إذا طيبا   َتس نأ هلا ليس املعتكفة لكن
 .1هلا ذلك كراهة  على عطاء

 .2ودهنه وتسرُيه الرأس غسل :اخلامس املطلب
 وهو حائض وهي صلى هللا عليه وسلم النيب ترجل كانت  أهنا: "عنها هللا رضي عائشة حديث ودليله

 كان  إذا اإلنسان حلاجة إال البيت يدخل ال وكان رأسه، يناوهلا حجرهتا يف وهي املسجد، يف معتكف
 لكن،  3(حائض وأان فأغسله معتكف وهو املسجد من رأسه خيرج كان):  لفظ ويف( ، معتكفا  
 . املسجد يلوث ال أن يشرتط

 أزواجه من امرأة صلى هللا عليه وسلم هللا رسول مع اعتكف): قالت عنها هللا رضي عائشة روته ملا
 فوضعها،  4(تصلي وهي حتتها الطست وضعت فرِبا ، والصفرة احلمرة ترى فكانت مستحاضة

 . الدم من بشيء املسجد يتلوث لئال حتتها للطست عنها هللا رضي
 ذلك علف أنه فيحتمل ، غسله عند املسجد من رأسه أخرج صلى هللا عليه وسلم النيب فإن وأيضا  
 فعتكامل منع وأييت ، للمسجد صيانة ذلك فعل نهأ وُيتمل عنها، هللا رضي عائشة ترجيل لقصد

 .للمسجد تقذير فيه ما كل  من
ل العيين يف ( قاكفملعتا غسل اببترجم البخاري على حديث عائشة رضي هللا عنها املتقدم بقوله )

 ءاكتفا احلكم يذكر ول جيوز يعين املعتكف غسل بيان يف ابب هذا أي (:17/199عمدة القاري )
 ا.ه  ثاحلدي يف ِبا

 ، الشعر وترجيل ، الرأس غسل له جيوز املعتكف أن فيه (:6/398قال البغوي يف شرح السنة )
 ا.ه  والدرن الشعث من البدن وتنظيف ، الظفر وتقليم ، الرأس حلق معناه ويف

 .الفطرة سنن أخذ :السادس املطلب
 .ظفر وتقليم عانة، وحلق ، إبط ونتف ، شارب قص من

 من هذا وألن والرتجيل الغسل معىن يف هي إذ املتقدم؛رضي هللا عنها  ئشةعا حديث ذلك ودليل
 .1والطهارة النظافة ابب

                                                 
 . 6/527 اجملموع 1

 . 2/174 السالم وسبل ،4/266 األوطار ونيل ،12/144 القاري عمدة 2
 تقدم َّترجيه. 3

 تقدم َّترجيه. 4
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 عند املسجد من يده خيرج أو األعذار من لعذر املسجد من خرج إذا ذلك يفعل: املالكية عند لكن
 .ثوبه يف ذلك مجع ولو املسجد، يف ذلك فعل عندهم ويكره،  2الظفر قص
 وال املسجد، يف أظافره املعتكف يقص ال: "مالك قال:  (1/230) املدونةكما يف   القاسم ابن قال

 ال:  لكما فقال يلقيه؟ حىت فيحرزه ذلك جيمع إنه:  له فقلنا:  القاسم ابن قال ، شعره من أيخذ
  .مجعه وإن يعجبين

 إمنا أنه إال ، ال: فقال ر؟األظفا وتقليم الشعر حلق للمعتكف يكره مالك أكان:  القاسم البن وقيل
 ".املسجد حلرمة ذلك كره

 دملسجا يف وكالوضوء عنها، هللا رضي عائشة حديث من تقدم ملا املسجد يف ذلك جواز: واألقرب
 .املسجد خارج ذلك فعل األوىل كان  وإن ،

 .ذلك على الدليل من تقدم ملا ، املسجد تلويث عدم:  ويشرتط
 .اجلنازة لىع والصالة املريض عيادة :السابع املطلب

 :مسألتان وفيه
 :قوالن ذلك يف فللعلماء،  املسجد داخل ذلك يكون أن : األوىل املسألة
 .3العلم أهل مجهور قول وهو،  ذلك له أن :األول القول
 منه قريبا   كان  فإن املريض عيادة وأما مطلقا ، املسجد يف اجلنازة على الصالة له يكره: الثاين القول
 وهذا،  ذلك له كره  حمله من االنتقال إىل ُيتاج بعيدا   كان  وإن ، حمله يف جالس وهو عليه سلم

 .4املالكية مذهب
 : اآلتية ابألدلة اجلمهور استدل : األدلة

 .ألزواجه مصلى هللا عليه وسل النيب حمادثة وفيه عنها، هللا رضي صفية حديث - 1
 ائشةع لرتجله رأسه  عليه وسلمصلى هللا النيب إخراج وفيه عنها، هللا رضي عائشة حديث - 2

 .عنها هللا رضي

                                                                                                                           
 السالم وسبل ،4/266 األوطار ونيل ،4/272 الباري وفتح ،5/438 األحكام عمدة بفوائد اإلعالم 1
2/174 . 

 . 2/264 اجلليل ومواهب ، 1/199 املقدمات مع املدونة 2

 . 4/469 واملغين ،6/512 واجملموع ،2/117 الصنائع بدائع 3

 . 1/258 وحاشيته الصغري والشرح ،1/548 وحاشيته الكبري الشرح 4
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 .املريض وعيادة اجلنازة صالة بذلك ويلحق ، 1اليسري العمل إابحة هذا ويف
 . اجلنازة وصالة املريض عيادة مشروعية أدلة عموم - 3
 . موضعه أو االعتكاف ينايف ال هذا أن - 4

 األفعال من والتالوة والصالة الذكر عدا ما أن اجلملة يف عندهم األصل فإن: املالكية دليل وأما
 الثالثة هبذه ُيصل إمنا وهذا النفس، وريضة القلب صفاء هو إمنا االعتكاف مقصود إذ مكروه؛

 .2غريها دون
 وتدريس ، القرآن قراءكإ  املتعدية، العبادات مشروعية تقدم فقد األصل هذا تسليم بعدم ونوقش
 .والفقه احلديث

 املريض وعيادة اجلنازة ىعل الصالة كراهة  وعدم - العلم أهل مجهور قول - لمأع وهللا - الراجحف
 .املسجد يف

 .املسجد خارج ذلك يكون أن :الثانية املسألة
ن عند م ابلشرط الإ القرب من لقربة خيرج ال املعتكف أن املسجد من اخلروج مبحث يفسيأيت 

 لىع والصالة ملريض،ا عيادة له فهل اراألعذ من لعذر املسجد من خرج إذا لكنيقوب جبوازه،  
 :قولني على اجلنازة؟

 أهل مجهور قول وهو،  إليها طريقه عن يعدل أو النتظارها يقف ل ما ذلك له أن :األول القول
 .3العلم
 وغريهم، جبري، بن وسعيد البصري، كاحلسن:   السلف بعض قول وهو،  مطلقا   جيوز :الثاين القول
 .4ةاحلنفي مذهب ظاهر وهو
 حتمل أن وجيوز ازةجن لصالة وال مريض لعيادة خيرج وال: "( 2/114) الصنائع بدائع يف جاء

 أو ، مريضا   عاد مث للجمعة، أو اإلنسان كحاجة  مباح لوجه املعتكف خرج إذا ما على الرخصة
 ".جائز وذلك قصدا   لذلك خروجه يكون أن غري من جنازة على صلى

                                                 
 . 4/175 التثريب وطرح ،5/438 امللقن البن األحكام عمدة بفوائد اإلعالم 1
 . 1/258 وحاشيته الصغري والشرح ،1/548 وحاشيته الكبري الشرح 2

 واإلنصاف ،3/187 والفروع ، 1/268 الروايتني وكتاب ،6/512 واجملموع ، 2/78 املعلم إكمال إكمال 3
3/379 . 

 . 2/445 عابدين ابن وحاشية ،2/114 الصنائع بدائع 4



 - 174 - 

 :يلي ِبا إليه ذهبوا ما على اجلمهور استدل : األدلة
 وهو ابملريض مير صلى هللا عليه وسلم النيب كان): قالت عنها هللا رضي عائشة حديث - 1

 .سليم أيب بن ليث الضطراب ضعيف؛ أبنه ونوقش،  1(عنه يسأل يعرج وال هو كما  فيمر معتكف
 فما فيه ريضوامل للحاجة البيت ألدخل كنت  عن): قالت عناه هللا رضي عائشة عن ورد ما - 2

 .2(مارة وأان إال عنه أسأل
 .3يسريا   زماان   إال بسببه يفوت ال أنه - 3
 الكالم من كغريه  فجاز اعتكافه عن ُيبسه وال وقربة مصلحة فيه كالم  املريض عن سؤاله أن - 4

 .4املباح
 ةوصال ريضامل لعيادة روجاخل جيوزون فألهنم ، وسعيد احلسن إليه ذهب ما أما :الثاين الرأي دليل

 .مناقشته مع دليلهم وتقدم،  لعذر خيرج ل وإن ابتداء، اجلنازة
 . للخروج تبعا   اجلنازة وصالة العيادة جواز فلعله احلنفية دليل وأما

 ىعل ويصلي املريض ديعو  أن له وأن العلم، أهل مجهور إليه ذهب ما - أعلم وهللا - الراجحو 
 من ربةق فعل له ليس عتكفامل أن الدليل من تقدم ملا ، االنتظاره يقف أن دون طريقه يف اجلنازة
 اجةحل اخلروج له ازج معتكفه يف املعتكف بقاء األصل وألن ؛ ابلشرط إال املسجد خارج القرب

 . األصل خالف عداه فما ، هبا أحلق وما اإلنسان
 .املسجد يف الوضوء : الثامن املطلب

                                                 
فيه  (:3/526واحلديث قال الضياء يف السنن واألحكام ) (321 /4) والبيهقي ،(2472) داود أبوأخرجه  1

(: إسناده ضعيف، وقال ابن كثري يف إرشاد 6/512، وقال النووي يف اجملموع )ليث بن أيب سليم وقد تكلم فيه
د األم وقال العالمة األلباين يف ضعيف أيب داو ، من رواية ليث بن أيب سليم وفيه كالم (:1/298الفقيه )

 ضعيف، وهو: " احلافظ وقال ،" مقال فيه: " املنذري وقال الليث، الختالط ضعيف؛ إسناده(: 2/292)
 (:4/129ا.ه  وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن أيب داود ) مسلم رواه".  فعلها من عائشة عن والصحيح

 صحيحه يف مسلم عائشة فعل من خرجهأ .ُسَليم أيب بن الليث لضعف ضعيف إسناد وهذا عائشة، فعل من صحيح
(297). 

 (.297) مسلم أخرجه 2

 . 6/511 اجملموع 3

 . 2/827 العمدة شرح 4
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 :أقوال لىع املسجد يف الوضوء حكم يف العلماء اختلف
 من كثري  قول وهو ،1واحلنابلة الشافعية مذهب وهو،  املسجد يف الوضوء إابحة :األول القول

 .2السلف
 طاءوع عباس وابن مرع ابن منهم األمصار علماء من عنه حنفظ من كل  أابح: " املنذر ابن قال

 يبل نأ إال نقول وبه ،العلم أهل وعوام ، جريج وابن حزم بن عمرو بن حممد بن وأبوبكر وطاووس
 فإاذ ووس،وطا لعطاء فعل اكم  البطحاء عن احلصا يفحص أن إال أكرهه فإين فيه الناس جيتاز مكاان  
 " .أكرهه ال فإين عليه احلصا رد   توضأ
 ووحن ابملضمضمة بصاق وال ابالستنشاق َتخط ُيصل أال:  الشافعية من الزركشي اشرتط لكن
 . خماط وأ بصاق، منه صلُي ال أن:  احلنابلة واشرتط،  التحرمي إىل ينتهي وإال ، التنخع من ذلك
 ورواية ، 4مالك اإلمام قال وبه ، 3احلنفية مذهب وهو،  املسجد يف الوضوء كراهة  :الثاين القول

 .5أمحد اإلمام عن
 . يكره ال فيه يصلي ال مكان يف يتوضأ كان  إذا:  احلنفية عند لكن

 .6احلنابلة بعض قال وبه،  املسجد يف الوضوء جواز عدم :الثالث القول
 :اآلتية ابألدلة املسجد يف الوضوء جبواز قال من استدل : األدلة

صلى هللا عليه وسلم  هللا رسول أن لك حفظت): قال رضي هللا عنه الصحابة من رجل رواه ما -1
 .7(املسجد يف توضأ

                                                 
 الراكع وحتفة ،2/270 القناع وكشاف ، 1/198 واملغين ،311ص الساجد وإعالم ، 2/174 اجملموع 1

 . 202ص والساجد

 . 1/36 شيبة أيب ابن ومصنف ،1/418 عبدالرزاق مصنف 2

 . 2/445 عابدين ابن وحاشية ،1/422 القدير فتح 3

 . 311ص الساجد إعالم 4

 . 202ص والساجد الراكع حتفة 5

 . 202ص والساجد الراكع حتفة 6

 للبوصريي اخلرية إحتاف يف كما  مسنده يف مسددو  (،5/364) وأمحد ،(1/37) شيبة أيب ابن أخرجه   7
واحلديث قال عنه اهليثمي يف اجملمع  (1500) أيضا اخلرية إحتاف يف كما  مسنده يف يعلى وأبو ،(1499)
وقال األرنؤوط (، 788، وكذا حسنه العالمة األلباين يف الثمر املستطاب )صحسن وإسناده أمحد رواه (:2/24)

 .صحابيه غري الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح، إسناده (:38/180ومن معه يف حتقيق املسند )
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: فقال فتوضأ املسجد ظهر علىعنه رضي هللا  هريرة أيب مع رقيت): قال اجملمر بن نعيم وروى -2
 الوضوء، آاثر من حمجلني غرا   القيامة يوم يدعون أمت إن: يقول صلى هللا عليه وسلم النيب مسعت
 .1(فليفعل غرته يطيل أن استطاع فمن
 ماء من 2بسجل دعا صلى هللا عليه وسلم النيب أن رضي هللا عنه طالب أيب بن علي حديث -3

 .3(أوتوض منه فشرب زمزم،
 للشارب وهي ملغتسل، أحلها ال): زمزم ماء يف قال رضي هللا عنه عبداملطلب بن العباس أن -4

 .4(وِبل حل واملتوضئ
                                                 

 (.136) البخاري أخرجه 1

 احمليط القاموس ،1/23 األوطار نيل: انظر. مملوءة العظيم الدلو ، ساكنة فجيم مفتوحة، مهملة بسني: لالسج 2
 (.سجل) مادة ،1309ص

 وابن ،(885) والرتمذي( 1935) و( 1922) داود وأبو ،(76 - 75 /1) أمحدمطوال وخمتصرا  أخرجه 3
 ،(2837 رقم /262 /4) الصحيح يف ةخزمي وابن ،(72 /2) اآلاثر مشكل يف والطحاوي ،(3010) ماجة
 264 /1) املسند يف يعلى وأبو ،(89 /7) و( 122 /5) الكربى يف والبيهقي ،(471) املنتقى يف اجلارود وابن

 حسنه، و صحيح حسن حديثقال عنه الرتمذي:  واحلديث( 544 ،312 رقم/  414 - 413 ،265 -
وكذا  صحيح، إسناده: (1/406) املسند حتقيق يف شاكر محدأ الشيخ وقال الرتمذي، صحيح يف األلباين العالمة

 حسن، إسناده: (2/9ومن معه يف حتقيق املسند ) األرنؤوط وقال(، 2/97قال احلويين يف غوث املكدود )
 (.180 /2) املوافقات على تعليقه يف مشهور الشيخ وصححه

 ابن عن يزيد أيب بن هللا عبيد عن سفيان قطري من( 58 /2) مكة أخبار يف واألزرقي( 264 /2) الفاكهي أخرج 4
ا عباس ابن فوجد زمزم يف اغتسل املغرية آل من خمزوم بين من رجال   أن) عنهما هللا رضي عباس ا وجد  : وقال شديد 

 .كثري  ابن قال كما  صحيح وإسناده( وبل حل ومتوضئ لشارب وهي ملغتسل أحلها ال
 يف كثري  ابن قال، و بداملطلبع أبيه عن حكى بل ، العباس عن ذكروه ما يصح ل: (1/91) اجملموع يف النووي قال

 حل لشارب وهي ملغتسل، حلهاأ ال إين اللهم: قال أنه املطلب عبد عن ذُكر وقد(: 463 /1) والنهاية البداية
 لذيا هو فإنه نفسه، طلبامل عبد عن أنه والصحيح املطلب، عبد بن العباس عن الفقهاء بعض ذكره وقد. وبل

 عبد عن سعيد، نب ُيىي أخربين بيد،ع أبو حدثنا: مغازيه يف األموي قال وقد. أعلم وهللا قدمنا، كما  زمزم حفر جدد
 غتسل،مل أحلها ال: قال مزمز  احتفر حني هاشم بن املطلب عبد أن ُيدث املسيب بن سعيد مسعت حرملة بن الرمحن

 هاأحل ال: قال ذلك دفعن للوضوء، وحوضا   شرب،لل حوضا  : حوضني هلا جعل أنه وذلك. وبل حل لشارب وهي
 ،النجود أيب بن عاصم عن عياش، ناب بكر أبو حدثنا: عبيد أبو قال مث ... فيه يغتسل أن عن املسجد لينزه ملغتسل

 .وبل حل لشارب وهي ملغتسل، أحلها ال: يقول العباس مسع أنه زرا، مسع أنه
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 .1(املسجد يف توضأ أنه) عنهما هللا رضي عمر ابن عن روي ما -5
 تصلح ال املساجد هذه إن): وفيه رضي هللا عنه أنس حديث من تقدم ما: ابلكراهة قال من ودليل

 توضأ وإذا،  2(القرآن وقراءة والصالة وجل عز هللا لذكر هي إمنا القذر، وال البول هذا نم شيءل
 . األعضاء وسخ أو البصاق، أو املخاط بسبب القذر من شيء املسجد فسيصيب املسجد يف

 .3احلدث رفع يف املستعمل املاء جناسة على بناء:  اجلواز بعدم قال من ودليل
 .طهور هو بل املستعمل، املاء اسةجن تسليم بعدم ونوقش

 الو  مبلط غري كان  ذاإ ، تلويثه عدم بشرط املسجد، يف الوضوء جواز - أعلم وهللا - الراجحو 
 .ذلك إىل احتاج إذا إانء يف وضوؤه يكون أن واألحوط مفروش،
 .4املعتكف زيرة :التاسع املطلب

 .عهم يتحدثوا وأن زيرته، يريد ممن وغريهم أهله، يزوره أن للمعتكف يباح
 (.اعتكافه يف زوجها املرأة زيرة ابب) البخاري بوبقد و 

صلى  هوحديث ، ه وسلمصلى هللا علي له نسائه زيرة وفيه صفية، حديث من تقدم ما: ذلك ودليل
 بغيين أنه متقد ملا نها؛م اإلكثار أو الزيرة يف اإلطالة تنبغي ال لكن،  معهن هللا عليه وسلم

 .ربه عبادة على يقبل وأن بنفسه خيلو أن للمعتكف
 مع يتحدث أالَّ  له واألفضل(: 16/491وقال العالمة ابن ابز كما يف فتاوى نور على الدرب )

 حمارمها، بعض املرأة زار أو إخوانه بعض زاره لو لكن والطاعة، ابلعبادة يشتغل بل كثري ا  الناس

                                                                                                                           

 هذاو  ذلك، يقول عباس بنا مسع أنه علقمة، بن الرمحن عبد عن سفيان، حدثنا مهدي، بن الرمحن عبد وحدثنا
 هلا، هحفر  عند باملطل عبد شرتطها ِبا واإلعالم التبليغ سبيل على أيمهما يف ذلك يقوالن وكأهنما إليهما، صحيح

 .أعلم وهللا تقدم، ما ينايف فال
. اعاتب هو أو ل ،بِ  ِحل   الويق واملباح، الشفاء: رابلكس والِبلُّ  احلرام، ضد وهو.  احلالل ابلكسر،: احِللُّ )تنبيه(: 

 . 150ص الصحاح خمتار ،( حل) مادة ،1251ص احمليط القاموس: انظر

 وهو ضعيف. العويف عطية إسناده ويف (1/36) شيبة أيب ابن أخرجه 1

 .(285) مسلم رجهأخ 2

 . 202ص والساجد الراكع حتفة 3

 ،2/362 القناع وكشاف ، 4/280 الباري وفتح ،1/202 ملقدماتا مع واملدونة ،12/152 القاري عمدة 4
 . 2/252 النهى أويل ومطالب
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 وهو نساؤه يزوره وسلم، عليه هللا صلى النيب كان  أبس، فال معهم وحتدثت هللا يف أخواهتا وبعض
 .ذلك يف حرج ال ينصرفن، مث معهن ويتحدث معتكف

 معتكفه يف وهو زوجها زورت أن للمرأة وجيوز (:39وقال العالمة األلباين يف رسالة قيام رمضان )ص
 ا  معتكف مى هللا عليه وسلصل النيب كان) عنها هللا رضي صفية لقول املسجد ابب إىل يودعها وأن ،
 ثُتهُ فحد( نَ فَ ُرحْ  ، زواجهأ وعنده) ليال   أزوره فأتيته( رمضان من األواخر العشر يف املسجد يف)
 يف نهامسك وكان لبين،ليق معي فقام( معك أنصرف حىت تعجلي ال: فقال) ألنقلبَ  قمت مث( ساعة)

 من رجالن مرف( سلمة أم ابب عند الذي املسجد ابب عند كان  إذا حىت) زيد بن أسامة دار
 رْسِلُكما ىعل سلمو هللا عليه  صلى النيب فقال أسرعا، صلى هللا عليه وسلم النيب رأي فلما األنصار،

 اإلنسان نم جيري الشيطان نإ:  قال!  هللا رسول ي!  هللا سبحان:  فقاال ، حيي بنت صفية إهنا ؛
 أبوو  ، الشيخان خرجهأ (شيئا  :  قال أو ، شرا   قلوبكما يف يقذف أن خشيتُ  وإين ، الدم جمرى
 (.2134و2133" )داود أيب صحيح" يف خمرج وهو ، له األخرية والزيدة ، داود

 .الناس بني وإصالحه وأذانه وتزوجيه زواجه :العاشر املطلب
 بني ويصلح ويعزي ويهين ويقيم ويؤذن ، النكاح يشهد وأن املسجد، يف يتزوج أن للمعتكف يباح
 .1العلم أهل مجهور قول وهذا،  سجدامل يف ذلك كل  القوم

 .اجلنازة وصالة املريض عيادة للمعتكف أن على الدليل من تقدم ملا
 رد أشبه غالبا ، تطول ال ومدهتا ، طاعة وألهنا،  والعبادات العقود هذه مشروعية أدلة ولعموم
 .موضعه وال االعتكاف تنايف ال وألهنا،  2العاطس وتشميت السالم

  كان  وإمنا (النكاح دويشه املسجد يف يتزوج أن أبس وال) (:3/149ة يف املغين )قال ابن قدام
 حضورهو  طاعة النكاح وألن كالصوم  النكاح حترم فلم الطيب حترم ال عبادة االعتكاف ألن كذلك

 ا.ه  مالسال ورد لعاطسا كتشميت  فيه يكره فلم االعتكاف عن به فيتشاغل تتطاول ال ومدته قربة
 يتزوج، أن ولهوله )ق(: 1/323يف شرح الرسالة ) علي بن الوهاب عبد حممد أبو: القاضي قالو 

  فيه؛ الوالية وال النكاح عقد َتنع ال والعدة اإلحرام سوى كلها  العبادات ألن هذا( غريه نكاح ويعقد
 .االعتكاف فكذلك ذلك؛ وغري الكفاية وعبادات والوضوء كالصيام
 .كالعدة  كاحالن عقد فمنع التطيب؛ مينع اإلحرام أن واإلحرام االعتكاف بني والفرق

                                                 
 . 2/252 النهى أويل ومطالب ،6/533 واجملموع ،2/117 الصنائع بدائع 1

 . 3/17 الزركشي شرح 2
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 .العبادات كسائر  النكاح عقد مينع فلم التطيب مينع ال ألنه االعتكاف؛ كذلك  وليس
: تعاىل قولهك  الدليل خصه ام إال كلها  األحوال يف النكاح عقد إابحة يف مطلقة فإهنا الظواهر فأما

 تقم ول اإلحرام، يف ةالدالل فقامت واالعتكاف؛ اإلحرام حال خيص ول ،{لكم طاب ما فانكحوا}
 ا.ه  االعتكاف يف

 .1املالكية مذهب وهذه،  األشياء هذه كراهة  :الثاين والقول
 أن دمتق وقد،  يكره ل ليط ول مكانه يف تزوج أو زوج أو املسجد صحن أو مكانه يف أذن إذا لكن

 هذا وعلى ، مناقشته قدموت،  والتالوة ةوالصال الذكر عدا للمعتكف األفعال كراهة  عندهم األصل
 .األشياء هذه كراهة  عدم:  فالراجح

 ينايف ال هذا نأل نعم كف؟معت وهو يتزوج أن له هلقال العالمة العثيمني يف تعليقه على الكايف: 
 رأةامل ويل ونيك أن مثل ساناإلن إليه ُيتاج رِبا وهذا املطلوبة األمور من النكاح وعقد االعتكاف

 وإال املسجد يف هوو  يزوجه أن ميكن فهنا معتكف اخلاطب أن وصادف البلد من يسافر أن يدير 
 .لذلك تدعو ال احلاجة أن فالغالب
 .حباجته أمره :عشر احلادي املطلب

  وإن ذلك، وحنو ذلك من شيء شراء أو ولباس وشراب طعام كإحضار  حباجته أيمر أن للمعتكف
 لعذر خرج إذا ذلك وحنو ضياعه وتعاهد ، جتارته كإصالح  الدنيا رأبم ويتعلق املسجد ينايف مما كان

 .2طريقه يف
  .نازةاجل وصالة املريض عيادة للمعتكف أن على الدليل من تقدم ما ذلك ودليل

 
 (الثالثة املساجد يف إال اعتكاف )ابب معىن حديث ال

 عكوف أانس على مررت) اعنهم هللا رضي مسعود ابن هللا لعبد قال أنهرضي هللا عنه  حذيفة عن
 وسلم عليه اّلل   صلى اّلل   رسول أن علمت وقد -املسجد يف يعين- موسى، أيب ودار دارك، بني

                                                 
 . 1/258 وحاشيته الصغري والشرح ،1/198 املقدمات مع املدوانت 1

 ،4/280 الباري وفتح ،1/198 املقدمات مع واملدونة ،2/212 نديةاهل والفتاوى ،3/121 املبسوط 2
 . 2/252 النهى ألوي ومطالب ،3/490 واملستوعب
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 ، وحفظوا نسيت لعلك: مسعود بن اّلل   عبد فقال ،الثالثة املساجد يف إال اعتكاف ال: قال
 .1(وأصابوا وأخطأت

                                                 
تقدم َّترجيه، وهو حديث ضعيف مرفوعا على رأي كثري من العلماء كما تقدم، ولكن قد صححه العالمة األلباين  1

 وغريه.
 بن لعباسا شيخه عن(  2 / 112)  املعجم يف إلمساعيليا أخرجه: (2786) الصحيحة يف األلباينقال العالمة 

  ، املروزي آدم بن حممد ريقط من(  316/  4" )  السنن"  يف البيهقي و ، الفرج بن حممد حدثنا : الوشا أمحد
 مسعود ابن يعين]  هللا عبدل حذيفة قال:  قال وائل أيب عن شداد أيب بن جامع عن عيينة بن سفيان عن كالمها
 نأ علمت قد و! ؟(  تنهاهم ال:  ةرواي يف و)  تغري ال موسى أيب دار و دارك بني عكوف[  قوم[ : ]  عنه هللا رضي
.  صابواأ و أخطأت أو ، فظواح و نسيت لعلك:  هللا عبد فقال! ؟ فذكره:  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 لفظل روايته يف حلذيفة هَّتطئت يف نصا ليس مسعود ابن قول و ، الشيخني شرط على صحيح إسناد هذا و:  قلت

 عند ديثاحل معىن يكون أن لالحتما ، حذيفة أنكره الذي العكوف على به استدالله يف خطأه لعله بل ، احلديث
 له دعه ال ملن يند ال و ، له أمانة ال ملن إميان ال: "  وسلم عليه هللا صلى كقوله  ، كامال  اعتكاف ال:  مسعود ابن
!  نسخه ادعى و ، املذكور جهالو  من(  20/  4)  ملشكل يف احلديث أخرج قد الطحاوي رأيت مث.  أعلم هللا و" 
 عن ( 9511/  350 / 9)  الطرباين عنه و(  8016/  348/  4)  املصنف  يف الرزاق عبد رواه كذلك  و

 و فعهر  يف شك أنه إال ، به عيينة بن سفيان أخربان:  منصور ابن سعيد رواه و.  برفعه يصرح ل أنه إال به عيينة ابن
 هللا لىص هللا رسول أن لمتع قد:  مسعود بن هللا لعبد حذيفة قال:  قال سلمة بن شقيق عن: ..  فقال اختصره

 لىاحمل " يف زمح ابن عنه ذكره.  " مجاعة مسجد:  قال أو ، الثالثة املساجد يف إال اعتكاف ال: "  قال وسلم عليه
 مرفوعا عيينة ابن عن اجلماعة رواية على يقف ل ألنه معذور هو و.  الشك هبذا احلديث رد مث ،(  195/  5" ) 
 3.  البيهقي عند ، ملروزيا آدم بن حممود - 2.  اإلمساعيلي عند ، الفرج بن حممد - 1:  هم و ، شك أي دون

 رشيالق هو و - 1" :  ريبلتقا"  من نقال ترامجهم هذه و ، ثقات كلهم  و.  الطحاوي عند ، عمار بن هشام -
 بنا ذكر فيما البخاري شيوخ من صدوق - 2.  مسلم شيوخ من صدوق ، البغدادي موالهم
 تهفموافق:  قلت.  أيضا البخاري شيوخ من ، أصح القدمي فحديثه ، يتلقن فصار كرب  مقرىء صدوق - 3.  عدي

 ثقات من دةزي الرفع ألن ، وقفهأ أو رفعه يف رددت من يضرهم فال ، حفظه قد أنه على دليل قبله اللذين للثقتني
 عبد بن سعيد حدثنا:  ( 1334/  149/  2" )  مكة أخبار"  يف أخرجه قد الفاكهي رأيت مث.  قبوهلا جيب

 و.  أيضا ثقتان مها و.  هامة فائدة هذه و ، يشكا ل أهنما إال.  به سفيان حدثنا:  قاال عمر أيب بن حممد و الرمحن
 قوله من احلديث أن على قاطع لربهان فيه تردد أي دون احلديث رفع على اخلمسة الثقات هؤالء فاتفاق ، ةابجلمل
 يؤكد القصة سياق أن السيما و ، صحته يف يؤثر ال رفعه يف منصور بن سعيد تردد أن و ، وسلم عليه هللا صلى
 هللا رضي مسعود ابن على رأيه ِبجرد لينكر كان  ما عنه هللا رضي حذيفة ألن ذلك ، فيها النظر إمعان عند ذلك
 أن فلوال ، عنهما هللا رضي فقهه و فضله يعلم هو و ، الدور بني املساجد يف املعتكفني أولئك عن سكوته عنه
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 ما تؤيد املوقوفة الرزاق عبد رواية حىت ، عليه به احلجة تقوم ال ِبا عليه اإلنكار على جترأ ملا مرفوع عنده احلديث
 و أصابوا فلعلهم:  هللا عبد به فقال!  تنهاهم ال موسى أيب دار و دارك بني عكوف قوم: "  بلفظ فإهنا ، ذكرته

 و.  فذكرها.. "  الثالثة املساجد هذه يف إال اعتكاف ال:  حذيفة:  فقال!  نسيت و حفظوا و ، أخطأت
 رياألشع دار و دارك بني عكوف مكقو  من كأعجب أال:  فقال هللا عبد إىل حذيفة جاء: "  قال إبراهيم رواية مثلها

 الثةث يف إال فاعتكا ال:  أنه لمتع أما:  حذيفة فقال ، وأخطأت أصابوا لعلهم و:  هللا عبد قال!  املسجد يعين ،
 حذيفة عليهم عاب و - تكفوااع الذين كان  و]  هذه سوقكم يف أو فيه أعتكف أابيل ما و ،( فذكرها. )  مساجد

 عبد كذا  و ، له السياق و ( 91/ 3" )  املصنف"  يف شيبة أيب ابن أخرجه[ " .  األكرب وفةالك مسجد يف -
 أن غري الشيخني رجال قاتث رجاله و(  9510)  الطرباين عنه و ، له الزيدة و(  348 - 347/  4)  الرزاق
 يشعر " اعتكاف ال"  ملةجلا هبذه مسعود ابن على حذيفة فاحتجاج.  حذيفة يدرك ل - النخعي هو و - إبراهيم

 يف ااختلفو  لماءالع أن اعلم و.  علمأ هللا و.  إخل.. " علمت أما: "  له يقل ل إال و ، عنده احلجة موضع يف أبهنا
 يف سلي و ، مهاغري  و"  احمللى " و املذكورين"  املصنفني"  يف مبسوطا تراه كما  صفته و لالعتكاف املسجد شرطية
 و ، حالصحي احلديث هذا و ،(*  املساجد يف عاكفون أنتم و: *)  تعاىل قوله سوى به االحتجاج يصح ما ذلك
 و لآلية خمصص فاحلديث يهعل و ، اخلاص على العام ُيمل أن األصول مقتضى و ، خاص احلديث و ، عامة اآلية
  هامن احلديث وافق ِبا األخذ األوىلف ، أيضا خمتلفة ذلك يف اآلاثر و ، حديثه و حذيفة كالم  يدل عليه و ، هلا مبني

 مث.  عنه صحيح بسند حزم ناب و شيبة أيب ابن أخرجه.  نيب مسجد يف إال اعتكاف ال:  املسيب بن سعيد كقول
 حدثنا:  املروزي آدم نب حممود طريق من ( 80/  15)  النبالء أعالم سري يف احلديث روى قد الذهيب رأيت

 بن يدسع و للبيهقي عزاه ام بعد شعيب الشيخ عليه علق و" .  عال يبغر  صحيح: "  قال و ، مرفوعا به سفيان
 املسيب بنا قول يبطله ذاه و" !  الثالثة املساجد يف االعتكاف بتخصيص حذيفة انفرد قد و: " بقوله منصور
 فال ، حتقيقه سبق كما  ذلكك  ليس و ، حذيفة على موقوف احلديث أن يوهم هذا قوله أن على.  فتنبه ، املذكور

 ليحذرف: *)  يقول وجل عز هللا و ، خيالف أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حديث على له غرية ال ِبن تغرت
 يف ثاحلدي هذا أوردت نتك  قد و ، هذا(* .  أليم عذاب يصيبهم أو فتنة تصيبهم أن أمره عن خيالفون الذين

 أحلت و ، عنه هللا رضي  حذيفة عن إسناده حةبص مصرحا ، ابختصار خرجته و(  36" )  رمضان قيام"  رسالت
 -(  ه  1413/  7/  13)  يخبتار  حترير سنني بعد جاءين مث.  السلسلة هذه من املوضع هذا إىل ذلك تفصيل يف
 من يل بدا كما  يفالشر  العلم هبذا لنياملشتغ الغيب يف و هللا يف احملبني إخواننا أحد من - الطبع حتت اجمللد هذا و

 هذا منها مؤلفايت بعض يف صححتها كنت  أحاديث لثالثة منه نقد فيه و ، خطابه
  يف أديبا كان  أبنه معرتفا ، طرقه مجيع من إيه إعالله يف احلقيقة كبد  يصب ل أنه لبيان فرصة فاهتبلتها ، احلديث
 إخواين بعض من و مين لالستفادة ذلك فعل أنه رسالته آخر يف صرح أنه ذلك على زد ، نقده يف لطيفا ، كتابته
 من احلديث طرق - خريا هللا جزاه - األخ تتبع لقد.  إبخوانه الظن إحسانه و ، تواضعه على خريا هللا فجزاه

 بعض يف إال الكالم أطيل فلن لذلك و ، بعضها إىل أشرت أن سبق و ، عللها بني و ، يده طالتها كثرية  مصادر
 ، الصحيح احلديث تضعيف - األسف مع - النتيجة فكانت ، عاجلتهام يف للصواب هو يوفق ل ، األساسية النقاط
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 ذكر ما و ، حبان ابن غري يوثقه ل: "  بقوله املروزي آدم بن ِبحمود البيهقي طريق ضعف:  األوىل النقطة:  فأقول
 األول:  وجهني من هذا على والرد( " .  239 ص" )  الساري هدي"  يف احلافظ رده فقد ، له أخرج البخاري أن
 إمنا و ، الناشئني من غريه و هذا أخوان يظنه ملا خالفا ، مقبول رد أنه يعين ال ، ما راو بتوثيق حبان ابن تفرد رد أن: 

 احلالة هذه ففي ، اثنان أو واحد إال عنه يرو ل أنه أو ، غريه عند جمهوال وثق إذا ذلك
 ، يوخهمش من شيخا أو ، باشرةم يعرفهم له شيوخا يوثق األحيان من كثري  يف فهو إال و ، توثيقه قبول عن يتوقف

 املروزي مودحم و ، ظاهر هو كما  وخهشي بواسطة أو ، به منه معرفة على يوثق إمنا قبلها الت أو احلالة هذه يف فهو
" .  املراوزة عنه حدثنا: "  لقا(  203 - 202/  9" )  الثقات"  يف أورده ملا حبان ابن فإن ، القبيل هذا من
 ، ذاه حممود عن رووا لذينا من عشرة أمساء فيه وجد"  التهذيب"  إىل الباحث رجع فإذا ، مجع عنه روى فقد

 همحدوي بن مدحم و ، األعمشي دونمح بن أمحد و تقدم كما  البخاري كاإلمام  ، طبعا الثقات احلفاظ كبار  من أكثرهم
 اءعلم معرفة يف اإلرشاد " كتابه  يف القزويين اخلليلي علىي أبو ترمجه ملا و ، الدغويل الرمحن عبد بن حممد و ،

 بن حممد عنه روى من خرآ و ، هللا عبد وابنه السجستاين داود أبو منه مسع( :  900/  3)  قال"  احلديث
 وثقهي ل: "  لهمث يف أفيقال ، اظاحلف كبار  شيوخ من و ، احلديث علماء من إذن فهو:  قلت.. " .  املروزي محدويه

 يؤكد مما إن و" .  صدوقا ثقة كان( : "   291/  1/  4)  قال حامت أيب ابن أن ذلك على زاد! ؟"  حبان ابن غري
 لمالع قبض"  حديث أن إلثبات حتجا نفسه اخلليلي احلافظ أن: أحدمها:  اثنان أمران به ُيتج ثقة أنه و ، تقدم ما
 عن عروة بن شامه عن طرق من(  579" )  روضال"  يف عندي املخرج و ،"  الصحيحني " يف املروي" 

 أبيه عن أيضا هشام رواية من صحيحا حمفوظا أصال له أن على احلافظ احتج ، مرفوعا عمرو بن هللا عبد عن أبيه
 " . فوظانحم كالمها: "   عقبه فظاحلا قال مث.  به هشام عن عيينة ابن عن هذا املروزي طريق من ساقه ، عائشة عن

 على قوي ليلد ذلك يف و" .  سناستح و احلاكم فاستجاد: "  اخلليلي قال ، منه بطلب هللا عبد أيب للحاكم ذكره
 دهبسن عيينة ناب عن هو بروايته رقالط خالف ألنه الوهم إىل لنسباه ذلك لوال و ، به ُيتج ثقة عندمها املروزي أن
)  ممسل عند عنها عروة عن أخرى طرق من اءج قد أنه ذلك يؤكد مما إن و.  عنها هللا رضي عائشة عن عروة عن
"  يف اخلطيب و(  233/  123/  1)  البزار و(  127/  1" )  املشكل"  يف الطحاوي و(  61 - 60/  8

 فهو:  اآلخر األمر أما و.  جةح ثقة هذا املروزي أن على الدال األول األمر هو هذا( .  313/  5)  " التاريخ
 أخوان و ، هذا املروزي طريق نم احلديث إسناد صحح هللا رمحه الذهيب أن التخريج ذاه خاَتة يف ذكرت كنت  أنين

 الصفحة و داجملل نفس يف"  لسريا"  يف الذهيب إىل احلديث عزا ألنه ، بذلك علم على عليه الرد صدد يف أان الذي
 العتدادا عدم على لباحثنيا و الناشئني الشباب هؤالء ُيمل الذي ما شعري فليت.  إليها اإلشارة سبقت الت

 يهف َتكنهم و علمهم و جهودهم قدرواي أن إمنا و ، يقلدوهم أن هذا من أريد ال طبعا ، هلم املخالفة احلفاظ أبحكام
 و . (املؤمنني تنفع الذكرى)  و رىذك هذه و.  هلم املخالفة األحكام إصدار يف يتسرعون ال األقل على أهنم حبيث ،

 من يعلم وه و! ؟ املذكور هيبالذ تصحيح الفاضل األخ كتم  ملاذا:  - اليوم يقولون كما  - نفسه يطرح سؤال هنا
 يالبخار  أن ذكر ما و: "  تقدمامل قوله:  اآلخر الوجه ؟ والتعديل اجلرح و ، ابلرجال معرفة و حفظا الذهيب هو

 قول لذكر"  لساريا يهد"  يف يتعرض ل احلافظ ألن نظر ففيه ، إخل.. "  احلافظ رده فقد له أخرج
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 ملثبتا ألن ، ارضتع ال و بينهما تعارضال لظنه قال ما األخ قال إمنا و.  رده أبنه القول جيوز فال ، إطالقا عدي ابن
 فيما هو مناإ احلافظ نفاه ما و ،"  الصحيح"  خارج البخاري شيوخ على يصدق عدي ابن أثبته فالذي ، املنفي غري

 حبان ابن ثيقتو  أن خالصتها و ، األوىل ابلنقطة يتعلق ما آخر هذا.  رد ال و تعارض الف ،"  الصحيح " ب  يتعلق
.  ذهيبال اإلمام:  النقاد احلافظ قال كما  صحيح حديثه أن و ، لرده وجه ال صحيح توثيق الرتمجة حديث راوي

 كريذ  ل أنه األوىل النقطة من فتعر  فقد ، رواته بعض و للحديث نقده يف دقيقا يكن ل األخ أن:  الثانية النقطة
 على و !"  صدوق( "  ملروزيا) راويه يف احلافظ قول يذكر ل كذلك  و:  اآلن أقول و ، للحديث الذهيب تصحيح
 ، فيه قيل ام أقل هو و ، والهمم اهلامشي القرشي هو و الفرج بن حممد متابعه يف هذا احلافظ قول تبىن ذلك خالف

 قال لذلك و ، سلمم به احتج و ، حبان ابن و السراج و ، حامت أيب ابن و احلضرمي وثقه فقد إال و
 ثحلدي لذهيبا تصحيح و ، ألئمةا هؤالء ألقوال جتاهله أن جدا الواضح من و" .  ثقة" : "  الكاشف"  يف الذهيب
 ، هالةابجل ملروزيا يقطر  لتوهني منه ةتوطئ هو إمنا ، غريه و اخلليلي احلافظ عند حجة بكونه معرفته عدم و ، املروزي

 يبق لكن: "  فقال أيضا نهحس يف شكك بل ، فقط هذا عند يقف ل و ، فقط حسنة أبهنا الفرج بن حممد طريق و
"  لظاهرا يف حسن سنده و ، دوقص فهو إال و ، فيه تكلم من منهم كان  فإن ، إليه اإلمساعيلي من السند يف النظر

 بينه أن فظن ، فيه الواقع خالف صورت ملا و ، فيه لنظر إال و اإلمساعيلي سنادإ على يقف ل أبنه صريح منه فهذا! 
 من هو و ، الوشاء أمحد بن سالعبا شيخه إال بينهما ليس أنه احلقيقة و ، الرواة من مجع فرج بن حممد بني و

 ليع أبو و ، يباخلط و ، هذا لياإلمساعي احلفاظ الثقات من ثالثة عنه روى ، للقرآن الدارسني الصاحلني الشيوخ
 كما  ثقات مكله  رجاله ألن ، صحيح إذن فالسند (  151/  12)  بغداد اتريخ يف كما  ، الصواف

 من إال به يتعلق فال متابع هو مث ، عنه احلفاظ رواية و صالحه عرفت قد و ، الوشاء إال القوم كتب  يف مصرح هو
 منصور ابن سعيد رواية رجح ألنه ذلك و ، العلم عن أبعدها و أغرهبا هي و:  الثالثة النقطة.  الصناعة هذه جيهل

"  ب  جزموا الذين الثالثة من أقوى سعيدا أن حبجة ،" مجاعة مسجد" و"  الثالثة املساجد " بني تردده و شكه مع
 الشك أن ليهإ املشار أخوان ينتبه ل و. عمار بن هشام و الفرج ابن و املروزي يعين ، يشكوا ل و"  الثالثة املساجد

 : فيقال ، األوثق بشك الثقات جزم يرد أن ال ، الثقات وافق ما الشاك كالم  من يؤخذ أن جيب أنه و ، علما ليس
 قوله هو و شكه عن يعرض و ، ِبوافقته فيؤخذ"  الثالثة املساجد: "  الشك طريف من طرف يف الثقات سعيد وافق
 جدا واضح أمر هذا و.  يشكوا ل و جزموا الذين الثقات خالف نهأل و ، علما ليس ألنه ،"  مجاعة مسجد أو: " 

 الناس من أحد على حق إثبات على اتفقوا مجاعة أن لو األخ أيها أرأيت.  فقها و علما أويت من فيه يشك ال ،
 لعاق أفيقول.  ستة أو مخسة : فقال شك أحدهم أن إال ، مخسة مثال عدده احلق هذا أن على اتفقوا مث ، آلخر

 و احملب األخ هلذا أقول - ختاما - فإين لذلك! ؟ يشكوا ل الذين من أوثق الشاك أن حبجة اثبت غري احلق أبن
 ابلرد تشغلوان ال و ، بعد فيه تنضجوا ل علم يف ابلكتابة أنفسكم تشغلوا ال أن خملصا أرجو:  األحبة من ألمثاله
"  العظيم ابملشروع االشتغال من فيه أان ما فإن ، االستفادة و السؤال بطريق لو و ، علي ردا تكتبون حني عليكم
 من جمالت و كتب  و رسائل يف تنشر ردود األحيان من كثري  يف عنه يشغلين الذي"  األمة يدي بني السنة تقريب
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 إال اعتكاف ال»: حلديث ابلنسبة(: 380رقم سئل العالمة األلباين كما يف سلسلة اهلدى والنور )
 ذلكك  ألمرا نكا  لو وقالوا الفتوى، هذه جدا استنكروا عندان املشايخ فغالب ،«الثالثة املساجد يف

 املساجد حدأ إىل صاراألن يف قواتفر  الذين الصحابة انتقال املتكاثرة، واألسانيد ابلتكرار إلينا لنقل
 .العمل ليهع يكون صحيح حديث كل  وما احلكم، هذا حيص ال إذن ذلك ال وحيث الثالث،
 أكرب هللا: تعاىل هللا رمحه األلباين الشيخ
 نريدف املسألة، هذه صخبصو  يُنشر ل أو اآلن، حلد شيء يكتب ل فضيلتكم فإن وزيدة: السائل

 .هؤالء حجج عن جنيب أن حنن
 رمضان؟ يامق رسالة تمرأي الشيء، بعض كتبت  أان: تعاىل هللا رمحه األلباين الشيخ
 .هللا شاء إن شفيهمن أن نريد يعين جدا ، خمتصر جدا ، خمتصر هذا لكن رأيتها، أان: السائل
 در  وهي خزم،أ من نعرفها نةشنش هذه نقول، أن يؤسفين أوال نعم،: تعاىل هللا رمحه األلباين الشيخ

 وهنا ا،هب عمل ِبن لللجه حالصحي ابحلديث العمل رد هبا، ابلعامل ابجلهل الصحيحة األحاديث
 الكتاب حبفظ ينهمد هلم ُيفظ أن للمسلمني تعهد وجل   عز   هللا إن بعيد ومن قريب من قلت

 ما هذاو  املسلمني، من هب َعِملَ  من حديث كل  يف هلم ُيفظ أن هلم يتعهد ول الصحيحة، والسنَّة
 ،(لرسالةا) السما هبذا ملسم اةا التهرس يف الشافعي اإلمام املط ليب القرشي اهلامشي اإلمام به صر ح
 ل موس وآله عليه هللا صلى هللا رسول عن احلديث ثبت فإذا ،((نفسه يف أصل احلديث: ))قال

 من جند حىت به ملالع عن نتوقف وال نفسه يف أصل ألنه به العمل وجب واضحة داللته وكانت
 بدال فهنا عناهم يف وجه من كثرأ ُيتمل كان  إذا احلديث أن َتاما   مقتنع أان نعم. به العمل إىل سبقنا

 يكون ىتح إليه جينح هو يالذ ابلفهم احلديث تفسري إىل سبقه من جيد أن أمثالنا من العلم لطالب
 ذفحينئ ىنكاملب  جليا ملعىنا واضح احلديث كان  إذا أما احلديث، فهم يسئ ل أنه يف مستندا   له ذلك

 .نفسه يف أصل   ألنه ابحلديث العمل عن توقفي أن العلم لطالب أو للمسلم حاجة ال
 «مساجد ثالثة يف إال اعتكاف ال»: السالم عليه قوله وهو -مسعه بعضكم ولعل- هذا فحديثنا

 إما منهم، آخرين عند واجملهول املسلمني، من كثري  عند واملعروف املعروف، احلديث وزان على فهو
 تشدُّ  ال»: حديث وهو أال رواية، ومعروفا دراية جمهوال يكون أن وإما ودراية   رواية   جمهوال   يكون أن

 ال »: حوله الكالم صدد يف حنن الذي جاء احلديث هذا وزان على ،«مساجد ثالثة إىل إالَّ  الرحال

                                                                                                                           

 على الرد عن يغنيين ما االنشغال هذا ففي ، غريهم و املتصوفة و األشاعرة و املتمذهبة من السنة أعداء بعض
 .التكالن وعليه ، املستعان هللا و.  غريهم عن فضال ، الناشئني احملبني
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 به يعمل ل ألنه به العمل جيوز ال احلديث هذا أبن القول وذكرها، «الثالثة املساجد يف إال اعتكاف
 هللا رمحه اجلوزية قيم ابن كما  هنا العلم ابجلهل، للعلم يلتعط فهذا السلف من أحد
 حنن فإذن وله،رس قال هللا الق العلم إخل...  ابلتمويه ليس الصحابة قال رسوله قال هللا قال العلم

 إال كافاعت ال»: وسل م هآل وعلى عليه هللا صلى نبينا قال نقول وإمنا عندان، من رأي نقول ما
 ،((منعل ال)): إليهم إلشارةا مسعتم من بقول العلم؟ هذا رُد   ِباذا ، علم هذا ،«الثالثة ابملساجد

 نيك ول هلاجل هذا هلم مَ ُسل ِ  لو هذا احلديث، هبذا عمل من نعلم ال جهل ،(( نعلم ال: ))قوهلم
 يراو  وهو اليمان نب حذيفة وهو أال احلديث، هبذا عمل قد السلف بعض أن وهو آخر علم عندان

  ينالذ مسعود بن هللا عبد وهو التابعني من وأصحابه -جليل صحايب وعلى- أنكر حيث احلديث
 نم مسع نهأب املعتكفني ءهؤال على حذيفة فاحتج   البصرة، يف أظن املساجد، بعض يف يعتكفون كانوا
 ،«ثالثةال ابملساجد الإ اعتكاف ال»: الصحيح احلديث هذا وسل م آله وعلى عليه هللا صلى النيب

 بعض أن أيضا أن وأثبتنا حلديثا هبذا وسل م آله وعلى عليه هللا صلى النيب عن العلم أثبتنا قد ذنفإ
 لوقب الثةالث املساجد ريغ يف االعتكاف اليوم حنن ننكر كما  َتاما وأنكر احلديث هبذا عمل السلف

  يف عتكافاال ابب تحف عواقب من كان  لقد احلديث، هذا على التعليق أو الكالم من أننتهي أن
 كبري  خبط لورقا من قطع على يكتب حيث البالد من كثري  يف عامة بدعة ظهرت أن مسجد كل

 هذه اءتج أين من ،(يهف دمت ما املسجد هذا يف االعتكاف نويت: )املسجد إىل للداخلني تعليما
 .مسجد كل  يف االعتكاف ابب فتح من البدعة؟

 من به عمل من ويف احلديث هذا يف والشكاكني الريبيني هؤالء نظر النظر، ألفت أن أريد مث
 مسجدا كان  أو جامعا مسجدا كان  سواء مسجد كل  يف مشروع املشروع االعتكاف هل السلف،

 حيطة وعندان جوابنا فهو السؤال هذا عن جواهبم كان  فما دارا؟ كان  أو مصلى كان  أو جامع غري
 بعض فيكم ولعل- الكثريون سيقول ثالم قائلهم قال فإذا ،(اعتكاف ال) حديث إىل فيها نستند

 الرسول من هني أعندك الدليل؟ ما له سنقول البيت، يف االعتكاف جيوز ال: سيقولون -احلاضرين
 ما فنقول درجة   نرتقي مث إطالقا ، ذلك من شيء ال الدار؟ يف االعتكاف عن وسل م عليه هللا صلى
 يف تقول ما -بعضهم يذكرها الت باآلدا بعض خالفت أنين ولو-.. يف االعتكاف يف رأيك

 ما: أقول أن بدل لكن ُمَسْيِجْد، إىل مسجد تصغري جيوز ال يقولون ألهنم ُمَسْيِجْد؟ يف االعتكاف
 يف االعتكاف يف قولك ما: -ذلك يف هني ال ألنه- ألقل صغري مسجد يف االعتكاف يف قولك

 ليس املسجد إىل أصل حىت أرتقي الأز  ال وهكذا جيوز، ال: كله  ال بعضهم سيقول ُمَسْيِجْد،
 هذا مثل يف االعتكاف جيوز هل اجلمعة، فيه تصلى أي جامعا ، مسجدا   ليس ولكن املَُسْيِجْد،
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 هاتوا قلنا جيوز، ال قال وإن برهانكم، هاتوا قلنا جيوز، قال فإن اجلمعة، فيه تصلى ال الذي املسجد
 هذا. «الثالثة املساجد يف إال اعتكاف ال»: احلديث هذا إالَّ  نفيا جند ال أن إىل وهكذا. مستندكم

 .السؤال هذا عن أيضا جوااب   عندي ما
 .هللا شاء إن أمسعه كالم،  ألحد كان  فإذا

 يؤثر ال ذلك ومع تهديناجمل األئمة بصر حتت موجودا   كان  احلديث هذا أن أيضا يقولون: السائل
 تضىِبق أفىت أنه غريهم من أو املعروفني بوعنياملت األئمة من املذاهب من سواءا   منهم، واحد على
 .داللته يضعف مما وهذا احلديث، هذا

  على جرح، هذا اسناده، يضعف مما داللته، يضعف مما ليس هذا ال،: تعاىل هللا رمحه األلباين الشيخ
 م،آاثره خل فوا لكن ماتوا هم األموات، األحياء من املشايخ بعض من تعلمنا كما  أقول أان حال كل

 على دليلكم ما: هلم نقول أعين( انقش مث   العرش أثبت: )املناسبة هذه مثل يف نقول أن منهم تعلمنا
 ل ما والدعاوي دعوى، جمرد هذه به، يعملوا ل مث اجملتهدين األئمة بصر حتت كان  احلديث هذا أن

 إذا املسلمني أئمة من إمام يف املفروض هو ما: اثلثا بل: اثنيا أدعياء، أبناؤها بي نات   عليها تقيموا
 عليه هللا صلى النيب عن هكذا جاءه الداللة، صريح السند صحيح صرُيا، صحيحا   احلديث جاءه
  واالستسالم له واخلضوع إليه املبادرة أم به العمل عن اإلعراض هو فيه آملفروض وسل م، آله وعلى
نَ ُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُُيَكِ ُموكَ  َحىتَّ  يُ ْؤِمُنونَ  اَل  َورَبِ كَ  َفاَل : }الكرمي القرآن يف العاملني رب قال كما  اَل  مثَّ  بَ ي ْ

 مثل عن اجلواب أن شك ال ،[65:النساء{]َتْسِليم ا َوُيَسلِ ُموا َقَضْيتَ  ممَّا َحَرج ا أَنْ ُفِسِهمْ  يف  جَيُِدوا
 وآله عليه هللا صلى هللا رسول عن احلديث جاءهم إذا أهنم ظننا، حسن عند أهنم هو السؤال هذا

 هذا أبن ويزعمون األمر يعكسون هم فكيف به، يعملوا وأن له، خيضعوا أن صرُيا صحيحا   وسل م
 الشافعي اإلمام أنكر لقد: آخر وشيء شيء، هذا به، يعملوا ل مث األئمة بصر حتت كان  احلديث

 املعروفني علماءال من وفالن احلديث، يف جاء ما حسب كذا،  تقول أنت: له قال رجل على هللا رمحه
: له يقول جدا ، شديدة استنكار بصيغة مستنكرا   له يقول قولك، خبالف يقولون الزمان ذاك يف
 هللا صلى النيب بقول العمل أدع حىت وسطه من الزمار أشد أتراين!! الكنيسة من خرجت قد أتراين)

 من ما: )أيضا   يالشافع اإلمام قول وشيء، وشيء شيء هذا!!( وفالن فالن لقول وسل م عليه
 من أوقلت أصل من أص لت فهما وسل م عليه هللا صلى النيب سن ة من سن ة عليه وَّتفى إال مسلم
 ودعوا وسل م عليه هللا صلى بقوله فخذوا وسل م، آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول وقول قول،
 هذا أبن يقولون ذينوال. العلماء موقف هو هذا( احلائط عرض بقويل فاضربوا: )قال أو ،(قويل

 ال أو يشعرون وهم دينهم يف يتهموهنم إمنا به أيخذوا ل ذلك ومع العلماء بصر حتت كان  احلديث
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 يف األئمة يرموا أن طريق يف املخالفة من أنفسهم ينقذوا أن يريدون لعلهم أدرى، ما يشعرون
 .الصحيح احلديث هبذا العمل من بزعمهم ذمتهم تربأ حىت املخالفة
 أئمة من أئمة أو إمام بصر حتت كان  آخر حديث أي أو احلديث هذا أن هب: الكالم ةخالص

 لمنياملس علماء بعض هب علم قد كان  أبنه يقطع الذي احلديث هذا بلغه ملن جيوز هل املسلمني،
 عيد  أن به العمل بوجو  وثبت عنده ثبت ملن أفيجوز به، يعمل ل له الجتهاد له لرأي ولكنه

 احلديث؟ هبذا أيخذوا ل العلماء من وفالن النف ألن احلديث
 احلديث صح إذا: )ليهاع اتفقوا وقد منها والت األربعة، األئمة كلمات  من معروف أيضا اجلواب

 وهي وتعاىل، تبارك هللا محهر  تيمية ابن اإلسالم شيخ رسالة من تفصيلية بصورة ومعلوم ،(مذهيب فهو
 والباحث ،السنَّة يف الباحث إنف ،(األعالم األئمة عن املالم رفع): بعنوان وتكرارا مرارا   طبعت الت
 عريونست ما حبديث ملالع ترك قد منهم واحد كل  جيد غريهم عن فضال األربعة األئمة أقوال يف

 ومع همبصر  حتت كانت  ثاألحادي بعض أن نعلم موضعها، يف نضعها لكي آنفا   نقلها الت العبارة
 ندع نحن فهل يعارضها ام إلينا يصل أن دون إلينا وصلت قد لكنها حاديثاأل بتلك يعملوا ل ذلك

 .أللباينم العالمة اا.ه  كال فعال ؟ بصرهم حتت كانت  وقد هبا العمل تركوا ألهنم هبا العمل
 ثة،الثال املساجد حدأ يف يكون أن له يشرتط ال االعتكاف أن إىلفذهبوا  العلماء مجاهري أما

 .187/بقرةال( َمَساِجدِ الْ  يف  اِكُفونَ عَ  َوأَنْ ُتمْ  تُ َباِشُروُهنَّ  َوال: ) تعاىل قولهب ذلك على واستدلوا
  فيه االعتكاف صحة دمع على الدليل دل ما إال املساجد، كل  فيشمل عام اآلية يف املساجد ولفظ

 لىع اجلماعة صالة هعلي جتب ممن املعتكف كان  إذا اجلماعة صالة فيه تقام ال الذي كاملسجد
 الراجح كما تقدم.

 االعتكاف يكره ال أنه فيه اختالف ال الذي عندان األمر: (1/285) املوطأيف  مالك اإلمام قال
 خيرج أن كراهية  إال فيها جيمع ال الت املساجد يف االعتكاف كره  أراه وال فيه جيمع مسجد كل  يف

 جلمعةا فيه جيمع ال سجدا  م كان  فإن يدعها أو اجلمعة إىل فيه اعتكف الذي مسجده من املعتكف
 تبارك هللا ألن فيه عتكافابال أبسا   أرى ال فإين سواه مسجد يف اجلمعة إتيان صاحبه على جيب وال

:  مالك قال منها شيئا   صخي ول لهاك  املساجد هللا فعمَّ (  اْلَمَساِجدِ  يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ :)  قال وتعاىل
  ا.ه اجلمعة فيها جيمع ال الت ساجدامل يف يعتكف أن له جاز هنالك فمن
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 العشر يف االعتكاف ابب" : فقال اآلية، بعموم االستدالل إىل هللا رمحه البخاري اإلمام أشار وقد
 اْلَمَساِجدِ  يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ  تُ َباِشُروُهنَّ  َوال: ) تعاىل لقوله 1كلها  املساجد يف واالعتكاف اأَلواخر

ُ  َكَذِلكَ   تَ ْقَربُوَها َفال اّللَِّ  ُحُدودُ  تِْلكَ   .اه ( " يَ ت َُّقونَ  َلَعلَُّهمْ  ِللنَّاسِ  آَيتِهِ  اّللَُّ  يُ بَ نيِ 
 مساجد يف عتكافاال على املسلمني عمل يزل ول: (4/205) اآلاثر مشكليف  الطحاويوقال 

 ا.ه  بلداهنم
 ومسجد مكة جدمس أو وحده املدينة مسجد حد من أما(: 5/195وقال ابن حزم يف احمللى )

 وهو اهل معىن فال تهاصح على الدليل فأقوال اجلامع املسجد أو الثالثة املساجد أو املدينة،
 طريق من زويتموه عما مأنت فأين: قيل فان( املساجد يف عاكفون وأنتم) تعاىل هللا لقول َّتصيص

: قال سلمة بن قيقش عن راشد أىب بن جامع عن - عيينة ابن هو - سفيان ان: منصور بن سعيد
 إال كافاعت ال: )قال سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول أن علمت قد: مسعود بن لعبدهللا حذيفة قال
 يقطع وال دونه، ممن وأ حذيفة من شك هذا: قلنا ؟(مجاعة مسجد: )قال أو( الثالثة املساجد يف

 املساجد يف إال اعتكاف ال: )قال السالم عليه أنه ولو بشك، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على
 ا.ه  علينا تعاىل هللا حلفظه( الثالثة

 يف واالعتكاف األواخر العشر يف االعتكاف ابب قوله(: 4/272وقال احلافظ يف الفتح )
 بن حذيفة وخصه. .. مسجد دون ِبسجد َّتصيص غري من له املسجد مشروطية أي كلها  املساجد

 ا.ه  3املدينة ِبسجد املسيب وابن واملدينة كةم ِبسجد وعطاء الثالثة، ابملساجد 2اليمان
 منه املرفوع يذكر ل ولكن شيبة أيب ابن أخرجه األول احلديث:  (4/301يف النيل ) الشوكاين قالو 

:  فقال هللا عبد إىل جاء حذيفه إن:)  ولفظه مسعود وابن حذيفه بني فيه الت املراجعة على واقتصر
 أصابوا فلعلهم: هللا عبد قال املسجد يعين األشعري ودار دارك بني عكوف قوم من أعجبك أال

 - وسلم عليه هللا صلى - النيب عن حبديث ذلك على يستدل ل أنه على يدل فهذا(  وأخطأت
 صلى - النيب عن حديث مث كان  ولو مسجد كل  يف االعتكاف وجيوز خيالفه هللا عبد أن وعلى وآله
 وقد.  شقيه أحد االحتجاج يضعف مما احلديث يف الواقع شكال وأيضا   خالفه ما - وسلم عليه هللا

                                                 
. «الثالثة املساجد يف إال اعتكاف وال»: أثر ضعف إىل إشارة (:2/172قال العالمة ابن ابز يف احللل اإلبريزية ) 1

 .والناس مسعود ابن وخالفه حذيفة على موقوف هو: قلت
 .كذلك  وهو: قلت. موقوف أنه واحلافظ العيين كالم  ظاهر (:2/173بريزية )قال العالمة ابن ابز يف احللل اإل 2
 .للنص خمالفة شاذة أقوال كلها  (:2/173قال العالمة ابن ابز يف احللل اإلبريزية ) 3
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 تشد ال:)  بلفظ مرفوعا   وغريمها هريرة وأيب سعيد أيب حبديث حذيفه حلديث بعضهم استشهد
 عليه متفق وهو(  األقصى واملسجد احلرام واملسجد هذا مسجدي مساجد ثالثة إىل إال الرحال
 إليها الرحال بشد واختصاصها الثالثة املساجد فضليةأ ألن حذيفة حلديث يشهد ما فيه ليس ولكن

 ابملساجد خيتص االعتكاف أن حذيفة عن الفتح يف حكى وقد ابالعتكاف اختصاصها تستلزم ال
 ا.ه  الثالثة
 كل  يف العتكافا جيزئ هل اختلفوا وإمنا: (2/41) الندية الروضةيف  خان حسن صديق وقال

 لك  يف جيزئ أنه اهروالظ ؟ فقط احلرام املسجد يف أو ؟ فقط املساجد الثالثة يف أم ؟ مسجد
 يف حذيفه قول يف وال ئشةعا قول يف ةحج وال(  اْلَمَساِجدِ  يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ :)  تعاىل قال مسجد

  ا.ه  الباب هذا
 دون بزمن املؤلف قيدهي ل «مسنون»: قوله(: 6/501يف الشرح املمتع ) عثيمنيال عالمةالوقال 

 مساجد فكل د،مسج كل  ويف وقت كل  مسنوان   فيكون هذا وعلى مسجد، دون ِبسجد وال ،زمن
 رضي   ناليما بن ذيفةح عن ذلك روي كما  الثالثة ابملساجد خاصا   وليس لالعتكاف، مكان الدنيا

 ثحلديا هذا إنف «الثالثة ملساجدا يف إال اعتكاف ال»: قال وسل م عليه هللا صل ى النيب أن   عنه هللا
 .ضعيف

 أن   عنه هللا رضي   ةحذيف له ذكر حني وهنه،   عنه هللا رضي   مسعود ابن أن ضعفه على ويدل
 مسعود ناب إىل فجاء  ، هعن هللا رضي   مسعود ابن وبيت حذيفة، بيت بني مسجد يف يعتكفون قوما  
 ال»: سل مو  عليه هللا صل ى النيب لقا وقد الفالين، املسجد يف معتكفني كانوا  قوما   إن: وقال له، زائرا  

 فأخطأت أصابوا لعلهم»:   عنه هللا رضي   مسعود ابن له فقال ،«الثالثة املساجد يف إال اعتكاف
 .ورواية حكما   احلديث هذا مسعود ابن فأوهن «فنسيت وذكروا

 معرض واإلنسان «نسيتف ذكروا»: قوله ففي رواية وأما «فأخطأت أصابوا»: قوله ففي حكما   أما
 .للنسيان

 ضل،وأف أمت املساجد هذه يف االعتكاف أن أي اتم، اعتكاف ال به فاملراد احلديث هذا صح وإن
 .رىاألخ املساجد يف الصالة من أفضل فيها الصالة أن كما  األخرى، املساجد يف االعتكاف من

: البقرة{ ]دِ اْلَمَساجِ  يف  ُفونَ َعاكِ  أَنْ ُتمْ وَ  تُ َباِشُروُهنَّ  َوالَ : }تعاىل قوله مسجد كل  يف عام أنه على ويدل
187.] 
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 الثالثة ساجدامل يف الإ يصح ال فاالعتكا كان  فلو للعموم، هنا( ال { )اْلَمَساِجدِ  يف : }تعاىل فقوله
 للعهد(  ال) أن على ليلد يقم ل وإذا الدليل؟ أين ولكن الذهين، للعهد هنا( ال ) تكون أن لزم

 .األصل هذا للعموم، فهي الذهين
 يف إال صحي ال: نقول مث ومغارهبا، األرض مشارق من لألمة هللا كتاب  يف احلكم هذا يكون كيف  مث

 :نقول مث اإلسالمية، مةلأل العموم سبيل على مذكور حكم يكون أن بعيد فهذا! الثالثة؟ املساجد
 .اماحلر  املسجد يف إال يصح ال كالطواف  الثالثة، املساجد يف إال تصح ال العبادة هذه إن

 أن كما  أفضل، ثةالثال املساجد يف االعتكاف أن شك ال لكن مسجد، كل  يف عام أنه فالصواب
 ا.ه  أفضل الثالثة املساجد يف الصالة
 واملسجد ، احلرام ملسجدا: الثالثة املساجد يف االعتكاف حكم عن: أيضا عثيمنيال عالمةال وسئل
 ؟ خريا   هللا وجزاكم ، األقصى واملسجد ، النبوي
 املسجدو  ، النبوي سجدوامل ، احلرام املسجد وهي الثالثة املساجد غري يف االعتكاف" : فأجاب
 ، اجداملس من غريها يفو  فيها يكون بل ، الثالثة ابملساجد خيتص وال ، وقته يف مشروع األقصى

 حنيفة وأيب ، والشافعي ، ومالك ، أمحد كاإلمام  املتبوعة املذاهب أصحاب املسلمني أئمة قول هذا
 َفالَ  اّللَِّ  ُحُدودُ  تِْلكَ  ساِجدِ اْلمَ  يف  ِكُفونَ عا  َوأَنُتمْ  تباِشُروُهنَّ  َوالَ : ) تعاىل لقوله هللا رمحهم وغريهم
ُ  كذلك  تَ ْقَربُوَها  أقطار يف املساجد جلميع معا املساجد لفظو (  َ ونيَ ت َّقُ  َلَعلَُّهمْ  ِللنَّاسِ  آَيتِهِ  اّللَُّ  يُ َبنيِ 
 مجيع يف األمة جلميع حكمها الشامل الصيام آيت آخر يف اجلملة هذه جاءت وقد ، األرض
 قالسيا يف ملتحدةا األحكام هذه ختمت وهلذا ، ابلصوم خوطبوا من لكل خطاب فهي ، األقطار

ُ يُ بَ  كذلك  تَ ْقَربُوَها َفالَ  اّللَِّ  ُحُدودُ  تِْلكَ : ) تعاىل بقوله واخلطاب ( . ت َُّقونَ ي َ  َلَعلَُّهمْ  سِ لِلنَّا آَيتِهِ  اّللَُّ  نيِ 
 بن ذيفةح حديث أما ، نهمم القليل أقل إال يشمل ال خبطاب األمة هللا خياطب أن جدا   البعيد ومن

 نفي فهو القوادح من لمس إن فهذا( الثالثة املساجد يف إال اعتكاف ال: ) عنه هللا رضي اليمان
 هاوفضل لشرفها ذلكو  ، الثالثة ساجدامل هذه يف كان  ما األكمل االعتكاف أن يعين ، للكمال

 احلقيقة نفي ال ، الكمال نفي به يراد قد النفي أن أعين   كثري،  الرتكيب هذا ومثل.  غريها على
 يف ألصلا أن شك وال.  وغريه( طعام حبضرة صالة ال: ) وسلم عليه هللا صلى قوله مثل   والصحة

 يف كما  ، به األخذ تعني لكذ مينع دليل وجد إذا نلك ، احلسية أو الشرعية للحقيقة نفي أنه النفي
 . اه " أعلم وهللا ، القوادح من سالمته تقدير على هذا. حذيفة حديث

 ( .493 ص" )الصيام فتاوى"
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 يف إال اعتكاف ال) احلديث صحة ما(: 15/444) كما يف جموع فتاواه  ابز ابن عالمةال وسئل
 ؟ الثالثة املساجد يف إال اعتكاف ال فعال   يعين هل احلديث صح وإن 1(الثالثة املساجد

                                                 
ا كثري  اختالف فيه وقع قد احلديث هذا 1  :ذلك فمن,  ومنت ا سند 
 وسلم آله وعلى هعلي هللا صلى - هللا رسول إىل مرفوع نهأ أم حذيفة، على موقوف هو هل: فيه اختلف قد أنه( 1)

 .مقبولة ثقة زيدة الرفع أن: عندي والظاهر ؟-
 يف كما  ذلك؟ك  ليس أم,  - وسلم هآل وعلى عليه هللا صلى - هللا رسول إىل الرفع يف صريح هو هل: واْخُتِلفَ ( 2)

 ريحالتص وقع دق أنه والظاهر"  ةالثالث املساجد يف إال اعتكاف ال أنه علمتَ  وقد: " أخرى روايت يف حذيفة قول
 بن سعيد يةروا يف كما  فيه؟ وكمشك أم به جمزوم هو هل, املنت يف خالف ابلرفع املصرحني بني حدث لكن,  ابلرفع

 ملساجدا يف إال اعتكاف ال ": قال - وسلم آله وعلى عليه هللا صلى - هللا رسول أن علمت وقد: وفيها, منصور
 رجحأ الرفع؛ يف والصرُية فيها املشكوك الرواية روى الذي منصور بن وسعيد".  جامع مسجد يف: قال أو,  ثةالثال
 .به َملُ يُ عْ  ال كوالش,  إليه طريقال ولضعف,  بعضهم ولضعف,  حلفظه هبا؛ جمزوم ا الرفع يف صرُية رووها الذين من

 ال هأن علمت دوق: " حذيفة ولق فيها الت واألخرى, فعابلر  املصرحة الروايت بني الرتجيح يف واْخُتِلفَ ( 3)
 ". الثالثة املسجد يف إال اعتكاف

 علمت سعودم ابن ي أنك: عناهم هذا هل".  اخل ... اعتكاف ال أنه علمت وقد: " حذيفة قول يف واْخُتِلفَ ( 4)
 أو,  النصوص من املتبادر نم علمت وقد: معناه أم كذا؟  قال - وسلم آله وعلى عليه هللا صلى - هللا رسول أن
 العلم إىل إحالة أنه ذلك من راملتباد أن إىل َتيل النفس كانت  وإن اخل؟ ... اعتكاف ال أنه للقواعد فهمك من

 .- وسلم آله وعلى عليه هللا صلى - اخللق على حجة هللا جعله ممن املأخوذ
 , بشيء فةحذي قبهيتع ل"  اخل ... أصابوا لعلهمف: " مسعود ابن له قال عندما حذيفة أن الروايت بعض ويف( 5)

 .بشيء عليه يَ ُردَّ  ل مسعود بنا أن بعضها ويف"  اخل ... اعتكاف ال أنه علمتُ  فقد أان أما: " قال بعضها ويف
 من فيه ام على - رفعال حكم له إمنا ؛الصريح ابلرفع ال,  به جمزوم ا احلديث ثبوت النهاية يف نفسي إليه َتيل فالذي

 .- ورد أخذ
 اوأصابو ,  ونسيت حفظوا لعلهمف: " له قال حىت,  حذيفة على مسعود ابن وإنكار,  الرتجيح يف العقبات هذه ومع

 أن( بعدها وما 201 /7" )كلاملش" يف كما  ذلك، من الطحاوي فهم وقد,  وواقع ا رواية   عليه فأنكر"  وأخطأت
 .- وسلم آله وعلى هعلي هللا صلى - هللا رسول عن واهر  الذي حذيفة حديث ينسخ ما حفظ قد مسعود ابن
 فيه ملشكوكا فنرتك به؛ جيزم ول,  الرتجي ابب من"  اخل ... ونسيت حفظوا لعلهم: " مسعود ابن قول: قيل فإن

 .به للمجزوم
 مع القول يف التلطف باب من - أعلم وهللا - هو بل,  الشك ابب من ليس مسعود ابن من هذا أن: فاجلواب

 قوله؛ عن عيرتاج ل مسعود بنا وهذا,  الشك ابب من إنه: يقال وكيف,  عليه منكر ا جاءه وقد السيما,  حذيفة
 ابلشك؟ ويتمسك,  حذيفة به خيربه الذي اليقني يرتك أنه مسعود اببن يظن فهل
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 إقامة فيه يعتكف الذي املسجد يف يشرتط أنه إال الثالثة املساجد غري يف االعتكاف يصح :فأجاب
 يف االعتكاف نذر إذا إال فيه، االعتكاف يصح ل اجلماعة صالة فيه تقام ال كانت  فإن فيه، اجلماعة

                                                                                                                           

 ؟إليه يذهب وال لناسخاب يعلم نهأ - عنه هللا رضي - حبذيفة يُظن وهل,  قوله عن يرتاجع ل حذيفة وهذا: قيل فإن
 ابن قول كنل,  عنده ما على يفبق لدليله؛ انسخ ا مسعود ابن إليه ذهب الذي رأى ما حذيفة أن ُيتمل: فاجلواب
 .حذيفة هيعلم ل ما لمواع أو,  حذيفة ونسيها حفظوها، سنة وجود على دليل"  ونسيت حفظوا لعلهم: " مسعود

 .حذيفة الهق ملا - وسلم آله علىو  عليه هللا صلى - هللا رسول لفظ من ف اصار  يذكر ل مسعود ابن وهذا: قيل فإن
 ىصل- هللا لرسو  أوجب: قال ذافإ,  واللسان ابلشرع العلم أهل وهم,  ونقده نقله يف عدل الصحايب أن: فاجلواب

 آله وعلى ليهع هللا صلى - هللا لرسو  قول بنص نطالبه أن حنتاج فال كذا؛  حرم أو كذا،  -وسلم آله وعلى عليه هللا
 .املصطلح ببكت املعروفة,  احلديث علوم كتب  يف املوضع هذا مثل يف معروف هو كما,   - وسلم

 - وسلم آله وعلى عليه هللا ىصل - هللا رسول قول من مأخوذ معىن على حذيفة ُُيل ل هنا مسعود ابن: قيل فإن
 .احلديث علوم كتب  عن ذكرت ما خبالف,  فعله أو

 .أعلم وهللا" ,  ونسيت حفظوا: " قوله من املتبادر هو هذا أن :فاجلواب
 :ابلعموم األخذ نفسي يف ق وت الت األدلة أخلص األمر هناية ففي

 .الرفع محك هلا بصيغة,  يهف مشكوك غري به جمزوم ا احلديث ثبوت رجح من سبيل يف الت الكثرية العقبات( 1)
 وهذا"  أتوأخط وأصابوا,  يتونس حفظوا لعلهم: " له وقوله,  إليه هبذ ِبا حلذيفة مسعود ابن تسليم عدم( 2)

 يف انواك  أبهنم دتور  الرواية ألن ؛اجلامع املسجد يف االعتكاف جُيَوِ زُ  حذيفة إليه ذهب مما أقوى دليل إىل يشري
 .ابلكوفة اجلامع املسجد

 يف إال ملنع،اب القول عنه صح   اأحد   أعلم ول,  املساجد مجيع يف االعتكاف جواز رأوا ذلك بعد العلماء أن( 3)
 وايةالر  عنه لفاخت فقد عطاء؛ ماوأ,  قتادة عنعنة سنده ففي املسيب؛ بن سعيد أما,  حذيفة غري الثالثة املساجد

 .أعلم وهللا,  أخرى بوجوه
 .أعلم وهللا , املساجد هذه لفضيلة األكمل؛ االعتكاف على حممول حذيفة وحديث: قال من ومنهم

 يف لصالةا فضل يف ورد ماو ,  احلديث"  ... مساجد ثالثة إىل إال الرحال تشد ال: " حبديث االستدالل وأما
 يف اجلصاص بكر أبو ليهع أجاب فقد - وسلم آله وعلى عليه هللا صلى - هللا رسول ومسجد احلرام، املسجد

 .علمأ وهللا فيها، العتكافا َّتصيص ساجدامل هذه فضيلة من يلزم وال,  إليه فارجع( 295 /1" )القرآن أحكام"
 وال , يباشرها وال امرأة، ميس وال,  جنازة يشهد وال مريض ا، يعود أال املعتكف على السنة: " عائشة حديث وأما
 فيه,  يفضع وسنده,  وغريه دداو  أبو أخرجه".  جامع مسجد يف إال اعتكاف وال,  منه البد ما إال حلاجة خيرج
: قالت: فيه يقول ال لرمحنا عبد غري: احلديث إخراج عقب داود أبو وقال,  خيطئ صدوق: إسحاق بن الرمحن عبد

 أن على يدل السنن غري ويف( 321 /4" )الكربى السنن" يف البيهقي وكالم,  عائشة قول من وجعله" السنة"
وا احلفاظ ا.ه  كالم  (.201 /2" )قطيندار ال سنن" وانظر,  والزهري عروة، قول هو إمنا, عائشة عن جعله من ومه 

 السليماين.



 - 193 - 

 الدائمة اللجنةوهو أيضا اختيار   اه " لنذره وفاء هبا افاالعتك يلزمه فإنه الثالثة املساجد
(10/410). 
 :(55ص) امليزانيف أحايث يف  اللطيف عبد عمرو حممد الشيخ قالو 

 بعض دخلأ حىت تلك،( كمياحل الرفع) دعوى يف التوسع   األخرية اآلونة يف   بالدان يف شاع ولقد
   عم  زا زعم حىت الصحابة، اركب  عهد منذ العلماء هاداجت فيها اجتهد الت املسائل بعض حتتها الناس

 الذي عنه هللا رضي اليمان بن ةحذيف قول أن   علمته واملتأخرين املتقدمني من أحد إليه يسبقه ل ِبا
 مجاعة اهرو  والذي ر،آخ شق يف -  َ مَوَسلَّ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى - النيب أصحاب وسائر شق، يف به صار
 تكافاع ال: )  موقوفا     عنه وائل أيب عن راشد أيب بن جامع عن عنه عيينة ابن ابأصح  ثقات من
 هذا لىع حذيفة اتبع قدو !! الرفع حكمه ولكن   حقا     موقوف هو.. (  الثالثة املساجد يف إال

 بعض هل انتصر حىت الفاخل هذا ُوئد مث التفاصيل، يف بعضهم وخالفه التابعني آحاد بعض الرأي
  .وعال جل هللا الإ مداها يعلم ال وقالقل، فنت يف ذلك وتسبب األخرية، اآلونة يف الكبار
 حديث قيقوحت َّتريج يف الداللة إيضاحيف آخر رسالة  الوصاىب الوهاب عبد بن حممد الشيخوقال 

 مشروع االعتكاف نأ البحث وخالصةبعد أن صحح احلديث:  الثالثه املساجد ىف اال اعتكاف ال
 ثاحملد مةالعال شيخنا ياراخت وهذا، أكمل الثالثة املساجد يف وهو اجلمعة، فيه تقام دمسج كل  يف

 .تعاىل هللا يرمحه الوادعي هادي بن مقبل الرمحن عبد أيب الفقيه
 

 (ملعتكفا عنه ينهى ما)ابب  
 :مطالب فيه املعتكف عنه ينهى ما

 .وحكمته دهِبقصو  خيل أو عذر، بال االعتكاف إبطال إىل يؤدي ما كل:  األول املطلب
 .املعاوضات عقود: الثاين املطلب
 .ابلصنائع التكسب: الثالث املطلب
 .املسجد يف إانء يف البول: الرابع املطلب
 . املسجد يف الريح إخراج: اخلامس املطلب
 .املسجد يف والفصد احلجامة: السادس املطلب
 . املسجد يف البصاق: السابع املطلب
 . الكالم عن متالص: الثامن املطلب
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 .وحكمته هِبقصود خيل أو عذر بال االعتكاف إبطال إىل يؤدي ما كل  :األول املطلب
 آَمُنوا ينَ الَّذِ  اأَي ُّهَ  يَ : )تعاىل لقوله عذر؛ بال االعتكاف إبطال إىل يؤدي ما كل  عن املعتكف ينهى

 .33: مدحم( ُكمْ َأْعَمالَ  تُ ْبِطُلوا َوال الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا اّللََّ  َأِطيُعوا
 قطعه ازجو  وعدم فيه، عالشرو  بعد إَتامه لوجوب ذلك، عليه حرم بنذر واجبا   االعتكاف كان  فإن
 . اآلية من تقدم ملا حلاجة إال ذلك له كره  مسنوان   كان  وإن، 

 اغتنام موعد والنوم، لطةواخل الكالم كثرة  من وحكمته االعتكاف ِبقصود خيل ما كل  عن ينهى وكذا
 .ذلك ووحن وذكر، وقراءة صالة من بطاعته واالشتغال هللا على ابإلقبال الوقت
 يعتكف أن أراد إذا كان) صلى هللا عليه وسلم النيب أن عنها هللا رضي عائشة حديث ذلك ودليل
 .1(معتكفه دخل مث الصبح صلى

 .2...(تركية قبة يف اعتكف) صلى هللا عليه وسلم النيب أن رضي هللا عنه سعيد أيب وحلديث
 كاف،االعت ِبقصود لخي مما ذلك وغري واخللطة الكالم كثرة  عن منهي املعتكف أن على يدل وهذا

 .أعلم وهللا اخلاص، معتكفه يف الصحابة عن صلى هللا عليه وسلم النيب النقطاع
 صلى هللا عليه وسلم النيب ترك) وفيه وغريه، عنها هللا رضي عائشة حبديث لذلك أيضا   يستدل وقد

 .3(املسجد يف األخبية أزواجه ضرب ملا العتكافل
 النيب أبن :يقال وقد ، هيشغل ما كل  من ميتنع أنه على يدل لالعتكاف صلى هللا عليه وسلم فرتكه

 . تنافسهن من رأى ملا االعتكاف ترك إمنا صلى هللا عليه وسلم
 .املعاوضات عقود :الثاين املطلب
 .ذلك وحنو الشركة وعقد رهنوال والصرف واإلجارة والشراء كالبيع

 :مسألتان وفيه
 .املسجد يف ذلك يكون أن :األوىل املسألة
 :قولني على املسجد يف البيع حكم يف العلماء اختلف
 .4احلنابلة مذهب وهو،  الصحة وعدم التحرمي :األول القول

                                                 
 تقدم َّترجيه. 1
 تقدم َّترجيه. 2
 تقدم َّترجيه. 3

 . 3/386 واإلنصاف ،208ص والساجد الراكع وحتفة ،3/16 الزركشي شرح 4
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 عقدال صحة وحكي ، 1العلم أهل مجهور قول وهو،  الكراهة مع العقد صحة :الثاين القول
 .2إمجاعا  

 وقوت قوته، لتحصيل إليه حمتاجا   يكون وأن يكثر، ال أن املسجد يف البيع جلواز احلنفية اشرتط لكن
 .3املسجد إىل السلعة حتضر ال وأن ، عياله

 . يكَره ل منه له البد ما اشرتى وإن ، التجارة من يكثر ال أن الشافعية واشرتط
 :اآلتية ابألدلة احلنابلة استدل

 * َصالِ َواآْل  اِبْلُغُدو ِ  ِفيَها َلهُ  َسبِ حُ يُ  مْسُهُ ا ِفيَها َكرَ َويُذْ  تُ ْرَفعَ  َأنْ  اّللَُّ  َأِذنَ  بُ ُيوت   يف : ) تعاىل قوله - 1
 أن لىع اآلية فدلت ، 36: النور (صَّالةِ ال ِإقَامِ وَ  اّللَِّ  ِذْكرِ  َعنْ  بَ ْيع   َوال جِتَارَة   تُ ْلِهيِهمْ  ال رَِجال  

 يها،ف التجارة عن ينهى فإنه للتجارة حمال   تكن ل وإذا والتجارة، البيع دون العبادة لحم املساجد
 .الفساد يقتضي والنهي

 لشيء تصلح ال املساجد هذه إن) صلى هللا عليه وسلم قوله وفيه رضي هللا عنه أنس حديث - 2
 كالم  من والبيع،  4(قرآنال وقراءة والصالة وجل، عز هللا لذكر هي إمنا القذر، وال البول هذا من

 . الفساد يقتضي والنهي النهي، على يدل (يصلح ال) وقوله الناس،
 هنى) صلى هللا عليه وسلم هللا رسول أن عنهما هللا رضي العاص بن عمرو بن عبدهللا حديث - 3

 .1(فيه والشراء البيع وعن املسجد يف األشعار تناشد عن

                                                 
 وشرح ،12/270 للقرطيب القرآن وأحكام ،2/448 ،1/662 عابدين ابن وحاشية ،3/131 املبسوط 1

 . 1/356 الزرقاين
 وشرح ،12/270 للقرطيب القرآن وأحكام ،2/448 ،1/662 عابدين ابن وحاشية ،3/131 املبسوط 2

 . 1/356 الزرقاين

 بعد له بدا ِبا ويتحدث املسجد يف ويبيع املعتكف يشرتي أبن أبس وال(: 3/121قال السرخسي يف املبسوط ) 3
 ليس الصمت وصوم «اعتكافه يف اسالن مع يتحدث كان  - وسلم عليه هللا صلى - النيب فإن مأمثا يكون ال أن

 إىل السلعة ُيضر ل إذا وهذا: قالوا للمعتكف به أبس فال املباح الكالم جنس من والشراء والبيع شريعتنا يف بقربة
 قال - وسلم عليه هللا صلى - النيب فإن مكروه املسجد يف والشراء للبيع املسجد إىل السلعة إحضار فأما املسجد

 هلل خالصة وصارت العباد حقوق عن حتررت املسجد بقعة وألن ؛ «وشراءكم وبيعكم» قوله إىل «مساجدكم جنبوا»
 .البقعة شغل هناك انعدم فقد السلعة ُيضر ل إذا ما خبالف والتجارة ابلبيع شغلها فيكره تعاىل

 .(285) برقم مسلمهبذا اللفظ  أخرجه 4
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 .2والفساد التحرمي اقتضى عنه املنهي ذات إىل عاد إذا والنهي
 أو يبيع رأيتموه من) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قالقال:  رضي هللا عنه هريرة أيب حديث - 4

 .3(جتارتك هللا أربح ال فقولوا املسجد يف يبتاع
 رجال   مسع من) قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن رضي هللا عنه هريرة هريرة أبو رواه ما - 5

 .4(هلذا تنب ل املساجد فإن عليك هللا ردها ال فليقل املسجد يف الضالة ينشد
 واإلجارة والشراء البيع من معناه يف ما به ويلحق الضالة، نشدان عن النهي على: احلديث هذا دل

 .1له املسجد ينب ل مما وحنوها

                                                                                                                           
 رقم 139 /2) والرتمذي ،(1079 رقم ،135 /1) داود وأبو ،(6676 رقم ،179 /2) أمحد أخرجه 1

( 4/358معاين اآلاثر ) شرح يف والطحاوي، (1304 رقم 274 /2) خزمية وابن(، 748وابن ماجة ) ،(322
 ،(177 /2) اجملموع يف النووي وحسنه ،(354 /1) العارضة يف العريب ابن وصححه الرتمذي، حسنه واحلديث

 وقال حسن، وحديثه فيه تكلم شعيب بن وعمرو ثقات إسناده(: 101 /4) الشرعية اآلداب يف مفلح ابن وقال
 /1) النتائج يف وحسنه يصححه، نسخته يصحح فمن عمرو إىل صحيح إسناده(: 549 /1) الفتح يف احلافظ
 املشكاة يف األلباين العالمة وحسنه جيده، أسانيده(: 197) البلوغ على تعليقه يف ابز ابن العالمة وقال ،(297

 يف معه ومن األرنؤوط وقال صحيح، إسناده(: 156 /10) املسند حتقيق يف شاكر أمحد الشيخ وقال ،(732)
 .حسن إسناده: املسند حتقيق

 فتاوى وجمموع ،(120)ص العالئي للحافظ الفساد يقتضى النهى أن ىف املراد حتقيق يف املسألة هذه حترير انظر 2
 إعالم"و ،"99 ،18 /33و 88 /32و بعدها، وما 281 /29 ،25 /23 ،299 /19" "تيمية ابن

 ".135 - 134 /4" األسرار كشف"و ،"108 /1" "املوقعني

 رقم 274 /2) خزمية وابنُ  ،(1401 رقم 379 /1) والدارمي ،(1321 رقم ،610 /3) الرتمذى أخرجه 3
 والليلة اليوم يف السىن وابن ،(562) املنتقى يف اجلارود وابن ،(1650 رقم 528 /4) حبان وابنُ  ،(1305

( 4142 رقم ،447 /2) الكربى يف والبيهقى ،(2339 رقم ،65 /2) واحلاكم ،(153 رقم ،66 ص)
 وقال ،(823) األحكام ىف األشبيلى احلق عبد وصححه الذهيب، ووافقه احلاكم وصححه الرتمذي، حسنه واحلديث

 أخرج(: حجر ابن أي) قلت. اه  ممسل شرط على صحيح: احلاكم قال(: 298 /1) األفكار نتائج يف احلافظ
 ىف شرطه على فهو. مقروان لكن هذا غري هريرة أىب عن الرمحن عبد بن حملمد أخرج و فصاعدا الدراوردى من لرجاله

 الشيخ وقال ،(1295) اإلرواء ويف ،(733) املشكاة يف األلباين العالمة وصححه األصول، ىف ال املتابعات
 .حسن إسناده(: 291 /3) كثري  ابن تفسري صحيح يف العدوي مصطفى

 ( .568) مسلم أخرجه 4
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 بن عمر ذافإ فنظرت رجل فحصبين املسجد يف قائما   كنت): قال يزيد بن السائب وعن - 6
 أهل من: قاال أنتما؟ أين من أو أنتما، من:  قال هبما، فجئته هبذين فأتين اذهب: فقال ، اخلطاب
،  2(هللا رسول مسجد يف أصواتكما ترفعان ضراب   ألوجعتكما البلد أهل من كنتما  لو: قال الطائف،
 .3وحنومها وشراء بيع من له املسجد ينب ل أمر كل  هذا يف ويدخل

 عن ىهن) هللا رسول نأ عنهما هللا رضي العاص بن عمرو بن عبدهللا حديثف اجلمهور يلدلأما و 
 عن ابلنهي داملسج يف لشراءوا البيع عن النهي فقرن( والشراء البيع وعن املسجد يف األشعار تناشد
 :جهنيو  من االستدالل هذا ونوقش،  الكراهة إىل التحرمي من صارف الشعر إنشاد
 النهي رفص على فيه داللة فال املسجد يف حمرم وهو ، احملرم هنا ابلشعر املراد أن :األول الوجه

 .التحرمي عن
 كمنيح بني معاجل إذ البيع؛ ميحتر  عدم منه يلزمه فال الشعر حترمي عدم تسليم على أنه :الثاين الوجه

 .ألصولينيا هورمج عند يفةضع االقرتان داللة إذ اآلخر؛ أحدمها حكم إعطاء منه يلزم ال النهي يف
 وجماهد، عطاء، فكره ،وبيعه املعتكف شراء يف واختلفوا (:3/166قال ابن املنذر يف اإلشراف )

 .الرأي وأصحاب الشافعي، فيه ورخص .وشراءه بيعه والزهري،
 .محدأ قال وبه له يشرتي من له يكن ل إذا اخلبز يشرتي أن له: الثوري قال"

 لمث: مرة وقال يسريا ، انك  إذا ويبيع يشرتي: قال أنه عنه لقاسما ابن فذكر مالك، عن فيه واختلف
 .الثوري قول
 فأما ايف،ك  له يكن ل إذا عامط من منه له بد ما شراء إال يبيع وال املعتكف يشرتي ال: بكر أبو قال

 كروهم وذلك املسجد، يف ويشرتي يبيع أن: أحدها: أوجه ثالثه على فذلك التجارات أنواع سائر
 طعا  قا ذلك لففاع للتجارة، السوق إىل خيرج أن: والثاين والشراء، البيع عن النهي فيه الذي للخرب

 مكروه ريغ فذلك راجعا   وأ طريقه يف ذاهبا   اإلنسان حلاجة خرج وقد يشرتي أو يبيع أو العتكافه،
 ا.ه 

 أسوارها وال اهتاساح وال املساجد تتخذ أن جيوز ال(: 270 /5) الدائمة اللجنة علماء قال (:فرع)
 النشرات يف تبعا جاءت أو مقصودة اإلعالانت هذه كانت  سواء التجارية، اإلعالانت لعرض ميداان

                                                                                                                           
 . 5/54 للنووي مسلم شرح 1

 (.470) البخاري أخرجه 2

 . 1/560 الباري فتح 3
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 العلم وتعلم وذكر صالة من تعاىل هللا لعبادة بنيت إمنا املساجد ألن اخلريية؛ الدينية واللوحات
 ومن التجارة، أمور من هبا يليق ال عما املساجد تنزيه فالواجب ذلك، وحنو القرآن وقراءة وتعليمه

 اخلريية، الدينية النشرات يف لغريها اتبعة أو مقصودة كانت  سواء الدعائية، التجارية اإلعالانت ذلك
 ال: فقولوا املسجد يف يبتاع أو يبيع من رأيتم إذا: )قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن ثبت فقد
 .انتهى"  التجارة من ريةالتجا اإلعالانت وعرض( جتارتك هللا أربح

 بعض وضع حكم ام(: 52/ص) الفقهية القواعد منظومة شرح يف كما  العثيمني العالمة وسئل
 أو تحماضرا وجود نع اإلعالن أو للعمرة، أو للحج محلة عن كاإلعالن  املسجد؟ يف اإلعالانت

 علم؟ دروس
 ساجدوامل ،هللا إىل يقرب مما ةالطاع ألن به؛ أبس فال طاعة عن إعالان كان  ما أما: "هللا رمحه فأجاب

 .وتعاىل سبحانه هللا لطاعة بنيت
 احلمالتف. اخلارج من سجدامل جدار على عنه يعلن ولكن جيوز، ال فإنه الدنيا، ألمور كان  ما وأما

 .الداخل يف عنها نعلن أن نرى فال دنيوي، أمر - احلج محالت -
"  خري ألهنا املسجد؛ داخل يف عنها يعلن أن أبس فال حمض، خري - العلم كدورات  - الذكر وحلق
 .ابختصار انتهى
 نالذي البغ ألن املسجد؛ لداخ والعمرة للحج اإلعالانت تعلق أن جيوز ال: " هللا رمحه أيضا وقال

 أن من بدال لكن ،التجارة من نوعا هذا فيكون املايل، الكسب يقصدون الرحالت هذه أيخذون
 رقم ءلقا) املفتوح بالبا لقاءات. انتهى"  اخلارج من املسجد ابب عند تكون املسجد يف تكون
  (.10 رقم سؤال ،151
 .املسجد خارج يكون أن :الثانية املسألة
 به يقوم أحد يكن ل إذا عياله وقوت كقوته  منه له بد ماال ويشرتي خيرج أن للمعتكف فيجوز

 .1غريه
 .غريه ءبشي يشتغل وال إليه، مكان أقرب من شراؤه يكون أن املالكية اشرتط لكن

 .2يعرج أو يقف أن غري من طريقه يف ذلك يكون أن احلنابلة واشرتط

                                                 
 واجملموع ،1/548 وحاشيته الكبري والشرح ،1/199 رشد ابن مقدمات مع واملدونة ،2/117 الصنائع بدائع 1
 . 5/189 واحمللى ،2/362 القناع وكشاف ،2/798 العمدة وشرح ،6/531

 . السابقة املراجع 2
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 ال - صلى هللا عليه وسلم النيب أي - وكان): وفيه عنها، هللا رضي عائشة حبديث هلذا ويستدل
 من يكن ل إذا اإلنسان حاجة يف داخل وهذا ، 1(معتكفا   كان  إذا اإلنسان حلاجة إال البيت يدخل

 .الطارئة لألعذار اخلروج على األدلة من سيأيت وملا،  ملكه يف يكن ول به أيتيه
 األكل من, منه هلهوال له بد ال ما البتياع خيرج وكذلك(: 5/188قال ابن حزم يف احمللى )

 .ه ا اعتكافه بطل: ضرورة بال تردد فإن, ذلك غري على يرتدد وال, واللباس
 أهله ومصلحة بضيعته كفاملعت أيمر أبن أبس وال (:2/277 شرح املوطأ )قال الزرقاين يف )فرع(:

 بذلك رأيم أن خفيفا كان  إذا بذلك أبس فال نفسه يف يشغله ال بشيء أيمر أو ماله ببيع أيمر وأن
 ا.ه  يشغله ال خف ِبا واألمر فيه هو عما اشتغاله عدم على املدار إذ إيه يكفيه من
 لبيعاب يوكل نأ -عتكفأي امل– يستطيع هلكما يف تعليقه على الكايف: سئل العالمة العثيمني  و 

 والشراء؟
 .يصح نعم فأجاب:
 .املسجد يف الصنائع التكسب :الثالث املطلب
 على املسألة هذه يف العلماء اختلف، وقد  ذلك وحنو واخلط واحلدادة، ، اخلياطة: مثل وذلك
 :قولني
 .3واحلنابلة ،2احلنفية مذهب وهو،  مطلقا   املسجد يف ئعابلصنا التكسب ُيرم أنه :األول القول
 فال انتهصي أو صبيان فعد من ملصلحته املسجد يف وحنوه اخلياط جلس إذا ما: احلنفية استثىن لكن
 .التكسب به يقصد ل يسريا   كان  إذا ما:  احلنابلة واستثىن،  أبس

 .5والشافعية ،4املالكية مذهب هوو ،  املسجد يف ابلصنائع التكسب يكره أنه :الثاين القول
 .املسجد يف التكسب بتحرمي القائل األول الرأي دليل

 .6العبادة لغري حمال   يكون فال هلل خملص فألنه احلنفية أما

                                                 
 تقدم َّترجيه. 1
 . 1/422 القدير فتح 2

 . 3/82 واملبدع ،209ص والساجد الراكع وحتفة ،3/490 املستوعب 3

 . 2/462 اجلليل مواهب:  وانظر ،12/270 للقرطيب القرآن أحكام 4

 . 1/127 الوهاب وفتح ،1/229 واإلقناع ، 6/529 اجملموع 5

 . 1/422 القدير حفت 6
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 .عندهم رمُي والبيع البيع، معىن يف عندهم ابلصنائع التكسب فألن احلنابلة وأما
 يكره والبيع البيع، معىن يف املسجد يف ابلصنائع التكسب أن بكراهته القائل الثاين الرأي ودليل
 .1املسجد يف عندهم
 .املسجد يف حمرم البيع بل تقدم، كما  األصل تسليم بعدم:  ونوقش

 أانس اءهوج ألجرةاب ُيلق حالق املعتكف أن فرض لوقال العالمة العثيمني يف تعليقه على الكايف: 
 أان هلم وليق أن إال عتكافاال ينايف ما فعل ألنه هاعتكاف ويبطل جيوز ال فهذا املسجد يف فحلقهم

 الت لشعوراب املسجد يؤذي أال عليه جيب أنه إال االعتكاف يبطل وال أبس ال فهذا تربعا   سأحلقكم
 أبس ال الفق خطه انشق قد ثويب هذا وقال إنسان إليه وأتى خياطا   كان  لو ومثله احللق من تتساقط

 تربعا   اطهخ لو أما عتكافاال ويبطل عليه حرام   نقول فهذا األجرة ينأعط قال اخلياطة َتت ملا مث
 .أبس فال وإحساان   وصدقة
 منه؟ مينع هل والشراء البيع: السائل
 .االعتكاف ويبطل املسجد يف والشراء البيع وُيرم يبطل كذلك:  الشيخ
 ا؛استدلو  امل ، املسجد يف سبالتك حترمي من واحلنابلة احلنفية إليه ذهب ما - أعلم وهللا - الراجح

 . حبرمته وخيل مقصوده، عن املسجد إخراج إىل يؤدي ذلك إابحة وألن
 .2ثوبه رقع أو نعله خصف لو كما  أبس فال لغريه أو له يسريا   وكان التكسب يقصد ل إذا لكن
 يف فأجازه اجلهاد آالت كإصالح  للمسلمني عامة مصلحته كان  ما:  العلماء بعض استثىن وكذا

 .3سجدامل
 صلى هللا عليه وسلم هللا رسول رأيت لقد وهللا): قالت عنها هللا رضي عائشة روته ما: ذلك ويؤيد
 بردائه يسرتين صلى هللا عليه هللا رسول مسجد يف حبراهبم يلعبون واحلبشة حجريت، ابب على يقوم
 هو بل لذاته، ال ه،لغري  مقصودا   لكونه جاز املسجد يف ابحلراب فاللعب،  4(لعبهم إىل أنظر لكي

                                                 
 . 1/452 احملتاج مغين 1

 . 209ص والساجد الراكع حتفة 2

 . 5/55 للنووي مسلم صحيح شرح 3

 (.892) ومسلم ،(454) البخاري أخرجه 4



 - 201 - 

 ، العلم كتابة  قياسه وعلى،  1والعلم القرآن كإقراء  القرب من فصار ، اجلهاد على للتقوي وسيلة
 .2أبجر القرآن وإقراء وتعليمه
 . املسجد يف إانء يف البول :الرابع املطلب
 :قولني على املسجد يف إانء يف البول حكم يف هللا رمحهم العلماء اختلف
،  3وحنابلة وشافعية ومالكية حنفية من العلم أهل مجهور قول وهو،  ذلك حترمي :األول القول
 :يلي ما ذلك ودليل

 إن): املسجد يف األعرايب ابل ملا قال صلى هللا عليه وسلم النيب أن رضي هللا عنه أنس رواه ما -1
 والصالة، ل،وج عز هللا لذكر هي إمنا القذر، وال البول هذا من لشيء تصلح ال املساجد هذه

 .4(القرآن وقراءة
 . هوائه يف فكذا املسجد، قرار يف حرم فإذا ، للقرار اتبع اهلواء أن -2
 بيوت يه الت ابحلشوش ايلحقه إانء يف ولو ذلك وإابحة ذكره، وحمل هللا بيوت املساجد وألن -3

 .الشياطني
 .5يغسله مث ،أرضه يف بولي أن أراد لو كما  عنه املسجد صيانة فوجب ويفحش يقبح هذا وألن -4

 .8واحلنابلة ،7الشافعية عند ووجه ،6املالكية لبعض قول وهو،  ذلك إابحة :الثاين القول
صلى هللا عليه  هللا رسول مع اعتكفت): قالت عنها هللا رضي عائشة روته ِبا لذلك استدلواقد و 

 وهي حتتها الطست وضعت فرِبا والصفرة، احلمرة ترى فكانت ، مستحاضة أزواجه من امرأة وسلم

                                                 
 . 1/549 الباري فتح 1
 ،4/241 واحمللى ،12/270 للقرطيب القرآن وأحكام ،1/311 للباجي واملنتقى ،1/422 القدير فتح 2

 . 210ص والساجد الراكع وحتفة ،3/395 عيةالشر  واآلداب

 وحتفة ،2/393 الطالبني وروضة ،6/531 واجملموع ،2/463 اجلليل ومواهب ،1/656 عابدين ابن حاشية 3
 . 201ص للجراعي والساجد الراكع

 (.284) له واللفظ ومسلم ،(219) البخاري أخرجه 4

 . 1/374 قدامة البن الكايف 5

 . 1/235 املعرب املعيار 6

 . 2/175 اجملموع 7

 . 201ص والساجد الراكع حتفة 8
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 يف إانء يفجيوز وضعه  البول فكذا املسجد، يف اإلانء يف االستحاضة دموضع  جاز فإذا،  1(تصلي
 .املسجد
 االعتكاف، برتك إال ذلك من التحرز ميكنها ال وحنوها املستحاضة أبن: االستدالل هذا ونوقش

 مع احلاجة لقضاء ابخلروج ذلك من التحرز فيمكنه وحنوه بول حصره من خبالف احلدث، الستمرار
 .2االعتكاف يف االستمرار

 يف املسجد يف ليبو  أن له وليسقال العالمة العثيمني يف تعليقه على الكايف: شارحا قول املصنف )
( قال هيغسل مث أرضه يف يبول أن أراد لو كما  عنه املسجد صيانة فوجب ويفحش يقبح هذا ألن إانء

 البول إىل واحتاج ملسجدا يف حجرة له اإلنسان أن فرض لو يعين نظر يهاف األوىل املسألة: الشيخ
 ملسجدا يلوث ل فهنا هفي فبال إانء عنده وكان البول موضع إىل املسجد من خيرج أن عليه ويشق
 لقو  أن املهم تاجحم غري أو لذلك حمتاجا   يكون قد أيضا   وهو فيه املسجد على ضرر وال بشئ

 الناس مأما يبول أن رادأ إذا صحيح فهذا ويفحش يقبح هللا رمحه املؤلف قول أما نظر فيه املؤلف
  اإذ إهنا قلنا حلجرةوا املسجد يف حجرة يف كان  إذا أما شك ال قبيح فهو مصالهم مكان يف أو

 غسلهي مث أرضه يف يبول أن أراد لو كما  قوله وأما نظر ففيه منه فهي املسجد هبا أحاط قد كانت
 أن رعا  ش وال عقال   ال بيناس وال املسجد لوث فقد أرضه يف ابل إذا ألنه الفارق مع قياس   فهذا
 .يغسلها يذهب مث ابلنجاسة املسجد يلطخ

 .املسجد يف الريح إخراج :اخلامس املطلب
 :قولني على املسألة هذه يف هللا رمحهم العلماء اختلف
 .3احلنابلة ندع ووجه ، الشافعية عند وجه وهو،  ذلك حترمي :األول القول
 .4العلم أهل مجهور قول وهو،  ذلك كراهة  :الثاين القول

 :ِبا يلي املسجد يف الريح إخراج بتحرمي قال من استدل

                                                 
 تقدم َّترجيه. 1

 . 2/370 القناع كشاف  2

 . 3/384 مفلح البن الشرعية اآلداب ، 313ص للزركشي الساجد إعالم 3

 الباري وفتح ،2/170 واجملموع ،12/267 للقرطيب القرآن وأحكام ،371ص جنيم البن والنظائر األشباه 4
 . 2/365 القناع وكشاف ،1/538
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 على تصلي املالئكة)  قال صلى هللا عليه وسلم هللا رسول أن رضي هللا عنه هريرة أيب حديث - 1
 دل، ف 1(ارمحه اللهم ، له اغفر اللهم :تقول ُيدث ل ما فيه صلى الذي مصاله يف دام ما أحدكم

 مرجو ودعاؤهم واستغفارهم، املالئكة دعاء صاحبه ُيرم املسجد يف احلدث أن على احلديث هذا
 .2معصية أتى لكونه إال ذاك وما اإلجابة،
 :وجهني من االستدالل هذا ونوقش
 .3املسجد يف البدعة أو املعصية ابحلدث املراد أن :األول الوجه

صلى هللا عليه  هللا رسول أن رضي هللا عنه هريرة أيب حديث من مفسرا   جاء اعرتاض ممنوع ملاولكنه 
 له اغفر اللهم: املالئكة وتقول الصالة، ينتظر مصاله يف كان  ما صالة يف العبد يزال ال): قال وسلم
 .4(يضرط أو يفسو: قال ُيدث؟ ما: قلت ؟ ُيدث أو ينصرف حىت ارمحه اللهم
 شرطب أخل لكونه لكنو  ابحلدث، عصى لكونه ال أحدث إذا املالئكة دعاء عدم أن :ينالثا الوجه
 ال ،ابلشرط إلخالله صالته فتبطل انفلة صالة يف أحدث لو كما  ، الطهارة وهو املالئكة دعاء

 .فيها االستمرار وجوب لعدم ابحلدث لعصيانه
صلى  هللا رسول أن وفيه ي هللا عنهرض هريرة أيب حلديث أذية؛ املسجد يف احلدث جمرد أن: ونوقش

 يعين - وتصلي حتبسه الصالة كانت  ما صالة يف كان  املسجد دخل وإذا.... ): قال هللا عليه وسلم
 .5(فيه ُيدث يؤذ ل ما ارمحه اللهم له، اغفر اللهم: " فيه يصلي الذي جملسه يف املالئكة - عليه

                                                 
 (.649) ومسلم ،(445) اريخالب أخرجه 1
 . 313ص الساجد إعالم 2

 . 564 ،1/539 الباري فتح 3

 (.274 ،649) مسلم أخرجه 4

( ، قال املباركفوري يف مرعاة فيه ُيدث ل ما فيه، يؤذ ل ما: (649) ملسلم رواية ويف، و (477) البخاري أخرجه 5
 لألكثر كذا:  احلافظ قال. فيه ُيدث يؤذ ل ما ارمحه، اللهم له اغفر اللهم: اريالبخ ولفظ (:2/410املفاتيح )

 واجملرور اجلار بلفظ. فيه حبدث يؤذ ل ما: وللكشمهيين. االستئناف على ابلرفع وجيوز البدلية، على اجملزوم ابلفعل
 فاملراد الوضوء، ينقض ل ما أي يؤذ، لفظ بطرح. فيه ُيدث ل ما: النسخ بعض ويف: الكرماين وقال. بيؤذ متعلقا  

: قال ُيدث؟ ما: أبورافع له قال احلديث هذا روى ملا هريرة أاب أن: روي ما عليه ويدل للوضوء، الناقض ابحلدث
 احلدث من أعم هنا ابحلدث املراد يكون أن ُيتمل: وقيل مسلم، عند احلديث طرق بعض يف وهو يضرط، أو يفسو

 أو: قوله عطف ألنه فيه؛ ُيدث أو فيه يؤذ ل ما: داود أيب رواية عليه ويدل سوء، دثُي ل ما أي للوضوء، الناقض
 ا.ه   فيه يؤذ ل: قوله على. ُيدث
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 إن) صلى هللا عليه وسلم قوله وفيه املسجد، يف األعرايب ابل ملا رضي هللا عنه أنس حديث - 2
 .1(القذر هذا من شيء فيها يصلح ال املساجد هذه
 الشجرة هذه من أكل من): قال صلى هللا عليه وسلم النيب أن رضي هللا عنه جابر حديث - 3

 .2(اإلنس منه يتأذى مما تتأذى املالئكة فإن مسجدان يقربن فال املنتنة
 .حمرمة واألنس املالئكة وأذية ، ذلك معىن يف والريح
 :يلي ِبا ابلكراهة قال من ودليل

 هففي (دثُي ل ما):  سلمو صلى هللا عليه  قوله وفيه املتقدم رضي هللا عنه هريرة أيب حديث - 1
 . املسجد حلرمة عنه ينهى لكن املسجد، يف الريح إخراج جواز

 حلدثا جلواز ال للعقوبة، بيان (ُيدث ل ما) صلى هللا عليه وسلم قوله أبن االستدالل هذا ونوقش
 .الريح إخراج كذاف لرائحته، املسجد حضوره يكره فإنه والبصل الثوم أكل على القياس - 2

 املسجد حضور حترمي إىل العلم أهل من طائفة ذهب فقد عليه املقيس األصل تسليم بعدم ونوقش
 .3وحنومها بصال   أو ثوما   أكل ملن

 احلديث ظاهر الفخ فهذا جخير  قلنا إن الريح وأمايمني يف تعليقه على الكايف: قال العالمة العث
 يكون حالري بكثرة ملصابا اإلنسان ألن ابلريح املسجد يف ُيدث أن هذا من لزم خيرج ال قلنا وإن

 يحالر  إبخراج أبس ال يقول من العلماء فمن الغائط أو البول حبس مشقة مثل الريح حبس مشقة
 ل ما ةصال يف يزال ال إنه) الصالة منتظر يف وسلم عليه هللا صلى النيب قول بدليل املسجد يف

 صالة يف كونه  انقطاع نأل نظر احلديث هبذا االستدالل هذا يف وعندي( املسجد من خيرج أو ُيدث
 مما داملسج يف الريح اجإخر  إن مث جائز على عقوبة وال العقوبة ابب من هذا أن على يدل ابلريح

 مما أذىتت الئكةامل إن) وسلم يهعل هللا صلى النيب قال وقد اإلنسان به يتأذى ألنه املالئكة به أذىتت
 أماو  التحرميو  الكراهة بني دائر   املسجد يف الدبر من الريح إخراح أن والصحيح( اإلنسان منه يتأذى

 ....رجعا مث الريح تزول حىت يعين املسجد ابب من اخرج نقول هذا وعلى فال اإلابحة
 الريح؟ خروج املسجد يف الصحابة نوم الزم من أنه ترون أال: السائل

                                                 
 تقدم َّترجيه. 1

 (.564) مسلم أخرجه 2

 . 3/384 مفلح البن الشرعية اآلداب 3
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 اناإلنس نيب وفرق الغرض ذاهل انموا ما دام فما ال ليحدثوا؟ انموا هل لكن املستعان، هللا: الشيخ
 .هذا علينا ردي وال القلم عنه مرفوع فالنائم انئم إنسان وبني مستيقظ وهو حبسه ميلك

 .املسجد يف 1والفصد احلجامة :السادس املطلب
 :أقوال ذلك يف العلماء اختلف
 .2الشافعية مذهب وهذا،  فيكره إانء يف كان  وإن املسجد، يف والفصد احلجامة حترمي :األول القول
 .3احلنابلة مذهب وهو،  مطلقا   املسجد يف والفصد احلجامة حترم أنه :الثاين القول
 .4عقيل ابن قال وبه،  الضرورة عند اجلواز :الثالث القول

 :احلجامة بتحرمي قال من استدل
 هذه إن):  صلى هللا عليه وسلم النيب قول وفيه ، رضي هللا عنه مالك بن أنس حديث - 1

: ويناقش،  الدم لنجاسة كالبول  واحلجامة،  5...( البول وال القذر من شيء فيها يصلح ال املساجد
 .6الدم بنجاسة التسليم بعدم

                                                 
 العرق شق، وأما الفصد فهو العروق دون اجلسم من الدم إلخراج ، قصدا   املتصل اجللد ظاهر شرطاحلجامة هي  1

 .الدم إلخراج

 . 1/452 احملتاج ومغين ،313ص الساجد وإعالم ،175 ،2/92 اجملموع 2

 . 2/370 القناع وكشاف ،201 والساجد الراكع حتفة 3

 . 2/829 العمدة شرح 4

 تقدم َّترجيه. 5
 يف تيمية ابن اإلسالم شيخ عنه قلهن أمحد اإلمام منهم الدم، جناسة على اإلمجاع العلم أهل من واحد غري نقل 6

 (.151 /1) اللهفان إغاثة ىف القيم وابن ،(105 /1) العمدة شرح
 ".جنس رجس املسفوح لدما أن املسلمني من إمجاع وهذا(: " ... 230 /22) التمهيد يف الرب عبد ابن وقال
 ". جنس رجس املسفوح الدم أن خالف وال(: " 36 /2) االستذكار يف وقال
 :منهم اءالعلم من كثري  املسفوح الدم جناسة على اإلمجاع حكاية على الرب عبد ابن قوواف
 ال وما السمك، دم حاشا كان  مد أي الدم من الكثري أن على اتفقوا(: " 19 ص) اإلمجاع مراتب يف حزم ابن وقال
 ". جنس دمه يسيل
 ،...  ةأربع على أعياهنا من تفقواا العلماء فإن النجاسات أنواع وأما(:" 175 /2) اجملتهد بداية يف رشد ابن وقال
 ." كثريا  أعين سفوحا،م كان  إذا امليت أو احلي من انفصل ِبائي ليس الذي احليوان من نفسه الدم وعلى
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لى ص النيب هنى وقد ،القذر يف داخل فهو ، البول جناسة عدم تسليم على أبنه:  ذلك عن وجياب
 .املسجد يف القذر عن هللا عليه وسلم

 . أوىل باب من واحلجامة خطيئة، وأنه املسجد يف البصاق عن النهي من أييت ما - 2

                                                                                                                           

 به، ينتفع وال جنس يؤكل ال حرام دمال أن على العلماء اتفق(: " 79 /1) القرآن أحكام يف املالكي العريب ابن وقال
 املقيد لىع املطلق هاهنا العلماء لومح ابملسفوح، مقيدا األنعام سورة يف وعينه مطلقا، هاهنا تعاىل هللا عينه وقد

 ".إمجاعا
 ". جنس حرام الدم أن على العلماء اتفق(:" 222 /2) تفسريه يف القرطيب وقال
 املطلق ناه ها لماءالع ومحل"  حاسفو م"  بقوله األنعام يف وقيده مطلقا، هنا ها الدم وتعاىل سبحانه هللا ذكر: وقال
 .اه . إمجاعا املقيد على
 من أحد عن خالفا فيه علمأ وال متظاهرة، الدم جناسة على والدالئل(: " 576 /2) اجملموع يف النووي وقال

 يف مهب يعتد ال ملتكلمنيا ولكن طاهر، هو: قال أنه املتكلمني بعض عن احلاوي صاحب حكاه ما إال املسلمني
 ". واخلالف اعاإلمج
 ". املسلمني إبمجاع وهو جنس الدم أن وفيه(: "200 /3) مسلم شرح يف وقال
 ". اتفاقا جنس والدم(: " 352 /1) الفتح يف احلافظ وقال
 الفخ بال عليها جممع جناستهو  القرآن، بنص فأشبه حرمة فإنه مثال كالدم(: "737 /1) البناية يف العيين وقال
 ".املسفوح الدم الدم من ادواملر  قطعية، حجة وهو
 ". ابإلمجاع سجن الدم أن على الداللة فيه أن ومنها(:" .. 141 /3) القاري عمدة يف أيضا وقال
 ". إلمجاعاب جنس وهو دم منه خيرج ورِبا(: " ... 20 /1) الرائق البحر يف جنيم ابن وقال
 .إمجاعا فنجس اجلاري أي املسفوح الدم أما(: 72 /1) حاشيته يف الرهوين وقال
 ريالدرا يف كما  الشوكاين نهمم عندهم، اإلمجاع ثبوت لعدم بطهارته القول إىل املتأخرين من مجاعة ذهب بينما

 الصحيحة يف كما  أللباينا والعالمة( 82 /1) الندية الروضة يف كما  خان حسن وصديق( 21 - 20 /1) املضية
 .قوالن املسألة هذه يف عثيمنيال وللعالمة، (300) رقم حديث حتت( 545 - 542 /1)

 من واحد غري هنقل فقد اثبت، ألةاملس هذه يف املنقول اإلمجاع ألن العلم أهل عامة قول املسألة هذه يف والصواب
 ثباتإب يتعقب اعاإلمج أن املعلوم منو  اإلمجاع، يف قوهلم املعترب العلماء من أحد عن ينقضه ما يثبت ول العلم أهل

 محد،أ اإلمام نع نقل ما لنقوالتا هذه وأعلى اإلمجاع، فيه املنقول احلكم َّتالف أهنا يظن أدلة بذكر ال املخالف
 وال اته،بذ قائم يلدل فاإلمجاع فال، وإال اإلمجاع اخنرق عصره يف أو أمحد اإلمام قبل معترب عال عن اخلالف ثبت فإن

 .عشرة الثانية املائة بعد إال ذلك يف اثبت صريح خالف يعرف
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ليه لى هللا عص قوله فيهو  ،السابق رضي هللا عنه أنس حبديث: إانء يف كان  إذا الكراهة على واستدل
 ثتلوي لعد ُيرم؛ ال لكن( القذر وال البول من شيء فيها يصلح ال املساجد هذه إن):  وسلم

 . املسجد
 يف حرم أرضه يف حرم فإذا للقراء، اتبع اهلواء أن: إانء يف كان  وإن مطلقا   ابلتحرمي قال من واستدل

 .1هوائه
 : ابجلواز قال من واستدل

 وهي ائهنس بعض معه كفتاعت) صلى هللا عليه وسلم النيب أن عنها هللا رضي ئشةعا روته اِب - 1
 (.الدم من حتتها الطست وضعت فرِبا الدم ترى مستحاضة

 خبالف االعتكاف، رتكب إال االستحاضة دم من التحرز ميكنها ال املستحاضة إذ ابلفرق؛: ونوقش
 . احملتجم

،  2(املسجد يف احتجم):  صلى هللا عليه وسلم النيب نأ رضي هللا عنه اثبت بن زيد رواه ما - 2
  كما يف احلاشية.  يثبت ال لكنه

 : املسجد يف البصاق :السابع املطلب
 :أقوال على ذلك يف العلماء اختلف
 ،4النووي قال وبه ،3احلنفية مذهب ظاهر وهو، دفنها ذلك وكفارة مطلقا ، ذلك حترمي :األول القول
 .5احلنابلة مذهب وهو

                                                 
 . 2/370 القناع كشاف  1

هذه رواية فاسدة من كل جهة فاحش (: 124( واحلديث قال عنه مسلم يف التمييز )35/484أخرجه أمحد ) 2
(: 2/12، وقال اجلورقاين يف األابطيل )خطؤها يف املنت واإلسناد مجيعا  وابن هليعة املصحف يف متنه املغفل يف إسناده

، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق املسند إمنا هو احتجر (:283إليضاح )منكر، وقال العراقي يف التقييد وا
 لسوء ضعيف إسناد وهذا ،( 21582) برقم سلف كما"  احتجر" بلفظ لكن صحيح، حديث (:35/484)

 تصحيف وهو ابمليم،" احتجم: "هليعة ابن قال كذا:  2/384" األطراف" يف حجر ابن احلافظ قال. هليعة ابن حفظ
 .حجرة اَّتذ: أي ابلراء،" احتجر" هو وإمنا ريب، بال

 . 1/110 اهلندية والفتاوى ،1/422 القدير فتح 3

 . 5/41 للنووي مسلم شرح 4

 . 2/465 القناع كشاف  5
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 صرياحل ألن حتته؛ صقالب من أهون احلصري فوق البصق كان  ذلك إىل اضطر إن: احلنفية عند لكن
 .حقيقة مسجد حتته وما حقيقة، منه ليس

 .جيوز فال دفنها يرد ل وإن دفنها، أراد إن جيوز :الثاين القول
 .3واجملد ،2والقرطيب ،1عياض القاضي قال وبه

 .4الشافعية بعض قال وبه،  احملتاج لغري جيوز وال ، للمحتاج جيوز :الثالث القول
 يكن ول ، أحد به يتأذ ول التقذير، إىل يؤدي ال يسريا   كونه  بشرط مطلقا   اجلواز :الرابع القول

 .5املالكية مذهب وهو،  مبلطا   املسجد

                                                 
 . 5/41 للنووي مسلم شرح 1

 . 178 ،1/177 املعبود عون 2

 . 200ص والساجد الراكع حتفة 3

 . 093ص للزركشي املساجد وإعالم ،4/101 اجملموع 4

 . 1/250 اجلليل منح 5
 خماط من املستقذرة لطاهرةا الفضالت تفل أن يف الفقهاء بني خالف ال(: 36/261جاء يف املوسوعة الفقهية )

 .وغريها األحاديث هلذه حمظور، وخنامة بصاق من وحنوه
: لصيمريا قال كوكذل ابق،الس احلديث لظاهر النووي جزم وبه مطلقا املسجد يف البصاق ُيرم: الشافعية قال

 نم وغريهم يالراز  وسليم ليواحملام واجلرجاين الرويين إطالق أما: الزركشي قال معصية، املسجد يف البصاق
 رمل يف دفنه وكفارته ا،حمرم ارتكب فقد مسجد يف بصق فمن التحرمي، إرادة على فمحمول الكراهة الشافعية
 .أفضل كان  وحنوها خبرقة مسحها فلو املسجد،

 عليه، اإلنكار لزمه جداملس يف يبصق من رأى من: املهذب شرح عن( 308ص) الساجد إعالم يف الزركشي ونقل
 حمله، ييبتط ويستحب إخراجه، أو بدفنه، يزيله املسجد يف كاملخاط  حنوه أو بصاقا رأى ومن قدر، إن منه ومنعه

 نصاريةأ امرأة فجاءت. جههو  امحر حىت فغضب املسجد قبلة يف خنامة رأى النيب أن) عنه هللا رضي أنس حلديث
 (.هذا أحسن ما: وسلم عليه هللا صلى فقال خلوقاء، مكاهنا وجعلت فحكتها،

 هألن يدفنه، ول فيه تفل ملن ةخطيئ املسجد يف البزاق يكون إمنا: قال أنه بعضهم عن القرطيب العباس أبو وحكى
 كفارة  مساه وهلذا خبطيئة، أيت فلم ودفنه ففعل لكذ إىل اضطر من فأما به، يعلق من به ويتأذى املسجد يقذر

 .اإلمث من عليه يتصور ما غطى دفنها فكأن والسرت، واإلخفاء، التغطية، والتكفري
 يف أمامه يبصق أن ويكره دمه،ق وحتت يساره، وعن يديه بني يبصق أن أبس فال حمصبا املسجد كان  إذا: مالك وقال
 دفنه على ريقد ال كان  وإن نه،ويدف أمامه، بصق رجل يساره وعن الصالة يف لرج ميينه عن كان  وإن القبلة، حائط

 .وحده أو الناس مع كان  حبال، املسجد يف يبصق ال
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 : يلي ِبا املسجد يف البصاق بتحرمي قال من استدل
 خطيئة، املسجد يف البزاق): قال صلى هللا عليه وسلم النيب أن رضي هللا عنه أنس رواه ما -1

 .1(دفنها وكفارهتا
 أمت أعمال علي   عرضت): قال صلى هللا عليه وسلم النيب أن رضي هللا عنه ذر أبو رواه ما -2

 أعماهلا مساوئ يف ووجدت الطريق، عن مياط األذى أعماهلا حماسن يف فوجدت ، وسيئها حسنها
 .2(تدفن فال جداملس يف تكون النخاعة

 ال املساجد هذه إن):  صلى هللا عليه وسلم النيب قول وفيه ، رضي هللا عنه أنس حديث -3
 .3(القرآن وقراءة والصالة وجل عز هللا لذكر هي إمنا القذر، وال البول هذا من لشيء تصلح

صلى هللا عليه  نيبال أن رضي هللا عنه أمامة أيبحبديث  دفنها أراد إذا البصق جبواز قال من واستدل
 .4(فحسنة دفنه وإن فسيئة، يدفن فلم املسجد يف تنخع من): قال وسلم

                                                                                                                           

 ءحصبا أرضه كانت  فإن خطيئة، داملسج يف والبزاق هوائه، يف ولو بزاق، من املسجد يصان أن يسن: احلنابلة وقال
 ريه،غ أو ثوبهب النخامة مسح خامار  أو بالطا كانت  بل حصباء تكن ل وإن دفنها، فكفارهتا والرمل كالرتاب  وحنوها

 هبا علم نم كل  من هغري  لزم فاعلها زهلاي ل وإن ذلك، يف إزالة ال ألنه حبصري، تغطيتها يكفي وال إزالتها، القصد ألن
 .األرض حلالة تبعا مسح أو بدفن إزالتها

 ضاأي وجب حائط على طاملخا كان  وإن ببعضه، الثوب بعض سحوم بثوبه، أخذه املسجد يف البصاق بدره فإن
 .السابق أنس حلديث إزالته،

 (.552) مسلم أخرجه 1

 (.355) مسلم أخرجه 2

 تقدم َّترجيه.  3

، (260 /5) وأمحد ،(1470) اخلرية إحتافكما يف   مسنده ويف( 365 /2) مصنفه يف شيبة أيب ابن أخرجه 4
 (8094،  8093 و 8092،   8091) الكبري يف الطرباين، و (1471) ةاخلري  إحتافكما يف   يعلى أبوو 

(: رجاله 2/21، وقال اهليثمي يف اجملمع )إسناده ال أبس به(: 1/162واحلديث قال عنه املنذري يف الرتغيب )
(: إسناده 1/610، وقال احلافظ يف الفتح )حسن حديث هذا: (2/45) اخلرية إحتافيف  البوصريي قال موثقون، 

(، والشوكاين يف النيل 1/250(، والصنعاين يف السبل )4/229سن، وكذا قال العيين يف عمدة القاري )ح
، وحسنه العالمة الوادعي يف حسن صحيح(: 287(، وقال العالمة األلباين يف صحيح الرتغيب )2/389)

 صحيح(: 36/582ند )(، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق املس497الصحيح املسند مما ايس يف الصحيحني )
 .  والشواهد املتابعات يف حسن إسناد وهذا لغريه،
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صلى هللا عليه  النيب أن رضي هللا عنه هريرة أيبحبديث  احلاجة عند البصق جبواز قال من واستدل
 ليستقب يقوم أحدكم ابل ما): فقال الناس على فأقبل املسجد قبلة يف املسجد يف خنامة رأى وسلم

 عن فليتنخع أحدكم انتخع فإذا وجهه؟ يف فينخع يستقبل أن أحدكم أُيب أمامه، فيتنخع ربه
 على بعضه مسح مث ثوبه، يف فتفل القاسم ووصف ،هكذا فليفعل جيد ل فإن قدمه، حتت يساره
 .1(بعض

 اإمن مالقد حتت وأ اراليس عن البصق ألن العذر؛ حال للمحتاج املسجد يف جوازه احلديث فظاهر
 .الكثرية ابحلركة إال املسجد من اخلروج من يتمكن ال املصلي إذ الصالة؛ يف ورد

 (دفنها وكفارهتا)  عليه وسلم صلى هللا قوله يف ابلدفن املراد يف هللا رمحهم العلماء اختلف :مسألة
 :قولني على

 صلبة أرضا   كان  وإن وحصبائه، ورمله املسجد تراب يف تغييبها: ابلدفن املراد أن : األول القول
 .2العلم أهل مجهور قول وهذا،  وحنوها خبرقة مسحها أو فبإخراجها،

 .3الشافعية بعض قال وبه،  مطلقا   إخراجها املراد أن :الثاين القول
 أعمال علي   عرضت): قال صلى هللا عليه النيب أن رضي هللا عنه ذر أبو رواه ِبا اجلمهور استدل

 مساوئ يف ووجدت الطريق، عن مياط األذى أعماهلا حماسن يف فوجدت ، وسيئها حسنها أمت
 حنوه وكذا ، املسجد يف دفنها: احلديث فظاهر،  4(تدفن فال املسجد يف تكون النخاعة أعماهلا
 .املتقدم أمامة أيب حديث

 عن ورد كما  ، 5البزاق بنجاسة قال من خالف من اخلروج ألجلفهو : الثاين الرأي دليلأما و 
 .النخعي وإبراهيم ، رضي هللا عنه ارسيالف سلمان
رضي  هريرة أيب حديث يف تقدم ما ويرده ضعيف، البزاق بنجاسة القول أبن االستدالل هذا ونوقش
 ثوبه، يف فتفل" القاسم ووصف 6(هكذا فليفعل جيد ل فإن) صلى هللا عليه وسلم قوله وفيه هللا عنه

 " .بعض على بعضه مسح مث
                                                 

 (.550) ومسلم ،(410) بنحوه البخاري أخرجه 1

 . 309ص للزركشي املساجد وإعالم ،4/101 اجملموع، و  1/110 اهلندية والفتاوى ،1/422 القدير فتح 2

 .309ص للزركشي الساجد إعالم 3

 تقدم َّترجيه. 4
 . 309ص الساجد إعالم 5

 تقدم َّترجيه. 6
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 لراجحا( و بعض على بعضه وبهث يرد صلى هللا عليه وسلم هللا رسول إىل أنظر ينكأ  ) هشيم رواية ويف
 .األحاديث لظاهر ؛ األول القول - أعلم وهللا -

 . الكالم عن الصمت :الثامن املطلب
 :أقوال على ذلك يف العلماء اختلف
 عبدت إن وكذا حراما ، صار الواجب الكالم ترك تضمن حىت الصمت طال إن :األول القول

 الصمت ينبغي الكالم وفضول عنه، الصمت جيب احملرم والكالم املستحب، الكالم عن ابلصمت
 .1اإلسالم شيخ قال وبه،  عنها

 .2عقيل ابن قال وبه،  الليل إىل الصمت يكره أنه :الثاين القول
 .3حترميه األخبار ظاهر واجملد املوفق وقال
 .4احلنفية قول وهو، يكره ل به يتعبد ل وإن كره،  ابلصمت تعبد إن :الثالث القول

                                                 
 . 114ص االختيارات 1

 . 4/479 املغين 2

 . 7/730 الكبري الشرح مع واإلنصاف ،4/479 املغين  3

 حترميا مكروه الصمت أن إىل احلنفية ذهب (:5/227، وجاء يف املوسوعة الفقهية ) 1/212 اهلندية الفتاوى 4
 الغيبة عن الصمت وجيب( جنا صمت من) حلديث ، فال قربة يعتقده ل إذا أما ، قربة اعتقده إن االعتكاف حالة

 الزهد يف املبارك ابن أخرجه (جنا صمت من) حديثقلت  ا.ه  ذلك وغري سلعة وترويج القبيح الشعر وإنشاد
 والدارمي ،(345) محيد بن وعبد ،(159 و 177 /2) أمحدو  ،(302) اجلامع يف وهب وابن ،(385)
 ،(10) الصمت يف الدنيا أيب وابن ،(2501) والرتمذي ،(169 ص) مصر فتوح يف احلكم عبد وابن ،(2716)
 والقضاعي ،(113 رقم /13) الكبري يف والطرباين، (207) األمثال يف الشيخ وأبو ،(1) الزهد يف عاصم أيب ابنو 
 يف والبغوي ،(1710) الرتغيب يف األصبهاين القاسم وأبو ،(4630 و 4629) الشعب يف والبيهقي ،(334)

 ال غريب حديث هذا: بقوله الرتمذي واحلديث ضعفه (216 - 215 /32) واملزي ،(4129) السنة شرح
 لكونه ألبينه ذكرته وإمنا ضعيف إسناده(: 1/287) األذكار يف النووي قال .هليعة ابن حديث من إال نعرفه

 عند وهو ضعف، فيه بسند رتمذيال أخرجه: (3/108) اإلحياء أحاديث َّتريج يف العراقي احلافظ وقال مشهورا،
 إىل (3/536) ترغيبه يف املنذري ونسبه، ثقات ورواته: (11/309) احلافظ يف الفتح وقال ،جيد بسند الطرباين

الشيخ أمحد شاكر يف حتقيق  وقال ،(536) الصحيحة يف األلباين العالمة وصححه ثقات، ورواته: وقال الطرباين،
، وقال صحيح حديث(: 10 ح ، /48) الصمت كتاب  حتقيق يف احلويين قالو  (: إسناده صحيح،6/36املسند )

 .حسن حديث (:11/19األرنؤوط ومن معه يف حتقيق املسند )
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 :يلي ِبا تقدم ما على العلماء واستدل
 الشمس يف قائما   رجال   رأى) صلى هللا عليه وسلم النيب أن عنهما هللا رضي عباس ابن حديث -1

 يتكلم وال يستظل وال يقعد وال الشمس يف يقوم أن نذر إسرائيل أبو هذا: قالوا هذا؟ من: فقال
 .1(صومه وليتم وليقعد وليستظل فليتكلم مروه: لفقا ويصوم،

: صلى هللا عليه وسلم هللا رسول سأل أنهرضي هللا عنه  اخلصاصية بن بشري امرأة ليلى روته ما -2
 أو أحدها هو أيم يف إال اجلمعة يوم تصم ال: فقال أحدا ؟ اليوم ذلك أكلم وال اجلمعة يوم أصوم)

 أن من خري منكر عن وتنهى ِبعروف تكلم ألن فلعمري أحدا   تكلم ال أن وأما ، شهر يف
 .2(تسكت

 هلا فقال أمحس من امرة على عنه هللا رضي أبوبكر دخل): قال حازم أيب بن قيس رواه ما -3
 ُيل ال هذا فإن تكلمي هلا فقال مصمتة حجت: قالوا ؟ هذه ابل ما: فقال: تتكلم أن فأبت زينب

 .3(فتكلمت اجلاهلية عمل من هذا ،
 بعد يتم ال): قال صلى هللا عليه وسلم هللا رسول أن عنه هللا رضي طالب أيب بن علي رواه ما -4

 .4(الليل إىل يوم صمات وال احتالم،
                                                 

 (.6704) البخاري أخرجه 1

 ،(60 /2) التاريخ يف الدوري والعباس ،(428 رقم ، 159 ص) محيد بن وعبد ،(225 - 224 /5) أمحد 2
، ويف (76 - 75 /10)يف الكربى  والبيهقي ،(1177) عرفةامل يف نعيم وأبو ،(1232) الكبري يف والطرباين

واحلديث قال عنه العيين يف عمدة  ( 382/  3)  دمشق اتريخ يف عساكر وابن، (7578 رقم ، 6/92) شعبال
 ورجاله صحيح إسناد هذا (:2945(: رجاله ثقات، وقال العالمة األلباين يف الصحيحة )11/147القاري )

، وصححه العالمة الوادعي يف اجلامع الصحيح مما ليس يف الصحيحني الراجح على صحابية هذه وليلى ثقات
 الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح، إسناده (:36/286(، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق املسند )2/388)

 هلا روى وقد ليلى، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فسماها جهدمة امسها كان  صحابية وهي بشري، امرأة ليلى غري
 .الشمائل يف والرتمذي املفرد، األدب يف البخاري

 (.3834) البخاري أخرجه 3
 اليوم يعتكف منهم الواحد كانو  ، الصمات نسكهم من اجلاهلية أهل كان:  (87 /4) السنن، معاليف  اخلطايب قال

 .ابخلري قوالنط ابلذكر وأمروا ذلك عن فنهوا ، ينطق وال فيصمت والليلة

 األوسط يف والطرباين ،(1 /280" )املشكل" يف والطحاويُّ  ،(2873 رقم ،115 /3) داود أبو أخرجه 4
 /9) دمشق اتريخ ىف عساكر وابن ،(11091 رقم ،57 /6) والبيهقى ،(266) الصغري ويف ،(290)
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 فتكلم اعتكافه يف تالصم نذر إذا: يقول الشافعي كان  (:3/169قال ابن املنذر يف اإلشراف )
 .صمت فاالعتكا يف ليس: الرأي أصحاب وقال .عليه كفارة  فال

 اإم خيلوا ال ألنه الصمت، درق يلزمه ال: بكر أبو قال .فعل له له أسلم ذلك كان  إذا: ثور أبو وقال
 نهع منهي السيئ ولوالق السكوت، من أفضل ابحلق فالقول ابطال ، أو حقا   يكون أن به تكلم

 ا.ه  وغريه للمعتكف
 وظاهر لكالما عن الصمت ماإلسال شريعة من وليس (:3/148وقال ابن قدامة يف املغين )

 لشافعيا قال وهبذا به الوفاء يلزمه ل غريه أو اعتكافه يف ذلك نذر فإن.... حترميه األخبار
 باشرةامل كنذر  هيلزم فلم عنه يمنه فعل نذر وألنه... خمالفا فيه نعلم وال املنذر وابن الرأي وأصحاب

 هفعل له: راملنذ وابن ثور بوأ وقال ينذره ل أو نذره سواء ذلك له يكن ل فعله أراد وإن املسجد يف
 بكر أيب وقول الوجوب هومقتضا ابلكالم واألمر التحرمي وظاهره عنه النهي ولنا ،أسلم كان  إذا

 نم أحد خيالفه ول صريح وهذا اجلاهلية عمل من هذا ُيل ال هذا إن:  عنه هللا رضي الصديق
 ا.ه  أوىل ذلك واتباع علمناه فيما الصحابة

 أو الصوم يف مطلقا الكالم عن الصمت وأما(: 25/292اإلسالم يف جمموع الفتاوى )وقال شيخ 
 قوالن فيه ؟ مكروه أو حمرم ذلك هل لكن.  العلم أهل ابتفاق مكروهة فبدعة غريمها أو االعتكاف

 فوجدها أمحس من امرأة على دخل الصديق بكر أاب أن البخاري صحيح ويف.  وغريه مذهبه يف
 البخاري صحيح ويف اجلاهلية عمل من هذا إن ُيل ال هذا إن:  بكر أبو هلا فقال تتكلم ال ةمصمت

 فقالوا ؟ هذا من:  فقال الشمس يف قائما رجال رأى وسلم عليه هللا صلى النيب أن}  عباس ابن عن

                                                                                                                           

 صحيح يف األلباين العالمة وصححه حسن، إسناده(: 292ص) الريض يف النووي عنه قال واحلديث( 257/2
 لوال احلسن من يقرب إسناد هذا(: 321 /7) املنري البدر يف امللقن ابن فقال غريهم وخالفهم ،(7609) اجلامع

 أيب سكوت على ذلك يف اعتمد وكأنه. حسن إسناده: «الصاحلني ريض» كتابه  يف النووي وقال خالد، بن هللا عبد
 بن وُيىي جمهوالن، ووالده خالد بن هللا عبد: «واإليهام الوهم» يف الق حيث فضعفه القطان ابن وأما عليه، داود
 بكري بوالد وليس: قال. أيضا جمهول أمحد أيب بن هللا وعبد هانئ، ابن كان  إن ضعيف وإما جمهول، إما املدين حممد

 فحالته كان  وأيهما: لقا. بينهما فصل قد والبخاري بينهما، مجع حني حامت، أيب ابن ظنه كما  األشج بن هللا عبد بن
 أعلم ال فإين أمحد؛ أيب بن هللا عبد إال لك، قررته كما  احلال معلوم العني معلوم هؤالء وكل. كالمه  هذا أيضا، جمهولة
 «حواشيه» يف املنذري وأعله. موقوفا عنه هللا رضي علي عن احملفوظ: فقال آخر، بوجه احلق، عبد وأعله حاله،
. الروايت من به انفرد عما التنكب جيب: حبان ابن وقال. فيه تكلم: البخاري قال دوق املدين، حممد بن بيحىي
 .التوحيد جملة يف أيضا احلويين وضعفه انتهى،. ُيىي عليه يتابع ال: وقال العقيلي احلديث هذا وذكر
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 لسفليج مروه:  فقال.  ويصوم يتكلم وال يستظل وال الشمس يف يقوم أن نذر إسرائيل أبو هذا: 
 أمره كما  يتكلم أن للصمت نذره مع وسلم عليه هللا صلى فأمره{ .  صومه وليتم وليتكلم وليستظل

.  فقط ابلصوم يويف أبن.  أمره وإمنا.  يستظل أن يستظل أال نذره ومع جيلس أن للقيام نذره مع
 عليه هللا صلى قال وقد.  الناذر هبا يؤمر الت القرب من ليست األعمال هذه أن يف صريح وهذا
{  يعصه فال هللا يعصي أن نذر ومن فليطعه هللا يطيع أن نذر من: " }  الصحيح احلديث يف وسلم

 وطريقا دينا ذلك واَّتاذ والتقرب هبا التعبد وجه على فعلها فمن يفعلها أن الناذر يؤمر ال كذلك.  
 اعتكافا نذر من ذلك فعلي من أن ومعلوم.  ورسوله هللا ألمر خمالف جاهل ضال فهو تعاىل هللا إىل

 قربة بقربة ليس ما يعتقد فإنه حرام التدين وجه على فعله أن ريب وال تدينا يفعله إمنا ذلك وحنو
 يكون فقد إليه العلم بلوغ قبل ذلك فعل من لكن حرام وهذا هللا ُيبه ال ِبا تعاىل هللا إىل ويتقرب
 صلى قوله الكالم يف األمر ومجاع.  التوبة فعليه مالعل بلغه فإذا احلجة عليه تقم ل إذا جبهله معذورا

 وهو اخلري فقول{  ليصمت أو خريا فليقل.  اآلخر واليوم ابهلل يؤمن كان  من" }  وسلم عليه هللا
 خري عنه فالسكوت مستحب وال بواجب ليس وما عنه السكوت من خري املستحب أو الواجب

 . قوله من
 كلمالت:  اآلخر له فقال به التكلم من خري الشر عن وتالسك:  لصاحبه السلف بعض قال وهلذا
 ابإلمث تتناجوا فال تناجيتم ذاإ آمنوا الذين أيها ي: }  تعاىل قال وقد.  عنه السكوت من خري ابخلري

 إال جنواهم نم كثري  يف ريخ ال: }  تعاىل وقال{  والتقوى ابلرب وتناجوا الرسول ومعصية والعدوان
 هنؤتي فسوف هللا ةمرضا ابتغاء ذلك يفعل ومن الناس بني إصالح أو روفمع أو بصدقة أمر من

 ال عليه دمآ ابن كالم  كل  }: "  قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن السنن ويف{ .  عظيما أجرا
 ثريةك  الصمت فضائل يف واألحاديث{  تعاىل هلل ذكرا أو منكر عن هنيا أو ِبعروف أمرا إال له

.  يتخذه ل أو دينا َّتذها سواء حرام الكالم من جيب عما والصمت ابخلري التكلم فضائل يف وكذلك
 هللا يبغضه ما تبغضو  ورسوله هللا أحبه ما حتب أن فيجب املنكر عن والنهي ابملعروف كاألمر
 ا.ه  ورسوله هللا حرمه ما وحترم ورسوله هللا أابحه ما وتبيح ورسوله

 وسلم وعلى عليه هللا صلى النيب أليس قائل قال إذاعلى الكايف:  وقال العالمة العثيمني يف تعليقه
 اخلري؟ يقول ملن إال ابلصمت فأمر( ليصمت أو خريا   فليقل اآلخر واليوم ابهلل يؤمن كان  من) قال

 كالذكر  الكالم لذات يكون أن إما الكالم يف واخلري اخلري يقول أبن مأمور   إنه نقول أن فاجلواب
 خريا   يكون أن وإما ذلك أشبه وما هللا إىل والدعوة العلم وتعليم املنكر عن والنهي ابملعروف واألمر
 يف كان  وإن خري فهذا ذلك وغري عليه السرور وإدخال اجلليس إيناس من به يقصد ملا أي لغريه
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 هللا صلى النيب فقول اخلري من صار حمرم غري نفسه يف وهو اخلري به قصد ملا ولكنه خريا   ليس نفسه
 أجل من خري هو ما ويشمل تعاىل هللا كذكر  نفسه يف خري هو ما يشمل( خريا   فليقل) وسلم عليه

 هلل تعبدا   يصمت اإلنسان فكون للصمت داعي فال كذلك  األمر كان  فإذا الناس بني اإلصالح
 وهو كذا؟  ترغب هل فالن ي وتقول إليه أتيت ابهلل والعياذ اجلاهلية صنيع من وهذا بدعة هذا نقول

 شئ؟ يف الشريعة من هذا هل ساكت وهو واألودية؟ األمطار إىل ننظر خنرج حتب فالن ي ساكت
 لئال صمت إين يقول قد وحتلل حاجا   كان  إذا أو صائما   كان  إذا مثال   أفطر إذا يقول قد لكن أبدا  

 ا.ه  كش ال اخلري من املسلم أخيك على الرد ألن خري قول عن صمت إنك أقول فأان شرا   أقول
 مع زمنا الوقوف من الناس بعض يفعله ما: (2/427" )الدائمة اللجنةقال علماء )تنبيه(: 
 دعوالب راتاملنك من ليهمع وحدادا ألرواحهم وتكرميا تشريفا أو الوجهاء أو للشهداء حتية الصمت

 ، الصاحل لسلفا وال أصحابه دعه يف وال ، وسلم عليه هللا صلى النيب عهد يف تكن ل الت ، احملدثة
 من همبدين املسلمني لةجه بعض فيها اتبع بل ، هلل التعظيم وإخالص التوحيد آداب مع تتفق وال

 ، اتوأموا اءأحي ووجهائهم مرؤسائه يف وغلوهم ، القبيحة عاداهتم يف وقلدوهم ، الكفار من ابتدعها
 . هبم التشبه عن وسلم عليه هللا صلى النيب هنى وقد

 روذك ، عنهم دقةوالص ، املسلمني ألموات الدعاء:  أهله حقوق من إلسالما يف عرف والذي
 على ماملسل وحث ، ماإلسال بينها الت اآلداب من كثري  إىل..  مساويهم عن والكف ، حماسنهم
 هاءالوج أو للشهداء حتية تالصم مع حدادا الوقوف منها وليس ، وأمواات أحياء إخوانه مع مراعاهتا

 . اإلسالم أصول أتابه مما هذا بل ،
 صحتها، الناس بعض يظن ابلقرآن، إال تتكلم ال الت امرأة عن مشهورة قصة هناك)تنبيه آخر(: 

 عند مسندة وجدهتا طويلة قصة هذه: هللا حفظه مشهور الشيخ قال تثبت، ال ضعيفة قصة وهي
 زكري بن حممد مسها رجل فيه جدا ، واه   وإسنادها( 49ص" )العقالء روضة" كتابه  يف حبان ابن

 اجملاهيل، عن يروى: عنه حبان ابن وقال ابلوضع، متهم: الدارقطين عنه قال الرجل وهذا الغاليب،
 ويرددها واخلطباء، الوعاظ بعض يرددها طويلة، والقصة اجملاهيل، بعض عن رواها القصة وهذه
 األنصاري، حممد بن عمرو أنبأان حبان ابن اإلمام قال فهو القصة نص أما جمالسهم، يف الناس بعض
 إذا ابلبادية أطوف أان بينا قال األصمعي حدثنا حبيب، بن عمرو بن ابرهيم حدثنا الغاليب، حدثنا

 مضل فال هللا يهد من: }فقالت تطلبني؟ من اجلبار أمة أي فقلت هلا، بعري على وحدها َتشي أبعرابية
 أضللت قد كأنك:  هلا فقلت أصحاهبا، أضلت قد أهنا فعلمت: قال {.له هادي فال يضلل ومن له
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 أنت؟ أين من هذه، ي: هلا فقلت{ وعلما   حكما   أتينا وكال سليمان ففهمناها: }فقالت أصحابك؟
{ حوله ابركنا الذي األقصى املسجد إىل احلرام املسجد من ليال   بعبده أسرى الذي سبحان: }قالت

{ عتيد رقيب لديه إال قول من يلفظ ما: }تقال تتكلمني؟ ال كيف:  هلا فقلت مقدسية، أهنا فعلمت
 إن علم به لك ماليس تقف وال: }فقالت! اخلوارج من هذه تكون أن ينبغي: أصحايب أحد فقال

 وخيم، قباب لنا رفعت إذ مناشيها، حنن فبينما{ مسؤوال   عنه كان  أوالئك كل  والفؤاد والبصر السمع
: فقالت تقولني؟ ما: فقلت لقوهلا، أفطن فلم: قال{ يهتدون هم وابلنجم وعالمات: }فقالت

 وِبن أصوت ِبن: قلت{ غالم هذا بشرى ي قال دلوه فأدىل واردهم فأرسلوا سيارة وجاءت}
 يف خليفة جعلناك إان داوود ي{ }نبشرك إان زكري ي{ }بقوة الكتاب خذ ُيىي ي: }قالت أدعو؟
 ثالث، منذ أضللناها الكعبة، ورب أمنا: فقالوا كالآلىلء،  إخوة بثالثة حنن فإذا قال ،{األرض
: فقالت أحدهم إىل فأومأت{ شكور لغفور ربنا إن احلزن عنا ذهب الذي هلل احلمد: }فقالت

 إهنا: فقلت{ منه برزق طعاما فليأتكم أزكى أيها فلينظر املدينة إىل هذه بورقكم أحدكم فابعثوا}
 منكم؟ هذه من: للفتية فقلت ذلك، يف لنا ةحاج ال: فقلت وكعك، خببز فجاؤوا يزودوان، أن أمرهتم
: فقلت منها، فدنوت الكذب، خمافة هللا، كتاب  من إال سنة أربعني منذ ماتكلمت أمنا، هذه: قالوا

 شيعية، أهنا فعلمت ،{القرىب يف املودة إال أجرأ   عليه أسألكم ما: }فقالت أوصين، هللا أمة ي
 يف املمتنع، الشرح يف القصة هذه إىل أومأ وقد هللا هرمح عثيمني ابن الشيخ يقول  ه .ا فانصرفت

 جواهر يف قصة الطلب زمن رأيت وأان الكالم، من بدال   القرآن جعل ُيرم: يقول منه، السادس آخر
 ال سنة أربعون: هلا وقالوا خياطبوهنا، الذين الناس وتعجب ابلقرآن، إال تتكلم ال امرأة عن األدب،

 من بدال   جيعل ال فالقرآن زلت، هي نقول الرمحن، عليها ويغضب تزل، أن ةخماف ابلقرآن، إال تتكلم
 صحت، أهنا لو فحىت ه ،.ا. وقعت قضية على ابآلية يستشهد أن لإلنسان أبس ال لكن الكالم،

 ما وصحبه وسلم عليه هللا صلى حممد وأتقاهم الناس أورع ألن الكالم، يرتك أن لإلنسان جيوز فال
 .األصمعي على فيها فكذب هذا، الغاليب ركبها فالقصة لفعلوه، خريا   انك  ولو هذا، فعلوا

 
 (املسجد من املعتكف روج)ابب حكم خ

 :مطالب فيه 1املسجد من اخلروج

                                                 
 لركن منافيا   كافهاعت مكان من املعتكف خروج كان  قريبا   تقدم كما  املسجد يف اللبث هو االعتكاف ركن كان  ملا 1

 .مستقل مبحث يف إفراده فكان أحكامه، بيان يف العلماء أطال وهلذا االعتكاف،
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 . أقسامه: األول املطلب
 . اشرتاطه: الثاين املطلب
 . الواجب لالعتكاف اخلروج زمن قضاء: الثالث املطلب
 : ائلمس وفيه.  أقسامه: األول املطلب
 .البدن ببعض اخلروج: األوىل املسألة
 . عذر بال البدن جبميع اخلروج: الثانية املسألة
 .طبعا   أو شرعا   معتاد لعذر اخلروج: الثالثة املسألة
 . معتاد غري لعذر اخلروج: الرابعة املسألة
 . القرب من لقربة اخلروج: اخلامسة املسألة
 اخلروج انسيا. :سةداسال املسألة

 . البدن ببعض اخلروج :األوىل لةاملسأ
 الفقهية املذاهب ابتفاق وهذا، شيء عليه يرتتب وال اعتكافه يبطل ل بدنه بعض املعتكف أخرج إذا

 .4واحلنابلة ،3والشافعية ،2واملالكية ،1احلنفية: األربعة
 حائض وهي صلى هللا عليه وسلم النيب ترجل كانت  أهنا): عنها هللا رضي عائشة حديث ذلك ودليل
  إذا اإلنسان حلاجة إال البيت يدخل ال وكان رأسه، يناوهلا حجرهتا يف وهي املسجد يف معتكف وهو
 .5(معتكفا   كان

                                                 
 املختار والدر ،2/396 القدير فتح، و 117 /3 للسرخسي املبسوطو  ،287 /2 للشيباين املبسوط 1
2/447. 

 ، 543 /1 الدسوقي حاشية ،549 /1 للدردير الكبري الشرح 2

 الطالبني وروضة، 332 /4 اخلطيب للشربيين احملتاج مغينو  ،500 /6 للنووي موعاجملو  ،2/108 األم  3
2/404. 

 (.360 /2) للبهويت القناع كشافو  ،141 /3 قدامة ابن الالكبري  الشرح 4
 من اخلروج جيوز ال املؤلف يقول تقدم َّترجيه، وهو متفق عليه، قال العالمة العيثمني يف تعليقه على الكايف: 5

 هللا رضي عائشة إىل يدين اعتكف إذا كان  وسلم عليه هللا صلى النيب أبن لذلك واستدل منه بد ال ملا الإ املسجد
 على دليل احلديث هذا ففي عليه متفق   اإلنسان حلاجة إال البيت يدخل ال وكان املسجد يف وهو فرتجله رأسه عنها

 دليل أيضا   وفيه رأسه ترجيل يف عائشة يستخدم وسلم عليه هللا صلى النيب ألن ابملعروف الزوج يستخدمها املرأة أن
 يف وهي عائشة إىل رأسه خيرج وسلم عليه هللا صلى النيب ألن اعتكافه يبطل ال املعتكف بعض خرج إذا أنه على
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 .ه ا للرتجيل املسجد من رأسه إخراج وله(: 187 /5) احمللىيف  حزم ابن قال
 ل جداملس من أسهر  أخرج إذا املعتكف أن(: 89ص) األحكام إحكاميف  العيد دقيق ابن وقال
 ا.ه  املسجد من بدنه مجيع خيرج ل إذا األعضاء من غريه عليه يقاس وقد اعتكافه، يفسد
 بيته يدخل ال وكان ده،وح قبته دخل اعتكف، إذا وكان(: 89 /2) املعاد زاديف  القيم ابن وقال

 وتغسله ،فرتجله عائشة، تبي إىل املسجد من رأسه خيرج وكان اإلنسان، حلاجة إال اعتكافه حال يف
 ا.ه  حائض وهى املسجد يف وهو

 إخراج أن - عنهاهللاأي حديث عائشة رضي – وفيه( 5/181وقال ابن العراقي يف طرح التثريب )
 حلف لو األميان يف ليهع ويرتتب األعضاء بقية به وتقاس االعتكاف به يبطل ال املسجد من الرأس

 .. ا.ه أصحابنا صرح هبذاو  ُينث ل كرأسه  أعضائه بعض فيه فأدخل بيتا يدخل ال
 ال بدنه بعض روجخ أن...  على دليل   احلديث يف(: 174 /2) السالم سبليف  الصنعاين وقال
 ا.ه  يضر

 كان  فإن املسجد نم خروجه وأما :(341 /20) كما يف جمموع فتاواه  العثيمني العالمةوقال 
 ا.ه  به أبس فال بدنه ببعض

 املسجد يف للمعتكف جيوز هل (:20/180 جمموع فتاواه )سئل العالمة العثيمني كما يف)فرع(: 
 الكعبة؟ حول يطوف أن احلرام

 جهة من ينتقل أن لهف فيه، اعتكف الذي املسجد يف مادام وجييء يذهب أن له املعتكف فأجاب:
 نهأل يطوف، أن حلراما املسجد يف كان  إذا وله املسجد، من مكان أي يف يصلي أن وله جهة، إىل

 يكون أن االعتكاف عىنم ولكن يتعداه، ال املكان نفس يف يبقى اإلنسان أن االعتكاف معىن ليس
  .للمسجد مالزما  
 .عذر بال البدن جبميع اخلروج :الثانية املسألة

                                                                                                                           

 فحاجته خلارج وإما لداخل إما واحلاجة اإلنسان حلاجة املعتكف خروج جواز أيضا وفيه املسجد يف وهو احلجرة
  للخارج وحاجته ذلك أشبه ما أو حرا   كانت  إذا الثياب َّتفيف أو اجلسم وتدفئة والشرب لألكل احتياجهك  للداخل
 .ضرورة شبه بل حاجة هذه يعين الغائط أو كالبول
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: وفيه عنها هللا رضي عائشة حلديث 1األئمة ابتفاق اعتكافه عذر يبطل بال هبدن جبميعمن خرج 
 وملنافاته ،(معتكفا   كان  إذا اإلنسان حلاجة إال خيرج ال - وسلم صلى هللا عليه النيب أي - وكان)

 .االعتكاف لركن
 وعند ،2جزءا   وعشرين أربع من جزء ال الزمان من جزء وهو بساعة املفسد اخلروج احلنفية وقيد

 .4يوم نصف من أكثر أي ،3النهار أكثر خرج إذا يفسد - وحممد ، يوسف أيب -: الصاحبني
 لغري املسجد يف معتكفه من خرج من أن على واتفقوا(: 41ص) اإلمجاع مراتب يف حزم ابن قال

 نقد يف تيمية ابن يتعقبه ول ا.ه  بطل قد اعتكافه فإن إليه، ندب أو به أمر بر   وال ضرورة   وال حاجة  
 من أكثر اخلروج يكن ل ما وحممد يوسف أيب عن منقول   املسألة يف اخلالفلكن و  ،اإلمجاع مراتب

 . 5كما تقدم  يوم فنص
 من املعتكف رجخي ال أنه على دليل   احلديث يف(: 174 /2) السالم سبليف  الصنعاين قالو 

 ا.ه  بدنه بكل املسجد
 لىع دليل   فيه (منه بد ال ملا إال حلاجة   خيرج وال) قوله(: 267 /4) األوطار نيل الشوكاين وقال
  همن بد ال الذي إال غريمها وأ قربة أو مباحا   كان  ما بني فرق   غري من حاجة   لكل اخلروج من املنع

 ا.ه  حكمها يف وما احلاجة لقضاء كاخلروج
 ثالثة فهو بدنه يعجبم خروجه كان  وإن(: 20/341وقال العالمة العثيمني يف جمموع فتاواه )

 :أقسام
 والغسل بجالوا والوضوء طوالغائ البول حاجة كقضاء  شرعا أو طبعا منه بد ال ألمر اخلروج :األول

 أمكن نفإ ، املسجد يف فعله ميكن ل إذا جائز فهذا ، والشرب واألكل غريها أو جلنابة الواجب
 ، يهف يغتسل وأن فيه تهحاج يقضي أن ميكنه محام املسجد يف يكون أن مثل ، فال املسجد يف فعله

 .إليه احلاجة لعدم حينئذ خيرج فال والشرب ابألكل أيتيه من له يكون أو

                                                 
 واجملموع ،2/108 واألم ، 1/543 وحاشيته الكبري والشرح ، 2/447 املختار والدر ،2/396 القدير فتح 1
 . 5/188 واحمللى ،3/362 القناع وكشاف ،2/404 الطالبني وروضة ،2/500

 . 447-2/443 عابدين ابن وحاشية ،1/257 األهنر جممع 2
 . السابق املصدر 3

 . 2/395 القدير فتح مع اهلداية 4

 (.115 /2) للكاساين الصنائع بدائعو  ،(109 /3) للسرخسي املبسوط 5



 - 220 - 

 أن إال يفعله فال ، ذلك وحنو جنازة وشهود مريض كعيادة  عليه جتب ال طاعة ألمر اخلروج :ينالثا
 ، موته من خيشى أو يعوده أن ُيب مريض عنده يكون أن مثل ، اعتكافه ابتداء يف ذلك يشرتط

 .1به أبس فال لذلك خروجه اعتكافه ابتداء يف فيشرتط
 فال ، لكذ وحنو ومباشرهتم لهأه ومجاع والشراء للبيع روجكاخل  االعتكاف ينايف ألمر اخلروج :الثالث
 .نهم املقصود وينايف االعتكاف يناقض ألنه ؛ شرط بغري وال بشرط ال يفعله

 .طبعا   أو شرعا   منه له البد ألمر اخلروج :الثالثة املسألة
 :أمور وفيها
 .اسةجن غسل أو للقيء كاخلروج  ذلك وحنو احلاجة لقضاء اخلروج :األول األمر
 .إمجاعا   اعتكافه يبطل ل تقدم ملا خرج فإذا

 خيرج ال أن الرجل كفاعت إذا العلم أهل عند هذا على والعمل (:3/158قال الرتمذي يف سننه )
 مث بول،وال للغائط جتهحا لقضاء خيرج أنه هذا، على واجتمعوا اإلنسان، حلاجة إال اعتكافه من

 من لعلما أهل بعض رأىف للمعتكف، واجلنازة اجلمعة، هودوش املريض، عيادة يف العلم أهل اختلف
 إذا معة،اجل ويشهد ازة،اجلن ويشيع املريض، يعود أن: وغريهم وسلم عليه هللا صلى النيب أصحاب

 هذا نم شيئا يفعل أن له ليس: بعضهم وقال، املبارك وابن الثوري، سفيان قول وهو ذلك، اشرتط
 ا.ه 

                                                 
 حضور وال مريض لعيادة خيرج واللقا على قول ابن قدامه )قال العالمة العثيمني أيضا يف تعليقه على الكايف: مع 1

 يروى ذلك ألن معتكفه إىل ويعود احلاجة ويقضي جيلس وال املريض ويعود اجلنازة يشهد أنه وعنه عليه تتعني ل جنازة  
 يشهد وال مريضا يعود أال املعتكف على السنة) عنها هللا رضي عائشة لقول أوىل واألول عنه هللا رضي علي   عن

 ترك فله متطوعا كان  إن ولكن داود، أبو رواه( منه بد ال ملا إال حلاجة خيرج وال يباشرها وال امرأة   ميس وال جنازة  
 (بواجب ليس ملا تركه له جيز ل واجبا   كان  وإن االعتكاف إىل يعود مث ذلك لفعل اعتكافه

 أوىل تهومراعا هاعلي سابق   عتكافاال ألن العبادات هذه ملثل خيرج ال أنه صحيح هللا رمحه ذكره ما قال العثيمني:
 نم له عيادتهو  جدا   له قريبا   ضاملري كان  إذا قائل قال لو ولكن عنها هللا رضي عائشة حديث ذكره الذي وللحديث

 رجخي أن له قولن فهل عقوق لعيادةا وترك بر فعيادهتما أمه أو أابه املريض كان  أو قطيعة العيادة وعدم الرحم صلة
 وصلة نالوالدي رب وألن عليه تعينةامل كالشهادة  هذا ألن خيرج أن له نعم اجلواب عليه؟ املتعينة كالشهادة  هذا ألن

 متعني ليس نهأل خيرج فال خاص ق  ح ذي غري أهنا املريض عيادة يف هللا رمحه املؤلف كالم  لكن الواجب من األرحام
 .عليه
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 للغائط معتكفه عن خيرج أن للمعتكف أن على وأمجعوا: "(54ص) عاإلمجا  يف املنذر ابن قالو 
 ".والبول
  منه البد ما إىل خلروجا لإلنسان جيوز أن على وأمجعوا: "(1/259) اإلفصاحيف  هبرية ابن وقال

 ...". اإلنسان كحاجة
 أن عنها هللا رضي ئشةعا حلديث (6/501) اجملموعكما يف   املاوردي ذلك على اإلمجاع نقل وكذا
 (.ا  معتكف كان  ذاإ اإلنسان حلاجة إال البيت يدخل ال كان):  صلى هللا عليه وسلم النيب

 إليهما ُيتاج اإلنسان ألن ؛ بذلك عنها كىن  ، والغائط البول: بذلك املراد" اإلنسان حلاجة: "وقوهلا
 .1حمالة ال

 هللا رضي ائشةع لرتجله عتكفم وهو رأسه خيرج كان) صلى هللا عليه وسلم النيب أن قريبا   تقدم وملا
 .أوىل ابب من اإلنسان حاجة لقضاء فاخلروج" عنها
 ألحد يصح ل خبروجه االعتكاف بطل فلو املسجد يف فعله ميكن وال منه البد مما هذا وألن

 اإلسراع، حلاجته خرج الذي يكلف وال،  2اعتكافه فسد حاجته بعد مكثه طال إن لكن، اعتكاف
 عند فاملصحح كإسهال  يقتضيه لعارض احلاجة لقضاء خروجه كثر  ولو، 3دتهعا على املشي له بل

 .4جنسه إىل نظرا   يضره ال أنه: الشافعية مجهور
 للسحور أهله يقاظإل معتكفه من املعتكف خرج إذا :(9/320)سئل علماء اللجنة الدائمة وقد 

 ف؟االعتكا لشروط خمالفا   ذلك يعترب هل ، ابملنزل أحد وجود لعدم وذلك
 ضاءلق ؛ منه البد ملا إال اعتكافه أثناء معتكفه من خيرج ال فإنه االعتكاف يف دخل من" فأجابوا:
 يف يكن ل نإ حاجته وقضاء ، هبما أيتيه من يوجد ل إذا ومشرب ِبأكل إتيانه من الضرورية حوائجه
 ورالسح وقت لسحورا إلصالح أهله إليقاظ السحور وقت خبروجه أبس وال ، مياه دورات املسجد

 يقاظهمإب يقوم نم يوجد ول ، مأبنفسه النوم من االستيقاظ يستطيعوا ل إذا الفجر لصالة وليتهيئوا ،
 لكن ، بواج فهو به إال بالواج يتم ال وما ، ابملعروف وأمرهم اخلري على التواصي من ذلك ألن ؛
 ه ا. املسجد يف ملعتكفه ويرجع أهله يوقظ أن بعد البيت يف جيلس ال

                                                 
 . 2/802 العمدة شرح 1

 . 2/835 العمدة وشرح ،6/502 واجملموع ،2/396 القدير فتح 2

 . 2/829 العمدة وشرح ،2/445 عابدين ابن حاشية 3
 . 6/502 اجملموع 4
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 . الواجبة للطهارة اخلروج :الثاين األمر
 : فروع وفيه

 :املسجد يف ذلك ميكنه ال أن :األول الفرع
 تكافاالع يبطل ال وهذا ، لذلك اخلروج فله املسجد يف الواجبة الطهارة يتطهر أن ميكنه ل إذا

 . األئمة ابتفاق
 منه البد ما إىل اخلروج نسانلإل جيوز أنه على وأمجعوا: "(1/259) اإلفصاحيف  هبرية ابن قال

 .1..."اجلنابة من والغسل اإلنسان حلاجة
 احلاجة اقتضت إذا روجاخل وله (:16/492وقال العالمة ابن ابز كما يف فتاوى نور على الدرب )

 ا.ه  أبس ال حاجة، يقضي خيرج يتوضأ، خيرج
 . الواجبة لطهارةل فكذا ، احلاجة لقضاء اخلروج على األدلة من قريبا   تقدم ماوالدليل 

 .2املسجد يف التطهر ميكنه أن :الثاين الفرع
 :قولني على ذلك يلزمه فهل املسجد يف التطهر أمكنه فإن

 .4واحلنابلة ،3املالكية قول وهو، يلزمه ال أنه :األول القول
 حلاجة الإ خيرج ال -لمصلى هللا عليه وس النيب أي- وكان): وفيه عنها هللا رضي عائشة حلديث

 .اإلنسان حلاجة اتبع والغسل والوضوء( معتكفا   كان  إذا اإلنسان
 .6والشافعية ،5احلنفية قال وبه، ابملسجد يتطهر أن يلزمه :الثاين والقول

 .بد منه ألمر خروجوالدليل أنه 

                                                 
 . 5/188 واحمللى ،3/485 واملستوعب ،1/457 احملتاج ومغين ، 6/501 واجملموع ،3/116 املبسوط 1

 خدم رجل لقول املسجد يف يتوضأ أن وغريه للمعتكف وجيوز (:37قال العالمة األلباين يف رسالة قيام رمضان )ص 2
 ، جيد بسند البيهقي رواه (خفيفا   وضوءا   املسجد يف صلى هللا عليه وسلم النيب توضأ ) صلى هللا عليه وسلم النيب

 .صحيح بسند خمتصرا  ( 5/364) وأمحد

 . 1/544 وحاشيته الصغري الشرح 3

 . 2/356 القناع وكشاف ،3/74 املبدع 4

 . 2/445 عابدين ابن وحاشية ،2/115 نائعالص بدائع 5

 . 6/503 اجملموع 6
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 لكذ من ُيتشم كان  ذاإ بذلك ضرر يلحقه قد إذ ، بد منه ليس ألمر هو بل التسليم، بعدم ونوقش
 .تلويثه خشية املسجد يف الوضوء رغبي ال وقد، 

 .املسجد من قريبة مطهرة وجوده مع بيته يف تطهره :الثالث الفرع
 :والأق فيه بيته؟ إىل الذهاب له فهل املسجد من قريبة ميضأة هناك كان  إذا

 فيكون املروءة، خرم من ذلك يف ملا منها التطهر يكلف فال منها ُيتشم كان  إذا أنه :األول القول
 فيكلف منها ُيتشم ال كان  وإذا (اإلنسان حلاجة إال خيرج ال وكان): عائشة حديث يف خال  دا

 ،1العلماء أكثر قول وهو،  الضرر لعدم ، منها التطهر
 بعده تفاحش إذا ألنه البيت؛ بعد يتفاحش ل إذا ِبا ،2احلنابلة من والقاضي الشافعية، قيده لكن
 غري وهو واجمليء، الذهاب يف االعتكاف وقت من مجلة يذهب وألنه،  املعتكفني عادة عن خرج

 . إليه مضطر
 ،3احلنابلة بعض قال وبه،  مطلقا   منزله إىل اخلروج له ليس أنه :الثاين القول
 . بد منه له ألمر خروج أبنه ذلك وعللوا
 . منزله غري يف التطهر من ُيتشم مثله كان  إذا التسليم بعدم ونوقش
 ،4الشافعية عند وجه وهو، مطلقا   بيته إىل اخلروج هل جيوز :الثالث القول

 .بيته غري يف التطهر عليه يشق ألنه
 . عليه مشقة فال بيته غري يف التطهر من ُيتشم ال كان  إذا أبنه:  ونوقش

 الشافعية، مذهب وهو، منهما ابألقرب التطهر لزمه مطهراتن هناك كان  أو منزالن له كان  وإذا
 . األبعد إىل الذهاب يف اجةاحل لعدم، 5واحلنابلة

 فجاز اإلنسان حلاجة خروج ألنه منهما ابألقرب التطهر يلزمه ال ،6والشافعية للحنفية قول ويف
 . منهما لألبعد

                                                 
 . 2/356 القناع وكشاف ،1/457 احملتاج ومغين ،6/501 واجملموع ،2/445 عابدين ابن حاشية 1

 . 829 ، 2/828 العمدة شرح، و  6/501 اجملموع 2

 . 829 ، 2/828 العمدة شرح 3
 . 6/501 اجملموع 4
 . 4/468 املغينو   ، 6/501 اجملموع مع املهذب 5

 . 6/501 واجملموع ،2/445 عابدين ابن حاشية 6
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 .قربابأل االستغناء مع األبعد إىل الذهاب يف حاجة فال التسليم بعدم ونوقش
 .األول القول: فاألقرب هذا وعلى
 وشق ذلك من احتشم ورِبا املنة من ذلك يف ملا القريب؛ صديقه بيتب يف الطهارة يكلف ال وكذا
 .1عليه

 وجب جنابة من كان  إنف االغتسال وأما..  (:20/178قال العالمة العثيمني يف جمموع فتاواه )
 له أمر اهذ ألن خيرج، الف للتربد جنابة غري عن كان  وإن االغتسال، من البد ألنه خيرج، أن عليه
: مأقسا ثةثال لالغتسال روجاخل فصار اخلروج، فله بقاؤها عليه يشق رائحة إلزالة انك  وإن بد، منه

 .وممنوعا   وجائزا ، واجبا ،
 عليه فليس كلذل رجخ إذاو ) -أي ابن قدامة–قال العالمة العثيمني يف تعليقه على الكايف: قوله 

 ريقهط يف غريه أو ريضامل عن يسأل أن وجيوز عليه يشق ذلك ألن عادته من أكثر مشيه يف العجلة
 للحاجة البيت دخلأل كنت  إن) قالت عنها هللا رضي عائشة روت ملا يقف وال إليه يعرج وال

 ال ابلسؤالو  اعتكافه يرتك ابلوقوف وألنه عليه، متفق  ( مارة وأان إال عنه أسأل فما فيه واملريض
 (.يرتكه

 فهل فرمسا ألنه أهله نع يسأل أن ُيب وكان حلاجة خرج إذا الناس من كثري  يسألقال العثيمني: 
 ارِب اهلاتفو  مارة وأان الإ املريض عن أسأل ال تقول عائشة ألن ال: اجلواب ابهلاتف؟ ليكلمهم يقف

 يف انك  ولو يسأل أن له بل أبس ال للحاجة خارج وهو يسأل هاتف بيده كان  إذا إال وقتا   يستغرق
 .املسجد وسط

 وهو افيه نظيفالت وأمكنه لهمنز  من أقرب سقاية   ومث احلاجة قضاء ىلإ احتاج وإنقال ابن قدامة: ) 
 (.اجةح لغري خروج   ألنه منزله إىل املضي له يكن ل فيه عليه نقص وال دخوهلا من ُيتشم ال مما

 أن ستطيعي محامات يتهب وبني بينه اإلنسان يعين محامات حنن نقول كما  السقايةقال العثيمني: 
 أن مكنهأ ألنه بيته إىل يتعدى أن جيوز ال فإنه غضاضة ذلك يف عليه وليس توضأوي احلمامات يدخل
 ذهبي أن أبس ال إنهف اخلروج له وأبيح حصلت احلاجة دامت ما قيل ولو احلاجة قدر على يقتصر

 ُيتشم نمم كان  إذا أما يهاف يدخل أن له يتيسر وال مزحومة هذه السقاية تكون رِبا ألنه بيته إىل
 .حرج وال بيته إىل يذهب أنه علوم  فم عنها

                                                 
 . 6/501 واجملموع ،2/445 عابدين ابن حاشية 1
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 يف ا  نقص أو ضررا   خشي فإن لذلك األبعد قصد له فليس منزالن له كان  وإنقال ابن قدامة: )
 ل منزله يف الوضوء غريه وأ صديق   له بذل فإن بعد وإن منزله قصد فله طويال انتظارا   أو مروءته
 (.عليه ويشق ُيتشم ألنه يلزمه

 دخلي أن يفرح ديقالص كان  فإذا نسخة،( صديقه) له بذل وإن ابملخطوط عنديقال العثيمني: 
 إدخال جرأ والثاين القرب أجر أجرين على وحتصل وتوضأ بيته إىل اذهب نقول فهنا منه ليتوضأ بيته

 أييت ذهب احلمام إىل صديقه دخل ملا والصديق الصديق على دخل لو لكن الصديق على السرور
 يشرب؟ فهل ليشرب بسرعة والشاي ابلقهوة

 .يقف ال ليشرب واقف وهو كان  وإن حىت يقف ال نقول
 د؟الي غسلل رجخي أن جيوز هل سئل العالمة العثيمني كما يف تعليقه على الكايف: )فرع(:

 من له بد ال األحيان بعض يف يقال قد ولكن بدا   ذلك من له ألن جيوز ال يقول املؤلف فأجاب:
 ناديلوامل مناديل عنده يكون ال وقد خيرج أن بد ال فهذا الدسم كثريَ   طعاما   أيكل أن مثل ذلك
 .االنقاء َتام تنقي ال أيضا  
 . والشرب لألكل اخلروج :الثالث األمر

 :قولني على والشرب لألكل املعتكف خروج يف هللا رمحهم العلماء اختلف
 .1العلم أهل مجهور قول وبه،  به أيتيه من هناك يكن ل إذا إال ذلك له ليس أنه :األول القول
 وأما،  اخلروج له فليس مهجورا   كان  وإن مطروقا ، املسجد كان  إن لألكل اخلروج جيوز :الثاين القول

 .2الشافعية مذهب وهو، جاز وإال ، اخلروج له جيوز فال سقاية املسجد يف كان  فإن الشرب

                                                 
 العمدة وشرح ،4/468 واملغين ،1/540 السالك وبلغة ،1/256 األهنر وجممع ،1/137 االختيار  1
2/835 . 
 . 1/457 احملتاج ومغين ،6/505 واجملموع ،1/105 األم  2

 ال مما وجب الذي والغسل اجةاحل لقضاء اخلروج يضر ال أنه على الفقهاء اتفق (:5/220ملوسوعة الفقهية )ويف ا
 . اعتكافه فسد ذلك بعد مكثه طال إن لكن ،االعتكاف يفسد

 ، منه بد ال مما هذا ألن ، لبولوا للغائط معتكفه من خيرج أن للمعتكف أن على العلم أهل أمجع: املنذر ابن قال
 عليه هللا صلى النيب وألن ، االعتكاف ألحد يصح ل له خبروجه االعتكاف بطل فلو ، املسجد يف فعله ميكن وال

 . حلاجته خيرج كان  أنه علمنا وقد ، يعتكف كان  وسلم
  معتكفا نكا  إذا حلاجة إال البيت يدخل ال كان  وسلم عليه هللا صلى النيب أن عائشة وروت

 . نابلةواحل احلنفية عند املسجد يلوث ل إذا املسجد يف لواالغتسا والوضوء الغسل وله
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 :اآلتية ابألدلة اجلمهور استدل
 مكث صلاأل أن اآلية تفدل( ْلَمَساِجدِ ا يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ  ُروُهنَّ تُ َباشِ  َوال: ) تعاىل قوله - 1

 . عامهبط أيتيه من هناك كان  إذا خروجه إىل احلاجة لعدم ، مسجده يف املعتكف
 إال خيرج ال - ه وسلمصلى هللا علي النيب أي - وكان): وفيه عنها هللا رضي عائشة حديث - 2

 لكذ فدل ط،والغائ البول عن كناية  (اإلنسان حلاجة إال) قولهف( كفا  معت كان  إذا اإلنسان حلاجة
 . والشرب لألكل خيرج ال أنه على

 منه، ييستحي مما ألكلا ألن مطروقا ؛ املسجد كان  إذا لألكل اخلروج له نأب الشافعية واستدل
 . املهجور املسجد خبالف
 وألن. الشرب خبالف تبذال   ألكلا يف ألن ماء؛ املسجد يف كان  إذا للشرب اخلروج له وليس

 .1مكروه غري املاء واستسقاء مكروه، الطعام استطعام
 نم ُيتشم انك  أو ، به تيهأي من لعدم لألكل اخلروج إىل احتاج إن: فيقال الرأيني بني اجلمع ميكنو 

 روجاخل له وكذا. ذلك له فليس وإال ، اخلروج فله فيه أيكل خباء أو حجرة لعدم املسجد يف األكل
 . مأعل وهللا به، أيتيه من يكن ل أو سقاية، املسجد يف يكن ل إن للشرب

 كقضاء  منه له البد مرأل خرج إذا يسريا   أهله مع أيكل أن احلنابلة من حامد ابن وأجاز :(فرع)
 .طريقه يف املرور مينعه ال ذلك ألن احلاجة؛

 أهله حملادثة اللبث فأشبه بُد منه له ملا معتكفه غري يف لبث ألنه ذلك؛ له ليس: احلنابلة بعض وقال
 .1فيه احتباس له ألنه به؛ أبس فال مار وهو أكل إن فأمَّا، 

                                                                                                                           

 .جيوز اينوالث ، األصح يف اخلروج له جيوز ال املسجد يف الوضوء أمكنه إن الشافعية وعند
 امنهم عليه أيطر  لئال ، احلاجة ءلقضا خرج إذا - زوجته أي - أهله وبه أهله منزل دخول كراهة  إىل املالكية وذهب

 .فهاعتكا يفسد ما
 .ذلك يف فيةاحلن واختلف ، واحلنابلة الشافعية عند أقرهبما فيلزمه منزالن له كان  إذا أما

 من ذلك يف ملا ، صديقه بيت يف الطهارة يكلف وال ، منها التطهر يكلف ال منها ُيتشم ميضأة هناك كانت  وإذا
 . هبا ابملنة الصديق دار وتزيد ، املروءة خرم
 .فيكلفها امليضأة من ُيتشم ال كان  إذا أما

 .يعامج قوهلم يف يضاأ االعتكاف يفسد فال ، النجاسة وإزالة للقيء اخلروج تقدم ملا ابخلروج وأحلقوا
 .عادته على املشي له بل ، اإلسراع حلاجة خرج الذي يكلف وال

 . 6/505 اجملموع 1
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 لتناول منزله إىل ذهبي أن للمعتكف جيوز (:20/178وقال العالمة العثيمني يف جمموع فتاواه )
 فإنه سجدامل يف إليه لطعاما ُيضر من عنده كان  فإن إليه، الطعام ُيضر من عنده يكن ل إذا الطعام

  .منه له البد ألمر إال خيرج ال املعتكف ألن خيرج، ال
 الناس عضب احلرم يف افاالعتك اآلن)فرع(: سئل العالمة العثيمني كما يف تعليقه على الكايف: 

 عدب رجوعه حىت وجهخر  من ساعة يستغرق قد ولكن جيد أكلها مطاعم توجد لإلفطار خيرج عندما
 جته؟حا يسد ما فقط أيخذ معتكف أنه ِبا نقول فهل سريع يكون وبعضها إفطاره
 ريبةق ومطاعم مزدمحة أو احلرم من بعيدة لكنها راقية املطاعم كانت  لو يعين كذلك  هو: الشيخ
 .بيتك هو هذا ليس بعيدا   تذهب ال نقول احلاجة تكفي

 االعكتاف؟ الح يباح مما يعد العلم بكتب لالتيان اخلروج هل إليك هللا أحسن: السائل
 .عمفن معرفتها إىل احلاجة دعت يعين مسألة عليه أشكلت إذا إال ال: الشيخ
 جيب ألنه جاز هلهأ يف العشاء شرط إن وكذلك فعله فله نذره يف ذلك فعل شرط وإن: القارئ
 شرطه جاز خرج رض  عا له عرض أو مرض مىت أنه شرط وإن كالوقف  إليه فيه الشرط فكان بعقده
 .لذلك

 : اجلمعة لصالة اخلروج :الرابع مراأل
 : فروع وفيه

 .االعتكاف على أثره :األول الفرع
  إذا اجلمعة صالة إىل اخلروج املعتكف على وجب جامع غري مسجد يف مجعة االعتكاف َّتلل إذا

 .مجعة قضائها إمكان وعدم إمجاعا ، عليه لفرضيتها، 2األئمة ابتفاق وهذا ، أهلها من كان
 :قولني على عةاجلم إىل اخلروج يف االعتكاف بطالن يف هللا رمحهم لماءالع اختلف لكن

 .5حزم ابن قال وبه ،4واحلنابلة ،3احلنفية مذهب وهو، اعتكافه يبطل ال أنه :األول القول
 .2والشافعية ،1املالكية مذهب وهذا، اعتكافه يبطل أنه :الثاين القول

                                                                                                                           
 . 2/835 العمدة شرح 1

 . 4/465 واملغين ،1/105 واألم ،1/203 رشد ابن تمقدما مع واملدونة ،2/394 القدير فتح مع اهلداية 2
 . 2/114 الصنائع وبدائع ، 2/394 القدير فتح مع اهلداية 3

 . 7/600 اإلنصاف مع الكبري والشرح ،4/467 املغين 4

 . 5/179 احمللى 5
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 خبروجه طليب ل ابعمتت غري نذرا   كان  فإذا متتابعا ، ذرا  ن أو تطوعا   كان  إذا فيما الشافعية قيده لكن
 .اجلمعة إىل

 :اآلتية ابألدلة واحلنابلة احلنفية استدل:  األدلة
 .اجلماعة مسجد يف االعتكاف مشروعية على الدالة األدلة من تقدم ما - 1
 لكذ فدل ة،اجلمع ةصال إجياب مع اجلماعة مسجد يف ابالعتكاف أذن الشارع أن الداللة جهو و 

 .مضمون غري املأذون على ترتب وما اجلمعة، لصالة للخروج إذنه على
 اجْلُُمَعةِ  يَ ْومِ  ِمنْ  لصَّالةِ لِ  وِديَ نُ  ِإَذا ُنواآمَ  الَِّذينَ  أَي َُّها يَ : )تعاىل كقوله  اجلمعة صالة وجوب أدلة - 2

 نأل اجلمعة؛ الةص إىل جابخلرو  عتكافاال بطالن عدم على األدلة هذه دلتف( اّللَِّ  ِذْكرِ  ِإىَل  فَاَسَعْوا
 .ابخلروج البطالن عدم من استثناءها يقتضي هلا الشارع إجياب

 إال رجخي ال - ه وسلمصلى هللا علي النيب أي - وكان: "وفيه عنها، هللا رضي عائشة حديث - 3
 .اإلنسان حاجة معىن يف وهذا (معتكفا   كان  إذا اإلنسان حلاجة

 اجلمعة ويشهد ، يساب وال احلديث يف يرفث فال اعتكف من عنه )رضي هللا علي قول - 4
 .3(عندهم جيلس ال قائم وهو حاجة له كانت  إذا أهله وليوصل ، واجلنازة

 يقغر  إلنقاذ اخلارجوك ، العدة لقضاء َّترج كاملعتدة  اعتكافه يبطل فلم لواجب خرج أنه - 5
 .حريق وإطفاء

 .4بلفظه اجلمعة استثىن فكأنه مجعة فيها أيما   نذر إذا أنه - 6
 من االحرتاز ميكنه أبنه:  اجلمعة إىل ابخلروج االعتكاف بطالن على والشافعية املالكية واستدل
 .5جامع مسجد يف يعتكف أبن اخلروج
 الشارع نإلذ اجلمعة، الةص إىل ابخلروج اعتكافه بطالن منه يلزم فال ذلك أمكنه وإن أبنه ونوقش

 .جامع مسجد غري يف االعتكاف يف
                                                                                                                           

 . 1/205 الزرقاين شرح مع املوطأ ،1/203 املقدمات مع املدونة  1

 . 6/513 موعواجمل ،2/409 الطالبني روضة 2

: وقال ،3/184 الفروع يف أمحد لإلمام مفلح ابن وعزاه ،2/334 شيبة أيب وابن ،4/356 عبدالرزاق أخرجه 3
 " .صحيح إسناد"

 . 7/600 اإلنصاف مع الكبري الشرح 4

 . 6/513 اجملموع 5
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 .اخلروج زمن :الثاين الفرع
 فيكون عا  شر  منه له البد أمر هذا ألن ؛على الراج  اجلمعة صالة إىل اخلروج له املعتكف أن تقدم

 وقت يف خرج إذا افهاعتك فساد بعدم القائلون العلماء اختلف لكن اإلنسان، حاجة يف داخال  
 :أقوال على اجلمعة، إىل خروجه
 اخلروج يستحب الذي الوقت يف خيرج أن فيستحب اجلمعة، صالة إىل التبكري له نأ :األول القول

 .2عقيل وابن اخلطاب، أبو قال وبه، 1اجلمعة صالة إىل
 .3احلنابلة مذهب وهو،  يستحب وال اجلمعة، صالة إىل التبكري له أن :الثاين القول
 يدركها وقت يف خرج بعد وإن ،اعتكافه مكان قرب إن الشمس زوال وقت خيرج أنه :الثالث القول

 .4احلنفية مذهب وهو، أربعا   قبلها ويصلي
 صالة إىل التبكري استحباب على الدالة ابألدلة: اجلمعة إىل التبكري ابستحباب قال من استدل
 يوم اغتسل من): قال صلى هللا عليه وسلم النيب أنرضي هللا عنه  هريرة أيب كحديث  اجلمعة؛
 راح ومن بقرة، قرب فكأمنا الثانية السعة يف راح ومن بدنه، قرب فكأمنا راح مث اجلنابة غسل اجلمعة

 راح ومن دجاجة، قرب فكأمنا الرابعة الساعة يف راح ومن أقرن، كبشا    قرب فكأمنا الثالثة الساعة يف
 . وغريه املعتكف يشمل وهذا ،5(بيضة قرب فكأمنا اخلامسة الساعة يف

                                                 
 :لأقوا ثالثة على للمأموم اجلمعة إىل املستحب السعي وقت يف هللا رمحهم العلماء اختلف 1

 . حنيفة أبو قال وبه ، الشمس طلوع بعد من أنه: األول القول
 .واحلنابلة الشافعية مذهب وهذا الفجر، طلوع بعد من أنه: الثاين والقول
 .وزواهلا الشمس طلوع بني الواقع السادس اجلزء يف أنه: الثالث والقول

 .املالكية مذهب وهذا
 الكبري والشرح ،4/1807 العريب البن القرآن وأحكام ، 2/44 الطالبني وروضة ، 2/172 القاري عمدة)

 (.2/170 واملبدع ،2/104 والفروع ، 1/381 وحاشيته
 إىل ملسجدا يف املكث وسنية الفجر بصالة مشغول الشمس طلوع قبل ألنه ؛ حنيفة أيب قول:  األقوال أقرب ولعل
 . أعلم وهللا الشمس، طلوع

 . 7/603 لكبريا الشرح مع واإلنصاف ،1/88 اهلداية 2

 . 7/603 الشرح مع واإلنصاف ،4/467 املغين 3

 . 1/257 األهنر وجممع ،2/114 الصنائع وبدائع ، 2/394 القدير فتح مع اهلداية  4

 (.850) ومسلم ،(881) البخاري أخرجه 5
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،  1اإلنسان حلاجة كاخلروج  ، تعجيله فجاز جائز خروج نهأب التبكري له أن على احلنابلة واستدل
 . أوىل فكانت فيها شرع بعبادة مشغول أنه التبكري عدم استحباب على دليلهم ولعل

 .2الزوال بعد إال يتوجه ال ابلصالة اخلطاب أبن: احلنفية واستدل
 فمن للجمعة املستحب السعي خطاب أما ، الوجوب خطاب هذا أبن: االستدالل هذا ونوقش

 .النهار أول
 .املعتكف إىل الرجوع زمن :الثالث الفرع

 دمبع قائلنيال عند اعتكافه يفسد ل اجلمعة صالة ألداء إليه خرج الذي اجلامع يف املعتكف أتخر لو
 أكثر ثهمك يكره هل نلك، لالعتكاف املوضع لصالحية اجلمعة؛ صالة إىل ابخلروج اعتكافه فساد

 :قولني على ذلك يف - هللا رمحهم - العلماء تلفاخ ذلك؟ من
 مذهب وهو، اجلمعة بعد املقام يطيل أن يستحب ال لكن ذلك، يكره ال أنه :األول القول

 .3احلنابلة
.. .وأتخريه الرجوع عجيلت يف إليه اخلرية تكون أن وُيتمل: (4/467) املغين يف قدامة ابن وقال

 .كافلالعت املوضع بصالحية:  ذلك وعللوا
 .4احلنفية مذهب وهو،  بعدها الراتبة والسنة اجلمعة صالة بعد املكث له يكره أنه :الثاين القول
 فيه افاالعتك دأابت ملا ألنه ؛األول املسجد يف االعتكاف من التزمه ملا خمالفة فيه أبن: ذلك وعللوا
 .فيه اإلَتام إمكان مع عنه حتوله فيكره لذلك عينه فكأنه

 . معتاد غري لعذر اخلروج :بعةالرا املسألة
 أو لص أو عدو نم ماله أو حرمته، أو نفسه، على اخلوف بسبب كاخلروج:  صورا   يشمل وذلك
 وأ حد، امةوإلق ذلك، ليهع تعني شهادة حتمل أو ألداء واخلروج املسجد، الهندام وكاخلروج حريق،
 يف قامامل معه تشق يدشد ملرضو  الفراق عدة لقضاء املعتكفة وخروج متعني، فرينول سلطان، طلب

 .ذلك ووحن مبطل فخروجه املسجد يف املقام معه يشق ال يسريا   كان  فإن املسجد،

                                                 
 .2/357 القناع كشاف  1

 . 2/394 القدير فتح مع اهلداية 2

 . 7/602 لكبريا الشرح مع واإلنصاف ،4/467 املغين 3

 عابدين ابن حاشية مع املختار والدر ،1/257 األهنر وجممع ،1/136 واالختيار ،2/114 الصنائع بدائع  4
2/446 . 
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، حلنابلةا عند ذلك من ءلشي ابخلروج االعتكاف يبطل فال احلنابلة، فقهاء عليها نص الصور وهذه
 وهذا هو القول األول. 

 جيب فإنه - العدة لقضاء املعتكفة وكخروج هادة،ش ألداء كخروجه  ابختياره خرج إن :الثاين والقول
 بغري اخلروج كان  وإن، االعتكاف يبطل فإنه - عدهتا لتكمل َّترج مث اعتكافها، تكمل أن عليها

 خرج لو وكذا ، ذلك من هراب   اعتكف إن إال يبطل ل حد أو لدين احلاكم أخرجه لو كما  اختياره
 .1املالكية مذهب ذاوه،  ومرض كحيض  معه املقام ميكن ال ألمر

 وكان واألداء التحمل عليه تعني إن إال الشهادة، ألداء ابخلروج االعتكاف يبطل أنه :الثالث القول
  بسببها العدة كانت  إن إال العدة لقضاء املعتكفة خبروج االعتكاف يبطل وال يبطل، فال متتابعا   نذرا  
 بطل، األداء أو التحمل عليه تعني إنف، شئت قد معتكفة وهي فقالت ِبشيئتها طالقها علق كأن
 يشق الذي الشديد ابملرض يبطل ال وكذا، يبطل فال االعتكاف يف الشروع قبل حتمله كان  إن إال
 مذهب وهذا، املسجد يف املقام معه يشق ال الذي ابليسري ويبطل املسجد، يف املقام معه

 .2الشافعية
 ،3احلنفية مذهب وهو، كله  لذلك ابخلروج اعتكافه يبطل أنه :الرابع القول

 وصالة ،الواجبة الطهارةو  وحنوه، بول من احلاجة قضاء لغري اخلروج أن حنيفة أيب عند األصل ألن
 . عندهم طلمب أنه - عينا   وجواب   العيدين صالة وجوب يرون إذ - والعيدين اجلمعة

 مباشرة منه فخرج ريهغ أو سلطان أخرجه أو املسجد اهندم إن: (2/115) البدائع يف قال أنه إال
 .استحساان   اعتكافه يبطل ل آخر مسجد إىل

 إىل منه وخيرج ر،عذ فهذا فاهندم مسجد يف اعتكف واذا (:3/121قال السرخسي يف املبسوط )
 عتكففامل معتكفا كوني أن من خرج وألنه فيه؛ املقام ميكن ال املهدوم املسجد ألن آخر؛ مسجد
 يف عذرا فكان دومامله املسجد يف ذلك يتأتى وال ابجلماعة اخلمس الصلوات فيه تصلى مسجد
 ا.ه  آخر مسجد إىل التحول

                                                 
 والفواكه ،549 ،1/545 الدسوقي وحاشية ،2/462 اإلكليل وجواهر ،1/204 املقدمات مع املدونة  1

 . 1/374 الدواين

 . 1/458 احملتاج ومغين ،6/514 واجملموع ،1/105 األم 2

 . 2/547 عابدين ابن وحاشية ،2/396 القدير فتح 3
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 منه فخرج املسجد دماهن أو مكرها أخرج لو ما خبالف(: 17/198وقال العيين يف عمدة القاري )
 اعتكافه بطل مسجد إىل مسجد من حتول لو األكمل خزانة ويف استحساان آخر مسجدا فدخل

 نهدمي أن أحدها أشياء مخسة يف آخر مسجد إىل يتحول أن له جيوز :النتف ويف، رعذ غري من يعين
 ظال خذهأي أن الرابع طانسل منه خيرجه أن الثالث فيه جيتمعوا فال أهله يتفرق أن الثاين مسجده
 ا.ه  املكابرين من وماله نفسه على خياف أن اخلامس

 آخر مسجد يف اعتكافه ليقيم منه فخرج ملسجدا اهندم إذا (:5/224املوسوعة الفقهية )وجاء يف 
 .غريهم عند وكذلك ، استحساان احلنفية عند ذلك صح

 الإ.  عتكافاال َتام قبل االعتكاف يفسد ال حلكومة اإلكراه بسبب اخلروج أن على الفقهاء اتفق و
 ساعته نم آخر مسجدا تكفاملع دخل إذا االعتكاف يفسد ال اإلكراه أبن القول أطلقوا احلنفية أن
 وهو القياس أصل على احلكم فيبقى ، آخر مسجدا يدخل ل إذا أما ، منهم استحباب وهذا. 

 ا.ه  البطالن
 ِبا حنوهاو  تقدمةامل األعذار روءبط البطالن عدم من إليه ذهبوا ما على احلنابلة استدل :احلنابلة أدلة
 :يلي
 إال خيرج ال - صلى هللا عليه وسلم النيب أي - وكان): وفيه عنها هللا رضي عائشة حديث - 1

 . اإلنسان حلاجة ابخلروج األعذار هلذه اخلروج فأحلقوا 1(معتكفا   كان  إذا اإلنسان حلاجة
 اعتكافه يف تزوره صلى هللا عليه وسلم هللا رسول إىل جاءت أهنا) عنها هللا رضي صفية حديث - 2
 النيب فقام تنقلب، قامت مث ، ساعة هعند فتحدثت ، رمضان من األواخر العشر يف املسجد يف

 من رجالن مر سلمة أم ابب عند املسجد ابب بلغت إذا حىت يقلبها معها صلى هللا عليه وسلم
:  صلى هللا عليه وسلم هللا رسول هلما فقال صلى هللا عليه وسلم هللا رسول على فسلما األنصار

 إن) :  هللا رسول فقال عليهما، ربُ وك هللا سبحان: فقاال حيي، بنت صفية إهنا رسلكما على
 .2(شيئا   أنفسكما يف يلقي أن خشيت وإين ، الدم جمرى اإلنسان من جيري الشيطان

                                                 
 تقدم َّترجيه مرارا. 1
 (.2174) ومسلم ،(2035) البخاري أخرجه 2

 هايقلب وسلم عليه هللا صلى الرسول امق ملا صفية إليك هللا أحسن وسئل العالمة العثيمني كما يف تعليقه على الكايف:
 ضرورة؟ لغري اخلروج جواز على دليل فيه هل البيت إىل
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: حيي بنت لصفية فقال فرحن أزواجه عنده املسجد يف صلى هللا عليه وسلم النيب كان):  رواية ويف
 صلى هللا عليه وسلم) النيب فخرج زيد بن أسامة دار يف بيتها وكان معك، أنصرف حىت تعجلي ال

 .1..( رجالن فلقيه
ليه لى هللا عص النيب أن يف صريح (معها صلى هللا عليه وسلم النيب فخرج) قوهلا أن الداللة وجهو 

 اب  اب تعين" سلمة مأ ابب عند املسجد ابب بلغت حىت): قوهلا وأن املسجد، من معها خرج وسلم
 قبلته،و  املسجد شرقي كان  صلى هللا عليه وسلم النيب أزواج حجر فإن منه خرج الذي الباب غري

 يه وسلمصلى هللا عل يبالن رأي والرجالن الباب، بعد الباب على فيمر أبواب عدة للمسجد وكان
 .المالك هذا إىل ُيتج ل املسجد يف كان  لو فإنه املسجد خارج املرأة ومعه
 املسجد وبني بينه مكاهنا أن على دليل: هاليقلب معها وقيامه (معك أنصرف حىت تعجلي ال): وقوله

 وهلذا ، املسجد من قريبا   حجرهتا تكون أن قبل وهذا ليال ، وحدها املرأة سري من فيها خياف مسافة
 جمرد إىل خروجه فإن املسجد من خلروجه مبني كله  وهذا (زيد بن أسامة دار يف بيتها وكان): قال
 فهذا أزواجه، سائر دون قريبا   منزهلا كان  لو فيه يةلصف خصوص وال فيه فائدة ال املسجد ابب

 .2حاجة كل  به فيلحق أهله على للخوف خروج
 .3اجلمعة إىل كاخلروج  إليه اخلروج عليه فكان متعني خروج وألنه - 3

 إما املسجد يف أداؤها ميكن إذ ؛ ابختياره خروجه كان  الشهادة ألداء خرج إذا أبنه املالكية واستدل
 .4املعتكف عن نقلها أو ، ضيالقا حبضور
 . االعتكاف ليبط فلم الشارع إبجياب فهو ابختياره كان  وإن املعتكف خروج نأب ونوقش
 :يلي ِبا إليه ذهبوا ملا الشافعية واستدل

 اخلروج إىل طرارهالض ؛   متتابعا نذرا   كان  إذا اعتكافه يبطل ل واألداء التحمل عليه تعني إذا أنه - 1
 . سببه وإىل

                                                                                                                           

 تكون قدو  اخلروج من بد ال أنه فرأى الليل يف متأخرة خرجت امرأة قلب الرسول ألن دليل فيه ليس ال فأجاب:
 .اطالقا   الليل يف َّترج أن تستطيع ما النساء بعض ألن خاصة حال هذه

 (.2038) البخاري أخرجه 1

 . 2/803 العمدة شرح 2

 . 3/75 املبدع 3

 . 1/543 وحاشيته الكبري الشرح 4
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 ناقشوي .تيارهابخ خروجه ألن التحمل؛ أو األداء عليه تعنيل ي إذا املتتابع اعتكافه يبطل أنه - 2
 . املالكية تعليل به نوقش ِبا: التعليل هذا
 ام على اسا  قي فيه الشروع لقب حتمله كان  إذا للشهادة خبروجه املتتابع االعتكاف يبطل ال أنه - 3
 . اءالقض يلزمه فال النذر قبل لزمته فارةك  لصوم ففوته الدهر صوم نذر إذا
 .1ابختياره خروجه ألن: متتابع غري نذرا   أو تطوعا   كان  إذا اعتكافه يبطل أنه - 4

 . املالكية تعليل مناقشة يف تقدم كما:   ويناقش
 .تقدم ما فنحو حد لزمه من أو املعتكفة خلروج تعليلهم وأما

 ال - سلمو لى هللا عليه ص النيب أي - وكان): وفيه نها،ع هللا رضي عائشة حبديث احلنفية واستدل
 (.معتكفا   كان  إذا اإلنسان حلاجة إال خيرج
 طهارة من ذلك يتبع وما ، غائط أو بول من اإلنسان حلاجة هو إمنا املباح اخلروج أن على فدل

 .2هلا الشارع إلجياب اجلمعة لصالة اخلروج وكذا ، واجبة
 من تاجهُي ِبا حمصور (ناإلنسا حلاجة): عنها هللا رضي قوهلا أن سلم إذا االستدالل هذا ونوقش

 معىن يف راألعذا وهذه ، اجلمعة لصالة اخلروج فأجزمت األصل هذا تطردوا ل فأنتم غائط، أو بول
 .ذلك

 إىل املعتكف املدرس دعي إذا (:20/180جمموع فتاواه )سئل العالمة العثيمني كما يف  )فرع(:
 احلكم؟ فما درسةامل يف اجتماع

 واشرتط االعتكاف دخول قبل معلوما   كان  إذا املدرسة يف قرر الذي االجتماع هذا كان  إذا فأجاب:
 االجتماع هذا حضور إىل اإلنسان دعي فإن معلوما   يكن ل إذا أما أبس، فال له خيرج أن اإلنسان
 ويكون اإلنسان ُيضر أن يتقتض هذا يف املدرسة مدير األمر ويل دعوة ألن االعتكاف، من فيخرج

 من خيرج أن فلإلنسان بواجب، وليس سنة االعتكاف وأصل االعتكاف، من سلف فيما األجر له
 منها خيرج أن لإلنسان جيوز بواجبة ليست الت العبادات مجيع ألن سبب، أي بدون االعتكاف

 اْستَ ْيَسرَ  َفَما ُأْحِصْرمتُْ  فَِإنْ  ّلِلَِّ  َواْلُعْمَرةَ  احْلَجَّ  َوَأَتُّواْ : }تعاىل لقوله والعمرة احلج عبادة إال سبب بدون
ُلغَ  َحىتَّ  رُُءوَسُكمْ  حَتِْلُقواْ  َوالَ  اهْلَْدىِ  ِمنَ   رَّْأِسهِ  مِ ن َأذ ى بِهِ  َأوْ  مَّرِيض ا ِمنُكم َكانَ   َفَمن حمَِلَّهُ  اهْلَْدىُ  يَ ب ْ

 اهْلَْدىِ  ِمنَ  اْستَ ْيَسرَ  َفَما احْلَجِ   ِإىَل  اِبْلُعْمَرةِ  ََتَتَّعَ  َفَمن َأِمنُتمْ  آفَِإذَ  ُنُسك   َأوْ  َصَدَقة   َأوْ  ِصَيام   مِ ن َفِفْديَة  
                                                 

 . 1/458 احملتاج مغين 1

 . 2/547 عابدين ابن وحاشية ،2/396 القدير فتح 2
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م   َثاَلثَةِ  َفِصَيامُ  جَيِدْ  لَّْ  َفَمن َعة   احلَْجِ   يف  َأيَّ  َأْهُلهُ  َيُكنْ  لَّْ  ِلَمن َذاِلكَ  َكاِمَلة    َعَشَرة   تِْلكَ  رََجْعُتمْ  ِإَذا َوَسب ْ
 يكره: يقولون العلم أهل لكن{  اْلِعَقابِ  َشِديدُ  هللاَ  َأنَّ  اْ "َواْعَلُمو هللاَ  َوات َُّقواْ  احْلََرامِ  ْسِجدِ اْلمَ  َحاِضِرى

 .صحيح لغرض إال التطوع من خيرج أن
 موضعها غري يف وهو ةاجلمع تحضر  إن هللا رمحه قوله وقال العالمة العثيمني يف تعليقه على الكايف:

 ال ملا خيرج أنه فكما شرعا   نهم بد ال مما هذا ألن هلا خيرج أن جيب فإنه معةاجل تلزمه ممن وهو يعين
 يف يعذر ريضا  م كان  إذا مما ا  احرتاز  أهلها من وهو وقولنا شرعا   منه بد ال ملا فليخرج حسا   منه بد

 فإهنا جداملس يف معتكفة كانت  اإذ املرأة من احرتازا   وكذلك احلضور يلزمه ال فإنه ملرضه اجلمعة ترك
 شهادة إلقامة دعي إذا هللا رمحه املؤلف قول وكذلك أهلها من ليست ألهنا اجلمعة إىل َّترج ال

 خرج ذاإ أنه واخلالصة زجيو  فهذا ذلك أشبه ما أو حضورها عليه تعني جنازة حضور أو عليه تعينت
 يبطل ال أنه صوابوال ظرن فيه الزمان يطل ل إذا ِبا ذلك تقييده لكن جائز فخروجه شرعي لواجب  
 وقتا   رقيستغ رِبا محلهاو  اجلنازة دفن ألن احلاجة بقدر خروجه دام ما الزمان طال ولو اعتكافه

 .اجةاحل بقدر بل وقربه الزمن بطول مقدرة ليست املسألة أن فالصواب طويال  
 .القرب من لقربة اخلروج :اخلامسة املسألة
 ء،وضو  وجتديد ، وجوبه دون ابستحبابه القول على مجعة وغسل جنازة، وصالة مريض، كعيادة

 .ذلك وحنو علم جملس وحضور
 . جنازة صالة أو مريض لعيادة املعتكف خروج يف العلم أهل خالف إيراد يف هذا ويتبني
،  دفنه أو تغسيله أو اجلنازة صالة عليه تعينت إن إال ، ابلشرط إال ذلك له ليس أنه :األول القول
 .1احلنابلة مذهب وهذا
 .ذلك هعلي تعني ولو ، ابلشرط إال ذلك إىل اخلروج له ليس أنه :الثاين القول
 .3والشافعية ،2احلنفية مذهب وهذا
 جبري بن وسعيد البصري احلسن قال وبه،  شرط بال ذلك إىل اخلروج له أن :الثالث القول

 .1أمحد اإلمام عن رواية وهو ،4والنخعي

                                                 
 . 3/74 واملبدع ،7/609 اإلنصاف مع الكبري الشرح 1

 . 2/546 املختار الدر 2

 . 6/509 اجملموع 3

 . 5/512 اجملموع ، 3/88 شيبة أيب ابن مصنف  4
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 . اعتكافه ويبطل ، وجنازهتما والديه لعيادة اخلروج عليه جيب أنه :الرابع القول
 .2املالكية مذهب وهو
 :ِبا يلي الرأي هلذا استدل: األول الرأي أدلة
 حلاجة إال البيت يدخل ال صلى هللا عليه وسلم النيب أن) وفيه عنها هللا رضي عائشة حديث - 1

 اخلروج للمعتكف املباح وجاخلر  وأن االعتكاف، سنة هذه أن فعلم،  3(معتكفا   كان  إذا اإلنسان
 دون تقدم، كما  ذلك وحنو اجلمعة وصالة ، الواجبة الطهارة من ذلك معىن يف وما احلاجة، لقضاء
 .القرآن يف املذكور االعتكاف يفسر صلى هللا عليه وسلم وفعله. القرب لسائر اخلروج

 بدال الت للحاجة الإ خيرج ال أن املعتكف يف والسنة): وفيه عنها هللا رضي عائشة حديث - 2
 والسنة ، مجاعة مسجد يف إال اعتكاف وال ، يباشرها وال امرأة ميس وال ، مريضا   يعود وال منها،
 ووه الزهري؟ من جمدر  أو عائشة، قول من هوَّترجيه، وهل  تقدمقد و (، يصوم أن اعتكف فيمن

 .األقرب
 وهو ابملريض مير ليه وسلمصلى هللا ع النيب كان): قالت عنها هللا رضي عائشة حديث - 3

 بن ليث لضعف كما تقدمضعيف حديث أبنه ونوقش،  4(عنه يسأل يعرج وال هو كما  فيمر معتكف
 . سليم أيب
 إال عنه أسأل فما فيه واملريض للحاجة البيت ألدخل كنت  إن):  عنها هللا رضي عائشة قول - 4

 إذا عليه تعريج دون مارة وهي إال املريض عن عنها هللا رضي عائشة سؤال فعدم،  5(مارة وأان
 .أوىل ابب من املريض لعيادة اخلروج قصد عدم على دليل حلاجة البيت دخلت

 وحنو ، العلم طلب أو صديقه أو ، والديه لزيرة خرج لو كما  جيز فلم بد منه له ملا خروج أنه - 5
 .1القرب من ذلك

                                                                                                                           
 . 7/096 الكبري الشرح مع اإلنصاف  1

 للمعتكف أن إىل املالكية ذهب (:5/221، وجاء يف املوسوعة الفقهية ) 1/543 حاشيته مع الكبري الشرح  2
 ال أبنه واحلنابلة الشافعية وصرح، للجمهور خالفا االعتكاف يفسد فال أصابه وحلر والعيد اجلمعة لغسل اخلروج

 .جاز ذلك اشرتط فإن.  الضرورة ابب من وليس بواجب وليس نفل ألنه ، والعيد اجلمعة لغسل اخلروج جيوز
 تقدم َّترجيه مرارا، وهو يف الصحيحني. 3

 تقدم َّترجيه. 4

 (.297) مسلم أخرجه 5
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 .ا  قريب االعتكاف يف الشرط حكم يف حبثه سيأيت ما ابلشرط ذلك جواز ودليل
 .ارئةالط لألعذار روجاخل جواز على األدلة من تقدم ما ذلك عليه تعني إذا اخلروج جواز ودليل
 :هعلي تعني ولو ابلشرط إال اخلروج له ليس أنه والشافعية احلنفية ودليل

 ، وغائط لو ب من اإلنسان جةحبا إال املعتكف خيرج ال أنه: حنيفة أيب عند األصل فألن احلنفية أما
 متقد وقد ، عنها هللا رضي عائشة حلديث ، اجلمعة صالة وكذا ، واجبة طهارة من يتبعه وما

 .مناقشته
 . ابلشرط إال ذلك له يكن فلم ، مبطال   فكان ابختياره خروج فألنه الشافعية وأما

 جاخلرو  لىع لالدلي تقدم قدو  الطارئة األعذار من كان  ذلك عليه تعني إذا أبنه التعليل هذا ونوقش
 .الطارئة لألعذار

 :الثالث الرأي دليل
ه ال أبن ونوقش،  2(املريض ويعود اجلنازة يتبع املعتكف): مرفوعا   رضي هللا عنه أنس حديث - 1

 يثبت كما يف احلاشية.
 يرفث فال اعتكف من): قال رضي هللا عنه طالب أيب بن علي أن ضمرة بن عاصم رواه ما - 2
 جيلس ال قائم وهو حاجة له كانت  إذا أهله وليوصل ، واجلنازة اجلمعة ويشهد ، يساب وال

                                                                                                                           
 . 2/806 العمدة شرح 1

 الكمال هتذيب يف واملزي ،(11091) التحقيق يف اجلوزي ابن، و (1777 رقم ، 1/565) ماجه ابن أخرجه 2
واحلديث قال عنه الضياء يف  (29 احلديث رقم 2 /54" )الطيلسان يف حديثا   أربعني" يف السيوطي(، 16/467)

، وكذا قال فيه هياج اخلراساين عن عنبسة بن عبد الرمحن وكالمها مرتوك احلديث(: 3/526السنن واألحكام )
ابن  ، وقالراويه مرتوك احلديث(: 2/808(، وقال شيخ اإلسالم يف شرح العمدة )6/512النووي يف اجملموع )

(، وكذا أقره ابن عبد اهلادي يف 1/402، وأقره الذهيب يف التنقيح ) بشيء   ليس احلديث هذااجلوزي يف التحقيق: 
يف  البوصريى قال، و ال يصح فيه ثالثة ضعفاء ِبرة (:1/298(، وقال ابن كثري يف إرشاد الفقيه )3/376التنقيح )

، وقال العالمة األلباين يف ضعفاء وهم واهلياج وعنبسة اخلالق عبد فيه إسناد هذا(: 2/84)مصباح الزجاجة 
 عبد بن هللا وعبد، "احلديث يضع كان" : حامت أبو قال ؛ هذا عنبسة آفته ؛ موضوع هذا(: 4679الضعيفة )

 عبد بن عنبسة ِبرة، اتلف إسناده (:2/656، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن ابن ماجة )أعرفه ل اخلالق
 اخلالق وعبد أيض ا، مرتوك -التميمي بسطام ابن وهو- اخلراساين هياج عنه الراوي وكذا احلديث رتوكم الرمحن
 .بثقة ليس: النسائي قال بل جمهول،
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 والسنة القرآن لظاهر ِبخالفته ونوقش،  حجة عندي ضمرة بن عاصم: أمحد اإلمام قال ،1(عندهم
 . عنها هللا رضي عائشة لقول خمالف أنه كما،  

 وال ، ختيارهاب خرج ألنه ؛ هفاعتكا ويبطل برمها، لوجوب والديه لعيادة فيخرج  املالكية دليل وأما
 .افاالعتك يف الشرط جتويزهم لعدم ؛ مطلقا   غريمها جنازة أو لعيادة خيرج

 بعمرة أييت أن ريدي معتكف رجل (:15/446وقد سئل العالمة ابن ابز كما يف جمموع فتاواه )
 ؟ ذلك حكم ما لوالده

 ، مالز  أمر الطاعة بنذر ءالوفا ألن ؛ تكملتها لزمه ِبدة حمددا منذورا االعتكاف كان  إن فأجاب:
 . ابلعمرة وأتى قطعه شاء وإن أكمله شاء فإن تطوعا كان  وإن

 يف يعتكف من ضبع سألين وقد (:6/522قال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع ) )فرع(:
 ذلك نستطيع ال املسجد، سطح يف يقام علمي درس حضور أردان إذا: وقال احلرام، املسجد

 ال إنه: فقلت  هبذا؟ كافاالعت يبطل فهل آخر ابب من ودخلنا املسجد من خرجنا إذا إال ،أحياان  
 قدو  للمسجد لدخولا بذلك يريد ولكنه مغادرة، خروج ليس وألنه حلاجة، هذا ألن بذلك؛ يبطل

 .قلت كما  فقال ابز، بن العزيز عبد الشيخ سألت
  :االعتكاف يف اخلروج اشرتاط :الثاين املطلب

 :مسائل وفيه
 :قولني على افاالعتك يف وصحته الشرط جواز يف العلماء اختلف :حكمه :األوىل املسألة
 . وصحته جوازه :األول القول
 وإبراهيم وعطاء، وقتادة كاحلسن  السلف من كثري  قال وبه واحلنابلة، والشافعية احلنفية مذهب وهو

 .2وغريمها النخعي،
 .3املالكية مذهب وهو،  صحته وعدم جوازه عدم :الثاين القول

                                                 
: وقال ،3/184 الفروع يف أمحد لإلمام مفلح ابن وعزاه ،2/334 شيبة أيب وابن ،4/356 عبدالرزاق أخرجه 1
 " .صحيح إسناد"

 ،1/476 الفالح مراقي على الطحطاوي حاشية ،3/89 شيبة أيب ابن ومصنف ،4/553 عبدالرزاق مصنف 2
 .3/376 واإلنصاف ،1/371 قدامة البن والكايف ، 1/457 احملتاج ومغين ، 2/402 الطالبني وروضة

 . 85ص الفقهية القوانني ، 2/207 الزرقاين شرح مع املوطأ ،1/198 املقدمات مع املدونة 3
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  أن يف ابحلج تكافاالع تشبيههم اختالفهم وسبب: "(1/317) اجملتهد بدايةيف  رشد ابن قال
 ".املباحات من لكثري مانعة عبادة كليهما
 : اآلتية ابألدلة اجلمهور استدل

 .1االعتكاف يشمل عام وهذا ، 1(شروطهم على املسلمون) صلى هللا عليه وسلم قوله - 1

                                                 
رضي هللا  عمر بن هللا وعبد خديج ابن ورافع عوف بن وعمرو مالك بن وأنس وعائشة هريرة أيب حديث من روي 1

 طرق من روي(: 323 /3) العارضة يف العريب ابن وقال صحيح، حسن: الرتمذي عنه قال واحلديثعنهم مجيعا، 
 و الرتمذى صححه (:179 /1) البلوغ ىف احلافظ وقال ومعناه، لفظه على األمة وإمجاع القرآن ومقتضى عديدة
 ابن صححه قد و طرقه، بكثرة اعتربه كأنه  و ضعيف عوف بن عمرو بن هللا عبد بن كثري  راوية ألن عليه أنكروا
 رقم احلديث حتت اإلرواء يف األلباين العالمة لشواهده وصححه ه . ا عنه تعاىل هللا رضى هريرة أىب حديث من حبان

 حديث: "الرتمذي قال(: 238 /3) املسند حتقيق يف شاكر أمحد خالشي وقال ماجة، ابن صحيح ويف ،(1303)
 الرتمذى أما(: " 355 - 354 /2) امليزان يف الذهيب قال حىت تصحيحه، العلماء عليه فأنكر" صحيح حسن
 بعضهم حاول وقد"!! تصحيحه على العلماء يعتمد ال فلهذا صححه و اخل....  جائز الصلح"  حديثه من فروى

 يف البخاري ألستاذه تبعا   حسنه الرتمذي أن أراه والذي. الشواهد من أيده ملا صححه إمنا أبنه الرتمذي عن يعتذر أن
 له ترجم فإنه هذا، كثري  شأن يف يرتدد ل والبخاري. عضدته الت للشواهد وصححه هللا، عبد بن كثري  حديث حتسني

 فيه يذكر ول األنصاري، سعيد بن ُيىي عنه روى أنه فيهما وأثبت( 187) والصغري ،(217 /1 /4) الكبري يف
 اعتضد فإذا حسن، حديثه أن: الرتمذي مث البخاري إليه ذهب ما إىل نذهب وحنن الضعفاء، يف يذكره ول جرحا  

 وهذا لغريه، حسن(: 440 /3) ماجة ابن سنن حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال ه  .ا صحيحا   كان  تقويه بشواهد
 من أفرط ضعيف": التقريب" يف احلافظ قال تضعيفه، على فاألكثرون املزين، هللا عبد بن كثري  لضعف ضعيف إسناد
 /1) الكبري علله يف البخاري الرتمذي سأل فقد الرتمذي، وتبعه البخاري فيه الرأي حسن وقد الكذب، إىل نسبه

 عن أيضا وسأله أقول، وبه هذا من أصح الباب يف شيء ليس: فقال العيدين صالة يف التكبري يف حديثه عن( 288
: قال يضعفه، كثري  على ُيمل كان  حنبل بن أمحد أن إال حسن حديث: فقال اجلمعة يوم ترجى الت الساعة حديث

 داود وأيب ،(8784) أمحد عند هريرة أيب حديث من حسن بسند شاهد وله كثري،  عن سعيد بن ُيىي روى وقد
 (.199 /2) طبعته يف مشهور الشيخ صححهو  ه . ا( 5091) حبان ابن وصححه ،(3594)

 فيه تكلم كثريا  فإن تصحيحه، على يتابع ول وصححه، الرتمذي رواه(: 320) احملرر يف فقال اهلادي عبد ابن أما
 وجه، غري من احلديث هذا حنو روي وقد به ُيدث ول املسند يف حديثه على أمحد اإلمام وضرب وضعفوه األئمة
 أضرب أن أيب أمرين أمحد بن هللا عبد قال ضعيف هذا كثري  حديث(: 515 /9) السنن هتذيب يف املصنف وقال
. ا بشيء ليس معني ابن وقال احلديث ضعيف هو وقال به ُيدثنا فلم حديثه على أيب ضرب مرة وقال حديثه على

 بن كثري  إسناده يف فإن نظر، احلديث هذا الرتمذي تصحيح ويف: 487 /4 األحوذي حتفة يف املباركفوري وقال ه 
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 حجي) هلا صلى هللا عليه وسلم) قوله وفيه ، عنهما هللا رضي الزبري تبن ضباعة حديث - 2
 ابلشروع، العبادات ألزم اإلحرام أن الداللة وجه، و  2(حبستين حيث حملي اللهم: قويل واشرتطي

 .أوىل ابب من فاالعتكاف ، ابلشرط خمالفته وجيوز
 .ضعيف لكنه. 3شرطه أي" نيته له اجملاور يف" عنهما هللا رضي مسعود وابن علي عن روي ما - 3
 . كالوقف  فيه إليه الشرط فكان بعقده االعتكاف جيب أنه - 4
 .4أقامه الذي القدر نذر فكأنه اخلروج شرط فإذا بقدر خيتص ال االعتكاف أن - 5

 . االعتكاف يف الشرط ورود عدم املالكية دليل
 عمل االعتكاف وإمنا ، شرطا   االعتكاف يف يذكر علمال أهل من أحدا   أمسع ل: " مالك اإلمام قال
 أو فريضة ذلك من كان  ما األعمال من ذلك أشبه وما واحلج والصيام الصالة مثل األعمال من

 غري ذلك يف ُيدث أن له وليس ، السنة من مضى ِبا يعمل فإمنا ذلك من شيء يف دخل فمن انفلة
 .5"يبتدعه وال يشرتطه شرط من ال املسلمون عليه مضى ما

 لشاملا العام الشرط ازجو  ورد فقد خبصوصه االعتكاف يف يرد ل وإن أنه: االستدالل هذا ونوقش
  . فاالعتكا به فأحلق العبادات ألزم وهو اإلحرام يف ورد وكذا ، لالعتكاف

 اشرتاط جواز «يشرتطه نأ إال»: قوله من وعلم(: 5/523قال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 أو ريضامل عيادة رب ي أستثين: قال االعتكاف، يف الدخول نوى فإذا االعتكاف، ابتداء يف ذلك

 .اجلنازة شهود

                                                                                                                           

 ليس: النسائي وقال الكذب، أركان من ركن هو: داود وأبو الشافعي، فيه قال جدا، ضعيف وهو عوف بن هللا عبد
 قال حديثه تصحيح يف الرتمذي نوقش وقد أمحد، وتركه موضوعة، نسخة جده عن أبيه عن له: حبان ابن وقال بثقة

. تصحيحه على العلماء يعتمد ال فلهذا وصححه املسلمني بني ائزج الصلح: حديثه من فروى الرتمذي أما: الذهيب
 .شاكله وما احلديث هذا تصحيحه يف الرتمذي يعين عيسى أبو نوقش وقد إرشاده، يف كثري  ابن وقال

 . 3/10 الزركشي شرح 1

 .(1207) ومسلم ،(5089) البخاري أخرجه 2

 . مبهم إسناده ويف ،4/355 عبدالرزاق أخرجه 3

 . 1/372 قدامة البن والكايف ،4/471 املغين 4

 . 2/207 الزرقاين شرح مع املوطأ 5
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 قح له وته،م يتوقع من أو ضاملري كان  إذا إال أوىل، االعتكاف على واحملافظة ينبغي، ال هذا ولكن
 هناف رحم، ةقطيع عيادهتم معد يعترب الذين أقاربه من املريض كان  أبن أوىل، االشرتاط فهنا عليه،

 .اجلنازة شهود وكذلك يستثين،
 إما َتهاأ فيها شرع إذا تالعبادا أن األصل ألن ذلك؛ اشرتاط جواز على الدليل ما: قائل قال فإن

 العبادة؟ هذه حكم حسب استحبااب   أو وجواب  
 بدع بن الزبري نتب ضباعة حديث على قياسا   إال املسألة يف واضح دليل هناك ليس: فاجلواب
 ما ربك جاحل تريد إهنا: موسل   عليه هللا صل ى للرسول تقول جاءت حيث   عنها هللا رضي   املطلب

 .سأب فال ،العبادة ينايف ال شيئا   واشرتط عبادة، يف دخل إذا اإلنسان أن هذا من فيؤخذ «استثنيت
 العبادات؟ يف يصح ال القياس: قيل فإن

 وطشر  أما ،مستقلة عبادة اتإثب يف: أي العبادات، يف قياس ال العلم هلأ بقول املراد أن: فاجلواب
 ستعملوني العلماء زال ماو  به، أبس فال املعىن يف العبادتني تساوي مع ذلك، أشبه وما عبادة يف

 ماحملر  نيب مؤثر فرق ناكه وليس الوضوء، على قياسا   والتيمم الغسل يف التسمية جتب كقوهلم  هذا،
 .مانعا   خشي إذا املعتكف وبني عا ،مان خشي إذا

 :أمران وفيها :نوعاه :الثانية املسألة
 وحنو مرض أو شغل، أو عارض، يل عرض إذا:  يقول كأن  ، عاما   الشرط يكون أن :األول األمر
 كان  سواء الشرط هذا صحة ،1حزم ابن قال وبه واحلنابلة الشافعية فمذهب،  خرجت ذلك

 . االعتكاف يف الشرط صحة على األدلة من تقدم ملا،  تطوعا   أو واجبا   االعتكاف
 .2الشافعية بعض قال وبه،  صحته عدم :الثاين والقول

 .للجماع اخلروج شرط لو كما  فبطل االعتكاف ملقتضى خمالف شرط ألنه
 خبالف الشارع أابحه وجاخلر  شرط فإن ، الفارق مع قياس فإنه التسليم بعدم التعليل هذا ونوقش
 . الشارع حرمه قدف اجلماع
 .مباح دنيوي أو ديين، شغل لكل خيرج: الشافعية عند هذا فعلى

 . ذلك وحنو املريض، وعيادة ، واجلماعة ، اجلمعة صالة: مثل فالديين
 .وحنوه غرمي اقتضاء أو سلطان لقاء مثل: املباح والدنيوي

                                                 
 . 5/187 واحمللى ،7/611 اإلنصاف مع الكبري والشرح ،2/402 الطالبني روضة 1

 . 2/402 الطالبني روضة 2
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 . والنظارة والنزهة الفرجة الشغل من وليس
 أمر أو،  هذا وحنو عال زيدة أو ، جنازة صالة أو ، مريض كعيادة  قربة لكل خيرج: احلنابلة وعند
  االعتكاف؛ ينايف كان  فإن، ذلك إىل احتاج إذا فيه مبيته أو بيته، يف كأكله  االعتكاف ينايف ال مباح

 أو املسجد يف ابلصنعة التكسب أو للتجارة، البيع أو النزهة، أو الفرجة، أو املباشرة، أو كاجلماع،
 .1أييت ملا ذلك له جيز ل هغري 

 علم جملس وحضور جنازة، وصالة مريض، كعيادة  قربة كان  فإن خاصا ، يكون أن :الثاين األمر
 .2واحلنابلة والشافعية، حنيفة، أيب عند فجائز

 .االعتكاف ينايف وال ُيتاجه أن يشرتط احلنابلة فعند قربة غري كان  وإن
 .لالعتكاف مناف غري مقصودا   احا  مب يكون أن يشرتط الشافعية عند وكذا
 .فيه وأكله بيته، يف املبيت مثل" ُيتاجه أن" احلنابلة فقول
 . كالسرقة  احملرم خرج" مباحا  " الشافعية وقول

 . والفرجة كالنزهة  املقصود غري خرج" مقصود" وقوهلم
 .3لالعتكاف ينايف مما وحنوه اجلماع خرج" لالعتكاف مناف غري" وقوهلم

 .4اجملد واختاره عقيل وابن القاضي به جزم القربة، لغري الشرط يصح ال أمحد ماإلما وعن
 مرض مىت أنه شرط إذا أنه واضح هذا حال كل  علىقال العالمة العثيمني يف تعليقه على الكايف: 

 مثل جوز وسلم عليه هللا صلى النيب ألن ظاهر جوازه هذا خيرج أبنه االعتكاف إَتام عن عجز أو
 حجي) الزبري بنت لضباعة قال فقد اإلحرام وهو االعتكاف من آكد هو فيما الشرط هذا

 يف يتعشى أن يشرتط كونه  لكن( استثنيت ما ربك على لك فإن حبستين حيث حملي أن واشرتطي
 أن إال اللهم شرعي مقصود فيه له ليس هذا ألن نظر هذا يف بيته يف ينام أو بيته يف يتغدى أو بيته
 فهذا ذلك أشبه ما أو املسجد يف ينام أو املسجد يف بقى إن خائفا   فيها اإلنسان نيكو  حاالت تطرأ

                                                 
 . 3/76 واملبدع ،1/372 والكايف ،4/471 املغين 1

 ،7/611 اإلنصاف مع الكبري والشرح ،4/471 املغينو  ، 2/402 الطالبني روضةو  ، 2/246 املختار الدر 2
 . 3/76 واملبدع

 . 2/457 احملتاج ومغين ،2/402 الطالبني روضة 3

 . 2/612 الكبري والشرح اإلنصاف 4
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 ليس هذا فال بيت يف وأتعشى بيت يف أتغدى أن أشرتط وكوين األمن حال يف أما لبوس حالة   لكل
 .ابعتكاف

 تكسبال وأ للتجارة بيعال أو النزهة أو الفرجة أو اعتكافه يف الوطء شرط وإنقال ابن قدامة )
 يف اإلقامة كرتكه  هشرط يصح فلم االعتكاف ينايف هذا ألن شرطه يصح ل املسجد يف ابلصناعة
 (.املسجد

 حديث كوني كأن  مثال   عجيام أن شرط فإذا االعتكاف يفسد الوطء وألن معلوم هذاقال العثيمني: 
  على هنا؟ عتكافاال ينأ وجيامع رمضان عشر كل  أهله مع ينام أن اعتكافه يف واشرتط بعرس عهد  
 ثالثة إىل نقسمي املعتكف من اإلنسان خروج أن اآلن الكالم وخالصة يصح ال هذا حال كل

 :أقسام
  رتطهاش فإن طهيشرت  ل أم شرتطها سواء   جائز   فهذا حسا   أو شرعا   منه بد ال ملا خيرج أن األول القسم

 وما تعينت جنازة روحضو  نتتعي وشهادة والغائط والبول والشرب األكل مثل أتكيدا   ذلك كان
 .ذلك أشبه
 وشهود املريض عيادة مثل بواجب ليس لكنه شرعي مقصود فيه ما وهو بشرط يصح ما الثاين

 .ذلك أشبه وما القريب وزيرة اجلنازة
 .جيوز ال هذا فإن العتكافا ينايف ما يشرتط أن وهو بغريه وال بشرط   ال يصح ال ما الثالث والقسم
 االعتكاف؟ يف املباراة يشهد أن شرط لو: السائل
 .الشرط هذا يصح فال االعتكاف ينايف ابطل، شرط   هذا جيوز ال: الشيخ

 العبارة؟ هذه مامعىن( املسجد يف اإلقامة كرتكه) املؤلف قول: الساائل
 .تكافاالع فأين املسجد يف أقيم أال بشرط وقال االعتكاف دخل لو كما:  الشيخ
 . شرتاطاال فائدة :الثالثة املسألة

 . الشرط ألجل ابخلروج بطالنه عدم ففائدته املستحب االعتكاف يف أما
 فاته ما تدارك يلزمه ال املتتابع االعتكاف يف الشافعية عند ففائدته بنذر الواجب االعتكاف يف وأما

 .1منه مستثىن واملشروط الزمن هذا نذرت: قال فكأنه
 .مضانر  شهر اعتكاف كنذر  املعينة املدة يف اءالقض أي التدارك سقوط احلنابلة عند وفائدته

 .1الكفارة سقوط مع سبق ما على البناء الشرط ففائدة متتابع شهر كنذر  املطلقة املدة يف وأما

                                                 
 . 2/457 احملتاج ومغين ، 2/402 الطالبني روضة 1
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 .الواجب لالعتكاف اخلروج زمن قضاء :الثالث املطلب
 :مسألتان وفيه

 ، بةالواج ارةالطه أو ، اجةحلا كقضاء  شرعا ، أو طبعا   معتاد لعذر خروجه يكون أن :األوىل املسألة
 . اجلمعة صالة أو األكل، أو

هللا  صلى النيب أي- نوكا) وفيه عنها هللا رضي عائشة حلديث اخلروج زمن قضاء يلزمه ال فهذا
 (.معتكفا   كان  إذا اإلنسان حلاجة إال البيت يدخل ال -عليه وسلم

صلى  النيب إنف تطوع، عتكافها إن: يقال وال يقضيه، كان  أنه صلى هللا عليه وسلم النيب عن يرد ول
 صغيوي إلنسانا حلاجة إال يتالب يدخل ال كان  وهلذا ، ينقصه مما اعتكافه ُيفظ كان  هللا عليه وسلم

 . يدخل وال لرتجله لعائشة رأسه
صلى هللا  النيب يكن ل يقضيه صلى هللا عليه وسلم النيب يكن ول االعتكاف ينقص كان  لو هذا وألن
، األواخر العشر يعتكف صلى هللا عليه وسلم كان  وقد األواخر، العشر اعتكف قد وسلم عليه
 .2معتادا   لكونه كاملستثىن  له اخلروج وألن

 .معتاد غري لعذر خروجه يكون أن :الثانية املسألة
 واجبا   اعتكافا   املعتكف يلزم فيما الطارئ للعذر ابخلروج االعتكاف بطالن بعدم القائلون اختلف

 .3يلي ما على
 ا  يسري  ونهلك الفائت لوقتا يقضي وال اعتكافه على فهو يتطاول ل إذا أنه احلنابلة عند فاملشهور

 ما داءأل معتكفه إىل الرجوع عليه وجب تطاول وإن،  اجلنابة وغسل اإلنسان حاجة أشبه مباحا  
 :أحوال ثالثة من النذر خيلو ال مث عليه، وجب
 بقي ما يتم نأ فيلزمه مطلقة أيم عشرة كنذره  معينة وال متتابعة غري ما  أي النذر يكون أن :األول
  وال ،متتابعا   اليوم ليكون ولهأ من فيه خرج الذي اليوم يبتدئ لكنه مضى، ِبا حمتسبا   األيم من عليه

 .وجهه على ابملنذور أتى ألنه عليه؛ كفارة
 .ويكفر يومال بعض وبني ذلك بني خيري:  املذهب قياس: اجملد وقال

                                                                                                                           
 . 3/76 واملبدع ،7/613 اإلنصاف مع الكبري الشرح 1

 . 2/460 القناع كشاف  2

 . ذلك يف تفصيالت فلهم املذاهب بقية وأما ، الطارئة لألعذار خبروجه االعتكاف بطالن فريون احلنفية أما 3
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 فيخري ةمتتابع مأي عشرة أعتكف يعل هلل: قال لو كما  معينة غري متتابعة أيما   النذر يكون أن :الثاين
 ئنافاالست بنيو  ، التتابع فواتل جربا   ميني كفارة  وعليه عليه بقي ِبا فيأيت مضى ما على البناء بني
 . كفارة  بال

 لفوات ميني كفارة  وعليه ترك، ما قضا فعليه رمضان من خراألوا كالعشر  معينة أيما   ينذر أن :الثالث
 كفارة  النذر كفارة) قال صلى هللا عليه وسلم النيب أن رضي هللا عنه عامر بن عقبة حلديث،  1احملل
  .2(ميني
 :حالتان فله:  املالكية عند وأما

 منها، أدركه اِب فيأيت رهعذ الزو  فور فيبين رمضان من األواخر كالعشر  معينة أيما   ينذر أن :األوىل
 .منها فات ما ويقضي
 أدركه ِبا وأييت ، العذر زوال فور فيبين مطلقة أيم عشرة نذر لو كما  معينة غري أيما   ينذر أن :الثانية
 .3منها
 .4لذلك تفصيال   يذكروا ول ، اخلروج زمن يقضي فعندهم الشافعية وأما
 كان  إن بطل ذاإ وحكمه ، ئةالطار  لألعذار ابخلروج كافاالعت بطالن يرون أهنم فتقدم احلنفية وأما

 فال يامهص نذر معني شهر نم يوما   أفطر لو كما  ، االستئناف يلزمه وال فسد ما قضى معينا   شهرا  
 . رمضان يف أفطر كمن  االستئناف يلزمه
 .5التتابع يلزمه ألنه االستئناف؛ لزمه ، مطلقة أو معينة، أيما   أو معني، غري شهرا   كان  وإن

 من خيل ل ورامنذ انك  وإنقال العالمة العثيمني يف تعليقه على الكايف معلقا على قول املصنف )
 :أحوال ثالثة

 جههو  على ورابملنذ أييت نهأل حسب ابقيها إَتام فعليه مطلقة معلومة   أيما َنَذر يكون أن أحدها
 ةكفار   وال تدئهايب أن نيوب ميني كفارةو  والقضاء ناءالب بني خمري   فهو معينة غري متتابعة أيما   نذر الثاين
 .عليه

                                                 
 . 2/460 القناع وكشاف ،4/488 املغين 1

 (.1645) مسلم أخرجه 2

 . 1/259 الصغري الشرح 3

 . 6/502 اجملموع 4

 شيقح.، وانظر كتاب فقه اإلعتكاف للدكتور امل 2/117 الصنائع بدائع 5
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 يضاحل يف الإ وقته يف نذورامل فعل لرتكه ميني وكفارة ترك ما قضاء فعليه معينة   مدة   نذر الثالث
 كروذ  نساناإل حلاجة خلروجا فأشبه معتاد   لعذر   خروج   ألنه له اخلروج يف كفارة  ال فإنه والنفاس
 خروج   هألن فيه كفارة  فال عدةال وقضاء العام والنفري املتعينة كالشهادة  لواجب خروج   كل  أن القاضي
  ال لعذر املنذور كتر  من كل  أن على تدل رواية   اخلطاب أبو وذكر للحيض اخلروج أشبه واجب
 (.االعتكاف من احلائض خروج على قياسا   عليه كفارة

 :حاالت ثالث من خيلو ال ملنذورا االعتكاف أن هللا رمحه املؤلف ذكرقال العثيمني: 
 ول فقط مأي عشرة أعتكف نأ نذر علي   هلل يقول أن مثل مطلقة معلومة   أيما   نذر يكون أن األوىل
 فيها شرتطي ال ألنه كملهاي فإنه العذر زال مث لعذر خرج إذا فهنا متتابعة غري وال متتابعة يذكر

 .التتابع
 أن بنيو  ميني رةكفا  وعليه يتم نأ بني خيري فهذا وقتها يعني ل نلك متتابعة أيما   نذر إذا والثانية
 ارةكف  فيه بجت ابلتتابع اللواإلخ ابلتتابع أخل فقد أمت إذا أنه ذلك ووجه عليه كفارة  وال يبتديء

 .هنذر  من شئ   يفت ول املنذور الوجه على هبا أتى فقد استأنف وإذا ميني
 يف يمأ عشرة كفأعت أن نذر لي  ع هلل يقول كأن  معني وقت   يف ابعةمتت أيما   ينذرها أن الثالثة احلال
 ألنه عةمتتاب يقضيها نأ عليه جيب فإنه بعذر انقطعت فإذا حددها فهنا رمضان من األواخر العشر
 .أشدها وهذه الوقت لفوات الكفارة وعليه متتابعة نذرها

 ال أبمر   اأحدمه أو والداه أمره مث اعتكافا   يعين متتابعا   نذرا   نذر إن الرجل إليك هللا أحسن: السائل
 يكمل؟ أم اخلروج يلزمه هل هلا بد

  وإن وجاخلر  عليه وجب كاهل أو بذلك لتضررا جيُِب ل لو أنه ِبعىن ضرورة هناك كان  إذا: الشيخ
 عا  تابمت يعتكف أن عليه جيب ذ  فحينئ معينة نذرها الت األيم كانت  فإذا جيب فال معتادا   أمرا   كان

 مطلقة أيم   صيام نذر اإذ الصيام يف يكون االعتكاف يف يكون كما  وهذا الوقت عن خلروجه ويكفر
 فقط يمأ عشرة أصوم أن ذرن علي   هلل يقول أن مثل يكمل فإنه عذر لغري أو لعذر منها يوما   وأفطر

 يامص نذر ينوالثا نكم وحصلت مطلقة أيم هذه ألن عليك وال كمل  نقول األيم يوما   أفطر مث
 أماو  بوقت نهايعي ل ألنه ليكع كفارة  وال استأنف له نقول فهنا عذر لغري أفطر مث متتابعة أيم عشرة

 .لوقتا لفوات ميني كفارة  وعليه ويتابع يستأنف أن يلزمه فهذا بوقت عينها إن
 بناء من ابملنع يقال أنه أم للمسجد تبعيته تزول هل مسكن عليه بين إذا املسجد سطح: السائل

 فيه؟ ائضواحل اجلنب لبث يصح وال للمسجد اتبع ألنه بعضهم قال كما  فوقه املساكن
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 عمر خصا  ش أن لو لكن قرارلل اتبع   اهلواء ألن للسكىن بناء املسجد فوق يبىن أن جيوز ال: الشيخ
 فوق اأهن على بناء   هافي يعتكف أن ميكن وال ِبسجد ليس فأعالها مسجدا   أسفلها جعل مث عمارة

 .املسجد
 اصل؟يو  أم النية وجيدد يرجع هل عذر لغري خرج مث نفال   اعتكف شخص: السائل
  .ألوىلا بنيته يرجع أن سأب ال لعذر كان  إذا عليه يكمل أن ميكن وما األول بطل عذر لغري: الشيخ
 اخلروج انسيا. :سةداسال املسألة
 أبن ذلك وعللوا ،االعتكاف يبطل سهوا أو عمدا املسجد من اخلروج أن إىل واملالكية احلنفية ذهب
 الشافعية وذهب، وقوعه يغلب فيما العذر يعترب وإمنا ، اندر ذلك ووقوع ، مذكرة االعتكاف حالة

 اخلطأ عن ألمت عفي) وسلم عليه هللا صلى النيب لقول ،1انسيا خرج إذا البطالن عدم إىل واحلنابلة
 .2(عليه استكرهوا وما والنسيان

                                                 
 ، 447/  2 عابدين وابن ، 545/  1 والدسوقي ، 457/  2 واحلطاب ، 212/  1 اهلندية الفتاوى 1

 والطحطاوي ، 475/  1 الدر على والطحطاوي ، 358/  2 القناع وكشاف ، 521 - 520/  6 واجملموع
 . 384 ص الفالح مراقي على

 ومالص يبطل ال كما(  املذهب على انسي ا ابخلروج وال: )قال (:3/388قال الدمريي الشافعي يف النجم الوهاج )
 .انسي ا ابجلماع وال ابألكل
 .كالناسي  كرهوامل املأمورات، ترك يف بعذر ليس والنسيان به مأمور اللبث ألن يبطل؛: والثاين

 ثبت نإو  ابختياره، خرج نهأل اعتكافه؛ بطل..  إبقراره ذلك ثبت فإن قصاص، أو حد من شرعية لعقوبة خرج ولو
 .األصح على: وقيل قطع ا، تتابعه يبطل ل..  ابلبينة

 قحل أخرجه وإن فكاملكره،..  واسترت فخرج ظال من خاف أو غريها، أو ملصادرة ظلم ا السلطان أخرجه الذي أما
 .يبطل ل..  وأخرج محل وإن لتقصريه، بطل..  مياطل وهو عليه
 .األكثرين عند تتابعه ينقطع ل..  اخلروج على أكره ولو

 الدرداء، وأيب وثوابن، عمر، وابن عامر، بن وعقبة بكرة، وأيب ذر، وأيب عباس، بن هللا عبد: عن احلديث هذا جاء 2
 اختلف وقد مرسال ، وقتادة عمري، بن وعبيد وعطاء، والشعيب، البصري، واحلسن ،- عنهم هللا رضي - الدرداء وأم

 رقم 561 /1) هللا عبد ابنه رواية الرجال ومعرفة العلل يف كما  أمحد ماإلما فضعفه احلديث هذا صحة يف العلماء
 أبو وضعفه وسلم، عليه هللا صلى النيب عن احلسن عن إال فيه يروى ليس: وقال احلديث هذا أنكر فقد( 1340

 ثاحلدي هذا يصح وال: وقال موضوعة كأهنا  منكرة أحاديث وهذه(: 431 /1) العلل يف قال حيث الرازي حامت
 اجلامع يف رجب ابن عنه ذلك نقل ِبثله، ُيتج إسناد له ليس: بقوله املروزي نصر بن حممد وضعفه إسناده، يثبت وال

 العلوم جامع يف صنيعه ظاهر وهذا احلنبلي؛ رجب ابن وضعفه ،(672 /1) التلخيص يف واحلافظ ،(365 /2)
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 بطل دب منه له ملا جخر  وإنمة )مة العثيمني يف تعليقه على الكايف: معلقا على قول ابن قداقال العال
  ايبطله لمف انسيا   لعبادةا يف عنه املنهي فعل ألنه يبطل ال القاضي فقال انسيا كان  فإن اعتكافه
 (.لنيةا كرتك  وسهوه هعمد فاستوى االعتكاف ترك ألنه يبطلها عقيل ابن وقال الصوم يف كاألكل

 ال أنه دةفالقاع انسيا   مفسدا   فعل ألنه هللا رمحه القاضي قول املسألة هذه يف األقربقال العثيمني: 
 جاهال   انك  لو وكذلك ذلك بهأش ما أو الصوم يف انسيا   أكل أو انسيا   الصالة يف تكلم لو كما  يفسد
 .االعتكاف يبطل فال ابخلروج أبس ال أنه يظن وخرج
 .فيهما ردالوا ابخلرب العفو يف معناه يف ألنه الناسي حكم ملكرها وحكم: القارئ
 ملطرا من خوف أو ذلك أشبه ما أو انر اشتعال املسجد يف حصل لو فيما اإلكراه ويتصور: الشيخ

 .ابق   افهاعتك فإن ورجع خطر ال أنه تبني مث خرج فإذا مكره هذا املسجد يسقط أن
 

 (االعتكاف مبطالت)ابب 
 :مطالب يهفهذا الباب 

 . اجلماع: األول املطلب
 . وحنوها الزوجة مباشرة: الثاين املطلب
 . املين إنزال: الثالث املطلب

                                                                                                                           

 /6) اجملموع يف والنووي واحلاكم، ،(220 /6) احمللى يف حزم وابن حبان، ابن فصححه غريهم وصححه واحلكم،
 جمموع يف تيمية ابن اإلسالمابن  شيخ وحسنه ،(138) الفتاوى ويف ،(39 رقم) األربعني يف وحسنه ،(309

 من شاهد وله الصحيحني شرط على رجاله(: 90 /1) الفقيه إرشاد يف كثري  ابن وقال ،(685 /7) الفتاوى
: وقال( 510 /1) املختصر َّتريج يف احلافظ وحسنه جيد، إسناده(: 158 رقم) الطالب حتفة يف وقال القرآن،
 احلديث ذكر أن بعد( 339) ص والنظائر األشباه يف السيوطي وقال أصال، للحديث أن يظهر الطرق هذه وجمموع

 /4) يرالقد فيض يف كما  ابلصحة الصغري اجلامع يف له ورمز ابلصحة، للحديث تقضي قوية شواهد فهذه: وشواهده
 الباب وأصل سيما ال أصال   للحديث أن يظهر الطرق هذه وجمموع(: 240) املقاصد يف السخاوي وقال ،(34

 ل ما أنفسها به حدثت عما ألمت جتاوز هللا إن: " بلفظ عنه أوىف بن زرارة طريق من الصحيح يف هريرة أيب حديث
 أنه شاكر أمحد الشيخ عن ونقل( 82 رقم 123 /1) ءاإلروا يف األلباين العالمة وصححه به، تكلم أو به تعمل

 .صححه
، ولفظه لفظال هبذا يوجد ال و. . . " أمت عن رفع"  بلفظ واألصول الفقه كتب  يف مشهور احلديث هذا( تنبيه)

 (.أمت عن جتاوز هللا إنأو  ألمت عفيأو  أمىت عن وضعالوارد )
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 . والنفاس احليض طروء:  الرابع املطلب
 . واجلنون اإلغماء: اخلامس املطلب
 . السكر: السادس املطلب
 . الكبائر من كبرية  فعل: السابع املطلب
 . الردة: الثامن املطلب

 . الصوم إفساد:  التاسع طلبامل
 .االعتكاف نية قطع: العاشر املطلب
 . املوت: عشر احلادي املطلب
 . املبطالت شروط: عشر الثاين املطلب
 :اجلماع: األول املطلب

 :مسألتان وفيه
 .مبطال   كونه  :األوىل املسألة

 . إمجاعا   اعتكافه بطل أمته أو زوجته املعتكف جامع إذا
 لذلك عامدا   معتكف هوو  امرأته جامع من أن على وأمجعوا: "(54)ص اإلمجاعيف  املنذر ابن قال
 ".اعتكافه يفسد أنه فرجها يف
 ".كافاالعت يفسد الوطء أن واتفقوا: "(41ص) اإلمجاع مراتبيف  حزم ابن قالو 

 دق هأن عامدا   أهله يطأ كفاملعت يف خالفا   أعلم وال(: 317 /10) االستذكاريف  عبدالرب ابن قالو 
 .اعتكافه أفسد

 معتكف   وهو مرأتها جامع من أن على العلم أهل وأمجع(: 332 /2)يف تفسريه  القرطيب قالو 
 .العتكافه مفسد   أنه فرجها يف لذلك عامدا  

 بطل بتحرميه، املا  ع لالعتكاف ذاكرا   املعتكف جامع إن(: 524 /6) اجملموعيف  النووي قال
 من هوحنو  احلاجة اءلقض خروجه عند أو املسجد يف مجاعه انك  سواء املسلمني إبمجاع اعتكافه
 .اخلروج هلا جيوز الت األعذار

 املنذور االعتكاف بطلي عامدا   الوطء أن على وأمجعوا: "(1/258) اإلفصاحيف  هبرية ابن وقال
 ".معا   واملسنون
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 املعتكف لىع ماعاجل حظر أن معلوم   أنه(: 310 - 309 /1) القرآن أحكاميف  اجلصاص قالو 
 يف بيته يف امرأته جيامع أن له ليس أنه العلم أهل بني خالف ال ألنه املسجد؛ يف بكونه متعلق   غري

 .االعتكاف حال
 ا.ه  ابجلماع فساده على واتفقوا (:4/272وقال احلافظ يف الفتح )

 . (دِ اجِ اْلَمسَ  يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ  تُ َباِشُروُهنَّ  َوال: )تعاىل قولهوالدليل 
 فيباشر أحدهم خيرج اعتكفوا إذا الناس كان: " اآلية (...تباشروهن وال: )تعاىل قوله يف قتادة قال

 إذا منه خارجا   وال املسجد يف له ُيل فال ،1"ذلك عن تعاىل هللا فنهاهم املسجد إىل يرجع مث أهله،
 .االعتكاف يقطع ال خروجا   خرج
 . قريبا   وأييت ا،عنهم هللا رضي عباس ابن عن حنوه وروي

 اناإلنس اجةحل إال خيرج ال -صلى هللا عليه وسلم النيب أي- وكان) عنها هللا رضي عائشة وحلديث
 خليد ال نكا   عليه وسلمصلى هللا هللا رسول أن عنها هللا رضي عائشة فذكرت،  (معتكفا   كان  إذا

 ال اإليهم اجُيت اإلنسان نأل ة؛ابحلاج عنهما ُكين  والبول الغائط تعين اإلنسان حلاجة إال البيت
 .حمالة
 بدال الت ةللحاج إال خيرج ال أن للمعتكف والسنة): قالت أهنا عنها هللا رضي عائشة عن تقدم وملا

 ..( .يباشرها وال امرأة ميس وال مريضا   يعود وال منها
 .2(اعتكافه بطل املعتكف جامع إذا) عباس ابن وقال

 .ابجلماع رةالكفا وجوب :الثانية املسألة
 :أقوال على املسألة هذه يف هللا رمحهم العلماء اختلف
 قرآن من نص ال إذ ،1العلم أهل مجهور قول وهو، الكفارات من شيء يلزمه ال أنه :األول القول

 . صحيح قياس وال إمجاع وال سنة أو

                                                 
 عن زريع بن يزيد طريق من ، 1/363 املنثور الدر يف كما  محيد بن وعبد ،3/541 تفسريه يف الطربي أخرجه 1

 .صحيح وسنده قتادة، عن معمر عن 1/88 تفسريه يف عبدالرزاق وأخرجه. قتادة عن سعيد

 بن وعبد ،2/338 شيبة أيب وابن ،4/363 وعبدالرزاق ،3/191 الفروع يف كما  مسائله يف حرب أخرجه 2
 الفروع يف مفلح ابن قال. عباس ابن عن جماهد عن جنيح أيب ابن ريقط من ،1/364 املنثور الدر يف كما  محيد

 (: إسناده صحيح.41، وقال العالمة األلباين يف قيام رمضان )ص"صحيح إبسناد حرب رواه: "3/191
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 على الرواية ذههل أقف ول ،أمحد اإلمام عن رواية وهو، ميني كفارة  عليه جتب أنه :الثاين القول
 .2دليل

 .رمضان هنار يف اجلماع كفارة  عليه جتب أنه :الثالث القول
 رقبة يعتق أن نرى ولكنا شيء ذلك يف يبلغنا ل) معتكف وهو امرأته على يقع الرجل يف الزهري قال
 .3(رمضان يف أهله على يقع الذي مثل

 الذي على ما عليه رمضان يف غشي الذي ِبنزلة إنه) معتكف وهو امرته غشي رجل يف احلسن وقال
 .5هللا رمحه  أمحد اإلمام عن رواية وهو،  4(رمضان يف أصاب
 إذ الفارق مع قياس هو إذ مسلم؛ غري واحلسن الزهري قول يف كما  الصوم على االعتكاف وقياس
 صوم،ال جنس حلرمة ال ، الزمن حلرمة خاصة رمضان هنار يف ابلوطء إال فيه الكفارة جتب ال الصيام
 االعتبار؛ فاسد قياس أنه مع،  االعتكاف خبالف املال جرباهنا يف يدخل عبادة الصيام فإن وأيضا  

 ابلشروع جنسه يلزم احلج إذ احلج؛ على االعتكاف قياس يصح ال وأيضا  . القرآن ظاهر ملخالفته
 .6احلج كفارة  جنس من ليست فيه الواجبة الكفارة مث االعتكاف، خبالف

صلى هللا  النيب عن ذلك دورو  لعدم عليه كفارة  وال (:41صاأللباين يف قيام رمضان ) قال العالمة
 ا.ه  وأصحابه عليه وسلم

ى قول احلافظ يف الفتح ( تعليقا عل2/173وقال العالمة ابن ابز يف كما يف احللل اإلبريزية )
 :جماهد نوع لكفارة،ا تهلزم فيه جامع من: والزهري احلسن قال حىت ابجلماع فساده على واتفقوا)

 (.بدينارين يتصدق
  ا.ه شاذان املذكوران القوالن وهذان عليه، كفارة  وال يبطلقال العالمة ابن ابز: 

                                                                                                                           
 ،6/527 واجملموع ،1/96 العريب البن القرآن وأحكام ،2/450 وحاشيته املختار والدر ،3/123 املبسوط  1

 . 3/382 واإلنصاف ،1/373 قدامة البن والكايف ،4/474 واملغين ،97ص داود أليب أمحد ومسائل
 . 3/382 واإلنصاف ، 3/492 املستوعب 2

 . صحيح وإسناد ،2/338 شيبة أيب وابن ،4/363 عبدالرزاق أخرجه 3

 وإسناده احلسن، عن قتادة عن معمر عن 4/363 عبدالرزاق أخرجه وِبعناه ، 2/338 شيبة أيب ابن أخرجه  4
 . " صحيح

 . 3/492 املستوعب 5

 . 2/815 اإلسالم لشيخ العمدة شرح 6
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 ليس فهذا يهف جلماعاب كفارةال عليه إن قوهلم وأماوقال العالمة العثيمني يف تعليقه على الكايف: 
 لو أنه عم عليه كفارة  الف الفطر تعمد ذاإ الصائم إن نقول ولذلك فيها قياس ال والكفارات بصواب

 يف اجلماع يكون أن ميكن وال قياس فيها ليس الكفارات ألن وذلك كفارة  فعليه ابجلماع الفطر تعمد
 شيء   أبي مث هبم قيلح أن بد ال نقول حىت االعتكاف يف للجماع مساوي   احلج يف أو الصوم

 أم قبةر  عتق فتوجب ومالص يف ابجلماع أم نة؟بد فتوجب احلج يف اجلماع بكفارة أتلحقه تلحقه؟
 اعتكافه ويفسد النهي ابهالرتك آمثا   يكون فإنه تعمد لو حىت عليه كفارة  ال أنه فالصواب ماذا؟

 .كفارة  عليه وليست
  معينا   كان  فإن ، بنذر واجبا   االعتكاف كان  إن لكن، أعلم وهللا ، العلم أهل مجهور قول فالراجح

 مع املعني الزمن لفوات ميني كفارة  فتجب فيها وطيء مث ، األواخر العشر فاعتكا نذر لو كما
  معني غري متتابعا   كان  وإن، (ميني كفارة  النذر كفارة): مرفوعا   عقبة حديث من تقدم ملا، 1القضاء

 أو ، البناء مع اليمني كفارة  بني خري فيها وطئ مث متتابعة أيم عشرة اعتكاف نذر لو كما
 .كفارة  الب االستئناف

 : إذا جامع انسيا.)فرع(
 اوكذ. امداع كان  إن هنارا، أو كان  ليال له، ومبطل حرام االعتكاف يف اجلماع أن على الفقهاء اتفق

{ داملساج يف عاكفون نتموأ تباشروهن وال: }تعاىل لقوله اجلمهور، عند العتكافه انسيا فعله إن
 الع من إال يكون ال لالعتكاف. وإفساده ماعاجل حرمة أن إىل الشافعية وذهب .187/  البقرة

 وها،حن أو احلاجة ضاءلق خروجه عند خارجه أم املسجد يف أجامع سواء لالعتكاف، ذاكر بتحرميه
 اجلملة، يف يبطل ال فإنه مضى ام أما للمستقبل، ابلنسبة هو إمنا والبطالن. البدنية العبادة ملنافاته

 ة الفقهية.ا.ه  من املوسوع وتفصيل خالف على
 سواء اعتكافه فسد جالفر  يف امرأته املعتكف جامع واذا(: 3/123وقال السرخسي يف املبسوط )

 اكفونع وأنتم تباشروهن وال} ىلتعا لقوله ينزل ل أو أنزل عامدا أو كان  انسيا هنارا أو ليال جامعها
 بكل له مفسدا ونكفي االعتكاف حمظور النص هبذا اجلماع فصار[ 187: البقرة{ ]املساجد يف

 عن ايتهرو  يف مساعة بنا ذكر وقد لإلحرام، مفسدا كان  حمظورا كان  ملا اإلحرام يف كاجلماع  حال
 لحقي والفرع الصوم نع فرع االعتكاف: قال اعتكافه يفسد ال انسيا كان  إذا أنه أصحابنا بعض

 .. ا.ه حكمه يف ابألصل
                                                 

 . 7/624 الكبري الشرح مع اإلنصاف 1
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 أيط أن عليه رمُي عتكفامل إن هللا رمحه املؤلف قولي وقال العالمة العثيمني يف تعليقه على الكايف:
 جامع فإن اجلماع يه واملباشرة (اِجدِ اْلَمسَ  يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ  تُ َباِشُروُهنَّ  َوال) تعاىل هللا قول دليله
 تكلم أو الصوم يف أكل ول كما  فأفسدها خبصوصه العبادة يف عنه منهيا   ارتكب ألنه اعتكافه فسد

 .ةالصال يف
 نأل سواء هيوالسا والعامد املؤلف يقول به تفسد فإهنا خبصوصه فيها عنه منهيا   فعل إذا والعبادة
 ألن مسلم غري سقيا لكنه وقياس حكم   هذا والصوم احلج بدليل وسهوه عمده يستوي اجلماع
 ذاإ لعبادةا يف احملظورات عمجي أن املسألة هذه يف الراجح والقول مسلم غري عليه ُبين الذي األصل
 نقول ذلك على وبناء   لتبط وال شئ يف العبادة تضر ال فإهنا إكراها   أو جهال   أو سهوا   فعلت

 فيه يستوي حملظورا هذا أن على الدليل وما عليه قست الذي األصل لك نسلم ال إننا للمؤلف
 يكون قد هذا ولكن تكافهاع يفسد ل انسيا   جامع إذا أنه فالصواب والعلم واجلهل والسهو العمد

 وجامع سين مث حاجة إىل رجخ لو فيما اجلماع يتصور إمنا املسجد يف جيامع لن ألنه النادر أندر من
 قد أيضا   هلواجل بعيد يانفالنس له ذاكرا   سيكون ابالعتكاف املتلبس ألن بعيد أيضا   وهذا زوجته
 فلو كراهاإل  ذلك ومثل ،النياحل يف عليه شئ ال أنه والصواب النسيان من أقرب لكنه بعيدا   يكون

 ال عتكافهاا فإن مكرهة وجهاز  وجامعها اخلروج من فيه هلا بد ال ملا وخرجت معتكفة كانت  امرأة   أن
 .حمرم فعل على شئ على أكره فيمن اإلكراه حكم رفع على الدالة األدلة لعموم يبطل

 يف معتكفا نتوك ، الكويت سكان من إين(: 10/412سئل علماء اللجنة الدائمة ) )فرع(:
 لبلدانا من وغريها ديةالسعو  يف اهلالل رؤية ثبتت أنه علمت وحينما رمضان، من األواخر العشر

 من اليوم لكذ أن ظننت ألنين وأفطرت؛ أهلي، وجامعت منزيل، إىل وذهبت معتكفي نقضت
 وانأفت ؟أهلي وعلى علي املسألة هذه يف الشرعي احلكم هو فما فيه، الصيام جيوز وال شوال،

 .ذلك أدلة مع مأجورين
 رؤية لثبوت الفطر يدع يوم ألنه معتكفك؛ من خروجك ويف اجلمعة يوم إفطارك يف أصبتفأجابوا: 

 ه،لرؤيت صوموا »: لقا أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن ثبت وقد اجلمعة، ليلة شوال هالل
 فصم وماي وعشرين انيةمث رمضان من صمتها الت األيم عدد كان  وإذا احلديث، « لرؤيته وأفطروا

 .يوما وعشرين تسعة صومك به يتم حىت قضاء يوما
 .وحنوها الزوجة مباشرة :الثاين املطلب
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 .1األئمة ابتفاق اعتكافه يبطل فال شهوة لغري كان  فإن أمته أو زوجته املعتكف ابشر إذا
 حائض يوه  عليه وسلمهللا صلى النيب ترجل كانت  أهنا): عنها هللا رضي عائشة حديث ذلك ودليل
 (.رأسه يناوهلا حجرهتا يف وهي املساجد، يف معتكف وهو
 خاصة للمعتكف املرأة ترجيل يف إال اجلسم من بشيء مطلقا   املباشرة حترم حزم ابن عند لكن

 .النص على مجود هللا رمحه منه وهذا،  2فمباح
 النيب أن عنها هللا رضي عائشة حلديث ،3العلماء ابتفاق عليه، ذلك حرم لشهوة املباشرة كانت  وإن

 االعتكاف، حال وملنافاته ،(اإلنسان حلاجة إال البيت يدخل ال كان) وهي صلى هللا عليه وسلم
 :قولني على اعتكافه بطالن يف العلماء واختلف

 .4العلماء مجهور قول وهو،  ابإلنزال إال اعتكافه يبطل ال أنه :األول القول

                                                 
 البن القرآن وأحكام ،2/197 املقدمات مع واملدونة ،2/106 واألم ،1/246 للجصاص القرآن أحكام 1

 . 1/373 قدامة البن والكايف ،2/332 للقرطيب القرآن وأحكام ، 1/96 العريب

 . 5/187 احمللى 2

 . 1/224 كثري  ابن تفسري 3
 أنه إىل يةالشافع عند األقوال ظهرأ وهو واحلنابلة، احلنفية الفقهاء مجهور ذهب (:13/136ويف املوسوعة الفقهية )

 يبطل الف ينزل ل اإذ أما ،اجلماع معىن يف التقبيل صار ابإلنزال ألنه ، أنزل إذا واللمس ابلتقبيل االعتكاف يبطل
 به يبطل ال كما  وهنا،بد أم بشهوة انأك سواء الشافعية، عند األظهر ويف واحلنابلة، احلنفية عند ابلتقبيل االعتكاف

، { ساجدامل يف فونعاك وأنتم باشروهنت وال: }  تعاىل لقوله بشهوة، كان  إن حرام أنه إال اجلماع، معىن لعدم الصوم،
 جيلوتر  ، عتكفامل زوجها رأس رأةامل كغسل  ، به أبس فال واالحرتام الشفقة يلسب على كالتقبيل  شهوة بغري كان  وإن

 ، 261/  2 القناع افوكش ، 77/  2 والقليويب ، 544/  1 والدسوقي ، 136/  2 عابدين ابن. انظر شعره
 . 452/  1 احملتاج ومغين
 بطل وجدها أو ذةالل بقصد ابشر أو ملس أو اللذة وقصد قبل إذا:  الشافعية عند الثاين القول وهو - املالكية وقال

 اوهذ.  يبطل ل وجدها وال اللذة يقصد ول لرمحة أو لوداع زوجته قبل أو تشتهى ال صغرية قبل لو أما ، االعتكاف
 ملالكيةا عند وةالشه هافي تشرتط وال ، مطلقا االعتكاف فتبطل الفم على القبلة أما.  الفم غري على التقبيل كان  إذا
 . الوضوء يبطل ما الوطء مقدمات من يبطله نهأل ،

 يلاإلكل واهرج. قول كل  على رامح لكنه ، كاحلج  مطلقا االعتكاف يبطل ال التقبيل إن:  للشافعية الثالث والقول
 .452/  1 احملتاج ومغين ، 77/  2 والقليويب ، 544/  1 والدسوقي ، 157/  1
 البن القرآن وأحكام ،2/197 املقدمات مع واملدونة ،2/610 واألم ،1/246 للجصاص القرآن أحكام 4

 . 1/373 قدامة البن والكايف ،2/332 للقرطيب القرآن وأحكام ، 1/96 العريب
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 ، واختيار العالمة األلباين.1املالكية قول وهو، مطلقا   اعتكافه يبطل أنه: الثاين القول
 زوجه؛ قب ل َمن أن لماءالع من عدد ويرى (:3/365قال العوايشه يف املوسوعة الفقهية امليسره )

 .يُنزل أن إالَّ  اعتكافه يفسد ال
 وال: }ىلتعا هللا قال به، نقول ال االستثناء حىت: "فقال هذا عن -أي األلباين– شيخنا وسألت

 املقرون بيلكالتق  وفه إِلنزال؛اب مقروان   كان  ولو التقبيل وهذا ،{املساجد يف عاكفون وأنتم تباشروهن  
 نيب ففرق ،ال: اجلواب جيوز؟ مم ا ذلك هل ولكن يفط ر، ال وهذا يفط ر ال فهذا صائم، وهو ابإِلنزال
 ا.ه  "األمرين
 :اآلتية ابألدلة العلماء مجهور استدل

 .2بطالنه على يدل ما يرد ول االعتكاف، صحة وهو األصل، على البقاء - 1
 ، وةلشه املباشرة جردِب واحلج الصيام يبطل ال فكما ، واحلج الصيام على االعتكاف قياس - 2

 .االعتكاف فكذا
 َوأَنْ ُتمْ  تُ َباِشُروُهنَّ  َوال: )تعاىل بقوله لشهوة، ابملباشرة االعتكاف بطالن على املالكية واستدل
 املنهي ذات إىل عاد إذا والنهي لشهوة، واملباشرة اجلماع، تشمل واملباشرة ،(اْلَمَساِجدِ  يف  َعاِكُفونَ 
 .3الفساد اقتضى
 :وجوه من االستدالل هذا ونوقش
يف  الطربي جرير ابن نقله كما  املفسرين مجهور قول وهو اجلماع، هنا هبا املراد املباشرة أن :األول

 ،(1/224يف تفسريه ) كثري  وابن ،(1/193)املسري  زاديف  اجلوزي وابن ،(2/187)تفسريه 
                                                                                                                           

 ما إالَّ  الوطء؛ من فاالعتكا يفسد وال(: 5064) برقم( 382 /4) األم  ولكن للشافعي قول آخر فقال يف 
 ".غريه يف أو ملسجدا يف هذا كان  رأة؛امل وكذلك يُنزل، ل أو أنزل ظرة؛ن وال مباشرة وال قبلة تفسده ال احلد ؛ يوجب

 الصيام كتاب  من له مجعت ام ابب يف الشافعي قال قد املزين قال (:3/499قال املاوردي يف احلاوي الكبري )
 ال ":  عتكافالا يف مسائل من ضعمو  يف(  وقال" )  اعتكافه أفسد فعل فإن املعتكف يباشر ال: "  واآلاثر والسنن
 موالصو  عتكافاال يف منهي ألنه ؛ بقوله أشبه هذا(  املزين قال" )  احلد يوجب ما إال الوطء من االعتكاف يفسد
 املباشرة تكان  الصوم يف إلنزالا أو احلد يوجب ما دون ِبباشرة حج وال صوم عنده يفسد ل فلما اجلماع عن واحلج

 " . القياس يف عندي كذلك  االعتكاف يف
 . للمالكية السابقة املصادر 1

 . 2/332 للقرطيب القرآن أحكام 2

 . 3/58 املنري الكوكب وشرح ، 111ص الفساد يقتضي النهي أن املراد حتقيق 3
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 معىن قال من قول عندي القولني وأوىل: " - هللا رمحه - جرير ابن قال جرير، ابن اختيار وهو
 أحد إال ذلك يف قول ال أنه وذلك إجيابه، غسال   أوجب مما اجلماع مقام قام ما أو اجلماع،: ذلك
 تظاهرت وقد املباشرة، معاين من خاص يف حكمها جعل أو عاما ، اآلية حكم جعل ماإ: قولني

 ذلك صح فلما معتكف، وهو يرجلنه كن  نساءه أن صلى هللا عليه وسلم هللا رسول عن األخبار
صلى  هللا رسول عن كان  فإذا...  اجلميع دون البعض املباشرة معاين من به عين الذي أن علم عنه،

 َوال) :بقوله املراد أن فمعلوم معتكف، وهو رأسه عائشة غسل من ذكران ما سلمهللا عليه و 
 من البعض به معىن وأنه املباشرة، اسم لزمه ما مجيع غري( اْلَمَساِجدِ  يف  َعاِكُفونَ  َوأَنْ ُتمْ  تُ َباِشُروُهنَّ 

 واجبا   كان  به عين مما اجلماع أن على جممعا   وكان كذلك،  ذلك كان  فإذا اجلميع، دون املباشرة معاين
 ...". أشبهه وما املعتكف على اجلماع حترمي

 اعتكفوا إذا كانوا): قال اآلية نزول سبب يف عنهما هللا رضي عباس ابن عن روي أنه :الثاين الوجه
 ال لكنه، 1(ذلك عن فنهوا اعتكافه إىل رجع مث ، اغتسل مث ، امرأته جامع الغائط إىل الرجل فخرج
 . عنهما هللا رضي سعبا ابن عن يثبت

 ،اعتكافه بطل معجا إذا املعتكف أن كما تقدم  صحيح إبسناد عباس ابن عن ثبت أبنه وأجيب
 دعا قدو  ابجلماع، ملباشرةا فسر أنه على فدل اآلية من ذلك أخذ عنهما تعاىل هللا رضي عباس فابن

 . ابلتأويل والعلم ، الدين يف ابلفقه النيب له
 َوأَنْ ُتمْ  تُ َباِشُروُهنَّ  َوال: )تعاىل قوله يف قال أنه عنهما هللا رضي عباس ابن عن ورد ما :الثالث الوجه

 ِبا شاء ما يكين وجل عز هللا ولكن كله،  مجاع واملس واملالمسة املباشرة)( اْلَمَساِجدِ  يف  َعاِكُفونَ 
  .2(يشاء

 مجاع؟ وال زالإن دونب عتكافاال يف املباشرة حكم ما وسئل العالمة العثيمني يف تعليقه على الكايف:
 .هبا أبس ال شهوة وبدون إنزال بدون املباشرة فأجاب:
 أهنا عم الشراءو  كالبيع  فسداتامل من وغريها اجلماع غري يعين املباشرة بني التفريق وجه ما: السائل

 عائشة؟ حديث وهو واحد حديث   يف

                                                 
 املصيصي داود بن احلسني وضعف احلسن، بن القاسم جلهالة ضعيف وهو ،2/187 تفسريه يف جرير ابن أخرجه 1
 . عنهما هللا رضي عباس وابن جريج ابن بني واالنقطاع ،(سنيد)
 بسند البيهقي رواه (:27واألثر قال عنه العالمة األلباين يف رسالة قيام رمضان )ص (4/321) البيهقي أخرجه 2

 .ثقات رجاله
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 ةالصال عليه لرسولا فعل هو اكم  االعتكاف تفسد ال إنزال فيها ليس الت املباشرة: الشيخ
 .كالصائم  تفسد ال بشهوة حىت عائشة مع والسالم
 :املين إنزال :الثالث املطلب

 : مسائل وفيه
 :ِبباشرة إنزاله :األوىل املسألة

 ،األئمة ابتفاق اعتكافه بطل أنزل مث أمته، أو زوجته املعتكف ابشر إذا
 .املعتكف على املباشرة حترمي على األدلة وتقدمت

 .ابحتالم إنزاله :الثانية املسألة
 .1األئمة ابتفاق اعتكافه يفسد ل منيا   فأنزل منامه يف املعتكف احتلم إذا

 وغسل والغائط البول من اإلنسان حلاجة خيرج وكذلك(: 188 /5) احمللىيف  حزم ابن قال
 .االحتالم وغسل النجاسة

  شرعا   أو طبعا   منه بد ال ألمر   اخلروج(: 342 /20) اهفتاو  جمموعكما يف عثيمني  ال لعالمةا وقال
 ا.ه  جلنابة الواجب والغسل الواجب والوضوء والغائط البول حاجة كقضاء
 قال صلى هللا عليه وسلم النيب أن رضي هللا عنه علي حلديث القلم عنه مرفوع النائم أن ذلك ودليل

 .2(يفيق حىت اجملنون وعن ُيتلم، حىت الصيب وعن يستيقظ، حىت النائم عن: ثالثة عن القلم رفع)
                                                 

 الفواكهو  ،2/456 اإلكليل وجواهر، 396 /2 اهلمام ابن للكمال القدير فتحو  ، 2/116 الصنائع بدائع 1
 ،500 /6 اجملموعو ، 2/392 الطالبني وروضة، 270 /2 للخرشي خليل تصرخم شرح، و 732 /2 الدواين

 .356،368 /2 القناع كشاف، و 2/250 النهى أويل ومطالب ،164 /5 الفروع، و 455 /1 احملتاج مغينو 

 ،الدرداء وأيب وثوابن، عمر، وابن عامر، بن وعقبة بكرة، وأيب ذر، وأيب عباس، بن هللا عبد: عن احلديث هذا جاء 2
 اختلف وقد مرسال ، وقتادة عمري، بن وعبيد وعطاء، والشعيب، البصري، واحلسن ،- عنهم هللا رضي - الدرداء وأم

 رقم 561 /1) هللا عبد ابنه رواية الرجال ومعرفة العلل يف كما  أمحد اإلمام فضعفه احلديث هذا صحة يف العلماء
 أبو وضعفه وسلم، عليه هللا صلى النيب عن احلسن عن إال فيه يروى ليس: وقال احلديث هذا أنكر فقد( 1340

 احلديث هذا يصح وال: وقال موضوعة كأهنا  منكرة أحاديث وهذه(: 431 /1) العلل يف قال حيث الرازي حامت
 اجلامع يف رجب ابن عنه ذلك نقل ِبثله، ُيتج إسناد له ليس: بقوله املروزي نصر بن حممد وضعفه إسناده، يثبت وال

 العلوم جامع يف صنيعه ظاهر وهذا احلنبلي؛ رجب ابن ،وضعفه(672 /1) التلخيص يف واحلافظ ،(365 /2)
 /6) اجملموع يف والنووي واحلاكم، ،(220 /6) احمللى يف حزم وابن حبان، ابن فصححه غريهم وصححه واحلكم،
 جمموع يف تيمية ابن اإلسالمابن  شيخ وحسنه ،(138) الفتاوى ويف ،(39 رقم) األربعني يف وحسنه ،(309
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 .ابلتفكر إنزاله :الثالثة املسألة
 .1العلم أهل مجهور قال وبه،  اعتكافه يفسد ل منيا   فأنزل اجلماع أبمر نفسه املعتكف حدث إذا

 به حدثت ما ألمت جتاوز هللا إن) قال صلى هللا عليه وسلم النيب أن رضي هللا عنه هريرة أيب حلديث
 .2(به تعمل أو تتكلم ل ما أنفسها
 .3املالكية مذهب وهو،  اعتكافه يفسد أنه :الثاين القول

 .ملالكيةا عند الصوم ديفس ابلتفكر واإلنزال االعتكاف، أفسد الصوم أفسد ما كل  أبن واستدلوا
 قدمت كما  مسلم غري وهو االعتكاف، لصحة شرط الصوم أن على مبين أبنه االستدالل هذا ونوقش

 . لصياما يفسد ابلتفكر اإلنزال أن أيضا   يسلم ال أنه كما،  الصوم حةص شرط يف
 .ابلنظر املين إنزال :الرابعة املسألة

 سادف يف عاىلت هللا رمحهم اءالعلم فاختلف منيا ، فأنزل بشهوة أمته أو زوجته إىل املعتكف نظر إذا
 :قولني على اعتكافه

 .4احلنابلة مذهب وهو، النظر ررك  إذا إال اعتكافه يفسد ال أنه :األول القول
 .1والشافعية احلنفية، مذهب وهو،  اعتكافه يبطل ال أنه :الثاين القول

                                                                                                                           

 من شاهد وله الصحيحني شرط على رجاله(: 90 /1) الفقيه إرشاد يف كثري  ابن وقال ،(685 /7) الفتاوى
: وقال( 510 /1) املختصر َّتريج يف احلافظ وحسنه جيد، إسناده(: 158 رقم) الطالب حتفة يف وقال القرآن،
 احلديث ذكر أن بعد( 339) ص والنظائر األشباه يف يالسيوط وقال أصال، للحديث أن يظهر الطرق هذه وجمموع

 /4) القدير فيض يف كما  ابلصحة الصغري اجلامع يف له ورمز ابلصحة، للحديث تقضي قوية شواهد فهذه: وشواهده
 الباب وأصل سيما ال أصال   للحديث أن يظهر الطرق هذه وجمموع(: 240) املقاصد يف السخاوي وقال ،(34

 ل ما أنفسها به حدثت عما ألمت جتاوز هللا إن: " بلفظ عنه أوىف بن زرارة طريق من الصحيح يف هريرة أيب حديث
 أنه شاكر أمحد الشيخ عن ونقل( 82 رقم 123 /1) اإلرواء يف األلباين العالمة وصححه به، تكلم أو به تعمل

 .صححه
، ولفظه لفظال هبذا يوجد ال و. . . " أمت عن رفع"  بلفظ واألصول الفقه كتب  يف مشهور احلديث هذا( تنبيه)

 (.أمت عن جتاوز هللا إنأو  ألمت عفيأو  أمىت عن وضعالوارد )

 . 2/250 النهى أويل ومطالب ،2/392 الطالبني وروضة ،1/213 اهلندية والفتاوى ،1/352 احلقائق تبيني 1

 ( .127) ومسلم ،(2528) البخاري أخرجه 2

 . 551 ،1/185 وحاشيته الكبري الشرح  3

 . ابلصوم االعتكاف أحلقوا حيث 1/361 القناع كشاف  4
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 .2املالكية مذهب وهو، أنزل إذا النظر ِبجرد اعتكافه يبطل أنه :الثالث القول
 حلديث  عنها معفو األوىل النظرة أن أنزل إذا النظر بتكرار إال اعتكافه يُبطل ال أنه احلنابلة دليل أما

 لك فإن النظرة، النظرة تتبع ال علي ي): قال صلى هللا عليه وسلم النيب أن رضي هللا عنه بريدة
 .3(اآلخرة لك وليست األوىل

 . عنها معفوا   يكن فلم له فليست األوىل بعد ما وأما
 .4كاالحتالم  يبطل فلم فيه مباشرة ال النظر أن مطلقا   اإلبطال بعدم قال من ودليل

 . النظر تكرار خبالف فيه لإلنسان اختيار ال االحتالم إذ الفارق مع قياس أبنه نوقشو 
 .5االعتكاف فأبطل للصوم مبطل النظر ِبجرد اإلنزال أبن مطلقا   ابإلبطال قال من ودليل

 شروط يف تقدم اكم  به مسلم غري وهو االعتكاف لصحة شرط الصوم أن على مبين أبنه ونوقش
 . االعتكاف صحة

 .ابالستمناء إنزاله :اخلامس ملسألةا
 .قولني على اعتكافه بطالن يف العلماء اختلف فأمىن املعتكف استمىن إذا

 .6العلم أهل مجهور قول وهو، اعتكافه يبطل أنه :األول القول
 .1الشافعية عند الثاين الوجه وهو، اعتكافه يبطل ال أنه :الثاين القول

                                                                                                                           
 . 6/526 اجملموع ،  2/450 وحاشيته املختار الدر ،2/116 الصنائع بدائع  1

 مبطل النظر ِبجرد واإلنزال االعتكاف، أبطل الصوم أبطل ما كل  أن يرون واملالكية ،2/457 اجلليل مواهب 2
 . للصوم عندهم

 ،246 /2) داود وأبو ،(17218 رقم ،6 /4) شيبة أىب وابن ،(23071 رقم ،357 /5) أمحد أخرجه 3
 رقم ،212 /2) واحلاكم ،(22 رقم ،69 /1) والرويىن ،(2777 رقم ،101 /5) والرتمذى ،(2149 رقم

 حديث من كلهم(  15 /3) املشكل يف والطحاوى ،(13293 رقم ،90 /7) الكربى يف والبيهقى ،(2788
 ،(72) النظر أحكام يف القطان ابن ضعفه واحلديث عنه، هللا رضي علي حديث من شاهد وله عنه، هللا رضي بريدة

( 7953) اجلامع صحيح يف األلباين العالمة لغريه وحسنه الذهيب، ووافقه احلاكم وصححه الرتمذي، وحسنه
 .لغريه حسن: املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال ،(3046) واملشكاة

 . 1/430 احملتاج ومغين ،2/116 الصنائع عبدائ 4

 . 2/457 اجلليل مواهب 5

 روضة ،551 ،1/518 وحاشيته الكبري والشرح ،2/457 اجلليل ومواهب ،1/213 اهلندية الفتاوى 6
 .2/250 النهى أويل مطالب ،2/392 الطالبني
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 طالإب على ألدلةا من تقدم اِب ابالستمناء ابإلنزال فاالعتكا إبطال على اجلمهور استدل
 .االستمناء فكذا ابملباشرة ابإلنزال االعتكاف

 .2البشرتني ابصطكاك اللذة كمال  أن الثاين الرأي ودليل
 مع ابملباشرة االعتكاف بطل وهلذا اللذة، ابكتمال معلقا   ليس اإلبطال أبن االستدالل هذا ونوقش

 .3اعابجلم اللذة كمال  أن
 .والنفاس احليض طروء :الرابع املطلب

 :مسائل ويف
 .مبطال   كونه  :األوىل املسألة

 اإذ لكن العلم، لأه مجهور عند املسجد يف املقام عليها حرم نفست أو املعتكفة حاضت إذا
 :قوالن ذلك يف للعلماء اعتكافها يبطل هل خرجت
 .4العلم لأه مجهور قال وبه، اعتكافها يبطل ال نه :األول القول
 .5احلنفية مذهب وهو، اعتكافها يبطل أنه: الثاين القول

 :ييل ِبا النفاس أو احليض بطروء االعتكاف بطالن عدم على اجلمهور استدل
 .داملعتا للعذر ابخلروج االعتكاف بطالن عدم على األدلة من تقدم ما - 1
صلى هللا عليه  هللا رسول أمر حضن إذا املعتكفات كن) قالت عنها هللا رضي عائشة روته ما - 2

 على هذا فدل،  6(يطهرن حىت املسجد رحبة يف األخبية يضربن وأن املسجد من إبخراجهن وسلم
 . حاضت إذا املرأة اعتكاف بطالن عدم

                                                                                                                           
 . 2/392 الطالبني روضة 1

 . 6/625 اجملموع 2

 . 6/625 اجملموع 3

 ،2/407 الطالبني وروضة ،6/519 واجملموع ،85ص الفقهية والقوانني ، 1/200 املقدمات مع املدونة 4
 . 1/71 الكبري والشرح ، 4/487 واملغين

 . 1/213 اهلندية والفتاوى ،2/447 احملتار رد 5

 بن دوأمح حممد بن زهري حدثنا امساعيل بن احلسني حدثنا بطة ابن روى(: 3/131قال ابن مفلح يف الفروع ) 6
 حدثنا عبدالرزاق حدثنا قاال الرمادي منصور بن أمحد حدثنا الصفار حممد بن إمساعيل حدثنا بطة ابن قال منصور
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول امر حضن إذا املعتكفات كن  قالت عائشة عن أبيه عن شريح بن املقدام عن الثوري
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 كان  إذا اإلنسان حلاجة إال البيت يدخل ال وكان) وفيه عنها، هللا رضي عائشة حديث احلنفية ودليل
 .1(معتكفا  
 خلروجوا واجبةال كالطهارة  ا  شرع أو ، والغائط كالبول  طبعا   إليه ُيتاج ما اإلنسان حباجة واملراد

 .هذا أصلهم وتقدم للجمعة،
 حاجة معىن يف النفاس أو احليض ألجل والنفساء احلائض خروج أبن االستدالل هذا ونوقش
 . أعلم وهللا ، مستثىن فيكون اإلنسان
 .النفاس أو احليض طروء بعد كفةللمعت يشرع ما :الثانية املسألة
 حاضت اإذ للمعتكفة عيشر  فيما النفاس أو احليض بطروء االعتكاف بطالن بعدم القائلون اختلف

 :أقوال على نفست أو
 .2العلم أهل مجهور قول وهو، املسجد إىل رجعت طهرت فإذا منزهلا إىل ترجع أهنا :األول القول
 .3رحبة له كان  إن املسجد رحبة يف فسطاطا تضرب أن هلا يستحب احلنابلة عند لكن

 .رحبة له كان  إن املسجد رحبة يف فسطاطها تضرب أهنا :الثاين القول
 .4قالبة أبو قال وبه

 :ليي ِبا بيتها إىل الرجوع هلا حاضت إذا املعتكفة أن على اجلمهور استدل
 . منزهلا إىل الرجوع فلها ابخلروج هلا أذن الشارع أن - 1
 فتنة وفخ أو لعدة خلارجةكا  رحبته يف اإلقامة يلزمها فلم املسجد من اخلروج عليها بوج أنه - 2
. 

 الرحبة، يف الكون مع ذلك ُيصل ال بيتها يف لتعتد املعتدة خروج ألن الفارق؛ مع قياس أبنه ونوقش
 .5فيه اإلقامة حتصل ال موضع يف تقيم فال الفتنة، من لتسلم خروجها الفتنة من اخلائفة وكذا

                                                                                                                           

 أيضا العكربي حفص أبو ورواه جيد إسناد يطهرن حىت ملسجدا رحبة يف األخبية يضربن وأن املسجد عن إبخراجهن
 .أمحد عن خبتان بن يعقوب ونقله

 تقدم مرارا وهو يف الصحيحني. 1

 1/71 الكبري والشرح ،4/487 واملغين ،6/520 واجملموع ،85ص والقوانني ،1/307 عبدالرب البن الكايف 2
. 

 . 4/487 املغين 3

 . 4/487 املغين 4

 . 1/71 الكبري والشرح ،4/487 واملغين ،6/205 اجملموع 5
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 .اآليت عائشة أثر الرحبة يف اإلقامة استحباب على احلنابلة ودليل
: قالت عنها هللا رضي عائشة روته ما املسجد رحبة يف فسطاطها تضرب أهنا على قالبة أيب ودليل

 يضربن وأن املسجد، من إبخراجهن صلى هللا عليه وسلم هللا رسول أمر حضن إذا املعتكفات كن  )
 .1(يطهرن حىت سجدامل رحبة يف األخبية
 رحبةال هذه وحتمل املسجد، يف إال جيب ال االعتكاف إذ االستحباب؛ على حممول أبنه ونوقش

 غري الكوهن فيه عتكافاال يصح الذي املسجد يف دخوهلا لعدم فيها؛ االعتكاف يصح ال رحبة على
 .فيها مقامها جاز ملا للمسجد اتبعة حموطة كانت  لو إذ مثال ، حموطة
 .مبطال   يعتربه ل من عند الواجب االعتكاف على النفاس أو احليض طروء أثر :الثالثة ةاملسأل

 .النفاس أو احليض بطروء االعتكاف إبطال بعدم القائلون اختلف
 طروء محك بنذر. واجبال االعتكاف على احليض طروء حكم أن واحلنابلة املالكية عند فاملشهور

 .مفصال   ذلك بيان قدمت وقد املعتادة، غري األعذار بقية
 :حالتان له النذر أن الشافعية وعند
 . طهرها بعد تبين فهذه متتابع غري النذر يكون أن :األوىل
 انك  أبن لبا  غا احليض من هاحفظ ميكن ال مدة االعتكاف كان  فإن متتابعا ، النذر يكون أن :الثانية
 .يهعل تبىن بل ، التتابع يبطل ل يوما   وعشرين مخسة من أكثر
 ينقطع أنه عندهم فاملصحح دوهنا فما يوما   عشر كخمسة  احليض من حفظها ميكن مدة يف كان  وإن

 .2فتستأنف التتابع
 :واجلنون اإلغماء طروء :اخلامس املطلب

  :مسألتان وفيه
 .املبطالت من كوهنما  :األوىل املسألة
 :قولني على نونواجل ابإلغماء االعتكاف بطالن يف تعاىل هللا رمحهم العلماء اختلف
 .3العلم أهل مجهور قول وهو، هبما االعتكاف بطالن عدم :األول القول

                                                 
 تقدم َّترجيه قريبا. 1

 . 2/407 الطالبني وروضة ، 6/519 اجملموع 2

 واملغين ،3/225 احملتاج وهناية ،6/517 واجملموع ،1/160 اإلكليل وجواهر ،2/278 اخلرشي شرح 3
 . 2/357 القناع وكشاف ،3/76 واملبدع ،4/477
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 ما يصح ول فيه أغمي الذي اليوم صح املسجد يف بقي فإن هبما، االعتكاف بطالن :الثاين القول
 .1احلنفية مذهب وهو،  بعده
 هذه يف ليس أنه لبابا اهذ يف اختالفهم يف والسبب: "(1/318) اجملتهد بدايةيف  رشد ابن قال

 ".فيه وااختلف فيما ليهع اتفقوا ما تشبيههم يف التنازع فيقع السمع قبل من حمدود شيء األشياء
 :يلي ِبا واجلنون ابإلغماء االعتكاف بطالن عدم على اجلمهور استدل

 .2كالنوم  له منافاته لعدم ؛ ابإلغماء يبطل ال - 1
 .3اختياره لعدم ابجلنون االعتكاف يبطل ال أنه - 2
 اطهماشرت  من متقد فلما جبا  وا كان  فإن: واإلغماء ابجلنون االعتكاف بطالن على احلنفية دليلأما و 

 لذيا اليوم صحة ماوأ، واجملنون عليه املغمى من الصوم نية لعدم الواجب، لالعتكاف الصوم
 . الصوم نية فلوجود فيه جن أو أغمي،

 .دليل على هلم أقف فلم تطوعا   االعتكاف كان  إن وأما
  :قسمني على املرض(: 5/223وجاء يف املوسوعة الفهية )

 جيوز ال وغريمها فيفةخ ومحى كصداع  املسجد يف اإلقامة معه تشق ال الذي اليسري املرض األول:
 مضطر ريغ ألنه اعتكافه فسد خرج فإن ، متتابعا منذورا اعتكافه كان  إذا املسجد من اخلروج معه
 . إليه
 ، املسجد يف معه البقاء كنمي ال أو ، املسجد يف البقاء معه يتعذر الذي الشديد املرض أما ين:الثا
 كافهالعت مفسد خروجه نأ إىل احلنفية ذهب فقد ، طبيب مراجعة أو فراش أو خدمة إىل ُيتاج أبن

 أبن علما . الظهريية يف اهكذ.  اعتكافه فسد املرض بعذر ساعة خرج إذا:  اهلندية الفتاوى ففي ،
 . تقدم كما  النهار نصف اعتبار وحممد يوسف أيب مذهب
 هوو  ، شفي ذاإ مضى ما على بينوي ، التتابع به ينقطع وال يبطل ال أنه إىل واحلنابلة املالكية وذهب
 هب ينقطع ال فإنه وحنوه يءكالق  املسجد به يتلوث مما املرض كان  إذا وكذلك.  الشافعية عند األصح
 . التتابع

 . يارهابخت خيرج ل نهأل ، مجيعا قوهلم يف االعتكاف يقطع ال فإنه اإلغماء حالة اخلروج اأم
                                                 

 . 384ص الفالح مراقي على الطحطاوي اشيةوح ،2/326 الرائق البحر 1

 . 2/250 النهى أويل مطالب 2

 . 2/250 النهى أويل مطالب 3
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 أن برأ ذاإ وعليه ، تكافهاع فسد(  جنون)  ملم أصابه أو ، أيما عليه أغمي وإن:  الكاساين قال
 . متتابعا لزمه ألنه ، يستقبل

 .1االعتكاف من ُيسبان واإلغماء املرض أن الشافعية وعند
 .الواجب االعتكاف على واإلغماء اجلنون طروء أثر :الثانية املسألة
 :أمران وفيها
 :املسجد من خيرج ال أن :األول األمر

 :أقوال على املسألة هذه يف العلم أهل اختلف
 .2الشافعية مذهب وهذا، اإلغماء زمن دون اجلنون زمن قضاء يلزمه أنه :األول القول
 زمن ءقضا لزمهي وال البدنية، العبادات منه تصح ال اجملنون نأب اجلنون؛ زمن قضاء يلزمه أنه وعللوا

 .ابلنائم له إحلاقا   اإلغماء
 . احلنابلة مذهب ظاهر وهو، زمنهما قضاء يلزمه ال أنه :الثاين القول
 ، كنائم  هو إذ ؛ إغمائه زمن عليه أغمي معتكف يقضي ال أنه ويتجه: "النهى أويل مطالب يف جاء

 .3"متجه وهو إذن تكليفه لعدم أيضا   جنونه زمن يقضي وال عليه، قضاء ال والنائم
 لعدم عداه؛ ما ويلزمه التعيني، مدة تكليفه لعدم املعني؛ االعتكاف يقضي ال اجملنون أن: والظاهر
 .4آخر زمن يف وإمكانه منه صحته
بعده، وهذا نذهب  ما اءقض ويلزمه فيه أغمي أو جن الذي اليوم قضاء يلزمه ال أنه :الثالث القول
 .5احلنفية
أنه إن كان يف عقله حني الفجر أو أكثر النهار، ل يلزمه قضاء زمنهما، وإال لزمه  :رابعال القول

 .6ذلك، وهذا مذهب املالكية
                                                 

 ، 212/  1 اهلندية والفتاوى ، 358 - 357 ، 351/  2 القناع وكشاف ، 517 - 516/  6 اجملموع 1
 . 552 - 551/  1 الكبري الشرح مع والدسوقي

 . 2/79 للمنهاج احمللى وشرح ،3/252 احملتاج وهناية ،6/517 اجملموع 2

 .2/351 القناع وكشاف ،3/358 واإلنصاف ،3/148 الفروع: وانظر ،2/250 النهى أويل مطالب 3

 . 6/431 النهى أويل مطالب 4

 .  384، ومراقي الفالح ث3/126املبسوط  5
 . 1/160ل ، وجواهر اإلكلي 2/327، وكفاية الطالب الرابين مع حاشيته  2/442مواهب اجلليل  6
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 على اشرتطهم الصوم كما تقدم.وهم يبنون هذا  
 .املسجد من خيرج أن :الثاين األمر

 قضاء لزمه املسجد من اإلغماء أو اجلنون طروء بعد واجبا   اعتكافا   املعتكف ُأخرج أو خرج إن
 .1اجلنون أو اإلغماء بطروء اعتكافه بطالن بعدم قال من عند زمنهما
 املدة قضاء يلزمه ال أنه احلنابلة كالم  وظاهر، أفاق إذا نذره تتابع ينقطع ال أنه الشافعية ونص

 .أعلم وهللا ،2التعيني مدة تكليفه لعدم املعينة؛
 .السكر :السادس املطلب

 ىعل اعتكافه على لكذ أثر يف العلم أهل اختلف عذر، بال يسكره ما املعتكف أكل أو شرب إذا
 :أقوال ثالثة

 .3العلم أهل مجهور قول وهو، مطلقا   اعتكافه بطالن :األول القول
 .4نفيةاحل مذهب وهو،  يبطل ل ليال   كان  وإن اعتكافه بطل هنارا   كان  إن :الثاين القول
 .5الشافعية عند وجه وهو، مطلقا   بطالنه عدم :الثالث القول

 ِبا يلي. ابلسكر االعتكاف بطالن على اجلمهور استدل
 تَ ْقَربُوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَ : )تعاىل لقوله ؛ املسجد أهل من كونه  عن خرج السكران أن - 1

 قرابن عن النهي يستلزم السكر حال الصالة قرابن عن وهنيه ،43: النساء( ُسَكاَرى َوأَنْ ُتمْ  الصَّالةَ 
 .6مواضعها

 .7املسجد من اخلروج من أفحش السكر أن - 2

                                                 
 ،2/250 النهى أويل ومطالب ،2/351 القناع وكشاف ،6/517 واجملموع ،2/422 اجلليل مواهب 1
6/431 . 

 . السابقة املصادر 2

 النهى أويل ومطالب ،3/76 واملبدع ،2/397 الطالبني وروضة ،2/106 واألم ،2/275 الصغري الشرح 3
2/248 . 

 . 2/450 وحاشيته املختار والدر ،2/166 الصنائع بدائع 4

 . 6/516 اجملموع 5

 . 4/97 جرير ابن تفسري 6

 . 6/516 اجملموع 7
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 :ِبا يلي فقط هنارا   ابلسكر االعتكاف بطالن على احلنفية واستدل
 حةلص الصوم اشرتاط على عندهم مبين وهذا، اعتكافه فبطل صومه بطل هنارا   سكر إذا أنه - 1

 .املسألة هذه حبث تقدم وقد. الواجب كافاالعت
 .1اعتكافه يبطل فلم االعتكاف حمظور ال الدين حمظور تناول أنه - 2

 .اجلمهور أدلة من تقدم ملا االعتكاف؛ حمظورات من ليس السكر أن يسلم ال نهأب  ونوقش
  التتابع قطعي وال االعتكاف يفسد فال يسرية مدة العقل يف أثر له معىن إال ليس السكر أن - 3

 .2كاإلغماء
 خبالف هب أيمث وال نساناإل اختيار بغري اإلغماء إذ ؛ الفارق مع قياس أبنه التعليل هذا ونوقش
 .تطاول إذا ابإلغماء االعتكاف بطالن يرون احلنفية أن مع السكر،
 .3اعتكافه يبطل فلم املسجد من خيرج ل أنه: مطلقا   البطالن بعدم قال من واستدل
 .املسجد يف كان  وإن بطل،ت املباشرة وهلذا املسجد، من ابخلروج حمصورا   ليس اإلبطال نأب ونوقش

 فيه عنه هني ِبا بطلي إمنا: االعتكاف وكذلك (:1/180قال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم )
 داملسج نقراب عن لسكرانا لنهي األكثرين، وعند عندان ابلسكر يبطل وإمنا اجلماع، وهو خبصوصه،

 نأ[ 43: النساء{ ]كارىس وأنتم الصالة تقربوا ال: }تعاىل قوله يف التأويلني أحد على دخولهو 
  ندوع ندانع الكبائر كابهارت من بغريه االعتكاف يبطل وال كاحلائض،  فصار الصالة، مواضع املراد
 ،ومالك والثوري يوالزهر  عطاء منهم السلف، من طائفة ذلك يف خالف وإن العلماء، من كثري

 .أيضا غريهم عن وحكي
 .والنميمة كالغيبة  الكبائر من كبرية  فعل :السابع املطلب
 على وحنوها والسرقة نميمةوال كالغيبة  كبرية  بفعل االعتكاف بطالن يف هللا رمحهم العلماء اختلف

 :قولني
 .4العلم أهل مجهور قول وهو، بذلك االعتكاف بطالن عدم :األول القول
 .1املالكية مذهب وهو، بذلك االعتكاف بطالن :الثاين القول

                                                 
 . 1/213 اهلندية الفتاوى 1

 . 2/116 الصنائع بدائع 2

 . 6/518 اجملموع مع املهذب 3

 . 1/470 املنتهى وشرح ،1/418 قدامة البن والكايف ،6/534 واجملموع ،2/116 الصنائع بدائع 4



 - 267 - 

 :يلي فما العلم أهل مجهور دليل أما
 .شرعي بدليل إال يبطل فال االعتكاف، صحة بقاء األصل أن - 1
 .2كالصوم  ابحملرم يبطل ل املباح ابلكالم االعتكاف يبطل ل ملا أنه - 2
 .ال  مبط يكن فلم ، ارجخ مرأل وإمنا عنه، املنهي ذات إىل يعود ال كبرية  فعل عن النهي أن - 3

  بكل فسد ابلسكر فسد فلما كبرية  منهما كال    أن جبامع السكر على القياسف :املالكية دليل وأما
 .3كبرية

 املكث له جيز فلم تقدم كما  املسجد أهل من ليس السكران إن إذ الفارق؛ مع قياس أبنه ونوقش
 أهل من فهو كبرية  فعل من خبالف د،املسج يف اللبث وهو االعتكاف، ركن حقه يف فبطل فيه

 .4املسجد
 هذه حرمة إنف جدال وال سباب االعتكاف يفسد وال (:3/126قال السرخسي يف املبسوط )

 عتكاف،اال ركن به فوتي وال االعتكاف قبل حمرما كان  أنه ترى أال االعتكاف ألجل ليس األشياء
 ألجل ليست لسكرا حرمة أن بينا امل ليال سكر إن وكذلك الصوم وهو شرطه، وال اللبث وهو

 ا.ه  فيه مؤثرا يكون فال االعتكاف
 عندان ابلسكر ليبط... االعتكاف وكذلك (:1/180وقال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم )

 ائرالكب ابهارتك من غريهب االعتكاف يبطل وال... املسجد قرابن عن السكران لنهي األكثرين، وعند
 ثوريوال والزهري طاءع منهم السلف، من طائفة ذلك يف خالف وإن لماء،الع من كثري  وعند عندان

 .أيضا غريهم عن وحكي ومالك،
 يف جيوز ال شيئا   عتكفامل ارتكب إذا(: 20/183جمموع فتاواه )وسئل العالمة العثيمني كما يف 

 اعتكافه؟ يبطل فهل االعتكاف
 على آخره ينبين وال يبطل، اعتكافه نفإ االعتكاف يبطل شيئا   املعتكف ارتكب إذا نعمفأجاب: 

 فاملعتكف االعتكاف، تبطل خاصة أشياء هناك بل االعتكاف، يبطل حمرم شيء كل  وليس أوله،

                                                                                                                           
 . 1/544 وحاشيته لدرديرل الكبري الشرح 1

 . 1/418 قدامة البن الكايف 2

 . 1/256 السالك بلغة 3

 . 1/544 الدسوقي حاشية 4
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 أجره أن إال يبطل، ال اعتكافه فإن ذلك ومع حمرما ، فعل فقد الناس من أحدا   اغتاب أنه لو مثال  
 .ينقص

 ال فهاعتكا آخر أن فمعناه االعتكاف يبطل ام فعل إذا املعتكف اإلنسان أن: اجلواب وخالصة
 ام أبطل ألنه ذلكو  رمضان، من األواخر العشر اعتكف من أجر له يكتب وال أوله، على ينبين
 .أعلم وهللا. سبق

 .الردة :الثامن املطلب
 :مسألتان وفيه

 . مبطلة كوهنا  :األوىل املسألة
 .1األئمة ابتفاق اعتكافه بطل املعتكف ارتد إذا

 . 65:  لزمرا( َعَمُلكَ  لََيْحَبَطنَّ  َأْشرَْكتَ  لَِئنْ : )تعاىل قوله ذلك لودلي
 وألن، اآلية لعموم ، واالعتكاف واإلحرام والصوم والصالة الطهارة من العبادات مجيع تبطل فالردة
 .اإلسالم االعتكاف صحة شروط من أن تقدم وقد، 2العبادات أهل من ليس الكافر
 .الواجب االعتكاف على هاأثر  :الثانية املسألة
 :ولنيق على االعتكاف استئناف جيب هل وأسلماملرتد  اتب إذافيما  هللا رمحهم العلماء اختلف
 أن فيلزمه ،إذا اتب املتتابع االعتكاف يف البناء من يتمكن فال يبطل اعتكافه أن :األول القول

 .3واحلنابلة الشافعية، مذهب وهذا، يستأنف
 .4واملالكية احلنفية، مذهب وهو، القضاء طسقو  :الثاين القول

                                                 
 واملبدع ،3/145 الكبري والشرح ،2/106 واألم ،185ص الفقهية والقوانني ،2/116 الصنائع بدائع 1
 . 3/383 واإلنصاف ،3/76

 . 2/820 العمدة شرح 2

 . 2/248 النهى أويل ومطالب ،2/362 القناع كشاف، و  3/218 تاجاحمل وهناية ،6/519 اجملموع 3

 . 2/221 الزرقاين شرح، و  2/117 الصنائع بدائع 4
 جيب هل وأسلم اتب إذا كنل ، مجيعا قوهلم على ابلردة االعتكاف يبطل (:5/225وجاء يف املوسوعة الفقهية )

 ؟ االعتكاف استئناف
 يبين وال ، بردته بطل ملا القضاء عنه فيسقط ، توبته بعد االستئناف وجوب عدم ىلإ واحلنابلة واملالكية احلنفية ذهب
:  وسلم عليه هللا صلى وقوله{  سلف قد ما هلم يغفر ينتهوا إن كفروا  للذين قل: }  تعاىل لقوله.  مضى ما على
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 مث ابهلل والعياذ ارتد مث اعتكافا نفسه على أوجب وإن (:3/125قال السرخسي يف املبسوط )
 كانت  لتا العبادات من وشيء تعاىل هللا أوجب ِبا التزمه ملا اعتبارا االعتكاف عنه سقط أسلم
 فإن للعبادة الأه يكون أن من جخر  ابلردة ألنه لردة؛ا بعد يبقى ال خالصا تعاىل هللا حلق عليه واجبة

 أصلي كافرب التحق ةابلرد ألنه ؛العبادة لثواب أبهل ليس واملرتد لثواهبا أهال بكونه للعبادة األهلية
 بعد هبنذر  يلتزمه ل ما اعتكاف عليه يكن ل أسلم إذا األصلي والكافر عمله حتبط الردة فإن

 ا.ه  مثله فهذا اإلسالم
 بطالن على الدليل من تقدم ِبا املتتابع االعتكاف يف البناء عدم على واحلنابلة الشافعية ستدلا

 .1البناء من يتمكن فلم معذور غري وألنه، ابلردة االعتكاف
 لِلَِّذينَ  ُقلْ : )تعاىل بقوله ابلردة الواجب االعتكاف قضاء سقوط على واملالكية احلنفية واستدل

ت َ  ِإنْ  َكَفُروا  أن رضي هللا عنه العاص بن عمرو وحلديث ، 38: األنفال( َسَلفَ  َقدْ  َما هَلُمْ  يُ ْغَفرْ  ُهوايَ ن ْ
 .2(قبله ما يهدم اإلسالم) قال صلى هللا عليه وسلم النيب

 . ردةال قبل ذمته يف ذلك لرتتب املرتد دون األصلي الكافر يف أبنه:  االستدالل هذا ونوقش
 .الصوم إفساد :التاسع املطلب

 .عندهم االعتكاف لصحة شرط الصوم إذ مطلقا ؛ املالكية عند وهذا
 لصحته شرط صومال ألن بنذر؛ الواجب االعتكاف لبطالن موجب الصوم إفساد احلنفية وعند

 .الفطر مع فيه االعتكاف فيصح التطوع دون عندهم
 هو بل العتكاف،ا لصحة الصوم شرطية يرون ال ألهنم يضر؛ ال ذلك أن: واحلنابلة الشافعية وعند

 .3مسنون
 .االعتكاف نية قطع :العاشر املطلب

                                                                                                                           

 مع والدسوقي ، 1074/  3 الصنائع بدائعانظر  .االستئناف وجوب الشافعية ومذهب قبله كان  ما جيب اإلسالم
 . 362/  2 القناع وكشاف ، 455 - 454/  1 احملتاج ومغين ، 544/  1 الكبري الشرح

 . 2/362 القناع كشاف  1

  (.121) مسلم أخرجه 2

 واإلنصاف ،2/362 للشربيين واإلقناع ،1/259 وحاشيته الصغري والشرح ،116 ،2/109 الصنائع بدائع 3
3/358 . 
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 واملالكية حلنفيةكا  العلم أهل بعض هاعد وقد االعتكاف، صحة شروط من شرط النية أن تقدم
 .االعتكاف أركان من سبق كما  وغريهم،

 :لأقوا على عتكافاال من اخلروج املعتكف نوى إذا االعتكاف بطالن يف العلماء اختلف وقد
 يف الرتدد أو منه اخلروج على العزم دون االعتكاف، نية بقطع اعتكافه يبطل أنه :األول لقولا

 .1احلنابلة من حامد ابن قال وبه، القطع
 حيث ،2احلنابلة مذهب ظاهر وهو، القطع يف والرتدد العزم مع اعتكافه يبطل أنه :الثاين القول
 بطل تردد أو منه اخلروج على عزم إذا الصوم ويف منه، اخلروج نوى إذا ابلصوم االعتكاف أحلقوا
 .صيامه
 .3الشافعية مذهب وهو، منه اخلروج بنية اعتكافه يبطل ال أنه :الثالث القول
 :ا يليِب القطع على العزم أو ابلرتدد القطع عدم على استدل: أوال   الرأي دليل

 وإمنا ابلنيات، األعمال اإمن) قال صلى هللا عليه وسلم النيب أن رضي هللا عنه عمر حديث - 1
 إذ الرتدد؛ دون ابلقطع إال تبطل وال ، للعبادة النية اعتبار على احلديث دل، 4(نوى ما امرئ لكل

 .عليه عزم ما على العمل بل له، حكم ال فالرتدد النية، بقاء األصل
 يزل فلم لةلي وسلم عليه هللا صلى النيب مع صليت): قال رضي هللا عنه مسعود ابن رواه ما - 2

. 5(وسلم عليه هللا صلى النيب وأذر أقعد أن مهمت قال مهمت وما قلنا سوء أبمر مهمت حىت قائما
 .فيها استمر وقد الصالة قطع على عزمه أو مسعود ابن تردد: فظاهره

 وسلم عليه هللا صلى النيب وجع يف هبم يصلي كان  بكر أاب أن) رضي هللا عنه أنس روى وملا - 3
 سرت وسلم عليه هللا صلى النيب فكشف صفوف وهم االثنني يوم كان  إذا حىت فيه تويف الذي

 من نفتنت أن فهممنا فضحك تبسم مث مصحف، ورقة وجهه فكأن قائم، وهو إلينا لينظر احلجرة
 .صالهتم يف واستمروا الصالة، قطع عزمهم أو ، الصحابة تردد فظاهره ،6(الفرح

                                                 
 . 3/297 واإلنصاف ،2/593 العمدة شرح 1

 . 1/226 السبيل ومنار ،3/114 النهى أويل معونة  2

 . 2/396 الطالبني روضة  3

 تقدم َّترجيه، وهو يف الصحيحني. 4

 (.773) ومسلم ،(1135) البخاري أخرجه 5

 (.419) ومسلم ،(1205) البخاري أخرجه 6
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 . القطع بنية جيزم ل أنه - 4
 وإلبطاله والصوم، الصالة نية قطع على قياسا   قطعه بنية االعتكاف بطالن على استدل:  اثنيا  

 .1صحته شروط من شرطا  
 .النية مجيز  ل وألنه ا،قطعه لو ما أشبهف أضعفها النية يف الرتدد أن الثاين الرأي دليل وأما

 بشيء هل ُيكم فال قطعي ل داملرتد فإن الفارق لوجود ، التسليم بعدم: االستدالل هذا ونوقش
 .االعتكاف صحة شروط من شرطا   أبطل فقد ، النية قطع من خبالف

 . النزاع ِبحل استدالل فهو النية، جيزم ل أبنه التعليل وأما
 أثناء جن لو ما على سا  وقيا املسجد، يف اللبث وهو االعتكاف، ركن فلوجود الشافعية دليل وأما

 .اجلنون الح النية النتفاء االعتكاف
 ادهإلفس االعتكاف ةصح منه يلزم فال املسجد، يف اللبث وجد وإن أبنه االستدالل هذا ونوقش

 . تقدم كما  فيه شرط هي الت نيته بقطع
 ةالني وقطع ، خصالش ابختيار ليس اجلنون إذ الفارق؛ مع فقياس اجلنون على القياس وأما

 .ابختياره
 نوى إذا تكافاالع طعانق روجاخل نوى إذا أنه الصواب ى الكايف:قال العالمة العثيمني يف تعليقه عل

 إذا فرقوال خيرج حىت بطلي ال فإنه موجب بال اخلروج نوى إذا ال يبطله أن نوى أنه ِبعىن اخلروج
 قتضيهي سبب   بغري خلروجا نوى إذا وأما املسجد يف كان  ولو انقطع االعتكاف قطع أي اخلروج نوى
 فإنه كلأي أن نوى وإن عينقط فإنه الصوم قطع نوى إن كالصائم  خيرج حىت طعينق ال االعتكاف فإن
  .أيكل حىت ينقطع ال

 .املوت :عشر احلادي املطلب
صلى هللا  النيب أن رضي هللا عنه هريرة أيب حلديث ،2اعتكافه بطل اعتكافه أثناء املعتكف مات إذا

 أو ، به ينتفع علم أو جارية، صدقة: الثث من إال عمله انقطع آدم ابن مات إذا) قال عليه وسلم
 .العبادة أهلية عن امليت وخلروج ،3(له يدعو صاحل ولد

 يف ابب مستقل. امليت عن االعتكاف قضاء حكمقد مر و 

                                                 
 . 3/114 النهى أويل معونة 1

 . 1/201 املدونة 2

 (.1631) مسلم أخرجه 3
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 .السابقة املبطالت شروط :عشر الثاين املطلب
 سبح - االعتكاف تمبطال من ِببطل تلبس ملن يشرتط فيما تعاىل هللا رمحهم العلماء اختلف
 :أقوال على - اعتباره عدم أو مبطال ، اعتباره يف خالفهم

 جاهال ، كان  فإن خمتارا ، ذاكرا   عاملا   يكون أن مبطل أبي االعتكاف لبطالن يشرتط أنه :األول القول
 .1حزم ابن قال وبه الشافعية، مذهب وهو، اعتكافه يبطل ل مكرها   أو انسيا ، أو

 أو انسيا   كان  فإن خمتارا ، عامدا   يكون أن اشرتط به يتعلق وما ابخلروج البطالن كان  إن :الثاين القول
 .2احلنابلة مذهب وهذا، مطلقا   بطل ومقدماته ابلوطء البطالن كان  وإن اعتكافه، يبطل ل مكرها  
 .3واملالكية ، احلنفية مذهب وهو، مطلقا   االعتكاف يبطل أنه :الثالث القول
 ألجل منه منع ما أن عندهم األصل إذ االعتكاف؛ يبطل ل انسيا   را  هنا أكل إن احلنفية عند لكن

 .4وسهوه عمده خيتلف الصوم ألجل منه منع وما ، وسهوه عمده خيتلف ال االعتكاف
 :ا يليِب ابملبطالت االعتكاف لفساد واالختيار والذكر العلم اشرتط من استدل

 ، 5:  األحزاب( ُلوُبُكمْ ق ُ  تَ َعمََّدتْ  َما ِكنْ َولَ  بِهِ  َأْخطَْأمتُْ  يَمافِ  ُجَناح   َعَلْيُكمْ  َولَْيسَ : ) تعاىل قوله - 1
 . املبطل فعل قلبه يتعمد ل واملكره والناسي واجلاهل

، 5(فعلت قد):  هللا قال، 286:  البقرة( َأْخطَْأانَ  َأوْ  َنِسيَنا ِإنْ  تُ َؤاِخْذانَ  ال رَب ََّنا: )تعاىل قوله - 2
 . واجلاهل الناسي عن املؤاخذة رفع على اآلية فدلت

 عن ألمت جتاوز هللا إن) قال صلى هللا عليه وسلم النيب أن عنهما هللا رضي عباس ابن حديث - 3
 .6(عليه استكرهوا وما والنسيان اخلطأ
 :اإلكراهو  النسيان مع ومقدماته ابلوطء االعتكاف فساد على احلنابلة دليل وأما
 .ومقدماته ابلوطء االعتكاف سادف على الدالة األدلة عموم - 1

 .األول الرأي أبدلة العمومات هذه بتخصيص:  االستدالل هذا ونوقش

                                                 
 . 5/180 احمللى، و  1/200 املهذب 1

 . 3/76 واملبدع ،1/373 قدامة البن الكايف 2

 . 1/145 الكبري الشرح، و  1/213 اهلندية والفتاوى ،1/206 األهنر وجممع ،2/116 الصنائع بدائع 3

 . 1/213 اهلندية والفتاوى ،2/116 الصنائع بدائع 4

 (.125) مسلم أخرجه 5

 تقدم َّترجيه. 6
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 .كاحلج  ابلنسيان فكذلك عمدا ، ابلوطء تفسد عبادة االعتكاف أن - 2
 سياان ؛ن ابلوطء يفسد جاحل أن يسلم فال ، عليه املقيس األصل تسليم بعدم االستدالل هذا ونوقش

 . نسيانوال ابجلهل فيها يعذر الرتوك ابب من اجلماع إذ ؛ ألدلةا من تقدم ملا
 أدلة فعموم:  واإلكراه النسيان مع ِببطالته االعتكاف بطالن على واملالكية احلنفية دليل وأما

 .1مناقشتها تقدم وقد، املبطالت
 

 )ابب فضل العشر اآلواخر(
 وأحيا مئزره، شد العشر دخل إذا وسلم هعلي هللا صلى النيب كان): قالت عنها هللا رضي عائشة عن

 .2(أهله وأيقظ ليله،
 العشر، دخل إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان): قالت أيضا عنها هللا رضي عائشة وعن
 .3(املئزر وشد وجد أهله، وأيقظ الليل، أحيا

                                                 
 انظر كتاب فقه اإلعتكاف للكتور املشيقح. 1

 .(2024) البخاري أخرجه 2

 (.1174) مسلم أخرجه 3
 العشر دخلت إذا للبيهقي، ةرواي ويف( العشر دخل إذا: )قوله(: 4/269قال املباركفوري يف مرعاة املفاتيح )

 شيبة يبأ ابن عند علي ديثح يف به وصرح األخري أي" العشر دخل إذا" قوله: احلافظ قال. رمضان من األواخر
 يف قال. افوحل ملحفة قوهلمك  إزاره أي اهلمزة وسكون امليم بكسر" املئزر شد"و وملسلم( منزره شد) والبيهقي
 كناية  هو يلفق مئزره، شد معىن يف لفواواخت. ويؤنث يذكر وهو أسفله من الرجل به أيتزر ما واإلزار،" املئزر" التلويح

 قالي العبادة يف التشمري ومعناه ،غريه يف وسلم عليه هللا صلى عادته على زيدة العبادة يف واجتهاده جده شدة عن
 ئزرامل وشد جد قالت افإهن نظر، هذا ويف: القسطالين قال. وتفرغت له تشمرت أي مئزري األمر هلذا شددت
 ادات،ابلعب غاللإلشت للنساء هالاعتز  به املراد أن والصحيح التغاير، يقتضي والعطف اجلد، على املئزر شد فعطفت
 :الشاعر بقول واستشهد الثوري به وجزم املتقدمون، واألئمة السلف فسره وبذلك

 أبطهار ابتت ولو النساء عن*  مآزرهم شدوا حاربوا إذا قوم
 النجاد طويل يقول كمن  واجملاز احلقيقة يراد أن وُيتمل معا   النساء عن واالعتزال للعبادة التشمري يراد أن وُيتمل
 قال للعبادة ومشر النساء واعتزل ُيلله، فلم حقيقة مئزره شد املراد فيكون حقيقة النجاد طويل وهو القامة، لطويل
 طول وأردت النجاد، طويل فالن قلت إذا كما  احلقيقة إرادة تنايف ال الكناية إن البيان علماء عند تقرر قد: الطييب
 هبا واشتغل للعبادة وتفرغ ظاهرا   مئزره شد قد يكون أن يستبعد ال وسلم يهعل هللا صلى كذلك  قامته طول مع جناده
 حديث ويف النساء، واجتنب املئزر شد عائشة عن مقارب إبسناد عاصم أيب ابن عند وقع: قلت. انتهى-غريها عن
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 أهله، أيقظ العشر دخل إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان): قال عنه هللا رضي علي وعن
 .1(النساء اعتزل: قال املئزر؟ رفع ما: بكر أليب قيل ،املئزر ورفع
 يف العبادات من يزاد أن يستحب أنه: احلديث هذا ففي: (71 /8)يف شرح مسلم  النووي قال

 .ابلعبادات لياليه إحياء واستحباب رمضان، من األواخر العشر
 :أييت ما على احلديث هذا ودل
 يف يعملها ال عمالأب رمضان من األواخر العشر خيص كان  - وسلم عليه هللا صلى - أنه :أوال

 .النساء واعتزال األهل، وإيقاظ الليل، إحياء: منها غريها،
 لىص - به اءاقتد العشر ذهه يف األهل وايقاظ الليل وإحياء العبادة يف االجتهاد استحباب :اثنيا
 .- وسلم عليه هللا
 - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول كان) عنها هللا رضي عائشة قالت: قال يزيد، بن األسود عنف

 .1(غريه يف جيتهد ال ما األواخر، العشر يف جيتهد

                                                                                                                           

 ابلسهر استغرقه أي( ليله وأحي) األول االحتمال يقوي وهذا ابلواو، فعطفه النساء واعتزل مئزره شد وراملذك علي
 ابلقيام أي" ليله أحيا" وقوله الصباح، حىت ليلة قام علمته ما الصحيح يف لقوهلا معظمه أحي أو وغريها الصالة يف

 .حيا   يصري فيه وابلعبادة امليت، ِبنزلة العبادة عن اخلايل الزمان كأن  والذكر والقراءة
 أو. ةابلطاع يلهل أحيا أي التام عاالنتفا  حصول يف ابحلياة فيه القيام شبه االستعارة ابب من هو: القسطالين قال
 حبياته ليله حي ظةابليق حي إذا نائمال ألن إتساعا   الليل إىل وإضافه املوت أخو النوم ألن فيه، ابلسهر نفسه أحيا
 يف الطييب لوقا. ىتهان-كالقبور  يوتكمب فتكون كاألموات  فتكونوا تناموا ال أي قبورا   بيوتكم جتعلوا ال قوله حنو وهو

 املوت زلةِبن هو لذيا النوم عن عبادةابل اشتغل إذا العابد فإن العابد، نفس إىل راجع: أحدمها. وجهان: الليل أحياء
 أنه: واثنيهما. منامها يف َتت ل التو [ 42: الزمر{ ]موهتا حني األنفس يتوىف هللا: }تعاىل قال كما  نفسه أحي فكأمنا
: تعاىل قوله ومنه ادة،والعب ابلطاعة زينهو  أحياه كان  فيه القيام يف هناره ِبنزلة صار ملا ليله فإن الليل نفس إىل راجع

 منها، نصيبه وفر كله  وأحياه فيه اجتهد فمن[ 50: الروم{ ]موهتا بعد األرض ُيىي كيف  هللا رمحت آاثر إىل فانظر}
 هللا صلى - بذلك خص وإمنا. ةوالعباد للصالة أي (أهله وأيقظ) منها قام ما بقدر نصيبه أخذ بعضه يف قام ومن
 وروى. خبواتيمها األعمالو  العمل، خاَتة ألنه فيه فيجتهد العبادة وقت خروج لقرب رمضان آخر - وسلم عليه

 نرمضا من بقي إذا سلمو  عليه هللا صلى النيب يكن ل سلمة أم بنت زينب حديث من نصر بن وحممد الرتمذي
 أقامه إال القيام يطيق أهله من ا  أحد يدع أيم عشرة

 
 (:2/69قال عنه الشيخ أمحد شاكر يف حتقيق املسند )وغريه واحلديث (، 137،  128،  1/98 أمحد أخرجه 1

 . حسن إسناده(: 2/337، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق املسند )صحيح إسناده
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 قيل، كذا  ها،في القدر ليلة طلب يف يبالغ: أي (:1441 /4) املفاتيح مرقاة صاحب قال
 نأ رجاء عشر؛ال غري يف: أي «غريه يف جيتهد ال ما» والعبادة الطاعة زيدة يف جيتهد أنه: واألظهر

 .ه ا. ركاتهب يف االختتام نوحس طاعته يف واالهتمام أوقاته يف لالغتنام أو فيه، القدر ليلة يكون
 أن وينبغي العمل، آخر ألنه: والثاين القدر، ليلة لرجاء: أحدمها ملعنيني، العشر يف جيتهد كان:  وقيل

 .2اخلاَتة جتويد على ُيرص
 القدر ليلة أن أخرب نهأل السالم؛ عليه ذلك فعل إمنا: (159 /4)ح البخاري يف شر  بطال ابن قال
 أن كنمي إذ تفوت؛ ئالل كله  العشر ىف طلبها ىف ابألحوط األخذ ألمته فسن األواخر، العشر ىف

 ولو تر،و  وال شفع منها يفته ل كلها  العشر ليال أحيا فمن كامال،  يكون وأن انقصا الشهر يكون
 طلبها، ىف كلها  اللياىل ُييوا نأ عليهم لوجب الليلة هذه مثل كلها  السنة لياىل ىف أن ادهعب هللا أعلم

 الشريفة ةالليل هذه وجعل بعباده تعاىل فرفق عذابه، من والنجاة غفرانه، طلب جنب ىف يسري فذلك
 . ا.ه ورمحة هللا من منا العمل ىف الفتور وأهل الضعف أهل ليدركها ليال؛ عشر ىف موجودة

 دخل إذا إيل حبأ: الثوري سفيان قال(: 186)صاملعارف  لطائف يف احلنبلي رجب ابن قالو 
 دوق ذلك، أطاقوا إن صالةال إىل وولده أهله وينهض فيه وجيتهد ابلليل، يتهجد أن األواخر العشر
 انقومت أال»: هلما يقولف ليال وعليا فاطمة يطرق كان  أنه - وسلم عليه هللا صلى - النيب عن صح

 أحد يقاظإ يف الرتغيب دوور  يوتر، أن وأراد هتجده قضى إذا ابلليل عائشة يوقظ وكان ،«فتصليان
 .وجهه يف املاء ونضح للصالة صاحبه الزوجني

 ييصل أن هللا شاء ام الليل من يصلي كان:  - عنه هللا رضي - اخلطاب بن عمر أن: املوطأ ويف
 وامر}: اآلية هذه تلووي الصالة الصالة: هلم يقول للصالة أهله أيقظ الليل نصف كان  إذا حىت

 .اآلية[ 132: طه{ ]عليها واصطرب ابلصالة أهلك
 قليل دوزا بعيد طريق اأيدين وبني الليل ذهب قد: ابلليل له تقول حممد أيب حبيب امرأة وكانت
 .بقينا قد وحنن قدامنا سارت قد الصاحلني وقوافل

 .قسمني إىل األواخر لعشرا يف الليل قيام تقسيمحكم مسألة: 
 ليلةل حتريو  والرمحة، رةللمغف طلبا واجتهاد، تعبد ِبزيد رمضان من األواخر العشر َّتصيصيستحب 

 .شهر ألف من خري هي الت القدر
                                                                                                                           

 .(1175) مسلم أخرجه 1

 .(280 /5) للعيين داود أيب سنن شرح 2
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 نيب الراحة نم يسري قسط خذأ من يتخللها ملا ابلرتاويح وتسميتها الليل، قيام من الرتاويح صالةو 
 أي ويف ، الركعات من شاء ام الليلة يف يصلي أن للعبد جيوز ، واسع فيها رفاألم ولذلك ، الركعات

 . شاء الليل من وقت
 ؛ رمضان ليايل قيام سنية يف الفقهاء بني خالف ال"  (:34/123" )الفقهية املوسوعة" يف جاء

: اءالفقه لقاو  (ذنبه من قدمت ما له غفر واحتسااب إمياان رمضان قام من) وسلم عليه هللا صلى لقوله
 هىانت"  ليلال قيام ألهنا ; هبا الليل أكثر استيعاب فاألفضل ولذلك ؛ رمضان قيام هي الرتاويح إن
. 

 بعد يحالرتاو  ابلناس الةالص من - األواخر العشر يف خاصة - اليوم األئمة من كثري  به يقوم وما
 عاملشرو  نم هو والقيام، ةصاللل الليل من متأخرة ساعة يف املسجد إىل الرجوع مث مباشرة، العشاء

 حسب على ألواخرا العشر يف االجتهاد هو واملطلوب مينعه، ما هناك وليس املمنوع، من ال
 .أحسن فقد قرآن وقراءة ونوم وراحة صالة بني ما ليله املرء قسم فإذا االستطاعة،

 بعض أنكره عما اباجلو  يف مسألة"  (:4/364) السنية الدرر يف كما  أاببطني هللا عبد الشيخ قال
 سببو  ، األول لعشرينا يف املعتاد على زيدة رمضان من األواخر العشر يف صلى من على الناس

 . الماإلس وأئمة ونوالتابع الصحابة عليه وما ابلسنة واجلهل ، العادة غلبة لذلك إنكارها
 ثواحل رمضان، يامق يف ابلرتغيب وسلم وعليه هللا صلى النيب عن األحاديث وردت قد: فنقول
 .األخري عشره يف ذلك وأتكيد عليه،

 وعطل إىل شاءالع سنة بعد من ءالعلما مجيع عند وقتها وأن ، الرتاويح عدد يف حتديد ال أنه تبني إذا
 فكيف ، ةمجاع ليايل الهاص وسلم وعليه هللا صلى النيب وأن مؤكدة، سنة العشر إحياء وأن الفجر،

  لليل،ا أول العشر يف فيصلي الشهر، أول يفعلها عما األواخر شرالع صالة يف زاد من على ينكر
 ُيب ملن الضعيف لألج وذلك يوتر، أن غري من كثري،  أو قليل، أو الشهر، أول يف يفعل كما

 . اويحوتر  قياما جلميعا ويسمى اجلماعة، يف هللا يسره ما ذلك بعد يزيد مث ذلك، على االقتصار
 ريؤث أن الإ ختمة، على ماماإل يزيد ال أن يستحب: الفقهاء من كثري  بقول لذلك املنكر اغرت ورِبا

 ةدالزي كون  ال املأمومني، لىع ابملشقة ختمة على الزيدة استحباب عدم وعللوا ، الزيدة املأمومون
 يف به مصرح وذلك ، حبامست كان  ختمة على الزيدة آثروا لو أهنم على كالمهم  ودل مشروعة، غري

 . الزيدة املأمومون يؤثر أن إال:  قوهلم
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 قياما ذلك بعد يصلي وما ، تراويح الليل أول يفعل ما تسميتهم من العوام ألسنة على جيري ما وأما
 سرتُيوني كانوا  ألهنم اويحتر  رمضان قيام مسي وإمنا ، وتراويح قيام الكل بل ، عامي تفريق فهو ،

 ما تهملخالف لذلك نكرامل إنكار وسبب ، صالةال يطيلون كانوا  أهنم أجل من ركعات أربع كل  بعد
 بعونوالتا حابةالص عليه وما ، واآلاثر ابلسنة وجلهله ، الزمان أهل وأكثر بلده أهل عادة من اعتاده
 بعض كرهه  الذي لتعقيبا صالة هي العشر يف صالتنا أن من الناس بعض يظنه وما ، اإلسالم وأئمة

 . والوتر اويحالرت  من الفراغ بعد مجاعة التطوع وه التعقيب ألن ؛ كذلك  فليس العلماء
 مفكالمه ،الرتاويح عقب رالوت بعد مجاعة التطوع أنه التعقيب تعريف يف الفقهاء مجيع عبارة هذه

 .ابختصار انتهى"  التعقيب هو ليس الوتر قبل مجاعة الصالة أن يف ظاهر
 بعد تكون لتا رتاويحال الةص بني الفرق ما وسئل العالمة العثيمني كما يف لقاءات الباب املفتوح:

 رمضان؟ يف الليل آخر يف تكون الت القيام وصالة العشاء، صالة
 العشر مأي يف الناس لكن ,الليل آخر يف أو الليل أول يف الرتاويح صالة, بينهما فرق ال فأجاب:

 يف كان  نهأل والسالم؛ الةالص عليه ابلرسول اقتداء   الليل ُييوا أن ُيبون رمضان من األواخر من
 وهنايسم لتا اخلفيفة لصالةوا, الليل آخر يف القيام جعلوا فلهذا, كله  الليل ُييي األواخر العشر

 ا.ه  هبذا أبس وال, الليل أول يف الرتاويح
 " :انرمض شهر ِبجالس اإلميان أهل إحتاف" كتاب  يف الفوزان صاحل الشيخ وقال

 نيبابل قتداءا العبادة، يف اجتهادهم من يزيدون املسلمني فإن ن،رمضا من األواخر العشر يف وأما" 
 عشرينو  ثالاث يصلون ذينفال شهر، ألف من خري هي الت القدر لليلة وطلبا وسلم، عليه هللا صلى
 هنايسمو  الليل، ولأ يف ركعات عشر فيصلون األواخر، العشر يف يقسموهنا الشهر أول يف ركعة

 وهذا ما،قيا ويسموهنا ركعات، بثالث الوتر مع يطيلوهنا ، الليل آخر يف عشرا ويصلون تراويح،
 يصلى نكا  من وأما اما،قي تسمى أو تراويح، تسمى أن جيوز فكلها وإال فقط، التسمية يف اختالف

 ات،ركع عشر األواخر العشر يف إليها يضيف فإنه ركعة عشرة ثالث أو عشرة إحدى الشهر أول يف
 لفس وله ري،اخل يف اجتهاد وزيدة األواخر، العشر لفضل اغتناما ، ويطيلها الليل، آخر يف يصليها

 بني مجعوا كونونفي سبق، كما  وعشرين ثالاث يصلون كانوا  ممن وغريهم الصحابة من ذلك يف
 .هىانت"  خراألوا العشر يف وعشرين بثالث والقول األول، العشرين يف عشرة بثالث القول: القولني

 : ليماي ذكره مما وكان درسا   بلدان يف اإلخوة أحد ألقى: السحيم الرمحن عبدوسئل الشيخ 
 ركعة عشرة إحدى العشاء بعد للرتاويح املسلمني صالة من املسلمني بلدان من كثري  يف جيري ما أن
 ترد ل الت البدع من هذا أبن بثمان الواحدة الساعة عند رمضان من األواخر العشر يف يتهجدون مث
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 تراويح كله  والقيام والتهجد الرتاويح يسمون فهم السلف عن تعرف ل التقسيمة وهذه، فالسل عن
 وإمنا السلف عن يرد ل معني عدد َّتصيص مع للتهجد للقيام معني وقت وَّتصيص ، ليل قيام أو

 طوال ذلك على املداومة مع - مثال   الواحدة الساعة - معينة بساعة خيصص وال قيام كله  الليل
 .بدليل إال يصح ال العشر طوال التهجد يف معني عدد تثبيت وكذلك، بدليل إال العشر

 ، ُأيب   لىع الناس عنه هللا رضي ُعمر مَجَع َلمَّا ولذا ، أفضل الليل آخر صالة أن شك ال فأجاب:
 خرآ يريد.  يقومون الت من أفضل عنها ينامون الت:  عنه هللا رضي عمر قال الليل أول ِمن فصل وا

 . البخاري رواه.  أوله يقومون الناس وكان ، لليلا
 الناس تواَعد ولو ، َحَرج ذلك يف يكن ل ، آخره من صل ى مث ، الليل أول من شخص صل ى ولو

، اسالن حلضور بل ، لذاته يُقصد ال التواعد ألن ؛ حرج من فيه يكن ل رمضان يف ذلك على
 ْنِكري ُ  ل ، داملسج امتأل ىتح وسلم عليه هللا صلى هللا رسول َخْلف للصالة الناس حضر َلمَّا ولذلك
 وإمنا ،الصالة أجل من ُمعني   وقت يف اجتماعهم وال حضورهم، وسلم عليه هللا صلى النيب عليهم

 رضي ائشةع حديث يف كما  ،يستطيعوهنا فال عليهم، تُفرض أن خشية إالَّ  ذلك ترك ما أبنه أخربهم
 ال الليل خرآ من ُمعينة اعةس يف القيام لصالة الناس فتواعد، حيحنيالص يف خُمر ج وهو عنها، هللا

 ام بِقدر ة،العين الساعة به تُقصد ال والتواعد ، عنهم هللا رضي الصحابة فعل يف أصل وله فيه، حرج
 آخر يف الوتر فليجعل يلالل آخر قيام أراد ومن، اإلمام فيه ُيصلي الذي الوقت معرفة به يُقصد
 .ركعة عشرة إحدى على االقتصار السنة أن كما،  الليل

 والعشر حلجةا ذي عشر عن (:25/287سئل شيخ اإلسالم كما يف جمموع الفتاوى )مسألة: 
 .أفضل؟ أيهما ،رمضان من األواخر
 مضانر  من األواخر شرالع والليايل رمضان من العشر أيم من أفضل احلجة ذي عشر أيم فأجاب:

 . ةاحلج ذي عشر ليايل من أفضل
  شافيا وجده اجلواب ذاه اللبيب الفاضل أتمل وإذا (:3/162قال ابن القيم يف بدائع الفوائد )

 ويوم ةعرف يوم وفيهما جةاحل ذي عشر أيم من هللا إىل أحب فيها العمل أيم من ليس فإنه كافيا
 يهعل هللا ىصل هللا رسول نكا  الت اإلحياء ليايل فهي رمضان عشر ليايل وأما الرتوية ويوم النحر
 ديلي أن ميكنه ل صيلالتف هذا بغري أجاب فمن شهر ألف من خري ليلة وفيها كلها  ُيييها وسلم
 .صحيحة حبجة

 رجل عن هللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ سئل فقد الثاين السؤال وأما(: 1/57وقال يف زاد املعاد)
 فأجاب ؟ املصيب فأيهما أفضل القدر ليلة بل آخر وقال القدر ليلة من أفضل اإلسراء ليلة قال
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 أسري الت الليلة تكون أن به أراد فإن القدر ليلة من أفضل اإلسراء ليلة أبن القائل أما هلل احلمد
 من وسلم عليه هللا صلى حممد ألمة أفضل عام كل  من ونظائرها وسلم عليه هللا صلى ابلنيب فيها
 ابالطراد الفساد معلوم وهو املسلمني من أحد أفضل فيها والدعاء قيامها يكون حبيث القدر ليلة
 على ال معلوم دليل يقم ول فكيف عينها تعرف اإلسراء ليلة كانت  إذا هذا.  اإلسالم دين من

 وال به يقطع ما فيها ليس خمتلفة منقطعة ذلك يف النقول بل عينها على وال عشرها على وال شهرها
 قد فإنه القدر ليلة خبالف غريه وال بقيام اإلسراء ليلة أهنا يظن الت الليلة َّتصيص للمسلمني شرع
 األواخر العشر يف القدر ليلة حتروا قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن"  الصحيحني"  يف ثبت
 واحتسااب إمياان القدر ليلة قام من قال أنه وسلم عليه هللا صلى عنه"  الصحيحني"  ويف رمضان من

 أراد وإن.  القرآن فيها أنزل وأنه شهر ألف من خري أهنا سبحانه أخرب وقد ذنبه من تقدم ما له غفر
 غريها يف له ُيصل ل ما فيها له وحصل وسلم عليه هللا صلى ابلنيب فيها أسري الت املعينة الليلة أن
 عليه هللا صلى نبيه هللا أعطى إذا وليس صحيح فهذا عبادة وال بقيام َّتصيصها يشرع أن غري من

 األمكنة مجيع من أفضل واملكان الزمان ذلك يكون أن جيب زمان أو مكان يف فضيلة وسلم
 من أعظم كان  اإلسراء ليلة نبيه على تعاىل هللا إنعام أن على دليل قام أنه قدر إذا هذا.  واألزمنة

 هذا مثل يف موالكال.  هبا عليه أنعم الت النعم من ذلك وغري القدر ليلة القرآن إبنزال عليه إنعامه
 بال فيها يتكلم أن ألحد جيوز وال بوحي إال تعرف ال الت النعم ومقادير األمور حبقائق علم إىل ُيتاج
 كان  سيما ال غريها على فضيلة اإلسراء لليلة جعل أنه املسلمني من أحد عن يعرف وال علم

 ال وهلذا يذكروهنا وال موراأل من أبمر اإلسراء ليلة َّتصيص يقصدون إبحسان هلم والتابعون الصحابة
 يشرع فلم هذا ومع وسلم عليه هللا صلى فضائله أعظم من اإلسراء كان  وإن كانت  ليلة أي يعرف

 الوحي بنزول فيه ابتدئ الذي حراء غار بل شرعية بعبادة املكان ذلك وال الزمان ذلك َّتصيص
 خص وال ِبكة مقامه مدة بوةالن بعد أصحابه من أحد وال هو يقصده ل النبوة قبل يتحراه وكان
 الزمان وال ابلوحي فيه ابتدئ الذي املكان خص وال غريها وال بعبادة الوحي فيه أنزل الذي اليوم

 الكتاب أهل جنس من كان  وأمثاله هذا ألجل بعبادات عنده من واألزمنة األمكنة خص ومن بشيء
.  أحواله من ذلك وغري التعميد ويوم امليالد كيوم  وعبادات مواسم املسيح أحوال زمان جعلوا الذين
:  قالوا ؟ هذا ما فقال فيه يصلون مكاان يتبادرون مجاعة عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر رأى وقد

 ؟ مساجد أنبيائكم آاثر تتخذوا أن أتريدون فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فيه صلى مكان
 إن الناس بعض قال وقد فليمض وإال فليصل ةالصال فيه أدركته فمن هبذا قبلكم كان  من هلك إمنا
 األمة إىل ابلنسبة القدر وليلة القدر ليلة من أفضل وسلم عليه هللا صلى النيب حق يف اإلسراء ليلة
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 صلى هللا رسول حق يف اإلسراء وليلة هلم أفضل األمة حق يف الليلة فهذه اإلسراء ليلة من أفضل
 .له أفضل وسلم عليه هللا

 العشر ىعل بلونمق نوحن! الشيخ فضيلة العالمة العثيمني كما يف اللقاء الشهري: سئل مسألة:
 فني،للمعتك خصوصا   تعاىل؛ هللا وفقك نصيحتك ما األواسط العشر بعد رمضان شهر من األواخر

 ةلصال خيرج أال السنة من لوه خيرج؟ ومىت اعتكافه يف يبدأ مىت التساؤل املعتكفني عند يكثر فإنه
 ايللي من ليلة كل  يف املغرب صالة بعد للمعتكف االغتسال السنة من وهل اليوم؟ ذلك العيد

 العشر؟
 حدالوا يف إما قدرال ليلة فيها ألن رمضان؛ أيم أفضل أهنا شك ال األواخر العشرفأجاب: 
 ذهه العشرين،و  التاسع أو والعشرين السابع أو والعشرين اخلامس أو والعشرين الثالث أو والعشرين

 السادسةو  والعشرين عةوالراب والعشرين الثانية الليلة يف تكون أن وجيوز آكدها، هي األواتر
 ال موما  ع القدر ةليل لكن ين،وعشر  سبعة ليلة األواتر وأوكد والثالثني، والعشرين والثامن والعشرين

 ااب  واحتس إمياان   القدر يلةل قام من: )وسلم عليه هللا صلى النيب لقول القيام أتكد إال بشيء َّتص
 يزعمون نوعشري سبعة ليلة ةالصدق كثرة  من الناس بعض يفعله ما أما( ذنبه من تقدم ما له هللا غفر
: أوال  : هتنيج من خطأ فهذا رالقد ليلة يزعموهنا وعشرين سبعة ليلة يف العمرة أو القدر، ليلة أهنا
 ليهع هللا صلى لرسولا عهد يف قدرال ليلة صادفت فقد القدر، ليلة هي ليست وعشرين سبعة ليلة

 رائنق من هديشا ِبا إال اللهم- يثبت ولن القدر ليلة أهنا ثبت إذا: اثنيا  . وعشرين واحد ليلة وسلم
 زيدة فيها للصدقة ليسف القيام، وهو الشارع خصصه ما إال خيصص فال -يتيقن ال ولكنه األحوال

 ليدخ فاإلنسان فاالعتكا مسألة أما. همةم مسألة وهذه أجر، زيدة فيها للعمرة وال أجر
 بغروب وينتهي -وعشرين واحد ليلة ابتداء من: أي- عشرين يوم الشمس غربت إذا االعتكاف

 يبقى أن إىل حاجة وال ه،بيت إىل وخيرج ثالثني، أو وعشرين تسعة سواء   رمضان من يوم آخر الشمس
: ضا  أي. دليل عليه يسل العلماء بعض لهقا وإن هذا فإن العيد، صالة إىل خيرج حىت املسجد يف

 قال كما  وليس اللباس، وأحسن أبمجل كغريه  املعتكف خيرج
 ليست الثياب: نقول عليه، الشهيد دم كإبقاء  عباده أثر أهنا ويدعون عليه الت بثيابه خيرج: بعضهم

 اعتكف قد مدا ما للمعتكف ينبغي كذلك.  شيئا   اللباس من يغري ال االعتكاف االعتكاف، أثر هي
 أوقات غري يف وصالة وذكر قراءة من وجل عز هللا بطاعة وقته ميضي أن املسجد يف نفسه وحبس
 وأقاربه أصدقاؤه يزوره مزارا   -املسجد: أعين- املكان هذا جيعل وأال القرابت، من ذلك وغري النهي
 خطأ، اهذ ذلك، أشبه وما( لفصفص فصفص من ورِبا) لقهوة قهوة ومن حلديث، حديث ومن
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 هذا من ولكم لنا جيعل أن تعاىل هللا أسأل. هللا لطاعة مسجد بلزوم تعاىل هلل التعبد: االعتكاف
 بعد واالغتسال. معاصيه من وُيمينا طاعته يف يستعملنا وأن نصيبا ، القدر ليلة ومن نصيبا ، الشهر
 على ينشطوا نأ أجل من فهو االغتسال من السلف عند معروفا   كان  وما بسنة، ليس املغرب
 ألن تنشيط؛ إىل اإلنسان ُيتاج ال الشتاء أيم ففي: ذلك على وبناء   لذاته، مرادا   وليس القيام،
 غري منبهات هناك احلاضر لوقتنا ابلنسبة أيضا   الشتاء أيم غري ويف قليل، والكسل ابرد الوقت

 .ذلك أشبه وما والعصري والشاي، القهوة،: مثل االغتسال،
 (: 17ل العالمة األلباين يف رسالة قيام رمضان )صقا: )فائدة(

 .رمضان ليايل قيام فضل
 :حديثان فيه جاء قد -1

, رمضان قيام يف يُ َرغبُ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان) قال عنه هللا رضي هريرة أيب عن األول
 فتويف "ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسااب   إمياان   رمضان قام من" :يقول مث, بعزمية أيمرهم أن غري من

 بكر أيب خالفة يف ذلك على األمر كان  مث ،11ذلك على واألمر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 .2(عنه هللا رضي عمر خالفة من وَصْدر  , عنه هللا رضي

 من رجل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول جاء) :قال اجلهين مرة بن عمرو بن عمر حديث: واآلخر
 وصليتُ , هللا رسول وأنك, هللا إال إله ال أن شهدتُ  إن أرأيت! هللا رسول ي :فقال قضاعة

 عليه هللا صلى النيب فقال الزكاة؟ وآتيتُ , رمضان وقمت, الشهر وصمت, اخلمس الصلوات
 .3(والشهداء الصديقني من كان  هذا على مات من: "وسلم

 .وحتديدها القدر ليلة

                                                 
 .الرتاويح يف اجلماعة ترك على أي 1

" اإلرواء" يف خمرج وهو,  وسلم عليه هللا صلى قوله من املرفوع منه البخاري وعند, وغريه مسلم أخرجه 2
 .طبعه مث أتليفه إَتام يل هللا يسر ،1241" داود أيب صحيح" ويف 4/14/906

" خزمية ابن" على تعليقي انظر, صحيح بسند وغريمها" صحيحيهما" يف حبان وابن خزمية ابن أخرجه  3
 1/419/993" الرتغيب صحيح"و 3/340/2262
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 إمياان  , له ُوفَقتْ  مث القدر ليلة قام من) :وسلم عليه هللا صلى قولهل, الَقْدرِ  ليلةُ  لياليه وأفضل -2
 .1(ذنبه من تقدم ما له ُغِفرَ , واحتسااب  

 بن ِزر حديث منها األحاديث أكثر وعليه, األرجح على رمضان من وعشرين سابع ليلة وهي -3
 السنة قام من: يقول ودمسع بن هللا عبد إن: له وقيل   يقول) كعب  ابن أ يبَّ  مسعت: قال ُحَبيش
 إال إله ال والذي, الناس يتكل ال أن أراد, هللا رمحه: عنه هللا رضي أ يَب   فقال  ! القدر ليلة أصاب

 أمران الت الليلة هي هي؟ ليلة   أيَّ  ألعلمُ  إين ووهللا - يستثين ما ُيلف - رمضان لفي إهنا, هو
 يف الشمس تطلع أن وأمارهُتا وعشرين، سبع صبيحة ليلة هي بقيامها وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 .2(وسلم عليه هللا صلى النيب إىل رواية يف ذلك ورفع .هلا شعاع ال بيضاء يومها صبيحة
 .القيام يف اجلماعة مشروعية

 وسلم يهعل هللا صلى نيبال إلقامة, االنفراد من أفضل هي بل, رمضان قيام يف اجلماعة وتشرع -4
 هللا لرسو  مع صمنا) :الق عنه هللا رضي ذر أيب حديث يف كما,  بقوله لفضلها نهوبيا, بنفسه هلا

 كانت  افلم, الليل ثلث بذه حىت بنا فقام َسْبع   بقي حىت, الشهر من شيئا   بنا يقم فلم, رمضان
 ول! هللا لرسو  ي: فقلت, لاللي َشْطرُ  ذهب حىت بنا قام اخلامسة كانت  فلما, بنا يقم ل السادسة

 ".لةلي قيام له ُحِسبَ  نصرفي حىت اإلمام مع صلى إذا الرجل إن" :فقال, الليلة هذه قيام لتنانَ فَّ 
 أن خشينا حىت بنا فقام, والناس ونساءه أهله مجع 3الثالثة كانت  فلما, يقم ل الرابعة كانت  فلما

 . 1(الشهر بقية بنا يقم ل مث, السحور: قال الفالح؟ ما :قلت: قال. الَفالح يفوتنا

                                                 
, له والزيدة, الصامت بن عبادة حديث من 5/318 وأمحد, هريرة أيب حديث من وغريمها الشيخان أخرجه 1

 .هريرة أيب عن وملسلم
 يحتصح على مين اعتمادا  "  خرأت اوم: " بلفظ أخرى زيدة احلديث آخر يف األوىل الطبعة يف ذكرت كنت":  تنبيه"

 تتبعا   وعبادة يرةهر  أيب عن وايتهور  احلديث طرق تتبع يل تعاىل هللا يسر مث, إيها وغريمها والعسقالين املنذري
 كتل وصحح ذهه حس ن من وأن, بادةع عن ومنكرة, هريرة أيب عن شادة زيدة أهنا يل فتبني لغريي أراه ل مستفيضا  

 يف ودعتهأ قد, جدا   واسع ثحب يف ذلك حققت وقد, للروايت تتبعه وعدم اإلسناد رجال ظاهر مع هلوقوف وهم فقد
 صحيح" يف أوردته ملَّا هريرة أيب حديث يف الزيدة هذه أذكر ل ولذلك, 5083 برقم" الضعيفة األحاديث سلسلة"

 .التوفيق ويل تعاىل وهللا" بالرتغي" ألصله خالفا   عبادة حديث معه ذكرت وال 982" والرتهيب الرتغيب

 ( .1247" )داود أيب صحيح" يف خمرج وهو. وغريه مسلم أخرجه 2

 أهله وسلم عليه هللا صلى النيب فيها مجع ولذلك, سبق كما  األرجح على القدر ليلة وهي, وعشرين سبع ليلة يعين 3
 .الليلة هذه النساء حضور استحباب ففيه, ونساءه
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 :فيه ابجلماعة وسلم عليه هللا صلى النيب استمرار عدم يف السبب
 يف الليل صالة عليهم تفرض أن خشية الشهر بقية والسالم الصالة عليه هبم يقم ل وإمنا -5

 اخلشية هذه زالت وقد 2وغريمها" الصحيحني" يف عائشة حديث يف جاء كما  عنها فيعجزوا, رمضان
 يف اجلماعة ترك وهو, املعلول زال وبذلك, الشريعة هللا أكمل أن بعد موسل عليه هللا صلى بوفاته
 كما  عنه هللا رضي عمر أحياها ولذلك اجلماعة مشروعية وهو السابق احلكم وبقي, رمضان قيام

 .3وغريه"البخاري صحيح"يف
 :للنساء اجلماعة مشروعية

, هبن خاص إمام هلن جُيَْعلَ  أن جيوز بل, السابق ذر أيب حديث يف كما  حضورها للنساء ويشرع -6
 ُأيَبَّ  الرجال على جعل, القيام على الناس مجع ملا عنه هللا رضي عمر أن) ثبت فقد, الرجال إمام غري
 طالب أيب بن علي كان  :قال الثقفي عرفجة فعن, حثمة أيب بن سليمان النساء وعلى, كعب  بن

 أان فكنت: قال, إماما   وللنساء إماما   جالللر  وجيعل رمضان شهر بقيام الناس أيمر عنه هللا رضي
  .اآلخر على أحدمها يشوش لئال, واسعا   املسجد كان  إذا عندي حمله وهذا: قلت .4(النساء إمام
 :القيام ركعات عدد
, وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول اتباعا   عليها يزيد ال أن وخنتار, ركعة عشرة إحدى وركعاهتا -7

 عليه هللا صلى صالته عن عنها هللا رضي عائشة سئلت فقد, الدنيا فارق ىتح عليها يزد ل فإنه
 على غريه يف وال رمضان يف يزيد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان  ما) :فقالت رمضان؟ يف وسلم

 عن تسل فال أربعا   يصلي مث, وطوهلن حسنهن عن تسل فال أربعا   يصلي, ركعة عشرة إحدى
 .5(ثالاث   ييصل مث, وطوهلن حسنهن

                                                                                                                           
 أيب صحيح"و 17-16ص" الرتاويح صالة" يف خمرج وهو, وغريهم السنن ابأصح أخرجه صحيح، حديث 1

 .447" اإلرواء" و1245" داود
 .14-12ص" الرتاويح" يف وَّترجيه سياقه انظر 2
 .25-49 ص السابق املصدر يف عليه وغريه الرب عبد ابن وكالم َّترجيه انظر 3
, 4/258/8722" املصنف" يف أيضا   الرزاق بدع منهما األول وأخرج ،2/494 البيهقي قبله والذي أخرجه 4

 .95ص ذكران ما على هبما احتج مث, 93ص" رمضان قيام" يف أيضا   نصر ابن وأخرجهما
 .1212"داود أيب صحيح" و 21-20" الرتاويح صالة" يف خمرج وهو, وغريمها الشيخان أخرجه 5
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 وسلم عليه هللا صلى فعله بدليل, فقط الوتر ركعة على اقتصر لو حىت, منها ينقص أن وله -8
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان  بكم): عنها هللا رضي عائشة سئلت فقد, الفعل أما :وقوله
 من أبنقص يوتر يكن ول, وثالث   وعشر, وثالث   وست, وثالث   1أبربع يوتر كان  :قالت يوتر؟
 .2(عشرة ثالث من أبكثر وال ,سبع  
, بثالث فليوتر شاء ومن, خبمس فليوتر شاء فمن, حق الوتر) :فهو وسلم عليه هللا صلى قوله وأما
 .3(لواحدة فليوتر شاء ومن

 :القيام يف القراءة
 وسلم عليه هللا صلى النيب فيها َُيُدَّ  فلم, غريه أو رمضان قيام يف الليل صالة يف القراءة وأما -9

, وطوال   قصرا   َّتتلف فيها وسلم عليه هللا صلى قراءته كانت  بل, نقص أو بزيدة يتعداه ال حدا  
 وكان, آية مخسني قدر واترة, آية عشرون وهي{ , اْلُمزَّمِ لُ  أَي َُّها يَ } قدر ركعة كل  يف يقرأ اترة فكان
 فإنه آية ِبئت" ...  :آخر حديث ويف ".الغافلني من ُيْكَتبْ  ل آية ِبئة ليلة يف صلى من: "يقول

 وهي, الطوال السبع مريض وهو ليلة يف وسلم عليه هللا صلى وقرأ ".املخلصني القانتني من يكتب
 و{ , األعراف} و{ , األنعام} و{ , املائدة} و{ , النساء} و{ , عمران آل} و{ , البقرة} سورة

 عليه هللا صلى أنه والسالم الصالة عليه النيب اءور  اليمان بن حذيفة صالة قصة ويف { .التوبة}
 .4متمهال   مرتسال   يقرؤها وكان{ , عمران آل} مث{ النساء} مث{ البقرة} واحدة ركعة يف قرأ وسلم
 ركعة عشرة إبحدى للناس يصلي أن كعب  بن ُأيب َّ  أمر ملا عنه هللا رضي عمر أن) إسناد أبصح وثبت

 طول من الِعِصي على يعتمدون خلفه الذي كان  حىت, ابملئني يقرأ عنه هللا رضي ُأيب   كان,  رمضان يف
 .5(الفجر أوائل يف إال ينصرفون كانوا  وما, القيام

                                                 
 صالة يفتتح وسلم عليه هللا صلى النيب كان  اللتان اخلفيفتان الركعتان أو البعدية العشاء سنة ركعتا منها: قلت 1

 .20-19ص" الرتاويح صالة" أنظر احلافظ، رجحه ما على هبما، الليل
" الرتاويح صالة" يف خمرج وهو, العراقي وصححه, اإلسناد جيد حديث وهو وغريمها وأمحد داود أبو رواه 2

 .1233" داود أيب صحيح"و 99-98ص
 زيدة فيه شاهد وله, األئمة من مجاعة قال كما  اإلسناد صحيح حديث وهو وغريمها واحلاكم الطحاوي رواه 3

 .100-99 ص" الرتاويح" يف بينته كما,  منكرة

 .122-117" الصالة صفة" يف خمرجة صحيحة كلها  األحاديث هذه 4

 .52ص" الرتاويح صالة" انظر. بنحوه مالك رواه 5
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 والوسط, آية ثالثني يقرأ أن قراءة أسرعهم فأمر, رمضان يف الُقرَّاءَ  دعا أنه) أيضا   عمر عن وصح
 .1(آية عشرين والبطيء, آية وعشرين مخسا  
 أطال وكلما, يوافقه من معه كان  إذا وكذلك, شاء ما فليطول لنفسه القائم صلى فإن ذلك وعلى
 عليه هللا صلى للنيب اتباعا  , اندرا   إال كله  الليل ُُييي حىت اإلطالة يف يبالغ ال أنه إال, أفضل فهو

 .2(حممد هدي اهلدي وخري) :القائل وسلم
 قام إذا) :وسلم عليه هللا صلى لقوله وراءه من على يشق ال ِبا يطيل أن فعليه, إماما   صلى إذا وأما

, احلاجة وذا, واملريض, الضعيف وفيهم والكبري الصغري" فيهم فإن, الصالة فليخفف للناس أحدكم
 .3(شاء ما صالته فليطل وحده قام وإذا

  :القيام وقت
 هللا إن) :وسلم عليه هللا صلى لقوله, الفجر إىل العشاء صالة بعد من الليل صالة ووقت -10

 .5(الفجر صالة إىل العشاء صالة بني فصلوها, 4الوتر وهي, صالة زادكم
 أن خاف من): وسلم عليه هللا صلى لقوله ذلك له تيسر ملن أفضل الليل آخر يف والصالة -11

 آخر صالة فإن الليل، آخر فليوتر آخره يقوم أن طمع ومن أوله، فليوتر الليل آخر من يقوم ال
 .6(أفضل وذلك مشهودة الليل
 ةفالصال, منفردا   الليل خرآ الصالة وبني, اجلماعة مع الليل أول الصالة بني األمر دار وإذا -12
 هللا صلى النيب إىل مرفوعا   4 الفقرة يف تقدم كما  اتمة ليلة قيام له ُيسب ألنه, أفضل اجلماعة مع

 .وسلم عليه
 :القاري عبد بن الرمحن عبد فقال, هعن هللا رضي عمر عهد يف الصحابة عمل جرى ذلك وعلى

 الرجل يصلي, متفرقون أوزاع الناس فإذا, املسجد إىل رمضان يف ليلة اخلطاب بن عمر مع خرجت)

                                                 
 والبيهقي 4/261/7731" املصنف" يف أيضا   الرزاق عبد هوروا 71ص السابق املصدر يف َّترجيه انظر 1
2/497. 

 .608" اإلرواء" و 18ص" اجلنائز أحكام" يف خمرج وهو, وغريمها والنسائي مسلم رواه حديث بعض هو 2

 .760و759" داود أيب صحيح" و 512" اإلرواء" يف خمرج وهو, ملسلم والزيدات واللفظ الشيخان أخرجه 3

 .فردي عدد: أي, وتر عددها ألن وترا   كلها  ليلال صالة تسمى 4
 .2/158" اإلرواء" و 108" الصحيحة" يف خمرج وهو, بصرة أيب عن وغريه أمحد أخرجه, صحيح حديث 5

 .2610" الصحيحة" يف خمرج وهو, وغريه مسلم أخرجه 6



 - 286 - 

 قارىء على هؤالء مجعت لو ألرى إين وهللا: فقال, الرهط بصالته فيصلي الرجل ويصلي, لنفسه
 والناس, أخرى ليلة معه خرجت مث: الق, كعب  بن ُأيَبَّ  على فجمعهم, عزم مث, أمثل لكان واحد

 - يقومون الت من أفضل عنها ينامون والت, هذه البدعة نعمت: عمر فقال, قارئهم بصالة يصلون
 .1(أوله يقومون الناس وكان - الليل آخر يريد
 .2(بليل فينصرف, رمضان شهر بنا يصلي هللا عبد كان): وهب بن زيد وقال

 :الليل ةصال هبا تصلى الت الكيفيات
 ذلك صأ خلَ   أن فأرى 115-101ص" الرتاويح صالة" يف ذلك يف القول فصلت كنت  -13
 :وتذكريا   القارئ على تيسريا   هنا

 العشاء سنة األرجح ىعل ومها, خفيفتني, بركعتني يفتتحها, ركعة عشرة ثالث :األوىل الكيفية
 مث, جدا   تنيطويل ركعتني لييص مث, قدمت كما  الليل صالة هبما يفتتح خمصوصتان ركعتان أو, البعدية
 عتنيرك يصلي مث, دوهنما تنيركع يصلي مث, قبلهما اللتني دون ركعتني يصلي مث, دوهنما ركعتني يصلي
 .بركعة يوتر مث, دوهنما
 سلمي وال لسجي ال خبمس يوتر مث, ركعتني كل  بني ُيسلم مثانية منها, ركعة عشرة ثالث يصلي :الثانية

 .مسةاخلا يف إال
 .بواحدة ويوتر, ركعتني كل  بني يسلم, ركعة عشرة إحدى :الثالثة
 .اث  ثال مث, كذلك  أربعا   مث, واحدة بتسليمة أربعا   منها يصلي, ركعة عشرة إحدى :الرابعة
 يف جللوسا لكن, ذلك يف شافيا   جوااب   جند ل والثالث؟ األربع من ركعتني كل  بني جيلس كان  وهل

 !يشرع ال الثالث
 ويصلي ديتشه, الثامنة يف إال فيها يقعد ال ركعات مثاين منها, ركعة عشرة إحدى يصلي :امسةاخل

 يصلي مث, تسع فهذه, سلمي مث, بركعة يوتر مث يسلم، وال يقوم مث وسلم عليه هللا صلى النيب على
 .جالس وهو ركعتني،

                                                 
 .48ص" الرتاويح" يف خمرج وهو وغريه البخاري أخرجه 1

 يؤخر: ُسئل حني قبله والذي األثر هذا إىل أمحد اإلمام أشار وقد, صحيح سنادهوإ 7741 الرزاق عبد أخرجه 2
 :فقال الليل؟ آخر إىل - الرتاويح أي - القيام

 .62 ص" مسائله" يف داود أبو رواه .إيل أحب املسلمني سنة ال"
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 لنيبا على ويصلي تشهدي مث, منها السادسة يف إال يقعد ال ست منها ركعات تسع يصلي :السادسة
 .السابقة الكيفية يف ذُكر ما إخل...  مث وسلم عليه هللا صلى
 أنواعا   هاعلي يزاد أن ميكنو , عنه نصا   وسلم عليه هللا صلى النيب عن ثبتت الت الكيفيات هي هذه

 عمال   واحدة   ركعة ىعل يقتصر حىت الركعات من شاء ما منها نوع كل  من ينقص أبن وذلك, أخرى
 :املتقدم وسلم عليه هللا صلى بقوله

 ".بواحدة فليوتر شاء ومن, بثالث فليوتر شاء ومن, خبمس فليوتر شاء فمن"
 وإن, الثانية الصفة يف كما  واحدة وتسليمة, واحد بقعود صالها شاء إن, والثالث اخلمس فهذه
 .1األفضل وهو, وغريها الثالثة الصفة يف كما  ركعتني كل  من سلم شاء
 واألصل),  عنه اثبتا   جنده فلم تسليم بدون ركعتني كل  بني بقعود والثالث اخلمس صالة وأما

 وال): بقوله ذلك وعلل بثالث، اإليتار عن هنى قد وسلم عليه هللا صلى النيب كان  ملا لكن, اجلواز
 وذلك, املشاهبة هذه عن اخلروج من ثالاث   الوتر صلى ملن بد ال فحينئذ ؛ 2(املغرب بصالة تشبهوا
 :بوجهني يكون

 .واألفضل األقوى وهو, والوتر الشفع بني التسليم: أحدمها
 .أعلم تعاىل وهللا, والوتر الشفع بني يقعد ال أن: واآلخر
 :الوتر ثالث يف القراءة
 :نيةالثا ويف{ , ْعَلىاأْلَ  رَبِ كَ  مَ اسْ  َسبِ حِ : }الوتر ثالث من األوىل الركعة يف يقرأ أن السنة ومن -14

 ِبَرب ِ  َأُعوذُ  ُقلْ }: أحياان   يهاإل يضيفو { َأَحد   اّللَُّ  ُهوَ  ُقلْ : }الثالثة ويف ،{ اْلَكاِفُرونَ  أَي َُّها يَ  لْ قُ }
 { .النَّاسِ  بَِرب ِ  َأُعوذُ  ُقلْ : }و{ اْلَفَلقِ 
 .3النساء من آية ِبئة الوتر ركعة يف مرة قرأ أنه وسلم عليه هللا صلى عنه صح وقد

 :وضعهوم القتوت دعاء
                                                 

 لكيفياتا بعض يف وغريه عائشة حديث ذكر أن بعد 2/194" صحيحة" يف خزمية ابن قال: هامة فائدة 1
, صالهن أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن روي مما الصالة من أحب عدد أي يصلي أن للمرء فجائز: املذكورة

 .منها شيء يف أحد على حظر ال, صالها أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن رويت الت الصيغة وعلى
 الزيدة دموع وسلم ليهع هللا صلى عنه حص الذي العدد التزام من اخرتان ِلَما املوافقة َتام موافق ِبفهومه وهذا: قلت
 .فضله من املزيد وأسأله, توفيقه على هلل فاحلمد, عليه

 ( .110و99" )الرتاويح" أنظر. وغريمها والدارقطين الطحاوي أخرجه 2
 .صحيح بسند وأمحد النسائي رواه 3
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 عليه هللا صلى النيب علمه الذي ابلدعاء أحياان   يقنت, الركوع وقبل القراءة من الفراغ وبعد -15
 فيمن وعافين, هديت فيمن اهدين اللهم) :وهو عنهما هللا رضي علي بن احلسن ِسْبطَهُ  وسلم

 يقضى وال تقضي فإنك, قضيت ما شر وقين, أعطيت فيما يل وابرك, توليت فيمن وتولين, عافيت
 إال منك منجا ال وتعاليت، ربنا تباركت, عاديت من يعز   وال, واليتَ  من يذل   ال وإنه, عليك
 .2بعده أييت ملا أحياان ، وسلم عليه هللا صلى النيب على يصلي 1(إليك
 لنيبا على والصالة, ةالكفر  بلعن عليه الزيدة ومن, الركوع بعد القنوت جعل من أبس وال -16
 يف مةاألئ عن ذلك وتلثب, رمضان من الثاين النصف يف للمسلمني والدعاء وسلم يهعل هللا صلى
 وكانوا :املتقدم ىالقار  عبد بن الرمحن عبد حديث آخر يف جاء فقد, عنه هللا رضي عمر عهد

 الو , رسلك يكذبونو , سبيلك عن يصدون الذين الكفرة قاتل اللهم: النصف يف الكفرة يلعنون
 احلق لهإ, وعذابك جزكر  عليهم وألق, الرعب قلوهبم يف وألق, كلمتهم  بني لفوخا, بوعدك يؤمنون

 ريستغف مث, خري نم استطاع ِبا للمسلمني ويدعو وسلم، عليه هللا صلى النيب على يصلي مث
 .للمؤمنني

 :ومسألته واملؤمنني للمؤمنني واستغفاره النيب على وصالته الكفرة لعنه من فرغ إذا يقول وكان: قال
 عذابك وخناف, ربنا رمحتك ونرجو, 3وحنفد نسعى وإليك, ونسجد نصلي ولك, نعبد إيك اللهم"

 .4ساجدا   ويهوي يكرب مث" ُمْلَحق   عاديت ملن عذابك إن, اجلد
 :الوتر آخر يف يقول ما

 من برضاك أعوذ إين اللهم) :بعده أو السالم قبل وتره آخر يف يقول أن السنة ومن -17
 على أثنيت كما  أنت, عليك ثناء   أحصي ال منك، بك وأعوذ عقوبتك، من وِبعافاتك, سخطك
 .5(نفسك

                                                 
 .7 ط 96و95ص" ةالصال صفة" أنظر, صحيح بسند وغريمها والنسائي داود أبو أخرجه 1

 صلى النيب صالة صفة تلخيص" و, 33ص" وسلم عليه هللا صلى النيب على الصالة فضل" على تعليقي وانظر 2
 .45ص" وسلم عليه هللا

 .نسرع: أي 3
 156/1100-2/155" صحيحه" يف خزمية ابن رواه 4
 .430" اإلرواء" و 1282 داود أيب صحيح 5
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 امللك سبحان, القدوس امللك سبحان, القدوس امللك سبحان): قال, الوتر من سلم وإذا -18
 .1(الثالثة ويرفع, صوته هبا وميد" ثالاث  , "القدوس
 :بعده الركعتان

 أمته هبما أمر إنه بل 2فعال   وسلم عليه هللا صلى يبالن عن لثبوهتما, ركعتني يصلي أن وله -19
 .3(له كانتا  وإال استيقظ فإن, ركعتني فلريكع, أحدكم أوتر فإذا, وثقل جهد السفر هذا إن) :فقال
 .4{اْلَكاِفُرونَ  أَي َُّها يَ  ُقلْ : }و{ اأْلَْرضُ  زُْلزَِلتِ  ِإَذا: }فيهما يقرأ أن والسنة -20

 
 ()ابب فضائل ليلة القدر

 .القدر ليلة تعريف املسألة األوىل:
 :لفظني من ترتكب القدر ليلة

 املعىن خيرج وال.  النهار ويقابلها ، الفجر طلوع إىل الشمس غروب من اللغة يف وهي ليلة :أوهلما
 .5اللغوي املعىن عن له االصطالحي

 .ضييوالت ضاءوالق كماحل يهمعان ومن والوقار، الشرف اللغة يف القدر معاين ومن القدر، :واثنيهما
 يف،والتشر  مالتعظي به رادامل: فقيل الليلة إليه أضيفت الذي القدر من املراد يف الفقهاء واختلف

 فيها، القرآن وللنز  وشرف قدر تذا ليلة أهنا واملعىن{  قدره حق هللا قدروا وما: }  تعاىل قوله ومنه
 يصري ييهاُي الذي نأ أو واملغفرة، ةوالرمح الربكة من فيها ينزل ملا أو املالئكة، تنزل من فيها يقع وملا
 .وشرف قدر ذا

                                                 
 .1284" داود أيب صحيح 1
 .109-108ص" الرتاويح" أنظر وغري لممس رواه 2
 الركعتني هاتني يف متوقفا   كنت  وقد" الصحيحة" يف خمرج وهو, وغريمها والدارمي" صحيحه" يف خزمية ابن رواه 3

 هللا صلى قوله أن وعلمت, به األخذ إىل ابدرت الكرمي النبوي األمر هذا على وقفت فما, الزمن من مديدة بُ ْرهة  
 .130 نصر ابن قول وهو, لإلجياب ال للتخيري هو إمنا" وترا   ابلليل صالتكم آخر وااجعل: "وسلم عليه

 اآلخر أحدمها يقوي إبسنادين عنهما هللا رضي وأنس عائشة حديث من 1105, 1104 خزمية ابن أخرجه 4
 .124 ص الصالة صفة وانظر

 . واملفردات ، املنري املصباح 5
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 فيها التضييق ومعىن{  رزقه عليه قدر ومن}  تعاىل قوله كمثل  التضييق هنا القدر معىن: وقيل
 - القدر ِبعىن هنا القدر: وقيل املالئكة، عن فيها تضيق األرض ألن أو بتعيينها، العلم عن إخفاؤها

 ليلة مسيت: العلماء قال والقضاء، والفصل احلكم ِبعىن أي:  القضاء مؤاخي وهو - الدال بفتح
 هللا من أبمر السنة هذه يف سيقع مما ذلك وغري واآلجال األرزاق من املالئكة فيها تكتب ملا القدر

 فيها نمنذري كنا  إان مباركة ليلة يف أنزلناه إان}  تعاىل هللا قول عليه يدل ما وذلك بذلك، هلم سبحانه
 الليلة أن إىل العلماء مجهور ذهب حيث{  مرسلني كنا  إان عندان من أمرا حكيم أمر كل  يفرق

 بعض إليه ذهب كما  شعبان من النصف ليلة وليست القدر، ليلة هي اآلية هذه يف الواردة املباركة
 .1املفسرين

:  قال مث مفضلة عظمةم مباركة شريفة ليلة هي القدر ليلة: (3/178) املغينيف  قدامة ابن قال
 .وبركة رزقو  ، ومصيبة خري نم السنة تلك يف يكون ما فيها يقدر ألنه القدر ليلة مسيت إمنا:  وقيل

 وما) .احلكم ليلة يف: اهدجم قال( القدر ليلة يف) تعاىل قوله(: 20/130وقال القرطيب يف تفسريه )
 .احلكم ليلة: قال( القدر ليلة ما أدراك

 سنةال من لهامث إىل أمره، نم يشاء ما فيها يقدر تعاىل هللا الن بذلك مسيت تقدير،ال ليلة واملعىن
 ....وغريه والرزق واالجل املوت أمر من القابلة،

 .جزيال وثوااب عظيما، قدرا فيها للطاعات الن بذلك مسيت: وقيل
 إذا درق ذا لليلةا هذه يف يصري خطر وال قدر له يكن ل من الن بذلك مسيت :الوراق بكر أبو وقال

 .أحياها
 .قدر ذات أمة على قدر، ذي رسول على قدر، ذا كتااب  فيها أنزل النه بذلك مسيت: وقيل
 .وخطر قدر ذوو مالئكة فيها ينزل النه: وقيل
 .واملغفرة والربكة اخلري فيها ينزل تعاىل هللا الن: وقيل
 .املؤمنني على الرمحة فيها قدر تعاىل هللا الن بذلك مسيت: سهل وقال
[  7 :الطالق ] (رزقه عليه قدر ومن): تعاىل كقوله  ابملالئكة، فيها تضيق االرض الن: اخلليل وقال

 .ضيق أي
 .القدر ليلة فضل املسألة الثانية:

                                                 
/  6 للنووي واجملموع ، 649/  3 الفاحلني ودليل ، 255/  4 الباري حوفت ، واملفردات ، املنري املصباح 1

 . 178/  3 قدامة البن واملغين ، 447
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 يف الصاحل العمل من خري فيها الصاحل العمل وأن الليايل، أفضل القدر ليلة أن إىل الفقهاء ذهب
 املباركة الليلة وأهنا ،{ شهر ألف من خري القدر ليلة}  تعاىل قال در،الق ليلة فيها ليس شهر ألف
 كنا  إان مباركة ليلة يف أنزلناه إان}  تعاىل قوله يف ذكرها ورد والت ، حكيم أمر كل  فيها يفرق الت

}  تعاىل هللا قول سبق ما إىل ابإلضافة أيضا فضلها يف وورد، 1{ حكيم أمر كل  يفرق فيها منذرين
  .{ أمر كل  من رهبم إبذن فيها والروح املالئكة تنزل
 عاءد على ويؤمنون ضاألر  إىل فينزلون املنتهى سدرة ومن مساء كل  من هتبط أي: القرطيب قال

 أمر بكلو  تعاىل هللا أبمر لرمحةاب القدر ليلة يف والروح املالئكة وتنزل ، الفجر طلوع وقت إىل الناس
 .قابل ىلإ السنة تلك يف وقضاه هللا قدره
 قدرال ليلة أن أي{  الفجر مطلع حىت هي سالم}  : تعاىل هللا قال أيضا القدر ليلة فضل ويف

 الفجر، طلوع إىل فيها شر ال كلها  وخري سالمة
 .مةوالسال ابلبالي يقضي يلالليا سائر ويف السالمة إال الليلة تلك يف هللا يقدر ال: الضحاك قال

 .2أذى وال سوءا فيها يعمل أن الشيطان يستطيع ال ساملة ليلة هي: جماهد وقال
 .القدر ليلة إحياءفضل  املسألة الثالثة:

 سعيد أبو روى فقد وسلم عليه هللا صلى النيب لفعل 3القدر ليلة إحياء يندب أنه على الفقهاء اتفق
 من األواخر العشر يف جاور وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن) عنه تعاىل هللا رضي اخلدري
 العشر دخل إذا كان) وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنها هللا رضي عائشة عن ورد وملا ،4(رمضان

 وسلم عليه هللا صلى ولقوله القدر ليلة إحياء منه والقصد ،5(املئزر وشد أهله وأيقظ الليل أحيا
 .6(ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسااب إمياان القدر ليلة قام من)

                                                 
 ومواهب ، 137/  2 عابدين ابن وحاشية ، 649/  3 الفاحلني ودليل ، بعدها وما 255/  4 الباري فتح 1

 57/  8 للنووي مسلم صحيح حوشر  ، 187/  3 املغين بعدها وما 446/  6 واجملموع ، 463/  2 اجلليل
 .بعدها وما

 . 134 - 133/  20 القرطيب تفسري 2

 وشرح ، بعدها وما ، 646/  3 الفاحلني ودليل ، 270 - 255/  4 الباري وفتح ، 218ص الفالح مراقي 3
 . بعدها وما 446/  6 واجملموع ، 127/  2 والقليويب ، بعدها وما 57/  8 مسلم صحيح

 ( . 824/  2)  ومسلم(  259/  4 الباري فتح)  البخاري أخرجه 4

 . ملسلم واللفظ(  832/  2)  ومسلم(  269/  4 الباري فتح)  البخاري أخرجه 5

 . هريرة أيب حديث من(  255/  4 الباري فتح)  البخاري أخرجه 6
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 الصاحلة، األعمال من ذلك وغري والدعاء، والذكر القرآن وقراءة ابلصالة القدر لةلي إحياء ويكون
 قالت عنها هللا رضي عائشة حلديث عين، فاعف العفو حتب عفو إنك اللهم) دعاء من يكثر وأن

 إنك اللهم: قويل:  قال ؟ فيها أقول ما القدر ليلة ليلة أي علمت إن أرأيت هللا رسول ي: قلت)
 أهم أن إىل إمياء فيه:  احلديث هذا ذكر بعد:  عالن ابن قال ،1(عين فاعف العفو حتب عفو

                                                 
 رقم ،1265 /2) ماجه وابن ،(3513 رقم ،534 /5) الرتمذى ،(25423 رقم ،171 /6) أمحد أخرجه 1

 القيام يف نصر بن وحممد( 1476 رقم ،336 /2) والقضاعى ،(1942 رقم ،712 /1) واحلاكم ،(3850
 حسن: الرتمذي عنه قال واحلديث( 359ص) والليلة اليوم عمل يف السين وابن املقريزي، خمتصر( 239ص)

 إعالم يف القيم ناب وصححه ،(162 /1) األذكار يف النووي وصححه الذهيب، وأقره احلاكم وصححه صحيح،
 حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال ،(3337) الصحيحة يف األلباين العالمة وصححه ،(249 /4) املوقعني
(: 668 /4) كثري  ابن تفسري صحيح يف العدوي وقال الشيخني، رجال ثقات رجاله صحيح إسناده: املسند

 شيئا، عائشة من يسمع ل بريدة ابن مراسيل، كلها  هذه(: 233 /3) سننه يف فقال الدارقطين أما لغريه، صحيح
 وخرجه عنها، هللا رضي عائشة من يسمع ل بريدة ابن مرسل، وهذا: فقال( 118 /7) سننه يف البيهقي وأقره

 (.493 رقم) الصحة ظاهرها معلة أحاديث يف الوادعي
 زيدة( عفو: )قوله بعد مذيرت ال سنن يف وقع(: 1012 - 1011 /7) الصحيحة يف األلباين العالمة قال( تنبيه)
 بعض من جةمدر  أهنا فالظاهر ،عنها نقل ممن غريها يف وال املتقدمة، املصادر من شيء يف هلا أصل وال(! كرمي)

 لمباركفوريل( ألحوذيا حتفة) شرح ليهاع الت الرتمذي سنن من اهلندية الطبعة يف ترد ل فإهنا الطابعني، أو الناسخني
  الرتمذي، أخرجها الت الطريق من أخرجه روايته بعض يف النسائي أن ذلك يؤكد مما وإن ريها،غ يف وال( 264 /4)

 .الزيدة دون إبسناده( سعيد بن قتيبة) شيخهما عن كالمها
 "ما" ،" ا؟فيه أقول ما: "وقوهلا ين،أخرب : معناها ،" أرأيت؟: "قوهلا(: 3/308قال العالمة العثيمني يف شرح البلوغ )

 ،"ينع فاعف لعفوا حتب عفو إنك همالل: قويل: "قال القدر، ليلة علمت أن أقول ماذا أخربين: يعين هامية،استف هنا
 وكانت هللا ابسم تداءابالب تربك ا آلخرا يف امليم وكانت ابمليم، عنها وعوض النداء يء حذفت هللا، ي: يعين" اللهم"

 توسل هذا "العفو بحت عفو إنك: "قولهو  إليه، وتوجَّه هللا على هقلب مجع السائل كأن  اجلمع تفيد ألهنا ميم ا، العوض
 لتفريع،ل هنا لفاءوا ،"عين فاعف" واملطلوب ،"العفو حتب" والصفة" عفو إنك" االسم والصفة، االسم هبذا هللا إىل

 .العفو أسألك العفو حتب الذي العفو كونك  على فتفريعك: يعين
 العفو أو واجب ترك عن لعفواب ذلك كان  سواء عباده سيئات عن املتجاوز هو العفو: العلماء قال العفو؟ هو فما
 عن انإنس عن هللا عفا فإذا حملرم،ا بفعل وإما الواجب، برتك إما: أبمرين يكون الذنوب استحقاق ألن حمرم؛ فعل عن
 فاعف: "وقوله ،احملرم علف على الو  الواجب ترك عن يعاقبه ول عنه جتاوز أنه: فمعناه احملرم، فعل أو الواجب ترك
 .اءللدع هنا واألمر احملرم، فعل أو الواجب برتك اكتسبته ما عين جتاوز: أي ،"عين
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 هللا صلى يبالن أن: ةالدالل وجه ،"لقدرا ليلة علمت إن: "لقوهلا هبا العلم ميكن القدر ليلة أن: أوال   احلديث هذا يف
 .متعل ال إهنا: يقل ول ذلك على أقرها وسلم عليه
 هذه ملتغتن خلإ"  ... أرأيت: "لتقا حيث املباركة الليلة هذه اغتنام على عنها هللا رضي عائشة حرص: فوائده ومن

 .عامه بعد اإلنسان على تعود ال قد الت الفرصة
 عليه هللا صلى النيب سألت شةعائ ألن عليه؛ خيفى عما العال يسأل أن لإلنسان ينبغي أنه: أحلديث فوائد ومن
 .لموس

 تهصال يف نساناإل دعا إذا وهلذا ،هللا مع وخطاب هللا مع قول لكنه القول، اسم عليه يطلق الدعاء أن: فوائده ومن
: تهصال يف ناإلنسا لقا لو فمثال   به، تبطل الصالة فإن هللا غري سؤال خبالف ربه يناجي ألنه صالته؛ تبطل ل ربه

 .صالته بطلت كذا  أعطين
 .وجل عز هلل العفو اسم إثبات: احلديث فوائل ومن
 ".العفو حتب: "لقوله هلل احملبة إثبات: فوائده ومن
 عالو  جلَّ  - وفه غضبه، سبقت محتهر  ألن االنتقام؛ من إليه أحبُّ  العفو وأن وجل، عز هللا كرم  بيان: فوائده ومن

 مسيء يتوبل ابلنهار يده سطبي هللا إن: "عباده على التوبة يعرض كان  ولذلك االنتقام، ُيب وال العفو ُيب -
 ". ؟مستغفر من هل اتئب؟ من هل: يقول النهار، مسيء ليتوب ابلليل يده ويبسط الليل،

 ،"حتب": لقوله جلو  عز ابهلل اريةاالختي األفعال قيام مينعون الذين التعطيل أهل على الردُّ : أحلديث فوائد ومن
 ".عين فاعف"و

 عا أنو  أحد وهذا ،"عين فاعف لعفوا حتب عفو   إنك اللهم: "لقوله وصفاته؛ هللا أبمساء التوسل جواز: فوائده ومن
 .أنواع ستَّة أنه علينا مرَّ  وقد التوسل،

: حلالا بلسان وأ املقال بلسان ماإ ويقولون الدعاء، إىل حاجة ال: يقولون الذين املتصوفة على الرد: فوائده ومن
 [.60: افرغ{ ]لكم أستجب ادعوين ربُّكم وقال: }تعاىل لقوله صريح إبطال وهذا سؤايل، عن يكفي حبايل علمه

 ال و الغ{ لكم أستجب وينادع: }قوله معىن يكون إذن حبالك، عال فهو سؤالك عن يكفي حبالك علمه كان  إذا
 .منه فائدة
 خري ا اإلنسان لسأي أن املتوقع من كان  الذي: يعين الليلة، هذه يف ألنه نفسه؛ اإلنسان احتقار: احلديث فوائد ومن

 ام إلنسانا تقرليح إخل،"  ... عفو إنك اللهم: "يقول نفسه، على اجلاين املسرف سؤال العفو يسأل ذهب وفضال  
 تقول حىت أنت من عملت، أان: ولوتق ابلعمل عليه تدلَّ  أو ربك على َتنَّ  ال حىت وجل عز هللا حق جانب يف عمله
 فال ةابهلداي عليك من   ذافإ غريك، أضل كما  ألضلك شاء لو ابلعمل، عليك منَّ  الذي هو وجل عز والرب ذلك،

 أن والل لنهتدي اكن  وما هلذا داانه الذي هلل احلمد: وقل واشكره، النعمة هذه على فأمحده ابلعمل، أنت عليه َتنَّ 
  .هللا هداان
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 ذلك من ابلطهارة فإن ، العيوب دنس من وطهارته الذنوب تبعات من اإلنسان انفكاك املطالب
 .1املفلحون هم هللا وحزب هللا حزب سلك يف لالنتظام يتأهل

  .القدر يلةبلخمتصة  احملمدية األمة هل املسألة الرابعة:
 واستدلوا ،2السابقة األمم يف تكن ول احملمدية ابألمة خاصة القدر ليلة أن إىل الفقهاء مجهور ذهب

 عليه هللا صلى هللا رسول إن) يقول العلم أهل من به يثق من مسع أنه أنس بن مالك عن روي ِبا
 من يبلغوا ال أن أمته مارأع تقاصر فكأنه ذلك، من هللا شاء ما أو قبله، الناس أعمار أري وسلم
 روي وِبا 3(شهر ألف من خري القدر ليلة هللا فأعطاه العمر، طول يف غريهم بلغ الذي مثل العمل

 ذلك من املسلمون فعجب شهر ألف تعاىل هللا سبيل يف السالح لبس إسرائيل بين من رجال أن
 شهر ألف من خري القدر ليلة القدر لةلي ما أدراك وما القدر ليلة يف أنزلناه إان}  وجل عز هللا فأنزل

}4. 
 وفيه عنه هللا رضي ذر أيب حبديث واحتجوا السابقة األمم يف كانت  القدر ليلة أن إىل بعضهم وذهب

 األنبياء مع أفتكون: قلت نعم: قال ؟ هي رمضان كل  أيف القدر ليلة عن أخربين هللا رسول ي قلت)
 .5(القيامة يوم إىل هي بل:  قال ؟ القيامة يوم إىل أو رفعت رفعوا فإذا

                                                 
 وما 255/  4 الباري فتح ، 137/  2 عابدين ابن ، 654/  3 الفاحلني دليل ، 450/  1 احملتاج مغين 1

 . بعدها

 . 378/  1 الدواين والفواكه ، 448 - 447/  6 واجملموع ، 263/  4 الباري فتح 2

ال أعلم هذا (: 24/373واحلديث قال عنه ابن عبد الرب يف التمهيد )( 1/321) املوطأ يف مالك اإلمام أورده 3
، وكذا قال يف اإلستذكار وطأ مرسال  وال مسندااحلديث يروى مسندا من وجه من الوجوه وال أعرفه يف غري امل

، وقال العالمة األلباين يف ضعيف ال يعرف له إسناد(: 4/150(، وقال ابن العراقي يف طرح التثريب )3/299)
 .معضل ضعيف(: 604الرتغيب )

 اسباب يف ديوالواح تفسرييهما يف والثعليب حامت أيب ابن(، 8305، رقم  4/306) الكربى يف البيهقيأخرجه  4
، جماهد عن جنيح أيب ابن عن الزجني خالد بن مسلم (:4/253كما يف َّتريج أحاديث الكشاف للزيلعي )  النزول

مرسال، واملرسل من قسم الضعيف كما هو معلوم، واحلديث أعلة ابإلرسال البيهقي، والزيلعي، وابن العراقي يف طرح 
 (.321(، واحلافظ يف الكايف الشاف )4/150التثريب )

 الكربى يف النسائي، و (311 /1 /4) الكبري يف والبخاري(، 3/74) شيبة أيب ابن(، و 5/171) أخرجه أمحد  5
، (3683) حبان وابن ،(2170، 2169) خزمية وابن ،(4068،  4067) مسنده يف البزار، و (3427)

 يف الكربى يوالبيهق ،(531-2/530و 1/437) واحلاكم ،(3/85) اآلاثر معاين شرح يف والطحاوي
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 االمة هبذه خمتصة لقدرا ليلة كون  من أوال ذكرانه الذي وهذا(: 6/448قال النووي يف اجملموع )
 صاحب لوقا العلماء هريومجا كلهم  أصحابنا به قطع الذى املشهور الصحيح هو قبلها ملن تكن ول

 إال تكن ل اهنا واالصح قال السالفة مملال القدر ليلة كانت  هل الناس اختلف أصحابنا من العدة
 ا.ه  السورة نزول سبب يف املشهور ابحلديث استدل مث االمة هلذه

 به جزم قبلهم، األمم يف تكن ول األمة هبذه خاصة أهنا الثالث(: 4/263وقال احلافظ يف الفتح )
 وهو حه،ورج شافعيةال من" العدة" صاحب وحكاه اجلمهور عن ونقله املالكية من وغريه حبيب ابن

 اماتو  إذاف األنبياء مع ونأتك هللا رسول ي قلت: "فيه قال حيث النسائي عند ذر أيب حبديث معرتض
 عليه هللا صلى هللا سولر  أن بلغين" املوطأ" يف مالك قول وعمدهتم" ابقية هي بل ال: قال رفعت؟
 فال التأويل ُيتمل وهذا در،الق يلةل هللا فأعطاه املاضية األمم أعمار عن أمته أعمار تقاصر وسلم
  ا.ه  ذر أيب حديث يف التصريح يدفع

  .القدر ليلة بقاء املسألة اخلامسة:
 حتث الت الكثرية ولألحاديث السابقة املسألة يف ذر أيب حلديث القيامة يوم إىل ابقية القدر ليلة

 القدر ليلة قام من) وسلم عليه هللا صلى النيب قول ومنها إدراكها، يف واالجتهاد طلبها على املسلم
 الوتر يف القدر ليلة حتروا) وسلم عليه هللا صلى وقوله ،1(ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسااب إمياان
 .2(رمضان من األواخر العشر من

 التتمة يف املتويل حكاه:  حجر ابناحلافظ  قال ورأسا، أصال رفعت القدر ليلة أن إىل بعضال وذهب
 قول أنه السروجي حكاه والذي ، خطأ وكأنه احلنفية عن العمدة شرح يف والفاكهاين الروافض عن

 ليلة أن زعموا: عنه هللا رضي هريرة أليب قلت ُينس بن هللا عبد عن الرزاق عبد روى وقد ،الشيعة

                                                                                                                           

 (213 /2) التمهيد يف الرب عبد وابن ،(85) األوقات فضائل ويف ،(3398) الشعب ويف (،4/307)
(: إسناده ضعيف، وقال 6/472واحلديث صححه ابن حبان، واحلاكم وأقره الذهيب، وقال النووي يف اجملموع )

 /4) اإلحتاف خمتصركما يف   صرييالبو  وقال، صحيح حسن إسناد هذا(: 6/231احلافظ يف املطالب العالية )
(: رجاله ثقات، وضعفه العالمة األلباين 11/221، وقال العيين يف خنب األفكار )حسن حديث: (290–289

 هللا عبد بن مرثد ضعيف، إسناده (:35/394وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق املسند )(، 3100يف الضعيفة )
 ."!الثقات" يف حبان ابن وذكره. جهالة فيه: 4/87" امليزان" يف الذهيب لوقا مالك، ابنه سوى عنه يرو ل الزماين

 تقدم َّترجيه. 1

 . عائشة حديث من(  259/  4 الباري فتح)  البخاري أخرجه 2
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 القدر ليلة احلجاج ذكر:  قال شريك بن هللا عبد وعن ذلك، قال من كذب:   قال ، رفعت القدر
 .1قومه فمنعه ُيصبه أن حبيش بن زر فأراد نكرهاأ فكأنه

  .القدر ليلة حمل املسألة السادسة:
وأشهر هذه األقول  2قول أربعني من أكثر إىل وصلتعلى أقول كثرية  ليلة حمل يف الفقهاء اختلف
 ما يلي:

 هللا ألن معه، دائرة رمضان يف القدر ليلة حمل أن إىل احلنفية عند املذهب وهو مجهورهم ذهب
 ليلة ما دراكأ وما قدرال ليلة يف ناهأنزل إان}  بقوله القدر ليلة يف القرآن أنزل أنه أخرب وتعاىل سبحانه

 {. القدر
 القرآن فيه أنزل الذي رمضان شهر}  تعاىل بقوله رمضان شهر يف القرآن أنزل أنه كذلك  وأخربان
 شهر يف منحصرة القدر ليلة أن ىعل يدل مما اآلية، ،{ والفرقان اهلدى من وبينات للناس هدى

 .3األخرى السنة ليايل سائر دون رمضان
 هرش يف القدر يلةل حمل أن على تدل وهي نقلها سبق والت الصحيحة ابألحاديث استدلوا كما

 . رمضان
 أن إىل عنه املشهور يف حنيفة وأبو عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد ومنهم العلماء بعض وذهب

 روي فقد 4رمضان غري يف تكون وقد رمضان يف تكون قد فيها، تدور السنة مجيع يف درالق ليلة حمل
 عنه هللا رضي مسعود ابن عن

                                                 
 القرطيب وتفسري ، 448/  6 واجملموع ، 263/  4 الباري وفتح ، 255 ، 253/  4 الرزاق عبد مصنف 1

20  /135 . 

 يف مذاهبهم من لنا وحتصل. كثريا  اختالفا القدر ليلة يف العلماء اختلف وقد(: 4/262لفتح )قال احلافظ يف ا 2
.. مث ذكرها رمحه هللا وأوصلها إىل ست وأربعني اجلمعة ساعة يف ذلك نظري لنا وقع كما  قوال أربعني من أكثر ذلك
 قول.

 458 ، 448/  6 واجملموع ، 649/  3 الفاحلني ودليل ، 268 ، 267،263 - 251/  4 الباري فتح 3
/  2 عابدين ابن وحاشية ، 378/  1 الدواين والفواكه ، 135/  20 القرطيب وتفسري ، 179/  3 واملغين ،

137 . 

 الباري وفتح ، 466 ، 459/  6 واجملموع ، 137/  2 عابدين ابن وحاشية ، 135/  20 القرطيب تفسري 4
 . 649/  3 حلنيالفا ودليل ، 179/  3 واملغين ، 263/  4
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 إىل هذا قوله بلغ وملا ، كلها  السنة يف أهنا إىل مشريا (القدر ليلة يصب احلول يقم من) يقول كان  أنه
 من األواخر العشر يف أهنا علم إنه أما الرمحن عبد أاب هللا يرحم:  قال عنه هللا رضي كعب  بنأيب 

 .1الناس يتكل أال أراد ولكنه رمضان شهر
 لشهرا من حملها يف انرمض شهر يف القدر ليلة أن إىل ذهبوا الذين الفقهاء مجهور واختلف وقد

 ، دآك األواخر لعشرا ويف رمضان ليايل مجيع يف القدر ليلة طلب يستحب:  قالوا بعدما وذلك
 .السابقة لألحاديث ، آكد رمضان من األواخر العشر نم الوتر وليايل
 :حملها يف العلماء أقوال أشهر يلي وفيما
 وزاعيواأل لة،واحلناب فعيةوالشا املالكية وهم الفقهاء، مجهور لدى املشهور الصحيح :األول القول
 لعشرا يف التماسها يف وردت الت األحاديث لكثرة رمضان من األواخر العشر يف أهنا ثور وأبو

 ليلة اأهن لكيةاملا عند ظهرواأل واألشهر، فيها ومنحصرة األواتر يف أهنا وتؤكد رمضان، من األواخر
  والعشرين السابع
 .2نصا وعشرين سبع ليلة أرجاها أبن البهويت صرح فقد احلنابلة، يقول وهبذا

                                                 
 (.762أخرجه مسلم ) 1

 6 واجملموع ، 135/  2 القرطيب وتفسري ، 137/  2 عابدين ابن وحاشية ، 266 ، 265/  4 الباري فتح 2
 والفواكه ، 182/  3 واملغين ، 345 - 344/  2 القناع وكشاف ، 459 ، 452 ، 450 ، 449 /

 .85ص الفقهية والقوانني ، 378/  1 الدواين
 القول هو الصحيح كما ثبت يف األحاديث يف حتديد وقتها، ومنها:وهذا 

 كنت  الفق القدر؟ ليلة نع وسلم عليه هللا صلى النيب سئل) قالابن مسعود رضي هللا عنه  هللا عبد عن -1
 (. 1112الصحيحة ) (.قنيب ثالث أو بقني سبع يف فاطلبوها ، مين أفلتت مث(  القدر ليلة يعين)  أعلمتها

 نرمضا من خراألوا العشر يف لقدرا ليلة اطلبوا) قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي علي عن -2
 (. 1471. الصحيحة )(البواقي السبع على تغلبوا فال غلبتم فإن ،
 يف لةيالل تلك املالئكة إن رين،عش و اتسعة أو سابعة ليلة القدر ليلة) مرفوعارضي هللا عنها  هريرة أيب عن -3

 (.2205الصحيحة ) (.احلصى عدد من أكثر األرض
 العشر من رالوت يف القدر ليلة احترُّو ) قال – وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أن عنها هللا رضي عائشة عن -4

 (.3616. الصحيحة )(رمضان من األواخر
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, خاصة رمضان شهر يف, عام كل  يف العام يف واحدة القدر ليلة(: 7/33احمللى )قال ابن حزم يف 
 أي الناس من أحد يدري ال أنه إال أبدا تنتقل ال بعينها واحدة ليلة يف, خاصة األواخر العشر يف

 العشر ولفأ وعشرين تسعا هرالش كان  فإن. بد وال منه، وتر يف أهنا إال املذكور العشر من هي ليلة
 بعأر  ليلة وأما, وعشرين نياثن ليلة وأما, عشرين ليلة إما فهي; منه عشرين ليلة: شك بال األواخر
 العشر من واتراأل هي هذه إلن; وعشرين مثان ليلة وأما, وعشرين ست ليلة وأما, وعشرين
 ليلة ماإ فهي, وعشرين إحدى ليلة: شك بال األواخر العشر فأول ثالثني الشهر كان  إن. األواخر
 وأما ,وعشرين سبع لةلي وأما, ينوعشر  مخس ليلة وأما, وعشرين ثالث ليلة وأما, وعشرين إحدى

 ا.ه   شك بال العشر أواتر هي هذه إلن, وعشرين تسع ليلة
 الوتر لكن نها،م الوتر يف وتكون: (285 ،284 /25) الفتاوى جمموعوقال شيخ اإلسالم يف 

 ين،وعشر  مخس ليلةو  وعشرين، ثالث وليلة وعشرين، إحدى ليلة فتطلب املاضي، ابعتبار يكون
 ليهع هللا صلى لنيبا قال كما  بقي ما ابعتبار ويكون وعشرين، تسع وليلة وعشرين، سبع وليلة
 ثالثني الشهر كان  إذا هذا فعلى ،«تبقى لثالثة تبقى خلامسة تبقى لسابعة تبقى لتاسعة»  وسلم
 ،تبقى بعةسا وعشرين ربعأ وليلة تبقى، اتسعة والعشرين االثنني وتكون األشفاع ليايل ذلك يكون

 يف موسل عليه هللا صلى النيب أقام وهكذا، الصحيح احلديث يف اخلدري سعيد أبو فسره وهكذا
 كذاه األمر كان  وإذا، اضيامل كالتاريخ  ابلباقي التاريخ كان  وعشرين تسعا الشهر كان  وإن الشهر،
: - لموس عليه هللا لىص - النيب قال كما  مجيعه األواخر العشر يف املؤمن يتحراها أن فينبغي

  عشرينو  سبع ليلة كونت ما وأكثر أكثر، األواخر السبع يف وتكون ،«األواخر العشر يف حتروها»
 تعلم شيء أبي: له يلفق. وعشرين سبع ليلة أهنا ُيلف - عنه هللا رضي - كعب  بن أيب كان  كما

 صبحة تطلع الشمس أن أخربان» وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أخربان الت ابآلية فقال ذلك؟
 عليه هللا صلى - النيب نع كعب  بن أيب رواها الت العالمة فهذه ،«هلا شعاع ال كالطشت  بيحتهاص

 ا.ه  وسلم
                                                                                                                           

 ُصبَحها ينوَأرا ها،أُنسيتُ  مث القدِر، ليلةَ  قال ُأريتُ  - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أن أنيس بن عبدهللا عن -5
 ؛فانصرف ،- وسلم عليه هللا لىص - هللا رسول بنا فصلى وعشرين، ثالث ليلة فمطران :قال، وطني   ماء   يف َأسجدُ 

 (.3985(. الصحيحة )وأنفه جبهته على والطني املاء أثر وان
 ُنسِ يُتها؛ف َأهلي، بعضُ  أيقَظين مث قدِر،ال ليلةَ  ُأريتُ ) :الق - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أن هريرة أيب عن -6

 (.3986الصحيحة ) .(الَغوابرِ  العشرِ  يف فالتِمُسوها
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 وعشرين سابع ليلة وهي.. رالقد ليلة لياليه وأفضل(: 12وقال العالمة األلباين يف قيام رمضان )ص
  ابن أيب عتمس :قال حبيش بن زر حديث منها األحاديث أكثر وعليه األرجح على رمضان من

 ضير  أيب فقال القدر ةليل أصاب السنة قام من) يقول مسعود بن هللا عبد إن له وقيل يقول كعب
 يستثين ما فُيل - رمضان لفي اإهن هو إال إله ال والذي الناس يتكل ال أن أراد هللا رمحه: عنه هللا
 هي قيامهاب وسلم عليه هللا ىصل هللا رسول أمران الت الليلة هي ؟ هي ليلة أي ألعلم إين ووهللا -

 رفعو  (هلا شعاع ال بيضاء يومها صبيحة يف الشمس تطلع أن وأمارهتا وعشرين سبع صبيحة ليلة
 . وسل عليه هللا صلى النيب إىل رواية يف ذلك

 أعددت: ولويق األدلة من كثري  يف عقدهم الصوفية بين عليها إبشارة ذلك يف ينزعبعضهم  )فائدة(:
  .نوالعشرو  السابع احلرف هو: هي فقولك{ نَزْلَناهُ أ ِإان} حروف

 ليلة أهنا يف ملالكيا بكري ابن احتجاج: الوسواس طرائف ومن (:7/35حزم يف احمللى )قال ابن 
. ورةالس من عشرونو  السابعة هي" هي" فلفظة: قال{ هي سالم: }تعاىل هللا بقول وعشرين سبع
, الءالب من ابهلل نعوذ ملارستانا سكان به يعاين ِبا يعاين نأ دماغه يف هذا قام من حق: حممد أبو قال
 هللا صلى هللا سولر  عن ذلك، من غاب ما على وقف أنه دعواه من أكثر هذا من له يكن ل ولو

 احلد ذاه إىل بلغ ومن, المالس عليه نبيه وجل عز هللا أنساه ما الغيب علم من ينس ول وسلم عليه
 .تنكيال دأش اآلخرة يف مث العاجل اخلذالن هذا مثل اىلتع هللا خيذله أن فجزاؤه
 توجد أهنا ِبعىن رمضان، عم دائرة القدر ليلة: (2/137يف حاشيته ) عابدين ابن قال :الثاين القول
 .تتعني ال وعنده منه، عينةم ليلة يف عندمها لكنها وصاحبيه، اإلمام عند به خمتصة فهي وجد، كلما
 ليلة القدر ليلة نأ إىل األكثر ذهب: (218ص) الفالح مراقي على هتحاشييف  الطحطاوي وقال
 حشر  يف العيين بهونس عنهم، هللا رضي الصحابة من ومجاعة عباس ابن قول وهو وعشرين، سبع

 .الصاحبني إىل البخاري
 أهنا أصحابنا ومجهور الشافعية مذهب: (450 ، 6/449) اجملموعيف  النووي قال :الثالث القول

 تنتقل ال األمر نفس يف معينة ليلة يف ولكنها علينا، مبهمة رمضان من األواخر العشر يف منحصرة
 الوتر ليايل لكن هلا، حمتملة األواخر العشر ليايل وكل القيامة، يوم إىل الليلة تلك من تزال وال عنها

 ثالثة ىلإ موضع يف الشافعي وقال والعشرين، احلادي ليلة الشافعي عند الوتر وأرجى أرجاها،
 ليلة: القدمي يف وقال وعشرين، إحدى ليلة أرجاها أن الشافعي مذهب: البندنيجي وقال وعشرين،
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 هو هذا. وعشرين سبع ليلة وبعدمها عنده، لياليها أرجى فهما وعشرين ثالث أو وعشرين إحدى
 .رمضان من األواخر العشر يف منحصرة أهنا املذهب يف املشهور

 هي:  عنهم هللا رضي وأيب عباس ابن وقال: . (1/450) احملتاج مغينيف  اخلطيب الشربيين وقال
 .العلم أهل أكثر مذهب وهو وعشرين سبع ليلة

 هللا رضي أنس لقول الصحايب العقيلي رزين أيب قول وهو رمضان، من ليلة أول أهنا :الرابع القول
 .1حجر ابن عنهما نقلها ، رمضان من ليلة أول القدر ليلة:  عنه

 بن دزي حديث من اينوالطرب  شيبة أيب ابن روى رمضان، من عشرة سبع ليلة أهنا :اخلامس قولال
 وروي آن،القر  أنزل ليلة انرمض من عشرة سبع ليلة أهنا أمرتي وال أشك ما) قال عنه هللا رضي أرقم
 فيها زلون بدر وقعة يحتهاصب يف كانت  الت الليلة هي أهنا حبجة عنه هللا رضي مسعود ابن عن ذلك

 مع َتاما قيتواف ام وهو ،{ جلمعانا التقى يوم الفرقان يوم عبدان على أنزلنا وما}  تعاىل لقوله القرآن
 {. القدر ليلة يف أنزلناه إان}  القدر ليلة يف تعاىل قوله

 ولق وهو الشافعية بعض به وقال النووي حكاه األوسط، العشر يف مبهمة أهنا :السادس القول
 .لبصريا واحلسن عنه هللا رضي العاص أيب بن عثمان إىل الطربي زاهوع للمالكية

 وعزاه نهع هللا رضي علي عن الرزاق عبد رواه: حجر ابن قال عشرة، تسع ليلة أهنا :السابع القول
 عنه هللا رضي مسعود ناب عن الطحاوي ووصله عنهما هللا رضي مسعود وابن اثبت بن لزيد الطربي

. 
 إىل بعضها ويف ليلة إىل السنني بعض يف تنتقل األواخر العشر ليايل يف متنقلة اأهن :الثامن القول
 ومن عامة رمضان شهر من خمتلفة ليال يف حتديدها يف وردت الت األحاديث بني مجعا وذلك غريها،
 وأن متنقلة، أبهنا ابلقول إال األحاديث تلك بني اجلمع إىل طريق ال ألنه خاصة، األواخر العشر
 أبو رأى الت السنة يف كانت  هذا فعلى يسأل، ما حنو على جييب كان  وسلم عليه هللا صلى النيب
 ويف ،2وعشرين إحدى ليلة والطني املاء يف يسجد وسلم عليه هللا صلى النيب عنه هللا رضي سعيد
 ويف ،3وعشرين ثالث ليلة املسجد يف ليصلي البادية من ينزل أبن أنيس بن هللا عبد أمر الت السنة

                                                 
 180/  3 واملغين ، 458/  6 واجملموع ، 134/  20 القرطيب وتفسري ، بعدها وما 263/  4 الباري فتح 1
. 

 ( . 825/  2)  ومسلم(  259/  4 الباري فتح)  البخاري أخرجه 2

 ( . 827/  2)  مسلم أخرجه 3
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 غري يف عالمتها ترى وقد ،1وعشرين سبع ليلة عالمتها عنه هللا رضي كعب  بن أيب رأى الت السنة
 بكر أيب وصاحبه واملزين قالبة وأيب ثور وأيب وإسحاق والثوري وأمحد مالك قول وهذا ، الليايل هذه
 هو وهذا: لنوويا وقال الشافعية، من العسقالين حجر وابن واملاوردي خزمية بن إسحاق بن حممد

 إال األحاديث بني اجلمع إىل طريق وال ذلك يف الصحيحة األحاديث لتعارض املختار، الظاهر
 .2كله  رمضان شهر يف متنقلة القدر ليلة إن: وقيل ابنتقاهلا،

 يف القدر ليلة حتري ابب: "  - البخاري اإلمام:  أي - قوله (:4/260)يف الفتح  احلافظ قال
 ن،رمضا يف منحصرة القدر ةليل كون  رجحان إىل إشارة الرتمجة هذه يف" :  ألواخرا العشر من الوتر

 جمموع هعلي يدل الذي هو وهذا ،بعينها منه ليلة يف ال أواتره، يف مث منه، األخري العشر يف مث
 ا.ه  فيها الواردة األخبار

 بنيت القدر ليلة يف الواردة ةاألدل أتملنا وإذا(: 14/228وقال العالمة العثيمني يف جمموع فتاواه )
 مَ َوَسلَّ  َلْيهِ عَ  ّللَُّ ا َصلَّى فالنيب م،عا كل  معينة ليلة يف تكون ال وأهنا أخرى إىل ليلة من تنتقل أهنا لنا
 إحدى ةليل الليلة تلك وكانت وطني، ماء يف صبيحتها يف يسجد وأنه املنام يف القدر ليلة أري"

 دلي وهذا" نرمضا من واخراأل العشر يف القدر ليلة حتروا: "والسالم الصالة عليه وقال ،"وعشرين
 عشرال ليايل نم ليلة كل  يف ناإلنسا ويكون األدلة، جتتمع وهبذا معينة، ليلة يف تنحصر ال أهنا على
 .القدر ليلة يصادف أن يرجو

 ليلة يه القدر ليلة يهاف ترجى الت الليايل أحرى(: 14/230وقال رمحه هللا يف جمموع فتاواه )
 عند الراجح القول إنف ذلك ومع أرجاها هي بل جزما   القدر ليلة هي ليست ولكنها وعشرين، سبع
 ثالث ليلة يف تكون رةوات وعشرين، إحدى ليلة يف تكون اترة تنتقل القدر ليلة أن: العلم أهل

 قد عشفا األ ويف رين،وعش تسع ليلة ويف وعشرين، سبع ليلة ويف وعشرين، مخس ليلة ويف وعشرين
 :عظيمتني حلكمتني عباده على وجل عز هللا أخفاها وقد تكون،

 كانت  ول فإهنا ،يصيبها أو ركها،يد لعله الليايل كل  يف جيتهد الذي طلبها يف اجلاد يتبني أن: إحدامها
 .فقط الليلة تلك يف إال الناس جيد ل معينة ليلة

                                                 
 ( . 828/  2)  مسلم أخرجه 1

 6 واجملموع ، 135/  2 القرطيب وتفسري ، 137/  2 عابدين ابن وحاشية ، 266 ، 265/  4 الباري فتح 2
 والفواكه ، 182/  3 واملغين ، 345 - 344/  2 القناع وكشاف ، 459 ، 452 ، 450 ، 449 /

 . 85ص الفقهية والقوانني ، 378/  1 الدواين
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 .به ينتفعونو  رهبم إىل به بونيتقر  صاحلا   عمال   الناس يزداد أن: الثانية واحلكمة
 ي :قالت أهنا - نهاع هللا رضي - عائشة حديث يف كما  العفو فسؤال فيها يدعى دعاء أفضل أما

 العفو، حتب عفو إنك همالل: قويل: "قال فيها؟ أقول ما القدر ليلة وافقت إن أرأيت هللا رسول
 .فيها تقال الت األدعية أفضل من فهذا". عين فاعف
 يف وجيدوا ،طلبها يف جتهدوالي األمة على الليلة هذه تعاىل هللا أهبم: العلم أهل بعض قال )فرع(:
 له،ك  اليوم يف الدعاء من واليكثر  اجلمعة يوم يف اإلجابة ساعة أخفى كما  إدراكها يف طمعا العبادة
 وقيام األجل وأخفى ،مجيعها يف ليجتهدوا الطاعات يف ورضاه األمساء، يف األعظم امسه وأخفى
 .منهما حذرا العمل يف الناس ليجد الساعة

 .القدر ليلة فضل لنيل يشرتط ما املسألة السابعة:
 هاشرتاط دمع أو فضلها يللن القدر بليلة العلم اشرتاط مسألة على والشافعية املالكية فقهاء نص

 أطلعه نم إال رالقد يلةل فضل ينال ال أنه إىل والشافعية املالكية بعض فذهب، ذلك يف واختلفوا
 ال إنه: املذهبني فقهاء نم آخرون وقال، فضلها ينل ل هبا يشعر ول إنسان قام فلو ، عليها هللا

 مضانر  من األواخر عشرال ليايل كل  يف التعبد ويستحب هبا، العلم القدر ليلة فضل لنيل يشرتط
 . اليقني على الفضيلة ُيوز حىت

 وأمت أكمل القدر ليلة على اطلع من حال فإن ذلك ومع: قالواو  الثاين الرأي املذهبني فقهاء ورجح
 .1بوظائفها قام إذا الفضل يف

 قامها ملن حاصل لقدرا ليلة أجر وثبوت(:.. 14/229قال العالمة العثيمني يف جمموع فتاواه )
 القدر ليلة قام من: "قولي َسلَّمَ وَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب ألن يعلم؛ ل أو هبا علم سواء واحتسااب   إمياان  
 بثوا حصول يف يشرتط فال هباأصا أنه علم إذا يقل ول" ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسااب   إمياان  
 ان  إميا لهاك  رمضان من واخراأل العشر قام من ولكن بعينها، هبا عاملا   العامل يكون أن القدر ليلة

 وهللا. رهاآخ يف أو وسطها يف أو العشر أول يف سواء القدر ليلة أصاب أبنه جنزم فإننا واحتسااب  
  .املوفق

 .القدر ليلة عالمات املسألة الثامنة:
 هذه األحاديث: من، 1هبا األحاديث تظاهرت عالمات القدر لليلة

                                                 
 . 450/  1 احملتاج ومغين ، 378/  1 الدواين الفواكه 1
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 ال يومئذ تطلع الشمس إن) وسلم عليه هللا صلى النيب عن عنه هللا رضي كعب  بن أيب عن -1
 .2(هلا شعاع

 ساكنة ساطعا قمرا فيها كأن  بلجة صافية إهنا) مرفوعا عنه هللا رضي الصامت بن عبادة حديث -2
 الشمس أن أمارهتا من وأن تصبح حىت فيها به يرمى أن لكوكب ُيل وال حر وال فيها برد ال ساجية

 معها خيرج أن للشيطان ُيل وال البدر ليلة القمر مثل شعاع هلا ليس مستوية َّترج صبيحتها
 .3(يومئذ

                                                                                                                           
 ، 182/  3 واملغين.  474 ، 473/  6 واجملموع ، 378/  1 الدواين والفواكه ، 137/  20 القرطيب 1
 . 346/  2 القناع وكشاف ، 134/  11 القاري عمدةو 

 (.762) مسلم أخرجه 2
 حيث قطعي ال ظين علمه أن على دليل هذا: القاري قال. ترتفع حىت طست كأهنا  رواية يف زاد (هلا شعاع ال)قوله 

  طلعت نوعشري سبع ليلة يحةصب رأيتها وقد هلا، شعاع ال أي: حجر ابن قال. االستدالل هذا على اجتهاده بىن
 رىي ما هو: ةاللغ أهل قال. نيالش بضم والشعاع،. انتهى-كالمه  إىل ابنضمامه إال دليال   ذلك يكون ال إذ كذلك

 وشعع عةأش ومجعه إليها، تنظر  إذا إليك مقبلة والقضبان احلبال، مثل طلوعها أي ذرورها عند الشمس ضوء من
 هللا علهاج عالمة أهنا هلا عشعا  ال معىن قيل: عياض القاضي قال. شعاعها نشرت الشمس أشعت والعني الشني بضم
 سرتت هب تنزل اِب وصعودها األرض إىل ونزوهلا ليلتها يف وترددها املالئكة ختالفا لكثرة بل وقيل قال، هلا تعاىل

 اءانقض بعد ديوج إمنا أنه عم عالمة كونه  فائدة قيل. انتهى-وشعاعها الشمس ضوء اللطيفة وأجسامها أبجنحتها
 يف يتداركو  الكرامة نم فاته ما على فيتأسف وإال الليلة خبدمة قام إن النعمة تلك حصول على يشكر أن الليلة
 ال أكثرها أخرى الماتع القدر لليلة ورد وقد. إهبامها على هلا إبقاء ليلها أول يف عالمة جيعل ل وإمنا. اآلتية السنة
 وفقت ملن تظهر عالمة هلا هل اختلفوا: احلافظ وقال. وغريه( 34ص11ج) العيين ذكرها َتضي أن بعد إال تظهر

 يسمع قيلو . املظلمة املواضع يف حىت ساطعة مكان كل  يف األنوار يرى وقيل ساجدا ، ءشي كل  يرى: فقيل ال؟ أم له
 زم،ال غري ذلك عمجي إن الطربي ارواختي له، وفقت من دعاء استجابة عالمتها وقيل. املالئكة من خطااب   أو سالما  

 (.7/132مرعاة املفاتيح ) .انتهى-مساعه وال شيء رؤية حلصوهلا يشرتط ال وأنه

 يف والفسوي ،(108 ص) الليل قيام يف نصر وابن ،(22817 رقم ، 5/324) أمحدمن طريقني  أخرجه 3
 يف والضياء، (3420) الشعب يف البيهقيو  ،(1119) الشاميني مسند يف والطرباين، (386 /1) والتاريخ املعرفة

، ضعيف حديث(: 240 ص) األوقات فضائل يف البيهقيواحلديث قال عنه ( 342 رقم ، 8/279) املختارة
حسن غريب ورواته كلهم ثقات، وفيه بقية إذا روى عن الثقات فليس يف (: 3/300ابن عبد الرب يف اإلستذكار )

، وقال يف تفسريه إسناده حسن، إال أنه منقطع(: 5729، وقال ابن كثري يف جامع املسانيد )حديثه أبس
 رجاله(: 3/175) اهليثمى قال(: إسناده جيد، و 51در )(: يف املنت غرابة، وقال العراقي يف ليلة الق8/466)
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 يف وهي ُنسيتها، مث القدر، ليلة أُريت كنت  إين) رفعه رضي هللا عنهما هللا عبد بن جابرعن  -3
 شيطاهنا خيرج ال, كواكبها  يفضح قمرا فيها كأن  ابردة وال حارة ال بلجة طلقة وهي األواخر، العشر

 .1(فجره خيرج حىت
 فيها سحاب وال ابردة، وال ارةح ال بلجة، القدر ليلة) رفعه رضي هللا عنه األسقع بن واثلةعن  -4
 .2(هلا شعاع ال الشمس تطلع يومها عالمة ومن بنجم، فيها يُرمى وال ريح وال مطر وال
 مسحة ليلة القدر ليلة يف قال) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن   رضي هللا عنهما عباس ابن -5

 .3(محراء ضعيفة صبيحتها مشسها تصبح ابردة، وال حارة ال طلقة،

                                                                                                                           

 فيه بقية صرح ثقات، رجاله إسناد هذا( : 4404) احلديث حتت الضعيفة يف األلباين العالمة وقال ، ثقات
 سنة، سبعني حنو وفاتيهما وبني حامت، أبو نفاه مما وذلك عبادة، من مسع معدان ابن كان  إن صحيح فهو ابلتحديث،

 لشواهده للتحسني فمحتمل الثاين الشطر وأما حسن احلديث من األول الشطر:  املسند حتقيق يف نؤوطاألر  وقال
 .ضعيف احلديث هذا وإسناد
 .نوره ظهر أي تبلج ومنه، مضيئة نرية مشرقة أي( بلجة)وقوله 

 والليل} ىلتعا هوقول ودام، نسك مسد ابب من الشيء سجا يقال لألول أتكيد فهو أيض ا ساكنة أي( ساجيةوقوله )
 .الساكن أي. الساجي البحر ومنه وسكن دام أي{ سجى إذا

 عند لشهباب الشياطني ترمي اإمن ألنه ذلك إىل احلاجة لعدم( تصبح حىت فيها به يرمي أن لكوكب ُيل والقوله )
 .لسماءوا األرض بقاع يعمج يف املالئكة لكثرة ذلك على جيرءون ال الليلة هذه يف وهم السمع اسرتاق إرادة

 بن هللا عبد ثنا النمريي سليمان بن الفضيل طريق من( 3688) حبان ابن وعنه( 2190) خزمية ابن أخرجه 1
 .به جابر عن الزبري أيب عن ُخثيم بن عثمان

 نم مساعا ذكري ول يدلس ثقة ريالزب وأبو صدوق، خثيم وابن تضعيفه، على واألكثر فيه خمتلف سليمان بن والفضيل
 أبو ؛ أيضا   ضعيف وهذا: (4404) احلديث حتت الضعيفة يف األلباين العالمة قال، لذا ضعيف إلسنادفا جابر
 .حلافظا قال كما  ؛ كثري  أخط فله الشيخني رجال من كونه  مع ؛ سليمان بن والفضيل ،عنعنه وقد مدلس الزبري

 الرمحن عبد بن سليمان طريق من( 3389) الشاميني مسند ويف( 59 /22) الكبري يف الطرباين أخرجه 2
 بن بكار عن عون بن بشر وفيه: اهليثمي قال .به واثلة عن مكحول عن َتيم بن بكار عن عون بن بشر ثنا الدمشقي

 كلها  أحاديثه بشر: حبان ابن وقال .جمهوالن وبكار بشر: حامت أبو وقال، 179 /3 اجملمع" ضعيف وكالمها َتيم
 .حبال به االحتجاج جيوز ال موضوعة

 ومن .به عباس ابن عن عكرمة عن َوهَرام بن سلمة عن اليماين صاحل بن َزْمَعة عن( 349 ص) الطيالسي أخرجه 3
 (3419" )الشعب" يف والبيهقي( 26 /2" )أصبهان أخبار" يف نعيم أبو أخرجه طريقه
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 رمضان من األواخر السبع من النصف يف القدر ليلة إن  ) رفعهرضي هللا عنه  مسعود ابنعن  -6
 .1(شعاع هلا ليس صافية إذ غداة الشمس تطلع

 فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند القدر ليلة تذاكران) قال عنه هللا رضي هريرة أيب عن -7
 .2(ةجفن شق مثل وهو القمر طلع حني يذكر أيكم

                                                                                                                           

 وأبو( 2192) ةخزمي وابن( 1034 كشف) والبزار( 239 - 238 ص" )الليل قيام" يف نصر ابن وأخرجه
 نْ إ: خزمية ابن قال .به صاحل بن زمعة عن الَعَقدي عامر أيب طريق من( 1831" )الرتغيب" يف األصبهاين القاسم

 ص) األوقات فضائل يف وقال، "ضعف اإلسناد يف: البيهقي وقال "زمعة حفظ من القلب يف فإن   اخلرب صح
 ، وصححه العالمةهوغري  داود أبو قال كما  ضعيف فإن ه صاحل بن زمعة وعلته: قلت، "ضعيف حديث(: 240

 (. 5475األلباين يف صحيح اجلامع )
 أيب عن اليعفور أيب عن -شيبان يعين - معاوية أبو ثنا القاسم بن هاشم النضر أيب عن( 406 /1) أمحد أخرجه 1

 صوته فسمعنا جالسا بيته فوق فوجدته رمضان يف غداة ذات مسعود ابن إىل غدوت: قال عقرب أيب عن الصلت
 يعلى أبو وأخرجه .فذكره: قال - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول إن  : فقال رسوله، وبلغ هللا صدق: يقول وهو

 بن طلق عن الداالين خالد أبو ثنا قيس بن الوليد بن شجاع ثنا حرب بن زهري خيثمة أيب عن( 526 العلي املقصد)
 بن حممد بن هللا عبد عن( 62 ص" )الكىن" يف البخاري وأخرجه .حنوه فذكر: قال األسدي عقرب أيب عن حبيب

 رجاله وبقية ترمجه، من أجد ل عقرب وأبو يعلى وأبو أمحد رواه: اهليثمي قال .به الوليد بن شجاع ثنا اجلُْعفي هللا عبد
 /2 /4" )اجلرح" يف حامت أيب وابن( 62 ص" )الكىن" يف البخاري ترمجه عقرب أبو، و 174 /3 اجملمع" ثقات
 وال جرحا   فيه يذكروا ول( 1490 /3" )الكىن" يف الرب عبد وابن( 535 ص" )اإلكمال" يف واحلسيين( 418
" التعجيل" يف كما  كذلك  جمهول الصلت وأبو .جمهول: قال أن ه احلسيين عن" التعجيل" يف احلافظ وحكى .تعديال
 .ثقات لهمك  والباقون فيه، خمتلف الداالين خالد وأبو .به ينفرد ل لكن ه

 (.1170أخرجه مسلم ) 2
 عليه هللا صلى هللا سولر  عند) عالماهتاو  فيها القيام وفضل وقدرها شأهنا أي( القدر ليلة) بيننا فيما( تذاكران)قوله 
 يف أي( مرالق طلع حني) أهنا قاهتاأو  يف( يذكر) احلاضرون أيها( أيكم) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول( فقال وسلم

( جفنة) نصف أي -ملعجمةا الشني بكسر-( شق مثل) القمر أن واحلال أي( وهو) القمر فيه يطلع ذيال الوقت
 يف أهنا اأوقاهت يف يذكر أيكم ملعىنوا املعروفة؛ القصعة -الفاء وسكون اجليم بفتح- واجلفنة قرصه، لنقصان قصعة أي

 أواخر يف ألهنا منكم ملصيبا أنه يعين ر؛الشه آخر وهو جفنة، شق مثل كونه  حالة فيه القمر يطلع الذي الوقت
 ال القمر ألن الشهر أواخر يف تكون إمنا أهنا إىل إشارة فيه: عياض القاضي قال القمر، قرص نقصان حني الشهر
 (.13/221هاج )الكوكب الو  .أعلم وتعاىل سبحانه وهللا الشهر آخر يف إال طلوعه عند كذلك  يكون
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 َّترج أن عالماهتا من فإن :عالماهتا وأما (:14/230قال العالمة العثيمني يف جمموع فتاواه )
 ألنوارا كزيدة  أخرى عالمات وفيها متأخرة، عالمة وهذه فيها، شعاع ال صافية صبيحتها الشمس

 .القدر ةليل عالمات من هذه كل  صدره، وانشراح وراحته، املؤمن، وطمأنينة فيها،
 كيفية رؤية ليلة القدر.:  )فرع(

 :ليلة القدر ترى ب 

 الصحيحة املتقدمة. وذلك برؤية عالماهتا ،ابلعيان -1 

رضي  عنهما هللا ضير  عمر ابنكما يف حديث وقد دلت على ذلك األخبار الصحيحة   ،ابملنام -2
 ليهع هللا صلى يبالن أصحاب من رجاال أن( 1165)(، ومسلم 2015هللا عنهما عند البخاري )

 كمرؤي أرى موسل عليه هللا ىصل هللا رسول فقال األواخر السبع يف املنام يف القدر ليلة أروا وسلم
 (.اخراألو  السبع يف فليتحرها متحريها كان  فمن األواخر السبع يف تواطأت قد

وى جمموع الفتا يف ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ابلشعور واإلحساس الصادق -3
 سبع ليلة هناأ ُيلف كعب  بن أيب كان  كما  وعشرين سبع ليلة تكون ما وأكثر: (25/285)

 أن ربانأخ. " }  هللا لرسو  أخربان الت ابآلية فقال ؟ ذلك علمت شيء أبي:  له فقيل.  وعشرين
 عن عبك  بن أيب واهار  الت العالمة فهذه{ .  هلا شعاع ال كالطشت  صبيحتها صبحة تطلع الشمس

 ةبلج يلةل أهنا" }  ماهتاعال يف روي وقد احلديث يف العالمات أشهر من وسلم عليه هللا صلى النيب
.  قظةالي أو اماملن يف الناس ضلبع هللا يكشفها وقد الربد قوية وال احلر قوية ال ساكنة وهي{  منرية
 مراأل به نييتب ما املشاهدة نم قلبه على يفتح وقد القدر ليلة هذه له يقول من يرى أو أنوارها فريى
 ا.ه 

 من كل  به ريشع ، جداينو  أمر ذلك املرام: شرح كتاب الصيام من بلوغوقال العالمة األلباين يف 
 هللا بادةع على بال  مق يكون الليلة هذه يف اإلنسان ألن ، القدر ليلة برؤية عليه وتعاىل تبارك هللا أنعم
 يعتاده ليس بشعور هعباد بعض على وجل عز هللا فيتجلى ، له والصالة ، ذكره وعلى ، وجل عز

 ....أوقاهتم سائر يف يعتادونه ال الصاحلون حىت
 :منها عالمات ال تصحالتحذير من )تنبيه(: 

 .أن األشجار تسقط حىت تصل األرض مث تعود إىل أوضاعها -1 

 .أن ماء البحر ليلتها يصبح عذاب -2 

 .أن الكالب ال تنبح فيها -3 
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 .وتسلم على املسلمنيأن املالئكة تنزل  -4 

  .احلمري ال تنهق فيها -5
 .الليلة تلك يف املظلمة األماكن يف حىت مكان كل  يف تكون األنوار -6

 .عض أهل العلمبن ذكره وإ ,فكل هذا وغريه مما ال أصل له ول يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم
  .1ملن علمها القدر ليلة كتمانحكم   املسألة التاسعة:

                                                 
اصة لبعض الناس، تظهر له وحده بعالمة يراها، أو رؤي يف منام، أو كرامة خارقة هل تعترب ليلة القدر ليلة خ 1

للعادة، تقع له دون غريه؟ أم هي ليلة عامة جلميع املسلمني حبيث ُيصل الثواب املرتب عليها ملن اتفق له أنه 
 .أقامها، وإن ل يظهر له شيء؟

من يقم ليلة القدر ): رضي هللا عنه حبديث أيب هريرة لقد ذهب مجع من العلماء إىل االعتبار األول، مستدلني
 .رواية ملسلم عن أيب هريرة (فيوافقها..

فقال: "قويل: اللهم إنك عفو  . أرأيت ي رسول هللا إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟): رضي هللا عنها وحبديث عائشة
 رواه ابن ماجه والرتمذي عن عائشة.  )حتب العفو فاعُف عين

 ورجح آخرون دا،ضعيف ج قول ، وهووا املوافقة ابلعلم هبا، وأن هذا شرط يف حصول الثواب املخصوص هباوفسَّر 
ال مساعه، كما ق يء، والؤية شر معىن يوافقها: أي يف نفس األمر، إن ل يعلم هو ذلك، ألنه ال يشرتط حلصوهلا 

 .اإلمام الطربي حبق

رافات من اخلملسلمني ان عامة ثري مدر كان هو السبب فيما يعتقده كوكالم بعض العلماء يف اشرتاط العلم بليلة الق
 لناس: إن فالاناا يقول . وهلذأن ليلة القدر طاقة من النور تُفتح لبعض الناس من السعداء دون غريهممثل أن 

 .الشرع ال يقوم عليه دليل صريح من من اخلرافات الذيانفتحت له ليلة القدر، وكل هذا 

عة، وصالة، يلة عبادة وطا، وهي لفيها يلة عامة جلميع من يطلبها، ويبتغي خريها وأجرها، وما عند هللافليلة القدر ل
 .وتالوة، وذكر ودعاء وصدقة وصلة وعمل للصاحلات، وفعل للخريات

 ةالبشري ابلعني ترى أهنا أي اانعي القدر ليلة ترى هل (:6/398وقد سئل العالمة ابن ابز كما يف جمموع فتاواه )
 ، هذا حنوو  السماء يف نورا رىي القدر ليلة رؤية استطاع إذا اإلنسان إن يقولون الناس بعض أن حيث ؟ اجملردة
 يلةل رأى قد نهأ املرء يعرف وكيف ؟ أمجعني عليهم هللا رضوان والصحابة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رآها وكيف
 ذلك توضيح نرجو ؟ فيها يراها أن طعيست ل الت الليلة تلك يف تكان  وإن وأجرها ثواهبا اإلنسان ينال وهل ؟ القدر

 .الدليل ذكر مع
 عنهم هللا رضي الصحابة وكان ، أماراهتا برؤية وذلك سبحانه هللا وفقه ملن ابلعني القدر ليلة ترى قد فأجاب:
 له ينبغي فاملسلم ، احتساابو  إمياان قامها ملن فضلها حصول مينع ال رؤيتها عدم ولكن ، بعالمات عليهما يستدلون

 فإذا والثواب لألجر طلبا وسلم عليه هللا صلى النيب أمر كما  رمضان من األواخر العشر يف حتريها يف جيتهد أن
 القدر ليلة قام من»:  وسلم عليه هللا صلى قال يعلمها ل وإن أجرها انل الليلة هذه واحتسااب إمياان قيامه صادف

 ذنبه من تقدم ما له غفر له وقعت مث ابتغاءها قامها من»:  أخرى رواية ويف «ذنبه من تقدم ما هل غفر واحتسااب إمياان
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 ابن ذكرها كما  كتماهنا  يف واحلكمة، 1يكتمها أن القدر ليلة رأى ملن يستحب أنه على العلماء اتفق
 رؤية جهة من الطريق أهل بني خالف بال كتماهنا  ينبغي والكرامة كرامة  أهنا احلاوي عن نقال حجر

 لشكرا عن يتشاغل فال األدب جهة ومن الريء، أيمن ال أن جهة ومن ، السلب أيمن فال ، النفس
 . احملذور يف غريه فيوقع احلسد أيمن ال أنه جهة ومن للناس، وذكرها إليها ابلنظر هلل

 يوسف نهالب والسالم ةالصال نبينا وعلى عليه يعقوب بقول له ويستأنس :العسقالين حجر ابن قال
 دوع لإلنسان لشيطانا إن كيدا  لك فيكيدوا إخوتك على رؤيك تقصص ال بين ي}  السالم عليه
  {. مبني

ىن وام يتملدنيا، وكثري من العليلة القدر تراد للدين ال ل :عبداحلميد ابن ابديسقال الشيخ  )فرع(:
قول يف  يء. فإن هللا ر السيخلاطالو يعلم ليلة القدر ليطلب هبا دنياه فليتب إىل هللا من وقع له هذا 

ن ْ  َوَمْن َكاْرثِهِ حَ  َلُه يف  كتابه العريز: }َمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اآْلِخَرِة نَزِدْ  َها َوَما َن يُرِيُد َحْرَث الدُّ َيا نُ ْؤتِِه ِمن ْ
إمنا ننكر و تعاىل  سباهبا الت جعلها هللاولسنا ننكر على من يطلب الدنيا أب{َلُه يف اآْلِخَرِة ِمْن َنِصيب  

يا غافال عن الدنا فيه على من يكون مهه الدنيا دون اآلخرة حىت أنه يرتصد ليلة القدر ليطلب
 (.2/329)اآلخرة.آاثر ابن ابديس 

 كثرأ إىل يهاف األقوال صلتو  حىت كثرية،  أقوال على القدر ليلة حتديد يف العلماء اختلف )تنبيه(:
  رمضان نم األخري العشر روت يف أهنا للصواب األقوال وأقرب الباري، فتح يف كما  قوال أربعني من

 كما تقدم.
 هللا صلى نيبال أن علمنا ذاإ وخاصة القدر، ليلة أهنا بعينها بليلة جيزم أن دألح ميكن فال: وعليه
 .هبا العلم رفع تعاىل هللا أن أخربهم مث هبا أمته خيرب أن أراد وسلم عليه
 فهذا:  القدر ليلة هناأب رمضان من ليلة َّتصيص أما (:413/  10) الدائمة اللجنة علماء قاللذا 

 السابعة والليلة غريها نم أحرى األواخر العشر أواتر ولكن ، غريها دون يعينها دليل إىل ُيتاج
 ا.ه  كرانذ  ما على الدالة األحاديث من ذلك يف جاء ملا ؛ القدر بليلة الليايل أحرى هي والعشرون

                                                                                                                           

 شعاع ال صبيحتها الشمس طلوع عالماهتا من أن على يدل ما وسلم عليه هللا صلى النيب عن ثبت وقد «أتخر وما
  العشر ليايل يف متنقلة أهنا والراجح ، مةالعال هبذه ويستدل وعشرين سبع ليلة أهنا على يقسم كعب  بن أيب وكان ، هلا

 والقرآن الصالة يف كلها  العشر يف اجتهد ومن ، ذلك يف األواتر آكد وعشرين سبع وليلة ، أحرى وأواترها ، كلها
 إمياان ذلك فعل إذا قامها من به هللا وعد ِبا وفاز شك بال القدر ليلة أدرك اخلري وجوه من ذلك وغري والدعاء

 .واحتسااب
 . 137/  2 عابدين وابن ، 461/  6 واجملموع ، 268/  4 الباري فتح 1
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 اجلزم ميكن ال اِب اجلزم من ذلك يف ملا القدر، ليلةهي  بعينها ليلة زم أبنجي أن للمسلم ينبغي ال لذا
 ، واجلزم يف غري موضع اجلزم ال جيوز.هب

 يا.نعم حنن ال ننكر أنه ميكن معرفتها، ولكن املنكر اجلزم به جزما يقين
 ما ر،القد ليلة ليلة   أي علمت أن أرأيت هللا، رسول ي): قلت: قالت عنها هللا رضي عائشة عن

 (.عينِ   فاعف العفو حتبُّ  عفو   إنك اللهم: قويل: قال فيها؟ أقول
 العلم ميكن القدر يلةل أن احلديث هذا يف(: ففي 3/309ال العالمة العثيمني يف شرح البلوغ )ق

 ول كذل على اأقره وسلم ليهع هللا صلى النيب أن: الداللة وجه ،"القدر ليلة علمت إن: "لقوهلا هبا
  .تعلم ال إهنا: يقل

 قد أنه لماملس اناإلنس يعرف كيف  املرام: شرح كتاب الصيام من بلوغوسئل العالمة األلباين يف 
 سلم؟و  عليه هللا صلى عنه املذكروة الليايل حتريه مع ، القدر ليلة صادفته

 ألن ، رالقد ليلة برؤية عليه وتعاىل تبارك هللا أنعم من كل  به يشعر ، وجداين أمر ذلكفأجاب: 
 فيتجلى ، له والصالة ، هر ذك وعلى ، وجل عز هللا عبادة على مقبال   يكون الليلة هذه يف اإلنسان

 .هتمأوقا سائر يف نهيعتادو  ال الصاحلون حىت يعتاده ليس بشعور عباده بعض على وجل عز هللا
 هللا يرض ةعائش والسيدة ، القدر ليلة يرى صاحبه ألن عليه االعتماد ميكن الذي هو الشعور فهذا
 ليلة هبرؤيت اإلنسان شعور انإمك عن ينبئ سؤاال   والسالم الصالة عليه الرسول سألت قد عنها

 ليلة ترأي أان اإذ هللا رسول ي: بقوهلا ، والسالم الصالة عليه للنيب بسؤاهلا توجهت حينما ، القدر
 :داتنفائ احلديث هذا ففي (عين فاعف العفو حتب عفو إنك اللهم: قويل: قال أقول؟ ماذا القدر

 .درالق لليلة اتهملالق شخصيا   اتيا  ذ شعورا   يشعر أن ميكن املسلم أن: األوىل الفائدة
 نَّكَ إِ  ، مَّ الل هُ ) الدعاء ذاه هو به يدعو ما فخري ، بذلك شعر إن أنه احلديث هذا من الثاين والشيء

 لوغب كتاب  الشيخ هب يعين - هذا كتابنا  يف املناسبة هبذه جاء وقد (َعينِ   فَاْعفُ  اْلَعْفَو، حتُِبُّ  َعُفو  
 يسأل ام خري أن ، تأخرةامل الدروس بعض يف الرتغيب  -تعاىل هللا رمحه رحج ابن للحافظ املرام

 .واآلخرة الدنيا يف والعافية ، العفو: هو وتعاىل تبارك ربه اإلنسان
 كله  ذلك يرى أن ميكن ال قد هذا لكن ، املادية والعالمات ، األمارات بعض القدر لليلة هناك نعم
 مثال   تكون كأن  ، اخلارجي العام ابجلو يتعلق بعضها العالمات هذه ألن ، القدر ليلة ويعلم يرى من

 يف اإلنسان يكون فقد ، حارة هي وال ، ابردة ليست ، معتدلة فهي ، حارة وال ، بقارة ليس الليلة
 القدر ليلة فوات بعد لكن عالمة هناك كذلك  ، البلدة يف الطبيعي ابجلو يشعر أن من ميكنه ال جو

 والسالم الصالة عليه أخرب حيث ، الشمس تطلع حني ، الليلة تلك صبح يف تكون العالمة تلك ،
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 صبيحة يف الشمس تطلع هكذا ، شعاع له ليس كالقمر  كالطست  القدر ليلة صبيحة تطلع أبهنا ،
 .القدر ليلة
 ليايل من كثري  يف ذلك ومالحظة رؤية يهمهم كان  ممن الصاحلني الناس بعض من هذا رؤي وقد

 .القدر
 ، امةع هي الظواهر ذهه ألن ، الظواهر هذه ِبثل التمسك هو ليس املتعبد للشخص ابلنسبة املهم
 أن يف يعين ، القدر ليلة رؤية يف اليوم ذلك يف عاش من كل  يشرتك ال لكن ، اجلو طبيعة هذه يعين

 لوج عز هللا أن حبيث ، املباركة الليلة تلك يف اللحظات تلك من حلظة يف نفسي صفاء يف يكون
 .وبغريه ، سبق ِبا ويؤيده ، فيلهمه ، وفضله ، برمحته عليه يتجلى

 وهذا ، القدر ليلة رأى قد ملسها أو شاهدها من كل  أن على يدل ال عالمات هي املادية العالمات
 ليلة ةبرؤي والشعور ، روحي الصفاء من نفسه يف اإلنسان جيدها الت الناحية ولكن ، واقع أمر

 للع هبا وهنتم ، حوهلا ندندن نأ ينبغي الت الناحية هذه ، شرع ِبا بسؤاله هللا ىلإ والتوجه ، القدر
 .علينا هبا يتفضل وجل عز هللا

 إلنسانا رأى اإذ افاالعتك ينقطع هل سئل العالمة العثيمني كما يف اللقاء الشهري: )فرع(:
 تكافه؟عا يقطع فهل وعشرين مخس ليلة يف مثال   يراها كأن  القدر؛ ليلة عالمات
  األواخر العشر يف مسنون فاالعتكاف االعتكاف، ينقطع ال به، أبس ال سؤال! هللا شاء ما فأجاب:

 القدر ليلة أن علم قد وسلم آله وعلى عليه هللا صلى النيب أليس القدر، ليلة رأى لو حىت كلها،
 اعتكف ذلك عوم مضت، قد وأهنا هبا، عال وهو بلى، اعتكافه؟ يف واستمر وعشرين واحد ليلة

 يكمل أنه: يعين للفريضة، الراتبة ِبنزلة رأيتها أن بعد اعتكافك يكون رِبا: فنقول األواخر، العشر
 يعاملنا أن هللا نسأل مقصرون كلنا  أبدا ، حقها؟ القدر ليلة أعطى أنه يتأكد من منا هل الليلة، أجر

 -حقا   هي وأهنا حقا   رأيتها أنك صح إن هذا- القدر ليلة رؤيتك بعد بقي فيما اعتكافك إذا  . بعفوه
 إذا َّترج َّترج؟ مىت لكن. اعتكف رأيتها وإن فأنت األجر، هبا ويكمل للصالة الراتبة ِبنزلة يكون
 واحد ليلة الغروب بعد َّترج؟ مىت ثالثني، الشهر كمل  إن رمضان، من يوم آخر الشمس غابت

 وبعد معتكفا   رجال   أن قدران فلو. رجفاخ ثبت فمىت وعشرون تسع أنه الشهر ثبت وإن وثالثني،
 حىت يصرب فهل! أهلي إىل اشتياقي أشد ما: فقال الشهر، أول عن أعلن الثالثني ليلة من العشاء
 والسالم الصالة عليه النيب كان  فقد االعتكاف، وقت انتهى فقد يذهب، يذهب؟ أو العيد يصلي

 املسجد يف كثريا    عنه يسأل سؤال وهناك. هتانت األواخر والعشر األواخر، العشر يف إال يعتكف ال
 أهله يف العيد ليلة يبقى أن وُيب ، الطائف أهل من أو ، جدة أهل من -مثال  - الرجل جتد احلرام،
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 ينتهي مىت هذا؟ أاتهم أين من..  العيد ونصلي علينا يطلع حىت اصرب: الناس بعض له فيقول
 .املوفق وهللا. االعتكاف انتهى رمضان من يوم آخر مشس غربت إذا: اجلواب االعتكاف؟

 البلدان؟ ابختالف القدر ليلة َّتتلف هل املسألة العاشرة:
 تختلفس أهنا أم ني،املسلم لكل الليلة نفس هي القدر ليلة ستكون هلسئل العالمة ابن ابز: 

 البلدان؟ ابختالف
 عند بيةالعر  البالد يف فتدخل ، للبلدان ابلنسبة دخوهلا اختلف ولو واحدة ليلة تكون فأجاب:

 ، لبالدا من وغريها همهنار  مشس غروب عند أيضا اإلفريقية البالد عند وتدخل هنارهم مشس غروب
 هلؤالء بفتحس ساعة 20 من أكثر ذلك استغرق ولو عندهم دخلت قوم عند غربت فكلما
 .أعلم وهللا .أيضا وهؤالء ، هؤالء عند املالئكة تنزل أن من مانع وال ، ليلتهم وهلؤالء ، ليلتهم

فقد  ،القدر ةليل التماس وسلم عليه هللا صلى اعتكافه من األساسي اهلدف املسألة احلادية عشرة:
 صلى هللا رسول إن:  قال عنه هللا رضي اخلدري سعيد أيب عن( 1167)يف صحيحه  مسلم روى
:  أي) تركية قبة يف األوسط العشر اعتكف مث ، رمضان من األول العشر اعتكف وسلم عليه هللا

 ، القبة يةانح يف نحاهاف بيده احلصري فأخذ:  قال.  حصري( ابهبا:  أي) سدهتا على( صغرية خيمة
 مث ، يلةالل هذه ألتمس ولاأل العشر اعتكفت إين:  فقال ، منه فدنوا ، الناس فكلم رأسه أطلع مث

 عتكفي أن منكم أحب منف ، األواخر العشر يف إهنا:  يل فقيل أتيت مث ، األوسط العشر اعتكفت
 . معه الناس فاعتكف ، فليعتكف

 : الفوائد من احلديث هذا ويف
 لقيامها واالستعداد ، درالق ليلة إلتماس وسلم عليه هللا صلى اعتكافه من األساسي اهلدف أن -1

 لفأ نم ريخ القدر ليلة: ) تعاىل هللا قال وقد ، الليلة هذه فضل لعظم وذلك ، ابلعبادة وإحيائها
 .3/القدر( شهر
 مث ، ألوسطا مث األول لعشراب فبدأ ، بوقتها معرفته قبل حتريها يف وسلم عليه هللا صلى اجتهاده -2

 طلبا هاداالجت يف القمة وهي ، األواخر العشر يف أهنا أعلم حينما الشهر آخر حىت معتكفا استمر
 . القدر لليلة
 عتكافاال ابدأو  إهنم إذ ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليهم هللا رضوان الصحابة متابعة -3

 . سلمو  عليه هللا صلى به أتسيهم لشدة وذلك ، الشهر هناية حىت معه واستمروا
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 يف خريهم العتكافا ِبشقة فلعلمه ، هبم ورمحته أصحابه على وسلم عليه هللا صلى شفقته -4
 ( .فليعتكف فيعتك أن منكم أحب فمن: ) فقال اخلروج أو معه االستمرار

 : منها ، أخرى مقاصد ولالعتكاف
 . وجل عز ابهلل أنسه يتم حىت ، أمكن ما الناس عن االنقطاع -1
 . بكليته وتعاىل تبارك هللا على ابإلقبال القلب إصالح -2
 . قرآن وقراءة وذكر ودعاء صالة من الصرفة للعبادة التام االنقطاع -3
 . والشهوات النفس حظوظ من عليه يؤثر ما كل  من الصيام حفظ -4
 . عليها درةالق مع منها كثري  يف والزهد الدنيوية األمور من املباح من التقلل -5
 .وقيامها القدر ليلة فضل -ب

 فضل هافي مضانر  من ةاألخري  العشر نعم قال العالمة العثيمني كما يف فتاوى نور على الدرب:
 أهله يوقظو  الليل كل  يامابلق وخيصها ابالعتكاف اخيصه كان  وسلم عليه هللا صلى النيب ألن عظيم
 يف ابلتجول يضيعها أن لإلنسان ينبغي فال شهر الف من خري هي الت القدر ليلة وفيها فيها

 موسل عليه هللا صلى النيب وكان كثري  خري ذلك يف فيفوته البيوت يف ابلسهر أو وهناك هنا األسواق
 يف إهنا له لقي مث القدر لةلي لرجاء األوسط العشرة اعتكف مث منه األوىل العشرة الشهر أول يعتكف
 على أخواين أحث إينو  العظيمة الليلة هلذه رجاء األواخر العشر يعتكف فصار األواخر العشر
 يامق هلم كتبي بذلك ألهنم تهصال من اإلمام ينتهي حىت ينصرفوا وإال اإلمام مع فيها الصالة اغتنام

 لليلا أخر يف به يصلون الذي واإلمام إبمام الليل وأخر إبمام الليل أول لونيص مكة يف والناس ليلة
 مع وترأ فإذا الثاين ماماإل مع الليل أخر يف الليل قيام يصلي أن ُيب من الناس من ويكون يوتر

 ظرين هذا فإن ذلك يف عليه رجح وال شفعا   الوتر ليكون بركعة أتى اإلمام سلم إذا فإنه األول اإلمام
 هذا هكذا بقي ما فصلى قام الركعتني عند املسافر اإلمام سلم إذا املسافر اإلمام خلف املقيم الةص

 الذي اينالث اإلمام مع وميق أن يريد وهو الليل أول يوتر الذي األول اإلمام مع دخل الذي الرجل
 عا  شف ريدهاي أنه ينوي لوترا األخرية الركعة إىل األول اإلمام قام إذا ينوي فإنه الليل أخر يقوم

 .الليل أخر يف الثاين اإلمام مع أيتاره ليكون ركعتني فيصليها
 .هبا االحتفال حكم املسألة الثانية عشرة:

 آنالقر  بقراءة أم لصالةأاب القدر؛ ليلة إحياء يكون كيف  (:10/413سئل علماء اللجنة الدائمة )
 .؟ ملسجدا يف لذلك واالحتفال واإلرشاد والوعظ النبوية والسرية
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 انرمض من راألواخ العشر يف جيتهد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان  : أوال هلل احلمدفأجابوا: 
 اعنه هللا رضي عائشة عن مومسل البخاري فروى ، والدعاء والقراءة ابلصالة غريها يف جيتهد ال ما
( راملئز  شدو  أهله وأيقظ ليالل أحيا األواخر العشر دخل إذا كان: ) وسلم عليه هللا صلى النيب أن
 . (غريها يف جيتهد ماال األواخر العشر يف جيتهد كان: ) ومسلم وألمحد. 

 ضير  هريرة أيب فعن ، حتساابوا إمياان القدر ليلة قيام على وسلم عليه هللا صلى النيب حث : اثنيا
 تقدم ما له غفر واحتسااب إمياان القدر ليلة قام من: ) قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن عنه هللا
 . امابلقي إحيائها ةمشروعي على يدل احلديث وهذا ، ماجه ابن إال اجلماعة رواه( . ذنبه من

 رضي ائشةع وسلم عليه هللا صلى النيب علمه ما القدر ليلة يف تقال الت األدعية أفضل من :اثلثا
 أرأيت ، هللا رسول ي:  قلت: ) التق عنها هللا رضي عائشة عن وصححه الرتمذي فروى ، عنها هللا
 فاعف العفو حتب عفو كإن اللهم:  قويل: ) قال( ؟ فيها أقول ما القدر ليلة ليلة أي علمت إن

 ( .عين
 كنول ريها،غ دون يعينها ليلد إىل ُيتاج فهذا القدر ليلة أبهنا رمضان من ليلة َّتصيص أما : رابعا
 ملا ؛ القدر لةبلي الليايل ىأحر  هي والعشرون السابعة ليلةوال غريها من أحرى األواخر العشر أواتر
 .ذكران ما على الدالة األحاديث من ذلك يف جاء

 عليه هللا صلى هللا رسول نع ثبت فقد ، غريه يف وال رمضان يف ال جائزة فغري البدع وأما : خامسا
 يسل عمال عمل من: ) رواية ويف( رد فهو منه ليس ما هذا أمران يف أحدث من: ) قال أنه وسلم
 ( .رد فهو أمران عليه
 شرو  ، حممد هدي هلديا وخري ، أصال له نعلم ال االحتفاالت من رمضان ليايل بعض يف يفعل فما

 .التوفيق وابهلل .حمداثهتا األمور
 .القدر ليلة احلائض تفعل ماذا املسألة الثالثة عشرة:

 .سجدامل يف عتكافواال ابلكعبة والطواف والصيام الصالة إال العبادات مجيع تفعل احلائض
 : مثل الةالص غري أخرى تبطاعا الليل إحياء ميكنها فإنه ، الصالة من ممنوعة احلائض كانت  وملا
 ءبشي سكهَت فإهنا صحفامل يف تقرأ أن احلائض أرادت فإذاعلى قول من جييزه،  القرآن قراءة -1

 ، ذلك وحنو قلم وأ بعود املصحف أوراق لبتق أو ، قفازا تلبس أو طاهرة كخرقة  عنه منفصل
  .أعلم تعاىل وهللا ، املس يف املصحف حكم هلا به امللتصقة أو املخيطة املصحف وجلدة
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 هلل مدواحل ، هللا بحانس:  قول من فتكثر ، ذلك أشبه وما وحتميد وهتليل تسبيح من:  الذكر -2
 ذلك وحنو...  العظيم هللا وسبحان ، مدهوحب هللا وسبحان ، أكرب وهللا ، هللا إال إله وال ،
 ( .هللا استغفر) قول من فتكثر:  االستغفار -3
 أفضل من الدعاء فإن ، واآلخرة الدنيا خري من وسؤاله تعاىل هللا دعاء من فتكثر:  الدعاء -4

 أن للحائض فيمكن، 1(العبادة هو الدعاء: ) وسلم عليه هللا صلى الرسول قال حىت ، العبادات
 . القدر ليلة يف وغريها العبادات هبذه ومتق

 لقدر؟ا ليلة ىتتحر  أن للحائض هل وقد سئل العالمة العثيمني كما يف فتاوى نور على الدرب:
 ليلة امق من) قال وسلم لهآ وعلى عليه هللا صلى النيب ألن تنتفع ل القدر ليلة حترت لو فأجاب:

 يف عتد إذا رجوأ لكن الصالة من ممنوعة ألهنا القدر ةليل تقوم ال واحلائض( واحتسااب إمياان القدر
 .َّتيب أال أرجو ورمحته بفضله وتعلقت وجل عز رهبا دعت إذا الليلة تلك

 وليلة ،القدر ليلة عن(:25/286سئل شيخ اإلسالم كما يف جمموع الفتاوى ) املسألة الرابعة عشرة:
 أفضل؟ أيهما"  وسلم عليه هللا صلى ابلنيب اإلسراء

 إىل ابلنسبة أفضل القدر وليلة وسلم عليه هللا صلى النيب حق يف أفضل اإلسراء ليلة أبن جاب:فأ
 ليايل من حظه من أكمل منها املعراج ليلة به اختص الذي وسلم عليه هللا صلى النيب فحظ األمة

                                                 
 األدب ىف والبخارى ،(29167 رقم ،21 /6) شيبة أىب وابن ،(18415 رقم ،271 /4) أمحد أخرجه 1

 ،(2969 رقم ،211 /5) والرتمذى ،(1479 رقم ،76 /2) داود وأبو ،(714 رقم ،249 /1) املفرد
 /3) حبان وابن ،(3828 رقم ،1258 /2) ماجه وابن ،(11464 رقم ،450 /6) الكربى ىف والنسائى
 األولياء حلية يف نعيم وأبو ،(3) الدعاء يف والطرباين ،(29) الشهاب مسند يف والقضاعي ،(890 رقم ،172

 شعب ىف والبيهقى ،(1802 رقم ،667 /1) واحلاكم ،(35) الفوائد يف منده بن عمرو وأبو ،(120 /8)
 الشهاب مسند يف والقضاعى ،(1041 رقم ،208 /2) الصغري ىف والطرباىن ،(م1105 رقم ،37 /2) ناإلميا

 صحيح، حسن: الرتمذي عنه قال واحلديث عنه، هللا رضي بشري بن النعمان حديث من كلهم(  29 رقم ،51 /1)
 أسانيده: النووي الوق ،(158 /3) السنة شرح يف البغوي وحسنه الذهيب، ووافقه واحلاكم حبان ابن وصححه
 صحيح يف األلباين العالمة وصححه جيد، إسناده(: 49 /1) الفتح يف احلافظ وقال الفيض، يف كما  صحيحة

 وصححه ،(1177) الصحيحني يف ليس مما املسند الصحيح يف الوادعي العالمة وصححه ،(3407) اجلامع
 إسناده(: 298 /30) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال ،(93 /4) كثري  ابن تفسري صحيح يف العدوي
 .صحيح
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 حظ ظمأع فيها هلم كان  وإن.  املعراج ليلة من حظهم من أكمل القدر ليلة من األمة وحظ.  القدر
 ا.ه  وسلم عليه هللا صلى به أسري ملن فيها حصلت إمنا العليا والرتبة والشرف الفضل لكن. 

 القدر لةلي أن ةاملسأل هذه يف نرى الذي وقال العالمة العثيمني كما يف فتاوى نور على الدرب:
 ليلة كونت فقد وسلم ليهع هللا صلى للرسول ابلنسبة وأما لألمة ابلنسبة اإلسراء ليلة من أفضل

 يف يناله ل ما الفضائل نم فيها وانل به خاصة ألهنا أفضل حقه يف املعراج ليلة هي الت اإلسراء
 لسائلا وكأن ا  مطلق املعراج لةلي هي الت اإلسراء ليلة نفضل وال مطلقا   القدر ليلة نفضل فال غريها
 يظنون الليلة هبذه حتفالاال من رجب من وعشرين سبع ليلة الناس بعض يفعله ما إىل يشري أن يريد
 هللا صلى النيب أن يثبت فلم رخييةالتا الناحية من يثبت ل ذلك أن والواقع واملعراج اإلسراء ليلة أهنا

 على مث األول ربيع يف نكا  املعراج أي أنه يظهر الذي إن بل الليلة تلك يف به أسري وسلم عليه
 لكذ فإن رجب من عشرينوال السابع ليلة يف به عرج وسلم عليه هللا صلى النيب أن ثبت أنه فرض

 ليلةب فاالحتفال ذاه وعلى الطاعات من بشيء واختصاص احتفال الليلة لتلك يكون أن يقتضي ال
 حيةالنا من له أصل وال التارخيية الناحية من له أصل ال رجب من وعشرين سبع ليلة املعراج

 .ليلةال بتلك ُيتفل أن البدعة ومن العبث من كان  كذلك  يكن ل وإذا الشرعية
َلةِ لَ  يف  أَنْ َزْلَناهُ  ِإانَّ معىن قوله تعاىل ) املسألة اخلامسة عشرة:  (.ْدرِ اْلقَ  ي ْ

 القرآن أبن نعلم حنن(: 148، رقم  1/200سئل العالمة العثيمني كما يف فتاوى نور على الدرب )
 لةلي من سنة كل  يف نزل أبنه كذل معىن هل القدر ليلة يف نزل أنه ابلقرآن وورد و مفرقا   نزل الكرمي
 .الشيخ فضيلة ي إفادة هبذا نرجو القدر

 بعد ماأ أمجعني أصحابهو  آله وعلى حممد نبينا على وأسلم وأصلي العاملني رب هلل احلمدفأجاب: 
 َتَجاَركَ اسْ  ْشرِِكنيَ اْلمُ  نَ مِ  َأَحد   َوِإنْ ) تعاىل لقوله وجل عز هللا كالم  القرآن أن مجيعا   علينا خيفى ال فإنه

 املستجري هذا أن ملعىنا وليس ،لقرآنا يسمع ىتح أي( َنهُ َمْأمَ  أَبِْلْغهُ  مثَّ  اّللَِّ  َكالمَ   َيْسَمعَ  َحىتَّ  فََأِجْرهُ 
 القرآن اهذ وأن -وجل عز- هللا كالم  هو الذي القرآن يسمع إمنا بل هللا من نفسه هللا كالم  يسمع

 تعاىل قال كماو  (،حْلَِكيمِ ا َعزِيزِ الْ  اّللَِّ  نَ مِ  اْلِكَتابِ  تَ ْنزِيلُ ) تعاىل هللا قال اكم  تعاىل هللا عند من نزل
 عند من لنز  فالقرآن( ُمِبني   يب   َعرَ  ِلَسان  بِ *  ينَ ْلُمْنِذرِ ا ِمنَ  لَِتُكونَ  قَ ْلِبكَ  َعَلى*  اأْلَِمنيُ  الرُّوحُ  بِهِ  نَ َزلَ )

  َواِحَدة   مُجَْلة   ُقْرآنُ الْ  َعَلْيهِ  نُ زِ لَ  َلْوال َفُرواكَ   الَِّذينَ  َوقَالَ ) تعاىل الق كما  مفرقا   كان  ونزوله وجل عز هللا
 ُمْكث   َعَلى اسِ النَّ  َعَلى لِتَ ْقَرَأهُ  اهُ فَ َرقْ نَ  ان  َوقُ ْرآ) تعاىل الوق( تَ ْرتِيال   َورَت َّْلَناهُ  فُ َؤاَدكَ  ِبهِ  لِنُ ثَ بِ تَ  َكَذِلكَ 
 .التفسري صولأ يف فسريالت يف لعلما أهل ذكرها كثرية  فوائد مفرقا   ولنزوله (تَ ْنزِيال   َونَ زَّْلَناهُ 
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َلةِ  يف  أَنْ َزْلَناهُ  ِإانَّ ) تعاىل قوله فأما  أي انزلناه انإ بعضهم فقال افيه سروناملف اختلف فقد( اْلَقْدرِ  لَي ْ
 ام حسب عا  متتاب زلن مث درالق ليلة يف نزل ما أول القرآن فيكون ،القدر ليلة يف إنزاله ابتدأان

 .وجل عز هللا حكمة تقتضيه
 هعلي هللا صلى النيب إىل زلن مث القدر ليلة يف مجيعا   العزة بيت إىل نزل إنه :العلماء بعض وقال 

 نتهىم إىل لهإنزا يقتضي (ناهأنزل إان) قوله ألن الصواب إىل أقرب األول لكن .ذلك بعد مفرقا   وسلم
 لموس عليه هللا صلى النيب لبق على ينزل ل أنه ومعلوم وسلم عليه هللا صلى النيب قلب وهو ،إنزاله
 صار مث القدر ةليل يف هإنزال ابتدأان إان إي أنزلناه إان املعىن فيكون مفرقا   نزل بل واحدة ليلة يف مجيعا  
 .نعم وتعاىل تبارك هللا حكمة تقضيه ما حسب مفرقا   ينزل

 على زلن لقرآنا أن دونيعتق واجلماعة السنة أهل املفتوح:وسئل رمحه هللا كما يف لقاء الباب 
 عز هللا من ابلوحي نزلي السالم عليه جربيل هل: فالسؤال, الوحي مع ونزول منجم نزول: نزولني
 الدنيا؟ السماء يف العزة بيت من أم, وجل

 نظر؛ فيه ومفرق، نجمم: حالني على نزل القرآن أن يعتقدون السنة أهل إن: قولك أوال  فأجاب: 
 بيت إىل واحدة مرة ينزل ل منجما   نزل أنه: القرآن ظاهر بل, هذا على كلهم  السنة أهل ليس ألنه

 هللا قال شرةمبا هللا عند من نزل لكنه, تثبت إىل ُيتاج بسند عباس ابن عن روي إمنا هذا ألن العزة؛
 ِذرِينَ اْلُمنْ  ِمنَ  لَِتُكونَ  ِبكَ قَ لْ  َعَلى*  ِمنيُ اأْلَ  رُّوحُ ال بِهِ  نَ َزلَ *  اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ  لَتَ ْنزِيلُ  َوِإنَّهُ : تعاىل

 قوله مثل ع،وق شيء عن تتحدث اآليت فيه أتيت القرآن ترى وأنت[ 194-192:الشعراء]
 َقدْ : لهقو  ومثل ،[121:عمران آل] ِقَتالِ لِلْ  اِعدَ َمقَ  اْلُمْؤِمِننيَ  تُ بَ وِ ئُ  َأْهِلكَ  ِمنْ  َغَدْوتَ  َوِإذْ : تعاىل
عَ   يَ ُقوُلونَ  ِذيالَّ  لََيْحُزُنكَ  ِإنَّهُ  نَ ْعَلمُ  َقدْ : قوله ومثل ،[1:اجملادلة] َزْوِجَها يف  جُتَاِدُلكَ  الَِّت  قَ ْولَ  اّللَُّ  مسَِ

 يدل وهذا, احلوادث هذه عوقو  بعد يتكلم تعاىل هللا أن على يدل مما ذلك أشبه وما[ 33:األنعام]
 لمتك شاء ىتم, يريد ملا عالف تعاىل هللا ألن نعتقده؛ الذي وهو زاله،إن حني به يتكلم هللا أن على
 .يتكلم ل شاء ومىت

 نهع كلمتمت الذي نالقرآ موضوع حول! الشيخ فضيلة وسئل رمحه هللا كما يف اللقاء الشهري:
 نكمأ إليكم ينسب..  بيانه منكم وأريد صحته ما أدري وال قول إليكم ينسب خريا   هللا جزاكم
 لسماءا إىل واحدة لةمج رمضان يف هللا أنزله القرآن أبن عنهما هللا رضي عباس ابن قول تمضعف
 خالفه؟ على دليل من وهل صحيح؟ هذا فهل الدنيا



 - 317 - 

 لىص حممد لىع إنزاله حني ابلقرآن يتكلم وتعاىل سبحانه هللا وأن خالفه، على األدلة نعم فأجاب:
 ،وقعت وادثح عن وتعاىل انهسبح يتكلم أنه إنزاله حني به يتكلم أنه على والدليل وسلم، عليه هللا

 وإذ[ 121:عمران آل] ْلِقَتالِ لِ  ِعدَ َمَقا ِننيَ اْلُمْؤمِ  تُ بَ وِ ئُ  َأْهِلكَ  ِمنْ  َغَدْوتَ  َوِإذْ : تعاىل قوله مثل
: وقوله السالم،و  الصالة عليه الرسول من مضى شيء عن وجل عز هللا يتحدث مضى، ملا ظرف

عَ  َقدْ   خيلق ل شيء يف مسع قد: يقال أن يصح له[ 1:ادلةاجمل] َزْوِجَها يف  جُتَاِدُلكَ  الَِّت  قَ ْولَ  اّللَُّ  مسَِ
 أن بعد اآلية ذههب تكلم هللا أن على يدل وهذا صوت، بعد إال مسع يكون ال بعد، من صاحبه
عَ  َلَقدْ : جتادل الت تكلمت [ 181:عمران آل] ْغِنَياءُ أَ  َوحَنْنُ  َفِقري   ّللََّ ا نَّ إِ  قَاُلوا الَِّذينَ  قَ ْولَ  اّللَُّ  مسَِ

 حننو  فقري هللا إن قالوا ذينال قول مسع أنه مؤكد احملذوف والقسم مؤكدة وقد مؤكدة والالم مسع لقد
 كلمت تعاىل هللا أن على دالةال السياقات من ذلك وأمثال قوهلم، بعد نزلت اآلية هذه فتكون أغنياء،
 يف أشك جيعلين لذيا هو فهذا. وسلم آله وعلى عليه هللا صلى حممد على إنزاله حني ابلقرآن
 لسماءا إىل واحدة مجلة نزل القرآن أن أبيه وعن عنه هللا رضي عباس ابن عن املروي احلديث صحة
 آليتا أتويل إىل ضطرن حىت فيها نشك ال صحيحة أحاديث إىل ُيتاج وهذا العزة، بيت يف الدنيا
 .عنها هللا يتكلم الت احلوادث حدوث بعد نزل القرآن أن على تدل الت

 ليلة يف الدنيا مساء إىل واحدة مجلة   القرآن أنزل) بلفظقلت أثر ابن عباس رضي هللا عنهما ورد عنه 
 ُمْكث   َعَلى النَّاسِ  َعَلى لِتَ ْقَرَأهُ  فَ َرقْ َناهُ  َوقُ ْرآان  : }قرأ مث سنة، عشرين يف ذلك بعد نزل مث القدر،

 يف هللا حفظه احلويين وقال ، صحيح إسناده:  القرآن فضائل يف كثري  ابن قال{ ( تَ ْنزِيال   زَّْلَناهُ َون َ 
 وأخرجه(. 222ص) القرآن فضائل يف عبيد أبو أخرجه( : 35ص) القرآن فضائل على تعليقه

 /15) تفسريه يف والطربي ،(533 /10) شيبة أيب وابن ،( 15 ،14) الفضائل يف النسائي
 سواء، بسنده هند أيب بن داود عن طرق   من( 222 /2) واحلاكم ،( 166 /30) ،( 119
 /4) املنثور الدر يف السيوطي وعزاه. قااَل  كما  وهو الذهيب ؛ ووافقه, اإلسناد صحيح: احلاكم وقال

 يف الطرباينُّ  أخرجه ما وهو ، آخر لفظ وللحديث والبيهقي، مردويه وابن حامت أيب البن( 205
 أبو حسان ثنا األعمش، ثنا الغفار، عبد بن عمرو طريق من( 12382 رقم /12ج) الكبري

َلةِ  يف  أَنْ َزْلَناهُ  ِإانَّ : }تعاىل قوله يف عباس ابن عن جبري، بن سعيد عن األشرس،  أنزل: "قال{ اْلَقْدرِ  لَي ْ
َِ  مجلة   القرآن  على -السالم هعلي- جربيل ونزله الدنيا، السماء يف العزة بيت يف وضع حىت واحدة 
 ويف( : 140 /7) اجملمع يف اهليثمي قال ،"وأعماهلم العباد كالم  جبواب َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى حممد

 بن جرير فتابعه, به يتفَّرد ل( : للحويين الكالم) قلت ، ضعيف وهو الغفار عبد بن عمرو إسناده
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 اتمًّا سواء بسنده األعمش عن فرووه, لثوريوا عياش، بن بكر وأبو رزيق، بن وعمار احلميد، عبد
( , 2290 رقم /3ج) والبزار ،( 533 /10) شيبة أيب وابن ،( 16) النسائي أخرجه وخمتصر ا،
 بسنده جبري بن سعيد عن املعتمر بن منصور واتبعه,  اإلسناد صحيح: وقال( 223 /2) واحلاكم

 على صحيح: وقال( 530 ،222 /2) واحلاكم( , 167-166 /30) الطربي أخرجه. سواء
 .الذهيب ووافقه الشيخني شرط

 بن سعيد نع جبري، بن حكيم طريق من( 166 /30) والطربي( , 530 /2) احلاكم وأخرجه
 فلم قااَل؛ كما  ليسو ! الذهيب ووافقه الشيخني شرط على صحيح: وقال حنوه عباس ابن عن جبري،
 . ضعيف هو مث شيئ ا، جبري بن حلكيم الشيخان خيرج

 ،األمني روحال جربيل إىل هوألقا به تكلم هللا كالم  القرآن أن واجلماعة السنة أهل مذهب( تنبيه)
 لىع القرآن نزول فابتداء ه،وقلب مسعه على فألقاه -وسلم عليه هللا صلى- حممد إىل فأوحاه به فنزل
 زيللتن وإنه: )تعاىل هللا قال جربيل، الكرمي الرسول بواسطة ربه من -وسلم عليه هللا صلى- النيب
: عراءالش( ]مبني ريبع بلسان املنذرين من لتكون قلبك على األمني الروح به نزل العاملني رب

: تعاىل وقال[. 102: النحل( ]ابحلق ربك من القدس روح نزله قل: )تعاىل وقال[. 192-195
 تنزيل: )تعاىل قالو  ،[20-19: التكوير( ]مكني العرش ذي عند قوة ذي كرمي  رسول لقول إنه)

 ل -السالم عليه- جربائيل نأ منه يفهم قد األثر وهذا ،[1: الزمر( ]احلكيم العزيز هللا من الكتاب
 قمواف ، للحق الفخم خطئ فهم وهذا ، احملفوظ اللوح من أخذه وإمنا هللا، من القرآن يسمع

 تكلمي ال هللا إن: يقولون ،وغريهم األشاعرة من تبعهم ومن واملعتزلة اجلهمية من البدع أهل ملذهب
 ىنمع هللا كالم  إن: قولوني واألشاعرة خملوق، فهو هللا إىل يضاف كالم  كل  بل خملوق، القرآن وهذا

 ن،ابأللس واملتل املصاحف، يف املكتوب القرآن وهذا مشيئته، به تتعلق وال منه يسمع ال قدمي نفسي
 لكبذ اهبوافش خملوق، قرآنال هذا أن قوهلم ةوحقيق النفسي، املعىن عن عبارة هو املسموع احملفوظ
 عةواجلما ةالسن أهل ذهبمل ومناقضة والشرع، للعقل مناقضة ابطلة مبتدعة مذاهب وهذه املعتزلة،

 . والتابعني الصحابة من الصاحل السلف من
 ال مكتوب نزول السنة أهل من به قال من عند عباس ابن حديث يف القرآن نزول أن والصواب

 قال كما  الكتاب، أم هو احملفوظ واللوح احملفوظ، اللوح يف مكتوب القرآن ألن 1سموعم نزول
                                                 

 من وال اهلواء من ال هللا من منزل العريب القرآن أن فعلم(:.. 12/126قال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى ) 1
 يقر ل فمن ذلك يعلمون الكتاب أهل كان  وإذا غريمها وال حممد من وال جربيل من وال آخر جسم من وال اللوح
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-3: الزخرف( ]حكيم لعلي لدينا الكتاب أم يف وإنه تعقلون لعلكم عربيا قرآان جعلناه إان: )تعاىل
 ألن ذلك قلنا وإمنا[. 22-21: الربوج( ]حمفوظ لوح يف جميد قرآن هو بل: )تعاىل وقال[. 4

 على به ينزل مث منه، جربيل ويتلقاه ابلقرآن يتكلم وتعاىل سبحانه هللا أن القرآن عليه دل الذي
 َقدْ : )مثل وقع، أمر عن املاضي بصيغة التعبري القرآن يف جند وهلذا وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول

عَ   حدث، ما ُيدث أن قبل الكلمة هبذه تكلم هللا كان  لو[ 1:اجملادلة( ]جُتَاِدُلكَ  الَِّت  قَ ْولَ  اّللَُّ  مسَِ
 املسموع هذا أن على تدل( مسع قد)ف  املضي، على يدل بلفظ   مستقبل شيء عن إخبار هذا لكان

[.. 144:البقرة( ]السََّماءِ  يف  َوْجِهكَ  تَ َقلُّبَ  نَ َرى َقدْ . )وقوعه بعد ذلك يف تكلم هللا وأن مسع، قد
 تدل كلها  كثرية  وآيت[ 121:عمران آل( ]لِْلِقَتالِ  َمَقاِعدَ  ْلُمْؤِمِننيَ ا تُ بَ وِ ئُ  َأْهِلكَ  ِمنْ  َغَدْوتَ  َوِإذْ )

 القرآن، إنزال على سابقة وقعت أمور عن يتحدث هللا ألن إنزاله، حني ابلقرآن، تكلم هللا أن على
 جمموع انظر ، وسلم عليه هللا صلى حممد   على ينزله أن أراد إذا به يتكلم هللا أن على يدل وهذا

 ( .15/223) ،( 12/116) تيمية ابن اإلسالم شيخ وىفتا
 حكم َّتصيص ليلة سبع وعشرين ابلعمرة. املسألة السادسة عشرة:

                                                                                                                           

 عباس ابن عن جاء ما ينايف ال وهذا.  الوجه هذا من منه خريا بذلك املقرون الكتاب أهل كان  األمة ههذ من بذلك
 بعد أنزله مث الدنيا السماء يف العزة بيت إىل أنزله أنه{  القدر ليلة يف أنزلناه إان: }  قوله تفسري يف السلف من وغريه
 قرآن هو بل: }  تعاىل قال كما  نزوله قبل احملفوظ اللوح يف مكتوب أنه ينايف وال احلوادث حبسب مفرقا منجما ذلك
 وقال{ .  املطهرون إال ميسه ال{ }  مكنون كتاب  يف{ }  كرمي  لقرآن إنه: }  تعاىل وقال{  حمفوظ لوح يف{ }  جميد
 كرام}  {  سفرة أبيدي{ }  مطهرة مرفوعة{ }  مكرمة صحف يف{ }  ذكره شاء فمن{ }  تذكرة إهنا كال: }   تعاىل
 صحف ويف.  احملفوظ اللوح يف مكتواب كونه  فإن { حكيم لعلي لدينا الكتاب أم يف وإنه: }  تعاىل وقال{  بررة

 ذلك بعد أو جربيل به يرسل أن قبل هللا كتبه  سواء هللا من به نزل جربيل يكون أن ينايف ال املالئكة أبيدي مطهرة
  ما يعلم تعاىل وهللا.  ينزله أن قبل كله  كتبه  فقد القدر ليلة يف واحدة ةمجل العزة بيت إىل مكتواب أنزله قد كان  وإذا
 العباد أعمال وكتب اخلالئق مقادير قدر قد سبحانه وهو يكون كان  كيف  كان  لو أن يكون ال وما يكون وما كان
 يعملوهنا ما بعد تهابكتاب املالئكة أيمر إنه مث السلف وآاثر والسنة الكتاب صريح يف ذلك ثبت كما  يعملوها أن قبل

 وغريه عباس ابن قال هكذا تفاوت بينهما يكون فال عنه املتأخرة والكتابة الوجود على املتقدمة الكتابة به فيقابل ؛
 الذي كالمه  يكتب أن يستبعد فكيف خيلقه أن قبل كتبه  قد منه ابئنا خيلقه ما كان  فإذا - حق وهو - السلف من

 ابطال هذا كان  هللا من يسمعه ل الكتاب من القرآن أخذ جربيل إن قال ومن.  به ميرسله أن قبل مالئكته به يرسل
 .. مث ذكر هذه الوجوه رمحه هللا. وجوه من
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 سبع   ليلة يف لعمرةا روعيةمش وهو األول أماقال العالمة العثيمني كما يف فتاوى نور على الدرب: 
 سبع   لةللي أن اعتقد ذاإ اناإلنس وأن العمرة يف وعشرين سبع   لليلة مزية ال إنه نقول وعشرين
 هللا صلى يبالن يقل فلم صلأ على مبنيا   ليس االعتقاد هذا فإن فيها العمرة أداء يف مزية   وعشرين

 لعمرةا أدى من يقل ول وكذا كذا  فله رمضان من وعشرين سبع   ليلة يف العمرة أدى من وسلم عليه
 العمرةو  ذنبه من متقد ما له غفر واحتسااب   إمياان   القدر ليلة قام من قال بل وكذا كذا  فله القدر ليلة

 لسابعا يف تكون قد لقدرا ليلة وعشرين سبع ليلة هي القدر ليلة إن قال من نقول مث قياما   ليست
 تاسعال يف تكون قدو  والعشرين الثالث يف تكون وقد والعشرين اخلامس يف تكون وقد والعشرين
 انيةومث وعشرين ستةو  وعشرين وأربعة وعشرين اثنني لةلي يف األشفاع يف تكون وقد والعشرين
 عام كل  هابعين هي وأما نوعشري سبع ليلة الليايل أرجى أرجاها نعم ممكن هذا كل  وثالثني وعشرين

 يف أي هاصبيحت يف يسجد أنهو  القدر ليلة أري أنه وسلم وآله عليه هللا صلى النيب عن ثبت فقد فال
 هللا ىصل النيب فقام وعشرين إحدى ليلة الليلة فأمطرت وطني اء  م يف صبيحتها من الفجر صالة
 ذا  إ وعشرين إحدى ةليل الليلة تلك صبيحة يف والطني املاء يف وسجد الفجر يصلي وسلم عليه
 يف أو ينوعشر  سبعة يف يلالتا العام ويف وعشرين سبعة يف العام هذا تكون قد تتنقل القدر فليلة
 يف تهدجي الناس بعض نأ اخلطأ من أن نرى وهلذا وعشرين سبع   ليلة ة  متعين فليست وعشرين مخس  
 درالق ليلة تعيني يف اخلطأ على بناء   هذا كل  يقوم ال الليايل بقية ويف وعشرين سبع   ليلة القيام

 لقدرا ليلة هي ليست وعشرين سبع ليلة أن وعشرين سبع ليلة يف للعمرة مزية ال أنه واخلالصة
 غري يف ىاألخر  السنة يفو  وعشرين سبع تكون سنة ففي القدر ليلة َّتتلف بل أبدا  و  دائما   بعينها
 هفي عتقادها يرفع أن املسلم على جيب أمر   وهذا غريها يف أخرى سنوات ويف الليلة يف أو الليلة هذه
 عام لك  يف القدر ليلة هي وعشرين سبعة ليلة وأن مزية وعشرين سبع ليلة للعمرة أن يرفع أن أي
 .هذا على تدل ال األدلة نأل

لَ  يف  أَنْ َزْلَناهُ  ِإانَّ ) تفسري قوله تعاىل: املسألة السابعة عشرة:  ُكلُّ   يُ ْفَرقُ  يَهافِ  * ُمْنِذرِينَ  ُكنَّا  ِإانَّ  ارََكة  ُمبَ  ة  لَي ْ
 .الدخان( 4-3) (َحِكيم   َأْمر  

 نةالس ليايل من ليلة ي  أ الليلة، تلك يف التأويل أهل واختلف (:22/7قال الطربي يف تفسريه )
 ....القدر ليلة هي: بعضهم فقال هي؟
 ...شعبان من النصف ليلة هي بل: آخرون وقال
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  ذلك أن أخرب ثناؤه ل  ج هللا ألن القدر، ليلة هبا عىن: قال من قول ذلك يف القول من والصواب
 أن قوبتناع املباركة ليلةال يف اهأنزلن الذي الكتاب هبذا خَلْقنا(  ُمْنِذرِينَ  ُكنَّا  ِإانَّ ) تعاىل لقوله كذلك

 .لنا األلوهة وإفراد توحيدان، إىل ينب فلم منهم، كفر  ِبن حتل  
 مرأ كل    فيها فرقيُ  الت الليلة هذه يف التأويل أهل اختلف(  َحِكيم   َأْمر   ُكلُّ   يُ ْفَرقُ  ِفيَها) وقوله

 املباركة، ليلةال على عائدة( ِفيَها)قوله يف الت اهلاء أن وذلك املباركة، الليلة يف اختالفهم حنو حكيم،
، ومن ولد،ي ومن ميوت، من كلها  السنة أمر فيها يقضي القدر، ليلة هي: بعضهم فقال  منو  يعز 
 ...السنة أمور وسائر يذل،
 ....شعبان من النصف ليلة هي بل: آخرون وقال
 املعين أن عن بياننا من د متق قد ملا القدر ليلة ذلك: قال من قول ابلصواب ذلك يف القولني وأوىل
َلة   يف  أَنزْلَناهُ  ِإانَّ ) بقوله  .املباركة لليلةا ذكر من( اِفيهَ )ولهق يف اهلاءو  القدر، ليلة(  ُمَبارََكة   لَي ْ
 هللا أحكمه أمر كل    ْفَصلوي ُ  َضىيُ قْ  ملباركةا الليلة هذه يف(  َحِكيم   َأْمر   ُكلُّ   يُ ْفَرقُ  ِفيَها) بقوله وعىن

 ا.ه  األخرى السنة من مثلها إىل السنة تلك يف عاىلت
 باركة،م ليلة يف أنزله إنه: العظيم القرآن عن خمربا تعاىل يقول: (7/245يف تفسريه ) كثري  ابن قال
َلةِ  يف  أَنزْلَناهُ  ِإانَّ : } تعاىل قال كما  القدر، ليلة وهي  شهر يف كذل وكان[  1: القدر { ] ْلَقْدرِ ا لَي ْ

 كرانذ  وقد [ 185: ةالبقر  { ] ُقْرآنُ الْ  ِفيهِ  أُنزلَ  الَِّذي َرَمَضانَ  َشْهرُ : } تعاىل: قال ماك  رمضان،
 .إعادته عن أغىن ِبا" البقرة سورة" يف ذلك يف الواردة األحاديث

 القرآن نص فإن النَّْجَعة أبعد فقد-عكرمة عن روي كما- شعبان من النصف ليلة إهنا: قال ومن
 أخربين: الزهري عن عقيل عن الليث، عن صاحل، بن هللا عبد رواه الذي واحلديث. رمضان يف أهنا

 من اآلجال تقطع): قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن األخنس بن املغرية بن حممد بن عثمان
 مرسل، حديث فهو 1(املوتى يف امسه أخرج وقد له، ويولد لينكح الرجل إن حىت شعبان، إىل شعبان
 ا.ه  النصوص به يعارض ال ومثله

                                                 
 ، 2/73) الفردوس مسند يف والديلمى ،(3839) الشعب يف والبيهقي ،(25/65) تفسريه يف الطربي أخرجه 1

وكذا قال ابن رجب يف لطائف املعارف  ،(7/246) هتفسري  يف كثري  ابن قال كما  ضعيف واحلديث( 2410 رقم
(: 6607) الضعيفة يف األلباين العالمة وقال(: غري صحيح، 4/801(، وقال الشوكاين يف فتح القدير )256)

 .منكر
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 أمر كل  تبويك ومييز يفصل: يأ{  َحِكيم   َأْمر   ُكلُّ   يُ ْفَرقُ }  (:771وقال السعدي يف تفسريه )ص
 أحد القدر ليلة يف نيكو  الذي[  772 ص]  والفرقان، الكتابة وهذه به، هللا حكم وشرعي قدري

 جاهلموآ اخلالئق ديرمقا به هللا كتب  الذي األول الكتاب فتطابق وَتيز تكتب الت الكتاابت
 يف وهو عبدال على سيجري ام تكتب مالئكة وكل قد تعاىل هللا إن مث وأحواهلم، وأعماهلم وأرزاقهم

 إنه مث عماله،أ عليه وُيفظون يكتبون كاتبني  كراما  به وكل الدنيا إىل وجوده بعد وكلهم مث أمه، بطن
 حفظه وإتقان حكمته كمالو  علمه َتام من هذا لوك السنة، يف يكون ما القدر ليلة يف يقدر تعاىل

 ا.ه  خبلقه تعاىل واعتنائه
: شعبان من النصف لةللي تعظيمه لفرط بعضهم قال بل(:... 3/62وقال علماء اللجنة الدائمة )

 لقوله تفسريا لكذ وجعل حكيم، رأم كل  فيها يفرق وأهنا القرآن، فيها أنزل الت املباركة الليلة إهنا
َلة   يف  أَنْ َزْلَناهُ  ِإانَّ  : }تعاىل  اخلطأ من وهذا{  َحِكيم   َأْمر   ُكلُّ   ْفَرقُ ي ُ  ِفيَها}   { رِينَ ُمْنذِ  اُكنَّ   ِإانَّ  ُمَبارََكة   لَي ْ

: } تعاىل لهلقو  لقدر،ا ليلة اآلية يف املباركة ابلليلة املراد فإن مواضعه، عن القرآن حتريف ومن البني،
َلةِ لَ  يف  أَنْ َزْلَناهُ  ِإانَّ  }  تعاىل قولهل ذلك؛ يف ردةالوا يثلألحاد مضانر  شهر يف القدر وليلة{  اْلَقْدرِ  ي ْ

 ا.ه  { ُفْرقَانِ َوالْ  هْلَُدىا ِمنَ  بَ يِ َنات  وَ  لِلنَّاسِ  ُهد ى اْلُقْرآنُ  ِفيهِ  أُْنِزلَ  الَِّذي َرَمَضانَ  شهر
 من النصف ليلة أن لناسا من ريكث  عند اشتهر(: 20/30وقال العالمة العثيمني يف جمموع فتاواه )

 هي العام يف يكون ما فيها يقدر الت الليلة فإن ابطل، وهذا العام، يف يكون ما فيها يقدر شعبان
لَ  ىِف  ْلَناهُ أَنزَ  ّنَّ إِ *  اْلُمِبنيِ  َواْلِكَتابِ " * حم: }تعاىل هللا قال كما  القدر، ليلة *  ُمنِذرِينَ  اُكنَّ   ِإانَّ  مَُّبارََكة   ة  لَي ْ
{ اْلَعِليمُ  السَِّميعُ  وَ هُ  ِإنَّهُ  رَّبِ كَ  مِ ن ة  َرمحَْ *  ِلنيَ ُمْرسِ  ُكنَّا  انَّ إِ  ِعْنِدّنَ  مِ نْ  َأْمرا  *  َحِكيم   َأْمر   ُكلُّ   يُ ْفَرقُ  ِفيَها

َلةِ  ىِف  َناهُ أَنَزلْ  ِإانَّ : }تعاىل قال كما  القدر، ليلة هي القرآن فيها أنزل الت الليلة وهذه  وهي{  رِ ْلَقدْ ا لَي ْ
 ُهد ى ْرآنُ اْلقُ  ِفيهِ  لَ أُنزِ " الَِّذى َضانَ رَمَ  َشْهرُ : }تعاىل قال فيه، القرآن أنزل تعاىل هللا ألن رمضان، يف

 َسَفر   َعَلى وْ أَ  َمرِيض ا َكانَ   َوَمن هُ فَ ْلَيُصمْ  رَ الشَّهْ  ِمنُكمُ  َشِهدَ  َفَمن َواْلُفْرقَانِ  اهْلَُدى مِ نَ  َوبَ يِ َنات   لِ لنَّاسِ 
م   مِ نْ  َفِعدَّة   ُواْ وَ  اْلِعدَّةَ  لُِتْكِمُلواْ وَ  اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  يُرِيدُ  الَ وَ  اْلُيْسرَ  ِبُكمُ  هللاُ  يُرِيدُ  ُأَخرَ  َأيَّ  َما َعَلى هللاَ  لُِتَكربِ 

 دفق العام، يف نيكو  ما افيه يقدر بانشع من النصف ليلة أن زعم فمن{  َتْشُكُرونَ  َوَلَعلَُّكمْ  َهَداُكمْ 
 .اآليت هذه يف القرآن عليه دل ما خالف

 َساَلم   * ْمر  أَ  ُكل ِ   ِمنْ  َرهبِ ِمْ  نِ إبِِذْ  يَهافِ  رُّوحُ َوال اْلَماَلِئَكةُ  تَ نَ زَّلُ تفسري قوله تعاىل ) املسألة الثامنة عشرة:
 (. اْلَفْجرِ  َمْطَلعِ  َحىتَّ  ِهيَ 
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 التاَءْين إحدى ذفتفح تتنزل{  لتنز }  أصل(: 16/420قال ابن عاشور يف التحرير والتنوير )
 حتفهم الت كاتالرب  ألجل ألرضا إىل املالئكة ونزول، األرض إىل املالئكة تنزل أن وظاهر.  اختصارا  

. 
 . املالئكة يف جربيل ينزل أي ، جربيل هو{  الروح}  و

 لةاللي تلك يف هلم أنزل نأب املسلمني هبا هللا أْكرم كرامة  التنزل هذا أن{  رهبم إبذن}  ومعىن
 مثل ضلالف من عليها دليعو  الليلة تلك يف جربيل نزول وكان أشرفهم وفيهم مالئكته من مجاعات

 . ِحراء غار يف ابلوحي نزوله ليلة األوىل مماثلتها يف حصل الذي
 أصل يف ملع له كان  من أنو  وفضله اإِلسالم جمد أيم ذكرى إِلحياء املواكب إِلقامة أصل هذا ويف

 . بتذكارها البهجة موكب عنه خيلو ال أن ينبغي ذكرىال تلك
 يف هلم هبمر  إذن بسبب زلونيتن أي ، السببية ِبعىن إما{  تنزل}  ب متعلق{  رهبم إبذن: }  وقوله

 ِبعىن نفاإِلذ ، رهبم به أِذن امل مصاحبني أي ، املصاحبة ِبعىن وإما ، املصدر ِبعىن فاإِلذن النزول
{  ِمن}  و . [ 11:  لقمان { ] هللا َخْلق هذا: }  حنو املفعول على املصدر إطالق من به املأذون

 مرهب إبذن يأ ،{  رهبم إبذن : } قوله من اإِلذن تبني بيانية تكون أن جيوز{  أمر كل  من}  قوله يف
 . أمر كل  يف هو الذي
]  { اّللَّ  مرأ من فظونهُي: }  تعاىل قوله يف ما ِمثل أمر بكل تتنزل أي ، الباء ِبعىن تكون أن وجيوز
 لتعليلل تكون أن وجيوز ، سببية{  رهبم إبذن}  ابء جعلت إذا وهذا ، هللا أبمر أي[  11:  الرعد

 . بتسخريهم قضاءه هللا أراد أمر كل  أجل من أي ،
  مجاءهت لوو : }  تعاىل قولهك  عظيمة كثرية  أمور يف أي ، لألمهية الكثرة معىن يف مستعملة{  كل}   و

}  : وقوله[  27:  جاحل{ ]  ضامر كل  وعلى رجاال   أيتوك: }  وقوله[  97:  يونس{ ]  آية كل
 [ .  12:  األنفال{ ]  بنان كل  منهم واضربوا

ل كلَّ   هبا:  النابغة وقول    .فارد الرمل نم رَجَّاف كل  إىل*  تَ ْرعوي وخنساءَ  ذيَّ
 . ( 27)  احلج سورة يف{  ضامر كل  وعلى: }  تعاىل قوله عند ذلك بينا وقد

 األمر ريغ األمر وهذا.  الليلة تلك يف األعمال على الثواب أبنواع أي ، للتعظيم{  أمر وتنوين
 يف{  عندان من أمرا  }  نأ مع[  4:  الدخان{ ]  حكيم أمر كل  يفرق فيها: }  تعاىل قوله يف الذي
 مراأل هو يكون أن وجيوز،  عديدة شؤوان   هلا فإن ، شؤوهنا اختالف مع متحدة الدخان سورة

 . مقيدا   الدخان آية ويف مطلقا   هنا فيكون هنا املذكور
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 يلةل: }  لةمج من ،{  أمر لك  من: }  قوله إىل{  فيها والروح املالئكة تنزل:  قوله موقع أن واعلم
 االشتمال بدل قعمو  أو البياين االستئناف موقع[  3:  القدر{ ]  شهر ألف من خري القدر
 كل  كون  يف مشرتكتان هنماأ مع عليها تعطف ول قبلها الت عن اجلملة فصلت املوقع هذا اعاةفلمر 

 مراعاةُ  وثرتفأ ،[  2:  درالق{ ]  القدر ليلة ما أدراك وما: }  جلملة بياان   تفيد منهما واحدة
 القدر ليلة ام دراكأ وما: }  ملةجل بياان   كوهنا  يف اشرتاكهما مراعاة على البديل أو االستئنايف موقعها

 على طفتع لو ما خبالف دلالب أو البيان صورة يف إيرادها عند السامع يفوت ال البيان هذا ألن{ 
 .خرييتها الأحو  من فيها املالئكة تنزل أن إىل اإِلشارة لفوات ابلواو قبلها الت

 نز لت ألن   اساالحرت ك  وهو{  أمر كل  من}  ملضمون بيان{  الفجر مطلع حىت هي سالم: } ومجلة
 حلقاب إال ةاملالئك تنزل ما: }  تعاىل قال الرسل مكذيب لعقاب للشر ويكون للخري يكون املالئكة

]  { للمجرمني يومئذ بشرى ال املالئكة يرون يوم: }  وقال[  8:  احلجر{ ]  منظرين إذا   كانوا  وما
 كممع أين كةاملالئ إىل ربك حييُو  ذإ: }  قوله يف والشر للخري إنزاهلم بني ومُجع[ .  22:  الفرقان

[  12:  فالاألن{ ]  عناقاأل فوق فاضربوا الرعب كفروا  الذين قلوب يف سألقي آمنوا الذين فثبتوا
 نرمضا مواصا الذين مسلمنيلل اخلري أمر لتنفيذ القدر ليلة املالئكة تنزل أن هنا فأخرب ، اآلية

 . بشارة فهذه ، القدر ليلة وقاموا
 ىعل سالما  و  بردا   كوين  ران ي قلنا: }  تعاىل قال السالمة معناه مصدر اسم أو مصدر : والسالم
 ، ابخَلرْي  السالم فسرو  ، وامِلدحة التحية على السالم ويطلق[ .  69:  األنبياء{ ]  إبراهيم

 ، األذى نوم الشر من المةس اخلرْي  ألن خري كل  تشمل فالسالمة ، اآلية هذه يف حاصالن واملعنيان
 التحية عىنِب لسالموا.  اآلخرةو  الدنيا خبري الدعاء واستجابة الثواب وإجزال الغفرانَ  السالمُ  فيشمل
 عاىلت قوله كاهح فيما اجلنة هلأ مع كدأهبم  القدر ليلة أهل على املالئكة ثناء به مراد احلسن والقول

:  رعدال]  { الدار ىبعق فنعم صربمت ِبا عليكم سالم ابب كل  من عليهم يدخلون واملالئكة: } 
23 ، 24 . ] 

 املسند وتقدمي ابملصدر إخبار ألنه للمبالغة سالم أبهنا الليلة عن وأخرب.  للتعظيم{  سالم}  وتنكري
 لعدم ادعائي والقصر.  سالم إال هي ما أي ، االختصاص إِلفادة إليه املسند على{  سالم}  وهو

 اإِلخبار به مرادا  {  هي سالم}  يكون أن جيوز مث ، لقائمنيا الصائمني لغري فيها ُيصل ِبا االعتداد
 وعدل الفعل من بدل فاملصدر ، سالما   سلِ ُموا:  والتقدير ، األمرُ  ابملصدر يراد أن وجيوز ، فقط
[  25:  الذاريت{ ]  سالم قال سالما   قالوا: }  تعاىل قوله مثل التمكن ليفيد الرفع إىل نصبه عن



 - 325 - 

 »:  الصحيح احلديث يف ما إليه ويشري.  خصام وال نزاع ال أي ، بينكم سالما   لوهااجع:  واملعىن. 
 يف فالتمسوها لكم خريا   يكون أن وعسى فُرِفَعتْ  رجالن فتالَحى القدر بليلة ألْخرِبَكم خرجتُ 
 { املالئكة تنزل: }  قوله من قبله ملا غاية{  الفجر مطلع حىت}  و « واخلامسة والسابعة التاسعة

 املالئكة بنزول معمورة الليلة تلك أحيان مجيع أن إفادة الغاية من واملقصود{  هي سالم}  إىل
 بعض على تطلق قد الليلة ألن[  1:  القدر{ ]  ليلة}  ملدلول مؤكدة هنا فالغاية ، والسالمة

 تقدم ما له غفر واحتسااب   إمياان   القدر ليلة قام من » وسلم عليه هللا صلى النيب قول يف كما  أجزائها
 فقد القدر ليلة من العشاء شهد من:  املسيب بن سعيد قال فقد ، بعضها قام من أي « َذنْبه من

 أفضل من اجلماعة شهود فإن ، شهد فعل يقتضيه كما  مجاعة يف شهدها يريد.  منها حَبظه أخذ
 . الصاحلة األعمال

 صالة نأ حبيث الفجر عمطل بعد َتتد القدر ليلة أن لبيان الغاية إِلدخال{  حىت}  حبرف وجيء
 هذاو  ، الليل من جزء آبخر طرالفِ  كنهاية  هنايتها أن يتوهم لئال الليلة تلك يف واقعة تعترب الفجر
 . الفجر طلوع بعد ما إىل الليلة امتداد يف هللا من توسعة

 لصاحلةا األعمال من هافي ملا يةوغا الليلة غاية تلك أن ، فيها املالئكة تَ نَ زُّللِ  غاية من ويستفاد
 . فيها السالم وغاية ، شهر ألف من خريا   لكوهنا التابعة

 وقرأه . ظهوره أي ، فجرال طلوع أي ، ميمي مصدر أنه على الالم بفتح{  مطلع: }  اجلمهور وقرأ
 .الفجر طلوع زمان معىن على الالم بكسر وَخلف الكسائي

 إن: الليلة هذه يف ئكةاملال نزول يف واحلكمة(: 192قال ابن رجب يف لطائف املعارف )ص )فرع(:
 معبيده واويزين والبسط شابلفر  دارهم يزينون حىت أحد دارهم يدخل أن ُيبون ال والسادات امللوك

 نأل األرض إىل ابلنزول كةاملالئ وتعاىل تبارك الرب أمر القدر ليلة كان  فإذا واألسلحة ابلثياب
 بيحواملصا ابلقناديل همومساجد رمضان ليايل يف والصالة لصوماب ابلطاعات أنفسهم زينوا العباد
 اآلية[ 30: البقرة{ ]اِفيهَ  دُ يُ ْفسِ  َمنْ  ِفيَها َأجَتَْعلُ : }وقلتم آدم بين يف طعنتم أنتم: تعاىل الرب فيقول
 نيقائم روهمت حىت الليلة هذه يف إليهم ااذهبو [ 30: البقرة{ ]تَ ْعَلُمونَ  ال َما َأْعَلمُ  ِإين ِ : }لكم فقلت

 .العاملني على علم على اخرتهتم أين لتعلموا راكعني ساجدين
 هل َّتتلف ليلة القدر خبتالف مطالع البلدان. املسألة التاسعة عشرة:

ن ليلة هل تكو فقع، لو اختلفت البلدان اإلسالمية يف توقيت دخول شهر رمضان، كما هو الوا
 لد إىل آخر.القدر واحدة عند مجيع البلدان أم َّتتلف من ب
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 هنار نم ساعة آخر يف اجلمعة ساعة تتحرى أنت اجلمعة ساعة مثل السؤال، هذا مثلواجلواب أن 
 وهو الثلث يف أنت ونتك قد الليل، من األخري الثلث ومثله ليل، عنده يكون قد وغريك اجلمعة
 هذا هنار، عندك.. . عنده األخري والثلث هنار، غريك وعند اإلهلي، النزول وقت لك ابلنسبة

 إلهليا النزول وقت علىو  اجلمعة ساعة وعلى السؤال يف ذكرت الت القدر ليلة على يرد اإلشكال
 قدرته حسب صوصابلن مطالب مسلم كل  أو مشكل هذا: نقول هل الليل، من األخري الثلث يف

 الثلث يف اإلهلية لنفحاتل تعرض أنت به؟ يطالب ال فإنه ذلك وراء وما ذلك عدا وما تطبيقها على
 ةاألخري  ةالساع يف حترواو  بلدهم، يف يتحرونه واآلخرون اآلخرين، عن النظر بغض بلدك يف األخري

 يف اتتحراه القدر يلةل ذلك ومثل الصالة، تقضى أن إىل اخلطيب دخول وقت أو اجلمعة، هنار من
 ال تطبيق،ال على قدرته حبسب النصوص هذه ميتثل أن عليه اإلنسان أن املقصود ،ليلة أرجى

 على ةجلمعا ساعة يف وال ميكن، ما االحتماالت، مجيع على اإلهلي النزول وقت يف يوفق أن يستطيع
 جاء وما لنصوص،ا هذه امتثل صرُية صحيحة بنصوص مطالب فأنت األقطار، مجيع فيه يتفق ما
 .به تكلف ال ذلك وراء وما النصوص، هذه يف

 على أنه وهو مهم حبث الليلة هذه على الكالم يف بقي (:15/422قال األلوسي يف روح املعاين )
 وشفعا مقو  عند هليالي من تراو  وكوهنا رمضان يف بتعددها القول يلزم املطالع الختالف املعتربين قول
 السابع لةكلي  كذا  ليلة اأبهن القول إطالق يصح ال وكذا أبحدمها القول إطالق يصح فال آخرين عند

 .أيضا ذلك على الشهر من مثال عشرينوال احلادي أو والعشرين
 اجلهة يف هنار قوم عند فالليلة ليلة املالئكة وتنزل التقدير وقت أبن القول إطالق يصح ال بل

 عند الليل زمان يكون ورِبا فيها، َتر سفينة بواسطة ولو مسكونة تكون قد وهي ألقدامهم املسامتة
 قد بل االستواء، خط عن البعيدة العروض بعض كأهل  آخرين عند هنارا وبعضه ليال بعضه قوم

 إطالق أيضا يصح ال بل العروض بعض يف واحد يوم ينقض ول قوم على وهنار بليل أشهر تنقضي
 إىل ابلنسبة خمتلف وخروجا دخوال الشهر إذ منه األخرية أو األوىل الليلة وأهنا رمضان يف أبهنا القول
 القول فيكون إطالقه على ليس فيها القول من لقأط ما أن ابلتزام بعض وأجاب البسيطة سكان

 الشهر من كذا  ليلة أبهنا القول وهكذا آخرين إىل ابلنسبة وبشفعيتها قوم إىل ابلنسبة بوتريتها
 عليه املنزل مكان لرعاية ابلليلة التعبري وإن آخرين، إىل ابلنسبة هنار قوم إىل ابلنسبة ليلة أهنا وابلتزام
 يعمر ل هناره ليلهم مما أقدامهم مست هو ما كأن  به املؤمنني وغالب السالمو  الصالة عليه القرآن

 هنارا كانت  حيث إهنا: وقال. عليها ومن األرض تعاىل هللا يرث حىت هبم يعمر يكاد ال بل ابملسلمني
 يعطي وأن النهار ذلك ليلة يف غريهم من اجتهد من أجرها تعاىل هللا يعطي أن يبعد ال قوم عند
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 الت الصور يف يقال هذا حنو وعلى هنار عندهم وهي ليال منهم اجتهد من أيضا ذلك سبحانه
 .البحث يف ذكرت
 رمز مهايو  يف االجتهاد يسن قوهلم يف وأن املتعارضة األحاديث بني اجلمع من نوع هذا أن وادعى

 حلريا هو تركه رىوي ذكره من القلم يستحي ِبا آخر وأجاب. ترى كما  وهو ذلك من لشيء إما
 نم شرح فيما عرضت الرمحة عليه العجلوين إمساعيل الشيخ أن أحبايب بعض من ومسعت. بقدره

 قوي البحث أن وعندي عليه، أقف ول عنه واجلواب البحث هذا من لشيء البخاري صحيح
 يالدنا السماء إىل وتعاىل بحانهس نزوله وقت ذكر فيما القدر ةليل ومثل فيه لعقلي جمال ال مما واألمر

 ابن وللشيخ. أخر مثالأ إىل اجلمعة يوم من اإلجابة ساعة وكذا األخبار به صحت كما  الليل من
  جرح كابن  هولغري  الغليل، ويير  ما اآلن منه ُيضرين ل األول يف طويل كالم  تعاىل هللا رمحه تيمية
 خروجاو  والدخ اختلفت وإن ليلتهم قوم لكل إهنا يقال ورِبا مشهور وهو الثاين يف خمتصر كالم

 بعدو  فيها مسالش غروب عند مثال بغداد يف مطلقا الليلة فتدخل لياليهم كسائر  آفاقهم إىل ابلنسبة
 على واخلروج ،وهكذا فيها الغروب وقت أول وذلك مثال إستامبول يف تدخل منه ساعة نصف
 ئكةاملال لتنز  أن تزمويل وقت يف منزل كل  إىل فيصل جهة إىل يسري راكب الليلة فكأن ذلك عكس
 عندهم دخوهلا أول عند منهم تعاىل هللا شاء ما قوم كل  عند يتنزل أن يبعد وال سريها حسب

 مجيع يف الليلة تنقضي نأ إىل هناك منهم املتنزل يبقى أو أيضا عندهم فجرها مطلع عند ويعرجون
 هللا يقدر نأب اأيض لسريا حسب التقدير بتعدد القول ويلتزم انقضائها عند معا فيعرجون املعمورة

 لكل فضلال ومناط هبم، لقتتع أمورا عندهم هي من إىل ابلنسبة منها سبحانه شاء جزء أي يف تعاىل
 لظهرا كوقت  دةالعبا أوقات ئرسا ذكر فيما الليلة هذه ومثل فيها وقيامهم إليهم ابلنسبة حتققها قوم

 .شكالاإل هبذا يتعلق فيما ابلبال خيطر ما غاية وهذا وغريمها والعصر
 

 (املستحب االعتكاف قضاء)ابب 
 هل فيه عالشرو  بعد تحباملس اعتكافه املعتكف أبطل إذا فيما تعاىل هللا رمحهم العلماء اختلف

 :أقوال على ؟ قضاؤه يلزمه
 ،1الشافعية ومذهب ،1احلنفية عند قول وهو، له يستحب لكن القضاء، يلزمه ال أنه :األول القول

 .2واحلنابلة

                                                 
 . 2/444 املختار الدر 1
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 .3املالكية مذهب وهو، القضاء يلزمه أنه :اينالث القول
 قول وهناك، 4احلنفية مذهب وهو، غريه دون فيه شرع الذي اليوم قضاء يلزمه أنه :الثالث القول
 .5غريها دون األواخر العشر وهو املؤكد املسنون يقضي أنه للحنفية اثلث
 :األول القول أدلة

 :ليي ِبا املستحب اعتكافه طلأب من على القضاء وجوب بعدم القائلون استدل
 العشر يعتكفصلى هللا عليه وسلم  النيب كان) قالت ، عنها هللا رضي عائشة حديث - 1

 أن عائشة حفصة فاستأذنت يدخله، مث الصبح فيصلي خباء له أضرب فكنت رمضان من األواخر
 أصبح فلما آخر، خباء ضربت جحش ابنة زينب رأته فلما خباء، فضربت هلا فأذنت خباء تضرب

 آلرب: فقال صلى هللا عليه وسلم النيب فأخرب ؟ هذا ما: فقال األخبية رأى صلى هللا عليه وسلم النيب
 .6(شوال من عشرا   اعتكف مث ، الشهر ذلك االعتكاف فرتك هبن؟ تردن
 .العتكافا قضني أهنن أو ابلقضاء، أزواجه أمر صلى هللا عليه وسلم أنه يرد ل أنه الداللة وجه

 .7فيه شروعهن لعدم فيه داللة ال أبنه: االستدالل هذا ونوقش
: فقال يوم، ذات صلى هللا عليه وسلم النيب علي دخل) قالت عنها هللا رضي عائشة حديث - 2

 لنا أهدي هللا رسول ي فقلنا آخر يوما   أاتان مث صائم، إذا   فإين: فقال ال: فقلنا شيء؟ عندكم هل
 .9(فأكل صائما   أصبحت فلقد أرينيه: فقال ،8حيس

 .االعتكاف وكذا اليوم، هذا قضى صلى هللا عليه وسلم أنه يرد ول

                                                                                                                           
 . 6/396 اجملموع 1

 . 2/715 العمدة وشرح ،476 ،4/412 املغين 2

 . 2/185 الزرقاين شرح مع واملوطأ ، 1/200 املقدمات مع املدونة 3

 . 2/445 عابدين ابن حاشية 4

 . 2/445 عابدين ابن حاشية 5

 تقدم َّترجه، وهو يف الصحيحني. 6

 . 11/148 القاري عمدة 7

 (.1/467)" حيس" مادة النهاية. واألقط السمن مع التمر:  احليس 8

 (.1154) مسلم أخرجه 9
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 وأيب سلمان بني صلى هللا عليه وسلم هللا رسول آخى) قالرضي هللا عنه  جحيفة أيب حديث - 3
 وأب أخوك: قالت شأنك؟ ما:  هلا فقال متبذلة الدرداء أم فرأى الدرداء أاب سلمان فزار الدرداء،
 ما: فقال صائم، فإين كل:  فقال طعاما ، له فصنع الدرداء أبو فجاء الدنيا، يف حاجة له ليس الدرداء

 وألهلك حقا ، عليك ولنفسك حقا ، عليك لربك إن: سلمان فقال.. فأكل أتكل حىت آبكل أان
عليه صلى هللا  النيب فقال ، صلى هللا عليه وسلم النيب فأتى حقه حق ذي كل  فأعط حقا   عليك
 .1(سلمان صدق وسلم
 نأ على دلف ابلقضاء، رهأيم ول الدرداء أيب تفطري على سلمان صلى هللا عليه وسلم النيب فأقر

 . هعلي قضاء وال عبادته، من اخلروج له - والعمرة احلج غري يف - املتطوع
 عليها لدخ) صلى هللا عليه وسلم هللا رسول أن عنها هللا رضي احلارث بنت جويرية حديث - 4

: قال. ال: قالت غدا ؟ أتصومني: قال  ال: قالت أمس؟ أصمت: هلا فقال صائمة، وهي اجلمعة يوم
 .2(فأفطري
 .افاالعتك كذاو  ابلقضاء، أيمرها ول التطوع، بقطع صلى هللا عليه وسلم النيب فأمرها

 .3أوىل ابب من فالقضاء ابتداء، فيه ابلشروع جيب ال أنه - 5
 : يلي ما فيه الشروع بعد لقضاءا أوجب من ودليل

 نفإ أثنائه، ويف إكماله بعد إبطاله عمي وهذا، 33:  حممد( َأْعَماَلُكمْ  تُ ْبِطُلوا َوال: ) تعاىل قوله - 1
 نْ مَ  أجر مضى ما لىع ُأجر أثنائه يف مات لو حبيث عليه يثاب صاحل عمل االعتكاف من مضى ما
 . إبطاله عن هللا هنى فقد صاحلا   مال  ع كان  وإذا ، وقصد نوى من أجر ال عمل قد

 :أوجه من االستدالل هذا ونوقش
 إَتامه وبني بينه وحيل فيه شرع فألنه يؤجر امليت كون  أما ،4بعمل فليس يتم ل ما أن :األول الوجه

. 
 .القضاء وجبي فال اجلمهور، أدلة من تقدم ملا للكراهة هنا النهي أن :الثاين الوجه

                                                 
 (.1968) البخاري أخرجه 1

 (.1968) البخاري أخرجه 2

 .2/360 القناع وكشاف ،4/473 املغين 3

 . 2/628 العمدة شرح 4
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 - وعائشة حيفةج أيب ديثكح  واخلاص عام (َأْعَماَلُكمْ  تُ ْبِطُلوا َوال: ) تعاىل قوله أن :الثالث الوجه
 . العام على مقدم
 .1ابلكبائر أو ، ابلريء أعمالكم تبطلوا ال املعىن أن :الرابع الوجه

 يبوأ وأنس عائشة حديث يف كما  تركه ملا االعتكاف قضى صلى هللا عليه وسلم النيب أن - 2
 .عنهم هللا رضي هريرة

 :وجهني من االستدالل هذا ونوقش
 .2فيه داللة فال فيه يشرع ل صلى هللا عليه وسلم النيب أن :األول الوجه

 دخل وقد لالعتكاف، موضع كله  املسجد ألن فيه؛ شرع صلى هللا عليه وسلم النيب نأب ورد
 بعد منه اخلروج نيته يف نيك ل ألنه االعتكاف؛ نوى أنه فالظاهر ابلناس الصالة أراد حني املسجد

 .3ذلك
 .لاألو  الرأي أدلة من تقدم ملا االستحباب، على حممول نه :الثاين الوجه
صلى  النيب اعتكاف يف عائشة حديث أي - فيه يقال وال: "بقوله القرطيب ذكره ما :الثالث الوجه

 ؛ التطوع قضاء على يدل ما - رمضان يف االعتكاف ترك ملا شوال من األول العشر هللا عليه وسلم
 إذ فيه؛ ابلدخول وال ، ابلنذر وال ابألصل ال عليه جيب ل إذ ؛ ابتداء هو بل قضاء أنه نسلم ال ألان

ا القضاء ومعقولية كيف  بعد، فيه دخل يكن ل  شغل يكن ل فإذا به، الذمة اشتغلت فيما تتحقق إمنَّ
 .4"فاته ما نوع من يه عبادة ابتدأ أنه الباب يف ما غاية يقضي؟ شيء فأي ذمة

 قضى صلى هللا عليه وسلم النيب يكون أن نكري غري: " - هللا رمحه - عبدالرب ابن بقول هذا وورد
 عاهده ِبا لربه الناس أوىف كان  ألنه فيه؛ يدخل ل وإن يعمله أن نوى قد كان  نه أجل من االعتكاف

 .5"طاعته إىل وأبدرهم عليه،
 اشتهيناه طعام لنا فعرض صائمتني وحفصة أان كنت): قالت عنها هللا رضي عائشة حديث - 3

 ي: فقالت أبيها، ابنة وكانت حفصة إليه فبدرتين صلى هللا عليه وسلم هللا رسول فجاء منه فأكلنا

                                                 
 . 4/259 األوطار ونيل ، 4/181 كثري  ابن تفسري 1

 . 11/149 القارئ عمدة 2

 . 2/717 العمدة شرح 3

 . 3/246 مسلم تلخيص من أشكل ملا املفهم 4

 . 11/194 عبدالرب البن التمهيد 5
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 وأحلق، 1(مكانه آخر يوما   اقضيا: فقال فأكلنا، اشتهيناه طعام لنا فعرض صائمتني كنا  إن هللا رسول
 . ابلصيام االعتكاف

                                                 
، (231 /2) العلل يف وابنه ،(263 ، 237 ، 141 /6) وأمحد ،(658) عائشة دمسن يف أخرجه إسحاق 1
 /1) العلل ويف ،(735) يف سننه والرتمذي(، 2457وابو داود ) ،(99،  98،  97) التمييز يف مسلمو 

 ،(3517) حبان وابن، (3295،  3294، 3293،  3292 ، 3291" )الكربى" يف والنسائي ،(351
 ،(69 - 68 /12) التمهيد يف الرب عبد وابن، (280 /4) والبيهقي ،(52) مالك غرائب يف املظفر بن حممدو 

وغريهم، واحلديث قال عنه احلافظ يف الفتح  (1814) السنة شرح يف والبغوي ،(6/270) احمللى يف حزم وابن
: قالت عائشة عن عروة عن الزهري عن بُرقان بن جعفر طريق من والنسائي الرتمذي روى (:5/115-116)

 بن وزيد وَمْعَمر مالك ورواه هذا، مثل الزهري عن األخضر أيب بن وصاحل حفصة أيب ابن رواه: الرتمذي قال، فذكره
 سأل أن ه ذكر ُجريج ابن ألن   األصح وهو مرسال ، عائشة عن الزهري عن احلفاظ من وغريهم عيينة وابن سعد

  أسنده مث فذكره عائشة سأل من بعض عن انس من مسعت كينول شيئا هذا يف عروة من أمسع ل: فقال عنه الزهري
 وقال. ال: فقال عروة؟ عن أهو عنه الزهري سئل: روايته يف عيينة ابن وقال. خطأ هذا: النسائي وقال. كذلك
 رواه وقد هذا، عائشة حديث بضعف احلكم على احلفاظ وتوارد، وصله من وشذ   ارساله على الثقات اتفق: اخلالل

 كان  صيامهما إن  : فقال روايته يف مالك وبني" مالك غرائب" يف الدارقطين ذكره موصوال، مالك عن به ثقيو  ال من
 جبهالة والنسائي والبخاري أمحد وضعفه عائشة عن عروة عن زُميل طريق من داود أيب عند أخرى طريق وله. تطوعا
رواه (: 1/294ابن كثري يف إرشاد الفقيه ) (: معلول، وقال2/79ا.ه  وقال ابن القيم يف الزاد ) "الزميل حال

، وضعفه العالمة األلباين يف ضعيف الرتمذي، وقال العالمة الوادعي يف احلفاظ عن الزهري عن عائشة مرسال
، وقال يه جعفر بن برقان ضعفه أئمة احلديث وقال الرتمذي مرسال أصحف (:461أحاديث معلة ظاهرها الصحة )

 يف ضعيف الواسطي وهو: حسني بن سفيان ضعيف، إسناده (:42/20يق املسند )األرنؤوط ومن معه يف حتق
 أخرجه فيما -حازم بن جرير ورواه.. .الصواب هو وإرساله: وإرساله وصله يف الزهري على اختلف وقد الزهري،
 يف الرب عبد وابن ،6/270 حزم وابن ،( 3517) حبان وابن ،2/109 والطحاوي ،( 3299) النسائي

 رجاله موصول إسناد وهذا حنوه، عائشة، عن عمرة، عن: وقال سعيد، بن ُيىي عن -71-12/70" يدالتمه"
 قال البيهقي أن إال الصحيح، رجال ثقات

 حنبل بن أمحد ذلك يف خطأه وقد فيه، واهم فهو الثقات من كان  وإن حازم، بن وجرير: (281 -4/280)
 منصور بن أمحد إىل إبسناده ساق مث. مرسال عائشة عن الزهري نع سعيد بن ُيىي عن واحملفوظ املديين، ابن وعلي

: قالت عائشة، عن عمرة، عن سعيد، بن ُيىي عن حتفظ احلسن، أاب ي: املديين ابن لعلي قلت: قال الرمادي،
 سعيد، بن ُيىي عن حازم، بن جرير عن وهب ابن: قلت هذا؟ روى من: يل فقال.. صائمتني؟ وحفصة أان أصبحت

 عائشة أن الزهري عن سعيد، ابن ُيىي عن زيد، بن محاد حدثنا! هذا مثل يقول مثلك: فقال ضحك،ف: قال
 العلة، هذه إىل يلتفت ول 6/270" احمللى" كتابه  يف احلديث صحح حزم ابن لكن. صائمتني أصبحتا وحفصة
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 .االستحباب على فمحول ثبت وإن احلديث، ثبوت بعدم:  االستدالل نوقشو 
 .1والعمرة واحلج النافلة كالصالة  فيه ابلشروع يلزمه أنه - 4

 احلج وأما ،ابلشروع تلزم أهنا يسلم فال مسلم فغري الصالة على القياس أما االستدالل هذا ونوقش
 :وجهني من االعتكاف وبني بينهما الفرق فلوجود والعمرة
 واالعتكاف النية، بقطع وال ابإلفساد منهما خيرج وال فاسدمها يف ميضى والعمرة احلج أن :األول
 . االعتكاف من ألزم والعمرة فاحلج ،2كذلك  ليس
 .3االعتكاف خبالف ونفلهما فرضهما إفساد يف جتب الكفارة أن :الثاين
 ال أنه:  راملشهو  اصلنا من لن ؛ قضاؤه زمهيل ل مدة قطعه ولو: " - هللا رمحه - اإلسالم شيخ قال
 .قطعه إذا يقضيه وأن إَتامه له يستحب لكن اإلحرام، إال ابلشروع يلزم

 صلى هللا عليه وسلم النيب ألن ؛ قضاؤه له استحب ففاته االعتكاف من ورد له كان  لو وكذلك
 أيمر ول شوال، من اهقض مث األبية أزواجه ضرب ملا رمضان شهر من األواخر العشر اعتكاف ترك

 ، واجب غري قضاءه وألن العام، ذلك عليه من عز وإمنا عادهتن من يكن ل ألنه ابلقضاء؛ أزواجه
 دخل قد وهو لالعتكاف موضع كله  املسجد ألن فيه؛ شرع قد)  وهو فيه شرعن يكن ل وألهنن

 منه اخلروج نيته يف يكن ل ألنه ؛ حينئذ   من االعتكاف نوى أنه فالظاهر ابلناس صلى حني املسجد
  .4"ذلك بعد

 

 (احلي على الواجب االعتكاف قضاء)ابب 
 استئنافه عليه وجب املتقدمة االعتكاف مبطالت من ِببطل الواجب اعتكافه املعتكف أفسد إذا

 صحيح، منها مضى فما التتابع فيها يشرتط ال أيما   كان  إذا إال منه، ذمته براءة لعدم ؛ بصفته

                                                                                                                           

 ثقة، جريرا ألن بشيء، ليس هذا أن إال اخلرب هذا يف أخطأ حازم بن جرير إن: قال من قول علينا خيف ل: فقال
 وممن، ثقة ألنه علة إبسناده جرير انفراد وليس دعواه، صحة على برهاان له املدعي يقيم أن إال ابطل اخلطأ ودعوى
 .حبان ابن أيضا احلديث صحح

 . 10/312 واالستذكار ،7/424( الرب فتح) التمهيد 1

 . 4/412 املغين 2

 . 2/717 العمدة شرح 3

 ، وانظر كتاب فقه اإلعتكاف. 2/715 العمدة شرح 4
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  وإن صفته، على ابملنذور أييت أن إلمكانه االستئناف فيلزمه متتابعة أيما   كان  وإن قي،ب ما ويقضي
 .1الزمن لتفويت ميني كفارة  لزمته معينة أيما   كانت

 قضاء فعليه مفسداته، أبحد فيها اعتكافه بطل أو ففاتته معينة   أيم   عدة أو يوم   اعتكاف نذر من
 ،3واملالكية ،2احلنفية من اجلمهور قول وهذا فيها، اعتكافه طلب أو فاتته، الت األيم أو اليوم

 .5واحلنابلة ،4والشافعية
 يف دين   فهو ابقيا ، يزال ال النذر فإن املنذور اعتكافه فسد فإذا واجب، ابلنذر الوفاء ألن وذلك
 .قضاؤه وعليه ذمته،

 .6(ميني كفارة  النذر ةكفار ): قال صلى هللا عليه وسلم النيب أن رضي هللا عنه عقبة حلديث
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

                                                 
 . 3/14 الزركشي شرح 1

 (.403 - 402 /2) اهلمام ابن للكمال القدير فتحو  ،(118 /2) للكاساين الصنائع بدائع 2

 (.551 /1) للدردير الكبري الشرح 3

 (.456 /1) اخلطيب للشربيين احملتاج مغينو  ،(493 /6) للنووي اجملموع 4

 (.336 /2) للبهويت القناع كشافو  ،(73 /3) قدامة البن املغين 5

  .مسلم يف وهو َّترجيه،تقدم   6
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