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خامسالالدرس  –القسم الثاني   

خامسالالدرس  –باب الصيام  –بلوغ المرام   

-حفظه هللا  –للشيخ صالح بن فوزان الفوزان   

 

 املتن: 

 َيْعَتِكُف  َكانَ  - َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اهلل ُ َصّل   - الن بِي   َأن   ))َوَعنَْها:  :- اهللرمحه  -قال

اهُ  َحت ى َرَمَضاَن، ِمنْ  اْْلََواِخرَ  اْلَعْشَ   (( َبْعِدهِ  ِمنْ  َأْزَواُجهُ  اْعَتَكَف  ُثم   اهلل ُ، َتَوف 

 .ُمت َفٌق َعَلْيهِ 

 الشح:

يعتكف العش اْلواخر من  - صّل اهلل عليه وسلم -هذا يف االعتكاف، كان 

لزوم املسجد، املكث يف املسجد والبقاء فيه  - كام عرفنا -رمضان، واالعتكاف 

ا لذكر اهلل، والصًلة، تًلوة القرآن من أجل أن يتفرغ اإلنسان من  ؛ليًلا وهنارا

، رشفهاو لفضلها ؛يف هذه اْليام - عز وجل –أعامل الدنيا، وَيفرغ لذكر اهلل 
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ليحصل عّل اْلجر العظيم، فيضيف إىل قيام الليل يضيف إليه يف العش اْلواخر 

ا يعتكف، عبادة ثانية  واعتكاف، هذا خرٌي إىل خري. ،صًلةٌ  :أيضا

العش اْلواخر؛ ْلن فيها زيادة فضل عّل العشين اْلَُول، كان يعتكف  وخص  

ا لليلة القدر، فلام علم يا أهنا يف العش  - ّل اهلل عليه وسلمص - العش اْلوسط حترِّ

 كام جاء يف احلديث - طلباا لليلة القدر ؛نقل اعتكافه إىل العش اْلواخر اْلواخر

 .- عز وجل -، واستقر  عّل ذلك حتى توفاه اهلل -

لكن تكون عّل  ،هذا فيه أن املرأة تعتكف يف املسجد َأْزَواُجُه((: اْعَتَكَف  ُثم   ))

حتتجب من  ساتر ءباوُيرضب هلا ِخ  ة،ِحدة ال ختالط الرجال، تكون عّل ِحد

وال تعتكف يف بيتها، ما يف اعتكاف إال ، - عز وجل -ورائه، ختلو فيه لعبادة اهلل 

 .باملسجد، من رشط صحة االعتكاف أن يكون يف مسجد

فهو  - عليه وسلم صّل اهلل -نسخ لوفاته وفيه دليل عّل أن االعتكاف مل يُ 

 .ْلن أزواجه اعتكفن من بعدهر؛ مستم
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 املتن:

َا -َرِِضَ اهللُ َعنَْها  – َوَعنَْها: قال  َعَلْيهِ  اهلل ُ َصّل   - اهلل ِ َرُسوُل  َكانَ  ))َقاَلْت:  َأهن 

 .ُمت َفٌق َعَلْيهِ  (( ْن َيْعَتِكَف َصّل  اْلَفْجَر، ُثم  َدَخَل ُمْعَتَكَفهُ أَ  َأَرادَ  إَِذا - َوَسل مَ 

 الشح:

نة أن يعني، وأول النهار  من أول النهار ،كاف من صًلة الفجريبدأ االعت هنعم السُّ

يف بداية النهار يف صًلة الفجر، هذا صًلة الفجر، فيدخل معتكفه  ماذا يكون؟

نة، ، ولكن كونه يبدأ من أول ال بأس ،... أو ،أو العرص ،ولو دخل الظهر هو السُّ

 .النهار هذا أفضل

 املتن:

َلُيْدِخُل  - َصّل  اهلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  - اهلل ِ َرُسوُل  َكانَ  )) إِنْ َوَعنَْها أهنا َقاَلْت: : قال

ُلُه، َوَكاَن اَل َيدْ  َعََل  َرْأَسُه َوُهَو يِف امْلَْسِجدِ  إَِذا َكاَن  ُخُل اْلَبْيَت إاِل  حِلَاَجة  َفُأَرجِّ

ا ْفُظ لِْلُبَخاِريِّ  (( ُمْعَتِكفا  .ُمت َفٌق َعَلْيِه، َوالل 
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 الشح:

 هذا فيه مسألتان:

ل أن زوجة املعتكف أهنا تدخل عليه،: أنه ال بأس املسألة اْلوىل - شعره،  وُترجِّ

اهلل عليه صّل  - ُزرن الرسولالبأس بذلك، وكن  يَ وتتكلم معه يف حوائجها، 

بجانب  -رِض اهلل عنها  -كانت حجرة عائشة  اومل  وهو يف معتكفه،  - وسلم

رج رأسه ُي  - صّل اهلل عليه وسلم -كان  ؛وكان فيها فتحة يف اجلداراملسجد، 

ن من املسجد ال يالف االعتكاف، إخراج بعض البد إنهذا فيه دليل عّل فإليها، 

أنه ال باب أو ما أشبه ذلك، من فتحة أو من  ؛إخراج بعض البدن من املسجد

 .تكافيالف االع

وُهن   ﴿: - جل وعًل -وفيه بيان لقوله  -  َوَأنُتْم َعاِكُفوَن يِف امْلََساِجدِ  َواَل ُتَبارِشُ

 ؛ما مبارشة احلاجة للمعتكفوأأن املراد بذلك مبارشة اجلامع،  ،[ ١٨٧البقرة : ] ﴾

 .سه زوجته للحاجة فهذا ال بأس بهأو مت يبارش
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 املتن:

َا -َرِِضَ اهللُ َعنَْها  – َوَعنَْها: - رمحه اهلل -قال  ن ةُ  ))َقاَلْت:  َأهن  ِكِف امْلُْعتَ  َعَّل  السُّ

ا، َواَل َيْشَهدَ َأْن اَل َيُعوَد َمرِ   .(( ، ...ِجنَاَزةا  يضا

 الشح:

ا فًل يرج ال ليًلا  ،نعم، واملعتكف يلزم االعتكاف إال للحاجة التي البد  وال هنارا

يرج من أجل ذلك  قضاء احلاجة، والوضوء، :ريه، مثلوال يقضيها غله منها، 

 .بقدر احلاجة

لكن املعتكف ال يزور  ،زيارة املريض عبادة وفيها أجر ؛أما زيارة املريض

وال يتبع اجلنازة، مع أن اتباع اجلنازة عبادة وفيها أجر، لكن املعتكف  املريض،

 ،اففيلزم االعتك ؟!هو يف عبادة، فكيف يرتك عبادة ويذهب إىل عبادة أقل منها

ْلن ما هو من أجلها؛ العبادات املستحبة ال يرج فًل يرج للعبادات املستحبة، 

ا، وال يشهد جنازة، أما حاجته البدنية: يتوضأ، يقيض  فيه أفضل، فًل يعود مريضا
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أحد، حيتاج إىل الطعام  يأيتحاجته، يأيت بطعام أو رشاب ليس عنده خادم، وال 

والشاب يرج جييب حاجته ال بأس، ال بأس بذلك، وال يالف هذا املعتكف؛ 

 ْلنه من االستعداد لًلعتكاف.

 املتن:

َها  ، َواَل ُيَبارِشَ  .(()) َواَل َيَمس  اْمَرَأةا

 الشح:

وُهن  َوَأنُتْم َعاِكُفوَن يِف املََْساِجدِ  ﴿ ْلنه يف عبادة فًل [؛  ١٨٧:البقرة ] ﴾ َواَل ُتَبارِشُ

 وسلم عليه اهلل صّل –لكن إذا مسته هي حلاجة مثل ترجيل شعره يمس املرأة، 

 .فًل بأس بذلك -

 املتن:

َا اَل ُبد   ))
ُرَج حِلَاَجة  إاِل  ملِ  .َلُه ِمنُْه ((َواَل َيْ
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 الشح:

بول  أو ملا ال بد له منه مما ذكرنا من إحضار طعام أو رشاب، أو قضاء حاجة من 

 .طهارة ،غائط، أو وضوء

 املتن:

 .(( َواَل اْعتَِكاَف إاِل  بَِصْوم  )) 

 الشح:

يعني يستحب أن يكون املعتكف  ((: َواَل اْعتَِكاَف إاِل  بَِصْوم  )) مستحب،  ييعن

النهار، وإال فإنه جيوز االعتكاف بدون صوم، جيوز االعتكاف للمفطر؛ يف صائاما 

أنه نذر أن  - صّل اهلل عليه وسلم -فتى النبي است -رِض اهلل عنه  -ْلن عمر 

-صّل اهلل عليه وسلم  -سأل النبي  ةا يف املسجد احلرام قبل إسًلمه،يعتكف ليل

دل عّل أن الصيام فصيام،  مع أن الليل ما هو حملَأْوِف بِنَْذِرَك ((،  )) فقال:، 
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، يعنى )) َواَل اْعتَِكاَف إاِل  بَِصْوم  ((: ا لصحة االعتكاف، وإنام قولهليس رشطا 

 من باب االستحباب.

 املتن:

  (( )) َواَل اْعتَِكاَف إاِل  يِف َمْسِجد  َجاِمع  

 الشح:

ما هو  فيه اجلامعة، ُيصّل :يعني (( اْعتَِكاَف إاِل  يِف َمْسِجد  َجاِمع  )) اَل هذا رشط، 

 هيرج للجمعة ما فيوجد جامع يعني ُتقام فيه اجلمعة، ال، هذا ما هو بًلزم، مس

 يسري جامع ُيصّل به مجعة، هإذا جاءت اجلمعة يرج هلا، وال هو بشط أن بأس،

 .وال ُينايف هذا اعتكافه ،ة اجلمعةلصًلويرج ، فقط ُيشرتط أن ُيصّل فيه مجاعة

 املتن:

اِجَح َوْقُف آِخِرهِ ُوَد َواَل َبْأَس بِِرَجالِِه، َرَواُه َأُبو َدا  .إاِل  َأن  الر 
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 الشح:

ه هذالرفع؛ ْلن عّل الصحايب، مع أن هذا له حكم  الراجح وقفه عّل الراوي ال

 .ا يمكن يقوهلا اإلنسان باجتهادهعبادات م

 املتن:

 - ّل  اهلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ َص  -َأن  الن بِي   :- َرِِضَ اهلل ُ َعنُْهاَم  - َوَعِن اْبِن َعب اس  قال: 

َعَلهُ  َأنْ  إاِل   ِصَيامٌ  امْلُْعَتِكِف  َعَّل  َلْيَس  ))َقاَل:  اَرُقْطنِيُّ َرَواُه  (( َنْفِسهِ  َعَّل  جَيْ الد 

 .َواحْلَاِكمُ 

 الشح:

 .)) َواَل اْعتَِكاَف إاِل  بَِصْوم  ((: هذا يفرس احلديث السابق

 املتن:

َعَلُه َعَّل َنْفِسهِ  امْلُْعَتِكِف  َعَّل  َلْيَس  ))  ،(( ِصَياٌم إاِل  َأْن جَيْ
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 الشح:

َعَلُه َعَّل َنْفِسهِ ))  يلزمه فهو معتكف وإذا نذر الصيام  يعني ينذر، ، (( إاِل  َأْن جَيْ

 .ينذر فالصيام مستحب يف االعتكاف أما إذا ملنذر،  هذا ْلن ؛الصيام

 املتن:

ا اِجُح َوْقُفُه َأْيضا اَرُقْطنِيُّ َواحْلَاِكُم، َوالر   .َرَواُه الد 

 الشح:

ايب، وما كان من كًلم التابعي فهو ُمرسل واملوقوف ما كان من كًلم الصح

حايب يسمى موقوفااوما كان  يسمى املرسل،  .من كًلم الص 

 


