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ﱁﱂﱃﱄ
يسر موقع ميراث األنبياء أن يقدم لكم تسجيلًا لدرس في شرح

للحافظ عبد الغين املقدسي
-رمحه اهلل تعاىل-

في جامع الرضوان بالمدينة النبوية ،نسأل الله -سبحانه وتعالى -أن ينفع به
الجميع.
الدرس السادس
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احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
أسأل اهلل الكريم رب العرش العظيم الذي بلغنا وإياكم هذا الشهر أن يعيننا فيه عىل ما يقربنا
إليه من صالح األعامل واألقوال ،وأن يتم لنا ويتقبل منا.
نبدأ هذه الليلة وهي بداية لقاءاتنا يف هذا الشهر قبل العرش األواخر بباب االعتكاف فعىل بركة
اهلل.
باسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فاللهم اغفر لنا ،ولشيخنا ،ووالدينا ،والسامعني.
قال احلافظ أبو حممد عبد الغني املقديس -رمحه اهلل -يف كتابه« :عمدة األحكام يف معامل احلالل
واحلرام » يف كتاب الصيام.

ب االعتكاف
قال :با ٌ

االعتكاف بمعنى العكوف ،والعكوف هو حبس املرء نفسه عىل يشء يريده ،هذا هو معناه
العام ،وسوا ٌء كان ذلكم اليشء املراد من احلابس نفسه حالال أو حراما أو حقا إىل غري ذلك.
وهبذا تعلمون أن االعتكاف من حيث اللغة قسامن:
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اعتكاف عادة،
واعتكاف عبادة.
يكفي عنه املعنى اللغوي.
وهو اعتكاف العبادة فهذا مبناه عىل الرشع ،فام وافق املعتكف فيه رشع حممد -
صىل اهلل عليه وسلم -فهو حق ،وما خالف فيه رشع حممد -صىل اهلل عليه وسلم -فهو باطل.
وأما االعتكاف الشرعي :فهو مالزمة اجللوس يف املسجد واللبث فيه تقربا إىل اهلل -سبحانه
وتعاىل ،-وهذا هو الذي ُعني به علامء اإلسالم من املحدثني والفقهاء ،وصنفوا فيه مصنفات ولعل
باب يف
بعضهم أفرده بكتاب يسميه «كتاب االعتكاف» ،وهنا قال املقديس -رمحه اهللٌ « :-
االعتكاف» ،ومراده أن يبني ما جاءت به السنة يف هذه املسألة عن النبي -صىل اهلل عليه وسلم.-
وإىل احلديث األول منه.
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املسألة األوىل:
عَنْ عَاِئشَةَ -رضي اهلل عنها« :-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اهلل عليه وسلم -كَانَ
اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ ، -ثُمَّ اعْتَكَفَ
يَعْتَكِفُ فِي الْ َعشْرِ ا َألوَاخِرِ مِنْ َر َمضَانَ حَتَّى َتوَفَّاهُ َّ
َأ ْزوَا ُجهُ بَعْ َدهُ».
اللهِ -صلى اهلل عليه وسلم -يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَ َمضَانَ  ،فَ ِإذَا
وَفِي لَ ْفظٍ« :كَانَ رَسُولُ َّ
صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ مَكَا َنهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ».

هذا احلديث يتضمن شيئني :ونحن جعلناه يف العنوان كام سمعتم ،املسألة األوىل يعني من
مسائل االعتكاف.
بيان آخر ما استقر عليه األمر من النبي -صىل اهلل عليه وسلم -وهو جعل
االعتكاف يف العرش األواخر من هذا الشهر.
اعتكاف أزواجه من بعده ،وهن تسع الاليت تويف عنهن النبي -صىل اهلل عليه وسلم-
منهن :عائشة وحفصة وميمونة ،فاعتكافهن كان بعد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وهذا فيه
وص َّلت ما ُقدِّ ر
دليل عىل أن املرأة املتزوجة مرتبطة بإذن زوجها فال تعتكف إال بإذنه ،وإن تفرغت َ
هلا يف بيتها دون اعتكاف فلعل هذا هو أفضل هلا ،وإن كانت غري متزوجة فهي مرتبطة بوليها من
مبني عىل التسرت.
أبيها أو أخيها أو غريهم من عصبتها ،وهذا دليل عىل أن أمر املسلامت ٌ
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ومن هنا ننبه بناتنا املسلامت إىل أنه ال ينبغي هلا أن تراغم زوجها عىل االعتكاف ،وال ينبغي هلا
حق من
أن تشدد عليه ،بل تعرض له ذلك عرضا وال جتادله فإن أذن فهو املطلوب ،وإن مل يأذن فهو ٌ
حقوقه ،وإن قال قائل كيف قلتم ما قلتم ويف احلديث الصحيح «الَ ََتنَ ُعوا إِماء اهللَِّ مس ِ
هلل» ؟
اجدَ ا َّ
َ َ َ َ
ْ
فاجلواب:
أو ال :أن هذا احلديث وهو صحيح كام ورد يف السؤال املفرتض نعم ال جمال لرده فهو عندنا
َت َأ َحدَ ك ُْم ا ْم َر َأ ُت ُه َإىل املَْ ْس ِج ِد َفال َي ْمنَ ُع َها» فهو
است َْأ َذن ْ
عىل ظاهره لكنه مقيد بحديث آخر وهو« :إ َذا ْ
مقيد باإلذن ،وثمة قاعدة من قواعد الرشع وهي أن "درء املفاسد مقدم على جلب املصالح" ،فال
حيل هلا أن تراغم زوجها ،وال أن تشدد عليه ،وال أن تغاضبه فتغضب إذا مل يأذن هلا ألنه هو أدرى
باحلال ،وقد تكون له فيها مصالح إذا خرجت إىل املسجد لالعتكاف ضاعت هذه املصالح.
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املسألة الثانية:
عَنْ عَاِئشَةَ -رضي اهلل عنها« :-أَنَّهَا كَا َنتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ -صلى اهلل عليه وسلم-
َوهِيَ حَائِضٌَ ،و ُهوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْ َمسْجِدِ وَهِيَ فِي حُجْ َرتِهَا ُ :ينَا ِولُهَا رَأْ َسهُ»
الرتجيل :تسريح الشعر.
وَفِي ِروَايَةٍ« :وَكَانَ ال يَدْخُلُ الْ َب ْيتَ إالَّ لِحَاجَةِ اإلِ ْنسَانِ ».
وَفِي ِروَايَةٍ« :أَنَّ عَاِئشَةَ -رضي اهلل عنها -قَالَتْ  :إنْ ُك ْنتُ َألدْخُلُ الْ َبيْتَ ِللْحَاجَةِ
وَالْمَرِيضُ فِيهِ  ،فَمَا أَسْأَلُ َع ْنهُ إال وَأَنَا مَارَّة».

وهذا احلديث يتضمن ثالثة أمور:
طهارة بدن احلائض ،فالنجاسة يف املكان املعروف املعهود ،أما بقية بدهنا فهو
طاهر ،وهلذا ذهب من ذهب من أهل العلم وهو الراجح عندي ،وليس هذا حمل بسط له ،بسطناه
يف مواطن أخرى أهنا جيوز هلا قراءة القرآن من نفس املصحف ،فال مانع أن َتسه.
جواز مبارشة احلائض أو املرأة بصفة عامة حتى الطاهرة جسم زوجها وهو
معتكف ،كأن ترجله ،أو تفليه ،أو تغسل رأسه ،أو َتشط حليته ،أو تطيبها بدهن طيب ،كذلك لو
كان يف يديه جفاف فال مانع أن يمدمها إليها فتدهنه بدهن خيفف هذا اجلفاف ،أو يعاجله ،هذا ال
مانع منه-إن شاء اهلل تعاىل.-
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وهو من سنن االعتكاف ،أن املرء املعتكف سواء رجل أو امرأة ال يدخل البيت
إال حلاجة اإلنسان للوضوء ،وكذلك إذا مل يكن عنده من يأتيه بطعامه فال مانع أن خيرج ويأكل
طعامه يف بيته أو يف مكان يرتاده الناس لألكل.
وهو من سنن االعتكاف عدم االستئناس باحلديث ،فال يستأنس املرء إذا دخل
بيته بحديث مع أهله ،حتى املريض ال يسأل عنه إال وهو مار ،فإذا ليس من السنة عيادة املعتكف
للمريض ،يكتفي بسؤال أهل بيته عنه ،سواء كان هذا املريض من أهل بيته أو من أقارب أهل بيته،
كأن يدخل عىل زوجه فيقول كيف حال فالن ،وهو أخوها أو عمها أو أبوها ،أو حفيدها مثال ،إىل
غري ذلك.
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املسألة الثالثة:
اللهِ ،إنِّي ُك ْنتُ نَ َذرْتُ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي اهلل عنه -قَالَُ « :قلْتُ  :يَا رَسُولَ َّ
فِي الْجَا ِهلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ َل ْيلَةً»
وَفِي ِروَايَةٍ َ « :ي ْومًا فِي الْ َمسْجِدِ الْحَرَامِ ،قَالَ  :فَأَوْفِ ِبنَ ْذرِكَ»
الروَاةِ َيوْمًا وال َل ْيلَةً .
َو َلمْ يَذْكُرْ بَعْضُ ُّ
واخلالصة أن هذا احلديث ُروِ َي بثالثة أوجه:
أحدها ليلة.
الثاين يوما.
الثالث اإلطالق ،يعني أعتكف ،يعني أن عمر -ريض اهلل عنه -قال :يا رسول اهلل
نذرت أن أعتكف.
ُ
وعندي -والعلم عند اهلل -أن مرد هذا االختالف للرواة فال يرضه ،فمن شاء اعتكف يوما
وليلة ،ومن شاء اعتكف يوما من بعد صالة الصبح إىل املغرب ،ومن شاء اعتكف ليلة من بعد
صالة املغرب حتى صالة الصبح ،ومن شاء اعتكف اعتكافا مطلقا ،ليايل أو أياما أو بعض الليايل،
أو بعض األيام ،فاألمر فيه سعة ،هذا أول ما يستفاد من احلديث.
وجوب االعتكاف بالنّذر ،فمن نذر أن يعتكف فال خيلو نذره من حالني:
معني.
أحدمهاا :أن يكون مق ّيدا بعدد ّ
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يا :أن يكون مطلقا.
والثّان ا
فإن كان مق ّيدا فعليه أن يستكمل ما ق ّيده به كأن يكون يوما ،يومني ،ثالثة أ ّيام ،أربعة وهكذا.
عز
وإن كان مطلقا فيعتكف ما شاء ولو ساعات برشط ما قدّ مناه وهو أن ينوي طاعة اهلل ّ -
ّ
وجل -هبذه املالزمة وينقطع عن أعامل الدّ نيا من بيع ورشاء وغري ذلك.
من نذر نذرا يف اجلاهل ّية فعليه وفاؤه بعد إسالمه.
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املسألة الرّابعة:
عَنْ صَفِيَّةَ ِب ْنتِ ُحيَيٍّ -رضي اهلل عنها -قَا َلتْ« :كَانَ النَّبِيُّ -صلى اهلل عليه وسلم-
مُعْتَكِفًا ،فَ َأ َتيْ ُتهُ َأزُو ُرهُ لَيْالً فَحَدَّثْ ُتهُ ،ثُمَّ قُ ْمتُ ألَنْ َقِلبَ ،فَقَامَ مَعِي ِليَ ْقلِ َبنِي -وَكَانَ

َمسْ َكنُهَا فِي دَارِ ُأسَامَةَ بْنِ َزيْدٍ -فَمَرَّ رَجُالنِ مِنْ األَ ْنصَارَِ ،فلَمَّا َرَأيَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى
اهلل عليه وسلم -أَسْرَعَا  ،فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اهلل عليه وسلمَ :-علَى رِ ْسلِكُمَا إنَّهَا
الشيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ
اللهِ! فَقَالَ :إنَّ َّ
اللهِ يَا رَسُولَ َّ
صَفِيَّةُ ِب ْنتُ ُحيَيٍّ ،فَقَاال :سُبْحَانَ َّ
الدمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي ُقلُوبِكُمَا شَرًّا -أَوْ قَالَ َش ْيئًا»-
آ َدمَ مَجْرَى َّ
وَفِي ِروَايَةٍ« :أَنَّهَا جَاءَتْ تَزُو ُرهُ فِي اعْتِكَا ِفهِ فِي الْ َمسْجِدِ فِي الْ َعشْرِ األَوَاخِرِ مِنْ َر َمضَانَ
فَتَحَدَّثَتْ ِعنْ َدهُ سَاعَةً ،ثُمَّ قَا َمتْ َتنْ َقِلبُ ،فَقَامَ النَّبِيُّ -صلى اهلل عليه وسلم -مَعَهَا
يَ ْقلِبُهَا ،حَتَّى إذَا َبلَ َغتْ بَابَ الْ َمسْجِدِ ِعنْدَ بَابِ أُمِّ َسلَمَةَ» ثُمَّ ذَكَ َرهُ بِمَ ْعنَاهُ .

الروايتني ال تعكّر عىل األخرى ،إذ ّ
أن
ليس بني روايتيه معارضة ،فكلتا ّ
املفاد منهام يشء واحد وهو أمور عدّ ة:
اأوّهلا :جواز زيارة املرأة زوجها املعتكف والتّحدّ ث معه والبدّ أن يق ّيد بغري حديث متعة ،وال يكون
ﱻﱼ البقرة ،١٨٧ :فاحلديث
ﱼ
معه كذلك مبارشة لقوله تعاىل :ﱽﭐﱶﱷﱸﱹﱺ
السنّة ،أو تطلب منه أشياء
حديث عادي تطمئن عليه ،ويطمئن عليها ،أو تذاكره شيئا من القرآن أو ّ
لتقيض هبا شئون البيت.
][11

الثّاني :جيوز للمعتكف إذا خرجت زوجه من عنده أن ُيش ّيعها وهذا قول ليقلبها أي :لريجعها
تعرض هلام أو صادفهام حمرم هلا تركها وعاد إىل معتكفه ،وكذلك لو
إىل بيتها حتّى تصل دارها ،ولو ّ
وجدت نسوة يصلن معها إىل نفس املكان فال حاجة له إىل ذلك ،وهي كذلك ال حاجة هلا؛ ّ
ألن
املقصود إيناسها يف ال ّطريق ،فاملرأة جبلت عىل اخلوف والضعف ،فإذا خرجت من املسجد يف الليل
السيام يف آخر الليل فإهنا تتوجس ،فإذا كان معها زوجها أو حمرمها أو نسوة ُأخر ،فزوجها هذا ال
أفضل منه يف إزالة وحشتها ،ويليه حمرمها ،والدرجة الثالثة النسوة العاقالت املوثوقات غري
املتربجات وال متعطرات بام يلفت نظر املرىض؛ مرىض القلوب ،كذلك يؤانس بعضهن بعضا حتى
تصل كل إىل دارها.
الفائدةاالثالثةا :حرص النبي -صىل اهلل عليه وسلم -عىل رفع احلرج ،ودفع املشقة ،واطمئنان
األمة بام يسد طريق الشيطان إىل قلوهبم ،وهذا واضح من شيئني:
األول :انرصاف ذينكم الرجلني حياء من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-إذ كانت معه
زوجه ،فالظاهر أهنام فعال ذلك ملا قلنا وحتى ال يضايقوه وزوجه صفية-ريض اهلل عنها.-
الشيء الثاني :قوله -صىل اهلل عليه وسلمَ « -ع َىل ِر ْسلِك َُام» يعنيَ :تهال يف السري وال ترسعا،
فلام قاال له :سبحان اهلل يا رسول اهلل! هذا بيان منهام أهنام ليس يف شك وال ريبة من صنيع النبي -
صىل اهلل عليه وسلم -وإنام كام قلنا -واهلل أعلم -إنه يؤكد حيا َءمها وتوقريمها للنبي-صىل اهلل عليه
وسلم.-
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الش ْي َط َ
الفائدة االرابعة :قوله -صىل اهلل عليه وسلمَّ « :-
إن َّ
جي ِري ِم ْن ا ْب ِن آ َد َم َجم ْ َرى الدَّ ِم» وهذا
ان َ ْ
يوجب عىل كل مؤمن ومؤمنة أن يسد مداخل الشيطان عىل نفسه بكثرة تالوة القرآن ،ورصف
الذهن عن الوساوس ،وكثرة التنفل إىل غري ذلك من صالح األعامل ،وهنا قد يعرتض معرتض
فيقولون صح عن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -تصفيد الشياطني يف رمضان فكيف قال -صىل اهلل
عليه وسلم -؟
فاجلواب:
أوال :أنه قاله بوحي من ربه كام قال تعاىل :ﱽﭐﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱼ

النجم٤ – ٣ :

وثانيا :املصفد املردة وهم أعتى الشياطني من اجلن واإلنس ومن دوهنم قد ال يصفد ،وهذا
لالمتحان يرسلهم اهلل -عز و جل -يف هذا الشهر المتحان العباد واختبارهم فيظهر صرب الصابرين
وشكر الشاكرين وذلكم ما ينالون به من اهلل األجر والثواب ،كام يظهر أيضا كذلك عجز العاجزين
وبطر البطرين ومرىض القلوب أهنم الشياطني معهم فال تصفد عنهم أبدا.
ونسأل اهلل -سبحانه وتعاىل -أن يعيذنا و إياكم يف عمرنا كله من شياطني اجلن واإلنس فإنه
يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا.
ومن ذلكم نسأل اهلل -عز وجل -أن يرصف عنا يا أهل السنة كيد املبتدعة ومنارصهتم ألهل
اهلوى ،فاللهم رد كيدهم عنا يف نحورهم ،وأرنا فيهم عجائب قدرتك ،واجعلهم عربة ملن اعترب.
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فأراد -صىل اهلل عليه وسلم -أراد شيئا آخر غري ما قدمناه وهو أنه -صىل اهلل عليه وسلم-
أراد أن يطمئن هذين الرجلني وأنه أيضا مل يكن يف ريبة منهام وإنام أرشدمها إىل ما هو خري هلام
ولألمة.
وأنا استنبط أيضا أن هذه احلادثة مما جعله اهلل -سبحانه وتعاىل -من أسباب اخلري هلذه األمة
فيحذر كل مسلم ومسلمة نزغات الشيطان ومكائده ،فإن الشيطان اللعني مذ أخرج وطرد من
رمحة اهلل -عز وجل -فإنه توعد ذرية آدم بأن يقعد هلم كل مقعد ،وأن يأتيهم عن أيامهنم وعن
شامئلهم ومن بني أيدهيم ومن خلفهم ومل يذكر الفوقية ملا يعلم عدو اهلل وملعونه أنه ال يقدر عىل أن
يأيت املسلمني من فوق.
فاللهم فاحفظنا من شياطني اجلن واإلنس من بني أيدينا وعن أيامننا وعن شامئلنا ومن خلفنا.
نعم ،حياكم اهلل.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط
www.miraath.net

وجزاكم هللا خريا.
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