
24
نوافذ اإليماناالحد 29  اغسطس 2010

رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

ما موضوع بحثك وما سبب اختيارك له؟
إن اهلل تعالى قد علق ف����اح العبد على تزكيته 
لنفسه قال تعالى )قد أفلح من زكاها(، وقد جاءت هذه 
اآلية بعد أحد عشر قسما، وليس لهذا نظير في القرآن، 
وقد وقعت جوابا لهذا القس����م مما يؤكد على أهمية 
تزكية النفوس، وأن الفاح كل الفاح معلق على هذه 
التزكية، وحتصيل تزكية النفوس بأمور قد جاء بيانها 
في الكتاب والسنة، ومن أبرزها عبادة جليلة ينقطع 
فيها العبد إلصاح نفسه وتعهدها وينقطع عن الدنيا 
ويتفرغ لآلخرة، وهي عبادة »االعتكاف« التي يقول 
اإلمام ابن القيم في املقصود منها »عكوف القلب على 
اهلل تعالى وجمعيته عليه، واخللوة به، واالنقطاع 
عن االشتغال باخللق واالشتغال به وحده سبحانه«، 
وقد أحببت أن أكتب في أبرز مسائل هذه العبادة وهي 
»خروج املعتكف من املسجد واالشتراط فيه« نظرا 
ألهمية هذه املس����ألة، وكثرة األسئلة واالستشكاالت 
فيها، وألنني لم أقف على من أفردها ببحث مستقل 
مع أهميتها، وإن كان فقهاؤنا رحمهم اهلل قد تناولوها 
ف����ي كتبهم إال أني أردت جم����ع كامهم على اختاف 
مذاهبهم وجم����ع األدلة الواردة فيه����ا وحترير هذه 
املسألة بالبحث واملناقشة حتى يتجلى فيها ما أحسبه 

األقرب للكتاب والسنة.
ما منهجك الذي سرت عليه في إعداد لهذا البحث؟

قمت في بداية كل مبحث بتصوير املس����ألة التي 
حتتاج إل����ى إيضاح تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها 
ليتضح املراد بها، ثم أعرض اآلراء فيها حسب االجتاهات 
الفقهية مع نس����بة كل رأي مبن قال به من أصحاب 
املذاهب، وأعرض أدلة األقوال، وأورد املناقشة على 
األدلة أو االس����تدالل بها، ثم اتبعه ببيان ما توصلت 
إلى رجحانه من اآلراء مع بيان سبب الترجيح، كما 

قمت بتخريج األحاديث من مصادرها.
وقد قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث، املبحث 
األول هو حقيقة االعتكاف واألصل فيه، واملبحث الثاني 
اشتراط املس����جد لصحة االعتكاف، والثالث خروج 

املعتكف من املسجد، والرابع االشتراط في االعتكاف، ثم 
ختمت البحث بأهم النتائج، وذيلته بفهرس للمصادر 

واملراجع املستفاد منها في كتابة البحث.

حقيقة االعتكاف

ما حقيقة االعتكاف واألصل فيه؟
االعتكاف من الش����رائع القدمي����ة قال اهلل تعالى 
)وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفني 
والعاكفني(، وقال عز وجل عن مرمي عليها الس����ام 
)فاتخذت من دونهم حجابا(، وقال تعالى )كلما دخل 

عليها زكريا احملراب وجد عندها 
رزقا(، قال شيخ اإلسام ابن تيمية 
رحمه اهلل »وألن م����رمي عليها 
الس����ام قد أخبر اهلل سبحانه 
أنه����ا جعلت محررة له أو كانت 
مقيمة في املس����جد األقصى في 
احملراب، وأنها انتبذت من أهلها 
مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم 
حجابا، وهذا اعتكاف في املسجد 
واحتجاب فيه«، وقد كان االعتكاف 
معروفا في اجلاهلية قبل بعثة 
نبينا محمد ژ كما يدل على ذلك 
حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما 
أن عمر ÿ سأل النبي ژ، قال 

كنت نذرت في اجلاهلية أن أعتكف ليلة في املسجد 
احلرام. فقال النبي ژ »أوف بنذرك«.

وحقيقة االعتكاف شرعا »لزوم املسجد لطاعة اهلل 
تعالى«، وهو مشروع، واألصل في مشروعيته الكتاب 
والسنة واإلجماع، واألصل فيه أنه مسنون إال أنه يجب 
بالنذر بإجماع العلماء، قال النووي »االعتكاف سنة 

باإلجماع، وال يجب إال بالنذر باإلجماع«.

ضوابط مسجد االعتكاف

أجمع العلماء كما ذكرمت في بحثكم على اشتراط 

املس��جد، لكن ما هو ضابط املسجد الذي يشرع فيه 
االعتكاف للرجل؟

اختلف العلماء في ضابط املسجد الذي يشرع 
فيه االعتكاف للرجل على عدة أقوال، لكن القول 
الراجح باختصار هو أن الضابط في املسجد الذي 
يشرع االعتكاف فيه للرجل هو املسجد الذي تقام 
فيه اجلماعة، لقوة أدلة هذا القول، ولضعف أدلة 
األقوال األخرى، ثم إن هذا القول هو الذي عليه أكابر 
الصحابة كعلي وابن عباس وعائش����ة رضي اهلل 
عنهم وهم أعلم الناس مبدلول النصوص الشرعية 

واهلل تعالى أعلم.
لكن ما هو ضابط املس��جد 
الذي يش��رع للمرأة االعتكاف 
في��ه، خاص��ة أن اجلماع��ة ال 

جتب عليها؟
الرجل  املرأة عن  تختلف 
في أنها ال جتب عليها صاة 
اجلماعة عند جميع العلماء، 
ومن هن����ا لم يق����ل أحد من 
العلم����اء بأن امل����رأة يلزمها 
االعت����كاف في مس����جد تقام 
فيه اجلمعة أو اجلماعة وإمنا 
اختلفوا في اشتراط اعتكافها 
في أي مس����جد أو أن ذلك ال 
يشترط وأن لها أن تعتكف في مسجد بيتها على 
قولني مش����هورين، القول األول يش����ترط لصحة 
اعتكاف املرأة أن تعتكف في أي مس����جد، وإن لم 
تقم فيه اجلماعة، وليس لها أن تعتكف في مسجد 
بيتها، وإليه ذهب جمهور العلماء من املالكية وهو 
الصحيح من مذهب الشافعية واحلنابلة، والقول 
الثاني ال يشترط لصحة اعتكاف املرأة أن تعتكف 
في املس����جد بل يجوز لها أن تعتكف في مس����جد 
بيتها، وهو مذهب احلنفية وقول الش����افعي في 
القدمي، لكن بعد استعراض قولي العلماء في هذه 

املسألة، وأدلتهم يظهر واهلل أعلم، أن الراجح في 
هذه املسألة هو قول اجلمهور، وهو أنه يشترط 
لصحة اعتكاف املرأة أن تعتكف في مس����جد، وال 
يصح أن تعتكف في مسجد بيتها، لقوة أدلة هذا 

القول، وداللة السنة الصحيحة الصريحة له.

أبرز النتائج

ما أبرز نتائج هذا البحث؟
ختمت هذا البحث بذكر أهم النتائج التي توصلت 
إليها، منها أنه يشترط لصحة االعتكاف أن يكون 
في مسجد، وقد اتفق العلماء على ذلك واختلفوا 
في ضابط املس����جد الذي يش����رع االعتكاف فيه، 
والذي ترجح لنا بالنسبة للرجل أن يكون املسجد 
تقام فيه اجلماعة، وبالنس����بة للمرأة أي مسجد 
وإن لم تقم فيه اجلماعة، وال يصح اعتكاف املرأة 
في مس����جد بيتها، ويجوز للمعتكف اخلروج من 
املس����جد لقضاء حاجة البول والغائط أو لإلتيان 
باملأكول أو املشروب س����واء كان بالذهاب ملنزله 
أو بش����رائهما، وإذا وجد من يأتيه بهما فليس له 
اخلروج من املسجد، ويجوز له اخلروج للوضوء 
وغسل اجلنابة إن لم ميكنه ذلك في دورات مياه 
املسجد، فإن أمكنه فهل اخلروج للوضوء والغسل في 
منزله؟ هذا محل خاف بني الفقهاء، والذي يترجح 
لنا أن املعتكف إذا كان ال يحتشم من دخول دورات 
املياه فليس ل����ه اخلروج إلى منزله للتطهر فيه، 
أما إن كان يحتشم من دخولها فيجوز له اخلروج 
والتطه����ر من منزله، وكذل����ك ال يبطل االعتكاف 
بانتقال املعتكف من مسجد تقام فيه اجلماعة إلى 
مسجد جامع ألداء صاة اجلمعة، وأخيرا فان خروج 
املعتكف من املسجد لغير حاجة يبطل االعتكاف، 
وخروجه ألمر ينافي االعتكاف مبطل له من باب 
أول����ى، وملزيد من التفصيل ننصح بالرجوح إلى 
www.« البح����ث األصلي على موقعنا اإللكتروني

.»saad-alkthlan.com

من يفكر في وس����يلة لتربية ابن����ه فليس هناك أعظم من 
القرآن كما في وصية لقمان البنه، فهي نصيحة جامعة لألدب 
مل����ن تأملها، قال تعالى )وإذ قال لقم����ان البنه وهو يعظه يا 
بني ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا اإلنسان 
بوالدي����ه حملته أمه وهنا على وه����ن وفصاله في عامني أن 
اش����كر لي ولوالديك إلي املصير، وإن جاهداك على أن تشرك 
ب����ي ما ليس لك ب����ه علم فا تطعهما وصاحبهم����ا في الدنيا 
معروفا واتبع س����بيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم 
مبا كنتم تعملون، يا بن����ي إنها إن تك مثقال حبة من خردل 
فتكن في صخرة أو في السماوات أو في األرض يأت بها اهلل 
إن اهلل لطيف خبير، يا بني أقم الصاة وأمر باملعروف واْنَه 
عن املنكر واصبر على ما أصابك إن  ذلك من عزم األمور، وال 
تصعر خدك للناس وال متش في األرض مرحا إن اهلل ال يحب 
كل  مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن 

أنكر األصوات لصوت احلمير(.
وأبرز ه����ذه الوصايا لألبناء في اآلية، وهي قواعد ملن تدبرها 

نوجزها فيما يلي:
1- الرفق في التربية: حي����ث ان األب نادى ابنه بلفظ البنوة 
املشعر بالشفقة والرحمة وهكذا تكون النصيحة فما كان الرفق 

في شيء إال زانه وما نزع من شيء إال شانه.
2- التوحيد وترك الشرك، هو اولى األولويات والبد من تعليم 
االبن ان اهلل هو املقصود بالعبادة والبد من إفراده بالعبادة بجميع 
ان����واع العبادات من صاة وصيام وطواف ونذر ودعاء فاهلل هو 
املس����تحق لها ألنه اإلله وحده فا رب غيره، وضده هو الش����رك 
وهو صرف العبادة لغير اهلل س����واء كان حجرا أو قبرا أو نبيا 
أو ولي����ا وهو أخطر ذنب عصي اهلل ب����ه حيث ان صاحبه مخلد 
في النار مستحق للعذاب والغضب والعقوبة وال يحمل صاحب 
الشرك بعده أي ذرة من إميان ومن جتمل بهذه العقيدة فابد من 

املواالة ألصحابها والبغض ألعدائها.
3- طاعة الوالدين، حيث انهما س����بب وجوده بعد اهلل 
عز وج����ل والبر بهما من أعظم األخاق واألعمال، ومن 
أوجب الواجبات حتى لوكانا مشركني ويدعوان إلى 
الشرك.. البد من صحبتهما باملعروف وبالقول 
احلسن والفعل الكرمي اجلميل والتواضع لهما 
وقض����اء حوائجهما وعدم الكبر والترفع 
عليهما ولو أس����اءا بل البد من الصبر 
والشك أن بر الوالدين من أحب األعمال 
إلى اهلل ومع ذلك ضاع عند الكثير 

األجر الكبير.
4- املراقبة واخلوف واخلش����ية هلل، حيث نصح لقمان ابنه 
بأن اهلل مطلع عليه ويعلم السر وأخفى، ويعلم مكان الذرة التي 
في باطن األرض او في وسط الصخور أو في اجلو كعلمه ببقية 
األمور فمن علم أن اهلل سميع بصير أغناه ضميره املؤمن اليقظ 
عن نوازع الشر والبد للوالدين من غرس هذا املفهوم بشتى الطرق 
ألن من أعظم وس����ائل الرقابة الذاتية في وسط هذا لعالم الغارق 
باملغريات واملفس����دات من وس����ائل اإلعام املقروءة واملسموعة 
واملرئي����ة تفنن بها أصحاب الفس����اد وليس لنا من ملجأ إال باهلل 

»ففروا إلى اهلل«.
5- الصاة، حيث أمره بإقامتها بشروطها وواجباتها ومستحباتها 
وأركان����ه إقامة كاملة وذلك ملا لها من أثر تربوي عظيم تنهى فيه 
عن الفحشاء واملنكر وترزق صاحبها نورا في الدنيا وفي احلشر 
ويوم النشر والبد من تربية األبناء عليها من سن السابعة وضرب 
املتهاونني في سن العاشرة وأخذهم للمساجد وترهيبهم من تركها 

ألنه تركها كفر والعياذ باهلل.
6- األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فابد أن يعرف بوجوب 
هذه الفريضة فيكون جنديا حاميا حلمى اإلس����ام نافعا ألمته ال 
يرى احلق فيسكت عن تبليغه ويرى الباطل فيتلجلج عن قمعه 
حتى تكون له ش����خصية قوية تبتعد عن الباطل وأهله وتقترب 
م����ن أهل اخلير ف����ا جتالس أهل املنك����رات وال تصاحبهم وامنا 

تصاحب أصحاب احلق.
7- الصبر، حيث ان الباء شقيق للمؤمن ال ينفك عنه واملؤمنون 
سنة اهلل بهم أنهم مبتلون للتمحيص والرفعة ولاختبار ولتكفير 
سيئاتهم، وجاء الصبر بعد األمر باملعروف والنهي عن املنكر الن 
ه����ذا الداعي البد له ان يبتلى ويضطهد كما هو احلال مع األنبياء 

والصاحلني ولن جتد الطريق دائما مفروشا بالورود
8- النهي عن التكبر، حيث أن الكبر أشرس السيئات األخاقية 
االنحرافية ويتولد منها بقية األخاق الردية الباطلة، ويترك بسببها 
كثير من الدين الق����ومي واخللق الكرمي، فنهى لقمان عن تصعير 
اخلد تكبرا وغرورا، وحث على التوسط في الكام واملشي، حيث 
ان املش����ي بكبر من صفات أهل الدناءة والشر، ورفع الصوت من 
الصفات البهيمية التي يوصف بها احلمار فهذا مستنكر مستقبح 
من اهل اإلميان وفيها إزعاج حسي للسامع وبغض لها ويدل على 

كبره والعياذ باهلل.
ختاما، نسأل اهلل أن يصلح أبناءنا وأن يجعلهم متبعني لكتاب اهلل 

ولسنة رسوله ژ وان يحشرنا وإياهم في الفردوس األعلى.
al.kous@hotmail.com

بقلم: حمد الكوس

»مكتبة الشيخ األلباني«وصية لقمان من أعظم وسائل التربية على اإلطالق

عبادة االعتكاف من أبرز أس��باب تزكية النفس، ففيها ينقطع العبد إلصالح نفس��ه وتعهدها، وينقطع عن الدنيا ويتفرغ لآلخرة، ويلزم املسجد طاعة هلل 
عز وجل، وقد كان االعتكاف مشروعا في الشرائع القدمية، وفي اجلاهلية، واألصل في مشروعيته الكتاب والسنة واإلجماع، وهو من األمور املستحبة والتي 

ال يوجبها إال النذر، هذا ما أوضحه األستاذ املشارك في قسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض د.سعد اخلثالن.
وأضاف أنه يجوز للمعتكف اخلروج من املسجد لإلتيان باملأكول أو املشروب واخلروج للوضوء وغسل اجلنابة أو لقضاء احلاجة، وأنه ال يبطل االعتكاف 
باالنتقال من مس��جد تقام فيه اجلماعة إلى مس��جد جامع ألداء صالة اجلمعة، مؤكدا في الوقت نفس��ه أن خروج املعتكف من املس��جد لغير حاجة يبطل 

االعتكاف، وأن خروجه ألمر ينافي االعتكاف مبطل له من باب أولى.
»األنباء« التقت د.اخلثالن ليحدثنا عن محتوى بحثه القيم الذي كان بعنوان »خروج املعتكف من املسجد واالشتراط فيه«، والذي كتب فيه عن هذه العبادة 
اجلليلة، االعتكاف، نظرا ألهميتها وكثرة األسئلة واالستشكاالت فيها، خاصة فيما يتعلق بخروج املعتكف من معتكفه، من احلاالت التي يجوز فيها اخلروج، 

واحلاالت التي تبطل االعتكاف، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

الخثالن: يشترط لصحة االعتكاف أن يكون في المسجد 
وهو من الشرائع القديمة وكان معروفًا في الجاهلية

برجميات إسالمية ذكرى للمؤمنني

http://www.alalbany.net/click/go.php?id=1089

أكد أن خروج المعتكف من المسجد لغير الحاجة يبطل االعتكاف

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة 
اإلميان، شهر تصفد فيه مردة الشياطني 
وتغلق فيه أب�واب النيران وتفتح فيه 
أبواب اجلنان، شهر يرجو فيه كل مسلم 
أن ُيختم له فيه بالتوبة والغفران والعتق 
من النيران، وأن يدخل اجلنة من باب 

الصائمني باب الريان.
»األنباء« كما عودتكم في كل عام 
تعرض اجلديد واملفيد في شهر رمضان 
شهر القرآن، من خالل تقدمي سلسلة 
لقاءات »رس�ائل ومؤلفات ش�رعية« 
تس�تعرض موضوع الكتاب ومحتواه 
وسبب تأليفه وأهم ما جاء فيه، باإلضافة 
الى سلسلة مقاالت »ذكرى للمؤمنني« 
التي خطتها أقالم دعاة وطلبة علم، كما 
لن ننسى تسليط الضوء على اجلانب 
التقني واإللكتروني عبر عرض أهم وأنفع 
البرامج اإلسالمية ألجهزة الكمبيوتر 

والهاتف النقال وغيره.

رسائل 
ومؤلفات 

شرعية

محدث العصر العامة الشيخ محمد ناصر الدين 
األلباني، أحد أبرز العلماء املسلمني في العصر احلديث، 
واملتفردين في مصطلح احلديث وعلم اجلرح والتعديل، 
حتى قال عن����ه العلماء احملدثون إنه أعاد عصر ابن 
حجر العس����قاني واحلافظ اب����ن كثير وغيرهم من 
علماء اجلرح والتعديل، وقال عنه س����ماحة الشيخ 
عبدالعزي����ز بن باز رحم����ه اهلل »ما رأيت حتت أدمي 
السماء عاملا باحلديث في العصر احلديث مثل العامة 

محمد ناصر الدين األلباني«.
ولأللباني مؤلفات عظيمة وحتقيقات قيمة، ربت 
عل����ى املائة، وُترجم كثير منها إل����ى لغات مختلفة، 
وطبع أكثرها طبعات متع����ددة، ومن أبرزها، إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار الس����بيل، وسلسلة 
األحاديث الصحيحة وش����يء من فقهه����ا وفوائدها، 
وسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ 
في األمة، وصفة صاة النبي من التكبير إلى التسليم 
كأنك تراها.  ولقد كانت قررت جلنة االختيار جلائزة 
امللك فيصل العاملية للدراسات اإلسامية منح اجلائزة 
عام 1419ه�/ 1999م، وموضوعها »اجلهود العلمية التي 
عنيت باحلديث النبوي حتقيقا وتخريجا ودراسة« 

لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين األلباني السوري 
اجلنسية، تقديرا جلهوده القيمة في خدمة احلديث 

النبوي تخريجا وحتقيقا ودراسة.
ومبناسبة شغف الكثيرين بقراءة كتب األلباني 
واحلرص على اقتنائها، فإننا نقدم اليوم برنامجا فريدا 
يوفر عليهم عناء جمع كتبه، والبحث فيها، والبرنامج 
هو »برنامج مكتبة الش����يخ األلباني«، والذي يعتبر 
من أفضل البرامج التي خدمت تخريجاته لألحاديث 
النبوي����ة، إذ يتضمن أكثر م����ن 70 مؤلفا له، وميكن 
للمس����تخدم من خال هذا البرنامج معرفة صحة أو 

ضعف األحاديث التي قام بتخريجها رحمه اهلل.

كيفية تنزيل البرنامج

علي����ك بإنزال البرنامج بإصداره الثاني والذي ال 
يتجاوز حجمه 54 ميجا ع����ن طريق الرابط التالي: 

»1089=http://www.alalbany.net/click/go.php?id«
وملزيد من التفاصيل واالطاع على آخر اإلصدارات 
من البرامج العديدة التي خدمت مؤلفات الشيخ األلباني 
رحمه فليس عليك سوى زيارة موقع الشيخ األلباني 

)http://www.alalbany.net( على الرابط التالي

يجوز للمعتكف الخروج 
لإلتيان  المس�جد  من 
والخ�روج  بالطع��ام 
وغس��ل  للوض���وء 
الحاجة وقضاء  الجنابة 




