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 ـ باب : االعتكاف في العشر األواخر  1
 واالعتكاف في المساجد كلها

َوال ُتَباِشُروُهنَّ َوَأْنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد ِتْلَك ُحُدوُد َّللاَِّ  ِلَقْوِلِه َتَعاَلى 
ُ آَياِتِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َيتَُّقونَ     َفال َتْقَرُبوَها َكَذِلَك ُيَبيِ ُن َّللاَّ

 
ــدِ  1885 ــُن َعْب  ْ ُْ َنَنا ِسْمــَماِعي ــاَ   َحــدَّ ِ َق ــُن َوْهــ   : َّللاَّ َنِني اْ  َعــْن ، َحــدَّ

ــدِ  ــَرُْ َعــْن َعْب ــا َأْخَب ــاَ   ُيــوُنَ  َأنَّ َناِفع  ــِن ُعَمــَر َرَّللِاــي َّللاَّ َعْنهَمــا َق  ْ ِ ــاَن : َّللاَّ َك
 .َواِخَر ِمْن َرَمَضاَن َعْشَر اأَلَرُموُ  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعَلْيِه َوَملََّم َيْعَتِكُف الْ 

 
َنَنا َعْبـدُ  1886 ِ ْ ـُن ُيوُمـَف  َحدَّ ْ  َعـِن اْ ـِن ، َّللاَّ َنَنا اللَّْيـُ  َعـْن ُعَقْيـ َحـدَّ

ِشَهاب  َعْن ُعْرَوَة ْ ِن الزَُّبْيِر َعْن َعاِئَشَة َرَّللِاي َّللاَّ َعْنَها َزْوِج النَِّبيِ  َصـلَّى َّللاَّ 
نَّ النَِّبـيَّ َصـلَّى َّللاَّ َعَلْيـِه َوَمـلََّم َكـاَن َيْعَتِكـُف اْلَعْشـَر اأَلَواِخـَر ِمـْن َعَلْيِه َوَملََّم أَ 

ُ ُنمَّ اْعَتَكَف َأْزَواُجُه ِمْن َبْعِدِْ  ُْ َّللاَّ  .َرَمَضاَن َحتَّى َتَوفَّا
 

ُْ  ـ 1887 َنَنا ِسْمَماِعي َنِني َماِلٌك  : َقا َ ، َحدَّ ِ  ْبـدِ َعْن َيِزيَد ْ ـِن عَ ، َحدَّ َّللاَّ
يَم ْ ـِن اْلَحـاِرَِّ التَّْيِمـيِ  ، ْ ِن اْلَهاِد  َِ َعـْن َأِ ـي َمـَلَمَة ْ ـِن ، َعـْن ُمَحمَّـِد ْ ـِن ِسْ ـَرا
ْحَمِن َعــْن َأِ ــي َمــِعيد  اْلُخــْدِريِ  َرَّللِاــي َّللاَّ  َعْبــدِ  َأنَّ َرُمــوَ  َّللاَِّ ، َعْنــه تعــالى الــرَّ

ِِ ِمـْن َرَمَضـاَن َفـاْعَتَكَف  َصلَّى َّللاَّ َعَلْيـِه َوَمـلََّم َكـانَ  َيْعَتِكـُف ِفـي اْلَعْشـِر اأَلْوَمـ
َعام ا َحتَّى ِسَذا َكاَن َلْيَلَة ِسْحَدى َوِعْشِريَن َوِهَي اللَّْيَلُة الَِّتي َيْخُرُج ِمْن َصـِبيَحِتَها 

اأَلَواِخـَر َوَقـْد َمـْن َكـاَن اْعَتَكـَف َمِعـي َفْلَيْعَتِكـِف اْلَعْشـَر : )) َقاَ  ، ِمِن اْعِتَكاِفِه 
ـين  ِمـْن َصـِبيَحِتَها  ٍِ َ  َو ُأِريُت َهِذِْ اللَّْيَلَة ُنمَّ ُأْنِسيُتَها َوَقْد َرَأْيُتِنـي َأْمـُدُد ِفـي َمـا

ِْ  ِوْتر   َُ ِتْلـَك  (( َفاْلَتِمُسوَها ِفي اْلَعْشِر اأَلَواِخِر َواْلَتِمُسوَها ِفي ُك ـَما َفَمَطـَرِت السَّ
ِ اللَّْيَلَة َوَكاَن  ـَرْت َعْيَنـاَي َرُمـوَ  َّللاَّ َُ َب ََ ٍ  َفَوَكـَ  اْلَمْسـِدُد  اْلَمْسِدُد َعَلى َعـِري
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ـــيِن ِمـــْن ُصـــْبِح ِسْحـــَدى  هللاَصـــلَّى  َِ َوالطِ  ـــِه َأَنـــُر اْلَمـــا َعَلْيـــِه َوَمـــلََّم َعَلـــى َجْبَهِت
 .َوِعْشِريَن 

 ـــــــــــــــ
 الشرح : 

ــــ    هــــاب :ــــاك ف بي الــــاأل اــــ  بلع ــــ  ب  ب ــــ      بي الــــاأل هــــو ل
بلمسجد لطا ة هللا جـ    ـ,    ل ـ  بلع ـوأل ة,اةـة بل ـ ك      ـ    ـى 
بل ــ ك :مع ــى ياةــه  نىــه ةع ــى بيهذ ــاك   ــى هــاب بل ــ ك اــ  ةــا ل ب   ةــا 
ل طا ة ل  لغي ها لل ه ا  بل  ع ةع اه ل    بلمسجد لطا ة هللا تعـالى   ت ذـ  

 ذلـ  لقـوهللا هللا جـ  ؛ بلمسـجد  غيـ   ا  تع يفه لهه قيـد :المسـجد اـ,  فـ  اـ
كمــا بدــادهللا بلي ــا    تمــه هللا تعــالى   وأنــتم عــاكفون فــي المســاجد   ــ, 

بهـاه بي ـة افـ  بدـاديله :اي ـة ت لىـه   ـى لا بي الـاأل لـ    بلمسـجد لطا ـة 
هللا تعالى  ا بي ة ايها هاب بلمع ى    هـاب بل ـ    هـ   ذـد :مـدل ي هـ   فـ  

طا ة هللا تعالى لوقت قفي  ل  يبد لا   وا ثم  قـت وويـ  ي ل    بلمسجد ل
ه   ف  ا  ههـا    ا ليـ  ل  اـ  ليـ    ا ههـا  ي بلفـذى  ةـ  لقـوبهللا لهـ  
بلع م ا  ذل  لا بي الاأل  ف  ةط قًا بد ا قيد  ذب     بلمسجد ي    وا ة 

لـاأل هللا ج    , نىه دىم ث نىه ةدل لطا ة هللا جـ    ـ, قا ـدًب هـاب بي ا
 ع   لا   وا   وله بلمسـجد لهـاب بي الـاأل ا هـه جـالج   ـ   بهـاب بلقيـد ةـا 

ف   ـدهم  هللاو هه  ذب     بلمسجد بداذب له لا  قبداذس ه :عض بلفقهاك ة  ل
هويـت لا ب الـ  اـ  هـاب بلمسـجد ةـدل :قـا,  نىـه   هـاب غ ـع  ةـ  بللـدع  هــه 

بلفــ,ل  جــ     ــ  بلمســجد  جــ  بلفــ,ل لةــا لــو كــاا   ــ  بلمســجد لغيــ 
  ل   لهاب  قوهللا بلفقهاك  لو دا ة .بي الاأل ا هه  ف  ا  ل  ةد

 يف  بي الاأل ل ضًا بد ا  ـىا   دـىيت  ذلـ  :فـىا    ـد ا  ـىا  
ةــ هم ةــ  ب ــا ا بلفــىا  نىــه  جـــ  لا بل لــ    ىــه بلفــ,ل  بلســ,  ب الـــ  
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ضـاا بلع   ب  دع ة   ةضاا  ايها  ىا     ب ال  بلع   ب  يـ  ةـ   ة
 ايها  ـىا    االسـ ة لا   ـوا بي الـاأل ةعـه بلفـىا  اـ  بلع ـ  ب  يـ ل ةـ  
 ةضاا هاب هو بللماهللا لا  عال  بلع   ب  ي ل ة   ةضاا  هو  ـا,م هـاب 
لكمــ  بلذــايا كمــا كــاا بل لــ    ىــه بلفــ,ل  بلســ,   فعــ     لةــا  ذب ب الــ  

ا  بلجاه ىة اسيلت بد ا  ىا  ا, :يس لقوهللا  م   ه  هد ا لا ب ال  لي ة 
   ذل  اقاهللا ف ل ا  ب ا ك االفذى  لا بي الاأل ي   ا ا له   دوهللا هللا 

 ىا     يف  اـ  ل  ةسـجد,   ةسـجد جما ـة  ي  ذب ت  ـ  بي الـاأل  ـ,ل 
 جاةع .معة ا هه يبد لا   وا ا  ةسجد ج

  
ُْ َرْأَس اْلُمْعَتِكفِ ـ  2  َباب اْلَحاِئِض ُتَرجِ 

 
نَ ـ  1888 ــى َحــدَّ ــُد ْ ــُن اْلُمَىنَّ َنَنا َيْحَيــى َعــْن ِهَشــا   ، َنا ُمَحمَّ : َقــاَ  ، َحــدَّ

َكـاَن النَِّبـيُّ َصـلَّى َّللاَّ : َعْنَهـا َقاَلـْت تعـالى َأْخَبَرِني َأِ ي َعْن َعاِئَشَة َرَّللِاـي َّللاَّ 
ِغي ِسَليَّ َرْأَمُه َوُهَو ُمَداِوٌر ِفي اْلَمْسِدِد فَ  َْ ُلُه َوَأَنا َحاِئٌض َعَلْيِه َوَملََّم ُي  .ُأَرجِ 

 
ُْ اْلَبْيَت ِسال ِلَحاَجة  ـ  3  َباب ال َيْدُخ

 
َنَنا َلْيٌ  َعِن اْ ِن ِشَهاب  َعْن ُعْرَوَة َوَعْمَرَة ِ ْنِت ـ  1889 َنَنا ُقَتْيَبُة َحدَّ َحدَّ

ْحَمِن َأنَّ َعاِئَشــَة َرَّللِاــي َّللاَّ  َعْبــدِ  ــِه َعْنَهــا َزْوَج النَِّبــيِ  تعــالى الــرَّ َصــلَّى َّللاَّ َعَلْي
ُْ َعَليَّ َرْأَمُه َوُهَو  : َوَملََّم َقاَلْت  َوِإْن َكاَن َرُموُ  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعَلْيِه َوَملََّم َلُيْدِخ

ا  ُْ اْلَبْيَت ِسال ِلَحاَجة  ِسَذا َكاَن ُمْعَتِكف  ُلُه َوَكاَن ال َيْدُخ  .ِفي اْلَمْسِدِد َفُأَرجِ 
 ـــــــــــــــ

 الشرح :
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ــــه بلفــــ,ل  بلذــــديث ب  هللا ف  هــــو لا  ا, ــــة كاهــــت ت جــــ  بل لــــ    ى
 بلس,   هو ةعال   كاهت تا,ض نىه لا ةمادة بلم لل ل  ج  بلمعال  لـىج 
ةلا ــى ي الااــه  ي ة ــ  ه ل ضــًا  ذب كاهــت بلممادــة لغيــ  غــ   بل ــهول  ا 

يهـا  ذب كاهـت اـ  بلمعال  قد تيتىه بلم لل  ذب كاهـت وـاه  ل  قـد يـد    لدـه  ل
بلليـــت  بلليـــت ةجـــا   ل مســـجد ل  هذـــو ذلـــ    اهـــاب لـــىج : ـــا    ـــ  ةع ـــى 

 ا بلــا  ييطــ  بي الــاأل بلجمــاع    ب ــ  بل ســاك هــاه ل ضــًا ي ؛ بي الــاأل 
ة هىة ا  بي الاأل    ةا اع ه   ىه بلف,ل  بلس,  ه ا لـىج ةـ  هـاه بلجهـة 

  ت ج ه  تمسه .   ة بيتفاهللا بلعا   إهما هو ة  بلجهة بلعا
اــ ذًب هســـافيد ةـــ  ذلـــ  لا بلمعالـــ   جـــوا لـــه لا    ـــم بلمـــ لل ا جـــه ل  
 ق يلاه  لا  مسها :غي   هول  لا ت ج ه  تمج بدهه ي :يس بال  بد ا هه  . 

نىـه بلا لىــه  ) ي يــد   بلليـت  ي لذاجــة    لةـا بليــاك بلـا  ي ىــه :ـاك ف
  يـــ,ا  ةعالفـــه  هـــه لـــ   ل ضـــًا   ـــى لا بلمعالـــ  ي   ـــ   ةـــ  ةعالفـــه بـــ

بلمسجد لطا ة هللا تعالى    للـ  ييـال لـه لا   ـ   ةـ  بلمسـجد بلـا  ب الـ  
ل  لطعا  لـىج ثـم ةـ   يتىـه :ـه ل  ي يـام    نىه لذاجة بإلهساا للوهللا, ل  غا,ع

ة  لك ه ا  بلمسجد ل  هذو ذل    اقوله ه ا لذاجة بإلهسـاا هـاب  عـم ةـا كـاا 
لم  يد   بلليت لهاب بلغ    هاب ك ه ا  تال  ة   ة  قلي  بلطعا   بل  بك

لةا بلمعال   ذب ب ا ا ا ه ةا ب ا وه له لا   ا ا لا يد   بلليـت ،   ا ا 
له لا   ا ا لا  عال  هها ًب  إذب جاك بل ي  :ـاا اـ  له ـه   لـه لا   ـا ا لا 
  يك  بلوجياا اـ  بياـه اـ ا لـه   ـى   ـه ةـا بدـاذ ى  ا هـاه قا ـدل لـه  ـ وه

للـــ  ب اضـــ  لي ي   ـــا ا هـــاب بلـــا  ذك هـــا اـــ  تالـــة  ـــد  بي ـــا با لـــه لا 
ل   كـ , ل  ل ـ ك,  ذب لـم   ـ  ثـم ةـ   بلليت :ذاجة له ـه للـوهللا, ل  لغـا,ع, يد   

 يتىه :ه ل  لم يام   ة  ت ا له ا  بلمسـجد   بلذاجـة هـاه ي تيطـ  بي الـاأل 
  ي ت قفه . 
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 باب : غسْ المعتكفـ  4

يَم َعـِن َحدَّ  1890 َِ ـور  َعـْن ِسْ ـَرا َُ َياُن َعـْن َمْن َْ َنَنا ُمـ َنَنا ُمَحمَُّد ْ ُن ُيوُمـَف َحـدَّ
َعَلْيـِه  َكـاَن النَِّبـيُّ َصـلَّى َّللاَّ : َعْنَها َقاَلـْت  تعالى ِد َعْن َعاِئَشَة َرَّللِاي َّللاَّ اأَلْموَ 

ــهُ  ــِرُج َرْأَم ــاَن ُيْخ ــاِئٌض َوَك ــا َح ــُرِني َوَأَن ــلََّم ُيَباِش ــَو ُمْعَتِكــٌف  َوَم ــِدِد َوُه ــَن اْلَمْس ِم
 .َفَأْغِسُلُه َوَأَنا َحاِئٌض 
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َنَنا َيْحَيى ْ ُن َمِعيد  َعْن ُعَبْيدِ  1891 ٌد َحدَّ َنَنا ُمَسدَّ ِ َأْخَبَرِنـي َنـاِفٌ   َحدَّ َّللاَّ
َعَلْيِه َوَملََّم َقاَ   ِبيَّ َصلَّى َّللاَّ َمَأَ  النَّ َما َأنَّ ُعَمَر ْ ِن ُعَمَر َرَّللِاي َّللاَّ َعْنهَعِن ا
َفـَأْوِف : ُكْنُت َنَذْرُت ِفـي اْلَداِهِليَّـِة َأْن َأْعَتِكـَف َلْيَلـة  ِفـي اْلَمْسـِدِد اْلَحـَراِ  َقـاَ  : 

 .ِ َنْذِرَك 
 _ باب : اعتكاف النسا6َ

َنَنا َحمَّاُد ْ ُن َزْيد   1892 َنَنا َأُ و النُّْعَماِن َحدَّ َنَنا َيْحَيـى َعـْن َعْمـَرَة  َحدَّ َحـدَّ
َكـاَن النَِّبـيُّ َصـلَّى َّللاَّ َعَلْيـِه َوَمـلََّم : َعْنَهـا َقاَلـْت  تعـالى َعْن َعاِئَشَة َرَّللِاـي َّللاَّ 

ـْبَح  َُّ لِ ي ال ََ ُي ََ   َ َيْعَتِكُف ِفي اْلَعْشِر اأَلَواِخِر ِمْن َرَمَضاَن َفُكْنُت َأَّللْاِرُب َلُه ِخَبا
َ   ُنمَّ َيْدُخُلهُ  َ  َفَأِذَنْت َلَها َفَضَرَبْت ِخَبـا ُة َعاِئَشَة َأْن َتْضِرَب ِخَبا ََ َفاْمَتْأَذَنْت َحْف

َ  آَخــَر َفَلمَّـا َأْصــَبَح  ٍ  َّللَاــَرَبْت ِخَبـا النَِّبـيُّ َصــلَّى َّللاَّ َفَلمَّـا َرَأْتــُه َزْيَنـُ  اْ َنــُة َجْحـ
َفـُأْخِبَر َفَقـاَ  النَِّبـيُّ َصـلَّى َّللاَّ َعَلْيـِه ، َذا َمـا َهـ : َعَلْيِه َوَملََّم َرَأى اأَلْخِبَيَة َفَقـا َ 

ـْهَر ُنـمَّ اْعَتَكـَف َعْشـر ا ِمـْن ، ْلِبرَّ ُتَرْوَن ِ ِهنَّ آ : َوَملَّمَ  َفَتَرَك االْعِتَكاَف َذِلـَك الشَّ
  .َشوَّا   
 

 _ باب : األخبية في المسدد7
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َنَنا َعْبدُ  1893 ِ ْ ُن ُيوُمَف  َحدَّ َبَرَنـا َماِلـٌك َعـْن َيْحَيـى ْ ـِن َمـِعيد  َأخْ : َّللاَّ
ــِت َعْبــدِ  ــَرَة ِ ْن ْحَمِن َعــْن َعاِئَشــَة َرَّللِاــي َّللاَّ  َعــْن َعْم َعْنَهــا َأنَّ النَِّبــيَّ  تعــالى الــرَّ

ـَرَف ِسَلـى اْلَمَكـاِن الَّـِذي َأَراَد َأْن  ََ َصلَّى َّللاَّ َعَلْيِه َوَملََّم َأَراَد َأْن َيْعَتِكـَف َفَلمَّـا اْن
َُ َزْيَنـــَ  َفَقــاَ   ـــَة َوِخَبــا ََ َُ َحْف َُ َعاِئَشـــَة َوِخَبــا ْلِبـــرَّ : آَيْعَتِكــَف ِسَذا َأْخِبَيـــٌة ِخَبــا

َرَف َفَلْم َيْعَتِكْف َحتَّى اْعَتَكَف َعْشر ا ِمْن َشوَّا   ، َتُقوُلوَن ِ ِهنَّ  ََ  .ُنمَّ اْن
 ـــــــــــــــ 

 الشرح :
الاأل بل ساك  لا بلمـ لل  ذب ل ب ا لا بلا  قل ه نىه جوبا ب   هاب بلياك 

تعالــ  ي تم ــع ةــ  ذلــ     بلمــ لل لهــا لا تعالــ  :ــي  ةســجد  ي ةســجد بياهــا 
 ع   بلم اا بلم فص لف,ل اـ  بياهـا    ههـ  بل لـ    ىـه بلفـ,ل  بلسـ,  
لا بجــه   ــى بي الــاأل هــاب  جــ  لهــه اهــ  لــه   ىــه بلفــ,ل  بلســ,  ةــ ه  

ل ض  ت  ياًك ا  بلمسجد لالوا ةعالفـًة :قـ ك بل لـ  قفد بلمياهاا ك   بتد
  ىه بلف,ل  بلس,  اذف  ة  ذل  هوع ةياهـاا اي:طـ  بل لـ    ىـه بلفـ,ل 
 بلس,  ب الااه   لة  :ا  لىة اياي ت    ب ال  ة   وبهللا هـاب يـدهللا   ـى لا 
بلـد وهللا اــ  بي الـاأل ي   ــا ا لـه بلامــا     ع ــ  لـو  ــ   ة ـه ا هــه ي  جــب 

ه لا  قضىه  ههما لة ب ا جاا بل ل    ىـه بلفـ,ل  بلسـ,  :القضـاك  هـاب   ى
ـــ    بلعمـــ  :الســـ    جـــ  بل ـــ  ع ايهـــا ل    ا ل ـــ  بي الـــاأل ةســـاذب  ل
 جوك بلعم  :س ة  ج  بل ـ  ع ايهـا هـاب لـىج : ـاه  بـ   ا بلسـ   ب  ـ  

هذــو ذلــ  ايهــا لههــا ي ت ــ   :ال ــ  ع ايهــا    هــاب كمــا اــ  بلفــدقة  بلفــىا    
 ــاك   ــاك  ــا    بلفــا,م بلماطــوع لةيــ  هفســه    ا بلمافــدأ لةيــ  هفســه  ا

 اك لاط     هاب له ه ا,    بلمقفو  ة  ذلـ  لا اعـ  بل لـ    ىـه   ا   إا
بلفــ,ل  بلســ,  ه ــا اــ  هــاه ب تا يــث يــدهللا   ــى لا بل ــ    ةــ  بي الــاأل 

 لىج :م    ا  بلقضاك . 
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 لاأل بل ساك . ف جوبا ب ا والفائدة الىانية
ف لا قضـاك ةـا اـاا ةـ  بي الـاأل ةسـاذب اـ   ـوبهللا  الىالىةالفائدة و 

 ل  ا  غي ه . 
ف لا بي الــاأل ي   ــا ا لــه  ــىا   هــه ب الــ  اــ   والفائــدة الرابعــة

ــه نىــه لهــه كــاا  ــا,مًا نىــه    هــاه ك هــا   ــوبهللا    بي الــاأل اــ   ــوبهللا ةــا هق 
لـه هـاه ب تا يـث ةـا ذك هـا اـاه ه ةسا,  ايها  ,أل بي  لهـ  بلع ـم   للـ   ي

 هلاف  بهاب بلقد     ى هللا  د م   ى هلي ا ةذمد .  
 

 _ باب : هْ يخرج المعتكف لحوائده سلى باب المسدد8
 

َنَنا َأُ و اْلَيَماِن َأْخَبَرَنا ُشَعْيٌ  َعـِن الزُّْهـِريِ  َقـاَ  َأْخَبَرِنـي َعِلـيُّ  1894 َحدَّ
ــُن اْلُحَســْيِن َرَّللِاــي َّللاَّ  ــلََّم ْ  ــِه َوَم يََّة َزْوَج النَِّبــيِ  َصــلَّى َّللاَّ َعَلْي َِ  َعْنهَمــا َأنَّ َصــ

ْت ِسَلـى َرُمـوِ  َّللاَِّ َصـلَّى َّللاَّ َعَلْيـِه َوَمـلََّم َتـُزوُرُْ ِفـي اْعِتَكاِفـِه  ََ َأْخَبَرْتُه َأنََّها َجـا
ُْ َمـاَعة  ُنـمَّ َقاَمـْت ِفي اْلَمْسِدِد ِفي اْلَعْشـِر اأَلَواِخـِر ِمـْن َرَمَضـاَن َفَتَحـ َنْت ِعْنـَد دَّ

ــاَب  ــْت َب ــى ِسَذا َ َلَغ ــا َحتَّ ــا َيْقِلُبَه ــِه َوَمــلََّم َمَعَه ــيُّ َصــلَّى َّللاَّ َعَلْي ــاَ  النَِّب ــُ  َفَق َتْنَقِل
 ِ ـاِر َفَسـلََّما َعَلـى َرُمـوِ  َّللاَّ ََ ْن اْلَمْسِدِد ِعْنـَد َبـاِب ُأ ِ  َمـَلَمَة َمـرَّ َرُجـالِن ِمـَن اأَل

َعَلـى ِرْمـِلُكَما : لَّى َّللاَّ َعَلْيِه َوَملََّم َفَقاَ  َلُهَمـا النَِّبـيُّ َصـلَّى َّللاَّ َعَلْيـِه َوَمـلََّم َص 
يَُّة ِ ْنـُت ُحَيـي    َِ ِ َيـا َرُمـوَ  َّللاَِّ  .ِسنََّما ِهـَي َصـ َوَكُبـَر َعَلْيِهَمـا ، َفَقـاال ُمـْبَحاَن َّللاَّ
ْيَطاَن َيْبُلُغ ِمـَن ا ِ  : َلْيِه َوَملَّمَ َفَقاَ  النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ عَ  ِ  ِسنَّ الشَّ ْنَسـاِن َمْبَلـَغ الـدَّ

 .َوِإنِ ي َخِشيُت َأْن َيْقِذَف ِفي ُقُلوِبُكَما َشْيئ ا 
 ـــــــــــــــ

 الشرح :
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بلذديث بلا  دمعام نىه  دل اوب,د ةـ  اوب,ـده ف لا بلمعالـ   جـوا لـه 
بلذاجــة اــ  هـاب  بلذــديث اــاه ل  هــ    ة   لا   ـ   ةــ  ة ــاا ب الااـه ل ذاجــ

لهه   ىه بلف,ل  بلس,  قا  ةع ا جه  فىة لىق لها  لى بلم  هللا  كاا اـ  ليـ  
        بلم لل ا  ذل  بلوقت ة ف  ل غي  ةـيةوا اـ  بلجم ـة اقـا  ةعهـا  ليهـا 
ــده لهــه   ىــه بلفــ,ل  لىق لهــا  لــى بياهــا  هــاب ةــ  بلذاجــاا بلجــا, ل    ةــ  اوب,

بلفـ,ل   :ا   : ابلة بل لهة  ج  لي  قع   ك ا  بلق ب ةـع لهـه   ىـه  بلس,
ك بلمس م ة  هفسه  له ه  ةاله   لل  قـد  قـاأل بل ـىطاا اـ   بلس,  لتب ل م  

بلق ب   ك اهو   ىه بلف,ل  بلس,  ل لـ  بلـ ج ي  :يههـا  ـفىة تاـى ي  قـع 
  ل ىطاا ا  ق و هما   ًا ل   ييا .ل  تاى ي ُ قع ب

 هــاب يــدهللا   ــى لا بلم ــ  ع ل مــ ك لا ي ــ ه   ضــه :ــالقوهللا  بلعمــ   لا 
 سعى ا  ذل   لا يل ل هفسه ةما قد  قاهللا لل  هاب ةع قول ل  قول      بل ـلهة 

فًا ا همـا قـد ياـوهم بلمـ ك لهـه دـىقوهللا ى  ى هفوس بل ـاس   لةـا  ذب كـاا ذلـ  ضـ 
ا بلعـ    ت  يـه بل اس  يئًا  ي وا توهمه غي   ذى  اما كاا ة  جهة تل ل

ةـ  جهـة بل ـ   مبل فج ا ا بلسع  ا  ذل  ةط وك تاى  س م   وبهه ة  بإلث
بلسيئ  ة  جهة تس ع بل ىطاا :ال  وا   ى ق وك بلمؤة ي   ة  جهة بـ لا 

   ةاه ذل    ضه تاى ي     :ه دوك  بل ل    ىه بلف,ل  بلس,    ع 
اا  جــ   ةــ  ببــ       ا بل ــىطف ))  قولــه   ىــه بلفــ,ل  بلســ,  ه ــا 

ل ـا : ـاه ه  ـد  ةـ  لهـ  بلع ـم  قـالوب  ا بلقـ ي  قـ ي  بإلهسـاا    ةج ى بلد  
ةــ  بلجـــ   جـــ   ةعــه ةجـــ ى بلـــد  : ـــ,أل بلم ــ    االم,,لـــة بلاـــ  تفـــاتيه 
تلــوا ةــ   ــا    بلقــ ي    ــوا ةعــه ةــ   ب ــ     هــاب : ــ,أل تالــة بلا ــيج   

ـــم لـــىج هـــاب هـــو بلمـــ  ب   إهمـــا بلمـــ ب  لا بل ـــىطاا  قـــاهللا   ـــ  ا ةـــ  لهـــ  بلع 
 سـاذ م لثــ ه   ـى ببــ      تاـى   ــوا لثــ ه اـ  ج ياهــه  يـ ب ه ل  ــلهاا ةجــ ى 
بلـــد  نىجـــ   ةعـــه تاـــى يوقعـــه اـــ  بل ـــلهة ل  اـــ  بل ـــ  كمـــا يل ـــ  بلـــد  ةـــ  
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بإلهساا  ا بل ىطاا  ج   ة  بب      ةج ى بلد   هاب ااه  اـ  تيةـ  تـاهللا 
لهــ  بل ــهوبا  ســاذ موب لةــ هم اــ  جمىــع  لهـ  بل ــهوبا  لهــ  بل ــلهاا   اــ ا

، لجــ بك بــدههم  كــال  لهــ  بل ــلهة    هــاب ةــا ذكــ  ه ــا   ىــه بلفــ,ل  بلســ,  
 وهللا ل  م :الفوبك ة  هاي  بلقولي  . 

 
 صبيحة عشرين _ باب : االعتكاف , وخرج النبي 9

 
َنِني َعْبد 1895 ِ ْ ُن ُمِنير   ُ َحدَّ َنَنا َمِمَ  َهاُروَن  ْ أنه َّللاَّ َْ َحـدَّ َن ِسْمـَماِعي

َنِني َيْحَيى ْ ُن َأِ ي َكِىير   َقاَ  َمِمْعُت َأَبا َمَلَمَة ْ َن أنه َعِليُّ ْ ُن اْلُمَباَرِك َقاَ  َحدَّ
ْحَمِن َقاَ  َمَأْلُت َأَبا َمِعيد  اْلُخْدِريَّ َرَّللِاي َّللاَّ  ْْ َمِمْعتَ  تعالى َعْبِدالرَّ  َعْنه ُقْلُت َه

َرُموَ  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعَلْيِه َوَملََّم َيْذُكُر َلْيَلَة اْلَقْدِر َقـاَ  َنَعـِم اْعَتَكْفَنـا َمـَ  َرُمـوِ  
َِ ِمــْن َرَمَضــاَن َقــاَ  َفَخَرْجَنــا َصــِبيَحَة  َّللاَِّ َصــلَّى َّللاَّ َعَلْيــِه َوَمــلََّم اْلَعْشــَر اأَلْوَمــ

: َعَلْيِه َوَملََّم َصـِبيَحَة ِعْشـِريَن َفَقـاَ   هللاُ  َّللاَِّ َصلَّى ِعْشِريَن َقاَ  َفَخَطَبَنا َرُمو
يُتَها َفاْلَتِمُسوَها ِفي اْلَعْشِر اأْلََواِخِر ِفي ِوْتر  َفِإنِ ي  ِسنِ ي ُأِريُت َلْيَلَة اْلَقْدِر َوِإنِ ي ُنسِ 

ــين  َوَمـْن َكــاَن اْعَتَكـَف  ٍِ َ  َو ــي َأْمـُدُد ِفــي َمـا َمــَ  َرُمـوِ  َّللاَِّ َصــلَّى َّللاَّ َرَأْيـُت َأنِ 
َِ َقَزَعـة   .َعَلْيِه َوَملََّم َفْلَيْرِجـْ   ـَما َفَرَجـَ  النَّـاُس ِسَلـى اْلَمْسـِدِد َوَمـا َنـَرى ِفـي السَّ

الُة َفَسَدَد َرُموُ  َّللاَِّ َصـلَّى َّللاَّ َعَلْيـِه  ََّ ْت َمَحاَبٌة َفَمَطَرْت َوُأِقيَمِت ال ََ َقاَ  َفَدا
َِ َحتَّى َرَأْيُت َأَنَر الطِ يِن ِفي َأْرَنَبِتِه َوَجْبَهِتِه َوَملَّمَ    ِفي الطِ يِن َواْلَما

  ـاب : اعتكاف المستحاَّللاة . ـ10
َنَنا َيِزيــُد ْ ـُن ُزَرْيـ   َعـْن َخاِلــد  َعـْن ِعْكِرَمـَة َعــْن  1896 َنَنا ُقَتْيَبـُة َحـدَّ َحـدَّ

َكَفــْت َمــَ  َرُمــوِ  َّللاَِّ َصــلَّى َّللاَّ َعَلْيــِه َوَمــلََّم َعاِئَشــَة َرَّللِاــي َّللاَّ َعْنَهــا َقاَلــِت اْعتَ 
ْفَرَة َفُربََّما َوَّللَاْعَنا الطَّْسَت  َُّ اْمَرَأٌة ِمْن َأْزَواِجِه ُمْسَتَحاَّللَاٌة َفَكاَنْت َتَرى اْلُحْمَرَة َوال

لِ ي  ََ  .َتْحَتَها َوِهَي ُت
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 ـــــــــــــــ
 الشرح :

ضـــــة لىســـــت بـــــابا تـــــىض ،  ا هـــــاب بليـــــاك :ـــــاك ب الـــــاأل بلمساذا
بلمساذاضــة غيــ  بلذــىض  لهــاب ي تم ــع بلمساذاضــة ةــ    ــوهللا بلمســجد  ي 
ةــ  بي الــاأل  ي ةــ  بلفــ,ل  ي ةــ  بلفــىا  ، االمساذاضــة وــاه ل  يع ــ  
بلطها ل بللل ى  إذب ل ب ا بلف,ل توضيا لل   ـ,ل ، المـا لا بيداذاضـة 

تاى  لو كاا بلد  قويًا ، :عض لهـ   ي تم ع بلفىا  الال  ي تم ع بي الاأل
بلع ــم اــ أ بــي  بلمساذاضــة بلاــ   ةهــا  جــ   قــو  ،   ــي  بلمساذاضــة بلاــ  
 ةهــا لــىج بــا  اــو با ،  قــاهللا  ا بلاع يــ  اــ  بلذــىض  ا بلذــا,ض ي تــد   
بلمسـجد  جـ   ـد  ت ويذـه ،  بلمساذاضـة بلاـ  بهـاه بلمذا:ـة  ع ـ  تلـوا  ةهــا 

لا ت ـو  بلمســجد اـ, تـيت  ل مسـجد  تم ـع ل ضـًا ةــ   قويـًا  يفـو  هـاب ي يـؤة 
توب:ع ذل  ، لل  بلذديث اـاه  اـ  لا بلمساذاضـة ي تم ـع ةـ  بلمسـجد  لـو 
ـــث بلمســـجد  ـــاذفض :مـــا  م ـــع ت وي ـــيا ت ـــؤة  : ـــة للـــ  ت كاهـــت بداذاضـــاها قوي
ب جادة بلد  بل ا   :ايداذاضة ،  ا  ت م بلمساذاضة ةـ  تدثـه  ب,ـم ةذـ  

   ل  ت ـ   ة ــه بل جادـاا  ب,مـًا  هذـو ذلـ  ، هــؤيك ي ةـ  :ـه دـ ج ل  ةـ  
 .  م عوا ة  ة,اةة بلمسجد ل, الاأل

 َباب ِزَياَرِة اْلَمْرَأِة َزْوَجَها ِفي اْعِتَكاِفِه ـ  11
 

َنَنا َمــِعيُد ْ ــُن ُعَفْيـر   1897 َنِني اللَّْيـُ  : َقــاَ   ، َحـدَّ َنِني : َقــاَ  ، َحــدَّ َحــدَّ
ْحَمِن  َعْبدُ  ْ ُن َخاِلد  َعِن اْ ِن ِشَهاب  َعْن َعِليِ  ْ ِن اْلُحَسْيِن َرَّللِاي َّللاَّ َعْنهَما الرَّ

يََّة َزْوَج النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ َعَلْيِه َوَملََّم َأْخَبَرْتُه  َِ  ( ح . ) َأنَّ َص
َنَنا َعْبــدُ  َنَنا ِهَشــاُ  ْ ــُن ُيوُمــَف َأْخَبَرَنــ َحــدَّ ــد  َحــدَّ ِ ْ ــُن ُمَحمَّ ا َمْعَمــٌر َعــِن َّللاَّ

َعَلْيـِه َوَمـلََّم ِفـي اْلَمْسـِدِد  َكـاَن النَِّبـيُّ َصـلَّى َّللاَّ  الزُّْهِريِ  َعْن َعِليِ  ْ ـِن اْلُحَسـْينِ 
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ُْ َأْزَواُجُه َفُرْحَن َفَقا يََّة ِ ْنـِت ُحَيـي   َوِعْنَد َِ ـ ََ ـِرَف َمَعـِك ال: َ  ِل ََ  َتْعَدِلـي َحتَّـى َأْن
لََّم َمَعَهــا َفَلِيَيــُه اِر ُأَمــاَمَة َفَخــَرَج النَِّبــيُّ َصــلَّى َّللاَّ َعَلْيــِه َوَمــَوَكــاَن َ ْيُتَهــا ِفــي دَ 
ََـَراَرُجالِن ِمَن األَ  ـاِر َفَن ََ َوَقـاَ  ، َعَلْيـِه َوَمـلََّم ُنـمَّ َأَجـاَزا  ِسَلـى النَِّبـيِ  َصـلَّى َّللاَّ  ْن

ــِه َوَمــلََّم  هللاَلُهَمــا النَِّبــيُّ َصــلَّى  ــُت ُحَيــي   َتَعالَ : َعَلْي يَُّة ِ ْن َِ ــا ِسنََّهــا َصــ ــاال، َي :  َق
ِ َيا َرُموَ  َّللاَِّ  ْيَطاَن َيْدِري ِمَن ا ِ ِسنَّ : َقاَ  ، ُمْبَحاَن َّللاَّ ِ   الشَّ ْنَساِن َمْدـَرى الـدَّ

 .َوِإنِ ي َخِشيُت َأْن ُيْلِقَي ِفي َأْنُفِسُكَما َشْيئ ا 
 

ْْ َيْدَرُأ اْلُمْعَتِكُف عَ ـ  12  ْن َنْفِسِه َباب َه
 

ُْ ْ ُن َعْبـدِ  1898 َنَنا ِسْمَماِعي ِ َقـاَ   َحدَّ َأْخَبَرِنـي َأِخـي َعـْن ُمـَلْيَماَن : َّللاَّ
 َعْن ُمَحمَِّد ْ ـِن َأِ ـي َعِتيـع  َعـِن اْ ـِن ِشـَهاب  َعـْن َعِلـيِ  ْ ـِن اْلُحَسـْيِن َرَّللِاـي َّللاَّ 

يََّة ِ ْنَت ُحَيي   َأْخَبَرْتُه  َِ  (ح )  .َعْنهَما َأنَّ َص
َنَنا َعِليُّ ْ ُن َعْبدِ و  َياُن َقاَ   َحدَّ َْ َنَنا ُم َمِمْعُت الزُّْهِريَّ ُيْخِبُر َعْن : َّللاَِّ َحدَّ

يََّة َرَّللِاي َّللاَّ َعِليِ  ْ ِن اْلُحَسيْ  َِ َعْنَها َأَتِت النَِّبيَّ َصـلَّى َّللاَّ َعَلْيـِه َوَمـلََّم  ِن َأنَّ َص
ٌْ ِمـَن األَ َعـْت َمَشـى َمعَ َوُهَو ُمْعَتِكٌف َفَلمَّـا َرجَ  ـَرُْ َرُجـ ََ ـَرُْ َهـا َفَأْب ََ ـاِر َفَلمَّـا َأْب ََ ْن

ُْ َفَقا َ  يَُّة َوُربََّما َقـا َ  : َدَعا َِ ـْيَطاَن  : َتَعاَ  ِهَي َص يَُّة َفـِإنَّ الشَّ َِ َياُن َهـِذِْ َصـ َْ ُمـ
 ِ َياَن َأَتْتهُ : ْلُت قُ  . َيْدِري ِمِن اْ ِن آَدَ  َمْدَرى الدَّ َْ ْْ ُهَو ِسال: َقاَ  ؟  َلْيال   ِلُس  َوَه

 ٌْ  .َلْي
ْبِح ـ  13 َُّ  َباب َمْن َخَرَج ِمِن اْعِتَكاِفِه ِعْنَد ال

 
َنَنا َعْبدُ  1899 َياُن َعِن اْ ـ َحدَّ َْ َنَنا ُم ْحَمِن ْ ُن ِبْشر  َحدَّ ٍ  َعـْن الرَّ ِن ُجـَرْي
 (ح. )َمَلَمَة َعْن َأِ ي َمِعيد   ْحَوِ  َخاِ  اْ ِن َأِ ي َنِديح  َعْن َأِ يُمَلْيَماَن األَ 
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َيانُ  َقا َ  َْ و َعـْن َأِ ـي َمـَلَمَة َعـْن َأِ ـي َمـِعيد   :ُم َنَنا ُمَحمَُّد ْ ـُن َعْمـر  َوَحدَّ
َنَنا َعْن َأِ ي َمَلَمَة : َقاَ  ( ح) َعْن َأِ ي َمِعيد  َرَّللِاـي َوَأُظنُّ َأنَّ اْ َن َأِ ي َلِبيد  َحدَّ
َِ َعَلْيـِه َوَمـلََّم اْلَعْشـَر اأَل  َرُمـوِ  َّللاَِّ َصـلَّى َّللاَّ َكْفَنـا َمـ َ اْعتَ : َقـاَ   َعْنـه َّللاَّ  ْوَمـ

َعَلْيِه َوَمـلََّم  ا َرُموُ  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َفَلمَّا َكاَن َصِبيَحَة ِعْشِريَن َنَقْلَنا َمَتاَعَنا َفَأَتانَ 
ِفــِه َفــِإنِ ي َرَأْيــُت َهــِذِْ اللَّْيَلــَة َوَرَأْيُتِنــي َمــْن َكــاَن اْعَتَكــَف َفْلَيْرِجــْ  ِسَلــى ُمْعَتكَ : َقــاَ  

ين   ٍِ َ  َو َُ َفُمِطْرَنـا َفَوالَّـِذي ، َأْمُدُد ِفي َما َما َفَلمَّا َرَجَ  ِسَلى ُمْعَتَكِفِه َوَهاَجِت السَّ
َُ ِمْن آِخِر َذِلَك اْلَيْوِ  َوَكاَن اْلَمْسدِ  َما ا َفَلَقْد َبَعَىُه ِباْلَحعِ  َلَقْد َهاَجِت السَّ ُد َعِريش 

َِ َوالطِ يِن   .َرَأْيُت َعَلى َأْنِفِه َوَأْرَنَبِتِه َأَنَر اْلَما
 

 ْعِتَكاِف ِفي َشوَّا   َباب االـ  14
 

ِْ ْ ـِن َغـْزَواَن  1900 َنَنا ُمَحمٌَّد ُهَو اْ ُن َماَل   َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْ ُن ُفَضـْي َحدَّ
ْحَمِن َعْن َعاِئَشـَة َرَّللِاـي َّللاَّ  ْمَرَة ِ ْنِت َعْبدِ َعْن َيْحَيى ْ ِن َمِعيد  َعْن عَ  َعْنَهـا  الرَّ

ــْت  ِْ  َرَمَضــان  َوِإَذا : َقاَل ــ ــُف ِفــي ُك ــِه َوَمــلََّم َيْعَتِك ــاَن َرُمــوُ  َّللاَِّ َصــلَّى َّللاَّ َعَلْي َك
ــهِ  ي َِ ــِذي اْعَتَكــَف  ــُه الَّ َْ َمَكاَن ــَداَة َدَخــ ــاَ   ، َصــلَّى اْلَغ ــُة َأْن َفاْمــَتْأَذَنتْ : َق ُه َعاِئَش

ـُة َفَضـَرَبْت ُقبَّـة  َوَمـِمَعْت  ََ يِه ُقبَّة  َفَسِمَعْت ِ َهـا َحْف َِ َتْعَتِكَف َفَأِذَن َلَها َفَضَرَبْت 
ـَرفَ  ََ َعَلْيـِه َوَمـلََّم   َرُمـوُ  َّللاَِّ َصـلَّى َّللاَّ َزْيَنُ  ِ َها َفَضـَرَبْت ُقبَّـة  ُأْخـَرى َفَلمَّـا اْن

َر َأْرَبَ  ِقَباب  َفَقا َ ِمَن اْلَغَداِة َأبْ  َمـا َحَمَلُهـنَّ : َمـا َهـَذا َفـُأْخِبَر َخَبـَرُهنَّ َفَقـاَ   : ََ
ــى ــال َعَل ــا َف ــرُّ اْنِزُعوَه ــَذا آْلِب ــا َه ــاَن َحتَّــى ،  َأَراَه ــي َرَمَض ــْف ِف ــْم َيْعَتِك ــْت َفَل َفُنِزَع

 .اْعَتَكَف ِفي آِخِر اْلَعْشِر ِمْن َشوَّا   
 ـــــــــــــــ
 ح :الشر 
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ة  ةع ا بلل,    ى هـاب بلذـديث  لهـه   ىـه بلفـ,ل  بلسـ,  ههـى  ـ  
بيدام ب  ا  بي الاأل  هه اه  له لهـه  ع ـ  لا اعـ  ا جاتـه   ىـه بلفـ,ل 
 بلس,  كاا ة  جهة بلمفا  ل نىما بي ه  ا  بي الاأل ك   بتدل هفلت قيـة 

 بلسـ,  :ـيا يا كـوب   ع    ىمة لا ا  ايها ا   ب   بلمسجد اية    ىه بلف,ل
هـاب بي الــاأل  ب الــ  اــ   ــوبهللا اهــاب نىـه  ــدل اوب,ــد ة هــا اــ  بي الــاأل لا 
بلمعال  له لا      ة  ب الااـه  لا بلـ    لـه لا ييطـ  ب الـاأل ا جاـه  لا 
بلمض  ا  بي الـاأل لـىج بوبجـب  ذلـ  ةـ  جـ ج دـا,  بل وباـ   ي  ذب كـاا 

ك بل ا  ،  لةـا  ذب كـاا هفـً, تطو ـًا ا ـه ها ًب ا هه  جب :  جا:ه   ى هفسه   جا
  ت م دا,  بل وبا  .لا      ة ه ا ه 

 بل وبا  ا  قا ـدتها بلعاةـة لههـا ي ت ـ   :ال ـ  ع ايهـا  ي بلذـر  بلعمـ ل 
 لقــــــــوهللا هللا جــــــــ    ــــــــ, ف ؛ اــــــــ ا بلذــــــــر  بلعمــــــــ ل ي  ةــــــــاا :ال ــــــــ  ع ايهمــــــــا 

 وأتموا الحٍ والعمرة هلل    بلف,ل  بلفدقة  بي الاأل  لةا دا,  بل وبا  ة
 بلفىا   غي  ذل  ا هه ي ي    بلمض  نىه :عد بل ـ  ع ، اـ ذب  ـ ع ثـم بـدب لـه 
لا يا ك ا, ت     ىه ا  ذل   يساذب له بلقضاك لا  قضـ  تاـى ي   ـوا 

 تا كًا ل عم  بلفال  .
 له  بلففة ة  ةهم ي:  مؤا 
فة اــ   ــفة ف لهــ  بلفــفة ، بلفــفة اــ  جهــة بلمســجد ، بلفــ الدــواب

بلمســجد ، بلفــفة بل ــ  هــ  بل لفــة ،  ج ســوا ، هــم يلياــوا نىــه يــد  وا نىــه ، 
بلفـــفة  ـــفة بلجـــاةع بل ـــ  هـــ  بلمـــد    ج ســـوا   ـــده ،  هـــه  جـــو هم اـــ  
بلمــد   بل ــ  بيافــدأ  بل ــ  بيــد وهم لع ــاك ل  لكــ    وهــوب قــ يلي  ةعــ  اي  

  لةا هوةهم الاا ا   ب   بلمسجد . 
 

 . ْيِه َصْوم ا ِسَذا اْعَتَكفَ َلْم َيَر َعلَ َباب َمْن ـ 15
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ُْ ْ ـُن َعْبـدِ  1901 َنَنا ِسْمَماِعي ِ َعـْن َأِخيـِه َعـْن ُمـَلْيَماَن ْ ـِن ِ ـال    َحدَّ َّللاَّ
ِ ْ ِن ُعَمَر َعْن َناِف   َعْن َعْبدِ  َعْن ُعَبْيدِ  ِ ْ ِن ُعَمَر َعْن ُعَمَر ْ ـِن اْلَخطَّـاِب  َّللاَّ َّللاَّ
ــُه َقــاَ   َرَّللِاـي َّللاَّ  ــِة َأْن َأْعَتِكــَف : َعْنــه َأنَّ ــي َنــَذْرُت ِفــي اْلَداِهِليَّ ِ ِسنِ  َيــا َرُمـوَ  َّللاَّ

َأْوِف َنـْذَرَك : َفَقـاَ  َلـُه النَِّبـيُّ َصـلَّى َّللاَّ َعَلْيـِه َوَمـلََّم  ، َلْيَلة  ِفي اْلَمْسِدِد اْلَحَراِ 
  .َفاْعَتَكَف َلْيَلة  

 . َأْن َيْعَتِكَف ُنمَّ َأْمَلمَ ي اْلَداِهِليَِّة َباب ِسَذا َنَذَر فِ ـ 16
َنَنا َأُ ـو ُأَمـاَمَة َعـْن ُعَبْيـدِ  1902 َْ َحدَّ َنَنا ُعَبْيُد ْ ُن ِسْمَماِعي ِ َعـْن  َحدَّ َّللاَّ

َنـَذَر ِفـي اْلَداِهِليَّـِة َأْن َيْعَتِكـَف ِفـي  عنهَناِف   َعِن اْ ِن ُعَمَر َأنَّ ُعَمَر َرَّللِاي َّللاَّ 
ُْ َقاَ  َلْيَلة  َقاَ  َلُه َرُموُ  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ َعَلْيِه َوَملََّم َأْوِف اْلمَ  ْسِدِد اْلَحَراِ  َقاَ  ُأَرا

 .ِ َنْذِرَك 
 ـــــــــــــــ

 الشرح :
بل ا   بلىمي  ي   ا ا ا  بهعقا هما بإلدـ,  ا ههـا تفـ  ةـ  بلم ـ ك 

  ل جلها   ى هفسه  جب   ىه لا  هه يوجب   ى هفسه  يئًا  هاه بل يا ل بلا
ــة ة ــه  ذب اع هــا اــ  تــاهللا بل ــ ك  هــه   ــا ا  يــوا  بهــا للــ  هــ  غيــ  ةقلول
لقلــوهللا بلعمــ  بإلدــ,  ، ااإلدــ,   ــ ا اــ   ــذة بلعمــ  للــ  لمــا هــا   بهعقــد 
بل ا  ، ا هه  جب   ىه لا يوا  :ال ا   لو كـاا بل ـا  اـ  بلجاه ىـة  ع ـ  اـ  

  ـا ا لفــذة بل ـا  لا   وهــه بل ـاذ  ةســ مًا ، اــ ذب تـاهللا  ــد   دـ,ةه  هــه ي 
كاا ها ه ها  وا ة ا هه يل  :ه  يؤة  :الوااك :ه كما لة  بل لـ    ىـه بلفـ,ل 

لا يـــوا  ب ـــا  هـــا ه اـــ  بلجاه ىـــة  لا  عالـــ  لي ـــة اـــ    بلســـ,  ه ـــا  مـــ  
    ىه بلف,ل  بلس,  ل ا  ب ا ك .بلمسجد بلذ ب  ، اقاهللا له 
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يث ة  بلفوب,د  قد ة  ةع ـا لا بل ـا   فـ  :ا الـاأل لا  ا  هاب بلذد
ـــا لا  عالـــ  لي ـــة ،  بل ي ـــة لىســـت ةذـــ    عالـــ  بـــد ا  ـــىا  ، ا هـــه هـــا  ه 

  لا بي الاأل ل ً,  ف  ب,  ىا  .بلفىا  ، ادهللا هاب   ى 
افىه      ى قوهللا ة  قاهللا ة  له  بلع م لا ة    ا  ذة بي الـاأل 

ي الـاأل كــاا اـ  بلمسـجد بلذــ ب  ،  قـد قــاهللا لا   ـوا ةعـه  ــىا  ،  نىـه لا ب
جما ة ة  له  بلع م  ا بي الاأل   وا ا  بلمساجد بلذ,ثة ، بلمسجد بلذ ب  
 ةسـجد بل لــ    ىـه بلفــ,ل  بلســ,  ،  بلمسـجد ب قفــى كمـا  هللا   ىــه :عــض 
ــــث للــــ  هــــاب ةــــ  جهــــة ب اضــــ ىة ي ةــــ  جهــــة بل ــــ وىة ، اياضــــ   ب تا ي

ســـجد بلذـــ ب  ، ثــم ةـــا كـــاا اـــ  ةســـجد بل لـــ    ىـــه بي الــاأل ةـــا كـــاا اـــ  بلم
 .بلف,ل  بلس,  ، ثم ةا كاا ا  بلمسجد ب قفى 

 ي   ا ا ا   ذة بي الاأل لا   وا ا  لتـد هـاه بلمسـاجد بلذ,ثـة 
وأنــتم عــاكفون فــي   ي لا   ـوا ةعــه  ــىا  بــ  اــاه  قـوهللا هللا جــ    ــ, ف 

بلذ,ثـة  ا بل طـاك كـاا  يدهللا   ى  ـد  ت فىفـه لهـاب بلمسـاجد  المساجد
 هاس تاض ي   عالفوا ا   د  ة  بلمساجد ،  لم   وا ب الـااهم  ذب ه لـت 
ت   بي ة ة  دـو ل بليقـ ل  ي اـ  ةسـاجد بلمدي ـة  لـىج اـ  بلمسـجد بلذـ ب   ي 
اــ  بلمســجد ب قفــى ةــ  :ــاك ل لــى ا ــاه  ب  لــة  اــاه  بي ــة :ال فــو  

ثـــة :اي الـــاأل للـــ  بي الـــاأل ايهـــا يـــدهللا   ـــى  ـــد  ت فـــىص بلمســـاجد بلذ,
 لاض  . 
 

ِِ ِمْن َرَمَضانَ َباب االْعِتَكاِف ِفي اْلَعْشِر اأَلـ  17  ْوَم
 

َنَنا َعْبدُ  1903 ـين   َحدَّ َِ َنَنا َأُ ـو َبْكـر  َعـْن َأِ ـي َح ِ ْ ُن َأِ ي َشـْيَبَة َحـدَّ َّللاَّ
 هللاَكــاَن النَِّبــيُّ َصــلَّى : َقــاَ   ه َأِ ــي ُهَرْيــَرَة َرَّللِاــي َّللاَّ َعْنــَعــْن َأِ ــي َصــاِلح  َعــنْ 
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ِْ  َرَمَضان   َعْشَرَة َأيَّا   َفَلمَّا َكاَن اْلَعاُ  الَِّذي ُقـِبَض (  1)َعَلْيِه َوَملََّم َيْعَتِكُف ِفي ُك
يِه اْعَتَكَف ِعْشِريَن َيْوم ا  َِ. 

 
 َج مَّ َ َدا َلُه َأْن َيْخرُ َباب َمْن َأَراَد َأْن َيْعَتِكَف نُ ـ  18

ــا َعْبــدُ  1904 ْ  َأُ ــو اْلَحَســِن َأْخَبَرَن ــ ــُد ْ ــُن ُمَقاِت َنَنا ُمَحمَّ ــدَّ ِ َأْخَبَرَنــا  َح َّللاَّ
َنْتِني َعْمـَرُة ِ ْنـُت َعْبـدِ : ْوَزاِعيُّ َقاَ  اأَل َنِني َيْحَيى ْ ُن َمِعيد  َقـاَ  َحـدَّ ْحَمِن  َحدَّ الـرَّ

ــْن َعاِئَشــَة َرَّللِاــي َّللاَّ  ــا َأنَّ  َع ــِه َوَمــلََّم َذَكــ َ  َّللاَِّ َصــلَّى َّللاَّ  َرُمــوَعْنَه َر َأْن َعَلْي
َواِخـــَر ِمــْن َرَمَضـــاَن َفاْمــَتْأَذَنْتُه َعاِئَشــُة َفـــَأِذَن َلَهــا َوَمـــَأَلْت َيْعَتِكــَف اْلَعْشــَر اأَل

ُة َعاِئَشَة َأْن َتْسَتْأِذَن َلَها َفَفَعَلْت َفَلمَّا َرَأْت َذِلَك َزْيَنـُ  اْ َنـُة َجْحـ ََ ٍ  َأَمـَرْت َحْف
َ  َفُبِنــَي َلَهــا  ــْت ، ِ ِبَنــا َعَلْيــِه َوَمــلََّم ِسَذا َصــلَّى   َرُمــوُ  َّللاَِّ َصــلَّى َّللاَّ َوَكــانَ : َقاَل

ــَرفَ  ََ ــَر ِباألَ اْن َُ َب ََ َُ َعاِئَشـــَة : َقــاُلوا ، َمــا َهــَذا : ْ ِنَيــِة َفَقــاَ   ِسَلــى ِ َناِئــِه  ِ َنــا
َة َوَزْيَنَ  َفَقا َ  ََ ْلِبرَّ َأَرْدَن ِ َهَذا َما َأَنا : آَعَلْيِه َوَملََّم  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ   َرُمو ُ َوَحْف

 .ْعَتَكَف َعْشر ا ِمْن َشوَّا   ِبُمْعَتِكف  َفَرَجَ  َفَلمَّا َأْفَطَر ا
ُْ ـ  19 ِْ  َباب اْلُمْعَتِكِف ُيْدِخ  َرْأَمُه اْلَبْيَت ِلْلُغْس

َنَنا َعْبدُ  1905 ِ ْ ُن مُ  َحدَّ َنَنا ِهَشاُ  ْ ُن ُيوُمـَف َأْخَبَرَنـا َمْعَمـٌر َّللاَّ َحمَّد  َحدَّ
ُْ النَِّبــيَّ َعْنَهــا َأنََّهـا َكاَنــْت ُترَ  َة َعـْن َعاِئَشــَة َرَّللِاــي َّللاَّ َعـِن الزُّْهــِريِ  َعــْن ُعــْروَ  ــ جِ 

                                                

ــا بل ســ ة هــاه  ( 1) ــالفا     ههــا ةم ــوع ةــ  بلفــ أل ،  ةضــاا بلــا  لهــ هللا نىــه بلقــ  ا  ه   ةضــاا ) :
  اهللا هذو  كاب   يها ك مة ) ـ    ـا   تـاك ، يـدهللا   ـى لههـا  هس ة بليوهي    قىقة ، لما  ا  نىه 
ل ،  ع ـ  اــ  هســ ة بليـوهي   ةــ  بلي ـا     ــوا نىـه للفــا    ــى د,ــةقـ  كل ه ــاب :ـالغ ع هــاب ، اهمـام بلفا

غي  بلوجه بل ذو  ل  ايها    اهللا نى اب   يها عيا ل )  ـ    :ذـ اي   ـغي ي   هـاه كذيـ ل ،  بلوجـه ، 
  جه بل غة ،  جـه بل ذـو لا  ةضـاا ةم و ـة ةـ  بلفـ أل ،  اـ  كـ   ةضـاا ، كمـا قـاهللا جـ    ـ, ف 

ــز  َيــه  ــرآنشــهر رمضــان الــذي أن ــة   الق لةــا  ةضــاا, هــاه غيــ   ــذىذة لغــة لل هــا ةــ  جهــة بل  ب 
   ذىذة .
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َرِتَها ِفي ُحدْ َعَلْيِه َوَملََّم َوِهَي َحاِئٌض َوُهَو ُمْعَتِكٌف ِفي اْلَمْسِدِد َوِهَي  َصلَّى َّللاَّ 
 .ُيَناِوُلَها َرْأَمُه 

 
 


