
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 

احلمد هلل الذي خلق كل شيء فقدره تقديرًا وصور اإلنسان فأحسنه تصويرا وشرفه مبا عرفه من العلم ونور 
قلبه به تنويرا وهداه إىل اإلسالم والسنة فياهلا من نعمة واي هلا من منه فسبحانه وحبمده ال أحصي ثناء عليه 

كما أثىن على نفسه إنه كان بعباده خبريًا بصريًا والصالة والسالم على من بعثه هللا هاداي ومبشرا نذيرا هو  
وداعيًا إىل هللا إبذن وسراجًا منريًا صلى هللا عليه وعلى أزواجه وآله وأصحابه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم 

 :الدين وسلم تسليماً كثريا ... أما بعد 

ت رع لعباده كثريا من النوافل والطاعات اليت يتقربون هبا إليه ويتفيئون ظالل احملبة حتفإن هللا عز وجل ش              
عتبات العبودية فعند تلك العتبات تبذل املهج وتقرح األجفان ويُتجاىف عن املض      اجذ كل هذا لينالوا ر       ى 

الس          عادة  قرار، فهنالكموالهم وس          يدهم حن يعتقهم من النار ويارمهم  نة الدنيا هنا و نة الخرة دار ال
 .األبدية واحلياة السرمدية يف مقعد صدق عند مليك مقتدر واي ليت قومي يعلمون 

 هللامن رأيت نفس ك رر  من األن  هللهلل إىل األن  هللللق ومن اللوة مذ  قال ابن القيم رمحه اهلل : 
إىل اللوة مذ األغيار فاعلم أنك ال تص              لر له .آه فمن أراد ابة هللا حف  رأ  املال وع  على الفرا   
وأكثر من الربر والنوافل والطاعات حن ينال ش           ري احملبة واملعية الاص           ة ألولياء هللا وحزبه وحن تتطمأن 

أال بذكر  )قد ! ومن فقد هللا فماذا وجد !! قلوهبم وتس         ان خواهرهم بقربه ومناجاته فمن وجد هللا فماذا ف

كيف ال ... وقد قال ص             لى هللا عليه وس             لم فما يرويه عن ربه كما جاء ذلك يف   اهلل تطمئن القلوب (
)) من عادى لي وليا فقد آذنته باحلرب وما تقرب إلي عبدي بشييييح أحل إلي          البخاري قال تعاىل 

فمن أراد النجاة ي بالنوافل حتى أحبه .... احلديث وال يزال عبدي يتقرب إل مما افرتضييته عليه 
)قل إن كنتم  والس     المة فليزم غرز الس     نة احملمدية والطريقة الرهللنية النبوية على ص     احبها الص     الة والس     الم 

( وليجعل مقصده ر  األرض والسموات وليتربأ حتبون اهلل فاتبعوني حيببكم اهلل ويغفر لكم ذنوبكم 
وهلم فو هللا إهنم ال ميلاون ل    ه                را وال نفع    ًا وال ميلاون ل    ه موً  وال حي    اة وال من حول املخلوقني وه

نف  وال ش    ك أن من أعظم النوافل اليت تر  ال ومن أراد أن يعري عند هللا مقامه فلينظر فيما أقامه   نش    وراً 
ق الس  نة إال ا وفعلى التخلص من العال ق هي س  نة االعتااي يف العش  ر األواخر من رمض  ان اليت لن يطبقه



ف     أحبب     ت أن ألقيء الض              وء على بع  املس                   ا      ل وق     د أغفل     ت الاثري هلب     ًا  من أراد هللا ب     ه خرياً 
  لالختصار؛وقسمت الرسالة كالتايل :

  تعريف االعتااي لغة وشرعاً  . 1
  زمان االعتااي . . 2
  الراجر يف مسألة االعتااي وركنه وشروهه . 3
  مسألة ) صوم املعتاف _ ووقت دخول املعتاف وخروجه ( . 4
  مسألة ) حام اعتااي املرأة ( . 5
  مسألة ) ما يباح للمعتاف وما يستحب له وما يبطل اعتاافه ( . 6
  مسألة ) من نذر االعتااي يف مسجد معني ( . 7
  الامتة ) احلامة من االعتااي ( واملراجذ . 8

 

املوىل جل شأنه أن ينفعين وإخواين هبا فما كان من صوا  فمن  سا الً  ) رسالة يف االعتكاف (وأمسيتها  
   هللا وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان وهللا ورسوله منه بريئان وهللا أعلم 

  إن جتد عيبًا فسد اخللال .... جلَّ من ال عيل فيه وعال
 

  

 

  



 املبحث األول :

 : تعريف االعتكاف  
 

املاان ، فال من بقي يف ماان وداوم اجللو  فيه فإنه يقال له  : هو املاث واإلقامة يفلغة 
  معتاف .

 

  لزوم املسجد لطاعة هللا عز وجل . شرعًا :

 

 : أقسامه  

  وهو ما تطوع به املسلم تقرهللً إىل هللا عز وجل وهلبا لثوابه . مسنون : . 1
عتااي م على أن اال: وهو ما أوجبه املرء على نفسه ، قال ابن املنذر : أمجذ أهل العلواجل  . 2

ال جيب على النف  فر ا إال أن يوجب املرء على نفسه االعتااي نذراً لقوله صلى هللا عليه وسلم 
 .رواه البخاري  )) من نذر أن يطيع اهلل فليطعه ومن نذر أن يعصه فال يعصه ((

 

اون يف االعتااي عبادة وسنة وأفضل ما ي ( :15/440قال ابن باز رمحه اهلل يف الفتاوى ) 
)) وال تباشروهن وأنتم عاكفون رمضان يف أي مسجد تقام فيه صالة اجلماعة كما قال تعاىل 

وهو عبادة مشروعة إال إذا نذره صار واجباً هلللنذر وهو يف  :ثم قال رمحه اهلل  يف املساجد ((
  حق الرجل واملرأة سواء .

 

  



 املبحث الثاني :

  زمانه : . 1
 

  عتكاف بكم تقدر على أقوال عد  وهي كما يلي :اختلف أهل العلم يف مدة اال

أقل مدة االعتااي إذا كان تطوعاً أو نذراً مطلقاً ما يسمى به ال بثاً معتافا ، قال يف  . 1
  الفروع : فظاهره : ولو حلظه ويف رواية أقله ساعة وهذا القول منسو  إىل أصحابنا احلنابلة .

ساعة وهي اللحظة ، قال ابن عابدين : الساعة يف عري الفقهاء جزء من الزمن ال أقله  . 2
  جزء من أربعة وعشرين كما يقول املنجمون . وهذا القول منسو  لألحناي

 .أقله يوم وليله واملستحب أن ال ينقص عن عشرة أايم وهذا القول منسو  للمالاية  . 3
  و قول الشافعية .تافي حلظة لان البد من اللبث يف ا ملسجد وه . 4
 

 ))وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد ((استدل بقوله تعاىل :  من قال أقله ساعة :_
  وهذا يشمل القليل والاثري

 

استدل حبديث ابن عمر ر ي هللا عنهما أن عمر بن الطا   من قال أقله يوم وليله :  _
جد احلرام اجلاهلية أن أعتاف ليلة يف املسسأل النيب صلى هللا عليه وسلم قال : كنت نذرت يف 

م متفق عليه ويف رواية ملسلم : أنه اعتاف يو  )) أوف بنذرك ((:  فقال صلى هللا عليه وسلم 
  )) فاذهل فاعتكف يومًا ((فقال النيب صلى هللا عليه وسلم 

ت فيشبه صحألفاظ احلديث مصرحه أبنه نذر اعتااي ليلة إال هذه الرواية فإن  قال ابن حبان :
 .أن ياون أراد هللليوم مذ الليلة وهلللليلة مذ اليوم حن ال ياون بني الربين تضاد 

 

  إن العر  تقول يومًا تريده بليلته وتقول ليله وتريدها بيومها . وقال ابن خزميه :



 

  األقرب من هذ  األقوال :

صلى  النيب ف ليلة فقال لهأنه نذر أن يعتا ر ي هللا عنه عمر حديث قال النووي رمحه اهلل :
أوف بنذرك ((  ))يللبخار  ويف رواية مومسل يالبخار  رواه ))أوف بنذرك((هللا عليه وسلم 

وهذا (( ا))اذهل فاعتكف يوم : لإين نذرت أن أعتاف يوما فقا  مملسل ويف رواية ةفاعتكفَ ليل
ليلة وسأله عن  وال الرواية املشهورة ؛ ألنه حيتمل أنه سأله عن اعتااي يالبخار  ال خيالف رواية

 ذانف ويؤيد هذا رواية اعتااي يوم فأمره هلللوفاء مبا نذر فيحصل منه صحة اعتااي الليلة وحدها
   نذر أن رعم نأ رعم ناب عن

 
 رسول هللا فسأل مالمسجد الحرا يعتكف ليلة ف

 . رواه هليل رعم ففاعتك (( بنذرك فأو  ))  :فقال له مصىل هللا عليه وسل

وقال : إسناده صحير اثبت وهذا صرير يف أنه نذر اعتااي ليله فالذي يظهر أن أقل  الدارقطين
  ما ورد يوم وليله وهللا أعلم 

  شروط االعتكاف :

  اإلسالم . 1
  العقل . 2
  التمييز . 3
  عدم ما يوجب الغسل . 4
  أن ياون املسجد تقام فيه اجلماعة . 5

ركن االعتا  اي هو لزوم املس                ج  د  ( :294قال ابن عثيمني رمحه اهلل يف فقه العبادات )    
 لطاعة هللا عز وجل تعبداً وتقرهللً إليه وتفرغاً لعبادته .
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  مسألة )الصوم يف االعتكاف( : . 1

 

القول الذي عليه مجهور السلف أن الصوم شرط يف  ( :2/88قال ابن القيم يف الزاد )
 شر  حديث وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل يفاالعتااي وهذا ما يرجحه شيخ اإلسالم 

استدل به على جواز االعتااي بغري صوم ألن  ))أن أعتكف ليلة(()قوله: :  ابن عمر السابق
الليل لي  ظرفًا للصوم، فلو كان شرهًا ألمره النيب صلى هللا عليه وسلم به، ومجذ ابن حبَّان بني 

راد بليلته، وقد ق يوماً أالروايتني أبنه نذر اعتااي يوم وليلة، فمن أهلق ليلة أراد بيومها، ومن أهل
ورد األمر هلللصوم يف رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر صرحياً لان إسنادها  عيف، وقد زاد فيها 

بد ، أخرجه أبو داود والنسا ي من هريق ع"اعتكف وصم": أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له: 
ر، ورواية بذلك عن عمرو بن دينا هللا بن بديل وهو  عيف، وذكر ابن عدي والدارقطين أنه تفرد

فدل  لة"فاعتكف ليمن روى يوماً شاذة، وقد وقذ يف رواية سليمان بن بالل التية بعد أبوا  "
على أنه مل يزد على نذره شيئاً، وأن االعتااي ال صوم فيه، وأنه ال يشرتط له حد معني وقد ترجم 

ة وترمجة هذا البا  مستلزم عتكف صومًامن مل ير عليه إذا االبخاري هلذا احلديث بعد أبوا  
للثانية ألن االعتااي إذا ساغ لياًل بغري هنار استلزم صحته بغري صيام من غري عا ، وهللشرتاط 
الصيام قال ابن عمر، وابن عبا ، أخرجه عبد الرزاق عنهما إبسناد صحير، وعن عا شة حنوه، 

 وإسحاق، واحتج عياض أبنه صلى هللا وبه قال مالك، واألوزاعي، واحلنفية، واختلف عن أمحد
عليه وسلم مل يعتاف إال بصوم، وفيه نظر، ملا يف البا  بعده أنه اعتاف يف شوال ملا سنذكره، 

ام إىل ))ثم أمتوا الصيواحتج بع  املالاية أبن هللا تعاىل ذكر االعتااي إثر الصوم فقال: 

ما، أبنه لي  فيها ما يدل على تالزمه وتعقب الليل وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد((
 . وإال لاان ال صوم إال هللعتااي، وال قا ل به

 



 مهللا عليه وسل صىل أن النيب ةعا ش واحتج أصحابنا حبديث قال النووي رمحه اهلل :

" عشرة من وقال :  يالبخار  ورواه  للف هبذا ا ممسل رواه لاعتكف العشر األول من شوا

عيد ، ويلزم من صحته أن يوم ال وهذا يتناول اعتااي ممسل واملراد به األول كما يف رواية شوال "
  . الصوم لي  بشرط

 

اشرتط احلنفية واملالاية لصحة االعتااي الصيام وقد  ( :1/450قال آل بسام يف تيسري العالم )
رد عليهم الصنعاين أبنه ال دليل هلم إال أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يعتاف إال صا ماً والفعل 

ايم وقد اعتاف صلى هللا عليه وسلم يف شوال ومل ينقل أنه صام أاجملرد ال ياون داالً على الشرهية 
  اعتاافه .

 

املشروع أن ياون االعتااي يف رمضان فقط ألن  ( :293قال ابن عثيمني يف فقه العبادات )
رك االعتااي منه يف شوال حني تالنيب صلى هللا عليه وسلم مل يعتاف يف غري رمضان إال ما كان 

  سنًة يف رمضان ولو اعتاف يف غري رمضان جاز ذلك .

 

: استقر اعتاافه صلى هللا عليه وسلم يف العشر  (15/4441قال ابن باز يف الفتاوى ) . 1
   األواخر من رمضان وكان يعتاف بع  نسا ه معه .

 

ن اعتاف من غري صوم فال االعتااي مذ الصيام أفضل وإ ( :15/438) وقال رمحه اهلل 
أب  على الصحير من قويل العلماء ملا ثبت يف الصحيحني عن عمر ر ي هللا عنه أنه قال : اي 
رسول هللا إين نذرت أن أعتاف ليلة يف املسجد احلرام وكان ذلك قبل أن يسلم فقال له النيب 

  هار .وم وإمنا اله النومعلوم أن الليل لي  ااًل للص )) أوف بنذرك ((صلى هللا عليه وسلم 
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والصوا  أنه يصر االعتااي بال صوم حلديث عمر ودل احلديث على عدم اشرتاط الصيام يف 
  االعتااي إذ ال يصر الصيام يف الليل وهللا أعلم .

 

  مسألة )وقت دخول املعتكف وخروجه( : . 2
 

 إىل هللالي  لالعتااي املندو  وقت ادد فمن دخل املعتاف )املسجد( ونوى التقر  
هللملاث فيه صار معتافاً حن خيرج ، لان وقت دخول املعتاف والروج منه ملن أراد اعتااي 

  العشر فقد اختلف فيه أهل العلم على أقوال :
 

  أوال : الدخول :

: إىل أن وقت دخوله : من بعد صالة الصبر حلديث  ذهل اإلمام أمحد رمحه اهلل . 1
ذا )) كان النيب صلى اهلل عليه وسلم إى هللا عليه وسلم عا شة ر ي هللا عنهما أن النيب صل

  وبه قال األوزاعي  رواه مسلم صلى الصبح دخل معتكفه ((
أنه يدخل من قبل غرو  مش  ليلة احلادي والعشرين إذ ليلة القدر  عند اجلمهور : . 2

مش   والعشرين فيستحب أن يدخل معتافه قبل غرو ترجتى يف أو ر العشر ومنها ليلة احلادي 
ليلة احلادي والعشرين هلباً لليلة القدر ومحلوا حديث عا شة أن النيب صلى هللا عليه وسلم انقطذ 

  يف معتافه وختلى بنفسه بعد صالة الصبر ال أن ذلك كان وقت ابتداء اعتاافه .
 

  ثانيا : اخلروج :
 

ث يف معتافه حن خيرج بعد صالة العيد فقد روى اإلمام مالك عند أهل العلم أن ميا املستحل
( : أنه رأى بع  أهل العلم إذا اعتاف العشر األواخر من رمضان 1/315رمحه هللا يف املوهأ )

  ال يرجعون إىل أهليهم حن يشهد الفطر مذ النا  .



 

وال العشر تزول بز فريى اجلمهور أنه بعد غرو  مش  ليلة العيد ألن  وأما وقت جواز اخلروج
  الشهر والشهر يزول بغرو  الشم  ليلة الفطر .

 

السنة أن يدخل معتافه حني ينوي االعتااي وخيرج  ( :15/440قال ابن باز يف الفتاوى ) 
بعد مضي املدة اليت نواها وله قطذ ذلك إذا دعت احلاجة ألن االعتااي سنة وال جيب هلللشروع 

  . فيه إذا مل يان منذوراً 
 

اعتاف العشر األواخر دخول معتافه بعد صالة الفجر   يستحب ملن ثم قال رمحه اهلل :
  .من اليوم احلادي والعشرين اقتداًء هلللنيب صلى هللا عليه وسلم وخيرج من انتهت العشر 

 

  مسألة ) حكم اعتكاف املرأة ( : . 1
 

تعاىل  واستدلوا بقوله مهوروهو قول اجل جيوز للمرأة أن تعتاف يف املسجد دون مسجد بيتها 
قالوا : واملراد هنا هللملساجد املوا ذ اليت بنيت للصالة فيها  )) وأنتم عاكفون يف املساجد ((

ومو ذ صالرا يف بيتها لي  مبسجد ألنه مل ينب للصالة فيه وإن مسي مسجداً كان جمازاً فال تثبت 
  له أحاام املساجد احلقيقية .

 

رن أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم اعتافن يف املسجد ومل يعتافن يف بيو  أبن واستدلوا أيضًا :
  ولو مرة واحدة مذ حاجة النساء لبيورن ومشقة اعتاافهن يف املساجد .

 

  وذهل احلنفية إىل أنه جيوز للمرأة أن تعتكف يف مسجد بيتها واستدلوا :
 

جد صالرا أفضل وصالرا يف مس أن مو ذ أداء االعتااي يف حقها املو ذ الذي تاون فيه
  بيتها أفضل .



 

ونوقش هذا االستدالل بعدم التسليم ألنه ال تالزم بني االعتااي والصالة وعلى هذا فاألقر  هو 
  قول اجلمهور لألدلة القوية اليت استدلوا هبا وهللا أعلم .

 

ف يف العشر قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل معلقًا على ترمجة البخاري "باب االعتكا

أي مشروهية املسجد له من غري ختصيص مبسجد دون  األواخر واالعتكاف يف املساجد كلها:
(( ووجه الداللة من الية أنه ))وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجدمسجد، لقوله تعاىل: 

، فعلم علو صر يف غري املسجد مل خيتص حترمي املباشرة به، ألن اجلماع مناٍي لالعتااي هللإلمجا 
من ذكر املساجد أن املراد أن االعتااي ال ياون إال فيها.. واتفق العلماء على مشروهية املسجد 
 .لالعتااي، إال امد بن عمر بن لبابة املالاي فأجازه يف كل ماان 

 

املساجد اليت تقام فيها الصلوات، وخصه أبو يوسف وذهب أبو حنيفة وأمحد إىل  إىل أن قال :
هلللواجب منه، أما النفل ففي كل مسجد، وقال اجلمهور بعمومه من كل مسجد إال ملن تلزمه 
اجلمعة، فاستحب له الشافعي يف اجلامذ، وشرهه مالك، ألن االعتااي عندمها ينقطذ هللجلمعة، 

 لزهري مطلقاً، وأومأ إليه الشافعي يفوجيب هلللشروع عند مالك، وخصه ها فة من السلف كا
القدمي، وخصه حذيفة بن اليمان هللملساجد الثالثة، وعطاء مبسجد ماة واملدينة، وابن املسيب 
 .مبسجد املدينة 

 

ال االعتااي يف املساجد اليت تقام فيها صالة اجلماعة  (:15/441قال ابن باز يف الفتاوى ) 
  ه مجعة فاألفضل أن ياون اعتاافه يف املسجد اجلامذ إذا تيسر ذلك .وإذا كان يتخلل اعتااف

 

وال مانذ من االعتااي يف املسجد احلرام واملسجد النبوي  ( :15/440وقال رمحه اهلل يف )
  الشريف من الرجل واملرأة إذا كان ال يضر هللملصلني وال يؤذي أحدًا فال أب  .

 



املرأة ال تعتاف يف منزهلا إمنا تعتاف  ( :293عبادات )قال ابن عثيمني رمحه اهلل يف فقه ال
  يف املسجد إذا مل يان يف ذلك اظور شرعي فإن كان هناك اظور شرعي فال تعتاف .

 

o : )مسألة )ما يستحل للمعتكف أن يفعله حال اعتكافه  
 

م ايستحب للمعتاف أن ياثر من نوافل العبادات من ذكر وقراءة قرآن والصالة ال سيما قي 
الليل الذي هو دأ  الصاحلني وسادة املتقني و...............وغري ذلك من العبادات اليت 
تقربه من ربه عز وجل ألن حقيقة االعتااي هو مجعية .... على ربه وخلوته به وال أب  

  هلللتوسذ يف دراسة العلوم الشرعية اليت تزيده فقها يف دينه وتقوى لربه وورعاً يف نفسه .

 

o  ما يبا  للمعتكف( :مسألة(  

خروجه لتوديذ أهله كما فعل النيب صلى هللا عليه وسلم مذ صفية ر ي هللا عنها وهو  . 1
  معتاف كما يف الصحيحني .

ترجيله شعره وحلق رأسه وتقليم أظفاره وتنظيف بدنه ولب  أحسن ثيابه فقد كانت  . 2
  . وهو معتاف عا شة ر ي هللا عنها ترجل رأ  النيب صلى هللا عليه وسلم وتغسله

  األكل والشر  يف املسجد وكذلك النوم والاالم يف أمور احلياة اليت ال بد منها . . 3
 

وكان ال يدخل البيت إال " قال احلافظ ابن حجر يف شرحه لقول عائشة رضي اهلل عنها:
" احلديث: )زاد مسلم إال حلاجة اإلنسان، وفسرها الزهري هلللبول حلاجة إذا كان معتكفا  

ط، وقد اتفقوا على استثنا هما، واختلفوا يف غريمها من احلاجات كاألكل والشر ، ولو والغا 
 .خرج هلا فتو أ خارج املسجد مل يبطل، ويلتحق هبما القيء والفصد ملن احتاج إليه 

 

: ال خيرج إال حلاجة اإلنسان كالبول والغا ط وحنو ذلك أو  (15/440قال ابن باز يف الفتاوى )



إذا كان مل يتيسر له من حيضر له الطعام فيخرج حلاجته فقد كان النيب صلى هللا حاجة الطعام 
  عليه وسلم خيرج حلاجته .

 

األفضل له أال يتحدث مذ النا  كثرياً بل يشتغل هلللعبادة  ( :15/441ثم قال رمحه اهلل ) 
حتدثت  هللا و والطاعة لان لو زاره بع  إخوانه أو زار املرأة بع  اارمها أو بع  أخوارا يف

معهم أو معهن فال أب  وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يزوره نساؤه يف معتافه ويتحدث معهن 
 .مث ينصرفن فدل ذلك على أنه ال حرج فيه 

 

وال أب  هلللنوم واألكل يف املسجد للمعتاف وغريه ألحاديث  ( :15/438وقال رمحه اهلل )
  الصفة . وآاثر وردت يف ذلك وملا ثبت من حال أهل

 

: كان اعتاافه صلى هللا عليه وسلم ال مينعه من  (1/452قال آل بسام يف تيسري العالم )
ترجيل شعره وتنظيف بدنه وكان ال خيرج من املسجد لذلك بل يناوهلا رأسه وهو يف املسجد وهي 

  يف بيتها .
 

لذا حات عا شة عن نفسها أهنا  االعتااي لزوم املسجد والروج ينافيه ثم قال رمحه اهلل :
) )ال تدخل البيت إال حلاجة إذا اعتافت ففي الصحيحني أن عا شة ر ي هللا عنهما قالت : 

 (إني كنت ال أدخل البيت إال للحاجة واملريض فيه فما أسأل عنه إال وأنا مارة (
 

 يمل  املرأة لغري شهوة ال يضر يف االعتاا ( :1/453و قال رمحه اهلل يف )
 

جيوز للمعتاف أن يتنقل يف أحناء  ( :397قال ابن عثيمني رمحه اهلل يف فقه العبادات )
شمل ما ويف للظرفية فت )) وأنتم عاكفون يف املساجد ((املسجد من كل جهة لعموم قوله تعاىل 

  لو شغل اإلنسان مجيذ الظري .



  مسألة )ما يبطل االعتكاف( : . 1

فإنه يفوت املاث فيه وهو ركن من  لغري حاجة وإن قلتاخلروج من املسجد عمدًا  . 1
  أركانه .

  )) وال تقربوهن وأنتم عاكفون يف املساجد ((لقوله تعاىل  اجلماع : . 2
  )) لئن أشركت ليحبطن عملك ((لقوله تعاىل  الردة : . 3

  :  نون أو سار وكذلك احلي  والنفا  . ذهاب العقل . 4
 

  ( :296عبادات )قال ابن عثيمني رمحه اهلل يف فقه ال
 

  أفعال املعتكف : أقسام
 

أن يشتغل بطاعة هللا والعبادة وهذا لب االعتااي واملقصود منه ولذلك قيد  األول : مشروع :
  هللملساجد .

 

ما ينايف االعتااي كأن خيرج اإلنسان من املسجد بال عذر أو يبيذ أو  الثاني : ممنوع :
  ليت تبطل االعتااي ملنافارا ملقصوده .يشرتي أو جيامذ وحنو ذلك من األفعال ا

 

كالتحدث إىل النا  والسؤال عن أحواهلم وغري ذلك مما أهللحه هللا تعاىل   الثالث : جائز مبا  :
للمعتاف ومنه : خروجه ملا ال بد له منه كخروجه إلحضار األكل والشر  إذا مل يان له من 

شروع واجب بل هذا واجب عليه كما لو حيضرها والروج لقضاء احلاجة وكذلك خروجه ألمر م
خرج ليغتسل من اجلنابة وأما خروجه ألمر مشروع غري واجب فإن اشرتهه فال أب  وإن مل 

يشرتهه فال خيرج وذلك كعيادة املري  وتشييذ اجلنازة وما أشبههما فله أن خيرج هلذا إن اشرتهه 
  وإذا مل يشرتهه فلي  له أن خيرج ولان:

 



صديق وخاي إن مل خيرج أن ياون هناك قطيعة رحم أو مفسدة فإنه خيرج ولو  إذا مات قريب أو
  بطل اعتاافه ألن االعتااي املستحب ال يلزم املضي فيه .

 

ومل يباشر صلى هللا عليه وسلم امرأة من نسا ه وهو ( : 2/90قال ابن القيم يف الزاد ) 
وكان إذا  فراشه وو ذ له سريره يف معتافه  معتاف ال بقبلة وال غريها وكان إذا اعتاف هرح له

خرج حلاجته مر هللملري  وهو على هريقه فال يعرج عليه وال يسأل عنه _ رواه أبو داود يف الصوم 
  –من حديث عا شة ويف سنده ليث بن أ  سليم وهو  عيف 

 

قصود واعتاف مرة يف قبة تركية وجعل على سدرا حصرياً _ رواه مسلم _ كل هذا حتصياًل مل
االعتااي وروحه عا  ما يفعله اجلهال من اختاذ املعتاف مو ذ العشرة وجملبة للزا رين 

  وأخذهم أبهراي احلديث بينهم فهذا لون واالعتااي النبوي لون وهللا املوفق .
 

وكان إذا اعتاف دخل قبته وحده وكان ال يدخل بيته يف حال ( : 2/89وقال رمحه اهلل )
اإلنسان وكان خيرج رأسه من املسجد إىل بيت عا شة فرتجله وتغسله وهو يف اعتاافه إال حلاجة 

املسجد وهي حا   _ متفق عليه _ وكانت بع  أزواجه تزوره وهو معتاف فإذا قامت 
  تذهب قام معها يقلبها وكان ذلك ليالً _ متفق عليه _

 

  فائدة :
 

 معيناً يف املسجد يسرتير فيه إذا األفضل أن يتخذ مااانً  ( :15/443قال ابن باز يف الفتاوى )
  تيسري ذلك .

 

: ال أب  أن حيتجز املعتاف ما خيلو به إذا مل يضيق  (1/451قال آل بسام يف تيسري العالم )
على املصلني ملا أخرج الشيخان عن عا شة ر ي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان 

  . إذا أراد أن يعتاف أمر بضر  خبا ه فضر 



  مسألة )من نذر االعتكاف يف مسجد معني ( : . 1
 

ومن نذر االعتااي يف مسجد  :(101علي يف االختيارات الفقهية )قال أبو احلسن الب
غري املساجد الثالثة تعني ما امتاز على غريه مبزية شرعية كقدم وكثرة مجذ اختاره أبو العبا  يف 
 .مو ذ 

 

معني غري املساجد الثالثة _ احلرام والنبوي من نذر االعتااي يف مسجد والصواب أن 
واألقصى _ فإنه ال يلزمه أن يؤدي ما نذره يف ذلك املسجد بل جيز ه أن يعتاف يف أي 
مسجد من املساجد اليت تصلى فيها صالة اجلماعة ألنه ال مزية ملسجد عن آخر غري 

يع اهلل ) من نذر أن يط)املساجد الثالثة ومن نذر لزمه الوفاء لقوله صلى هللا عليه وسلم 

  رواه البخاري . فليطعه ومن نذر أن يعصه فال يعصه((
 

أما املساجد الثالثة فإن هللا عز وجل ميزها وخصها عن غريها من املساجد كما جاء يف 
)) صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سوا  إال املسجد احلرام احلديث 

  رواه البخاري ومسلم( 

 

))صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سوا  إال املسجد احلرام  وجاح أيضًا

رواه أمحد  وصالة يف املسجد احلرام خري من مائة ألف صالة فيما سوا  من املساجد ((
  وابن ماجه وصححه األلباين

 

االعتااي يف واحد منها فإنه يلزمه أن يعتاف فيه ومن نذر فهذه املساجد الثالثة إذا نذر 
  مثال :فالصالة أو االعتااي يف املسجد املفضول من هذه املساجد الثالثة أجزأه الفا ل 

 

من نذر ان يعتاف يف املسجد النبوي أجزأه أن يعتاف يف املسجد احلرام ومن نذر أن 
  اف يف املسجد النبوي وهاذا .يعتاف يف املسجد احلرام فإنه ال جيز ه أن يعت



 

يصر االعتااي يف غري املساجد الثالثة إال أنه  ( :15/444) قال ابن باز يف الفتاوى
يشرتط يف املسجد الذي يعتاف فيه إقامة صالة اجلماعة فيه فإن كانت ال تقام فيه صالة 

يلزمه  فإنهاجلماعة مل يصر االعتااي فيه إال إذا نذر االعتااي يف املساجد الثالثة 
  االعتااي هبا وفاًء لنذره .

  فائدة :
 

فعلى املسلم احلرص على نظافة املسجد واحلذر من ( : 15/439قال ابن باز يف الفتاوى )
أسبا  توسيخه من فضول الطعام أو غريها ملا جاء يف احلديث عن النيب صلى هللا عليه 

 رجها الرجل من املسجد (()) عرضت علّي أجور أميت حتى القذاة خيوسلم أنه قال 
رواه الرتمذي وأبو داود وصححه ابن خزميه وحلديث عا شة ر ي هللا عنهما أن النيب صلى 
هللا عليه وسلم أمر ببناء املساجد يف الدور وأن تنظف وتطيب . رواه المسة إال النسا ي 

  هي احلارات والقبا ل القاهنة يف املدن . والدور :وسنده جيد . 
 

  احلكمة من االعتكاف : . 2

  ( :2/86قال ابن القيم رمحه اهلل يف زاد املعاد )

 ملا كان صالح القلب واستقامته على هريق سريه إىل هللا تعاىل متوقفاً على مجعيته على هللا
ومّل شعثه إبقباله هلللالية على هللا تعاىل ، فإن شعث القلب ال يلمه إال اإلقبال على هللا 

فضول الطعام والشرا  وفضول خمالطة األانم وفضول الاالم وفضول املنام  تعاىل ، وكان
فه مما يزيده شعثاً ويشتته يف كل واد ويقطعه عن سريه إىل هللا تعاىل أو يضعفه أو يعوقه يوق

: اقتضت رمحة هللا العزيز الرحيم بعباده أن شرع هلم من الصوم ما يذهب فضول الطعام 
لب أخالط الشهوات املعوقة له عن سريه إىل هللا تعاىل وشرعه والشرا  ويستفرُغ من الق

ة بقدر املصلحة حبيث ينتفذ به العبد يف دنياه وأخراه وال يضره وال يقطعه عن مصاحله العاجل



والجلة وشرع هلم االعتااي الذي مقصوده وروحه عاوي القلب على هللا تعاىل ومجعيته 
صري ال هللللق واالشتغال به وحده سبحانه حبيث يعليه واللوة به واالنقطاع عن االشتغ

ذكره وحبه واإلقبال عليه يف ال مهوم القلب وخطراته فيستويل عليه بدهلا ويصري اهلم كله 
به والطرات كلها بذكره والتفار يف حتصيل مرا يه وما يقر  منه فيصري أنسه هللهلل بداًل 

ال ما يفرح ة يف القبور حني ال أني  له و عن أنسه هللللق فيعده بذلك ألنسه به يوم الوحش
  به سواه فهذا مقصود االعتااي األعظم .

 .واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

 أبو عبداإلله بندر فهد االيداء 
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