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 1تربية االعتكاف

 مقدمة. 
 رمضان إدراك. 
 العشر األواخر. 
 ليلة القدر. 
  :االعتكاف 

 مشروعيته -
 ِحكمة االعتكاف وُحكمه. -
 بعض أحكام االعتكاف. -
 اهلدي النبوي يف االعتكاف. -
 االعتكاف اجلماعي. -

 .اخلامتة 

 مقدمة:
 والصالة والسالم على رسول هللا. ،احلمد هلل

لكل  ،لكل أب ،فكانت رسالة لكل مؤمن ،منذ أن قدم رسول هللا املدينة ما ترك سنة االعتكاف حىت توفاه هللا
إلدراك  ،يناإلميا لرفع املنسوب ،والثوابيل األجر لتحص ،بد ابقتطاع وقت للخلوة ابهلل أال ،لكل مشغول ،ةيداع

 ذي السنة من قدر عيي  فسنعر  على ما يم  الداعية واملر ي يف أناها.هلوملا  ،ليلة القدر

  

                                                           
 أصل املوضوع كلمة ألقيت، مث فرغت. 1
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 إدراك رمضان:

وأدرك  ،وال يعرف ذلك إال من سرب سنة احلياة ،بدايًة فإدراك رمضان هبة رابنية ومنحة إهلية للعبد
ة بن عن طلح ،ودونك هذا احلديث خيتصر هذه احلكاية ،واعترب ابنقضاء األعمار ،فضائل األعمال

 أن رجلني قدما على رسول هللا صلى هللا عليه وسل  وكان إسالممما مجيعاً :" عبيد هللا رضي هللا عنه
اآلخر بعده سنة مث تويف من صاحبه فغزا اجملتمد منمما فاستشمد مث مكث  وكان أحدمها أأد اجتماداً 

: فرأيت فيما يرى النائ  كنين عند ابب اجلنة إذا أان هبما وقد خر  خار  من اجلنة فنذن للذي قال طلحة
: ارجع فإنه مل أين لك بعد فنصبح لذي استشمد مث رجعا إيل فقاال يلتويف اآلخر منمما مث خر  فنذن ل

ل: من أي ذلك لك رسول صلى هللا عليه وسل  فقاطلحة حيدث به الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذ
: ل هللا ودخل هذا اجلنة قبله فقالمث استشمد يف سبي : اي رسول هللا هذا كان أأد اجتماداً تعجبون؟ قالوا

لى كذا وكذا سجدة يف : بلى وص: بلى وأدرك رمضان فصامه قالوااأليس قد مكث هذا بعده سنة قالو 
 رواهأبعد ما بني السماء واألرض"  ينمما: بلى قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل  : فلما بالسنة قالوا

هذا إذا علمنا فقط أن ليلة  ،اهداجملتمد عمل اجملشاسع عن الفرق ال فكان هذا العام قد أكل أمحد.
: قال رسول هللا صلى هللا عن أ ي هريرة رضي هللا عنه قالفكيف بغريها؟  ،القدر خري من ألف أمر

: اجلنَة ، قلُت: آمني مث قالرِغَ  أنُف عبٍد أدرك أبَويه أو أحَدمها مل يُدِخْله  "قال يل جربيُل :عليه وسل : 
عنَده فل   : َرِغَ  أنُف امريٍء ذُِكرتُ دخل عليه رمضاُن مل يُغَفْر له، فقلُت: آمني مث قال َرِغَ  أنُف عبدٍ 

ول من دخل عليه وكننه يق : آمني" صححه األلباين يف صحيح األدب املفرد.ُيَصلِ  عليك، فقلتُ 
ويف رواية أن  ،وهي كلمة تقال للعتاب ،رمضان ومل يكن إدراكه له سبب لتحصيل املغفرة فرغ  أنفه

 قال: قلت آمني". ،قل آمني ،جربيل نزل داعياً هبا "من أدرك رمضان ومل يغفر له فندخل النار فنبعده هللا

 العشر األواخر:

"كان  :عن عائشة رضي هللا عنما قالت ،عشر األواخرقد خص هللا منه الف ،فإذا كان رمضان كذلك
رضي  ماعنو  مسل . رواه، ما ال جيتمُد يف غريِه" لََّ  جيتمُد يف العشِر األواخرِ رسوُل هللِا صلَّى هللاُ عليِه وس

َزرَُه، وأحيا ليلُه، وأيقَظ أهلُه"  هللا عنما قالت: "كان النيبُّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّ  إذا دخل العشُر أدَّ ِمئ ْ
صالة ونوم "كان النيب صلى هللا عليه وسل  خيلط العشرين ب عنما قالت:رضي هللا  وعنما رواه البخاري.

 لياليه ملا فيما من خري عيي  إذ منما ليلة القدر.وكان هذا التمييز ل .رواه أمحد فإذا كان العشر"
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 ليلة القدر: 

 قال هللا ،وتوزع األرزاق واآلجال تلك السنة ،أعيمما بركة ففيما نزل القرآنو الليايل وليلة القدر أأرف 
َلةٍ  يف  أَنزَْلَناهُ  ِإانَّ  { :سبحانه قال تعاىل: و  ،الدخان }َحِكي ٍ  أَْمرٍ  ُكلُّ  يُ ْفَرقُ  ِفيَما * ُمنِذرِينَ  ُكنَّا ِإانَّ  مَُّبارََكةٍ  لَي ْ

َلِة اْلَقْدِر { َلُة اْلَقْدِر  *ِإانَّ أَنزَْلَناُه يف لَي ْ ٌر مِ  *َوَما أَْدرَاَك َما لَي ْ َلُة اْلَقْدِر َخي ْ تَ نَ زَُّل اْلَماَلِئَكُة  *ْن أَْلِف َأْمٍر لَي ْ
 ،فكانت ليلة العيماء حبق القدر. }ِهَي َحىتَّٰ َمْطَلِع اْلَفْجرِ َساَلٌم  *ن ُكلِ  أَْمٍر ِفيَما ِبِِْذِن َرهبِ ِ  مِ َوالرُّوُح 

وفيما توزع  ،إذ عملما خري من ثالث ومثانني سنة ،ومن حرم خريها وال حيرم إال حمروم فقد حرم اخلري كله
"َقد جاءَُك    عليه وسل :عن أ ي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا ،األرزاق واآلجال

رمضاُن َأْمٌر مباَرٌك افرَتَض اَّللَُّ عليُك  صياَمُه تُفَتُح فيِه أبواُب اجلنَِّة ويُغَلُق فيِه أبواُب اجلحيِ  وتُغلُّ فيِه 
 عنه هللا رضي هريرة أ ي عنو  أمحد. رواهُحرَِم خريَها فَقد ُحرَِم"  الشَّياطنُي فيِه ليلٌة خرٌي من ألِف َأْمٍر َمن

مَ  ما له ُغِفرَ  واحتسااًب، إمياانً  القدرِ  ليلةَ  قام َمن: "وسل  عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال  ذنِبه، من تقدَّ
وهلذا كان رسول هللا وأصحابه  ،البخاري رواه" ذنِبه من تقدَّمَ  ما له ُغِفرَ  واحتساابً  إمياانً  رمضانَ  صام وَمن

 عنه هللا رضي اخلدري سعيد أ ي عن ،من القيام والنسك النفيس يف ذلك جمده  يتحرواها ويبذلون
 تُبانَ  أن قبل القدرِ  ليلةَ  يلتمسُ . رمضانَ  من األوسطَ  العشرَ  وسلَّ َ  عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  اعتكف: قال
 خر  مث. فُنعيدَ  ابلبناءِ  فنمرَ . األواخرِ  العشرِ  يف أاها لهُ  أُبينت مث. فُقوِ ضَ  ابلبناءِ  أمرَ  انقضنيَ  فلما. لهُ 

 فجاء. هبا أُلخربك  خرجتُ  وإين القدرِ  ليلةَ  يل أُبينت كانت إاها !الناسُ  أيما اي: " فقال .الناسِ  على
 يف التمسوها. رمضانَ  من األواخرِ  العشرِ  يف فالتمسوها. فنسيُتما. الشيطانُ  معمما حيتقَّانِ  رجالنِ 
 أحقُّ  حنن. أجل: قال. منا ابلعددِ  أعل ُ  إنك ! سعيدٍ  أاب اي: قلتُ  قال"  واخلامسةِ  والسابعةِ  التاسعةِ 
 تليما فاليت وعشرين واحدةٌ  مضت إذا: قال واخلامسُة؟ والسابعةُ  التاسعةُ  ما: قلت قال. منك  بذلك
 وعشرون مخسٌ  مضى فإذا. السابعةُ  تليما فاليت وعشرون ثالثٌ  مضت فإذا. التاسعةُ  وهي وعشرين ثنتنيِ 
: عن عائشة رضي هللا عنما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسل  قالو  .مسل  رواه" اخلامسةُ  تليما فاليت

عن ابن عباس رضي و  حتروا ليلة القدر يف الوتر من العشر األواخر من رمضان" رواه البخاري ومسل ."
ان، ليلة القدر يف التمسوها يف العشر األواخر من رمض: "هللا عنمما أن النيب صلى هللا عليه وسل  قال

أنَّ " عن ابن عمر رضي هللا عنمما،و  اتسعة تبقى، يف سابعة تبقى، يف خامسة تبقى" رواه البخاري.
رجااًل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسل  أروا ليلة القدر يف املنام يف السبع األواخر، فقال رسول هللا 

ع األواخر، فمن كان متحريما فليتحرها يف السبع صلى هللا عليه وسل : أرى رؤايك  قد تواطنت يف السب
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عن ابن عمر رضي هللا عنمما قال: "رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع و  األواخر" رواه البخاري ومسل .
وعشرين، فقال النيب صلى هللا عليه وسل : أرى رؤايك  يف العشر األواخر، فاطلبوها يف الوتر منما" رواه 

وال يثرب على  ذه النصوص على أاها يف العشر األواخر ويف األواتر أرجى.فدلت ه البخاري ومسل .
ألن يف ذلك أصل كما يف  ؛بعض الرؤى إن كانت صحيحة وال حتمل معىن التكاسل بل احلفز والنشاط

  حديث ابن عمر "أرى رؤايك  تواطنت".

 االعتكاف:

حىت  ابالعتكاف ،هللا صلى هللا عليه وسل التزم رسول  ،مث ملا كانت ليلة القدر هبذا الشنن والعشر كذلك
 2هو املكث يف املسجد من أخص خمصوص بصفة خمصوصة.واالعتكاف:  ،توفاه هللا

 األدلة على مشروعيته من الكتاب والسنة واإلمجاع: 
رَا بَ ْييِتَ فمن الكتاب: قوله تعاىل: "َوال تُ َباِأُروُهنَّ َوأَنْ ُتْ  عاِكُفوَن يف اْلَمساِجِد"، ومثله قوله  - تعاىل: "َأن َطمِ 

فاإلضافة يف اآلية األوىل إىل املساجد املختصة ابلقرابت،  ،(125 لِلطَّائِِفنَي َواْلَعاِكِفنَي" )البقرة من اآلية:
 وترك الوطء املباح ألجله، دليل على أنه قربة.

يعتكف يف العشر  ومن السنة: ملا روى ابن عمر وأنس وعائشة أن "النيب صلى هللا عليه وسل  كان -
فكان يعتكف يف العشر األواخر من  ،األواخر من رمضان، منذ قدم املدينة إىل أن توفاه هللا تعاىل"

 واعتكف أزواجه وأصحابه. ،رمضان حىت توفاه هللا
ومن اإلمجاع مل خيالف أحد ويقول بعدم سنية ومشروعية االعتكاف فكان إمجاع وهو من الشرائع  -

رَا بَ ْييِتَ لِلطَّائِِفنَي َواْلَعاِكِفنَي" )البقرة من القدمية، قال هللا  تعاىل: "َوَعِمْداَن ِإىَلٰ ِإبْ رَاِهيَ  َوِإْْسَاِعيَل َأن َطمِ 
 (.125اآلية:

 .احلكمة من ذلك لالنقطاع لطاعة هللا واالجتماد يف حتصيل الثواب وإدراك ليلة القدرو  

 ُحكم االعتكاف:
 يو وقد رُ  ،وكذلك أصحابه حلديث أ ي سعيد كما تقدم ،هللا عليه وسل لنيب صلى للرجال سنة وهو فعل ا

وإال فقد حكيناه عن  ،)لعله أراد صفة خمصوصة :قال ابن حجر ،ما رأيت صحابيًا اعتكف"" :عن مالك
أدلة مشروعية  اجلممور على أنه يسن هلا؛ لعمومو  ،واختلفوا يف املرأة غري واحد من الصحابة أنه اعتكف(.

                                                           
 أرح النووي على مسل . 2
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صلى هللا عليه -َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -رضي هللا عنما-َعاِئَشَة  رق بني الرجل واملرأة. وحديثواليت مل تف ،االعتكاف
َعاِئَشَة َأْن  ذََكَر َأْن يَ ْعَتِكَف اْلَعْشَر اأْلََواِخَر ِمْن َرَمَضاَن، فَاْسَتْنَذنَ ْتُه َعاِئَشُة فََنِذَن هَلَا، َوَسنََلْت َحْفَصةُ  -وسل 

صلى -اَن َرُسوُل اَّللَِّ َتْسَتْنِذَن هَلَا فَ َفَعَلْت، فَ َلمَّا رََأْت َذِلَك َزيْ َنُب ابْ َنُة َجْحٍش أََمَرْت بِِبَناٍء فَ ُبِِنَ هَلَا، قَاَلْت: وَكَ 
: )َما َهَذا( قَاُلوا: بَِناُء َعاِئَشَة َوَحْفَصَة ِإَذا َصلَّى اْنَصَرَف ِإىَل بَِنائِِه، فَ َبُصَر اِبأْلَبِْنَيِة فَ َقالَ  -هللا عليه وسل 

فَ َرَجَع فَ َلمَّا أَْفَطَر  "هِبََذا؟ َما أاََن ِبُْعَتِكفٍ أَاْلربَّ أََرْدَن ": -صلى هللا عليه وسل -اَّللَِّ  َوَزيْ َنَب، فَ َقاَل َرُسولُ 
ى عي  االعتكاف إذ قضاه رسول هللا مع أنه وهذا دليل عل اْعَتَكَف َعْشرًا ِمْن َأوَّاٍل" رواه البخاري ومسل .

 ويف هذا دليل أيضاً على أن االعتكاف يصح يف أي زمان. ،سنة

 بعض األحكام:

؛ ألن الرسول مشس ليلة واحد وعشرينممور على أنه قبل غروب اجل دخول املعتكف:وقت  .1
واللتماس ليلة ؛ واحد وعشرينومتييز الليايل تبدأ بليلة  ،صلى هللا عليه وسل  اعتكف العشر

قالت: " كان رسوُل ملا جيب عن حديث عائشة رضي هللا عنما أو  ،ألاها يف األواتر أرجى القدر
 هأن ،مث دخل معتكَفه" رواه مسل  .، صلى الفجرَ ِه وسلََّ  ، إذا أراد أن يعتكفَ هللِا صلَّى هللاُ علي

ب له يف ضر ء( يدخل مكانه اخلاص )وهو خبا هولكن ،دخل املعتكف ليلة واحد وعشرين
:  قال .حصريٌ  سدهتا على تركيةٍ  قبةٍ  كما يف حديث أ ي سعيد "يف من بعد الفجراملسجد 

وقيل أيضاً  ،احلديث الناَس.." فكل َ  رأَسه أطلع مث .القبةِ  انحيةِ  يف فنحَّاها بيِده احلصريَ  فنخذ
 .لىيعأبو قاله القاضي  ،اليوم العشرين أن املقصود

عن عائشة رضي هللا عنما قالت : "السنة على ف ،على املعتكف االلتزام بسنن املعتكف  .2
املعتكف أن ال يعود مريضا وال يشمد جنازة وال ميس امرأة وال يًباأرها وال خير  حلاجة إال ملا ال 

فكل ذلك  بد منه وال اعتكاف إال بصوم وال اعتكاف إال يف مسجد جامع" رواه أبو داود.
 ففيه نير. "ال اعتكاف إال بصوم"وأما  ،مشروع

وعنما قالت: "وإن كان رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّ  لُيدِخُل عليَّ رأَسه، وهو يف املسجِد، 
ُله، وكان ال يَدُخُل البيَت إال حلاجٍة إذا كان معتِكًفا" رواه البخاري.  فنَُرجِ 

 وجه ثالث حاالت: وخلر  ،فلذا يلزم املعتكف املسجد وال خير  قطعاً 
إذا مل يكن فعله جائز  ،كقضاء احلاجة أو الطعام  ،: اخلرو  ألمر ال بد منه طبعا أو أرعاأوالً 

 يف املسجد.



  www.alukah.net األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على 

 فال يفعله إال أن يشرتط. ،: اخلرو  ألمر طاعة كعيادة مريض واتباع جنازةاثنياً 
 لو اأرتط.وال يفعله حىت  ،: اخلرو  ألمر ينايف االعتكاف كالبيع والشراءاثلثاً 

البيع والشراء ك  ،أن يفعلما تكف خصوصاً واملع ال يسوغ ملن كان يف املسجد عموماً ومثة أمور  .3
 يف خيالف مقتضيات التندب آبداب املسجد وما يف معناها مما ،إنشاد الضالةو  ،داخل املسجد

 صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريرة أ ي عنف، ومقتضيات االعتكاف خصوصاً  اجلملة
 من رأيُت  وإذا جتارَتكَ  اَّللَُّ  أربحَ  ال فقولوا املسجدِ  يف يبتاعُ  أو يبيعُ  من رأيُت  إذا: "وسل  عليه هللا

 الناس جلوس: املسجد أدب خيالف ومما ،الرتمذي رواه" علْيكَ  اَّللَُّ  ردَّ  ال فقولوا ضالَّةً  فيهِ  ينشدُ 
 زمانٌ  الناس على أييت: "كذلك مسعود وابن مرفوعاً  أنس حلديث الدنيا أمر يف للحديث فيه

 لفظ ويف ،"جتالسوه  فال حاجة، فيم  هلل وليس الدنيا، إال مهم  وليس مساجده ، يف حيلقون
 فال الدنيا أمامم  حلقاً، حلقاً  املساجد يف جيلسون قومٌ  الزمان آخر يف سيكون: "آخر

 .طرقما ِبجموع حسنة األحاديث وهذه "حاجة فيم  هلل ليس فإنه جتالسوه ،
حلديث عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه قال: "أنَّ عمَر  ،جيزئ املعتكف جزء من يوم أو ليل .4

َف ليلًة يف املسجِد سنَل النيبَّ صلَّى هللُا عليِه وسلََّ  قاَل : كنُت نََذْرُت يف اجلاهليَِّة أْن أْعَتكِ 
ويف رواية عند البخاري عن عمَر بِن اخلطاِب  ،رواه البخاري "فََنوِف بَِنْذرِكَ  "قاَل:  احلراِم ؟

رضي هللا عنه أنه قال: اي رسوَل هللِا، إين نذرُت يف اجلاهليِة أن أعتكَف ليلًة يف املسجِد احلراِم؟. 
 فاعتكَف ليلًة. .فقال له النيبُّ صلى هللا عليه وسل : أوِف نذَركَ 

 اهلدي الصحيح يف االعتكاف:

الت: "كان رسول هللا إذا دخل العشر أد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله" رواه عن عائشة رضي هللا عنما ق
 ،وهذا فيه داللة على العناية الياهرة هبذه العشر من قبل أفقه خلق هللا ابهلل وبشرعه ،البخاري ومسل 
 ومما يشار إليه:

: قال عنه هللا رضي رةهري أ ي عن ،النوافذ وترك األبوابأوال: احلرص على الفرائض إذ ال يسوغ إصالح 
 إيلَّ  تقرَّب وما ابحلرِب، آذنُته فقد وليًّا يل عاَدى من:  قال هللاَ  إنَّ : " وسل  عليه هللا صلى هللا رسول قال

: أحببُته فإذا ُأحبَّه، حىتَّ  ابلنَّوافلِ  إيلَّ  يتقرَّبُ  عبدي يزالُ  وما عليه، افرتضتُ  ممَّا إيلَّ  أحبَّ  بشيءٍ  عبدي
 وإن هبا، ميشي الَّيت ورِجَله هبا، يبِطشُ  الَّيت ويَده به، يُبِصرُ  الَّذي وبصرَه به، يسَمعُ  الَّذي ْسَعه كنتُ 
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 يكرهُ  املؤمِن، نفسِ  عن تَردُّدي فاعُله أان أيءٍ  عن تردَّدتُ  وما أُلعيذنَّه، استعاذين ولئن أُلعطينَّه، سنلِن
وقد حتصلت للمعتكف غنيمة ابردة قلما تتحصل لغريه إال  .البخاري رواه" ُمساءتَه أكرهُ  وأان املوتَ 
 بهِ  هللاُ  ميحو ما على أدُلك  "أال مسل  من حديث أ ي هريرة مرفوعاً: فعند ،أال وهي الرابط ،ِبشقة
 إىل اخلطا وكثرةُ . املكارهِ  على الوضوءِ  إسباغُ  قال! هللاِ  رسولَ  اي .بلى: قالوا الدرجاِت؟ بهِ  ويرفعُ  اخلطااي

 حديث ويف. الرابطِ  ذكر أعبةَ  حديثِ  يف وليس. الرابُط" فذلك ْ  .الصالةِ  بعدَ  الصالةِ  وانتيارُ . املساِجدِ 
هُ  يف كان ما صالةٍ  يف العبدُ  يزالُ  وله عند مسل : "ال ،الر ابطِ  فذلك ُ . الر ابطِ  فذلك ُ  ثنَتنيِ  مالكٍ  . مصالَّ
 حيِدثُ  ما: قلتُ  حُيِدثَ  أو ينصرفَ  حىت ارمْحهُ  !اللم . لهُ  اغفر! اللم :  املالئكةُ  وتقولُ  ، الصالةَ  ينتيرُ 

 فميمات ملن نشد املعايل وأضاعما ابلتسويف والكسل! ،َيْضرُِط" أو يفسو: قال ؟

فال ينتير املؤمن النداء  ،واإلصرار على االبتداء فمو أوىل من االقتداء ،عة ألوامر هللااثنياً: السباق واملسار 
: قال عنه هللا رضي هريرة أ ي عن ،"ويف ذلك فليتنافس املتنافسون" ،فمو مشمر مسارع منافس ،والتذكري

 أن إال جيُدوا مل مث ، األولِ  والصف ِ  النداءِ  يف ما الناسُ  يعل ُ  لو: " وسل  عليه هللا صلى هللا رسول قال
 الَعَتَمةِ  يف ما يعلمون ولو ، إليه الْستبقوا التْمجريِ  يف ما يعلمون ولو ، عليه الْستَمموا عليه يستِمموا
ًوا ولو ألتْومها والصبحِ   البخاري ومسل . رواه." حب ْ

فليايل  ،ويف رمضان والعشر خصوصًا ال سيما للمعتكف، اثلثاً: استثمار الليل إذ هو أنفس زمان عموماً 
 :ومما يستثمر فيه الليل ،العام ليايل أعي  العشر

َعَثكَ  َأن َعَسىٰ  لَّكَ  اَنِفَلةً  بِهِ  فَ تَ َمجَّدْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ {القيام الطويل: قال سبحانه:  -  }حمَُّْموًدا َمَقاًما َربُّكَ  يَ ب ْ
 ُهوَ  أَمَّنْ { وقال: ،(26:اإلنسان" )َطِوياًل  لَْياًل  َوَسبِ ْحهُ  َلهُ  فَاْسُجدْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ " وقال: ،(79:اإلسراء)

 اَل  َوالَِّذينَ  يَ ْعَلُمونَ  الَِّذينَ  َيْسَتِوي َهلْ  ُقلْ  َربِ هِ  َرمْحَةَ  َويَ ْرُجو اآْلِخَرةَ  حَيَْذرُ  َوقَاِئًما َساِجًدا اللَّْيلِ  آاَنءَ  قَاِنتٌ 
َا يَ ْعَلُمونَ   لعلمم  ابهلل ،فتنمل كيف كانوا يقومون حذري األخرة ،(9:الزمر) }اأْلَْلَبابِ  أُوُلو يَ َتذَكَّرُ  ِإَّنَّ

َا يَ ْعَلُمونَ  اَل  َوالَِّذينَ  يَ ْعَلُمونَ  الَِّذينَ  َيْسَتِوي َهلْ  ُقلْ { وبعاقبة الدنيا عن عبد هللا  .}اأْلَْلَبابِ  أُوُلو يَ َتذَكَّرُ  ِإَّنَّ
 منَ  يُكتب مل آايتٍ  بعشرِ  قامَ  بن عمرو رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل : "من

رواه أبو داود  املقنطريَن" منَ  كتبَ  آيةٍ  أبلفِ  قامَ  ومن القانتنيَ  منَ  كتبَ  آيةٍ  ِبائةِ  قامَ  ومن الغافلنيَ 
 وصححه األلباين. فمال اأرأبت النفوس لإلتيان ابلقناطري يوم ال ينفع نفس مال وال ولد؟!
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 وسل  عليه هللا صلى هللاِ  رسولُ  كان: "قال عنه هللا رضي عباس بن هللا عبد عن: همدارستتالوة القرآن و  -
 من ليلةٍ  كل ِ  يف يلقاه جربيلُ  وكان ، جربيلُ  يلقاه حني ، رمضانَ  يف يكونُ  ما أجودَ  وكان ، الناسِ  أجودُ 

 الريحِ  من ابخلريِ  أجودُ  جربيلُ  يلقاه حني وسل  عليه هللا صلى هللاِ  فَلَرسولُ  ، القرآنَ  فيدارُِسه رمضانَ 
 .قال النووي: )ويف هذا احلديث فوائد منما بيان عي  جوده صلى هللا عليه وسل  ،البخاري رواه" املرسلةِ 

ومنما زايدة اجلود واخلري عند مالقاة الصاحلني وعقب فراقم   .ومنما استحباب إكثار اجلود يف رمضان
  ( ه القرانفيدارس )   : وقال ابن حجر يف الفتح: )قوله ، 3ومنما استحباب مدارسة القرآن( .للتنثر بلقائم 

واجلود يف   . احلكمة فيه ان مدارسة القران جتدد له العمد ِبزيد غىن النفس، والغىن سبب اجلود  : قيل
 (. ع  من الصدقةأاء ما ينبغي ملن ينبغي، وهو عطإ  : الشرع

 يشَفعانِ  والقرآنُ  قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل : "الصِ يامُ  ،عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه
 منعُتهُ  القرآنُ  ويقولُ  فيهِ  فشفِ عِن ابلنَّمارِ  والشَّمواتِ  الطَّعامَ  منعُتهُ  رب ِ  أي الصِ يامُ  يقولُ  القيامةِ  يومَ  للعبدِ 
يف هذا داللة على أن القران  رواه أمحد وصححه أمحد أاكر. َفيشفَّعاِن" قالَ  فيهِ  فشفِ عِن ابللَّيلِ  النَّومَ 

واخر سورة املزمل كيف أن هللا سبحانه وتعاىل اعتذر ملن مرض وخر  اأأتمل و  ،ليالً خري ما يشغل العبد 
ابلقرآن عن  وعرب بذلك ،اليسري منه ومل يعفيه منلرزق يف التخفيف عليه ابلقيام جماهدًا أو متحصال ل

تَ ُغونَ  اأْلَْرضِ  يف  َيْضرِبُونَ  َوآَخُرونَ  ْرَضىٰ مَ  ِمنُك ْ  َسَيُكونُ  َأن َعِل َ { ،الصالة  َوآَخُرونَ  اَّللَِّ  َفْضلِ  ِمن يَ ب ْ
 (20:املزمل) }ِمْنهُ  تَ َيسَّرَ  َما واؤُ فَاقْ رَ  اَّللَِّ  َسِبيلِ  يف  يُ َقاتُِلونَ 

 ،(الذارايت) }َيْستَ ْغِفُرونَ  ُه ْ  َواِبأْلَْسَحارِ  * يَ ْمَجُعونَ  َما اللَّْيلِ  نَ مِ  قَِلياًل  َكانُوا{ االستغفار: قال تعاىل: -
: قال هللا سبحانه ،الليايل مكابدهت و  ويف املقابل كثرة عملم  وعبادهت  ،وهجعتم  وأتمل كيف قلة نومم 

 .(16:السجدة" )يُنِفُقونَ  َرَزقْ َناُه ْ  َوممَّا َوَطَمًعا َخْوفًا َرب َُّم ْ  َيْدُعونَ  اْلَمَضاِجعِ  َعنِ  ُجُنوبُ ُم ْ  تَ َتَجافَٰ "
ن واإلقامة فبني األذا ،بشكل دائ  على املؤمن واملعتكف بشكل خاصالدعاء: ساعات اإلجابة حتني  -

: روى الرتمذي عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل  ،ساعة إجابة
 الدنيا يف العافيةَ  هللاَ  َسُلوا:  قال ؟ هللاِ  رسولَ  اي نقولُ  فماذا:  قالوا .واإلقامِة" األذانِ  بني يُ َردُّ  ال "الدعاءُ 
 ،عند فطره دعوة ال تردوللصائ   ،فادعوا" ، واإلقامةِ  األذانِ  بني يُردُّ  ال الدُّعاءَ  إنَّ ويف رواية " ،" واآلخرةِ 
 عندَ  للصَّائ ِ  إنَّ  عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه قال: عن الرسول صلى هللا عليه وسل  قال:"روي 
قال عبدهللا بن سالم  ،ويوم اجلمعة كذلك ،يف عمدة التفسري أمحد أاكر " صححهتُردُّ  ما دعَوةٌ  ِفطرِه

                                                           
 أرح النووي على صحيح مسل . 3
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 ساعةً  اجلُمعةِ  يومِ  يف اَّللَِّ  كتابِ  يف لنِجدُ  إانَّ  جالسٌ  وسلَّ َ  عليهِ  اَّللَُّ  صلَّى اَّللَِّ  وَرسولُ  رضي هللا عنه: قُلتُ 
 اَّللَِّ  رسولُ  إيلَّ  فنأارَ  اَّللَِّ  عبدُ  قالَ  .حاجَتهُ  َله قَضى إالَّ  أيًئا فيما اَّللََّ  َيسنلُ  يصلِ ي مؤمنٌ  عبدٌ  يواِفُقما ال

 آخرُ  هيَ  قالَ  هيَ  ساعةٍ  أيُّ  قلتُ . ساعةٍ  بعضُ  أو صَدقتَ  فقلتُ  ساعةٍ  بعضُ  أو وسلَّ َ  عليهِ  اَّللَُّ  صلَّى
ا قلتُ  .النَّمارِ  ساعاتِ  ْؤِمنَ  العبدَ  "إنَّ . بَلى قالَ  َصالةٍ  َساعةَ  ليَستْ  إاهَّ

ُ
 إالَّ  حيِبُسهُ  ال جلسَ  مثَّ  صلَّى إذا امل

فعند مسل  من حديث  ،ويف الليل ساعة إجابة ،الصَّالِة" رواه ابن ماجه وصحه األلباين يف َفموَ  الصَّالةُ 
 مسل ٌ  عبدٌ  يواِفُقما ال ، ساعةً  الليل من إنَّ  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل : " ،جابر رضي هللا عنه

ه أعطاه إال ، خريًا هللاَ  يسنل  فقد ُحرم. وبركتماخري تلك الساعات فمن حرم " إاي 
ثىن قدمه  ،ومازال يلمج ابلدعاء والطلب واالستغفار ،فما أفطن ذلك  العابد الذي تشبث حببل الليل

 هللا رضي هريرة أ ي عن ،مع رهب  يف الليل أنن آخر ارفنيوابت ساجدًا قائمًا داعيًا مستغفراً؛ ألن للع
َلةٍ  ُكلَّ  َوتَ َعاىَل  تَ َباَركَ  َرب َُّنا ينزل: "قال وسل  عليه هللا صلى النيب أن ، عنه نْ َيا السََّماءِ  ِإىَل  لَي ْ  يَ ب َْقى ِحنيَ  الدُّ
رواه  "َلهُ  فََنْغِفرَ  َيْستَ ْغِفُرين  َمنْ  فَُنْعِطَيهُ  َيْسنَُلِِن  َمنْ  َلهُ  فََنْسَتِجيبَ  يَْدُعوين  َمنْ : يَ ُقولُ  اآلِخرُ  اللَّْيلِ  ثُ ُلثُ 

 يف هللاُ  "ينزلُ : وسل  عليه هللا صلى هللا رسول قالجبري بن مطع  رضي هللا عنه  وعن ،البخاري ومسل 
نيا ْساءِ  إىل ليلةٍ  كل ِ   اتئبٍ  من هل ؟ له فنغفرَ  ُمستغفرٍ  من هل فُنعِطَيه؟ سائلٍ  من هل: فيقولُ  الدُّ

 َوالَِّذينَ " :سبحانه قوله وأتمل ،صحيح اجلامعصححه األلباين يف  الفجُر" يطلعَ  حىت ؟ عليه فنتوبَ 
 أعي  فما ،وقياما سجدا يبيتون وهؤالء نياما يبيتون فالناس ،(64:الفرقان" )َوِقَياًما ُسجًَّدا ِلَرهبِ ِ ْ  يَِبيُتونَ 
 منكسر. مستغفر أو متدبر اتل أو خاأع قائ  إماف ،العابدين ليل

جاء عن احلسن قال:  ،فضول الكالم والطعام واملخالطةمن رابعاً: حيذر املؤمن من إضاعة الوقت و 
 أيء على ندمت ماوقال ابن مسعود: ) ،كان أحده  أأح على عمره منه على الدره (  اً )أدركت أقوام

 العبدي الزايت سليمان بن وعن إبراهي  ،(عملي فيه يزد ومل أجلى فيه نقص مشسه غربت يوم على ندمى
 سفيان، على كانت ثوب إىل ينير رجل فجعل ،)أي الثوري( سفيان مع جالسا كنت: قال - ِبكة -
وقد  ،4الكالم فضول يكرهون كانوا: سفيان فقال ؟الثوب هذا كان أيء أي! هللا عبد أاب اي: قال مث

بَ ُتُه، قَ لَّتْ  َضِحُكهُ  َكثُ رَ  َمنْ : "اخلَْطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  قال  ُعِرفَ  َأْيءٍ  ِمنْ  َأْكثَ رَ  َوَمنْ  بِِه، اْسُتِخفَّ  َمزَحَ  َوَمنْ  َهي ْ
 َوَرُعهُ  َقلَّ  َوَمنْ  َوَرُعُه، َقلَّ  َحَياُؤهُ  َقلَّ  َوَمنْ  َحَياُؤُه، َقلَّ  َسْقطُهُ  َكثُ رَ  َوَمنْ  َسْقطُُه، َكثُ رَ  َكالُمهُ  َكثُ رَ  َوَمنْ  بِِه،
رُُه، َقلَّ  دْ  ملَْ  َأْكُلهُ  َكثُ رَ  َوَمنْ  َخي ْ ةً  اَّللَِّ  ِلذِْكرِ  جيَِ دْ  ملَْ  نَ ْوُمهُ  َكثُ رَ  َوَمنْ  ،َلذَّ  يف  َكالُمهُ  َكثُ رَ  َوَمنْ  بَ رََكًة، ُعُمرِهِ  يف  جيَِ
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، ِعْندَ  َحقُّهُ  َسَقطَ  النَّاسِ  نْ َيا ِمنَ  َوَخرَ َ  اَّللَِّ ففضول املباحات تقضي على لذة  ،5"االْسِتَقاَمةِ  َغرْيِ  َعَلى الدُّ
ملا فيما من فضول الكالم والنير وضياع الوقت  ،املناجاة ويصعب على العبد أن يصل إىل مراده هبا

 والنوم واالنشغال خبدمة اجلماعة.

 االعتكاف اجلماعي:

العتكاف وفق برانمج مجاعي يمدف من خالله إىل احيرص بعض الدعاة وأهل الرتبية على تنيي  
وهذه قد تكون مصلحة مرسلة وإن كانت ال  ،تعزيز هذه الفضيلة وغرس أعب اإلميان من خالهلا

ولكن قد يتوصل ملقاصد  ،حيث اخللوة واالنقطاع من الناس ،توافق اهلدي النبوي يف الياهر
 وينصح ابلتايل: ،االعتكاف عرب تلك اجلمود الرتبوية ال سيما إذا التزمت ِبا يوافق اهلدي

 رحلة املعتكفني وعدم اخللط بني املراحل.حتديد م .1
 ضبط العدد وحسن االختيار حىت وإن كان اهلدف التدريب والتعويد. .2
وكذلك اإلمام  ،والوجبات ،من حيث السعة نر املسجد املناسب والذي يكون ممياختيا .3

 وأيضا دورات املياه املناسبة. ،املناسب
لكنما قد تتضمن  ،عن مقاصد االعتكافحتديد أهداف االعتكاف واليت ال ختتلف ابجلملة  .4

 ه.ومدارست ،حفظ القرآن والقيام بهك  ،من خالل بعض الربامج قتتحق ،أهداف أخرى
أما املبكرة  ،وملء الوقت ذاتياً خاصًة يف املراحل املتقدمة ،ترك فرصة للخلوة ابهلل سبحانه وتعاىل .5

 واالنضباط ابجلدول العام. ،فمن الصواب ملء وقتم  من إدارة الربانمج وتعويده  على اجلدية
 تقنني اخلرو  من املعتكف أو منعه وحماولة التنسيق مبكرا للخدمة من خار  املعتكف. .6
 على استعداد املوجودين ومرحلتم  وطاقتم . حتديد األايم بناء .7
وحبذا لو كان مقتصرا على ما يسمعه من اإلمام أو ما كان  ،يكون ليالً برانمج مدراسة للقرآن و  .8

وهلا أصل يف مدراسة رسول هللا جلربيل   ،من ورده اليومي ملا هلا من دافعية يف اخلشوع والتدبر
 كما مر معنا.

 أمهية االستئذان ابلذهاب واإلايب وضبط الزايرات اخلارجية أو منعما. .9
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اليت تن  عن ضعف اإلميان أو امللل أو  ات بعض املشاركنينفسه على نزو  طني املر يتو  .10
فعمل رجل يف  ،تثلما أكثر من كالمه وتنيريهمياليت  هومثل وليعل  أبنه ير ي بقدوته ،قلة البصرية

 ألف رجل خري من قول ألف رجل يف رجل.
إميانه ويعوض ما   فيما ما ُخدش من فرصة ساحنة يرمولكل مؤمن أخرياً : االعتكاف للمر ي الداعية  

 صلى هللا ورسول االعتكاف، تركوا كيف! الناس من عجًبا: "الزهري قال ،ما بقي نقص ويستكمل
للداعية املر ي بوجه وهي  ".قُِبض حىت االعتكاف ترك وما ويرتكه، الشيء يفعل كان وسل  عليه هللا

ولكن يبقى احلمل ثقيل على  ،ميدان خصب له يوجه فيه املشارك ملعامل التدين الصحيحخاص 
بل  ،وال تؤخذ ابألْساع ميان والتقوى ال ُتدرس يف الفصولاملر ي إذ كان من سنة هللا يف احلياة أن اإل

   يؤخذ ابملعايشة والسرية احلسنة.هي َّنوذ  ملم  
 

  



  www.alukah.net األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على 

 الفهرس
 3 ............................................................................. االعتكاف تربية

 3 .................................................................................... :مقدمة

 4 .............................................................................. :رمضان إدراك

 4 ............................................................................. :األواخر العشر

 5 ................................................................................. :القدر ليلة

 6 ................................................................................. :االعتكاف

 6 ........................................................................... :االعتكاف ُحك 

 7 ............................................................................. :األحكام بعض

 8 ............................................................... :االعتكاف يف الصحيح اهلدي

 12 ....................................................................... :اجلماعي االعتكاف

 

 


