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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 أحكام االعتكاف

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
إن الحمد هلل نحمده، ونستعينو، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من ييده اهلل فال مضل 

صمى  ،وأشيد أن محمدًا عبده ورسولو ،ومن يضمل فال ىادي لو، وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،لو
  وعمى آلو وصحبو أجمعين، أما بعد:  ،اهلل وسمم وبارك عميو

أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيننا  -تبارك وتعالى-فمرحبًا بكم معاشر اإلخوان واألخوات، وأسأل اهلل 
 عمى ذكره وشكره وحسن عبادتو.

 مو، وغاياتو، وآدابو.كَ االعتكاف، وحِ  أحكامعن  بةنا في ىذه الميمة أييا األححديث
 حقيقة االعتكاف:

 المقامة والحبس. :وىو ،يرجع في معناه في كالم العرب إلى معنى واحد االعتكاف
 ،كان ابر   ،بمعنى أن تقبل عمى الشيء بحيث ال تنصرف عنو، فيو بمعنى مالزمة الشيء، وحبس النفس عميو

 أو إثمًا. 
 .[ٖٛٔ]األعراف:  }َفَأَتْوا َعَمى َقْوٍم َيْعُكُفوَن َعَمى َأْصَناٍم َلُيْم{: يقول -وتعالىتبارك -فاهلل 

 فيؤالء يعكفون عمى اإلشراك.
 .[ٚٛٔ]البقرة:  }َواَل تَُباِشُروُىنَّ َوَأْنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد{في البر:  -وتعالى كتبار - وقال
 ،كان ىذا الذي الزمتو، ولكن ىل ورد تحديد عن الشارع لالعتكاف ا"اعتكاف" أي   :اا مالزمة الشيء يقال ليفإذً 

 .؟إن شاء اهلل تبارك وتعالى-أتي اإلشارة إلييا تيرتفع بو الخالف في تفاصيل 
نما يُ  ،في حدود ما أعمم لم يرد عن الشارع تحديد لمعنى االعتكاف ع في ذلك إلى عرف المخاطبين إن رجَ وا 

 جع إلى أصل المعنى المغوي.يوجد رُ  ُوجد، فإن لم
لزوم المسجد بنية  :فإذا عرفنا أن االعتكاف بمعنى لزوم الشيء واإلقبال عميو، فيقال: إن االعتكاف الشرعي ىو

لزومًا يصدق عميو في العرف أنو اعتكاف، بمعنى أنو مكث طويل  -تبارك وتعالى-القربة، بنية التقرب إلى اهلل 
 في العرف.

كما  ظة،ن االعتكاف يكون ولو بمحإ :وسٌط بين طرفين، بين قول من قال –واهلل تعالى أعمم-أظن  يمافوىذا 
 قال بعض الفقياء.

تعالى  واهلل-وىذا فيو مبالغة  فإن ذلك يكون اعتكافًا، ونوى االعتكاف وىو يمشي ،بالمسجد مروقالوا: لو أنو 
 وعاكف عمى كذا. ،إنو معتكف :، وال يقال ليذا-أعمم

 -فيما أعمم- فيذا أيضًا ليس فيو دليل ل من األحوال أقل من يوم وليمة،نو ال يكون بحاإ :من قالقول بين و 
 واضح يحدده ىذا التحديد كما سيأتي.

مدة يصدق عمييا في  ،اعتكاف، إذا جمس بنية االعتكاف في المسجد :كل مكث طويل في العرف يقال لوف
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 اعتكافًا.العرف أنيا طويمة فذلك يكون 
ثم خرج فيذا مكث طويل في  ،وجمس حتى صمى المغرب، والعشاء، والتراويح ،فمو جاء من بعد صالة العصر

 العرف.
، ثم خرج فيذا في العرف يقال لو: اعتكاف ألنو وصمى التراويح، ثم جمس، وصمى القيام ،لو جاء لصالة العشاء

 .مدة طويمة عرفاً 
 كتبار -والعمم عند اهلل  ،ال إشكال في ىذا ،ظير فإن ىذه المدة تعد اعتكافاً لو جمس من بعد صالة الفجر إلى ال

 وتعالى.
 حكم االعتكاف:

، مستوي الطرفين عمى المباح، شرعيا، والمشروع قدر زائدو االعتكاف عبادة مشروعة، بمعنى أن الشارع طمبيا، 
ماو ى أن الشارع طمبو إما استحبابًا بمعن  وجوبًا. ا 

-فاالعتكاف من العبادات المشروعة المستحبة، وىي عبادة قديمة معروفة في الشرائع السابقة، ويدل لذلك قولو 
ْسَماِعيَل َأْن َطيِّرَا َبْيِتَي ِلمطَّاِئِفيَن َواْلَعاِكِفيَن َوالرُّكَِّع السُُّجوِد{: -تبارك وتعالى ]البقرة:  }َوَعِيْدَنا ِإَلى ِإْبرَاِىيَم َواِ 

 فيذا تشريع لالعتكاف.، [ٕ٘ٔ
]البقرة:  }َواَل ُتَباِشُروُىنَّ َوَأْنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد{في خطاب ىذه األمة:  -تبارك وتعالى-وفي كتاب اهلل 

ٔٛٚ]. 
ير، ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر فكث –صمى اهلل عميو وسمم-وأما ما يدل عمى مشروعيتو في سنة رسول اهلل 

 .(ٔ)((يعتكف العشر األواخر من رمضان -صمى اهلل عميو وسمم-كان رسول اهلل )) :–ماعنيرضي اهلل –
ألتمس ىذه الميمة، ثم اعتكفت العشر  لوَ ))إني اعتكفت العشر األُ : –رضي اهلل عنو–في حديث أبي سعيد و 

 .(ٕ)تيت، فقيل لي: إنيا في العشر األواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فميعتكف((األوسط، ثم أُ 
أن من مطالب المعتكفين التماس  أتي اإلشارة إلى جممة منيا:تا فائدة وحكمة من حكم االعتكاف سذا يعطينوى

 ليمة القدر.
متمس طمب وتُ ُأمر وُأخبر أنيا في العشر األواخر، فأخبر أصحابو بذلك، فتُ  –صمى اهلل عميو وسمم–فالنبي 

 باالعتكاف.
إن  :قالوليذا ي ،وحفصة أن يعتكفا معو ،ائشةأيضًا ألزواجو، لع –صمى اهلل عميو وسمم–وقد أذن النبي 

عمى قول الجميور، ما لم يكن  المرأة، سواء كانت شابة أم مسنة،وفي حق  ،االعتكاف مشروع في حق الرجل
إذا كان المكان  خالطة لمرجال، أو فيو نوع تكشف،من كون المكان غير مأمون، أو فيو نوع م ،في ذلك مفسدة

                                 
(، ٕٕ٘ٓ(، رقم: )ٚٗ/ٖأخرجو البخاري، كتاب االعتكاف، باب االعتكاف في العشر األواخر، واالعتكاف في المساجد كميا )( ٔ)

 (.ٔٚٔٔ(، رقم: )ٖٓٛ/ٕواخر من رمضان )ومسمم، كتاب االعتكاف، باب اعتكاف العشر األ
 (.ٚٙٔٔ(، رقم: )ٕ٘ٛ/ٕأخرجو مسمم، كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان ) (ٕ)
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 م.امسجد الحر الالرجال المارة كما في  يراه ،مفتوحاً 
، ولكن ذلك أيضًا في حق المرأة يتوقف عمى إذن اوال يصمح أن المرأة تنام والرجال بين رائح وغاٍد ينظرون إليي

 كما سيأتي في الكالم عمى شروطو. ،زوجيا
الشارع دليل صحيح في فضل االعتكاف، األحاديث الواردة في ىذا ضعيفة، وليس معنى ذلك أن  نولم يرد ع

االعتكاف ال فضل لو، ولكن لم يصح في ذلك حديث معين، ولكن الشارع بين مشروعيتو كما في األدلة السابقة، 
 صمى اهلل عميو وسمم.-أسوة برسول اهلل  ولنا

 الحكمة من االعتكاف:
ّرع؟ وما الحكمة منو؟ ولماذا يترك الناس بيوتيم، وأزواجيم، وما يعافسون االعتكاف مشروعًا فمماذا شُ فإذا كان 

، فما -تبارك وتعالى-في بيوت اهلل  اويخالفون مألوفاتيم ليبقو  ،من أنواع النعيم والمذات التي يجدونيا في بيوتيم
 ل:لعباده؟ أقو  -عز وجل-ىي الحكمة من ذلك؟ لماذا شرعو اهلل 

، فيحصل -تبارك وتعالى-بمالزمة بيت من بيوت اهلل  ،أواًل: ىذا االعتكاف بمعنى العكوف عمى الطاعة والعبادة
، فيحصل لمعبد من القرب من -تبارك وتعالى-بو انقطاع عن المخموقين، ويكون اإلقبال واالشتغال بطاعة اهلل 

 ما ال يحصل لو بغيره عادة. -تبارك وتعالى-ربو 
"وشرع  ، فقال:ىذا المعنى بعبارات بميغة، وبين روح االعتكاف ومقصوده -رحمو اهلل-بن القيم اوقد ذكر الحافظ 

ليم االعتكاف الذي مقصوده وروحو عكوف القمب عمى اهلل تعالى، وجمعيتو عميو، والخموة بو، واالنقطاع عن 
وحبو، واإلقبال عميو في محل ىموم القمب  بحيث يصير ذكره ،االشتغال بالخمق، واالشتغال بو وحده سبحانو

وخطراتو، فيستولي عميو بدليا، ويصير اليم كمو بو، والخطرات كميا بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيو وما 
ه بذلك ألنسو بو يوم الوحشة في القبور حين ال أنيس عد  عن أنسو بالخمق، فيُ  فيصير أنسو باهلل بدالً  ،يقرب منو

  . (ٔ)ح بو سواه، فيذا مقصود االعتكاف األعظم"فرَ لو، وال ما يُ 
فإذا حصل معو الصيام فإن ذلك يكون فيو الجمع بين فطام النفس عن مألوفاتيا من الخمطة، واالجتماع، 

مع فطام النفس عن األكل، والشرب، والجماع، فيحصل بذلك  ،والمؤانسة، والمعافسة لمناس، واألىل، والزوجات
اإلشراق، والصفاء، والفكرة،  ، ويمين القمب، ويرق، ويحصل لو-تبارك وتعالى-ل عن اهلل استعداد النفس لمقبو 

 في الطاعة. ،في ليمو ونياره ،يكون العبد في حال من االستغراق في أوقاتو مّ والعبرة إذا حفظ اعتكافو، ومن ثَ 
 كر ىي من أجل العبادات وأشرفيا.قراءة القرآن، والفكر، وعبادة التفو من الذكر،  يكون مشتغاًل بألوان القربات

واإلقبال عمى العبادة طمبًا  ،واإلعراض عن الدنيا ،بمجاورة بيتو -تبارك وتعالى-تقرب إلى اهلل  وىذا االعتكاف
 لميمة القدر، وطمبًا لمرحمة، وطمبًا لممغفرة.

يقول: ال  ،اهلل تعالى مثل المعتكف مثل الذي ألقى نفسو بين يدي": -رحمو اهلل-ساني اء عن عطاء الخر وقد ج

                                 
  .(ٖٛ-ٕٛ/ٕ( زاد المعاد في ىدي خير العباد )ٔ)
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 .(ٔ)أبرح حتى يغفر لي
ىم الذين يغبطون، وىم الذين يفرحون في العيد، فالفرح ليس  -تبارك وتعالى-فيؤالء العباد المقبمون عمى اهلل 

 مع تضييع الصموات. ،عمى البطالة، والميو، والغفمة، والسير عمى أمور ال تجدي، والنوم في النيار جممة
 ي حالة من الغفمة في ليمو ونياره، ىؤالء ال تحصل ليم التقوى بحال من األحوال.ففيكون اإلنسان 

، من اجتماع وصفاء الذىن ،المقصود أييا األحبة: أن العبد بيذا االعتكاف يحصل لو من حضور القمب
 والمؤانسة. ،، الفطام عن شيوات البطن والفرج، والفطام عن أمور أخرى من الخمطةالفطامين
مال متتابعة، ال ، فيو في أع-تبارك وتعالى-ون شاردًا في كثير من شيور العام إال من رحم اهلل العبد يك

 دىمو أعمال بعده.تينقضي عمل إال و 
 ويراجع نفسو ويحاسبيا، فاالعتكاف فرصة أييا األحبة. ،فال يجد وقتًا يفكر فيو

 عمى المعتكف أن يستشعر جممة من األمور:
ليذه العبادة: عميو أن يستشعر جممة من األمور، أوجزىا في نقاط  -تبارك وتعالى-ولذلك أقول لمن وفقو اهلل 

 سريعة: 
 يطمب ليمة القدر. ،منذ البداية أن يستشعر نية طمب ليمة القدر، منذ دخولو في االعتكاف أواًل:
يحسن أن يعتكف اإلنسان وحده، فيذا أقرب ف -ىتبارك وتعال-بما أن ىذا االعتكاف ىو انقطاع إلى اهلل  ثانيًا:

 وانتفاع العبد من ىذا االعتكاف. ،إلى تحقق المقصود
إن كان يحتاج إلى ذلك، ويتخير من يعتكف  ،فيمكن أن يكون مع واحد يعينو فيما يحتاج إليو ،فإن لم يمكنو ذلك

يكون صاحب عبادة، وصاحب إخبات، ويحفظ األوقات، فإن من الناس من مخالطتو تحيي القمب،  :معو، يعني
لكثرة غفمتو،  -عز وجل-ومن الناس من تكون مخالطتو جالبة لميم، والغم، والكسل، والقعود عن طاعة اهلل 

 اشتغالو بما ال يعنيو.و ونومو، وأكمو، وضحكو، 
في االعتكاف، أن يضبط اإلنسان أوقات النوم، والطعام، والشراب، ينبغي أن نحرص عمى األوقات  ثالثًا:

ويتخفف من ذلك قدر المستطاع، ويجعل نومو في بعض النيار من أجل أن يحيي الميل كمو، ألن ليالي العشر 
 أفضل من نياره؛ ألن فييا ليمة القدر.

صمى –العبادة إال ىذه العشر، كان يحيييا النبي وال يشرع إحياء ليال في العام كاممة من أول الميل إلى آخره في 
 فيشد اإلزار، ويقبل عمى اهلل بكميتو. –اهلل عميو وسمم

ى أحد إذًا تضبط األوقات، ال يصح في االعتكاف أن يطول النوم، وأن تكثر الغفمة بأمور وأسباب ال تخفى عم
 منا، فيكون حافظًا ألوقاتو.

نما ينام متربعًا، من  :بل قال بعض أىل العمم من الحنابمة إن المعتكف يستحب لو أن ال ينام عمى األرض، وا 

                                 
 .( ٛٓٔ/ٕبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (ٔ)
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 .(ٔ)يطول نوموف ،أجل أن ال يستغرق في النوم
مع أنا ال  ،!إلى ىذا الحد عمى العبادة، ما اعتكف عمى النوم،ينام وىو جالس لشدة حفظ األوقات، ىو معتكف 

نما يذكر بعض ذلك لالعتبار. ،نقول ىذا، ولكن ىذا قالو بعض أىل العمم  وا 
 ىذا بادر، قال: وما الدليل؟  وبعض الناس إذا سمع

بعض الكسالى، بعض الناس يتخذون الصيام ذريعة لمكسل،  :حينما نقول عمل بو،كر ىذا من أجل أن يُ وما ذُ 
 .ولو قبض عمى يد رجل قوي ليشميا ،وبعض السمف كان يواصل أسبوعًا كامالً 

   .الوصال فيو نيي ،ىذا ما عميو دليلعض الناس يقول: ب
 كالم في النشاط والقوة.الومن رغب في الوصال؟ 

إن بعض الفقياء قال ذلك، المقصود بو الحث عمى التشمير، أن من أىل العمم من بمغ بو  :فينا حينما نقول
 الحال أن قال: ال ينام إال جالسًا.

و حدد لك أىدافًا، ما ىي أىدافك؟ كم ختمة ستختم في ىذا حدد لك ىدفًا واضحًا في أول االعتكاف، أ رابعًا:
 االعتكاف؟ كم ستصمي في ليمك ونيارك؟ كيف تستغرق األوقات؟ 

إن كان يعجز -يستقبل القبمة أن وكما ذكرت في بعض المناسبات أن اإلنسان ممكن بعد صالة الميل األولى 
ن كان ال يحفظ يفتح المصحف، وي -عن القيام ضع حامل المصحف أمامو، وبداًل من أن يقرأ وىو جالس، وا 

حيا الميل في يصمي إلى القيام الثاني، ويكون بيذا قد أ ظلفي الصالة، وي يقرأ قراءةً  ،ج الصالةر اخ قراءةً 
 .الصالة

ليس من الزم إحياء الميل  ووىي أن يحيى الميل بالذكر والقراءة، وىذا من إحياء الميل، فإن أتي بعده مرتبة،تثم 
أفضل كما نبو عمى ذلك  -السيما في صالة الميل-أن يستغرق ذلك في صالة، لكن قراءة القرآن في الصالة 

 شيخ اإلسالم وغيره من أىل العمم.
أنك وفقت لعبادة ليست مجااًل  -إن شاء اهلل-ليذه العبادة فإن ىذا يعني  -عز وجل-: إذا وفقك اهلل خامساً 
وال يسمع المنكرات، وال يعافس المنكرات، وىذا ال يكاد  ،منكراتالي، في المساجد ال يرى في الغالب لممعاص

 يوجد في العبادات األخرى.
سواء كانت من قبيل البدع أو  ،ع المخالفات المنكرةاإذا ذىب اإلنسان لمحج يرى من الناس أشياء وأشياء من أنو 

 مغو، والمخاصمات التي تسمعيا ىنا وىناك في الحج.ال ،غير ذلك من التبرج وغيره، والكالم
 رة أيام بال منكرات.شع ،فيسمم ىذه المدة ،بينما في االعتكاف الناس مشغولون بمصاحفيم

تبارك -تالزمو، أحب البقاع إلى اهلل  ،تذكر أن اهلل قد حباك بيذا الشرف، أنك في بيت من بيوتو سادسًا:
ينبغي أن تطيب بو النفوس وأن  -عز وجل-قد جمست فييا في أشرف ليالي العام، فيذا فضل من اهلل  -وتعالى

  القبول. -تبارك وتعالى-يستبشر العبد بو، ويفرح، ويغتبط، ويسأل ربو 

                                 
 (.ٕٖٛ/ٔاإلقناع )و (، ٖٗٛ/ٖلممرداوي ) ،اإلنصاف (ٔ)
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ألنو في النوم معتكف، واستيقاظو  ؛ىذه العشر، فنومو عبادةفي المعتكف ال يزال في عبادة متصمة  سابعًا:
سجد عبادة، فقيامو، وقعوده، واشتغالو كل ذلك من قبيل العبادة، بقاؤه في معبادة، وأكمو عبادة، وخطواتو في ال

أو في حال يقظة، فيو معتكف في ساعات ليمو ونياره، فالوقت كمو  ،سواء كان في حال نوم ،المسجد عبادة
 .حرم من ىذه الحيثية، فيو كالممستغرق في العبادة

حرميا كثيرين ممن لم يرفع بذلك  فقنا ليذه العبادة أنْ عمينا إذا وُ  -عز وجل-ينبغي أن نتذكر منة اهلل  ثامنًا:
لم يستطع معيا االعتكاف، فاهلل قد ىداك ليذا ووفقك لو،  ،أو عمل وأمراض ،أو حال دون ذلك أشغال ،رأساً 

 التوفيق.ىداية و ىداك اليداية بنوعييا، ىداية اإلرشاد، 
االعتكاف فرصة لمتفكر، والمراجعة، والمحاسبة، فينظر اإلنسان في أعمالو، وما قدم آلخرتو، وما ىو  تاسعًا:

فيرجع عمى نفسو  ،تقيم، ويتممس مواطن التقصيرعميو من صالح الحال، واالستقامة، ولزوم الصراط المس
 باإلصالح والتقويم، وال يبقى سادرًا في غفمتو حتى يوافيو األجل.

كما قال بعض أىل العمم،  -تبارك وتعالى-إذا كان االعتكاف في حقيقتو ىو عكوف القمب عمى الرب  عاشرًا:
أيام قميمة من ىذا المعنى ما ال يتحقق آلخر في فإن ىذا المعنى ينبغي أن يالحظ، وقد يتحقق لبعض الناس في 

 العشر كميا.
جل -وما حصل لو شيء من ىذا المعنى، عكوف القمب عمى الرب  ،ألن بعض الناس قد يخرج من االعتكاف

 وتقدست أسماؤه. ،جاللو
المختمفة،  كما تعممون، وقد أشغمت كثيرًا بأنواعيا ،نحن في ىذه األيام نعيش ثورة االتصاالت الحادي عشر:

وال حديث، الميم إال عبر ىذه  ،وال يكون بينيم وصال ،حتى صار الناس لربما يجتمعون في المجمس الواحد
األجيزة، ولربما أثر ذلك عمى قراءتنا لمقرآن في مثل ىذه األيام، باإلضافة إلى متابعة األخبار ىنا وىناك، وما 

طويمة من الميل  افيذا يستغرق أوقاتً  مصائبيا، وآالميا،يموم األمة، و يعرض في القنوات من قضايا تتعمق ب
 والنيار.

-وجد أن ذلك قد أثر عمى عبادتو، وتالوتو، وذكره لربو  ،فإذا نظر اإلنسان إلى حالو مع ىذه الوسائط والوسائل
وحال  ،وىذه مشكمة كبيرة، ولو عممت دراسة مقارنة بين حال الناس مثاًل قبل عشر سنوات ،-تبارك وتعالى

 وما إلى ذلك لوجدنا الفارق كبيرًا. ،ولزوم المساجد ،الناس اآلن من جية القراءة في رمضان
قارئين السيما بعد صالة العصر إلى قريب الالشيء الذي عيدناه ونعرفو أن المساجد تكتظ بالمصمين وبالتالين 

  من أذان المغرب، أما اآلن فال تكاد تجد إال األفراد.
قباليا عمى ربيا وخالقيا  ،من أجل تصفية القموب ،ة لمتفرغ من ىذه الوسائل واألجيزةاالعتكاف فرصف تبارك -وا 

 جازة، عشرة أيام في السنة، أفضل أيام وليالي العام.أاعط نفسك  -وتعالى
 أما أن نأتي بيذه األجيزة والوسائط معنا في اعتكافنا فإن ىذا يؤثر والبد، وال يكون ذلك من قبيل االنقطاع

 .تبارك وتعالى-عمى الرب لمطاعة والعبادة، ال يحصل بو عكوف القمب 
وىو  ،أن بعضًا لربما يمعب بأنواع األلعاب وىو في المسجد بيذه األجيزة -لألسف-إذا حصل مع ىذا  كيف
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 ،اعتكاف :معتكف، يقضي ساعات طويمة يمعب، بين القيام والتراويح يمعب، بعد العصر يمعب، ىذا ال يقال لو
صمى اهلل عميو –وقوع أمور عارضة في زمن النبي  يتناسب مع حرمة المسجد، وفرق بينال وال يصمح أيضًا و 

صمى اهلل عميو –م النبي وأقرى ،السيما مما يتقوى بو عمى الجياد كرمي الحراب مما وقع من الحبشة –وسمم
ما يكتب في تويتر،  وىكذا في متابعات ال تورثو نفعًا،التي في ىذه األجيزة عميو، وبين ىذه األلعاب  –وسمم

 منتديات، وما إلى ذلك.و وفيسبوك، 
ه في اعتكافنا فمتى فنحقق معنى االعتكاف كما ينبغي، فإذا ما تركنا ىذ جازة من ىذا كموأأقول: نأخذ 

  !.سنتركيا؟
فالمعتكف أن يخفي أحوالو وأعمالو قدر المستطاع،  :من عالمات اإلخالص لممعتكف وغيره الثاني عشر:

وال يشعر بو أحد أنو معتكف فيذا  ،سجدميحاول أن يخفي أحوالو عن أىل المسجد، ولو استطاع أن يدخل ال
 يحب العبد الخفي التقي. -تبارك وتعالى-أفضل، واهلل 

وأنو جالس اآلن في الصف األول، ويقرأ، وأنو  ،يكتب في تويتر في حسابو أنو معتكفأن وال داعي لإلنسان 
 وصل إلى سورة المائدة.

  .عز وجل؟-أين ىذا من اإلخالص هلل 
متابعين، ومشجعين، وأنو في الشوط السابع و أصدقاء، من مثل الذي يكتب أنو اآلن يطوف ويدعو لكم جميعًا 

 يطوف. ،-عز وجل-اآلن يطوف، يخبر الناس أنو يعبد اهلل 
 .؟أو يقوم الميل من السمف ،الذي ال يشعر بو أحد وىو يقرأ القرآن نم أين ىذا

شغل عنيا في سائر العام، فيذا التفرغ فرصة الستدراكيا، منيا: اإلكثار من ىناك عبادات قد نُ  الثالث عشر:
 القراءة في اليوم والميمة، األذكار التي لربما نفرط فييا، إدراك تكبيرة اإلحرام.

 أراد الخشوع فميبكر في حضوره إلى المسجد.نحن نقول: من 
 فاالعتكاف ىو في المسجد، فينا يعمل عمى تحقيق الخشوع.

أو تمك  ،القموب أحيانًا في العشرين األولى لربما فييا من القسوة والصالبة ما ال يمينيا ذلك الصيام الذي صامو
خالل.  القراءة التي قرأىا عمى ما فييا من نقص وا 

 ويرق. ،فيمين ،االعتكاف فينبغي أن يزيل تمك العوالق التي ال زالت في القمبفإذا جاء 
س أوقات اإلجابة، كثرة التضرع والدعاء بين األذان واإلقامة، آخر ساعة من الجمعة، ثمث الميل وىكذا أيضًا تمم  

 .[ٛٔ]الذاريات: }َوِباأْلَْسَحاِر ُىْم َيْسَتْغِفُروَن{ اآلخر، أوقات السحر 
بت الساعة، لم ل، حاولت، ركّ كثير منا يقول: ما أستطيع قيام الميوىو في حقيقتو كبير: ر بمعنى بسيط أذك  أنا 

  أستطع.
-أنا أقول: أنت مستيقظ في ىذه األيام من أول الميل إلى آخره، فيل جمست ورفعت يديك في السحر تدعو اهلل 

 أو صميت ما شاء اهلل أن تصمي؟ -عز وجل
كسمنا أن أعمالنا قد أقعدتنا، وأن  يإنما العمة ىفإذًا العمة لم تكن النوم،  يقظونذلك ونحن مست إن كنا ال نفعل
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حصل ليا اإلعانة لمقيام بيذه الطاعات تىننا، فمم تنيض تمك النفوس، ولم قد أو  -عز وجل-عن طاعة اهلل 
 والقربات الشريفة التي تكون ألىل اليم والعزم.

ن  الميل ميقو ال  إال من لو ىم وعزم، لكن نحن نعاني من غفمة كبيرة، نحتاج إلى معالجة، فيذه األيام فرصة، وا 
 لم تعالج القموب في مثل ىذه األيام فال أدري متى تحصل معالجتيا.

يقبل المكمف عمى العبادة برغبة  أنمن األعمال ما يطيق، فإن مقصود الشارع ىو  أن يزاول الرابع عشر:
فإن ذلك سيؤدي إلى استثقال الطاعة، والتبرم بيا، وانقباض القمب  ،كمف العبد نفسو أمورًا ال يطيقيا ومحبة، فإذا

في  –رحمو اهلل–قد نبو عمى ىذا المعنى الشاطبي منيا، فال يأتييا إال تكمفًا، وىذا خالف مقصود الشارع، و 
 .(ٔ)الموافقات

يت رؤى أنيا الميمة ئليالي العشر أن ليمة القدر قد رُ  جرت العادة أن الناس يتداولون في بعض الخامس عشر:
 ىذه الرسائل، وينشرىا، ويذيعيا.  ويرسل ،الفالنية، الميمة الماضية، أو ىذه الميمة، فتجد بعض الناس يجد ويجتيد

 وىذا في ظني خالف الصواب؛ ألن ذلك أواًل: ال يمكن القطع بو.
ىي أفضل  المياليلك سيزىد في بقية ليالي العشر، وما يدريو، ثم ىذه ألن ذ مر الثاني: أن آثاره غير محمودة؛األ

 باقي ليالي العشر؟ كيف يفرط بيا؟ انتيت و كانت ليمة القدر ىي أول ليمة،حتى ل ،الميالي في العام
 فنشر مثل ىذه الرسائل يوىن الناس عن العمل الصالح في ليالي العشر.

ما بعده  من العامة لربما لجيميم إذا جاءت ليمة سبع وعشرين حيث يعتقدون أنيا ليمة القدر فإن اولذلك تجد كثيرً 
يعتبرونو كأنو ليس من رمضان، يقل اإلقبال عمى المساجد، وتمتمئ األسواق وتكتظ، ويعتبرون رمضان قد 

 انتيى، خاصة إذا كان اإلمام يختم في تمك الميمة، فالباقي فضمة عندىم.
أن يكون االعتكاف سببًا وسبياًل لتضييع واجبات أخرى، فيذا االعتكاف مشروع  ال يسوغ عشر:السادس 

ومستحب، لكن ال يكون عمى حساب تضييع واجبات من القيام عمى األبوين حال الحاجة، أو القيام عمى األىل 
ة، ويجمعون الصموات في ريضلصالة الف ونفال يضيع أوالده، لربما ال يقوم ،إن كان الحال يتطمب ذلك ،واألوالد

 النيار، وىو معتكف.
  طون األشرار، ويفعمون الموبقات، وىو معتكف.أو لربما ال يصمون، ولربما يخال

 بد من رجل يوجييم، ويأمرىم، وينياىم.، فالمم السيطرة عمييفيؤالء قد ال تستطيع أمي
 .(ٕ)((وتقُ مًا أن يضيع من يَ كفى بالمرء إث))مثل ىذه األمور البد من مراعاتيا، وفي الحديث: 

ون أقواتيم، وأرزاقيم، وحاجاتيم الدنيوية، فإنو ينبغي أن يقوم ئيحتاجون إلى من يقوم عمييم في ش وىكذا إذا كانوا
 فال يضيع أىمو. ،عمييم
 وأن نستشعرىا. ،ممة من األمور التي ينبغي أن نالحظياجىذه 

                                 
 .(ٔٚٔ/ٕالموافقات ) (ٔ)
 .(ٜ٘ٗٙ(، رقم: )ٖٙ/ٔٔ(، وأحمد )ٕٜٙٔ(، رقم: )ٕٖٔ/ٕأخرجو أبو داود، كتاب الزكاة، باب في صمة الرحم ) (ٕ)
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 في االعتكاف: –اهلل عميو وسمم صمى–بيان مجمل ليدي النبي 
اعتكف أواًل في العشر األولى من رمضان يتممس ليمة القدر، ثم  –صمى اهلل عميو وسمم–النبي كما نعمم أن 

 صمى اهلل عميو وسمم.-خبر أنيا في العشر األواخر، فاعتكف في العشر األواخر اعتكف الوسطى، ثم أُ 
كان يداوم  –صمى اهلل عميو وسمم–؛ ألن عممو فقضى ذلك في شوالومرة ترك االعتكاف في العشر األواخر، 

عشرين يومًا كما في  -صمى اهلل عميو وسمم–فيو اعتكف  ، ولما كان العام الذي قبضاعميو، ولو كان مستحب  
 . (ٔ)الصحيح

المزيد من وقد تفاوتت أقوال أىل العمم في توجيو ىذا االعتكاف في عشرين يومًا، فبعضيم حمل ذلك عمى طمب 
 القرآن، فإنو عارضو بذلك مرتين في العام الذي قبض فيو. –صمى اهلل عميو وسمم–بريل النبي أجل مدارسة ج

كان قد سافر في العام  –صمى اهلل عميو وسمم–أن النبي  –واهلل تعالى أعمم-وبعضيم قال غير ذلك، واألقرب 
رضي –حديث أبي بن كعب  من ،ود، والنسائي، وغيرىمالوقت، ولم يعتكف كما أخرج أبو داالذي قبمو، في ذلك ا

فمم يعتكف،  ،لعشر األواخر من رمضان، فسافر عاماً اكان يعتكف  -صمى اهلل عميو وسمم –أن النبي  –اهلل عنو
 .(ٕ)فمما كان العام المقبل اعتكف عشرين

فيمكث فيو يخمو فيو عن فيضرب لو في المسجد،  –يعني بخيمة  – يأمر بخباء –صمى اهلل عميو وسمم–وكان 
 .(ٖ)الناس

كل وجعل عمى بابيا حصيرًا،  –عميو الصالة والسالم–: "واعتكف مرة في قبة تركية -رحمو اهلل-قال ابن القيم 
ف موضع عشرة، ومجمبة عتكَ كس ما يفعمو الجيال من اتخاذ المُ ، علمقصود االعتكاف وروحو تحصيالىذا 

 .(ٗ)"واالعتكاف النبوي لون آخر ،فيذا لونالحديث فيما بينيم، لمزائرين، يأخذون بأطراف 
د قصأ من األنس في غيره، والن من الناس من يكون لو من األنس في االعتكاف ما ال يكون لو إ :ولذلك أقول

نما األنس اآلخر الذي يكون بالمخالطة. ،-عز وجل-اإلقبال عمى اهلل  ىنا باألنس  وا 
فيأتي معو مجموعة من أصحابو وزمالئو، ويقضون الوقت في الحديث فيما بينيم، والمؤانسة، وما إلى ذلك، 

  ، كأنو في نزىة، وىذا خطأ.ةفي رحمفيكون كأنو 
نما ىو يمتذ ال ىذا خالف مقصود االعتكاف، فتجد أن ىذا اإلنسان ال يمتذ بالطاعة و  يقبل عمييا وينشط فييا، وا 

 والمحادثة فيما بينيم. ،ئوبالجموس مع زمال

                                 
 (.ٕٗٗٓ(، رقم: )ٔ٘/ٖ( أخرجو البخاري، كتاب االعتكاف، باب االعتكاف في العشر األوسط من رمضان )ٔ)
، -صمى اهلل عميو وسمم-(، والترمذي، أبواب الصوم عن رسول اهلل ٖٕٙٗ(، رقم: )ٖٖٔ/ٕاالعتكاف ) ( أخرجو أبو داود، بابٕ)

(، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب االعتكاف، االعتكاف في ٖٓٛ(، رقم: )ٚ٘ٔ/ٖباب ما جاء في االعتكاف إذا خرج منو )
(، رقم: ٕٙ٘/ٔتاب الصيام، باب ما جاء في االعتكاف )(، وابن ماجو، كٖٖٖٓ(، رقم: )ٖٓٛ/ٖالعشر التي في وسط الشير )

(ٔٚٚٓ.) 
 .(ٗٛ/ٕ( زاد المعاد في ىدي خير العباد )ٖ)
 (.ٙٛ-٘ٛ/ٕ) المصدر السابق( ٗ)
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عن  إذا اعتكف يمكث في المسجد، فال يخرج إال لحاجة اإلنسان، كما جاء –صمى اهلل عميو وسمم–كان النبي 
 ىذا في الصحيحين. .(ٔ)((وكان ال يدخل البيت إال لحاجة إذا كان معتكفاً )): -رضي اهلل عنيا–عائشة 

 .(ٕ)((إال لحاجة اإلنسان))وعند مسمم: 
 وفسرىا ابن شياب الزىري بالبول والغائط.

أيضًا يعتني بالنظافة في االعتكاف، فاالعتكاف ال يكون سببًا وعذرًا في ترك  –صمى اهلل عميو وسمم–وكان 
 التنظف، فإن اهلل يحب التوابين ويحب المتطيرين.

وىذا معنى و وتسرحو، ى حجرة عائشة، فتغسل رأسمن المسجد إل –صمى اهلل عميو وسمم  –فكان يخرج رأسو 
 .لرجيالت  

و وىو مجاور في المسجد، رأسَ  صغي إليّ يُ  -صمى اهلل عميو وسمم-))كان النبي فقد جاء في بعض ألفاظو: 
 .(ٖ)و وأنا حائض((مُ فأرجِّ 

 .(ٗ)((فأغسمو))وفي لفظ: 
يمحق بالترجل كما قال فيذا يدل عمى جوار التنظف، والتطيب، واالغتسال لمنظافة، والحمق، والتزين، فكل ذلك 

والذي عميو الجميور أنو ال يكره شيء من ذلك إال ما يكره في في شرحو:  -رحمو اهلل-حجر  ابنلحافظ ا
 يعني ممن ال يؤمن معو التمويث، تمويث المسجد. .(٘)المسجد

الجنائز، وال لغير ود إذا كان معتكفًا أن ال يخرج لعيادة المريض، وال لشي –صمى اهلل عميو وسمم–ان من ىديو وك
نما يمكث في المسجد، وينقطع عن الناس، ويقبل عمى اهلل  لاذلك من أعم  تبارك وتعالى.-البر، وا 

السنة عمى المعتكف أن ال يعود مريضًا، وال يشيد جنازة، وال يمس ": -رضي اهلل عنيا-وليذا صح عن عائشة 
 .(ٙ)"امرأة وال يباشرىا، وال يخرج لحاجة إال لما البد منو

وىو معتكف، فتجمس لمحادثتو ساعة، فيذا ال إشكال  –عميو الصالة والسالم–جو ابعض أزو ربما زارتو  ،لكن
 فيو.

نما الحديث الطويل واالسترسال في ىذه األمور فيذا الذي  وىكذا اإلنسان حينما يتحدث مع آخر حديثًا يسيرًا، وا 

                                 
(، ومسمم، كتاب الحيض، باب ٜٕٕٓ(، رقم: )ٛٗ/ٖ( أخرجو البخاري، كتاب االعتكاف، باب: ال يدخل البيت إال لحاجة )ٔ)

 (. ٜٕٚ(، رقم: )ٕٗٗ/ٔجيا وترجيمو وطيارة سؤرىا واالتكاء في حجرىا وقراءة القرآن فيو )جواز غسل الحائض رأس زو 
( أخرجو مسمم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجيا وترجيمو وطيارة سؤرىا واالتكاء في حجرىا وقراءة القرآن ٕ)

 (.ٜٕٚ(، رقم: )ٕٗٗ/ٔفيو )
 .(ٕٕٛٓ(، رقم: )ٛٗ/ٖالحائض ترجل رأس المعتكف ) ( أخرجو البخاري، كتاب االعتكاف، بابٖ)
(، ومسمم، كتاب الحيض، باب جواز غسل ٖٔٓ(، رقم: )ٚٙ/ٔ( أخرجو البخاري، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض )ٗ)

 (.ٜٕٚ(، رقم: )ٕٗٗ/ٔالحائض رأس زوجيا وترجيمو وطيارة سؤرىا واالتكاء في حجرىا وقراءة القرآن فيو )
 .(ٖٕٚ/ٗالبن حجر ) ( فتح الباري٘)
 .(ٖٕٚٗ(، رقم: )ٖٖٖ/ٕأخرجو أبو داود، كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض ) (ٙ)
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 يخالف مقصود االعتكاف.
 بعض أحكام االعتكاف:

 متى يبدأ االعتكاف؟ فمن ذلك:
إن كان يريد أن يعتكف العشر األواخر فالبداية عمى األرجح أن يدخل عند غروب الشمس، أو قبيل الغروب 

 ليدرك الميل من أولو.
فإن الميل يبدأ من غروب الشمس، ليمة الحادي والعشرين، فإن الميمة تكون سابقة ليوميا، متقدمة عميو، وىذا 

 وغيرىم. ،األئمة األربعةالذي عميو الجميور من 
إن المبدأ  :ثم ىو يستقبل ليمة الحادي والعشرين، وىذه إحدى الميالي التي قد تكون ىي ليمة القدر، خالفًا لمن قال

  في اليوم الحادي والعشرين.  :يكون من بعد صالة الفجر، يعني
ليمة  :يوم من رمضان، يعنيوأما الخروج من االعتكاف لمن اعتكف العشر فإن ذلك يكون بغروب شمس آخر 

 العيد.
ىذا ىو األقرب، ىذا ىو األرجح، بيذا جاءت فتاوى المجنة الدائمة، ورجح ذلك من المعاصرين الشيخ محمد بن 

 رحمو اهلل.-صالح العثيمين 
 ىل يختص االعتكاف برمضان؟ 
 اعتكف في شوال. -كما سبق –صمى اهلل عميو وسمم–ي ببت أن النالراجح أنو ال يختص بو، وقد ث

 فيي عبادة، لكن األفضل في وقتيا العشر األواخر.
الذي يصدق عميو أنو مكث طويل، فيذا يقال لو  :أشرت في الكالم عمى حقيقتو فكما أما أقل مدة االعتكاف

 اعتكاف.
و يعتكف ن يعتكف اإلنسان مثاًل في الميالي فقط، أأيصح ما يسمى باالعتكاف الجزئي، كولذلك بيذا االعتبار 

 في النيار فقط.
 أركان االعتكاف وشروطو: 

 أركان:  عميو جميور أىل العمم أنيا أربعةو  ،الذي اتفق عميو األئمة األربعة
 ف. عتكِ األول: مُ الركن 

فال يكون االعتكاف إال من مسمم عاقل مميز، واشترط الجميور الطيارة من الجنابة، والحيض، والنفاس؛ ألن 
ََلَة َوَأْنُتْم يقول:  -عز وجل-ىؤالء يمنعون من المكث في المسجد، واهلل  }َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْقَرُبوا الصَّ

 .[ٖٗ]النساء:  ُلوَن َواَل ُجُنًبا ِإالَّ َعاِبِري َسِبيٍل َحتَّى َتْغَتِسُموا{ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَمُموا َما َتُقو 
فأذن  –يو وسمم صمى اهلل عم –اإلذن من زوجيا، وكما سبق أن عائشة وحفصة استأذنتا النبي  وبالنسبة لممرأة:

 ليما في االعتكاف.
ذا كان ال يحل لممرأة أن تصوم وزوجيا شاىد إال بإذنو مع  ده في البيت، فكيف باالعتكاف؟ فيذا من نأنيا عوا 

 باب أولى.
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 طاعتو؟  فما الحكم؟ ىل يجب عميّ  ،بنات لو منعيم أبوىم، ىذا الشاب يقول: منعني أبياللكن بالنسبة لألبناء أو 
ن ، فإنو يجب عميو أ-غمبة الظن-ة، أو غالبة يحقيق، أو لمفسدة يتخوفيا عميو : ينظر إن كان ذلك لحاجتويقال

ن اختمفت وجية نظر الولد عن وجية نظر األب  فإن األب يقدر وينظر ما ال يراه الولد ويحسبو. ،يطيعو وا 
ن لم يذكر عذرًا، قال لو: ما تعتكف   .؟ما السبب؟ ىل تحتاج إليّ  ،وا 

    ما أريدك أن تعتكف. لكنتاج إليك، ما أح ،ال
 بو فيو مأجور. اميو أن يطيعو، فإن استجاب لو بر  فيذا ال يجب ع

جب طاعتو تو ال وىذا من البر الذي يكون من قبيل المستحب، لكن ما ال يتضرر بو الوالد وينتفع بو الولد فإن
البر من أو في األمور الدنيوية، في مصالح الولد، لكنو ىنا  ،في ذلك سواء كان ذلك في أمور القربات

 ف.ىذا بالنسبة لممعتك ،وليس من البر الواجب ،المستحب
 الُمعتَكف فيو.الثاني: الركن 

عز -من أىل العمم اإلجماع، أنو ال اعتكاف إال في المسجد، واهلل  بد من المسجد، وقد نقل عمى ىذا جماعةٌ فال
 .[ٚٛٔ]البقرة:  }َواَل ُتَباِشُروُىنَّ َوَأْنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد{يقول:  -وجل

 ، فقال: المسجد الحرام، وال يصح في غيره.اجد   ضابط ىذا المسجد؟ بعضيم ضيقولكن ما 
 أعني المسجد الحرام والمسجد النبوي.وقال بعضيم: في المسجدين، 

 مع المسجد األقصى. :يعني وقال بعضيم: الثالثة،
فإنو يعتكف  ،كان يتخممو جمعة إن إال ،ولو لم تقم بو الجماعة ،إلى قول من قال: إنو يصدق عمى كل مسجد

 من أجل أن ال يخرج. في الجامع
 ىذا عند من ال يرون وجوب صالة الجماعة.

ولو كان يتخمل االعتكاف  ،أنو يصح االعتكاف في المساجد التي تقام فييا الجماعة –أعمماهلل و –فاألقرب 
 فإن خروجو لمجمعة ال يبطل االعتكاف، يكفي أن يكون مسجد جماعة. ،جمعة

إنو لم ينقل عن صحابي خالف  :التابعين، بل قال لعامةىذا القول  -اهللرحمو -شيخ اإلسالم ابن تيمية  وقد عزا
 .(ٔ)ىذا إال من خصو في المساجد الثالثة
فضاًل عن  وال يشترط أن يكون مسجد جمعة ،أنو يصح في مسجد الجماعة :وعمى ىذا جرت فتوى المجنة الدائمة

 .(ٕ)اشترط المساجد الثالثة
رحم - صالح العثيمينمحمد بن الشيخ فضيمة و ، (ٖ)-رحمو اهلل-وبيذا أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

                                 
 (.ٕٕ٘/ٕٚمجموع الفتاوى ) (ٔ)
 . (ٓٔٗ/ٓٔ) ٔ -فتاوى المجنة الدائمة  (ٕ)
 (.ٕٗٗ/٘ٔمجموع فتاوى ابن باز ) (ٖ)
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 .(ٔ)اهلل الجميع
ولو لم تقم فيو صالة  ،جب عمييا صالة الجماعة فإنو يصح اعتكافيا في أي مسجدتأما المرأة فألنو ال 

ني مسجد أكبر انتقل الناس إلى مسجد مجاور، بُ رك، لو كان في مسجد ميجور، مسجد تُ  :الجماعة، بمعنى
 رك ىذا المسجد، فاعتكفت فيو فال إشكال.فتُ 

فإن  -او سواء المرأة أو الرجل يصمي فيياإلنسان في بيت ايتخذى التي مصمياتالأعني - بخالف مساجد البيوت
 ، مصميات في داخل البيوت.اال يصح االعتكاف بي هىذ

 يو كالم كثير ألىل العمم.فف ،(ٕ)((اعتكاف إال في المساجد الثَلثة))ال : -عنورضي اهلل -حذيفة  وأما حديث
وروي موقوفًا، ورجح جمع من أىل العمم الوقف،  -صمى اهلل عميو وسمم-الحديث روي مرفوعًا إلى النبي  فيذا

 صمى اهلل عميو وسمم.-وليس من كالم النبي  ،فة واجتيادهوأنو من كالم حذي
  . (ٖ)((ال اعتكاف إال في مسجد جماعة))وجاء في بعض ألفاظو: 

مل والرفع، والتردد في لفظو أيضًا ح ولم يحصر ذلك في المساجد الثالثة، فيذا التردد في الحديث بين الوقف
عمى القول بأن ذلك ال يمكن معو القطع بيذا الحديث أنو  –رحمو اهلل-منيم ابن حزم  طوائف من أىل العمم،

 .(ٗ)، وأن ذلك محكوم عميو بالوقف، أنو من كالم حذيفة-صمى اهلل عميو وسمم-عن رسول اهلل 
ء كما جا يصح االعتكاف في المساجد عامة، القول بأنو –رضي اهلل عنيم–ماعة من الصحابة ثم قد ثبت عن ج

كل مسجد تقام فيو الجماعة يصح االعتكاف فيو، وأنو لم  :عائشة، وابن عباسو  –رضي اهلل عنو-عن عمي 
 رضي اهلل عنو.-ينقل عن أحد منيم خالف ذلك، إال ما جاء عن حذيفة 

من الصحابة فمن بعدىم، السيما مع اإلطالق  –رضي اهلل عنيم–ذا العمل ىو المشيور عند السمف ثم كان ى
 .[ٚٛٔ]البقرة: }َواَل ُتَباِشُروُىنَّ َوَأْنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد{ : -تبارك وتعالى-في قولو 

  ؟فيذا خطاب لجميع األمة في كل زمان ومكان، فكيف يقيد بالمساجد الثالثة
: لعميم أصابوا فأخطأت، وذكروا لحذيفة في حق من أنكر عمييم حذيفة –رضي اهلل عنو-وقال ابن مسعود 

 .(٘)فنسيت
ن ذلك يكون المراد بو االعتكاف فإ –صمى اهلل عميو وسمم–لعمم قال: لو صح رفعو عن النبي ل اوبعض أى

 التام، أن االعتكاف الكامل التام يكون في المساجد الثالثة.

                                 
 (.٘٘ٔ/ٕٓمجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) (ٔ)
وصححو األلباني في سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء ، (ٕٔٚٚ(، رقم: )ٕٔٓ/ٚالطحاوي في شرح مشكل اآلثار )أخرجو  (ٕ)

 (.ٕٙٛٚ(، رقم: )ٚٙٙ/ٙمن فقييا وفوائدىا )
إرواء الغميل في تخريج أحاديث منار ، وصححو األلباني في (ٜٜٓ٘(، رقم: )ٖٔٓ/ٜالمعجم الكبير )في ( أخرجو الطبراني ٖ)

 .(ٜٖٔ/ ٗالسبيل )
 . (ٖٔٗ/ٖالمحمى باآلثار ) (ٗ)
 .(ٜٔٔ٘(، رقم: )ٕٖٓ/ٜالمعجم الكبير ) الطبراني في أخرجو (٘)
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 ضابط المسجد:
 عتكاف إال في مسجد تقام فيو الجماعة، فما ضابط المسجد؟ ال ا إذا كان

 يرفع الخالف في ىذه المسألة، ولذلك كانت محل نظر واجتياد.فيما أعمم لم يرد تحديد عن الشارع 
 وكان لو باب إلى داخل المسجد، أنو من المسجد. ،ما أحاط بو سور المسجد أن –واهلل أعمم–والذي أظنو أقرب 

المكان المعد  ،فإن العمماء اتفقوا عمى صحة االعتكاف في الموضع المعد لمصالة مّ ىذا ىو الضابط، ومن ثَ 
 ة، لكن بقي النظر في األماكن التي ما أعدت لمصالة، مثل سطح المسجد.لمصال

إن كانت في داخل سور  –الفناء  –وأنو يصح االعتكاف فيو، رحبة المسجد  ،الجميور عمى أنو من المسجد
وىذا ىو األقرب، منارة المسجد حينما  ،فقد ذىب جمع من أىل العمم إلى أنيا من المسجد ،المسجد، يحيط بيا

 يصعد المؤذن إن كان بابيا في المسجد فيي منو.
في إطار المسجد فالجميور عمى  تإن كان ،ليست معدة لمصالة ،مستودع، المكتبة، غرف لممعتكفينالالغرف، 

  أنيا من المسجد.
رفة لمجنة الزكاة، وغرفة ألغراض سئل عن مثل ىذه الغرف، غ –رحمو اهلل–والشيخ محمد بن صالح العثيمين 

وأن االحتياط أن االعتكاف ال يكون فييا، قال: ولكن عرف الناس عندنا  ،ذكر أن ىذا محل احتمالفأخرى، 
 .(ٔ)اآلن أن الحجر التي في المسجد من المسجد

وأبوابيا مفتحة إلى  ،ىذا جرت فتوى المجنة الدائمة، أنو طالما أن ىذه الغرف يحيط بيا سور المسجد وعمى
أو كانت في الداخل، فإن ىذه تكون من  ،أو نحو ذلك ومستودع ،سواء كانت في الفناء كمكتبة ،المسجد
 .(ٕ)المسجد

 أبوابيا إلى الخارج، أو كانت خارج المسجد. تبخالف ما لو كان
لمسجد، أصاًل قد ال يوجد بعض المساجد يكون مفصواًل، تجد مصمى نساء مثاًل أحيانًا ال يحيط بو سور ا :يعني

 والبناء. ،سور لممسجد يجمع الفناء
 فمثل ىذا ال يكون من المسجد، بل صالة النساء في تمك المصميات فييا نظر من جية متابعة اإلمام.

 أفضل المساجد التي نختارىا لَلعتكاف بعد المساجد الثَلثة:
 لالعتكاف بعد المساجد الثالثة إذفما أفضل المساجد التي نختارىا  ،إذا كان االعتكاف ال يكون إال في المسجد

 ىي األفضل؟ 
يقال: من كان يتخمل اعتكافو جمعة فاألفضل أن يعتكف في الجامع، ثم بعد ذلك يتحرى ما بو يحصل مقصود 

 االعتكاف، ما ىو مقصود االعتكاف؟ 
أمور منيا ما يتصل بالقمب، فبعض الناس سيقول: أنا إقبال العبد عمى العبادة، مالزمة المسجد، فيذا يرجع إلى 

                                 
 . (ٕٖ٘/ٗٔمجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) (ٔ)
 .(ٖٕٗ/٘) ٕ -فتاوى المجنة الدائمة  (ٕ)
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 أجد قمبي في ىذا المسجد، إذا دخمت وجدت االنشراح والراحة، وبعض المساجد ال أجد قمبي فييا.
ال يحتاج إلى الخروج ليصمي ف، ئن إلى الصالة خمف فالنالصالة والقراءة، يطم :من األمور التي يراعييا

 خر.التراويح والقيام في مسجد آ
في بعض المساجد يزيد العدد عمى ألف معتكف، فال يكون المحل مييأ  :وكذلك أيضًا كثرة المعتكفين، يعني

 .ايذىب إلى مكان يقل فيو العدد جد  صد االعتكاف، فاىذا العدد الكبير تضيع مق ظللالعتكاف، ففي 
 كمما قل العدد بالنسبة لممعتكفين فيذا أدعى إلى حضور القمب واإلخالص.

خدمات تقدم  عض المساجد قد ال يوجد فييا أصالأيضًا فيما يتعمق بتحقيق حاجاتو ومطالبو، ب ذلكوقل مثل 
 يخرج إلى البيت من أجل أن يأكل، وما إلى ذلك.أن لممعتكفين، فيحتاج 

 وما إلى ذلك. ،فينا يجمس في مسجد يكفيو عناء الخروج لألكل والشرب
بالعبادة أن ما يرجع إلى ذات العبادة مقدم عمى ما يتصل بزمانيا ومكانيا، وىنا ممحظ فيما يراعى فيما يتصل 

 قد نقول االعتكاف في المسجد الحرام أفضل.: يعني
 لكن إنسان يقول: أنا في ىذا الزحام، ورؤية النساء والفتن ال أجد قمبي في ىذا االعتكاف.

ذاتيا، ما يتصل بذاتيا، فتعتكف في مسجد آخر نقول: األفضل في حقك أن تراعي ما يعود إلى مقصود العبادة ل
قدمنا ما يعود إلى ذات العبادة عمى ما يعود إلى فضل من اعتكافك في المسجد الحرام، فيكون ذلك في حقك أ

 مكانيا.
 .: النيةالركن الثالث

فبعضيم  نية االعتكاف، فيذه ينبغي أن تستصحب، وقد اختمف أىل العمم فيما لو أنو نوى الخروج ولم يخرج،
 يقول: ينقطع اعتكافو.

 وبعضيم يقول: ال ينقطع.
 أما من جمس بغير نية االعتكاف فإنو ال يكون معتكفًا.

 .الرابع: المبث والمكث في المسجد الركن
مو طرأ لو طارئ من األمور الضرورية، فقيل لو: إن بيتك قد احترق، أو فوأن يمزم المسجد،  ،ينبغي أن يجمس

وتطمب ذلك أن يحضر، أو نحو ىذا، فيل ىذا الخروج ينقطع معو االعتكاف أو ال  أىمو،حصل مكروه لبعض 
 ينقطع؟ 

 خروج المعتكف من معتكفو ينقسم إلى ثالثة أقسام: 
 أن يخرج ألمر ينافي االعتكاف. القسم األول:

 لو خرج مثاًل ليجامع أىمو، فيذا يبطل بو االعتكاف.
ىي حاجات اإلنسان، كاألكل، والشرب، وقضاء الحاجة، فيذا ال و منو،  بد لومن خرج ألمر ال الثاني: مالقس

 سواء اشترط ىذا الخروج أو لم يشترط. ،يبطل االعتكاف
وما  ة، عيادة المريض، زيارة القريب،ما ال ينافي االعتكاف، ولكن عنو مندوحة، مثل تشييع الجناز  القسم الثالث:
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 إلى ذلك، فيل ىذا يبطل االعتكاف؟ 
ن لم يشترط فإنو يبطل، وىذا االشتراطبعض  إنما يستدلون عميو بقول  أىل العمم يقول: إذا اشترطو لم يبطل، وا 
 .(ٔ)))فإن لك عمى ربك ما استثنيت((في اإلحرام:  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

ما اشترط، ولكن  قالو في اإلحرام، فقالوا: إن عمومو يدخل فيو االعتكاف، وال يختص باإلحرام، فممعبد عمى ربو
 ذاك في التحمل من اإلحرام، إذا كان يتخوف العوارض من المرض، أو نحو ذلك.

نما يريد الخروج ىل يصح ىذا  جوع مع بقاء االعتكاف عمى حالو،ثم الر  ،لكن ىذا ىو ال يريد قطع االعتكاف، وا 
 .؟م المسجدألن االعتكاف ىو لزو  ؛أو أن حقيقة االعتكاف تكون قد انتفت أصالً  االشتراط

 وليذا فإن بعض أىل العمم لم يصحح االشتراط، وقالوا: ال يصح أن يشترط في اعتكافو، وال يجزئو.
بحيث  ،نية االعتكاف عند الدخولإذا خرج فيما اشترط فاألحوط أن يستأنف  :أقول فيمن يشترطوعمى كل حال، 

، إنو عمى القول اآلخر يكون خروجو غير مصحح، فيكون قطعًا لالعتكاف، فإذا دخل يستأنف نية جديدة
 لمعبادة، واهلل تعالى أعمم. احتياطاً 

ألنو مضطر إلى ذلك،  إن اعتكافو ال يبطل؛ :ل العمم يقوللكن ىذا الذي خرج ليذا األمر الطارئ فبعض أى
 رحمو اهلل.-خ محمد صالح العثيمين فيخرج ثم يرجع، وىذا ذكره الشي

 .(ٕ)ولكنو قال: ولو قيل بالبطالن فإنو يكون قد خرج من مستحب إلى واجب
ذا خرج المعتكف من أجل إيقاظ أىمو لمسحور وصالة الفجرو  لعدم وجود من يوقظيم ليذا، نحن طبعًا نفترض  ،ا 

أنو يمكن االتصال، لكن لو قمنا: ما عندىم، أو ما يستيقظون عمى صوت الياتف، أو اتصل وما رد أحد، فما 
 الحكم؟ 

أو ليتسحروا، أو من أجل أن يقوموا الخروج إليقاظ أىمو لعمل السحور،  جاء في فتوى المجنة الدائمة أن ىذا
ر أنو ال يبطل االعتكاف، وال يؤثر فيو، وأن ىذا من التواصي عمى الخير واألمر بالمعروف والنيي لصالة الفج

 .(ٖ)عن المنكر، وأن ما ال يتم الواجب إال بو فيو واجب
لكن لو أنو احتاط لذلك قبل أن يعتكف، اتفق معيم عمى أمر يوقظيم بو، يسمعونو، يستيقظون بو دون أن 

 ألن مثل ىذا الخروج قد يؤثر عمى اعتكافو. ؛يخرج
ن لم  ولو أنو خرج لموعد في المستشفى، ىل لو ذلك؟ عند من يقول باالشتراط يقول: إن اشترط فال إشكال، وا 

رحمو -فقد أفتى بعض أىل العمم كالشيخ محمد صالح العثيمين  و عند من ال يصحح االشتراط أصالً يشترط أ
 .(ٗ)و االعتكافأن ذلك ال يقطع عمي -اهلل

                                 
 .(ٕٙٙٚ(، رقم: )ٚٙٔ/٘أخرجو النسائي، كتاب مناسك الحج، كيف يقول إذا اشترط ) (ٔ)
 .(ٕٖٗ/ٕٓمجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) (ٕ)
 . (ٕٖٓ/ٜ) ٕ -فتاوى المجنة الدائمة  (ٖ)
 .(ٗٚٔ/ٕٓمجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) (ٗ)
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في حق ىذا أنو إذا رجع إلى المسجد أن يستأنف النية، ينوي نية جديدة عند دخولو المسجد، يحتاط  األحوطو 
 لعبادتو.

والسنة أن ال يخرج المعتكف من معتكفو إال لحاجة اإلنسان، ىذا المشروع، ىذا الواجب، فال يخرج لقضاء حوائج 
السنة عمى المعتكف "لحديث عائشة السابق، قالت:  ؛المسجدإلى عممو خارج لجنازة، وال يذىب أىمو، وال لشيود ا

 ."أن ال يعود مريضًا، وال يشيد جنازة، وال يمس امرأة، وال يباشرىا، وال يخرج إال إلى ما البد منو
 وعمى ىذا جاءت فتوى المجنة الدائمة.

 ىل لو أن يخرج ليغتسل لمتنظف؟
نما خرج لمتنظف، من عادتو أن  ليس لغسل مشروع كغسل الجمعة، أو غسل واجب اتفاقًا كغسل الجنابة، وا 

 يغتسل كل يوم لمتنظف، ىل لو أن يخرج؟ ىل ىذا يعذر بمثمو؟ 
لو أن يخرج ليغتسل لمتنظف إن كان لو عادة في ذلك كل يوم  أنّ  –رحمو اهلل–ى بذلك الشيخ عبد اهلل الجبرين أفت

 .كان في كل يومين فال بأسإن أس، فال ب
ل ولربما يقف مع أناس عند بعض الناس يسترسل في الخروج، فيطو   :ولكنو يبقى المدة التي يحتاج إلييا، يعني

فمثل ىذا قد يبطل اعتكافو، وىذا  ، ويتحدث،أماكن الوضوءعند  –أعزكم اهلل–اب المسجد، أو في دورات المياه ب
ويطيل الحديث، فيل من أعذار  ،فونيلناس يخرج خارج المسجد ويتصل بالتميتكرر، وبعض ا دىمشاشيء 

 بغي أن يحترز منو.نالخروج أن يخرج اإلنسان ليتصل؟ فيذا أمر يتكرر، مشاىد، في
ويوجد في المسجد دورات مياه لمنساء مثاًل، فيل يقال:  –أعزكم اهلل–ا كان الخروج إلى دورات المياه لكن إذ

 ىب إلى الدورات التي في داخل المسجد وال يخرج خارج المسجد.يتعين عميو أن يذ
 ىو ميما وجد مندوحة عن الخروج فيذا ىو المطموب، فيذىب إلى دورات المياه التي في المسجد، لكن لو كان

يقال: ال حرج أن يذىب إلى دورات المياه التي ، ؟ويحصل عمييم بذلك حرج، قد يتأخرون عن الصالة العدد كثيراً 
 خارج المسجد. في

 ىل لو أن يغير مكان االعتكاف؟ 
 اعتكف في ىذا المسجد فما اطمأن قمبو، فيريد أن ينتقل إلى مكان آخر، فيذا لو حاالن: 

وما إلى ذلك، فمو أن يغير  كاألكل، والشرب، وحاجة اإلنسان،أن يكون قد خرج لعذر من أعذاره،  الحال األولى:
 مسجد آخر.بيذا الخروج، يذىب إلى المعتكف 

 ىل لو أن يخرج من أجل أن يذىب إلى مسجد آخر؟  ولكن
 أنو يقطع االعتكاف، فيحتاج إذا ذىب إلى ذلك المسجد أن يستأنف بنية جديدة. -واهلل أعمم-ىذا األقرب 
فإن ذلك يكتب لو  ،إنو يقطع االعتكاف، نقول: إن مكث قبمو مكثًا يصدق عميو أنو مكث طويل :وحينما نقول

 بمعنى أنو ال يضيع.أجره، 
 لكن احتاج إلى نية جديدة ليكون ما يستقبل ىو من قبيل االعتكاف.

 م لَلعتكاف:شرط الصو 
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 ىذا اإلنسان الذي جمس في المسجد في غير رمضان بنية االعتكاف.
كابن جماعة من التابعين و وابن مسعود،  –رضي اهلل عنو– د جاء ذلك عن عمي  األقرب أنو ال يشترط الصيام، وق

، وبيذا أفتت المجنة (ٗ)، والظاىرية(ٖ)، والحنابمة(ٕ)وىو قول الشافعية (ٔ)وسعمر بن عبد العزيز، وطاو مسيب، ال
أن يحصل لو االنقطاع من ىذا لتي ذكرنا، ولكن األفضل أن يكون مع الصيام لمعمة ا، أنو ال يشترط، (٘)الدائمة

 وىذا، من الخمطة ومن الطعام والشراب والجماع.
يذكرون االعتكاف في كتب الفقو بعد  -رحميم اهلل-ات الصيام، وليذا كان الفقياء كر االعتكاف آخر آيولذلك ذُ 
 الصيام.

 اعتكف في العشر األواخر من رمضان. –صمى اهلل عميو وسمم–وىكذا النبي 
 ممعتكف أن يفعمو؟ لما الذي يستحب 

قبيل المستحب من الذكر، وقراءة القرآن، والصالة، وما إلى يقال: بالنسبة لمعبادات المحضة فإن ذلك يكون من 
 ذلك.

 لكن العبادات المتعدية ىذه نوعان: 
 و، فيذا يجب عمي، من رأى منو منكرًا أو نحو ذلكمعروف ونييو عن المنكر في المسجدنوع واجب، كأمره بال

 مستحقييا،طي أحدًا الزكاة ويوصميا إلى ال يستغرق إال زمنًا يسيرًا في العادة، أن يتصدق عمى فقير، أن يعوىو 
 إلفتاء لمن يحتاج إلى ذلك، فيذا ال إشكال فيو.اوىكذا رد السالم، و 

تعميم، ونحو ذلك فأىل العمم في ذلك عمى والأداؤه يستغرق وقتًا طوياًل كالتدريس، كان فإن لم يكن واجبًا عميو، و 
 قولين: 

 . (ٚ)والشافعية (ٙ)إشكال فيو كما يقول األحنافمنيم من يرى أن ىذا من قبيل المشروع، وال 
 .(ٜ)والحنابمة (ٛ)ومنيم من كرىو إذا كان يستغرق وقتًا طوياًل كالمالكية

إذا كانوا كرىوا الجموس لمتعميم في وقت طويل، فكيف بالجموس عمى الحديث، والمؤانسة، وأمور ال طائل تحتيا، 
 .؟!اإلشارة إليياأو االشتغال بيذه الوسائل التي سبقت 

                                 
 (.ٛٛٔ/ ٖالمغني البن قدامة ) (ٔ)
 (.ٜٔٗ/ٙالمجموع شرح الميذب )و (، ٜٙ/٘الحاوي الكبير ) (ٕ)
 .(ٙٙ٘/ٚالمقنع )الشرح الكبير عمى و ، (ٛٛٔ/ٖالمغني البن قدامة ) (ٖ)
 .(ٖٔٗ/ٖالمحمى باآلثار ) (ٗ)
 .(ٓٔٗ/ٓٔ) ٔ -فتاوى المجنة الدائمة  (٘)
 (.ٖٛ/ٕالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكممة الطوري ) (ٙ)
 .(ٕٛ٘/ٙالمجموع شرح الميذب ) (ٚ)
 (.ٜٗ٘/ٔوحاشية الدسوقي ) الشرح الكبير لمشيخ الدرديرو (، ٕٙٗ/ ٕمواىب الجميل في شرح مختصر خميل ) (ٛ)
 .(ٕٔٓ/ٖالمغني البن قدامة ) (ٜ)
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شيء اليسير تحدث مع إحدى زوجاتو لما زارتو في معتكفو، فيذا ال إشكال فيو، فال–صمى اهلل عميو وسمم–النبي 
حصيرًا  -عمى بابيا- تيادّ عتكف في قبة تركية وضع عمى سُ ا –سممصمى اهلل عميو و –ال يضر، ولكن النبي 

 وكمميم. -هلل عميو وسممصمى ا-ليم رأسو  خرجلينقطع عن الناس، ومع ذلك أ
 ل رأسو.رج  فتُ  –رضي اهلل عنيا–ذا حينما كان يخرج رأسو لعائشة وىك
وما إلى ذلك  ،االشتغال إن لم يكن طوياًل فال إشكال فيو، واألفضل أن يكون اشتغالو بنفسو من ذكر وقراءةفيذا 

 من ألوان العبادات الخاصة.
أو الناس لربما يحتاجون إليو في استشارات  ،إنسان يرأس جمعية خيريةواالتصال بالياتف لقضاء حوائج الناس، 

 .ياعمى األسئمة التي يسألون ةجوبأعممية، أو تربوية، أو أسرية، أو في فتاوى و 
مندوحة فاألولى أن يؤجل، أو يوكل ذلك إلى آخر يقوم مقامو، ويتفرغ ىذا  ولكن إن كان عنو ،فيذا األمر يجوز

 ويصفي قمبو. ،يقبل عمى ربولمذكر والعبادات، و 
}َيا َبِني آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم يقول:  -عز وجل-ىناك أمور مباحة كما قمنا من التزين، والتنظف، والترجل، واهلل و 

 .[ٖٔ]األعراف:  ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد{
أن يأخذ معو ما يحتاج إليو إذا أراد االعتكاف  ،(ٔ)-كما يقول ذلك فقياء المالكية-وقد استحب بعض أىل العمم 

 بحيث ال يحتاج إلى الخروج من المسجد.
 يأخذ الثياب التي يحتاج إلييا، يأخذ الطعام الذي يحتاج إليو، الفراش الذي يحتاج إليو من أجل أن ال يخرج.

العشر  –عميو وسممصمى اهلل –))اعتكفنا مع رسول اهلل : -رضي اهلل عنو-وقد جاء في حديث أبي سعيد 
فقال: من اعتكف  -صمى اهلل عميو وسمم–قمنا متاعنا، فأتانا رسول اهلل فمما كان صبيحة عشرين ن ،األوسط

 .(ٕ)((فميرجع إلى معتكفو
 بما يحتاجون إليو. ميأتون معي مدل عمى أني"نقمنا متاعنا" 

ما في حديث عائشة وكينبغي أن يترك فضول الكالم واالشتغال بما ال يعنيو،  -كما سبق-ولكن عمى كل حال 
إذا أراد أن يعتكف صمى الفجر، ثم دخل  -صمى اهلل عميو وسمم-رسول اهلل  كان)): -رضي اهلل عنيا-

 .(ٖ)((معتكفو
 الخموة واالنقطاع عن الناس. –صمى اهلل عميو وسمم –فدل عمى قصده 

 ما يباح لممعتكف:
كل حال يباح لممعتكف األكل، والشرب في المسجد، والنوم، ويباح لو أن يمزم بقعة بعينيا يضع فييا بساطًا عمى 

أو كما  ،–صمى اهلل عميو وسمم–يضع فييا فراشًا كما وضع النبي ويأوي إليو، أو  ،يرجع إليو ،أو نحو ذلك

                                 
 .(ٖٕٖ/ٔالفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني ) (ٔ)
 .(ٕٓٗٓ(، رقم: )ٓ٘/ٖأخرجو البخاري، كتاب االعتكاف، باب من خرج من اعتكافو عند الصبح ) (ٕ)
 (.ٕٚٔٔ(، رقم: )ٖٔٛ/ٕاالعتكاف في معتكفو )أخرجو مسمم، كتاب االعتكاف، باب متى يدخل من أراد  (ٖ)
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 الم.عميو الصالة والس-فكان لو مكان مخصص ربت لو القبة في المسجد، ضُ 
جد أحد من الناس في المسجد يعاني من مرض فيعوده، المريض في المسجد، لو وُ  دوىكذا لو أن يزور أو يعو 

 في المسجد جنازة يصمي معيم. تميولو صُ 
ال إشكال فيو  االتصال بالياتف في أمور ال تطول وىكذا ،األمور التي تكون خفيفة كالحديث الخفيف مع الناسو 
 من األمور المباحة، لكن ينبغي مع ذلك أن تراعى حرمة المسجد.، فيو -إن شاء اهلل-

 نيى عنو المعتكف:ما يُ 
أو ما يخل بمقصود االعتكاف،  ،أما ما ينيى عنو المعتكف ويمنع منو فذلك كل ما يتنافي مع حرمة المسجد

 أو بال عذر. ،كالخروج بال حاجة
الفقياء من المذاىب األربعة وغيرىم يذكرون أمورًا من حينما يشتغل بأمور تنافي مقصود االعتكاف، ولذلك نجد و 

 المنييات.
 أذكر منيا كما يقول األحناف: أن يحضر سمعة في المسجد لمبيع.

 .(ٔ)ن ىذا من األمور التي ال تجوزإ :فيقولون
 يحتاج إلى الخروج. لئال ؛يكفيو من أكل، وشرب، ولباسيأخذ القادر معو في المسجد ما  الأ :عند المالكيةو 

ما كان عمى سبيل فرض العين، وىكذا أيضًا  إالوىكذا عندىم االشتغال حال االعتكاف بتعمم العمم أو تعميمو 
 أو نحو ذلك مما يكتسب بو إال إذا اضطر. ،االشتغال بالكتابة باألجرة

يد، واالستغفار، والصالة عمى النبي وىكذا أيضًا االشتغال بغير الصالة، والذكر، وقراءة القرآن، والتسبيح، والتحم
 صمى اهلل عميو وسمم.-

خاف عميو العجز لمن يُ  –يعني االعتكاف–: يكره الدخول فيو -من المالكية وىو –رحمو اهلل–وليذا قال القرطبي 
 .(ٕ)عن الوفاء بحقوقو

االشتغال بصنعتو في كذلك فيذا يكره، و  عو تمويث المسجد كالحجامة والفصدمال يؤمن ما أما الشافعية فعندىم: 
 .(ٖ)لمسجد إذا كثرا

 .(ٗ)كرىوا إقراء القرآن وتعميم العمم :وكذلك أيضًا عند الحنابمة
 بمعنى أنو ال يشتغل بغير اإلقبال عمى العبادات الخاصة بو من الذكر، وقراءة القرآن، ونحو ذلك. :يعني

وىم -وف، والذين منعوا من ذلك عمى سبيل التحريم ومسألة البيع والشراء في المسجد فييا كالم ألىل العمم معر 
}ِفي ُبُيوٍت َأِذَن المَُّو َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَيا اْسُمُو ُيَسبُِّح َلُو ِفيَيا ِباْلُغُدوِّ : -تبارك وتعالى-استدلوا بقولو  -الحنابمة

                                 
 .(ٕٕٔ/ٖالمبسوط لمسرخسي ) (ٔ)
 .(ٖٖٖ/ٕتفسير القرطبي ) (ٕ)
 .(ٜٛٔ/ٖحمية العمماء في معرفة مذاىب الفقياء ) (ٖ)
 (.ٕٖٕ/ٔالمحرر في الفقو عمى مذىب اإلمام أحمد بن حنبل )و (، ٕٔٓ/ٖالمغني البن قدامة ) (ٗ)
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يتَاِء الزََّكاِة َيَخاُفوَن َيْوًما َتَتَقمَُّب ِفيِو َواْْلَصاِل * ِرَجاٌل اَل ُتْمِييِيْم ِتَجاَرٌة َواَل َبْيٌع َعْن ذِ  ََلِة َواِ  َقاِم الصَّ ْكِر المَِّو َواِ 
 .[ٖٚ-ٖٙ]النور:  اْلُقُموُب َواأْلَْبَصاُر{

إنما  ،إن ىذه المساجد ال تصمح لشيء من ىذا البول، وال القذر)): -رضي اهلل عنو-واستدلوا بحديث أنس 
 .(1)((والصَلة وقراءة القرآن، -عز وجل-ىي لذكر اهلل 
 ذكر أن ىذه المساجد ال تصمح لشيء من ىذا البول والقذر. –عميو وسمم صمى اهلل–فقالوا: النبي 

ممي، فقالوا: البيع والشراء من كما في حديث معاوية بن أبي الحكم الس   (2)((كَلم الناس)) :الحديث اآلخروفي 
 كالم الناس.

 النيي، والنيي يقتضي الفساد.وقولو "ال تصمح" يدل عمى 
 ؛ال ردىا اهلل عميك :من سمع رجَل ينشد ضالة في المسجد فميقل)): -صمى اهلل عميو وسمم-وكذلك في قولو 

 .(ٖ)((فإن المساجد لم تبن ليذا
 الجميور يقولون: يصح البيع والشراء. ،عمى كل حال

 يتحول مكان العبادة إلى سوق. لئال ؛يكثر أالولكنيم قالوا: ينبغي 
مابالتكرار والمزاولة المستمرة،  فال يكثر إما جمب السمع وتكثر في المسجد، ويتحول المسجد إلى صورة بأن تُ  وا 

 أخرى.
  وليس ىذا موضع بسط ىذه المسألة. ،استدلوا عمى ذلك أيضًا بأدلةو 

يرد ىنا سؤال معروف: طيب إذا كان المعتكف يريد أن يطمب طعامًا من المطعم أو نحو ذلك، أو يشتري أشياء 
 ألىمو في العيد ليوصميا البائع إلى أىمو أو نحو ذلك، فما الحكم؟ 

فإذا جاءه  ،ىذا بيع وشراء، فبعض الناس يعقد ذلك في المسجد، يتصل ويطمب ما يريد، ىذا ىو عقد الصفقة
 من باب المسجد وأخذىا منو. البائع خرج

 ىو عقد بيع بيذه المياتفة، وأما ىذه المعاطاة التي تعقبو فميست ىي عقد البيع، فمو أن يأخذىا في المسجد.
أو الشراء الذي حصل من ىذا المعتكف لما يحتاج إليو من أجل أن ال  ،ىذا البيع الذي حصل عند التأمل ولكن

 لخروج ىو يخدم مقصود الشارع من المكث في المسجد واالعتكاف.يضطر إلى ا
، فال بأس بيذا مما يحقق مقصود -واهلل تعالى أعمم-إنو ال يدخل في الحظر لكان لو وجو  :فمثل ىذا لو قيل

فإن االعتكاف ىو لزوم  ،الشارع في االعتكاف، وىذا أسيل من كونو يخرج فإن ىذا الخروج يؤثر في االعتكاف
                                 

 المسجد، وأن األرض تطير بالماء الطيارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصمت فيأخرجو مسمم، كتاب  (ٔ)
 (.ٕ٘ٛ(، رقم: )ٖٕٙ/ٔمن غير حاجة إلى حفرىا )

(، رقم: ٖٔٛ/ٔأخرجو مسمم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب تحريم الكالم في الصالة، ونسخ ما كان من إباحتو ) (ٕ)
(ٖ٘ٚ). 
(، ٜٖٚ/ٔمسمم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب النيي عن نشد الضالة في المسجد وما يقولو من سمع الناشد )أخرجو  (ٖ)

 (.ٛٙ٘رقم: )
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 جد.المس
فعندنا أمر يتعمق بالعبادة التي ىو متمبس بيا، وعندنا أمر يتعمق خف الضررين لدفع أعالىما، أفيرتكب 
، السيما أن الجميور يرون أن ذلك ليس عمى سبيل -واهلل تعالى أعمم- ما يتعمق بنفس العبادة فنقدمبالمكان، 
 التحريم.

 :مبطَلت االعتكاف
قد نقل و فإنو يبطل أيضًا،  ما دون ذلك كالمباشرة إذا أنزلولكنيم اختمفوا في ،(ٔ)فباالتفاق الجماعأّما المبطالت 

  .(ٕ)االتفاقعميو أيضًا بعض أىل العمم 
 لو أنزل بالتفكر فإن الجميور يقولون: ال يبطل.و أما االحتالم فال يبطمو، 

 لكن لو أنو أنزل بالنظر فبعضيم يفرق بين تكرار النظر وعدمو.
 .(ٖ)حنابمة، وىو قول الال يفسد إال إذا كرر النظروبعضيم يقول: 

 ن ذلك يخالف مقصود االعتكاف.ا  إنو يبطل، و  :لكن لو أنو استمنى ىل يبطل اعتكافو؟ الجميور يقولون
أما الحيض والنفاس فإن المرأة الحائض أو النفساء ممنوعة من المكث في المسجد، وليذا ذىب الجميور إلى أن 

ثم إذا طيرت اغتسمت  ،الحيض والنفاس، ولكنيا تكون قد خرجت بعذر، فتخرج إلى بيتيااالعتكاف ال يبطل ب
ين يرون أنو يبطل خالفًا لألحناف الذ، ىذا قول الجميوري متصمة بنيتيا األولى، وى ،ورجعت إلى معتكفيا

ثم ترجع  ،وليذا يشرع عند الجميور أنيا إذا أصابيا الحيض أو النفاس خرجت إلى بيتيا ،(ٗ)بالحيض والنفاس
 بعد ذلك بنيتيا األولى. 

من يرى أنو يقطع  مفيذا مني ،ىنا مسائل أخرى تتعمق بالنية أشرت إلى بعضيا فيما لو نوى الخروج ولم يخرجو 
 االعتكاف، ومنيم من ال يرى قطعو بو.

 بالنذر:مسائل تتعمق 
 ن متى يبدأ ذلك؟من نذر أن يعتكف يومًا فمِ 

 من أىل العمم يقول: من ليمتو.
منيم من يقول: من و وليمة،  ايعني من غروب الشمس في الميمة التي قبمو؛ ألن االعتكاف عنده ال يصح إال يومً 

 طموع الفجر الثاني يعتكف إلى غروب الشمس.
 إن ذلك يرجع إلى نيتو وقصده. :أن يقال -واهلل تعالى أعمم-واألقرب 

ألن الميمة تكون سابقة لميوم، والعرب تارة  ؛فإن قصد باليوم اليوم والميمة فإنو يعتكف منذ بدء الميمة التي قبمو

                                 
 (.ٓٛ/ٕبداية المجتيد ونياية المقتصد ) (ٔ)
 .(ٓ٘اإلجماع البن المنذر )ص:  (ٕ)
 .(ٛٔٗ/ٚالشرح الكبير عمى المقنع ) (ٖ)
 .(ٛٓٔ/ٕئع )بدائع الصنائع في ترتيب الشرا (ٗ)



23 

 

  حيانًا، وقد تعني بو اليوم فقط. مع ليمتو أ هتطمق الميمة وتقصد ما يعقبيا من اليوم أيضًا، وتطمق اليوم وتقصد
 نظر في نية ىذا اإلنسان.ة وتقصد الميل فقط، فيُ قد تطمق الميمو 

 ، فيقال: بحسب نيتو.؟لو نذر أنو يعتكف ليمة
 ، نقول: بحسب نيتو.؟فبحسب نيتو، لو نذر أن يعتكف يومين ،؟لو نذر أن يعتكف يوماً 

 م يخرج، ثم يأتي في اليوم الثاني.فإن قصد النيار فإنو يعتكف من الفجر إلى غروب الشمس، ث
 ب التتابع؟ وىل يج

 .الجواب: ال، إال إذا نواه
أىل العمم، أقصد من جية  رجع فيو إلى النية عمى خالف بينلكن لو نوى أنو يعتكف عشرة أيام مثاًل فإن ىذا يُ 

 التتابع.
 وىل يمزم مع الميالي أو ال؟ ىذا فيو قوالن ألىل العمم.

 والميمة تبدأ من غروب الشمس إلى طموع الفجر.وعمى كل حال اليوم يبدأ من طموع الفجر إلى غروب الشمس، 
 ضاء االعتكاف:ق مسألة

لو قطعو، اعتكف يومًا وما كممو عند  ويجوز قطعو ،بالنسبة لالعتكاف المستحب ال يجب قضاؤه عمى األرجح
فيذا الراجح أنو ال يجب عميو أن يواصل وىو  ،وليمة، ما كمل امن يشترط أن أقل االعتكاف يكون يومًا أو يومً 

 اإلنسان يواصل في العبادة إلى منتياىا ىذا ىو األفضل. كونمخير، لكن 
 االعتكاف لما تركو، فيذا عمى سبيل االستحباب. -صمى اهلل عميو وسمم-فمو أنو قضاه فقد قضى النبي 

فإنو يجب عميو أن  نذره فيو أو قطعو وأبطمو فمو أنو تركو في اليوم الذي -المنذور-أما االعتكاف الواجب 
 يقضي ذلك.

 بعض المسائل المتعمقة باالعتكاف. هىذ
ياكم في الدين -تبارك وتعالى-وأسأل اهلل  ياكم ىداة ميتدين ،أن يفقينا وا  وصمى اهلل  ،واهلل أعمم ،وأن يجعمنا وا 

 وعمى آلو وصحبو. ،عمى نبينا محمد
 


