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١٨٠

كتـــــــــــاب الصيام

فقه العبادات المصور

٦

لغًة: االعتكاف
لزوم الشيء، وحبس النفس عليه.

االعتكاف شرًعا:
لزوم المسجد لعبادة اW تعالى.

مشروعية االعتكاف
االعتكاف عمـل من األعامل الفضيلـة، والطاعات اجلليلة، 
 َ رشْ عَ تَكِفُ الْ عْ انَ النبي ملسو هيلع هللا ىلص يَ ةَ ريض اهللا عنها قالت: «كَ ائِشَ نْ عَ فعَ
 «. هِ دِ عْ نْ بَ هُ مِ اجُ وَ فَ أَزْ تَكَ مَّ اعْ اهُ اهللا ثُ فَّ وَ تَّى تَ انَ حَ ضَ مَ نْ رَ رَ مِ اخِ األَوَ

(رواه البخاري).

 ٰٓ َ ِ ع االعتكاف لنا وملن قبلنا، قال تعاىل: ( وََعِهۡدنَآ إ وقد رشُ
ِع  كَّ آئِفَِي َوٱۡلَعِٰكفَِي َوٱلرُّ ن َطّهَِرا بَۡيِتَ لِلطَّ

َ
ۡسَمٰعِيَل أ إِبَۡرِٰه َۧم 

ُجود١ِ٢٥ ) [البقرة:١٢٥]. ٱلسُّ
حكم االعتكاف

االعتـكاف سـنّة يف كل وقـت، وأفضلـه يكـون يف العـرش 
األواخـر مـن رمضان؛ ألن الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص داوم عليـه يف العرش 

األواخر من رمضان زاد املعاد.
شروط االعتكاف

النية. ١
ا هللا ؛ لقول النبي  فينوي املعتكف لزوم املسجد قربةً وتعبدً

» (متفق عليه) لُ بِالنِّيَّاتِ امَ امَ األَعْ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ
أن يكون المسجد الذي يعتكف . ٢

فيه تقام فيه صالة الجماعة
وُهنَّ  َ تَُبِٰشُ فـال يصح يف غري املسـجد؛ لقولـه تعـاىل: ( َو
ــوَن ِف ٱلَۡمَسِٰجِدۗ ) [البقـرة:١٨٧]؛ ولفعله ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن  ــۡم َعِٰكُف نُت

َ
َوأ

االعتـكاف يف مسـجد ال تقـام فيه صـالة اجلامعـة يقتيض ترك 
اجلامعة وهي واجبة عليه، أو تكرار خروج املعتكف كل وقت، 

 االعتكاف
المحتويـــات

تعريف االعتكاف

مشروعية االعتكاف

حكم االعتكاف

شروط االعتكاف

زمان االعتكاف

اعتكاف العشر اAواخر من رمضان
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١٨١ فقه العبادات المصور

 االعتكاف

وهـذا ينايف املقصود من االعتكاف، أمـا املرأة فيصح اعتكافها 
يف كل مسـجد سواء أقيمت فيه اجلامعة أم ال، هذا إذا مل يرتتب 
عـىل اعتكافها فتنة، فإن ترتب عىل ذلك فتنة منعت، واألفضل 
أن يكون املسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه اجلمعة، لكن ذلك 

ليس رشطًا لالعتكاف.

الطهارة من الحدث اAكبر. ٣
سـاء؛ لعدم  فال يصح اعتكاف اجلُنُب، وال احلائض، وال النُّفَ

جواز مكث هؤالء يف املسجد.

مسجد جامع

الصيام ليس بشرط 
لالعتكاف

نِ ابْنِ  وي عَ ال يُعد الصيام رشطا يف االعتكاف؛ ملا رُ
 : الَ أَلَ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فقَ رَ سَ مَ رَ –ريض اهللا عنهام- أَنَّ عُ مَ عُ
دِ  ـجِ ةً يفِ املَْسْ يْلَ تَكِفَ لَ لِيَّةِ أَنْ أَعْ َاهِ تُ يفِ اجلْ رْ تُ نَـذَ نـْ كُ
».(رواه البخـاري)، فلو  كَ رِ ذْ فِ بِنـَ أَوْ ـالَ ملسو هيلع هللا ىلص: «فَ ، قَ امِ َـرَ احلْ
كان الصـوم رشطا ملا صح اعتكافـه يف الليل؛ ألنه ال 
فَ  تَكَ ـولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص «اعْ سُ صيام فيـه، وثبت أيضا: أن رَ
» (رواه مسـلم) ، وفيها أيام العيد  الٍ ـوَّ نْ شَ لَ مِ َ األُوَ رشْ عَ الْ
التـي ال جيوز صيامهـا، كام أهنام عبادتـان منفصلتان، 

.فال يشرتط إلحدامها وجود األخر

زمان االعتكاف
يصـح االعتكاف يف أي يوم، وبـأي مدة، إال أن األفضل أال 
يقـل االعتكاف عن يـوم أو ليلة؛ ألنه مل ينقل عن النبيملسو هيلع هللا ىلص وال 

عن أحد من أصحابه االعتكاف فيام دون ذلك.
اعتكاف العشر اHواخر من 

رمضان
ـةَ ريض  ائِشَ نْ عَ * وهي أفضل أوقات االعتكاف؛ ملا ثبت عَ
مضانَ  ن رَ رَ مِ اخِ َ األَوَ رشْ عَ تَكِفُ الْ عْ انَ يَ اهللا عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص كَ

». (متفق عليه). هِ دِ عْ نْ بَ هُ مِ اجُ وَ فَ أَزْ تَكَ مَّ اعْ اهُ اهللا، ثُ فَّ وَ تَّى تَ حَ
* ومـن نـو اعتـكاف العـرش األواخـر من رمضـان صىلَّ 
الفجـر من صبيحة اليـوم احلادي والعرشين يف املسـجد الذي 
ـةَ ريض  ائِشَ نْ عَ ينوي االعتكاف فيه، ثم يدخل يف اعتكافه، فعَ
 ، انَ ضَ مَ لِّ رَ تَكِـفُ يفِ كُ عْ ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ انَ رَ : «كَ الَتْ اهللا عنها قَ

» (رواه البخاري). فَ فِيهِ تَكَ ي اعْ هُ الَّذِ انَ كَ لَ مَ اةَ دَخَ دَ غَ ىلَّ الْ ا صَ إِذَ وَ
* وينتهـي االعتكاف بغروب شـمس آخر يوم من رمضان، 
واألفضـل أن يكون اخلـروج صبيحة يوم العيـد، وهو الثابت 

عن كثري من السلف.
من طلوع الفجر 
يوم ٢١رمضان

إىل غروب شمس 
آخر يوم يف رمضان

 أيام 
أخر ١٠

ضان
رم

ن 
ضا

رم
ىف 

خر 
ألوا

رش ا
لع
ف ا

كا
عت
ا
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كتـــــــــــاب الصيام

فقه العبادات المصور ١٨٢

حكمة االعتكاف
احلكمـة من االعتكاف االنقطاعُ عن الدنيا، وعن االنشـغال 
هبا وبأهلها، والتفـرغ للعبادة، فينبغي عىل املعتكف تفريغ قلبه 

لذلك.
ما يباح للمعتكف

اخلروج من املسجد ملا ال بد منه، كاخلروج لألكل والرشب، . ١
إذا مل يكـن له مـن حيرضمها، واخلـروج لقضـاء احلاجة؛ ملا 
ا  انَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ : «كَ الَـتْ ـةَ ريض اهللا عنها قَ ائِشَ نْ عَ ثبـت عَ
بَيْتَ  لُ الْ خُ دْ انَ الَ يَ كَ لُـهُ (١)، وَ جِّ ـهُ فأرَ أْسَ َّ رَ ينِ إِيلَ دْ ـفَ يُ تَكَ اعْ

» (رواه مسلم). انِ نْسَ ِ ةِ اإلْ َاجَ إِالَّ حلِ
ترسيح الشعر ومتشيطه؛ للحديث السابق.. ٢
التحدث إىل الناس فيام يفيد، والسؤال عن أحواهلم، ولكن . ٣

كثار من ذلك؛ ألنه ينايف مقصود االعتكاف. ال ينبغي له اإلِ
زيـارة بعـض أهلـه وأقاربـه لـه، واخلـروج مـن معتكفـه . ٤

 : الَتْ يَـيٍّ ريض اهللا عنهـا قَ يَّـةَ بِنْتِ حُ فِ ـنْ صَ لتوديعهـم؛ فعَ
تُ  مَّ قُمْ ، ثُ تُهُ ثْ دَّ يْالً فَحَ هُ لَ ورُ يْتُهُ أَزُ أَتَ ا فَ تَكِفً عْ يُّ ملسو هيلع هللا ىلص مُ انَ النَّبـِ «كَ

لِبَنِي(٢)» (متفق عليه). يَ لِيَقْ عِ امَ مَ قَ ، فَ لِبَ َنْقَ ألِ
مبطالت االعتكاف

الخروج من المسجد لغير حاجة . ١
عمدا، وإن قلَّ وقت الخروج.

لُ  خُ دْ انَ الَ يَ كَ : «وَ الَـتْ ـةَ ريض اهللا عنهـا قَ ائِشَ نْ عَ ملـا ثبت عَ
» (رواه مسـلم)، وألن اخلـروج يفـوت  ـانِ نْسَ ِ ـةِ اإلْ َاجَ بَيْـتَ إِالَّ حلِ الْ

املكث يف املعتكف، وهو ركن االعتكاف.
الجماع، ولو كان ذلك ليًال. . ٢

ِف  ــوَن  َعِٰكُف ــۡم  نُت
َ
َوأ ــنَّ  وُه تَُبِٰشُ  َ َو  ) تعـاىل:  لقولـه 

ٱلَۡمَسِٰجِدۗ ) [البقرة:١٨٧]، ويدخل يف حكم اجلامع: اإلنزال بشهوة 
بدون مجاع كاالستمناء، ومبارشة الزوجة يف غري الفرج.

(١) أرجله: أرسح شعره.
(٢) ليقلبني: يردين إىل بيتي.

العزم على قطع االعتكاف.. ٣
إن نـو املسـلم اعتكاف أيـام معينة، ثم قطـع اعتكافه جيوز 
انَ  : «كَ الَـتْ ـةَ ريض اهللا عنهـا قَ ائِشَ ـنْ عَ لـه قضـاؤه؛ ملا ثبت عَ
هُ  فَ تَكَ عْ لَ مُ مَّ دَخَ رَ ثُ جْ فَ ىلَّ الْ تَكِفَ صَ عْ ادَ أَنْ يَ ا أَرَ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص إذَ سُ رَ
 ِ رشْ عَ افَ يفِ الْ كَ تـِ عْ ادَ االِ بَ -أَرَ (٤) ، فَـرضُِ بَائِـهِ ـرَ بِخِ إِنَّـهُ أَمَ (٣)،وَ

رَ  أَمَ ، وَ بَ ِ ا فَرضُ بَائِهَ بُ بِخِ نـَ يْ تْ زَ رَ أَمَ -، فَ انَ ضَ مَ ـنْ رَ رِ مِ واخِ األْ
ولُ اهللا  سُ ىلَّ رَ امَّ صَ لَ ، فَ بَ ِ بَائِهِ فَرضُ اجِ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بِخِ وَ نْ أَزْ ا مِ هَ ُ ريْ غَ
بَائِهِ  رَ بِخِ أَمَ (٥) ؟ فَ نَ دْ رِ َّ تُ ربِ : آلْ الَ قَ . فَ بِيَةُ َخْ ا األْ إِذَ ـرَ نَظَر، فَ جْ فَ ملسو هيلع هللا ىلصَ الْ
فَ يفِ  تَكَ تَّى اعْ انَ حَ ضَ مَ رِ رَ ـهْ افَ يفِ شَ تِكَ عْ كَ االِ رَ تَ (٦) ، وَ ضَ وِّ قُ فَ
» (متفق عليه)، ويف رواية: «العرش األواخر  الٍ وَّ نْ شَ لِ مِ ُوَ ِ األْ رشْ عَ الْ

من شوال».
عيادة المريض وشهود الجنازة:. ٤

ا، وال يشـهد جنـازة، وينقطع لعبادة  ال يعود املعتكف مريضً
اهللا يف معتكفه.

(٣) معتكفه: أي موضع اعتكافه يف املسجد.
(٤) اخلباء: بناء من وبر أو صوف.كاخليمة.

ا منه ملسو هيلع هللا ىلص أن يكن غري خملصات يف االعتكاف. (٥) خوفً
(٦) قوض: أي هدّ اخلباء.
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