
  



 
 
 
 
 
 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

ُذوا ِمْن َمقَاِم  ِ ْذ َجَعلْنَا الَْبيَْت َمثَابًَة لِلنَّاِس َوأَْمنًا َواَّتَّ
ِ
ائِِفنَي َوالَْعاِكِفنَي َواَوا ْْسَاِعيَل أَْن َطه َِرا بَيِِْتَ لِلطَّ

ِ
بَْراِهمَي َوا

ِ
ََل ا
ِ
بَْراِهمَي ُمَصًّلى َوَعهِْدََن ا

ِ
ُجودِ ا كَّعِ السُّ  لرُّ

 125البقرة  أ ية :

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 وأ هل وسمل(:     ) اعتاكف عرش يف شهر رمضان تعدل جحتني ومعرتني  ( روي عن الإمام الصادق )عليه السالم( عن أ ابئه قال: قال رسول هللا )صًّل هللا عليه
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 (1................................................).......      االهــــــــــــــــــــــــــــداء

 

 قال أ مري املؤمنني عليه السالم

 

 (1) لجأ وا اإَل ركن وثيق(.ي ر ح , مل سس تضيووا بنور العمل ومل )... اي مكيل احفظ عين ما أ قول كل : الناس ثالثة , عاملٌ رابين , ومتعمٌل عًّل سبيل جناة , ومهٌج رعاع أ تباع لك َنعق , مييلون مع لك

ًّل هللا عليه للاكئنات العبد املصطفى محمد ابن عبد هللا )ص أ هدي هذا العمـــل املتواضع اَل س يد الاكئنات وخفرها والنـــــــموذج الاعًّل لرابب العقول اَل من اختاره س يد الوجود جل شأ نه س يدا

 واهل وسمل (.

ــ   ــبيت الـــــــــــــذين اصطـــــــفامه هللا  مــــــــــن خــــــلقه  صلوات هللا علهيم أ مجعني والــــــــــــــــــــى أ هل الــ

 والــــــــــى من بذلـــــــــــوا نور عقوهلم وعيوهنم من العلمــــــــــاء ليــــــــــنريوا طريق البشـــــــــــــرية

 تذيت الكرام اذلين حضوا ابلكثري من وقهتم لجل ان اتعملوالــــــــــــــى مجيــــــــــــــع اسا

 والـــــــــــــــــــى وادلي الذلين بذل لك حياهتام من أ جلنا رغــــــــــــــم قساوة احلياة

 هل تعاَل ان يتقبهل وينفع به املؤمنني .أ  وأ ســــــــ 

 وهـــو ويل التـــــــــــــــوفيق

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 113هـ ( ص  1371ي , الطبعة الثانية)حتف العقول عن ال الرسول صًّل هللا عليه واهل,ليب محمد احلسن بن عيل بن احلسني بن شعبة احلراين , وحصحه وعلق عليه عيل أ كرب الغفار  - 1

 
 
 
 



 
 
 
 

 (2.........  ).................................................................................المقدمة 

 

اداي , أ ومن به أ ول ابداي , وأ س هتديه قريبا هامحلد هلل اذلي عال حبوهل , ودَن بطوهل , ماحن لك غنمية وفضل , واكشف لك عظمية وأ زل  أ محده علـــــى عواطف كرمه , وسوابغ نعمه , و         

اذلي أ دى ما مُح ِل اَل العباد وجاهد يف هللا حق اجلهاد فاكن نورا ليــخرج الناس من الظلامت اَل النور محمدا   وأ س تعينه قادرا قاهرا , وأ تولك عليه اكفيا َنرصا . وأ شهد أ ن املبعوث رمحة للعاملني

هناء عذره , وتقدمي نذره .  صًّل هللا عليه واهل  عبده ورسوهل , أ رسهل لإنقاذ أ مره , واإ

 

 هللا تعاَل فيه الكثري من لطفه اخلفي وعطاءه الوفري , فقد اعتاد املسلمون عًّل بعض الاعامل مثل الصالة والصيام حىتهناك أ عامل قد يغفل عهنا الانسان املسمل لسبب أ و لخر يف حني قد جعل 

 اصبح دين الاسالم يــــــعرف هبام والانسان املسمل خيترب هبام وك ن ليس هناك معل غريهام  .

هامتم النيب الاكرم صًّل هللا عليه واهل وسمل وكذكل احصابه الكرام رضوان بيامن جند من الاعامل ما يكون هل من الفضل يف أ عايل ادلرجات  لكنه أمُهل من الامة بشلك عام , فالعتاكف اكن حمط اإ

 هللا تعاَل علهيم  اذلين اكنوا معه ليلهم وهنارمه .

  -الصفحات نتناول موضوع الاعتاكف وقد اإخرتَنه لس باب ثالثة :  هففي هذ

 صصة للعباد .التحف الالــــــــــهية اخمل  عليه واهل به وـينيــــــــــــا لإهامل الامة هل  وـيلثا لتاراته املهمة يف انقطاع املسمل وخلوته بربه جل شأ نه ملا يف ذكل مناول لإهامتمه صًّل هللا

 فقسمنا البحث اَل اربعة مباحث ولك  مبحث اَل ثالثة مطالب 

 ملتواضع  وهللا أ سأ ل القبول وان ينفع به اإخواين املؤمنني .فاكنت النتيجة هــــــذا الكتيب ا 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 (   3توطوة     .......................................................................................)

 

 

فتؤدي ابلنتيجة  روابط نفس ية وخارجية مع تكل املوجودات الانسان يتفاعل حبمك عالقته ــــ طول الطريق ـــ  مبا حييط به من املوجودات املادية واملعنوية بقــــــــــصد أ و بغري قصد , فتنشأ        

 اَل التاثري والتاثر .

 انعم عليه اكن لزاما ان يتواصل معه مبا يليق بشأ نه , مفن خالل هذا التواصل تظهر الاـير الاجيابية ـــ ذلكل الارتباط .وملا اكن من الواجب عليه الوفاء خلالقه اذلي اوجده و 

ة اجلوانب , من ية ووضع برامج متعددبوعية وشهرية وس نو فاكنت احلاجة شديدة اَل تنظمي عالقته ابملوَل جل شأ نه من خالل ممارسات منتظمة زمانيا وماكنيا ووضـــــــــــــــــع خطط يومية واس  

 ــــــزاكة والاعتاكف اذلي هو موضوع حبثنا   هجة لتطوير قدراته , ومن جــــــــــــــــــــــهة للتخلص من تكل الاـير السلبية , مفن هذه الربامج الصوم والصالة واحلج والـــــ

 

 .  اع من لك ما حوهل واخللوة ابملوَل جـــــــــــــــــــــل وعال ليشحن الانسان نفسه وروحه بشحنة اس تثنائية من املدد واللطف الالهييواذلي هل دور هام يف بناء اذلات الانسانية بفعل الانقط

 يف تنش يط الروح .  الملا فيه من صدق واخالص , شبيه ما يف الصوم من ارسار وذلا جند الاعتاكف لبد وأ ن  يقـــــــــــــــــــرتن ابلصوم فيؤدي دوره الفع

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  4املبحث الاول  .......................................................................  ) 

 

 الاعتاكف حقيقته وأ دةل مرشوعيته  

                                                               

 قيقته   املطلب الاول :تعريفه لغة واصطالحا و بيان ح 

 ( 1الاعتاكف  لغة : يقال عكفته عًّل كذا اي : حبس ته ذلكل قال تعاَل )سواء العاكف فيه والباد()

 وهو الاقبال عًّل اليشء ومالزمته 

 (   2قال الراغب هو العكوف عًّل اليشء ومالزمته عًّل سبيل التعظمي )

 (3وحبس يقال : عكف يــــــــــعُكُف  ويعِكُف  ُعُكوفا وذكل اقباكل عًّل اليشء لتنرصف عنه ) وقال ابن فارس :  العني والاكف والفاء  اصل حصيح يدل عًّل مقابةل

 

 (4أ ما اصطالحا :  "عبارة عن اللبث يف املسجد واملكث فيه" ) 

واخر(.  قال  : ) كنت أ جاور هذه العرش حىت بدا يل ان أ جاور العرش الاوسسمى يف لسان بعض الاخبار  ) جوارا ( كام يف حديث أ يب سعيد اخلدري ريض هللا عنه  ان النيب صًّل هللا عليه واهل 

(5   ) 

 اذن عًّل اختالف الفاظ بيان حقيقته فهو اللبث يف املسجد مع قصد القربة اَل هللا تعاَل  .



 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  25سورة احلج الاية :  – 1

 579لقمل , جذر  عكف , صمفردات الفاظ القران, ل يب القامس احلسني بن محمد املعروف ابلراغب الاصفهاين , الطبعة الرابعة , منشورات دار ا – 2

 108/ ص  6( ج1979معجم مقاييس اللغة , ل محد بن فارس بن زكراي أ بو احلسني , حققه عبد السالم محمد هارون , منشورات دار الفكر)  – 3

 484/ ص 1اء الرتاث ,   جمهناج الصاحلني ,حملمـد احساق الفياض الطبعة الاوَل , مطبعة امري , مق , منشورات مؤسسة ال البيـــــــت لحي – 4

 710/ص 2(  ج 2018قدر حديث رمق) حصيح البخاري, حملمـد بن اإسامعيل أ بو عبد هللا البخاري اجلعفي احملقق: محمد زهري بن َنرص ,النارش: دار طـــــوق النجا فضل ليةل ال – 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (5........................)أ ملبحث الاول  .........................................................

 

 أ ما أ دةل مرشوعيته

  املوَل جل وعال .فقد ورد الاعتاكف يف لسان عدة اايت من الكتاب الكرمي نســــــــــــــــــــتشف من بعضها ادللةل عًّل كونه امرا مرشوعا وحمبواب اَل

 -رمية مهنا :ادلليل الاول  : من كتاب هللا عز وجل فقد ذكر يف مجةل من الاايت الك

سامعيل أ ن طهرا بيِت للطائفني والعاكفني وا-الاية الاوَل :   براهمي واإ براهمي مصًّل وعهدَن اإَل اإ ذ جعلنا البيت مثابة للناس وأ منا واَّتذوا من مقام اإ  (   1) لركع السجود  واإ

َل هللا تعاَل اكلطـــــــــــــــواف والركوع والسجود , ففي ورودها مضن هذا التسلسل من الاعامل  دليل عًّل انه فقد وردت لكمة العاكفني يف ترتيب وتسلسل مجةل من الاعامل الِت تقــــــــــــرب ا

 من مجةل الامور الِت يتعبد هبا اَل هللا عز وجل.    

 عىن لل مر بتطــــــهري  البيت للمبتدع , فلام صدر ال مر ابلتطهري للمعتكف فهمنا مهناوقد اس تدل هبا عًّل مرشوعية الاعتاكف بتقــــــــــــــــريب أ نه  لو مل يكن مرشوعا لاكن بدعــــة ولم

 املرشوعية .

وُهنَّ َوأَنُُْتْ عاِكُفوَن يِف الَْمساِجِد    -والاية الثانية  :   (  2) َول تُبَارِشُ

 يف حال كوهنم عاكفني يف املساجد .تقدمت عًّل هذه الاية اايت تتحدث عن املبارشة وقد هنت عن اتيان النســـــاء 

م, ل حيق للمعتكف الصامئ أ ن يبارش زوجته ل فـــــــي الليل ول يف الهنار") ته عن ثالثة أ اي   (3"ويف الاعتاكف اذلي ل تقل  مد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهذا دليل عًّل اعطاء قدس ية لالعتاكف وابلتايل سس تدل هبا عًّل مرشوعيته ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 125سورة البقرة  الاية :  – 1

 187سورة البقرة الاية :  – 2

 539/ ص 2( طبع ونرش دار الرتاث العريب ,  ج 2005الامثل يف تفسري كتاب هللا املزنل , لنارص ماكرم الشريازي , الطبعة الثانية ) – 3

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ( 6املبحث الاول ..................................................................................)

 

 ادلليل الثاين :  الس ن ة 

 اول : اعتاكف النيب صًّل هللا عليه واهل وسمل  فقد ورد مجةل من الاخبار تتحدث عن ذكل  

 -ا :مهن 

ــ  ذا اكن العــــــــــ شعر,  ــــرش ال واخر اعتكف يف املسجد, ورضبت هل قبة منالرواية الاوَل:حصيحة احلليب,عن أ يب عبد هللا  عليه السالم  قال: اكن رسول هللا صًّل هللا عليه وأ هل وسمل )اإ

 (1ومشر املزير...( )

 مري املزئر مل عًّل وفق الطبيعة ل سس تدعي تشاضافة اَل كونه دليال عًّل مرشوعية الاعتاكف قوهل مشر املزئر يدل عًّل مزيد من الاهامتم وانه صًّل هللا عليه واهل اكن حريصا جدا فالع

 

عرش اعتكــــف رسول هللا صًّل هللا عليه وأ هل وسمل يف شهر رمضان يف العرش ال وَل, مث اعتكف يف الثانية يف ال الرواية الثانية  : عن أ يب العباس, عن أ يب عـــــــــــــــــبد هللا  عليه السالم  قال: )

 ( . 2الوسطى, مث اعتكف يف الثالثة يف العرش ال واخر, مث مل يزل يعتكف يف العرش ال واخر()

 ر يدل عًّل مزيد فضل يف هذه العرشة ال واخر, وابلتايل دليل عًّل مرشوعيته وأ مهيته ويف معهل هذا حث للمؤمنني عًّلفان مواظبة النيب  صًّل هللا عليه واهل  عًّل الاعتاكف يف العرش ال واخ 

 الاهامتم هبذا العمل , وكذكل هذه قرينة تدل عًّل ان الامام الصادق  عليه السالم  حيثنا عًّل هذا العمل  .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  220/ ص  7مـد بن احلسن احلر العاميل, الطبعة الاوَل , ج وسائل الش يعة اَل حتصيل مسائل الرشيعة , حمل - 1

 نفس املصدر   - 2 

 

 

 



 

 

 (7املبحث الاول ...............................................................................  )

 

:)اكنت بــــــــــدر يف شهر رمضان, ومل يعتكف رسول هللا  صًّل هللا عليه وأ هل وسمل  فلام أ ن اكن من قابل  الرواية الثالثة :  أ ورد الش يخ الصدوق رمحه هللا  ... عن أ يب عبد هللا عليه السالم 

 (  وهذا يدل عًّل اهامتمه الكبري ابلعتاكف.1اعتكف عرشين: عرشا لعامه, وعرشا قضاءا ملا فاته ()

 عليه واهل  مما ورد من هنيه صًّل هللا عليه واهل  اايمه بعدم رفع صوهتم . ويدل عًّل ان املسلمني اكنوا يعتكفون بكرثة مع رسول هللا صًّل هللا 

 ا يف غريه لسارع اليه قبهل .ورمبا يتومه عدم مرشوعية الاعتاكف يف غري رمضان لنه صًّل هللا عليه واهل  مل يقضه الا يف رمـــــــــــــــــــضان, ولو اكن مرشوع

(  وقوهل تعاَل )وافعلوا 2ية الاعتاكف يف غري رمضان معلوم من عــــــــــموم الندب اإَل فعل اخلري واملسارعة اإَل الرب, قال تعاَل  )فاستبقوا اخلريات( )واجلواب عن هذا التومه , ان مرشوع 

 (   .3اخلري()

املناجاة اخلري الِت تقرب اَل هللا تعاَل مهنا اذلكر وقراءة القران وفعل الطاعات الاخرى و ففي هذه الاايت املباركة وغريها دعوة اَل التسابق والتنافس يف فعل اخلريات ويه جتمع لك اعـــــــامل 

 وادلعاء واخللوة ولك هذه الامــــور جممتعة يف الاعتاكف .

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 275ص 2لبنان , ج –من لحيرضه الفقيه, ل ىب جعفر محمد بن عًّل بن احلسني بن اببويه القمى , ابب الاعتاكف , الطبعة الاوَل , بريوت  - 1

  148سورة البقرة: الاية :  - 2

 77سورة احلج الاية :  – 3

 

 

 

 



 

 

 

  (8............................................................... )املبحث ال ول .................

   املطلب الثاين : حمكه وفضهل

 اول : حمكه  

 فهو مس تحب كسائر املس تحبات وليس بواجب , 

 أ ما وجوبه امنا هو ابلعرض )اي بعنوان ـينوي( اكلنذر او العهد او الرشط مفن اعتكف يومني وجب عليه اليوم الثالث . 

نـــــــــــام فعهل النيب صًّل هللا عليه وسمل   طلبا لل فض عرش الاواخر من كيده يف ال ل وال مكل , وورد ان اتفالعتاكف س نة مس تحبة , وليس هناك دليل يدل عًّل الإلزام ابلعتاكف , واإ

 شـــــــــــــــــهر رمضان اكن الامتسا لليةل القدر  . 

 كام عن احلليب عن ايب عبدهللا عليه السالم قال:  اكن رسول هللا صًّل هللا عليه وأ هل

ذا كـــــــــــــــــــــــــــــان العرش الاواخر اعتكف يف املسجد...()  (1) اإ

ني الرجل واملراة ف ل تفرق بب يف الاعتاكف عندما يتطرق اَل حمكه يذكر ان حمكه ابلنس بة اَل املراة كذا وابلنس بة اَل الرجل  كذا, واحلال ان أ دةل مرشوعية الاعتاكوقد وجدت عددا ممن كت

 يف ذكل .

 ـينيا : فضهل 

وادلعاء ,  تكفي فضال لهذه العبادة وما تتضمنه هذه اخللوة من تالوة كتاب هللا , والتفرغ للصالة , ولذلكر , الاعتاكف من العبادات الِت جتمع كثرياً من الطاعات ؛ فاخللوة يف املسجد واملكث فيه

 وغريها .

 ( 2وقد ورد يف بيان فضهل :قوهل صًّل هللا عليه واهل وسمل : ) اعتاكف عرش يف شهر يعدل جحتني ومعرتني ( )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28/ ص  4عة خورش يد ,           جاحلسن الطويس , حتقيق الس يد حسن اخلرسان , الطببعة الثالثة , مطب هتذيب الاحاكم , ليب جعفر محمد بن – 1¬ 

 2102, احلديث  277/  ص 2من ل حيرضه الفقيه: ابب الاعتاكف , ج  - 2

 

 

 



 

 

 

 

 ( 9ث ال ول ...............................................................................)املبح

 

  املطلب الثالث : أ ـيره

حباجته اَل الاس تقامة دامئا طول  ( حيث تبقى الاية تُشِعر الانسان1لقد اهُت الإسالم بصالح حياة الإنسان, فقد وردت اايت مباراكت حتث عًّل ذكل  مهنا قوهل تعاَل  ( فاس تقم كام امرت))

 حياته . 

 ( 2ومهنا : قول امري املؤمنني عليه السالم :) َمْن أَْصلََح ما بَيْنَُه وبنَْيَ هللا كفَاُه هللُا ما بَينَُه وبنَْيَ النَّاس( )

د علهيا لالعتاكف اـير ابلغة ملا فيه من انقطاع اَل هللا عز وجل وترك احلياة الروتينية الِت توبني الاسالم لنا طرقا خمتلفة تؤدي اَل الاس تقامة والصالح  ومن أ فضل هذه الطرق  الاعتاكف , ف عو 

 الانسان وترك بعض املذلات .

عتقاد الانسان بقدرة هللا عز وجل ملا صدق ان   ابطن البحر من بطن حوت اكلقرب يف خيرج انسان فاخللوة القهرية الِت اكن فهيا نيب هللا يونس عليه السالم امثرت ذكل الاثر اذلي لول اإ

 وكذكل نيب هللا يوسف عليه السالم يف البرئ و يف السجن قد حصد من هذه اخللوة اـيرا جعيبة .

متجردا هل س بحانه من شواغل  َل العبادة,لنقطاع ا"والاعتاكف حيقق الصفاء النفيس والسمو الرويح  فيحتاج الإنسان اَل ان جيدد عالقته مع هللا لك فرتة, ليطهر قلبه وتصفو نفسه, وذكل اب

 ادلنيا واعاملها, مالزما العبادة يف بيت هللا س بحانه, ومتقراب اليه طالبا رمحته, متحصنا حبصنه ـــ عز وجل"   .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 112سورة هود الاية :  – 1

براهمي بن الإمام موىس الاكظم علــــــــــــيه الس – 2  عليه الم , من خطب ومواعظ وحمك امري املؤمننيكتاب هنج البالغة , مجعه أ بو احلسن محمد بن احلسني بن موىس بن محمدبن موىس بن اإ

  691/ ص4هـ ( مطبعة  س تارة  ج 1419لش يخ فارس السعدون ,الطبعة الاوَل ) السالم , حتقيق ا

 

 

 

 



 

 

 ( 10املبحث الثاين ............................................................................ )

 

 املبحث الثاين  :  رشائطه واقسامه وزمانه وماكنه

  

 املطلب الاول :  رشائطه 

 العمل من قصد القربة  العقل   : فاليصح من غري العاقل  اكجملنون والسكران واملغمى عليه  لكون العقل احد اسس التلكيف  وغري العاقل لقصد هل ولبد يف هذا – 1

ََّما يُْدَرُك الَْخرْيُ لُكُُّه اِبلَْعْقِل , َو َل ِدينَ  ن
ِ
( ) قَاَل رسول هللا   صًّل هللا عليه و أ هل   :) ا  (1ِلَمْن َل َعْقَل هَلُ

 (  فالبد من الاسالم اذن وليصح من غري املسمل 2الإسالم : يقول تعاَل ) ومن يبتغ غري الاسالم دينا فلن يقبل منه () – 2

كذكل متزي النية املعتكَف عن غريه من املتواجد الغري القاصد يف املسجد او ( و 3النية : ملا روي عند الفريقني عنه صًّل هللا عليه واهل وسمل  ) امنا الاعامل ابلنيات وللك امرئ ما نوى ... () – 3

 اللبث لغري الاعتاكف  .

 الصوم : اختُِلَف  يف اشرتاط الصوم عًّل اقوال : – 4

 ( هذا عند الامامية .4تكفا ( )القول الاول : الصوم رشط يف حصة الاعتاكف فقد ورد عن الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السالم قال )  وتصوم ما دمت مع 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 1983. ه 1403لبنان , الطبعة الثالثة   –,  دار احياء الرتاث العريب بريوت 158ص 74حبار الانوار اجلامعة دلرر أ خبار الامئة الاطهار, حملمـد ابقر اجملليس رمحه هللا ,ج  - 1

 85سورة  ال معران الاية : – 2

 374/ص 6لبنان ,           ج –ولياء وطبقات الاصفياء , ليب نعمي امحد بن عبد هللا الاصفهاين, منشورات دار الكتب , بريوت حلية الا – 3

 535, ص 10وسائل الش يعة, للحر العاميل, ج  - 4

 

 

 



 

 ( 11املبحث الثاين ..............................................................................)

 

 م يف هذا الراي .اذا لبد من اقرتان الاعتاكف ابلصوم لالدةل الواردة فال اعتاكف من غري صوم  وليصح يف وقت ليصح فيه الصوم عند الامامية ومن وافقه  

(  وهو مذهب  1") ليس عًّل املعتكف صيام الا ان جيعهل عًّل نفسه(" )  القول الثاين  :  عدم اشرتاط حصته ابلصوم استنادا عًّل رواية رويت عن ابن عباس عن رسول هللا صًّل هللا عليه واهل

 ( 3(  وذهب اليه البهيقي  )2الشافعية )

 املسجد  : سشرتط ان يكون الاعتاكف يف املسجد للنصوص الواردة يف الكتاب والس نة . – 5

وُهنَّ َوأَنُُتْ عَاِكفُ كقوهل تعاَل يف  الاية املباركة    ( 3)وَن يِف الَْمَساِجدِ َوَل تُبَارِشُ

الا ما حترم معه املبارشة   رشعيا لَن ل نعين ابلعتاكف الرشعيوالهنيي الوارد عن املبارشة يف حال الاعتاكف يف املسجد وملا مل يكن العاكف يف غري املسجد مهنيا عن املبارشة علمنا انه ليس اعتاكفا 

 يف املسجد . فتكون النتيجة ان الاعتاكف الرشعي ليكون الا

ل  يف املسجد احلرام, ومسجد الرسول  صًّل هللا عليه لمعتكف أ ن وأ هل وسمل , أ و مسجد جامع, ول ينبغي ل  ويف حصيحة داود بن رسحان, عن أ يب عبد هللا عليه السالم قال:( ل أ رى الاعتاكف اإ

 (4كل( )خيرج من املسجد اإل حلاجة ل بد مهنا, مث ل جيلس حىت يرجع واملرأ ة مثل ذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ص  1لبنان ج  –ت منشورات دار املعرفة بريو احملرر يف احلديث , لشمس ادلين املقديس ادلمشقي احلنبيل , حتقيق ادلكتور يوسف املرعشيل ومحمد سلمي وجامل اذلهيب , الطبعة الاوَل ,-1
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ابن محمد الهيتاي امليك الشافعي عًّل منت الارشاد للش يخ رشف ادلين ايب بكر ابن املقري الشافعي اجملدل الاول /دار الكتب فتح اجلواد  برشح الارشاد , ليب العباس شهاب ادلين امحد   –2 

 301/ ص 1م  نرش دار الكتب العلمية , ج 2005لبنان  –الطبعة الاوَل بريوت  458العلمية ص

/ ص  4لبنان  ج –عبد القادر عطا , كتاب الصوم ,اجملدل الرابع , منشورات محمد عيل بيضون , دار الكتب العلمية بريوت  السنن الكربى, ليب بكر امحد بن احلسن البهيقي , حتقيق محمد-3

522 

 187سورة البقرة الاية :  - 4

 276/ ص 2من لحيرضه الفقيه . ج – 4

 

 

 



 

 (12املبحث الثاين ............................................................................ )

 

ن اكن يوماً أ و بعضه, أ و ليةل أ و بعضها, وتدخل فيه الليلتان املتوسطتا – 6 ن جاز عدد أ ايمه : فال يصح أ قل من ثالثة أ ايم, ويصح ال زيد مهنا واإ دخاهلام ابلنية, فلو نذر اإ ن دون ال وَل والرابعة واإ

ل  حص, ولو نذره ثالثة معينة فا ذا أ راد به الاعتاكف املعهود واإ مخسة فاإن نواها  تفق أ ن الثالث عيد مل ينعقد, ولو نذر اعتاكفالاعتاكف اكن أ قل ما ميتثل به ثالثة أ ايم, ولو نذره أ قل مل ينعقد اإ

ن نواها مق  ن نواها مقيداً من هجة النقصان ومطلقًا من هجة الزايدةمقيداً من هجة الزايدة والنقصان بطل, واإ لهيا ض   يداً من هجة الزايدة ومطلقًا من هجة النقصان وجب عليه اعتاكف ثالثة أ ايم, واإ  اإ

 (.1السادس سواء أ فرد اليومني أ ومض هام اإَل الثالثة )

ذنه يف جواز – 7  (.2الاعتاكف اكذن الزوج لزوجته, فللزوج حق الاس متتاع هبا  ) الاذن : ل يصح الاعتاكف بدون احلصول عًّل اإذن من يعترب اإ

نس ياًَن أ يضًا, خبالف ما  مك ابلبطالن يف اخلروجاس تدامة اللبث يف املسجد اذلي رشع به فيه, فاإذا خرج لغري ال س باب املسوغة للخروج بطل, من غري فرق بني العامل ابحلمك واجلاهل, بل حي - 8

ذا خرج عن اضطرار   اإ

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  320/ ص  1هـ (  ج  1430مهناج الصاحلني ,  لعيل احلسيين السيس تاين دام ظهل , مطبعة اللكمة الطيبة ) – 1

 469لبنان ,  ص  –احلدائق النارضة ف احاكم العرتة الطاهرة , ليوسف البحراين , حتقيق محمد تقي الايرواين , منشورات دار الاضواء ,   بريوت  – 2

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  (13املبحث الثاين............................................................................. )

  املطلب الثاين : أ قسامه

 ينقسم الاعتاكف اَل قسمني :

 القسم الاول : املندوب  

 أ مجع املسلمون عًّل ان الاعتاكف ليس فرضا بل هو مس تحب الا ان يوجبه امللكف عًّل نفسه 

 

 لقسم الثاين : الواجبا

 ه الانسان عًّل نفسه  جيب الاعتاكف ابلنذر أ و العهد أ و الميني أ و ابلرشط كام اذا وقع رشطا مضن عقد اإجارة أ و نــحو ذكل , اذن هو يف اصهل مس تحب ولكن يوجب

ل ففي أ صل الرشع مس تحب" )قال يف العروة الوثقى : "فالواجب ما وجب بنذر أ و عهد أ و ميني أ و رشط يف مضن عقد أ و اإجارة أ و   (1نــحو ذكل واإ

 (.2ل فاكملندوب" )و"جيوز قطع الاعتاكف املندوب يف اليومني ال ولني , ومع متاهمام جيب الثالث , وأ ما املنذور فاإن اكن معينا فال جيوز قطعه مطلقا , واإ 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 325, ص 2التعليقة عًّل العروة الوثقي,  حملمـد اكظم الطباطبايئ الزيدي , ط جامعة املدرسني. ج – 1

 5/2564مسأ ةل  1مهناج الصاحلني لية هللا العظمى الس يد عيل احلسيين  السيس تاين دام ظهل ج   – 2

 

 

 

 

 



 (14املبحث الثاين  ........................................................................... )

 

  املطلب الثالث : زمانه وماكنه

 

  -اول : زمانه : 

 

نة املباركة لرسول الل   مل.)يصح الاعتاكف يف لك وقت يصح فيه الصوم وأ فضهل شهر رمضان املبارك وأ فضهل العرش ال واخر منه كام جاء يف الس ُّ  (1 صًّل هللا عليه وأ هل وس 

ة واحلذر ويكون ول أ مان هل يف أ ي وقت , ويف املقابل جيدر ابلإنسان أ ن يأ خذ احليطالانسان يف لك أ َنت حياته يف ليهل وهناره ورسه وعلنه معر ض للتاثر مبا حييط به من ش باك الغواية فالضامن 

بليس ليعرف الهدوء وليعرف الراحة بل وحييك لالإنسان يف لك أ ن ش بأاك جديدا فاكن لبد لهذا الانسان من تطوير قدرا  قاومة عدوه الدلود .ته النفس ية والروحية ليمتكن من ميقظا دوما فعدوه اإ

 يراه مناس با هل أ ن يتعبد .ا فقد من  هللا تبارك وتعاَل عًّل الانسان أ ن وضع هل جداول لوقات العبادة بعضها مؤقتة بوقت معني وبعضها مفتوحة حيث خيتار العبد و وذل

 ففي مثل شهر رمضان تتطور قابلية الانسان كثريا  فيجد ذلة ذكل يف نفسه ويف مثل أ ايم امجلعة وحنوها كذكل .

 يقيد بزمان دون أ خر .التسبيح والهتليل وغريه من الاذاكر فلالس نان أ ن يرطب لسانه بذكل ليل هنار  وكذكل موضوع حبثنا الاعتاكف فقد فتح هل ابب الزمان ومل أ ما 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .4, وحديث 1الوسائل , ابب الاعتاكف, حديث – 1

 

 

 

 

 

 

 



 (15......................................)املبحث الثاين .......................................

 

 ـينيا : ماكنه 

ُجوِد يقول الفقهاء أ نه ليصح الاعتاكف الا يف املسجد فـــــــــــــــقد ورد يف الاية  كَّعِ السُّ ائِِفنَي َوالَْعاِكِفنَي َوالرُّ  (1) أَْن َطـــــــــه َِرا بَيِِْتَ لِلطَّ

 ن ام ل  فقد ورد انه لجيوز يف مسجدين بل لبد من وحدة املسجد .وهل جيوز ان يكون يف مسجدي

 متصلني عًّل وجه يعد مسجدا واحدا فال مانع . 6ويعترب يف الاعتاكف الواحد وحدة املسجد فال جيوز ان جيعهل يف مسجدين سواء أاكَن متصلني ام منفصلني نــــــعم لو اكَن

اعة , فهذه مجلالاكرم  صًّل هللا عليه واهل   اَل زماننا هذا , ان الاعتاكف يف مسجد واحــــــــد وهو املسجد اجلامع او مسجد يصًّل فيه امجلعة او ا ان سرية املترشعة جارية من زمن الرسول 

 السرية مبا اهنا متصةل بزمان الامئة  علهيم السالم   فتكون جحة , وخالفها مل يظهر من هذه السرية .

 (3اولوية املسجد اجلامع من مسجد غري جامع )واكد بعض العلامء عًّل 

 (4واملسجد اجلامع هو "ما جيمتع فيه اهل البدل وان مل يكن أ عظم" )

 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 125سورة البقرة الاية :  -1

  386ص  1لبنان ج –حصيح سنن املصطفى, ليب داوود السجس تاين , دار الكتاب العريب , بريوت  – 2

لبنان  –بعة الاوَل بريوت ن املقري الشافعي , الط فتح اجلواد برشح الارشاد ليب العباس شهاب ادلين امحد ابن محمد الهيتاي امليك الشافعي عًّل منت الارشاد للش يخ رشف ادلين ايب بكر اب – 3

 458م  نرش دار الكتب العلمية , اجملدل الاول , ص 2005

 276/ ص  1( جهرية مطبعة نكني , ج  1436لمعة ادلمشقية لزين ادلين العاميل  , ابرشاف وتصحيح  حسن القارويب التربيزي الطبعة الثالثة عرشة )الروضة الهبية يف رشح ال  – 4

 

 

 

 (16.......................    )املبحث الثاين ..................................................



 

 مث ان املنرصف من الرواايت أ هنا تدل عًّل الاعتاكف يف مسجد واحد  

 منرصف . اما اذا اعتكف يف مسجدين او اكرث ابن يكون مكثه يف يوم يف مسجد ويف يوم ـيين يف مسجد أ خر ويف يــــــوم ـيلث يف مسجد ـيلث هذا غري

    

 اايت نستشف مهنا ان الاعتاكف يكون يف مسجد واحد  : هنا نذكر مجةل من الرو 

عليه  العرش الاواخر ؟ قال : اإن عليا ) عن محمد بن عيل , عن عيل بن النعامن , عن أ يب الصباح الكناين , عن أ يب عبدهللا ) عليه السالم ( قال : س ول عن الاعتاكف يف رمضان يف  - 1

 ( .2( , أ و يف مسجد الرسول ) صًّل هللا عليه وأ هل وسمل ( أ و يف مسجد جامع )1يف املسجد احلرام )السالم ( اكن يقول ل أ رى الاعتاكف اإل 

اجدها ؟  الاعتاكف ببغداد يف بعض مسوعن عدة من أ حصابنا , عن سهل بن زايد , عن احلسن بن حمبوب , عن معر بن يزيد , قال : قلت ل يب عبدهللا ) عليه السالم ( : ما تقول يف  - 2

مام عدل صالة جامعة , ول بأ س أ ن يعتكف يف مسجد الكوفة والبرصة ومسجد املدينة وم  ل  يف مسجد جامعة قد صًّل فيه اإ  سجد مكة .فقال : ل اعتاكف اإ

فقوهل )  مع ال  حلاجة لبد مهنا , مث ل جيلس حىت يرجع .ومهنا : حصيحة داود بن رسحان عن ايب عبد هللا عليه السالم  يف حديث قال : ول ينبغي للمعتكف ان يــــــــــــــخرج من املسجد اجلا 

 (3حىت يرجع ( ظاهر يف الرجوع اَل نفس املسجد  ل انه يرجع اَل مسجد أ خر .)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( يف الهتذيب : عيل بن معران ) هامش اخملطوط ( ...1)

   880|  290:  4( الهتذيب 2)

 551/ ص 10الوسائل للحر العاميل ج  –3 

  

 

 

 

 

 

 

 (17املبحث الثالث   .................................................................... )



 

 ما سرشع للمعتكف وما يهُنيى عنه وما يُكره هل ومايُباح           

 

 املطلب الاول  : ما سرشع هل 

 ؤدي العبادات املــــــــــــــتعدية اكلتعلمي وقراءة القرأ ن والامر ابملعروف والهنيي عن املنكر , وهل ال خذ مما حيتاجسرشع للمعتكف العبادات احملضة اكلصالة وقراءة القرأ ن واذلكر وحنو ذكل , وهل أ ن ي

ليه من الثياب كام اكن يفعهل الصحابة , وسس تحب أ ن يرتك ما يعنيه وسش تغل ابلعبادة .  اإ

 املطلب الثاين  : ما يهنيى عنه املعتكف وكفارته 

ذا اعتكف الإنس مات؟ سوف نتعرف علهيا معًا يف هذه الفاإ  قرة ويه:ان حرمت عليه بعض ال مور وجيب عليه الالزتام ابلجتناب عهنا, مفا يه تـــــــــــــكل احملر 

ليه سائر الاس متتاعات يف هـذا اجملـال من التقب  مبارشة النساء:  واملقصود من ذكل ليس جمرد العالقة اخلاصة بني الرجل واملرأ ة ابلتـــــــــــــــــــــــــــــصال اجلنيس, -1 يـل أ و أ وامجلاع بل يضاف اإ

وُهنَّ َوأَنُُتْ عَاِكفُ   ( 1وَن يِف الَْمَساِجِد ...))اللمس بشــهوة فـاإن ذلـك لكـه حــــــــــرام ومبطل لالعتاكف  لقوهل الل  تعاَل:   ﴿ ... َوَل تُبَارِشُ

 (2ن أ يب احلسن  عليه السالم  قال:) سأ لته عن املعتكف يأ يت أ ههل؟ فقال ل يأ يت امرأ ته ليال ول هنارا وهو معتكف( )وكذكل موثقة احلسن بن اجلهم, ع

 و اكن الكهام معتكفني.ول فرق يف هذا احلمك بني الرجل واملرأ ة, فسواء اكن الرجل املعتكف واملرأ ة غري معتكفة, أ و اكنت يه معـــــــتكفة وهو غري معتكف, أ  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  187سورة البقرة الاية :   – 1

 545/ ص10وسائل الش يعة,  للحر العاميل, ج  - 2

 

 

 

 

 

 

 (18املبحث الثالث ........................................................................    )

 



ه عن معتكف واقع يه السالم قال : سأ لتان فعل ذكل عتق رقبة او صيام شهرين متتابعني او اطعام س تني مسكينا  كام ورد  عن سامعة ابن همران عن الامام جعفر بن محمد الصادق عل   -وكفارته : 

 ( 1ام شهرين متتابعني او اطعام س تني مسكينا( )اههل قال : )عليه ما عًّل الـــــــذي افطر يوما من شهر رمضان متعم دا  عتق رقبة او صي

 الاس متناء : وهو اخراج املين بفعل ما  -2

 مش  الطيب:  -3

ذا اكن فاقدا حلاسة الشم مثال فال بأ س به فشم الطيب والرحيان مع   التذلذ حمرم لورود النص يف ذكل:لجيوز مش الطيب مع التذلذ وكذا الرحيان وأ ما مع عدم التذلذ كام اإ

 ( والرواية خصت التذلذ ابلريـــحان.2يع( )ففي  حصيحة أ يب عبيدة, عن أ يب جعفر  عليه السالم  قال: )املعتكف ل سشم الطيب,  ول يتذلذ ابلرحيان, ول مياري, ول سشرتي, ول يب 

مات الاعتاكف التجارة ابلبيع والرشاء والإجارة وغريها من  –4 م الرابع من حمر   ش ىت أ نواعــــــــــــــــــــــــــــها التجارة:  احملر 

 (3وذهب البعض اَل الكراهة يف الاجتار والتكسب ابلصنائع )

ظهار الفضيةل. - 5  اجلدال عًّل أ مر ديين أ و دنيوي: واملامراة أ ي اجملادةل عًّل أ مر دنيوي أ و ديين بقصد الغلبة واإ

 هو من أ فضل الطاعات فاملدار عًّل القصد والنية فللك امرء ما نوى من خري .  وأ ما بقصد اإظهار احلق ورد اخلصم عن اخلطأ  فال بأ س به بل 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 130/ص2الاستبصار فامي اختلف من الاخبار  , ليب جعفر محمد ابن احلسن الطويس , دار الكتب الاسالمية , طهران , ابزار سلطاين ,  ج – 1

                                             694, ص3ايئ الزيدي,مؤسسة النرش الاساليم , جامعة املدرسني  مق  املرشفة ,جالعروة الوثقى, حملمـد اكظم الطباطب  - 2

 436/ ص1(       ج2003املس توعب , لنصري ادلين محمد بن عبد هللا السامري احلنبيل , حتقيق عبد املكل عبد هللا بن دهيش , طبعة ) – 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (19املبحث الثالث ............................................................................. )

  املطلب الثالث :ما يكره للمعتكف وما يباح هل

 اول : ما يكره هل 

 روهات :قد ذكروا عددا من الامور عدوها من املك

 (1اول: "يكره هل ان يعتكف غري مكفي " :أ ي غري أ خذ كفايته من احتياجاته حىت ليضطر اَل اخلروج )

 (2"  )ـينيا : يف البيع والرشاء قول ابلكراهة ويف مقابهل قول ابجلواز برشط احلاجة " فاإن اكن حمتاجا اإَل رشاء قوته وما ل بد منه مل يكره

 (  وهذا غريب حلرمة دخول اجملنب للمسجد فضال عن مكثه! 3ان احتمل اول الليل "  )ـيلثا :  " ويكره مبيته 

 ومهنا الاش تغال حال الاعتاكف بتعمل العمل أ و تعلميه, ل ن املقصود من الاعتاكف رايضة النفس, وذكل حيصل غالبًا ابذلكر والصالة. 

ل فال كراهة؛ ومهنا اش تغاهل بغري الصالة واذلكر؛ وقراءة القرأ ن والتسبيح والتحميد والهتليل والاس تغفار والصالة ع ومهنا الاش تغال ابلكتابة اإن اكنت كثرية؛ ومل يكن مضطراً لها ًّل لتحصيل قوته واإ

 النيب صًّل الل  عليه وسمل, وذكل كعيادة مريض ابملسجد وصالة عًّل جنازة به ومهنا صعوده منارة أ و سطحًا لل ذان.

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 223/ص 1لبنان  ج –(: منشورات دار صادر, بريوت  1994رساج الساكل رشح اسهل املساكل, لعامثن بن حسني املاليك ,الطبعة الاوَل ) - 1

 562/ص 5اجملموع رشح املهذب ,ليب زكراي حمي ادلين بن رشف النووي, حتقيق محمد جنيب املطيعي , الطبعة الاوَل ,  كتاب الاعتاكف, ج - 2

 206/  ص 1( نرش مركز جنيبويه يف مرص                ج  2008ل يف فقه الامام ماكل / لهبرام بن عبد هللا ادلمريي, الطبعة الاوَل )الشام - 3

 

 

 

 

 

 



 (20..............................................................................) المبحث الثالث

 

 ـينيا : ما يباح هل

, وهل غسل الرأ س وترسحيه  ة , ويباح لبس الثياب احلس نيباح للمعتكف ال لك والرشب يف املسجد والنوم فيه , ولزوم بقعة بعيهنا لفعل النيب صًّل هللا عليه وسمل , ويكره لغريه فعل مثل ذكل 

 هل اإن يزوره أ ههل. ودهنه , وأ خذ سنن الفـــــطرة من قص الشارب وتقلمي ال ظافر ما مل يلوث املسجد , ويباح

ن اكن ال حوط و ذا اضطر اإَل البيع والرشاء ل جل ال لك أ و الرشب. مما متس حاجة  -اس تحبااب  -ل بأ س ابلش تغال ابل مور ادلنيوية من املباحات, حىت اخلياطة والنساجة وحنوهام, واإ الاجتناب, واإ

 (1)".هلعَ املعتكف به ومل ميكن التوكيل ول النقل بغريهام فَ 

 

 تاكف وأ ما القول ال خر اذلي يقول ان الاعتاكف هو اللبث يف املسجد للعبادة حفينئذ اذا اكن أ كرث وقته ُلمور مباحــــــة فهذا ينايف الاع 

 

 فالنشغال ابمور ادلنيا ينايف ذكل ملن يقول ان الاعتاكف هو اللبث يف املسجد والانقطاع عن ادلنيا كذكل و 

 

لهيام لل لك والرشب مع تعذر التوكيل أ و النقل بغري البيع فاذا متكن الانسان من التوكيل يف البيع والرشاء وهكذا بل ل بأ س ابلبيع والرشا ذا مست احلاجة اإ النقل ممكن بغري البيع اكلهبة فهو  اذا اكنء اإ

 .أ فضل

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 441/ص1مهناج الصاحلني ,ليب القامس  اخلويئ , الطبعة الاوَل, طبع ونرش دار احملجة البيضاء ,ج – 1

 

 

 

 

 

 (21املبحث الرابع  ........................................................................... )



 

 نذر الاعتاكف وقضاءه واخلروج من املسجد                

 املطلب الاول : نذر الاعتاكف

 ا نذر ان يعتكف وجب عليه ان يــــــــــفي بنذره وبه يكون الاعتاكف عليه واجبا .ذكرَن فامي  س بق ان الاعتاكف مس تحب امنا يكون واجبا ابلنذر وغريه  فاذ

ن مل سشرتطه حني الرشو ذا نذر الاعتاكف, ورشط يف نذره الرجوع ــ بأ ن اكن منذوره هو الاعتاكف مرشوطًا ــ  نعم جاز هل الرجـــوع واإ ذا أ ىت به وفاًء لنذره, ل نه يكون"اإ من  ع يف اعتاكفه اإ

 (1عتاكف املرشوط به اإجامل")الا

 (  2لو نذر اعتاكف ثالثة أ ايم معينة أ و أ زيد فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أ صهل ول جيب عليه قضاؤه لعدم انـــعقاد نذره لكنه أ حوط )

 املطلب الثاين : قضاء الاعتاكف

مما ذكر  يف وجوبه  فان بــــــطل او ابطهل بفعل يشء وجب قضاءه  ودليهل ان رسول هللا صًّل هللا عليه واهل   قد  الاعتاكف بعد ان صار واجبا بدخول اليوم الثالث او اكن واجبا بنذر او حنوه

ن عرشة لعامه وعرشة لقضائه ملا اـــــرين يــــوما من رمضقىض عرشا ملا فاته ففي فقه الـــرضا عليه السالم اكنت بدر يف رمضان فمل يعتكف النيب صًّل هللا عليه واهل فلام اكن من قابل اعتكف عش

 ( وكذكل الاجامع .3فاته )

ذا طمثت, قال: ترجع اإَل بيهتا, فاإذا طهرت رجعت فقضت ما علهيا(   ( فالقضاء واجب عًّل من أ خل ابلعتاكف .4)وكذكل حصيحة أ يب بصري, عن أ يب عبد هللا  عليه السالم يف املعتكفة )اإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نفس املصدر– 2, ط جامعة املدرسني.د  ....   678, ص3العروة الوثقى للزيدي, ج - 1

 555, ص 10وسائل الش يعة, للحر العاميل ج   - 3

لبنان  –ل البيت علهيم السالم , بريوت , نرش مؤسسة ا 1988مس تدرك الوسائل , حلسني النوري الطربيس, حتقيق مؤسسة ال البيت علهيم السالم لحياء الرتاث , الطبعة الثانية ,  – 4

 6/ حديث  560/ ص  7ج

 

 

 

 

 

 

 



  (22..... )املبحث الرابع  ........................................................................

 

  املطلب الثالث : اخلروج من املسجد

 لمعتكف قلنا فامي س بق ابشرتاط كون الاعتاكف يف املسجد ويدخل يف املسجد ملحقاته الِت تعد جزءا منه اما ما ليعد جزءا منه فالجيوز اخلروج ل 

ذا جعلت جزءاً منه كام لو وسع فيه.ويدخل يف املسجد سطحه ورسدابه مع وجود أ مارة عًّل دخوهل, وكذا منربه وحمرابه, وا  لإضافات امللحقة به اإ

 اما جواز اخلروج يف بعض املوارد فقد جاء به ادلليل 

ن مل يتعني عليه هذه ال مور وكذا يف سائر ال اجبة أ و الراحجة سواء اكنت لو رضورات العرفية أ و الرشعية افيجوز للمعتكف اخلروج من املسجد لإقامة الشهادة أ و حلضور امجلاعة أ و لتشييع اجلنازة واإ

 (1متعلقة بأ مور ادلنيا أ و ال خرة مما يرجع مصلحته اإَل نفسه أ و غريه, ول جيوز اخلروج اختيارا بدون أ مثال هذه املذكورات)

 (2للمعتکف اخلروج ملا لبد منه اكللك والرشب ... " ) وزجيقال يف املس توعب "و 

 منه من الرضورات  مسوغات اخلروج يف الامور الِت لبد حرص

 حرص بعض العلامء اخلروج يف وهجني احدهام يبطل كام لوقطع النية كقطع نية الصوم وقد

 (3ان  اخلروج ليبطل لهنا قربُة تعلق مباكن ) وـينهيام

 (4علامء اخرون انه " اذا خرج اكتفى ابقل قدر ممكن مث عاد ") وذكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ما يف فكرمه  يف الكتب  اقضينا اايما ممتعة يف مطالعة كتب كثرية  لننـــــــــــــــهل من عذب عصارات  الاايت والاحاديث املباركة ولكامت العلامء اذلين صبو وأ خريا وصلنا اَل هناية حبثنا بعد ان 

رتبية عتاكف تمكن يف الإعراض الوقِت عن ادلنيا ومذلاهتا وتؤدي اَل جزاء عظمي يف ادلنيا حيث الفتوصلنا الــــــــــــــــــــــى هذه النتائــــــــــــج املهمة من خاللها وتبني لنا ان هناك امهية كبرية لال

 الروحية ويف الاخرة حيث الثواب اجلزيل , وحاولنا ان َنخذ من لك يشء جزءا سسريا طلبا لالختصار .   

خذ موضوع الاعــــــــــــــــتاكف ابهامتم لئق به لكونه سسامه يف تطوير اجلانب الرويح لالنسان وما اشد حاجة العبد وأ رى من الامهية مباكن ان أ ويص اإخواين ومن يقرأ  هذا البحث املتواضع ان اي

 ان تكون صلته ابملوَل جل وعـــــال متينا . وقد اس تقيته من مصادر كثرية .

 

 

 

 

نه ويل التوفيق        أ كرر دعايئ من املوَل جل شأ نه ان ينفع به اإخويت وأ حبِت  املؤمنني اإ

 

 

 

 

 


