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 مقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 وبركاتهسالم عليكم ورمحة اهلل  

 أما بعد

 ى زج  –  اهلل  رشفها  –فهذا تفريغ لدرس )من أحكام االعتكاف( الذي ألقيته قبل يومني بمكة  

 موقع  يف  موجود  مسموع  درس   وأصله  عجالة  عل   راجعته  وقد  خريًا،  ونسقه  فرغه   الذي  اهلل

 العتيق  اإلسالم

https://www.islamancient.com/?p=17368 

 اسأل اهلل أن ينفع به ويتقبله 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 مأخوك

 عبد العزيز بن ريس الريس

ـ  8143/  8/  22  1ه
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

من   ،ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملناإن احلمد هلل نحمده  

له  ،هيده اهلل فال مضل له له  ،ومن يضلل فال هادي  إله إال اهلل وحده ال رشيك   ،وأشهد أن ال 

 .عبده ورسولهوأشهد أن حممدا 

 : أما بعد

وثالثني ثالث  عام  من  املبارك  رمضان  شهر  من  عرش  السابع  اليوم  من ففي  وألف  مئة  وأربع   

عليه وسلم اهلل  النبي صل  مدينة مكة    ،هجرة  والسنة  -ويف  بالتوحيد  اهلل  يف     -أعزها  ألتقيكم 

 .(من أحكام االعتكاف)درس خمترص بعنوان 

 

 ] حكم االعتكاف [
 كام ثبت يف   ،وداوم عليها أزواجه بعده  -صل اهلل عليه وسلم    -إن االعتكاف سنة قام هبا النبي  

النبي "قالت:    -ريض اهلل عنها    -الصحيحني من حديث عائشة   اعتكف  إذا دخل العرش  كان 

 . بة إىل اهلل سبحانه. فهي سنة حمبو"فلام توفاه اهلل اعتكف أزواجه من بعده ،صل اهلل عليه وسلم

طبي واالعتكاف ليس واجبا بإمجاع أهل العلم، كام ذكره ابن املنذر وابن قدامة وابن حزم والقر

 . وإنام هو مستحب ، والنووي وابن عبد الرب وغريهم من أهل العلم 

 

 ] احلكمة من االعتكاف [ 
 سبحانه، وعدم انشغال القلب إال باهلل، وأن ال إال من اهللخلو القلب  واحلكمة من االعتكاف  

وكان اعتكاف النبي صل اهلل عليه وسلم   ،هذه من أعظم ِحكم االعتكاف  ،يتعلق بغريه سبحانه
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لفضيلتها األواخر  العرش  القدر  ،يف  ليلة  فيها  ليال   ،وألن  العرش  يدرك هذه  يعتكف حتى  فكان 

يف زاد املعاد عل   -رمحه اهلل    -لذا تكلم اإلمام ابن القيم    ،عل اهلل وحده  بقلب عاكف  ،وهنارا

القلب اعتكاف  أن حقيقة االعتكاف  البدن فحسب  ،سنة االعتكاف وبني  اعتكاف  ثم   ،وليس 

البدن  اعتكاف  هو  البطالني  اعتكاف  أن  للقيل   ، بني  االعتكاف  وأماكن  أوقات  جيعلون  الذين 

 . والقال واألكل والرشب 

يف   إخواين  يا  االعتكلذا  سنة  أن  مهجورةظني  احلقيقي  ،اف  االعتكاف  به  هو    ،وأعني  الذي 

 ،كثر الذين يعتكفون بأبداهنم   ،هذه السنة واهلل أعلم مهجورة  ،اعتكاف القلب هلل سبحانه وتعاىل

باهلل سبحانه وال ينشغلون إال    ،فال يقبلون إال عل اهلل  ،لكن قل الذين يعتكفون حقيقة بقلوهبم

أسأل اهلل   ،جمامع االعتكاف جمامَع تعارف وقيل وقال وأكل ورشب   كثري منوصارت    ،وتعاىل

 . الذي ال إله إال هو أن يعاملنا برمحته وهو أرحم الرامحني

 

 ] شروط االعتكاف [ 
 :وهي  ،رشوطا ذكرها أهل العلم وإن لالعتكاف

وقدمنا إىل ما عملوا من   }عاىل  لكافر لقوله تاالعتكاف من ااإلسالم فال يصح    :الرشط األول

 .{عمل فجعلناه هباء منثورا 

 . العقل  :الرشط الثاين

 . التمييز :الرشط الثالث 

 . النية :الرشط الرابع 

العبادات  من  كثري  يف  ذكرها  يكثر  الرشوط  وألدلتها  ،وهذه  هلا  الفقهاء  ذكر  وأدلتها   ،ويكثر 

 .معروفة
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ال اخلامسلكن  يوجب  :رشط  ما  هذا   ،الغسل   عدم  وهي   :معنى  تعتكف  أن  المرأة  يصح  ال 

وحقيقة االعتكاف مالزمة  ،ألن احلائض ال جيوز هلا أن متكث يف املسجد ،حائض أو وهي نفساء

آثار الصحابة كابن ع  ،للمسجد ريض   -مر  والذي يدل عل حرمة مكوث احلائض يف املسجد 

 .مالك يف املوطأ بإسناد صحيح  رجهخ "حتى تطهراملسجد  قرب احلائضوال ت"قال  -اهلل عنه 

 . وأيضا عل هذا إمجاع أهل العلم كام حكى اإلمجاع ابن قدامة وغريه

كام   ،فإن األصل يف أحكام النفساء أهنا أحكام احلائض بإمجاع أهل العلم  ؛ومثل احلائض النفساء

قدامة ابن  هذا  يست  ،بني  دليل  وجد  إذا  احلائضإال  عن  النفساء  احلائض    ؛ثني  ال لذا  والنفساء 

 . يصح هلا أن تعتكف

لقوله  األربعة  املذاهب  عليه  كام  باملسجد  مكثه  متنع  ألهنا  جنابة  عليه  الذي  اعتكاف  يصح  وال 

 .{وال جنًبا إال عابري سبيل  }تعاىل 

وال تبارشوهن   }ىل  ويدل هلذا قوله تعا  ،ال بد أن يكون االعتكاف يف املسجد  :الرشط السادس

لزوم   :فالبد لالعتكاف أن يكون يف املسجد؛ ألن حقيقة االعتكاف  {اجد  وأنتم عاكفون يف املس

وقد ذكر أهل العلم أن الرجال ال جيوز هلم إال أن يعتكفوا يف   ،أي بنية االعتكاف  ،املسجد بنية

ويدل لذلك قوله   ،ل العلماملساجد، وهذا بإمجاع أهل العلم كام حكاه ابن قدامة وغريه من أه

 {عاكفون يف املساجد وهن وأنتم وال تبارش  }تعاىل 

نعم يصح    ،أما املرأة فذهب مجهور أهل العلم إىل أنه ال يصح للمرأة أن تعتكف إال يف املسجد

لكن ال يصح للمرأة   ،للمرأة أن تعتكف واالعتكاف مستحب للمرأة إذا كان املكان آمنا وساترا

إال تعتكف  املسجدأن  يف  أ  ،  إىل  ذهب  الذي  حنيفة  أليب  يف خالفا  تعتكف  أن  للمرأة  يصح  نه 

 -كام هو قول مالك والشافعي وأمحد-والصواب ما ذهب إليه مجاهري أهل العلم    ، يتهامسجد ب

املسجد تعتكف إال يف  أن  للمرأة  تيمية  ،أنه ال يصح  ابن  مفلح  وذكر  ابن عباس   وابن  أثرا عن 
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د إسناده ل هذا عل أنه ال يصح للمرأة فد  "اعتكاف املرأة يف بيتها بدعة  "أنه قال    مفلح   ابن  وجوَّ

وال خمالف البن وإنام هي كالرجال ال يصح هلا أن تعتكف إال يف املسجد    ،تهاأن تعتكف يف بي

 . عباس قاله ابن تيمية
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 ] املسجد الذي يصح فيه االعتكاف [ 
 ؛لو أن رجال أقام مسجدا وأوقفه هللف  ؟االعتكاف  لكن تنازع العلامء ما املسجد الذي يصح فيه

أن ضابط  األربعة  املذاهب  كام هو ظاهر كالم  أنه مسجد  ُأوقف هلل عل  ما  املسجد  ألن ضابط 

عة ألي فيه اجلام  لكن مل ُتصل  ،مسجدا وأوقفه هلل  فلو أن رجال بنى  ،أوقف هللو  ما ُبني  :املسجد

فيه أو لتوه بني أو ألي سبب كان، هل من يصيل    يوجد حوله  سبب كان، كأن يكون يف مكان ال

 ؟ يصح االعتكاف يف هذا املسجد أو ال يصح

 تنازع العلامء يف ضابط املسجد الذي يصح االعتكاف فيه عل أقوال:

أنه مسجد، ومتسكوا بقوله منهم من ذهب اىل أنه ُيعتكف يف أي مسجد ولو مل ُيصل فيه، بام    -1

امل)تعاىل يف  عاكفون  األلفوأنتم  فقالوا:  املساجد   ساجد(  تشمل  اجلنس،  الستغراق  والالم 

لكن قال الشافعي إن كان يتخلله .-رمحه اهلل-لشافعي  وإىل هذا ذهب مالك وهو قول ا  ،عامجي

 مجعة فيشرتط يف مسجد تقام فيه اجلمعة.

 باملساجد الثالث. وهو قول حذيفة بن اليامنومنهم من قال: إنه خاص  -2

فيه اجلمعة، لكن برشط أن تقام فيه   االعتكاف يف املسجد ولو مل ُتصل  ل: يصحومنهم من قا  -3

وهذا هو   .-رمحه اهلل-وهو ظاهر قول أيب حنيفة      -رمحه اهلل-اجلامعة، وهذا قول اإلمام أمحد  

 . اهلل صل اهلل عليه وسلمويدل لذلك فتاوى صحابة رسول  ،أصح األقوال

عباس   ابن  عنهام    -قال  اهلل  مسائلهك  -ريض  يف  أمحد  اإلمام  أخرجه  د   ،ام  وجوَّ عنه  ثابت  وهو 

قال:   مفلح  ابن  اجلامعة"إسناده  فيه  تقام  مسجد  يف  إال  اعتكاف  ملا   "ال  البد  أنه  عل  هذا  فدل 

 ُيعتكف فيه من املساجد أن تقام يف املسجد اجلامعة.

فيه نظرأما القو عبد   ريض اهلل عنه عندملا ثبت عن عيل    ؛ل بأنه يشرتط أن تقام فيه اجلمعة هذا 

قال:   أنه  اجلمعة"الرزاق  ليشهد  خيرج  أن  للمعتكف  بأس  أن   "ال  له  يصح  أنه  عل  هذا  يدل 
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ريث بن ُح   ويعتكف يف مكان ليست فيه مجعة، وثبت نحوه عند ابن عبد الرب يف التمهيد عن عمر

 أعلم أنه ال قال مثل ما قال عيل ريض اهلل عنه وأرضاه. لذا األظهر واهلل  -جليل  وهو صحايب-

ة، وقد حكى ابن تيميه امجاع الصحابة عل أنه ال يصح االعتكاف إال يف مسجد تقام فيه اجلامع

يصح االعتكاف يف املسجد الذي ال تقام فيه اجلامعة كام ذكر هذا يف رشحه عل العمدة رمحه اهلل 

غراق اجلنس لالم الستاأللف وا  {تبارشوهن وأنتم عاكفون يف املساجد  وال }:  يل اهلل يقولفإن ق

 يشمل املساجد مجيعا. 

 

فهم الصحابة خصص هذا اللفظ العام، وقول الصحايب حجه إذا مل خيالفه صحايب آخر.   :فيقال

املجمل اللفظ  ويبني  املطلق  اللفظ  ويقيد  العام  اللفظ  خيصص  هذا  ، فهو  قرر  بديعا   كام  تقريرا 

ونقل   ،ملوقعني( وبني أن قول الصحايب حجةم ا)اعال  اإلمام ابن القيم يف املجلد الرابع من كتابه

وعن إسحاق بن راهويه وأيب عبيد القاسم بن سالم، ويف املسألة    ةهذا عن أئمة املذاهب األربع

 . لفظ العاموفهمهم خيصص ال ،تقدم ذكره لكن املقصود أن الصحابة فهموا ما ،تفصيل

 

 جد [يف سطح املس] االعتكاف  
 ومما يتعلق بام تقدم: يشكل أحيانا عند بعض الناس اعتكافه يف سطح املسجد،

للمسجد تبع  املسجد  سطح  فيه   ، هل  يعتكف  أن  للمعتكف  فيه  ،فيصح  يصيل  أن  وهذا   ؟أو 

ذهب إىل سطح يتصور كثريا يف مثل املسجد احلرام واملسجد النبوي، فهل يصح للمعتكف أن ي

إذا اعتك أو املسجاملسجد  ابن قدامة رمحه اهلل إمجاع أهل ف يف املسجد احلرام  النبوي؟ حكى  د 

باإلمجاع  حمجوجون  وهم  املالكية  بعض  وخالف  للمسجد،  تابع  املسجد  سطح  أن  عل  العلم 

 السابق.  
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 ] االعتكاف فيما زيد من املسجد [ 
باملسج يتعلق  مما  من  وأيضا  زيد  ما  مساحة د  يف  معني  حجم  يف  املسجد  كان  لو  يعني  املسجد، 

 معينة فِزيد يف بنايته، هل ما زيد يف بنايته يعترب تبعا للمسجد؟

وهذا يتصور بوضوح يف مثل املسجد احلرام واملسجد النبوي، فإن املسجد النبوي يف عهد النبي 

 وكذلك عمر زاد فيه. ،هن زاد فيثاموع ،صل اهلل عليه وسلم كان أصغَر منه من عهد عثامن 

فهل ما زيد يدخل يف حكم املسجد؟ حكى ابن تيمية يف مواضع من جمموع الفتاوى أن ما زيد 

من املسجد داخل يف حكم املسجد باتفاق السلف، ويدل عل هذا صنيع الصحابة فإهنم ما كانوا  

ي  ،يتحرجون أن يأتوا يف املكان الذي زيد من املسجد وخالف بعض   ،سمى مسجدابل اجلميع 

 املتأخرين لكنهم حمجوجون باإلمجاع السابق وبام عليه السلف الصالح.

 

 ] رقي املعتكف ملنارة املسجد [ 
 : وترد هاهنا مسألة ذكرها أهل العلم

منارة املسجد، فهل لو هل يصح للمعتكف أن يرقى منارة املسجد؟ سابقا كان املؤذن يؤذن عل  

 ل منارة املسجد فيؤذن؟اعتكف املؤذن يصح له أن يصعد ع

 ،ذكر العلامء أن منارة املسجد تبع للمسجد إذا كانت متصلة باملسجد وهلا باب عل املسجد

احلنابلة   هذا  قرر  هذاكام  وجوز   وقرر  املحوطة  املسجد  رحبة  يف  كانت  إذا  والشافعية  الشافعي 

 نارة أبو حنيفة.االعتكاف يف امل
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 التابعة للمسجد [] االعتكاف يف الغرف  
كثريا  -وتتفرع عل هذا مسألة وهي زمننا هذا  نراه يف  للمسجد  -ما  تابعة  تكون  التي   ،الغرف 

نى يصح االعتكاف هل مثل هذه يقال إهنا مسجد بمع  ،أحيانا تكون غرفة مبنية جانب املسجد

 ؟ وإذا دخلها أحد فال جيلس إال بعد أن يصيل حتية املسجد ،فيها

 ؟عتكاف يف زماننا هذا يف أمثال هذه الغرففقد شاع اال

الذي قرره احلنابلة أنه يصح االعتكاف فيام اتصل باملسجد إذا كان له باب عل املسجد كام بنين 

أما    ، املسجد فإهنا تكون متصلة باملسجدن هلا باب علألنه إذا كا  ،هذا ابن مفلح يف كتابه الفروع

 .نت مستقلة عن املسجدلو مل يكن هلا باب عل املسجد لكا

 . فألجل هذا إذا كان هلذه الغرف باب عل املسجد فإهنا تبع للمسجد

 

 ] خروج املعتكف لرحبة املسجد [ 
 لمعتكف أن يذهب إىل رحبة املسجد؟لة وهي: هل يصح لوأيضًا ُتذكر مسأ 

 . واملراد برحبة املسجد: يعني ما حييط باملسجد

أن رحبة املسجد تبع للمسجد برشط أن    -أهل العلم    وهذا هو أصح أقوال  -قرر العلامء  

سور  ،حُتاط يكون هناك  ما حييط هبا  ،أن  تكون حموطة  ،أو  والشافعية   ،بأن  الشافعي  قول  وهذا 

ني كالم أمحد وهو قول عند املالكية وظاهر قول أيب حنيفة كام و مقتىض قول احلنابلة واجلمع بوه

وصارت حماطة صارت تبعا للمسجد، وهذا يتصور يف مثل    ألنه إذا أحيطت  يف اخلروج للمنارة.

 -رمحه اهلل -امللك فهد  و  -رمحه اهلل  -اآلن املسجد احلرام إذا خرجت من باب امللك عبد العزيز  

 طة فمثل هذه ال يصح للمعتكف أن خيرج فيها. لكنها ليست حمو ،جتد هناك رحبة

جتدون سورا قد يفتح وقد يغلق   ،نها حماطةلك  ،لكن يف املسجد النبوي جتد رحبة حتيط باملسجد

فمثل هذه الرحبة فإنه يصح للمعتكف أن خيرج فيها وأن يأكل فيها وأن جيلس ألهنا   ،لو شاءوا
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أن أرا   فمن  ،تبع للمسجد له قبل أن جيلس  فإنه يستحب  فيها وقد جاء من اخلارج  د أن جيلس 

 . يصيل حتية املسجد

 : رحبة املسجد هلا حالتان  :إذاً 

 . إما أن تكون حماطة -1

 .أو أال تكون حماطة بسور -2

 . أو بام يدل عل أنه تبع للمسجد ،فإن كانت الرحبة حماطة بالسور فإنه يصح االعتكاف فيها

عل أصح قويل أهل العلم كام ذهب  ،فيشرتط للمعتكف أن يكون صائام ؛ الصوم : ابعالرشط الس

رواية أبو حنيفة ومالك وأمحد يف  عليه   ،إىل هذا  اهلل  اهلل صل  فتاوى صحابة رسول  ويدل هلذا 

عنوسلم،   عنها-عائشة  ثبت  اهلل  شيبة  -ريض  أيب  ابن  عن  ، عند  الرزاق  عبد  عند  ابن   وثبت 

 .-اهلل عنهامريض -وابن عمرعباس 

ال اعتكاف "وإنام الثابت عن ابن عباس أنه    ،وجاء عن ابن عباس قول آخر لكن ال يصح عنه

وإىل هذا ذهب ابن   ،فقد أفتى به ثالثة من صحابة رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم  ."إال بصوم

 .-رمحهام اهلل ورحم اهلل مجيع أئمة اإلسالم-تيمية وابن القيم 

وقد ُيعرتض عل هذا بأشياء: بأن النبي   ،يعتكف إال أن يكون صائام  تكف أن ح للمعال يص  :إذاً 

 . صل اهلل عليه وسلم قىض اعتكافه يف شوال ومل ُينقل أنه صام

فكيف ُترد الفتاوى الرصحية   ،يقال: صحيح مل ينقل أنه صام وأيضا مل ينقل أنه مل يصم، فمحتمل

ن  .باألدلة املحتملة ويف   'يوما'أن يعتكف يف اجلاهلية    -ري يف البخاكام-ذر عمر  ومثل ذلك ملا 

 . صم :قالوا: مل يقل له "أوف بـنذرك"ملا قال النبي صل اهلل عليه وسلم:  'ليلة'رواية 

 ؟ هل يصح له بأن يفي بنذره الذي نذره :إن عمر مل يسأله عن الصيام وإنام سأله عن  :يقال

 ؟ ن يفي هبذا النذرهل يصح له أ ،يعني نذر أن يعتكف
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ألن    ؛أوف بـنذرك، أي: اعتكف يف بيتك  :هل لقائل أن يقول: ملا قال النبي صل اهلل عليه وسلم

أجابه عل قدر سؤاله، وعمر   :أو يقال  ؟النبي صل اهلل عليه وسلم مل يقل له: اعتكف يف املسجد

 ممن يعلم األحكام الرشعية. 

 

الظ  أن  إخواين  تعلموا  أن  هموينبغي  هبم  تأثر  ومن  مثل  اهرية  يف  يتوسعون  هذه    الذين 

يذكر كذا  ،االستدالالت  نفيسة وقريب   .ُذكر كذا ومل  قاعدة  ابن رجب وذكر  وقد رد عل هذا 

ذكروا أن احلديث إذا سيق حلكم   ،منه كالم الشاطبي رمحه اهلل أو كالم ابن القيم يف إغاثة اللهفان 

 .يذكر كذاملاذا مل ُيذكر كذا ومل  :فإنه ال ُيتوسع يف احلديث، ويقال

أجله من  سيق  الذي  األمر  هذا  عل  يُقترص  إذن  ألمر،  سيق  يف   ،وإنام  سنتوسع  هذا  عل  وإال 

 . االستصحاب، وسنتوسع يف عدم ذكر كذا وكذا يف حالة كذا مع أن احلكم ما سيق ألجل ذاك

أهنم منها  ذكر    :ل الظاهرية أربعة مآخذوقد بني ابن القيم رمحه اهلل يف كتابه إعالم املوقعني أن ع

وإنام جُيعل كل حكم   ،لذلك ال يصح لنا أن نتوسع يف االستصحاب   ؛يتوسعون يف االستصحاب 

  .ملا وضع له وملا سيق له

 هذه سبعة رشوط لالعتكاف، وبعد هذا أذكر مسألة مهمة: 

 

 ] مدة االعتكاف [ 
 .بن حجر رمحه اهللاكام حكى اإلمجاع احلافظ  ،علم أما أكثر االعتكاف فال حدَّ له بإمجاع أهل ال

 .ال حد ألكثر االعتكاف ،يعني: لو أراد رجل أن يعتكف مئة يوم أو ألف يوم

أعلم فيه، وأصح األقوال واهلل  العلامء  تنازع  فقد  أقل االعتكاف  أنه يصح االعتكاف ولو   : أما 

و قليالساعة  وقتا  االعتكاف  ،لو  لك  صح  االعتكاف  نويت  صائام   ،إذا  تكون  أن  برشط 
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التي تقدم ذكرها، ويدل لذلك ما أمية قال:  وبالرشوط  الرزاق عن يعل بن  إين "ثبت عند عبد 

فهذا األثر الثابت عن يعل يدل عل   "ألمكث يف املسجد ساعة ال أمكث إال ألجل أن أعتكف

يع أن  للمعتكف  وأنه يصح  حم  'ساعة'تكف ولو ساعة،  مثلنا  ليست  األولني  لغة  بستني يف  ددة 

وإىل هذا ذهب اإلمام الشافعي واإلمام أمحد يف رواية، لكن بني   ،وإنام بوقت قل أو كثر  ،دقيقة

وبني   ،ام دخل املسجد قال: أنوي اآلن االعتكافوهو أنه ال يصح للرجل كل  ابن تيمية أمرا مهام

بدعة هذا  األولون   ومل  ،أن  السلف  جم  ،يفعله  من  السابع  املجلد  يف  هذا  ذكر  الفتاوىكام   . موع 

لكن متى تعتكف؟ تقول دخلت وأنت صائم ودخلت تريد أن تقرأ القرآن وأنت أتيت ألجل 

 .فتجلس ألجل أن تعتكف، أما تدخل ألجل الصالة ثم تنوي االعتكاف هذه بدعة ،أن تعتكف

اإلس العامل  مساجد  بعض  املسجدولألسف  باب  عل  الفتة  أحيانا  ُتكتب  تنس   :المي  ال 

 . أو بعبارة نحو هذه ،انو االعتكاف :أو ،االعتكاف

وإياكم  اهلل  عافاين  البدع  مجلة  من  األولون  ،وهذه  السلف  يعرفها  لسبقنا   ،ومل  خريا  كانت  ولو 

 . إليها السلف املاضون 

 

 ] مبطالت االعتكاف [ 
 املعتكف بطل وفسد اعتكافه. لالعتكاف مبطالت إذا فعلها 

األو  -1 املسجدلاملبطل  من  اخلروج  بال  ،:  املسجد  من  خرج  باطل  من  اعتكافه  فإن   ،حاجة 

ألن االعتكاف مالزمة   ؛وهذا بإمجاع أهل العلم كام حكاه ابن قدامة وحكاه ابن املنذر وغريمها

ا صل  النبي  كان  قالت:  عائشة  حديث  من  الصحيحني  يف  وثبت  ال  للمسجد،  وسلم  عليه  هلل 

إذا كان معتكفا إال حلاجة  خيرج من املسج بول   "د  بأنه قضاء احلاجة من  الزهري  فَّسَّ احلاجة 

 . وغائط، وسيأيت تفصيل يف هذه املسألة
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دقيقة ولو  اعتكافه  بطل  حاجة  بال  املسجد  من  خرج  من  املذاهب  ،فلذلك  أئمة  قول   وهذا 

أناألربعة خالفا ملحمد بن احلسن   إذا خرج بمقدار الشيباين وحممد بن يوسف فإهنام ذهبا اىل  ه 

فإن اعتكافه يبطل، وهذا ال  ال يبطل، أما إذا تعدى نصف اليوم أقل من نصف اليوم فإن اعتكافه

 .{تبارشوهن وأنتم عاكفون يف املساجد وال}دليل عليه واهلل يقول: 

فمن جلس يف   ،عتكاف مالزمة للمسجد بنيةألن اال  ؛نية اخلروج من املسجد  :املبطل الثاين  -2

والنبي صل اهلل عليه وسلم يقول يف الصحيحني كام يف حديث   ،بال نية فال يعد معتكفا  املسجد

امرئ ما نوى"عمر:   املسجد  "وإنام لكل  أن من نوى اخلروج من  يعني   ،لذا نص احلنابلة عل 

فمن كان يف املسجد ونوى اآلن    ،عربة بالنيةألن ال  ؛نوى أال يكون معتكفا فإنه ال يكون معتكفا

 .س معتكفا فقد بطل اعتكافهأنه لي

 

  ،واجلامع هو الوطء يف الفرج  ،فإن اجلامع مبطل لالعتكاف  ؛: الوطء يف الفرجاملبطل الثالث  -3

سبحانه املساجد}  :قال  يف  عاكفون  وأنتم  تبارشوهن  حكى   {وال  العلم،  أهل  إمجاع  هذا  وعل 

ومجع كبري من أهل العلم، فلذا   ابن عبد الرب وابن قدامة وابن املنذر والقرطبي وابن حزماإلمجاع  

 الوطء يف الفرج أي اجلامع مفسد لالعتكاف بداللة القرآن وإمجاع أهل العلم.  

 

الرابع  -4 املبارشة  :املبطل  مع  فسد   ؛اإلنزال  فأنزل  فقبنلها  امرأته  جاءته  معتكفا  رجال  أن  فلو 

اجلامع  ؛اعتكافه كحكم  املبارشة  مع  اإلنزال  حكم  ز  ،ألن  قبنل  من  هنار لذلك  يف  فأنزل  وجته 

العلم  أهل  بإمجاع  صومه  فسد  صائم  وهو  املغني،    ،رمضان  يف  قدامة  ابن  اإلمجاع  حكى  كام 

ومن خالف هذا فإنه حمجوج باإلمجاع السابق، لذلك من قبَّل زوجته   ،والبغوي يف رشح السنة 

عل  فألجل هذا يفسد اعتكافه  ؛عظيم من مقاصد اجلامع وهو قضاء الوطر فأنزل حصل مقصود  
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وذهب بعض من أهل العلم إىل   ،ذهب اإلمام أمحد رمحه اهلل  هذاوإىل    ،أصح أقوال أهل العلم 

أنه حتى وإن أنزل فإن اعتكافه ال يفسد وهذا قول للشافعي ونرصه ابن املنذر لكن هذا ينايف ما  

معاين والرشيعة    ، صد من مقاصد اجلامع قضاء الوطر وباإلنزال ينقيض الوطرتقدم ذكره فإن املق

فالرشيعة معاين   ،ليست ألفاظا وإنام األلفاظ كام يقول ابن القيم يف أعالم املوقعني قوالب املعاين

 . ومقاصد فام يقىض به الوطر يعترب مفسدا لالعتكاف متاما كاجلامع

 . قال إنه ليس مفطرا فهو حمجوج بام تقدم ذكرهومن  ،: اإلنزال بشهوة مفطرإذاً 

قال العلم من  أهل  يفسد االعتكاف كام قال هذا مالك  ب  :ومن  فإنه  القبلة واملس بشهوة  مجرد 

أما مس املرأة   ،لكن أصح أقوال أهل العلم ما تقدم ذكره  ،وهو أحد أقوال الشافعي  ،رمحه اهلل

دليل ما ثبت يف الصحيحني أن النبي صل اهلل عليه بال شهوة ليس مبطال وال مفسدا لالعتكاف ب

النبي وسلم كان خيرج رأسه لعائش يفعل ذلك  ة فرتجله، فلو كان مفسدا ومبطال لالعتكاف مل 

 وقد بني هذا ابن قدامة رمحه اهلل يف كتابه املغني.  ،صل اهلل عليه وسلم

 

لئن   }  :سدة لالعتكاف ألن اهلل يقولفالردة مف  -عافاين اهلل وإياكم    -الردة    املبطل اخلامس:  -٥

 . ةونص عل هذا احلنابل {أرشكت ليحبطن عملك

 

رشب اخلمر فإنه عل أصح أقوال أهل    ،لو أن رجال معتكفا سكر  ،: السكراملبطل السادس  -6

اعتكافه يفسد  احلنابلة والشافعية  ،العلم  أن االعتكاف مالزمة   ،كام ذهب إىل هذا  ويدل لذلك 

مكث يف املسجد بنية، وهذا الذي سكر ليست مالزمته لنية االعتكاف ألنه ال يعقل، للمسجد و

فال ُيقاس عليه مثل السكر   ، ألن النوم حيتاج إليه ابن آدم وهو مباح  ؛يقاس عل ذلك النائم  وال

 .حيتاج إليه ابن آدم الذي يفقد العقل وال
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لعلم قال: إن فعل الكبرية للمعتكف يفسد بعض أهل او  ،فعل الكبرية  :يفسد االعتكاف ال  مما  و

مالك وبعض أهل العلم، فعل قول مالك كل اعتكافه. فلو أنه اغتاب فسد اعتكافه، وهذا قول  

وكثري من االعتكاف الذي حيصل يف   ،من فعل الكبرية فإن اعتكافه يكون فاسدا من غيبة ونميمة

بالساعات يطول  اجتامعات وكالم  فيه  الزمن حتصل  األمور   ،هذا  مظنة ألمثال هذه  ومثل هذا 

ذلك وغري  الغيبة  أع  ،من  واهلل  العلم  أهل  أقوال  أصح  اللكن  االعتكاف  أن  بفعل   لم  يفسد 

ألنه ال دليل يدل عل هذا كام قرر هذا احلنابلة وهو املعروف عن الشافعية وغريهم، أن   ،كبرية

ال الكبرية  االعتكاف  فعل  فعل   ،يفسد  أن  عل  يدل  هذا  فهو   لكن  شديد،  للمعتكف  الكبرية 

يف هذه املحرمات وهذه   معتكف ألجل عبادة اهلل وفعل املستحبات وخلو القلب هلل، فكيف يقع

 الكبائر عافاين اهلل وإياكم !؟

خريا  ليست  هي  املعتكفني  من  لكثري  حتصل  التي  التجمعات  هذه  اجلملة   ،لذا  حيث  من   ،هذا 

وقد أشار إىل هذا   ،وأصلها مناٍف ملا رشع االعتكاف من أجله  ،وكثري منها يؤدي إىل ما حرم اهلل

 . إياك واعتكاف البطالني :عاد قالاإلمام ابن القيم يف زاد امل
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 ] مسائل متعلقة باالعتكاف [ 
ر يف ختام هذا الدرس املخترص عن االعتكاف بمسائل تتعلق باالعتكاف:   وأريد أن أذكِّ

ز للمعتكف أن خيرج من املسجداملسألة األوىل: حصل نزاع بني أهل   : العلم يف ضابط ما جيوِّ

حكى اإلمجاع ابن املنذر وابن   ،أمجعوا عل أن خروج املعتكف ألجل البول والغائط جائز  :والأ

العلم. ويدل عليه حديث عائشة أهل  النبي صل اهلل عليه وسلم ال "  :قدامة وغريمها من  كان 

 . وفَّس الزهري ذلك بأنه ألجل البول والغائط "ا يدخل بيته إال حلاجة إذا كان معتكف

واألصل فيه ما ثبت يف الصحيحني عن صفية بنت حيي، قالت: كان    روج ملا حيتاج إليهاخل  :فإذاً 

رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليال، فحدثته ثم قمت فانقلبت، فقام معي 

ومثله    العلامء عل البول والغائط  هقاس  فيجوز اخلروج لألكل والرشب فقد  ليقلبني...احلديث«

 ،وهو أوىل من خروج رسول اهلل مع صفية   ملن ليس له خادم  رشب رضورة كاألكل وال  كل ما هو

ذلك دون  فيام هو  تنازعوا  العلامء  أو   ،لكن  جنازة  التباع  أو  مريض  لعيادة  املعتكف  خيرج  كأن 

 هل جيوز له أن خيرج ألجل أن جييبه؟  ،أي: األمري احلاكم أو نائب احلاكم ،إلجابة أمري دعاه

 لني:  ثل هذا عل قوتنازعوا يف م

خيرج للحوائج الدينية وال احلوائج الدنيوية وإنام خيرج ملا ال بد له منه، وهذا   القول األول: أنه ال

 .قول أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف رواية

 .القول الثاين: أنه جيوز أن خيرج ملا تقدم ذكره، وهو قول أمحد يف رواية والثوري وسعيد بن جبري

ول األول: أن األصل يف االعتكاف مالزمة املسجد وكان النبي صل اهلل ل أصحاب القواستد

خيرج إال حلاجة البد له منها كالبول والغائط، وأحلق أهل العلم غريمها هبام وقد   عليه وسلم ال

ما أما  ألجله،  خيرج  أن  للمعتكف  جيوز  هذا  مثل  فقالوا:  هذا،  ذكر  وقد   تقدم  جيوز،  فال  عداه 
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م عن عائشة أهنا كانت تعتكف فتدخل البيت حلاجتها فرتى مريضا فتسأله ملا يف مسل  يستندون 

 قالوا: انظروا لفعل عائشة ريض اهلل عنها وأرضاها.  ،عن حاله وهي مارة

الثاين: فهو ما الرزاق عن عيل بن أيب طالب   أما القول  بأنه ثبت عند عبد  تقدم ذكره واستدلوا 

يشهد اجلمعة وأن يعود مريضا وأن يشهد اجلامعة وأن لمعتكف أن  ل  "ريض اهلل عنه وأرضاه قال

جيلس  أن  غري  من  إليه  حيتاج  فيام  أهله  عبد  "يويص  صحيح  خرجه  بإسناد  وصححه   ،الرزاق 

عمر أن  التمهيد  يف  عبدالرب  ابن  عند  ثبت  وأيضا  اهلل.  رمحه  أمحد  الصحايب   واإلمام  حريث  بن 

سعيد فدعا  الكوفة  عل  أمريا  كان  ف  اجلليل  ثم بن جبري  فلم جيبه،  الثانية  املرة  دعاه  ثم  لم جيبه، 

أما علمت أن  "دعاه املرة الثالثة فأجابه فقال: ما الذي منعك أن تأيت؟ قال: إين معتكف، قال:  

 -األمري   أي: -للمعتكف أن يشهد اجلمعة وأن يتبع اجلنازة وأن يعود املريض وأن جييب اإلمام  

 وس د بعدم اجللوكأن قول هؤالء مقي. "إذا دعاه

فهذا قول اثنني من صحابة رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم وبينهم خليفة راشد وهو عيل بن أيب  

 طالب. 

والقاعدة املتقررة أنه إذا اختلف الصحابة فإن الكفة التي فيها أحد اخللفاء الراشدين مقدمة عل 

، ويدل عل هذا حديث م املوقعنيغريها كام بني هذا بيانا واضحا اإلمام ابن القيم يف كتاب أعال

عليكم بسنتي "إال النسائي، قال صل اهلل عليه وسلم:  ةالعرباض بن سارية الذي أخرجه اخلمس

الرب وأبو نعيم والبزار وحسنه ابن   واحلديث صححه ابن عبد  "وسنة اخللفاء الراشدين املهديني

 . وآله وصحبه وسلمعليه فهو حديث ثابت عن النبي صل اهلل  ، القيم وصححه األلباين 

عائشة فعل  عل  مقدم  عيل  قول  أن  عل  هذا  فدل  عليه   ،قالوا:  اهلل  صل  النبي  كون  أما  قالوا: 

وسلم ما كان خيرج إال ملا البد له منه، فيقال: هذا هو األكمل واألصح، لكن له أن يفعل ماعدا 

فال يقال:   ،ليه وسلم متاماً  عذلك بدليل لو أن املعتكف لو مل يفعل كام كان يفعل النبي صل اهلل
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كون النبي صل اهلل عليه وسلم مل يفعله ال يدل عل   :تكافه وإنام يقال: نقص أجره، فإذاً فسد اع

ز أمثال   بن أيب طالب   أنه غري مرشوع، وإنام فعل النبي صل اهلل عليه وسلم لألكمل، وعيل جون

عليه وسلم مل تقع له احلاجة فيفعل ذلك، أو إما أنه بالنسبة للنبي صل اهلل    :هذه األمور. فيقال

 ،أنه صل اهلل عليه وسلم فعل األكمل، عل أنه لو أجاب أمريا أو نحوه أو احتاج أن يعود مريضا

بالنظر اىل املرجحات اخلارجية وباختالف احلال،   قد تكون إعادة املريض أفضل من عدم إعادته

إليك وع العلامء اختلفوا  م بكقتهالفتختلف أحوال املرىض وأحوال قرهبم  أن  املقصود  لكن   ،

 عل قولني كام تقدم.

كان   وسلم  عليه  اهلل  صل  النبي  أن  الصحيحني  يف  ثبت  ما  ويقويه  الثاين  القول  يرجح  والذي 

معتكفا فزاره أزواجه فلام أردن أن خيرجن أمر صفية أن تنتظر حتى يذهب معها ألن بيت صفية 

قلبها أي: يوصلها إىل نبي صل اهلل عليه وسلم ليال مع صفية يَ لكان أبعد من بيوهتن، ثم خرج ا

بيتها، فهذا خروج ألمر ليس البد له منه، ألنه قد يأمر غريه أن يأيت فيذهب معها، لكن مع ذلك 

 ذهب هبا هو عليه الصالة والسالم. فهذا يرجح واهلل أعلم القول الثاين.

لثاين كام يف جمموع الفتاوى، لذا األرجح واهلل اوقول شيخ اإلسالم ابن تيمية قريب من القول  

إل ذهب  ما  أأعلم  قول  وهو  الثاين،  القول  أصحاب  روايةيه  يف  بن   ،محد  وسعيد  الثوري  وقول 

حلاجته خيرج  أن  للمعتكف  يصح  أنه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قول  منه  وقريب  من   ،جبري  إما 

كام بني ذلك عيل بن أيب   ،قائام وال جيلس   ب هلاوإنام يذه  ،لكنه ال يمكث  ،أمور الدنيا أو الدين

 طالب ريض اهلل عنه وبني ذلك الثوري رمحه اهلل. 
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الثانية يبدأ   :املسألة  متى  معتكفه؟  يدخل  متى  رمضان  من  األواخر  العرش  يعتكف  أن  أراد  من 

 تنازع العلامء عل قولني: ؟اإلعتكاف

 0ين، يعني إذا صل الفجر يبدأ اعتكافهوالعرشمنهم من قال: يبتدئ اعتكافه فجر اليوم الواحد 

 اليوم العرشين.  ول ليلة الواحد والعرشين، أي قبل غروب شمسيبدأ من أ :ومنهم من قال

 تنازع العلامء عل قولني:

القول األول: أنه يدخل من فجر اليوم الواحد والعرشين وإىل هذا ذهب اإلمام أمحد يف رواية 

الثوري   قول  وقول  وهو  الصحيحنيواألوزاعي  يف  بام  واستدلوا  راهويه  بن  واللفظ   إسحاق 

عائشة  ملسلم حديث  يعتكف   ":من  أن  وأراد  الصبح  صل  إذا  وسلم  عليه  اهلل  صل  النبي  كان 

 دخل معتكفه صل اهلل عليه وسلم.  

ل اهلل عليه انظروا إىل حال النبي صل اهلل عليه وسلم إنام دخل معتكفه ملا صل الفجر ص  :فقالوا

 . وسلم

وهو قول أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف   والقول الثاين: يدخل من ليلة واحد وعرشين

 أي: ليال وهنارا  ،فالن اعتكف عرشة أيام رش. فإذا قيلاألصل يف كلمة الع وذلك ألنه ،رواية

عائشة العرش  "  :فقول  يعتكف  وسلم  عليه  اهلل  صل  النبي  رمضان كان  من  ليال   "األواخر  أي 

وذلك أنه حيتمل أنه كان إذا صل الفجر   ؛ا هذا هو األصل، وقالوا: ما استدللتم به فيه نظروهنار

املسجد يف  فيه  يعتكف  له  خاصا  مكانا  يدخل  أي:  معتكفه،  املسجد  ،دخل  دخل  قد  هو   .وإال 

صل إذا  لكن  الليل  من  اعتكف  قد  إنه  يقولون:  أهنم  جواهبم  معتكفه، فمعنى  دخل  الفجر   

 خاصا يف املسجد ينعزل فيه عن الناس صل اهلل عليه وسلم.،دخل مكانا :أي

ودخول   :فإذاً  والعرشين،  الواحد  ليلة  من  يدخل  العرش  يعتكف  أن  أراد  ملن  املعتَكف  دخول 

عليه اهلل  صل  خاص  النبي  مكان  به  املراد  هذا  معتكفه  املسجد  وسلم  هذ  :فقالوا  ،يف  ا  دليلكم 
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فريُجح واهلل أعلم    ،د االحتامل املتساوي بطل االستداللحمتمل، والقاعدة الرشعية أنه إذا توار

من ليلة الواحد والعرشين، ويؤيد هذا ما جاء يف لفظ   ،القول بأنه البد من االعتكاف من الليل 

ليلة يف  كان  فلام  الوسطى  العرش  اعتكف  اهلل عليه وسلم  النبي صل  أن  البخاري  اليوم   حديث 

الق ليلة  ُأرى  قال:  العرشين  العرش الواحد  يف  أهنا  يعني  وطني،  ماء  عل  أسجد  يف صبيحتها  در 

 ،الثالثة يف العرش األخرية ال يف العرش الوسطى، فاعتكف وأمر من أراد أن يعتكف معه من الليل

راد أن يعتكف من أ  :ومل يؤخر ذلك إىل صبيحة اليوم الواحد والعرشين، هلذا األظهر واهلل أعلم

 حد والعرشين، لذلك قال ابن حجر وغريه من أهل العلم: فإنه يعتكف من ليلة اليوم الوا

 االعتكاف يف العرش له أحوال ثالثة:

 فيأيت يف الليل.  ، إما أن يعتكف ليال -1

 أو أن يعتكف هنارا فحسب، فيأيت يف النهار. -2

 من ليلة الواحد والعرشين كام تقدم بيانه. فيأيت ،أو أن يعتكف العرش كلها أي ليال وهنارا-3

 

 تنازع العلامء هل يصح للمعتكف أن يشرتط؟  :سألة الثالثةملا

لو أن معتكفا قال إنني أريد أن أعتكف لكن أشرتط أن آكل طعامي يف بيتي، أو أشرتط أن أنام  

 من الصبح إىل الظهر يف بيتي، هل يصح االشرتاط؟  ،الصباح

 : العلامء عل قولني يف هذه املسألة تنازع :يقال

 ،كام هو قول أيب حنيفة ومالك، وقالوا ال دليل عل االشرتاط  ،ح االشرتاطيص  القول األول: ال

ومن خرج فقد بطل وفسد اعتكافه، وقالوا مل يثبت يف ذلك يشء عن النبي صل اهلل عليه وسلم، 

 واالشرتاط خالف األصل فال يعول عليه. 
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أصح القولني واهلل أعلم ثاين: قالوا يصح االشرتاط وهو قول الشافعي واإلمام أمحد، ووالقول ال

للمعتكف يصح  االشرتاط  إبراهيم   ؛أن  عن  شيبة  أيب  ابن  خرجه  كام  التابعني  عن  الثابت  ألنه 

وقد ذكر اإلمام أمحد قاعدة وهي: أنه إذا مل يوجد يف مسألة   ،النخعي وعن عطاء ريض اهلل عنهام

ابن اجلوزي يف مناقب   :دوال قول صحايب ينتقل إيل أقوال التابعني، نقل كالم اإلمام أمح حديث  

لسلف واتباع  ونحن مأمورون باتباع ا  ،اإلمام أمحد رمحه اهلل، وذلك أهنم السلف يف هذه املسألة

 : القول باالشرتاط صحيح للمعتكف واهلل أعلم. فإذاً  ،سبيل املؤمنني

ع االشرتاط  هذا  املحرمويؤيد  قول  يف  اإلحرام  حيث   "ند  فمحيل  حابس  حبسني  إن  اللهم 

كام ثبت عن النبي صل اهلل عليه وسلم يف الصحيحني قال:)حجي واشرتطي( فهذا   "يحبستن

 . يؤيد صحة االشرتاط

 فإن قال قائل: ما الفائدة من هذا الرشط؟ 

سد اعتكافك وتكون معتكفا يقال: الفائدة منه أنك إن فعلت ما اشرتطته يف اعتكافك فإنه ال يف

يتي من الفجر إىل الظهر فإنك إن فعلت ذلك تسمى للعرش كلها، لو قلت: أشرتط أن أنام يف ب

رشعا قد اعتكفت العرش، وال شك أن أجرك أقل من أجر من مل يشرتط ألن من مل يشرتط فعل 

 االعتكاف األقرب إىل هدي النبي صل اهلل عليه وسلم. 

 

الرابعةاملسأ إذا    :لة  للمعتكف  العرشايستحب  ال   عتكف  أن  رمضان  من  من   األواخر  خيرج 

العيد مع املسلمنيا نقل عتكافه حتى يصيل  ، وقد ذهب اىل هذا اإلمام أمحد واإلمام مالك، بل 

ويدل عليه فعل ابن عمر ريض اهلل عنه وأرضاه، بل كان ابن عمر   ،مالك ذلك عن أهل العلم

بثياب   العيد  صالة  الحيرض  أي:  فلذا    اعتكافه،  يلبسها.  كان  التي  اعتكافه  بثياب  وإنام  يتجمل 

عند   لثبوت هذا   ؛للمعتكف أن يستمر يف اعتكافه حتى يصيل مع املسلمني صالة العيد  يستحب
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الرزاق صحايب  عبد  وهو  وأرضاه  عنه  اهلل  ريض  عمر  بن  اهلل  عبد  وفعله   ،عن  الصحايب  وقول 

ويؤيد هذا ما ثبت عن   .صحايب آخر أو يصادم النص من كل وجهمامل خيالفه    ،حجة يف الرشيعة

قا النخعي  يإبراهيم  كانوا  العيد. ستل:  يصلوا  حتى  معتكفهم  يف  يبقوا  أن  اعتكفوا  إذا  حبون 

ي )كانوا  النخعي  إبراهيم  عبدستوقول  أصحاب  هبم  يريد  مسعود،  حبون(  بن  يف   اهلل  واألصل 

اهلل بن    فعل للرجل، فاألصل أن فعل أصحاب عبدأصحاب الرجل أهنم إذا فعلوا فعال، فإنه  

 وثبت هذا القول عند ابن أيب شيبة عن أيب قالبة  عودمسعود أنه فعل لعبد اهلل بن مس

 لذلك يستحب ملن اعتكف العرش أن يستمر عل اعتكافه حتى يصيل صالة العيد مع املسلمني.  

 

أن    -إخواين    -هذه   أردت  باالعتكاف  تتعلق  مسائل  اهللَ مجلة  فاهللَ  هبا.  وإخواين  نفيس  أذكر 

بسنة القيام  عل  أنفسنا  نجاهد  أن  وهو    إخواين  احلقيقي  االعتكاف  نعتكف  لكن  االعتكاف. 

 اعتكاف القلب. 

 . وجزاكم اهلل خريا ،أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يمن علينا بذلك 

 

 


