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 تقديم
دديَدهحِ  ّلِل ّلِلَ ّلِلََسَستح ُُِ ّلِل ددَي دد ّلِلَهِ ََِستح مح َ دََ,ََاْلَح ُح َوّلِلدد ّلِلسِ ََُسدح ّلِلِتددَ  ََندد ُح ُ ّلِلََّلِله َِِندد ّلِلدد ددِ ِ َاه ّلَِلَسسَد هح

ّلِل ّلِلَ,َََفََلَنّلِلِضل ََل ِللحََفََلََه ِدَيََل َ ّلِلضح ُح دَه ّلِلََ,َََسَن َسَُوح َاه ّلَِل َََِإَل  َََلَإَِل َه ّلِلََُنح َسَُوح
َ  ُ َّّلِل َََِسََلََُّلِلد ََّدّلِلَو َِّد ََََّد   ُاَاه  ُاَاَّد وّلِلد َمَن ّلِلد َُ  ِِ ُلّلِلّلِل:َ))ََيََُ دَُّه َال د ً اََعبح ّلِل ّلِلََسَ سّلِل َُن َُمّلِلَم 

َُنَ((َِإَل َ ِلمّلِل 1ََسَُسدحيّلِلمحَنّلِلتح د   َسَد ح ُح َلَوكّلِلدمحَِند ََ ِِيَ ُاَ َب كّلِلمحَال د َاَّد وّلِل .َ))ََيََُ دَُّه َال   سّلِل
ِِيَ ََال دد ُاَاه  ََاًِدداًاََسِسَتدد ً ََساَّد وّلِلدد َِن دحهّلِلَمدد َ َِودد ًَل َهدد ََهسحَوَهدد ََسبَددم  لَددَ َِن دح ََ َساَِّددَ   ََس

َ حََّددد َلَِإن َاه ََ َََِساَح َُنَبِددد ُا2َََاددد َنََعلَدددُحكّلِلمحَ َِ(ُبًددد ((َََّتددد  َلّلِل َمَن ّلِلددد َُ  ِِ .َ))ََيََُ دَُّهددد َال ددد
َ ُح َُبكّلِلمحََسَندد ََلكّلِلددمحَ ّلِلسّلِلدد ََلكّلِلددمحََُعحَمدد َلكّلِلمحََس َدهحِ دد ح ددِلأح َح ُحًَلََسددِ  ً اَ ّلِل ُاَ(َددد ُلّلِلدد َََس(ّلِل ُاَاه  اَّد وّلِلدد

ُحهًاََعِظًُم ((َ َفَ َهَفَد ّلِلَفَدَو ح َُل َََسَ سّلِل َ-,َُن َبُ َ:3َ ّلِلِطعحَاه 
اضذذ إ إليهذذا تجربتذذي العم يذذم فذذي , رسذذالم مصتةذذر  حذذن االكذذام االحتكذذاف هذذذه 

واُذكر القارئ الكريم بأن  , االحتكاف ، وهذه مالاولم لعالج بعض الص ل الذي رايته
 االحتكاف حباد  شديد  ال يُوفق فيها إال من وفقه هللا سبالانه وتعالي . 

 -وقد قال الشوكاني رالمه هللا تعالي :  
 -: قال مالك

الةالابم له مذ   شذد  إتبذاحهم ل فذر فوقذ  فذي ن سذي  فكرإ في االحتكاف وترك 
 انه كالوةال ) ةيام ال يل م  النهار ( واراهم تركوه لشدته ... 

وتعقب الالافظ في ال تح قذول مالذك انذه لذم يعتكذف مذن السذ ف إال ابذو بكذر بذن حبذد  
ن غيذذر واالذذد  مذذن الذذرالمن وقذذال لع ذذه اراد ةذذ م مصةوةذذم وإال فقذذد   اُلكذذي حذذ

 4( الةالابم انه احتكف 
 
 

 إبراهيم فوزي 
 1426شعبان    3اإلسكندريم في 

                                                
  212آل عمران :  -  1
 1النساء :  -  2
 071،7األحزاب :  - 3
 ( .  264صــ 4) بتصرف من نيل األوطار جـ  - 4
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 كل صير في اتباع من س ف

 وكل شر في ابتداع من ص ف   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ( معني االعتكاف :1)
 في ال غم : الالبس والُمكث  وال زوم .
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 ص مصةوص بة م مصةوةم .في الشرع : المكث في المسجد من شص
 

 ( حكمه :2) 
 

اجم  المس مون ح ي استالبابه وانه ليس بواجب وح ي انه متأكد في العشر األواصر 
 5 من رمضان . 

ومن كذالم مالذك اصذذ بعذض اةذالابه ان االحتكذاف جذائز وانكذر ح ذيهم ابذن العربذي 
   ح يذه وسذ مةذ ي هللاوقال إنه سنم مؤكد  ,  وكذا قال ابن بطال  فذي مواظبذم النبذي 

 ما يدل ح ي تأكيده.
 6 )ال اح م حن االد من الع ماء صالفا في انه مسنون ) وقال ابو داود حن االمد  

   7وال صالف في حدم وجوبه إال إذا نذر . 
 واستدلوا بأدلم منها :

ُ َحْنَها  َحائَِشمَ  َحْن    :َرِضَي َّللاه
ُ َح َ  اَنه النهبِيه  اْلعَْشذَر اأْلََواِصذَر ِمذْن َرَمَضذاَن اَلتهذى   يَْعتَِكذُف   َكذاَن  ْيِه َوَسذ هَم َة هى َّللاه

ُ َحزه َوَجله فُمه    8( اَْزَواُجهُ ِمْن بَْعِدِه  اْحتََكَف  تََوفهاهُ َّللاه
    

  (  ثوابه والغرض منه :3) 
 
 عالى : االستعداد ل  ضل العظيم ل ي م القدر قال هللا ت -ا
لَْي َذمُ اْلقَذْدِر َصْيذِر ِمذْن   (2َوَمذا اَْدَراَك َمذا لَْي َذمُ اْلقَذْدِر )  (1إِنها اَْنَزْلنَاهُ فِي لَْي َِم اْلقَْدِر ) ) 

وُح فِيَها بِإِْذِن َربأِِهذْم ِمذْن ُكذلأِ اَْمذٍر )  (3اَْلِف َشْهٍر ) ُل اْلَماَلئَِكمُ َوالرُّ َسذاَلِم ِهذَي   (4تَنَزه
 9(  ٰى َمْط َ ِ اْل َْجرِ اَلته 

 : قَاَل  اَبِي هَُرْيَر َ  َحْن قال الرسول 
 ِ ُ َح َْيِه َوَس هَم  قَاَل َرُسوُل َّللاه ُغِ َر لَهُ َما  َوااْلتَِسابًا َم لَْي َمَ اْلقَْدِر إِيَمانًاَوَمْن قَا)  َة هى َّللاه
َم ِمْن ذَْنبِهِ   10(  تَقَده

  
غ في المسجد  طي م هذه األيام يعين العبد ح ي االجتهاد في ت ذك ال ي ذم فالمكث والت ر

 المباركم .
 االشتغال بتالةيل فواب اآلصر  فيزداد العبد إيمانا.  -ب

                                                
  المصدر السابق .  -  5
  ( .    320صـ  4) فتح الباري جـ  -  6
  ( . 264صـ  4) نيل األوطار جــ   -  7
  2026:    صحيح البخاري - 8
 -سورة القدر -  9

 759 و  759   -: صحيح مسلم  2009 -و    37:  صحيح البخاري  -  10
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 ( شروط االعتكاف :4)
 
 اإلسالم : فال يةح من كافر .  -1
ركذن ال النيم : وهى شرط حند األالناف والالناب م وراى المالكيم والشافعيم انها   -2

 .  11  شرط 
العقل : فال يةح من مجنون ونالوه وال من ةبى غير مميز اما المميز فيةذح   -3

 احتكافه .
الطهار  الكبرى : فال يةح ل ُجنب والالذائض   والنُ سذاء   والمالكيذم اشذترطوا   -4

إن اجنب وهو نائم ال يتراصى في الغسذل , واألالنذاف قذالوا لذو احتكذف الجنذب ةذح 
 . م  الالرمم 

 

 ـ ذهب جمهور العلماء إلي شرعية االعتكاف في كل مسجد   5
 

ات ق الع ماء ح ذي مشذروطيم المسذجد لالحتكذاف إال مالمذد  )قال  الالافظ في ال تح : 
بن  حمر بن لبان المالكي فأجازه في كل مكان واجاز المالكيم ل مذرا  ان تعتكذف فذي 

ل شافعي قديم وفي وجذه ألةذالابه مسجد بيتها وهو المكان الُمعد ل ةال  , وفيه قول 
ول مالكيم يجوز ل رجال والنساء ألن التطوع فذي البيذوإ افضذل , وذهذب ابذو الني ذم 

 )   12واالمد إلي اصتةاةه بالمساجد التي  تقام فيها الة واإ 
 ,المسذجد األقةذى   ,وراي البعض بتصةيةه في المساجد الفالفم  المسجد الالرام 

 المسجد النبوي . 
 13 ] ال احتكاف إال في المساجد الفالفم [ا ب  واستدلو 

وذكر الجمهور ومنهم الشوكاني ان هذا ليس فيه دليال ح ي تصةيص االحتكاف فذي 
  14 المساجد الفالفم بل فضي تها بفواب الةال  فيها . 

افضذذذ يم المسذذذاجد الفالفذذذم واصتةاةذذذها بشذذذد الرالذذذال ال تسذذذت زم  ) الشـــوكا يقذذذال 

 15 ( اصتةاةها باالحتكاف
  إاِله فِذذي َمْسذذِجٍد  اْحتَِكذذاَف  َواَل  )واسذذتدل الجمهذذور بالذذديث حائشذذم رضذذي هللا حنهذذا 

 16 ( َجاِم ٍ 
                                                

  وهو الصحيح . -  11
  ( . 319صـ  4) أ هـ كالم الحافظ جـ  -  12
واعلمم أن , وقال األلباني رحمه هللا :  667الصفحة  6المرجع سلسلة الصحيحة  - 2786رقم الحديث    -  13

العلماء اختلفوا في شرطية المسجد لالعتكاف وصفته كما تراه مبسوطا في المحلى وغيره وليس فمي للمم مما 
ج به سوى قوله تعالى : } وانتم عاكفون في المساجد { ، وهلا الحديث الصحيح ، واآلية عاممة يصح االحتجا

، والحديث خاص ، ومقتضى األصول أن يحمل العام على الخاص ، وعليه فالحديث مخصص لآلية ومبين لها 
  ... انظر التفاصيل في الكتاب .

  ( . 269صـ  4)  نيل األوطار  جــ  -  14
 ر السابقالمصد -  15
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 تعاليـ ترك المباشرة : الجماع ومقدماته كالقبلة واللمس لقوله  6
 
ِ فَذال تَْقَربُوَهذا َكذذَِلَك يُبَذيأُِن َوال تُبَاِشُروهُنه َواَْنتُْم َحاِك ُوَن فِي اْلَمَساِجِد تِْ ذكَ  )   اُلذُدوُد َّللاه

ُ آيَاتِِه ِل نهاِس لَعَ هُهْم يَتهقُونَ   17( َّللاه
 

 :  رونوهو قول مالك وأبو حنيفة  واألكثالصوم :    -7
 

فذي  ة ي هللا ح يه وسذ مفال يةح احتكاف الم طر واالتجوا بأالاديث احتكاف النبي 
  18  رمضان ) يعني كان ةائما (

وهذو  (إاِله بَِةذْوٍم   اْحتَِكذاَف   اَل  ) واستدلوا ايضذا بالذديث حائشذم رضذي هللا حنهذا 
الديث موقوف حن حائشم رضي هللا حنها وليس مرفوحاً ولذيس فذي قذول الةذالابي 

 الجم . 

لَْي َمً  تَِكَف يَعْ  اَْن  نَذََر  اَنههُ  ُحَمَر فقد االتج بالديث ابن حمر  أما من لم يشترط الصوم

ُ َح َْيِه َوَس هَم  فِي اْلَجاِهِ يهِم فَأََمَرهُ النهبِيُّ   بِاْلَوفَاِء  َة هى َّللاه
 َوإِْساَلقَ  ااَْلَمَد  َوهَُو قَْوُل 

 رضي هللا حنهماواستدلوا بأن ال يل ليس فيه ةوم واستدلوا ايضا بالديث ابن حباس 
لذيس ح ذي المعتكذف ةذيام إال ان يجع ذه ح ذي  )قذال    مة ي هللا ح يه وسذان النبي 

 19 (  ن سه
 
 
 
 
 
 

 ( مدة االعتكاف :8) 
 

 , ذهب الجمهور إلي ان اقل مد  لالحتكاف اقل من لي م ولو لالظذم مذن ليذل او نهذار
 وقالوا اق ه ما يُط ق ح يه ل ظ لبث وال يشترط القُعود . , ومن لم يشترط الةوم

 إني ألمكث رضي هللا حنه )يع ي بن اميم الةالابي ُروي حن حبد الرزاق حن 

                                                                                                                                       
  468الصفحة  2صحيح أبي داود 2160رقم الحديث   -  16
 187سورة البقرة  -  17
  ( . 279صــ 4) صحيح مسلم شرح  النووي جـ  -  18

 الشرطية الراجح عدم شرطية الصيام لعدم ورود دليل . فالفعل ال يدل علي الوجوب فضال عن  -  19 
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 (جد الساحم وما امكث إال ألحتكف في المس 
 ةالته  .   ألنهم جع وا الةوم شرطا في ( اق ه يوم ولي م )وحن مالك  

اكفر من حشر  ايذام   غير ان بعض ال قهاء  كره, اما اكفر مد  ل معتكف فال الد لها 
 20. ، وكره البعض اكفر من شهر 

 ( متي يدخل المعتكف :9)
 

 ذهب األئمم األربعم إلي دصول االحتكاف قبُيل غروب الشمس  
} يوم العشرين اي قبل لي م الالادي والعشرين{, ألن العشر اسم لعدد ال يالي في زم ان 

 ابتداء ال ي م .   يبدا قبل
هذه  وذهب األوزاحي  وال يث والفوري إلي ان المعتكف يدصل بعد ةال  ال جر اول

 األيام } الالادي والعشرين {.
 : قَالَْإ   رضي هللا حنها َحائَِشمَ  َحْن )واستدلوا بالديث حائشم رضي هللا حنها : 

 ِ ُ َح َْيِه َوَس هَم  َكاَن َرُسوُل َّللاه  َة هى اْل َْجَر فُمه َدَصَل فِي  يَْعتَِكَف  إِذَا اََراَد اَْن  َة هى َّللاه
  21( ْعتََكِ ِه مُ 

ورد األئمذذم األربعذذم وغيذذرهم ح ذذي هذذذا } انذذه دصذذل فذذي اول ال يذذل ولكذذن إنمذذا ليص ذذو 
 بن سه في المكان الذي احده لالحتكاف بعد ةال  الةبح { . 

 
وينبغي التنبيه : ح ي ان االحتكاف الواجب يؤدي السب مذا نذذره وسذماه النذاذر فذإن 

بما نذر واالحتكاف المستالب ليس له وقإ  نذر االحتكاف يوما او اكفر وجب الوفاء
 22  مالدد 

 
 
 
 
 
 
 

 ( اعتكاف النساء : 10) 
 
 يُشرع ل نساء االحتكاف لآلتي :  -
ُ َحْنَها  َحائَِشمَ  َحْن  -ا  : َرِضَي َّللاه

                                                
  (( . 1/468) بداية المجتهد   -( 4/319)فتح الباري )  - 20
  791:  صحيح الترملي و  2464سنن أبي داود: و  1172الصفحة أو الرقم:  -صحيح مسلم  - 21
 ط دار الفتح . 619صـ  1راجع فقه السنة جـ   -  22
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 ِ ُ َح َْيذِه َوَسذ هَم  اَنه َرُسوَل َّللاه  اأْلََواِصذَر ِمذْن َرَمَضذاَن ذََكذَر اَْن يَْعتَِكذَف اْلعَْشذرَ  َةذ هى َّللاه
ذا  َحائَِشذمَ  اَلْ َةذمُ  فَذأَِذَن لََهذا َوَسذأَلَْإ   َحائَِشذمُ   فَاْسذتَأْذَنَتْهُ  اَْن تَْسذتَأِْذَن لََهذا فَ َعَ َذْإ فَ َمه
 23 ( اََمَرْإ بِبِنَاٍء فَبُنَِي لََها َزْينَُب اْبنَمُ َجاْلٍش  َراَْإ ذَِلَك 

ُ َحْنَها  َحائَِشمَ  َحْن  -ب  : َرِضَي َّللاه
ُ َح َْيِه َوَس هَم  اَنه النهبِيه  اْلعَْشَر اأْلََواِصَر ِمْن َرَمَضاَن اَلتهى تََوفهاهُ  يَْعتَِكُف  َكاَن  َة هى َّللاه

ُ َحزه َوَجله فُمه   24( اْحتََكَف اَْزَواُجهُ ِمْن بَْعِدِه     َّللاه
 
  
 

 شروط اعتكاف النساء :  ( 11) 
 
ةذ ي هللا ح يذه إذن زوجها : لما سبق في استئذان حائشذم رضذي هللا حنهذا النبذي  -1

 ويةح بدون إذن الزوج م  الالرمم حند الشافعيم .    وس م
  ةذ ي هللا ح يذه وسذ موإن اذن الزوج فذي االحتكذاف ف ذه ان يُصرجهذا منذه ألن النبذي 

ما استأذنته حائشم في ََ ََ االحتكاف وتابعتها ال ةم  فم زينب صذاف ان يكذن غيذر  َل
ةذ ي ُمص ةاإ في االحتكاف بل اردن القرب منه لغيرتهن ح يه فذأصرجُهن وقذال : 

 25(    آْلبِره تُِرْدنَ   )   هللا ح يه وس م
  وامر بصبائه فقوض 

ن منذ  ازواجذه مذذ  ةذ ي هللا ح يذه وسذ ماال يكذون فذي احتكافهذا فتنذم : ألن النبذي  -2
 االحتكاف فيما دون ذلك كما سبق .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هل يجوز للحائض االعتكاف ؟ ( 12) 
 

المرا  ال تةوم وهى الائض , فمن اشترط الةوم قال ال تعتكف المرا  , ومن راى 
 ان الالائض ال تدصل المسجد قال ال احتكاف لها . 
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 26ورد هذا السؤال ل شيخ العفيمين رالمه هللا . 

المذذرا  فذذي المسذذجد الالذذرام وهذذى الذذائض إلسذذتماع األالاديذذث س : مذذا الكذذم وجذذود 
 والصطب ؟

 
 الجواب :

ال يجوز ل مرا  الالائض ان تمكث في المسجد الالرام وال غيره من المسذاجد ولكذن  
ُ يجوز لها ان تمر بالمسجد وتأصذ الالاجم منه وما اشبه ذلك , كما قال النبي  َة هى َّللاه

 َح َْيِه َوَس همَ 
  :قَالَْإ  رضي هللا حنها َحائَِشمَ  َحْن  

 ِ ُ َح َْيِه َوَسذ هَم  قَاَل ِلي َرُسوُل َّللاه ِمذْن اْلَمْسذِجِد قَالَذْإ فَقُْ ذُإ  اْلُصْمذَر َ  نَذاِوِلينِي  َة هى َّللاه
 27.  (إِنأِي اَلائِِض فَقَاَل إِنه اَلْيَضتَِك لَْيَسْإ فِي يَِدِك 

مسذجد وهذى آمنذم مذن ان ينذزل دم ح ذى المسذجد فذال الذرج فإذا مرإ الالائض في ال
 ح يها .

َةذ هى اما إن كانإ تريد ان تدصل وتج س فهذا ال يجوز والدليل ح ى ذلك ان النبذي  
ُ َح َْيذذِه َوَسذذ همَ  امذذر النسذذاء فذذي ةذذال  العيذذد ان يصذذرجن إلذذى مةذذ ى العيذذد العواتذذق  َّللاه

 تزل الاُليض المة ى .وذواإ الصدور والاُليض , إال انه امر ان يع
فدل ذلك ح ى ان الالائض ال يجذوز لهذا ان تمكذث فذي المسذجد السذتماع الصطبذم او  

 استماع الدرس . ا ه  
 

 س : ماذا يمكن للحائض أن تفعل في ليلة القدر ؟(  13) 
 

الجذذواب : الالذذائض ت عذذل جميذذ  العبذذاداإ إال الةذذال   والةذذيام والطذذواف بالكعبذذم 
انذه كذان ياليذي   ةذ ي هللا ح يذه وسذ م. وقذد ورد حذن النبذي  واالحتكاف في المسجد

 ال يل في العشر األواصر من رمضان .  
ُ َحْنَها  َحائَِشمَ  َحْن و    قَالَْإ  َرِضَي َّللاه
ُ َح َْيِه َوَس هَم  َكاَن النهبِيُّ )   اْليَا لَْي َهُ َواَْيقََظ اَْه َهُ َواَ  َشده ِمئَْزَرهُ  إِذَا َدَصَل اْلعَْشُر  َة هى َّللاه
 )28 

وإالياء ال يل ليس صاةا بالةال  بل يشمل جميذ  الطاحذاإ ، و بهذذا  فسذره الع مذاء 
 قال الالافظ : وااليا لي ه اي سهره بالطاحم .

وقال النووي : اي استغرقه بالسهر في الةال  وغيرها . وقال في حذون المعبذود :  
 لقرآن .اي بالةال  والذكر وتالو  ا

ةذ ي هللا وةال  القيام افضل ما يقوم به العبد من حباداإ في لي م القدر ولذذلك قذال 
َم ِمْن ذَْنبِِه )   ح يه وس م  29 (َمْن قَاَم لَْي َمَ اْلقَْدِر إِيَمانًا َوااْلتَِسابًا ُغِ َر لَهُ َما تَقَده

                                                
 . 136كتاب فقه المرأة المسلمة ص -  26
  261: سنن أبي داود: و  299و   298الصفحة أو الرقم:  -صحيح مسلم   -  27
  2024:   -صحيح البخاري  -  28

This file was downloaded from QuranicThought.com



بطاحذاإ اصذرى  ولما كانإ الالائض ممنوحم مذن الةذال  , فإنذه يمكنهذا إاليذاء ال يذل
 -غير الةال  مفل : 

 قراء  القرآن .   -1
 الذكر : من تسبيح وته يل وتالميد وما اشبه ذلك.  -2

فتكفر من قول : سبالان هللا ، والالمد هلل ، وال إلذه إال هللا ، وهللا اكبذر ، وسذبالان هللا 
 وبالمده ، وسبالان هللا

 العظيم ... ونالو ذلك . 
 ل استغ ر هللا .االستغ ار : فتكفر من قو -3
الدحاء : فتكفر من دحاء هللا تعالي وسؤاله من صير الدنيا واآلصر  ، فإن الذدحاء   -4

 من افضل العباداإ .
َوقَذاَل َربُُّكذْم اْدُحذونِي اَْسذتَِجْب  الدَُّحاُء هَُو اْلِعبَاَد ُ َوقََراَ  )  ة ي هللا ح يه وس م :قال  

  30  ( ِرينَ َداصِ  إِلَى قَْوِلِه  لَُكْم 
 فيمكن ل الائض ان تقوم بهذه العباداإ وغيرها في لي م القدر .

 

 اعتكاف الُمستحاضة :   ( 14) 
 

ُ َحْنَها  َحائَِشمَ  َحْن   : قَالَْإ  َرِضَي َّللاه
 ِ ُ َح َْيذِه َوَسذ هَم  اْحتََك َْإ َمَ  َرُسوِل َّللاه ِه ُمْستاََلاَضذمِ فََكانَذْإ اْمذَراَ ِ ِمذْن اَْزَواِجذ َة هى َّللاه

ْ َر َ فَُربهَما َوَضْعنَا   31(   تاَْلتََها َوِهَي تَُة أِي  الطهْسَإ  تََرى اْلاُلْمَر َ َوالةُّ
 :قال الشوكانى رالمه هللا تعالى

الالديث يدل ح ى جواز مكذث المستالاضذم فذي المسذجد وةذالم احتكافهذا وةذالتها  
 32  (الت ويث  وجواز الدفها في المسجد حند امن

 
 
 
 

 مكان اعتكاف المرأة :  ( 15)
 

قذذال ابذذذو الني ذذذم رالمذذذه هللا تعذذذالي : يةذذذح احتكذذاف المذذذرا  فذذذي مسذذذجد بيتهذذذا وهذذذو 
    الموضوع المهيأ من بيتها لةالتها ونقل  مفل ذلك حن المالكيم . 

وكان مكان احتكافهم في المسجد كمذا   ة ي هللا ح يه وس موقد احتكف ازواج النبي 
 33ل الع ماء . قا
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 ) وهو الةاليح (
 قال د/ مالمد بكر إسماحيل في ال قه الواضح 

} وقد كان المس مون قديما يجع ون في بيوتهم اماكن صاةم ل ةال  والص و  بصذالف 
مذا كذذان ح يذذه المسذذ مون واجذاز اكفذذر ال قهذذاء ل مذذرا  ان تعتكذف فذذي المسذذجد الجذذام  

ط تذذوافر األمذذن وال ارى ان األمذذن بشذذرط اال تكذذون مذذن ذواإ الالسذذن والهيئذذم بشذذر
 34يتوفر في مساجدنا في هذا العةر {.اي في كفير من األالبان . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مبطالت االعتكاف :16) 
 
الصروج من المسجد لغير حذذر شذرحي مفذال :  العذذر الشذرحي الصذروج لقضذاء  -ا

 الالاجم او االغتسال الواجب او الالةول ح ى طعام وماء .
ُ َحْنَها  َحائَِشمَ  َحْن ودليل ذلك قول     : قَالَإْ  َرِضَي َّللاه

ُ َح َْيِه َوَس هَم  َكاَن النهبِيُّ  إِلَيه َراَْسهُ َوهَُو ُمَجاِوِر فِي اْلَمْسِجِد فَأَُرجأِ ُذهُ  يُْةِغي  َة هى َّللاه
 35(  َواَنَا اَلائِضِ 
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ء مفل الصروج لجنذاز  او حمذال بالنهذار فاألكفريذم وإذا اشترط في نيته الصروج لشي
ح ى ان هذه النيم التن عه ويكون احتكافه باطال ,وممن اجذاز هذذه النيذم وةذالح هذذا 

 36  االحتكاف الشافعي والفوري وإسالاق وروايم حن االمد . 
 والةاليح اإلشتراط في اإلحتكاف المسنون ال الواجب .

إن صذرج بذال حذذر فذم رجذ  ونذوى االحتكذذاف وقذال األالنذاف : فذي االحتكذاف الن ذل 
 يةح وال يبطل ما فاإ , وقال الالناب م ال يبطل احتكاف من صرج سهواً .

 
   37ب   الجماع : وهذا بإجماع الع ماء ح ى ان من جام  امراته بطل احتكافه 

 وحند الشافعيم من جام  ناسياً ال ي سد احتكافه 
فَُث إِلَى نَِسائُِكْم هُنه ِلبَاِس لَُكْم َواَْنذتُْم ااُِلله لَكُ  )واستدلوا بقوله تعالى :  يَاِم الره ْم لَْي َمَ الِةأ

 38(  ِلبَاِس لَُهنه 
  لالذديث  ,شذيئا فذال بذئس  وإن كانإ المباشر  لغير شهو  كأن تغسل راسه او تناوله

ُ َحْنَها  َحائَِشمَ  ُ َح َْيِه َوَس هَم َة ه  َكاَن النهبِيُّ  )قَالَْإ  َرِضَي َّللاه إِلَيه َراَْسهُ  يُْةِغي  ى َّللاه
  39(  َوهَُو ُمَجاِوِر فِي اْلَمْسِجِد فَأَُرجأِ ُهُ َواَنَا اَلائِضِ 

 وإن كانإ لشهو  فهي مالرمم , وإن انزل فسد احتكافه
وذكر بعض الع ماء بأن ت ك المباشر  بشهو  فسذد احتكافذه ولذو لذم يُنذزل مذنهم مالذك 

 افعي في االد قوليه .والش
 
إنذذزال فذذي اليقظذذم حامذذدا بتقبيذذل او لمذذس او غيذذره كمذذا يالذذرم ذلذذك جذذدا لشذذرف  -د 

 المسجد ووجوب تنزيهه حن كل قول او فعل قبيح .
 
األكل او الشرب حامدا بالنهار او نيم اإلفطار حند من يشترط الةوم كما سبق   -ه  
. 
. ألن المرا  ال تةوم وهى الذائض الاليض و الن ساء , حند من يشترط الةوم  -و 
. 
لَئِْن اَْشَرْكَإ لَياَْلبََطنه َحَم َُك َولَتَُكونَنه  ه تعالي )الرد  : لمنافاتها العباد  ولقول -ح   

 40(  ِمَن اْلَصاِسِرينَ 
 

 ( ما يجوز للمعتكف فعله أمور منها :17) 
 
سال الواجذب إن تعذذر الصروج ل الاجم التي البد منها مفل قضاء الالاجم او االغت -ا 

 ذلك بالمسجد .

                                                
  ( . 267صـ  4) نيل األوطار جـ  -  36
 المصدر السابق  -  37
 187البقرة  -  38
 296و  2028   -صحيح البخاري   -  39
 65الزمر  ---  40

This file was downloaded from QuranicThought.com



  :اَنهَها قَالَْإ  رضي هللا حنهاَحائَِشمَ  َحْن 
 َمِريًضا َواَل يَْشذَهَد َجنَذاَز ً َواَل يََمذسه اْمذَراَ ً َواَل  يَعُوَد  اَل  اَْن  اْلُمْعتَِكِف   السُّنهمُ َح َى 
 اْحتَِكذاَف  َواَل إاِله بَِةذْوٍم  اْحتَِكاَف  َجٍم إاِله ِلَما اَل بُده ِمْنهُ َواَل َواَل يَْصُرَج ِلاَلا يُبَاِشَرَها 

 41 ( َجاِم ٍ   إاِله فِي َمْسِجٍد 
يمكن ل معتكف الصروج في االوال اضذطراريم وال ي سذد احتكافذه مفذل إط ائذه  -ب  

 لالريق . 
 اشتغال المعتكف باألمور المباالم مفل : - إ
ة ي هللا ح يه يي  } توةيل { الزائر إلى باب المسجد والالديث معه لتودي  النبي تش

 ة يم رضي هللا حنها .  وس م
زيذار  المذرا  ل معتكذف وُص ذو  المعتكذف بزوجتذه } بذال مباشذر  بشذهو  { ومذن  -ج  

ُ َحْنُهَما  َحِ يُّ ْبُن اْلاُلَسْيِن ادلم ذلك  ِ َةِ يه  اَنه  َرِضَي َّللاه ُ َح َْيذِه  مَ َزْوَج النهبِذيأ َةذ هى َّللاه
ِ  َوَس هَم  ُ َح َْيذِه َوَسذ هَم  اَْصبََرتْهُ اَنهَها َجاَءْإ إِلَى َرُسوِل َّللاه تَذُزوُرهُ فِذي اْحتَِكافِذِه  َة هى َّللاه

َدهُ َساَحمً فُمه قَاَمْإ تَْنقَِ ُب فَقَذاَم فِي اْلَمْسِجِد فِي اْلعَْشِر اأْلََواِصِر ِمْن َرَمَضاَن فَتاََلدهفَْإ ِحنْ 
ُ َح َْيِه َوَس هَم  النهبِيُّ  اُمأِ  اَلتهذى إِذَا بَ َغَذْإ بَذاَب اْلَمْسذِجِد ِحْنذَد بَذاِب  يَْقِ بَُها  َمعََها  َة هى َّللاه
 42(  َس ََممَ 
ُ َح َْيذِه َةذالنبذي    غسل المعتكف ووضوءه في المسجد ,  فعذن رجذل صذدم -د   هى َّللاه

 43( توضأ النبي ة ى هللا ح يه وس م في المسجد وضوءا ص ي ا قال  َوَس همَ 
 اتصاذ صباء في المسجد يعتكف فيه ألن حائشم رضي هللا حنها :  -ه  
ُ َح َْيِه َوَس همَ كانإ  تضرب ل نبي  )    (صباء إذا احتكف  َة هى َّللاه
   رضي هللا حنهما اْبِن ُحَمرَ  َحْن المسجد  ان يض  فراشه او سريره في -و 

 ِ ُ َح َْيِه َوَس هَم  َحْن النهبِيأ اْحتََكَف  ُطِرَح لَهُ فَِراُشهُ اَْو يُوَضُ  لَهُ   اَنههُ َكاَن  إِذَا  َة هى َّللاه
   44(  َسِريُرهُ َوَراَء اُْسُطَوانَِم التهْوبَمِ 

عتكف : وهذا مشروط بعدم الجماع والشهو  ومقذدماتها الصطبم وحقد الزواج ل م -ز 
. 

اجاز الذبعض احتكذاف الم طذر بعذذر فذي شذهر رمضذان,واحتكاف الم طذر فذي  -ال  
 سائر السنم 

 

 ( ُمستحبات االعتكاف :18)
 
 منها : 
يُستالب ل معتكف اإلكفار من الذكر و الةذال  وتذالو  القذرآن وقذراء  كتذب الع ذم  -ا 

 وال قه .كالت سير والالديث 
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 يُستالب له ان يص و بن سه ليكون بعيدا حن الناس التى ال يشغ وه حن ذكر هللا . -ب 
يُستالب له اصذ ما ي زمه من فياب وطعذام ودواء التذى ال يضذطر ل صذروج مذن  -ج  

المسجد , ويُستالب له اال يتك م إال بصير، فيأمر بالمعروف وينهى حن المنكذر وغيذر 
 يانا .ذلك , بل يجب ح يه ذلك اال

يُستالب ل معتكف ان يصتار المسجد الالرام فم المسجد النبوي فم المسجد األقةذى  -د
 إن استطاع .

وان يصتار افضل األيام كالعشر األواصر  ويُستالب ان يجعذل صروجذه إلذي المةذ ى 
 45  فية ي العيد فينتقل من حباد  ألصرى 

ُ حَ الت رغ ل عباد  في الصباء : كان  -ه   يعتكف العشذر التذي يُط ذب   َْيِه َوَس همَ َة هى َّللاه
فيها لي م القدر قطعا ألشغاله وت ريغا لباله وتص يذا لمناجذا  ربذه وذكذره ودحائذه وكذان 

 يالتجر الةيرا يتص ى فيها حن الناس فال يُصالطهم .
وذهب اإلمام االمد إلي ان المعتكف ال يُستالب له ُمصالطم الناس التى وال لتع يم ح م 

 46 آن بل األفضل له اإلن راد بن سه والتص ي لمناجا  ربه وذكره ودحائه .وإقراء القر
تنبيه : لكن الواق  الالالي يشهد بجهذل النذاس بذأمور الذدين  . فع ذى هذذا يكذون نشذر  

 الع م في االحتكاف في هذا الزمن من مهماإ الداحيم .
 
 
  
 
 
 

 ( تنبيهات هامة :19)
 
ل من اجذل االحتكذاف ويتذركهم حالذم ح ذي البعض قد يترك التكسب ح ى من يعو -1

ِ ْبِن َحْمٍرو  َحْن  غيره وفي هذا يقول رسول هللا ُ َحْنُهَما  َحْبِد َّللاه   قَاَل  َرِضَي َّللاه
ُ َح َْيِه َوَس هَم  َسِمْعُإ النهبِيه   يَقُولُ  َة هى َّللاه

   47  ( يَقُوإُ  َك َى بِاْلَمْرِء إِفًْما اَْن يُِضيَ  َمنْ  ) 
البعض كفير االنشغال بقراء  القرآن والعباداإ ويترك تع م مسائل واجبم ح يذه  – 2

 مفل ما ية ح به حبادته  فضال حن حقيدته .          
نالذذذر مذذن الريذذاء فذذإن مذذدار األحمذذال بالنيذذاإ ومذذن فسذذدإ نيتذذه ال ين عذذه العمذذل  - 3

 لشرك األةغرالةالح مهما كانإ مشقته بل يُوق  ن سه في ا
ومن هذا البكذاء إلظهذار الصشذوع والةذال  إلظهذار التعبذد والقذراء  بةذوإ السذن  

إلفار  إحجاب الص ق ال ل تعبد  ، فننةح بإةذالح النيذم اوالً لتكذون ابتغذاء مرضذاإ 
 هللا .

                                                
  ( . 568صـ  1) بتصرف من الفقه الواضح جـ  -  45
 ( . 260،261) بتصرف من لطائف المعارف صــ -  46
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إفار  مجادالإ بال فائد  ت سد ة اء االحتكاف بذل قذد يُةذاالب ذلذك مشذاالناإ   - 4
 ن يرجعون لع مه فيالسم الصالف .صاةم م  حدم وجود م

قد يوسوس الشيطان ح ى البعض بالعبوس واالنقباض وقد يظذن ان هذذا مناسذبا  - 5
َةذ هى لالحتكاف والتعبد وينسى ان هذا ليس من اإلسالم فذي شذيء وقذدوتنا الرسذول 

ُ َح َْيِه َوَس همَ   كان دائم التبسم   َّللاه
ُ َح َْيِه َوَس همَ  ِلَي النهبِيُّ  قَاَل قَاَل  رضي هللا حنه اَبِي ذَرأٍ  َحْن   َة هى َّللاه
 48( َطْ ٍق  تَْ قَى اََصاَك بَِوْجٍه  ِمْن اْلَمْعُروِف َشْيئًا َولَْو اَْن   تاَْلِقَرنه    ال ) 

ِ تَْمَر ٍ فََمْن لَْم يَِجْد فَبَِكِ َمٍم َطيأِ   49( بٍَم اتهقُوا النهاَر َولَْو بِِشقأ
ح ى النقيض من ذلك نجد االيانا من يكفر من المزاح والتس ي بالقةص وال غذو  - 6

وقد يةاالب ذلك الغيبم والنميمم والكذب في سذد بذذلك ةذ اء  االحتكذاف ح ذى ن سذه 
 وغيره .

. ننةح بالتوسط في الطعام والشراب ألن االحتكاف ل تعبد  ، واإلكفار من الطعام 7
طاحذاإ وح ذى راسذها قيذام ال يذل ومذن الم اسذد ال وضذى وح ذو والشراب يفقل حن ال

الةوإ الذي يُةاالب إحداد الطعام فذي وقذإ السذالر او غيذره فنُذذكر ب ضذي م ذلذك 
ُ َح َْيِه َوَس هَم  َسِمَ  النهبِيه  اَنههُ   رضي هللا حنه َحْمُرو ْبُن َحبََسمَ  الوقإ : حن   َة هى َّللاه

 :يَقُوُل 
ذْن  ) بُّ ِمْن اْلعَْبِد فِي َجْوِف ال هْيِل اآْلِصِر فَإِْن اْسذتََطْعَإ اَْن تَُكذوَن ِممه اَْقَرُب َما يَُكوُن الره

َ فِي تِْ َك السهاَحِم فَُكْن   50( يَْذُكُر َّللاه
بعذذض األئمذذم يُضذذي  الوقذذإ الفمذذين فذذي ال يذذل لةذذال  التهجذذد فذذي انتظذذار انتظذذام  -8

هاء من وضذوئهم  جميعذا , واألولذي ان يبذدا ولذو ب ذرد واالذد يَشذالذ المأمومين واالنت
همم اآلصرين بسرحم ويعم الةمإ لسماع القرآن, والبعض يضي  قرابذم سذاحم فذي 
هذا االنتظار لكفر  المعتك ين وكأن الشرع اوجب وقوف جمي  المأمومين لبدا ةال  

 التهجد .
زدالام المسجد فذيمكن لمذن يع ذم انذه البعض ال يستطي  التعبد والص و  بن سه من ا -9

ال يالتمذذل االزدالذذام  ويع ذذم انذذه سي سذذد ح يذذه ةذذ اء احتكافذذه ان يجعذذل احتكافذذه فذذي 
 مسجد آصر قبل البدء في االحتكاف إذ االحتكاف كسائر األحمال يبدا بالنيم .

 العُجب باألحمال :نالذر من  -10
، و فالث منجياإ ، فقال فالث مه كاإ  ة ي هللا ح يه وس م )روي حن رسول هللا  

: فذذالث مه كذذاإ : شذذح مطذذاع ، و هذذوى متبذذ  ، و إحجذذاب المذذرء بن سذذه . وفذذالث 
منجياإ : صشيم هللا في السر و العالنيم ، و القةد في ال قر و الغنذى ، و العذدل فذي 

 51( الغضب و الرضا 
 من ح م من ن سه حدم اإلصالص ترك العمل وقطعه -11

                                                
  1970سنن الترملي  و 2626 -صحيح مسلم   -  48
  115   -صحيح الجامع  -- 49
 وقال حديث حسن  3579 –سنن الترملي  -  50
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ُ َح َْيِه َوَس همَ ةَ كما في قول رسول هللا   52(    آْلبِره تُِرْدنَ )   هى َّللاه
يجذذوز وضذذ  األصبيذذم فذذي المسذذجد بنيذذم الت ذذرغ لالحتكذذاف وفذذي البصذذاري حذذن  -12

ُ َح َْيِه َوَس همَ حائشم رضي هللا حنها ان النبي  اراد ان يعتكذف ف مذا انةذرف   َة هى َّللاه
ء ال ةم ، صباء زينب { لكن ممذا يجذب إلى المكان إذا اصبيم  ، } صباء حائشم ، صبا
 احتباره إذا لم يتس  المسجد فإنها تنزع .

 ومن الممكن نزحها قبل الةال  ودروس الع م , وتُوض  حقب ذلك . 
يُكره ل معتكف ان يشغل ن سه بما ال يعنيذه مذن قذول او فعذل لالذديث رسذول  -13    
ُ َح َْيِه َوَس هَم هللا  ِ  ي هَُرْيَر َ اَبِ  َحْن َة هى َّللاه ُ َح َْيِه َوَس هَم  قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه  )َة هى َّللاه

 53(  ِمْن اُلْسِن إِْساَلِم اْلَمْرِء تَْرُكهُ َما اَل يَْعنِيهِ 
 يُمن  المعتكف من تق يد الةوفيم  باإلمساك حن الكالم ظنا ان هذا قربم -14
ُ َح َْيذِه َوَسذ هَم  نَذا النهبِذيُّ قَذاَل بَيْ  اْبِن َحبهذاٍس  َحْن   يَْصُطذُب إِذَا هُذَو بَِرُجذٍل قَذائٍِم  َةذ هى َّللاه

نَذََر اَْن يَقُذوَم َواَل يَْقعُذَد َواَل يَْسذتَِظله َواَل يَذتََك هَم َويَُةذوَم  اَبُو إِْسَرائِيَل  فََسأََل َحْنهُ فَقَالُوا 
ُ  فَقَاَل النهبِيُّ   54(  ُمْرهُ فَْ يَتََك هْم َوْليَْستَِظله َوْليَْقعُْد َوْليُتِمه َةْوَمهُ   َح َْيِه َوَس هَم َة هى َّللاه

كما ان الكالم بالقرآن فقط مفل إن اراد وقإ اإلفطار قال مفال ) ك ي واشربي ( وإن 
ُ َح َ اراد شراء طعام قال ) فومها وحدسها ( لم نعرفه حن الرسول   ْيذِه َوَسذ همَ َة هى َّللاه

ولم ي ع ه الةالابم رضوان هللا ح يهم بل هو من ت بيس إب يس كما ذكر ابن الجوزي 
. 

ننةح بأشياء ل مالافظذم ح ذي سذكينم وةذ اء االحتكذاف مفذل إالضذار دواء او   -15
بعض االتياجاته الشصةيم مفل مشط لترجيل شعره ، مقذص لتق ذيم اظذافره ومالبذس 

 صاةم به ....
لتعذاون فيمذا يصذص امذور المعتك ذين مذن طعذام او تنظيذف وغيذره وان يُراحى ا -16

 يراحى في ذلك قدراإ كل واالد فال ياُلمل االد فوق طاقته .
إمام المسجد ومن يرتب امور االحتكاف يجذب ان يكذون قذدو   ومراحيذاً آلداب  -17

 االحتكاف ومتابعا ل مور التى يوم العيد .
فمفال راينا الذبعض يسذتالي مذن الطعذام  -, ر يُراحى الرفق بمن يعتكف ألول م -18

وسط هذا الجم  الكبير والبعض اآلصر يشق ح يه طول الةذال  , فيجذب الرفذق بهذم 
والتدرج في العباداإ إذ قيام ال يل ال يجب ح يذه بذل يسذتالب فذال يك ذف مذا قذد يكذون 

 سببا في ن وره .
 ذم ومراحذا  انهذم مجذرد يُراحى الرفق باألط ال وتع يمهم مذا تتط بذه ت ذك المرال -19

اط ال لم يب غوا الال م وال يجب ح يهم التى الةذال  , فذأكبر تع ذيم لهذم يكذون بالقذدو  
 ولين الكالم والبشاشم .

                                                
 1446صحيح ابن ماجه : و  708   -صحيح النسائي  -  52
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 , ننةح بعدم شد  االنشغال بالرؤيا والتنبيه ح ى انها االيانذا تكذون الذديث ن ذس  -20
ضذعف الهمذم حذن االجتهذاد إذ يبني البعض ح يها ان لي م القدر كانإ ال ي م ال النيم فت
 في الةال  , لذا ننةح بإص اء الكرامم والرؤيا إن وقعإ .

ننةذذح اال يغتذذر المعتكذذف بكفذذر  المةذذ ين لي ذذم السذذاب  والعشذذرين حذذن غيرهذذا  -21
 فيوهم ن سه من اليث ال يشعر انها لي م القدر إذ لي م القدر تتنقل  كما ح منذا مذن ُسذنم

ُ َح َْيهِ الرسول   .  َوَس همَ َة هى َّللاه
بعض المعتك ين يتعب ن سه بالنهار بإحداد الطعام فال يستطي  الةال  بال يل لذا  -22

ننةح بالتعاون وان يكون ذلك قدر المستطاع والسب القدراإ كما سبق , وال الرج 
 فيمن يالضر طعامه من صارج المسجد .

الشرحيم ويةذاب  البعض يُرهق ن سه بالنهار في قراء  القرآن ومطالعم الع وم -23
بال تور في ال يل , فننةح بالتوسط في العباد  بالنهار م  مراحذا  نذوم القي ولذم وهذي 

 من قبل الظهر التى العةر . 
من الممكن االست اد  بعقد دروس تع يميم مفل قواحد التجويد او العقيد  وال قه ,  -24

تةح به ةالته ، وهى  صاةم في هذا الزمن الذي ال يع م الكفير امور العقيد  او ما
مسذذؤليم الذذدحا  ومسذذؤلي المسذذاجد واليغرنذذك ان االحتكذذاف حبذذاد  فرديذذم بهذذا ةذذال  

 وُص و  وقراء  قرآن , إذ الجهل غالب ح ى األكفريم .
 
 
 
 
 
 

 ( المسارعة في الخيرات :20)
 

السهذَماَواُإ َواألَْرُض َوَساِرُحوا إِلَذى َمْغِ ذَر ٍ ِمذْن َربأُِكذْم َوَجنهذٍم َحْرُضذَها  تعالي ) قال هللا
 55 ) اُِحدهْإ ِلْ ُمتهِقينَ 

 : رضي هللا حنهاَبِي هَُرْيَر َ  َحْن 
 ِ ُ َح َْيذذِه َوَسذذ هَم  اَنه َرُسذذوَل َّللاه بِاأْلَْحَمذذاِل فِتَنًذذا َكِقَطذذ ِ ال هْيذذِل   بَذذاِدُروا  ) قَذذاَل  َةذذ هى َّللاه

ُجُل  َويُْمِسي ُمْؤِمنًا َويُْةبُِح َكافًِرا يَبِيُ  ااََلذُدهُْم  َويُْمِسي َكافًِرا  ُمْؤِمنًا اْلُمْظِ ِم يُْةبُِح الره
 56(  ِمْن الدُّْنيَا  بِعََرٍض  ِدينَهُ 
 

 ( متى يخرج المعتكف : 12)
 

 القول األول:

                                                
 133آل عمران  -  55
  118 -صحيح مسلم  -  56
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 يصرج بعد فجر يوم العيد إلى المة ى وهذا قول مالك . 
 

 القول الفاني :
 غروب الشمس آصر يوم من رمضان .يصرج بعد  
 قال الالافظ في ال تح :  

} من صرج من احتكافه حند الةبح مالمول ح ى انه اراد احتكاف ال يالي دون األيام 
وسبيل من اراد ذلذك ان يذدصل قُبيذل غذروب الشذمس ويصذرج بعذد ط ذوع ال جر,فذإن 

الشمس , فإن اراد احتكاف األيام صاةم فيدصل م  ط وع ال جر ويصرج بعد غروب 
اراد احتكذذاف األيذذام وال يذذالي معذذا فيذذدصل قبذذل غذذروب الشذذمس ويصذذرج بعذذد غذذروب 

  57الشمس ايضا { 
 

 ( اعتكاف الليالي :21)
 

ُ َحْنُهَما  اْبِن ُحَمَر  َحْن  ُ َح َْيذِه َوَسذ هَم  َسذأََل النهبِذيه  ُحَمَر  اَنه  َرِضَي َّللاه قَذاَل  َةذ هى َّللاه
 58(  فَأَْوِف بِنَْذِركَ  قَاَل  اْلَمْسِجِد اْلاَلَراِم  ْنُإ نَذَْرُإ فِي اْلَجاِهِ يهِم اَْن اَْحتَِكَف لَْي َمً فِي كُ 
 وفيه احتكاف ال يالي  صاةم العشر األواصر التي فيها  لي م القدر . 
 
 
 

ُ عَلَْيِه َوَسلَّمَ ( اعتكافه   22)    وسط : في العشر األ  َصلَّى اَّللَّ
 

ُ َحْنهُ  اَبِي هَُرْيَر َ  َحْن   : قَاَل  َرِضَي َّللاه
ُ َح َْيِه َوَس هَم  َكاَن النهبِيُّ  ذا َكذاَن اْلعَذاُم   َة هى َّللاه يَْعتَِكُف فِي ُكلأِ َرَمَضاٍن َحْشَر َ اَيهاٍم فَ َمه

  59(  الهِذي قُبَِض فِيِه اْحتََكَف ِحْشِريَن يَْوًما
ُ َح َْيِه َوَس همَ قيل السبب في ذلك انه  ح م بقرب انقضاء اج ه فأراد ان يستكفر  َة هى َّللاه

من احمال الصير ليُبين ألمته االجتهاد في العمل إذا ب غوا اقةى العمل لي قوا هللا ح ى 
 60  صير االوالهم وقيل غير ذلك . 

 
  
 

 ( قضاء االعتكاف : 23)
 

                                                
 332ص  4ج  -  57
  2032 -صحيح البخاري   -  58
   2044 -صحيح البخاري   -  59
 بتصرف .  334صـ  4راجع فتح الباري جـ  -  60
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وحا فم قطعه اُسذتاِلب لذه قضذاؤه وقيذل يجذب والةذاليح من شرع في االحتكاف متط
 االستالباب . 

 قال الترمذي : واصت ف اهل الع م إذا قط  احتكافه قبل ان يُتمه ح ى ما نوى .
َةذ هى فقال مالك : إذا قط  احتكافه وجب ح يه القضذاء واالتجذوا بالالذديث ان النبذي 

ُ َح َْيِه َوَس همَ   حشرا من شوال .      صرج من احتكافه فاحتكف َّللاه
وقذذال الشذذافعي : إن لذذم يكذذن ح يذذه نذذذر احتكذذاف او شذذيء اوجبذذه ح ذذى ن سذذه وكذذان 

   61متطوحا فصرج ف يس ح يه قضاء إال ان يجب ذلك اصتيارا منه . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 62فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء : من  ( 24)
 

 عشر األواصر ؟س : هل يجوز االحتكاف في اي وقإ دون ال
 
نعذذم يجذذوز االحتكذاف فذذي اي وقذذإ وافضذ ه مذذا كذذان فذي العشذذر األواصذذر مذذن   -جذ  

ُ َح َْيِه َوَس همَ رمضان إقتداء برسول هللا  واةالابه رضي هللا حنهم وقذد فبذإ  َة هى َّللاه
 انه احتكف في شوال في بعض السنواإ .

ُ َح َْيِه َوَس همَ س : من روى الديث  احتكف يوما ابتغاء وجذه هللا جعذل   من ) َة هى َّللاه
 (هللا بينه وبين النار فالفم صنادق كل صندق كما بين الصافقين 

ما درجم هذا الالديث ؟ و إذا اراد شصص ان يعتكف يوما واالدا متى يكون احتكافه  
ومتى يكون انتهائه؟  وكذلك إذا اراد ان يعتكف يذومين فمتذى يكذون ابتذداؤهما ومتذى 

 ؤها ؟ يكون انتها
 

الالذذديث ضذذعيف وبذذدء احتكذذاف يذذوم يكذذون بعذذد ةذذال  ال جذذر ونهايتذذه غذذروب  -جذذ  
 الشمس وهكذا اليومان .

 
                                                

 طـ الفتح اإلعالمي .  627صـ   1راجع فقه السُنه  جـ      -  61
 (   410صـ  10) جــ -  62
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س :  هل تعتبر غرفم الالارس وغرفم لجنم الزكا  ةالالم لالحتكاف فيها ح ما بذأن 
 ابواب هذه الغرف داصل المسجد ؟

 
لها الكم المسجد اما الغرف التي داصل المسجد وابوابها مشروحم ح ى المسجد  -ج  

 إن كانإ صارج المسجد ف يسإ من المسجد وإن كانإ ابوابها داصل المسجد .
 

 س : هل يجوز لمن يريد االحتكاف ان يُصةص يوما بعينه لالحتكاف  ؟
 

لذذيس لذذه ان يصةذذص يومذذا بعينذذه يعتذذاد االحتكذذاف فيذذه، لكذذن يالذذرص ح ذذى  -جذذ  
ُ َح َْيِه َوَس همَ بالنبي االحتكاف في العشر األواصر من رمضان إقتداء   . َة هى َّللاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِِدع  االعتكاف : 25) ِِ ِِ  ( من ِب
 
س : ُسئل االمد بن تيميم رالمه هللا حما ورد في فذواب ةذيام الفالفذم اشذهر  ، ومذا  

 63 تقول في االحتكاف فيها ؟
 

 الجواب 
 

ذذْوِم اَْو ا ذذا تَْصِةذذيُص َرَجذذٍب َوَشذذْعبَاَن َجِميعًذذا بِالةه ِ اَمه اِلْحتَِكذذاِف فَ َذذْم يَذذِرْد فِيذذِه َحذذْن النهبِذذيأ
ُ َح َْيِه َوَس هَم َشْيِء َواَل َحْن اَْةاَلابِِه .  َة هى َّللاه

ُ َح َْيِه َوَس هَم َكانَ   ِ َة هى َّللاه اِليحِ . اَنه َرُسوَل َّللاه ِم اْلُمْسِ ِميَن بَْل قَْد فَبََإ فِي الةه  َواَل اَئِمه
ذا يَُةذوُم ِمذْن َشذْعبَاَن ِمذْن اَْجذِل يَُةوُم إلَى  َشْعبَاَن َولَْم يَُكذْن يَُةذوُم ِمذْن السهذنَِم اَْكفَذَر ِممه

 َشْهِر َرَمَضاَن .
ا َةْوُم َرَجٍب بُِصُةوِةِه فَأاََلاِديفُهُ ُك َُّها َضِعي َمِ بَْل َمْوُضوَحمِ اَل يَْعتَِمُد اَْهُل اْلِعْ ِم   َواَمه

تَُهذذا ِمذذْن  َح َذذى َشذذْيٍء ِمْنَهذذا ذذِعيِف الهذذِذي يُذذْرَوى فِذذي اْل ََضذذائِِل بَذذْل َحامه َولَْيَسذذْإ ِمذذْن الضه

                                                
مسألة : ما ورد في ثواب صيام الثالثة أشهر وحكم  -كتاب الصيام -الفقه  -مجموع فتاوى ابن تيمية -  63

فصل : في الجمع بين قول عائشة ما زال رسول هللا يعتكف العشر األواخر حتى قبض وما  -االعتكاف فيها 
  علم من تركه االعتكاف ثالثة أعوام
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ُ َح َْيذِه َوَسذذ هَم  اْلَمْوُضذوَحاِإ اْلَمْكذذُوبَاِإ َواَْكفَذُر َمذا ُرِوَي فِذذي ذَِلذَك } اَنه النهبِذيه َةذ هى َّللاه
 َكاَن إذَا َدَصَل َرَجِب يَقُوُل :

 لَنَا فِي َرَجٍب َوَشْعبَاَن َوبَ أِْغنَا َرَمَضاَن { .ال هُهمه بَاِرْك  
 
ُ َح َْيذِه َوَسذ هَم اَنهذهُ   ِ َةذ هى َّللاه َوقَْد َرَوى اْبُن ماجه فِي ُسنَنِِه َحْن اْبِن َحبهذاٍس } َحذْن النهبِذيأ

اْلَصطهاِب َكاَن يَْضِرُب  نََهى َحْن َةْوِم َرَجٍب { َوفِي إْسنَاِدِه نََظِر لَِكْن َةحه اَنه ُحَمَر ْبنِ 
 اَْيِدَي النهاِس ؛ ِليََضعُوا اَْيِديَُهْم فِي الطهعَاِم فِي َرَجٍب .

َويَقُوُل : اَل تَُشبأُِهوهُ بَِرَمَضاَن . َوَدَصذَل اَبُذو بَْكذٍر فَذَراَى اَْه َذهُ قَذْد اْشذتََرْوا ِكيَزانًذا ِلْ َمذاِء  
ْوِم فَقَاَل : " َما َهذَا فَقَالُوا : َرَجِب فَقَاَل : اَتُِريُدوَن اَْن تَُشبأُِهوهُ بَِرَمَضاَن  َواْستَعَدُّوا ِل ةه
 ؟ َوَكَسَر تِْ َك اْلِكيَزاَن " . 

 فََمتَى اَْفَطَر بَْعًضا لَْم يُْكَرْه َةْوُم اْلبَْعِض .
ُ َح َْيِه   ِ َة هى َّللاه َوَس هَم اَنهذهُ اََمذَر بَِةذْوِم اأْلَْشذُهِر َوفِي اْلُمْسنَِد َوَغْيِرِه : اَلِديِث َحْن النهبِيأ

ُم . ِم َواْلُماَلره  اْلاُلُرِم : َوِهَي َرَجِب َوذُو اْلقَْعَد ِ َوذُو اْلاِلجه
ُص َرَجبًا .   فََهذَا فِي َةْوِم اأْلَْربَعَِم َجِميعًا اَل َمْن يَُصةأِ
ذا تَْصِةيُةذَها بِااِلْحتَِكذاِف فَذاَل اَْح َذذَم فِيذِه   اَْمذًرا بَذْل ُكذذلُّ َمذْن َةذاَم َةذْوًما َمْشذذُروًحا َواَمه

يَاِم فَِ يِه  َواََراَد اَْن يَْعتَِكَف ِمْن ِةيَاِمِه َكاَن ذَِلَك َجائًِزا باَِل َرْيٍب َوإِْن اْحتََكَف بُِدوِن الةأِ
تَِكذذاَف إاله بَِةذذْوِم قَذذْواَلِن َمْشذذُهوَراِن َوهَُمذذا ِرَوايَتَذذاِن َحذذْن ااَْلَمذذد : ااََلذذُدهَُما : اَنهذذهُ اَل احْ 

 َكَمْذَهِب اَبِي اَلنِي َمَ َوَماِلٍك .
ْمُإ َحْن اْلَكذاَلِم   ا الةه ِ َواَمه ْوِم . َكَمْذَهِب الشهافِِعيأ َوالفهانِي : يَِةحُّ ااِلْحتَِكاُف بُِدوِن الةه

ْوِم اَْو ااِلْحتَِكاِف اَْو َغْيِرِهَما فَبِْدَحمِ َمْكرُ   وَهمِ بِاتأِ َاِق اَْهِل اْلِعْ ِم .ُمْط َقًا فِي الةه
ِم اَْو َمْكُروهِ ؟ فِيِه قَْواَلِن فِي َمْذَهبِِه َوَغْيِرِه .   لَِكْن َهْل ذَِلَك ُماَلره
يَق َدَصذذَل َح َذذى اْمذذَراَ ٍ ِمذذْن ااَْلَمذذس فََوَجذذَدَها   ذذدأِ ِ اَنه اَبَذذا بَْكذذٍر الةأِ َوفِذذي َةذذاِليحِ اْلبَُصذذاِريأ

َك هُم فَقَاَل لََها اَبُذو بَْكذٍر : إنه َهذذَا اَل يَاُلذلُّ إنه َهذذَا ِمذْن َحَمذِل اْلَجاِهِ يهذِم َوفِذي ُمْةِمتَمً اَل تَتَ 
ُ َح َْيِه َوَس هَم َراَى َرُجاًل قَائًِما فِي  ِ َحْن اْبِن َحبهاٍس } اَنه النهبِيه َة هى َّللاه َةاِليحِ اْلبَُصاِريأ

ذذْمِس فَقَذذاَل : َمذذْن َهذذذَ  ذذْمِس َواَل الشه ا ؟ فَقَذذالُوا : َهذذذَا اَبُذذو إْسذذَرائِيَل نَذذذََر اَْن يَقُذذوَم فِذذي الشه
 يَْستَِظله َواَل يَتََك هَم َويَُةوَم .

 فَقَاَل : ُمُروهُ فَْ يَْجِ ْس َوْليَْستَِظله َوْليَتََك هْم َوْليُتِمه َةْوَمهُ { . 
ُ َح َْيِه َوَس همَ   ْمِإ اَْن يَذتََك هَم َكَمذا اََمذَرهُ َمذَ  نَذْذِرِه ِلْ ِقيَذاِم اَْن  فَأََمَرهُ َة هى َّللاه َمَ  نَْذِرِه ِل ةه

ذْوِم فَقَذْط . َوَهذذَ  ا يَْجِ َس َوَمَ  نَْذِرِه ااَله يَْستَِظله اَْن يَْستَِظله . َوإِنهَما اََمَرهُ  بِأَْن يُوفَِي بِالةه
 ْيَسْإ ِمْن اْلقَُرِب الهتِي يُْؤَمُر بَِها النهاِذُر .َةِريِح فِي اَنه َهِذِه اأْلَْحَماَل لَ 

  َ ذذاِليحِ : " } َمذذْن نَذذذََر اَْن يُِطيذذَ  َّللاه َم فِذذي اْلاَلذذِديِث الةه
ُ َح َْيذذِه َوَسذذ ه َوقَذذْد قَذذاَل َةذذ هى َّللاه

َ فَذاَل يَْعِةذِه { . َكذذَِلَك اَل يُذؤْ  َمُر النهذاِذُر اَْن يَْ عَ ََهذا فََمذْن فَْ يُِطْعهُ َوَمْن نَذََر اَْن يَْعِةَي َّللاه
ِ تَعَالَى فَُهَو َضذ أَِصاِذ ذَِلَك ِدينًا َوَطِريقًا إلَى َّللاه ِب َواِت الٌّ فَعَ ََها َح َى َوْجِه التهعَبُِّد بَِها َوالتهقَرُّ

ِ َوَرُسوِلِه .  َجاِهِل ُمَصاِلِف أِلَْمِر َّللاه
ِلَك َمْن نَذذََر اْحتَِكافًذا َونَاْلذَو ذَِلذَك إنهَمذا يَْ عَ ُذهُ تَذَديُّنًا َواَل َرْيذَب اَنه َوَمْع ُوِم اَنه َمْن يَْ عَُل ذَ  

ِ تَعَ  ُب إلَى َّللاه الَى بَِمذا فِْع َهُ َح َى َوْجِه التهَديُِّن اَلَراِم فَإِنههُ يَْعتَِقُد َما لَْيَس بِقُْربٍَم قُْربَمً َويَتَقَره
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ُ َوهَ  ذَا اَلَراِم لَِكْن َمْن فَعََل ذَِلَك قَْبَل بُ ُوغِ اْلِعْ ِم إلَْيِه فَقَْد يَُكوُن َمْعذُوًرا بَِجْهِ ِه اَل ياُِلبُّهُ َّللاه
مُ فَإِذَا بَ َغَهُ الْ   ِعْ ُم فَعَ َْيِه التهْوبَمُ إذَا لَْم تَقُْم َح َْيِه اْلاُلجه

  ُ ِ َواْليَذْوِم َوِجَماعُ اأْلَْمِر فِي اْلَكاَلِم قَْولُذهُ َةذ هى َّللاه َح َْيذِه َوَسذ هَم " } َمذْن َكذاَن يُذْؤِمُن بِذاَاه
اآْلِصِر  فَْ يَقُذْل َصْيذًرا اَْو ِليَْةذُمْإ { فَقَذْوُل اْلَصْيذِر َوهُذَو اْلَواِجذُب اَْو اْلُمْسذتاََلبُّ َصْيذِر ِمذْن 

ٍ فَالسُُّكوُإ حَ   ْنهُ َصْيِر ِمْن قَْوِلِه .السُُّكوِإ َحْنهُ َوَما لَْيَس بَِواِجِب َواَل ُمْستاََلبأ
ذ َِف ِلَةذااِلبِِه : السُّذُكوُإ َحذْن الشهذرأِ َصْيذِر ِمذْن الذتهَك ُِّم بِذِه فَقَذاَل لَذهُ   َوِلَهذَا قَاَل بَْعُض السه

 اآْلَصُر : التهَك ُُّم بِاْلَصْيِر َصْيِر ِمْن السُُّكوِإ َحْنهُ .
فِْم َواْلعُذذْدَواِن َوقَذذْد قَذذاَل تَعَذذالَى : } يَذذا اَيَُّهذذا الهذذ  ِذيَن آَمنُذذوا إذَا تَنَذذاَجْيتُْم فَذذاَل تَتَنَذذاَجْوا بِذذاإْلِ

ُسذذوِل َوتَنَذذاَجْوا بِذذاْلبِرأِ َوالتهْقذذَوى { َوقَذذاَل تَعَذذالَى : } اَل َصْيذذَر فِذذي َكفِيذذٍر ِمذذْن  َوَمْعِةذذيَِم الره
حٍ بَْيَن النهاِس َوَمذْن يَْ عَذْل ذَِلذَك اْبتِغَذاَء نَْجَواهُْم إاله َمْن اََمَر بَِةَدقٍَم اَْو َمْعُروٍف اَْو إْةاَل 

ِ فََسْوَف نُْؤتِيِه اَْجًرا َحِظيًما { .  َمْرَضا ِ َّللاه
ُ َح َْيِه َوَس هَم اَنههُ قَاَل : " } ُكلُّ َكاَلِم اْبِن آَدَم َح َْيِه اَل   ِ َة هى َّللاه لَهُ َوفِي السُّنَِن َحْن النهبِيأ

ِ تَعَذذالَى { َواأْلاََلاِديذذُث فِذذي فََضذذائِِل إاله اَْمذذرً  ا بَِمْعذذُروِف اَْو نَْهيًذذا َحذذْن ُمْنَكذذٍر اَْو ِذْكذذًرا ِاه
ا يَِجُب ِمْن اْلَكذاَلِم اَلذَراِم  ْمِإ َحمه ْمِإ َكفِيَر ِ َوَكذَِلَك فِي فََضائِِل التهَك ُِّم بِاْلَصْيِر َوالةه الةه

 ْم يَتهِصْذهُ .َسَواِء اتهَصذَهُ ِدينًا اَْو لَ 
ُ َوَرُسذولُهُ َوتُذْبِغَض   َكاأْلَْمِر بِاْلَمْعُروِف َوالنهْهيِ َحْن اْلُمْنَكِر فَيَِجُب اَْن تاُِلبه َما ااََلبههُ َّللاه

ُ وَ  َمهُ َّللاه َم َما اَلره ُ َوَرُسولُهُ َوتاَُلرأِ ُ َوَرُسولُهُ َوتُبِيَح َما اَبَااَلهُ َّللاه  َرُسولُهُ .َما يُْبِغُضهُ َّللاه
 

 ( أذكار وأفعال اإلعتكاف : 26)  
 
لذذذيس لكحتكذذذاف ذكذذذر مصةذذذوص وال فعذذذل اصذذذر سذذذوى ال بذذذث فذذذي المسذذذجد بنيذذذم  

 64االحتكاف . 
 

 ( أعمال خير من االعتكاف :-27)
 

ُ َح َْيِه َوَس همَ النبي  االب العباد إلي هللا ان عهم  ، واالب األحمال  )يقول  َة هى َّللاه
تدص ه ح ي مس م او تكشف حنه  كربذم او تقضذي حنذه ديذن  إلي هللا سرور 

او تطرد حنه جوحا  ولئن امشي م  اصذي المسذ م فذي الاجذم االذب إلذي مذن 
 65 ( ان احتكف في المسجد شهرا 

 
 
 

 سبالانك ال هم وبالمدك  ، اشهد اال إله إال انإ ، استغ رك واتوب إليك . 
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 بالث احده راجي رالمم ربه
 

 إبراهيم فوزي 
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