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بسم هللا الرمحن الرحيم

فقه االعتكاف
احلمد هلل على ما أنعم وعلم وف هم ،وصلى هللا على سيدان وموالان حممد صلى هللا عليه
وآله وسلم ،أما بعد :فهذه خالصة أحكام االعتكاف وفق مذهب السادة الشافعية مع
مراعاة اخلالف عند سادتنا املالكية.
شرا قال تعاىل  :ما ُد ْمت علْي ِه
االعتكاف لغة :اإلقامة على الشيء ً
خريا كان أو ً
قائِ ًما (آل عمران :من اآلية .)75
وشرعاً :هو إقامة خمصوصة مبسجد أو جامع بنية.
ِ
وهن وأنتُ ْم
وهو سنة مؤكدة ابلكتاب والسنة وإمجاع األمة ،قال تعاىل  :وال تُباش ُر ُ
عاكِ ُفون ِِف الْمس ِ
اج ِد (سورة البقرة من اآلية  ،)187وحلديث السيدة عائشة رضي هللا عنها
ِب صلى اَّللُ علْي ِه وآلِِه وسلم إِذا دخل الْع ْش ُر شد ِمْئ زرهُ وأ ْحيا
وعن أبيها قالت  :كان النِ ُّ
لْي لهُ وأيْقظ أ ْهلهُ (متفق عليه) ،وهو مستحب ِف مجيع األوقات وِف العشر األواخر من
رمضان آكد اقتداءً ابلن ِِب صلى هللا عليه وآله وسلم وطلبًا لليلة القدر.
أحكام االعتكاف:
• الندب :وهو األصل فيه ،قال سيدي حممد الشاذيل النيفر رمحه هللا:
االعتكاف حكْمه ف ِ
ض لْي لة
ضيلة
أق لُّهُ ي ْوٌم وب ْع ُ
ُ ُُ

• الوجوب :ابلنذر حلديث ا لسيدة عائشة رضي هللا تعاىل عنها وعن أبيها قالت:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم  :م ْن نذر أ ْن يُ ِطيع هللا ف ْليُ ِط ْعهُ ،وم ْن
صي هللا فال ي ع ِ
نذر أ ْن ي ع ِ
ص ِه (رواه البخاري).
ْ
ْ
• الكراهة :إذا اعتكفت ذوات اهليئات إبذن أزواجهن.
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• التحرمي :إذا اعتكفت املرأة بغري إذن الزوج ،والرقيق بغري إذن سيده ،واملرأة املعتدة
ِف طالقها الغري مبتوتة ،وكذلك املتوىف عنها زوجها.
شروط االعتكاف:
• المعتكف :وشروطه :اإلسالم والتمييز والعقل واخللو من املانع مثل :احليض
واجلنابة واجلنون والقروح واجلروح اليت ال أيمن معها إذاية اآلخرين وتلويث املسجد.

• المعتكف فيه :وشروطه :املسجد واجلامع أفضل ،وفاقاً للمالكية ألجل أداء صالة
اجلمعة إذا تزامن مع االعتكاف.

أركان االعتكاف:
• النية :ألنه عبادة والعبادة تفتقر إىل نية ،ويصح االشرتاط ِف النية ِف اعتكاف
الفرض أبن يشرتط اخلروج إن عرض له عارض كأن يقول :نويت االعتكاف ما مل
ِب صلى
يعرضين عارض ،حلديث عائشة رضي هللا عنها وعن أبيها قالت :دخل الن ُّ
ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب فقالت :اي رسول هللا
هللا عليه وآله وسلم على ُ
يد احلج وأان شاكية؟ فقال صلى هللا عليه وآله وسلمُ  :ح ِجي وا ْش ِرت ِطي،
ِإن أُر ُ
ِ
ست ِين (متفق عليه)
أن ِحملي حْي ُ
ث حب ْ

• اللبث يف املسجد :قدر ما يسمى عكوفًا وإقامة ،وأقله أداء الصالة ومعقباهتا عند
السادة الشافعية.

آداب وسنن االعتكاف:
خروجا من اخلالف وفاقاً للسادة املالكية.
• االعتكاف قدر يومً :

• الصيام :حلديث السيدة عائشة رضي هللا عنها وعن أبيها أهنا قالتُّ  :
السنةُ
ف أ ْن ال ي عود م ِريضا وال ي ْشهد جنازةً وال َيس امرأةً وال ي ب ِ
على الْم ْعت ِك ِ
اشرها وال
ً
ْ
ُ
ُ
ُ
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َيُْرج ِحلاج ٍة إِال لِما ال بُد ِمْنهُ وال ْاعتِكاف إِال بِص ْوٍم وال ْاعتِكاف إِال ِِف م ْس ِج ٍد
جِ
ام ٍع (رواه أبو داوود).

• أن يكون يف مسجد جامع :لكثرة اجلماعة ،وللجمعة وفاقاً للمالكية ،بل جيب
اجلامع ملن نذر مدة فيها مجعة ،ومل يشرتط اخلروج هلا ألن اخلروج هلا يبطل التتابع،
حاضرا ِف بالدها.
واملساجد الثالثة أوىل من غريها ملن كان
ً

• االشتغال ابلذكر :من قرآن وعلم وكالم خري.
مكروهات االعتكاف:
• كثرة النوم أثناء تلبسه ابالعتكاف.

• تعاطي صنعة من الصنائع أو البيع والشراء وإن قل حلرمة املسجد.
• اللغو وكثرة الكالم فيما ال فائدة فيه.
حمرمات االعتكاف:
• الفصد واحلجامة ،وم ْن به القروح واجلروح ،وكذلك م ْن به سلس إذا مل أيمن من
تلويث املسجد وإال كره.
• التبول ِف املسجد ِف إانء حلرمة املسجد.

• مباشرة النساء فيما دون الفرج واللمس والقبلة.
• نذر اعتكاف أايم فيها مجعة ِف مسجد ليس جبامع فإن اعتكف صح مع اإلمث.
مبطالت االعتكاف:
• اجلماع عم ًدا :ولو بغري إنزال مع الذكر والعلم ابلتحرمي ،أو فعل ما ِف حكمه
من استمناء ابليد أو اإلنزال ابلفكر والنظر ملن تعود اإلنزال به.

عمدا لغري حاجة أو عذر.
• اخلروج ً
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• اخلروج الستيفاء عقوبة ثبتت إبقراره.
• اخلروج الستيفاء حق ماطل فيه.
• خروج املرأة املطلقة للعِدة وكذلك خروج املتوىف عنها زوجها لعدهتا.
• الردة.

• السكر واجلنون.
• احليض والنفاس.
مجعها بعضهم بقوله:
و ْطءٌ وإِنْز ٌال و ُس ْكٌر وِردةٌ
وجهُ ِم ْن م ْس ِج ٍد وما عذ ْر
ُخ ُر ُ
وِبر ِ
ْاعتِكافُهُ بط ْل
وج ِه
ُُ

حيض نِفاس ِالعتِك ٍ
اف ُم ْف ِسد ْه
ْ ٌ ٌ ْ
ِ
ِ
وكذاك ِال ْستِيفا ُع ُقوبة الْ ُمق ْر
ِأب ِخ ِذ ح ٍق اي فت بِِه مط ْل

فائدة :م ْن ن وى االعتكاف ِف إحدى املساجد الثالث فإن سواها ال ينوب عنها ،وأهنا
ُْت ِزئ وتنوب عن سواها ،وأن بيت هللا احلرام ُْجي ِزئ عن املسجد النبوي ،واملسجد النبوي
ُْجي ِزئ عن املسجد األقصى ،وأن املسجد النبوي واملسجد األقصى ال ُْجي ِزائن وال ينوابن عن

بيت هللا احلرام ،وذلك إذا ما نذره املعتكف ،ملا رواه اإلمام أمحد وابن ماجه عن جابر بن
مرفوعا  :صالةٌ ِِف مس ِج ِدي أفْضل ِمن ألْ ِ
ف صال ٍة فِيما
عبد هللا رضي هللا تعاىل عنه ً
ُ ْ
ْ
احلرِام خ ْري ِمن ِمائ ِة ألْ ِ
ف صال ٍة فِيما
احلرام  ،وصالةٌ ِِف الْم ْس ِج ِد ْ
ِسواهُ إِال الْم ْس ِجد ْ
ٌ ْ
ِسواهُ  ،وإليهم دون سواهم تُش ُّد ِ
الرحال حلديث أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال :قال
ال إِال إِىل ثالث ِة مس ِ
اجد الْم ْس ِج ِد
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم  :ال تُش ُّد ال ِرح ُ
ول صلى اَّلل علي ِه وسلم ومس ِ
احلرِام ومس ِج ِد الرس ِ
ج ِد ْاألقْصى (متفق عليه)
ْ
ُ ْ
ُ
ْ
ْ
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني ِ
وصل اللهم على سيدان وموالان حممد وعلى آل
بيته وصحبه الطيبني الطاهرين.
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