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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الأمني، وعلى من اقتدى 
به، واتبع هداه، اإلى يوم الدين، وبعد:

فاإن العتكاف �سنة موؤكدة عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، ثبت عنه اأنه كان 
. وهو عبادة تقوم يف جوهرها على الإقبال  حمافظاً عليها حتى توفاه اهلل عزَّ وجلَّ
على اهلل عز وجل، والتفرغ من جميع امل�ساغل اإل عبادة اهلل ومناجاته وذكره، وقد 
مل�ست حاجة النا�س اليوم لهذه العبادة، بعد اأن تو�سعوا يف املباحات وان�سغلوا بها، 

فاأحببت اأن اأذكر نف�سي واإياهم بهذه العبادة العظيمة، وال�سنة الكرمية.
خطة البحث:

ق�سمت هذا البحث اإلى: مدخل، وثالثة مباحث.
•منهج البحث:

1- عزو الآيات القراآنية اإلى موا�سعها.
اأو  ال�سحيحني  يف  تكن  مل  اإذا  درجتها  ،وبيان  النبوية  الأحاديث  تخريج   -2
اأذكر  اأحدهما، وقد جعلت التخريج خمت�رصاً، فاكتفيت برقم احلديث غالباً، ومل 
جميع موا�سع احلديث يف الكتاب اإذا كان م�سنفه ممن يقطع الأحاديث كالبخاري 

رحمه اهلل، بل اكتفيت بذكر مو�سع واحد.
3- در�ست امل�سائل الفقهية، وبينت اأقوال الفقهاء فيها، ورجحت عند الختالف 

بينهم، متوخية يف ذلك الخت�سار.
فما وفقت فيه فمن ف�سل اهلل، واأ�ساأله تعالى القبول، واحلمد هلل رب العاملني.
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املدخل: معنى االعتكاف

اأواًل: معنى االعتكاف:

•العتكاف يف اللغة: من "عكف على ال�سيء" اأي اأقبل عليه مواظباً ل ي�رصف 
عنه وجهه، فهو مبعنى احلب�س واملالزمة)1). 

تعريف  يف  ما  نوعاً  الفقهاء  تعريفات  تفاوتت  ال�سطالح:  يف  العتكاف   •
العتكاف على النحو التايل:

1-  عند احلنفية: هو لبث ذكر يف م�سجد جماعة اأو امراأة يف م�سجد بيتها بنية)2). 
2- عند املالكية: هو لزوم امل�سلم املميز امل�سجد للذكر وال�سالة وقراءة القراآن، 

�سائماً، كافاً عن اجلماع ومقدماته، يوماً فما فوقه بنية)3).
بنية  خم�سو�س  �سخ�س  من  امل�سجد  يف  اللبث  هو  ال�سافعية:  عند   -3

خم�سو�سة))). 
)- عند احلنابلة: هو لزوم امل�سجد لطاعة اهلل تعالى))). 

وعند املقارنة بني التعاريف ال�سابقة جند اأن الختالف بينها نا�سئ عن الختالف 
بني املذاهب الفقهية يف بع�س اأحكام العتكاف، ولذا فاإن اأكرثها �سحة و�سموًل مع 
الخت�سار يف عبارته هو تعريف ال�سافعية، وهو التعريف الذي اعتمده اأكرث �رّصاح 

احلديث))). 

)1) انظر: ابن منظور، »ل�ضان العرب« 9/ 255، والرازي »خمتار ال�ضحاح«188/1.

)2) حممد عميم الإح�ضان الربكتي »قواعد الفقه«184/1، والرازي »الدر املختار«440/2- 441.

)3) الآبي »الثمر الداين �ضرح ر�ضالة القريواين«314/1.

)4) النووي »املجموع« 468/6.

)5) ابن قدامه »الكايف يف فقه ابن حنبل«367/1.

)6)  انظر على �ضبيل املثال ل احل�ضر: ابن حجر »فتح الباري«271/4، العظيم اآبادي »عون املعبود«96/6، النووي »�ضرح 
�ضحيح م�ضلم« 66/8، الزرقاين »�ضرح الزرقاين«273/2، ال�ضنعاين »�ضبل ال�ضالم« 173/2، ال�ضوكاين »نيل الأوطار« 355/4، 

اأبو العالء املباركفوري »حتفة الأحوذي«420/3.
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ثانيًا: االألفاظ املقاربة:

يف ال�سنة النبوية لفظان قريبان من العتكاف من حيث املعنى، وهما:
1- املجاورة:

اأبي �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه، قال: كان ر�سول اهلل �سلى  جاء يف حديث 
فاإذا كان حني مي�سي  ال�سهر،  التي و�سط  الع�رص  اهلل عليه و�سلم يجاور يف رم�سان 
من ع�رصين ليلة مت�سي وي�ستقبل اإحدى وع�رصين رجع اإلى م�سكنه ورجع من كان 

يجاور معه.... احلديث))). 
واملجاورة هي: اجلوار، واجلار: الذي يجاورك،تقول:جاوره جماورة وجواراً، 

بك�رص اجليم و�سمها، والك�رص اأف�سح))). 
من  الأواخر  الع�رص  يف  ويجاور  بحراء،  يجاور  كان  اأنه  وفيه  الأثري:  ابن  قال 
رم�سان اأي يعتكف، وقد تكرر ذكرها يف احلديث مبعنى العتكاف، وهي مفاعلة 

من اجلوار))). 
اأم  متاماً  كالعتكاف  املجاورة  كانت  اإذا  ما  يف  القدمي  منذ  العلماء  اختلف  وقد 
اأن هناك فرقاً بينهما، فعمرو بن دينار ومالك بن اأن�س وغريهما يرون اأن العتكاف 
واجلوار متماثالن ول فرق بينهما، قال عمرو بن دينار: اجلوار والعتكاف واحد)11).
وقال مالك: العتكاف واجلوار �سواء، اإل من نذر مثل جوار مكة، يجاور النهار 

وينقلب الليل اإلى منزله)11).
وقال اأبو عبداهلل املغربي يف مواهب اجلليل: ل فرق يف املعنى بني قوله: »اأعتكف 

)7)  متفق عليه/ اأخرجه البخاري )1914) واللفظ له، وم�ضلم )1167).

)8)   انظر: ابن منظور »ل�ضان العرب« 4/ 153، الرازي »خمتار ال�ضحاح« 49/1.

)9) »النهاية يف غريب احلديث الأثر« 1/ 313- 314.

)10) اأخرجه عبدالرزاق  »امل�ضنف« )8004).

)11) »املدونة الكربى« 1/ 232.
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ع�رصة اأيام« و»اأجاور ع�رصة اأيام«فيلزم يف ذلك ما يلزم يف العتكاف، ومينع فيه ما 
ميتنع من العتكاف، واللفظ ل يراد لعينه واإمنا يراد ملعناه، ولو مل ي�سم اعتكافاً ول 
جماورة اإل اأنه نوى مالزمة امل�سجد للعبادة اأياماً متوالية و�رصع يف ذلك فاإنه يلزم 

�سنة العتكاف)12).
و�سط  يف  اللبث  على  يطلق  العتكاف  فيجعل  بينهما  يفرق  من  العلماء  ومن 
امل�سجد، اأما املجاورة فال فرق بني اأن تكون داخل امل�سجد اأم يف طرف من اأطرافه 
اأو عند باب من اأبوابه. قال بذلك عطاء بن اأبي رباح فيما يرويه عنه عبدامللك بن 
جريج، قال: قلت لعطاء: اأراأيت اجلوار والعتكاف اأخمتلفان هما اأم �سيء واحد؟ 
قال: بل هما خمتلفان، كانت بيوت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف امل�سجد، فلما 

اعتكف يف �سهر رم�سان خرج من بيوته اإلى بطن امل�سجد فاعتكف فيه.
قلت له: فاإن قال اإن�سان علي اعتكاف اأيام ففي جوفه ل بد؟

قال: نعم، واإن قال علي جوار اأيام فببابه اأو يف جوفه اإن �ساء)13).
ورجح العيني يف »عمدة القاري« قول عمرو بن دينار))1).

قلت: الذي يت�سح مما �سبق اأن للمجاورة �سورتان:
امل�سجد ب�سفة خم�سو�سة ونية خم�سو�سة، وهي  الأولى: املكث يف  ال�سورة 
على هذه ال�سورة مثل العتكاف �سكاًل وم�سموناً، والراجح قول عمرو بن دينار 

ومن وافقه، ول يوجد دليل يوؤيد الفرق الذي ذكره عطاء رحمه اهلل، واهلل اأعلم.
ال�سورة الثانية: ال�سكن يف مدينة مكة اأو املدينة املنورة بهدف اأن يكون الإن�سان 
ثم  ليله،  اأو  نهاره  من  جزءاً  امل�سجد  يف  فيكون  للعبادة،  للتفرغ  احلرم  من  قريباً 

.459 /2 (12(

)13) اأخرجه عبدالرزاق يف امل�ضنف ) 8003).

.141 /14  (14(



اعتكاف النبي �سلى اهلل عليه و�سلم )حكم واأحكام(

208  العدد 55 - رجب 1433هـ - ال�سنة الرابعة ع�سرة

يعود للنوم يف بيته على النحو الذي نقلناه عن مالك فيما �سبق، يقول ابن الأثري: 
العتكاف  ب�رصائط  ملتزم  غري  مطلقاً  املقام  بها  فرياد  واملدينة  مبكة  املجاورة  فاأما 

ال�رصعي))1). وهذه ال�سورة لي�ست اعتكافاً كما هو وا�سح.
2- التحنث:

جاء يف حديث اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها ، قالت: اأول ما بداأ به ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم من الوحي: الروؤيا ال�ساحلة يف النوم، فكان ل يرى روؤيا اإل 
جاءت مثل فلق ال�سبح، ثم حبب اإليه اخلالء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، 

وهو التعبد الليايل ذوات العدد...احلديث))1).
واحِلْنُث : هو الإثم ، وفالن » يتحنث«  اأي يفعل ما يخرج به من الإثم واحلرج، 

وجاء مبعنى اآخر فَتَحنََّث: اأي تعبد واعتزل الأ�سنام ،مثل َتَنََّف))1).
وقد و�سح ال�سيوطي يف » الديباج على م�سلم« باأن التعبد املراد يف احلديث هو 

التفكر))1).
اأنه لي�س  اإل  اأن التحنث ي�سرتك مع العتكاف يف اخللوة والتعبد،  ويت�سح هنا 
جزءاً من تعاليم ال�رصيعة الإ�سالمية، فقد فعله النبي عليه ال�سالة وال�سالم قبل اأن 

يبعث فلما بعث ا�ستبدله بعبادات اأخرى اأبرزها العتكاف.

ثالثًا: ف�سل االعتكاف:

ورد يف ف�سل العتكاف اأحاديث عدة، منها:

)15) »النهاية يف غريب احلديث والأثر« 1/ 314.

)16)   متفق عليه، اأخرجه البخاري )3) واللفظ له، وم�ضلم )160).

)17) انظر: ابن الأثري  »النهاية يف غريب احلديث والأثر« 449/1، ابن منظور»ل�ضان العرب« 2/ 138-139، الرازي »خمتار 
ال�ضحاح«66/1، الفريوز اآبادي »القامو�ض املحيط«215/1.

.188 /1  (18(
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1-  عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما ، عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، قال: »من 
م�سى يف حاجة اأخيه كان خرياً له من اعتكاف ع�رص �سنني، ومن اعتكف يوماً ابتغاء 
وجه اهلل جعل اهلل بينه وبني النار ثالث خنادق، كل خندق اأبعد مما بني اخلافقني«))1).
2- عن احل�سني بن علي ر�سي اهلل عنهما، قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم : »من اعتكف ع�رصاً يف رم�سان كان كحجتني وعمرتني«)21).
اأنه قال  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم:  ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما ، عن  3- عن 
احل�سنات  عامل  كاأجر  الأجر  من  له  ويجري  الذنوب،  »معتكف  اأنه  املعتكف  يف 

كلها«)21).
قلت: الأحاديث التي وردت يف ف�سل العتكاف �سعيفة الأ�سانيد، اإل اأنه يكفي 
يف ف�سل العتكاف ما �سح من الأحاديث يف فعل الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، 

، ومداومة اأزواجه عليه من بعده. ومداومته عليه حتى توفاه اهلل عزَّ وجلَّ

املبحث االأول

 اعتكاف النبي �سلى اهلل عليه و�سلم

ثبت العتكاف عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم باأحاديث كثرية و�سحت هديه يف 
العتكاف، وفيما ياأتي بيان ذلك:

يف  واخلطيب  ق�ضة،  )3965)وفيه  الإميان«  »�ضعب  والبيهقي  له،  واللفظ   (7326( »الأو�ضط«  يف  الطرباين  اأخرجه   (19(
»تاريخ بغداد«126/4، وقد �ضعفه البيهقي، وقال اخلطيب: غريب، وذكره الهيثمي يف »جممع الزوائد« 192/8. وقال عن 
اإ�ضناده الطرباين:جيد، وذكره ابن اجلوزي يف »العلل املتناهية«.قلت:مداره على احل�ضن بن ب�ضر وهو:�ضدوق يخطئ، وقد 

تفرد باحلديث وهو ممن ل يحتمل تفرده، فالإ�ضناد �ضعيف، واهلل اأعلم.

)20) اأخرجه البيهقي يف »�ضعب الإميان«)3966) واللفظ له ، والطرباين يف »املعجم الكبري« 3)2888)، و�ضعفه البيهقي، 
وذكره الهيثمي يف »جممع الزوائد« 3/ 173، وقال: فيه عيينة بن عبدالرحمن القر�ضي وهو مرتوك. 

)21) اأخرجه البيهقي يف »�ضعب الإميان« )3964)، وقال: فيه �ضعف.
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اأواًل: الزمان:

رم�سان يف  �سهر  يعتكف يف  كان  اأنه  و�سلم  عليه  اهلل  النبي �سلى  ثبت عن  اأ- 
الع�رص الأوائل، ثم اعتكف يف الع�رص الأوا�سط، ثم يف الع�رص الأواخر ملا تبني له اأن 

ليلة القدر فيها، وقد داوم بعد ذلك على العتكاف فيها حتى حلق بربه.
عن اأبي �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه، قال: اإن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
اعتكف الع�رص الأَُول من رم�سان، ثم اعتكف الع�رص الأوا�سط يف قبة تركية على 
تها ح�سري، قال:فاأخذ احل�سري بيده فنحاها يف ناحية القبة، ثم اأطلع راأ�سه فكلم  �ُسدَّ
النا�س، فدنوا منه، فقال: »اإين اعتكفت الع�رص الأُول األتم�س هذه الليلة، ثم اعتكفت 
اأُِتيت ،فقيل يل:اإنها يف الع�رص الأواخر، فمن اأحب منكم اأن  الع�رص الأوا�سط، ثم 
اأ�سجد  ليلة وتر، واإين  اأُريتها  النا�س معه. قال: »واإين  يعتكف فليعتكف« فاعتكف 
ال�سبح،  اإلى  قام  اإحدى وع�رصين وقد  ليلة  فاأ�سبح من  �سبيحتها يف طني وماء«. 
فمطرت ال�سماء، فوكف امل�سجد، فاأب�رص الطني واملاء، فخرج حني فرغ من �سالة 
من  وع�رصين  اإحدى  ليلة  هي  واإذا  واملاء،  الطني  فيهما  اأنفه  وروثة  وجبينه  ال�سبح 

الع�رص الأواخر)22).
اأيام  اأول  من  الفجر  �سالة  بعد  اعتكافه  يبداأ  وال�سالم  ال�سالة  عليه  كان   -2
اعتكافه، فعن اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها ، قالت: كان ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم اإذا اأراد اأن يعتكف �سلى الفجر ثم دخل معتكفه)23).
والذي يظهر اأنه كان ينهي اعتكافه بعد �سالة الفجر اأي�ساً، ي�سهد لذلك قول اأبي 
�سعيد اخلدري: »فلما كان �سبيحة ع�رصين نقلنا متاعنا، فاأتانا ر�سول اهلل �سلى اهلل 

اأرنبته وطرفه من  اأي:  اأنفه«  اأخرجه البخاري)780)،وم�ضلم )1167) واللفظ له، ومعنى قوله:«روثة  )22) متفق عليه، 
مقدمه. ابن الأثري »النهاية يف غريب احلديث« 271/2، القا�ضي عيا�ض »م�ضارق الأنوار«301/1.

)23) اأخرجه م�ضلم )1171)وهو جزء من حديث اعتكاف اأزواج النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم  وياأتي لحقاً.
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عليه و�سلم، قال: »من كان اعتكف فلريجع اإلى معتكفه«))2).
3- كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يعتكف ع�رص ليايل يف العام، واختار عليه 
اأن تكون يف الع�رص الأواخر من رم�سان التما�ساً لليلة القدر كما  ال�سالة وال�سالم 
�سبق، لكن اإذا عر�س له عار�س مينعه من العتكاف فيها فاإنه يعتكف ع�رص ليايل من 

�سهر �سوال.
عن عائ�سة اأم املوؤمنني  ر�سي اهلل عنها ، اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سل مذكر 
اأنه يعتكف الع�رص الأواخر من رم�سان، فا�ستاأذنته عائ�سة فاأذن لها، و�ساألت حف�سة 
عائ�سة اأن ت�ستاأذن لها ففعلت، فلما راأت ذلك زينب بنت جح�س اأمرت ببناء فبني 
لها. قالت: وكان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإذا �سلى ان�رصف اإلى بنائه، فب�رص 
بالأبنية فقال: »ما هذا؟« قالوا: بناء عائ�سة وحف�سة وزينب. فقال ر�سول اهلل �سلى 
اأفطر اعتكف ع�رصاً  اأنا مبعتكف« فرجع، فلما  اهلل عليه و�سلم: »الرب اأردن بهذا؟ ما 

من �سوال))2).
واحلديث يبني اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم »كان قد عزم على اعتكاف 
وعائ�سة  زينب وحف�سة  تناف�س  من  كرهه  ما  راأى  فلما  رم�سان  من  الأواخر  الع�رص 
ر�سي اهلل عنهن يف ذلك ، وخ�سي اأن يدخل نيتهن داخلة فان�رصف، ثم وفى اهلل عزَّ 

وجلَّ مبا نواه من فعل الرب، فاعتكف ع�رصاً من �سوال«))2).
ومع ذلك فقد ورد عنه اأنه اعتكف ع�رصين يوماً، وروي ذلك عنه يف حديثني:

اهلل  �سلى  النبي  على  يعر�س  كان  قال:  عنه،  اهلل  ر�سي  هريرة  اأبي  عن  الأول: 
عليه و�سلم القراآن كل عام مرة، فعر�س عليه مرتني يف العام الذي قب�س فيه، وكان 

)24) اأخرجه البخاري )1935).

)25) متفق عليه، اأخرجه البخاري )1940) واللفظ له، وم�ضلم )1172).

)26) ابن عبدالرب »ال�ضتذكار« 3/ 397.
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يعتكف كل عام ع�رصاً، فاعتكف ع�رصين يف العام الذي قب�س فيه))2).
الثاين: عن اأبي بن كعب ر�سي اهلل عنه ، اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم كان 
العام  من  كان  فلما  يعتكف،  ف�سافر ومل  رم�سان،  من  الأواخر  الع�رص  يعتكف يف 

املقبل اعتكف ع�رصين يوماً))2).
وال�سالم  ال�سالة  عليه  اعتكافه  اأ�سباب يف  ثالثة  الفتح  ابن حجر يف  اأورد  وقد 
ع�رصين يوماً يف العام الذي قب�س فيه، اأحدها: اأن جربيل كان يعار�سه بالقراآن يف 
كل رم�سان مرة، فلما كان العام الذي قب�س فيه عار�سه به مرتني، فلذلك اعتكف 

قدر ما كان يعتكف مرتني.
الثاين: اأنه ملا ترك العتكاف يف الع�رص الأخري ب�سبب ما وقع من اأزواجه واعتكف 
بدله ع�رصاً من �سوال، اعتكف يف العام الذي يليه ع�رصين، ليتحقق ق�ساء الع�رص 

يف رم�سان.
الثالث: اأنه كان العام الذي قبله م�سافراً كما ورد يف احلديث املذكور �سابقاً))2).

وقد قوى ابن حجر ال�سبب الثالث، قال: وهذا اإمنا يتاأتى يف �سفر وقع يف �سهر 
رم�سان، وكان رم�سان من �سنة ت�سع دخل وهو يف غزوة تبوك)31).

ثانيًا: املكان:

1- اعتكف النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف م�سجده، وعلى الرغم من اأن حجراته 
كانت ملحقة بامل�سجد اإل  اأنه مل يعتكف فيها بل خرج منها اإلى امل�سجد، فعن عروة 

)27) اأخرجه البخاري)4712).

»ال�ضنن  يف  والن�ضائي  �ضحيحه)2225)،  يف  خزمية  وابن  له،  واللفظ   (3663( �ضحيحه  يف  حبان  ابن  اأخرجه   (28(
»الأحاديث  املقد�ضي  عبداهلل  واأبو  »امل�ضتدرك«)1602)،  يف  واحلاكم   ،(1770( »ال�ضنن«  يف  ماجه  ،وابن  الكربى«)3389) 
املختارة« )1277) والبيهقي يف »ف�ضائل الآيات وغريهم« )76)، واإ�ضناد ابن حبان �ضحيح، وورد نحو هذا احلديث عن اأن�ض 

بن مالك  ر�ضي اهلل عنه ، وممن اأخرجه ابن حبان يف �ضحيحه )3662)، )3664) و�ضنده �ضحيح، واهلل اأعلم.

.285 /4 (29(

)30) فتح الباري 9/ 46.



د. نورة بنت عبداهلل احل�ساوي

213العدد 55 - رجب  1433هـ - ال�سنة الرابعة ع�سرة 

ابن الزبري، اأن اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأخربته اأنها كانت ترجل راأ�س ر�سول 
حينئذ  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ور�سول  حائ�س،  وهي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 

جماور يف امل�سجد، يدين لها راأ�سه وهي يف حجرتها فرتجله وهي حائ�س)31).
2- مل يكن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف اعتكافه يجل�س يف امل�سجد مبا�رصة بل 

كان ياأمر اأن ي�رصب له خباء فيجل�س فيه وحده معتكفاً.
ثالثًا: الكيفية:

كان النبي عليه ال�سالة وال�سالم اإذا اعتكف لزم خباءه اأو خيمته التي اأمر ببنائها 
كال�سالة  امل�ساجد  يف  توؤدي  التي  العبادات  باأنواع  فيها  اهلل  فيتعبد  امل�سجد  يف  له 
اإل  اإليهم  النا�س ويتحدث  بربه فال يجل�س مع  القراآن، وكان يخلو  والذكر وقراءة 
يف اأ�سيق احلدود، ومل يدخل حجرات اأزواجه اإل حلاجة، يوؤيد ذلك حديث عائ�سة 
ر�سي اهلل عنها، قالت: كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإذا اعتكف يدين اإيل راأ�سه 

فاأرجله، وكان ل يدخل البيت اإل حلاجة الإن�سان)32).
اإل  املعتكف  يخرج  ل  الزهري:  قال  عنه،  له  غنى  مال  الإن�سان  بحاجة  واملراد 
اأو بول، ول يتبع جنازة، ول يعود مري�ساً، ول يجيب  حلاجة ل بد منها من غائط 

دعوة، ول مي�س امراأة ول يبا�رصها)33).
وقد ب�سط العيني يف عمدة القارئ اأقوال العلماء يف معنى احلاجة التي يخرج 
اإ�سحاق:  وقال  اجلنازة،  يتبع  ول  املري�س  يعود  ل  اأحمد:  قال  فقال:  املعتكف،  لها 
اإن ا�ضرتط ذلك فله اأن يتبع اجلنازة ويعود املري�س، واختلفوا يف ح�ضور جمال�س 
العلم، فذهب مالك اإلى اأن املعتكف ل ي�ستغل بح�سور جمال�س العلم ول بغري ذلك 

)31) اأخرجه البخاري )292).

)32) متفق عليه، اأخرجه البخاري)1925)، وم�ضلم )297) واللفظ له.

)33) اأخرجه عبدالرزاق يف امل�ضنف )8051) باإ�ضناد �ضحيح. 
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من القرب مما ل يتعلق بالعتكاف كما اأن امل�سلي م�سغول بال�سالة عن غريها من 
القرب فكذلك املعتكف. وذهب اأكرث اأهل العلم اإلى جواز ذلك، بل اإلى ا�ستحباب 
اأف�سل القرب، ويجوز له  بالعلم وح�سور جمال�س العلم؛ لأن ذلك من  ال�ستغال 
ال�ستغال بال�سنائع الالئقة بامل�سجد كاخلياطة والن�سخ ونحوهما، والكالم املباح مع 

النا�س، وعن مالك اأنه اإذا ا�ستغل بحرفته يف امل�سجد يبطل اعتكافه))3).
ثم نقل مذهب احلنفية وال�سافعية يف امل�ساألة، فقال: ويف )البدائع) يحرم خروجه 
من معتكفه لياًل اأو نهاراً اإل حلاجة الإن�سان، ول يخرج لأكل ول �رصب ول نوم ول 
عيادة مري�س ول ل�سالة جنازة، فاإن خرج ف�سد اعتكافه عامداً اأو نا�سياً، بخالف ما 
لو اأخرج مكرها... وعند ال�سافعي خروجه من امل�سجد مبطل، ويف النا�سي ل يبطل 

على الأ�سح))3).
امل�ضجد  من  واخلروج  بالنا�س  االختالط  من  للمعتكف  يجوز  ما  لتحديد  قلت: 

فالبد من مراعاة ثالثة اأمور:
الأول: الأحاديث التي ذكرت خروج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم من معتكفه اأو 
كالمه مع النا�س اأثناء العتكاف، فقد جاء يف ال�سنة اأن النبي عليه ال�سالة وال�سالم 
كان يتحدث مع ن�سائه، واأنهن كن يزرنه يف معتكفه ، واأنه خرج مع اإحداهن حتى 
اأو�سلها اإلى بيتها، فعن اأم املوؤمنني �سفية ر�سي اهلل عنها ،قالت: كان النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم يف امل�سجد وعنده اأزواجه َفُرْحن، فقال: ل�سفية بنت حيي: »ل تعجلي 
حتى اأن�رصف معك«، وكان بيتها يف دار اأ�سامة، فخرج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  
معها، فلقيه رجالن من الأن�سار، فنظرا اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ثم اأجازا، 

.145 /11 (34(

)35) ال�ضابق . 
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وقال لهما النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »تعاليا، اإنها �سفية بنت حيي« قال: �سبحان 
اهلل يا ر�سول اهلل ! قال: »اإن ال�سيطان يجري من الإن�سان جمرى الدم، واإين خ�سيت 

اأن يلقي يف اأنف�سكما �سيئاً«))3).
فاحلديث يو�سح اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كان يتحدث اإلى ن�سائه ويخرج 
مع بع�سهن كما �سبق، لكنه يو�سح اأي�ساً اأن خروجه كان حلاجة �رصورية وهي اإي�سال 
زوجته اإلى بيته، فقد بينت رواية اأخرى للحديث اأن الوقت كان لياًل واأن بيتها كان 
بعيداً ولي�س يف حجرات امل�سجد كباقي زوجاته، ولهذا قام باإي�سالها لبيتها وتركهن 

يذهنب حلجراتهن وحدهن.
وورد عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ما يدل على اأنه كان ياأمر باملعروف وينهى 
عن املنكر اأثناء اعتكافه، فعن اأبي �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه ، قال: اعتكف ر�سول 
بالقراءة وهو يف قبة له،  اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف امل�سجد، ف�سمعهم يجهرون 
ول  بع�سا،  بع�سكم  يوؤذي  فال  ربه  يناجي  كلكم  اإن  »األ  وقال:  ال�ستور،  فك�سف 

يرفعن بع�سكم على بع�س يف القراءة« اأو قال »يف ال�سالة«))3).
الثاين: عمل ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم، وهم األ�سق النا�س بالنبي عليه ال�سالة 
وال�سالم و�سهدوا اعتكافه و�سنته فيه، ومن ذلك قول اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل 

عنها : اإن كنت لأدخل البيت للحاجة واملري�س فيه فما اأ�ساأل عنه اإل واأنا مارة))3).
اأن عمر �ساأل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  وعن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما، 
باجلعرانة، فقال: اإين كنت نذرت يف اجلاهلية اأن اعتكف يف امل�سجد احلرام، قال 
عبدال�سمد – اأحد رواة احلديث-: ومعه غالم من �سبي هوازن. فقال له ر�سول اهلل: 

)36) اأخرجه البخاري )1933) واللفظ له، وم�ضلم )2175).

)37) اأخرجه عبدالرزاق يف »امل�ضنف«)4216) واللفظ له، واأبو داود يف »ال�ضنن« )1332)، وابن جميع ال�ضيداوين يف «معجم 
ال�ضيوخ« 1/ 298، والن�ضائي يف »ف�ضائل القراآن« )117) وغريهم، واإ�ضناد عبدالرزاق �ضحيح.

)38) اأخرجه م�ضلم )297).
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»اذهب فاعتكف«. فذهب فاعتكف، فبينما هو ي�سلي اإذ �سمع النا�س يقولون: اأعتق 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم �سبي هوازن. فدعا الغالم فاأعتقه))3).

قلت: فيه اأن العتكاف كان معروفاً يف اجلاهلية.
التفرغ  فالهدف  ورائه،  من  والهدف  العتكاف  من  احلكمة  ا�ستح�سار  الثالث: 
للعبادة وت�ضفية العقل والقلب من ال�ضواغل، عن طريق التقليل من االختالط بالنا�س 
والإكثار من العبادة، ول يعني ذلك النقطاع الكلي عن الآخرين، بل تقليله ما اأمكن.
حتى  اإحداهن  مع  وقام  اأزواجه،  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  ا�ستقبل  لقد 
بزوجاته  القيام  اأن  وجدنا  تاأملنا  واإذا  الليل،  يف  كانت  زيارتهن  لأن  بيتها؛  اأدخلها 
يوؤدي واجباته وم�سوؤولياته، وحديثه مع زوجاته  اأن  املبا�رصة، فالبد  هي م�سوؤوليته 
يعد من هذا القبيل، اأما عقد جمال�س العلم ونحوها فلم يرد عنه يف اعتكافه جمرد 
قبته ويرخي عليه �ستورها ويعبد ربه، ول  النا�س، بل كان يجل�س يف  احلديث مع 
يرفع ال�ستور للحديث مع النا�س اإل لالأمر باملعروف اأو النهي عن املنكر اأو اإبالغهم 

مبا نزل عليه من وحي كما ورد يف الأحاديث التي �سقناها �سابقاً.
قال مالك بن اأن�س: ل يكون املعتكف معتكفاً حتى يجتنب ما يجتنب املعتكف من 

عيادة املري�س وال�سالة على اجلنائز واتباعها ودخول البيت اإل حلاجة الإن�سان)1)).
واأرى اأن ال�سابط يف امل�ساألة: اأن ما كان معه من امل�سوؤوليات املبا�رصة للمعتكف 
ول يقوم بها غريه فله اأن يبا�رصها وقت اعتكافه يف اأ�سيق احلدود، ومبا ل ي�رصفه عن 
اعتكافه، فاإن منهج الإ�سالم يف العبادات والقربات اأنها ل تقوم على ح�ساب حقوق 
النف�س اأو الآخرين، واإذا كان يوجد من يكفيه فعليه التفرغ لعتكافه وعدم مبا�رصتها.
قال مالك  رحمه اهلل: ول اأرى اأن يعتكف اإل من كان مكفياً حتى ل يخرج اإل 

)39) اأخرجه اأحمد يف »امل�ضند« 153/2، واإ�ضناده �ضحيح.

)40) »املدونة الكربى« 235/1.
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حلاجة الإن�سان لبول اأو لغائط، فاإن اعتكف وهو غري مكفي فال اأرى بذلك باأ�ساً اأن 
يخرج ي�سرتي طعامه ثم يرجع، ول يقف مع اأحد ول يحدثه. واملعتكف م�ستغل 
باعتكافه ول يعر�س لغريه مما ي�ستغل به نف�سه من التجارات وغريها، ول باأ�س اأن ياأمر 
املعتكف ب�سيعته، و�سيعة اأهله،وم�سلحته، وبيع ماله، اأو �سيء ل ي�سغله يف نف�سه، 

كل ذلك ل باأ�س به اإذا كان خفيفاً اأن ياأمر بذلك من يكفيه اإياه)1)).
يقول ال�سيخ العثيمني - رحمه اهلل -: اإن اأولئك الذين يعتكفون يف امل�ساجد، 
ثم ياأتي اإليهم اأ�سحابهم، ويتحدثون باأحاديث ل فائدة منها، فهوؤلء مل ياأتوا بروح 
. وهل  عزَّ وجلَّ اهلل  لطاعة  امل�سجد  اأن متكث يف  العتكاف  لأن روح  العتكاف، 
اأن  ل�سك  اجلواب:  العلم؟  لطلب  امل�سجد  يف  تعتكف  اأن  العتكاف  روح  ينايف 
كال�سالة،  اخلا�سة،  الطاعات  يكون يف  العتكاف  اهلل،لكن  طاعة  من  العلم  طلب 
والذكر، وقراءة القراآن، وما اأ�سبه ذلك، ول باأ�س اأن ت�رص در�ساً اأو در�سني يف يوم 
العلم  جمال�س  لكن  العتكاف،  على  يوؤثر  ل  هذا  لأن  معتكفاً؛  كنت  ولو  ليلة  اأو 
العبادة  عن  ت�سغله  التي  الكثرية  اجلل�سات  ويح�رص  درو�سه  يطالع  و�سار  دامت  اإن 
اخلا�سة، فهذا ل�سك اأن فيه نق�ساً، لكن ال�سيء العار�س اأو القليل ل باأ�س به، ول 

اأقول اإن هذا ينايف العتكاف)2)).

املبحث الثاين

 حكمة االعتكاف

اأنزل اهلل تعالى الوحي من الكتاب وال�سنة، وما فيهما من ت�رصيعات واأحكام، 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ژ  تعالى:  قال  وتعليمهم،  النا�س  لتزكية 

)41) »املدونة الكربى«237/1. 

)42) »ال�ضرح املمتع على زاد امل�ضتقنع« 6/ 503.
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ژ    ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

)البقرة:1)1).
القراآن  تعاليم  من  وا�ستمدوه   ، امل�سلمني  علماء  فيه  برع  علم  النفو�س  وتزكية 

الكرمي وال�سنة النبوية، واألفوا فيه الكتب الكثرية.
الإقبال  قائمة على ركن عظيم، وهو:  النف�س  تزكية  امل�سلمني  علماء  وقد جعل 
تعالى. اهلل  على  وجمعها  وامل�ساعر،  والأفكار  النف�س  �ستات  تعالى،ومل  اهلل  على 

وقرروا اأن ما يحول بني العبد وبني الإقبال على اهلل اأربعة اأ�سياء:
1- ف�سول الطعام وال�رصاب.

2- ف�سول خمالطة الأنام.
3- ف�سول الكالم.

)- ف�سول املنام.
يقول ابن القيم - رحمه اهلل - : اقت�ست رحمة العزيز الرحيم بعباده اأن �رصع 
لهم من ال�ضوم ما يذهب ف�ضول الطعام وال�رشاب، وي�ضتفرغ من القلب اأخالط 
ال�سهوات املعوقة له عن �سريه اإلى اهلل تعالى، و�رصعه بقدر امل�سلحة، بحيث ينتفع به 
العبد يف دنياه واأخراه، ول ي�رصه ول يقطعه عن م�ساحله العاجلة والآجلة، و�رصع 
لهم العتكاف الذي مق�سوده وروحه عكوف القلب على اهلل تعالى، وجمعه عليه، 
واخللوة به، والنقطاع عن ال�ستغال باخللق، وال�ستغال به وحده �سبحانه، بحيث 
في�ستويل عليه  القلب وخطراته،  والإقبال عليه يف حمل هموم  ي�سري ذكره وحبه 
مرا�سيه  ت�سيل  يف  والتفكر  بذكره،  كلها  واخلطرات  به،  كله  الهم  وي�سري  بدلها، 
وما يقرب منه، في�سري اأن�سه باهلل بدًل عن اأن�سه باخللق، فيعده بذلك لأن�سه به يوم 
الوح�سة يف القبور حني ل اأني�س له، ول ما يفرح به �سواه ، فهذا مق�سود العتكاف 
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ع لالأمة حب�س الل�سان عن كل ما ل ينفع يف الآخرة. الأعظم... واأما الكالم، فاإنه �رُصِ
واأما ف�سول املنام، فاإنه �رصع لهم من قيام الليل ما هو اأف�سل ال�سهر واأحمده عاقبة، 
العبد،  م�سلحة  عن  يعوق  ول  والبدن،  القلب  ينفع  الذي  املتو�سط  ال�سهر  وهو 
ومدار ريا�سة اأرباب الريا�سات وال�سلوك على هذه الأركان الأربعة، واأ�سعدهم بها 
من �سلك فيها املنهاج النبوي املحمدي ، ومل ينحرف انحراف الغالني، ول ق�رص 

تق�سري املفرطني)3)).
عن  النقطاع  على  تقوم  عبادة  اأنها  يجد  العتكاف  عبادة  يتاأمل  من  اإن  قلت: 
النا�س، وال�ستغال بعبادة اهلل، قال ال�سنعاين يف »�سبل ال�سالم«: فاأما املق�سود منه 
تعالى،  عليه  والإقبال  املعدة،  مع خلوة  باخللوة،  تعالى  اهلل  على  القلب  فهو جمع 

والتنعم بذكره، والإعرا�س عما عداه)))).
العبادات، بل هي يف  اأنواع  والعبادة هنا هي عبادة خا�سة ولي�ست �ساملة لكل 
اهلل  ومناجاة  واخل�سوع  والتدبر  التفكر  على  تقوم  التي  بالعبادات  خا�سة  جمملها 
ي�ستحب  �سواها  وما  والذكر،  القراآن،  وقراءة  كال�سالة،  اإليه،  والتحدث  تعالى 

البتعاد عنه اإل مبقدار ب�سيط.
واأرى اأن عبادة العتكاف عبادة عظيمة مل تقت�رص على البعد عن ف�سول املخالطة 
اأ�سار ابن القيم، بل �سملت البعد عن اأنواع الف�سول الأربعة  وف�سول الطعام كما 
التي من �ساأن امل�سلم اإذا ابتعد عنها اأن تنقي نف�سه من ال�سموم، ثم اإذا هو ي�ستبدلها 
اإل بنف�س  بالغذاء الروحي الطيب من �سالة و�سوم وذكر، فال يخرج من معتكفه 
من  اجل�سم  تنقية  على  تعتمد  غذائية  حمية  يتبع  الذي  كالإن�سان  �سحيحة،  ن�سيطة 
بج�سد  حميته  من  ينتهي  فاإنه  ال�سليم،  ال�سحي  الغذاء  واإعطاءه  الأطعمة  �سموم 

)43) ابن القيم »زاد املعاد« 2/ 87- 88 .

.174 /2 (44(
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ن�سيط �سليم.
فالعتكاف فيه انقطاع عن النا�س اإلى اهلل، فيعالج بهذا ف�سول خمالطة الأنام، 
و�رصع فيه ال�سوم، فهو بهذا يعالج ف�سول الطعام، و�رصع فيه الذكر، وقلة الكالم 
الليل،  فيه عبادات كقيام  النا�س، فهو بهذا يعالج ف�سول الكالم، كما �رصعت  مع 
فهو بهذا يعالج ف�سول النوم، فهو عبادة عظيمة ملن اأراد اأن يناجي ربه ويخلو به، 
اأو يتوب عن مع�سية تغلبت عليه، اأو يجدد اإميانه وعالقته بربه جل وعال. فما عليه 
يف هذه احلالة اإل اأن يعتكف ملدة ع�رصة اأيام، وهذا اأن تكون يف �سهر رم�سان، فاإن 
يف اعتكاف النبي عليه ال�سالة وال�سالم ع�رصة اأيام ل يزيد عليها اإل ل�سبب طارئ، 

اإ�سارة اإلى اأن هذا هو الوقت الكايف، ع�رصة اأيام للعام الواحد.
والعتكاف لي�س �سهاًل كما يبدو، بل هو عبادة تتاج اإلى قوة نف�س واإرادة، قال 
الإمام مالك رحمه اهلل: ومل يبلغني اأن اأبا بكر، ول عمر، ول عثمان، ول اأحداً من 
�سلف هذه الأمة، ول ابن امل�سيب، ول اأحداً من التابعني، ول ممن اأدركت اأقتدي 
به اعتكف، ولقد كان ابن عمر من املجتهدين، واأقام زمنا طوياًل، فما بلغني عنه اأنه 
اعتكف، اإل اأبا بكر بن عبدالرحمن بن احلارث بن ه�سام، ول�ست اأرى العتكاف 
ليله  لأن  عليهم؛  العتكاف  ل�سدة  اأراه  فقال:  تركوه؟  تراهم  فلم  له:  فقيل  حراماً. 

ونهاره �سواء)))).
املبحث الثالث

 من اأحكام االعتكاف

ورد يف العتكاف م�سائل واأحكام ينبغي لالإن�سان اأن يوليها عنايته، ملا فيها من اتباع 
ال�سنة، وفهم عبادة العتكاف، واأدائها على الوجه ال�سحيح، ومن هذه الأحكام:

)45) »املدونة الكربى« 1/ 237. 
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اأواًل: اعتكاف الن�ساء:

1- حكم العتكاف للن�ساء: العتكاف �سنة موؤكدة، وهو كذلك يف حق الن�ساء 
النبي �سلى  اأن  عنها:  اهلل  عائ�سة ر�سي  املوؤمنني  اأم  �سواء. عن  والرجال على حد 
اهلل عليه و�سلم كان يعتكف الع�رص الأواخر من رم�سان حتى توفاه اهلل، ثم اعتكف 

اأزواجه من بعده)))).
يف  كالرجال  الن�ساء  اأن  على  دليل  فيه  املعبود«:  »عون  يف  اآبادي  العظيم  قال 

العتكاف)))).
وال�سافعية))))،  املالكية))))،  بذلك  قال  امل�سجد  املراأة:  اعتكاف  مو�سع   -2
اأن اعتكاف املراأة يف امل�سجد جائز مع الكراهة،  اإلى  واحلنابلة)1)). وذهب احلنفية 
والأف�سل لها العتكاف يف م�سجد بيتها، وهو املو�سع الذي ت�سلي فيه يف بيتها، 

وهذا قول قدمي لل�سافعي �سعيف عن اأ�سحابه)1)).
واأدلة القائلني باأن اعتكاف املراأة يف امل�سجد، واأن اعتكافها يف بيتها ل يجوز، هي:
- حديث عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها، اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
و�ساألت  لها،  فاأذن  عائ�سة  فا�ستاأذنته  رم�سان،  من  الأواخر  الع�رص  يعتكف  اأنه  ذكر 
حف�سة عائ�سة اأن ت�ستاأذن لها ففعلت، فلما راأت ذلك زينب بنت جح�س اأمرت ببناء 
فبني لها، قالت: وكان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإذا �سلى ان�رصف اإلى بنائه، 
فب�رص بالأبنية، فقال: »ما هذا«؟ قالوا: بناء عائ�سة وحف�سة وزينب.فقال ر�سول اهلل 

)46) متفق عليه، اأخرجه البخاري )1922) واللفظ له، وم�ضلم )1172).

.97 /7 (47(

)48) انظر: القرايف »الذخرية« 535/2،ابن عبدالرب »ال�ضتذكار« 399/3،ابن عبدالرب »التمهيد«195/11.

)49) انظر: النووي »املجموع« 472/6، الغزايل »الو�ضيط«567/2، ال�ضربيني »مغني املحتاج« 451/1.

)50) انظر:ابن مفلح املقد�ضي »الفروع« 3/ 115، البهوتي »الرو�ض املربع«446/1.

)51) انظر: ال�سرخ�سي »املب�سوط« 119/3، الكا�ضاين »بدائع ال�ضنائع«2 /113، اأبو املحا�ضن »معتمد املخت�ضر«153/1.
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اعتكف  اأفطر  ،فلما  اأنا مبعتكف«فرجع  ما  بهذا؟  اأردن  »اآلرب  اهلل عليه و�سلم:  �سلى 
ع�رصاً من �سوال)2)).

- حديث اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها، قالت: اعتكفت مع ر�سول اهلل �سلى 
فرمبا  وال�سفرة،  احلمرة  ترى  فكانت  م�ستحا�سة،  اأزواجه  من  امراأة  و�سلم  عليه  اهلل 

و�سعنا الط�ست تتها وهي ت�سلي)3)).
عليها،  ال�ستحا�سة  دم  �سال  ولرمبا  امل�سجد  يف  تعتكف  امل�ستحا�سة  كانت  فاإذا 
على  ذلك  فدل  بيتها،  يف  بالعتكاف  وال�سالم  ال�سالة  عليه  ياأمرها  مل  ذلك  ومع 

وجوب اعتكاف املراأة يف امل�سجد، واأنه غري جائز يف بيتها.
يف  اإل  ي�سح  ل  العتكاف  اأن  الأحاديث  هذه  ويف  اهلل:  رحمه  النووي  يقول 
امل�سجد؛ لأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأزواجه واأ�سحابه اإمنا اعتكفوا يف امل�سجد 
لأن  الن�ساء؛  مرة، ل�سيما  ولو  لفعلوه  البيت  فلو جاز يف  امل�سقة يف مالزمته،  مع 

حاجتهن اإليه يف البيوت اأكرث)))).
واأما القائلون باأن الأف�سل للمراأة العتكاف يف بيتها ل يف امل�سجد، فدليلهم على 
ذلك القيا�س، فقد قا�سوا العتكاف على ال�سالة، فلما كان الأف�سل للمراأة ال�سالة 

يف بيتها، فكذلك العتكاف الأف�سل لها اأن تعتكف يف بيتها)))).
املراأة  اعتكاف  يف  اختالفهم  �سبب  واأما  املجتهد«:  »بداية  يف  ر�سد  ابن  قال 
فمعار�سة القيا�س اأي�ساً لالأثر، وذلك اأنه ثبت اأن حف�سة وعائ�سة وزينب اأزواج النبي 
يف  العتكاف  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  ا�ستاأذّن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

)52) متفق عليه، �ضبق تخريجه.

)53) اأخرجه البخاري )1932).

)54) �ضرح �ضحيح م�ضلم، 8/ 68.وانظر اأي�ضاً: العظيم اآبادي »عون املعبود« 7/ 100.

)55) انظر ملزيد من التف�ضيل: اجل�ضا�ض  »اأحكام القراآن« 1/ 303.
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امل�سجد فاأذن لهن حني �رصبن اأخبيتهن فيه، فكان هذا الأثر دلياًل على جواز اعتكاف 
ال�سالة،  قيا�س العتكاف على  لهذا فهو  املعار�س  القيا�س  واأما  امل�سجد.  املراأة يف 
وذلك اأنه ملا كانت �سالة املراأة يف بيتها اأف�سل منها يف امل�سجد على ما جاء يف اخلرب، 

وجب اأن يكون العتكاف يف بيتها اأف�سل)))).
قلت: والأ�سح القول الأول ملا ثبت من فعل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأزواجه 
ر�سي اهلل عنهن؛ ولأن القيا�س ل ي�سح عند وجود الأثر، فال قيا�س مع الن�س، فكيف 
اأحكام  منهما  لكل  اأن  يثبت  ما  ال�سنة  من  ورد  وقد  ال�سالة  على  العتكاف  يقا�س 

تخت�س به؟
من  ال�ستئذان  من  لها  فالبد  العتكاف  املراأة  اأرادت  اإذا  الزوج:  ا�ستئذان   -3
زوجها، فال يجوز لها العتكاف بغري اإذنه، ملا ورد من عمل اأمهات املوؤمنني ر�سي 

اهلل عنهن)))).
يف  املراأة  اعتكاف  كراهية  اإلى  القائلون  ذهب  زوجها:  مع  املراأة  اعتكاف   -(
اإذا كانت مع زوجها.قال  امل�سجد  العتكاف يف  للمراأة  اإمنا يجوز  اأنه  اإلى  امل�سجد 
اأزواجهن،  اإمنا جاز لهن لأنهن كن مع  الطحاوي يف »خمت�رص اختالف العلماء«: 

وللمراأة اأن تعتكف يف امل�سجد مع زوجها كما ت�سافر معه)))).
بني  للجمع  احلنفية  من  حماولة  هو  اإمنا  القول  هذا  اأن  ر�سد  ابن  و�سح  وقد 
الأحاديث النبوية، وبني القيا�س الذي عمدوا اإليه، فقال: قالوا:واإمنا يجوز للمراأة اأن 
تعتكف يف امل�سجد مع زوجها فقط على نحو ما جاء يف الأثر من اعتكاف اأزواجه 
عليه ال�سالة وال�سالم معه، كما ت�سافر معه ول ت�سافر مفردة، وكاأنه نحو من اجلمع 

  .229 /1 (56(

)57) انظر: البهوتي »الرو�ض املربع« 446/1، النووي »املجموع« 6/ 470، ال�ضيوا�ضي »�ضرح فتح القدير«2/ 394.

.49 /2 (58(
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بني القيا�س والأثر)))).
قلت: وهذا القول غري �سحيح، ويرده حديث اأم املوؤمنني عائ�سة  ر�سي اهلل عنها: 
اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كان يعتكف الع�رص الأواخر من رم�سان حتى توفاه 

اهلل، ثم اعتكف اأزواجه من بعده)1)).
)- اعتكاف امل�ستحا�سة: جاء يف حديث عائ�سة ر�سي اهلل عنها ، اأن النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم اعتكف معه بع�س ن�سائه وهي م�ستحا�سة ترى الدم، فرمبا و�سعت 

الط�ست تتها من الدم)1)).
قال العيني: وما ي�ستنبط منه: جواز اعتكاف امل�ستحا�سة، وجواز �سالتها؛ لأن 

حالها حال الطاهرات، واأنها ت�سع الط�ست لئال ي�سيب ثوبها اأو امل�سجد)2)).
امل�سجد،  يف  امل�ستحا�سة  مكث  جواز  على  يدل  واحلديث  ال�سوكاين:  وقال 

و�سحة اعتكافها و�سالتها، وجواز حدثها يف امل�سجد عند اأمن التلويث)3)).

ثانيًا: ا�ستتار املعتكف عن النا�س:

ثبت عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه اإذا اأراد اأن يعتكف اأمر باإقامة خباء له يف 
امل�سجد، وعندما اأرادت زوجاته  ر�سي اهلل عنهن  العتكاف بنيت لهن اخليام اأي�ساً 
اخللوة  له  لتتم  النا�س،  املعتكف عن  ا�ستتار  فدل هذا على م�رصوعية  امل�سجد،  يف 

بربه، وينقطع عن كل ما ي�سغله عنها.

)59) »بداية املجتهد« 1/ 229.

)60) متفق عليه، �ضبق تخريجه.

)61)   اأخرجه البخاري )303).

)62) »عمدة القاري«280/3.

)63) »نيل الأوطار« 4/ 361.
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وقد وردت ت�سميته باخلباء يف حديث عائ�سة  ر�سي اهلل عنها ))))، واخلباء بك�رص 
اخلاء هو: اخليمة امل�سنوعة من وبر اأو �سوف، ثم اأطلقت على البيت كيفما كان)))).
وجاء يف حديث اأبي �سعيد ر�سي اهلل عنه :» قبة تركية على �سدتها ح�سري«))))، 
والقبة هي: اخليمة ال�سغرية امل�سنوعة من اللبود))))، وجاء يف حديث اآخر لعائ�سة 

ر�سي اهلل عنها ت�سميته بالبناء))))، والبناء هو اخليمة)))).
وهذه الألفاظ تدل على اأن النبي عليه ال�سالة وال�سالم كان اإذا اأراد اأن يعتكف 
اأمر باأن تن�سب له خيمة �سغرية يف امل�سجد يعتزل فيها ويعبد اهلل يف خلوة، وهذا 
اأحد ال�سنن التي قّل علم النا�س وعملهم بها، ورمبا ا�ستنكر النا�س من يفعلها، فعن 
�سداد بن الأزمع قال: اعتكف رجل يف امل�سجد يف خيمة له فح�سبه النا�س، قال: 
فاأر�سلني الرجل اإلى عبداهلل بن م�سعود، فجاء عبداهلل فطرد النا�س وَح�ّسن ذلك)1)).

ثالثًا: ال�سوم مع االعتكاف:

كان  اأنه  به  امل�سلم  فمن  رم�سان،  يف  يعتكف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  كان 
ي�سوم يف اعتكافه، ومل تنقل لنا الروايات اأنه �سام عندما اعتكف يف �سوال، فلم 

تثبت ومل تنِف اقرتان العتكاف بال�سوم.
وقد ذكرنا فيما م�سى ق�سة عمر بن اخلطاب  ر�سي اهلل عنه اأنه نذر يف اجلاهلية اأن 

)64) اأخرجه البخاري )1928)

)65) انظر: ابن حجر »فتح الباري« 141/7.

)66) اأخرجه م�ضلم )1167)وقد �ضبق ذكره.

ُلبد وُلبدة، يقال: تلبد ال�ضعر  )67) انظر: النووي »�ضرح �ضحيح م�ضلم« 8/ 62، و»هدي ال�ضاري، �ض169، واللبود جمع 
وال�ضوف والوبر اأي تداخل ولزق بع�ضه ببع�ض. انظر: ابن منظور »ل�ضان العرب« 3/ 386.

)68) اأخرجه البخاري )1940)

)69) العيني»عمدة القاري« 11/ 158.

»املعجم  »امل�ضنف« )9671)، والطرباين يف  �ضيبة يف  اأبي  وابن  له،  واللفظ  »امل�ضنف« )8015)  اأخرجه عبدالرزاق يف   (70(
الكبري« 9)9512)، واإ�ضناده �ضحيح.
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يعتكف يف امل�سجد احلرام ، فاأمره النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأن يعتكف، ومل ياأمره 
بال�سوم)1))، وقد جاء يف رواية اأخرى اأنه عليه ال�سالة وال�سالم قال له: »اعتكف 

و�سم«)2))، ولكن ل ت�سح هذه الرواية.
وقد ذهب عدد من ال�سحابة اإلى اأن ال�سيام واجب على املعتكف، فقد اأخرج 
قال:  اأنهما  عنهما،  اهلل  ر�سي  عبا�س  وابن  عمر،  ابن  عن  م�سنفه،  يف  عبدالرزاق 
فعليه  اعتكف  من  قالت:  عنها،  اهلل  ر�سي  عائ�سة  وعن  ب�سيام)3)).  اإل  جوار  ل 

ال�سوم)))).
جاء يف حا�ضية ابن القيم: اختلف اأهل العلم يف ا�ضرتاط ال�ضوم يف االعتكاف، 
اأم املوؤمنني، وابن عبا�س، وابن عمر، وقول  اأهل العلم، منهم عائ�سة  اأكرث  فاأوجبه 
مالك، واأبي حنيفة، واأحمد يف اإحدى الروايتني عنه، وذهب ال�سافعي، واأحمد يف 
وهو  املنذر:  ابن  قال  واجب.  غري  م�ستحب  فيه  ال�سوم  اأن  عنه  امل�سهورة  الرواية 

مروي عن علي، وابن م�سعود  ر�سي اهلل عنهما)))).
ثم �ساق- رحمه اهلل - اأدلة الفريقني وناق�سهما))))، وانت�رص  للقول الأول وهو 
الذي عليه  الراجح  فالقول  املعاد«:  ال�سيام يف العتكاف، وقال يف »زاد  وجوب 
�ضيخ  يرجحه  كان  الذي  وهو  االعتكاف،  يف  �رشط  ال�ضوم  اأن  ال�ضلف  جمهور 

)71) �ضبق تخريجه.

)72) اأخرجه اأبو داود يف »ال�ضنن« )2474)، واحلاكم يف »امل�ضتدرك« )1604)، والدار قطني يف »ال�ضنن« )9)، وقال: �ضمعت 
اأبابكر الني�ضابوري يقول: هذا حديث منكر، لأن الثقات من اأ�ضحاب عمرو بن دينار مل يذكروه، منهم ابن جريج، وابن 
عيينة، وحماد بن �ضلمة، وحماد بن زيد وغريهم، وابن بديل �ضعيف. قلت: مدار هذه الرواية على عبداهلل بن ُبديل وهو 
�ضدوق يخطئ ، وقد تفرد بهذه الزيادة وهو ممن ل يحتمل تفرده، فالرواية منكرة، واهلل اأعلم. وانظر: ابن حجر »الدراية 

يف تخريج اأحاديث الهداية«1/ 287.

)73)  )8033) واإ�ضناده �ضحيح.

)74)  )8037) واإ�ضناده �ضحيح.

.105 /1 (75(

)76) انظر: ابن القيم »حا�ضية ابن القيم على �ضنن اأبي داود« 7/ 105- 109.
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الإ�سالم اأبو العبا�س بن تيمية)))).
بعبادات  ال�ستغال  فيها  وي�ستحب  بذاتها  م�ستقلة  عبادة  العتكاف  قلت: 
خم�سو�سة منها ال�سوم ، ولكن مل اأجد فيما �سح من حديث النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم وجوب ال�سوم مع العتكاف، واإن كان ل خالف يف ا�ستحبابه، بل الدليل 

الوارد عن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه ي�سري اإلى خالفه، واهلل اأعلم.

رابعًا: مدة االعتكاف:

لي�س لأكرث العتكاف زمن حمدد عند العلماء، ولكنهم اختلفوا يف اأقله ، فعند 
احلنفية))))، وال�سافعية))))، واحلنابلة)1))، ل حد لأقل العتكاف،ويجوز للمعتكف 
اأقل  اأن  اأن يعتكف ولو �ساعة. وخالفهم مالك يف ذلك، فروى بع�س اأ�سحابه عنه 
العتكاف يوم وليلة، وروى غريه اأن اأقله ثالثة اأيام، وقال ابن القا�سم يف املدونة: 

وقفت مالكاً على ذلك فاأنكره، وقال: اأقله ع�رصة اأيام)1)).
قال ابن ر�سد: وال�سبب يف اختالفهم معار�سة القيا�س لالأثر، اأما القيا�س: فاإن من 
اعتقد اأن من �رصطه ال�سوم قال: ل يجوز اعتكاف ليلة، واإذا مل يجز اعتكافه ليلة، 
فال اأقل من يوم وليلة، اإذ انعقاد �سوم النهار اإمنا يكون بالليل.واأما الأثر املعار�س:فما 
اأخرجه البخاري من اأن عمر ر�سي اهلل عنه نذر اأن يعتكف ليلة، فاأمره ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم اأن يفي بنذره، ولمعنى للنظر مع الثابت من هذا الأثر)2)). 

.88 /2 (77(

�ضرح  »الهداية  املرغناين   ،279  /2 »املب�سوط«  ال�سيباين   ،323/2 الرائق«  »البحر  جنيم  ابن  انظر:   (78(
البداية« 1/ 132.

)79) انظر: النووي »املجموع« 6/ 479، القفال »حلية العلماء« احل�ضيني »كفاية الأخيار« 208/1. 

)80)   انظر: ابن قدامه »املغني« 2/ 258، املداوي »الإن�ضاف« 359/3، ابن قدامة »الكايف يف فقه ابن حنبل« 1/ 368.

)81) انظر: ابن عبد الرب »ال�ضتذكار« 3/ 402. وانظر اأي�ضاً: القرايف »الذخرية« 2/ 542،الآبي »الثمر الداين« 1/ 316، اأبو 
الربكات  »ال�ضرح الكبري«1/ 550. 

)82) »بداية املجتهد«1/ 230-229.
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والأثر الذي اأ�سار اإليه هو ما جاء عن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه ، اأنه قال: يا 
ر�سول اهلل، اإين نذرت يف اجلاهلية اأن اأعتكف ليلة يف امل�سجد احلرام، فقال له النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم: »اأوف نذرك« فاعتكف ليلة)3)).

خام�شًا: اال�شرتاط يف االعتكاف:

اأثناء  يفعل  اأن  اعتكافه  قبل  املعتكف  ي�ضرتط  اأن  هو  االعتكاف  يف  اال�ضرتاط 
اعتكافه بع�س الأمور املباحة، مثل عيادة املري�س، و�سهود اجلنازة، واأن يتع�سى يف 

اأهله كل ليلة، ونحو ذلك.
اأن  ال�ضافعي  وعن  اأحمد،  فاأباحه  اال�ضرتاط،  حكم  يف  العلماء  اختلف  وقد 
للمعتكف اخلروج للقرب اإذا ا�ضرتطه.وذهب مالك اإلى اأنه ال يجوز اال�ضرتاط)))).

وا�ضتدل املجيزون لال�ضرتاط يف االعتكاف بحديثني، هما:
1- عن اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه، قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

»املعتكف يتبع اجلنازة ، ويعود املري�س)))).
يعود  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  كان  قالت:  عنها،  اهلل  ر�سي  عائ�سة  عن   -2

املري�س وهو معتكف)))).
)83) متفق عليه، اأخرجه البخاري )1937) واللفظ له، وم�ضلم )1656).

)84) انظر: ابن مفلح »الفروع« 137/3، ابن قدامه »عمدة الفقه«37/1، ابن قدامه »املغني« 3/ 71، ابن حزم »املحلى« 5/ 
187، الزرقاين »�ضرح الزرقاين« 2/ 277، املناوي »في�ض القدير« 6/ 274، ابن عبدالهادي »تنقيح حتقيق اأحاديث التعليق« 

2/ 377، ابن اجلوزي »التحقيق يف اأحاديث اخلالف«112/2.

)85) اأخرجه ابن ماجه يف »ال�ضنن« )1777) واللفظ له ، وابن اجلوزي يف »التحقيق يف اأحاديث اخلالف« )11091)، وقال 
البو�ضريي يف »م�ضباح الزجاجة« 2/ 84: هذا اإ�ضناد فيه عبداخلالق، وعنب�ضة، والهياج، وهم �ضعفاء، وقد روى الأئمة ال�ضتة 

ما يخالفه من حديث عائ�ضة مرفوعاً: »كان ل يدخل البيت اإل حلاجة«.

)86) اأخرجه اأبو داود يف »ال�ضنن« )2472)واللفظ له، والبيهقي يف »ال�ضنن الكربى« )8378)، واختلف رواته اختالفاً بيناً، 
فقال النفيلي: قالت: »كان النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم مير باملري�ض وهو معتكف فيمر كما هو، ول يعرج ي�ضاأل عنه«. وقال 
ابن عي�ضى: قالت: اإن النبي  �ضلى اهلل عليه و�ضلم كان يعود املري�ض، وهو معتكف. وبالإ�ضافة اإلى اختالف رواته فاإن يف 

اإ�ضناده ليث بن اأبي �ضليم، وهو �ضعيف.
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واحلديثان �سعيفان، كما اأنهما يتعار�سان مع الأحاديث ال�سحيحة التي بينت اأن 
�سنة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم خالف ماجاء فيهما.

وا�ضتدل املانعون لال�ضرتاط باأنه مل يرد يف �ضنة النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-، 
قال الزرقاين: وقد اعتكف ر�سول اهلل  �سلى اهلل عليه و�سلم، وعرف امل�سلمون �سنة 

االعتكاف عنه، فلم ينقل اأحد ال�رشط يف االعتكاف)))).
فقال:  امل�ساألة،  العلماء يف هذه  بني  �سبب الختالف  اهلل  ر�سد رحمه  ابن  وبني 
وال�سبب يف اختالفهم ت�سبيههم العتكاف باحلج يف اأن كليهما عبادة مانعة لكثري من 
َباعة: اأن ر�ضول اهلل  املباحات، واال�ضرتاط يف احلج اإمنا �ضار اإليه من راآه حلديث �ضُ
�سلى اهلل عليه و�سلم قال لها:« اأَِهلَّي باحلج ،وا�سرتطي اأن حملي حيث حب�ستني » 

لكن هذا الأ�سل خمتلف فيه يف احلج، فالقيا�س فيه �سعيف)))).
وال�ضواب قول من نفى اال�ضرتاط يف االعتكاف ملوافقته ما جاء من �ضنة النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم، واهلل اأعلم.

)87) »بداية املجتهد« 1 / 232.

)88) »�ضرح الزرقاين« 2 / 277.
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اخلامتة

اإن ال�سنة النبوية زاخرة مبا ينفع امل�سلمني، وهذا البحث ما هو اإل م�ساهمة يف 
ا�ستخراج الكنوز النبوية، وعر�سها على النا�س ليعملوا بها، وي�ستمدوا منها الهداية 

وال�سعادة والربكة.
•اأبرز النتائج التي تو�سلت اإليها الباحثة:

1- اأهمية عبادة العتكاف لالإن�سان امل�سلم يف واقعنا املعا�رص، فهي ت�ساعده على 
الإقبال على اهلل، ومناجاته،وجتديد اإميانه، وهو الأمر الذي يحول بني امل�سلم وبني 

اإيقاع الع�رص الذي نعي�س فيه،وما متيز به من �رصعة وان�سغال باملاديات واملظاهر.
بينهما يف  امل�ساواة  يوؤكد على  الرجال يف عبادة العتكاف، مما  الن�ساء مثل   -2

الدين الإ�سالمي من حيث الإن�سانية، والكرامة، ومراعاة احتياجاتهما.
3- �سنة ا�ستتار املعتكف عن النا�س بخيمة ونحوها، �سنة تكاد تكون مهجورة، 

وقل علم النا�س بها، وتطبيقهم لها.
)- اال�ضرتاط يف االعتكاف لي�س من �ضنة النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم.

•اأبرز التو�سيات:
1- اأن يهتم الباحثون املتخ�س�سون يف ال�سنة النبوية باإبرازها، وتقريبها للنا�س، 

وتذكريهم مبا ن�سوه منها،وتعليمهم ما جهلوه.
2- احلر�س على تطبيق عبادة العتكاف، وحث النا�س على ذلك، ملا لها من اأثر 

يف تذكر اهلل والآخرة، وبث ال�سكينة والطماأنينة يف نف�س املعتكف.
واهلل املوفق.


