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ميجادفضاسدواصاطس

محا-

نبينابعثة قبل الخاهلية ق معروفا الاعتكاف كان وقد 

هعمر أن رق عمر ابن حديث لدلك( يدل كما محمد.، 
قليله أمحاكف أن الخاهلية ق ندرت ئ قال: الني. سأل 

بنيرك١١ررأوف الي فهال الحرام، السجد 
والكافالمتن على مادته تدور لغة! الاعتكاف وحقيقة 

أصلاء والفوالكاف ®المتن فارس ابن قال والفاء، 
ؤيعكفيعاكمث عكف، يقال: وحس، مقابلة على يدل صحيح 
.٢٢١عنه١١ تكرف لا الشيء على إقثاللئ، وذللث، عاكوفا، 

ؤيعكم،،يعكس الشيء على عكف من افتعال والاعذكاف: 
هو:والعكوف العكوف، فمصدره اللازم فأما ومتعديا، لازما ويآفي 

قولومنه ، ^١ التعظيم سبيل على وملازمته الشيء على الإقبال 
طإو0وتعال: اض 

لملم و ٢(  ٠٣٢م)رق( ٢٧٤صحيحه)؛/ ل اري المخأخرجه )١( 
(.١٦٥٦)صحيحه)م/

.عكف()مائة ( ١٠٨اللغت)؛/مقاييس معجم )٢( 
لالمهاية (، )ص٩٧٥الأصنهان للراف القرآن ألفاظ مفردات ينظر: )٣( 

لسان٢(، ١ ٩ افر)ص المصباح (، ٢٨٤والأثر)٣; الحديث، غريب 
(.١٠٨٤القاموسانمل)ص (، ١٣٤ العرب،)ا،/ 



.(n)دفساسجدراساطكه

ئو؛تإبراهيم عن تمال اف وفول محكامحمحهمهرُ 
ووومصؤصظنرن©4رم 

ؤوأذهلزاقإلإك٢Jيىظكعؤؤموّّىهلإم: عن تعال اض 
هرئمففيسالت تعاش ول وقرم، ه عاصكج 

مح؛صبمهمظعبملرتعال؛ اض وقول ٠، ١ \شأي%ه 
رْآ•^^نةمحئ،ةجآمح©4 

الحبيبمعنى ؤياتى ،، العكفذمصدر0 التحدى ا وأم

ؤؤأ3هئىمعكإالؤئأتع__ال! ، ٧٥١وف فه ومن، والمن_عر 
أنعن ا محومأي  ٠٠الط-ارىفءآمحت جرير ابن قال ؛، ماحلأوهُ 

(.١٣٨الأية:)الأعراف، سورة )١( 
(.٥٢الأية:)الأنبياء، )مآ(مورة 

(.٩٧الأيت:)طه، سورة )٣( 
(.١٨٧الأية:)البقرة، سورة )٤( 
(.١٢٥الأية:)البقرة، سورة )٥( 

(.٣٤١)آ/الرب  jU;)،■(ينظر 
٢٥الأية: القح، سورة )٧( 



مJجادفنياباوالإئjاطسه
محثنا

.٢١١محله« يبلغ 
تممرره الذي اللازم الفعل من مأخوذ شرعا والاعتكاف 

صرباتفيد الاعتكاف ق ®التاء تيمية؛ ابن الإمام قال عكوف، 
واعتملعمل وم-1لت كما كلفة، فيه لإن والمزاولة، المعالحة من 

٢.واقتطع٠٠١ وقطع 
تعالافه لطاعة المجد لزوم شرعا؛ الاعتكاف وحقيقة 

ثمةبينهم كان ؤإن لئ، ذلعلى تتفق الفقهاء تعاؤيفح وتكاد 
شروطالبعض حذف أو امت، إثبل ف، التعريق اولت، تق

والآركال؛ا.
ونيةالصوم ْع الجد ل اللسن، بأنه! الحنفية فه عن قد ف~ 

الأءذكافرْا.

علىادة للعبالماجد ق الاحتباس ت بأنه المالكية •مفه و~ 

١(. ٩٦)إ/ ممر ابن ض وانظر: (، ٩٥/ YU/ ١٣)المان جامع ١( 
^U«U/Yالعمدة)نرح ٢( 
١(. ٥٧)ص القح أبواب عل المطلع ٣( 
(.٢٤)ص المشتح لخالد الاممكاف فقه بمظر: ٤( 
الاحتياووانظر: محتمره)صه1(، ل كيا القدوري تعريف، هو وهذا ٥( 

(.١٧٤ الهداة)T/ شرح ق الجاة سل 





دفضاّد>والإءاطس
لثنا

وهورأمه إلى يصغى اش رسول لكن ت قالت نيئ عائشة 
حائضوأنا فأرجله الجد ل محاور 

®إنيقال؛ التي. أن لهم الخيري سعيد أبى حديث ول 
." الأواخر* العتر أحاور لي بدا ثم المشر، هد0 أجاور كنت، 

والمسهالكتاب، مشروعيته ل والأصل مشرؤع، والاعتكاف 
والإحماع•

و^ؤقرؤإضنمل تعال! افه فقول الكتاب أما 
تال تعاش وقول رم، لإاإشجذآنةّثذقهامحد0ه 

ومنها!ممرة أحاديث، المنة! ومن 
كانقال! زغفإ عائشة عن ، الصأ>بح؛نل ق حاء ا م~ 

٢(.٠  ٢٨)رنم ( ٢٧٣، ٢٧٢)إ/ صحيحه ف المخاري أحرجه )١( 
jوسلم ٢(، •  ١٨)م رن( ٢٥٩)؛/ صحيحه j البخاري أحرجه )٢( 

(.١١٦٧)صمحه)آ/إآم(رنم 
(.١٢٥الأية:)القرة، ّورة )٣( 

(.١٨٧الأية:)البقرة، )إ(ّورة 
(٨٣• )y/ سلم صحح ٢(، ٠  ٢٦)رنم ( ٢٧١)أ/البخاري صحح )٥( 

رنم)آِااا(.



^جادفنياتجدوالإئراطس

يماض، توفاه حتى الآوا-خ_ر العشر يعتكف اس رسول 
بعدم.من أزواجه اعتكف 

فال;ه '>عمر ابن عن البخاري صحيح ل جاء ا م~ 
رمصان.من الأواخر العسر يعتكف ائنه رسول كان 

أنعلى تدل كثرة أحاديث الخديث؛ن هذين معنى ق وجاء 
وربمارمضان، هر نق الاعتكاف هديه من كان الي 

شوال؟مهر أول ل اعتكف 
واحدغر نقاله فقد الاعتكاف، مشروعية عر الإحماع وأما 

النال: أنه أحمد الإمام عن داود أبو نقل فقد العالم، أهل من 
متونأنه حلافا العلماء من أحد عن أعلم 

السة الاعتكاف أن على ررأحمعوا المندرطآه'. ابن قال 
ندرأه نفعلى المرء يوجبه أن إلا فرضا الماص على نحب 

أم.ءله« فيجب 
حلافاالعلهاء ؛ين نعلم ررلأ قدامة بن الموفق وقال 

)ا()إ/ا'يأ(رنم)هآا>أ(ء
(•٢٧٢فتح)٢( 

(.٥٣)ص )مآ(الإحاع 













^جائءفنياّل،والإمحاطدم

٠،^^ور(فيآشٌدهر تعال؛ اش ١-محول 
كنأفيثمل عام، الأية ق )الساجد( لمقل أن الدلالة! ووجه 

لأنالخماعة، فيه تقام الذي بالمسجد يخص لكن جد، م
الخماعةمحيه تقام لا مجد ق الرجل واعذكاف، واجبة، الخماعة 

خروجهؤإما الواجبة، الخماعة ترك إما أٌرين؛ أحد إل يفضى 

افمنلئ، وذلمنه، التحرز إمكان مع كشرا منه ذلك، فيذكرر إليها، 
لأ.اش طاعة عر والإقامة انمكف لزوم هو إذ للامحكاف، 

ولامريضا يعود ألا المعتكف، ق السنة زيئج! عائثة قول ٢- 

لأبدلما إلا بجرج ولا يباشرها، ولا امرأة ممس ولا جنازة، يشهد 
جدمق إلا اعتكافح ولا بصوم، إلا اعتكافج ولا ه، من

قإلا ، اعتكاف)ولا ا؛ قولهمنه الشاهد وموضع ،. حماءةل 
وهي)السنة( ب قولها زقإ صدرين، وقد حماعة(، جد م

الآة:)ساذالبقرة، سورة )١( 
(.١٧٢ انمدة)؛/ نرح )^TA؛(، \ص (، ٤٦١)؛/ يطر: )٢( 
تj، دارممي وال٣( ١ ٥ الكبرى)؛/ الس ل المهقي أحرجه )٣( 

اعتكاف)ولا مالأ أنه إلا سننه ق داود أبو بتحوه وأحرجه (، ٢٠١)آ/
حماعة.مجد ،; Jjjجامع( مسجد ق إلا 













































حهه السعدوالإقأواط رس مؤج 
لتئا

فدلوالغائط، الول عن كاية الإنسان( لحاجة )إلا وملها; 
منبيته قرب مع والشرب للأكل محرج لا أنه. على ذلك 

االح^د*

فيهوا،لكمث، جد الملزوم الاعتكاف ق الأصل ولأن ٢" 
منمحي المعتآكما ومادام ملحة، لحاجة إلا منه الحروج وعدم 

فيكونالمجد، ق الأكل حاجة قضاء أمكن ففد بالأكل له يأتي 
حاجةلخر والخروج حاجة، لغير خروجا الحال( هده ق خروجه 

٣الاعتكاف ساق 
الثاق:القول، أدلة 

الخروجله العتكم، بأن لقولهم القول، هدا أصحاب استدل، 
جدالق لثج ذلأمكنه ؤإن للأكل ه منزلإل جد الممن 

حاصلهاتيت،ىللأرا 

والمسالمللمروءة، وتركا دناءة المجد ق الأكل ق إن قالوات 
عاليه،مشقة المجد ق أكله ق يكون قد إنه ثم بالصيانة، مأمور 

فدإنه ثم اس، النعلى قوته جنس محقي من الناس من فان 
أطعمهإن وربما دونه، يأكل أن فيستحيي غيره الممجد ؤ، يكون 

(.١٧٥ )T/ الهيابة شرح ق الماة )إ/ا/ا-؛(، الخي يظر: ;١( 



خووجالأصضاسدوالإمحاطدعز^ِِا 
دعاهما وربمالصلون، أكله من محتشم قد إنه ثم يكفهما، ل؛ 

رل الخروج إل ذلك 
يسلذكر ما بأن التعليلأت بهذه الاستدلال على واعترصى 

ؤإلأللأكل، المنزل ق والإقامة المسجد من الخروج يبثح بعذر 
ماإن إذ المزل، ق للنوم المجد من الخروج لغ لذللث،  ٤۶لو 

يكروما ، ٢٢٢١على يرد يكر تما المجد ي الإكل على يرد 
إذملم، غجر للمروءة وتركا دناءة المجد ق الإكل ق أن من 
نحدثرعما الماس أبعد من وهو يفعله، كان إه الني إن 

المروءة.

الرجح؛
بهتدل اموما ألة المهده ق العلماء قولي عرض بحد 

هوا فيهالراجح أن ~ م أعلواش — يفلهر قول، كل أصحاب 
إلجد المن الخروج له ليس إ المعتكقيأن وهو الحمهور، قول 

أدكه،لقوة وذلك، جد، الق ذلك، يمكنه مادام للأكل منزله 
لث،ذليفلهر كما المانى القول أصحاب به امتدل ما ، ولفعف

زالريفح (، ٤٦٨)؛/القي (، ٤٩٣)م ير الكبالخاوي يطر: )١( 
 ;(.٥٣٢)٦

المض)؛/ح1؛(.يطر: )٢( 



سوالإئزاط السم *ن السلف ميج 

للأكلالعتآكف حرج إذا الجمهور قول على المناقشة..وساء من 
أعلم.تعال واش اعتكافه، بطل نزله مق 

معه منزلق الماء لشرب المجل. من المعذكف خروج وأما 
حتى، الفقهاءر أكثر قول ق محوز فلا المسجد، ق ذلك إمكان 
للمعتكفمحيزون الذين ة الحنابلوبعض الشافعية عند 

لوالشرب الأكل ثن بفرقوا وقد للأكل، منزله إل الخروج 
بخلافمروءة، ونقص تبدلا المسجد ق الأكل ق بأن المسجد 
مكروهالهلعام استطعام فإن ولهلءا ذلك، فيه فليس الشرب 

قد-ا ممجد المق التلمعام وأكل بمكرو٥، ليس الماء واستقاء 
وقدت قالوا منه، يستحيا مما فليس الماء ثرب يخالف، منه، يتحيا 

والصحيح،. الهلعامل يستطعم ولر الماء ه اف رمول قى است
ؤغمبيس لا وكلأهمشرب، والالأكل بن بفرق لا ه أن

الطافنروفة (، ٤٥٦)Y/ الحلياى مواهب (، ١ \ U/Y)الصنائع بيانع )١( 
(٣٥٦/٢(،كثافالقن^ع)٤.٤/٢)

الحران.م عل. عناو.هم الصحيح لكن محوز ذلك أل الثافعية عحذ وجه ول )٢( 
المجموع(، ٥٣٢)٦! العزيز تح ف(، ٤٩٣)م/الكبر الحاوي انثر: 

)أ/ه*ه(.

٥(• ٥ )٦; المجموع ؛(، lA)؛/انمي (، ٤٩٣اعبر)٢! الأوي يفلر: )٣( 
.٤( ٥ ٤ )١/ المحتاج مغني 



مما

وما؛هما، يأتيه من محي لر إذا إلا السجال من الخروج للمعتكف 
منالخروج للمعتكما سوغوا لآ■جلها الق العاني من ذكروه 

عنها.الإجاية سمت قد متزله ق للأكل المجد 
الخروجثرعات منه لأبد لما المجد محن الخروج أمثلة ومن 
قاعتكافه كان إذا الخمعة، لصلاة أو الختابة لغل أو للوصوء 

حا،ع.مسجد عثر 
الإتيانممكنه لر فإن الخنابة، وغل للوصوء الخروج أما 
ابنقال الأئمة، باتفاق الخرؤج ه لجاز جد الق بهما 
الا مإل الخرؤج للإنسان محوز انه على ُُوأجعوا • ١^٥ هبيرة 

١١١...الخنابة من والغل الإنسان لحاجة منه بد 
الحاصروقتتا ق يسمى ما أو مقاية المجد بقرب كان ؤإذا 

وغلللوضوء منزله إل الخروج ه لفهل المياه، بدوران 
الخنابة؟

أقوال:ثلاثة على المسألة هده ق الفقهاء احتلم، 
الحالهده ق منزله إل الخروج ه لليس الأول؛ القول 

ذمس،ؤإليه المسجد. اه( ميقاية)دوراُت، مل التهلهر ؤيلمزمه 

(.٢٠٩/١الإضاح)



^جادفساباامالإئزاطس
ع

بعدكان إذا الوصوء يستثنون أنهم إلا والئافعة الحنفية 
رالحاجة قضاء 

والإتيانالحال هده ق منزله إل الخروج له الثاني! القول 
المالكيةذهب ؤإليه الواجبة. بالطهارة 

دخولمن محتنم لا كان فان التفصيل، الثالث؛ القول 
إنأو منزله، إل الخروج له فليس المياه( )دورات المجد سقاية 

ؤإلهفيه• والطهر منزله إل الخروج فله لحولها، من محتشم كان 
الحنا؛لةل؛،.ذم، 

الأدلة:

الأول:القول أدلة 
للتطهر، المعتكفخروج جواز بعل-م القول هدا أصحاب، علل 

هذهق خروجه أن بجد المسقاية ق ذلالiح ممكنه مادام نزله مل 
لالواجبة ارة بالطهيأتي أن فامكانه بد، منه لأمر خرؤج الحال 
ومحوهللنوم منزله إل خروجه أثبه المجد، سقاية 

(.١٣٢)آ/ عاين ابن حاب الخار)ا/حما(، سز ١^٠^ ;ِط )١( 
ه(ا' Tf)\الجموع (، ٥٣٤)\-إ العزيز فتح يطر: )٢( 
(.١٥٩)ا/الإكيل جرام (، ٤٦٢)أ/ الخلل مواهب يفلر: )٣( 
(.٣٧٢)م الإنماف الخي : _ط )٤( 
(ء)ص٦٤١للمشقح الاعتكافج ض (، ١٣٢)\/ ض ابن u_ يفلر: )٥( 
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