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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسلام عىل س�يدنا

حممد وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبعـــد :فيرس « دائرة الش��ؤون اإلس�لامية والعمل

إصدارها اجلديد
الخي��ري بدبي  -إدارة البح��وث » أن تق�دِّ م
َ

« ُس�ـنَّـة االعت�كاف :أحـ�كام وآداب وثـمـ�رات » جلمهور
القراء من السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.

وت�أيت ه�ذه الرس�الة واألمة اإلسلامية تعيش ش�هر

رمضان املبارك ،شهر الطاعات والعبادات ،الذي تتقرب فيه

إىل اهلل بشتى أنواع ال ُقرب ،ومن ذلك إحياء ُسنَّة االعتكاف.

وه�ذه رس�الة لطيفة تبني بع�ض جوانب هذه الس�نة

العظيم�ة ،ترغيب� ًا للمس�لمني يف إحيائه�ا بمعرف�ة أحكامه�ا
وآداهبا ،واغتنام ثمراهتا اجلزيلة.



وه�ذا اإلنج�از العلم�ي جيعلن�ا نق�دم عظيم الش�كر

والدع�اء ألرسة آل مكتوم حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم
وأهل�ه ،وتؤازر قضايا اإلسلام والعروبة ب�كل متيز وإقدام،

ويف مقدمتها صاحب الس�مو الش�يخ حممد بن راش�د بن

سعيد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء،

حاكم ديب الذي يش ِّيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي،

ويشجع أصحابه و ُطالبه.

راجين م�ن العيل القدي�ر أن ينف�ع هبذا العم�ل ،وأن

يرزقنا التوفيق والس�داد ،وأن يوف�ق إىل مزيد من العطاء عىل
درب التميز املنشود.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلىَّ اهلل عىل

النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.

مدير إدارة البحوث
الدكتور سيف بن راشد اجلابري



ُس َّـنـة االعتكاف
أحـكام وآداب وثـمـــرات
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل
إمام املتقني ،سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني،
ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين .
وبع�د ف�إن االعت�كاف يف املس�اجد ل�ه فضل
عظي�م ،أرش�د إليه الق�رآن احلكي�م ،وواظب عليه
رس�ولنا الكريم ،واتبعه عليه أفاضل املس�لمني من
األئمة األبرار والعابدين األخيار .
وهو لذل�ك جدير ببيان فضل�ه والرتغيب يف
فعل�ه بام أن�زل اهلل من آيات وبام ج�اء عن النبي �



من أحاديث رشيفات ،وبام جاء عن أئمة اهلدى من
إيضاح�ات ،أس�أل اهلل تعاىل التوفي�ق يف كتابة ذلك
عىل وج�ه التلخيص ليس�تفيد من�ه كل حريص إنه
ويل التوفيق .
منزلة االعتكاف بني األعمال الصاحلة:
وإذا كان العم�ل الصالح حمبوب ًا عند اهلل تعاىل
كان االعت�كاف م�ن أح�ب األعمال الصاحل�ة إليه
س�بحانه ؛ ألن االعت�كاف  -كما يقول أه�ل اللغة
العربي�ة  -ه�و اإلقب�ال عىل الشيء بمواظب�ة ،فهو
اجته�اد يف العمل الصالح واهتامم به ومواظبة عليه،
وثمرة املواظبة على الطاعات هي حمبة اهلل تعاىل كام



ً
قريب�ا « :وال يزال عبدي
س�يأيت يف احلديث القديس
يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه » .
اهتمام النيب � باالعتكاف:
وقد حافظ رس�ول اهلل � على هذه الفضيلة
املبارك�ة وأكثر منها واتبع�ه يف ذلك أصحابه الكرام
فقد روى البخاري (برقم  ،)1922ومس�لم (برقم
 ،)1171عن عائش�ة ريض اهلل عنها أن رس�ول اهلل
� « كان يعتكف العرش األواخر من رمضان حتى
توفاه اهلل ثم اعتكف أزواجه من بعده » فاالعتكاف

مستحب للنساء أيض ًا لكن مع السرت والصيانة .



االعتكاف ألجل ليلة القدر:
وه�و آكد م�ا يك�ون يف هذه العشر من أجل

التماس ليلة الق�در فهي كام ق�ال اهلل تعاىل ﴿ :ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾ [الق�در ،]3 :روى
البخاري (برقم  ،)1916عن عائشة ريض اهلل عنها
أن�ه � ق�ال « :حتروا ليلة الق�در يف العرش األواخر
م�ن رمض�ان » وروى (برق�م  ،)1913قول�ه �:
« حتروا ليلة القدر يف الوتر من العرش األواخر » .
االعتكاف يف غري رمضان:
واالعتكاف مس�تحب أيض� ًا يف غري رمضان،
روى البخاري (برقم  )1936عن عائشة ريض اهلل
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عنه�ا أنه � « اعتكف يف آخر العرش من ش�وال »،
واالعت�كاف جيب معه الصيام ول�و يف غري رمضان
عن�د أكثر األئمة ،وجيب أن يك�ون االعتكاف يوم ًا

فأكثر عند مجاعة منهم .
االعتكاف يف املساجد الثالثة املفضلة:
وم�ن اس�تطاع أن يك�ون اعتكاف�ه يف أح�د
املساجد الثالثة فيستحب له أن يسافر إليها فقد قال
رس�ول اهلل � فيام رواه البخ�اري (برقم :)1132
« ال تش�د الرح�ال إال إىل ثالث�ة مس�اجد :املس�جد
احلرام ،ومسجد الرسول � ،واملسجد األقىص ».

11

االعتكاف يف غري الثالثة:
لك�ن ال جي�ب أن يك�ون االعت�كاف فيه�ا
وحده�ا إال إذا نذر ذلك ،بل جيوز يف كل مس�جد،
وق�ال مجاعة من األئمة :ال جيوز إال يف مس�جد تقام
فيه اجلمعة لكي ال يضطر للخروج إىل صالة اجلمعة
يف غير موض�ع اعتكاف�ه ،واالعت�كاف مس�تحب
ً
واجب�ا إال إذا ن�ذر اإلنس�ان أن
باإلمج�اع ال يك�ون

يعتك�ف .واالعت�كاف ال يص�ح إال يف املس�اجد
دون البي�وت وغريها من األماك�ن وذلك لقول اهلل

تع�اىل ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ﴾ [البقرة.]187:
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وجم�رد البقـ�اء يف املس�جـد فضيل�ة لقـ�ول

رس�ول اهلل � « :أحب البالد إىل اهلل مس�اجدها »

رواه مسلم (برقم . ) 671

وق�ال رس�ول اهلل � « :س�بعة يظلهم اهلل يف

ظله يوم ال ظل إال ظله :اإلمام العادل ،وش�اب نشأ

يف عب�ادة رب�ه ،ورج�ل قلبه معلق يف املس�اجد » إىل
آخر الس�بعة رواه البخاري (برقم  ،)629ومس�لم

(برقم . )1031

من ثـمـرات االعتكاف:
ولو مل يكن يف االعتكاف من اخلري إال اجللوس
يف املس�اجد ،ومباع�دة رشور األماك�ن األخ�رى
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ل�كان ذل�ك ربح� ًا عظي ًام ألن�ه صيانة لإلنس�ان من
رؤية املع�ايص وأهلها وع�روض دواعيها ،فرؤيتها
إغراء هبا ،والتالقي مع أهلها هييئ س�بيل الوسوسة
بارتكاهبا ،وعروض أسباهبا ودواعيها لإلنسان يثري

يف النفس االش�تهاء إليها ،ويف اللجوء إىل بيوت اهلل

تع�اىل وقاية من ذلك كله وقد قال رس�ول اهلل �:
« ات�ق املح�ارم تك�ن أعب�د الن�اس » رواه الرتمذي
(برق�م  ،)2305وه�و حس�ن ،وإذا هن�ى ربنا عن
الش�هوة احلالل يف م�دة االعتكاف بقوله س�بحانه:

﴿  ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ[ ﴾  البقرة ،]187:ملا فيها من االنشغال عن
خش�وع العبادات فمباع�دة احلرام وأهل�ه وأماكنه
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أنف�ع للقل�ب ألن يف املع�ايص م�ع انش�غال القلب

وقوع ًا فيام يغضب الرب سبحانه.

ويف االعت�كاف إع�راض عن كثري م�ن أمور
الدني�ا الت�ي تش�غل القلوب ع�ن اهلل تع�اىل ،ومنها
كسب املال والرزق احلالل وما يكون فيه من جدال
وإن كان بحق ،إذ املقصود من االعتكاف أن تصفو
النف�س اس�تعداد ًا للق�رب م�ن اهلل تع�اىل ،وقد بني

رس�ول اهلل � أثر االنش�غال باألهل واألوالد عىل
صفاء القلوب حني ش�كا إلي�ه بعض أصحابه تغري
قلب�ه يف البيت عام يكون عليه عن�د النبي � فقال:
« ل�و أنك�م تكونون كما تكونون عن�دي ألظلتكم
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املالئك�ة بأجنحته�ا » رواه الرتمذي (برقم )2452
وقال حديث حسن غريب.
ويف االعتكاف  -فوق صيانة النفس والقلب -
مواظب�ة واس�تمرار على أداء الفرائ�ض والنوافل،
وه�ذا أم�ر عظيم املكاف�أة عند اهلل تع�اىل ،ومكافأته
هي حب اهلل تعاىل وحفظه للعبد واستجابته لدعائه
ومحايت�ه من الرشور ،قال رس�ول اهلل � فيام يرويه
ع�ن رب�ه عز وج�ل أنه ق�ال س�بحانه « :م�ا تقرب
إيل عب�دي بشيء أحب إيل مما افرتض�ت عليه ،وما
ي�زال عب�دي يتق�رب إيل بالنوافل حتى أحب�ه ،فإذا
أحببته كنت س�معه الذي يس�مع ب�ه ،وبرصه الذي
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يبصر به ويده التي يبطش هبا ورجله التي يميش هبا
وإن س�ألني ألعطينه ولئن استعاذين ألعيذنه » رواه
البخاري (برقم . )6137
واملعتك�ف حياف�ظ على فرائ�ض الصل�وات
اخلم�س ،وهذه فضيلة ،وحيافظ عليها يف أول وقتها
وه�ذه فضيل�ة أخ�رى ،وحياف�ظ عليه�ا يف اجلامع�ة
وه�ذه فضيل�ة ثالث�ة ،وه�و ي�ؤدي فريض�ة الصيام
إذا كان اعتكاف�ه يف رمض�ان ،ث�م حياف�ظ أيض ًا عىل
نواف�ل الصالة ،وعىل نافلة الص�وم إذا كان اعتكافه
يف غير رمضان ،وعىل النواف�ل األخرى التي تكون
يف املساجد.
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واملعتك�ف متف�رغ للعب�ادة فيس�تفيد منه�ا
باعتكافه املواظبة عىل أنواع النوافل كصالة الس�نن
قب�ل الفرائ�ض وبعده�ا ،وصلاة الضح�ى ،وقيام
الليل والس�يام الرتاويح يف رمضان وبني العش�اءين
ويس�تفيد أجر انتظ�ار الفرائض واملك�ث بعدها يف
مكان الصالة وقد روى اإلمام مسلم (برقم )649
يف صحيح�ه أن النبي � قال « :ال يزال أحدكم يف
صلاة ما دامت الصالة حتبس�ه ،ال يمنعه أن ينقلب
إىل أهله إال الصالة » .
كما روى اإلم�ام مس�لم يف صحيح�ه عن أيب
هري�رة ع�ن النب�ي � ق�ال « :املالئك�ة تصيل عىل
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أحدك�م م�ا دام يف مصلاه ال�ذي صلى في�ه  -مامل
حي�دث  -تق�ول :الله�م ارمح�ه » ،وه�و ج�زء من
حديث مسلم السابق ضمن حديث طويل.
فليست املس�اجد للصالة وحدها وإن كانت
أه�م م�ا يك�ون فيه�ا وقد ق�ال رس�ول اهلل � عن
املس�اجد فيام رواه اإلمام مسلم (برقم  « :)285إنام
هي لذكر اهلل عز وجل والصالة وقراءة القرآن » .
من ثـمــرات الصالة والقرآن والذكر:
وق�د خص رس�ول اهلل � كل عمل من هذه
األعامل بام يكش�ف عن فضائله أما الصالة ففرضها
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أه�م أركان اإلسلام بع�د ش�هادة أن ال إل�ه إال اهلل

وأن حممد ًا رس�ول اهلل ،ونوافلها أفضل النوافل كام
ق�ال رس�ول اهلل � « :الصالة خير موضوع فمن
اس�تطاع أن يس�تكثر فليس�تكثر » رواه الطبراين يف
املعجم األوسط (برقم .)245
وأم�ا تالوة القرآن يف املس�جد  -وهي جديرة
أن يكثر منها املعتكف  -فقد قال رسول اهلل � فيام
رواه مسلم (برقم  « )2699وما اجتمع قوم يف بيت
من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال
نزلت عليهم الس�كينة وغش�يتهم الرمح�ة وحفتهم
املالئك�ة وذكره�م اهلل فيم�ن عن�ده » ،ومدارس�ة
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القرآن تش�مل عل�م التجويد والقراءات والتفسير
واألحكام وكل ما خيدم القرآن وآدابه ومواعظه .
وأم�ا األذكار األخ�رى غير الق�رآن فق�ال
رسول اهلل � يف بيان فضلها « :إن هلل مالئكة سيارة
ً
ً
جملس�ا فيه
فضلا يتبعون جمالس الذكر فإذا وجدوا
ذكر قعدوا معهم ،وحف بعضهم بعض ًا بأجنحتهم

حتى يملؤوا ما بينهم وبني السماء الدنيا فإذا تفرقوا
عرج�وا وصعدوا إىل السماء  -قال  -فيس�أهلم اهلل
ع�ز وج�ل وهو أعلم هب�م من أين جئت�م فيقولون:
جئن�ا م�ن عن�د عب�اد ل�ك يف األرض يس�بحونك
ويكربون�ك وهيللون�ك وحيمدون�ك ويس�ألونك،
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قال :وماذا يسألوين؟ قالوا :يسألونك جنتك ،قال:
رب ،قال :فكيف
أي ِّ
وه�ل رأوا جنتي؟ قال�وا :الْ ،
ل�و رأوا جنتي؟ قال�وا :ويس�تجريونك ،قال :ومم
يس�تجريوين؟ قال�وا :من ن�ارك يارب ،ق�ال :وهل
رأوا ن�اري؟ قالوا :ال ،ق�ال :فكيف لو رأوا ناري؟
رب فيهم
قالوا ويس�تغفرونك - ،قال  -فيقولونِّ :
فالن عبد َّ
خط ٌاء ،إنام مر فجلس معهم ،قال فيقول:

ول�ه غف�رت ،ه�م القوم ال يش�قى هبم جليس�هم »
صحي�ح مس�لم ( )2689ونح�وه يف صحي�ح
البخ�اري ( .)6045ولي�س يف احلدي�ث م�ا ي�دل
عىل أن هذا خاص باملس�اجد بل هو عام للمس�اجد
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وغريه�ا ف�إذا كانت يف املس�جد كان ذل�ك زيادة يف
فضله�ا ألن ذك�ر اهلل تعاىل مما بنيت له املس�اجد كام
تقدم يف احلديث الرشيف .
والدعاء من أهم األذكار إذ هو « مخ العبادة »
والس�يام يف ج�وف اللي�ل وثلث�ه اآلخ�ر واملعتكف
يس�هل علي�ه ذل�ك لبقائه يف املس�جد ً
ليلا فقد قال
رسول اهلل � « :ينزل ربنا كل ليلة إىل السامء الدنيا
حين يبق�ى ثل�ث الليل اآلخ�ر يقول :م�ن يدعوين
فأس�تجيب ل�ه م�ن يس�ألني فأعطيه من يس�تغفرين
فأغفر له » رواه البخاري (برقم . )1094
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من أحكام االعتكاف:
ومل�ا كان االعت�كاف عب�ادة يتقرب هب�ا العبد
إىل رب�ه وج�ب أن يك�ون بني�ة لتك�ون فارق�ة بين
املكث العادي يف املس�جد ومكث العب�ادة وقد قال
رس�ول اهلل � « :إنما األعمال بالني�ات وإنام لكل
امرئ ما نوى » رواه البخاري (برقم .)1
كام ينبغي للمعتك�ف اإلخالص يف هذه النية
فلا يك�ون ل�ه قص�د يشء إال وجه اهلل تع�اىل ،وإال
عرض نفسه لضياع األجر والثواب ،قال رسول اهلل
� « :إن اهلل تع�اىل ال يقب�ل م�ن العم�ل إال ما كان
ل�ه خالص ًا وابتغ�ي به وجهه » رواه النس�ائي (برقم
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 )3140وس�نده جي�د ،فم�ن قصد رياء أو س�معة
أو نحو ذلك مما يش�وش قصد التقرب إىل اهلل تعاىل
فقد ظلم نفسه .
كام ينبغ�ي للعبد أن يتجن�ب األعامل املحرمة
الس�يام م�ا تعود الن�اس أن يتس�اهلوا فيه م�ن غيبة
أو نميم�ة أو ش�تم أو كذب أو مهز وملز أو ما يش�به
ذلك ،بل ينبغي أن يتجنب إس�اءة الظن باملس�لمني

ق�ال اهلل تع�اىل ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ
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ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ* ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘ ﭙﭚ

ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ
ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾

[احلج�رات-11:

 ،]12وق�ال س�بحانه ﴿ :ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ    ﴾

[اهلم�زة ،]1:واهلمز هو الطعن الش�ديد مش�به بكرس
العظم ،واللمز الطعن باليد ،واملراد به أي طعن.
وقال رسول اهلل � فيام رواه البخاري ورقمه
(« :)5697سباب املسلم فسوق وقتاله كفر».
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والك�ذب ثل�ث النف�اق فق�د قال رس�ول اهلل
�« :آي�ة املنافق ثالث :إذا حدث كذب  »...رواه
البخاري (برقم  ،)33ورواه مسلم (برقم .)59
وقال رسول اهلل�« :ال يدخل اجلنة قتات»،
وه�و النمام ،رواه البخاري (برق�م  ،)5709ثم إن
س�وء ال�كالم كله حياس�ب ب�ه العبد عن�د اهلل ،وقد
روى مع�اذ ريض اهلل عن�ه أن�ه قال للنب�ي � :وإنا
ملؤاخ�ذون بما نتكلم به؟ فق�ال « :ثكلت�ك أمك يا
معاذ ،وهل يكب الن�اس عىل وجوههم يف النار إال
حصائ�د ألس�نتهم» رواه الرتم�ذي (برقم،)2616
ف�إن هذه األم�ور  -وإن كانت ال تفس�د هبا صورة
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العم�ل  -فلا ريب أن�ه يكتس�ب هبا م�ن الذنوب
م�ا يس�اوي ق�در ًا غير قلي�ل م�ن أج�ر االعتكاف
أو يزيد عليه .
ما يقطع االعتكاف:
ولك�ي يتم أجر االعت�كاف وال ينقطع ينبغي
للمعتك�ف أال خي�رج من املس�جد إال حلاجة مأذون

ً
رشع�ا للمعتك�ف وإال انقط�ع اعتكافه فيخرج
هبا
لصلاة اجلمع�ة إن كان املس�جد ال�ذي ه�و في�ه ال
مجع�ة فيه وخي�رج للتبول والتربز فقد روت الس�يدة
عائش�ة ريض اهلل عها أن النبي � « :كان ال يدخل
البي�ت إال حلاج�ة إذا كان معتكف� ًا » رواه البخاري
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(برق�م  ،)1925وفسره األئم�ة بمث�ل م�ا تق�دم
من احلاجات.
وجي�وز أن خي�رج للأكل  -وإن أمكن�ه يف
املسجد -؛ ألنه قد يس�تحيي من األكل أمام الناس
وقد جي�ب اخلروج كام لو اعتكف�ت املرأة فحاضت
يف املس�جد ،أو اعتك�ف الرجل وأصاب�ه إدرار بول
شديد أو إسهال ال يأمن معهام تلويث املسجد .
وأه�م يشء يتجنب�ه املعتك�ف إذا خ�رج ه�و
اجلامع فذل�ك يبطل اعتكاف�ه ألن اهلل تعاىل هنى عن

ذلك رصاح�ة فقال  ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ [البقرة.]187:
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وال خيرج لغري ذلك من األعامل يف االعتكاف
املن�ذور إال أن تكون قرب�ة من الفرائض كام تقدم يف
اخلروج لصالة اجلمع�ة ،أما اخلروج من االعتكاف
غير املنذور وهو النفل فيوازن بينه وبني القربة التي
خيرج إليها فيخرج لصالة اجلنازة ألهنا فرض كفاية
وال خي�رج للنواف�ل كعيادة املري�ض ألن االعتكاف
يق�دم عليه�ا من جهة االس�تمرار يف طاع�ة بدأ هبا،
ف�إن خ�رج هل�ا ج�دد ني�ة االعت�كاف بع�د عودته،
فاالعتكاف أجدر باإلمتام  -حتى عند العلامء الذين
جيي�زون ترك�ه  -ولكن خي�رج لنافلة يف�وت وقتها
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كصالة الكسوف مع اجلامعة وصالة االستسقاء ثم

جيدد نيته عند العودة إىل مكان اعتكافه .
خالصة القول يف االعتكاف:

وحس�ب االعتكاف من الفضيل�ة أن طاعاته
كله�ا ص�ور من ذك�ر اهلل تعاىل ،وقد قال س�بحانه:
﴿  ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ﴾ [الرع�د،]28:
وقال س�بحانه﴿ :ﯩ ﯪ﴾ [البقرة،]152:
وج�اء يف احلديث القديس « :أن�ا عند ظن عبدي يب
وأن�ا مع�ه إذا ذك�رين فإن ذك�رين يف نفس�ه ذكرته يف
نفسي وإن ذك�رين يف مأل ذكرته يف ملأ خري منهم »
رواه البخاري (برقم .)6970
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واحلم�د هلل رب العاملين وصلى اهلل وس�لم
وبارك عىل سيدنا حممد وآله وأصحابه والتابعني .
* *

*

مالحظة :األحكام املذكورة يف هذه الرسالة مأخوذة من
املجم�وع لإلمام النووي ( )500 / 6وما بعدها،
واكتفيت به خشية اإلطالة.
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