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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

 .  باالعتكاف عمقةالمت المسائل بعض سنأخذ

 :  المسجد سطح في االعتكاف

 سطوح مثل ، فيو ويعتكف ، فيو ويجمس المسجد لسطح يرقى أن لممعتكف يجوز أنو:  المالكية إال العمم أىل أكثر
 .  الحرم

 :  يلالدل

 المسجد في بمكان مقيد غير مطمقا االعتكاف فجاء ،( المساجد في عاكفون وأنتم تباشروىن وال) تعالى اهلل قول -
 .  لداخمو شامل ىو كما لسطحو شامل والمسجد ،( المساجد في) قال ألنو ،

 : المسجد رحبة

 :  قوالن ؟ ال أو فييا يعتكف ىل

 في والحنابمة الشافعية إليو وذىب ، فييا االعتكاف لو جاز ، سوره داخل بالمسجد متصمة كانت إن:  األول القول
 .  رواية

 :  مييمدل

 بالمسجد متصمة كانت إذا المسجد ورحبة ،( المساجد في عاكفون وأنتم تباشروىن وال) اآلية عموم:  األول الدليل
 .  المسجد ضمن تكون فإنيا ، عمييا مسورا ،

 .  الحنابمة مذىب من الصحيح وىو ، المالكية إليو وذىب ، المسجد رحبة في االعتكاف يصح ال:  الثاني القول

 :  يميمدل

 بإخراجين ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أمر حضن إذا المعتكفات كن" قالت ، عنيا اهلل رضي عائشة حديث -
 صاحب عنو وقال ، وغيره بطة ابن أخرجو"  يطيرن حتى المسجد رَحبة في األخبية يضربن وأن،  المسجد من

 ومن ، المسجد رحبة إلى بالخروج أمرىن ، مموس عميو اهلل صمى النبي أن:  الداللة وجو ، ثابت إسناده:  الفروع
 يصح فال ، المسجد من ليست أنيا عمى دليل فيذا ، المسجد في البقاء ليا يجوز ال الحائض أن المعموم

 .  فييا االعتكاف

 بناء ضمن داخمة غير ، بالمسجد متصمة غير رحبة عمى محمول بأنو:  بالحديث االستدالل يناقش أن ويمكن
 تكون ، سورت قد رحبة النزاع محل ، النزاع محل خارج وىي ، المسجد خارج فيي ، مسورة يروغ ، المسجد
 .  أعمم واهلل ، فييا االعتكاف يجوز فيذه ، المسجد كحوش

 :  الراجح
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 .  فييا االعتكاف يجوز عمييا ُسور قد بالمسجد متصمة الرحبة كانت إذا

 :  المسجد منارة

 إال ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور عند ، فييا االعتكاف يصح فيذه المسجد يف بابيا كان إذا المسجد منارة
 .  المالكية

 :  الجميور يلدل

 .  المسجد حد في داخمة وىي ،( المساجد في عاكفون وأنتم تباشروىن وال) تعالى قولو -

 :  فييا االعتكاف جواز عدم فيرون المالكية وأما

 .   لمصالة محال ليست أنيا:  يمتعميمو 

 المعتكف فإن ، الصالة وبين بينو فرق وثمة ، المسجد ضمن لكنيا ، لمصالة محال بأنيا نسمم:  يقال أن ويمكن
 صحة بعدم التسميم بعدم يقال قد أنو مع ، فييا الصالة فتصح ، البقعة ضمن داخمة وىذه ، البقعة في البقاء يريد

 ؛ فييا الصالة تصح سوره في وىي المسجد داخل إلى بابيا التي نارةالم في اإلنسان صمى إذا فإنو ، فييا الصالة
 .  المسجد من تعتبر ألنيا

 .  العمم أىل جميور عند فييا االعتكاف فيصح ، المسجد في وبابيا ىي تكون أن:  لممنارة الثانية الحال

 من الصحيح وىو ، المالكية عند فييا االعتكاف يصح ال فيذه ، المسجد خارج إلى بابيا يكون أن:  الثالثة الحال
 .  المسجد خارج تعتبر ألنيا ؛ الحنابمة مذىب

 المسجد سور داخل كانت فإن ، المنارة في قيل ما فييا يقال ، المسجد حوش في المبنية الغرف:  المنارة ومثل
 ال أنو كما ، فييا كافاالعت يصح ال فإنو الخارج إلى بابيا كان إذا أما ، المسجد من اعتبرت ، داخل إلى وبابيا
 .  الصفوف اتصال اشترط إذا ىذا ، يسمع وال يرى ال ألنو ، الصفوف تتصل لم إذا فييا الصالة تصح

ـ فاأَلْقَصى المدينِة، فَمسجدُ  الحراُم، وَأفضُميا ـ الثالثةِ  غيرِ  َمسجد   في الصالةَ  أو َنَذَره وَمن:  المؤلف قال 
 .  فيو َيْمَزْمو لم

 وال النذر يمزم لم الرحال شد بالنذر الوفاء يستمزم كان إذا:  وىي ، األربعة األئمة عمييا اتفق مسألة ىنا:  بداية
 ...[ مساجد ثالثة إلى إال الرحال تشد ال] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، الصحيح في ثبت لما ؛ بو الوفاء

 يفي أن يمزمو ىل ، سفر إلى يحتاج ال ، الرحل شد بالنذر الوفاء من يمزم ال كان إذا فيما مفروضة مسألتنا لكن ،
 : قوالن فييا والمسألة ، الحال ىذه في الوفاء يمزمو ال أنو يرى المؤلف ؟ ال أم بنذره

 أي في ويعتكف ويصمي ، الوفاء يمزمو لم الثالثة المساجد غير في االعتكاف أو الصالة نذر إذا:  األول القول
 . والحنابمة والشافعية المالكية مذىب وىو الحنابمة، إليو ذىب ، شاء مسجد

 :  أدلتيم
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 إلى إال الرحال تشد ال] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث:  األول الدليل
 في نذر إذا أنو الحديث ىذا مفيوم ، عميو متفق [األقصى والمسجد الحرام ومسجد ىذا مسجدي:  مساجد ثالثة
 .  يجوز ال وىذا ، الرحل شد ذلك من لزم الثالثة ىذه غير

 ال مسجد في صالة أو اعتكاف في النزاع ألن ؛ النزاع محل خارج المسألة ىذه بأن:  بالحديث االستدالل ونوقش
 .  الرحل شد إليو الذىاب من يمزم

 .  غيره بتعيين يتعين فال ، مكانا لعبادتو ُيعين لم وجل عز اهلل نأ:  الثاني الدليل

 وأما ، الدائم الراتب األمر ىو إنما التعيين في عنو والمنيي ، الزما أمرا وليس ، عارض أمر التعيين بأن:  ونوقش
 .  بو بأس فال يدوم ال الذي عارض الذي الشيء

 مزية المسجد في كان إذا إال ، بالتعيين يتعين ال فإنو معين مسجد في اعتكافا أو صالة نذر إذا:  نيالثا القول
 رحمة عمييم ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وىو ، الشافعية من الحرمين إمام إليو وذىب ، قدم أو جماعة ككثرة
 .  عميو اهلل

 :  أدلتيم

 مسجدي في صالة ] :قال أنو ، سممو  عميو اهلل صمى النبي عن ، عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن:  األول الدليل
 الحرام المسجد في الصالة اإلنسان نذر إذا ، عميو متفق[  الحرام المسجد إال سواه فيما ةصال ألف من خير ىذا

 ، بألف فيو الصالة ، الحرام المسجد فضيمة من أقل فضيمتو ألن ؛ النبوي المسجد في يصمي أن الحق لو فميس
 الوفاء يجب فإنو ، األخرى المساجد في ليست مزية المسجد في كان فإذا:   قالوا ، ألف بمائة الحرام والمسجد
 النبوي المسجد مع أو األقصى المسجد مع ، النبوي المسجد أو الحرام المسجد نذر عمى قياسا ؛ بو المتعمق بالنذر

. 

 عميك اهلل فتح إن هلل نذرت إني :اهلل يارسول فقال،  الفتح يوم قام رجال أن ": اهلل عبد بن جابر عن:  الثاني الدليل
 عميو أعاد ثم،  [ ىينا صل]  :فقال،  عميو أعاد ثم،  [ ىينا صل]  :قال ركعتين المقدس بيت في أصمي أن مكة
 ، وغيرىما اليادي عبد وابن العيد دقيق ابن وصححو ، داود وأبو أحمد اإلمام أخرجو [ "إذن شأنك]  :فقال، 

 مزية فيو والذي ، عكس وال ، المفضول المسجد عن ينوب الفاضل المسجد أن بين ، وسمم عميو اهلل صمى فالنبي
 .  فيو مزية ال مما عنو غيره ينوب فال ، غيره من أفضل

 يمزمو فإنو بعينو مسجدا نذر إذا فكذلك ، بو الوفاء يمزمو فإنو ، بعينو يوم صوم نذر لو الناذر أن:  الثالث الدليل
 .  ىذا عمى ىذا فيقاس ، معينين وزمن بقعة في شيء عن انكفاف واالعتكاف الصيام من كال ألن ؛ بو الوفاء

 أن نذر عمي هلل:  قال أو ، النبوي المسجد في أعتكف أن نذر عمي هلل:  فقال ، الثالثة المساجد أحد عين لو
 :  حالين نم يخمو ال ىذا ؟ الحكم فما عينيا إذا ، الحرام المسجد في أو ، األقصى في أعتكف

 .  الفاضل دون المفضول يعين أن:  األول الحال
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 النبوي المسجد في أعتكف أن نذر عمي هلل:  يقول أو ، األقصى المسجد في أعتكف أن نذر عمي هلل:  يقول كأن
 اهلل رسول يا:  قال الرجل فإن ، المتقدم جابر حديث عميو ويدل ، منو األعمى المسجد إلى ينتقل أن لو فيجوز ،

 إذا أنو عمى دليل ىذا ،( ىينا صل) لو فقال ، األقصى المسجد في أصمي أن مكة عميك اهلل فتح إن نذرت إني
 ومما ، الزائد والفضل لممزية ؛ فضال األعمى المسجد إلى ينتقل أن جاز ، فضال األقل المسجد في االعتكاف نذر
 أفضل مسجدي في صالة)  :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، جابر حديث المساجد بين التفضيل عمى يدل
(  سواه فيما صالة ألف مائة من أفضل الحرام المسجد في وصالة ، الحرام المسجد إال سواه فيما صالة ألف من

 .  ثابت إسناده:  البر عبد ابن وقال ، واأللباني البوصيري وصححو ، ماجو وابن أحمد اإلمام أخرجو

 .  المفضول دون الفاضل يعين نأ:  الثانية الحال

 المفضول في يعتكف أن لو فيل ، األعمى عين فقد ، الحرام المسجد في أعتكف أن نذر عمي هلل:  يقول أن مثل
 :  قوالن ؟ األقصى في يعتكف أن لو ىل النبوي عين ولو ؟ ال أو

 جميور قول وىذا ، االعتكاف في أو الصالة في ، المفضول إلى االنتقال لو فميس الفاضل عين إذا:  األول القول
 .  والحنابمة والشافعية المالكية ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل

 :  أدلتيم

 أراه قال - الحرام المسجد في يعتكف أن الجاىمية في نذر عنو اهلل رضي عمر أن ": عمر ابن عن:  األول الدليل
 بأن عمر فأمر ، البخاري اإلمام أخرجو " ( بنذرك أوف)  :سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول لو قال ، ليمة -قال

 النبي ألمره ، جائزا( المفضول) النبوي المسجد في االعتكاف كان ولو ، الحرام المسجد في ، عينو فيما يعتكف
 يمزم وكونو ،( ىينا صل) لمرجل قال كما ، عنده ألنو ؛ النبوي المسجد في يعتكف أن ، وسمم عميو اهلل صمى
 .  األدنى إلى ينتقل ال األعمى نذر إذا أنو عمى يدل فيذا ، االعتكاف نذر ليؤدي مكة إلى يذىب بأن عمر

 ، فميطعو اهلل يطيع أن نذر من) :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنيا اهلل رضي عائشة عن:  الثاني الدليل
 يفي أن بد فال ، محددة بصفة معينا نذرا نذر قد وىذا ، البخاري اإلمام أخرجو( يعصو فال يعصيو أن نذر ومن
ذا ، بنذره  .  النذر صفة من نقص قد ألنو ؛ بالنذر يف لم فإنو النذر إلى انتقل وا 
 . النذر محل غير في الوفاء لو جاز جابر حديث في الرجل أن:  نوقش

 . نفسو المنذور من بأفضل أتى الرجل بأن: رد

 .  اهلل رحميم الحنفية إليو وذىب ، المفضول إلى ينتقل أن فمو الفاضل نذر إذا:  الثاني القول

 :  أدلتيم

 أمره ،( ىينا صل) وسمم عميو اهلل صمى النبي لو قال الذي الرجل قصة في ، المتقدم جابر حديث:  األول الدليل
 عمىاأل زاوية من ينظروا لم ، النذر مكان تغيير جواز عمى دليل وىذا ، نظر الذي الموضع غير في يصمي أن

 .  واألدنى
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 .  مكان أي في يصح عميو وبناء ، مكانو أو زمانو في وليس ، ذاتو االعتكاف في مزية النذر:  الثاني الدليل

 والمكان لمزمان ألن ؛ ومكانو زمانو في وتكون ، األصل ىو وىذا ، ذاتو في تكون النذر مزية بأن:  ىذا ويناقش
 أو األقصى المسجد في يعتكف أن نذر كمن ليس ، الحرام المسجد في يعتكف أن نذر فمن ولذا ، وفضيمة مزية
 االعتكاف نذر من إن:  يقال ثم ، والنبوي األقصى المسجد مزية من أعظم الحرام المسجد مزية ألن ؛ النبوي في
 الوصف من بشيء أخل وقد ، كامال النذر بوصف يف لم ، النبوي في أو األقصى في وأداه ، الحرام المسجد في
 .  نذره في نقص وىذا ،

 :  الراجح

 أن لو ليس ، الثالثة لممساجد بالنسبة الفاضل المكان في يعتكف أن نذر من أن ، أعمم واهلل ، األول القول ىو
 ألن ؛ الفاضل المكان إلى ينتقل أن فمو ، المفضول المكان في االعتكاف نذر ومن ، المفضول المكان إلى ينتقل

 .  فضل وزيادة مزية فيو لفاضلا المكان إلى االنتقال
 . فاأَلْقَصى المدينِة، فَمسجدُ  الحراُم، وَأفضُميا
 . والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية المذاىب باتفاق وىذا،  فاألقصى النبوي ثم الحرام المسجد أفضميا

 :  األقصى المسجد فضيمة

 المسجد في الصالة فضل] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، الدرداء أبي عن ، األحاديث بعض فيو جاءت
[  صالة خمسمائة المقدس بيت مسجد في و،  صالة ألف مسجدي في و،  صالة ألف مائة غيره عمى الحرام
  . عميو اهلل رحمة األلباني وضعفو البزار وحسنو ، والطحاوي البزارو  البييقي أخرجو

 المسجد في ، أفضل الصالتين أي:  سئل وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، ذر أبي عن ، آخر حديث فيو وجاء
 صموات أربع من أفضل ىذا مسجدي في صالة] وسمم عميو اهلل صمى النبي فقال ؟ األقصى المسجد أو النبوي

 المسجد في الصالة أن ىذا ومعنى ، األلباني وصححو ، والبييقي الطحاوي أخرجو ، [المصمى عمولن ، فيو
 خمسين عن وىذا ، ضعيف وىو صالة خمسمائة عن األول الحديث ، صالة وخمسين مائتين عن تكون األقصى
 .  ومائتين

 :  االعتكاف مدة أقل

 ألقل تحديد فييا يرد لم فإنو وردت التي األحاديث إلى نظرنا إذا ؟ مدة أطول ىي وما لالعتكاف مدة أقل ىي ما
 يعتكفون معو الصحابة وكان ، رمضان من األواخر العشر يعتكف كان ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ، االعتكاف

:  بعضيا وفي ، الحرام المسجد في ليمة يعتكف أن نذر أنو ، عمر حديث في وجاء ، رمضان من األواخر العشر
 اهلل صمى النبي سأل عمر أن لو ، عين قضية ىذه:  يقال أو ؟ ال أم االعتكاف مدة ألقل تحديد ىذا لفي ، يوما
 اختمف ىذا وبسبب ؟ ىذا من أقل كان لو حتى بنذرك أوف:  لو ولقال ، باألقل ألجابو منيا اقل عن ، وسمم عميو

 :  أقوال عمى ، مدة أقل في اهلل رحميم العمماء
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 .  اهلل رحميم المالكية إليو وذىب ، وليمة يوم ىي االعتكاف مدة أقل:  األول القول

 :  يميمدل

 يفي أن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فأمره ، الحرام المسجد في وليمة يوما يعتكف أن نذر أنو ، عمر حديث -
 ، العمري عمر بن اهلل عبد وفييا ، العمل في الدارقطني ذكرىا بل ، الصحيحين في ليست الرواية وىذه ، بنذره
 .  ضعيف وىو

 .  وجو في والشافعية ، رواية في الحنفية إليو ذىب ، واحد يوم االعتكاف مدة أقل أن:  الثاني القول

 :  يميمدل

 أوف) فقال ، الحرام المسجد في يوما أعتكف أن نذرت إني:  قال أنو ، عمر حديث في الثابتة الروايات بعض -
 ، بصوم إال يصح ال كان فإذا ، بصوم إال يصح ال االعتكاف أن:  وىي ، سابقة مسألة ىعم مبني وىذا ،( بنذرك
 .  يوم اإلنسان يعتكفيا أن يمكن مدة أقل فإن

 رمضان من األواخر العشر في يكون االعتكاف أن عمى بناء وىذا ، أيام عشرة االعتكاف مدة أقل:  الثالث القول
 . 

 المالكية وبعض رواية في الحنفية إليو ذىب ، لساعة أو لمحظة ولو فيصح ، تكافاالع لمدة حد ال:  الرابع القول
 الساعة بالساعة المراد وليس ، العمم أىل جميور ، الحنابمة عند المذىب وىو ، المنصوصة الرواية في والشافعية
 ، المحظة ، الزمن نم الوقت المراد بل ، والميمة اليوم في جزءا وعشرين أربعة من جزء ىي التي ، المعروفة
 .  ساعة ولو:  يقول وبعضيم ، لحظة ولو:   يقول بعضيم

 :  أدلتيم

 قل ما عمى يصدق فيو ، مطمقا االعتكاف جاء ،( المساجد في عاكفون وأنتم تباشروىن وال) اآلية:  األول الدليل
 عشرين اعتكف ومن ، معتكف فيو ساعة عشرين اعتكف ومن ، معتكف فيو ساعة اعتكف فمن ، كثر وما

 .  اآلية بإطالق استدلوا ، معتكف فيو ، عشرة أو ، ليمة أو ، يوما أو ، ساعة

 وما ، الساعةَ  المسجد في ألمكث إني: " قال وأن ، عنو اهلل رضي أمية بن يعمى عن يروى أثر:  الثاني الدليل
 أقل وىذه،  اهلل رحمو حزم ابن بو واحتج ، صحيح بسند شيبة أبي وابن الرزاق عبد ابن أخرجو" ألعتكف إال أمكث
 .  وردت مدة

 :  الراجح

 جاءت مدة أقل:  ويقال ، رمضان من األواخر العشر في ، أيام عشرة االعتكاف يكون أن السنة:  يقال أن
 وسمم عميو اهلل صمى النبي عن ينقل ولم ، عنو اهلل رضي عمر حديث في كما ، ليمة أو يوم ىي عمييا منصوصا

 كان ولو ، بقائيم مدة في االعتكاف ينوون أنيم صالة ينتظرون المسجد دخموا إذا أنيم ، الكرام ابةالصح وعن ،
 العظيم العمل ىذا بمثل فكيف ، ىذا من أقل ىو ما ينقمون كانوا ألنيم ؛ لنقل زمانيم في مفعوال أو موجودا ىذا
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 وعظيم وقد ، الكرام الصحابة مع المسجد في طويال وقتا يمضي كان ، وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، ليم بالنسبة
 ومن ، العصر إلى الظير ومن ، القيامة يوم إلى ويكون كائن ىو ما وذكر ، الظير حتى الفجر صالة من

 ، ينقل لم ؟ المدة ىذه في يعتكفوا أن أمرىم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ىل ، المدة انظر ، المغرب إلى العصر
 كان لو إذ ، مشروعيتو عدم عمى دليل فيو ، ُيفعل ولم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي منز  في مقتضاه قام وما

 .  الكرام لمصحابة بينو أو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي لفعمو مشروعا

 مدة أقل ألنيا ، ليمة أو يوم إنيا:  يقال ىل ؟ اإلنسان يعتكفيا أن يمكن مدة أقل ىي ما ، إشكال يبقى لكن
 يكون اليوم ، وغيره شيخنا يكره كما ، وليمة يوم ىي مدة أقل:  يقال أو ؟ عميو النص يأت لم دونيا وما منصوصة

 فييا وليس ، الميمة المسائل من المسألة وىذه ، دليل إلى يحتاج ىذا ، معتكفا فييا يكون والميمة ، صائما فيو
 .  واضح نص

 :  االعتكاف مدة أكثر

 أو ، أيام عشرة اعتكف فمو ، الممقن وابن حجر وابن النووي نقمو ، باإلجماع ، ليا حد ال االعتكاف مدة أكثرة
 ألنو ؛ يوما ثالثين اعتكف ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن سعيد أبي حديث وفي ، ذلك فمو ثالثين أو عشرين
:  لو وقيل وُأتي ، فييا رالقد ليمة تكن فمم األوسط العشر فاعتكف ، فييا القدر ليمة تكن فمم ، األول العشر اعتكف

 عمى دليل ىذا ، كمو الشير فاعتكف ، األخيرة العشر وسمم عميو اهلل صمى اعتكف ثم ، األواخر العشر في إنيا
 المسجد في يعتكف كأن ، اهلل لعباد واجب أو هلل بواجب إخالل فيو يكن لم إذا بما يقيد ىذا لكن ، الحد عدم

 .  أعمم واهلل ، خارجي لسبب ولكن االعتكاف لذات ال ، يجوز ال فيذا ، الدتوو  أو والده أو وزجو أوالده ويضيع

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


