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

آِخرِه بعدَ  وَخَرجَ  اأُلوَلى ليمِتو قبلَ  ُمعتكَفو َدَخلَ  ُمَعيًَّنا َزَمًنا َنَذرَ  وَمن:  اهلل رحمو المصنف قال  . 

 ليمتو قبل معتكفو في يدخل فإنو ، يوما عشرين أو ، أيام عشرة أو شيرا ينذر كأن ، معينا زمنا المعتكف نذر إذا
 ، الثالثين يوم شمس غروب قبل يدخل فإنو ، يوما 03 قبمو الذي والشير ، شيرا يعتكف أن نذر فمو ، األولى

 شمس غروب قبل ، 4 الشير من 03 يوم في يدخل فإنو ، معتكفو يدخل أن أراد فإذا ، 5 شير نذر أنو ولنفرض
 فمثال ، عميو األحكام رتيبت بدليل ، قبمو الذي النيار من الشمس بغروب يدخل الشرعي اليوم ألن ؛ الثالثين يوم
 ولذا ؛ رمضان شير ابتدأ يوم آخر شمس غربت فإذا ، شعبان من يوم آخر شمس بغروب يبدأ رمضان شير: 

 اليوم أن عمى يدل ىذا ، رمضان شير من الميمة تمك وتعتبر ، رمضان من األول ليمة التراويح صالة تصمى
 .  قبمو الذي اليوم شمس غروب من يبتدئ الشرعي

 أن نذر فمو ، يعتكفيا أن نذر التي األيام من ليمة أول فجر قبل معتكفو في يدخل أنو إلى رواية في الحنابمة ذىب
 الحنابمة وذىب ، األولى جمادى شير من األول اليوم فجر طموع قبل يدخل فإنو ، األولى جمادى شير يعتكف

 .  الشير أيام نم يوم أول في أي ، الصبح بعد يدخل أنو إلى ثالثة رواية في

 .  وفاقا يوم آخر غروب في يخرج فإنو خروجو أما

 :  مسألة

 ومتى المعتكف يدخل فمتى ، بذلك يتطوع أن أراد أو ، رمضان من األواخر العشر يعتكف أن اإلنسان نذر إذا
 :  قولين عمى ، خالف محل المسألة ىذه ؟ يخرج

 ذىب ، وعشرين إحدى ليمة قبل:  أي ، رمضان من لعشرينا اليوم شمس غروب قبل معتكفو يدخل:  األول القول
 .  والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور إليو

 :  أدلتيم

 العشر يعتكف كان ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن] :عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي عن:  األول الدليل
 اعتكف كان من:  وقال خرج ، صبيحتيا يخرج التي وعشرين إحدى ليمة كان إذا حتى ، رمضان من األوسط

 فيي ، الميالي عدد تعني ىاء بغير والعشر ،( األواخر العشر) فقولو ، عميو متفق [األواخر العشر فميعتكف معي
 ، األواخر العشر:  الق فمما ، أيام عشرة ،، ليال عشر:  يقال ولذا ، وعشرين إحدى ليمة الميالي أول ، مؤنث عدد
 .  وعشرين إحدى من تبتدئ والميالي ، الميالي يقصد أنو عمم
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 ليمة إلدراك الميالي أرجى من وعشرين إحدى وليمة ، القدر ليمة إدراك ىو االعتكاف من المقصود:  الثاني الدليل
 في يسجد أنو المنام في ُأري موسم عميو اهلل صمى النبي أن ، عميو المتفق سعيد أبي حديث في جاء قد بل ، القدر

 .  القدر ليمة في الرجية الميالي من أنيا عمى دل ، ليمتئذ فمطروا ، وطين ماء في صبيحتيا

 في الحنابمة إليو ذىب ، والعشرين الحادي يوم من الصبح صالة بعد معتكفو يدخل المعتكف أن:  الثاني القول
سحق والميث األوزاعي رأي وىو ، رواية  .  وا 

 :  لتيمأد

" معتكفو دخل الصبح صمى إذا وسمم عميو اهلل صمى النبي كان":  قالت عنيا اهلل رضي عائشة عن:  األول الدليل
 . ومسمم البخاري وأخرج

" الحديث بيذا قال العمم أىل من أحدا أعمم ال" اهلل رحمو البر عبد ابن قال بما:  بالحديث االستدالل نوقش وقد
سحق والميث واألوزاعي ، رواية في الحنابمة ، تقدم كما ، العمم أىل من جمع وب قال قد بأنو:  ونوقش  .  وا 

 خباء ، المسجد في بو الخاص المعتكف ىو معتكفو وسمم عميو اهلل صمى النبي بدخول المراد بأن:  أيضا ونوقش
 يوم سشم غروب قبل المسجد يدخل ، وعشرين إحدى صبيحة يدخمو ، وسمم عميو اهلل صمى لو مضروب
 من طائفة ذكره الجواب وىذا ، وعشرين إحدى صبيحة في فيدخمو الخاص المعتكف وأما ، رمضان من العشرين

 .  شروحو بعض في شيخنا وارتضاه ، العمم أىل

 :  الراجح

 قبل يدخل فإنو ، رمضان من األواخر العشر في تطوعا اعتكف أو االعتكاف نذر إذا أنو ، األول القول ىو
 .  رمضان من العشرين يوم شمس غروب

  ؟ المعتكف من يخرج متى
 ليمة يبيت أن ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل عامة استحب لكن ، رمضان من يوم آخر في الشمس غربت إذا يخرج
 والشافعية والمالكية الحنفية مذىب فيو ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل من طائفة إليو وذىب ، معتكفو في العيد

 والمطمب ، الرحمن عبد بن بكر وأبي ، ُمجمز وأبي النخعي عن روي ": اهلل رحمو قدامة ابن قال حتى ، والحنابمة
 كانوا" اهلل رحمو النخعي إبراىيم وقال ، العيد ليمة معتكفو في يبيت أنو يرون فيؤالء ، "قالبة وأبي ، ُحنُطب بن

 من المصمى إلى يغدو ثم ، المسجد في طرالف ليمة يبيت أن رمضان من األواخر العشر اعتكف لمن يحبون
 .  ىذا عمى السمف فعامة إذن ،" المسجد

 وقت ألن ؛ معتكفو من يخرج فإنو رمضان من يوم آخر شمس غابت إذا أنو إلى ، اهلل رحمو األوزاعي وذىب
 ، استحبابا ذلك يرون العمم أىل عامة لكن ، شوال شير وجاء ، ذىب قد كمو الشير إن بل ، انتيى قد االعتكاف

 .  رمضان من يوم آخر شمس غروب بعد بخروجو اعتكافو يتأثر وال

منو الُبدَّ  لما إال الُمْعَتِكفُ  َيْخُرج ولم:  اهلل رحمو قال  . 
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 رحميم ءالفقيا باتفاق ، اعتكافو بطل عذر بال خرج فإن ، بعذر أو عذر بال يخرج أن إما خرج إذا المعتكف
 .  األربعة المذاىب فييم بمن ، األئمة

ذا  إذا وسمم عميو اهلل صمى النبي كان " عائشة لحديث ، أيضا اعتكافو يبطل ال فإنو المعتكف بعض خرج وا 
 من جزءا يخرج أنو عمى يدل وىذا ،"  اإلنسان لحاجة إال البيت يدخل ال وكان ، فأرجمو رأسو إلي يدني اعتكف
 .  العمم أىل ذكر كما يضر ال وىذا ، دالمسج خارج جسده

 :  أنواع عمى ىذا ، ونحوىا اإلنسان كحاجة ، منو لو بد ال لما خرج إذا

 .  باإلجماع جائز النوع فيذا ، ذلك ونحو وقيء وغائط بول ، حاجتو لقضاء خرج إذا:  األول النوع

 ما ىي اإلنسان وحاجة ، عميو متفق( ناإلنسا لحاجة إال البيت إلى يدخل ال وكان) عائشة حديث:  عميو ودل
 ابن قال ، فيو العمم أىل بين خالف ال وىذا ، يتبعيما وما والغائط البول وىو ، منو والتخمص قضائو إلى يحتاج
 لو أن في خالف وال" قدامة ابن وقال ،" والبول لمغائط معتكفو من يخرج أن لممعتكف أن عمى وأجمعوا" المنذر
 " . منو ول بد ال لما الخروج

( مياه دورة) مطيرة أو ميضأة المسجد في تكون أن إما ، يخمو ال فيذا ، والغسل لموضوء يخرج أن:  الثاني النوع
ما ، المسجد في  ، خالف بال الخروج لو جاز مياه دورة المسجد في يكن لم فإذا ، مياه دورة المسجد في يكون أال وا 
 :  قولين عمى خالف المسألة ففي ، مياه دورة المسجد في كان إذا لكن

 المالكية إليو وذىب ، ميضأة المسجد في كان ولو ، لمطيارة اعتكافو محل من يخرج أن لممعتكف:  األول القول
 . والحنابمة

 :  يميمدل

 يتبعيا اإلنسان وحاجة:  قالوا ،( اإلنسان لحاجة إال البيت يدخل ال وكان) عنيا اهلل رضي عائشة حديث -
 .  ويغتسل يتوضأ فإنو حاجتو قضى إذا ، سلوالغ الوضوء

 إليو وذىب ، فيو ويتطير يتوضأ مكان المسجد في كان إذا ، اعتكافو محل من المعتكف يخرج ال:  الثاني القول
 .  والشافعية الحنفية

 :  يميمدل

   . بد منو لو وىنا ، منو لو بد ال لما الخروج ىو الجائز الخروج أن -

 :  الراجح

 وال ، فيو والغسل الوضوء من وخجل حياء وال معرة يمحقو وال ، فيو يتطير محل المسجد في كان إن:  يقال أن
 غضاضة وتمحقو ، فيو يتطير مكان المسجد في كان إذا أما ، الخروج لو يحق ال فإنو ، المسجد تمويث إلى يؤدي

 أو ، المحل ىذا في يكون أن بو ويزري ، اعالم يكون قد ، الخروج لو يجوز فإنو ، فيو والغسل والطيارة بالوضوء
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 فيجوز ، المكان ذلك في كثيرين الناس يكون وقد ، الناس من ويستحي ، ومقام وشرف مكانة ذا أو ، عالما يكون
 .  منو لو بد ال لما إال الخروج لو ليس المعتكف أن األصل لكن ، الخروج لو

 .  والشرب لألكل الخروج:  الثالث النوع

 :  أمرين من حالو يخمو فال ، معتكفا اإلنسان كان إذا

 ىذه ففي ، شراب وال طعام االعتكاف محل في وليس ، وشراب بطعام لو يأتي من عنده يكون أال:  األول األمر
 .  ضروراتو من بل ، حاجاتو من وىذه ، يخرج أن لو يجوز الحال

 لو يأتي من وىناك ، شراب المسجد في كان أو ، والشراب بالطعام لو يأتي من ىناك يكون أن:  الثاني األمر
 .  ؟ الخروج لو يجوز فيل ، بالطعام

 ألن ؛ الحنابمة عند المذىب وىو والمالكية الحنفية ذىب إليو ، يخرج أن الحال ىذه في لو يجوز ال:  الجميور
 .  ممحة لحاجة سوى يخرج ال المعتكف أن األصل

 أن لو يجوز المطروق المسجد:  فقالوا ، الميجور والمسجد ، مطروقا يكون الذي المسجد بين فرقوا:  الشافعية
 وقد ، غضاضة اإلنسان يمحق قد ألنو ؛ منو الخروج لو فميس الميجور وأما ، خارجو يأكل وأن ، منو يخرج

 من ليس ، يأكل الناس يراه أن يستحيي فإنو ، المجتمع في وجاه مكانة ذا أو عالما كان إذا خاصة ، يستحي
ن ، الخروج لو فميس سقاية المسجد في كان إن:  فيفرقون الشراب أما ، ومقاماُتيم الناس لكن ، لكبرا  يكن لم وا 

 .  فيخرج

 :  والجمعة المعتكف

 يجوز أنو يرى العمم أىل وبعض ، فقط ، فيو يجمع مسجد في يكون االعتكاف أن إلى ذىبوا الجميور أن عرفنا
 .  الخالف تقدم دوق ، مطمقا المسجد في االعتكاف

 صالة إلى يخرج أن لو فيل ، جمعة صالة اعتكاَفو وتخمل ، الجمعة صالة فيو تصمى ال مسجد في اعتكف إذا
 عميو واجبة الجمعة صالة ألن ؛ الجمعة لصالة يخرج أن عميو يجب أنو العمم أىل بين خالف ال ؟ ال أو الجمعة

 :  قوالن ؟ ال أو اعتكافو يبطل ىل ، خرج لو فيما اختمفوا لكنيم ، الفرض يؤدي أن فيجب ،

 .  والحنابمة الحنفية إليو ذىب ، اعتكافو يبطل لم الجمعة لصالة المعتكف خرج إذا:  األول القول

 :  أدلتيم

 .  الجمعة لصالة يخرج أن ذلك الزم ومن ، فيو يجّمع مسجد في االعتكاف يجوز أنو:  األول الدليل

 بل ، مثمو فيذا ، حريق إسعاف أو غريق إلنقاذ خرج لو كما فيو ، واجب ألمر ىذا الخروج أن:  الثاني الدليل
 .  ىو بو يتعمق واجب ىذا ألن ؛ منو أشد

 .  يبطل اعتكافو فإن الجمعة لصالة خرج إذا:  الثاني القول
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 فمما ، منو رازاالحت يمكن الفعل ىذا إن:  أي ، بخروجو فيبطل ، منو يخرج ال بحيث أمكنو فرضو ألن:  التعميل
 .  اعتكافو بطل منو يحترز لم

 :  الراجح

 .  عميو واجب ألمر خروجو ألن ؛ اعتكافو يبطل ال معتكفو من خرج إذا ، األول القول ىو

 :  الجمعة إلى يذىب متى

 قوالاأل تقدمت وقد استحبابا، ، التبكير لو أن إلى ، اهلل رحمو أحمد اإلمام عن منصوصة رواية في الحنابمة ذىب
 الحنفية قالو ، الشمس طموع من:  وقيل ، والحنابمة الشافعية قالو ، الفجر طموع من يكون لمجمعة التبكير:  فقيل ،
 ؛ أحمد اإلمام عن المنصوصة الرواية في التبكير لو أن يرون أنيم فالميم ، المالكية عند ، الزوال من:  وقيل ،

 مكان إلى مكان من يخرج ىو ثم ، وغيره معتكف بين فرق وال ، عةلمجم التبكير سنية عن الدالة األدلة لعموم
 ، فيو يجمع مكان إلى انتقل ، أعمى مكان إلى أدنى مكان من انتقل قد بل ، مسجد وىو ، االعتكاف فيو يصمح
 .  يذىب ثم الوقت قبيل إلى ينتظر بل ، التكبير لو يستحب ال أنو أخرى رواية في أحمد اإلمام كالم وظاىر

 الزوال جاء وقد المسجد إلى يصل أن يمكنو وقت قبل أو ، اإلمام دخول قبل إال يذىب ال أنو إلى الحنفية ذىبو 
 . واجبا ليس والتبكير ، الوجوب حال في إال منو يخرج فال ، بو ارتبط فيو ىو الذي المسجد في اعتكف لما ألنو ؛

 :  الجمعة من يرجع متى

 اإلمام عن منصوصة رواية في الحنابمة ذىب فقد ، المسألة ىذه في ىي أحمد اماإلم عن آنفا المذكورة الروايات
 يكمل أن لو أن األصحاب عند بل ، االنتياء فور ارجع:  لو يقال وال ، الجمعة بعد البقاءَ  لو أن إلى ، أحمد

 ، بكر شاء إن ، خياربال يكون أن احتمال ، اهلل رحمو قدامة ابن ذكر وقد ، إليو انتقل الذي المسجد في اعتكافو
ن  من ينتيي أن بعد يرجع أنو:  أحمد اإلمام كالم ظاىر ىي األصحاب عند أخرى رواية وفي ، تأخر شاء وا 

 . صالتو

 . إليو فيرجع ، األول بالمسجد ارتبط قد ألنو ؛ الجمعة تنتيي أن بعد ، مباشرة يرجع أنو ذكروا فقد:  الحنفية وأما

َيشتِرَطو أن إال َجنازةً  َيْشَيدُ  وال َمريًضا، َيعودُ  وال:  قال  . 

 ألمر ليس ىنا الخروج لكن ، الواجب ىو تقدم الذي ، واجبا ليس ما أي" لمُقرب الخروج يجوز ىل" مسألة وىذه
 العمماء فييا تمفاخ المسألة ىذه ، القرب سائر ذلك عمى وقس ، جنازة شيود ، مريض عيادة ، لقربة بل ، واجب

 :  قوالن وفييا ، اشتراطو حال ذلك يرى والمؤلف ،

 الحال ىذه ففي ، أبيو أو كأمو ، عميو يتعين أو ، يشترطو أن إال جنازة يشيد وال مريضا يعود ال:  األول القول
 عروة عن يمرو  وىو ، عطاء رأي ىو االشتراط عند الخروج وجواز ، اهلل رحميم الحنابمة مذىب وىو ، لو يجوز
 . والزىري مجاىد وعن
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 مذىب وىو ، عميو تعين لو حتى ، ذلك بغير الخروج لو يجوز وال ، باالشتراط الخروج لو يجوز:  الثاني القول
 .  والشافعية الحنفية

 إذا الخروج عميو يجب أنو ، ذلك من أزيد ىو ما يرون بل ، المالكية قول وىو ، الخروج لو يجوز:  الثالث القول
 .  مريضيما وعيادة ، والدتو أو والده جنازة لشيود ، متعينا نكا

 :  أدلتيم

 رأسو إلي يدني اعتكف إذا سمم و عميو اهلل صمى النبي كان ":  قالت عنيا اهلل رضي عائشة عن:  األول الدليل
  .  طفق أجمو من يدخل كان الذي ىذا ، عميو متفق"  اإلنسان لحاجة إال البيت يدخل ال وكان فأرجمو

 وأخرج" جنازة يشيد وال ، مريضا يعود أال المعتكف عمى السنة" قالت ، عنيا اهلل رضي عائشة عن:  الثاني الدليل
 .  عنيا اهلل رضي عائشة دون من كالم من مدرج الحديث ىذا أن وعرفنا،  داود أبو

 معتكف وىو بالمريض يمر ، وسمم عميو اهلل صمى النبي كان" قالت ، عنيا اهلل رضي عائشة عن:  الثالث الدليل
 وىو ، سميم أبي بن ليث فيو ، ضعيف حديث لكنو ، داود أبو أخرجو" عنو يسأل ُيعّرج ال و ، ىو كما فيمر ،

  . ضعيف

" مارة وأنا إال عنو أسأل فما ، فيو والمريض لمحاجة البيت ألدخل كنت إن" قالت ، عائشة حديث:  الثالث الدليل
 .  اهلل رحمو مسمم اإلمام أخرجو

 عمى يحمل وىذا ، القرب أجل من الواجب االعتكاف ُيترك فال ، واجبة ليست قرب ىذه أن:  الرابع الدليل
 .  سنة فيو االعتكاف في األصل أما ، المنذور االعتكاف وىو ، الواجب االعتكاف

 عنو أسأل فما فيو لمريضوا لمحاجة البيت ألدخل كنت إن ": قالت عنيا اهلل رضي عائشة عن: الخامس الدليل
 . مسمم أخرجو"  مارة وأنا إال

 عن مروي وىذا ، بشرط ولو ، ذلك وغير ، الجنازة وشيود المريض لعيادة الخروج لممعتكف يجوز:  الثاني القول
ليو ، والحسن النخعي وعن ، جبير ابن وعن ، اهلل رضي عمي  .  رواية في الحنابمة ذىب وا 

 وليعد ، الجمعة فميشيد الرجل اعتكف إذا" قال ، عنو اهلل رضي عمي عن ، ضمرة بن عاصم عن:  األول الدليل
 أبي وابن وعبدالرزاق أحمد اإلمام أخرجو" قائم وىو بالحاجة وليأمرىم ، أىمو وليأت ، الجنازة وليحضر ، المريض

 " . جةح عندي ضمرة بن عاصم" أحمد اإلمام قال:  قدامة ابن وقال ، مفمح ابن وصححو ، شيبة

 ، ماجو ابن أخرجو" المريض ويعود ، الجنازة يتبع المعتكف" مرفوعا أنس عن آخر حديث جاء:  الثاني الدليل
 األموي الرحمن عبد بن َعنبسة اسمو متروك رجل وفيو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يثبت ال الحديث ىذا لكن
 .  الحديث يثبت فال ، متروك وىو ،
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ذا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن ثبت بما معارض ، صحابي قول أنو:  عمي بأثر االستدالل عن يجاب  وا 
 عارضو قد صحابي قول وىو ، النبي قول قدم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن ثبت ما الصحابي قول خالف
 .  خرآ صحابي قول أو نصا يخالف لم ما حجة الصحابي وقول ، ( عنيا اهلل رضي عائشة) آخر صحابي قول

 :  الراجح

 أن أو ، يشترطو أن بشرط ، الجنازة ويشيد المريض يعود أن لو يجوز المعتكف أن ، أعمم واهلل ، األول القول ىو
ذا ،( واجبا) عميو متعينا يكون  .  الجمعة إلى الخروج لو يجوز كما ، معتكفو من الخروج لو جاز واجبا كان وا 

 َيشتِرَطو أن إال  . 

 ، بالشرط الشيء يستثني أن:  واالشتراط ، جدا الميمة المسائل من االشتراط ومسألة ،  بالشرط يستثنيو أن إال أي
 أتوضأ أن أستثني ، بيتي في آكل أن أستثني ، أىمي عند أنام أن أستثني:  مثال فيقول ، فعال أم وقتا كان سواء

 المستشفى في الفالني المريض أعود أن أستثني ، جنازتو أشيد أن فالن مات إن أستثني ، بيتي في وأغتسل
 .  الفالني

 ؟ الشريعة في االستثناء دخل أين وننظر نسُبر أن أردنا ولو ، فييا المختمف المسائل من االعتكاف في واالستثناء
 أريد إني ، اهلل رسول يا] قالت حينما ، عنيا اهلل رضي الزبير بنت ضباعة حديث في ، الحج في جاء أنو نجد

 في باالشتراط االعتكاف في االشتراط يمحق فيل ، عميو متفق[ واشترطي حجي:  فقال ، شاكية وأجدني الحج
 بداية" في رشد ابن ذكر كما الخالف وسبب ، اهلل رحميم السمف فييا اختمف التي المسائل من ىذه ؟ ال أم الحج

 من لكثير مانع كمييما أن في ، بالحج االعتكاف شبو الجواز رأى من ، بالحج االعتكاف تشبيييم ىو" المجتيد
 وال ، المباشرة وال أىمو جماع لمرجل يجوز فال  ، االعتكاف وكذا ، المباحات من جزء من يمنع فالحج ، المباحات

 دخل إذا الحج ، منو ينتيي حتى منو الخروج لو فميس االعتكاف نذر إذا ، واالعتكاف الحج في ، بشيوة المس
 :  قولين عمى فاختمفوا ، تطوعا كان ولو ، منو ينتيي حتى منو يخرج أن لو فميس فيو

 عطاء رأي وىو والنخعي وقتادة الحسن إليو وذىب ، جائز صحيح االعتكاف في االشتراط أن:  األول القول
 .  والحنابمة والشافعية الحنفية ومذىب

 :  أدلتيم

 شاكية وأجدني الحج أريد إني ، اهلل رسول يا"  قالت أنيا عنيا اهلل رضي الزبير تبن ضباعة حديث:  األول الدليل
ذا ، عميو متفق" حبستني حيث محمي الميم:  قولي ، واشترطي حجي:  وسمم عميو اهلل صمى النبي ليا فقال ،  وا 

 ؛ االعتكاف من أشد الحج ، أولى باب من االعتكاف ففي ، نفمو في المضي وجوب مع الحج في االشتراط جاز
 ففي ، نفمو في المضي يجب الحج كان فإذا ، نفال أم فرضا كان سواء ، مطمقا فيو المضي يجب الحج ألن

 . أولى باب من فيو المضي يجب ال الذي االعتكاف
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 بصيغة معمقا البخاري وأخرج [شروطيم عمى المسممون] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  الثاني الدليل
 .  لو جاز شرطا االعتكاف في اشترط فإذا ، الجزم

 فاألمر وقفا يقف أن اإلنسان أراد إذا ، كالوقف فيو إليو الشرط فكان ، بعقد يجب االعتكاف أن:  الثالث الدليل
 خمس وفي ، لفالن سنوات خمس أول في وغمتو ريعو أن أشترط:  يقول كأن ، شاء ما فيو فيشترط ، ىو إليو

 .  جائزة أنيا والراجح ، النفس عمى الوقف مسألة وىذه ، كذا مدة لي أنو:  قولي أو ، لفالن سنوات

ذا ، الزمن من معين بقدر يختص ال االعتكاف أن:  الرابع الدليل  ، أقامو الذي النذر نذر فكأنو الخروج اشترط وا 
 ، يعتكف أن أراد فإذا ، ؟ال تحديده الشريعة في جاء ىل ، ال ؟ الزمن من معين بقدر يختص االعتكاف ىل

 ، اعتكافو في يدخل لم فكأنو المستثنى وأما ، يستثنو لم الذي القدر في اعتكف فكأنو ، الزمن من جزءا واشترط
 .  قوي عقمي دليل وىذا

 رواية في والحنابمة والمالكية ، واألوزاعي ، ُمجِمز أبو إليو ذىب ، االعتكاف في االشتراط يصح ال:  الثاني القول
 االعتكاف:  ويقول "االعتكاف في باالشتراط العمل السمف من أحد عن أعمم ال" اهلل رحمو مالك اإلمام الق وقد ،

ما ، كاممة العبادة ىذه ويعمل ، كامال المكمف بو يأتي أن إما ، الخ ،، والصيام الصالة ، العبادات من كغيره  أن وا 
 .  حينئذ يصح فال ، دليل عميو ليس فيذا الشرط فييا يدخل أن أما ، يتركيا

 فإذا ، كبير شبو بينيما واالعتكاف والحج ، الحج في االشتراط في ضباعة حديث جاء قد بأنو:  الجميور أجاب
 ، فرضا أم نفال كان سواء ، مطمقا فيو المضي يجب والحج ، أولى باب من األخف ففي ، األشد في الشرط جاز

 .  أولى باب من االعتكاف ففي الحج في جاز فإذا ، كذلك ليس واالعتكاف

 :  الراجح

 .  االعتكاف في االشتراط جواز وىو ، أعمم واهلل األول القول ىو

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


