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

ن:  اهلل رحمه المصنف قال  .  اعتكاُفه َفَسدَ  َفْرج   في َوِطئَ  وا 

 مؤثر وأنو ، االشتراط جواز عمى العمم أىل جميور ، قولين عمى خالفا فييا أن وعرفنا ، االشتراط مسألة بنا مرت
 .  اهلل رحميم السمف نم طائفة ومعيم ، االشتراط جواز عدم إلى ذىبوا والمالكية ، االعتكاف في

 :  أقسام ثالثة إلى االشتراط اهلل رحميم الفقياء قسم

 أو النزىة أو ، والشراء والبيع ، أىمو كجماع ، االعتكاف ينافي لما الخروج المعتكف يشترط أن:  األول القسم
ن ، االشتراط يصح ال ىنا ، ذلك وغير ، الفرجة  .  اعتكافو بطل خرج وا 

 إن والشرب لألكل أو ، حاجتو لقضاء الخروج يشترط كأن ، منو لو بد ال ألمر الخروج يشترط نأ:  الثاني القسم
 الحال ىذه في فاالشتراط ، منو بد لو ليس مما ، الجمعة لصالة الخروج يشترط أو ، وشربو بأكمو أحد لو يأت لم

 .  األصل في لو مباح ىو ، حاصل تحصيل

 ، الجنائز واتباع ، المريض كعيادة ، االعتكاف ينافي ال لكنو ، بد منو لو مرأل الخروج يشترط أن:  الثالث القسم
 الخروج المعتكف يشترط أن:  وضابطو ، االشتراط لو يجوز أنو فالراجح ، عندىم والمبيت ، أىمو عند والعشاء
 .  لالعتكاف مناف غير مقصود لعارض

 :  قسمين إلى خصوصوال العموم حين من االعتكاف في االشتراط الفقياء وقسم

 حصل إن:  أو ، خرجت عارض لي عرض إن:  فيقول ، لو يعرض كشغل ، عام ألمر يشترط أن:  األول القسم
 الجنازة شيود يشمل ، عام وىذا ، الحنابمة عند الصحيح وعمى ، الشافعية عند الشرط فمو ، فسأخرج شغل لي

 لمنزىة يخرج فال ، ميم ألمر ويخرج ، ونحوه غريمو ضاءكاقت ، مباح دنيوي أو ديني أمر من ، وغيرىا والعيادة
 كان واجبا ، فعمو فمو االعتكاف في ذلك فعل شرط فإن" اهلل رحمو قدامة ابن قال ، الخ ،، والصيد والفرجة

 يحتاج مما مباحا كان ما وكذلك ، عالم أو صالح رجل أو أىمو كزيارة قربة كان ما وكذلك ، تطوعا أو االعتكاف
 " . فعمو فمو ، فيو والمبيت منزلو في كالعشاء ، إليو

 غير مقصودا مباحا يكون أن وضابطو ، تقدم كما جوازه عمى فالجميور ، خاص ألمر يشترط أن:  الثاني القسم
 كان فإن ، الحنابمة مذىب من الصحيح عمى قربة يكن لم ولو يحتاجو أن عمى الحنابمة ونص ، لالعتكاف مناف

 .  اشتراطو يصح فال يحتاجو ال

 ىذا توفر عدم ألن ؛ وغيره تيمية بن المجد اختارىا ، قربة كان إذا إال مطمقا المنع إلى رواية في الحنابمة وذىب
 زمن في فالمعتكف ، والفرجة والنزىة المسجد في اإلقامة ترك كشرط ، ومعنى صورة االعتكاف ينافي الشرط
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 يالئم فإنو القربة شرط بخالف ، اشترطو ما إال شيء أي فعل لو يجوز ال ألنو ؛ المعتكف حكم لو الخروج
 .  والطاعات والعبادات بالنوافل يتقرب المعتكف ألن ؛ االعتكاف

 :  الراجح

 أن فيو يشترط وال ، ميم أمر لكل الخروج لو يجوز أنو ، الشافعية إليو ذىب وما ، األصحاب عند األول القول ىو
 .  ذلك فمو أىمو عند األكل شرط أو ، أىمو عند المبيت شرط فمو ، االعتكاف ينافي أال الشرط بل ، قربة يكون

ن:  قال  .  اعتكاُفه َفَسدَ  َفْرج   في َوِطئَ  وا 

 الصورة تكتمل حتى أخرى مسائل وسنذكر ، الجماع مسألة إال يذكر لم والمؤلف ، االعتكاف إفساد مسائل ىذه
 .  الصيام مع

 .  باإلجماع وىذا ، وفسد اعتكافو بطل المعتكف جامع إذا

 أن ، وغيره الطبري ذكر ،( المساجد في عاكفون وأنتم تباشروىن وال) تعالى قولو في ، البقرة آية:  األول الدليل
 رالب عبد وابن حزم وابن المنذر ابن اإلجماع نقل وقد ، غيره بالجماع ويمحق ، الجماع في نص اآلية ىذه

 .  العمم أىل من كبيرة ومجموعة ، والنووي قدامة وابن والقرطبي

 .  يبطمو أو االعتكاف يفسد فإنو ، محرما الجماع كان لو حتى ، جماع كل الحكم ىذا ويشمل

 الرزاق عبد أخرجو" اعتكافو بطل المعتكف جامع إذا" :قال ، عنيما اهلل رضي عباس ابن عن أثر:  الثاني الدليل
  .  مفمح ابن صححو ، صحيح بإسناد شيبة أبي وابن

 يقيد ولم ، الكالم أطمق المؤلف ألن ؛ ناسيا كان ولو ، يفسد االعتكاف أن:  اهلل رحمو المؤلف كالم ظاىر
 :  قولين عمى الفقياء فييا اختمف وقد ، بالنسيان

 من الصحيح عمى والحنابمة والمالكية الحنفية إليو ذىب ، صومو فسد ناسيا المكمف جامع إذا:  األول القول
 .  المذىب

 :  أدلتيم

 .  مطمقة اآلية جاءت ،( المساجد في عاكفون وأنتم تباشروىن وال) تعالى قولو عموم:  األول الدليل

 .  عمدا أو سيوا منو كالخروج ، إفساده في وسيوه عمده فيستوي ، االعتكاف في محرم أمر أنو:  الثاني الدليل

 اعتكافو يبطل فإنو ناسيا خرج إذا أنو عمى الدليل ما ، فييا مختمف مسألة عمى قياس ألنو ؛ يصح ال القياس وىذا
 من فالراجح ولذا، ( أخطأنا أو نسينا إن تؤاخذنا ال ربنا) نسيانو في اإلنسان عن المؤاخذة رفع قد وجل عز واهلل ؟

ن ، أراد إن ذكر إذا يعود بل ، افواعتك يبطل لم ناسيا معتكفو من خرج لو اإلنسان أن : العمم أىل أقوال  أن أراد وا 
 .  قطعو لو نفل أنو باعتبار االعتكاف ويبطل فيذىب يذىب

 ، الحنابمة وبعض ، والظاىرية الشافعية إليو وذىب ، اعتكافو يبطل لم ناسيا المعتكف جامع إذا:  الثاني القول
 .  جميعا اهلل رحميم تيمية بن كالمجد
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 :  أدلتهم

 وما والنسيان الخطأ أمتي عن رفع اهلل إن] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عباس ابن حديث:  ولاأل الدليل
 جامع إذا واإلنسان:  قالوا ، األلباني وصححو ، النووي وحسنو والدارقطني ماجو ابن أخرجو ، [عميه استكرهوا

 .  المؤاخذة عنو رفعت فقد ناسيا امرأتو

ن ، ضعيف الحديث بأن:  لحديثبا االستدالل يناقشون وىم  في اإلنسان عن المرفوع فإن ، حسنا كان أو صح وا 
 .  يبطل فإنو العمل أم ، واإلثم المؤاخذة ىو ىذا

 فميتم ناسيا شرب أو أكل من) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، الصيام في جاء قد ألنو ؛ صحيح غير وىذا
 .  صحيح العمل أن وذكر ، المؤاخذة عدم ، وسمم عميو اهلل صمى لنبيا فذكر ،( وسقاه اهلل أطعمو فإنما صومو

 .  الفرج دون كالمباشرة ، االعتكاف تفسد فال ، الصوم تفسد ال مباشرة أنيا:  الثاني الدليل

 ، األصحاب بعض ومنيم العمم أىل من أن تقدم لكن ، الراجح ىو ىذا نعم ؛ فييا مختمف بمسألة استدالل وىذا
 .  بذلك ويؤاخذ ، الكفارة وعميو ، يفسد صومو فإن ناسيا رمضان نيار في امرأتو جامع لو الرجل أن يرون

 :  الراجح

 عن المؤاخذة نفى قد وجل عز اهلل ألن ؛ صحيح اعتكافو فإن ، ناسيا امرأتو المعتكف جامع إذا ، الثاني القول ىو
 .  الناسي عن الحرج رفع أدلة ولبقية ، فعمت قد:  وجل زع الرب فقال( أخطأنا أو نسينا إن تؤاخذنا ال ربنا) الناس

 

 رحمة العمم أىل جماىير إليو ذىب الذي ىو وىذا ، اعتكافو حال جامع من عمى كفارة ال أنو المؤلف كالم وظاىر
 اهلل رحمو المنذر ابن قال حتى ، المذىب من الصحيح عمى والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية ، عمييم اهلل
 يمزم فال ، الشرع بأصل تجب لم عبادة ألنيا ؛" الفقياء جميع قول ىو" الماوردي ويقول" العمم أىل أكثر قول وىو"

ذا ، ال ؟ الشرع بأصل واجب ىو ىل النذر ، النوافل كسائر ، كفارة بإفسادىا المكمف  بإلزام وجب فإنما وجب وا 
 يمكن وال ، التكميف وعدم الذمة براءة واألصل ، الكفارة وبوج عمى يدل دليل ثمة ليس وألنو ؛ إياه نفسو المكمف

 .  بدليل إال شيئا اإلنسان يغرم وال ، التكميف عمى دليل يقوم حتى بشيء اإلنسان يكمف أن

 قياسا ؛ الحال ىذه في الكفارة عميو تجب أنو إلى ، القاضي اختارىا رواية في والحنابمة والزىري الحسن وذىب
 .  والحج صومال في الوطء عمى

 في امرأتو جامع الرجل أن فمو ولذا ؛ االعتكاف وبين والصيام والعمرة الحج بين قفر ،  الفارق مع قياس وىذا
 جامع فمو ولذا ، انتياك ال وىنا ، رمضان شير حرمة بانتياك مرتبطة الكفارة ألن ؛ عميو كفارة فال النفل الصيام

 .  واجب صومال أن مع ، كفارة عميو تكن لم القضاء في

 :  الراجح

 .  عمييم اهلل رحمة العمم أىل عامة إليو ذىب ما
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ن" المؤلف كالم وظاىر  المباشرة) اعتكافو يفسد ال فإنو المرأة باشر إذا المعتكف أن" اعتكافو فسد فرج في وطئ وا 
 ( . الفرج دون

 :  أحوال ليا المرأة ومباشرة

 اتفاقا اعتكافو يبطل فال ، غيبة من لقدوميا أو شفقة والتقبيل كالمس ، شيوة بغير المرأة يباشر أن:  األولى الحال
 الجواز ويخص ، اعتكافو يفسد فإنو ، شيوة بغير ولو ، المرأة باشر إذا أنو رأى حزم ابن فإن ، حزم ابن إال ،

 عمى يبقى فإنو ذلك سوى وما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن الثابتة ألنيا ؛ الترجيل  صفة وىي ، واحدة بصفة
 بغير أم بشيوة كانت سواء ، األنواع لكل عامة والمباشرة ،( المساجد في عاكفون وأنتم تباشروىن وال) المنع عموم
 .  مرجوح قول وىو ، شيوة

 أو ، يدىا مس:  مثل ، اعتكافو يفسد لم شيوة دون من المرأة باشر إذا المعتكف أن يرون:  العمم أىل وعامة
 اتفق" اهلل رحمو النووي قال ، بيا ورحمة شفقة قبميا أو ، سفر من قادمة لكونيا قبميا أو ، شيوة بدون تقبيميا

 من لقدوميا أو ، واإلكرام الشفقة سبيل عمى والقبمة باليد ، شيوة بغير المباشرة لممعتكف يجوز أنو عمى أصحابنا
 " . ذلك ونحو سفر

 : الجواز عمى ويدل

 إلي يدني ، اعتكف إذا وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول كان" :قالت ، عنيا اهلل يرض عائشة عن :األول الدليل
 .   شيوة بال مس ألنو ؛ اعتكافو في ذلك يؤثر ولم ، تمسو أن الترجيل من ويمزم ، عميو متفق" فأرجمو رأسو

 شيوة بدون المباشرة جواز في الصوم مثل فيكون ، الجماع من المنع في الصوم مثل االعتكاف أن :الثاني الدليل
ذا ، يجوز نعم ؟ ذلك لو يجوز ىل ، شيوة بدون باشرىا أو امرأتو مس الصائم أن لو ،  ، خالف ففيو بشيوة كان وا 

 عنو اهلل عفا!  اعتكافو يبطل باشرىا إذا أنو يرى وىنا ، يباشرىا وأن امرأتو الرجل يقبل أن استحباب يرى حزم ابن
:  قال ، وباشر عائشة حديث في النبي قبل لما ، النص ظاىر يأخذ ، ريظاى ىو ، النص مع يدور لكنو ،

 حديث في جاء ما إال ، يجوز ال:  قال( المساجد في عاكفون وأنتم تباشروىن وال) تعالى قال لما وىنا ، يستحب
 .  فقط الترجيل من عائشة

 . تحريمو في عمييم اهلل رحمة عممال أىل بين خالف فال ، بشيوة المرأة المعتكف يباشر أن:  الثانية الحال

 ( . المساجد في عاكفون وأنتم تباشروىن وال) تعالى قولو عموم في دخولو:  األول الدليل

 .  وغيرىم ، كثير وابن قدامة وابن الشافعي الماوردي االتفاق حكى وقد

 :  مسألة

 :  نقسما تحتيا المسألة ىذه ؟ االعتكاف بطالن بشيوة المباشرة عمى يترتب ىل

 .  فينزل بشيوة يباشر أن:  األول القسم

 .  الحال ىذه في يفسد اعتكافو أن عمى األربعة األئمة اتفق فقد
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 :ةدلاأل

 ( . المساجد في عاكفون وأنتم تباشروىن وال) وتعالى تبارك اهلل قول :األول الدليل

 .  اعتكافو فبطل ، لذاتو عنو منييا محرما فعال فعل ألنو :الثاني الدليل

 وىذا ، أنزل ولو اعتكافو يبطل ال أنو إلى ، وجو في والشافعية ، المنذر وابن ، كعطاء ، العمم أىل بعض ذىب
 .  غريب

 .  ينزل فال بشيوة يباشر أن:  الثاني القسم

 في عاكفون وأنتم تباشروىن وال) اآلية ىو رشد ابن ذكر كما الخالف وسبب ، العمم أىل فييا اختمف المسألة ىذه
 خاص اآلية في المباشرة لفظ إن أم ؟ دونو وما الجماع فيشمل ، عام اآلية في المباشرة لفظ ىل ،( المساجد
 الخ ،، والمس التقبيل من األخرى األقسام فيو دخمت ، المباشرة أنواع لجميع عام أنو رأى من ؟ سواه دون بالجماع

 :  قولين عمى فاختمفوا ، بالجماع إال اعتكافو يفسد ال:  قال بالجماع خصو ومن ،

 وىو ، األصح الوجو في والشافعية الحنفية إليو ذىب ، اعتكافو يفسد لم ينزل فمم بشيوة باشر إذا:  األول القول
 ( . المعروف االصطالح عمى) الجميور ، الحنابمة عند المذىب
 : أدلتهم

 .  بالدليل طولب العبادات من عبادة لأبط ومن ، البطالن ال ، الصحة العبادة في األصل ألن :األول الدليل

 .  الحج وكذا ، االعتكاف فمثمو ، ينزل لم إذا بشيوة بالمباشرة يفسد ال الصوم :الثاني الدليل

 .  اهلل رحميم المالكية إليو ذىب ، اعتكافو بطل ينزل فمم بشيوة باشر إذا:  الثاني القول

 .  االعتكاف فتفسد ، المحرمة المباشرة ىي:  قالوا ، آليةا :دليمهم

 :  الراجح

 .  اعتكافو يبطل لم ينزل ولم بشيوة المرأة باشر إذا المعتكف أن ، أعمم واهلل األول القول ىو

 :  المعتكف استمناء

 .  فقط الراجح سنأخذ لذا ، كثيرة مسائل تحتو الباب اىذ

 يطرحون اهلل رحميم والفقياء عمماءال ، شيء كل تصور ؟ امرأتو يجامع معتكف ؟ يستمني معتكف:  قائل يقول قد
 قد ، لمغاية وقريبة ، جدا متصورة الوقوع قضية إن ثم ، آخر أمر ىذا ، تقع ال أو تقع ىل ، النظر بغض المسائل

 .  ؟ ال لم   ، تقع

 .  اعتكافو فسد فأنزل المعتكف استمنى إذا:  الجميور

 يبطل ال ، الصيام في كما ، المالكية سوى الجميور رأي وىو ، اعتكافو يفسد ال بالتفكير أنزل من أن:   الراجح
 .  البطالن يرون فإنيم ، المالكية عند إال بالتفكير صومو
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 يرون المالكية ،  المالكية إال الجميور رأي وىو ، اعتكافو يفسد ال ( األولى النظرة) بالنظر أنزل من أن:  والراجح
 .  األولى بالنظرة حتى اإلبطال

 والشافعية الحنفية البطالن ير ولم ، والحنابمة المالكية رأي وىو ، اعتكافو يفسد فأنزل النظر كرر من أن:  الراجح
 . 

 الجميور رأي وىذا ، المسجد من الخروج ويمزميا ، اعتكافيا يبطل لم نفست أو حاضت إذا المعتكفة أن:  الراجح
 اعتكافيا وأكممت ، رجعت طيرت إذا أنيا لراجحوا ، تطير حتى بيتيا إلى ترجع أنيا والراجح ، الحنفية سوى

 .  الحنابمة رأي وىذا ، الواجب

 بين يفرقون فإنيم ، الحنفية سوى العمم أىل جميور عند اعتكافو بطل عذر بال سكر إذا المعتكف أن:  الراجح
ذا ، اعتكافو بطل النيار في سكر إذا ، الميل في والسكر النيار في السكر  .  يبطل ال الميل في سكر وا 

 الجميور رأي وىو ، اعتكافو يبطل لم والنميمة كالغيبة ، الذنوب كبائر من كبيرة فعل إذا المعتكف أن:  الراجح
 .  المالكية سوى

 ، واآلخرة والدنيا الدين في الدائمة والمعافاة والعافية العفو اهلل نسأل - اعتكافو بطل المعتكف ارتد إذا:  الراجح
 من وأجرنا ، كميا األمور في وخاتمتنا عاقبتنا وأحسن ، قيوم يا حي يا ، نمقاك حتى والسنة اإليمان عمى ثبتنا الميم
ليو ، اعتكافو بطل المعتكف ارتد إذا - النار عذاب ومن الدنيا خزي  والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية ذىب وا 

 .  ذلك بغير ، باستيزاء ، بكممة يرتد قد ؟ المعتكف يرتد وقد ،

َيْعِنيهِ  ال ما واجتنابُ  بالُقَربِ  اشتغاُله وُيْسَتَحب  :  قال ثم . 

 ، التفكر:  مثل ، قاصر نفعيا التي بالقرب ذلك يفعل ، وجل عز اهلل إلى تقربو التي بالطاعات يشتغل أن يستحب
 األعمال من ذلك وغير ، واالبتيال ، واالستغفار والتوبة ، عاءوالد ، والصالة ، والذكر ، القرآن وقراءة ، والتدبر

 األعمال من يستكثر وأن القرب يحصل أن أجل من اعتكف إنما ألنو ؛ وجل عز اهلل إلى المدنية الصالحة
 ليمو ويحيي ، المئزر يشد العشر دخمت إذا وسمم عميو اهلل صمى النبي كان وليذا ؛ اعتكافو وقت في الصالحة
 الصبح عميو يطمع أن إلى وذكر ودعاء وصالة قراءة بين الميل في ىو بل ، ليمو في نوما يطعم وال ، أىمو ويوقظ

 . المعتكف يكون ىكذا ،

 اإلنسان من تأخذ ال التي المتعدي النفع ذات األعمال أما ؟ المتعدي النفع ذات القرب   القرب ىذه في يدخل وىل
 ، فيو إشكال ال ىذا ،، إلقاؤه أو السالم رد ، المنكر عن والنيي ، بالمعروف األمر مثل ، فييا إشكال ال ىذه وقتا
 الدروس وتصحيح والتأليف العمم وتعميم القرآن كإقراء ، وقتا تأخذ التي ، النفع المتعدية األعمال عن الكالم إنما

لقاء ومراجعتيا  أو ؟ الحرم في الدروس قاءإلل فرصة لو تييأ ، الحرم في معتكفا عالما يكون كأن المحاضرات وا 
 بيذه يشتغل فيل ، قبميا أو التراويح صالة بعد لمناس ودروسا محاضرات يمقي أن منو وطمب المسجد في كان

 :  قولين عمى السمف بين خالف فييا المسألة ىذه ؟ المتعدي النفع ذات األمور
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 رأي وىو ، والشافعية الحنفية ذىب إليو ، المتعدي النفع ذات بالقرب يشتغل أن لممعتكف يشرع:  األول القول
 .  لو ذلك واستحبوا ، واألوزاعي عطاء

 في بل ، وغيرىما والتسبيح كالصالة ، لممعتكف فاستحبت ، طاعات المتعدي النفع ذات العبادات ألن :دليمهم
  .  القاصر النفع ذات العبادات من أعظم المتعدي النفع ذات العبادات نفع يكون الغالب

 ، الواجبات بعد والطاعات القرب أفضل ىو ، بو يتعبد ما أفضل ىو ، الجممة في والتعميم العمم أن:  فالراجح لذا
 أن يرون والشافعية ، اهلل سبيل في الجياد شيء أفضل أن يرون والحنابمة ، والمالكية الحنفية مذىب ىو كما

 في ىذا ، وتعميمو العمم تعمم وىو ، والمالكية الحنفية إليو ذىب ما الراجح أن تقدم وقد ، الصالة شيء أفضل
 .  الجممة

 والحنابمة المالكية إليو وذىب ، المتعدي النفع ذات بالقرب يشتغل أن لممعتكف يستحب وال يشرع ال:  الثاني القول
 : أدلتهم. 

 ، وسمم عميو اهلل مىص عنو ينقل ولم ، األواخر العشر يعتكف كان ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن :األول الدليل
 ، القرآن يقرأ يصمي ، عميو المقتصرة المحضة بالعبادات يتعبد كان بل ، المتعدي النفع ذات بالعبادات االشتغال

 .  اعتكافو فترة في والتعميم الحمقات يقيم كان أنو ينقل ولم ، منو يخرج ما ، المسجد في وىو

 إنو ثم ، وعممو أفتاه ، فتوى منو يطمب السائل جاءه إذا كان ، وسمم عميو اهلل صمى النبي بأن:  يناقش ىذا لكن
 ، حولو والناس ، حولو أو المسجد في دائما ىو ، كبيرة بالناس التقائو فرصة وكانت ، جممتيم في الناس مع كان
 من الـِمبالع المقاء أصبح ، وتفرقوا الناس ابتعد لما ، الحاضر زماننا في لكن ، معو مستمرة دائمة العمم حمق

 المدني أو المكي الحرم في العالم يكون كأن ، المواسم في إال بالعالم المقاء يتيسر ال قد وأحيانا ، يكون ما أصعب
 من فتكون ، عمييم الناس يجتمع ، الحسنة األصوات ذوي القراء بعض فييا يكون التي الكبيرة المساجد وحتى ،

 في الرغبة في ، وسمم عميو اهلل صمى النبي زمن في كالناس ليسوا آلنا والناس ، بالناس االلتقاء في الفرص أعظم
 اهلل رضي ، الكرام الصحابة من ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عيد في كان بمن يقارنون ال ، بكثير أقل ، العمم
 أن دام ما:  فيقال ، ومجالسو  النبي خطب ويسمعون ، الحمق ويحضرون ، العمم يطمبون كانوا الذين ، عنيم

  .  منيا يمنع الذي فما اهلل إلى بيا يتقرب عبادات أنيا األصل
 .  والصالة كالطواف ، ذلك فييا يستحب فمم ، المسجد شرطيا من عبادة االعتكاف ألن :الثاني الدليل

 يمكن فال ، وأذكارىا بالخشوع العبد فييا يشتغل فالصالة ، االعتكاف وبين والصالة الطواف بين فرق ثمة:  فيقال
 عمى فالقياس ، [لشغال الصالة في إن] يقول وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، متعد نفع ذات طاعات فييا يكون أن

 بين الذي والذكر ، وأدعيتو أذكاره لو والطواف ، يسيرة تكون فترتو فإن ، الطواف وكذا ، الفارق مع قياس الصالة
 ال ؟ بيا مشغول وىو متعدية عبادة فييا تكون فكيف ، أذكار ذات بعبادة مشغول فيو ، والحجر اليماني الركن
 .  القياس ىذا يصح
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 في لو يستحب فإنو ، المتعدي النفع ذات القرب العبد يفعل أن يقتضي الحال كان إن ، لمحال ينظر أن:  األقرب
 النفع ذات العبادة بين أو االعتكاف بين يخير أن إلى األمر وصل لو حتى ، يعتكف لم لو حتى ، الحال ىذه

 ، تعميمو إلى الناس يحتاج الذي كالعالم ، المتعدي النفع ذات العبادات عمى ويقتصر ، يعتكف ال فإنو ، المتعدي
 .  ودعوتو وعظو في بارعا يكون الذي الداعية أو الواعظ أو ، الخطيب أو ، وتذكيره محاضراتو إلى أو

 ويعمم ويذكر يدعو ، الميمة ىذه يؤدي ذلك ومع معتكفا مسجده في يكون ؟ بينيما الجمع من المانع ما:  يقال أو
 ويألف يتعود الذي العالم إن بل ، العباد بيا ينتفع التي عظيمة عبادات ىذه ؟ المجالس ليم ويعقد ويفتييم الناس
 تمذذه من أكثر الناس ولقاء واإللقاء بالتعميم يتعبد فيو ، تعميمو في عينو وقرة عبادتو ، والمحاضرات الدروس إلقاء

 الختار ودروسو كتبو في يكون أن وبين الميل يقوم أن بين خير ولو ، عميو القاصر النفع ذات العبادات ببعض
 وأثر ؟ داتالعبا بيذه اإلنسان يتعبد أن المانع فما ، ذلك في ولذتو أنسو يجد لكنو ، عميو صعوبتو مع ، الثاني
 بكثرة مشيورا ليس اهلل رحمو مالك اإلمام كان ، والصوم الصالة نفل أثر من أشد والطمبة العمماء عمى التعميم
 أحمد كاإلمام ليس ، العباد من كالفضيل ليس ، المبارك كابن ليس ، والتعمم العمم في اهلل رحمو كان إنما ، العبادة

 بابو عند كان القاسم ابن أن ينقل ، وتعميما تعمما ، العمم في كانت متوى لكن ، التعبد كثرة في كيؤالء ليس ،
 خمسون شيخك ؟ تنام:  وقالت ، فضربتو اإلمام أمة فخرجت ، الفجر صالة حتى فنام ، عيناه فغمبتو ، ينتظره
 .  اوتعميم تعمما ، العمم في أعمارىم أمضوا أئمة ، مستغرب غير وىذا ، العشاء بوضوء الفجر يصمي سنة

َيْعِنيهِ  ال ما واجتنابُ :  اهلل رحمه قال . 

 ال ما تركه المرء إسالم حسن من] ىريرة أبي عن وسمم عميو اهلل صمى قال كما ، تيمو ال التي باألمور يشتغل ال
 يشغل وأن ، بنفسو ينشغل نأ لممعتكف ينبغي ، بشواىده صحيح حديث وىو ، ماجو وابن الترمذي أخرجو[ يعنيه

 القدر ليمة إلدراك مؤمال يكون وأن ، المباركة األوقات ىذه في ، ورحمتو ومغفرتو مواله عفو راجيا ، وقربو بأعمالو
 أن يصح نعم ، والزيارات األحاديث في وقتو يمضي فال ، واحتسابا إيمانا يقوميا ممن يكون أن عمى حريصا ،

 كما ، ليقمبيا معيا ذىب ثم ، ساعة تحدثو معو وجمست ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل لرسو  صفية   زارت كما ، يزار
 ىذه في وقتو يمضي أن لكن ، بو بأس ال معو والحديث ، بيا بأس ال المعتكف زيارة ، المشيور الحديث في

  .  أعمم واهلل ، االعتكاف مقصد ىو فميس األحاديث

 . وقوتو اهلل بحول الحج كتاب في اهلل إنشاء وسنبدأ ، الصيام كتاب من انتيينا نكون وبيذا
 . الصالحات تتم بنعمته الذي هلل والحمد


