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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  »یٮد افغاني سع- سعـيـدی«  امين الدين داکتر الحاج 

  ٢٠١۴ جوالی ٠۴

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  إعـتکاف در رمـضـان
 :در لغتإعتكاف  

  . است، که به معنی درنگ کردن و ادامه دادن است» عکف«باب افتعال از  لغوی مصدراعتکاف، از نظر 

إعتكاف به يعنی  .در دين مقدس اسالم ، منظور از اعتکاف آن است که شخص به منظور عبادت در مسجد متوقف شود 

   .باشد یى مئا درنگ كردن،  در جايمعناى  بند بودن،  توقف 

 .  باشد   يعنی گوشه نشينی و عزلت میاعتکاف : گويند  میبرخی علماء درفھم اعتکاف 

 : ودر اصطالح شرعـــى إعتكاف  عبارت  است

ت ي مصروفۀش جدا گشته، از ھميوى  از زن و از فرزند  خويت ھاى  دني  تعلقات  ومصروفۀكه  انسان  از ھم نياز  ا

ش  يى  ھاى  خوئش را با تمام تواناي فكر  وعمل خوش بِبُرد،يھشات  نفسانى  خوداری ، سياسی وخواانوادگى ھاى  خا

 . به عبادت  هللا تعالی  مصروف  سازد

گران  يد،  حكمش از ديز إعتكاف  نمايك شخص  نيه  يك قرير رمضان  ُسنت ُمؤكد بـــوده واگر از ي اخۀإعتكاف  در دھ

   .گردد یرفع م

  

 :داليل مشرعيت إعتكاف

  :  ت قــرآنــىيآ

 :ه و تعالى فرموده است خداوند سبحان

سوى  ه م  بيووحى فرستاد» « ن  والركع السجود ين والعاكفيتى  للطائفيل أن  طھر ا بيم واسمعيوعھد نا  إلى  ابراھ« 

» اى  طواف كنندگان  وإعتكاف  كنندگان وركوع  وسجده كنندگان د خانه  مرا بريل  كه بر پا سازيم  واسماعيابراھ

 .) ١٢۵ت ي بقره آۀسور(

  :ــث نبــوىياحــاد
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عتكف العشر ا ال واخر من  رمضان  حتى  ي)   ص(كــان رسول هللا « : د است كه گفتيت گرديروا) رض ( شه ياز عا  

ر  رمضان  را تا وقتى  كه وفات  ي  اخۀكرد   دھ یمبرصلی هللا عليه وسلم  كه إعتكاف مايبود پ  » « توفاه هللا عزوجل

  ).ه يمتفق  عل(  »داد اورا خداوند عزوجل

 »  عتكف العشر  االواخر من رمضان   ي)   ص( كان  رسول هللا « : ت است كه گفت يروا)  رض( ھمچنان از ابن عمر   

  .»رد  کیر  رمضان را إعتكاف مي اخۀپيامبر صلی هللا عليه وسلم  دھ

   

  :ت إعتكافيحمكت مشر وع

ل آن بوده  وباعث  روى  آوردن به عبادت   وذكر خالص خداوند وى ومشاغي  إعتكاف موجب فراغ قلب از امور دن-١ 

 .باشد یمتعال م

  .فضل ورحمت ۀ ستادن بر دروازيض امور خود به  خداوند  متعال  واي سپردن  وتفو- ٢ 

 به د نمى تواند يكسى كه به  معتكف اراده  بدى  بنما باشد و ی  إعتكاف به معنى تحصن به خداوند  بر تر وتوانا  م-٣ 

   .كش شده  نمى تواند كه بروى ظلم كنديچ ظالمى نزديسد  وھاو بر

س إعتكاف  عبارت از دورى از د پيت  مى  نمايش  را راحت نموده  وقلب  خود را  ھدايمعتكف توسط إعتكاف خو

    .باشد یدن به حق تعالى  مين  راه براى  رسيقات بوده كه قوى ترمخلو

  

   :اقسام إعتكاف 

 : واجب-١

 .ارت از إعتكافى است كه نذر شده باشد واجب  است چه بدون  شرط باشد  وچه مشروط  عب

  .ن إعتكافى واجب است يچن. اب  شدم ،  إعتكاف خواھم كرد  يد  كه اگر  در امتحان كامي  شخص بگومثالً 

   :وقت إعتكاف واجب 

عنى  يك  روز يك روز است براى كمتر  از ي  كه  براى إعتكاف  واجب  روزه  شرط است  لذا  حداقل  وقت آني ھمانطور

 .باشد یرا  وقت  روزه  از طلوع  آفتاب  تا غروب  آن  ميباشد  ز یچند  ساعت  نذر كردن  إعتكاف  بى معنى م

    : مستحــب- ٢  

ا ي ورد ي  دوم رمضان  صورت گۀ  اول  ودر دھۀگرى  خواه  در دھير  رمضان  ھر إعتكاف دي اخۀبه جز إعتكاف  دھ

  .گر مستحب استيدر  ماه ھاى  د

   :  إعتكاف سنت مـــؤكد- ٣

عمل ه شتر بيد به آن  اھتمام  بيباشد كه مسلمانان  با یى  مئر  رمضان  المبارك  سنت مؤكد  كفاي  اخۀإعتكاف  در دھ

 .  آرند

د زنان يومباشرت  نكن «) ١٨٧ -  البقره( » ...وال تباشر وھن  وأ نتم عاكفون  فى المساجد« : د يفرما یخداوند پاك م

   ». د در مساجديكه  معتكف باش یرا درحال

 !خواھران وبرادران

افتن شب قدر سنت است، خداوند متعال ير و پاداش و دري از خیمنظور برخورداره عتکاف ده روز آخر ماه رمضان بإ

  :ديفرما یم

وُح فِ يلَةُ القَدِر خَ يلَةُ القَدِر، لَ يا لَ لَِة القَدِر َو َما أدراَک مَ ي لَ یإِنَّا أنَزلنَاهُ فِ  «  ُل الَمالَئَِکةُ َو الرُّ َھا بِإذِن يٌر ِمن ألِف َشھٍر تَنَزَّ
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تو چه . ميما قرآن را در شب با ارزش قدر فرو فرستاد) (سوره قدر ( »ِر  َمطلَِع الفَجی َحتَّ یَربِِّھم ِمن ُکلِّ أمٍر َسالٌَم ھِ 

 است که از ھزار ماه بھتر است، فرشتگان و ی؟ شب قدر شب)م استيچه اندازه عظو ( شب قدر کدام است یدان یم

 و رحمت است تا ی، آن شب، شب سالمتی ھرگونه کاریند برايآ ی میاپي پروردگارشان پۀل در آن شب با اجازيجبرئ

 .)طلوع صبح

تحروا «  : فرمود  ینشست و م  ی در ده روز آخر ماه مبارک رمضان به اعتکاف م پيامبر صلی هللا عليه و آله وسلم

مختصر صحيح (» ديجو کن و شب قدر را در ده شب آخر رمضان جست«.  » العشر األواخر من رمضانیلة القدر فيل

  )٧٨٩/١٤٤/٢(سنن الترمذی و)  ٢٠٢٠/٢٥٩/٤ ()فتح الباری(صحيح امام بخاری  ٩٨٧  البخاری

 یلة القدر فيتحروا ل« :  فرموده است  صلی هللا عليه وسلم  امبريت است که پيشه در حديثی رواياز حضرت بی بی عا

متفق . ) (ديجو کن و آخر رمضان جستۀ  طاق دھیله القدر را در شبھايل( » الوتر من العشر األواخر من رمضان

 .)١١٦٩/٦٢٨/٢( صحيح امام مسلم، )٢٠١٧/٢٥٩/٤ () فتح الباری(صحيح امام بخاری ) هيعل

 .نموده است ب يق و ترغيتشومسلمانان را ن ده شب يام اي بر ق صلی هللا عليه  وسلمبر  متعددی پيامديثاحادر 

 مانا و يلة القدر إيمن قام ل« : ه است  فرمود  سلم امبرصلی هللا عليه وي پ:روايت که ره ي ابوھردر حديثی از حضرت 

افت اجر و پاداش، يد دريو ام) د ثواب خدايبه ام(مان ي ایھرکس در شب قدر از رو(» احتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه

 ).شود یاو بخشوده م) ۀريصغ(ام کند گناھان يق

د وسنن ابوداو، )٧۶٠/۵٢٣/١ (صحيح امام مسلم، )٢٠١۴/٢۵۵/۴ () فتح الباری(صحيح امام بخاری : ه يمتفق عل(

  ).١۵٧/۴ (سنن نسائی ، )١٣۵٩/١۴۶/۴ ()عون المعبود(

  :  شــروط إعتكاف

 : براى  صحت  إعتكاف   چھار  شرط  ضرورى است  

  .ام در مسجدي  ق-١

      .ــــــت  ي ن-٢

  ).ض ونفاس يجنابت ، ح(  پاك بودن  از حــــدث اكبر  -٣

  .ستياما در إعتكاف  مستحب ومسنون  روزه  بودن شرط ن.    روزه بودن شرط است . روزه  در  إعتكاف  واجب-۴ 

  :كافكارھاى مستحب درإعت 

نى و يس علوم ديا تدرين تفکر  وتدبر در  آن،  اھتمام  به درود  وسائر اذكار، خواندن  وأتالوت  قرآن  عظيم الش

   .قات علمى يف  وتحقيف وتأليت در تصنيمصروف

 :د در مسجد باشدياعتکاف با

 طوری. يد در مسجد انجام يابد نمايند که اعتکاف با ن حکم میأعلماء واکثريت ازمفسرين به اساس حکم قرآن عظيم الش

 یو وقت)( » الَمَساِجدِ یَوالَ تُبَاِشُروھُنَّ َو أنتُم َعاِکفُوَن فِ  «:  سوره بقره ميفرمايد ١٨٧ تآي( که پروردگار با عظمت ما در 

 .)دي نکنید با ھمسرانتان ھمخوابگياعتکاف مشغول) عبادت(که در مساجد به 

 .مسجد  بوده است امبرصلی هللا عليه و آله وسلم ي اعتکاف پکه مسجد محل نيل اين به دليو ھمچن

:  ذکر اذکار از جمله  ن،أ مانند نماز و تالوت قرآن عظيم الشی به عباداتاً برای شخص معتکف در ايام اعتکاف اکثر

 و دعا   عليه وسلمامبرصلی هللايگفتن و طلب مغفرت و صلوات بر پ»  سبحان هللا والحمد و ال إله اال هللا و هللا اکبر«

 .نھا مشغول شودي و مانند ای علمیگو و کردن وبحث و گفت

ھوده سرگرم کند ھمانطور که ساکت ماندنش به گمان يو مکروه است که اعتکاف کننده خودش را با سخنان و اعمال ب

 .کند نيز مکروه است یک مينکه سکوت، او را به خدا نزديا
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 :محل إعتکاف زن

 ھميشه   كه یئخصوص در  جاه ی اکثريت علما ء ھمين  است که زن بايد در منزل خويش وبأ به رمحل اعتکاف زنان

 از  رهي و غ  عذر مانند وضو، غسل به اصطالح در  ھمانجا بماند و بدون رد  وآعمل ه  را ب  إعتكاف تيخواند، ن ینماز م

   به إعتكاف كه ني از ا  نداشت ، قبل  نماز خواندن ی برا  مخصوصی  ی جا  زن در خانهاً  نشود و اگر احيان روني ب  محل آن

 .ندي بنش  به  إعتكاف  كند، سپس نيي خويش تع  إعتكاف ی را برا ی مخصوص یند جايبنش

  

 :فوايد إعتکاف

  :گردد که از برخی از اين فوايد  عبارتند از  گردد فوايد بسياری  عايد حالش می  که مصروف اعتکاف مییمسلمان

  . كند ی م  خداوند وقف  عبادت ی را برا شي خو  و جسم  وقت ند تمامينش ی م  که در اعتکاف یلمان مس-١

 . ماند ی م  محفوظ یوي دن ی و شرارتھا  و جدال  شخص معتکف در حين اعتکاف از جنگ-٢

  . برد ی سر م  به عت نماز و جما اقي در اشت شهي ھم  معتكف  دارد چون اني نماز جر  ثواب شهي ھم  معتكف ی برا-٣

.  است  خداوند مشغول  و عبادت حي در تسب  وقت  ھمه كند چون یدا مي پ  مشابھت  با فرشتگان  إعتكاف  در حال  معتكف-۴

 .حساب می ايد ه  خدا ب  مسجد محل عبادت وخانه  چون  خدا است ھماني م  إعتكاف  در حال معتكف

    : إعتكاف وقت

   تواند به ی نم یعني. ستي ن نيي تع ی وقت  نفل  إعتكاف یبرا.  است  رمضان  مبارك ر ماهي اخ ۀده، دھك  مؤ  سنت  إعتكاف وقت

 كند، در   إعتكاف تي مسجد اگر ن  به  شدن  داخل در وقت.  كند  إعتكاف تيا كمتر نيشتر و يا بي   دو ساعت یكي  طور نفل

  .دي خواھد رس ی و  به یاري بس  روز ثواب شبانه

   :ز استي جا  در إعتكاف  كه یئارھاك

  :تواند برای اجرای امور برخی از امور حياتی از محل اعتکاف خويش خارج گردد از جمله معتکف می

   .ط ي و غا  بول ی برا-١

    .ی فرض  برای  غسل-٢

   سنت  بتواند چھار ركعت طبه از خ شيرسد و پ ی مسجد م  به  كه یا در وقتي   آفتاب  زوال  محض  به  نماز جمعه ی برا-٣

  . بخواند

 .  گفتن  و اذان  رفتن روني از مسجد ب  اذان ی برا-۴

  

 :يادداشت 

  . باشد از مسجد خارج گردد     خانه اش دور ھم كه ني ولو ا شي خوۀتواند  تا خان   معتکف می طي و غا  بول یبرا

 ،قع باشد آن دور تر از مسجد وا یگري مسجد موقعيت دارد و د كيزد ن ی و   یكي   داشته باشد  كه ولی  اگرمعتکف  دو خانه

 .  خويش خود را برساند  كي نزد ۀ خان  ھمان  به  كه  است بر  معتکف الزم

ء ھمين است که اشتراک نمايد ويا خير ؟ حکم علما     در نماز جنازه  شركت یتواند  برا که  معتکف می در مورد اين

  :اگر 

 که درنماز جنازه سھم گيرد درغير آن  ز استي برايش جا  رفت  خواھم روني ب  نماز جنازه ی برا  بود كه كرده  تي ن معتکف 

 .بيرون شدن برايش جايزنيست

 :معتکف ميتواند در ھنگام اعتکاف  امور ذيلی را انجام دھـد
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 او   مورد لزوم  كه یزي چ یداري خرھا و نظافت، دن سر و گرفتن ناخني شانه کردن مو، تراشدن،يدن، خوابيخوردن، نوش

 .  كاال را در مسجد حاضر نكنند، انعقاد عقد نكاح كه ني بر ا باشد، مشروط

 : ولی قابل تذکر ودقت است که

 .گردد   کردن با ھمسر اعتکافش  باطل مییرون رفتن از مسجد بدون ضرورت و ھمبستريمعتکف  با ب

  

 :اعتکاف   کننده   يا مكروهاعمال فاسد کننده و

 : اعتکاف اندۀ که فاسد کنندیاعمال: الف

 .  رفتن روني از مسجد ب ا سھواً ي   عذر عمداً   بدون-١

 .  إعتكاف  در حال  جماع-٢

 .  كردن  درنگ  از حد ضرورت شي و ب  رفتن روني ب ی خاطر عذر  به-٣

 . رفتن روني از مسجد ب ا ترسي خاطر مريضی    به-۴

 . شود ی فاسد م  إعتكاف موارد ني ا در تمام

 : اعتکاف اند  ۀ که مکروه  کنندیاعمال: ب 

 .  پنداشتن  را عبادت ی خاموش ني و ا  مطلق ی  خاموش-١

  .  گفتن در ايام اعتکاف  ھودهي ب ی و حرفھا  و مجادله  آنھا، جنگ د و فروشي و خر  در مسجد آوردن لي كاال و وسا-٢

  

   : إعتكاف مستحبات

 :تکاف عبارت اند از مستحبات اع

 .  گفتن یني و د  خوب ی سخنھا-١

 . ن أ قرآن عظيم الش  تالوت-٢

 .  درود خواندن-٣

 . ، تحقيق وتتبع در امور دينییني د لي مسا  و تعلم مي تعل-۴

 .  ھا ، پند و اندرز  موعظه اني ب-۵

  . نشستن  إعتكاف  در مسجد جامع-۶

  

 :قضای إعتکاف

 ر؟ يا خي   است  الزم  قضای آن فاسد شود اگر إعتكاف

  پايان .  ستي ن  واجب  و نفل  سنت  و قضای إعتكاف  است  واجب، واجب قضای إعتكاف: در جواب بايد گفت که 

  

  اعتکاف در رمضان  : نام نوشته

  » سعيد افغانی -سعيدی«  امين الدين داکتر الحاج : تتبع ونگارش

   جرمنی-مسؤول مرکز فرھنگی دحق الره    و مـديـر مرکـز مطالعـات ستراتيژيک افغان

 

  


