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الحاج داکترامين الدين » سعـيـدی -سعيٮد افغانی «
 ١١جوالی ٢٠١٥

إعـتکاف در رمـضـان
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
١
إعتكاف :
اعتکاف ،از نظر لغوی مصدر باب افتعال از »عکف« است ،که به معنی درنگ کردن و ادامه دادن است.
در دين مقدس اسالم  ،منظور از اعتکاف آن است که شخص به منظور عبادت در مسجد متوقف شود  .يعنی إعتكاف به
معناى بند بودن ،توقف يا درنگ كردن ،در جائى می باشد.
علماء می فرمايند  :اعتكاف عبارت از خلوت شرعی است كه انسان خود را در جھت طاعت ﷲ وياد او محبوس می
كند واز تمام مشغله ھائی كه ميان قلب او وپروردگار فاصله ايجاد می كند دوری می گزيند وروح وجسم خويش را به
پروردگار با عظمت می سپارد .
برخی ازعلماء درفھم اعتکاف می گويند  :اعتکاف يعنی گوشه نشينی و عزلت وبرخی می گويند اعتکاف به معنای
»گوشه نشين شدن ،در جائی ماندن ،خود را بازداشتن و گوشه نشينی برای عبادت« است.
ودر اصطالح شرعـــى إعتكاف عبارت است:
از اين كه انسان از ھمـۀ تعلقات و مصروفيت ھاى دنيوى ازجمله از زن  ،فرزند وفاميل خويش جدا گشته ،واز
ببرد ،فكر وعمل خويش را با تمام
ھمۀ مصروفيت ھاى خا نوادگى اداری  ،سياسی وخوا ھشات نفسانى خويش ِ ُ
توانائى ھاى خويش به عبادت ﷲ تعالی مصروف سازد.
سنت ُمؤكد بـــوده وعلماء بدين عقيده اند که اگر از يك قريه يك شخص نيز إعتكاف
إعتكاف در دھۀ اخير رمضان ُ
نمايد ،حكمش از ديگران رفع می گردد.
داليل مشرعيت إعتكاف:
آيت قرآنی :
خداوند سبحانه و تعالى فرموده است  »:وعھد نا إلى ابراھيم واسمعيل أن طھر ا بيتى للطائفين والعاكفين والركع
السجود « » ووحى فرستاديم به سوى ابراھيم واسماعيل كه بر پا سازيد خانۀ مرا براى طواف كنندگان وإعتكاف
كنند گان وركوع وسجده كنندگان « ) سورۀ بقره آيت .( ١٢۵
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احاديث نبوی :
در حديثی که از حضرت بی بی عايشه )رض( روايت گرديد ه ،آمده است :
» كــان رسول ﷲ )ص( يعتكف العشر ا ال واخر من رمضان حتى توفاه ﷲ عزوجل « » بود پيامبرصلی ﷲ عليه
وسلم كه إعتكاف می كرد دھۀ اخير رمضان را تا وقتى كه وفات داد او را خداوند عزوجل «)متفق عليه(.
ھمچنان در حديثی که از ابن عمر )رض( روايت گرديده آمده است  » :كان رسول ﷲ ) ص( يعتكف العشر االواخر
من رمضان« پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم دھۀ اخير رمضان را إعتكاف می کرد «.
حمكت مشروعيت إعتكاف:
 -١إعتكاف موجب فراغ قلب از امور دنيوى ومشاغل آن بوده وباعث روى آوردن به عبادت وذكر خالص خداوند
متعال می باشد.
 - ٢سپردن وتفويض امور خود به خداوند متعال وايستادن بر دروازۀ فضل ورحمت .
 -٣إعتكاف به معنى تحصن به پروردگار با عظمت وتوانا می باشد وكسٮی که اگر بخواھد ارادۀ بدی به او بنمايد
اصالً خود را به او رسانده نمی تواند  ،وھيچ ظالمى به او نزديك شده نمى تواند .
معتكف توسط إعتكاف خويش را راحت نموده و قلب خود را ھدايت مى نمايد پس إعتكاف عبارت از دورى از
مخلوقات بوده كه قوى ترين راه براى رسيدن به حق تعالى می باشد.
قرابت وحب ﷲ به معتکف :
در اين ھيچ جای شکی نيست که خداوند متعال به ھمۀ انسانھا نزديک است ،اما قرابت وحب پروردگار به روزه داران
 ،وبه خصوص روزه دارانی که در مھمانی ﷲ و ضيوف الرحمان ودر اعتکاف قرار داشته باشند  ،از ھمه نزديکتر
است.
روزه دار معتکف از چند جھت به ﷲ نزديک است .در قدم نخست خود ماه مبارک رمضان که مايۀ قرب اوست؛
وانجام اعتکاف آنھم در ماه مبارک رمضان برای قربةً الی ﷲ که ماه طاعت وعبادت می باشد  ،انجام و بر پا کردن
نماز پنجگانه وبه خصوص نماز ،تراويح وساير نوافلی که انجام می دھد  ،خود موجب تقرب به ﷲ می گردد ،ھکذا
حضورش درمسجد ،مايۀ ّ
تقرب به ﷲ ست؛ چون در خانۀ کسی اعتکاف را بر پا داشته که آن ذات بندگان روزهدار ،
عبادتگر و معتکف خويش را نا اميد بر نمی گرداند.
طوری که ياد آور شديم اعتكاف سنتی مؤكده و ازطريقۀ عبادی پيامبر گرامی ما محمد صلى ﷲ عليه وسلم به شمار
می رود .
سيرت نويسان می نويسند که پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم تا ھنگام وفات خويش بدان پابند وتا اخر العمر آن را انجام داده
است .
اعتکاف مطابق سنت ،ماندن روح و بدن انسان در جوار پروردگار بزرگ و منان و در نوعی خلوت گزينی مطابق
شريعت می باشد برای رھائی دادن نفس خويش از پليدی ھای کاالی فانی ،و لذت زودگذر اين دنيا ،و غوطه ور شدن
روح در ملکوت پاک و در جست و جوی نزديکی به محبوب خويش پادشاه جھانيان و در تمنای نفحات مبارک است.
اعتکاف مسنون خلوتی راستين با خداوند و تفکر در نشانه ھا و نعمت و بخشش ھای اوست .و در عين حال اعتراف به
ربوبيت و الھيت و بزرگی آن ذات بی ھمتا و گردن نھادن به تمام حقوق وی و ستايش اوست با نھايت زيبائی و سپاس.
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سابقۀ تاريخی اعتکاف :
قبل از ھمه بايد گفت که اعتکاف تنھا مخصوص شرعيت دين مقدس اسالم نبوده  ،بلکه اين نوع از عبادات در اديان
ابراھيمی وسماوی قبل از دين مقدس اسالم ھم وجود داشته  ،که در شرعيت اسالمی استمرار يافته است ،اگرچه
ّ
خصوصيات و احکام و شرايط آن تغيير يافته باشد.
ممکن است در شرع مقدس اسالم برخی از
از زمانی که پيامبر اسالم صلی ﷲ عليه وسلم اعتکاف را به مسلمانان آموزش داد ،اين سنت اسالمی در ميان مسلمانان
آغاز وتا به امروز وجود دارد .
در حال حاضر مراسم اعتکاف در دھۀ پايانی ماه مبارک رمضان در بسياری از کشورھای اسالمی از جمله در کشور
عربستان سعودی )مکه ومدينه( با شکوه وجالل خاصی آن برگزار می گردد .
ھمه ساله تعداد کثيری از مسلمانان جھان از کشور ھای مختلف به خصوص جوانان رسم اعتکاف را در مسجد مکه و
مسجد حرم شريف در شھر مدينۀ منوره انجام می دھند  ،اين جوانان در ماه مبارک رمضان از سراسر جھان به سوی
مسجدالحرام می شتابند و در کنار بيت ﷲ معتکف می شوند و حتی بسياری از زائران بيت ﷲ به منظور دست يابی به
فضيلت اعتکاف در دھۀ آخر ماه رمضان ،اين ايام پربرکت را برای مراسم عمر ه اختصاص می دھند .
ھکذا تعداد ديگری از مسلمانان که از کشور ھای مختلفی اسالمی گرد ھم آمده مراسم اعتکاف را در مسجدالنبی و در
کنار مرقد مطھر پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم برگزار می نمايند .
اقسام إعتكاف :
 -١واجب:
عبارت از إعتكافى است كه نذر شده باشد واجب است چه بدون شرط باشد وچه مشروط .
مثالً شخص بگويد كه اگر در امتحان كامياب شدم ،إعتكاف خواھم كرد .چنين إعتكافى واجب است .
وقت إعتكاف واجب:
ھمانطوری كه براى إعتكاف واجب روزه شرط است لذا حداقل وقت آن يك روز است براى كمتر از يك روز
يعنى چند ساعت نذر كردن إعتكاف بى معنى می باشد زيرا وقت روزه از طلوع آفتاب تا غروب آن می باشد.
 - ٢مستحــب:
به جز إعتكاف دھۀ اخير رمضان ھر إعتكاف ديگرى خواه در دھۀ اول و در دھۀ دوم رمضان صورت گيرد
ويا در ماه ھاى ديگر مستحب است.
 - ٣إعتكاف سنت مـــؤكد:
إعتكاف در دھۀ اخير رمضان المبارك سنت مؤكد كفائى می باشد كه مسلمانان بايد به آن اھتمام بيشتر به عمل
آرند.
خداوند پاك ميفرمايد  » :وال تباشر وھن وأ نتم عاكفون فى المساجد  ) «...البقره  »( ١٨٧ -ومباشرت نكنيد زنان را
درحالی كه معتكف باشيد در مساجد« .
خواھران وبرادران!
إعتکاف ده روز آخر ماه رمضان به منظور برخورداری از خير و پاداش و دريافتن شب قدر سنت است ،خداوند متعال
میفرمايد:
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تنزل َ َ ِ َ
» ِ ﱠإنا َ َ
ربھم
القدر َو َما
المالئکةُ َو ﱡ ُ
شھر َ َ ﱠ ُ
َ
القدر َخي ٌر ِمن ِ
أنزلناهُ فِی لَي َ ِ
بإذن َ ﱢ ِ
الروح فِي َھا ِ ِ
ألف َ ٍ
القدر ،لَي َلةُ َ ِ
أدراک َما لَي َلةُ َ ِ
لة َ ِ
مطلع َ
الفجِر « )سورۀ قدر( )ما قرآن را در شب با ارزش قدر فرو فرستاديم .تو چه میدانی
ِمن ُ ﱢ
أمر َ َ ٌ
کل ٍ
سالم ِھی َحتﱠی َ َ ِ
شب قدر کدام است )و چه اندازه عظيم است(؟ شب قدر شبی است که از ھزار ماه بھتر است ،فرشتگان و جبرئيل در آن
شب با اجازۀ پروردگارشان پياپی میآيند برای ھرگونه کاری ،آن شب ،شب سالمتی و رحمت است تا طلوع صبح(.
پيامبر صلی ﷲ عليه و آله وسلم در ده روز آخر ماه مبارک رمضان به اعتکاف می نشست و میفرمود :
» تحروا ليلة القدر فی العشر األواخر من رمضان «» .شب قدر را در ده شب آخر رمضان جست و جو کنيد« )مختصر
صحيح البخاری 987صحيح امام بخاری )فتح الباری( )(٤/٢٥٩/٢٠٢٠
از حضرت بی بی عايشه در حديثی روايت است که پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم

وسنن الترمذی )(٢/١٤٤/٧٨٩
فرموده است  » :تحروا ليلة القدر فی

الوتر من العشر األواخر من رمضان« ) ليلة القدر را در شبھای طاق دھۀ آخر رمضان جست و جو کنيد) ( .متفق عليه(
صحيح امام بخاری )فتح الباری( ) ،(٤/٢٥٩/٢٠١٧صحيح امام مسلم ).(٢/٦٢٨/١١٦٩
در حديثی متعددی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم بر قيام اين ده شب مسلمانان را تشويق و ترغيب نموده است .
در حديثی از حضرت ابوھريره روايت که  :پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم فرمود ه است  » :من قام ليلة القدر إيمانا و
احتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه« )ھرکس در شب قدر از روی ايمان )به اميد ثواب خدا( و اميد دريافت اجر و پاداش،
قيام کند گناھان )صغيرۀ( او بخشوده میشود(.
)متفق عليه  :صحيح امام بخاری )فتح الباری( ) ،(۴/٢۵۵/٢٠١۴صحيح امام مسلم ) ،(١/۵٢٣/٧۶٠سنن ابوداوود
)عون المعبود( ) ،(۴/١۴۶/١٣۵٩سنن نسائی ).(۴/١۵٧
شــروط إعتكاف:
براى صحت إعتكاف چھار شرط ضرورى است :
 -١قيام در مسجد.
 -٢نيــــــت .
 -٣پاك بودن از حــــدث اكبر )جنابت  ،حيض ونفاس(.
 -۴در إعتكاف واجب روزه بودن شرط است  .اما در إعتكاف مستحب ومسنون روزه بودن شرط نيست.

اعمال مستحب درإعتكاف:
بھترين ومقبولترين اعمال در اعتکاف  ،تالوت قرآن عظيم الشأن ،تفکر وتدبر در آن ،اھتمام به درود وسائر اذكار،
خواندن ويا تدريس علوم دينى و مصروفيت در تصنيف وتأليف وتحقيقات علمى .
اعتکاف بايد در مسجد باشد:
علماء وکثيری ازمفسرين به اساس حکم قرآن عظيم الشأن حکم می نمايند که اعتکاف بايد در مسجد انجام يابد  .طوری
تباشروھن َو ُ
که پروردگار با عظمت ما در ) آيه  ١٨٧سورۀ بقره می فرمايد َ » :والَ ُ َ ِ ُ ُ ﱠ
المساجد «()و
أنتم َ ِ ُ َ
عاکفون فِی َ َ ِ ِ
وقتی

که

در

مساجد

به

)عبادت(

اعتکاف

مشغوليد

با

ھمسرانتان

ھمخوابگی

نکنيد(.

و ھمچنين به دليل اين که مسجد محل اعتکاف پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم مسجد بوده است.

afgazad@gmail.com

۴

www.afgazad.com

برای شخص معتکف در ايام اعتکاف اکثراً به عباداتی مانند نماز و تالوت قرآن عظيم الشأن  ،ذکر اذکار از جمله :
»سبحان ﷲ والحمد و ال إله اال ﷲ و ﷲ اکبر« گفتن و طلب مغفرت و صلوات بر پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم و دعا
کردن وبحث و گفت و گوی علمی و مانند اينھا مشغول شود.
و مکروه است که اعتکاف کننده خودش را با سخنان و اعمال بيھوده سرگرم کند ھمانطور که ساکت ماندنش به گمان
اين که سکوت ،او را به خدا نزديک میکند نيز مکروه است.
اعتکاف نبايد برای رياء و شھرت طلبی باشد :
ھمۀ ما می دانيم که رياء و شھرت طلبی جزو مواردی ھستند که اعمال عبادی را باطل می نمايند .و اين دو يک نوع
شرک خفی ھستند که پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم ما را از ان را جداً برحذر داشته است.
در بسياری از موارد ديده شده که تعدادی از مسلمان معتکف بدون آن که نيازی باشد اعتکاف خويش را آشکار می
سازد .درحالی که شايستۀ يک مسلمان معتکف است که حداقل در پنھان داشتن آن از ديگران تالش به عمل آرد .
پرگوئی در اعتکاف :
برخی از اوقات حالت طوری پيش می آيد که در محل اعتکاف تعداد زيادی از معتکفين با ھم حضور می يابند  ،واين
تعداد برای اين که وقت گرانبھای شان به خوبی سپری شود  ،به بحث ھای بی مورد وحتی بحث ھای اختالفی دينی می
پردازند  ،ودر برخی از اوقات لحظات

عبادی خويش را مصروف عبثيات می سازند .

خوب

که در زيادتر از اوقات اين مباحثات آنھا به کشمکش ھا و بگومگو ھا نيزمی انجامد .
با تأسف بايد گفت که اين تعداد از معتکفين فرامش می کنند که نبايد وقت خويش را به ھمچو موضوعات ضايع سازند .
محل إعتکاف زن:
محل اعتکاف زنان به رأی اکثريت علماء ھمين است که زن بايد در منزل خويش وبه خصوص در جائی كه ھميشه
نماز میخواند ،نيت إعتكاف را به عمل آرد و به اصطالح در ھمانجا بماند و بدون عذر مانند وضو ،غسل و غيره از
آن محل بيرون نشود و اگر احيانا ً زن در خانه جای مخصوصی برای نماز خواندن نداشت  ،قبل از اين كه به إعتكاف
بنشيند جای مخصوصی را برای إعتكاف خويش تعيين كند ،سپس به إعتكاف بنشيند.
فوايد إعتکاف:
مسلمانی که مصروف اعتکاف می گردد فوايد بسياری عايد حالش می گردد که از جمله برخی از اين فوايد عبارتند
از:
 -١مسلمانی که در اعتکاف

مینشيند تمام وقت و جسم خويش را برای عبادت خداوند وقف میكند.

 -٢شخص معتکف در حين اعتکاف از جنگ و جدال و شرارتھای دنيوی محفوظ میماند.
 -٣برای معتكف ھميشه ثواب نماز جريان دارد چون معتكف ھميشه در اشتياق نماز و جماعت به سر میبرد.
 -٤معتكف در حال إعتكاف با فرشتگان مشابھت پيدا میكند چون ھمه وقت در تسبيح و عبادت خداوند مشغول است.
معتكف در حال إعتكاف ميھمان پروردگار است چون مسجد محل عبادت واز جمله خانۀ ﷲ به شمار می رود .
وقت إعتكاف:
afgazad@gmail.com
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وقت إعتكاف سنت مؤكده ،دھۀ اخير ماه مبارك رمضان است .برای إعتكاف نفل وقتی تعيين نيست .يعنی نمی تواند به
طور نفل يكی دو ساعت يا بيشتر و يا كمتر نيت إعتكاف كند .در وقت داخل شدن به مسجد اگر نيت إعتكاف كند ،در
شبانه روز ثواب بسياری به وی خواھد رسيد.
كارھائی كه در إعتكاف جايز است:
زمانی که معتکف غرض انجام اعتکاف داخل مسجد گرديد  ،اساساً خارج شدن از مسجد برايش جايز نمی باشد  ،مگر
به جھت ضرورت عقلی  ،عرفی و شرعی .
از جمله می توان از عذر ھا وضرورت ھای ذيل نام برد:
 رفتن نزد طبيب در صورتی که به يک مريضی حادی مبتال گردد . -١برای بول و غايط .
 -٢برای غسل فرضی .
 -٣برای نماز جمعه به محض زوال آفتاب يا در وقتی كه به مسجد میرسد و پيش از خطبه بتواند چھار ركعت
سنت بخواند.
 -٤برای آذان از مسجد بيرون رفتن و آذان گفتن.
يادداشت :
برای بول و غايط معتکف می تواند تا خانۀ خويش ولو اين كه

خانه اش دور ھم باشد از مسجد خارج گردد .

ولی اگرمعتکف دارائی ملکيت دو خانه باشد  ،كه يكی آن نزديك مسجد موقعيت دارد و ديگری آن دور تر از مسجد
واقع باشد  ،بر معتکف الزم است كه به ھمان خانۀ نزديكش خود را برساند .
در مورد اين که معتکف می تواند برای شركت در نماز جنازه اشتراک نمايد ويا خير ؟ حکم علماء ھمين است که
اگر :
معتکف نيت كرده بود كه برای نماز جنازه بيرون خواھم رفت برايش جايز است که درنماز جنازه سھم گيرد درغير آن
بيرون شدن برايش جايزنيست.
معتکف می تواند امور ذيلی را انجام دھـد:
خوردن ،نوشيدن ،خوابيدن ،شانه کردن مو ،تراشيدن سر و گرفتن ناخنھا و نظافت ،خريداری چيزی كه مورد لزوم او
باشد ،مشروط بر اين كه كاال را در مسجد حاضر نكنند ،انعقاد عقد نكاح.
ولی قابل ذکر ودقت است که:
معتکف با بيرون رفتن از مسجد بدون ضرورت و ھمبستری کردن با ھمسر ،اعتکافش باطل می گردد .
اعمال فاسد کننده و يا مكروه کنندۀ اعتکاف :
الف :اعمالی که فاسد کننده اعتکاف اند:
 بدون عذر عمداً يا سھواً از مسجد بيرون رفتن. -٢جماع در حال إعتكاف.
 -٣به خاطر عذری بيرون رفتن و بيش از حد ضرورت درنگ كردن.
 -٤به خاطر مريضی که مبادا مريض گردد ويا ھم ترس از مسجد به بيرون رود.
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قابل تذکر است که در تمام اين موارد إعتكاف فاسد میشود.
ب  :اعمالی که مکروه کنندۀ اعتکاف اند :
 -١خاموشی مطلق و اين خاموشی را عبادت پنداشتن.
 -٢كاال و وسايل در مسجد آوردن و خريد و فروش آنھا ،جنگ و مجادله و حرفھای بيھوده گفتن در ايام اعتکاف .
مستحبات إعتكاف:
مستحبات اعتکاف عبارت اند از :
 -١سخنھای خوب و دينی گفتن.
 -٢تالوت قرآن عظيم الشأن .
 -٣درود خواندن.
 -٤تعليم و تعلم مسايل دينی ،تحقيق وتتبع در امور دينی.
 -٥بيان موعظه ھا  ،پند و اندرز.
 -٦در مسجد جامع إعتكاف نشستن.
ادامه دارد
تتبع ونگارش :
الحاج داکترامين الدين » سعـيـدی -سعيٮد افغانی «
مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيک افغان ومسؤول مرکزفرھنگی د حق الره -جرمنی
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