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له  آ  ى نبينا محمد وعل  ى الحمد هلل رب العالمين والصاله والسالم عل 

  أَن  َوِإْسَماِعيَل  ِإْبَراِهيمَ  ِإَلي   َوَعِهْدَنا ] قال تعالى:  . بعد أما  ، جمعين أ وصحبه 
َرا  كَّعِ   َواْلَعاِكِفينَ   ِللطَّاِئِفينَ   َبْيِتَي   طَه ِ ُجودِ   َوالرُّ  . [ 125]البقرة:   [السُّ

موسَلمانان دةبيَت لةم  ،مانطي رِةمةزان مانطيَكي ثريؤزة :براي موسَلمان
يةكيَك  ن،خؤيان رِازي بكة ثةروةردطار لةكاريَك بكةن خواي  مانطة ثريؤزةدا

 لة مانةوةو عتيكاف :ثريؤزةدا دةكريَت لةم مانطة عيبادةتانة كة لةو
 ماَلةكاني خواي ثةروةردطار.

، بيَ رِةزامةندي خوا نيةتت تةنها دةبيَ، ورياي نيةتت بة !وسَلمامناي مبر
 دةبيَت. كاتة وةرطرياووئة ،بيَت  نةتي ثةيامبةرنسو ولةسةر

 كوةو، رِؤذةداو شةو لةم دة كردنعيبادةت زؤر لةسةر سوربة !خؤم رايب
 .تريش ةكانيخويَندن وعيبادةت وقورئان يادي خواكردن ونويَذ

كردنةوة نة بةرزتيَدا  دةنطوةك  ؛بطريت حورمةتي ماَلي خوا ودةبيَت
 .ثريؤزةوطوجناو نية بؤ ئةو شويَنة  كردنةبيَرِيَزي هةر شتيَكي تر كةو

هةم سوننةتة،  ضونكة، وخؤت بؤخنؤش بكة ةوة،بةردةوام خؤت برِازيَنو
 .بنان بيَزار، وثيَشي موسَلمانانهةم فريشتةكان ثيَيان خؤشة، هةم 
  َمْسِجد   ُكل ِ  ِعندَ  ِزيَنَتُكمْ  ُخُذوا  آَدمَ  َبِني  َيا : ]خواي ثةروةردطار دةفةرمويَت

ئةى واتة: » .[ 31]األعراف:  [اْلُمْسِرِفينَ  ُيِحبُّ  َل  ِإنَّهُ  ُتْسِرُفوا  َوَل  َواْشَرُبوا  َوُكُلوا 
 «.خةَلكينة لة كاتي نويَذدا لة حاَلةتي ثاك وخاوييَن وجوانيدا بن

 الرحمن عبد عبداهلل  
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 «:عتكافاال» واتاي
بون بة شتيَكةوة وخؤ  « لزوم » واتة: ثةيوةست لة زماندا  « اإلعتكاف » 

  َعَلى  َيْعُكُفونَ  َقْوم   َعَلى  َفأََتْوا ثةروةردطار ئةفةرمويَ: ]وةك  .بةستنةوة ثيَي
  َعاِكِفينَ  َعَلْيهِ  َنْبَرحَ  َلنْ  َقاُلوا هةروةها ئةفةرمويَ: ] .[ 38]األعراف: [ َلُهمْ  أَْصَنام  
  َما  َوَقْوِمهِ  ِِلَِبيهِ  َقاَل  ِإذْ هةروةها ئةفةرمويَ: ] .[ 91طه: ]  [ُموَسى  ِإَلْيَنا  َيْرِجعَ  َحتَّى 
 .[ 91طه: ]     [َعاِكُفونَ   َلَها   أَْنُتمْ   الَِّتي   التََّماِثيُل   َهِذهِ 

لة شةرعيشدا: »بريتية لة مانةوة لة مزطةوت لةاليةن كةسيَكي 
 دياريكراوةوة بة شيَوةيةكي دياريكراو بؤ ثةرستشي خواي طةورة«.

 «:عتكافاالمانةوة لة مزطةوت » حوكمي
وكؤكيشن كة سوننةتة  ئةوةى كاريَكي شةرعية.كؤكن لةسةر  زانايان
 .-بة ويسيت خوا-ديَن  لةسةري بةَلطةكانيش .(1)وواجب نية

 ئيعتكاف: سودةكانيحيكمةت و
 ريَطةى ئةوةي باشبوني دلَ لة لةبةر: »جا دةفةرمويَتى جةوزي ميةقئينب 

وتةنها وني نةب ثةرتةوازةولةسةر: كؤ بوني لةسةر خوا  وةستاوةي خواضون بةرةو
 مةبةست، كة دانراوةئيعتكاف ئةمة  لةبةروتةواوةتي رِو لة خوا بوني، 

، خوابونة بة خوا وثةرتةوازة نةبونييَت لةسةر  وةستيدلَ ثةورِوحي ئيعتيكاف: 

 

 وقال .(2/711) العمدة وشرح ،(4/456) والمغني ،(6/404) المجموع : برِوانة (1) 
 يجب ل سنة العتكاف أن على »وأجمعوا :(53ص) »اإلجماع« كتابه في المنذر ابن
 .اهـ عليه« فيجب نذرا نفسه على المرء يوجبه أن إل فرضا الناس على



5 

ةوة وسةرقاَلبون بة خةَلكسةرقاَلي بة  لةتنةوة كةو ودور لةطةَليدا، ةوتةنها بون
 ختورةىو جيَي خةموي  كردنة ورِو خواك يادي بةرِادةية خواوة بة تةنها،

بالَ بكيَشيَ بةسةريدا، وخةم وختورةى لةبارةى خوا،  يَتباي ليَبطريَتةوة، و
وبريكردنةوة لة بةدةستهيَناني رِةزامةندي وي وضي لةوت نزيك دةكاتةوة بيَت، 
تا واي ليَديَت ئاسودة بون بةخوا جيَي ئاسودة بون بة خةَلكي بؤ بطريَتةوة، 

، كة كةس قةبرنا ئاسودةيي ؤذي بؤ ئاسودةبون لة رِِِردةكيَشيَت سةئةمةش 
 مةبةسيت. ئةمة خواي ثةروةردطار لة خؤشحاَلي بكات جطةئاسودة ونية 

 ة.عتيكافهةرة طةورةتريين ئي
 دا باسكراوةولةطةلَ رِؤذ بؤضي

يش باسي رِؤذوي مانطي رِةمةزان بة طشيت، رِؤذو كردنيباس: يةكةم
شةوي  ضونكة ،بكةيتتيَدا  عتيكايفرتة ئيةتنسوندةطريَتةوة، ئةو مانطةى 

 .ايةدقةدري تيَ
 ،عتيكافشةرعي بوني رِؤذوطرتن لةطةلَ ئي زانايان كؤكن لةسةر: دووةم

 .ضونكة لة تةواو دوركةوتنةوة لة شتة دونياييةكان رِؤذو طرتنة
 .مةرجة بؤ ئيعتكافبون ؤذورِ بةن: حةنةفيةكان ومالكيةكان دةَليَ مآلبة

وسةنعاني بةوة وةآلميان دةداتةوة كة هيض بةَلطةيةكيان ثيَ نية ئةوة 
 رِؤذو بوة. بة نةبيَت لة ثةيامبةرةوة هاتوة ئيعتيكايف نةكردوة مةطةر
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وتةنها كردةوةى ثةتي نابيَتة بةَلطة لةسةر مةرجييَت، ئةمة سةرباري 
كردوة وليَوة لة شةوال ئيعتكايف  ئةوةي ثةيامبةر 

 .وة لةو رِؤذانةدا بة رِؤذو بوبيَنةهات
نَّةُ سةبارةت بة ئةسةرةكةى عائيشة كة ئةَليَ:    َل  أَنْ  اْلُمْعَتِكِف  َعَلى  »السُّ

  ِإلَّ  ِلَحاَجة   َيْخُرجَ  َوَل  ُيَباِشَرَها  َوَل  اْمَرأَةً  َيَمسَّ  َوَل  َجَناَزةً  َيْشَهدَ  َوَل  َمِريًضا  َيُعودَ 
«  َمْسِجد   ِفى  ِإلَّ  اْعِتَكاَف  َوَل  ِبَصْوم   ِإلَّ  اْعِتَكاَف  َوَل  ِمْنهُ  ُبدَّ  َل  ِلَما  . بة َجاِمع 

ولة هاوةآلني ترةوة  تةنها مةوقوفة لةسةر خؤي. ،سةحيح نية ،مةرفوعي
ئةَليَ: دروستة لة مزطةوتيَك ئةسةرةكة ثاشان لة ثيَضةوانةكةى هاتوة. 
 ئايا ئةوان وا دةَليَن؟ جومعةى تيَدا بكريَت،

 سةحيح نية. « بصيام   إل   اعتكاف   ل » هةروةها حةديسي: 
 رِؤذطرتن باشرتة.  (2)بةآلم بةهؤي ئةو ئاسارة زؤرةى لة سةلةفةوة هاتوة

 « 203» دو سةد وسيَ  فةرموودةي
ِ » : َعْن َعاِئَشَة  َكاَن َيْعَتِكُف ِفي   أَنَّ َرُسوَل اهللَّ

. ُثمَّ اْعَتَكَف أَْزَواُجُه   ، اْلَعْشِر اِلََواِخِر ِمْن َرَمَضانَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ َحتَّى َتَوفَّاُه اهللَّ
 . « َبْعَدهُ 

ِ »  : َوِفي َلْفظ   ِ َرَمَضاَن.   َكاَن َرُسوُل اهللَّ َيْعَتِكُف ِفي ُكل 
 . « َفِإَذا َصلَّى اْلَغَداَة َجاَء َمَكاَنُه الَِّذي اْعَتَكَف ِفيهِ 

 

،  8034، 8033: وةك .ئاساريَكي زؤري تيَدايةالمصنف لعبدالرزاق،  :برِوانة (2) 
8035  ،8036  ،8037  ،8038  ،8039  ،8041  ،8054  ،9619  ،9620  ،
9621  ،9622  ،9623  ،9624  ،9625  ،9626  ،9627  ،9628 ،9629 ،9630  . 
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لة دةي كؤتايي رِةمةزاندا  : »ثةيامبةري خوا واتة
ئيعتكايف دةكرد هةتا وةفاتي كرد، ثاشان خيَزانةكانيشي لة دواي ئةو 

 ئيعتكافيان دةكرد«.
 هةمو لة ثةيامبةري خوا تردا: » لة لةفزيَكي

ئةو شويَنةى  ةكة نويَذي بةياني بكرداية ئةضو ،عتيكايف دةكردئي دارِةمةزانيَك
 ئيعتكايف تيَدا دةكرد«.

، دواي ئةوةى بؤي شةوي قةدربةركةوتين ئوميَدي  بة ي دةكردئةمةش
 دةركةوت لةو دة شةوة داية

 دةبيَتةوة:ئةو سودانةى لةم فةرمودةوة رِون 
 يةي ثةيامبةري خواانةةتنسونو لة ،عتيكافكردنئيدروستييَت  .1

  لةسةري بوة سوركة. 
َوِإْذ َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمثَاَبًة ل ِلنَّاِس َوأَْمًنا  ]هةروةها بةَلطةش لة قورئاندا: 

َقاِم ِإْبَراِهيَم ُمَصلًّي  َرا  أَن  َوِإْسَماِعيَل  ِإْبَراِهيمَ  ِإَلي   َوَعِهْدَنا  َواتَِّخُذوا ِمن مَّ   َبْيِتَي  َطه ِ
كَّعِ  َواْلَعاِكِفينَ  ِللطَّاِئِفينَ  ُجودِ  َوالرُّ ووةحيمان نارد بؤ » : واتة . [ 125]البقرة:  [السُّ

ئيرباهيم وئيسماعيلي كورِي: كة ماَلةكةم ثاك بكةنةوة لة هةمو ثيسيةك بؤ 
 «تةوافكردن وئيعتكافكردن ونويَذكردنئةوانةى ثةرستشي تيَدا دةكةن بة 

دونيا كاني لةطةلَ ةثةيوةنديبريتية لة ثضرِاندني  وبةروبومةكةى: سود .2
وسةرقاَليةكاني ، وتةنها بكةويَت لةطةلَ خوادا وضيَذ لة ثارِانةوة ليَي ببينيَت، 

 وكؤبوني دةرون وختورة وفكري خؤي لةسةر خوا وعيبادةتكردني.
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 دة لةسةر -لة دواييدا-  ثةيامبةرعتيكايف ئي .3
 .بيَ دةكريَت شةوي قةدري تيَدا ئوميَدضونكة  ضةسثا، ي رِةمةزانيكؤتا شةوي

   اهللَِّ  َرُسولُ  »َكانَ بةآلم لة بوخاريدا هاتوة، ئةبو هورةيرةية ئةفةرمويَ: 
  َعْشَرةَ  َرَمَضان   ُكل  ِفي  َيْعَتِكُف  ، ا  َأيَّام    الِذي  الَعامُ  َكانَ  َفلمَّ

 .َيوماً«   ِعْشِرينَ   اْعَتَكَف   ِفيهِ   ُقِبَض 
زاهريي حةديسةكة ئةوةية: بيست رِؤذي رِةمةزان ئيعتيكايف كردوة، 

، كردوة ئةو ساَلةطوجنيَ لةطةلَ ئةوةى جربيل دوجار قورئاني عةرز دةئةمةش 
وئيعتكايف ئةوةبوة ساَلي ثيَشو لةسةفةر بوة  -واهلل أعلم-يان هؤكارةكةي 

وةك ئوبةى كورِي كةعب  (3)نةكردوة، بؤية لة رِةمةزان قةزاي كردؤتةوة
  يعتكف،  فلم   سنة   فسافر   رمضان   من   اِلواخر   العشر   في   يعتكف   كان » : (4)ئةَليَ
 «. يوًما   عشرين   اعتكف   المقبل   العام   كان   فلما 

  في يعتكف   النبي  كان : »(5)هةروةها ئةنةس ئةَليَ
  العام  في  فاعتكف  يعتكف،  فلم  عاًما،  فسافر  رمضان،  من  اِلواخر  العشر 
 «.ليلة   عشرين   المقبل 

 

 .  4998فتح الباري حديث:   برِوانة: (3)
  ، ( 562/ 1)  ماجه  ابن  وسنن  ، ( 331/ 2)  داود  أبي  وسنن  ، ( 141/ 5)  أحمد  مسند  (4)
  حبان ابن   وصحيح   ، ( 346/ 3)   خزيمة   ابن  وصحيح  ، ( 270  ، 259/ 2)   للنسائي  الكبرى  والسنن 

 (. 314/ 4)   للبيهقي   الكبرى   والسنن   ، ( 439/ 1)   للحاكم   والمستدرك   ، ( 268/ 5) 
  حبان ابن  وصحيح  ، ( 346/ 3)  خزيمة  ابن  وصحيح  ، ( 166/ 3)  الترمذي  سنن  (5)

  « صحيحه »  الحديث في هذا ل  مسلم  إخراج  عدم  معلاًل  المعلمي  الشيخ  قال وقد  (. 268/ 5) 
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 .ونةسخ نةبؤتةوة ةةتيَكي بةردةوامنعتيكاف سونئي .4
ة. ئةمةش دواي نويَذي بةياني كاتي رِؤشتنة ناو شوييَن ئيعتكافةوة .5

ئينب باز بةسسام و آل  ولةم سةردةمةشولةيس رِاي ئةوزاعي وسةوري 
 وئةلبانية.

 :دةَليَن»حةنةيف ومالكي وشافعي وحةنبةلي« يةكان  م مجهوري زانايانآلبة
وئةم  شوييَن مانةوةكةى.دةرِواتة  لة شةوي بيست ويةك ثيَش خؤرئاوابون

 تيَداية. يئيحتياتي زياتر شبؤضونة
سةبارةت بة حةديسةكةى عائيشة مةبةست ئةوةية ئةو كاتة ضوةتة ناو 

 ضادرةكةيةوة ودةسيت بة عيبادةت كردوة، نةك ئةو كاتة نيةتي هيَنا بيَت.
 لةطةلَ خؤرئاوابوني كؤتا رِؤذي رِةمةزان كاتي كؤتايي هاتن: سةبارةت بة

 ، ئةمةش بةوة دةبيَت: رِون ببيَتةوة كة سبةى جةذنة.ديَتة دةرةوة
تةوة، ئةوة وثاشان بطةرِيَ رد مبيَنيَتةوة تا نويَذي جةذنئةطةريش حةزي ك

 هيضي تيدا نية وهةنديَك لة سةلةف وايان كردوة.
اِفِعيُّ َواَِلْصَحاُب: َوَمْن  »   (: 323/ 6)   « المجموع » وقال النووي في   َقاَل الشَّ
ِفي الْعِتَكاِف ِفي اْلَعْشِر اِلََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن َفَيْنَبِغي   أََراَد الْقِتَداَء ِبالنَِّبي ِ 

ْمِس َلْيَلَة اْلَحاِدي َواْلِعْشِريَن ِمْنُه، ِلَكْي َل   أَْن َيْدُخَل اْلَمْسِجَد َقْبَل ُغُروِب الشَّ
ْمِس َلْيَلَة اْلِعيِد، َس  ْهُر أَْو  َيُفوَتُه َشْيٌء ِمْنُه، وَيْخُرُج َبْعَد ُغُروِب الشَّ َواٌء َتمَّ الشَّ

 

  على  يدل  وذلك  الصحيح،  في  اهلل  رحمه  مسلم  يخرجه  لم » : الذي هو من طريق أبي رافع 
  والحديث لها،  متابعة   هذه  ويجعل  يوردها  صحيحة  أخرى   طريق  هناك  ليس  ِلنه  فيه  له  توقف 
 . « بذلك   أنصف   وقد   وسنة،   حكم   في 



10 

َي ِفيِه َصاَلَة   َنَقَص، َواَِلْفَضُل أَْن َيْمُكَث َلْيَلَة اْلِعيِد ِفي اْلَمْسِجِد َحتَّى يَُصل ِ
 اهـ .   « اْلِعيِد، أَْو َيْخُرَج ِمْنُه إَلى اْلُمَصلَّى ِلَصالِة اْلِعيِد إْن َصلُّوَها ِفي اْلُمَصلَّى 

ةكة تةرخان بكات بؤ مزطةوتك لة ويَنيَشتيَدا نية كةسةكة هيضي  ـ6
 .خويَنان تةسك نةكات نويَذ ئةطةر شويَن لة تيَدا تةنيا كةوتن،

دةيطيَرِنةوة لة  ( 1173) وموسليم ( 2033) لةبةر ئةو فةرمودةيةى بوخاري 
بيويستاية ئيعتكاف  عائيشةوة كة ثةيامبةري خوا 

هةَلبدريَت لة مزطةوتدا، ئةوانيش بؤيان بكات فةرماني دةكرد خيَمةيةكي بؤ 
  باب »  بابيَك لة كتيَبة سةحيحةكةيدا ناو دةنيَت بةناوي: شبوخاري هةَلدةدا.
 .« المسجد   في   اِلخبية 
لة واتاي ئيعتكافةوة، ولة مةبةستةكةيشيةوة ئةوة وةردةطرين كة  .7

 :كةويَتةوة لةبرودئةبيَت كةسةكة، 
 خواي ثةروةردطار بةَلطةش لةسةر ئةمة ثيَشةكيةكاني.وجوتبون  -

واتة:  .[ 187]البقرة:  [اْلَمَساِجدِ  ِفي  َعاِكُفونَ  َوأَْنُتمْ  ُتَباِشُروُهنَّ  َوَل : ]ئةفةرمويَ
»وجوت مةبن لةطةلَ خيَزانةكانتاندا وثيَشةكيةكانيشي مةكةن لةكاتيَكدا لة 

 ئةطةريش ئةمةى كرد ثوض دةبيَتةوة. مزطةوتةكاندا ئيعتكافتان كردوة«.
 ئةطةرنا ثوض دةبيَتةوة. مانةوةى مةطةر بؤ ثيَويسيت.دةرضون لةشوييَن  -
، وسةنعةتكاري وةك كرِين وفرؤشنت، كارةكاني دونيا لةتنةوة ةوك دورء -

 وهاوشيَوةكاني.
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 ، ضونكةوقورئان خويَندن كريز بؤ مةطةركات بوي خةَلك آلتيَكةوكةم  -
 .عتيكافةئيدذي  انةئةم

مزطةوتيَك بيَت جةماعةتي  لة : ئةبيَتعتيكاف ئةوةيةئيمةرجي  لة .8
  َوأَْنُتمْ  ُتَباِشُروُهنَّ  َوَل : ]خواي ثةروةردطار بةر فةرمايشيتلة بكريَت. تيَدا

 تنةكيَشيَر سة عتيكافةكةي. بؤ ئةوةى ئي[ 187]البقرة:  [اْلَمَساِجدِ  ِفي  َعاِكُفونَ 
 ةكاني، يان زؤر دةرضون بؤ جةماعةت.جةماعةت لةن وازهيَنا بؤ

دة شةو  . لةم حةديسة دةفةرمويَ: »ثةيامبةر 9
ئيعتكايف كردوة«، ئايا دة شةو كةمرت ئةبيَت؟ يان بَلينَي: كةمرتين ماوة 

سةرةتا ئينب حةجةر ئةَليَ: كؤكن  كامةية كة بتوانريَ ئيعتكايف تيَدا بكريَت؟
، بةآلم خيالفيان هةية لةالي (6)الي زؤةكةى سنوردار نية لةسةر ئةوةى

 كةمةكةى. ت.و.
هةنديَك ئةَليَن: دة رِؤذ كةمرت نابيَت، بةَلطةشيان سوننةتة فيعليةكاني  -

 وةآلمي ئةمةش فةرمودةى نةزرةكةى عومةرة. ثةيامبةرةوة.
 الي كةمةكةى شةويَكة. بة بةَلطةى فةرمودةي نةزرةكةى عومةر. -
 كةمةى رِؤذيَكة.الي  -
 الي كةمةكةى شةو ورِؤذيَكة. -
انةوة بةدي ديَت بةبيَ دياريكردن، ئةمةش رِاي الي كةمةكةى بة م -

 زؤربةيانة، ياني دةتواني: نيَوان مةغريب وعيشا ئيعتكاف بكةيت.
 

 . ( 272/ 4)    الباري   فتح  برِوانة: (6)
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 «204» فةرمودةى دو سةد وضوار
ُل النَِّبيَّ : »  عن عائشه    َوِهَي    أَنََّها َكاَنْت ُتَرج ِ

 . « َحاِئٌض، َوُهَو ُمْعَتِكٌف ِفي اْلَمْسِجِد، َوِهَي ِفي ُحْجَرِتَها، ُيَناِوُلَها َرْأَسهُ 
سورِي  دةكرد لة شانة م قذي ثةيامبةرة: »وات

 لة ، وئةميشمزطةوتدا ةبوة لعتيكاف ئي لةة، ثةيامبةريش بو داشمانطانة
 .بؤالي« دةهيَناية ذورةوةسةري  ثةيامبةر  ة،بو يذورةكةي خؤ

 . « َوَكاَن ل َيْدُخُل اْلَبْيَت إلَّ ِلَحاَجِة اإلْنَسان » وفي رواية:  
 ثيَويسيت بؤمةطةر  وة ماَلةوةيةدةطةرِا نة»و دا:تري رِيوايةتيَك لة

 .»دةست بة ئاو طةياندن««
اْلَبْيَت إلَّ ِلْلَحاَجِة  إني ُكْنت ل أْدُخُل » وفي رواية: أَن َعاِئَشَة َقاَلْت: 

ة   واْلَمِريُض ِفيِه، َفَما   . « أَْسَأُل َعْنُه إلَّ َوأََنا َمارَّ
»من نةدةضومةوة بؤ مالَ مةطةر  يشدا: عائيشة ئةَليَ:تري رِيوايةتيَك لة

بو لة رِيَطا نةخؤشيَكم ابؤ ثيَويسيت »دةست بة ئاو طةياندن«، جاري و
 . رِيَطاوة هةواَليم دةثرسي«دةبيين، هةر بة دةم 

 سودةكان:
 كاني تريشانةكردن وخؤشؤردن وجؤرة قذ لة نية عتيكافكردن رِيَطرئي .1
  َواْلَحْلِق  َواْلَغْسلِ  َوالتََّطيُِّب  التََّنظُِّف  َجَوازُ  اْلَحِديِث  َوِفي » قال الحافظ:  ردنةوة.خؤثاك
ِل،   ِإْلَحاًقا   َوالتََّزيُّنِ    َوَعنْ   اْلَمْسِجِد،   ِفي   ُيْكَرهُ   َما   ِإلَّ   ِفيهِ   ُيْكَرهُ   َل   أَنَّهُ   َعَلى   َواْلُجْمُهورُ   ِبالتََّرجُّ
َناِئعُ   ِفيهِ   ُتْكَرهُ   َماِلك    . ( 1924)   حديث:   الفتح،   . « اْلِعْلمِ   َطَلُب   َحتَّى   َواْلِحَرُف   الصَّ
 .بدا شتةكانةوة نية دةست بة ادهيضي تيَ سورِي مانطانة ئافرةت لة .2
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 .بكريَ جةماعةتي تيَدادروستة،  يَكمزطةوت عتيكافكردن بةس لةئي .3
  ِلاِلْعِتَكاِف،  اْلَمْسِجدِ  اْشِتَراطِ  َعَلى  َدَلَلةٌ  َرْأَسهُ  ِإْخَراِجهِ  َوِفي » قال الحافظ: 

  َحتَّى  َيْحَنْث  َلمْ  ِمْنهُ  َيْخُرجَ  َل  أَنْ  َحَلَف  َمَكان   ِمنْ  َبَدِنهِ  َبْعَض  َأْخَرجَ  َمنْ  أَنَّ  َوَعَلى 
 . ( 1924)   حديث:   الفتح،   . « َعَلْيِهَما   َوَيْعَتِمدَ   ِرْجَلْيهِ   يُْخِرجَ 
  في  إل  يكون  ل  العتكاف  أن  على  العلماء  »أجمع  : ( 333/ 2)  القرطبي  قال و 

 . اْلَمَساِجِد««   ِفي   َعاِكُفونَ   َوأَنُتمْ   ُتَباِشُروُهنَّ   »َوَل :  تعالى   اهلل   لقول   المسجد، 
 وةك، ثيَويسيت بؤت مةطةر مزطةو نابيَت دةربضيَت لةكةسةكة  .4

 .ودةست بة ئاو طةياندنخواردن وخواردنةوة 
، بة دةرضون لة مزطةوت مزطةوت لة دةركردنلةالشة  بةشيَك لة. 5

 هةذمار ناكريَت.
 .مبيَنيَتةوةمزطةوت  نابيَت لة بيَت، سورِي مانطانة ئافرةتيَك لة. 6
ونابيَت ، بطةرِيَتةوةخيَرا دةبيَت  ،ثيَويستيةك دةرةوة بؤ ضوة ئةطةر .7

ى حةآللَ بوة بةهؤيةوة برِواتة بؤ كةبيَت  كارة لةو بةدةري تر كيكاريَسةرقاَلي 
 دةرةوة.
 زياني نية.هوةت ةشبيَ بةلة كاتي ئيعتكافدا  ئافرةت ةلدةستدان  .8

 فةرمودةى دو سةد وثيَنج
ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل إن ِي ُكْنُت َنَذْرُت ِفي  » قال:  بن الخطاب ُعَمَر  عن   

َفأَْوِف  » َقاَل:  ؟ ِفي اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ  -وفي رواية يوًما –اْلَجاِهِليَِّة أَْن أَْعَتِكَف َلْيَلًة 
 ولم يذكر بعض الرواة يوًما ول ليلًة. .  «« ِبَنْذِركَ 
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 من لة ومت ئةي ثةيامبةري خوا» :دةَليَتةوة ابتكورِي خة عومةريلة 
 -ولة هةنديَك رِوايةتدا: رِؤذيَك–شةويَك  دكر نةزرم داسةردةمي نةفامي

 .«نةزرةكةت جيَبةجيَ بكة :فةرموي؟ مزطةوتي حةرام عتيكاف بكةم لةئي
 رِيوايةتةكان باسي شةو ورِؤذ ناكةن. لة وهةنديَك

 سودةكان:
 كاتي بيَباوةرِيشدا كرا بيَ.لةر ئةطة، ريَتجيَبةجيَ بك واجبة نةزر .1
كرد، فةرزة ئةبيَت دياري  يمزطةوتي حرام ةكةىعتيكافئي بؤ ئةطةر .2

ي لةو ئةطةر مزطةوتيَكي تر نابيَت، بةآلم مزطةوتيَكي تر لةلةويَ بيكات، و
لة مزطةوتي حةرام بيطريَت لةسةري دةكةويَت، وهةمو و كةمرتي دياريكرد،

 خؤيت لةسةر دةخات. رمزطةوتيَكي فةزَلدار خوا
 .نةزركردن واجب دةبيَت عتيكاف بة. ئي3
بيَ دياري كردنيش ، وةوهات «يشرِؤذ« هاتوة و»شةو»فةرمودةكة  ـ لة4

عتيكاف دروستة بةبيَ كة وةربطريَت ئةوا ئيئةوةي رِيوايةتي شةوة، جا ةوهات
ةو ورِؤذ دةطريَتةوة، ئةوا بة بَليَت: شةو، يان رِؤذ، شي شئةوةتن. ورِؤذوطر

 نوتةى زانايان ئةمانةسببيت.  رِؤذوبة عتيكاف مةرجي دةطريَت بؤ ئي
 وئيحتيات واية بة رِؤذو بيت لةطةَليدا.

 فةرمودةى دو سةد وشةش
  َكاَن َرُسْول اهلل : » قالت  عن صفيه بنت حيي 

ْثُتُه. ُثمَّ ُقْمُت َِلْنَقِلَب َفَقاَم َمِعي   ُمْعَتِكفًا  في الَمْسِجِد، َفأََتْيُتُه أَُزوَرُه َلْيالً، َفَحدَّ
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ا   . -َمْسَكُنَها ِفي َبْيِت أَُساَمَة ْبِن َزْيد   َوَكانَ –ِلَيْقِلَبِني  َفَمر  َرُجالِن ِمَن اِلْنَصاِر، َفَلمَّ
:  َفَقاَل    أْسَرَعا في الَمْشي.   رأََيا َرُسْوَل اهلل 

َفَقاَل:   َفَقال: ُسْبَحاَن اهلل َيا َرُسوَل اهلل.  . « َعَلى ِرْسِلُكَما، إًنَها َصِفيَُّة ِبْنُت ُحَيي   » 
ِم َوإن ِي ِخْفُت أَْن َيْقِذَف في ُقُلوِبُكَما »  ْيَطاَن َيْجِري ِمن اْبِن آَدَم َمْجَرى الدَّ   إنَّ الشَّ

ًا )أو قال: َشْيئًا(   . « َشرَّ
أنََّها َجاَءْت َتُزوُرُه في اْعِتَكاِفِه ِفي اْلَمْسِجِد، ِفي الَعْشِر اِلَواِخِر  » وفي رواية: 

َثْت ِعْنَدُه َساَعًة ُثمَّ َقاَمْت َتنَقِلُب، َفَقاَم النَِّبي   ِمنْ  َرَمَضاَن، فَتحدَّ
  أُم ِ   َحتَّى إَذا َبَلَغْت َباَب اْلَمْسِجِد َعْنَد َباِب  ، َيْقِلُبَها  َمَعَها

   ُثمَّ َذَكَرُه ِبَمْعَناُه.   « َسَلَمة 
لة  مزطةوت لة ثةيامبةري خوا » ة:وات

 هةنديَ قسةم لةطةلَ، خزمةتي سةردانيم كرد هامتة شةو، منيش عتيكافئي
جا – رِةدم بكات تا هةستالةطةَلمدا ش ئةوي بطةرِيَمةوة، ثاشان هةستام ،كرد

 كاتةدا، لةو -بو ي ئيَستائوسامةي كورِي زةيدماَلةكةي  ماَلةكةم لة كاتة وةئ
 يامبةري خوايان بيينتيَثةرِ بون، كة ثة ئةنسار لةو ثيا دو

 فةرمو: ثيَياني وخيَرا رِؤيشنت، ئةويش  دابةيةكدا ثيَيان
ئةى  سبحان اللة: يانة، وتيةيوفيةي كضي حسة ئةمة»لةسةر خؤتان! 
وةك لةالشةى ئادةميزاددا شةيتان  :مويفةر ثةيامبةر ثةيامبةري خوا! 

 «.ترسام خراثةيةك يان شتيَك خباتة دَلتانةوة ،دةرِواتديَت وخويَن 
لة رِاويةتيَكي تردا: »هاتوة سةري ليَداوة لة كاتي ئيعتيكافدا لة 
مزطةوتدا، لة دة شةوي كؤتايي رِةمةزان، ساتيَك قسةى لةطةلَ كردوة، ثاشان 
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هةستاوة لةطةَليدا بؤ ئةوةى رِةدى  ريش هةستاوة بطةرِيَتةوة، ثةيامبة
بكات، كة طةيشتونةتة دةرطاي مزطةوتةكة الي دةرطاكةى دايكي سةلةمة« 

 ثاشان واتاي حةديسي ثيَشو دةطيَرِيَتةوة.
 سودةكان:

 .ي رِةمةزانيشةوي كؤتا دة لة كردن، بةتايبةتعتيكافشةرعيةتي ئي .1
 بؤ ئةطةر تايبةتي بة ،نية كردنعتيكافئيقةسةكردنيَكي كةم دذي  .2

 .دَلدانةوةي خيَزان وةك، بيَتبةرذةوةنديةك 
 خواي ونةرمي ثةيامبةري جواني ت. رِةوش3

. جا ئةبيَت ماَلةوة بؤكردوة  وهةستاوة رِةدي اوةتةوةتيَداية، كة دَلي د
 ة نةبةويانة.موسَلمانان خؤيان برِازيَننةوة بةم ئاكارة جوان

خؤي دوري  لة ،ثالَي درا تؤمةتيَك هةرمرؤظ بيَت دةئةوةى تيَداية كة  .4
ي خراثي بؤ نةبةن لة كاتيَكدا خةَلك طومانوبريِةوةنيَتةوة، بؤ ئةوةى  خباتةوة

ئةبيَتة  انةىشتو لةبكريَت  دةبيَت خؤثاريَزيئةويش ليَي بةري بيَت، واتة: 
 .تؤمةتمايةى 
خشتةبردني  فريودان ولة وهيَزيَكي زؤري هةية لة شةيتان توانا. 5
 يزاد، وةكو خويَن لة الشةياندا ديَت ودةرِوات.ئادةم

ئينب دةقيقي عيد ئةَليَ: ئةمة زياتر جةخت لةسةر كراوترة دةرهةق بة 
 زانايان وئةوانةى ضاويان ليَدةكريَت.
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 تيَداية لة ئاست ي خواي ثةيامبةر. دَلسؤزي 6
 ئومةتةكةي.

آلم كة بة ،هيض لةدَليان دروست نةبوة -زاهريي- دةزانيَت ئةم دوثياوة
دروست بكات  بؤبة شتيَك  وةسوةسةياندةزانيَت شةيتان زؤر فيَلبازة، ترسا 

 ببيَتة مايةى تياضونيان.
دادوةر دةبيَت . هةنديَك لة زانايان ئةَليَن: لةمةوة رِون دةبيَتةوة كة 7

ئةو حوكمةى بةسةر تؤمةتبار كة ضؤن  رِون بكاتةوة بؤدانةكةى حوكمضؤنييَت 
 دراوة، ئةطةر الي شاراوة بو، لةبةر دورخستنةوةى تؤمةت لة خؤي.

دا وقسةى لةطةَلدا كةويَت لةطةلَ خيَزانيب تةنياةكة دروستة كةس .8
 ي كة دذي ئيعتيكافة.شةهوةتنةبيَتة مايةى جوآلندني مةرجيَك  بةبكات، 
 وةسوةسةر هيَرشي لةسة َلطةيةةبئةَليَ: فةرمودةكة  عيدي قيقةد. ئينب 9
رِةد  رانةتوان جؤرة بو ولة، جا هةر كاميان سةر نةفسبؤ ي شةيتان وختورة

اا : ]بةَلطةي يَت بةريناط بكريَتةوة ئةوا ليَي ها َله ُوْسعا ُ ناْفًسا إِّ ل ُِّف اهلله  [َلا ُيكا
 .[ 286]البقرة: 

مرؤظ ئةطةر  ،دةرطاي دلَ لة وةسوةسةي شةيتان دةداَليَ: »دة سةنعاني
وةسوةسةكةى  وئةطةرسةري لة طومانةوة دةردةكات،  ئةوارِؤيشت،  لةطةَليدا

 «.دةرِوات ئةواطةورة  خواي ثةناطرتن بةو كريزبة  برِي
 والحمد هلل رب العالمين 


