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بسم اهلل الرحمن الرحیم

اعتکاف فرصتی برای خود سازی
اعتكاف ،بستر مناسب انديشه و تفكر و خردورزى است .اعتكاف ،تالشى است براى
اينكه انسانهاى فرو رفته در روزمرهگى ها از فضاى پرالتهاب روزانه به سوى
«خويش» و «خداى خويش» باز گردند .اعتكاف زمينه توبه و بازگشت است.
بازگشت به قرآن و معنويت ،بازگشت به دعا و استمداد از عالم غيب ،بازگشت از
«خودمدارى» به «خداگرايى » بازگشت از «خودِ پنداری» به «خودِ واقعی» .
آنها كه مسؤوليت هاى حساستر و بزرگترى دارند ،بيش از ديگران به اعتكاف و
خودسازى نياز دارند .بىجهت نيست كه شخص رسولاهلل صلىاهللعليهوآله پس از هجرت،
همه ساله به «اعتكاف» مىپرداختند و به همه درس معنويت گرايى و ذكر و نيايش
و روزه و تالوت قرآن مىدادند.
اعتكاف ،توقفى ناآگاهانه در مسجد نيست .اعتكاف ،صرف «حبس خويش» در
مسجد ،بدون عشق به عبادت و قصد قربت نيست .اعتكاف ،خوابيدن و چرت زدن و
احيانا وقت گذرانى و گردهمايى تفريحى-سياحتى در مسجد نيست.
اعتكاف ،دوره كوتاه مدت خود سازى است،كه حداقل سه روز طول مىكشد و انسان
را از حاكميت غريزهها ،عادتها و اشتغاالت معمول زندگى آزاد مىسازد .اعتكاف،
محو خود خواهى در امواج بلند خداگرايى و خدمت به امت اسالمى است.
اعتكاف ،گريز از لذتگرايى و مهار حس خود محورى و برترى جوئى و بازگشت از
قبله دنياگرايان ،به سوى قبله هستى است.
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خودسازى ،محاسبه نفس ،توبه و نيايش ،نماز و تالوت قرآن و استمداد از آستان
قدس ربوبى از ديگر بركات «اعتكاف» است.
اعتكاف يكى از سنتهاى حسنه و مستحبات مهم اسالمی است .اين عبادت باشكوه
در چند سال اخير در ميان جمع كثيرى از خواهران و برادران دينى از اقشار مختلف
به ويژه جوانان عزيز ،متداول گرديده است.
از آنجائيكه گردآورى احكام و استفتائات مربوط به اعتكاف ،كارى است كه مؤمنان را
در انجام اين وظيفه الهى يارى مىدهد ،ستاد هماهنگى اعتكاف مسجد جامع امام
علی(ع) ،احكام و مسائل اين عبادت اسالمى را در ابعاد مختلف واجبات-محرمات،
مبطالت و احياناً مكروهات و مباحات گردآورى كرده است ،تا معتكفين ارجمند،
فرمان الهى را بهتر بشناسند و با عمل به احكام دين ،از فيض ثواب و ارزش معنوى
مورد نظر از انجام اعتكاف ،بهرهمند شوند.
در پايان از همه معتكفين محترم صميمانه مىخواهيم ،براى ظهور مصلح كل
حضرت بقية اهلل االعظم(عج) و عزّت و عظمت مراجع عظيم الشأن شيعه دعا نموده و
حسن عاقبت و حركت در صراط مستقيم را از خداى بزرگ مسئلت نمايند.

(ع)

ستاد هماهنگى اعتکاف مسجد جامع امام علی

3

پیشگفتار
اسالم اگرچه فكر جدايى از زندگى دنيا و گوشه نشينى و كناره گيرى از مردم و به
تعبير ديگر رهبانيت را باطل و ناپسند اعالم كرده است ،اما اعتكاف را به عنوان
فرصتى براى بازگشت به خويش و خداى خويش قرار داده تا كسانى كه از هياهو و
جنجالهاى زندگى مادى خسته مىشوند ،بتوانند چند صباحى با خداى خود خلوت
كنند و جان و روح خود را با خالق هستى ارتباط دهند و با توشه معنوى و اعتقادى
راسخ و ايمان و اميدى بيشتر به زندگى خود ادامه دهند.
تعريف اعتکاف
اعتكاف ،در لغت به معناى توقف در مكانى است و در اصطالح فقهی ،عبارت است از
ماندن در مسجد به قصد عبادت خداوند ،با شرايطى كه خواهد آمد.
اعتكاف يك عمل مستحبى است ،ولى ممكن است به سبب برخی امور مثل نذر،
عهد يا قسم واجب شود .مثال اگر انسان نذر كند يا با خدا عهد كند و يا قسم بخورد
كه اگر در فالن كار موفق شد يا از فالن بيمارى شفا پيدا كرد ،در مسجد معتكف
شود ،اعتكاف بر او واجب میگردد.
زمان اعتکاف
در طول سال در هر زمانىكه انسان بتواند ،حداقل سه روز در مسجد بماند و روزه
بگيرد ،اعتكاف صحيح است ولى بهترين زمان اعتكاف ايام البيض ( 31الی  )31ماه
رجب و دهه آخر ماه مبارك رمضان آن است.
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شرايط اعتکاف
در صحت اعتكاف ،امورى شرط است كه برخى از آنها مربوط به شخص معتكف و
برخى مربوط به خود اعتكاف است كه در اينجا به بيان احكام آنها مىپردازيم.
شرايط معتکف:
 -1عقل؛ (اعتكاف از ديوانه صحيح نيست)
 -2قصد قربت؛ (هر گونه ريا و خود نمايى ،اعتكاف را باطل مىكند).
 -3روزه دارى در ايام اعتكاف؛
 -4اجازه گرفتن از كسى كه اجازه او الزم است .به عنوان مثال اگر اعتكاف با حق
شوهر منافات داشته باشد ،بايد با اجازه او باشد .همچنين اگر اعتكاف باعث اذيت
و آزار پدر و مادر شود ،بايد اجازه آن دو باشد.
شرايط اعتکاف:
 -1از سه روز كمتر نباشد؛ (زمان)
 -2در مسجد جامع باشد؛ (مكان)
 -3ماندن در مسجد و خارج نشدن از آن.
نیت اعتکاف
اعتكاف ،همانند ساير عبادات ،بايد با نيت و قصد قربت باشد و هرگونه خودنمايى ،ريا
و قصد غير الهى آن را باطل مىكند.
نيت و قصد قربت بايد از آغاز تا پايان اعتكاف باشد ،بنابراين اگر به همين قصد،
اعتكاف را شروع كند صحيح است .همچنين اگر به قصد اينكه فردا معتكف شود به
مسجد برود و از اول وقت (طلوع فجر) درآنجا باشد ،صحيح است.
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نیابت در اعتکاف
انسان مىتواند اعتكاف را براى خود يا ديگرى بجاى آورد .به قسم دوم ،اعتكاف
نيابتى گفته مىشود .اعتكاف به نيابت فرد ميّت بىاشكال است ولى به نيابت از
انسان زنده ،بنابر احتياط به قصد رجاء ،اشكال ندارد.
يادآورى :گرچه روزه به نيابت از انسان زنده صحيح نيست؛ ولى روزه گرفتن در
اعتكاف ،مانند نماز طواف استكه به تبع عمل ديگر الزم مىشود .لذا همانطوريكه
طواف و نماز آن به نيابت زندهها صحيح است اعتكاف و روزه آن نيز صحيح است.
مساله :اعتكاف به نيابت از دو يا چند نفر ،صحيح نيست ،ولى انسان مىتواند
اعتكاف را به نيت خود بجا آورد و ثواب آن را به ديگران اهدا كند ،خواه يك نفر باشد
يا چند نفر ،زنده باشند و يا مرده.
عدول از نیت اعتکاف
عدول از اعتكافى به اعتكافى ديگر جايز نيست و فرقى نيست كه هر دو واجب
باشد ،مثال از اعتكاف استيجارى (كه براى ديگرى با دريافت مزد انجام مىدهد) به
نذرى ،يا هر دو مستحب ،مثال از اعتكاف براى خود به اعتكاف نيابتى برای
ديگرى يا يکى واجب و ديگرى مستحب ،مثالً از ابتدا به نيت اعتكاف نذرى
در مسجد مانده و در روز دوم نيت را از نذر به استحباب برگرداند.
عدول از نيابت شخصى خاص به نيابت از شخصی ديگر جايز نيست ،مثالً نمیتوان
دو روز به نيابت «على» معتكف بود و روز سوم به نيابت از «حسن» اعتكاف كرد.
اگر فرد قصد داشته كه اعتكاف را براى خودش انجام دهد ،پس از شروع نمىتواند
نيت را برگرداند و به نيابت از ديگرى به اتمام برساند.
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روزه اعتکاف
انسان ،در ايام اعتكاف بايد روزه بگيرد ،بنابراين كسىكه نمىتواند روزه بگيرد ،مانند،
مسافر ،مريض يا زن حايض ،اعتكافش صحيح نيست .همچنين اعتكاف در روز عيد
فطر و قربان يا دو روز قبل از عيد به طورى كه روز سوم آن عيد باشد صحيح نيست؛
چراكه روزه در اين ايام حرام است.
انسان مىتواند نذركند ،در سفر روزه بگیرد .به نظر برخى مراجع
معظم تقلید ،انسان حتى هنگام سفر هم مىتواند نذر كند كه روزه
بگیرد و در اين صورت اعتکافش صحیح است.
به يك استفتاء در اين زمينه توجه كنيد:
آيا انسان در مسافرت مىتواند ،روزه در سفر را نذر كند؟
آياتعظام سیستانى و بهجت :بله مىتواند.
آيت اهلل فاضل :خير نمىتواند.
آيت اهلل خامنهای :اگر انسان مسافر باشد نمىتواند معتكف شود مگر اينكه نذر
كرده باشد در سفر روزه بگيرد؛ و بنا بر احتياط واجب اين نذر بايد قبل از شروع سفر
انجام گيرد.
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توجه :شركت كنندگان در مراسم اعتکاف مسجد امام علی(ع) هامبورگ
كه از شهرهای ديگر در اعتکاف اين مسجد شركت می كنند بايد قبالً
نذر روزه بکنند .شرط صحت نذر اين است كه صیغه نذر بر زبان
جاری شود .الزم نیست صیغه نذر به عربى خوانده شود ،بلکه به هر
زبانی آنرا می توان خواند .لذا كافی است اگر به فارسی بگويد :برای
خدا بر من است كه در سفرم به هامبورگ سه روز روزه بگیرم.

الزم نیستكه روزه ،مخصوص به اعتکاف باشد؛ بلکه هر روزهاى باشد
صحیح است ،مثالً انسان مىتواند در ايام اعتکاف ،روزه قضا يا نذرى
يا استیجارى بجا آورد.
اگر شخصى نذر كند در ايام معینى معتکف شود و در همان ايام ،روزه
نذرى يا استیجارى بر عهده او باشد ،مىتواند در همان اعتکاف ،روزه
نذرى يا اجارهاى خود را بجا آورد.
اجازه اعتکاف
اين افراد بدون اجازه ،نمىتوانند معتكف شوند:
 -3زن بدون اجازه شوهر ،در صورتيكه اعتكاف موجب از بين رفتن حق او باشد،
لذا بنابر احتياط واجب اجازه شوهر الزم است؛
 -2فرزند بدون اجازه والدين ،در صورتيكه اعتكاف او موجب اذيت و آزار آنان باشد.
اگر موجب اذيت آنها هم نباشد ،احتياط مستحب است كه اجازه بگيرد؛
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 -1كسيكه در استخدام ديگرى است مانند برخى ازكارگران ،درصورتيكه قرارداد
اجاره به گونه ايست كه منفعت اعتكاف را نيز در بر مىگيرد ،يعنى اعتكاف با
عمل به اجاره منافات دارد.
مدت اعتکاف
حداقل مدت اعتکاف سه روز است وكمتر از آن صحيح نيست ولى در زياده
حدّى ندارد .اما بايد توجه نمود اگر انسان پنج روز معتكف شود ،روز ششم را نيز
واجب است بماند ،همچنين بنابراحتياط واجب ،اگر هشت روز معتكف شد ،روز نهم
هم واجب است.
اين سه روز از اذان صبح روز اول تا اذان مغرب روز سوم است ،بنابراين اگر بعد از
اذان صبح و لو با چند دقيقه تاخير به مسجد برسد ،آن روز جزو اعتكاف به حساب
نمىآيد و چنانچه قبل از مغرب روز سوم ،اعتكاف را قطع كند ،افزون بر آنكه كار
حرامى كرده ،اعتكاف او نيز باطل است.
سه روز اعتكاف با شبهاى آن است كه حداقل سه روز و دو شب در وسط است،
بنابراين انسان نمىتواند شبها را از مسجد خارج شود و يا نذر كند كه سه روز بدون
شبها در مسجد معتكف شود.
اگر انسان نذر كند كه فقط دو روز معتكف شود نه بیشتر از آن ،اينگونه نذر باطل
است ولى اگر مقيد نكرده كه بيشتر نباشد ،نذر صحيح است و واجب است كه روز
سوم را نيز بماند.
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مکان اعتکاف
اعتكاف تنها در مسجد صحيح است ،بنابراين اگر كسى در خانه خود يا در حسينيه يا
در حرم معتكف شود ،صحيح نيست .از ميان مساجد نيز اعتكاف در اين مساجد،
صحيح است3 :ـ مسجد الحرام 2ـ مسجد النبى 1ـ مسجد كوفه 4ـ مسجد بصره
نکته :انسان مىتواند به قصد رجاء (يعنى به نیت مطلوب بودن و به
امید ثواب) در مسجد جامع شهر نیز معتکف شود.
آيات عظام گلپايگانى ،اراكى ،سيستانى ،صافى ،مكارم :اعتكاف در مسجد جامع نيز
صحيح است هرچند احتياط آنست كه اعتكاف در يكى از آن چهار مسجد باشد.
اگر دريك شهر ،دو يا چند مسجد جامع وجود داشته باشد ،در هر كدام كه بخواهد
مىتواند معتكف شود.
حدود مسجد
پشتبام ،زيرزمين و محراب مسجد و هرچه به سبب توسعه مسجد به آن افزوده
شده ،جزو مسجد به حساب مىآيد ،مگر آنكه بدانيم ،جزو مسجد نيست.
به جز اين سه مكان ،جايى را كه انسان نداند جزو مسجد است يا از متعلقات آن
(مثل حیاط مسجد) حکم مسجد را ندارد و اعتكاف در آنجا صحيح نيست.
خروج از مسجد
در موارد ذيل معتکف مىتواند از مسجد خارج شود:
3ـ براى شهادت دادن در دادگاه؛ 2ـ براى تشييع جنازه در صورتى كه ميت يك نحو
وابستگى به معتكف داشته باشد به طورى كه شركت در تشييع جنازه او از
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ضرورتهاى عرفى به حساب آيد؛ 1ـ براى انجام سايركارهاى ضرورى عرفى يا
شرعى ،خواه واجب باشد يا مستحب ،به شرط اينكه مصلحتى در آن نهفته باشد.
سوال :خارج شدن معتکف از مسجد در موارد ذيل چه حکمى دارد؟
الف :براى وضو و غسل مستحبى و مسواك زدن؛
ب :جهت تلفن زدن به خانواده در موارد غير ضرورى و امور متعارف؛
ج :جهت ديدار با خانواده در بيرون و در حياط مسجد.
آيت اهلل خامنهاى :الف -جايز است اما زياد معطل نشود؛ ب -در موارد ضرورى
اشكالى ندارد و در موارد غيرضرورى اگر امور مستحبى را دربر بگيرد و طول هم
نكشد اشكالى ندارد؛ ج -در بعضى موارد اشكالى ندارد ،مثل رسيدگى امور خانواده و
ديدن فرزندان كه عدم ديدار باعث مفسده و اشكاالتى مىشود.
آيت اهلل بهجت :به طور كلى هر كارى كه خروج براى آن عقالً يا شرعاً يا عادتاً،
الزم است از امور واجبه باشد يا راجحه ،چه متعلق به امور دنيا باشد يا امور آخرت،
جايز است ولى بايد اقرب طرق را مراعات نمايد و اقتصار كند بر مقدار حاجت و
ضرورت ،البته خروج هم به قدرى طول نكشد كه محو صورت اعتكاف شود.
آيت اهلل سیستانى :به احتياط واجب جايز نيست ،مگر در موردی كه ضرورى
باشد.
آيت اهلل تبريزى :خارج شدن معتكف از مسجد در موارد مذكور جايز نيست.
آيت اهلل فاضل :مانعى ندارد ولى تالش كنند اين امور با سرعت انجام شده و
هرچه سريعتر به مسجد برگردند.
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آيت اهلل مکارم :الف -براى وضو و غسل مستحبى اشكالى ندارد و براى مسواك
كه مقدمه آن باشد نيز اشكالى ندارد .ب-اشكال ندارد .ج-اشكال دارد.
در اين موارد معتکف واجب است از مسجد خارج شود3 :ـ براى انجام
غسل جنابت؛ 2ـ براى پرداخت طلب ديگران ،اگر نتواند در مسجد آن را بپردازد؛ 1ـ
براى كار واجب ديگرىكه خروج از مسجد الزم باشد ،مثل استفاده از سرويسهای
بهداشتی.
مساله :اگر معتكف جنب شود و با حال جنابت در مسجد بماند ،اعتكاف او باطل
است؛ چون توقف او در مسجد ،حرام است.
اگر كسى كه خارج شدن از مسجد بر او واجب شده ،تخلف كند و خارج نشود ،هرچند
گناه كرده ولى اعتكافش باطل نيست ،مگر كسى كه با حال جنابت در مسجد توقف
كند.
اگر معتکف به جهت ضرورتی از مسجد خارج شد ،اين امور را بايد
مراعات كند:
بيش از مقدار ضرورت و نياز ،بيرون از مسجد نماند؛
در صورت امكان زير سايه ننشيند .بلكه مطلقا ننشيند ،مگر در حال ضرورت؛
بنابر احتياط واجب ،نزديكترين راه را انتخاب كند؛
مساله :اگر معتكف به جهت ضرورت از مسجد خارج شود و به قدرى طول بكشد
كه صورت اعتكاف بر هم بخورد ،اعتكاف او باطل است.
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مساله :اگر انسان فراموش كند كه معتكف است و از مسجد خارج شود ،اعتكافش
باطل نيست.
محرمات اعتکاف
آنچه بر معتكف حرام است ،به طور اجمال بدين شرح است:
3ـ استفاده از عطريات و گياهان خوشبو

2ـ خريد و فروش

1ـ بحث و مجادله

4ـ پرداختن به امور شهوانى

توضیح محرمات اعتکاف
بوئيدن عطريات و گياهان خوشبو در حال اعتكاف حرام است.
در حال اعتكاف ،خريد و فروش و بنابر احتياط واجب ،هر نوع داد و ستدى ،مانند
اجاره و مضاربه حرام است.
نکته :هرچند داد و ستد در حال اعتكاف حرام است ولى باطلكننده اعتكاف نيست.
بحث و مجادله به قصد غلبه بر طرف مقابل و اظهار فضيلت و برترى در حال
اعتكاف حرام است ،اما اگر به قصد اظهار حق و بازداشتن طرف مقابل از باطل باشد
نه تنها حرام نيست ،بلكه عبادات است.
پرداختن به امور شهوانى در حال اعتكاف حرام است .استمناء نيز كه در هر حال حرام
و از گناهان بزرگ است ،بنابر احتياط واجب از محرمات اعتكاف هم شمرده شده
است.
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معتكف بايد روزها را روزهدار باشد و از هر كارى كه روزه را باطل مىكند ،پرهيز كند
و هر آنچه روزه را باطل مىكند ،اعتكاف را نيز باطل مىكند.
به جز مبطالت روزه ،ساير محرمات ،اختصاص به روز ندارد ،بلكه معتكف در شب نيز
بايد از آنها پرهيز كند.
سوال :آيا عطر و گالب زدن يا بوكردن عطر و گالب اعتكاف را باطل مىكند؟
آيت اهلل سیستانى :بو كردن آنها اعتكاف را باطل مىكند.
آيت اهلل بهجت :اگر با تلذذ باشد بنابر احتياط باطل مىشود و احتياط واجب در
صورت وجوب اعتكاف آنست كه آن را تمام كند و سپس قضا نمايد.
قطع اعتکاف
اگر اعتكاف ،واجب معين باشد ،يعنى وقت مشخص داشته باشد ،مثال شخص نذر
كند از  23تا  22ماه رمضان در مسجد معتكف شود ،همين كه اعتكاف را شروع كرد،
اتمام آن واجب است و قطع آن جايز نست.
اگر اعتكاف ،واجب موسع باشد ،يعنى وقت آن وسعت دارد ،مثال شخص نذر كرده
باشد كه امسال سه روز معتكف شود ،يا در اين ماه سه روز معتكف شود ،تا قبل از
تكميل دو روز مىتواند آن را رها كند ،مثالً در روز اول ،شب اول يا روز دوم ،ولى اگر
اعتكاف را رها نكرد و تا غروب روز دوم در مسجد ماند در اين صورت ،بر او واجب
است كه اعتكاف را كامل كند و روز سوم را هم بماند.
انسان مىتواند هنگام نيت ،شرط كند كه اگر مشكلى پيش آمد اعتكاف را قطع كند
مثالً بگويد اگر هوا سرد شد ،اعتكاف را رها مىكنم -در اين صورت رها كردناعتكاف پس از رخ دادن مانع اشكال ندارد ،حتى در روز سوم.
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در اعتكاف نذرى ،انسان مىتواند هنگام خواندن صيغه نذر ،شرط كند كه اگر مانعى
پيش آمد اعتكافم را رها كنم.

قضاء و كفاره اعتکاف
اگر انسان اعتكاف مستحب را بعد از روز دوم باطل كند ،بايد قضاى آن را بجا آورد
ولى اگر قبل از اتمام روز دوم باطل كند ،چيزى بر عهده او نيست.
واجب نيست قضاى اعتكاف را فوراً بجا آورد ،گرچه احتياط مستحب است.
كفاره بطالن اعتکاف ،مانند كفاره روزه ماه رمضان است ،يعنى بايد:
دو ماه روزه بگيرد يا به  26مسكين ،طعام بدهد.
اعتکاف در آيینه روايات
پيامبر اعظم(ص) می فرمايد :مَن اِعتَكَفَ ايمانا وَ اِحتسابا غُفِرَلَه ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِه؛ هر كس از
روی ايمان و يقين اعتكاف كند گناهان گذشته او بخشيده می شود.
در حديث معراج ،خداوند از پيامبر خود سؤال می كند :آيا از آثار گرسنگی و سكوت و خلوت
مطلع هستی؟ سپس جواب می دهد :يكی از آثار آن ،تقرب بنده به سوی من است .گرسنگی،
سجده ،سكوت از غير كالم خدا و خلوت ،همگی در اعتكاف جمع هستند و با اين اعمال به
خدای سبحان تقرب می جويند.
پيامبر(ص) فرمود :هركس سه روز از ماه رجب را روزه بگيرد ،خداوند ميان او و آتش جهنم به
اندازه هفتاد سال راه فاصله می اندازد .پروردگار مهربان به كسی كه سه روز از ماه رجب را
روزه گرفته ،خطاب می كند كه حق تو بر من واجب شد و دوستی و واليتم برايت حتمی شد.
ای فرشتگان! در حضور شما شهادت می دهم كه گناهان بنده ام را آمرزيده ام.
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مراسم روحانی و معنوی

اعتکاف

Schöne Aussicht 36
22085 Hamburg
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Tel: 040-2212210
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