
.د آمددر اصطالح فقهی، عبارت است از ماندن در مسجد به قصد عبادت خداوند، با شرايطى كه خواه

تعريف

.  وقت خاصى ندارد، هرچند اعتكاف در ده روز آخر ماه مبارك رمضان فضيلت بيشترى دارداعتكاف 

.اعتكاف، در لغت به معنای توقف در جايی است

بيشتر از سه روز جايز و صحيح است و در طرف اعتكاف از ناحيه حدّاقل نبايد كمتر از سه روز باشد،

.زياده حدّى ندارد، ولى زياد كردن بخشى از روز يا بخشى از شب به نيت اعتكاف محل اشكال است

.  اگر چه بعد از هر دو روز، سوّمين روز آن واجب است

.  پس اگر اگر پنج روز اعتكاف كند، واجب است روز ششم را كامل كند

فمعرفی اعتكا

1

ى از روز اولاعتكاف بايد از شروع روز اول تا پايان روز سوم باشد و تلفيق كردن ـ بدين گونه كه جزئ

. را با جزئى از روز آخر يك روز كامل به حساب بياورد ـ صحيح نيست

.  جراز طلوع فجر تا مغرب شرعى است و شب از مغرب تا طلوع فدر اعتكاف روز 

وقت نيت اعتكاف، اول طلوع فجر روز اول است و نيت اول شب در صورتى صحيح است

.  كه اول شب شروع در اعتكاف نموده باشد

منظور از شب و روز در اعتكاف

زمان

مدت

زمان شروع 

یمدت تلفيق



عوامل وجوب اعتكاف

:قسمنذر، عهد يا 

انسان نذر كند يا با خدای خود عهد كند يا قسم بخورد كه اگر مثالً 

.كف شودفالن كار موفق شد يا از فالن بيماری شفا پيدا كرد چند روز در مسجد معتدر 

:اجاره 

.اعتكاف انجام دهدميت،  شخصی اجير شود كه به نيابت از مثال 

اقسام اعتكاف

.اعتكاف در اصل مستحب استمستحب

:شرط ضمن عقد

مثال هنگام قرارداد اجاره منزل، صاحبخانه شرط كند كه مستأجر هر سال

. سه روز در مسجد معتكف شود و مستأجر نيز اين شرط را می پذيرد
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:  افساد

.گاهی به سبب باطل كردن اعتكاف،  قضای آن واجب می شود

واجب
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. ندكپيدا سوم ادامه ساير عبادات الزم است و نيّت اعتكاف بايد تا پايان روز مانند (قصد قربت )نيت 

.  اعتكاف بدون روزه صحيح نيست لذا با افطار روزه، اعتكاف باطل مى شود

.  و هر نوع روزه اى را در اعتكاف مى توان گرفت

بيمار و كسى كه روزه برايش ضرر دارد با علم و يا احتمال عقاليىِ ضرر داشتنِ روزه،

. اعتكافش صحيح نيست

.باشد-همسجد كوفه و مسجد بصر( صلّى اللّه عليه و آله)مسجد الحرام، مسجد النبى -در يكى از مساجد چهارگانه

باشدمشروط به اين كه به قصد رجاء ساير مساجد البته اعتكاف در 

.جايز است شود به اميد اين كه مطلوب خداوند واقع يعنی 

اعتكاف اختصاص به مردان ندارد

باشدولى چنانچه اعتكاف زن موجب از بين رفتن حق شوهر 

.بايد از او اجازه بگيردواجب بر احتياط بنا 

اعتكافشرايط

نيت

روزه

مكان

اذن زوج و والدين  

سالمت جسم



در اعتكاف مستحبى جايز است به علّتى يا بدون علّت در روز اول يا دوم، 

. قطع و رها كندرا اعتكاف 

ى پيش آيد معتكف مى تواند در ابتداى اعتكاف هنگام نيت كردن شرط كند كه اگر براى او عذر

.  حتى در روز سوم هم دست از اعتكاف بردارد

سوب در اعتكاف بايد از ابتداى روز اول شروع كرد، لذا روزى كه ناقص مانده جزو اعتكاف مح

.  نمى شود هرچند كه تأخير از روى اضطرار باشد
اعتكافنيت
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. كافی است الزم  نيست، اگر قصد تقرب به خدا داشته باشددر اعتكاف قصد وجوب يا استحباب 

.الزم نيست، گرچه بهتر استمستحب، تجديد نيت در روز سوم اعتكافِ 

شرط قطع اعتكاف

رها كردن اعتكاف

افتاخير در شروع اعتك

تجديد نيت 

قصد وجه 



مسجداحكام

در اعتكاف

.  پشت بام  در حكم مسجد است مگر اين كه احراز شود كه هنگام وقفِ مسجد، از وقف خارج شده است

. ، اعتكاف در آن صحيح نيستمسجد نباشداگر جزو وحياط 

.خروج عمدى از مسجد ـ  ولو از روى جهل ـ اعتكاف را باطل مى كند

(می آيد"خروج معتكف از مسجد "بحث مگر موارد خاصی كه در )

خرابسجد مثل اينكه م)در مسجدى معتكف شود، سپس مانعى پيش آيد كه ادامه اعتكاف در آن مسجد ممكن نباشد هرگاه 

شوداعتكافش باطل مى (شود، يا امنيّت خود را از دست بدهد، يا امكانات الزم در آن مسجد فراهم نگردد و مانند آن،

،در صورتی كه اعتكافش واجب بوده واجب است اعتكاف را در مسجدی ديگر يا همان مسجد بعد از رفع مانع

.نمايدشروع كرده و يا قضا 

گيردبايد در يك مسجد انجام اعتكاف 

.شوندبنابراين انجام آن در دو مسجد جايز نيست، اگر چه به هم متّصل باشند، مگر آنكه يك مسجد حساب 

،شود و خروجش زياد طول نكشداز مسجد خارج اگر به جهت فراموشى 

. اعتكافش باطل نمى شود
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اگر كسی جای شخصی را كه معتكف بوده عمداً يا سهواً  غصب كند اگرچه بنابر احتياط مرتكب خالف شده

. ولی اعتكاف صحيح است و كفاره هم ندارد

غير از سرداب و محراب و پشت بام مسجد، اعتكاف در مكان هايى كه شك است 

. نيستصحيح آيا جزء مسجد است يا نه، كه 

مى شود مانند كيف موجب حق سبقت وسايلى بنا بر احتياط واجب گذاردن 

. شودشرط آن كه از زمان گذاردن آن وسيله تا آمدن شخص زياد فاصله نشود، به نحوى كه منجر به تعطيلى مكانبه 

خروح غير ضروری

عمدی

سهوی

شك در مسجد بودن

پشت بام و حياط  مسجد

حق سبقت در مكان

فغصب مكان معتك

دپيدا شدن مانع در مسج

مسجداعتكاف در دو 



فوریخروج

مسجداز

،بايد پس از اينكه متوجه شد( در خواب منی از شخص خارج شد)محتلم شد معتكف  اگر 

.  بازگرددفوراً از مسجد خارج شود و غسل كند و 

،كه حيض يا استحاضه شده است، اگر قبالً پاك بودهزنی در اعتكاف  شك كند اگر 

.  چه در روز اول يا دوم يا سوم باشد. به شكش اعتنا نكند

شود،از حالت عادت خارج بخورد و اگر زن برای جلوگيری از عادت قرص 

. می تواند معتكف شود

شودحتی اگر در ساعات آخر روز سوم باشد اعتكافش باطل می اگر زنی در بين اعتكاف عادت شود،  

. و بايد فوراً  از مسجد خارج شود
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كند،در صورت شروع استحاضه، اگر به وظيفه مستحاضه نسبت به روزه اش عمل 

. اعتكافش صحيح است

جنابت

حيض

جلوگيری از حيض

حكم استحاضه

هشك در حيض يا استحاض



خروج

معتكف

مسجداز
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شركت در نماز جمعه
معطّلاه و مسجد محل اعتكاف با انتخاب نزديكترين راز شركت در نماز جمعه می تواند برای شخص معتكف 

.بخورد؛ ولى نبايد خروج او به مقدارى باشد كه صورت اعتكاف به هم خارج شودنشدن در بين راه 

نازهشركت در تشييع ج

شركت در امتحان

رفتن به محل كار

رفتن به محل خريد

رفتن به رستوران

رفتن به سرويس 
بهداشتی

محو صورت رفتن به تشييع جنازه در صورتی كه ضرورت عرفی به حساب آيد و آن قدر طوالنى نشود كه باعث

شود، اشكال ندارد و در صورت امكان واجب است كه زير سايه ننشينند اعتكاف 

.  احتياط مستحب اين است كه زير سايه حركت نكندو 

نشوند و براى افرادى كه شركت در امتحان ضرورتاز مسجد خارج اگر شركت در امتحان ضرورت ندارد 

.محو شوددارد مانع ندارد ولى خروج از مسجد نبايد به حدّى برسد كه صورت اعتكاف عرفى 

شوند در ايام كار معتكفنمى توانند ... اشخاصى كه مشغول كارند اعم از كارمندان، كارگران و معلمان و

. برگردنداعتكاف به محل كار رفته و بعد از اتمام كار به محل اعتكاف حال در و 

شودخريد و فروش بر معتكف حرام است ولى هرگاه براى تهيه مواد خوراكى ناچار از خريد و فروش 

،داشته باشدشخص غيرمعتكفى كه اين كار را انجام دهد، نيابد و تهيه اجناس مذكور بدون خريد نيز امكان نو 

. در اين صورت خريد و فروش مانعى ندارد

؛خروج براى تهيه غذاى مورد نياز و يا غذا خوردن در بيرون اشكال ندارد

. نداردهمان طور كه غذا خوردن در داخل مسجد فى حدّ نفسه منعى 

تحبی؛؛  غسل و وضوی مس(نظافت)كردناستفاده ازسرويس بهداشتی ؛ حمام منظورخارج شدن از مسجد به 

ندارد، شستن دست و صورت ؛ مسواك زدن اشكال 

.بايد به قدر حاجت اكتفا كند و طول ندهدولى 
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اعتكافمحرمات 

؛چيزهاى خوشبو و عطريّات حتى گياهان خوشبو، همراه با لذّتبوييدن 

. پس براى كسى كه حس بويايى ندارد اشكال ندارد بوی خوش

ا انواع تجارت؛ مثل صلح و اجاره و مضاربه و غير اين هو فروش جايز نيست و ساير خريد 

(.بنابر احتياط واجب)
خريد و فروش

وو جدال ـ چه در امور دينى و چه دنيوى ـ به قصد غلبه بر ديگرى و اظهار فضل مجادله 

،اگر به قصد اظهار حق و بازداشتن طرف از طريق باطل باشداما برترى بر او؛ 

.مانعى ندارد

مجادله و جدال

.  جنسى و شهوت آميز مانند بوسه، لمس و آميزشامور  امور جنسی

(واجببنا بر احتياط )استمناء  

استمناء



قضاء اعتكاف
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آوردسبب نذر بر او واجب شده قضاى آن را مى تواند در هر مسجدى و در هر زمانى به جا اعتكاف به اگر از قبل 

باشدآن كه در نذر، اعتكاف در مسجد خاص و زمان خاصى را ملحوظ داشته مگر 

.  كه در اين صورت بايد بر طبق همان نذر خود عمل كند

شيوه  قضاء 

ندارد، پيداشدن حيض ولو در بعض روز سوم اعتكاف باطل مى شود و قضا اگر زنی در حال اعتكاف عادت شود ، با 

.  اين كه به سبب نذر و مانند آن بر او واجب شده باشدمگر 

نسبت به حائض

؛اين كه نذر كرده باشد در سفر روزه بگيردمسافر نمى تواند معتكف شود، مگر 

. بنا بر احتياط واجب اين نذر بايد قبل از شروع سفر انجام گيردو 
اعتكاف مسافر

آميزش جنسی

نمايدهرچند در شب باطل ( جماع)اگر اعتكاف واجب را با آميزش جنسى 

.مى شودكفّاره بر او واجب 

كفاره محرمات

اعتكاف

اعتكاف واجب 

اعتكاف مستحب
 نظرصرفاگر با اين عمل قصد دارد كه از اعتكاف ( در دو روز اول)در اعتكاف مستحب 

.استنمايد كفاره ندارد و در غير اين صورت بنا بر احتياط واجب كفاره ثابت 

.انجام ساير مُحرّمات كفّاره ندارد گرچه احتياط مستحب پرداخت كفّاره  مى باشد محرماتساير

كفارهمقدار

.كفّاره ابطال روزه ماه رمضان است( در موارد وجوب كفّاره)كفّاره ابطال اعتكاف 


