
 تعریف اعتكاف

اعتكاف، در لغت به معناى توقف در جایى است و در اصطالح فقهى، 

 عبارت است از ماندن در مسجد به قصد عبادت خداوند.

 

 اقسام اعتكاف : 

 مستحب -1

 واجب. )علت وجوب اعتكاف نذر، عهد یا قسم است ( -2 

در طول سال هر زماني كه انسان بتواند حداقل سه روز بعد در 

مسجد بماند و روزه بگيرد. بهترین زمان براي اعتكاف ماه رمضان به 

 ماه رجب است. 11و  11و  11ویژه دهه آخر آن و همچنين 

 

 مدت اعتكاف:

اعتكاف كمتر از سه روز كامل جایز نيست و روز از اول طلوع فجر تا 

غروب آفتاب است. ضمنا اعتكاف مسجد را در دو روز اول مي توان 

 رها كرد؛ ولي روز سوم رها كردن جایز نيست.

 

   نيت اعتكاف :

 به قصد قربت ولي الزم نيست بگوید واجب است یا مستحب

 

 نيابت اعتكاف :

اعتكاف را مي توان براي خود و دیگران به جا آورد.  اعتكاف به نيابت 

 از ميت اشكال ندارد. به نيابت زنده به قصد رجاء اشكال ندارد.

 خروج از مسجد :

 خارج شده از مسجد عمدا موجب بطالن اعتكاف است مگر:

 براي گواهي در دادگاه -1

 براي تشييع جنازه )شركت در آن ضروري باشد( -2

 براي انجام كارهاي ضروري ) عرفي ، شرعي ( -1

 نماز جمعه )بدون اتالف وقت در مسير( -1

 

 محرمات اعتكاف

 آنچه بر معتكف حرام است به طور اجمال بدین شرح است: 

 * بویيدن عطریّات، گياهان و چيزهاي خوشبو همراه با لذّت 

 و تجارت  * خرید و فروش

* مجادله ) اما اگر به قصد اظهار حق و بازداشتن طرف از طریق 

 باطل باشد، مانعى ندارد. (

 آميز مانند بوسه، لمس و آميزش.  * امور جنسى و شهوت

 * استمناء  

 

: از آنجا كه فرد معتكف روزه دار است، باید از مبطالت  توجه

روزه نيز اجتناب كند. عالوه بر رعایت حقوق دیگران، احكام مسجد را نيز 

رعایت نماید، حفظ حرمت مسجد، با وضو بودن، حفظ نظافت مسجد و 

 ترک سخن دنيا از مواردي است كه به آن تاكيد شده است.

 

: بجز مبطالت روزه، سایر محرمات، اختصاص به روز  توجه

 ندارد، بلكه در شب نيز باید ازآنها پرهيز كند. 

 اند اه پی ربیده غافل مشو هک مرکب مردان مرد را              /              رد تنگنای بادهی
 اند نومید هم مباش هک رندان خرهق پوش            /           با یک خروش هب منزل رسیده

 

 یافتگان اعتکاف میعادگاه ره

اعتکاف وادی نوری است که هر کس را یارای گام نهادن در آن وادی 

گداخته باید در نهان  آتشی، ای صیقلی سینهخواهد و  میدلی صاف نیست، 

 ره یابد .بحر مواج نور به آن رندی شود تا 

 است .مسلخ هواهای نفسانی و میعادگاه عاشقان، قدمگاه دلسوختگان اعتکاف 

قربانی روی، خود را قربانگاه گویی، باید به لبیک بندی و احرام باید که 

وقوف ربانی درک روحانی  مشعریی یار در آیی و در مناکنی، باید که در 

نشینی و درک وقوف به عرفات دل را در وادی عرفان نمایی، باید که 

 نمایی .محضر یار 

ممکن پای دل که عبور از آن با کئیب ، ها، کوره راهی است  چشمافق در 

 است و نه با دیدگان پا .

سه ساختی و محبوس را در مسجدی نفس را در جامعی پیچیدی و دل چون 

داشتی خشنودی یار آمدی و بدین کار آهنگ گرفتار یا بیش ماه و خورشید 

 ای .. گردیدهمعتکف تو 

 خالصه اهم

 احکام اعتکاف



 درباره اعتکاف:

که در واقع نوعى خلوت “  اعتکاف” اسالم با پیش بینى عبادتى به نام 

خداا   ها و جلوگیرى از آفت   و درون گرایى است، براى ساختن انسان

 ، چاره اندیشى نموده استخود فراموشىو فراموشى 

بسیار مناسبى است تا انسانى که در پیچ و   فرصت اعتکاف 

هاى زندگی مادى غرق شده، خود را بازیابد و به قصد بهرهره   خم

بكشد و خهود را در   از عالیق مادى دست هاى معنوى   ارزشبردن از 

ثدابد  بگذارد و تقاضا کند که او را در راه راسهت پروردگار اختیار 

مغفرت خداوند که یكسره مهر نگردارد تا بتواند به دریاى بیكران انس و 

 است، متصل شود.رحم  و 

خدا را در   نور محب ترى کرد و اغیار توان خانه دل را از  مىاعتکاف در 

شهدن میهمان توان خود را وقف عبادت کرد و لذت   آن جلوه گر ساخت؛ مى

  توان زمام دل و جان را به دسهت  بر سر سفره احسان و لطف الرى چشید؛ مى

توان به   خدا سپرد و همه اعضا و جوارح را در حصار اراده حق به بند کشید؛ مى

هاى خود را شناخت و در جست و جهوى   خویشتن پرداخت و معایب و کاستى

جدبدران و تاارك توان نامه عمل را مرور کرد و به فكر   بود؛ مىمعالجه 

اندیشید و خهود را بهراى مرگ توان به   هاى از دست رفته بود؛ مى  فرصت

 آماده کرد. “ارحم الراحمین”خداى پیشگاه در حضور 

رحم ، براى ریزش باران گریستن، براى   فصلى است “  اعتکاف”آرى! 

ههاى گهنهاه، بهراى   آلودگهىشستن براى 

نورانى صحیفه اعمال، براى تطهیر 

بخشیهدن صفا ساختن دل و 

 .روحبه 

 

*** 

 پیشینه اعتكاف
بلكه در  اعتكاف خمصوص دین اسالم نیست 

ادیان اهلى دیگر نیز وجود داشته و در اسالم 
استمرار یافته است، اگر چه ممكن است در شرع 

اى از خصوصیات و احكام و  مقدس اسالم پاره
شرایط آن تغییر یافته باشد. درباره حدود و شرایط 
این عبادت در دیگر ادیان، اطالعات قابل توجهى 

در اختیار ما نیست. مرحوم عالمه جملسى در 
حباراالنوار به نقل از طربسى آورده است كه: 

حضرت سلیمان )ع( در مسجد بیت املقدس به مدت ”
یك سال و دو سال، یك ماه و دو ماه و كمرت و 

كرد و آب و غذا براى آن  بیشرت اعتكاف مى
شد و او در مهان جا به عبادت  حضرت فراهم مى

 “پرداخت. مى

برخى از آیات قرآن نیز دال بر این است كه 
اعتكاف در ادیان اهلى گذشته وجود داشته است. 

 سوره مبارکه بقره( 521) نظیر آیه 

 ای)مد ظله( به معتكفين: ی امام خامنه توصيه

ي من این است كه در این سه روزي كه شما در  توصيه

مسجد هستيد، تمرین مراقبت از خود بكنيد. حرف كهه 

ميزنيد، غذا كه ميخورید، معاشرت كه ميكنيد، كتاب كه 

ميخوانيد، فكر كه ميكنيد، نقهشهه كهه بهراي آیهنهده 

ي این چيزها مراقب باشيد رضاي الهي  ميكشيد، در همه

و خواست الهي را بر هواي نفستان مقدم بدارید؛ تسليهم 

هواي نفس نشوید. تمرین این چيزها در ایهن سهه روز 

ميتواند درسي باشد براي خود آن عزیزان و براي مهاهها 

ایم و با غبطه نگاه ميكنيهم بهه حهال  جا نشسته كه این

جوانان عزیزمان كه در حال اعتكاف هستند. بها عهمهل  

 خودتان به ما هم یاد بدهيد.

 ( 81/1/28ي تهران  هاي نماز جمعه )خطبه


