
 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 )یکصد پرسش و پاسخ) اعتکاف و احکام آن

 صات کتابمشخ

 )نام کتاب: اعتکاف و احکام آن) یکصد پرسش و پاسخ

  موضوع: فقه فتوایی

  نویسنده: لنکرانی، محمد فاضل موحدی

  ه ق 1428تاریخ وفات مؤلف: 

  زبان: فارسی

  قطع: جیبی

  1تعداد جلد: 

  ناشر: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السالم

  ه ق 1427تاریخ نشر: 

  نوبت چاپ: اول

  ایران -ن چاپ: قممکا

  964 -7709 -45 -5شابک: 

 محقق/ مصحح: گردآورنده: علی عطایی خراسانی

 اعتکاف و احکام آن

 اشاره

 أشرف علی السّالم و الصالة و العالمین ربّ هٰ  للّ الحمد» الرَّحِیمِ نِٰ  الرَّحْم هِٰ  بِسْمِ اللّ

 ٰ  إِلی اٰ  و تعالی: وَ عَهِدْن تبارک هٰ  اللّ قال. «الطاهرین الطیّبین آله و محمّدٍ خلقه

 و» «1». السُّجُودِ الرُّکَّعِ وَ اکِفِینَٰ  الْع وَ ائِفِینَٰ  لِلطّ بَیْتِیَ اٰ  طَهِّر أَنْ اعِیلَٰ  إِسْم وَ اهِیمَٰ  إِبْر

 و گانکنندطواف برای مرا خانه: که گرفتیم پیمان اسماعیل( فرزندش) و ابراهیم از ما
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 .«دگان )از هر پلیدی( پاک و پاکیزه کنیدکننسجده و رکوع و کنندگاناعتکاف

______________________________ 

 .125سوره بقره، آیه  .(1)

 8اعتکاف و احکام آن، ص: 

 اعتکاف عبادت است

 اشاره

به معنای توقّف و ماندن در مسجد به قصد عبادت است؛ و قرآن، روایات، « 1»اعتکاف 

 .ن آن دارنداجماع و عقل داللت بر رجحان و عبادت بود

 قرآن (1

 [کِفِینَٰ  الْعَا وَ لِلطَّائِفِینَ بَیْتِیَ طَهّرَا أَن إِسْمَاعِیلَ وَ إِبْرَاهِیمَ ٰ  الف( ]آیۀ وَ عَهِدْنَا إِلَی

 وَ اکِفِینَٰ  الْع وَ ائِفِینَٰ  لِلطّ بَیْتِیَ اٰ  طَهِّر أَنْ اعِیلَٰ  إِسْم وَ اهِیمَٰ  إِبْر ٰ  إِلی اٰ  وَ عَهِدْن»

 امر خانه: که گرفتیم پیمان اسماعیل( فرزندش) و ابراهیم از ما و» «2» «السُّجُودِ الرُّکَّعِ

ی( هر پلید از) کنندگانسجده و رکوع و کنندگاناعتکاف و کنندگانطواف برای

این آیۀ مبارکه داللت دارد بر این که طواف، اعتکاف، رکوع و «. پاک و پاکیزه کنید

  سجود در یک سیاق و راستا بوده و محبوب

______________________________ 

اعتکاف )افتعال( از واژة عَکَفَ است؛ و در اصل، به معنای محبوس ماندن و در  .(1)

چیزی بودن است )مکث و لبث(؛ و در اصطالح شرع، به  مکانی مقیم شدن و مالزم

 .معنای توقّف و ماندن در مساجد به قصد عبادت است

 .125سوره بقره، آیه  .(2)

  9اعتکاف و احکام آن، ص: 
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و مطلوب پروردگارند؛ لذا، خداوند متعال دو پیامبر عظیم الشأن خود، حضرت ابراهیم 

 رایب الحرام هٰ  را بر مهیّا نمودن و تطهیر بیت اللّخلیل و اسماعیل ذبیح علیهما السالم 

 .کندمی مأمور کنندگانسجده و رکوع و کنندگاناعتکاف و کنندگانطواف

 [جِدِٰ  الْمَسَا فِی کِفُونَٰ  عَا أَنتُمْ وَ شِرُوهُنَّٰ  ب( ]آیۀ وَ لَا تُبَا

و با زنان آمیزش نکنید در « 1» «اجِدِٰ  الْمَس فِی اکِفُونَٰ  ع أَنْتُمْ وَ تُبَاشِرُوهُنَّ اٰ  وَ ل»

اید. این آیه نیز رجحان و عبادت بودن اعتکاف حالی که در مساجد به اعتکاف پرداخته

 .فهماند، و در مطلوب بودن آن ظهور داردرا می

 روایات (2

روایات بسیاری بر رجحان و عبادت بودن اعتکاف داللت دارد که از باب نمونه به چند 

اش علیهم السالم الف( امام صادق علیه السالم از پدران گرامی کنیم:روایت اشاره می

  نقل کرده

______________________________ 

 .187سورة بقره، آیۀ  .(1)

  10اعتکاف و احکام آن، ص: 

 :انداست که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم فرموده

 «جَّتَیْن وَ عُمْرَتَیْنإعْتِکافُ عَشْرٍ فِی شَهْرِ رَمَضانِ تَعْدِلُ حَ»

؛ ده روز اعتکاف در ماه رمضان معادل دو حجّ و دو عمره است. عالوه بر روایات، «1»

سیره و عمل پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم نیز بر این بوده که در ماه مبارک 

شدند؛ این عمل پیامبر، عبادت رمضان، به خصوص دهۀ آخر آن، در مسجد معتکف می

ب( از دیگر روایاتی که عبادت بودن اعتکاف را « 2»رساند. بودن آن را به روشنی می

رساند، روایت ذیل است: عن ابن مهران قال: ثابت نموده و مطلب مهمتری را نیز می

 هٰ  کنت جالساً عند الحسن بن علی علیهما السالم فأتاه رجل فقال له: یا بن رسول اللّ
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إنّ فالناً له علیّ مالٌ و یرید أن یحبسنی. فقال علیه السالم: و  سلم و آله و علیه اهلل صلی

  ما هٰ  اللّ

______________________________ 

 .3، ح 1وسائل الشیعۀ، کتاب االعتکاف، باب  .(1)

برخی روایات مربوط به اعتکاف پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم در کتاب  .(2)

 .، موجود است1باب ، کتاب االعتکاف، «وسائل الشیعۀ»

  11اعتکاف و احکام آن، ص: 

 صلی هٰ  عندی مال فأقضی عنک. قال: فکلّمه. قال: فلبس نعله؛ فقلت له: یا بن رسول اللّ

 أبی معتس لکنّی و أنس، لم: السالم علیه فقال اعتکافک؟ أنسیت سلم و آله و علیه اهلل

أنّه قال: من سعی فی حاجۀ  سلم و آله و علیه اهلل صلی هٰ  اللّ رسول جدّی عن یحدّث

 ابن. «لیله قائماً و نهاره صائماً سنۀ آالف تسعۀ جلّ و عزّ هٰ  أخیه المسلم فکأنّما عبد اللّ

 ضرتح خدمت مردی که بودند کرده اعتکاف السالم علیه مجتبی امام: گویدمی مهران

، و مندار پرداخت توان و بدهکارم شخص فالن به من خدا، رسول پسر ای: گفت و آمد

خواهد مرا به زندان بیفکند. امام مجتبی علیه السالم فرمودند: سوگند به خدا نزد من می

مالی وجود ندارد که بدهی تو را بپردازم. آن مرد گفت: پس با او صحبت کن )واسطه 

بشو(. ابن مهران گوید: حضرت کفشش را پوشید که از مسجد خارج شود، به آن 

 :حضرت عرض کردم

برید )و اید که در حال اعتکاف به سر میخدا، آیا فراموش کرده ای پسر رسول

  ام، ولی از پدرم شنیدم کهمعتکف نباید از مسجد خارج شود(؟ فرمود: فراموش نکرده

  12اعتکاف و احکام آن، ص: 

 :از جدّم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم حدیث کرد که فرمود

انش کوشش کند، مثل این است که خداوند را هرکس در برآوردن حاجت برادر مسلم

هایش را به عبادت ایستاده به مقدار نُه هزار سال که روزهایش را روزه گرفته و شب
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روایت فوق، عالوه بر این که عبادت بودن اعتکاف را « 1»باشد، عبادت کرده باشد. 

 .باشدرساند، بیانگر اهمّیت برآوردن حاجت مسلمان نیز میمی

 اجماع (3

دلیل دیگر بر عبادت بودن اعتکاف، اجماع و اتّفاق نظر همه مسلمانان است که هم آن 

 .کننداند و هم بدان عمل کرده و عمل میرا گفته

 عقل (4

  دلیل دیگر، حکم عقل است که ماندن و توقّف در خانه

______________________________ 

 .4، حدیث 7وسائل الشیعۀ، ابواب اعتکاف، باب  .(1)

  13اعتکاف و احکام آن، ص: 

داند. حبیب امیدوار است که از افاضات محبوب را از مهمترین آرزوهای حبیب می

مند و از توجّهات و کرامات او بیشتر استفاده نماید. چرا چنین نباشد؟ و محبوب بهره

حال آن که مالحظه شد خداوند متعال به خلیل خود حضرت ابراهیم علیه السالم امر 

کنندگان تطهیر نماید؛ و با چنین دستوری، آیا هیچ اش را برای اعتکافود که خانهنم

دهد؟ هرگز، هرگز، مخلوقی که عاقلی احتمال ردّ و ناامید کردن معتکف را می

کند، تا چه رسد به کند، کسی را از درب آن ردّ نمیاش را برای واردین مهیّا میخانه

 .ربّ العالمین

 تکافاحکام و اقسام اع

ه شود )باعتکاف در اصل عملی مستحبّ است و با نذر، قسم، عهد و یا اجاره واجب می

لحاظ این که عمل به نذر، قسم، عهد و اجاره واجب است(؛ امّا اعتکافِ زن اگر با حقّ 

شوهر منافات داشته باشد، حرام است؛ و همچنین اعتکاف فرزند در صورتی که موجب 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 .باشدحرام میاذیّت پدر و مادر گردد، 

 14اعتکاف و احکام آن، ص: 

 مقدار اعتکاف

اعتکاف به مقدار کمتر از سه روز صحیح نیست، ولی زیادتر از سه روز مانعی ندارد؛ 

هرچند مقدار زیادتر، یک روز، یا نصف روز، یا یک شب و یا نصف شب باشد. 

شوم: بعد از آن که شخص مسلمان دو روز در مسجد معتکف شد، اعتکاف یادآور می

بوده باشد؛ و اگر به مدّت پنج روز شود؛ هرچند اصل آن مستحبّ روز سوّم واجب می

شود؛ و اگر هشت روز معتکف شدند، در اعتکاف ماند، اعتکاف روز ششم واجب می

ر روز توانند دشود. بلی، چنانچه اعتکاف مستحب باشد، میاعتکاف روز نهم واجب می

ا مّاوّل و دوم تا قبل از مغرب، از ادامه آن صرف نظر کنند و نیّت قطع اعتکاف کنند؛ ا

اگر روز دوّم را تا مغرب به قصد اعتکاف در مسجد توقّف نمودند، اعتکاف روز سوّم 

 .شودبر شخص واجب می

 شرط بهم زدن اعتکاف

توانند در حین نیّت اعتکاف، شرط کنند که در ایّام کسانی که قصد اعتکاف دارند، می

  اعتکاف، هر زمانی که

  15اعتکاف و احکام آن، ص: 

ای پیش اف خود را بهم بزنند؛ هرچند روز سوّم باشد و عذر و عارضهخواستند اعتک

 أنْ طِبِشَرْ اعْتَکِفَ أنْ عَلیّ هٰ  للّ»نیاید، به عنوان مثال: هنگام نیّت در روز اوّل بگویند: 

 عهده رب خدا برای»: بگویند فارسی به یا. «مُطْلَقاً أوْ کَذَا، عُرُوضِ عِنْدَ الرُّجُوعُ لِی یَکُونَ

است که برای خدا اعتکاف کنم، به شرط این که اگر فالن عارضه و فالن عذر  من

برایم پیش آمد، یا هرچند عارضه و عذری برایم پیش نیاید، بتوانم اعتکاف خود را بهم 
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وانند تبا چنین شرطی، افراد هر وقت مایل بودند می«. نظر کنمبزنم و از ادامه آن صرف

وزه خود را افطار نمایند و اگر خواستند، از مسجد خارج اعتکاف خود را بهم بزنند و ر

 باشد. بلی باید اینشوند، هرچند روز سوّم باشد؛ و در این صورت، قضا نیز واجب نمی

 .شرط هنگام نیّت ذکر شود و در صورتی که قبل یا بعد از آن بگویند، اثری ندارد

 16اعتکاف و احکام آن، ص: 

 مکان اعتکاف

ت اعتکاف این است که در مسجد جامع باشد و در صورت امکان یکی از شرایط صحّ

احتیاط، این است که افراد در مسجد الحرام، یا مسجد النّبی، یا مسجد کوفه و یا مسجد 

مسجدی است که در  -اعمّ از مساجد شهر و روستا -بصره اعتکاف کنند. مسجد جامع

آن زیاد است و به صورت آن عموم مردم رفت و آمد دارند و اجتماعات عمومی در 

شود و مرتّب در آن مسجد با حضور قشرهای مختلف مردم، نماز جماعت برپا می

اختصاص به گروه خاصی ندارد؛ در طول سال دایر، و رفت و آمد در آن جریان دارد. 

اعتکاف صحیح نیست؛ و در صورتی که در  -مانند: مسجد بازار -در غیر مسجد جامع

توانند برای اعتکاف، هر کدام از ا بیشتر وجود دارد، افراد میشهری دو مسجد جامع ی

آنها را که مایل بودند، انتخاب کنند؛ ولی انتخاب آن که بیشتر محلّ عبادت مردم باتقوا 

 .و با ورع است و یا جمعیّت نماز جماعتش زیادتر است، رجحان دارد

 17اعتکاف و احکام آن، ص: 

 شرایط صحت اعتکاف

قصد قربت؛ )که اگر از روی ریا اعتکاف کنند، یا قسمتی از آن  -3عقل؛  -2ایمان؛  -1

 -4شود؛ و در این جهت، اعتکاف با نماز فرقی ندارد.( را ریایی انجام دهند، باطل می

نیّت اعتکاف و توقّف در مسجد قبل از طلوع فجر )قبل از اذان صبح( تا مغرب روز 
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است )که با نذر یا غیر آن واجب شده( و یا سوّم؛ و تعیین کنند که اعتکافشان واجب 

این که اعتکاف از سه روز کمتر نباشد؛  -6روزه گرفتن در ایّام اعتکاف؛  -5مستحبّ. 

از سه  توانند بیشترو اگر کمتر از سه روز نیّت کنند، اعتکاف باطل است؛ و افراد می

در مسجد جامع  -7. روز را برای معتکف شدن نیّت کنند، به تفصیلی که قبلًا بیان شد

روزهای اعتکاف را باید بطور مستمرّ در مسجد توقّف کنند و نباید از مسجد  -8باشد؛ 

  خارج شوند، مگر برای کاری

  18اعتکاف و احکام آن، ص: 

هم اگر طوالنی شود به طوری که صورت اعتکاف بهم بخورد، اعتکاف ضروری؛ آن

 .شودباطل می

 زمان اعتکاف

روزهای سال صحیح است، جز روز عید فطر و قربان که روزه گرفتن  اعتکاف در تمام

 .در این دو روز حرام است

باشد. در روایات ائمه افضل اوقات اعتکاف ماه رمضان، به خصوص دهۀ آخر آن می

معصومین علیهم السالم وارد شده است که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم 

امّا اینکه مرسوم شده « 1»فرمودند. ه آخر آن اعتکاف میهمیشه در ماه رمضان و در ده

کنند، ظاهراً وجه آن روایتی است که در خصوص ایّام البیض ماه رجب، اعتکاف می

اند؛ و ما در این ابن بابویه و شیخ طوسی و سیّد بن طاوس قدس سرهم نقل فرموده

ر ضمن اعمال ماه رجب علّامه مجلسی قدس سرّه را که د« زاد المعاد»رابطه، عبارات 

 .آوریممرقوم فرموده است، می

______________________________ 

 .از ابواب اعتکاف 1ر. ک: وسائل الشیعۀ، باب  .(1)

 19اعتکاف و احکام آن، ص: 
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 عمل امّ داود

علّامه مجلسی قدس سرّه فرموده است: و بدان که عمده اعمال نیمۀ رجب، دعای امّ 

ابویه و شیخ طوسی و سیّد بن طاوس رحمهم اهلل به سندهای معتبر داود است که ابن ب

اند؛ و برای برآمدن حاجات، کشف کربات و دفع ظالمان مجرّب آن روایت کرده

است. خالصۀ روایاتش آن است که فاطمه مادر داود بن الحسن پسرزادة امام حسن 

 که آن حضرت را بهمجتبی علیه السالم و دایۀ حضرت امام جعفر صادق علیه السالم 

کند چون محمّد بن عبد اهلل بن الحسن در مدینه شیر داود شیر داده بود، چنین نقل می

فرستاد؛ او و برادرش ابراهیم را شهید کردند و عبد  خروج کرده، منصور دوانیقی لشکر

اهلل بن الحسن و جمعی از سادات حسنی را با غل و زنجیر از مدینه به عراق بردند که 

نیز در میان ایشان بود. امّ دواد گفت: چون مدّتی از حبس فرزند من گذشت و از  داود

کردم و از صلحا، نیکان و برادران مؤمن او خبری به من نرسید، پیوسته دعا و تضرّع می

  کردند؛ لکن مطلقا اثر استجابتنمودم، ایشان نیز تقصیر نمیاستدعای دعا می

  20اعتکاف و احکام آن، ص: 

با پسر  گفتند که او رااند و گاه میرسید که داود را کشتهیافتم. گاه خبر به من مینمی

اند؛ روز به روز، مصیبت من زیادتر و اندوه من عموهایش در زیر عمارت، زنده گذاشته

شد، تا جائی که از غم او گداختم و پیر شدم و از مالقات او ناامید گردیدم. تا بیشتر می

ت صادق علیه السالم را علّتی عارض شده است. به عیادت آن که شنیدم حضرآن

حضرت رفتم، احوال گرفتم و دعا کردم؛ چون خواستم برگردم، حضرت فرمودند: از 

داود چه خبر داری؟ و من شیر داود را به آن حضرت داده بودم. چون نام داود را 

عراق محبوس شنیدم، گریستم و عرض کردم: فدای تو شوم، داود کجاست؟! او در 

ام؛ و از شما التماس دعا دارم که او را دعا کنید؛ بوده و من از مالقات او قطع امید کرده

او برادر رضاعی شماست. حضرت فرمودند: چرا غافلی از دعای استفتاح و دعای 
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شود و اجابت و نجاح؟، و آن دعائی است که درهای آسمان برای آن گشوده می

 دهند. دعائیتقبال نموده و او را به اجابت دعایش بشارت میمالئکه از خواننده آن اس

  گردد و خوانندة آن را به غیرکه از مجیب الدّعوات محجوب نمی

  21اعتکاف و احکام آن، ص: 

از بهشت، ثوابی نیست. امّ داود عرض کرد: ای فرزند طاهرین و راستگویان، آن دعا 

ترم یعنی ماه رجب، نزدیک شده و آن چیست؟ حضرت فرمودند: ای مادر داود! ماه مح

ماهی است مبارک و محترم، و حرمت آن عظیم، و دعاها در آن مستجاب است؛ و 

اند، چون آن ماه درآید، روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم آن را که ایّام البیض

 :روزه بدار. پس، حضرت کیفیّت آن عمل را تعلیم او نمود و فرمود

 ترسم به دست کسی افتد که ازو به همه کس تعلیم مکن که میاین دعا را حفظ کن 

برای امر باطل و نامشروعی این دعا را بخواند. به درستی که این دعا بسیار شریف بوده 

و مشتمل است بر اسم اعظم خدا و هر که آن را بخواند، البته حاجت او برآورده 

درها، میان تو و حاجتت حایل  شود؛ و اگر درهای زمین و آسمان، همه بسته شود یامی

گرداند، باشند، چون این دعا را بخوانی، البته حق تعالی رسیدن تو را به مطلب آسان می

  آورد. هر که این دعا را بخواند، خداوند آن را مستجابو حاجت تو را برمی

  22اعتکاف و احکام آن، ص: 

همه دشمن فرزند تو باشند،  گرداند، خواه مرد باشد و خواه زن؛ و اگر جنّ و انسمی

 بندد و ایشان را منقادکند و زبان ایشان را میخداوندِ قادر، کفایت شرّ دشمنان از او می

گرداند. امّ داود گفت: حضرت این دعا را برای من نوشت و به خانه فرزند تو می

برگشتم و چون ماه رجب داخل شد، آنچه حضرت فرموده بود، به عمل آوردم و در 

شانزدهم نماز شام و خفتن را ادا کردم و از روزه افطار نموده، قدری عبادت کردم  شب

و به خواب رفتم. در خواب جمیع مالئکه و پیغمبران و شهدا و عُبّاد را که من بر ایشان 

صلوات فرستاده بودم دیدم. حضرت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم مرا خطاب 
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بینی، همه برادران و ت باد تو را، این جماعت را که میفرمود: ای مادر داود! بشار

به  دهند تو راکنند؛ و بشارت مییاوران و شفیعان تواند و از برای تو طلب آمرزش می

آن که حاجتت برآورده شده است؛ پس، بشارت دهند تو را به آمرزش خدا و 

رزند تو را حفظ خشنودی خدا؛ و خدا تو را جزای خیر دهد؛ شادباش، که حقّ تعالی ف

 .گرداندکند و به تو برمیمی

 .تعالی هٰ  إن شاء اللّ

  23اعتکاف و احکام آن، ص: 

امّ داود گفت: من از خواب بیدار شدم و بعد از آن، به آن قدر زمان که سوار تندروی 

از عراق به مدینه آید، داود به نزد من آمد و گفت: ای مادر! من در عراق در زندان 

سنگینی، در بند و زنجیر بودم و از خالص شدن ناامید بودم؛ چون شب  بسیار تنگ و

های زمین هموار گردید و تو را نیمۀ ماه رجب فرا رسید، در خواب دیدم که بلندی

دیدم که بر روی حصیر نماز خود نشسته بودی و بر دور تو مردانی چند بودند که 

؛ پس، کردندتسبیح و تنزیه خدا میسرهای ایشان در آسمان بود و پاهایشان در زمین، و 

های بسیار پاکیزه در روتر و خوشبوتر بوده، و جامهیکی از ایشان که از همه خوش

برداشت، و گمان کردم حضرت رسالت پناه صلی اهلل علیه و آله و سلم، جدّ من است، 

به من خطاب کرد: بشارت باد تو را ای فرزند عجوزة صالحه که حق تعالی دعای 

ت را در حقّ تو مستجاب کرد. چون بیدار شدم، فرستادگان منصور دوانیقی به در مادر

زندان رسیده، به طلب من آمده بودند؛ در نیمه شب مرا به نزد او بردند؛ پس امر کرد 

که به حساب آن زمان زیاده از  -که زنجیرها را از تن من برداشتند و ده هزار درهم

  هزار تومان

  24ص:  اعتکاف و احکام آن،

به من عطا کرد و دستور داد که مرا بر شتر راهوار سوار کنند و به نهایت سرعت  -بوده

به مدینه بیاورند. امّ داود گفت: من داود را به خدمت حضرت صادق علیه السالم بردم. 
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حضرت فرمود: سبب خالص تو آن بود که منصور حضرت امیر المؤمنین علیه السالم 

 :ه او فرمودرا در خواب دید که ب

اندازم؛ چون نظر کرد، دریای فرزند مرا رها کن؛ و اگر نکنی، تو را در این آتش می

آتشی در زیر پای خود دید. پس از آن که از خواب بیدار شد، از کرده خود پشیمان 

گردید و تو را رها کرد. کیفیّت این عمل شریف امّ داود گفت: حضرت صادق علیه 

دهم، چهاردهم و پانزدهم ماه رجب را روزه بدار و در روز السالم فرمود: روز سیز

پانزدهم در وقت زوال )ظهر شرعی( غسل کن ...؛ و به روایت دیگر، نزدیک به زوال، 

های خود را بپوش و به خانه خلوتی برو و ترین جامهغسل کن؛ و چون زوال شد، پاکیزه

. ابتدا د و با تو سخن بگویدسعی کن که کسی به نزد تو نیاید تا تو را مشغول گردان

هشت رکعت نماز نافلۀ زوال را به عمل آور و رکوع و سجود آنها را خوب به عمل 

  آور ... ادامه

  25اعتکاف و احکام آن، ص: 

ضمن اعمال نیمه رجب آمده است، به آنجا مراجعه « مفاتیح الجنان»اعمال و دعاها در 

یادآوری در این روایت نیامده است که حضرت فرموده باشند این اعمال در « 1»شود. 

مسجد و در حال اعتکاف انجام شود؛ بنابراین، کسانی که از اعتکاف معذور هستند و یا 

توانند عمل امّ داود را در غیر مسجد و در ن روایت میبرای آنها مشکل است، طبق ای

توانند فقط سوّمین روز آن ایّام که نیمه غیر حال اعتکاف بجا آورند؛ و حتّی )مثلًا( می

کنندگان انجام رجب است، در مسجد حاضر و اعمال را در مسجد، همراه اعتکاف

 .رسندمی حاجاتشان به هٰ  دهند؛ إن شاء اللّ

 اعتکافمحرّمات حال 

( امور شهویّه مربوط به زنان، مثل آمیزش، لمس 1پنج چیز بر معتکف حرام است: 

  کردن
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______________________________ 

، کتاب اعمال السنین و 398، ص 98داستان و عمل امّ داود، در بحار األنوار، ج  .(1)

ذکر گردیده  ، باب عمل خصوص لیلۀ النصف من رجب و یومها ... نیز26الشهور، باب 

 .است

  26اعتکاف و احکام آن، ص: 

و بوسیدن از روی شهوت؛ ولی نگاه التذاذی به همسر حرام نیست؛ هر چند احتیاط آن 

( بو کردن عطر و ریحان 3( استمناء بنا بر احتیاط. 2است که از آن اجتناب کنند. 

ر برای غذا و ( خریدوفروش؛ ولی اگ4های خوشبو( اگر با لذّت باشد. ها و گل)سبزی

 تواند به مقدارنیازهای روزانه ناچار باشد و نتواند کسی را وکیل در خرید کند، می

( بحث و جدال در مسائل دنیوی، دینی و علمی، در 5حاجت خرید کند و حرام نیست. 

صورتی که به قصد اظهار فضل و به منظور غلبه بر مخاطب باشد؛ ولی چنانچه به قصد 

 .مطلب علمی باشد، مانعی ندارداثبات حق و اظهار 

 مبطالت اعتکاف

( تمام چیزهایی که روزه را 1کند، عبارت است از: چیزهایی که اعتکاف را باطل می

کند؛ )مبطالت روزه، در کند، اگر در روز واقع شود، اعتکاف را باطل میباطل می

 (.باشدصورتی که در روز اتفاق بیفتد، مبطل اعتکاف نیز می

  27احکام آن، ص: اعتکاف و 

چون شرط صحّت اعتکاف، روزه است و هرگاه روزه باطل شد، اعتکاف نیز قهراً باطل 

( مطلق آمیزش مبطل است، چه در روز واقع شود و چه در شب. همچنین 2شود. می

کند؛ و بنابر احتیاط، لمس و تقبیل اگر از روی شهوت باشد، اعتکاف را باطل می

شود. امّا چنانچه سهواً مرتکب موجب بطالن اعتکاف می ارتکاب سایر محرمات نیز

 شود؛ مگر آمیزش که اگر سهواً نیزیکی از محرّمات اعتکاف شدند، اعتکاف باطل نمی
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شود. یادآوری چنانچه اعتکاف را به یکی از مبطالت انجام شود، اعتکاف نیز باطل می

ت آن را قضا کنند؛ و باطل کردند، در صورتی که آن اعتکاف واجب بوده، واجب اس

همچنین در صورتی که مستحبّ بوده، ولی بعد از دو روز اوّل آن را باطل کنند؛ امّا اگر 

اعتکاف، اعتکاف مستحبّ بوده و در دو روز اوّل آن را باطل کردند، قضا ندارد. در 

شود، واجب نیست فوراً قضای آن را ضمن، در مواردی که قضای اعتکاف واجب می

 .بجا آورند

 28اعتکاف و احکام آن، ص: 

 کفّاره باطل کردن اعتکاف

ره شود؛ و کفّااگر اعتکاف واجب را با آمیزش باطل کردند، کفّاره بر آنها واجب می

باطل کردن اعتکاف، مثل کفّاره باطل کردن روزه ماه رمضان است. امّا اگر آن را با 

ن نیز ، کفّاره دارد و کفّاره آارتکاب سایر محرّمات باطل کردند، بنا بر احتیاط مستحبّ

مثل کفّاره باطل کردن روزه است. البته درباره اعتکاف مسائل زیادی وجود دارد که در 

کتب مربوطه بیان شده است و چون کمتر مورد ابتال بوده و بنای این جزوه بر اختصار 

 .است، لذا از آنها صرف نظر کردم

 فوائد و اثرات اعتکاف

بر این که تأسّی به پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم است و عالوه  -این عبادت

گذارد، انسان را متوجّه اثر عمیقی در تصفیه روح می -باشددارای ثواب عظیم می

شود. زیرا، کند و موجب توجّه مخصوص به معنویات و عالم آخرت میپروردگار می

حیوانی و امور شهوانی محقّق  در اعتکاف، دوری از مسائل دنیا و مادیّات و زندگیِ

  شود؛ و انسان ارتباط خود را بامی

  29اعتکاف و احکام آن، ص: 
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ا ب -خانه، همسر، فرزند و سایر مظاهر و عالیق دنیوی قطع، و در مقابل، ارتباطش را

با خالق خود هرچه  -بودن در خانه خدا، با گرفتن روزه و اشتغال به تالوت قرآن و دعا

ها و دعاها را در کند؛ به خصوص اگر عمل امّ داود و آن سورهر برقرار میبهتر و بیشت

 .فضای معنوی اعتکاف، با کمال توجّه و اخالص بخواند و به پایان برساند

 آداب اعتکاف

 اشاره

برخی از آداب اعتکاف در ضمن یکصد پرسش و پاسخ همین جزوه آمده است، ولی 

ی نیز بدهم. از آنجا که مراسم اعتکاف در مناسب دیدم عالوه بر آنها تذکر دیگر

کنندگان به شود، الزم است اعتکافجمعی برگزار میمساجد و به صورت دسته

وظایف اجتماعی و حقوق دیگران بیشتر توجه داشته، و آداب دعا و عبادات دسته 

جمعی را بهتر رعایت کنند. چه آن که رعایت حال دیگران در هنگام استراحت و در 

آمدها و به خصوص در هنگام خواندن دعاها الزم و ضروری است؛ و عقل،  رفت و

  عرف و شرع بر آن سفارش

  30اعتکاف و احکام آن، ص: 

کیفیّت دعا خواندن.  -1و تأکید دارد. در این رابطه دو مطلب بیشتر سفارش شده است: 

 .رعایت حقوق دیگران -2

 انی استمطلب اوّل: بهترین دعاها، دعای با خشوع و پنه

راجع به خواندن دعا در حال خشوع و بطور آهسته و پنهان، خداوند متعال در قرآن 

 خدای» «1» «الْمُعْتَدِینَ یُحِبُّ اٰ  ادْعُوا رَبَّکُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْیَۀً إِنَّهُ ل»کریم فرموده است: 

را  رانتجاوزکا هرگز خداوند که بخوانید آهسته صدای به و زاری و تضرّع به را خود

همچنین خطاب به پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم فرموده «. دارددوست نمی
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 وَ اذْکُرْ رَبَّکَ فِی نَفْسِکَ تَضَرُّعاً وَ خِیفَۀً وَ دُونَ الْجَهْرِ»است: 

______________________________ 

 .55اعراف، آیۀ  .(1)

  31اعتکاف و احکام آن، ص: 

 در را خود خدای کن یاد» «1» «افِلِینَٰ  الْغ مِنَ تَکُنْ اٰ  ل وَ الِٰ  الْغُدُوِّ وَ الْآصمِنَ الْقَوْلِ بِ

 را وا شام و صبح در و کنی؛ بلند صدا که آنبی و پنهانی و زاری و تضرّع با خود، دل

 :اندفرموده که است شده روایت سلم و آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر از. «کن یاد

 «اءِ )الذِّکر( الخَفِیّ وَ خَیرُ الرِّزْقِ مَا یَکْفیخَیرُ الدُّع»

؛ بهترین دعا و ذکر دعایی است که در خفا و به طور پنهانی انجام شود و بهترین «2»

روزی آن است که به اندازه کفاف باشد. از حضرت رضا علیه السالم نیز نقل شده است 

 :که فرمود

 «دَةً تَعْدِلُ سَبْعِینَ دَعْوَةً عَالنِیَۀًدَعْوَةُ الْعَبْدِ سرّاً دَعْوَةً وَاحِ»

 .؛ یک دعای پنهانی بنده، معادل هفتاد دعای علنی است«3»

______________________________ 

 .205اعراف، آیۀ  .(1)

 .321، ص 3نور الثقلین، ج  .(2)

 .476، باب اخفاء الدعاء، ص 2کافی، ج  .(3)

  32اعتکاف و احکام آن، ص: 

 :اندمودهو نیز فر

 «تُظْهِرُهَا دَعْوَةً سَبْعِینَ مِنْ هٰ  دَعوَةٌ تُخْفِیهَا افْضَلُ عِنْدَ اللّ»

 تر است. همچنین روایت؛ یک دعای مخفی نزد خدا از هفتاد دعای علنی بافضیلت«1»

 هٰ  گفتند، که رسول اللّخواندند و ذکر میشده است که: مردم با صدای بلند دعا می

له و سلم فرمود: ای مردم، به خود آیید )توجّه و فکر کنید(، ناشنوا و آ و علیه اهلل صلی
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خوانید که شنوا و نزدیک و با شما است. خوانید!، بلکه کسی را میغایب را که نمی

«2» 

______________________________ 

 .همان .(1)

 النَّاسُ فِی سَفَرٍ، فَجَعَلَ عن أبی موسی قال: کُنَّا مَعَ النَّبِی صلی اهلل علیه و آله و سلم .(2)

لَی أیُّهَا النَّاسُ، اربَعُوا عَ»یَجهَرُونَ بِالتَکبِیر: فَقَالَ النَّبِی صلی اهلل علیه و آله و سلم: 

 «أنفُسِکُم، انَّکُم لَیسَ تَدعُونَ اصمّ و ال غائباً، انکم تدعون سَمِیعاً قرِیباً وَ هُوَ مَعَکُم

 3703: خفض الصوت بالذکر، ح 13لدعاء و التوبۀ، باب )صحیح مسلم، کتاب الذکر و ا

 .(نقلًا عنه و عن فتح الباری 481و المصباح المنیر، ص 

 33اعتکاف و احکام آن، ص: 

 است هٰ  مطلب دوم: رعایت حقوق مردم مقدّم بر حق اللّ

الذکر روشن شد که دعای راجع به لزوم رعایت حقوق دیگران، از آیات و روایات فوق

آرام و آهسته به مراتب افضل از خواندن دعا با صدای بلند و به صورت دسته جمعی و 

با ایجاد مزاحمت برای دیگران است؛ و رعایت حقوق مردم، از دعا خواندن با سر و 

 .است هٰ  شود که حقّ الناس مقدّم بر حق اللّفاده میصدا مهمتر بوده، و از روایات است

 و شوند ناراحت دیگران صدا، و سر با دعای خواندن با نیست راضی متعال خداوند

 .شود پرت سایرین حواس

خواهیم با دعایی که مرضیّ خدا نیست، رضایت او را جلب و به وسیله آن به چگونه می

 !بارگاهش راه یابیم؟

 نتیجه

ن شد، معلوم گردید دعای مرضیّ خداوند سبحان، دعایی است که آرام، از آنچه بیا

مخفی و همراه با خشوع و خضوع و خالی از هرگونه ریا و خودنمایی باشد. بهترین 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

  دعا، دعایی است که موجب تضییع حقوق دیگران و

  34اعتکاف و احکام آن، ص: 

 ن محترم از هرگونه سر وپرتی سایرین نشود. بر این اساس، الزم است معتکفاحواس

شود، پرهیز صدا، به خصوص دعاهای دسته جمعی که موجب ناراحتی دیگران می

کنند؛ دعا را که اصل عبادات است، به تظاهرات مبدّل نسازند، و از شورآفرینی و 

مورد خودداری کنند؛ هنگام دعا در حال و هوای خویش باشند، و با وقار های بیهیجان

وجّه به خدا دعا کنند. از هرگونه رفتار و دعایی که موجب اعتراض و حضور قلب و ت

جمعی و شعارگونه جدّاً شود، پرهیز کنند. از خواندن دعا به صورت دستهدیگران می

 امام «نَالْمُؤْمِنِی تَنْفَعُ ٰ  وَ ذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْری»خودداری کنند و به سایرین نیز تذکّر دهند. 

 :فرمودند السالم علیه هادی

 «یَنْصَحُهُ مِمَّنْ قَبُولٍ وَ نَفْسِهِ مِنْ وَاعِظٍ وَ هِٰ  اللّ مِنَ تَوفِیقٌ ثَالث، ٰ  المؤمِنُ یَحتَاجُ إلی»

 «1»پذیری محتاج است. ؛ مؤمن، به توفیق الهی و واعظ درونی و حسّ نصیحت

______________________________ 

 .السالمتحف العقول، احادیث امام هادی علیه  .(1)

  35اعتکاف و احکام آن، ص: 

، مطابق با 1385کالم آخر آن که این جزوه در سفر زیارتی مشهد مقدّس در تابستان 

، در مرکز فقهی ائمّه اطهار علیهم السالم اصالح و آماده برای 1427جمادی الثانی  24

 .هٰ  چاپ شده است؛ و ما توفیقی إلّا باللّ

  علی عطایی اصفهانی

 36حکام آن، ص: اعتکاف و ا

یکصد پرسش و پاسخ در احکام اعتکاف طبق نظر مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت 

 (برکاته دامت) لنکرانی فاضل العظمی هٰ  اللّ
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 اشاره

و برخی در جلد دوّم آن « جامع المسائل»ها در جلد اوّل برخی از این پرسش و پاسخ

م آمده که آماده چاپ و انتشار آمده و منتشر شده است؛ قسمتی از آنها نیز در جلد سوّ

 .است

 مسائل مربوط به مساجد برای اعتکاف

: آیا در مسجد جامع روستا یا قصبه، اعتکاف صحیح است؛ هر چند روستاها به هم 1س 

 نزدیک باشند؟

ج: اعتکاف باید در مسجد جامع باشد و در مساجد جامع روستا هم صحیح است؛ و لو 

 .روستاها به هم نزدیک باشند

  37عتکاف و احکام آن، ص: ا

شود، برای اعتکاف : آیا محوّطه اطراف مسجد که به عنوان حیاط استفاده می2س 

 حکم مسجد را دارد؟

 .ج: محوّطه و حیاط مسجد حکم مسجد را ندارد

: با توجه به مشکالتی که صرف غذا در مسجد دارد، آیا صرف غذا در سالن 3س 

 برای معتکفین جایز است؟غذاخوری که در محوّطه مسجد است، 

ج: صرف غذا در محوّطه مسجد به مقدار ضرورت جایز است و ضرری به صدق 

 .زنداعتکاف نمی

 توان اعتکاف کرد؟: آیا در تهران بزرگ در مسجد جامع هر محلّه می4س 

ج: یکی از شرائط صحّت اعتکاف این است که در مسجد جامع باشد، یعنی مسجد 

عامّۀ مردم است و اختصاص به اهل یک محله و گروه خاصی عمومی که محل اجتماع 

نداشته باشد، مثل مسجد اعظم و مسجد امام در قم و مسجد امام و مسجد جمعه در 

ها اگر صدق کند که مسجد جامع است، تهران و امثال آن. بنا بر این، در مسجد محلّه
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شهر جا  جامع اعتکاف صحیح است وگرنه صحیح نیست، بلی در صورتی که در مسجد

ود شنباشد در سائر مساجدی که سه وعده نماز جماعت با جمعیت معتنابه خوانده می

 .توان به قصد رجاء معتکف شدمی

  توان در صحن و حیاط مسجد: آیا در حال اعتکاف می5س 

  38اعتکاف و احکام آن، ص: 

 توقّف کرد؟

خوانند و عرفاً مسجد می ج: اگر صحن و حیاط مسجد به گونه ای است که در آن نماز

 .توان در آن توقّف کرد؛ وگرنه نباید در آن توقف کردشود، میمحسوب می

تواند در وسط اعتکاف، : آیا اگر معتکفی از محیط اعتکاف خوشش نیاید می6س 

 اعتکافش را به مسجد دیگری انتقال دهد؟

 .ج: خیر، اعتکاف باید در یک مسجد انجام شود

و جامعی تا چند سال پیش محل اقامه نماز جمعه بود، اما حاال : مسجد معروف 7س 

باشد و معمولًا کسانی که در آن حوالی دیگر محل اجتماع اقشار مختلف مردم نمی

کنند؛ آیا آن مسجد، مسجد جامع کنند، در آنجا اقامه نماز میزندگی یا کار می

 شود و آیا اعتکاف در آن صحیح است؟محسوب می

 .است که فعلًا مسجد جامع تلقّی شودج: مالک آن 

: آیا اعتکاف صرفاً در مسجد جامع باید برگزار گردد یا در دیگر مساجد شهر هم 8س 

 قابل برگزاری است؟

  ج: اعتکاف الزم است در مسجد جامع باشد و در سایر

  39اعتکاف و احکام آن، ص: 

 .مساجد صحیح نیست

باشد در سائر مساجدی که سه وعده نماز بلی در صورتی که در مسجد جامع شهر جا ن

 .توان به قصد رجاء معتکف شدشود میجماعت با جمعیت معتنابه خوانده می
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گردد که از قدیم به : مراد از مسجد جامع چیست؟ آیا صرفاً به مساجدی اطالق می9س 

 ؟های دیگری را باید داشته باشداند و یا شرایط و ویژگینام مسجد جامع شهرت داشته

ج: مسجد جامع، مسجدی است که به افراد خاص یا محلّ خاصی اختصاص نداشته 

باشد و همه مردم آن منطقه در آن آمد و شد داشته باشند و مالک، زمان حال است و 

 .توان در آن اعتکاف کرداگر مسجدی از جامع بودن خارج شده باشد، دیگر نمی

در سائر مساجدی که سه وعده نماز بلی در صورتی که در مسجد جامع شهر جا نباشد 

 .توان به قصد رجاء معتکف شدشود میجماعت با جمعیت معتنابه خوانده می

: نظر به استقبال کم نظیر اقشار مختلف و آثار و برکات معنوی و تربیتی اعتکاف 10س 

توان به حکم ضرورت در دیگر مساجد چون مسجد و ظرفیّت محدود مساجد، آیا می

 ها اعتکاف را برگزار نمود؟و دانشگاه محل، بازار

 .ج: خیر، اعتکاف را در سایر ایّام سال مثل ماه رمضان برگزار کنید

بلی در صورتی که در مسجد جامع شهر جا نباشد در سائر مساجدی که سه وعده نماز 

 .توان به قصد رجاء معتکف شدشود میجماعت با جمعیت معتنابه خوانده می

توان در مصلّای شهر که محل اضطرار و عدم ظرفیّت مساجد شهر می : آیا بنا بر11س 

 باشد،اقامه نماز جمعه می

  40اعتکاف و احکام آن، ص: 

 اعتکاف را برگزار نمود؟

 .ج: خیر، اعتکاف را در سایر ایام سال مثل ماه رمضان برگزار کنید

 هایف در مکانای دارای مسجد نباشد، آیا امکان برگزاری اعتکا: اگر منطقه12س 

 دیگری چون حسینیّه، زینبیّه و یا مهدیّه وجود دارد؟

 .ج: خیر، جایز نیست

: اگر شخصی در مسجد، جای فرد دیگری را غصب کرد و معتکف شد، آیا 13س 

 اعتکافش باطل است؟
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 .ج: باطل نیست، هرچند مرتکب خالف شده است

 یار کرده است، آیا در اثنای: معتکف مکان معیّنی از مسجد را برای اعتکاف اخت14س 

تواند جای خود را عوض کند و در مکان دیگری از همان مسجد اعتکاف را آن می

 ادامه دهد؟

 .تواندج: بلی، می

: چنانچه مسجد جامع دارای طبقه پایین )زیر زمین( و باال باشد، آیا اعتکاف در 15س 

اعتکاف از طبقه همکف، توان در اثنای آنها صحیح است؛ و اگر صحیح است، آیا می

  مثلًا به

  41اعتکاف و احکام آن، ص: 

 طبقه پایین یا باال رفت؟

ج: اعتکاف در همه جای مسجد جامع صحیح است و جابجا شدن ذکر شده در سؤال 

 .اشکال ندارد

: آیا اعتکاف روی بام مسجد جامع صحیح است؟ و آیا در اثنای اعتکاف 16س 

 تراحت روی بام مسجد توقّف کنند؟توانند برای دعا، و یا اسمی

 .توانند و صحیح استج: بلی، می

 : اعتکاف در راهرو و متعلّقات مسجد جامع چه صورتی دارد؟17س 

ج: چنانچه راهرو و متعلّقات مسجد جزء مسجد محسوب باشد که عرفاً از مسجد تلقّی 

و اال صحیح  شود و احکام مسجد بر آن مترتّب کنند، اعتکاف در آنها، مانع ندارد

نیست؛ و اگر هم شک دارند که جایی جزء مسجد است یا نیست، اعتکاف در آن 

 .صحیح نیست

 شرایط صحّت اعتکاف
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تواند معتکف شود؟ و اگر در : آیا بیمار و کسی که روزه برایش ضرر دارد می18س 

  حال اعتکاف باشد و روزه

  42اعتکاف و احکام آن، ص: 

 برد؟نگیرد، ثوابی می

ج: اعتکاف بدون روزه صحیح نیست؛ ولی ماندن در مسجد ثواب دارد، به خصوص 

 .اگر مشغول عبادت و دعا باشد

توانند معتکف شوند؟ و اگر در روزهای عادت قرص بخورند و ها هم می: آیا زن19س 

 معتکف شوند، چه صورت دارد؟

، داشته باشدتوانند و مصرف قرص برای جلوگیری از عادت اگر ضرر نج: بلی، می

مانعی ندارد؛ و اعتکاف آنان جایز و صحیح است. البته در صورتی که اعتکاف زن با 

 .حق شوهر منافات داشته باشد، باید با اذن شوهر باشد؛ وگرنه صحیح نیست

بطور کلی خروج زن از منزل شوهر بدون اذن او جایز نیست لذا اعتکاف در مسجد که 

 .زه شوهر باشدخارج از منزل است باید با اجا

 : آیا اعتکاف به صورت خانوادگی جایز است؟20س 

 .ج: مانعی ندارد

شود، امّا تا اذان صبح خواب : کسی که به قصد معتکف شدن وارد مسجد می21س 

 بوده و نیّت اعتکاف نکرده، آیا اعتکافش صحیح است؟

 .ج: بلی

  43اعتکاف و احکام آن، ص: 

 معتکف واجب است؟رجب برای  15: آیا غسل روز 22س 

 .ج: خیر

 تواند معتکف شود؟: آیا مستحاضه کثیره یا متوسطه می23س 

 .ج: مانعی ندارد
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 تواند اعتکاف کند و آیا عمل او صحیح است؟: آیا طفل ممیّز می24س 

 .تواند و عملش صحیح استج: بلی، می

 : آیا اعتکاف به نیابت از اموات یا احیاء صحیح است؟25س 

ه نیابت از اموات صحیح است، ولی به نیابت از احیاء مشکل است؛ البته ج: اعتکاف ب

 .رجاءً مانعی ندارد

 تواند یک اعتکاف را به نیابت از چند نفر انجام دهد؟: آیا شخص می26س 

تواند برای خودش اعتکاف کند و ثواب آن را به هر چند نفر که مایل ج: خیر؛ ولی می

 .ندبود، از اموات و احیاء هدیه ک

 تواند بدون اذن پدر و مادر اعتکاف کند؟: آیا فرزند می27س 

  44اعتکاف و احکام آن، ص: 

 .ج: اگر اعتکاف او موجب اذیّت پدر و مادر باشد، جایز نیست؛ و إلّا مانعی ندارد

 تواند بدون اذن شوهر اعتکاف کند؟: آیا زن می28س 

شد، اعتکاف بدون اذن شوهرش ج: اگر اعتکاف زن با حقّ شوهرش منافات داشته با

 .جایز نیست؛ و الّا مانعی ندارد

بطور کلی خروج زن از منزل شوهر بدون اذن او جایز نیست لذا اعتکاف در مسجد که 

 .خارج از منزل است باید با اجازه شوهر باشد

: در مواردی که اعتکاف را باطل کرده و باید آن را قضا کند آیا قضای آن 29س 

 است؟ فوری

 .اعتنائی به واجب شرعی شود، جایز نیست: خیر؛ ولی تأخیر آن بطوری که بیج

کار : آیا اذن شوهر برای اعتکاف زن الزم است؟ اذن پدر و مادر و صاحب30س 

 چطور؟

ج: اذن شوهر نسبت به زن در صورتی که اعتکاف او منافات با حق شوهرش داشته 

اعتکاف او مستلزم اذیّت آنها باشد و اذن  باشد، و اذن پدر و مادر نسبت به فرزند، اگر
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اجیر از مستأجر، در صورتی که در وقت عملِ به اجاره بخواهد معتکف شود و اعتکاف 

 .او منافات با عملِ به اجاره داشته باشد، الزم است

بطور کلی خروج زن از منزل شوهر بدون اذن او جایز نیست لذا اعتکاف در مسجد که 

 .اید با اجازه شوهر باشدخارج از منزل است ب

  خواهد اعتکاف کند، آیا: شخصی اجیر است و می31س 

  45اعتکاف و احکام آن، ص: 

 باید از صاحب کارش اجازه بگیرد و با اذن باشد؟

ج: اگر در روزها و ساعات معیّن اجیر شده و اعتکاف او مانع از عمل به اجاره است، 

 .باید اذن بگیرد کار اعتکاف صحیح نیست وبدون اذن صاحب

 مسائل نیّت اعتکاف و روزه

ف باشد و در وسط اعتکا: شخصی که قضای اعتکاف سال گذشته بر عهده او می32س 

 تواند نیّت اعتکاف خود را به قضا برگرداند؟آید، آیا میامسال یادش می

 .ج: خیر؛ تغییر نیّت اعتکاف، در بین آن جایز نیست

های های اعتکاف را به نیّت روزهتوان نیّت روزه: آیا در قضای اعتکاف می33س 

 قضای ماه مبارک رمضان گرفت؟

 .ج: بلی، مانعی ندارد

هایش را به نیت اعتکاف گرفته است و اعتکاف : کسی که معتکف شده و روزه34س 

 هایش چیست؟او مستحبی است و روزه واجب به عهده دارد، حکم اعتکاف او و روزه

  46ص:  اعتکاف و احکام آن،

ج: اعتکاف او باطل است. البته اگر فراموش کرده است که روزه واجب دارد، روزه و 

 .اعتکاف او صحیح است

هایش را به نیت اعتکاف گرفته است و اعتکاف : کسی که معتکف شده و روزه35س 
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هایش او واجب است و از قبل روزه واجب به عهده دارد، حکم اعتکاف او و روزه

 چیست؟

 .های قضای خود را بنماید و اعتکاف او صحیح استید نیّت روزهج: با

: کسی که قضای اعتکاف به عهده دارد، اگر نیّت اعتکاف مستحبی کرده باشد، 36س 

 آیا اعتکافش صحیح است؟

 .ج: بلی

کند و محل کارش شیراز است، آیا ماه تحصیلی را کار می 9: معلّمی که فقط 37س 

 کار در شیراز اعتکاف کند؟ یا حکم مسافر را دارد؟ تواند در فصل تعطیلیمی

ج: اگر در کمتر از هر ده روز یک سفر دارد، مانعی ندارد؛ وگرنه قصد اقامت ده روزه 

 .الزم است

 گیرد فردا را روزه نگیرد، ولی: معتکفی که روز اوّل حالش بد است و تصمیم می38س 

  روز دوّم حالش خوب

  47اعتکاف و احکام آن، ص: 

 بوده است، آیا به اعتکافش خللی وارد شده است؟

 .ج: خیر

تواند در نیّت خود شرط کند که اگر عذری برایش پیش معتکف می»: اینکه 39س 

، عذر در اینجا کدام عذرها را شامل «آمد، از اعتکاف دست بکشد حتّی در روز سوم

 شود؟ آیا عذر فقط عذر شرعی و عقالنی است؟می

ین شرط مدّ نظر بوده است یا عرفاً عذرِ مانعِ از استمرار اعتکاف ج: هر عذری که ح

 .شود

ه های اعتکاف را بتواند روزه: مسافری که نیّت نذر اعتکاف کرده است، آیا می40س 

 های قضای ماه مبارک رمضان بگیرد؟نیّت روزه

 .تواند روزه قضا بگیردج: خیر، در فرض سؤال نمی
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اعتکاف را کرده، در روز سوّم اعتکاف برایش کاری  : مسافری که نیّت نذر41س 

تواند به شهرش برگردد؟ حکم اعتکافش چیست؟ آیا باید پیش آمده است، آیا می

 قضای اعتکاف را به جا آورد؟ آیا کفاره دارد؟

 تواند اعتکاف را ترک کند؛ ولی بایدج: اگر ضرورت داشته باشد، مثل سایر افراد می

 .ره نداردآن را قضا کند و کفا

  48اعتکاف و احکام آن، ص: 

 .امّا چنانچه کار ضروری ندارد؛ نباید اعتکاف را ترک کند

: مسافری که در شهرش نذر اعتکاف یا نذر روزه در ایّام البیض را نکرده است، 42س 

تواند تواند در حال مسافرت نیّت کند؟ چنین شخصی چگونه در شهر دیگر میآیا می

 معتکف شود؟

تواند با تواند در غیر وطن نذر روزه در سفر را بکند؛ ولی میر، بنابر احتیاط نمیج: خی

 .اقامت ده روز معتکف شود

تواند با همین نیّت در شهر دیگری : کسی که نذر کند سه روز را روزه بگیرد می43س 

 اعتکاف کند و قصد ده روز را نکند؟

 .عی نداردج: اگر نذر کند سه روز در سفر روزه بگیرد، مان

تواند با همین نیّت در شهر دیگری اعتکاف کند : کسی که نذر اعتکاف کند، می44س 

 و قصد ده روز را نکند؟

 .ج: اگر نذر کند سه روز در سفر روزه بگیرد، مانعی ندارد

: کسی که در روز سوّم اعتکاف حیض شود و در نیّت خود شرط نکرده است 45س 

  که اگر عذری پیش آید دست از

  49اعتکاف و احکام آن، ص: 

 اعتکاف بکشد، آیا قضا یا کفّاره اعتکاف بر او واجب است؟

 اش چیست؟آیا قضای روزه روز سوّم بر او واجب است؟ وظیفه
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ج: خیر، در فرض سؤال، کفّاره و قضا ندارد. بلی اگر مطلق اعتکاف )نه در خصوص 

 .رده باشد، باید آن را قضا کندآن سه روز( بر او واجب بوده، مثل اینکه نذر مطلق ک

: چنانچه به نیابت از غیر معتکف بشوند، آیا باید روزه اعتکاف را به نیابت از 46س 

 اند، بگیرند یا الزم نیست؟همان شخص که به نیابتش اعتکاف کرده

 .ج: بلی، به نظر آقا الزم است

عتکاف را روزه های ایّام اتواند روزه: آیا شخصی که قصد اعتکاف دارد می47س 

 استیجاری نیّت کند؟

 .ج: کفایت روزه استیجاری محلّ تأمل و اشکال است

تواند برای اعتکاف اجیر شود؟ و اگر صحیح است روزه اعتکاف : آیا شخص می48س 

 را به نیت چه کسی بگیرد؟

  ج: اجیر شدن برای اموات اشکالی ندارد و روزه آن را

  50اعتکاف و احکام آن، ص: 

گیرند؛ ولی شوند، بتوانند به نیابت همان میّت که به نیابتش معتکف میجاره، میطبق ا

اجیر شدن به نیابت احیاء مشکل است؛ هرچند رجاءً مانعی ندارد؛ بنابراین روزه آن را 

 .نیز رجاءً و به نیابت او بگیرند، اشکال ندارد

تواند در مکّه میروز روزه مستحبّی در سفر بگیرد، آیا  3: شخصی نذر کرده 49س 

روز روزه نذری را  3معظّمه، یا در مشهد و غیر آن که مسافر است، اعتکاف کند و آن 

 بگیرد؟

تواند در سفر، در روز روزه بگیرد، می 3ج: بلی، چنانچه در وطن نذر کرده که در سفر 

 .ها را بگیردهر شهری که مسجد جامع وجود دارد، اعتکاف کند و روزه

توانند روزه اعتکاف را به شود، آیا میت از احیاء که رجاءً انجام می: در نیاب50س 

 نیابت از همان شخص بگیرند؟

 «1»توانند به نیابت از همان شخص روزه بگیرند. ج: مثل خود اعتکاف، رجاءً می
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  : اگر از روی اشتباه برای اعتکاف واجب نیّت51س 

______________________________ 

که در طواف به نیابت احیاء نماز طواف را نیز به نیابت از همان احیاء  همانگونه .(1)

 .خوانند )چون به تبع طواف و نماز طواف است و مستقل نیست( و صحیح استمی

  51اعتکاف و احکام آن، ص: 

 استحباب نماید یا بالعکس تکلیف چیست؟

 .ج: اشکال ندارد

 (مسائل خروج معتکف از مسجد )بطالن اعتکاف

تواند برای امامت جماعت به مسجد : آیا روحانی که معتکف شده است، می52س 

 دیگر و یا منبر در محل دیگر برود و به محل اعتکاف برگردد؟

خورد، جایز ج: خروج معتکف برای این امور که معمولًا صورت اعتکاف بهم می

 .ال نداردنیست؛ ولی در خصوص نماز جمعه به مقدار الزم برای امام یا مأموم اشک

توانند معتکف شوند و سر کالس و محل کار رفته و : آیا کارمندان و معلّمین می53س 

 سپس به مسجد برگردند؟

ج: معتکف باید در مسجد بماند و خروج او برای کارهای ضروری مثل تطهیر و امثال 

 .اینها مانعی ندارد، ولی برای کار و شغل نباید خارج شود

یا شود، آوّم اعتکاف برای غسل مستحبّی از مسجد خارج می: معتکف در روز س54س 

شود یا خیر؟ بر فرض بطالن، تنها قضا الزم است یا کفّاره هم الزم اعتکاف باطل می

 باشد؟می

  52اعتکاف و احکام آن، ص: 

 .شودج: اعتکاف باطل نمی

تواند برای شرکت در نماز جمعه از مسجد محل : آیا شخص معتکف می55س 
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 کاف خارج شود؟اعت

توان خارج شد؛ ولی باید حد اقل زمان ج: ظاهراً مورد سؤال، از مواردی است که می

 .الزم را رعایت کند و در رفت و آمد به احتیاط مستحب زیر سایه نرود

تواند از مسجد خارج شود و خرید کند؟ آیا بین جنس ضروری : آیا معتکف می56س 

 و غیر ضروری فرقی هست؟

از مسجد فی نفسه حرام نیست؛ بلکه بیرون نرفتن شرط صحّت اعتکاف است ج: خروج 

موجب بطالن اعتکاف  -هر چند مدّتی کم باشد -که اگر بدون ضرورت خارج شوند

شود؛ و در صورت ضرورت، اگر طوالنی نشود مانعی ندارد، و خریدوفروش در می

 .حال ضرورت اشکال ندارد

ست، آیا کسی که برای خرید جنس خود به : اگر فرض سابق بدون اشکال ا57س 

 تواند برای یکی از معتکفین هم خرید کند؟رود، میبیرون مسجد می

 .ج: در مقام ضرورت و عدم امکان توکیل مانعی ندارد

  53اعتکاف و احکام آن، ص: 

: آیا شستن لباس به عمد یا غیر عمد در بیرون از مسجد باعث بطالن اعتکاف 58س 

 کار حرام انجام داده است؟شود؟ آیا می

ج: مالک ماندن در بیرون از مسجد است، نه لباس شستن؛ و اگر بیرون رفت، احکام 

 .بیرون رفتن از مسجد را دارد

د تواند در بیرون از مسجد باش: بیشترین حدّی که معتکف برای کار ضروری می59س 

 باشد؟و در اعتکاف او خللی وارد نشود، چند ساعت می

است؛ و مقداری که عرفاً صدق اعتکاف نکند، مبطل است حتّی اگر ضرورت  ج: عرفی

 .باشد

: معتکفی که در ایّام اعتکاف کالس یا امتحانی دارد که اگر در آن شرکت نکند 60س 

 ود؟شافتد، آیا این مسأله برای خروج از مسجد ضرورت محسوب مییک ترم عقب می
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 .ج: خیر، از ابتدا نباید معتکف شود

 : آیا معتکف هنگام اذان مغرب روز سوّم حتماً باید در مسجد باشد؟61س 

 .ج: معتکف باید تا مغرب در مسجد بماند

  54اعتکاف و احکام آن، ص: 

آید و : معتکفی که یک ساعت قبل از اذان مغرب برایش کار ضروری پیش می62س 

جد نباشد، آیا باید از مسجد خارج شود، اگر در هنگام اذان مغرب روز سوّم در مس

 اعتکاف او صحیح است؟

 .ج: اگر مجوّز خروج داشته باشد، مانعی ندارد

آید و : معتکفی که یک ساعت قبل از اذان مغرب برایش کار ضروری پیش می63س 

دقیقه قبل از اذان روز سوّم کار او تمام شود، آیا باید خود را به مسجد  10یا  5حدود 

 برساند؟

 .ج: بلی

توان برای غسل مستحبّی )حتی در روز سوّم اعتکاف مثلًا برای غسل روز : آیا می64س 

 رجب( از مسجد خارج شد؟ 15

 .ج: بلی، اشکال ندارد

: کسی که در روز سوّم از مسجد خارج شود و عمداً مدتی را از مسجد بیرون 65س 

 بماند، آیا قضا یا کفّاره بر عهده اوست؟ حکم اعتکافش چیست؟

ن عذر موجّه خارج شود، باید آن را قضا کند؛ ولی کفّاره واجب ج: بلی، اگر بدو

 .نیست

  : کسی که در روز سوّم از مسجد خارج شود و غیر66س 

  55اعتکاف و احکام آن، ص: 

عمد مدّتی را از مسجد بیرون بماند، آیا قضا و کفّاره بر عهده اوست؟ حکم اعتکافش 

 چیست؟
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باید  شود واف بهم بخورد، اعتکاف فاسد میج: اگر به مقداری باشد که صورت اعتک

 .قضای آن را بجا آورد

: آیا خیس کردن لباس یا دوش گرفتن در بیرون از مسجد بر اثر گرما یا عرق 67س 

 شود؟کردن، ضرورت محسوب می

ج: خیر، مگر این که موقعیّت حادّی باشد که بدون آن احتمال خطر جانی یا ضرر قابل 

 .توجهی باشد

رای وضوی مستحبّی، یا شستن ظرف، یا شستن دست و یا مسواک زدن در : ب68س 

ود، شمسجدی که حوض آن شلوغ است و یا این کارها باعث کثیفی محیط مسجد می

 توان به بیرون از مسجد رفت؟می

 .ج: خیر

: برای وضوی مستحبی، شستن ظرف، شستن دست و یا مسواک زدن در 69س 

 به بیرون از مسجد رفت؟ توانمسجدی که حوض ندارد، می

 .ج: خیر

  56اعتکاف و احکام آن، ص: 

شود و دو راه را برای رسیدن به : کسی که برای کار ضروری از مسجد خارج می70س 

 مقصد خود دارد، آیا ارجحیتی بین این دو راه وجود دارد؟

 .تر از راه دوم استالف: مسیر راه در زیر سایه نیست، ولی راه طوالنی

 .تر از راه اوّل استر راه در زیر سایه است، ولی راه کوتاهب: مسی

 .ج: مسیر کوتاه تر را انتخاب کند

رِ زند، درود، هنگام بازگشت به مسجد هرچه درب می: کسی از مسجد بیرون می71س 

کشد، آیا اعتکاف او ساعت طول می 4کنند و بیرون ماندن از مسجد، مسجد را باز نمی

 شود؟باطل می

 .شوداگر عرفاً صورت اعتکاف بهم بخورد، اعتکاف فاسد میج: 
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: توقّف در بیرون از مسجد برای سالم و احوالپرسی با معتکف یا افراد دیگر، آیا 72س 

 شود؟باعث بطالن اعتکاف می

 آیا کار حرام انجام داده است؟

  57اعتکاف و احکام آن، ص: 

 .شودج: بلی، باعث بطالن می

 توان از مسجد خارج شد؟جدید وضو می: آیا برای ت73س 

 .ج: فقط برای وضوی مستحب جایز نیست

تواند : کسی که باید برای نماز صبح تیمّم کند و دسترسی به آب ندارد، آیا می74س 

قبل از اذان صبح تیمّم کند و معتکف شود؟ و در زمانی که دسترسی به آب پیدا کرد، 

 از مسجد خارج شود و غسل کند؟

 .اعتکاف بر فرد واجب معیّن نباشد، جایز نیست؛ و اال مانعی نداردج: اگر 

: کسی که شب قبل از اعتکاف در مسجد حاضر شده و نیاز به غسل پیدا کرده 75س 

 تواندتواند به خارج از مسجد برای غسل برود، آیا میولی به خاطر عدم امنیّت نمی

آب پیدا کرد، از مسجد خارج تیمّم کند و معتکف شود و در زمانی که دسترسی به 

شود و غسل کند؟ )اگر جواب مثبت است، آیا چنین کسی برای اعتکاف و روزه و 

 (نماز صبح باید سه تیمّم جداگانه کند؟

ج: اگر اعتکاف بر او واجب معیّن باشد، مانعی ندارد و یک تیمم کافی است؛ و الّا 

 .جایز نیست

  58اعتکاف و احکام آن، ص: 

ستحاضه )کثیره یا متوسطه( هر بار بعد از خروج ضروری از مسجد باید : آیا م76س 

 برای ورود به مسجد غسل کند؟

 .کندج: خیر؛ همین که اغسال یومیّه را برای نمازها انجام دهد، کفایت می

: آیا مستحاضه متوسطه یا کثیره برای روزه گرفتن و نماز صبح باید جداگانه 77س 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

 غسل کند؟

کند، ولی بنا بر احتیاط واجب، باید غسل نماز ی واجب کفایت میهاج: همان غسل

 .خواهد فردای آن را روزه بگیرد، بجا آوردمغرب و عشای شبی که می

: خارج شدن معتکف از مسجد به منظور تلفن زدن به خانواده و احوالپرسی چه 78س 

 صورت دارد؟

ضرورت ندارد، یا به قدری ج: اگر ضرورت دارد و طول نکشد، مانعی ندارد؛ اما اگر 

 .طول بکشد که صورت اعتکاف بهم بخورد، نباید خارج شود

 توان اعتکاف را بهم زد و در اثنا از مسجد خارج شد؟: آیا می79س 

  ج: اگر واجب باشد یا روز دوّم تا مغرب اعتکاف کرده

  59اعتکاف و احکام آن، ص: 

 .است. و الّا مانعی نداردتواند آن را بهم بزند و اتمام واجب است، نمی

 مسائل محرّمات حال اعتکاف

 : آیا شانه زدن و ناخن گرفتن در حال اعتکاف کراهت دارد؟80س 

شود احتیاط مستحب است که شانه نزنند؛ ج: اگر بدانند شانه زدن موجب ریختن مو می

 .همچنین احتیاط مستحب آن است که در حال اعتکاف ناخن نگیرند

 شود؟ات اعتکاف باعث بطالن اعتکاف می: آیا محرّم81س 

کند؛ و سایر کند، اعتکاف را باطل میج: جماع و کارهایی که روزه را باطل می

محرّمات بنا بر احتیاط مبطل است و احتیاط آن است که اعتکاف را تمام کنند، و اگر 

 .واجب بوده، آن را مجدداً انجام دهند

ا شود؟ آیخی، آیا باعث بطالن اعتکاف می: اظهار فضل بدون مجادله برای شو82س 

 کار حرام انجام داده است؟

 .ج: خیر؛ حرام نیست، بلکه مکروه است
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  60اعتکاف و احکام آن، ص: 

آن کار  شود ودانسته مثلًا فالن کار باعث بطالن اعتکاف می: آیا کسی که نمی83س 

 شود؟را انجام دهد، اعتکاف او باطل می

 .دشوج: بلی، باطل می

دانسته مثلًا فالن کار در اعتکاف حرام است و آن کار را انجام : کسی که نمی84س 

 دهد، آیا کار حرام انجام داده است؟

 .دانسته، عقاب نداردج: اگر نمی

: آیا استفاده از کِرِم، پماد یا صابون بودار برای معتکفی که حسّ بویایی ندارد، 85س 

 اشکال دارد؟

 .ج: اشکالی ندارد

ز اند به مشام معتکف برسد، آیا باید ا: اگر بوی عطری که دیگران استعمال کرده86س 

 رسیدن بو به بینی، جلوگیری کند؟

 .ج: بلی

: اگر معتکفی در فرض سابق از رسیدن بو به بینی جلوگیری نکرده و طبیعتاً از آن 87س 

 داده است؟بو لذّت برده است، آیا اعتکاف او باطل است؟ آیا کار حرامی انجام 

ج: اگر بو نکرده، اعتکاف او باطل نیست؛ ولی اینکه جلوگیری نکرده، کار حرامی 

 .مرتکب شده و باید توبه کند

  61اعتکاف و احکام آن، ص: 

ا کار کند؟ آیکننده پوست، آیا اعتکاف را باطل میکننده یا مرطوب: پماد چرب88س 

 حرام انجام داده است؟

 .کندنه اعتکاف را باطل میج: خیر؛ نه حرام است و 

 : اگر کسی صورتش را با صابون بودار بشوید، آیا باید جلوی تنفسش را بگیرد؟89س 

 .ج: خیر؛ امّا اگر بوی آن شدید است، باید آن بو را برطرف کند
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و دهد یا نه، صابونش را ب: اگر فردی برای اینکه مطمئن شود که صابون او بو می90س 

شود؟ آیا کار حرام انجام داده ار باشد، آیا اعتکاف او باطل میکند و صابون او بود

 است؟

 .شود و برای آزمایش هم حرام نیستج: خیر؛ باطل نمی

: یکی از معتکفین به تصوّر اینکه بوییدن عطر فقط در حال روزه در اعتکاف 91س 

طالن عث باشکال دارد و بعد از افطار بوی عطر را استشمام کرده است، آیا این کار با

 شود؟ آیا کار حرام انجام داده است؟اعتکاف می

دانسته است مرتکب حرام نشده، ولی بنابر احتیاط واجب ج: در فرض سؤال که نمی

 اعتکاف او باطل شده است؛

  62اعتکاف و احکام آن، ص: 

 .و در عین حال اعتکاف را تمام کند و اگر واجب بوده، مجدداً انجام دهد

 شود؟ آیا کار حرام انجامدن عطر در اعتکاف باعث بطالن اعتکاف می: آیا بویی92س 

 داده است؟

 .کندج: حرام بوده، و بنا بر احتیاط واجب اعتکاف را باطل می

 شود؟ آیا کار حرام انجام داده: آیا رسیدن عطر به بینی باعث بطالن اعتکاف می93س 

 است؟

 .اختیار باشد، حرام نیستاگر بی کند؛ ولیج: بنا بر احتیاط اعتکاف را باطل می

های خود عطر زده است، آیا برای اعتکاف : کسی که قبل از اعتکاف به لباس94س 

 باید لباس خود را عوض کند؟

 .ج: در صورتی که موجب بوییدن بوی خوش شود، باید عوض کند

 های تند و بودار در اعتکاف اشکال دارد؟هایی با طعم: آیا خوردن آدامس95س 

 .ج: اگر صدق بوی خوش و استعمال عطر کند، حرام است

: آیا بوییدن عرقیات بودار مثل گالب و عرق نعناء یا خوردن آن یا رسیدن بوی 96س 
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  آن به مشام هنگام افطار در

  63اعتکاف و احکام آن، ص: 

 شود؟ آیا کار حرام انجام داده است؟اعتکاف، باعث بطالن اعتکاف می

تمام  کند؛ ولی اعتکاف راه و بنا بر احتیاط واجب اعتکاف را باطل میج: بلی؛ حرام بود

 .و اگر واجب بوده، اعاده نماید

 های بودار در اعتکاف اشکال دارد؟: آیا استفاده از خمیردندان97س 

ج: اگر صدق بوی خوش و استعمال عطر کند، حرام است؛ و بنا بر احتیاط، موجب 

 .ثل مسأله قبل عمل کندشود، و مبطالن اعتکاف نیز می

: آیا خریدوفروش )جنس ضروری و غیر ضروری( در اعتکاف باعث بطالن 98س 

 شود؟ آیا کار حرام انجام داده است؟اعتکاف می

ج: خریدوفروش بدون ضرورت از محرّمات اعتکاف است، و بنابر احتیاط انجام آن 

 .شودموجب بطالن اعتکاف می

داد تا از مسجد خارج شود و برای معتکف خرید  توان به کسی پول: آیا می99س 

  کند؟ آیا بین خرید جنس ضروری و

  64اعتکاف و احکام آن، ص: 

 غیر ضروری فرقی است؟

 .ج: مانعی ندارد؛ مباشرت در خریدوفروش حرام است، امّا توکیل در آن اشکال ندارد

 : مستدعی است مستحبّات و آداب اعتکاف را بیان فرمایید؟100س 

مستحبات و آداب اعتکاف در جایی مفصّلًا بررسی و بیان نشده است؛ در عین حال  ج:

بعضی از آنها عبارت است از این که: اعتکاف در ماه رمضان باشد، و بهتر است دهۀ 

آخر ماه رمضان باشد؛ و نیز مستحبّ است آداب و مستحبّاتی که برای روزه ماه رمضان 

ها و و زبان و اعضاء و جوارح خود را از زشتی وارد شده، رعایت کنند؛ چشم و گوش

قبائح حفظ کنند؛ از خشم، غیبت، تهمت، حسد، نزاع و قیل و قال پرهیز کنند؛ از 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                                                            ضیاءالصالحین

غضب و پرخاشگری دوری نمایند، حلم و صبر و وقار و خشوع و خوف از خدا را پیشه 

ل کر خدا مشغوکنند؛ از اهل شرّ و افراد غیر متّقی فاصله بگیرند؛ به دعا و قرآن و ذ

 .دار بیان شده استها از آدابی که در روایات برای روزهباشند؛ و غیر این

________________________________________ 

لنکرانی، محمد فاضل موحدی، اعتکاف و احکام آن، در یک جلد، مرکز فقهی ائمه 

  ه ق 1427ایران، اول،  -اطهار علیهم السالم، قم 
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