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التقوى

 
يقو4 
هللا تعا� ﴿َيا (َيَُّها 
لَِّذيَن �َمُنو
ُكِتَب  َكَما  َياُ�  
لصِّ َعَلْيُكُم  ُكِتَب 
 Kََتتَُّقو َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم  ِمْن  
لَِّذيَن  َعَلى 
ِمْنُكْم   Kََكا َفَمْن   Fٍ
َمْعُد�َ' (َيَّاًما   -
(َيَّاٍ�  ِمْن   <ٌ َفِعدَّ َسَفٍر  َعَلى   �ْ)َ َمِريًضا 
ُ(َخَر َ�َعَلى 
لَِّذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُ� 
َخْيٌر  َفُهَو   
َخْيًر  Nَََّتَطو َفَمْن  ِمْسِكٍني 
ُكْنُتْم   Kْ�ِ َلُكْم  َخْيٌر   
َتُصوُمو  Kْ)َ�َ َلُه 

لَِّذP (ُْنِز4َ  Kََشْهُر َ�َمَضا - Kََتْعَلُمو
ِمَن   Fٍَبيَِّنا�َ لِلنَّاِ�  ُهًد@   Kُْلُقْر�
 ِفيِه 
ِمْنُكُم  َشِهَد  َفَمْن   Kِْلُفْرَقا
�َ 
ْلُهَد@ 
َمِريًضا   Kََكا َ�َمْن  َفْلَيُصْمُه  ْهَر  
لشَّ
ُ(َخَر  (َيَّاٍ�  ِمْن   <ٌ َفِعدَّ َسَفٍر  َعَلى   �ْ)َ
ِبُكُم  ُيِريُد  َ�َال  
ْلُيْسَر  ِبُكُم  
هللا  ُيِريُد 

هللاََّ   
َ�لُِتَكبُِّر�  <َ 
ْلِعدَّ  
َ�لُِتْكِمُلو 
ْلُعْسَر 

 Kَ�َتْشُكُر َ�َلَعلَُّكْم  َهَد
ُكْم  َما  َعَلى 
َفِإنِّي  َعنِّي   P'ِِعَبا َسَأَلَك   
Rَ�ِ�َ  -
 Kَِعا'َ  
Rَ�ِ  Nِ
 َ'ْعَوَ> 
لدَّ ُ(ِجيُب  َقِريٌب 
َلَعلَُّهْم  ِبي   
َ�ْلُيْؤِمُنو ِلي   
َفْلَيْسَتِجيُبو


لبقر> ١٨٤-١٨٧)) ﴾Kَ�َيْرُشُد

$لشريفة  $لنبوية  $ألحاgيث   بعض 
� $لصياe �فضله 

 Kْ�ِ�َ َال َيْجَهْل�َياُ� ُجنٌَّة َفَال َيْرُفْث َ 
لصِّ

ْمُرÊٌ َقاَتَلُه َ(ْ� َشاَتَمُه َفْلَيُقْل �ِنِّي َصاِئٌم 
َمرََّتْيِن. َ�
لَِّذP َنْفِسي ِبَيِدِ& َلُخُلو9ُ َفِم 
اِئِم َ(ْطَيُب ِعْنَد 
هللا َتَعاَلى ِمْن ِ�يِح  
لصَّ

ْلِمْسِك َيْتُرSُ َطَعاَمُه َ�َشَر
َبُه َ�َشْهَوَتُه 
ِبِه   Pْجِز)َ َ�(ََنا  ِلي  َياُ�  
لصِّ َ(ْجِلي  ِمْن 
 (Pلبخا�
) َ(ْمَثاِلَها.  ِبَعْشِر  
ْلَحَسَنُة �َ

ُفتَِّحْت   Kََ�َمَضا َشْهُر  َ'َخَل   
Rَ�ِ"  -
َماAِ َ�ُغلَِّقْت (َْبَو
ُ� َجَهنََّم  
لسَّ �ُ
(َْبَو
(Pلبخا�
) َياِطُني.  
لشَّ َ�ُسْلِسَلْت 


لنَِّبيُّ � َ(ْجَوَ' 
لنَّاِ� ِباْلَخْيِر  Kََكا -
 Kََ�َمَضا ِفي   Kَُيُكو َما  َ(ْجَوُ'   Kََكا�َ

لرِّيِح  ِمْن  ِباْلَخْيِر  َ(ْجَوَ'   Kََكا  ...

(Pلبخا�

ْلُمْرَسَلِة. (
َبَرَكًة.  ُحوِ�  ُر�
 َفِإKَّ ِفي 
لسَّ - َتَسحَّ

(Pلبخا�
)

 َنِسَي َفَأَكَل َ�َشِرَ� َفْلُيِتمَّ Rَ�ِ ..." -
َ�َسَقاُ&."  
هللا  َ(ْطَعَمُه  َفِإنََّما  َصْوَمُه 

(Pلبخا�
)
- "... ُكلُّ َعَمِل 
ْبِن �َ'َ� ُيَضاَعُف 
َسْبعِماَئة  �َِلى  َ(ْمَثاِلَها  َعْشُر  
ْلَحَسَنُة 
ْوَ�  ِضْعٍف َقا4َ 
هللا َعزَّ َ�َجلَّ ِ�الَّ 
لصَّ

$لدكتو� �ساe $ل $قي

;II‡]ïŸÑ;Ö‚å;II‡]ïŸÑ;Ö‚å
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َشْهَوَتُه   Nَُيَد ِبِه   Pْجِز)َ َ�(ََنا  ِلي  َفِإنَُّه 
 Kَِفْرَحَتا اِئِم  لِلصَّ َ(ْجِلي  ِمْن  َ�َطَعاَمُه 
َفْرَحٌة ِعْنَد ِفْطِرِ& َ�َفْرَحٌة ِعْنَد ِلَقاAِ َ�بِِّه 
َ�َلُخُلو9ُ ِفيِه َ(ْطَيُب ِعْنَد 
هللا ِمْن ِ�يِح 


ْلِمْسِك. (مسلم)
ِ�ميَاًنا  
ْلَقْدِ�  لَْيَلَة  َقاَ�  َمْن   ..."  -
Rَْنِبِه  ِمْن   �َ َتَقدَّ َما  َلُه  ُغِفَر  
ْحِتَساًبا �َ
َ�َمْن َصاَ� َ�َمَضاKَ ِ�ميَاًنا َ�
ْحِتَساًبا ُغِفَر 

(Pلبخا�
َ� ِمْن Rَْنِبِه. ( َلُه َما َتَقدَّ

 � � gقو$� $ملسيح $ملوعوH بعض
$لصياe �بركاته 

من  (نفسكم   K�تعت� َمن  "فيا   -
Iاع®، �نكم لن ُتَعّد�
 من Iاع® 
 ���'  U سرمت   
R� �ال   Aلسما
  U

لتقو@ حقا �صدقا. فَأ'ُّ�
 صلو
ِتكم 
كأنكم   Nخضو� åشية  
خلمس 
صيامكم   
و �(ِتمُّ تعا�،  
هللا   K�تر

لقلب لوجه 
هللا تعا�، �كّل  nبصد
فليؤ'ِّها،  
لزكا>  عليه  �جبْت  َمن 
�كل َمن �جب عليه 
حلج فليحّج ما 
 F
Yخل
 

� ليس هناS مانع. 
فعلو'

لشر   

تركو� �جه،  (حسن  على 
كا�هني له. 
علمو
 يقينا (نه لن يصل 

هللا عمٌل هو خا4ٍ من 
لتقو@.“  ��

لر�حانية  
خلز
ئن  نو»،  (سفينة 

(١٩ ¼١٥�
فيه  (نز4   Pلذ
  Kمضا� "شهر   -


لوحيد>  
جلملة  ֲדذ&   ...Kلقر�

 .Kمضا� شهر  عظمة  تنكشف 

لشهر   
هذ  K) 
لصوفية  كتب  لقد 
��ظى  
لقلب،  لتنوير   
جد صا´ 
 K� بكثر>.  بالكشو9   Kإلنسا
 فيه 

لصو�  (ما  
لنفس،  تزكي  
لصال> 
من   '

ملر� 
لقلب.   Aبه جال يتحقق 

لعبد U معز4  Yيص K) لنفس
تزكية 
�(ما  
ألما�>،  
لنفس   F
شهو عن 
يفتح   K) فيع}  
لقلب  على  
لتجّلي 

هللا  ير@  �يث  
لكشف  با�  عليه 

ملوعو'  
ملسيح   Yتفس) �جل".  عز 
 (﴾Kقوله تعا� ﴿شهر �مضا ،�
 Sتر) ال  (ن¯   Î'عا من   K�"  -

 كانت حال® 
لصحية R� لصو� �ال

طبعي   K��  ،nتطا ال  لد�جة  سيئة 
�<ا  �طالقا.  
لصو�   Sتر يقبل  ال 
نز�4  (يا�  �هي  مبا�كة،  أليا� 
(جريد>  ��¢ته".  
هللا  (فضا4 

َحلَكم" ٢٤ يناير �١٩٠١ ¼ ٥) "
- "�K �مضاK عند بعض 
لنا� مبثابة 
من  فيه   K�ُيكثر 
حة؛ �� (كل  (يا� 
 Fملقليا
�  Fملشويا
� 
حللو@  (كل 
 Kحلصا
 �فيخرجوK منه �انا كما µر

ألمو�  هذ&  �(كله.  
حته � (يا�  من 
 Fبركا من   Yلكث
 من   Kإلنسا
 حتر� 
(فتا�@  
أل¢دية  
لفتا�@ )  ".Kمضا�


ملسيح 
ملوعو' �) ¼ ٢٠٦) 

حالة   U  Kمضا� يصو�   Pلذ
�"  -

لسفر �
ملرV �نه يعصي صريَح (مر 

هللا تعا�. لقد قا4 
هللا تعا� صر
حة 
بل  
ملريض، � 
ملسافر  يصو�  ال   Kبأ

لسفر.  �<اية  
لصحة  بعد   Kيصوما
 Kأل 
هللا،  (مر  
لعمل �سب  فيجب 

لنجا> تتوقف على فضل 
هللا تعا�، 
�ال ميكن ألحد (K ينا4 
لنجا> بفضل 
 
Yقص 
لسفر  
هللا  �د'   ¿� (عماله. 
كاK (� طويال، �¿ �د' 
ملرV (يضا 
عا�  
ألمر  بل   ،
Yكث  �)  Kكا قليال 
 K�ملسافر
�ب 
لعمل به. فلو صا� 

لعصا>."  من   
العت�� 
ملرضى �
عا�  (كتوبر   ١٧ "بد�"،  (جريد> 

 (�١٩٠٧

هللا  عبد   æأل
 (خ�£  "لقد   -
سيدنا   ��  Aجا  Kْ)  �  Pلسنو�

 Kشهر �مضا U � 'ملوعو

ملسيح 
 Aجلز
  Kكا� صائما،   Kكا� ضيٌف 
�مبا  مضى،  قد  
لنها�  من  
ألك� 

لوقت بعد صال> 
لعصر، فقا4  Kكا
قا4  ُتفطر".   K) "ب  لـه:   �
قد�  �ال  
لنها�  من  يبق   ¿ 
لضيف: 
يسY، فما 
لفائد> من 
إلفطا� 
آلK؟" 
فقا4 �: "�نك تريد (K ُترضي 
هللا 
بالقو>  يرضى  تعا� ال  بالقو>، �
هللا 
 �
' فما  باالمتثا4 ألمر&.  بل يرضى 

لصو�  Sملسافر بتر

هللا تعا� قد (مر 
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التقوى


لضيف".  فأفَطَر  يصو�.  (ال  فينبغي 
�قم  
ية ��  ١ °لد   ،Pملهد
  <Yس)

 (١٧٧

eبعض $ملسائل $ملتعلقة بالصو
 � gمن فتا�¡ $ملسيح $ملوعو 

$لسبب � تسمية "�مضا:
�ملا  
لشمس،   <�
حر يع¯:  
لَرَمض 

إلنساK يكّف U �مضاK عن  Kكا
 F

ألكل �
لشر� �غÐYا من 
مللذ

ملا'ية �µلق U نفسه حرقة �¢اًسا 
فاجتمعت  تعا�،  
هللا  بأ�
مر  للعمل 

جلسمانية  <�

لر�حانية �
حلر <�

حلر

للغة  Aيقو4 علما ."Kِصا�تا "َ�مضا�
بأK شهر �مضاK ُسمِّي �مضاK ألنه 
جاU A شهر فيه 
لطقس حاٌ�، �لكن 
هذ
 ليس صحيحا عندP ألR Kلك 
من   '

ملر فقط.  
لعر�  µّص  ال 
 nلشو
� n�لذ

لرمض 
لر�حا£ هو 

لرمض" " مع}  
لدينية.   <�

حلر�

ل® تسخن ֲדا 
حلجا�>  <�
(يضا 
حلر
�قم٢٧،  °لد٥،  
حلكم، ) مثال. 
 (٢¼  ،�١٩٠١/٧  /٢٤ عد' 
(ُْنِز4َ﴾   Pلَِّذ
  Kََ�َمَضا ﴿َشْهُر 
من   Kمضا� شهر  عظمة  َتكشف 
 K) لصوفية
Iلة �حيد>:  لقد كتب 

لشهر صا´ جد
 لتنوير 
لقلب،  
هذ

 Kإلنسا
 فيه  ��ظى   Kُْلُقْر�
 ِفيِه 

لصال> تزّكي  K� .<بالكشو9 بكثر

لنفس، (ما 
لصو� فينجلي به 
لقلب. 
 Yيص  K) 
لنفس  تزكية  من   '

ملر�

لنفس   F
شهو عن  معز4   U 
لعبد 
 K) ¯لقلب فيع
 Aجنال

ألما�>، �(ما 

هللا عز  @Yلكشف ف
يفتح عليه با� 
�جل  �شا�> �� (نه مما ال شك فيه 
(K ﴿(ُْنِز4َ ِفيِه 
ْلُقْر�Kُ﴾. ففي Iلة:  
 K)  �� �شا�>   عظيم،  
لصو�  (جر 

ألهو
A حتر� 
إلنساK من � V

ألمر
هذ& 
لنعمة... (جريد> 
حلكم، ١٠/

 
تصومو  K)﴿٩¼  ،�١٩٠٢/١٢
خY لكم﴾ 
هللا تعا� عن 
لصو�:  

eللصيا uبالفدية يوفَّق $ملر

F مر> خطر بباp سؤ
4 عن 
ألمر R
مدعا>  (<ا  فعلمُت  
لفدية،   A
بأ'

هللا تعا�  K� .للتوفيق للقيا� بالصيا�
فيجب   ،Aشي كل  على  
ملوفِّق  هو 
(K نطلب كل شيA من 
هللا �حد&. 
(K يهب  
لقدير على  
لقا'�  �نه هو 
 
R� 
لصيا�  قو> على  (يضا  للمسلو4 
هو   Pللذ فاألنسب   
لذ Rلك.   '
�)
¡ر�� من 
لصيا� (K يدعو 
هللا تعا� 
 Sٌشهٌر مبا� 
(Kْ يا �Tي �K شهرS هذ

4 ¡ر�ًما من بركاته، �ال O) نا ال)�

حليا>  قيد  على   Kكو) هل   P�')

(قد�  هل   �) ال،   �) 
لقا'�  
لعا�   U
 
لذ ال،   �) 
لفائتة  
أليا�  صيا�  على 
ب (K يسأ4 
َهللا عز �جل 
لتوفيَق. 

هللا تعا� سو9  K) ن¯ على يقني��

هللا   Aشا لو   .
كهذ شخًصا  يوفُِّق 

ألمة  Tذ&  
لشر��  �ضع  ملا  تعا� 
(يضا كما ¿ يضعها لألمم 
ألخر@ 

لقيو' لصاحلها.  �لكنه �ضع بعض 
 Nيي هو (نه عندما يتضر)� U ألصل

�جل  عز  
هللا  حضر>   U  Kإلنسا

بالصدn �كما4 
إلخال¼ (ال �رمه 
�لو  
هللا.  �رمه  فلن  
لشهر   
هذ  U

إلنساU K هذ& 
حلالة U شهر  Vمر
 Kأل له  �¢ة   Vملر
  Kلكا  Kمضا�
على  ب   .Fبالنيا كلها  
ألعما4 
 U Nُيثبت بعمله (نه شجا K) ملؤمن


لصو�  ُيحر� من   Pلذ
� 
هللا.  سبيل 
�لكنه كاK ينوP بأ¿ �حرقة U قلبه 
بأنه لو كاK سليما معاç لصا� حتما 

ألمر فسيصو�  
�كاK قلبه باكيا Tذ
 �
له 
ملالئكة بشر� (ال يلجأ �� (عذ
فلن �رمه 
هللا تعا� من 
لثو
�. �نه 

لصو� شاقا  Kكا 
R� (نه  ألمٌر 'قيق 
 U �يظن  كسله  بسبب  (حد  على 
نفسه (نه مريض �صحته توحي (نه 
ألصيب  
حد> � �جبة  يأكل   ¿  K�
 
بأعر
V كذ
 �كذ
 �سيحد� كذ
�كذ
، فالذP يظن (K نعمة 
هللا شاقة 
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عليه (ّنى له (K يستحق 
لثو
�؟ (ما 
 Kكا� Kيسعد قلبه �لو4 �مضا Pلذ

ينتظر ليحل �مضاK فيصومه �لكنه 
¿ يقد� على Rلك بسبب مرV لن 
 .Aلسما
  U 
لصو�  من  ¡ر�ما  ُيَعّد 

لدنيا 
لذين  U لنا�
هناS كثY من 
(<م   Kيزعمو�  �

ألعذ  ��  K�يلجأ

هللا (يضا كما µدعوK (هل  Kدعوµ
 Kينحتو �

لدنيا. 
لباحثوK عن 
ألعذ
 Kيضيفو� (نفسهم  عند  من  
ملسألة 
�ليها 
لتكلفاF �يعّد�K تلك 
لوسائل 
صحيحة  ليست  �لكنها  صحيحة 

سع �  Fلتكلفا
 با�   K� 
هللا.  عند 

إلنساK لصلى جالسا  '
جد
. لو (�
طو4 حياته �ملا صا� قط �لكن 
هللا 
يكّنها  
ل®   <'

لنية �
إل� يعلم  تعا� 

إلخال¼. �يعلم 
هللا � nبالصد Aملر

من  (كثر  
هللا  فيثيبه  (ملا  قلبه   U  K)

لقلب  ¿) Kحلقيقي (يضا أل
 �

لثو
عن  
لباحثني   K� بالتقدير.  جدير 
 Fيال�لتأ
 على   K�يعتمد  �

ألعذ

العتما' ال يع¯ عند 
هللا  
�لكن هذ
/١٢/١٠ 
حلكم،  (جريد>  شيئا. 

 (�١٩٠٢، ¼٩

هل ¢و` $لصوe � $لسفر؟

لسفر؟  U لصيا�
ُسئل �: ما حكم 

لكرمي:    Kلقر�
 من  يتبني  فقا4: 

﴿َفَمْن َكاKَ ِمْنُكْم َمِريًضا َ(ْ� َعَلى﴾  
(P ب (ال يصو� 
ملريض �ال 
ملسافر 
(مٌر   
، �هذ ُ(َخَر﴾  (َيَّاٍ�  ِمْن   <ٌ ﴿َفِعدَّ
مؤكد. ¿ يقل 
هللا تعا� بأK يصو� 
يقد�.  ال  من  يصو�  �ال  يقد�  َمن 
فأ�@ (نه ب (ال يصو� 
ملريض �ال 
 Kلنا� يصومو

ملسافر. �ألK معظم 
 ��  
نظر (حد  صا�  لو   
لذ عا'> 
تو
تر 
لعمل فال بأ� R Uلك، �مع 
ِمْن   <ٌ يصو�﴿ِعدَّ  Pلذ
�  ... Rلك 
(َيَّاٍ� ُ(َخَر﴾ ال بد من 
الهتما� بـ:  
يريد  فكأنه  
لسفر   Fصعوبا بتكّبد 
 K) يريد  �ال  بقوته،  
هللا  ُيرضي   K)
 K� .خطأ 
ُيرضيه بطاعة (مر&، �هذ
 Kإلميا
 هو  �نو
هيه  
هللا  
مر �) طاعة 
�قم٤،  °لد٣،  (للحكم،   .n'لصا


عد' �١٨٩٩/١/٣١، ¼٧)

ال يصوe $ملريض �$ملسافر 
 Pلذ
  :� 
ملوعو'  
ملسيح  يقو4 
 Vملر
يصو� �مضاU K حالة 
لسفر �
�نه يعصي صريَح (مر 
هللا تعا�. لقد 
قا4 
هللا تعا� صر
حة بأK ال يصو� 
بعد   Kيصوما بل  
ملريض، � 
ملسافر 

لسفر.  �<اية  
لصحة  
ستعا'> 
 Kأل 
هللا،  (مر  �سب  
لعمل  فيجب 

لنجا> تتوقف على فضل 
هللا تعا�، 
بفضل  يناTا   K) ألحد  ميكن  �ال 

 
Yقص 
لسفر  
هللا  �د'   ¿ (عماله. 
كاK (� طويال، �¿ �د' 
ملرV (يضا 
بسيطا كاK (� شديد
، بل 
ألمر عا� 
 K�ملسافر
�ب 
لعمل به. فلو صا� 

 من 
لعصا>". (جريد> � 
ملرضى لُعدُّ�
"بد�"، ١٧ (كتوبر عا� �١٩٠٧، 

(٧¼

صوe $ملرضع �$حلامل 

هللا َتَعاَلى َ�َضَع  َّK�ِ" :� Äلن
- قا4 
الِ>،  َ�َشْطَر 
لصَّ ْوَ�  
لصَّ َعْن 
ْلُمَساِفِر 
ْوَ�."  
لصَّ 
ْلُمْرِضِع � 
ْلَحاِمِل  َ�َعِن 
ماجه  
بن �  (٧١٥)  Pلترمذ
  &
��

(١٦٦٧)
هـ .
 K) Äلكع
 - حديث (نس بن مالك 
�ضع  
هللا   K�" قا4:   � 
هللا  �سو4 

لصال>،  �شطر  
لصو�  
ملسافر  عن 

�عن 
حلبلى �
ملرضع 
لصو�." 
(كتا�  ماجه  
بن  سنن   U  Aجا  -
قا4:  مالك  بن  (نس  عن  
لصو�) 

ل®  للحبلى   � "�خص �سو4 
هللا 
Ïا9 عن نفسها (K تفطر �للمرضع 

بن  �قا4  �لدها"؟  على  Ïا9  
ل® 
عبا� �ضي 
هللا عنهما U قوله تعا� 
طعا�  فدية  يطيقونه  
لذين  (�على 
 Yلكب
مسكني) كانت �خصة للشيخ 

لصيا�،  Kا يطيقاÐ� <Yلكب
 
ملر(> �
يو�  كل  عن   Kيطعما�  K
يفطر
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٢٦

التقوى


 خافتا R� حلبلى
مسكينا، �
ملرضع �
على (�ال'Ðا (فطرتا �(طعمتا." 

- �U كتا� "فقه 
أل¢دية" صفحة 

لكرمي    Kلقر�
 يصّر»   ¿"  :٢٩١

ملسافر، � للمريض  �ال  
لصو�   Sبتر

حلكم للمرضع  
�ال يوجد مثل هذ

حلامل �لكن عّدÐا �سو4 
هللا � �
 U كذلك يدخل�ملرضى 
U حكم 
حكم 
ملرضى 
أل�الُ' 
لذين (جسا'هم 
 K�لذين ُيعّد
ال تز
U 4 طو� 
لنمو (� 
 Kمع ضعف صّحتهم، يكو Kلالمتحا
ُيَجنُّ  لد�جة  
لضغُط  (Rها<م  على 

لبعُض �ثر&، �تتدهو� صّحة 
لبعض 

آلخر؛ فما فائد> 
لصو� 
لذP قا� به 

مّر> Í ُحِر� منه لألبد 

صياe $ألطفا�

لنمو  طو�   U 
ألطفا4  يصو�  ال 
 
يصومو  Kكأ تد�يبهم  ميكن  �لكن 
هذ&   '
تز  Í يوما   �) يو�  من   
Aجز
 .èلبلو

أليا� عند قر� 
لطفل من 

 yالعتكا$ 
 Aلشي
 على  َعَكف  لغًة:  
لتعريف: 
 :éُعكوف�  éَعْكف �َيْعِكُف  َيْعُكُف 
عنه  َيْصِر9ُ  ال   éِظب
ُمو عليه  َ(قبل 
�َيْعِكُف  َيْعُكف  �َعَكَف  �جهه. 
 .Kملكا
 لز�   :éُعكوف�  éَعْكف


إلقامُة  
لُعكو9: � 
الْعِتكا9ُ �
�لُز�مهما.   Kباملكا�  Aلشي
 على 
 U للبُث

ملصطلح 
إلسالمي هو " U�

ملسجد مع 
لصو� �نية 
العتكا9." 

العتكا9) با�  
Tد
ية )

 P)  U يعتكف   K)  Kلإلنسا ميكن 
يو� �مg ما شاA �لكن 
العتكا9 

أل�
خر  
لعشر   U  Kيكو  Kملسنو

عائشة  
لسيد>  تقو4   .Kمضا� من 
 Kََكا  � 
لنَِّبيَّ   َّK� عنها:  
هللا  �ضي 
 Kَِمْن َ�َمَضا 
ْلَعْشَر 
ْألََ�
ِخَر  َيْعَتِكُف 

ُجُه �َOْ)َ 
ْعَتَكَف  ُثمَّ  
هللا  َتَوفَّاُ&  َحتَّى 
ِمْن َبْعِدِ&. (صحيح 
لبخا�P، كتا� 


العتكا9)

$لبحث عن ليلة $لقد�
yالعتكا$ �

عن  
ملتحّرين  ُيوصي   �  Äلن
  Kكا

لعشر   U باالعتكا9  
لقد�  ليلة 
 :� قا4  �مضاK كما  من  
أل�
خر 
"ِقيَل ِلي �ِنََّها ِفي 
ْلَعْشِر 
ْألََ�
ِخِر َفَمْن 
َفْلَيْعَتِكْف،  َيْعَتِكَف   Kْ)َ ِمْنُكْم  َ(َحبَّ 
(صحيح  َمَعُه."  
لنَّاُ�  َفاْعَتَكَف 

مسلم، كتا� 
لصيا�)

ْعَتَكْفَنا  :� Pخلد�
قا4 (بو سعيد 

ْألَْ�َسَط  
ْلَعْشَر   � 
هللا  َ�ُسو4ِ  َمَع 
َصِبيَحَة  َفَخَرْجَنا  َقا4َ   Kََ�َمَضا ِمْن 
ِعْشِريَن َقا4َ َفَخَطَبَنا َ�ُسو4ُ 
هللا  � 

َصِبيَحَة ِعْشِريَن َفَقا4َ �ِنِّي ُ(ِ�يُت لَْيَلَة 
ِفي  َفاْلَتِمُسوَها  يُتَها  ُنسِّ َ��ِنِّي  
ْلَقْدِ� 
َ�(َْيُت  َفِإنِّي  ِ�ْتٍر  ِفي  
ْألََ�
ِخِر  
ْلَعْشِر 
(َنِّي َ(ْسُجُد ِفي َماAٍ َ�ِطٍني. (صحيح 


لبخا�P، كتا� 
العتكا9)

مدk $العتكاy $ملسنو: 
 Pلذ
  Kملسنو
 
العتكا9  �لكن 
عشر>  هو   �  Äلن
 سنة  من  يثبت 
حديث:   U  '�� 
ألقل،  على  (يا� 

لنَِّبيُّ  Kََعْن (َِبي ُهَرْيَرَ> �  َقا4َ َكا
َيْعَتِكُف ِفي ُكلِّ َ�َمَضاK َعْشَرَ>   �

ْلَعاُ� 
لَِّذP ُقِبَض ِفيِه  Kَا َكا (َيَّاٍ� َفَلمَّ
(صحيح  َيْوًما.  ِعْشِريَن  
ْعَتَكَف 

العتكا9) كتا�   ،Pلبخا�



العتكا9 من فجر عشرين  Aب بْد
يدخُل   �  Äلن
  Kكا  ...Kمضا�
 .Kبعد فجر عشرين �مضا معتَكفه 
��' عن َعاِئَشَة َ�ِضَي 
هللا َعْنَها َقاَلْت: 
ِفي  َيْعَتِكُف   � 
هللا  َ�ُسو4ُ   Kََكا

 َصلَّى 
ْلَغَد
َ> َ'َخَل Rَ�ِ�َ Kٍُكلِّ َ�َمَضا
ِفيِه. (صحيح  
ْعَتَكَف   Pلَِّذ
 َمَكاَنُه 

العتكا9) كتا�   ،Pلبخا�


 � 
هللا   َ�ُسو4ُ   Kََكا 
ية: ��  U�

ْلَفْجَر  َصلَّى  َيْعَتِكَف   Kْ)َ  'َ
�َ)َ  
Rَ�ِ
ُمْعَتَكَفُه. (صحيح مسلم،  َ'َخَل  ُثمَّ 

كتا� 
العتكا9)
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yمكا: $العتكا

ْلَمَساِجِد﴾  ِفي   Kََعاِكُفو ﴿َ�(َْنُتْم 

ألنسب   Kملكا
  (١٨٨ 
لبقر> )

جلامع  
ملسجد  لالعتكا9 

لكرمي:   Kلقر�
  U  '�� كما 

ملساجد ¸صوصة لذكر  Kلك ألR�

ألحا'يث  �جل.  عز  �عبا'ته  
هللا 

ملسجد: َال  U 9العتكا
(يضا تؤكد 

ْعِتَكا9َ ِ�الَّ ِبَصْوٍ� َ�َال 
ْعِتَكا9َ ِ�الَّ 
 ،'��
' Ç) ِفي َمْسِجٍد َجاِمٍع. (سنن

العتكا9  Oلكن و�لصو�) 
كتا� 
 .�

جلامع (يضا U حالة 
ضطر �خا�
 Oو"  :� 
ملوعو'  
ملصلح  يقو4 

جلامع (يًضا �لكن  �
العتكا9 خا�

جلامع." (
لفضل،  �
ال يكوK له ثو

٦ ما�� ١٩٦٢)

kHملر$� yمكا: $العتكا

ملسجد   U تعتكف  K) للمر(>  ميكن 
 U تعتكف K) اT ألفضل
�لكن من 
 U للصال>  ¸صو¼  منعز4   Kمكا

ملر(>  "(ما  
Tد
ية:   U  '�� 
لبيت. 

Tد
ية ) بيتها."  مسجد   U فتعتكف

كتا� 
العتكا9)

بعض $ألمو� $�امة للمعتكف 
من   �µر  K) للمعتكف   Oو ال 
 gية ح��لضر

ملسجد �ال للحو
ئج 


خلر�� من 
ملسجد للغسل  Oال و
 �
خلر� �لكن  
حلالقِة، �  P'لعا

من 
ملسجد للحو
ئج 
لضر��ية مثل 
 
جائز ليس  
جلنابة  �غسل   Aلوضو

 F)بد  
R��  .P��ضر بل  فحسب 

العتكا9   Aثنا) 
ملر(>  طمث  (يا� 
يصح  ال  
العتكا9،   Sفلتتر

حلالة.  هذ&   U 
ملسجد   U بقاÊها 
ب (K يصر9 
ملعتكف جل �قته 
R Uكر 
هللا �عبا'ته، �ليس صحيحا 

لوقت  �قتل  (حا'يث   U  Vخلو

ال  ألنه  صامتا   Aلبقا
 يصح  ال  كما 

إلسال�.   U 
لصمت  صو�  يوجد 
 Yå ال� يتكلم  �ال  
Tد
ية:   U '��
�ُيكَر& له 
لصمت ألK صو� 
لصمت 
ليس بقربة. (
Tد
ية با� 
العتكا9)


ْلُمْعَتِكِف  َعَلى  حديث:   U  '��
َيْشَهَد  َ�َال  َمِريًضا  َيُعوَ'  َال   Kْ)َ
ُيَباِشَرَها  َ�َال  
ْمَرَ(ً>  َيَمسَّ  َ�َال   <ًOََجَنا
ُبدَّ  َال  ِلَما  ِ�الَّ  ِلَحاَجٍة   �َيْخُرَ َ�َال 
َ�َال  ِبَصْوٍ�  ِ�الَّ  
ْعِتَكا9َ  َ�َال  ِمْنُه 
َجاِمٍع.  َمْسِجٍد  ِفي  ِ�الَّ  
ْعِتَكا9َ 

لصو�) كتا�   ،'��
'  Ç) (سنن 

تقو4 
لسيد> عائشة �ضي 
هللا عنها: 
لِْلَحاَجِة  
ْلَبْيَت  َألَْ'ُخُل  ُكْنُت   Kْ�ِ
ِ�الَّ  َعْنُه  َ(ْسَأ4ُ  َفَما  ِفيِه  
ْلَمِريُض �َ
كتا�  مسلم،  (صحيح  َما�ٌَّ>.  َ�(ََنا 


حليض)

مسجد $لبيت 
 Pبيت كل (¢د U Kيكو K) ب
تصلي  
لبيت"،  كـ"مسجد   Kمكا

لرجا4  فيه  �يصلي  
لبيت   Aفيه نسا
صال> 
لسنة �
لنو
فل، �ينعزلوK فيه 
 Kيكو Rلك  
ملشاكل.  عند  لأل'عية 
 Kكا�  <Yلكث
  Fلل�كا موجبا 
 Kيعملو عنهم  
هللا  �ضي  
لصحابة 
صفحة  
أل¢دية،  (فقه  بذلك.  

(٣٠٧

yية $العتكا£H
فضل   U  � 
هللا  �سو4  قا4 
 Aلبيهقي عن عطا
  �(خر 
ملعتكف: 

خلر
سا£ قاK� 4 مثل 
ملعتكف مثل 

لر¢ن   Pلقى نفسه بني يد) 
ملحر� 
تر¢¯.   gح (بر»  ال  
هللا � فقا4 
 Yتفس  U  ،١ °لد  
ملنثو�،  
لد� )

ملساجد)   U  Kعاكفو �(نتم  
آلية: 
 Aبتغا
كذلك قا4: من 
عتكف يوما 

لنا�  �بني  بينه  
هللا  جعل  
هللا  �جه 
ثال� خنا'n (بعد مما بني 
حلافتني. 
(٢٠٢  ¼ °لد١،  
ملنثو�،  
لد� )

 � 
هللا   َ�ُسو4َ   َّK)َ َعبَّاٍ�  
ْبِن  �َعْن 
َيْعِكُف  ُهَو  
ْلُمْعَتِكِف  ِفي  َقا4َ 
 Fِْلَحَسَنا
 ِمْن  َلُه  َ�ُيْجَر@  ُنوَ�  
لذُّ

بن  (سنن  ُكلَِّها.   Fِْلَحَسَنا
 َكَعاِمِل 

ماجه، كتا� 
لصيا�)
 
 


