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 تعریف اعتکاففصل اول: 

مانند  يمستحب آن است که اقامت به قصد انجام اعمال عباد اطیاعتکاف شرعاً آن است که فرد در مسجد به قصد قربت، توقّف کند و احت

 0.وحید، نوري(ظام سیستاني، فاضل، خوئي، حضرت امام، آيات ع) نماز يا دعا باشد.

اعتکاف، در لغت به معناي توقف در جايي است و در اصطالح فقهي، عبارت است از ماندن در مسجد به قصد عبادت خداوند، با شرايطي که 

 )امام خامنه اي(ت. عبادات مستحبي، في نفسه بر معتکف واجب نیسالبته  خواهد آمد

که غرق در يقصد عبادت درحالمسجد بدون رف ماندن درصِ ين، بنابرا«قصد عبادتد بهتوقّف و ماندن در مسج»اعتکاف عبارت است از: 

انصراف دارد به آنچه مسجد  ،اعتکاف ۀاطالق ادلّ يراز ؛شودينم یدهاعتکاف نام يگرد دهد،ينم يگريد یزبه چ یتياست و اهم یويمسائل دن

 مکارم( اللّه) آيت.يگرعبادت د یچه دادنف در مسجد بدون انجاماوست، نه توقّ يبندگ و وند متعالآن ساخته شده است که عبادت خدا يبرا

 .)آيت اهلل بهجت(اعتکاف توقف در مسجد به قصد قربت و قصد عبادت ديگر است

) .کند ضمیمه آن به نیز را اعتکاف از غیر ديگري عبادت تنیّبنابر احتیاط واجب  و است مسجد در ماندن رفصِ به عبادت قصد اعتکاف

 (گلپايگاني و صافي آيات عظام

 وقت اعتکاف. ۱.۱

و  برترين و است رمضان مبارک ماه ،اعتکاف وقت بهترين. است و مستحب صحیح نیز اعتکاف است، صحیح آن در روزه که زماني هر در

  ۱)مراجع عظام تقلید( .ده روز آخر ماه رمضان است رمضان، ماه اوقاتفضل أ

 عتکاف در ماه رجب مستحب میباشد؟آيا ا

 3مقام معظم رهبري : دلیل خاصي بر استحباب اعتکاف در خصوص ماه رجب نیافتیم.

 اقسام اعتکاف. ۱.۱

 عنوان به يا قسم و عهد يا نذر سبب بهو  مستحب است يعت،اعتکاف در اصل و اساس شر .مستحب و واجب به شودمي تقسیم اعتکاف

 0.شودمي واجب هاينو مانند ا (0)استیجاري اعتکاف صورتبه يا قراردادي ضمن شرط

 :مکارم اللّهآيت( 0)

ا اعتکاف و امّ .مانند آن واجب شود ياشرط ضمن عقد  ياقسم  ياعهد  ياسبب نذر  ممکن است به يول ؛تاعتکاف در اصل مستحب اس

 1.مشکل است یجارياست

                                                                           

ي، صاف هدايۀ العباد، ،0010م ،۱11،ص 0ج ،گلپايگاني ،هدايۀ العباد 0.م۶9کامل، ص عبادتي اعتکاف مکارم: اللّهيت. آ30۱۱س ،۱ج استفتائات،بهجت  ؛0011م وسیلۀ النجاۀ ؛11،ص۱جالعروۀ الوثقي،. 0

 ؛0011، احکام اعتکاف، م0؛ بهجت، وسیله النجاه، ج http://www.leader.ir/fa/book/03،سايت، احکام اعتکاف، تعريف اعتکاف، مقام معظم رهبري .0011،م 0ج

استفتائات،  آيت اهلل بهجت:  .03۱س ي،صاف اهلليتآ يتموجود در سا،  ۱ج ،لهأمس یصدبه س پاسخ ؛01۶1، قبل از م۱االعتکاف، مقدمه. خوئي و وحید، منهاج الصالحین، ج ، کتاب۱ج العروۀ الوثقي،. ۱

 .0010، م0ي، جصاف العباد،. هدايۀ http://www.leader.ir/fa/book/03؛ امام خامنه اي، احکام اعتکاف، وقت فضیلت اعتکاف، 039، ص 30۱0، س۱ج
 . http://www.leader.ir/fa/book/03 ،استحباب اعتکاف در ماه رجب. امام خامنه اي، احکام اعتکاف،  3

 ؛0011، احکام اعتکاف، م0نجاه، ج؛ بهجت، وسیله ال0110، قبل از م۱؛ خوئي و وحید، منهاج الصالحین، ج0011، م0ي، جصاف ، کتاب االعتکاف، مقدمه؛ هدايۀ العباد،۱ج العروۀ الوثقي، . 0

 3، م.11کامل، ص عبادتي اعتکاف. 1
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 اعتکاف طوشر: دومفصل 

 دوازده امامي بودن(اسالم و ايمان )شیعۀ .0

 عقل.۱

 نیت و قصد قربت.3

 روزه گرفتن.0

 زمان انجام آن( شرط زماني اعتکاف )تعداد روزها و.1

 شرط مکاني اعتکاف )مسجد جامع بودن(. ۶

 اجازه دادن کسي که اجازۀ او براي اعتکاف معتکف معتبر است )اذن شوهر، والدين، صاحب کار(.1

 نشدن از آن استمرار ماندن در مسجد وخارج.1

 یمانا ،اسالم. ۱

  0فاضل( وحید، خوئي،حضرت امام، آيات عظام ).باشدنمي صحیحاعتکاف )شیعه دوازده امامي(  منؤیرمپس از غ ،است ايمان اول شرط

 سیستاني، گلپايگاني( آيات عظام) .از غیر مؤمن اعتکاف صحیح است هر چند قبول نمي شود و استحقاق ثواب اخروي ندارد

 (مکارم اهللآيت) .باشد معتکف در دو هر اسالم و ايمان که آن است واجب طاحتیا

قبولي اعتکاف و استحقاق ثواب متوقّف بر ايمان  ايمان براي اعتکاف واضح نیست اما شرط صحّت بودناسالم شرط صحت است ولي 

 ۱) آيت اهلل نوري همداني( .است

 3ارتداد
بنابر  حکم بطالن اعتکاف در روز بنابر فتوي و در شب، ؛هرچند توبه کند ،عتکافش باطل استا ،اعتکاف مرتد شود اثناياگر معتکف در 

 (آيات عظام سیستاني، فاضل)باشد مي واجب یاطاحت

 .تفاوتي نیستمسئله  ينشب و روز در ا ینب  ياقو و اظهر ؛هرچند توبه کند ،اعتکافش باطل است ،اعتکاف مرتد شود اثناياگر معتکف در 

 (، تبريزيامام،  آيات عظام خويي، گلپايگاني، مکارم، نوري همداني )حضرت

 

 عقل. ۱

 1.باشدنمي صحیح هستند، عقل فاقد کهکساني از ينهاا یرو مست و غ0ديوانه از اعتکاف اينبنابر ،است عقل دوم شرط

 خوئي(، مکارم، بهجت ،يصاف ،يگانيگلپا سیستاني، وحید، فاضل، نوري،آيات عظام ، حضرت امام)

 بیهوش شدن معتکف

 دارد؟ يهوش کنند، اعتکافشان چه حکمیرا ب يو ،ضرورت بنابر يا برود هوش از علتي هر به معتکف هرگاه

 يجار ءحکم جنون بر اغما ،دارد باهم دو اين که مهمي تفاوت به توجه با يول ،انددانستهمي يکسان جنون با را اغما فقها از یاريگرچه بس

 ۶مکارم( اللّه. )آيتشودينم

                                                                           

، في شرايط صحۀ  009، في شرائط صحۀ االعتکاف و ص 019، ص۱؛ سیستاني العروۀ الوثقي، ج01۶1م ،300ص 0ج ین،الصالحیستاني، منهاج س احکام اعتکاف، مقدمه، االول؛. العروۀ الوثقي،. 0

 ؛01۶1، م۱، خوئي و وحید، منهاج الصالحین، جدر حاشیه عروه میگويند شرط قبول است نه صحت، البته 1، م01۶، مکارم، صکامل ياف عبادتمکارم: اعتک اهلليتآالصوم، 

 013و فصل في شرائط صحّۀ الصّوم، الشّرط االوّل، ص 09۱. التعلیقات علي کتاب العروۀ الوثقي، نوري همداني، في االعتکاف، الشّرط االوّل، ص ۱
 .101س ،011، ص0ج يد،جد استفتائات ؛ تبريزي،0، کتاب االعتکاف، شروط االعتکاف، مساله19، ص۱ج العروۀ الوثقي، .3

 باشد در صورتي که اعتکاف در دوره جنونش واقع گردد.. و در مجنون فرقي بین جنون دائمي و ادواري نمي 0

بهجت،  .در هدايه مطلق ذکر کرده اند . البته001۱م ،0ج ،العباديۀ هدا ي،صاف ؛0013م ،0ج ،العباديۀ هدا، گلپايگاني ؛۱11ص ،0الوسیله، ج ، شرائط صحۀ الصوم، شرط الثاني، تحرير۱ج ي،الوثقالعروۀ . 1

 .فاضل، سیستاني، خوئي، نوري همداني، مانند حضرت امام هستند که بر عروه حاشیه ندارند .330ص ،النجاۀیلۀ وس

 .1س ،01۶کامل، ص عبادتي اعتکاف. ۶
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  بلوغ در اعتکاف

 0آيا اعتکاف ممیز صحیح است؟

، )حضرت امام، امام خامنه اي، آيات عظام، خوئي، نوري، مکارم، فاضل، سیستاني.صحیح است ممیز اعتکاف بلوغ شرط نیست و 

 (گلپايگاني

 حکم حیث از هم و وضعي حکم حیث از هم دارد؛ انحقّش در استحباب کهدرزماني است، مردان اعتکاف حکم در مطلقاً ممیّز صبيّ اعتکاف 

 .بهجـت( اللّه)آيتاقوي بنابر تکلیفي،

 

 نیت. 3

)حضرت امام، آيات عظام،  عبادات ازجمله اعتکاف شرط است. ۀدر هم ،پروردگار عالم يترضا يانجام اعتکاف صرفاً برا يعني ،قصد قربت

  ۱ خوئي، نوري، مکارم، فاضل، سیستاني(

 تکافنیت نوع اع

از  يککند که کدام نیّمع خود هرچند اجماالً یتبر قصد قربت، در نعالوه يدبا برعهده داشته باشد، 3يدمتعدّ يهاکه اعتکافيدرصورت

 0 )حضرت امام، آيات عظام، خوئي، نوري، مکارم، فاضل، سیستاني( .آورديجا مهمذکور را ب يهااعتکاف

 اعتکاف در وجه قصد

حضرت )کنديا اگر خواست قصد وجه کند، در اعتکاف واجب قصد وجوب مامّ یستعبادات، معتبر ن يرمانند سا ،فاعتکا در وجه قصد

عنوان قصد وجه، گیرد؛ پس معنا ندارد وجوب را بهدر نذر و مانند آن )عهد و قسم و اجاره( وجوب، وجه قرار نمي  :فاضل اللّهوآيت امام، 

  شود.(کند و با انجام آن  وفاي به نذر يا عهد يا قسم يا اجاره نیز محقّق ميمي نیّت کند؛ بلکه قصد اعتکاف مستحب

)سیستاني: ظاهر آن است آن جزء که سوم روز بودن( واجبيو در اعتکاف مستحب قصد استحباب. و در قسم دوم )اعتکاف مستحب

 ،باشد(است، نیّت هريک از وجوب و استحباب کافي مياست که نیّت وجوب در روز سوم کافي است و در اعتکافي که بالعرض واجب شده 

وجوب روز سوم را  ،درهنگام شروع اعتکاف بهتر است يول .وجوب روز سوم از احکام اعتکاف است يراز ؛استحباب اول ندارد یتبه ن يضرر

ري، مکارم، فاضل، سیستاني، بهجت، )حضرت امام، آيات عظام، خوئي، نو .يدنما يدوجوب را در روز سوم تجد یتبلکه ن ؛مالحظه کند یزن

 1صافي، وحید (

 ۶)امام خامنه اي(یست. در اعتکاف الزم ن قصد وجه

 اشتباه در قصد وجه

 کند، وجوب به دمقیّ را شمگر اعتکاف ؛زندنمي اعتکافش به ضرري عکس، به ياکند  ياعتکاف استحباب يوجوب برا یتن اشتباهاً اگر و

)حضرت امام، آيات عظام، خوئي، نوري، باشد یقنه فقط اشتباه در تطب تقیید در امثال اين موارد نیست.( اثري براي  :)خويي، سیستاني

  1مکارم، فاضل، سیستاني، بهجت، صافي، وحید(

 

                                                                           

 ؛333ص ؛ امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، اعتکاف ممیز؛ بهجت، وسیلۀ النجاۀ،۱1، م 13، ص۱ج العروۀ الوثقي،. 0

 . شرائط صحۀ االعتکاف، شرط الثالث.1۶، ص۱جالعروۀ الوثقي، . ۱

  .واجب کرده باشد يشاعتکاف بر خو چندبراثر نذر، قسم، عهد و شرط ضمن عقد،  ينکهمثل ا. 3

 . شرائط صحۀ االعتکاف، شرط الثالث.1۶، ص۱جالعروۀ الوثقي، . 0

 001۱، م 0. صافي، هدايۀ العباد ، ج0013، م0. گلپايگاني، هدايۀ العباد، ج330ص ،النجاۀوسیلۀ  ،بهجت . شرائط صحۀ االعتکاف، شرط الثالث؛1۶، ص۱جالعروۀ الوثقي، . 1

  صد وجه؛. امام خامنه اي، سايت، اعتکاف، نیت اعتکاف، ق۶

؛ خوئي و وحید، منهاج 001۱، م؛ 0. صافي، هدايۀ العباد ، ج0013، م0. گلپايگاني، هدايۀ العباد، ج330ص ،النجاۀوسیلۀ  ،بهجت . شرائط صحۀ االعتکاف، شرط الثالث؛1۶، ص۱جالعروۀ الوثقي، . 1

 ؛01۶1الصالحین، م
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 ۱نیت وقت
 به چند شکل ممکن است نیت اعتکاف انجام شود که در ذيل به آن پرداخته مي شود:

 )مراجع عظام تقلید(و همان زمان نیت اعتکاف کند:   صحیح است.فرد قبل از فجر در مسجد حاضر شود  -0

فرد شب يا نیمه شب در مسجد حاضر شود و از همان زمان حاضر شدن در مسـجد نیـت اعتکـاف کـرده و اعتکـافش را شـروع کنـد:           -۱

 )مراجع عظام تقلید(صحیح است.

 مورد اختالف است: نکه شب نیت کند که اعتکافش از اذان صبح شروع شود، در ايناي -3

، آيـات  )حضـرت امـام  اگر شب نیت کند که از اذان صبح معتکف باشد، در صورتي که اين عزم و اراده باقي باشد، اشـکالي نـدارد.   الف: 

 (عظام مکارم، نوري

 )آيات عظام وحید، سیستاني، فاضل(شب نیت کردن، اشکالي ندارد و اعتکاف صحیح است.ب: 

 .)آيت اهلل خوئي(محل اشکال است شب نیت کردن،در کفايت ج: 

 نیت از عدول
فالن میّت  يسو از یابتن که به ياعتکاف یتن ییرتغ ینهمچن واجب باشد. ياهرچند هر دو مستحب  یست؛ن يزاعتکاف جا یتعدول از ن

 يا يشتنخو يبه اعتکاف برا يديگر از نیابت بهاعتکاف  ییرکه تغگونهنهما یست؛ن يزبه انسان زنده جا يا يگرصورت گرفته، به میّت د

 ۱(مراجع عظام تقلید)باشد. ينم يزبالعکس جا

 اعتکاف قطع
اگر نذر  يو اعتکاف نذر 3شوديروز سوم واجب م ،شدن دو روز اول با تمام يول ؛است يزدر دو روز اول جا يکردن اعتکاف مستحبقطع

 0.(عظام تقلیدمراجع )باشد يم يزجاگرنه و  یست؛ن يزقطع آن جا ،باشد یّنمع

 نیابت در اعتکاف

 نیابت از میت در اعتکاف
)حضرت امام، آيات عظام سیستاني، خوئي، نوري، فاضل، است رفته دنیا از کهجا آورد  هب يگريشخص د ياخود  ازطرف شودمي را اعتکاف

  صافي، وحید، شبیري زنجاني (

)آيت ي باشد داراي تفصیالتي است که به بحث نماز استیجاري مراجعه شود.نیابت در صورتي که تبرعي باشد، جايز است و چنانچه استیجار

 5اهلل مکارم(

                                                                           

 ؛0013م ،0ج ،العباديۀ هدا يگاني،اپلگ ؛۱11ص ،0ج ؛ امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، زمان نیت اعتکاف؛ تحرير الوسیله،03م ،1۱، صکامل ياعتکاف عبادت ؛مکارم،1۶،ص ۱ج ي،الوثقالعروۀ . 0

،  300، ص0ج ین،الصالح منهاجي، یستانس ؛01۶1م ،۱ج ین،الصالح منهاج ید،وح؛ خوئي،30۱1س ،039، ص۱ج ،استفتائات ،بهجت ؛0019م ،النجاۀیلۀ وس ،بهجت ؛001۱م ،0ج ،العباديۀ هداي، صاف
 ؛01۶1، م۱93، ص ۱ج ین،الصالح منهاج؛ تبريزي، 01۶1م

 

، ؛ شبیري، سايت، کتابخانه، استفتائات، اعتکاف0011، م0؛ صافي، هدايه العباد، ج01۶9، م۱؛ خوئي و وحید، منهاج الصالحین، ج109س ،011؛ مکارم، استفتائات جديد، ص۱اعتکاف، م ي،الوثقالعروۀ . ۱

 ؛ امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، عدول از نیت اعتکاف؛009۶، م0نیت اعتکاف، تغییر نیت؛ بهجت، وسیله النجاه، ج

 . تذکّر: حکم کسي که در ضمن نیّت اعتکاف شرط نموده که بتواند اعتکاف را حتّي در روز سوم رها نمايد بعداً خواهد آمد. 3
؛ خوئي و وحید وتبريزي، منهاج الصالحین، احکام اعتکاف، بعد از 001۶، م0؛ صافي، هدايه العباد، جدر خصوص قطع اعتکاف در دو روز اول،۱1مقام معظم رهبري سوال ،1، م19، ص۱ج العروۀ الوثقي،. 0

 ؛0091، م0؛ بهجت، وسیله النجاه، ج0113م

؛ مکارم، 991، م0، صافي، هدايه العباد، ج11۱، م۱، استفتائات، اعتکاف، نیابت اعتکاف؛ خوئي ووحید، منهاج الصالحین،جاحکام اعتکاف، مقدمه، نیت، شبیري زنجاني، سايت، کتابخانه العروۀ الوثقي،. 1

 ؛0۱00و0۱03توضیح المسائل، م
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  نیابت از زنده در اعتکاف
 0 زنده از قرار ذیل است: شخص از نیابت حکم اعتکاف به اما

 (فاضل اللّهآيتحضرت امام، ) احتیاط آن است که رجاءً انجام شود.

 )آيات عظام سیستاني، نوري همداني( ن رجاءً اشکال ندارد.است بلي انجام آ اشکال مورد آن جواز

 اللّه مکارم()آيتتوان انجام داد؛ ولي احتیاط اين است که قصد اهداي ثواب کند. مي

 گلپايگاني، اراکي(تبريزي، بهجت،  )آيات عظام است. اشکال مورد آن صحّت

 اللّه خويي()آيت .جايز نیست

 ۱ )آيت اهلل شبیري زنجاني(یست.مشروعیت نیابت از زنده ثابت ن

 اکثر از نیابت
از  ياست ثواب اعتکاف را به تعداد یحصح ينندارد. بنابرا يثواب اشکال يعنوان اهدابه ي. آریستن يزاز چند نفر جا 3یابتن ،اعتکاف يکدر 

ات عظام سیستاني، خوئي، نوري، فاضل، گلپايگاني، حضرت امام، آي) ها و مردگان اهدا کنداز زنده يتعداد يااز اموات  ياهعدّ يا زندهافراد 

 0.(مکارم 

 روزه. ۴

 یحاست، صح يزاو جا يکه روزه برا يمواضع یراعتکاف مسافر در غ ينبنابرا 1نیست؛ صحیح روزه بدون اعتکاف. است روزه چهارم شرط

 روز کهايگونههب ،وارد اعتکاف شودفرد لکه اگر فطر و قربان. ب یداعتکاف زن حائض و نفساء، و اعتکاف در دو ع است ین. و همچنیستن

حضرت امام، آيات عظام مکارم، سیستاني، ) باشد غافل ،اعتکاف شروع درهنگام اگر حتي است باطل باشد،( قربان و)فطر  عید ،آن سوم

 .(خوئي، وحید، نوري، بهجت، صافي، فاضل

 

 و اگر در حال اعتکاف باشد و روزه نگیرد ثوابي مي برد؟معتکف شود؟ تواند: آيا بیمار و کسي که روزه برايش ضرر دارد ميسوال

)امام خامنه اي، آيت اهلل فاضل  اعتکاف بدون روزه صحیح نیست ولي ماندن در مسجد ثواب دارد، خصوصاً اگر مشغول عبادت و دعاء باشد

  ۶.لنکراني(

 نوع روزه اعتکاف

)حضرت امام،  تي روزه استیجاري، مستحبي و قضاء.اي باشد صحیح است حهر روزهالزم نیست که روزه مخصوص به اعتکاف باشد بلکه 

 خوئي، تبريزي سیستاني، نوري همداني( فاضل، بهجـت، صافي، آيات عظام اراکي،گلپايگاني، امام خامنه اي،

 م شیرازي()آيت اهلل مکار کند ولي روزه استیجاري بنابر احتیاط واجب کافي نیست.اي کفايت ميهر نوع روزه

گیرد نیست، کفايت بنابر احتیاط واجب روزه براي ديگري خواه استیجاري باشد يا غیر آن، اگر اعتکاف براي همان کسي که برايش روزه مي

 1()آيات عظام بهجت، فاضل لنکرانينیابت او است اشکال ندارد.  باشد که اعتکاف به نیابت کسي کند. امّا اگر روزه نیز بهنمي

                                                                           

 احکام اعتکاف، مقدمه. العروۀ الوثقي،. 0

؛ شبیري زنجاني، سايت، کتابخانه، استفتائات، 011سؤال ،0۶1ص،  ۱ج جديد، استفتائات ،ارممک ؛13۱، س01۱، ص 0ج جديد، استفتائات يزي،تبر ،30۱1، س001ص،  ۱ج استفتائات، ،. بهجت۱

 اعتکاف، نیابت اعتکاف؛
  . نسبت به نیابت در عبادات آيت اهلل مکارم در بحث عبادات اشکال مي گیرند که 3

 ؛ 3اعتکاف ، م العروۀ الوثقي، .0

 ؛0091، م0، بهجت، وسیله النجاه، ج01۶9، م۱؛ خوئي و وحید، منهاج الصالحین، ج001۱عتکاف، الرابع؛ صافي، هدايه العباد، مي، کتاب اعتکاف، شرائط صحۀ االالوثقالعروۀ . 1

 امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، اعتکاف بیمار و معذور از روزه. ؛۱0، روزه، اعتکاف س۱. جامع المسائل، ج ۶
، الشرط الثالث. 0013، شروط االعتکاف، م 0، الشرط الثالث. هدايۀ العباد، گلپايگاني،ج001۱، شروط االعتکاف، م 0، الشرط الثالث .هدايۀ العباد، صافي، ج، في شروط االعتکاف0.تحرير الوسیلۀ، ج 1

،زبدۀ االحکام اراکي االعتکاف، شروطه، الشرط  010، س۱مکارم، ج ، استفتائات جديد،0، کتاب االعتکاف، شرائط الصحۀ، م ۱تعلیقه العروۀ الوثقي خوئي، سیستاني، فاضل، مکارم، نوري همداني، ج
، موسوعه فقهي تحقیقات و استفتائات جامعۀ الزهرا، مجموع 0091، وسیلۀ النجاۀ، بهجت، شرائط صحۀ االعتکاف، الشرط الثالث، م 0، في شرائط االعتکاف، م ۱الثالث و العروۀ الوثقي، تعلیقه اراکي، ج

؛ امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، نوع روزه 111، س0، استفتائات جديد، تبريزي، ج۱01و۱39، ص۱، پاورقي0شروط االعتکاف، ممباني العروۀ، تبريزي،  ، تنقیح0۶امنه اي، ص، امام خ 1احکام 
 اعتکاف؛
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 : اگر در روزه استیجاري شرط يا انصراف خاصي باشد، مثال شرط شود که در ضمن اعتکاف نباشد، بايد طبق شرط عمل شود.0نکته

روزه مستحبي در اعتکاف نیت کند البته اگر فرد روزه واجب ديگري : شايان ذکر است اگر فردي روزه قضا داشته باشد نمي تواند ۱نکته

 وزه مراجعه شود.به عهده دارد، به احکام نیت ر

  ونفساء حائض خانم حکم
تواند ت، روزه هم نميف او در مسجد حرام استوقّ بر اينکه عالوه چونيا به اعتکافش ادامه دهد؛ تواند معتکف شود نمي و نفساء حائض

 0بگیرد.

 شک در حیض یا استحاضه
 يدنبا ،بودن است او پاک ياگر حالت قبل باشد؛سوم  يا دوم يااستحاضه دارد، چه در روز اول  يا یضکه معتکف است و شک در ح يزن

 ۱.)امام خامنه اي(ش اعتنا کندشکبه 

 3مستحاضهحکم خانم 
 تواند در مسجد توقف نمايد؟آيا زن مستحاضه )متوسطه و کثیره( مي: پرسش

اني، صافي، وحید، نوري همداني، فاضل، )مرحوم امام و آيات عظام سیستاني، خويي، گلپايگ .جايز است طلقاًف مستحاضه در مساجد متوقّ

  بهجت(

  )امام خامنه اي( اش عمل کند، اعتکافش صحیح است.استحاضه اگر به وظیفه مستحاضه نسبت به روزه

 شیرازي( )آيت اهلل مکارم  .مشروط به غسل صالتي اوستکثیره ف مستحاضه توقّ 

هاي واجب خود را انجام اضه جايز است و در استحاضۀ کثیره اگر خانم غسلطه و قلیله، مطلقاً توقف براي زن مستحدر استحاضۀ متوسّ

 زنجاني(اللّه شبیري)آيت تواند در مسجد توقف کند.داده، مي

رفتن به مسجد و توقف  ،اگر مستحاضه متوسطه يا کثیره غسلهاى واجب خود را به جا آورد، چنانچه بین غسل و نماز فاصله نینداخته باشد

اى انجام دهد و مسجد غسل جداگانه ز است ولى اگر بین غسل و نماز فاصله انداخته باشد، احتیاط واجب آن است که توقّف دردر آن جاي

  )آيت اهلل اراکي( .تواند در مسجد توقّف نمايدهاى واجب خود را انجام ندهد، بنا بر احتیاط واجب نمىاگر غسل

که تفصیل فتاوي در  ت روزه معتبر هستندکه در صحّ ييهامگر غسل یست؛عتکاف نشرط صحت ا ،استحاضه يهاغسل مثل ييهاغسل

 سؤال ذيل بیان خواهد شد.

 

در حال اعتکاف او نسبت به روزه  ۀوظیف ،د؟ با توجه به اينکه روزه شرط اعتکاف استشو معتکفتواند آيا زن مستحاضه مي: پرسش

 چیست؟

 دهد تا روزه اش صحیح باشد:زن مستحاضه بايد اعمالي را انجام ب: پاسخ

                                                                           

امام خامنه  ، احکام حائض؛0ج ي،الوثق؛ العروۀ 01۶9، م۱؛ وحید، منهاج الصالحین، ج001۱، م0ايه العباد، ج؛ صافي، هد0091شرائط صحۀ العتکاف، الرابع: الصوم؛ بهجت، وسیله النجاه، م ي،الوثقالعروۀ  . 0

 ؛www.leader.irشدن حیض يا استحاضه در زمان اعتکاف: عارض ،حکام مخصوص بانوان در اعتکافاي، سايت، احکام اعتکاف، 

 
اهلل خمیني، توضیح المسائل، ؛ روح0۱9همداني، توضیح المسائل، م؛ نوري۱1۱، م۱؛ خويي و وحید، منهاج الصالحین، ج۱1۱، م0ج الصالحین، ج؛ سیستاني، منها01. عروۀ الوثقي، االستحاضه، مسئلۀ3

 ،حکام مخصوص بانوان در اعتکافتکاف، ؛ امام خامنه اي، سايت، احکام اع31۶؛ بهجت، وسیله النجاه، م0۱1؛ توضیح المسائل مراجع، م۱93، م0. گلپايگاني و صافي، هدايۀ العباد، ج0۱1م
؛ مکارم، سايت، احکام 030، م 01۱، ص0زنجاني، رساله، ج؛ شبیريشدن حیض يا استحاضه در زمان اعتکافعارض

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=۱0&lid=1&catid=01011&mid=۱11۱۱3نساء،

 الزم به ذکر است که آيت اهلل مکارم در حاشیه عروه احتیاط واجب دارند و در سايت و احکام نساء فتوا دارند.
 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45175&mid=257223
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 نسبت به غسل و وضو: الف (

 ( در استحاضه قلیله:0 

 .(مراجع عظام تقلید)گرفتن وضو شرط صحت روزه نیست 

 (در استحاضه متوسطه و کثیره:۱

  .سیستاني و زنجاني( )آيات عظاممطلقاً انجام غسل، شرط صحت روزه نیست 

 و عشاي شبي که مي ب است، انجام دهد و همچنین بنابراحتیاط واجب، غسل نماز مغربهايي را که براي نمازهاي روزش واجبايد غسل-

 امام، فاضل، نوري( حضرت)آيات عظام خواهد فرداي آن را روزه بگیرد نیز به جا آورد.

 ا روزه بگیرد به خواهد فرداي آن ربايد غسلهايي را که براي نمازهاي روزش واجب است و همچنین غسل نماز مغرب و عشاي شبي که مي

 )مرحوم اراکي( .جا آورد

 ازهاي روزش واجب هايي را که براي نمکثیره بايد غسل ولي در مورد استحاضهنیست  در استحاضه متوسطه انجام غسل، شرط صحت روزه

)آيات  گیرد نیز به جا آورد.خواهد فرداي آن را روزه بميغسل نماز مغرب و عشاي شبي که احتیاط واجب، همچنین بنابراست، انجام دهد و 

 عظام خويي، تبريزي، وحید( 

 خواهد فرداى آن را باشد، در صورتى صحیح است که غسل نماز مغرب و عشاى شبى که مىاى که غسل بر او واجب مىروزۀ مستحاضه

هايى را که براى آورد و نیز در روز، غسل روزه بگیرد، به جا آورد و بلکه بنا بر احتیاط الزم غسل نماز مغرب و عشاى شب بعد را نیز، به جا

 )آيت اهلل گلپايگاني(نمازهاى روزش واجب است انجام دهد. 

 باشد، در صورتى صحیح است که بنا بر احتیاط الزم غسل نماز مغرب و عشاى شبى که اى که غسل بر او واجب مىروزۀ مستحاضه

بنا بر احتیاط الزم غسل نماز مغرب و عشاى شب بعد را نیز، به جا آورد و نیز در روز، خواهد فرداى آن را روزه بگیرد، به جا آورد و بلکه مى

 )آيت اهلل صافي(هايى را که براى نمازهاى روزش واجب است انجام دهد. مستحاضه کثیره، بلکه متوسطه بنا بر احوط غسل

 غسل نماز  بنابر احتیاط واجب بايد ،ه استحاضه کثیره استاستحاضه قلیله که غسل ندارد ولي زني ک 0،استحاضه يا قلیله است يا کثیره

. هايي را که براي نمازهاي روزش واجب استبه جا آورد و همچنین غسل ،خواهد فرداي آن را روزه بگیردمغرب و عشاي شبي که مي

 ۱ مکارم(اهلل  )آيت

 نسبت به جلوگیري کردن  از آمدن خون: ب (

 امام، آيات عظام  حضرت). از بیرون آمدن خون جلوگیري کند تواندکه روزه است به مقداري که مي احتیاط واجب در تمام روزي بنابر

 (، مکارمهمداني نوري اراکي،فاضل، گلپايگاني،

 آيات عظام خويي، تبريزي، .نمايدتواند از بیرون آمدن خون جلوگیري احتیاط مستحب در تمام روزي که روزه است به مقداري که مي بنابر( 

  حید، سیستاني، صافي، زنجاني(و

 .3 )آيت اهلل بهجت(تحفظ براي روزه واجب نیست 

 از مسجد خارج شود؟ استحاضه تواند جهت انجام غسل واجبآيا مستحاضه مي: پرسش

 .از مسجد خارج شود ،نند غسل واجباي انجام هر کار ضروري شرعي مارتواند بمي)اگر داخل مسجد امکان غسل نیست(  ،بلي: پاسخ

 0( ، بهجت و صافينوري، وحید حضرت امام، ايات عظام خوئي، سیستاني، فاضل،مکارم،)

 .مشروط به اکتفا به قدر ضرورت است: جواز خروج ۱ۀتبصر

                                                                           

 .010، م19قائل به استحاضه متوسطه نیستند. رساله، ص اهلل مکارم. آيت 0
 .۱1۱و منهاج الصالحین، خويي، تبريزي، وحید ، م 0۶03و  001ۀ الوثقي، فصل في شرائط صحۀ الصوم الرابع و توضیح المسائل مراجع، مسأله  و العرو 0۱. العروۀ الوثقي، فصل في االستحاضه، م ۱

 ؛9۱۱، س0؛ بهجت، استفتائات، ج9. العروۀ الوثقي، فصل في االستحاضه، م 0۱3. توضیح المسائل وحید خراساني، م001. توضیح المسائل مراجع، مسأله 3

 ، االعتکاف، السادس؛ نظر آيات عظام صافي و بهجت اقتباس از بحث ضرورت در خروج مسجد.۱، الثامن؛ خوئي و وحید، منهاج الصالحین، ج10، ص۱. العروۀ الوثقي، ج0
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 به نظر جمعي از فقهاء جايز نیست يا اشکال دارد. ،زدن و امثال آنخیر براي صابونأ: ت۱ۀتبصر

 شرط زمانی اعتکاف . 5

 . است باطل اعتکاف کند، نیت را روز سه از کمتر کمتر از سه روز باشد. پس اگر يدتکاف نبااع ،طيشرا از پنجم

 ز دوم ورو نیت اعتکاف کرد و و شده روز اول بعد از اذان صبح وارد مسجدمعتکف اعتکاف روز اول به هر علتي باطل شد يا  اگر :رتذک

نبايد از روز اول نیت  ،خواهد روز چهارم بمانداگر نميچنین شخصي شود. ولذا ماندن روز چهارم هم واجب ميروز سوم را در مسجد ماند، 

 نیت عبادت در مسجد بماند. بلکه فقط به ؛اعتکاف کند

  دارد؟ ي( روز و نصف روز چه حکم3ز باشد مثل سه )اعتکاف بیشتر از سه روز به مقدار قسمتي از يک رو: چنانچه پرسش

 آيت اهلل مکارم( امام خامنه اي، امام، حضرت) اعتکاف محلّ اشکال است.

 0)آيات عظام اراکي، گلپايگاني، خوئي، فاضل لنکراني، بهجت، تبريزي، سیستاني، وحید خراساني، نوري همداني، صافي(  .اشکال ندارد

 

 اعتکافدر روز  شروع و پایان

  (صافي ، گلپايگاني، فاضل، زنجاني نوري، ه اي،امام خامن )حضرت امام،.تا مغرب ادامه دارد و شودمي آغاز فجر طلوع از روز

 ()آيات عظام سیستاني، خوئي، وحید.تا مغرب ادامه دارد شود و بنا بر احتیاط واجبمي آغاز فجر طلوع از روز

احتیـاط  مغرب موقعي است که آفتاب از زمیني که مسطّح است غروب کند، ولـي   تا مغرب ادامه دارد و شود ومي آغاز فجر طلوع از روز

 )آيات عظام مکارم و بهجت(.طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پیدا مي شود از بین برود  مستحب اين است که سرخي

که در  يا دو شباشاره شد. امّ قبالً طورکههمان ؛جائز است هرچند ،یستشرط ن چهارم شب و اول شب کردنداخل اعتکاف صحّت در نکته:

 ۱.(مراجع عظام تقلید) در اعتکاف است.داخل  ،وسط سه روز قرار دارد

 تلفیقی اعتکاف 
: آيا در محقق شدن اعتکاف سه روز تلفیقي کافي است، مثل اينکه معتکف از اذان ظهر روز اوّل تا اذان روز چهارم در مسجد پرسش

 بماند يا آنکه بعد از اذان صبح روز اوّل با چند دقیقه تأخیر به مسجد برسد؟

 آيات عظام خوئي، تبريزي، سیستاني، فاضل لنکراني، نوري همداني( ،خامنه اي)امام  کافي نیست.

 3)حضرت امام، آيات عظام گلپايگاني، مکارم شیرازي، اراکي، بهجت، صافي گلپايگاني( محل اشکال است.

                                                                           

، شرائط االعتکاف، الشرط الخامس.هدايۀ ۱م، خويي، سیستاني، نوري همداني ج، االعتکاف  شرائط صحۀ االعتکاف شرط الخامس تعلیقه العروۀ الوثقي مرحوم امام، فاضل، مکار۱ج ي،الوثق . العروۀ 0

يت.زبدۀ االحکام اراکي، االعتکاف، موجود در سا ،۱ج ،لهأمس یصدپاسخ به س، شروط االعتکاف، الشرط الرابع .0، شروط االعتکاف، الشرط الرابع .هدايۀ العباد صافي گلپايگاني، ج0العباد گلپايگاني، ج
 اهلليتآ يتموجود در سا ،۱ج ،لهأمس یصدبه س ،پاسخ3030، س000، ص۱و استفتائات ج 330، ص0090. وسیلۀ النجاۀ بهجت، شرائط صحۀ االعتکاف، الشرط الرابع، م010الشرط الرابع، ص شروطه،

، 0ج جديد، استفتائات يزي،تبر .فصل امام خمیني در تحرير،  303ص ،فتوي دارنددر منهاج  تبريزي، وحید، سیستاني خوئي، .0۶۱، ص۱ج جديد، استفتائاتمکارم:  اللّهيت. آ03۱سؤال ي،صاف
 ، اعتکاف بیشتر از سه روز ،احکام اعتکاف ، سايت،مقام معظم رهبري .101.استفتاء010ص

 ؛ امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، اعتکاف بعد از طلوع فجر،0090اه، م؛ بهجت، وسیله النج001۱،م 0. شرائط صحۀ االعتکاف شرط الخامس. صافي، هدايه العباد، ج11، ص۱ج العروۀ الوثقي،. ۱
http://www.leader.ir/fa/book/03؛ ۱19و ۱11ف، الشرط الرابع، ص عروۀ الوثقي، کتاب الصوم، فصل في الزّمان الذي يصحُّ فیه الصوم؛ حضرت امام، تحرير الوسیلۀ، خاتمۀ في االعتکا ؛

 ؛3033و س 303۱، س۱و استفتائات، ج 0090بهجت، وسیلۀ النجاۀ، شرائط صحۀ االعتکاف، الشرط الرابع، م
 عبادتي ، و اعتکاف011و 019و س 011، س ۱؛ مکارم، استفتائات جديد، ج۱۶1؛ فاضل، االحکام الواضحۀ،  االعتکاف، الشرط الثالث، ص010اراکي، زبدۀ االحکام، االعتکاف، شروطه، الشرط الرابع ص

 ، الشرط الرابع و001۱شروط االعتکاف، م 0، الشرط الرابع؛ صافي،هدايۀ العباد، ج0013، شروط االعتکاف، م 0؛ گلپايگاني، هدايۀ العباد، ج11کامل، ص
، وحید خراساني، منهاج الصالحین، الخاتمۀ في االعتکاف، الشرط الثالث؛ وحید،توضیح المسائل، احکام ؛ سیستاني، خويي، تبريزي۱۶، ص 31و س ۱0، ص۱1و  ۱1استفتائات پیرامون اعتکاف، صافي، س

؛ استفتائات جديد پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 000ص ۶۶۱س ۱و استفتائات جديد، تبريزي، ج 010، ص103الي  101، س 0؛ تبريزي،استفتائات جديد، ج۱11روزه، ص

www.leader.ir  ؛30، ص 091، س031۶، فروردين 

 ، في شروط االعتکاف، الشرط الرابع؛ 0. تحرير الوسیلۀ مرحوم امام، ج3

 الشرط الرابع. 001۱، شروط االعتکاف، م 0هدايۀ العباد صافي گلپايگاني، ج ؛http://www.leader.ir/fa/book/03 امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، اعتکاف بعد از طلوع فجر،

 الشرط الرابع.  0013، شروط االعتکاف، م 0هدايۀ العباد گلپايگاني، ج
 .00۱، ص 3030، س ۱و استفتائات، ج 330، ص 0090وسیلۀ النجاۀ بهجت، شرائط صحۀ االعتکاف، الشرط الرابع، م 

 ، کتاب االعتکاف، الشرط الخامس.۱العروۀ الوثقي، تعلیقه اراکي، خويي، مکارم، سیستاني، فاضل، نوري همداني، ج

 

http://www.leader.ir/fa/book/13؛
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 يزجا یقتلف ،آن را داشته است یتن اول، و از باشد بیشتر و اگر است و اشکال أملمحلّ ت یقصحت تلف باشد، روز سه اعتکاف کهدرجايي

 0بهجـت( اللّه)آيت است.

 

 (بودن جامع مسجد)شرط مکانی اعتکاف . ۶

 )مراجع عظام تقلید(اعتکاف بايد در مسجد باشد و اعتکاف در مسجد الحرام، مسجد النّبيّ، مسجدکوفه و مسجد بصره صحیح است.

 ۱جامع مسجداعتکاف در ساير مساجد مانند 

 .(حضرت امام) .باشدنمي صحیح ديگر مساجد در و ؛انجام شود مطلوبیت و رجاء قصد احتیاط واجب به هب جامعمسجد در اعتکاف

 یشترب یلتفض يوآله( ، مسجد کوفه و مسجد بصره( دارا یهاز مساجد چهارگانه )مسجدالحرام، مسجد النبى )صلى اهلل عل يکىاعتکاف در 

است،  يامام عادل يو دارا شوديجامع هم که در آن نماز جماعت برپا م یرکاف کرد. در مساجد غاعت توانياست امّا در همۀ مساجد جامع م

 .(امام خامنه اي) است. یحصح رجاءاعتکاف بقصد 

 ثابـت  –کـه ذکـر شـد     ياز مسـاجد  یرغ -مساجد  يربودن اعتکاف در سا مشروعو  باشد؛يم یحاعتکاف در مسجد جامع هر شهر صح

است، اعتکاف عمل مشـروع   ینیّهو مثالً حس یستکه مسجد ن ييمطلوب بودن، اشکال ندارد و امّا در جا یدآن رجاءً و به امامّا انجام  نیست؛

   )آيت اهلل سیستاني( به قصد رجاء هم انجام نشود. ينبنابر ا باشد؛ينم

خوئي، مکارم، )آيات عظام  ار جائز نیست.در غیر مسجد جامع مانند مسجد قبیله يا باز واعتکاف در مسجد جامع هر شهر صحیح است. 

 گلپايگاني، اراکي، بهجت، صافي گلپايگاني، تبريزي، وحید خراساني، نوري همداني، فاضل لنکراني(

 مسجدجامع تعریف
 .باشد داشته خاصي قشـر و گروه به اختصاص اينکهبدون ،اهل شهر بنا شده است ۀاجتماع هم ياست که در شهر برا يمسجد مسجدجامع

 3(امام خامنه اي)

 چنین تمام در بنابراين،. گردديدر آن نمازجماعت برگزار ماگر چه يک وعده طور مرتب است که به يمنظور از مسجدجامع مسجد

 0مکارم( اللّه)آيت .است جايز اعتکاف مساجدي

ه باشد و محلّ اجتماع و رفت و آمـد  منظور از مسجد جامع، مسجدي است که اختصاص به محلّه يا منطقه خاص يا گروه خاصّي نداشت

 1)آيت اهلل سیستاني( .مردم مناطق و محلّات مختلف شهر باشد

 ۶اللّه گلپايگاني()آيت .باشد داشته جمعیت مساجد ساير از بیشتر اوقات، اغلب که است مسجدي

 1(فاضل اللّه)آيت نداشته باشد. يمحله و گروه خاص يکمردم است و اختصاص به اهل  عامّۀ اجتماع محلّ که عمومي مسجد يعني

 0اللّه تبريزي()آيت .خوانندمي نماز آن در شهر اهالي بار دو يک سال در

                                                                                                                                                                                                                                                               
 010، ص103، س0و استفتائات جديد، تبريزي،ج۱31، ص 0تنقیح مباني العروۀ تبريزي، کتاب الصوم، شروط االعتکاف، الشرط الخامس، پاورقي

 .3030، س000، ص۱ج استفتائات، ،. بهجت0
الشرط  001۱، االعتکاف، شروط االعتکاف، م 0، في شروط االعتکاف، الشرط الخامس؛ صافي، هدايۀ العباد، ج0،  امام خمیني، تحرير الوسیلۀ، ، ج99امام خامنه اي، جزوه اختالف فتاوي سال . ۱

، 009۱، الشرط السابع؛ بهجت، وسیلۀ النجاۀ، شرائط صحۀ االعتکاف، الشرط الخامس، م  0013االعتکاف، م شروط 0؛ گلپايگاني، هدايۀ العباد، ج۱1، ص 30الخامس و استفتائات پیرامون اعتکاف، س
ي، کتاب ؛عروۀ الوثق010؛ اراکي، زبدۀ االحکام، االعتکاف، شروطه، الشرط الخامس، ص۱۶1؛ فاضل لنکراني، االحکام الواضحۀ، االعتکاف، الشرط الرابع، ص003، ص۱ج ،بهجت ، استفتائات،330ص

؛ مکارم، اعتکاف عبادتي کامل، ۱003، م0، سیستاني، جاالعتکاف، الشرط السادس؛ سیستاني، تبريزي، وحید خراساني، منهاج الصالحین، الخاتمۀ في االعتکاف، الشرط الرابع؛  توضیح المسائل جامع
 کتاب االعتکاف، الخامس. ؛ امام خمیني، تحرير الوسیله،00م

 ؛ امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف،مکان اعتکاف، تعريف مسجد جامع؛010ؤالس ،تاالستفتائااجوبۀ . 3

 .۱1۶ؤالس ،011ص ،۱ج استفتائات، ،مکارم .11کامل، ص عبادتي اعتکاف. 0
  ؛۱003، م0. سیستاني، توضیح المسائل جامع، ج1

 .010ؤالس، 0ج ،المسائلمجمع  يگاني،. گلپا۶

 .۶01س ،0ججامع المسائل  فاضل،. 1
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 ۱ (بهجـت اللّه)آيت مسجدي است که در اوقات نماز معموالً غالب اهالي شهر به آنجا مي آيند ، هر چند که از آن محل هم نباشند .

له و امثال اينهاست که در آنها معظم اهل بلد جمع نمي شوند و آماده براي اجتماع آنها هم مسجد جامع در مقابل مسجد بازار و قبی

)آيت اهلل  نشده است يعني مسجدي است که در آن اين خصوصیّات باشد و ممکن است مسجد جامع متعدّد باشد و نیز نزديک هم باشند.

  3صافي(

خیابان مخصوصي ندارد و اگر در يک شهر مسجد جامع متعدد باشددر  مسجد جامع، مسجدي است که اختصاص به محله معین و يا

 0)آيت اهلل نوري(.تواند اعتکاف بگیردهريک از آنها که بخواهد مي

يعنى مسجد عمومى که محل اجتماع عامه مردم است و اختصاص به اهل يک محله و گروه خاصى ندارد. الزم نیست به  مسجد جامع

 1(زنجاني )آيت اهلل شبیري.ق شوداطال مسجد جامعآن، عنوان 

 ۶جامع مسجد احراز هایراه
 فهمید:  تواندن مسجد را از اين راهها ميجامع بومسجد بودن يا 

 خود انسان يقین نمايد.  .0

 جامع بودن آن حاصل گردد. مسجديّت يا به طوري بین مردم مشهور باشد که از اين شهرت و شیوع، يقین به  .۱

 )حضرت امام، آيات عظام مکارم، سیستاني، فاضل، خوئي، نوري، بهجت(دل بگويند. دو نفر مرد عا .3

 حکم حاکم دراحراز مسجد جامع
 شود؟ جامع بودن مسجد با حکم حاکم شرع ثابت میمسجد بودن یا پرسش: آیا 

ع براي رفعِ اختالف مراجعه کنند، جامع بودن مسجدي اختالف داشته باشند و به حاکم شرمسجد بودن يا چنانچه دو نفر يا دو گروه در 

)خويي: البته اين در صورتي است که هنگام رجوع به حاکم شرع، وي شود. جامع بودن مسجد ثابت ميمسجديّت يا با حکم حاکم شرع 

 )حضرت امام، آيات عظام خوئي، تبريزي، سیستاني( حکم به مسجد بودن نمايد و گرنه در کفايت آن اشکال است.(

 )آيت اهلل مکارم شیرازي( جامع بودن مسجد با حکم حاکم شرع محلّ اشکال است.يّت يا مسجدثبوت  

 )آيات عظام اراکي، گلپايگاني، فاضل لنکراني، بهجت، نوري همداني(شود. با حکم حاکم شرع ثابت مي

  خبر عادل واحد 
 شود؟ ت میوسیلة خبر دادن یک مرد عادل ثابه جامع بودن مسجد بمسجد بودن یا پرسش: آیا 

 ) حضرت امام، آيات عظام گلپايگاني، بهجت(محل اشکال است. 

  )آيت اهلل سیستاني( شود مگر مفید اطمینان باشد.ثابت نمي

 )آيت اهلل فاضل( ثابت نمي شود.

 1)آيات عظام خوئي، تبريزي، مکارم شیرازي، نوري همداني( شود.ثابت مي 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 .۶1۶م ،۱ج استفتائات، يزي،. تبر0

 ؛0119و س 3031م ،۱ج استفتائات، ،. بهجت۱

 .31، ص 39و31. استفتائات پیرامون اعتکاف، س3
  http://l0l.ir/3pkr.  نوري همداني، سايت، احکام اعتکاف، 0
  http://zanjani.net/index.aspx?pid=0101۶. شبیري، سايت، 1

 . ، 003و  00۱، ص3031، س۱؛ بهجت،استفتائات، ج۱0االعتکاف، م، فصل ۱. العروۀ الوثقي، ج۶

  ۱0، في شرائط االعتکاف، م ۱. العروۀ الوثقي تعلیقه آيات عظام مرحوم امام، اراکي، گلپايگاني، خويي، سیستاني، فاضل، مکارم، نوري همداني، ج1

 011، ص1۶۶، س 0ستفتائات جديد، تبريزي، جو ا۱11، ص۱و0و پاورقي۱0تنقیح مباني العروۀ تبريزي، شروط االعتکاف، م
 .1۶۶سؤال ،011، ص0ج جديد، . تبريزي، استفتائات003و  00۱، ص3031، س۱استفتائات بهجت، ج
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 مسجدجامع در تعدد 
حضرت امام، آيات عظام سیستاني، فاضل، خوئي، نوري، مکارم، بهجت، ) .نمايد اعتکاف مساجد نآاز  يکاست در هر ریّمخ ،دتعدّ درصورت

 0(صافي

 ذکر نمودند، بايد به همان قصد رجاء باشد. را رجاء نکته: البته الزم به ذکر است مراجعي که اعتکاف در مسجد جامع

 

 ۱(ها ةخاننماز حسینیه و مثل) غیرمسجددر  اعتکاف 
 )مراجع عظام تقلید(اعتکاف در غیر از مسجد صحیح نیست

 مسجد حکاما

 مسجد وحدت
 اتّصال اگر بلي. هم از جداي يا باشند هم به متّصل خواه نیست؛ جايز مسجد دو در اعتکاف بنابراين مسجد. وحدت است معتبر اعتکاف در

 3.(ضرت امام، ايات عظام سیستاني، خوئي، فاضل، نوريح)ندارد.  اشکالي آيد، حساب به مسجد يک که باشد ايگونهبه

 اعاظم از بعضي کالم اين واست  یحصح هم به متّصل مسجد دو در اعتکاف بنابراين نیست؛ اصالً اعتکاف در مسجد وحدت لزوم بر دلیلي

 0مکارم( اللّه)آيت .است بوده نیز فقها

 یّنرا مع يکي یّتهرچند در ن ؛در هرکدام باشد توانديم که يکديگرجد به آن دو مس ینصال زموحدت مسجد شرط است، مگر درصورت اتّ

 1.بهجـت( اللّه)آيتربنابر اظه ،کرده

 ۶تبريزي( اللّه)آيت .نیست مشروع مسجد دو در باشد، مسجد يک در بايد اعتکاف

 7مسجد در مانع حدوث
 يامسجد خراب شود،  ينکهمثل ا، ر آن مسجد ممکن نباشداعتکاف د ۀکه ادام يدآ یشپ يمعتکف شود، سپس مانع يهرگاه در مسجد

)سیستاني: بنابر احتیاط آن  يقضا يا ینافاست ،و اگر اعتکاف واجب بوده .شودياعتکاف باطل م ها،ينخود را از دست بدهد و مانند ا یتامن

بگذارد و  ،که معتکف شده يبنا را بر مقدار تواندينم ين. بنابرايگرمسجد د ياشدن مانع در خود آن مسجد بعد از برطرف ،واجب استالزم( 

نوري، سیستاني، حضرت امام، امام خامنه اي، آيات عظام )يگر مسجد د ياچه در همان مسجد  ؛آن را ادامه دهد ،شدن مانع پس از برطرف

 .(خوئي، فاضل، گلپايگاني

                                                                           

 ، في شرائط االعتکاف، شرط السادس.۱. العروۀ الوثقي، تعلیقه آيات عظام امام، اراکي، گلپايگاني، خويي، سیستاني، فاضل، مکارم، نوري همداني، ج0

 . 010زبدۀ االحکام اراکي، االعتکاف، شروطه، الشرط الخامس، ص
 . 31، ص39استفتائات پیرامون اعتکاف، صافي گلپايگاني، س

 .003، ص3001، س۱استفتائات بهجت، ج
 . 010، ص100، س0و استفتائات جديد، تبريزي، ج ۱31تنقیح مباني العروۀ، تبريزي، شروط االعتکاف، الشرط السادس، ص

 باس از منابع ذيل و تعريف اعتکاف که در ابتدا ذکر شد.:اقت . ۱

 ، في شروط االعتکاف، الشرط الخامس 0تحرير الوسیلۀ، امام، ج
 .۱1، ص 30الشرط الخامس و استفتائات پیرامون اعتکاف، س 001۱، االعتکاف، شروط االعتکاف، م 0هدايۀ العباد، صافي، ج

 ، الشرط السابع  0013ف، م شروط االعتکا0هدايۀ العباد گلپايگاني، ج
 .003، ص۱ج ،بهجت ، استفتائات،330، ص009۱وسیلۀ النجاۀ بهجت، شرائط صحۀ االعتکاف، الشرط الخامس، م 

 . ۱۶1االحکام الواضحۀ، فاضل لنکراني، االعتکاف، الشرط الرابع، ص
 .010زبدۀ االحکام، اراکي، االعتکاف، شروطه، الشرط الخامس، ص

 ، کتاب االعتکاف، الشرط السادس. ۱علیقه مکارم، نوري همداني، جالعروۀ الوثقي، ت
 ؛۱003، م0.  سیستاني، توضیح المسائل جامع، ج303، الخاتمۀ في االعتکاف، الشرط الرابع، ص0منهاج الصالحین، سیستاني، تبريزي، وحید خراساني، ج

 01، م 1۱، ص۱العروۀ الوثقي ج. 3

 .31م ،کامل يبادتاعتکاف ع ي؛الوثقحاشیۀ العروۀ . 0
 .30۶۱م ،009، ص۱ج ،. استفتائات1

 .039، ص۱ج جديد، استفتائات. ۶

 ؛30۱ص منهاج الصالحین، یستاني،س؛ 10کامل، ص عبادتي اعتکاف ؛ امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، مکان اعتکاف؛ مکارم،09،م 1۱، ص۱ج العروۀ الوثقي،. 1
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 يامسجد خراب شود،  ينکهمثل ا، ن مسجد ممکن نباشداعتکاف در آ ۀکه ادام يدآ یشپ يمعتکف شود، سپس مانع يهرگاه در مسجد

 مکارم( اللّه)آيت .دهديادامه م يگريد مسجد جامعبلکه آن را در شود، ياعتکافش باطل نم ها،ينخود را از دست بدهد و مانند ا یتامن

 ۱آن مانند و زیرزمین و بام پشت حکم
آيد مگر آنکه بدانیم يا اطمینان پیدا کنیم که آن مکان جزء مسجد نیست، پشت بام و سرداب و محراب مساجد جزء مسجد به حساب مي

اي بر مسجد بودن آن باشد، حکم مسجد را همچنین ملحقات مسجد، اگر به قصد اينکه جزء مسجد باشد به آن افزوده شده يا نشانه و اماره

ه جزء مسجد باشد آن را وقف نموده باشند يا اگر قصد واقف داراست، مثل مکاني که در اثر توسعه به مسجد افزوده شده و به قصد اينک

 معلوم نیست، سیره مسلمانان و اهل مسجد و ظاهر حال عرف بر آن باشد که با آن مکان به عنوان مسجد رفتار نمايند.

. . . و از قصد واقف اطاّلع در غیر اين موارد اماکني را که شک داريم جزء مسجد است يا نه، مثل حیاط، ايوان؛ راهروها، اتاق خادم و 

 اي هم بر جزء مسجد بودن آن نداريم، حکم مسجد را ندارد.نداريم و نشانه

 )حضرت امام، آيات عظام سیستاني، مکارم شیرازي، نوري همداني، گلپايگاني( 

که آن مکان جزء مسجد نیست، آيد مگر آنکه بدانیم يا اطمینان پیدا کنیم پشت بام و سرداب و محراب مساجد جزء مسجد به حساب مي

همچنین ملحقات مسجد، اگر به قصد اينکه جزء مسجد باشد به آن افزوده شده، حکم مسجد را داراست، مثل مکاني که در اثر توسعه به 

 مسجد افزوده شده و به قصد اينکه جزء مسجد باشد آن را وقف نموده باشند. 

مسجد است يا نه، مثل حیاط، ايوان؛ راهروها، اتاق خادم و . . . و از قصد واقف اطاّلع در غیر اين موارد اماکني را که شک داريم جزء 

  ۱عظام خوئي، تبريزي، وحید خراساني، صافي ، بهجت، فاضل لنکراني( )امام خامنه اي، آيات نداريم، حکم مسجد را ندارد.

 مسجد یاطصحن و ح حکم
 مسجد جزء که شود پیدا علم مگر نیستند؛ مسجد جزء هااين آن، مانند و( جديد و سراي )صحن دهلیز مانند شود،مي اضافه مسجد به آنچه

 3بهجـت(، صافي گلپايگاني، )حضرت امام، امام خامنه اي، آيات عظام .است شده داده قرار

عسکري حسنامام سجدم مثل اند،خوانده آن در مسجديّت و صیغۀ خوانندمي نماز آن در که است ايگونهبه مسجد و حیاط صحن اگر

 0فاضل( اللّه)آيت .کرد توقّف نبايد وگرنه کرد؛ توقّف آن در توانمي قم، در السالمعلیه

 به رفتن باشد، مشکوک جزئیّتش اگر اضافي مقدار ولي است؛ جايز مسجد بام به رفتن و مسجد( يرزمیننزول به سرداب )ز ،درحال اعتکاف

 1(بهجـت اللّه)آيت .نیست جايز آنجا

 ۶.تبريزي( اللّه)آيتشودنمي نباشد، مسجد جزء چنانچه

                                                                           

 م خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، مکان اعتکاف؛؛ اما۱1، م 1۱، ص۱ج العروۀ الوثقي،. 0

  011، ص 0و کتاب الطهارۀ، القول في احکام النجاسات، م ۱11، ص 1، القول في شروطه، م0. تحرير الوسیلۀ مرحوم امام، ج۱

  00، ص ۱11و کتاب الطهارۀ ، م ۱۶9، ص0010، م االعتکاففاضل، االحکام الواضحۀ
  ۱11، ص 0000، االعتکاف، م 0، جهدايۀ العباد، گلپايگاني
 01و  39، ص  1۱و استفتائات پیرامون اعتکاف، س ۱39،ص0001، االعتکاف، م  0هدايۀ العباد، صافي، ج

، کتاب الطهارۀ، في احکام 0و العروۀ الوثقي، ج ۱3مو  ۱1، کتاب االعتکاف، شروط االعتکاف، م۱العروۀ الوثقي تعلیقه مرحوم امام، گلپايگاني، مکارم، سیستاني، نوري همداني، خويي، فاضل،  شیرازي، ج
  0۶النجاسۀ، م

  011و غسل الجنابۀ، م  0110، الخاتمۀ في االعتکاف، م 0منهاج الصالحین، خوئي، سیستاني، تبريزي، وحید، ج
 330، ص0۱10وسیلۀ النجاۀ، بهجت، شرائط صحّۀ االعتکاف، م

 www.leader.ir تکاف؛امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، مکان اع

 امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، مکان اعتکاف؛ ؛331ص ،النجاۀیلۀ وس ،بهجت ؛0000يۀ العباد، مهدا ي،صاف؛ 0001م ،0ج ،العباديۀ هدا يگاني،گلپا ؛۱91ص ،0ج ير الوسیله،تحر یني،خم. امام3

 .01۶، م 01۱، ص۱و ج ۶01، م 0۶1، ص 0ج المسائل،جامع . 0

 .30۶0س ،009، ص۱ج استفتائات،. 1

 .۶0۶س ،031، ص۱ج يد،. استفتائات جد۶

http://www.leader.ir/
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 اعتکاف برای مسجد از خاصی مکان نیت
 نیست الزم يعني (0)است؛ اثربي قصدي چنین و شودينم یّنکند، متع ییناعتکافش تع عنوان محلّ از مسجد را به يهرگاه مکان خاص

 0.(یدتقل مراجع عظام) اعتکاف فقط در همان مکان باشد درطول

 :حضرت امام (0)

 هم اشکال بساچه  موارد، بعض در خاص جايي تعیین بلکه ندارد؛ يبرعکس، اثر يا يینپا ۀنه طبق ،باال ۀطبق يا بامپشت کند معیّن اگر حتّي

 ۱.کند وارد اعتکاف صحّت در

 هانی و مسلم قبر مسجدیّت
 3.(تقلید ممراجع عظا) نیست کوفه مسجد جزء ظاهر، بنابر هاني و مسلم قبر

 ۴مسجدیّت در شک
حکم مسجد بر آن  ،از ملحقات و امالک مسجد است يادارد  را حکم مسجد )مانند حیاط مسجد(هرگاه شک کند که فالن قسمت مسجد،

 .( ام، فاضل، خويي، نوري، گلپايگاني)حضرت امشود ينم يجار

)امـام  .باشد جزو مسجد است يا نه، اعتکـاف صـحیح نیسـت   غیر از سرداب و محراب و پشت بام مسجد، در جاهاي ديگري که معلوم ن

 1خامنه اي(

 مکارم( اللّه)آيت .آن باشد که جزء مسجد است ،ظاهر حال ينکهمگر احکم مسجد را ندارد  

 )سیستاني( اگر اماره و نشانه اي )مانند استفاده مسلمین به عنوان مسجد از آن(بر جزئیت آن نیست حکم مسجد را ندارد.

 بودن جامع و مسجد بودن در فخال کشف
 یست،جامع ن مسجد يا یستمعتکف شد، سپس معلوم شود که مسجد ن ،مسجدجامع است يامسجد  ينکهاعتقاد ا به يهرگاه در مکان

 ۶.(تقلید مراجع عظام) اعتکافش باطل است

 اعتکاف برای زنان مسجد
 در تواننديدر مسجدجامع معتکف شوند و نم يدزنان هم با ين. بنابراستیزن و مرد ن ینب يباشد، تفاوت در مسجد يداعتکاف با ينکهدر ا

 1.(تقلید مراجع عظام)شوند  معتکف آن مانند و 1قبیله مسجد در همچنین و اندداده اختصاص نماز براي خانه داخل در که مکاني

 اعتکاف در مسجد بدون هماهنگی مسئول مربوطه
 مسئولین اعتکاف و ثبت نام به مساجد و محلهاي اعتکاف میآيند چیست؟ حکم اعتکاف کساني که بدون هماهنگي با

اعتکاف آنها صحیح است اما حق استفاده از وسائل و غذاهايي که مسئولین در اختیار معتکفین قرار میدهند را ندارند مگر اينکه مسئول 

 9)امام خامنه اي(.مربوطه اجازه دهد

 ستمرار ماندن در مسجدا
 .بماند مسجد در بايد عتکافا مدت در انسان

                                                                           

 ۱0، م1۱، ص۱جالوثقي، العروۀ . 0

 .1ۀمسئل، ۱91ص ،0ج ير الوسیله،تحر یني،خماهلل روح. ۱

 ۱۱،  م1۱،ص ۱ج العروۀ الوثقي،. 3

 ؛1۶0س،  011،ص 0ج يد،استفتائات جد يزي،تبر؛ ۱3، م 1۱، ص ۱ج العروۀ الوثقي،. 0

 .0۱م،  10ص ،کامل ياعتکاف عبادت هاي احراز مسجد جامع ذکر شد؛ مکارم،عروه الوثقي،  سابقاً در راه ۱0تذکّر: م 

  . امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، مکان اعتکاف؛1
 ۱1، م 1۱، ص ۱ج ،الوثقيالعروۀ  .۶

 .ندارد، معتکف شوند ينمازجماعت مرتبکه  يدر مسجد . يا 1.

 .01م، 1۱ص ،کامل ياعتکاف عبادت؛ مکارم، ۱۶، م 1۱، ص۱ج العروۀ الوثقي، .1

 ؛ 039۶/01/۱1استفتاء:  يختار    13۶31۶شماره استفتاء: . امام خامنه اي، استفتاء خصوصي)ادمین(، 9
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 : خروج از محل اعتکاف

 خارج شدن عمدی و سهوی و جاهل به حکم
شود، هر چند از روي ندانستن مسأله و ، اعتکافش باطل ميشود، خارج مجازاگر معتکف از محل اعتکاف عمداً و اختیاراً در غیر موارد 

 0)مراجع عظام تقلید( جهل به حکم باشد

 جهل به موضوع: خارج شدن به خاطر
توقف داشته  ياعتکاف در آنجا مدت کوتاه یندر ح یلدل یندانسته و به خاطر هم يموضوعا صحن قدس را جزو مسجد م ياگر کس

 فرض هم اعتکاف باطل است؟ يندر ا يااست آ

 ۱)امام خامنه اي(.در فرض سوال باطل است

 خارج شدن به سبب فراموشی
 : ، طوالني نشودصورت اعتکاف به هم بخوردو زمان خروج به مقداري که  جد خارج شوداگر معتکف از روي فراموشي از مس 

 آيات عظام بهجت، اراکي، فاضل لنکراني، نوري همداني( امام خامنه اي، حضرت امام،). شوداعتکاف باطل نمي

 خويي، تبريزي، سیستاني( )آيات عظام .شوداعتکاف باطل مي

 )آيات عظام مکارم، وحید، .نشود ترک اعتکاف ۀاعاد و اتمام به احتیاط ،باشد شده واجب اعتکاف اگر پس .است محل اشکال بطالن عدم

 3 صافي( و گلپايگاني

 خارج شدن از روی اکراه
 :  ، طوالني نشوداگر معتکف از روي اکراه از مسجد خارج شود و زمان خروج به مقداري که صورت اعتکاف به هم بخورد

آيات عظام، تبريزي، صافي گلپايگاني، خوئي، وحید خراساني، سیستاني، بهجت، اراکي، فاضل  حضرت امام،)ود. شاعتکاف باطل نمي

 لنکراني، مکارم شیرازي، نوري همداني(

 )آيت اهلل گلپايگاني(  .0نشود اعتکاف ترک و اعادۀ اتمام به احتیاط باشد، شده واجب اعتکاف اگر پس است. محل اشکال بطالن عدم

اي که صورت اعتکاف از بین : اگر معتکف به خاطر کار ضروري از مسجد خارج شود ولي مدّت خروجش طوالني گردد، به گونهلهمسأ

  1(تقلید )مراجع عظامبرود، اعتکافش باطل است، هرچند خروجش از روي اکراه يا اجبار يا اضطرار و يا فراموشي باشد 

                                                                           

، الشرط السابع. هدايۀ العباد،  0013،  االعتکاف، م0ید، سیستاني، الخاتمۀ في االعتکاف، الشرط السادس. هدايۀ العباد، گلپايگاني، ج. منهاج الصالحین خوئي، تبريزي، وح11، ص۱ج . العروۀ الوثقي،0

، خاتمۀ 0.تحرير الوسیلۀ، مرحوم امام، ج 33۱، الشرط السابع ص0090، الشرط السابع، وسیلۀ النجاۀ، بهجت، خاتمۀ في االعتکاف، شرائط صحۀ االعتکاف، م001۱، االعتکاف، م0صافي گلپايگاني، ج
 ،مبطالت و محرّمات اعتکاف؛ امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف،  ۱۶9. االحکام الواضحۀ، فاضل لنکراني، االعتکاف، الشرط السادس، ص۱19في االعتکاف، القول في شروطه، الشرط السابع، ص

 ؛رفتن به مکانى به گمان تابع مسجد بودن
 ، کتاب االعتکاف، شروط االعتکاف، الشرط الثامن. ۱الوثقي، تعلیقه اراکي، مکارم، نوري همداني، ج العروۀ

  111190311 : یگیريکد پ، 190 شماره استفتاء:  . امام خامنه اي، استفتاء خصوصي)ادمین(،۱
، 0، منهاج الصالحین خوئي، تبريزي، وحید، سیستاني، ج۱19، في شروط االعتکاف، الشرط السابع، ص0ج تحرير الوسیلۀ مرحوم امام، .319ص ،۱ج ، ینالصالح من منهاج الحاشیۀ ي،خراسان ید. وح3

 ؛http://www.leader.ir/fa/book/03 امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، خروج معتکف از مسجد، خروج در غیر از موارد مجاز؛ الخاتمۀ في االعتکاف، الشرط السادس؛

 . 09، ص ۶1، الشرط السابع، استفتائات پیرامون اعتکاف، صافي س001۱، االعتکاف، شروط  االعتکاف، م 0في، جهدايۀ العباد صا
 ، الشرط السابع 0013، شروط االعتکاف، م  0هدايۀ العباد گلپايگاني، ج

 001، ص 3009، س۱و استفتائات، ج 33۱ص 0090وسیلۀ النجاۀ بهجت، شرائط صحۀ االعتکاف، م 
  ۱۶9واضحۀ ، فاضل لنکراني، االعتکاف، الشرط السادس، صاالحکام ال

  01۱زبدۀ االحکام اراکي، االعتکاف، شروطه، الشرط السابع، ص
 ، کتاب االعتکاف، الشرط الثامن  ۱العروۀ الوثقي، تعلیقه مکارم، نوري همداني، ج

 . همان 0
 االعتکاف، الشرط السادس  ، الخاتمۀ في0. منهاج الصالحین، خويي، تبريزي، وحید، سیستاني، ج1

  000۶االعتکاف، م  0هدايۀ العباد، گلپايگاني، ج
 ۱01، ص0001، االعتکاف، م0هدايۀ العباد، صافي گلپايگاني، ج

 331، ص 0۱1۶وسیلۀ النجاۀ، بهجت، شرائط صحۀ االعتکاف، م
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 خروج از مسجد برای ضرورت و توقف بین راه
 یهو مثال در حد چند ثان ینداز دوستانش را بب يکيکه از مسجد خارج شده است  يبهداشت يسرفتن به سرو یناگر شخص معتکف مثال در ح

 اعتکافش اشکال دارد؟ يکند برا يبا او احوال پرس

 0امنه اي()امام خندارد و اال موجب ابطال اعتکاف است. يشده است اشکال يمحسوب م ياگر توقف مذکور ضرورت عرف

 

 های جواز خروج از مسجدصورت
 قبل از شروع در صورت هاي جواز توجه به چند نکته الزم است:

 در هر يک از موارد ذيل چنانچه خروج ضرورت عرفي محسوب شودخروج جايز است؛ .0

ق اخـتالف اقـوال فقهـاء    توقف غیر ضروري، انتخاب نزديکترين راه، سايه و... بايد طبعدم يط مانند ادر فرض جواز خروج ساير شر .۱

 رعايت شود.
 در هريک از موارد چنانچه خروج طوالني شود به مقداري که صورت اعتکاف از بین برود، اعتکاف باطل است. .3

 . ادای شهادت۱
اراکي، گلپايگاني، فاضل لنکراني، مکارم شیرازي، صافي گلپايگاني، بهجت، نوري  حضرت امام،)آيات عظام  جايز است.خارج شدن، 

 همداني(

)آيات عظام تبريزي، خوئي، وحید خراساني، مگر آنکه از ضرورات عرفیه بشمار آيد.  جايز نیست، خارج شدن، بنابر احتیاط واجب

 ۱سیستاني(

 .اداء دین ۱
 ؟ تواند از مسجد خارج گردددين مي س: آيا معتکف براي اداء

 3.باشد، خروج واجب است البته بشرط اينکه خروجش طوالني نشود سجددين واجب باشد و اداء دين متوقف بر خروج از م ءاگر ادا

 )حضرت امام، آيات عظام سیستاني، مکارم، خوئي، گلپايگاني، فاضل، نوري، بهجت(

 ۴وکیل گرفتن در ادای دین
 اگر معتکف بتواند براي اداي دين وکیل بگیرد، آيا وکیل گرفتن الزم است؟

                                                                                                                                                                                                                                                               
  0۱، خاتمۀ في االعتکاف، القول في شروطه، م0تحرير الوسیله، مرحوم امام، ج

  ۱۶9ام الواضحۀ، فاضل لنکراني، االعتکاف، الشرط السادس، صاالحک
 013، ص 3زبدۀ االحکام، اراکي، االعتکاف، شروطه، م

  3۶، کتاب االعتکاف، في شرائط االعتکاف، م۱العروۀ الوثقي، تعلیقه مکارم، نوري همداني، ج
 .0۶0و 0۶3، صص 091، س۱استفتائات جديد، مکارم ج 

 ؛01919۱191: یگیريکد پ، 191شماره استفتاء: فتاء خصوصي)ادمین(، . امام خامنه اي، است0
  ۱10، ص 9، خاتمۀ في االعتکاف، القول في شروطه، م 0. تحرير الوسیلۀ، ج۱

  330، ص 0۱13وسیلۀ النجاۀ، بهجت، شرائط صحۀ االعتکاف، م 
  ۱11، ص 0003، شروط االعتکاف، م  0هدايۀ العباد، گلپايگاني، ج

  ۱39، ص000۱، شروط االعتکاف، م 0د، صافي گلپايگاني، جهدايۀ العبا
  ۱۶9االحکام الواضحۀ، فاضل، االعتکاف، الشرط السادس، ص

  01۱، ص ۱زبدۀ االحکام، اراکي، االعتکاف، شروطه، م 
  31، شروط االعتکاف، م ۱العروۀ الوثقي، تعلیقه امام، مکارم، نوري همداني، ج

  13، ص ۱13 ، س ۱هزار و يک مسأله فقهي، ج
 031، ص ۶31، س ۱، استفتائات جديد، جآيت اهلل تبريزيالخاتمۀ في االعتکاف، الشرط السادس.  0منهاج الصالحین، خوئي، تبريزي، سیستاني، وحید، ج

  30تاب االعتکاف، في شرائط االعتکاف، مک ۱. العروۀ الوثقي، تعلیقه آيات عظام مرحوم امام، اراکي، گلپايگاني، مکارم، خويي، سیستاني، فاضل، نوري همداني ، ج3

  13، ص ۱13، س  ۱هزار يک مسأله فقهي، ج
 ۱11ص 30تنقیح مباني العروۀ تبريزي، کتاب الصوم، شروط االعتکاف، م

  00۶و  001ص  3011س ۱استفتائات بهجت، ج

 00گويي به مسائل ديني آستان قدس رضوي، س . استفتائات خصوصي کتبي توسط اداره پاسخ0
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 شبیري زنجاني، وحید، سیستاني، بهجت(آيات عظام اي، خامنه امام) اگر محذوري ندارد وکیل بگیرد.

 )آيت اهلل مکارم شیرازي(در صورتي که بتواند شخص ديگري را مأمور اين کار کند اولويّت دارد. 

 )آيت اهلل صافي گلپايگاني(تواند و در بعض موارد واجب است. بلي مي

 )آيت اهلل فاضل لنکراني( تواند خارج شود و واجب نیست حتماً وکیل بگیرد.مي

  )آيت اهلل نوري همداني( چنانچه ضرورت داشته باشد، اشکال ندارد.

 ۱جنازه. تشییع3
)آيات عظام اگر به صورتي با میت ارتباط داشته باشد که تشییع او از ضروريات عرفیه به حساب آيد شرکت در تشییع جنازه،  جايز است. 

 نوري همداني( حضرت امام،

. قدر طوالني نشود که باعث محو صورت اعتکاف شود، اشکال نداردحساب آيد و آنتشییع جنازه در صورتي که ضرورت عرفي بهرفتن به 

 )امام خامنه اي(

)آيات عظام اراکي، گلپايگاني، خوئي، تبريزي، وحید خراساني، سیستاني، فاضل لنکراني، مکارم   خروج معتکف براي تشییع جنازه جائز است.

 ي، صافي گلپايگاني، بهجت(شیراز

 . عیادت مریض:۴
)آيات عظام گلپايگاني، خوئي، تبريزي، وحید خراساني، سیستاني، مکارم شیرازي، صافي   خروج معتکف براي عیادت مريض جائز است.

 ۱ گلپايگاني، بهجت(

 

 . نمازجمعه5
 چنانچه نماز جمعه در بیرون از محل اعتکاف برگزار شود:

)امام  .هم بخوردرين راه و معطّل نشدن در بین راه اشکال ندارد؛ ولي نبايد خروج او به مقداري باشد که صورت اعتکاف بهبا انتخاب نزديکت

 خامنه اي(

)آيات عظام گلپايگاني،  تواند براي شرکت در نماز جمعه از محل اعتکاف خارج گردد ولي خروج او بايد به مقدار الزم باشد.معتکف مي

 3ي، بهجت، فاضل لنکراني، مکارم شیرازي، سیستاني(صافي گلپايگان

                                                                           

 . 0003شروط االعتکاف، م 0. هدايۀ العباد، گلپايگاني، ج0

 . 000۱، شروط االعتکاف، م 0هدايۀ العباد، صافي، ج
 ، الخاتمۀ في االعتکاف، الشرط السادس. 0منهاج الصالحین، خوئي، سیستاني،تبريزي، وحید، ج

 .0۶0، ص۱ج جديد، مکارم، تفتائات، اس 31، شروط االعتکاف، م ۱تعلیقه العروۀ الوثقي مکارم، نوري همداني، ج
 .1۱، ص۱11، س۱هزار و يک مسئله فقهي، ج

  330، ص0۱13وسیلۀ النجاۀ، بهجت، شرائط صحۀ االعتکاف، م 
  ۱۶9االحکام الواضحۀ، فاضل ، االعتکاف، الشرط السادس، ص

  01۱، ص۱زبدۀ االحکام اراکي، االعتکاف، شروطه، م 
  9اتمۀ في االعتکاف، القول في شروطه، م ، خ0تحرير الوسیلۀ، مرحوم امام، ج

 ، خروج معتکف از مسجد، خارج شدن براي تشییع جنازه؛احکام اعتکافامام خامنه اي، سايت، 

 . 0003شروط االعتکاف، م 0. هدايۀ العباد، گلپايگاني، ج۱

 . 000۱، شروط االعتکاف، م 0هدايۀ العباد، صافي، ج
 ، الخاتمۀ في االعتکاف، الشرط السادس. 0يزي، وحید، جمنهاج الصالحین، خوئي، سیستاني،تبر

 ،.090، س0۶0، ص۱جديد، ج مکارم، استفتائات
  330، ص0۱13وسیلۀ النجاۀ، بهجت، شرائط صحۀ االعتکاف، م 

  01۱، ص۱زبدۀ االحکام اراکي، االعتکاف، شروطه، م 

  0003، االعتکاف، م0. هدايۀ العباد گلپايگاني ج3

  000۱، االعتکاف، م0افي، جهدايۀ العباد، ص
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  0()آيت اهلل شبیري زنجاني تواند خارج شود.اگر عرفاً و يا شرعاً ضرورتي نباشد، به احتیاط واجب نمي

  ۱)آيت اهلل تبريزي( محل اعتکاف خارج گردد. تواند براي شرکت در نماز جمعه ازمعتکف نمي 

 3)آيت اهلل نوري همداني( ورت داشته باشد.تواند مگر اينکه حضورش ضرنمي

 نمازجماعت:
 نوري همداني، گلپايگاني، صافي( ،سیستاني ،)آيات عظام مرحوم امام خروج براي نماز جماعت مشکل است مگر در مکّه مکرّمه.

 )آيت اهلل فاضل لنکراني( خروج محلّ اشکال است حتّي در مکّه.

 )آيت اهلل مکارم شیرازي(جائز نیست. 

   )آيات عظام اراکي، خوئي( تواند.مي

 0  )آيات عظام بهجت، تبريزي( تواند براي نماز جماعت از محلّ اعتکاف خارج شود، مگر در مکّه مکرّمه.معتکف نمي

 

 . استقبال و تودیع مؤمن۶
 1سیستاني( ،وحید ،)آيات عظام خويي اشکال دارد.

 ۶اللّه تبريزي()آيت جايز نیست.

 1بهجـت( ،ت عظام گلپايگاني)آيا جايز است.

 خروج برای وضو و غسل مستحبّی . 7
)البته درصورتي که در مسجد نتواند تواند از مسجد خارج بشودهاي مستحبّي مثل غسل جمعه ميس: آيا در هنگام اعتکاف براي غسل

 ؟ غسل يا وضو را انجام دهد(

 اني(آيات عظام مکارم، فاضل لنکر امام خامنه اي،)مانعي ندارد. 

 )آيت اهلل سیستاني( .بنابر احتیاط واجب جايز نیست

                                                                                                                                                                                                                                                               
  330، ص0۱13وسیلۀ النجاۀ، بهجت، شرائط صحۀ االعتکاف، م

 .001، ص۱بهجت، ج استفتائات، 
  ۱۶9االحکام الواضحۀ، فاضل، االعتکاف، الشرط السادس، ص

 0۶1، ص0ج جامع المسائل،
  31، کتاب االعتکاف، شرائط الصحۀ، م ۱تعلیقه العروۀ، الوثقي سیستاني، مکارم ، ج

 .10ص کامل، عبادتي مکارم، اعتکاف
 ، خروج معتکف از مسجد، شرکت معتکف در نماز جمعه؛احکام اعتکافامام خامنه اي، سايت، 

 3گويي به مسائل ديني آستان قدس رضوي، س . استفتائات خصوصي کتبي توسط اداره پاسخ0

 ۱10و۱13، صص0، پاورقي 31ي، کتاب الصوم، شروط االعتکاف، مو تنقیح مباني العروۀ تبريز 031، ص۶3۶، س ۱. استفتائات جديد، ج۱

 10و  13، صص ۱1۶، س ۱. هزار يک مسأله فقهي، ج3

  ۱10ص 9، خاتمۀ في االعتکاف، القول في شروطه، م 0. تحرير الوسیلۀ ج0

  01۱ص ۱زبدۀ االحکام اراکي، االعتکاف، شروطه، م 
  ۱11ص 0003شروط االعتکاف، م 0هدايۀ العباد گلپايگاني، ج

  ۱39ص 000۱شروط االعتکاف، م 0هدايۀ العباد صافي ج
  31العروۀ الوثقي تعلیقه فاضل، مکارم، خويي، سیستاني، نوري همداني، شرائط االعتکاف، م 

  300الخاتمۀ في االعتکاف، الشرط السادس ص0منهاج الصالحین سیستاني، ج
 1۱ص ۱11س ۱هزار و يک مسأله فقهي، ج

 ۱10ص 0پاورقي 31لعروۀ تبريزي، شروط االعتکاف، متنقیح مباني ا
 ،.3001، س۱ج ، فصل اول بیان اعتکاف و شروطه. استفتائات،00، ص۱بهجت، جامع المسائل، ج

 .330، ص0ج یستاني، منهاج الصالحین،س ؛319، ص۱ج ید، منهاج الصالحین،و وح ييخو .1

 .۶11، س۱ج جديد، استفتائات . ؛۶

 ؛0003م،  0ج ،لعبادايۀ هدا يگاني،گلپا .1

 .331ص وسیلۀ النجاۀ، ،بهجت 



27 

 

27 

 

 )آيت اهلل صافي گلپايگاني(تواند. مي اگر ضرورت دارد،

 )آيات عظام خوئي، وحید خراساني(. اگر ضرروت عرفي محسوب شود جايز است واال بنابراحتیاط واجب جايز نیست

 )آيت اهلل شبیري زنجاني( .تواند از مسجد خارج شودعرفي مي يا در فرض ضرورت شرعي و

 0)آيات عظام نوري، تبريزي( جايز نیست.و ام داوود  خارج شدن براي غسل مستحبي  

 غسل نیمه رجب
 ثابت است یا خیر؟ نیمه رجب آیا استحباب غسل

 )حضرت امام، امام خامنه اي، فاضل، صافي، نوري، بهجت(. استحباب غسل نیمه رجب ثابت است

 )آيت اهلل مکارم(. قصد رجاء انجام دهدبه احتیاط واجب به 

 ۱)آيات عظام خوئي، سیستاني، وحید، شبیري زنجاني( استحباب آن ثابت نیست و رجاء اشکالي ندارد.

 

 استحباب غسل ام داود
 آیا استحباب غسل ام داود ثابت است یا خیر؟

 صافي( )حضرت امام، آيت اهلل فاضل، امام خامنه اي، نوري،استحباب آن ثابت است. 

 3 )آيات عظام خوئي، وحید، سیستاني، تبريزي، شبیري(. استبحاب آن ثابت نیست

 خارج شدن برای وضوی مستحبی
 چه حکمي دارد؟ مستحبّي : خارج شدن از محلّ اعتکاف براي وضوي سوال

امام خامنه اي، آيات عظام مکارم، ) اگر امکان وضو گرفتن در داخل مسجد نباشد، مانع ندارد لکن خروج به مقدار ضرورت و نیاز باشد.

  فاضل، (

  )آيات عظام سیستاني، وحید، خوئي،تبريزي( .اگر ضرورت عرفي نباشد، بنابر احتیاط واجب جايز نیست

 0 )آيت اهلل شبیري زنجاني( جايز نیست.

رج از تواند به خادر صورتی که شرایط برای وضو گرفتن در خود مسجد فراهم باشد، آیا معتکف می :سوال

 مسجد برای وضو گرفتن برود؟ 

 1)مراجع عظام تقلید(  .توانددر فرض مرقوم نمي

 

                                                                           

؛ 0۶1، ص 09۶، س ۱؛ مکارم شیرازي، استفتائات جديد، ج۶0۶سوال  0؛ ايت اهلل فاضل، جامع المسائل ج 01۱، ص 1۱1س 0و استفتائات جديد، ج، 031، ص ۶3۶س ۱. تبريزي، استفتائات جديد، ج، 0

؛ امام خامنه اي، سايت، احکام 3گويي به مسائل ديني آستان قدس رضوي، ساستفتائات خصوصي کتبي توسط اداره پاسخ ؛http://saafi.com/news/00صافي، سايت معظم له، احکام اعتکاف، 

، منهاج ۱001، 0؛ سیستاني، توضیح المسائل جامع، ج011۱،اعتکاف، م۱ج الصالحین، ج؛ خوئي و وحید، منهاهاى بهداشتى خارج از مسجداستفاده از سرويس، خروج معتکف از مسجداعتکاف، 

 ؛http://www.noorihamedani.com/en/articles/view/01۱1؛ نوري، سايت، ۶11؛ شبیري زنجاني، سايت، استفتائات منتخب، س011۱، شرط ششم،م0الصالحین، ج

 ؛
؛ خوئي و وحید، منهاج الصالحین، ۶1۱؛ شبیري زنجاني، توضیح المسائل، م۶11مکارم، توضیح المسائل، م ؛۶00، م0،غسل، غسل هاي مستحبي، السادس؛ توضیح المسائل مراجع، ج0. عروه الوثقي، ج۱

 بهجت، توضیح المسائل، غسل هاي مستحب؛؛ 01۶، غسل، غسل هاي مستحبي، م0؛ صافي، هدايه العباد، ج300،م۱ج
؛ 019، غسل، غسل هاي مستحبي، م0، غسل ، غسل هاي مستحب، اغسال فعلیه، الحادي عشر؛ امام، تحرير الوسیله، غسل هاي مستحبي، غسلهاي فعلیه؛ صافي، هدايه العباد، ج0. عروه الوثقي، ج3

؛ شبیري، مسائل شرعیه، 300خوئي و وحید و تبريزي، منهاج الصالحین، اغسال مستحبي، اقتباس از م  ؛http://www.leader.ir/fa/book/000?sn=۱10۶1امام خامنه اي،  سايت، اعتکاف، 

 ؛۶10اقتباس از م
؛ شبیري زنجاني، 011۱، شرط ششم،م0؛ سیستاني، منهاج الصالحین، ج011۱، م۱ئي و تبريزي، منهاج الصالحین، ج؛ وحید و خو۱001، م0. استفتاء خصوصي کتبي؛ سیستاني، توضیح المسائل جامع،ج0

 هاى بهداشتى خارج از مسجداستفاده از سرويس، خروج معتکف از مسجد؛ امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، yon.ir/z1JPXسايت، 
 . استفتاء خصوصي کتبي 1

http://saafi.com/news/11؛
http://www.noorihamedani.com/en/articles/view/1825؛
http://www.leader.ir/fa/book/111?sn=20167؛
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 یا امتحان . شرکت در درس8
 تواند از محلّ اعتکاف خارج گردد؟ س: آيا معتکف براي شرکت در دروس دبیرستان يا دانشگاه يا حوزه مي

 .خروج  به حدّي باشد که صورت اعتکاف از بین رودمار آيد، البته نبايد ضرورت عرفي بشدرس  نمي تواند خارج شود مگر اينکه خروج براي

 )حضرت امام، امام خامنه اي، آيات عظام سیستاني، مکارم، نوري، شبیري زنجاني، وحید خراساني(

 )آيات عظام فاضل لنکراني و صافي گلپايگاني(تواند. نمي

 0)آيت اهلل اراکي( ت عرفیه باشد و خروج براي آن به مقدار ضرورت، جائز است.بعید نیست شرکت در درس از موارد حاجت عرفیه و ضرور 

 

 ۱. شرکت در امتحان9
 

ولي خروج از مسجد مانند اينکه امتحاني باشد که براي انسان سرنوشت ساز باشد.اگر شرکت در امتحان ضرورت عرفي دارد مانعي ندارد 

 آيات عظام سیستاني، خوئي، وحید، مکارم( مام خامنه اي،ا) نبايد به حدي برسد که صورت اعتکاف محو شود.

 اللّه وحید()آيت .ضرورت عرفیه به حساب آمده و مانعي ندارد خروج از محل اعتکاف براي امتحان مهم،

 )آيت اهلل صافي( جايز نیست.

تي که توقّفش بیرون مسجد زياد طول تواند از مسجد خارج شود ولي در صوراگر شرکت در جلسه امتحان برايش الزم و ضروري است، مي

 )آيت اهلل شبیري زنجاني( شود.بکشد به حدّي که صورت اعتکاف به هم بخورد، اعتکاف خود به خود باطل مي

در صورتي که وقت امتحان منحصر باشد و وقت ديگري نداشته باشد خروج مانعي ندارد به شرط آنکه اقتصار کند به اقلّ مسافت، و اقرب 

اقلّ ازمنۀ امکان، به طوري که بیش از مقدار ضرورت ، خارج مسجد مکث نکند و زير سقف ننشیند و راه نرود حتي االمکان و  طرق ، و

 )آيت اهلل اراکي( پس از قضاي ضرورت فوراً برگردد.

 

 3در فرض جواز خروج معتکف مانند امتحان چه مدت زماني را مي تواند بیرون از مسجد بماند؟: سوال

ضرورت و حاجت باشد و در همین صورت نیز، اگر خروج طوالني شود به گونه اي که صورت  توقف در خارج مسجد بايد به مقدار خروج و

 ) حضرت امام، امام خامنه اي، آيات عظام سیستاني ، فاضل، خوئي، مکارم، نوري، وحید، خوئي، .اعتکاف از بین برود، اعتکاف باطل است

 بهجت، تبريزي(صافي، گلپايگاني، اراکي، 
 

 مدت زمان به ساعت برای خروج مانند امتحان:

آيات عظام امام خامنه اي، ) ندارد(، مانعى ندارد. يدو ساعت اشکال يا يک يبه مقدار محدود که منافات با صدق اعتکاف نداشته باشد)برا
 0سیستاني، مکارم(

 

                                                                           

، پاسخ به سیصد مسأله موجود در سايت آيت اهلل صافي؛ عروه 000، ص101، س0، جامع االحکام، ج 1گويي به مسائل ديني آستان قدس رضوي، سکتبي توسط اداره پاسخ . استفتائات خصوصي0

 ،19، ص۱استفتائات، اعتکاف، س  اهلل اراکي: آيت ؛011۱،م 0؛ سیستاني، منهاج الصالحین، ج011۱، م۱الوثقي، احکام اعتکاف، شرط هشتم، خوئي و وحید، منهاج الصالحین، ج
:  استفتائات، ياهلل اراک يتآ ،yon.ir/g3i9H نشاني:؛. استفتائات آيت اهلل وحید، موجود در سايت معظم له، به yon.ir/nv0Gu؛ سايت معظم له، 0۱1تا00۶کامل، ص عبادتي مکارم، اعتکاف .۱

، خروج معتکف از مسجد، شرکت در امتحان؛  صافي، سايت معظم له، احکام اعتکافخصوصي کتبي؛. امام خامنه اي، سايت،  استفتاء : یستانياهلل س يتآ .19ص  3اعتکاف، س

http://saafi.com/news/0111خروج براي شرکت در جلسه امتحان مثل کنکور و آزمون ها و مصاحبه هاي مختلف شغلي؟31س ؛ . 

؛ عروه الوثقي، احکام اعتکاف، شرط هشتم، خوئي و وحید، منهاج . جايز نیست.31ه امتحان مثل کنکور و آزمون ها و مصاحبه هاي مختلف شغلي؟. خروج براي شرکت در جلس31. جايز نیست. س31
 ؛011۱،م 0؛ سیستاني، منهاج الصالحین، ج011۱، م۱الصالحین، ج

؛ امام 0090، م0؛ بهجت، وسیله النجاه، ج0001،م0، السادس؛ صافي، هدايه العباد، ج011۱، الخاتمه في االعتکاف، مخوئي و حید و تبريزي، منهاج الصالحین ؛31و3۶. عروه الوثقي، احکام اعتکاف، م3

 خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، خروج معتکف از مسجد، شرکت در امتحان؛

 ؛0391/10/۱1تاريخ استفتاء:     ۶000۶1 :شماره استفتاء م خامنه اي، استفتائات خصوصي، اما ؛ yon.ir/nv0Gu ، پاورقي؛ مکارم، سايت معظم له،۱001. سیستاني، توضیح المسائل جامع، م0

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=644467
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 وسایل مورد احتیاج . ۱1
تواند فرد غیر معتکفي را براي وسايل مورد احتیاجش چه حکمي دارد، در فرضي که مي خروج معتکف از مسجد براي آوردن سوال:

  0؟ آوردن آن وسايل مأمور نمايد

 اي، آيات عظام شبیري، سیستاني(خامنهامام ) اگر مأمور کردن ديگران محذوري ندارد، خارج نشود.

 )آيات عظام مکارم شیرازي، وحید، فاضل(در فرض سؤال جايز نیست. 

 اهلل صافي گلپايگاني()آيت مکن باشد خود معتکف خارج نشود.اگر ارجاع به غیر به طور متعارف م 

 اهلل بهجت()آيتمعلوم شد لزوم اقتصار بر مقدار ضرورت، لذا تا نائب گرفتن مقدور باشد نبايد خارج شود. 

 

 نذر برای خروج از مسجد
ارت مشرف شود آيا میتواند در ايام اعتکاف براي عمل به نذر خود و زيارت از مسجد خارج اگر قبل از اعتکاف نذر کرده باشد چهل روز به زي

 شود؟

)امام خامنه .بايد خارج شود و زيارت کند اما بنا بر احتیاط واجب بايد کوتاهترين راه را انتخاب کند و به حداقل زيارت اکتفا کند و برگردد

 ۱اي(

 خروج برای راهپیمائی
 دن از اعتکاف براي راهپیمايي روز قدس را بیان فرمائید؟ لطفا حکم خارج ش

به طور کلي معتکف مي تواند براي امور ضروري شرعي و عرفي و عقلي از مسجد خارج شود ولي اگر به قدري طول دهد که صورت 

شک که خروج  اعتکاف محو شود، اعتکاف صحیح نیست؛ و تشخیص ضروري شرعي و عرفي و عقلي با خود مکلف است و در صورت

 3)امام خامنه اي(.ضروي است يانه نمي تواند خارج شود

 خروج جهت تهیه غذا

معتکفي اين کارها را ها و ظروف خود چه حکمي دارد و اگر شخص غیر : خروج معتکف از مسجد براي تهیه غذا و شستن لباسالؤس

  0؟براي او انجام دهد، وظیفه چیست

صَرف غذا از مسجد بیرون رود جايز است، اما زياد معطّل نشود و اگر ضرورت عرفي ثابت نباشد، جايز  چنانچه عرفاً ضرورت دارد که براي

 )امام خامنه اي(.نیست

 )آيات عظام نوري همداني، تبريزي( .خروج ضرورت عرفي ندارد و  فرد ديگري هست که احتیاج او را برطرف کند، خروج جايز نیستاگر 

 ز مسجدخروج بعضی از اعضاء بدن ا

 حکم خروج بعضي از اعضاي بدن از مسجد در حال اعتکاف

 اگر در حال اعتکاف بعضي از اعضاي بدن را از مسجد خارج کند، اعتکاف صحیح است؟

)آيات عظام حضرت امام، خوئي، اراکي، گلپايگاني،  خروج بعضي از اجزاء بدن معتکف مانند دست يا سر و مانند اينها از مسجد اشکال ندارد.

 1مکارم شیرازي، نوري همداني، فاضل لنکراني، سیستاني(

                                                                           

 استفتاء خصوصي کتبي. اهلل حسیني شاهرودي:آيت ،01گويي به مسائل ديني آستان قدس رضوي، ساسخ. استفتائات خصوصي کتبي توسط اداره پ0

 ؛ 039۶/01/۱1استفتاء:  يختار    13۶310شماره استفتاء:    . امام خامنه اي، استفتاء خصوصي)ادمین(،۱

 ؛ 039۶/13/۱3تفتاء: اس يختار    111019شماره استفتاء: . امام خامنه اي، استفتاء خصوصي)ادمین(، 3
 ، امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، خروج معتکف از مسجد، خروج از مسجد براي غذا خوردن؛001صجديد،  استفتائات ،آيت اهلل تبريزي .۱19، ص۱19، س ۱. هزار و يک مسأله فقهي، ج0
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 تهیه مکان وضو در داخل مسجد 
ها در خارج از مسجد فراهم شده باشد، آيا واجب است مکان خاصي در داخل مسجد ها و دندانهايي براي وضو و شستن دستاگر مکان 

 تهیه شود تا معتکف از مسجد خارج نشود؟
)امام  .سجد براي طهارت و نظافت ـ براي جواز خروج ـ کافي است و تهیه مکاني در داخل مسجد واجب نیستصِرف نیاز به خروج از م

 0خامنه اي(

 ۱از اعتکاف در زمان واجب شدن غسل جنابت حکم خروج
و  دالحرامشود و در غیر مسج خارج غسل براي مسجد از تیمم، با است واجب و نیست جنابت جايز غسل و مسجدالنبي مسجدالحرام در

تواند در مسجد غسل نموده يا آنکه مسجد النبي نیز چنانچه غسل جنابت مستلزم مکث و توقّف باشد، غسل جايز نیست و گرنه      مي

ف حرام در مسجد، خاطر توقّه، بخارج نشوداز مسجد در موردي که خروج واجب است چنانچه عمداً و اگر  براي غسل از مسجد خارج شود

  (حضرت امام)گردد. يطل ماعتکافش با

غسل جنابت و حیض در دو مسجد شريف مکّه و مدينه، مطلقاً جايز نیست بلکه بايد تیمّم نموده فوراً خارج شود و در مساجد ديگر نیز اگر 

احمت و ساير اغسال واجب و يا مستحب در صورت امکان و عدم مز باشديمسجد شود، جايز نم يغسل، موجب درنگ کردن و يا آلودگ

 )امام خامنه اي( .اردديگران اشکال ند يبرا

و مسجد النبي نیز چنانچه غسل جنابت مستلزم مکث و  و در غیر مسجدالحرام نیست جنابت جايز غسل و مسجدالنبي مسجدالحرام در

ف حرام در مسجد، توقّ خاطره، بخارج نشوداز مسجد در موردي که خروج واجب است چنانچه عمداً و اگر توقّف باشد، غسل جايز نیست 

  )آيت اهلل فاضل(گردد. ياعتکافش باطل مبنابر احتیاط واجب 

مسجد فراهم  کردنآلوده و مکثبدون مسجد در غسل امکان هر چند گردد؛ خارج مسجد از غسل براي بايد شود، جنب مسجد در هرگاه

 مکارم(  )آيات عظام .گرددمي باطل افشاعتک مسجد، در جنب توقّف حرمت خاطر به نشد، عمداً خارج اگر باشد و

و در مسجد الحرام و مسجد النبي بايد فوراً تیمم نمايد و از مسجد خارج  گردد؛ خارج مسجد از غسل براي بايد شود، جنب مسجد در هرگاه

 مسجد فراهم باشد و کردنآلوده و مکثبدون مسجد در غسل امکان شود و در ساير مساجد بدون تیمم از مسجد خارج مي شود هر چند

 گلپايگاني(. آيات عظام) گرددمي باطل اعتکافش مسجد، در جنب توقّف حرمت خاطر به نشد، عمداً خارج اگر

اگر انجام غسل جنابت مستلزم هتک يا محذور ديگر باشد واجب است از مسجد براي غسل خارج شود و گرنه، چنانچه زمان غسل در  

 از مسجد نباشد، انجام غسل در مسجد واجب است. مسجد بیشتر از زمان خروج وي 

 باشد، چنانچه امکان میّت حدث مس امّا اگر مانع محسوب نشود مثالً باشد؛ مسجد در بودن از مانع حدث، نوع که است در زماني حکم اين

 . )آيت اهلل خويي(گردد خارج مسجد از غسل براي نبايد کند، غسل مسجد در دارد

و مسجد النبي از ساير مساجد، اگر انجام غسل جنابت مستلزم مکث و توقّف در مسجد يا هتک يا محذور شرعي ديگر  در غیر مسجد الحرام

مثل نجس شدن مسجد نباشد، بنابر احتیاط واجب الزم است در مسجد غسل نمايد و گرنه جايز نیست در مسجد غسل کند هر چند زمان 

 غسل کمتر از زمان خروج از مسجد باشد.

در مسجد الحرام و مسجد النبي اگر غسل مستلزم محذور شرعي باشد، واجب است در بیرون مسجد غسل نمايد و گرنه چنانچه زمان  امّا

 تر از زمان تیمم و از زمان خروج نباشد، واجب است در مسجد غسل نمايد.  غسل طوالني

                                                                           

 . امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، خروج معتکف از مسجد، تهیه مکان وضو در مسجد؛ 0

؛ عروۀ الوثقي، شرايط صحۀ 01، م۱91و ص ۱11، شرايط صحۀ االعتکاف، مورد السابع ، ص0ج تحرير الوسیله، یني،خماهلل ، اعتکاف، شرائط صحۀ االعتکاف مورد الثامن؛ روح ۱. العروۀ الوثقي، ج ۱

، 0003م ، 0ج ،العبادهدايۀ  صافي ؛0000م، 0ج ،العبادهدايۀ  يگاني،گلپا ؛ امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، مبطالت و محرمات اعتکاف، غسل معتکف در مسجد؛30االعتکاف، مورد الثامن و م
 ؛0113. م303، ص0ج ؛سیستاني، منهاج الصالحین،0113، م 0ج اج الصالحین،؛ خوئي، منه10، صکامل ياعتکاف عبادتمکارم، 
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 باشد، چنانچه امکان میّت حدث مس اگر مانع محسوب نشود مثالً امّا باشد؛ مسجد در بودن از مانع حدث، نوع که است در زماني حکم اين

 .)آيت اهلل سیستاني(گردد  خارج مسجد از غسل براي نبايد الزم احتیاط بنابر کند، غسل مسجد در دارد

 ۱بطالن اعتکاف با ماندن جنب در مسجد
 نرود، اعتکافش یرونن از مسجد خارج شود و اگر بکردغسل يبرا است واجب نباشد، در مسجد غسل امکان و شود جنب در مسجد هرگاه

 .(آيات عظام فاضل، سیستاني، مکارم حضرت امام،) گردد.يباطل م مسجد در جنب ماندن حرمت خاطر به

 توقّف و مکث بلي ۱در آن تفصیلي است. نرود، یرونکردن از مسجد خارج شود و اگر بغسل يبرا است واجب شود جنب در مسجد هرگاه

 .(آيات عظام خويي) گردد.يباطل م مسجد در جنب ماندن حرمت خاطر به . اعتکافشمحسوب نمي شود اعتکاف جزء حرام،

 نرود، اعتکافش یرونکردن از مسجد خارج شود و اگر بغسل يبرا است واجب نباشد، در مسجد غسل امکان و شود جنب در مسجد هرگاه

 فاضل( اللّهآيت )گردديباطل م اط واجبمسجد بنابر احتی در جنب ماندن حرمت خاطر به

و براثر  ياگر جنابت عمد ياست؛ ول یحاز مسجد خارج شده، غسل جنابت انجام دهد و اعتکافش صح يفور يدچنانچه محتلم شده باشد، با

 3 صافي( اللّهآيتگردد. )ياستمنا و مانند آن باشد، اعتکاف باطل م

 مسجد در و مکث توقف محتاج مسجد در و غسل است ممکن مسجد و خارج داخل در غسل اگر ينبنابرا آورد. جابه را غسل فوراً بايد

 اللّه)آيت .شود خارج تیمّم با پیامبر صلي اهلل علیه و آله و مسجد الحرام مسجد دو و در کند. غسل خارج و در شود خارج فوراً است،

 0بهجـت(

 

 فرقی دیگر مستحبیِ و غسل جنابت غسل بین و آیا رد؟دا حکمی چه معتکف برای مسجد در غسل انجام پرسش:

 خیر؟ یا دارد وجود

و  کند غسل مسجد در بتواند اگر باشد،مي او برعهدۀ میّت مس غسل کهو کسي مستحاضه مثل نباشد، حرام مسجد در او مکث چنانچه

 مسجد از شودنمي مستحب غسل براي لکن. دکن غسل مسجد خارج در بايد و اال کند؛ غسل مسجد در بايد نباشد، مسجد تلويث موجب

 غسل مسجد در و بتواند نباشد خروج زمان از اکثر مسجد در کردنغسل زمان اگر جنب، مثل حرام مسجد، در مکث و چنانچه شد. خارج

 1تبريزي( اللّه)آيت .کند غسل مسجد از خارج و در شود خارج بايد و اال کند؛ غسل مسجد در بايد نباشد، مسجد تلويث موجبو  کند

 )غیر از جنابت(خروج  وجوب درصورت نشدنحکم خارج
ف بر خروج از مسجد است و از مسجد که متوقّ يگريانجام واجب د يا يپرداخت بده يبرا مثالً ،اگر خروج از مسجد بر معتکف واجب شود

یستاني، مکارم، خوئي، فاضل، مکارم، نوري، حضرت امام، آيات عظام س)شود ياعتکافش باطل نم يول ،خارج نشود، مرتکب گناه شده

 ۶.(گلپايگاني

ف بر آن متوقّ يکه ادا يگرجهت رفتن به کار دبه يااست  و قرض که پرداخت آن بر او واجب يناگر خروج از مسجد ازجهت پرداختن د 

 اللّه)آيت است یحاعتکاف او صح يلکرده است، و ياز مسجد خارج نشود، اگرچه کار حرام يول ،خروج از مسجد است، بر او واجب باشد

 1.بهجـت(
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 در موارد جواز خروج زیر سایه رفتن و راه تریننزدیک رعایت

 ترین راهحکم رعایت نزدیک
 گردد:معتکف نبايد بیش از مقدار حاجت و ضرورت بیرون مسجد بماند، بر اين اساس سؤال ذيل مطرح مي

 خروج از محل اعتکاف واجب است؟ پرسش: آيا مراعات نزديکترين مسیر در هنگام 

  (آيات عظام وحید خراساني، گلپايگاني، صافي ، سیستاني، اراکي، فاضل، نوري همداني امام خامنه اي، حضرت امام، )احتیاط واجب است. 

  (آيت اهلل بهجت)بلي، بايد نزديکترين مسیر را برگزيند. 

  )آيت اهلل مکارم شیرازي( و راه بسیار زياد باشد.ترين راه واجب نیست مگر آنکه اختالف دانتخاب نزديک

  0 آيات عظام خوئي، تبريزي()احتیاط مستحب است. 

براي مقدار خروج از مسجد، ضرورت بايد رعايت شود نزديکي و دوري باعث فرق نیست و اگر مقدار زمان در نزديک و دور مساوي باشد 

 ۱) آيت اهلل شبیري زنجاني(زم مکث کمتر در خارج مسجد گردد الزم است انتخاب شود.شخص در انتخاب مخیّر است والّا هر کدام که مستل

 ۱زنجاني(

یک به مسجد، به حمام تواند با وجود حمامِ نزدشود آیا میسوال: کسی که از مسجد برای غسل واجب خارج می

 دورتر برود؟

 اي(منه)امام خا بايد محلّي را انتخاب کند که مستلزم مکث کمتر در خارج مسجد باشد.

 )آيت اهلل سیستاني( کند.حمامي را انتخاب کند که رفتن به سوي آن و غسل کردن در آن نسبت به حمام ديگر وقت کمتري را اشغال مي

  )آيت اهلل مکارم شیرازي( هرگاه زمان آنها مساوي باشد اولويّت با حمام نزديک است.

 صافي گلپايگاني()آيت اهلل تواند. شود نمياگر مستلزم توقف کمتر نمي

 )آيت اهلل وحید خراساني(اقرب طرق را اختیار کند. 

 )آيت اهلل بهجت(شود بايد اقتصار بر اقل نمايد از جهت خروج از مسجد. براي هر حاجت و ضرورتي که از مسجد خارج مي

 )آيت اهلل فاضل لنکراني(خیر 

ري باعث فرق نیست و اگر مقدار زمان در نزديک و دور مساوي باشد براي مقدار خروج از مسجد، ضرورت بايد رعايت شود نزديکي و دو

 3)آيت اهلل شبیري زنجاني( شخص در انتخاب مخیّر است والّا هر کدام که مستلزم مکث کمتر در خارج مسجد گردد الزم است انتخاب شود.

 3زنجاني(

ترین محل در نزدیک کند اگر طهارتسوال: شخصی در حال اعتکاف احتیاج به طهارت )وضو یا غسل( پیدا می

تواند به مکان دورتر که زمان کمتری معطّل خارج مسجد، مستلزم توقّف و مکث زیاد در خارج مسجد است آیا می

 شود برود؟می

 اي()امام خامنه هرکدام که مستلزم مکث کمتر در خارج مسجد باشد، بايد انتخاب شود.

ودن در خارج مسجد است که بايد سعي شود هر چه کمتر در خارج مسجد توقّف کند. میزان دوري يا نزديکي به مسجد نیست بلکه میزان، ب

 )آيت اهلل سیستاني(

                                                                           

؛ هدايۀ  0003، االعتکاف، شروط االعتکاف، م 0هدايۀ العباد، گلپايگاني، ج ؛ االحکام الواضحۀ، فاضل، االعتکاف، الشرط السادس ،؛ 9، خاتمۀ في االعتکاف، القول في شروطه، م 0. تحرير الوسیلۀ، ج0

، امام خامنه اي، 01۱ص ۱،زبدۀ االحکام اراکي، االعتکاف، شروطه، م 0۱13؛ وسیلۀ النجاۀ، بهجت، شرائط صحۀ االعتکاف، م  000۱، االعتکاف، شروط االعتکاف، م 0العباد، صافي گلپايگاني، ج
؛ منهاج الصالحین، خوئي، تبريزي،  31، شروط االعتکاف، م  ۱؛ تعلیقه العروۀ الوثقي مکارم، نوري همداني، جانتخاب مسیر کوتاه در خروج اضطرارى،خروج معتکف از مسجدتکاف، سايت ، احکام اع

 الخاتمۀ في االعتکاف، الشرط السادس؛  0وحید، سیستاني ج
 

 اعتکاف، خروج از مسجد سايت، کتابخانه، استفتائات، . شبیري زنجاني، ۱
  سايت، کتابخانه، استفتائات، اعتکاف، خروج از مسجد. استفتائات خصوصي کتبي؛ شبیري، 3
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براي مقدار خروج از مسجد، ضرورت بايد رعايت شود نزديکي و دوري باعث فرق نیست و اگر مقدار زمان در نزديک و دور مساوي باشد 

)آيت اهلل شبیري مکث کمتر در خارج مسجد گردد، الزم است انتخاب شود.  شخص در انتخاب مخیّر است و گرنه هر کدام که مستلزم

 زنجاني(

 )آيت اهلل مکارم شیرازي(آري اين کار اولويّت دارد. 

 ()آيت اهلل صافي گلپايگانيتواند. بلي مي

 )آيت اهلل وحید خراساني(توقّف کمتر را اختیار کند. 

 )آيت اهلل بهجت(شود بايد اقتصار بر اقلّ نمايد از جهت خروج از مسجد. براي هر حاجت و ضرورتي که از مسجد خارج مي 

 )آيت اهلل نوري همداني( بلي، بايد به آنجا که زمان کمتر مي برد، برود.

 0)آيت اهلل فاضل لنکراني(مانعي ندارد بلکه بايد به جائي برود که زمان کمتري خارج مسجد باشد.

 ۱آيت اهلل تبريزي() در فرض زمان کمتر مانعي ندارد.

سوال: حکم مسأله قبل در مورد تخلّی و توالت رفتن چیست؟ گاه توالت نزدیک شلوغ است و مستلزم توقف 

 گردد؟ زیاد در خارج مسجد است ولی در توالت دورتر کمتر معطل می

   3حکم مسأله قبل را دارد.

 

 حکم توقف و مکث
 0مقدار ضرورت مکث کند.واجب است به 

 5تن در زیر سایهحکم نشس
معتکف در خارج از مسجد، در صورت امکان نبايد زير سايه )خوئي، وحید، تبريزي: بنابراحتیاط واجب(بنشیند، لذا نشستن زير سايه در خارج 

 )مراجع عظام تقلید(از محلّ اعتکاف، اگر قضاء حاجت و رفع نیاز متوقف بر نشستن باشد، اشکال ندارد. 

و امثال آن اجتناب کند و  يهسا يراستراحت در ز يامانند نشستن  مورديب یرهاياز تأخ يدشود از مسجد بیرون رود، بااگر براى ضرورت ناچار 

 )امام خامنه اي( بیش از مقدار ضرورت بیرون مسجد نماند.

شود، معتکف زير سايه انجام نمي در خارج از مسجد، در صورت امکان، نبايد در روز، زير سايه بنشیند؛ ولي اگر انجام آن کار، جز با نشستن

 )آيت اهلل سیستاني( اشکال ندارد و بنابر احتیاط واجب بعد از انجام آن کار و رفع نیاز نبايد بنشیند؛ مگر آنکه ضرورتي پیش آيد

ب حکم و موضوع به : به تناسیند؟ جاتوبوس بنش يصندل يبرگشتن بر رو ياتواند در موارد جواز خروج از مسجد هنگام رفتن  يمعتکف م ياآ

 (زنجاني )آيت اهلل شبیريندارد يرسد که جلوسي که نهي شده، براي اين است که انسان زود برگردد و لذا نشستن مذکور، مانعنظر مي

 رفتن در زیر سایهحکم راه
 تواند هر چند احتیاط مستحب ترک آن است. بلي مي

  (، مکارم شیرازي، سیستاني، نوري همداني، خوئي، شبیري زنجانيفاضل لنکرانيآيات عظام امام خامنه اي،  حضرت امام،)

 (آيات عظام صافي گلپايگاني، اراکي، بهجت)بنابر احتیاط واجب زير سايه راه نرود. 

                                                                           

 . استفتائات خصوصي کتبي؛ 0

  01۱، ص 1۱9، س 0. استفتائات جديد، ج۱
 . استفتاء خصوصي کتبي3
  ، السادس؛ 011۱؛ خوئي ووحیدو تبريزي، الخاتمه في االعتکاف، م000۱، م0في، هدايه العباد، ج؛ صا0۱13، م0؛ بهجت، وسیله النجاه، ج31. عروه الوثقي، احکام اعتکاف، م0
في ؛ خوئي ووحیدو تبريزي، الخاتمه 000۱، م0؛ صافي، هدايه العباد، ج0۱13، م0؛ بهجت، وسیله النجاه، ج31، ؛ عروه الوثقي، احکام اعتکاف، م99امام خامنه اي، جزوه اختالف فتاوي سال  . 1

 ؛۱010، م0؛ سیستاني، توضیح المسائل جامع، جکتابخانه، استفتائات، اعتکاف، خروج از مسجد يت،سا ، السادس؛ شبیري زنجاني،011۱االعتکاف، م
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  0.(آيت اهلل گلپايگانينبايد زير سايه راه برود. )

 حکم نشستن در غیر سایه
 يه نیست مثالً زير آفتاب بنشیند:تواند در مکاني که ساآيا معتکف در خارج از مسجد مي

وحید خراساني، اراکي، گلپايگاني، خوئي، فاضل، تبريزي، صافي، آيات عظام  حضرت امام،)بنابر احتیاط واجب ننشیند مگر در حال ضرورت. 

 نوري همداني، بهجت( 

 سیستاني(آيت اهلل )بنابر احتیاط واجب بعد از قضاء حاجت و رفع نیاز ننشیند مگر در حال ضرورت. 

 ۱( آيت اهلل مکارم شیرازي)نبايد بنشیند.

 مسجد نداشتن در انواع توقف، نشستن و...درتفاوت
 آن است که ،زم استال آنچه زيرا برود؛ راه يا بخوابد يا بنشیند يا بايستد تواندمي بنابراين. یستف و بودن در مسجد نانواع توقّ ینب يتفاوت

 3.(تقلید )مراجع عظام که باشد يبه هر شکل د،ف کنقصد عبادت در مسجد توقّ به

 طوالنی خروج
شود مي باطل اعتکافش برود، بین از اعتکاف صورت کهايگونهبه طوالني گردد، و خروجش شد خارج مسجد از ضرورتي بنابر هرگاه

 0.(مراجع عظام تقلید)

 اعتکاف در رجعی طالقخروج برای 

 ين،بنابرا (0).طالق به منزلش بازگردد ۀکردن عدّيسپر يدهد، بر زن واجب است که برا يهمسر معتکفش را طالق رجع يهرگاه مرد

 (۱)ه،بود یّن. و اگر واجب معیردآن را از سر گ يده باشدن عدّپس از تمام ،بوده یرمحدودو غ یّنمع و چنانچه واجب نا شودياعتکافش باطل م

 و (1)اندهم تزاحم کرده چون دو واجب با ؛خروج اعتکاف و کردنباطل ياسپس خروج  ،کافکردن اعتتمام ینب (0)باشد یّرکه مخ (3)یستن یدبع

 در زن نیست واجب زيرا یست؛و خروج از مسجد الزم ن یحاعتکافش صح ،ا اگر طالق بائن باشدامّ يم.ندار يگريبر د يکي یتبر اهم یليدل

 1.)مشهور(باشد  مشترک منزل در بائن طالق عدّۀ

 :سیستاني هاللّآيت( 0)

                                                                           

 ؛مسیر کوتاه در خروج اضطرارىانتخاب ،خروج معتکف از مسجد؛ امام خامنه اي، سايت ، احکام اعتکاف،  9، خاتمۀ في االعتکاف، القول في شروطه، م 0. تحرير الوسیلۀ، ج0

 ۱11، ص ۱، پاورقي31،تنقیح مباني العروۀ، تبريزي، شروط االعتکاف، م  31، کتاب االعتکاف، شرائط الصحۀ، م ۱تعلیقه العروۀ الوثقي خوئي، سیستاني، مکارم، نوري همداني، ج
 يت،سا ؛ شبیري زنجاني، 0003، االعتکاف، شروط االعتکاف، م 0االعتکاف، الشرط السادس ،هدايۀ العباد، گلپايگاني، ج، االحکام الواضحۀ فاضل، 0۱13وسیلۀ النجاۀ، بهجت، شرائط صحۀ االعتکاف، م 
 ؛کتابخانه، استفتائات، اعتکاف، خروج از مسجد

 ،01سوال احکام اعتکافمقام معظم رهبري ،000۱، شروط االعتکاف، م 0هدايۀ العباد، صافي، ج
 013، ص۱عتکاف، شروطه، م زبدۀ االحکام، اراکي، اال

  9، خاتمۀ في االعتکاف، القول في شروطه، م 0. تحرير الوسیلۀ، ج۱

  000۱، االعتکاف، م 0هدايۀ العباد، صافي گلپايگاني ج
  0003، االعتکاف، م 0هدايۀ العباد، گلپايگاني، ج

 االحکام الواضحۀ، فاضل، االعتکاف، الشرط السادس 
  01۱، ص۱عتکاف، شروطه، م زبدۀ االحکام، اراکي، اال

 0۱13وسیلۀ النجاۀ، بهجت، شرائط صحۀ االعتکاف، م 
 ، الخاتمۀ في االعتکاف، الشرط السادس 0منهاج الصالحین، خوئي، تبريزي، وحید، سیستاني، ج

  31، شروط االعتکاف، م ۱تعلیقه العروۀ الوثقي، مکارم، نوري همداني، ج
 

 31. م11، ص۱ج الوثقي،العروۀ . 3

، 0، السادس،؛ صافي، هدايه العباد، ج011۱؛ خوئي و وحید و تبريزي، منهاج الصالحین، الخاتمه في االعتکاف، بعد از م001، ص۱ج ؛ استفتائات آيت اهلل بهجت، 3۶. م11، ص۱ج الوثقي،العروۀ . 0

 ؛0001م
 31. م11، ص۱ج الوثقي،العروۀ . 1
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 يا کردن اعتکاف واجب نباشد واست که تمام يدرصورت ينا کردن اعتکاف را نداده باشد. وتمام ۀکه شوهر اجازيدرصورت ،واجب است خروج

اشد به منزل واجب ب خروج از مسجد و رفتنشرط رجوع نکرده باشد و اگر  چنانچه ،اعتکاف را تمام کند يدبا گرنهفقط به نذر واجب باشد. و 

 است. محل اشکالشدن اعتکافش باطل ،خارج نشود و

 :گلپايگاني اللّهآيت( ۱)

 خروج که است اين ظاهر ها،اين و مانند و نذر اجاره به شدنواجب  مثل آن، غیر در اما است؛ دو روز گذشت بعد معیّن، واجب در حکم اين

 .است باطل سوم روز قبل اعتکاف که کندمي کشف طالق چون است؛ واجب

 :حضرت امام،  (3)

 .است و نیاز به تأمّل بیشتر دارد ترديد و محلّ مشکل مسأله

 :مکارم اللّهآيت( 0)

هرچند ما در اصل عبادات  ؛اجاره بوده باشد ياخاطر نذر  هوجوب اعتکاف ب ينکهشروط بر ام است، عدّه رعايت و اعتکاف بطالن اقوي

 .دارد اهمیت چون است؛ عدّه تقديم احتیاط شده، واجب اجاره و نذر یرغ به امّا اگر و يم،اشکال دار یجاريهاست

 :فاضل اللّهآيت

 .اعتکاف است و قضا کردن شدن خارج احتیاط

 :خويي اللّهآيت( 1)

 که باشد واجب آن مانند يا نذر وسیلۀبه  مگر نیست؛ زن بر روز دو اين در اعتکاف بودنواجب  براي وجهي اول، روز دو درمورد

 بايد نداد، اذن و اگر نذر به وفاي خاطر به کند تمام را اعتکاف بايد داد، خود همـسر بر اعتکاف کردنتمام در اذن شوهر اگر صورتدراين

 روز نسبت به حکم امّا. وجود ندارد تزاحمي فرض، هر دو بنابر پس است؛ بوده باطل اول از اعتکاف که است اين از کاشف چون شود؛ خارج

 است، نداده اعتکاف کردنتمام به اذن هم و شوهر است عدّه احکام از منزل و خروج از مسجد، به رفتن زن وجوب گفتیم اگر تکاف،سوم اع

و  است واجب او بر اعتکاف اتمام باشد، زوجیّت احکام از خروج، وجوب اگر امّا دارد؛ وجود خروج و وجوب اعتکاف بودنواجب  بین تزاحم

 0.نیست جايز خداوند متعال معصیت در طاعت از مخلوق چون ندهد؛ اذن شوهر ر چنده نیست، الزم خروج

 :مکارم اللّهآيت

 ۀت عدزن در مدّ يرازبرود؛  عدّه ادامۀ براي شوهر خانۀ به و بايد شودمي باطل اعتکافش دهند، رجعي طالق است، معتکف که را زني اگر

 ۱.شوهر خارج شود ۀخان از يدنبا يطالق رجع
 

 

 

                                                                           

 31، کتاب االعتکاف، م۱العروۀ الوثقي، ج. 0

 .0۶۶، ص۱ج جديد، استفتائات. ۱
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 احکام اعتکاف: سومفصل 

 . نذر و اعتکاف۱

 سفر در روزه نذر
تواند روزه بگیرد؛ مگر اينکه نذر روزه مستحبي در سفر، در وطن خود کرده باشد و اين نذر هم بايد نذر شرعي باشد؛ مسافر در سفر نمي

 جمله صیغۀ نذر است را دارا باشد.يعني تمام شرايط نذر که ازآن

 توان نذر روزه مستحبي کرد؟مي: آيا در سفر پرسش

  ، آيات عظام صافي، اراکي(امام خامنه اي) نذر روزه مستحبي در حال سفر بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.

 )آيات عظام فاضل، نوري همداني( نذر روزه مستحبي در سفر جايز نیست؛ بلکه بايد در حضر يا همان وطن خود باشد.

 اللّه مکارم(. )آيتاحتیاط آن است که به نذر خود عمل کند اشکال دارد؛ ولي اگر نذر کرد،

 0)آيات عظام سیستاني، تبريزي، زنجاني(نذر روزه مستحبي در سفر جايز است. 

 تذکّر: مسافري که با نذر روزه گرفته است، نمازش شکسته است.

 اعتکاف معین نذر در دیگر روزۀ قصد
عهده داشته باشد،  بر یزن یجارياست ۀروز يا ينذر ۀسه روز اول ماه شعبان( معتکف شود و روز )مثالً یّنيمع يهرگاه نذر کند که در روزها

 به اگر البته. را واجب هاياعتکاف را انجام داده باشد و هم روزه نذر هم تا آورد، جابه  نذري اعتکاف هنگام به را هاييروزه چنین توانديم

آيات عظام سیستاني، خوئي، )کند  ديگري روزۀ قصد تواندنمي بگیرد، اعتکاف مخصوص روزۀ که باشد اين قصدش اعتکاف، نذرِ هنگام

 ۱.(مکارم

 نذري اعتکاف در را نذري نذر، روزۀ دو هر به وفاي براي است جايز باشد، داشته هم نذري روزۀ و کند نذر را معیني روزهاي در اعتکاف اگر

 3(نذر يا استیجار انصراف از ماه مبارک رمضان نداشته باشد. اگر)امام:  است صحیح نیز رمضان ماه در استیجاري يا نذري اعتکاف بگیرد، و

 بهجـت( اللّهآيتحضرت امام، )

تواند روزۀ واجب به نذر ديگر يا اجاره را بگیرد؟ مانعى پرسش:اگر نذر کند درايام معیّنى معتکف شود و در اعتکاف روزه هم بگیرد، آيا مى

 0 هلل تبريزي()آيت اندارد. 

 قضا ۀنذر با داشتن روز ۀروز یتن
 نذر کند؟  يمستحب ۀروز توانديقضا دارد، م ۀروز کهيکس آيا

 مسئله سه صورت دارد: اين

روز روزه  يکخدا بر من است که  يبرا: »يد. مثالً بگویردروزه بگ ينکرده است که در چه روز ینمع يعني. نذرش مطلق است؛ الف

 .«یرمبگ

                                                                           

، اعتکاف عبادتي کامل؛ امام خامنه اي، ؛ مکارم0۶۱1، س۶، ص؛ خوئي، صراط النجاۀ، ج ۶مسائل جديد، ج .0101مذيل  ،المسائل مراجعیحتوضزنجاني،  ؛۶3درس، ۱11ص ،جوان رسالۀ یستاني،. س0

، 0؛ فاضل، جامع المسائل، ج0101م المسائل مراجع،؛ توضیح01، مبحث نذر و عهد، س011؛ اراکي،استفتائات، ص10۶، س000ص، 0سايت، احکام اعتکاف، اعتکاف مسافر؛ صافي؛ جامع االحکام، ج
 ؛۱30، س0همداني، استفتائات، ج؛ نوري 110س

 ۶، م19، ص۱ج العروۀ الوثقي،. ۱

 ل في شروطه، الثالث. ، کتاب الصوم، خاتمۀ في االعتکاف، القو311ص 0ج تحرير الوسیله یني،خماهلل روح. 3

 وسیلۀ النجاۀ، شرايط صحّت اعتکاف، شرط الثالث.
 .113س ،011، ص0ج يد،جد . استفتائات 0
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قبل از  يقضا ۀمنذور دارد و انجام روز ۀماه رمضان قبل از روز يقضا ۀانجام روز يبرا يفرصت کاف کهياست؛ درحال ینمع. نذرش ب

 ممکن است. یزمنذور ن ۀروز

 يقضا ۀمنذور وجود ندارد و انجام روز ۀماه رمضان قبل از روز يقضا ۀانجام روز يبرا يفرصت کاف کهياست؛ درحال ین. نذرش معج

 .یستممکن ن یزمنذور ن ۀروز قبل از

 صورت الف و ب: پاسخ

قضا  ۀمنذور را بعد از روز ۀاست که روز ينواجب ا یاطقضا اشکال دارد و احت ۀمنذور قبل از روز ۀانجام روز ياست؛ ول یحصح نذرش

 )حضرت امام(.شود  یقض ينذر ۀمگر وقت روز یرد؛بگ

 (امام خامنه اي)قضا بگیرد نذرش صحیح است. قصد داشته باشد که روزه نذرى را بعد از روزه اگر

 .(سیستانياهلليت)آ یستن يزقضا جا ۀمنذور قبل از روز ۀانجام روز ياست؛ ول یحصح نذرش

 .(مکارماهلليت)آقضا اشکال دارد  ۀمنذور قبل از روز ۀانجام روز ياست؛ ول یحصح نذرش

 .و فاضل( ييعظام خو يات)آاشکال ندارد  یزقضا ن ۀمنذور قبل از روز ۀاست و انجام روز یحصح نذرش

 .(گلپايگانياهلليت)آنذر در هر دو حالت محل اشکال است  صحت

 صورت ج: پاسخ

 و فاضل(. یستانيعظام س يات)حضرت امام و آباطل است  نذرش

 و مکارم(. يگانيگلپاعظام  يات)آنذر محل اشکال است  صحت

 (.يو اراک ييعظام خو يات)آاست  یحصح نذرش

 قضا ۀروزه در سفر با داشتن روز نذر
 در سفر نذر کند؟ يمستحب ۀروز توانديقضا دارد، م ۀروز کهيکس ياآ 

واجب  ۀاست؛ هرچند قضاى روز یحاش صحنذرى ۀنذر و روز یرد،در سفر روزه بگ یّنىدر حضر )قبل از سفر( نذر کند که در روز مع اگر

 .0 (امام خامنه اي)اش باشد برعهده

 اعتکافنذر 
اي اگر فردي نذر کند که معتکف شود و يا براي انجام آن اجیر شده باشد،  مي تواند آن را در ماه رمضان انجام دهد؛ مشروط به اينکه قرينه

 ۱)حضرت امام، آيت اهلل بهجت(بر انصراف آن به غیر ماه رمضان نباشد. 

)حضرت گردنش باشد، اگر روزۀ نذري را در ايام اعتکاف بگیرد، مجزي است. اگر اعتکاف را در روزهاي معیّني نذر کند و روزۀ نذر هم به 

 3 امام، آيات عظام بهجت، خوئي، فاضل، مکارم، نوري(

 ای در نذر روزه اعتکافمسأله
 شودمين بسته نذرش کند، نذر روز سه از کمتر اگر است و روز سه شود،مي ادا نذرش آن به که مقداري کمترين کند، اعتکاف نذر اگر

 ، سیستاني وحید، )حضرت امام، امام خامنه اي، آيات عظام خويي،( است. صحیح گرنهو  باشد، کرده نذر را معهود اعتکاف اگر :یستاني)س

 فاضل، صافي، بهجت(

فاضل  ، سیستاني وحید، )حضرت امام، آيات عظام خويي، ، نذرش باطل استباشد یدروز سوم آن ع فاقاًرا نذر کند که اتّ یّنياگر سه روز مع

 خوئي، مکارم،نوري،(

                                                                           

 ،۱۱0مقام معظم رهبري احکام روزه مسال.  0

 .۶مشرائط صحۀ العتکاف،  ي،الوثقالعروۀ  ؛0091م ،النجاۀیلۀ وس ،بهجتشروط صحت اعتکاف، الشرط الثالث؛  ،0ج تحرير الوسیله،. ۱

 ؛.۶مشرائط صحۀ العتکاف،  ي،الوثقالعروۀ  ؛0091م ،النجاۀیلۀ وس ،بهجتشروط صحت اعتکاف، الشرط الثالث؛  ،0ج تحرير الوسیله،. 3
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 باشد زيادي عدم شرط به اگر امّا. است باطل نذرش( ال شرط)بباشد  نقصان و زيادي عدم شرط به اگر پس کند، نذر را روز پنج اعتکاف اگر

 روز زيادي، نسبت به و البشرط دباش روز پنج از نقصانعدم  شرطبه  اگر و. است واجب او بر روز سه اعتکاف کمتر، نسبت به البـشرط و

)آيات  .نمايد ضمیمه آن به يا کند جدا اول روز سه از را پنجم و چهارم روز دو که کندنمي فرقي کند،مي اضافه اعتکافش به را ششمي

 0سیستاني( وحید، عظام خويي،

 عید با اعتکاف سوم روز شدن مصادف
سپس روز سوم  ،ماه مبارک رمضان را معتکف شود 31و  ۱9و  ۱1نذر کند روز  ينکهمثل ا ،معتکف گردد یشترب يا یّناگر نذر کند سه روز مع

 يراز ؛از اصل باطل است و قضا هم ندارد ينذر ینچن (0)،روز شود ۱9 ،ماه رمضان در فرض مثال فوق ينکهمثل ا، گرددفطر یدمصادف با ع

 ۱.(حضرت امام، آيا ت عظام سیستاني، مکارم، فاضل، خوئي) است یاطآن مطابق احت يهرچند قضا ؛نذر از ابتدا منعقد نشده است

 :حضرت امام (0)

 آن احتیاط هر چند است؛ باطل نذرش اينجا در گردد، عید با مصادف مثالً چهارم روز و کند نذر را بیشتر يا روز چهار اعتکافِ اگر همچنین و

تعداد روزها  اگر خصوصبه  شود، معتکف هم را عید از بعد روز يا روزهاي حتي بلکه عید، از قبل روزهاي از را عید روز ماسواي که است

 اگر و گردد معتکف عید روز از بعد است واجب گردد، عید سوم روز اتّفاقاً و باشد اعتکاف دو به نذرش بازگشت اگر و. باشد بیشتر يا روز سه

 3.باشد معتکف قبلش است واجب گردد، عید چهارم روز

 ۴اعتکاف نذر کردنمعلّق
 و .است تلفیقي روز سه اعتکاف صحت از گرفتهنشئت اين، که است باطل احتیاط، بنابر شود، معتکف زيد آمدن روزِ کند نذر کسي اگر

 در اگر پس بشود، معتکف آمدن زمان از و بگیرد روزه مقدمه باب از دارد احتمال که روزي کرد، نذر گونهاين کسي اگر که است اين احتیاط

 (حضرت امام) .نمايد کامل را تلفیقاً روز سه و بشود معتکف رجاءً آمد، روز بین

کنـد و از طلـوع فجـر     یـاط ( پدرش از مکه معتکف شود، چنانچه امکان داشته باشـد در آن روز احت هرگاه نذرکند که روز بازگشت )مثالً

 کنـد  نـذر  اگر و. گرددياز طلوع فجر )اذان صبح( باز م داشته باشد که مسافرش قبل يقیناگر  ینهمچن .است یح، نذرش صحداعتکاف ببند

 مکارم( اللّه)آيت. تا سه روز درحال اعتکاف باشد يداست و با یحشک نذرش صحعتکف شود، بدونم مسافرش ورود از پس روز

 بـرايش  خبرگـرفتن  رباشد و همچنین است حکم بنابر احتیاط واجـب اگـ  مي باطل نذرش شود، معتکف زيد آمدن روزِ کند نذر کسي اگر

  )آيت اهلل سیستاني( و در اين صورت وفاي به نذر )هر چند به طريق احتیاط( الزم است. باشد ممکن

 روز اثناي در زيد داندمي اگر بشود، معتکف فجر طلوع از است واجب و باشدمي نذر صحیح شود، معتکف زيد آمدن روزِ کند نذر کسي اگر

 اگر ،(آيديموقع مچه يدداند زي)نم صورتدرهمین البته. کند ضمیمه آن به ديگر روز سه و بشود معتکف زيد آمدن زمان از و اال آيد؛مي

 خويي( اللّه)آيت .است باطل نذرش باشد، فجر طلوع از اعتکاف قصدش

 دوم روز کند نذر اگر و. است فجر طلوع از قبل زيد آمدن بداندمگر باشد؛ مي باطل نذرش شود، معتکف زيد آمدن روزِ کند نذر کسي اگر

 .(آيت اهلل فاضل)نمايد  ضمیمه هم ديگر روز دو است واجب و است صحیح نذرش شود، معتکف زيد آمدن

در  معتکف شود. و دهد،يرا م يدرا که احتمال ورود ز ييروزها يدبا واست  صحیح او نذر شود، معتکف را زيد ورود روز کند نذر کسي اگر

 تبريزي( اللّه)آيت کند. یمهبه آن ضم يگردو روز د اعتکاف آن روز را تمام کند و يدبا ،آمد يدکه ز يروز

                                                                           

 االحکام الواضحه، ،فاضل 01۶9ثالث،، مساله ال300، ص0ج یستاني، منهاج الصالحین،س ؛3۱0ص ،۱ج منهاج الصالحین، ي،خراسان یدوح، 01۶9م الثالث م 311ص ،0ج يي، منهاج الصالحین،. خو0

 ؛0؛ امام خمیني، تحرير الوسیله، کتاب االعتکاف، م0091، م0؛ بهجت، وسیله النجاه، ج0011، م0؛ صافي، هدايه العباد، ج1الثالث. العروۀ الوثقي، کتاب االعتکاف، م 0010، مساله۱۶1ص

 .1، م11، ص۱العروۀ الوثقي، ج. ۱

 .11، ص۱حاشیۀ العروۀ الوثقي، ج. 3
 ؛111س ،01۶، ص0ج يد،جد ؛ تبريزي، استفتائات۱1م ،11، صکامل ياعتکاف عبادتمکارم،  ؛9و 1. عروۀ الوثقي، اعتکاف، م0
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 شب بدون اعتکاف نذر 
 0.(مراجع عظام تقلید)شود نمي منعقد نذرش نباشد، را هاشب ولي شود، معتکف را روزها که کند نذر کسي اگر

 نذر در اول شب اعتکاف
 شب شود، معتکف ماه يک کند نذر اگر امّا (0)؛شب اول هم درحال اعتکاف باشد یستف شود، الزم نمعتک یشترب يانذر کند سه روز  چنانچه

  ۱.(مشهور) (۱)باشد اعتکاف درحال بايد نیز شودمي محسوب ماه جزء که اول

 :خويي اللّهآيت( 0)

 نمودن داخل مستحب احتیاط هر چند نباشد؛ داخل که نیست بعید بوده، مطلق نذرش اگر و باشدمي ناذر قصد تابع اول، شب بودنداخل

 3.است اول شب

 مکارم: اللّهيت( آ۱)

 0.باشد ماه خود به منصرف نذر بلکه نباشد؛ ماه روزهاي به منصرف نذرش شخص که است زماني اين

  آيت اهلل سیستاني:

 1مگر زماني که مقصود وي در نذرسي روز باشد نه زمان واقع شده بین دو هالل ماه.

 شب اول هم جزء همان ماه است؟  یاآ ،ماه را نذر کند یکاعتکاف  یاگر کسش:پرس

  ۶.)آيت اهلل تبريزي( شب اول هم جزء همان ماه است

 1.)آيت اهلل بهجت( ماه است ءشب اول ماه، جز ي،بل

 اعتکاف ماهة یک نذر
 مقدار مرادش اگر امّا باشد؛ روزه۱9 هر چند ماه(0)شود؛ فمعتک ماه آخر تا ماه اول از تواندمي شود، معتکف ماه يک که کند نذر کسي اگر

 1.)مشهور(باشد  روز 31است واجب است، بوده ماه يک

 و آيت اهلل فاضل حضرت امام (0)

 9.کند ضمیمه هم را ديگر روز يک که است آن احتیاط

  بهجـت اللّهآيت

 01.باشدمي ديگر روز يک کردناضافه مستحب احتیاط

 :خويي اللّهآيت

 00.است کرده کامل را قبل روز دو اگر اعتکاف، سوم روز بودنواجب بنابر کند؛ اضافه هم را ديگر روز يک که است واجب
  نه؟ یا شودمی ساقط او تکلیف باشد، ناقص و ماه کند نذر را ماه یک اعتکاف پرسش: اگر

 آيت اهلل تبريزي: 

                                                                           

 .01، م11، ص۱العروۀ الوثقي، ج .0

 00، م 1، ص۱جالوثقي، العروۀ . ۱

 .11، ص۱ج حاشیه ايشان بر العروۀ الوثقي،. 3
 حاشیۀ العروۀ الوثقي.. 0

 00، اعتکاف ، م ۱لعروۀ الوثقي، ج. تعلیقه ا 1
 11۶س ،01۶، ص0ج يد،استفتائات جد.  ۶
 3011، س001، ص۱ج استفتائات، . 1
 0۱، م 11، ص۱ج العروۀ الوثقي،. 1

 .11، ص۱ج حاشیۀ العروۀ الوثقي،. 9

 0099مسئلۀ ،333، ص0ج وسیلۀ النجاۀ، ،. بهجت01

 .11، ص۱ج حاشیۀ العروۀ الوثقي،. 00
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 0شود.مي ساقط
 ام را هم بگیرد يا نه؟ يد روز سيآيا با ،نمايد و ماه ناقص باشدکسي نذر کند يک ماه را اعتکاف پرسش:

 آيت اهلل بهجت:

 ۱ام از آخر واجب نیست.شود و اعتکاف روز سيشدن ماه، وظیفه تمام ميبا تمام

 ماههیک  نذر در اعتکاف بودن متوالی
 سه متفرقه، صورتبه تواندمي باشد، کرده نذر را ماه يک مقداربه  اگر امّا و. بیاورد سرهمپشت است واجب کند، نذر را ماه يک اعتکاف اگر

 ديگر روز دو اش،نذري اعتکاف روز هر به کهايگونهبه(0)باشد، جايز نیز روزروز به  تفريق نیست بعید بلکه. آورد جابه  را آن روزروز سه 

 3.)مشهور(نشود  استفاده بودن درپيپي و تتابع چندروزه، افاعتک از که مواردي تمام در است کلّي قاعدۀ يک اين و .نمايد اضافه

 :گلپايگاني اللّهآيت( 0)

 روز اعتکاف رعايت شرطبه  ممکن هرنحو به تفريق است جايز بنابراين کند. اضافه ديگر روز يک روزي، دو هر به که روز دو روز دو يا

 0.روز سه هر سوم،

 :خويي اللّهآيت

 نه است، اول روز در خصوصیت آن که باشد خصوصیتي منذور در يا و نذر به وفاي در قصد اعتبار بنابر يا: است امر دو زا يکي برمبتني  اين

 .بعدش روز دو

 :سیستاني اللّهآيت

 منطبق مثالً اول روز غیر بر که باشد خصوصیتي نذر متعلّق براي مگر کند؛نمي پیدا تحقّق آن مانند و مسأله صورت در ذکرشده تفريق

 و گیردمي روزه به همین عنوان اول روز پس باشد، اعتکاف براي نیز اشروزه کهايگونهبه کرده نذر را اعتکاف خود مثال، باب از شود،نمي

 منطبق زرو سه تمام بر نذر متعلق ناچاربه  نکنیم، تصور چنین اگر و. گیردمي روزه آن مانند يا استیجاري روزۀ عنوان به را ديگر روز دو

 1.شودمي

 :فاضل اللّهآيت

 است تفريق اين ترک احوط، لکن. کند اضافه آن به نذر بدون واجب يا مستحبي، ديگر روز دو و باشد نذرش از اعتکافش، روز يک اينکه به

 ۶.باشد جايز بايد نیز روز روز دو دو تفريق روز،روز به  تفريق جواز فرض بر و

 :مکارم اللّهآيت

 ،از ماه يا اگر نذر کند که قسمتسرهم معتکف شود. امّ ماه پشت يکماه معتکف شود، واجب است  يکهرگاه نذر کند که  :مسأله اول

 ؛کامل شود ،روز( معتکف شود، تا آن مقدار که نذر کرده هروز س )سه پراکنده طوربه  توانديم يد،اعتکاف نما ،پانزده روز يانه روز  مثالً

 1باشد. يدرپياعتکافش پ يدبا یزصورت نيننداشته باشد که درا يدرپيپ يش انصراف به روزهانذر ينکهمشروط بر ا

نذر آورده  یغۀرا در ص «يدرپيپ» یدچه ق، معتکف شود یّنمعیرغ يدرپيروز پ ينچند يا یّنماه نامع يکچنانچه نذر کند که : مسأله دوم

که  يياعتکاف را باطل کند، تمام روزها ياماز ا یشترب ياروز  يکروع کند، سپس از نذرش استفاده گردد، و اعتکاف را ش ینچن ياباشد 

 رعايت با را اعتکاف بايد و باشد بوده بیشتر يا روز سه بوده، اعتکاف درحال صحیح طور به که روزهايي هرچند شود؛يباطل م ،معتکف بوده

                                                                           

 111، س 01۶،ص 0ج د،يجد . استفتائات 0
 .3019، س 001، ص ۱ج . استفتائات، ۱
 .03، م 10، ص۱جالوثقي، العروۀ . 3

 .10، ص۱ج حاشیۀ العروۀ الوثقي ،. 0
 . حاشیه ايشان بر العروۀ الوثقى. 1

 03، االعتکاف م۱جالوثقي، العروۀ . ۶

 30 م .11کامل، ص عبادتي اعتکاف. 1
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ه ب يدرپيصورت پهآن را ب قضاي بايد کرده، باطل را آن و بوده معیّني روزهاي يا ماه براي نذرش اگر و. بگیرد سر از بودن درپيپي و تتابع

 باقي مانده اعتکاف زمان از مقداري هنوز بطالن، از پس کهايگونهلحظات باطل کند، به ينرا در آخر ینمع ياگر اعتکاف نذر يحت جا آورد.

 .کند قضا نیز صورتدراين که است آن احتیاط باشد،

واجب آن است که روز  یاطروز باشد، احت ۱9 ،که در آن معتکف شده يمعتکف شود و ماه يماه قمر يکهرگاه نذر کند که  :وممسأله س

 0شود.يواجب م یزگذشت، هرگاه دو روز بر اعتکافش اضافه کند، اعتکاف روز سوم ن که قبالًگونههمان يراز یفزايد؛بر آن ب یزاول ماه بعد را ن

 :يتبريز اللّهآيت

 بگیرد؟ متفرّق طور به روزهيک  هاياعتکاف تواندمي آيا شود، معتکف ماه يک مقدار به کند نذر اگر کسي پرسش:

 بار سي بايد کند، ايجاد اعتکاف سي کند نذر و چنانچه. دهد انجام متفرّق طوربه  روزه سه اعتکاف ده تواندمي مذکور فرض پاسخ: در

 را تنها روز يک کند نذراگر  و .شود روز نود اعتکاف ايام مجموع که کند ضمیمه روز دو روزها آن از يکهر شود و به معتکف روزه يک

 ۱.است باطل اعتکافش ديگر روز دو کردنضمیمهبدون کند، اعتکاف

 متوالی اعتکاف نذر در اخالل
در نذر گفته  يصورت شرط لفظ را به ينکه ا کندينم ي)فرق، داشته باشد يدرپيصورت پ را به يت زمانمدّ يااعتکاف  ۀماهيک اگر نذر 

اعتکافش را باطل  يامعتکف نشود  ينکهکند )به ا يجاداخالل در آن ا یشترب ياروز  يککرده باشد(، سپس  ينذر را جار یت،ن ينبه ا ياباشد 

بودن روزها اعتکافش را  هم سر پشت يتتدا با رعااز اب يدباشد. و با یشترب ياسه روز  ،آنچه گذشته هر چند شود؛ينذرش باطل م کلّ ،کند(

 انجام دهد.

 (۱)است آن احتیاط و (0)نمايد قضا را آن است واجب کند، اخالل بیشتر يا روز يک آن، در سپس باشد، داشته را معیّني روزهاي نذر اگر و

 که است آن احتیاط باشد، باقي هنوز آن کردنباطل از عدب ، بود کرده نذر معیّن براي که روزهايي آن از مقداري اگر و. باشد درپيپي که

 3.(صاحب عروه)کند  شروع ماندهباقي همین از(۱)را نذر قضاي ابتداي

 :خويي اللّهآيت( 0)

 .یاطاحت بنابر

 :فاضل اللّهآيت

 طور کامل.هب ،که نذر کرده يمقدار يقضا يعني

 :سیستاني اللّهآيت

 .نیست الزم آيد،مي ذيل در که ديگر احتیاط يت دورعا امّا و الزم؛ احتیاط بنابر

 :مکارم و گلپايگاني آيات عظام(۱)

 .(دارد اقتضايي چنین قضا و مفهوم)مکارم:  است اين اقوي

 :حضرت امام (3)

 0.است وجوبعدم اقوي هر چند

 :بهجـت اللّهآيت

 ممکن ديگر نذر به وفاي عذري، خاطربه  يا عمداً يا کند وارد لاخال آن به سپس باشد، داشته زماني در را ايپیوسته اعتکاف نذر هرگاه

 اعتکافش از روز سه اينکه به دارد بستگي گذشته، روزهاي در نذر صحّت امّا. آن پیوستگي رعايت با بگیرد سر از را آن است واجب و نیست

                                                                           

 .31و3۱. م11ص کامل، عبادتي اعتکاف. 0

 111، س01۶، ص0ج يد،. استفتائات جد۱

 00، م 10، ص۱ج العروۀ الوثقي،. 3

 00، االعتکاف ، م۱ج حواشي بر العروۀ الوثقي،. 0
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 متوجّه بعدو  است نذر از ناشي فعلي امر اين کردهمي گمان که باشد اعتکاف فعلي امر او انگیزۀ و داعي و باشد داده انجام اخالل از قبل را

 .است باطل اعتکافش باشد، نذريّت به مقیّد او داعي اگر امّا نبوده. چنیناين که شودمي

)که  دندبو شده معیّن روزه براي روزها آن اينکه به سبب اعتکاف؛ استیناف نیست الزم اظهر بنابر داشته، را معیّني روزهاي نذر اگر و

 قضا و کفّاره موجب آن تفويت که( بودن)معتکف است وصف شده، فوت آنچه و( است اعتکاف به اخالل و گرفته روزه که آن است فرض

 .نیست نشود اش منطبقخارجي مصاديق بر که مقیّد کلّي مثل و است؛

 سه از اعتکاف کمتر شدن موجب اعتکاف پیوستگي به اخالل که است هنگامي ،(معین روزۀ نذر يعني دوم قسم)در  کرديم ذکر آنچه و

( پس با .سه روز اعتکاف گردد يترعا يدبا يعني) کند؛نمي پیدا اعتکاف روزۀسه اعتبار با منافات اعتکاف براي زمان تعین و گرنه نگردد؛ روز

 .نمايديشود، قضا م يتدر آن رعا یوستگيکه پياهگونه اعتکاف را ب يعني ؛بنابر اظهر کند،يانفصال )سه روز( از ابتدا اعتکافش را شروع م

 نیت روزها اين در و احتیاط؛ بنابر دهد، قرار هاآن از را جديد اعتکاف ابتداي مانده، باقي نذر در شدهمعین روزهاي از مقداري اگر و

 0.نمايد قضا نیت روزها اين خارج در و باشد داشته( الذمّهفي)مافعلي  وظیفۀ

 :ريزيتب اللّهآيت

 ۱.است واجب آن قضاي احتیاط بنابر بیشتر، يا روز يک نمايد، تخلف معیّن ايام آن و از باشد معتکف را معیني روزهاي کند نذر کسي اگر

 غیرمتوالی اعتکاف نذر در اخالل
استفاده نشود، سپس در  یزن ينذر و ۀمطلب از نحو ينبودن را شرط نکرده باشد و ا يدرپيکه نذر کند چهار روز معتکف شود و پيدرصورت

 که (۱)است آن بهتر و. یفزايدبر آن ب يگرو دو روز د (0)قضا کند را چهارم روز بايد دهد، انجام کند،يکه اعتکاف را باطل م يروز چهارم کار

 3.)مشهور( قضا کند یّترا نسه روز  ينمختار است هر روز از ا هر چند (3)؛خود( قرار دهد یّتن )در روز سه اين از روز اولین را قضا روز

 :خويي اللّهآيت( 0)

 است. يمسامح ،به قضا تعبیر

 :مکارم اللّهآيت( ۱)

 است. يناحوط ا بلکه

 :سیستاني اللّهآيت( 3)

 0.کنديم یداسه روز پ ينبر ا يقضا انطباق قهر ۀبلکه روز یست؛ن تعیین آندر  يآن است که اثر اظهر

 :تبريزي اللّهآيت

 شود، خارج اعتکاف و از کند عمل نذرش برخالف را چهارم و روز ننمايد شرط را روز چهار آن و پیوستگي کرد نذر را روز چهار اعتکاف اگر

 1.کند ضمیمه آن به ديگر روز و دو جا آوردبه را روز آن اعتکاف بايد

 روز پنج اعتکاف نذر 
 ۶.(مراجع عظام تقلید) یوستهپ شکل نا به ياجا آورد،  هب يدرپيچه پ فزايد؛یبر آن ب يگرروز د يک يدگاه نذر کند پنج روز معتکف شود، باهر

                                                                           

 03م، 01ص،  ۱ج ،المسائلجامع  ،. بهجت0

 .01۶، ص 0ج جديد، استفتائات. ۱

 01، م 10، ص۱ج العروۀ الوثقي، .3

 01، حواشي، م۱ج . العروۀ الوثقي، 0

 .1۶1س ،01۶، ص0ج يد،جد ئاتاستفتا. 1

 .30۶0س ،001، ص۱ج ،استفتائات ،بهجت ،0۶، م 10، ص۱العروۀ الوثقي، ج .۶
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 معین نذر ترک
خاطر ه مخصوص ب ياماز ماه خاص( معتکف شود، سپس در آن ا یّنيمع يروزها يااز سال،  یّنماه مع يک )مثالً ینياگر نذر کند در زمان مع

 یجهها مشکل شود و درنتماه یصو اگر تشخ (0)آن واجب است. يتکاف را ترک کند، قضابراثر اضطرار، اع يا یاناًعمداً و عص يا يفراموش

صاحب )است  مخیّر احتمال موارد بین نداشت، ظنّي اگر و (۱)کنديص کند، به ظنّ خود عمل ممشخّ يطور قطعهنظر را ب نتواند ماه مورد

  0.(عروه

 :سیستاني و خويي و آيات عظام مرحوم امام(0)

 ۱.یاطحتا بنابر

 :حضرت امام (۱)

 3.است محتمالت بین جمع احوط نباشد، حرجي اگر بلکه است. ظن عدم فرض در تخییر ترمشکل و است اشکال محلّ

 :خويي اللّهآيت

 0.است شک حکم مسأله اين در ظنّ حکم و. شود حرجي اعتکاف کهتا زماني است، احتیاط وجوب ظاهر بلکه

 :گلپايگاني اللّهآيت

 احتمال که را زماني آخرين نداشت، ظنّي و اگر. کند ظن به عمل بايد حرج، فرض در و نباشد حرجي کهمادامي کند، احتیاط بايد بلکه

 1.قضا يا ادا قصدِبدون  آورد،مي الذمّهمافي قصد به را آن و کندمي انتخاب باشد، منطبق آن بر منذور دهدمي

 :سیستاني اللّهآيت

 ۶.باشد نداشته معمول حسببه  نقصان به علم کهمادامي کند، حساب روز سي را يماه هر بايد بلکه

 :فاضل اللّهآيت

 1.آن عدم و ظن صورت بین فرق بدون نشود؛ حرج مستلزم کهمادامي محتمالت، بین کردنجمع به کند احتیاط بايد بلکه

 :مکارم اللّهآيت

ها کدام از ماهیچعمل کند. و چنانچه به ه یاطواجب آن است مطابق احت یاطکه احت یايد؛ممکن باشد و عسر و حرج الزم ن یاطاحت ينکهمگر ا

 1است. یّرمخ ،که محتمل است ييهاماه ینظن ندارد، ب

 تبريزي: اللّهآيت

 قضاي احتیاط، بنابر ،کند ترک اضطرار زيادي يا نافرماني يا فراموشي جهت به را اعتکاف آن ولي کند، نذر اعتکاف براي را معیّني زمان اگر

 9.آورد جابه را آن

 

                                                                           

 01، م10، ص۱ج العروۀ الوثقي،. 0

 .03۱، ص۱ج العروۀ الوثقي ، حاشیۀ. ۱

 .همان. 3

 .همان. 0

 .1۱، ص۱ج العروۀ الوثقي،. 1

 .03۱، ص۱العروۀ الوثقي، ج حاشیۀ. ۶

 .همان. 1

 .31م ،کامل ياعتکاف عبادت العروۀ الوثقي؛ حاشیۀ. 1

 .011، ص0ج جديد، استفتائات. 9
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 اذن شوهر، والدین، و صاحب کار در اعتکاف؛. ۱

 اجازه صاحب کار
 آيا اجازه صاحب کار براي صحت اعتکاف معتبر است؟

کار اي است که صاحبکسي که در استخدام ديگري است مانند برخي از کارمندان يا کارگران در صورتي که قرارداد اجاره به گونه

)آيات عظام خوئي، اراکي،  باشد و اعتکاف با عمل اجاره منافات دارد بايد از صاحب کار اجازه بگیرد.مالک منافع و اعمال بدني اجیر مي

  0فاضل لنکراني، مکارم شیرازي، نوري همداني، بهجت(

ه صاحب کار مالک منافع و اعمال بدني اجیر اي است ککسي که در استخدام ديگري و اجیر اوست در صورتي که قرارداد اجاره به گونه

باشد، اجیر بايد از صاحب کار و مستأجر براي اعتکاف اجازه بگیرد امّا در غیر اينصورت اعتبار اجازه در صحّت اعتکاف در مدت اعتکاف مي

 )حضرت امام( معلوم نیست بلکه در بعضي فروض، معلوم العدم است.

اي است که صاحب کار مالکِ منافع و اعمال بدني کسي که در استخدام ديگري و اجیر اوست در صورتي که قرارداد اجاره به گونه 

باشد، اجیر بايد از صاحب کار و مستأجر براي اعتکاف اجازه بگیرد امّا اگر اجیر مالک منافع بدني خويش است و تنها براي انجام اجیر مي

)آيات عظام گلپايگاني، یر شده است، مخالفت او و وفاء نکردن به آنچه برايش اجیر شده موجب بطالن اعتکاف نیست. عملي در ذمّه اج

 صافي گلپايگاني(

اي است که صاحب کار مالکِ منافع و اعمال بدني اجیر کسي که در استخدام ديگري و اجیر اوست در صورتي که قرارداد اجاره به گونه

، اعتکافش صحیح ۱که اجیر در مکث و توقّفِ خارجِ از محل کار مجاز باشد و اعتکاف هم براي شغل و کسب نباشد باشد، در صورتيمي

 3)آيت اهلل سیستاني( کار اجازه نگرفته باشد.است، هرچند در خصوص اعتکاف از صاحب

 پدر و مادر ۀاجاز
اگر معتکف شدن او موجب اذیت و آزار و  پرسش: آیا فرزند باید برای اعتکاف از والدین خود اجازه بگیرد حتی

 یا زحمت آنان نباشد؟

 

اعتکاف باطل است و اگر موجب اذيّت آنان نباشد احتیاط مستحب است اجازه ،در صورتي که اعتکاف موجب آزار و اذيّت والدين باشد 

 0فاضل لنکراني، نوري همداني، بهجت( آيات عظام گلپايگاني، تبريزي، خوئي، وحید خراساني، مکارم شیرازي، حضرت امام،) بگیرد.

 1)آيت اهلل سیستاني( .اگر اعتکاف باعث اذيّت والدين باشد و اين اذيّت، از روي دلسوزي آنان باشد، چنین اعتکافي باطل است

 اجازه  والدين شرط نیست، بلي احتیاط خوب است. 0در صورت عدم ايذاء 

                                                                           

 فرمايند: و ممکن است آنچه مبطل اعتکاف باشد، منع و نهي مستأجر باشد، نه مجرّد عدم اذن و اجازه او. . آيۀ اهلل بهجت در ادامه چنین مي11، ص۱. العروۀ الوثقي، ج0

  نباشد مانند اينکه فرد اعتکاف استیجاري را بپذيرد.. يعني اينکه اعتکاف براي اکتساب ۱
 ، خاتمۀ في االعتکاف، في شروطه، الشرط السادس. 0. تحرير الوسیلۀ، ج3

  0093وسیلۀ النجاۀ بهجت، شرائط صحۀ االعتکاف، الشرط السادس، م 
 0013، شروط االعتکاف، م 0هدايۀ العباد گلپايگاني، ج

، العروۀ الوثقي، تعلیقه فاضل، سیستاني، خويي، مکارم، گلپايگاني، نوري همداني، 01۱،زبدۀ االحکام اراکي، االعتکاف، شروطه، الشرط السادس ص001۱شروط االعتکاف، م هدايۀ العباد صافي گلپايگاني، 
 ، کتاب االعتکاف، الشرط السابع ۱ج

 (ي االحوط نعم مع النهي و االيذاء من مخالفته فاالقوي البطالن.عروه الوثقي حاشیه شرط هفتم،عل، الشرط السادس )0013، شروط االعتکاف، م 0هدايۀ العباد گلپايگاني، ج - 0

  ۱۶9االحکام الواضحۀ فاضل لنکراني، االعتکاف، الشرط الخامس، ص
 ، کتاب االعتکاف، الشرط السابع ۱العروۀ الوثقي تعلیقه مکارم، فاضل، گلپايگاني، نوري همداني، خويي، سیستاني، ج

 الخاتمۀ في االعتکاف، الشرط الخامس  0هاج الصالحین، خوئي، تبريزي، وحید، سیستاني، جمن
 ، خاتمه في االعتکاف، في شروط االعتکاف، الشرط السادس  0تحرير الوسیلۀ، ج

 .303۶س ،00۱ص بهجت، ۱ج استفتائات، ، 33۱ص 0093وسیلۀ النجاۀ بهجت، شرائط صحۀ االعتکاف، الشرط السادس، م 
  ،۱001، م0یستاني، توضیح المسائل جامع، ج. س1
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يا اگر پدر يا مادر از انجام اعتکاف  و فرزند اذيت مي شوندو شفقت بر  يجهت مهربان عتکاف بهمادر، از انجام ا يااگر فرزند بداند که پدر 

 ۱ )آيت اهلل صافي گلپايگاني( گردد.ياعتکاف باطل م نهي کنند و مخالفت با آنان سبب اذيت و آزارشان مي شود،

 

 شوهر اجازۀ
 پرسش: آیا اذن شوهر در اعتکاف زن الزم است؟

 منافات با حق شوهر دارد: الف:  اعتکاف

 باشد: 3پاسخ: در صورتي که اعتکاف زن بدون اجازه شوهرش موجب از بین رفتن حق شوهر

 )حضرت امام، امام خامنه اي( : بنابر احتیاط واجب الزم است.0

فاضل لنکراني، مکارم شیرازي، )آيات عظام خوئي، تبريزي، وحید خراساني، صافي گلپايگاني، گلپايگاني، بهجت، : اجازه شوهر الزم است. ۱

 نوري همداني(

: زماني که مکث زن در مسجد حرام باشد مثل موردي که زن بدون اجازه از منزل خارج شده باشد، اعتکاف باطل است و در صورتي که 3

وهرش باشد، محل مکثِ زن در مسجد حرام نباشد ولي اعتکاف منافي با حق شوهر باشد، صحّت اعتکافش در صورتي که بدون اجازۀ ش

 0اهلل سیستاني()آيتاشکال است. 

 

 ب: اگر اعتکاف منافي با حق شوهر نباشد: 

فاضل،  ،صافي گلپايگانيگلپايگاني، سیستاني،  ،امام حضرت)آيات عظام  اجازه شوهر الزم نیست هر چند احتیاط مستحب اجازه گرفتن است.

 نوري، خوئي(  

 1(اراکي، بهجت ،)آيات عظام مکارم، تبريزياست. بنابر احتیاط واجب اجازه شوهر الزم 

: شايان ذکر است که برخي از مراجع علي رغم اينکه در اين مساله)اعتکاف منافات با حق شوهر نداشته باشد( اجازه شوهر را براي 0نکته 

عمل نمايد؛ به عنوان مثال صحت اعتکاف شرط نمي دانستند، ولي نسبت به صحت روزه اش)مستحب،قضا و ...( بايد طبق نظر مرجعش 

مراجعي که در روزه مستحب اذن شوهر را شرط مي دانند بدون اذن روزه صحیح نیست و در فرضي که روزه صحیح نباشد اعتکاف هم باطل 

 است.

اذن از خانه خارج : يکي از موارد عدم منافات با حق شوهر اين است که خانم براي خروج از منزل شرعا مجاز باشد بنابراين اگر بدون ۱نکته

 شود و شرعا هم اين خروج مجاز نباشد، در اين صورت اعتکافش با حق شوهر منافات دارد که تفصیلش گذشت. 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 . ايذاء: اذيّت و آزار رساندن.0
 ؛۱3، ص ۱0و استفتائات پیرامون اعتکاف، س  ۱31، الشرط السادس، ص001۱، شروط االعتکاف، م 0. هدايۀ العباد، صافي گلپايگاني، ج ۱
حق اجازه گرفتن از شوهر براي خروج از منزل، لذا همسر دائمي بايد براي خروج از  -۱هر وقتي که شوهر درخواست نمايد. حق استمتاع و استفاده جنسي در  -0. حق شوهر بر زن در دو مورد است: 3

 منزل از شوهر اجازه بگیرد. 
؛ امام خامنه 01۱ص 01تکاف، شرائط الصحۀ، الشرط السابع، پاورقي ، کتاب االع۱و العروۀ الوثقي، تعلیقه سیستاني، ج 303صاالعتکاف، الشرط الخامس،في، الخاتمۀ 0سیستاني، ج. منهاج الصالحین  0

 اي، سايت، احکام اعتکاف، معتکف شدن زنان؛
 ، في شروط االعتکاف، الشرط السادس 0. تحرير الوسیلۀ، مرحوم امام، ج1

  33۱، ص 0093وسیلۀ النجاۀ بهجت، شرائط صحۀ االعتکاف، الشرط السادس، م 
 ، الشرط السادس 001۱شروط االعتکاف، م  ،0هدايۀ العباد، صافي ج

 ، الشرط السادس 0013، شروط االعتکاف، م 0هدايۀ العباد گلپايگاني، ج
 و  ۱۶9االحکام الواضحۀ، فاضل، االعتکاف، الشرط الخامس، ص

. منهاج 01۱، الشرط السابع .زبدۀ االحکام اراکي، االعتکاف، شروطه، الشرط السادس، ص، کتاب االعتکاف۱العروۀ الوثقي، تعلیقه مکارم، فاضل، گلپايگاني، اراکي، نوري همداني، خويي، سیستاني، ج
 ، الخاتمۀ في االعتکاف، الشرط الخامس. 0الصالحین خوئي، تبريزي، وحید، سیستاني، ج

 .01۱ص 01، کتاب االعتکاف، شرائط الصحۀ، الشرط السابع، پاورقي ۱ني، جو العروۀ الوثقي، تعلیقه سیستا 303صاالعتکاف، الشرط الخامس،في، الخاتمۀ 0سیستاني، جمنهاج الصالحین 
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 اعتکاف اجازه از برگشت
 از دو روز کهتا زماني او مانند و شوهر 0دارد، را زن حکم گرفتناجازه  در کههرکسي يا بگیرد اجازه اعتکاف براي شوهرش از زن اگر

 اعتکاف کردن تمام چون برگردد، خود اذن از تواندنمي ديگر روز، دو گذشت از بعد امّا برگردد؛ اشاجازه از توانداست، مي نگذشته اعتکاف

 ۱(تقلید مراجع عظام) .شودمي واجب هنگام اين در

 اعتکاف در غصب. 3

 بنابر بنشیند، آن جاي و خود بزند کنار آنجا از را فرد آن اينکه به ،کند غصب بود، گرفته خود براي را آن کسي قبالً که مسجد از جايي اگر

 غصبي آجر يا خاک با که مسجدي زمین بر نشستن از بلکه. بنشیند غصبي فرش روي بر اگر و همچنین (0)شود.مي باطل اعتکاقش اقوي

 يا باشد غصبي لباس با اگراما  .شود خارج احتیاطاً است، مسجد از خروج بر متوقف کردناجتناب و اگر. کند اجتناب احتیاطاً است، شده فرش

 3.(صاحب عروه)نیست  باطل اعتکاف ظاهراً باشد، غصبي چیز همراهش

 :و صافي گلپايگاني آيات عظام(0)

 0.است باطل واجب احتیاط بنابر اعتکافش

 :، آيات عظام سیستاني، فاضلحضرت امام، 

 1.نیست باطل اعتکاف

 :مکارم اللّهآيت

را در آنجا نهاده، مورد  يلشاعتکافش درنظر گرفته و وسا يآنجا را برا يگرياز مسجد که معتکف د يخاطر غصب مکانطالن اعتکاف بهب

 ۶.شوديشک اعتکافش باطل ممعتکف شود، بدون يغصب ۀسجاد يا اگر بر روامّ اشکال است.

 

 ته است، غصب کند: اگر معتکف جاي شخص ديگري را که در مسجد براي خودش گرف مسأله:

 سیستاني، نوري همداني: فاضل لنکراني،آيات عظام  امام خامنه اي، حضرت امام،

 شود هرچند گناه کرده است. اعتکافش باطل نمي 

 م شیرازي، گلپايگاني، صافيآيات عظام خوئي، تبريزي، مکار

 شود. بنابراحتیاط واجب اعتکافش باطل مي

  ي:آيات عظام اراکي ، وحید خراسان

 شود. اعتکافش باطل مي

  آيت اهلل بهجت:

در صورتي که مکان نشستن منحصر به همان مکان غصبي باشد، اعتکافش باطل است ولي اگر مکان نشستن منحصر به محلّ غصبي 

  1نباشد، اعتکافش صحیح است.

                                                                           

 .(0093، م33۱، ص 0ج ،النجاۀیلۀ وسباشد ) هاآن اذيت موجب اگر والدين، بهنسبت فرزند مانند و باشد داشته اجاره قرارداد سبببه  او حقّ با منافات اگر مستأجر، از خاص اجیر گرفتناجازه مانند. 0
 .0093م ،33۱ص ،0ج ،النجاۀیلۀ وس ؛کامل ياعتکاف عبادت ؛۱9، م 13، ص۱ج عروۀ الوثقي،ال .۱

 .10، ص۱ج العروۀ الوثقي،. 3

 0001، م0هدايۀ العباد، ج ي،صاف؛  0001، م 0ج يگاني، هدايۀ العباد،. گلپا0

 ؛0111، م 0ج الصالحین،منهاج  یستاني،س .۱11. االحکام الواضحه، ص۱91، ص 0ج تحرير الوسیله، یني،خم. امام1

 .3۱سوال ،احکام اعتکاف ،مقام معظم رهبري ؛.0۶، م1۱کامل، ص عبادتي اعتکاف. ۶

العباد، گلپايگاني، ؛هدايۀ  0011؛ االحکام الواضحۀ، فاضل لنکراني، االعتکاف، م0۱11؛ وسیلۀ النجاۀ بهجت، خاتمۀ في االعتکاف، م 00، خاتمۀ في االعتکاف، القول في شروطه، م0. تحريرالوسیلۀ، ج1

؛ تعلیقه العروۀ الوثقي اراکي، مکارم،  0111، الخاتمۀ في االعتکاف، م0؛ منهاج الصالحین، خوئي، تبريزي، وحید، سیستاني، ج 0000، االعتکاف، م0؛ هدايۀ العباد، صافي، ج0001، االعتکاف، م0ج
 حکام اعتکاف، مکان اعتکاف؛ ؛ امام خامنه اي، سايت، ا 3۱، شروط االعتکاف، م ۱نوري همداني، ج
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 اگر معتکف عمداً بر روي فرش غصبي بنشیند:  مسأله:

 ، نوري همداني:لنکراني، وحید خراساني، سیستانيزي، فاضل خوئي، تبريآيات عظام  حضرت امام،

 شود. اعتکاف باطل نمي

 : آيات عظام گلپايگاني، صافي گلپايگاني

 شود.بنابراحتیاط واجب، اعتکافش باطل مي

  آيت اهلل اراکي:

 شود.اعتکافش باطل مي

  آيت اهلل بهجت:

د، اعتکافش باطل است ولي اگر مکان نشستن منحصر به همان فرش در صورتي که مکان نشستن منحصر به همان فرش غصبي باش

 0.غصبي نباشد، اعتکافش صحیح است

 آيت اهلل مکارم:

 ايشان در کتاب اعتکاف عبادتي کامل فتوا به بطالن اعتکاف داده اند در حالي که در حاشیه عروه ذکر شده که اعتکاف باطل نمي شود.

 غصب در شیفرامو
 ۱.)مشهور(زند يبه اعتکافش نم يمعتکف شود، ضرر يغصب یزاضطرار، بر چ يا (۱)اکراه يا(0)ياز حکم شرع يآگاه نا يا يشهرگاه براثر فرامو

 :يگانيمکارم و گلپا آيات عظام(0)

 3جاهل قاصر باشد. ينکهمشروط بر ا

 :آيت اهلل گلپايگاني( ۱)

گام تزاحم، رخصت در ارتکاب آن در موردي که اهمیتش از غصب بیشتر جواز تصرّف در مال ديگران به اکراه و اضطرار ممنوع است بلي هن

 باشد مثل حفظ جان داده شده است.

 اعتکاف شدنواجب  زمان .۴

 مستحب.  يانظر زمان انجام و  از عیّنمغیر واجب موسّع و  يااست  یّنواجب مع ياکه گذشت، اعتکاف گونههمان

مجرد شروع اعتکاف، بلکه قبل از  به ،آخر ماه مبارک رمضان امسال را معتکف شود ۀنذر کرده ده ينکهمثل ا ،باشد یّنواجب معاعتکاف اگر 

 ماه از روز ده کرده نذر اينکهمثل  موسّع، واجب در امّا. یستن يزشروع، انجام آن در زمان خودش واجب است و رجوع و عدول از آن جا

 از پس امّا دارد؛ عدول و رجوع حقّ اول، روز دو تکمیل از قبل مستحبي فاعتکا در همچنین و شود معتکف را امسال رمضان مبارک

 واجب در مخصوصاً دو مورد، اين در که است آن احتیاط ولي. نیست جايز رجوع و گرددمي واجب اعتکاف سوم، روز در يا زمان اين گذشت

 0.(تقلید مراجع عظام)د برسان اتمام به را آن و نکند عدول کرد، شروع که اعتکاف راهنگامي موسّع،

 منافی شرط و اعتکاف از خروج شرط .5

 از خروج اينکه از أعمّ شود؛ خارج اعتکاف از سوم، روز در حتّي خواست زمان هر که کند شرط اعتکاف، نیّت هنگام به توانديم معتکف

بسترشدن با همسر و مانند آن  هم یراعتکاف، نظ اتیمناف که کند شرط تواندنمي ولي (0)نه؛ يا کند امري شدن حادث به مشروط را اعتکاف

و چنانچه شرط مقارن با نیّت اعتکاف  اعتکاف ذکر گردد یّتهنگام ن به يدبا شرط مذکور، شايان ذکر است را درحال اعتکاف انجام دهد

                                                                           

 . همان 0
 33، م10، ص۱ج العروۀ الوثقي،. ۱

 مکارم. یۀحاش، 33، م91، ص۱ج العروۀ الوثقي، حاشیۀ. 3

 39، م1۶، ص۱ج ي،الوثق عروۀال. 0
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هرچند قبل از شروع  ،ندارد يشود، اعتبار ذکرف اعتکا یّتاز ن بعد شرط مذکور اگر ينبنابرا نباشد )چه قبل از آن و چه بعد از آن( اثر ندارد؛

 یاطهرچند احت ؛ندارد یرياسقاط تأث ينشرط عدول کند، سپس آن را اسقاط کند، ا یّت اعتکاف،هنگام ن هرگاه بهو  باشد. اعتکاف روز سوم

 0.(صاحب عروه) در اعتکاف بماند یزدو روز عدول نکند و روز سوم را ن یلپس از تکم يعنيکند،  يآن است که آثار سقوط شرط را جار

 :حضرت امام،  (0)

 عذر يا هـمسر آمدن مثل عادي عذر از است أعمّ عذر، بلي. است منع بلکه اشکال، محلّ حادثي، بدون حتّي مطلق طوربه  رجوع شرط

 ۱.ديگر

 :سیستاني و مکارم آيات عظام

 3.باشد عرفي هرچند عذري براي مذکور شرط که است آن احتیاط و

 :فاضل اللّهيتآ

 حادث سوم روز در عارضه آن و شود منصرف اعتکاف از داد، رخ عارضه اگر کند شرط نیّت، درهنگام کهوقتي مگر است؛ واجب سوم روز

 از دبع چه باشد، نیّت از قبل چه ندارد؛ اعتباري نباشد، نیّت با مقارن اگر شرط و. برگردد اعتکاف از تواندمي خواست، اگر اينجا در شود.

 0.اعتکاف در شروع

 :تبريزي اللّهآيت

 ،اگر شرط رجوع در ابتدا کند، هروقت خواست ینهمچن رجوع کند و توانديدو روز اول م در ،نباشد یّنکه اعتکاف واجب معيصورتدر

 1.توانديدو صورت نم ينا یردر غ .رجوع کند توانديم

نیّت اعتکاف شرط کند که اگر مشکلي پیش آمد اعتکاف را رها کند بنابراين صورت تواند از آغاز هنگام انسان مي (:تقلید )مراجع عظام

در وقت پیشامد مانع رها کردن اعتکاف اشکال ندارد حتّي در روز سوّم. امّا شرط بعد از شروع اعتکاف يا قبل از شروع آن صحیح نیست 

 بلکه بايد همزمان با نیّت اعتکاف باشد. 

تواند شرط کند بدون عارض شدن هیچ سببی بتواند اعتکاف را قطع اعتکاف میپرسش: آیا معتکف در حین 

 نماید؟

  امام: حضرت

 تواند.خیر نمي

 آيات عظام تبريزي، صافي گلپايگاني، خوئي، گلپايگاني، اراکي، فاضل لنکراني، بهجت، نوري همداني:

 تواند. بلي مي 

 آيات عظام وحید خراساني، سیستاني، مکارم شیرازي :

 ۶محل اشکال است.

                                                                           

 یتاعتکاف هنگام ن يدر ابتدا یتواندشخص معتکف م ياآ ، http://www.leader.ir/fa/book/03، امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف شرط ترک اعتکاف، 01، م1۶، ص۱ج ي،الوثقالعروۀ . 0

 .یتواندم بله در روز سوم هم در از اعتکاف بر دارد؟ يحت يدآ یشاو پ يبرا يکردن شرط کند اگر عذر

 .۱90، ص0ج تحرير الوسیله،. ۱

 .300ص ،0ج یستاني، منهاج الصالحین،س ؛1۶ص کامل، عبادتي اعتکاف. 3

 .۱11حه، صاالحکام الواض. 0

 .۶۶3سؤال ،000، ص0ج يد،جد استفتائات. 1
  0001، شروط االعتکاف، م 0هدايۀ العباد، گلپايگاني،  ج - ۶

  000۶، شروط االعتکاف، م 0هدايۀ العباد، صافي، ج
  0۱11وسیلۀ النجاۀ، بهجت، شرائط صحۀ االعتکاف، م 

 ۱1۱و  ۱10،صص 03تحرير الوسیلۀ، في شروط االعتکاف م 
  013، ص 0الحکام، اراکي، االعتکاف، شروطه، م زبدۀ ا

  01تعلیقۀ العروۀ الوثقي، اراکي، مکارم، فاضل، نوري همداني، کتاب االعتکاف، شرائط االعتکاف، م 
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 نذر در عدول شرط
نذر  یغۀرا در ص يشرط ینچن ،هنگام نذر اعتکاف به توانيم یناست، همچن يزاعتکاف جا یتهنگام ن که شرط عدول بهگونههمان

بر براي خدا  (۱)«.الرجوع عند عروض کذا او مطلقاً یل یکونن أشرط ـعتکف بأن أ یّعل هللِ: »يدبگو ينکهمثل ا(0)؛گنجاند

عدول  حقّ ،صورتيندراعهده من است که معتکف شوم به شرط آنکه به هنگام پیش آمد عذر يا به طور مطلق حقّ رجوع داشته باشم، 

 .آن را شرط نکرده باشد ،اعتکاف یتهنگام ن هرچند به (3)؛دارد

شرط در هنگام شروع اعتکاف ذکر  ينه ااست ک ينا (1)یاطولکن احت (0)کند.يم يتدر جواز عدول کفا ،کردن درهنگام نذرپس شرط

اگر در نذر شرط کرده  موارد، ينا ۀدر هم و یستنبودن ن يابودن  سرهم پشت و یّنمعیرغ يا یّنمع يامنذر ا ینب يفرق ،موردين اشود. و در

 0)صاحب عروه( .یستبودن الزم نیّنمعنادرصورت  رفتن آنازسرگ بودن ویّنقضا در فرض مع يگرد ،اگر عدول کرد و است يزباشد عدول جا

 :گلپايگاني اللّهآيت( 0)

 است، بلي نذر اعتکاف مشروط صحیح است. منع بلکه است؛ تأمل محلّ نذر، در عدول کردنشرط

 آيت اهلل سیستاني:

 به اينکه منذور)اعتکاف( مشروط باشد.

 :مکارم اللّهآيت

 ،کند آنچه را نذر کرده یتن ،به نذر يهنگام وفا سپس به ؛اف مشروط باشدنذر اعتک يشاست که معنا یحصح يشرط درصورت ينالبته ا

بر صحت آن وجود  یليدل ،صورتين ایراعتکاف باشد. درغ یتدر ن یقتاشتراط عدول درحق ينکها تا ؛جا آوردهب ي،صورت اجمال ههرچند ب

 .ذکر کند یزو شروع اعتکاف ن یتهنگام ن آن است که شرط را به یاطولکن احت .ندارد

 ( آيت اهلل سیستاني:۱)

 شرط جواز عدول به طور مطلق و بدون پیش آمدن عذر محلّ اشکال است همچنان که گذشت.

 :خويي اللّهآيت( 3)

 اگر و در اين فرض. نیست جايز سوم روز از اعتکاف در گرنه، عدول وباشد؛  نذر به وفاي عنوان به اعتکافش که است درصورتي اين

بر وي الزم  هم قضاي آن واجب، احتیاط و بنابر است شده نذر به وفاي هر چند است کرده گناه کرد، عدول سوم روز و در کرد مخالفت

 .است

 :گلپايگاني اللّهآيت( 0)

 نذر وجوب اتمام به واسطه هرچند کند؛ تمام را اعتکاف روز سه که است واجب باشد، نکرده شرط اعتکاف در اگر پس کند.نمي کفايت بلکه

 .نیست

  آيت اهلل فاضل:

 ظاهرعدم کفايت است و الزم است رجوع در ضمن اعتکاف شرط شده باشد.

 :حضرت امام، ( 1)

 ۱.مذکور ترک نشود یاطاحت 

                                                                                                                                                                                                                                                               
  ۱11و  ۱۶9، صص 001۶و  0011االحکام الواضحۀ، فاضل ، االعتکاف، م 

  0110في االعتکاف، فصل دوم، م  ، الخاتمۀ0منهاج الصالحین، خوئي، تبريزي، وحید، سیستاني، ج

 00، م1۶، ص۱ج العروۀ الوثقي،. 0

 .11کامل، ص عبادتي، ، اعتکاف00، اعتکاف، م ۱. تعلیقه العروۀ الوثقي، ج ۱
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 دیگر اعتکاف فسخ و عدول حق شرط
داشته باشد،  کر شده رايگر غیر از اعتکافي که شرط در ضمن آن ذاعتکاف شرط کند که حق عدول در اعتکاف د يکدر  توانديمعتکف نم

 مراجع عظام) را داشته باشد ايیگانهفرد ب ياخدمتکار  يااز فرزند  عمّأ يگر،شرط کند که حق فسخ اعتکاف شخص د توانديکه نمگونههمان

 0.(تقلید

 اعتکاف در یقتعل

 امّا. است باطل باشد، داشته اعتکاف قصد حقّقت با منافات که کند چیزي بر معلّق را اعتکافش اگر بنابراين یست؛ن يزدر اعتکاف جا یقتعل

در اعتکاف شمرده  یقتعل یقتدرحق ينا اشکال ندارد و ،آن شرط حاصل خواهد شد دانديم نیت هنگام به که کند شرطي بر معلّق را آن اگر

 ۱.(تقلید مراجع عظام)شود ينم

 :مکارم اللّهآيت

 3.تعلیق مطلق نه است، طلمب باشد، اعتکاف قصد تحقّق با منافي که تعلیقي

                                                                           

 0۱، اعتکاف، م ۱ج العروۀ الوثقي،. 0

 03، اعتکاف، م۱ج العروۀ الوثقي،. ۱

 .العروۀ الوثقي حاشیۀ. 3
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 اعتکاف ماتمحرّ: چهارمفصل 

 محرّمات اعتکاف عبارتند از:

 آمیزش با همسر .۱

 استمناء.۱

 بويیدن عطريّات و بوهاي خوش.3

 خريد و فروش.۴

 جدال و مجادله.5

 گردد.تفصیل احکام هر مورد در ذيل مطرح مي

 نکته:

در اعتکاف واجب معین، است و در اعتکاف غیر واجب معین،  جماع به شده است مراد مواردي که در تفصیل ذيل حرمت آنها به فتوا ذکر 

 )آيات عظام سیستاني و وحید(فتوا و ساير محرمات به احتیاط واجب حرام است. 

به احتیاط و در اعتکاف غیر واجب معین،  مواردي که در تفصیل ذيل حرمت آنها به فتوا ذکر شده است مراد در اعتکاف واجب معین، است 

 0(، تبريزي)آيات عظام خوئيواجب حرام است. 

 

 شآمیز. ۱

 ۱(تقلید )مراجع عظاموج مني نشود.)از جلو يا پشت( در حال اعتکاف جايز نیست هر چند موجب انزال و خر جماع و آمیزش با همسر

 

 3پرسش: حکم لمس و بوسیدن با شهوت برای معتکف چیست؟ 

  گلپايگاني، اراکي، فاضل لنکراني، نوري همداني(آيات عظام  حضرت امام،)نمود. بايد از آن اجتناب حرام است و 

خوئي، بهجت، صافي گلپايگاني، وحید امام خامنه اي، سیستاني، مکارم شیرازي،  آيات عظام)بنابر احتیاط واجب از آن اجتناب نمايند. 

 (خراساني،

 تبريزي()آيت اهلل  احتیاط مستحب است که از آن اجتناب نمايند.

 پرسش: حکم نگاه کردن با شهوت به همسر در ايّام اعتکاف چیست؟

حضرت امام، آيات عظام سیستاني، )احتیاط مستحب آن است که در ايّام اعتکاف از آن اجتناب شود.  نگاه جايز است هر چند کهپاسخ: 

 0(مکارم، خوئي، فاضل، نوري، گلپايگاني، اراکي

                                                                           

  ؛0111، م۱؛ تبريزي، منهاج الصالحین، ج0111، م۱، خوئي و وحید، منهاج الصالحین، ج۱010، م0ج . سیستاني، توضیح المسائل جامع،0

؛وسیله 0001شروط اعتکاف، م  0هدايه العباد، ج  0111منهاج الصالحین، خاتمه في االعتکاف،مساله ،09مقام معظم رهبري احکام اعتکاف سوال ، في احکام االعتکاف، مورد االول.۱. العروۀ الوثقي، ج ۱

 ،09مقام معظم رهبري احکام اعتکاف سوال پیشین. ؛yon.ir/pHkH3 ؛ شبیري زنجاني، سايت معظم له،0۱11النجات، احکام اعتکاف، م 
 ، 99، القول في احکام االعتکاف؛ امام خامنه اي، جزوه اختالف فتاوي سال 0تحرير الوسیلۀ، ج . 3

  0001م ، االعتکاف، 0هدايۀ العباد، گلپايگاني، ج
  0001، االعتکاف، م 0هدايۀ العباد، صافي، ج

  3010، س۱و استفتائات، ج 0۱11وسیلۀ النجاۀ، بهجت، احکام االعتکاف، م 
  0019االحکام الواضحۀ، فاضل، احکام االعتکاف، م 

  0111، فصل في احکام االعتکاف، م 0منهاج الصالحین، خوئي، تبريزي، وحید، سیستاني، ج
 اراکي، مکارم، فصل في احکام االعتکاف، احدها؛ عروۀ الوثقي،

 ، ۱نوري همداني،استفتائات، ج 0۶۶، ص 11۱، س۱استفتائات جديد، مکارم شیرازي، ج

 . عروۀ الوثقي، کتاب االعتکاف، احکام اعتکاف، احدها؛ 0
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 ءستمناا.۱

حضرت امام، امام خامنه ) ( اجتناب نمايد.مانند استمناء به وسیله همسر )هر چند به صورت حاللاز استمناء بايد  ،واجب بنابر احتیاطمعتکف 

 0.(اي، آيات عظام سیستاني، مکارم، خوئي، فاضل، نوري، گلپايگاني، اراکي، صافي، بهجت، وحید، تبريزي

 مني، حرکت از بعد و رفت فرو فکري به اعتکاف درحال اگر و شودمي جنب ،ندبک فکر اگر که باشد داشته اين به عادت معتکف اگرنکته: 

 (تبريزي اللّهآيت) شودمي باطل نیز اعتکافش و باطل اشروزه ،بدهد را مني خروج احتمال چنانچه صورتدراين شد، جذب و نشد خارج مني

.۱ 

 3خوش بوی بوییدن .3

 :۴با تلذذالف: حکم بوییدن بوی خوش 

 (، وحیدفاضل، نوري، خوئي، تبريزي سیستاني، بهجت، مکارم، صافي،آيات عظام  امام خامنه اي، )حضرت امام،ت. حرام اس

 زنجاني( شبیري )آيت اهلل و همچنین گیاهان خوشبو ؛ مانند مشک و عنبر، حرام است.است یرخوش آن چشم گ يستشمام آنچه که بوا

                                                                                                                                                                                                                                                               

 .19کامل، ص عبادتي اعتکاف

؛ خوئي و وحید، منهاج 0۱11،م0؛ بهجت، وسیله النجاه، ج0001،م0امنه اي، سايت، احکام اعتکاف، محرمات اعتکاف؛ صافي، هدايه العباد، جامام خ ، احکام اعتکاف، الثاني، استمناء.۱ج العروۀ الوثقي،. 0

 ؛0111، م0؛ تبريزي، منهاج الصالحین، جyon.ir/pHkH3 ؛ شبیري زنجاني، سايت،0111، م۱الصالحین، ج
 .۶11س ،001، ص۱ج يد،جد استفتائات. ۱

 ذکر است فتاواي آيات عظام سیستاني، خوئي، وحید، تبريزي نسبت به تفصیل بین واجب معین يا غیر معین درابتداي محرمات گذشت. . شايان3

  . تفاوتي بین گیاهان و غیر گیاهان در اين مورد نیست.0
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 :۱تلذذب: حکم بوییدن بوی خوش بدون 

 گیاهان: .0

 (نوري، سیستاني، بهجت خوئي، وحید، صافي، آيات عظام .)حضرت امام،اشکال ندارد

 (فاضلآيت اهلل .) به احتیاط واجب حرام است

شبیري )آيت اهلل  و همچنین گیاهان خوشبو مانند مشک و عنبر ،، حرام استاست یرخوش آن چشم گ يستشمام آنچه که بوا

 زنجاني(

 غیر گیاهان  .۱

 (نوري سیستاني، مکارم، ظامآيات ع)حرام است.

 (خوئي صافي،بهجت،آيات عظام ) حضرت امام،اشکالي ندارد.

 (فاضل، تبريزي آيات عظام)به احتیاط واجب حرام است.

 ۱زنجاني(شبیري )آيت اهلل  ؛ مانند مشک و عنبر، حرام است.است یرخوش آن چشم گ يستشمام آنچه که بوا

 بوئیدن فاقد حس شامه
 چه حکمي دارد؟ ندارد، )مانند فرد سرماخورده اي که به هیچ وجه بوها را احساس نمي کند.( راي کسي که حس شامهبوئیدن بوي خوش ب

 3(، شبیريخوئي، گلپايگاني، فاضل، سیستاني، نوري، وحید، بهجت، صافيآيا ت عظام مکارم،  امام خامنه اي؛ .)حضرت امام،اشکالي ندارد

 :مساجددر عطر بوی ستشماما
 زنند و گريزي از آن نیست، وظیفه معتکف چیست؟ ر مساجد معموالً غیر معتکفین عطر مي: دسوال

 استشمام بوي خوش نشود مانع ندارد و اگر بودن در ان مکان مستلزم بويیدن بوي خوش است بايد آنجا را ترک کند.در مواردي که موجب 

 )امام خامنه اي( 

 ، سیستاني(زنجاني )آيات عظام  شبیريبوي عطر مانعي ندارد.  جايز نیست ولي احساس آنان استشمام بوي عطر

 )آيات عظام مکارم، وحید، صافي گلپايگاني(استشمام عمدي نکند. 

 )آيت اهلل بهجت(شود اختیاراً، بايد اجتناب کند. بويیدن عطر و مواد خوشبو عمداً بر معتکف حرام است و از هر چه هم سبب آن مي

  )آيت اهلل فاضل لنکراني( جلوگیري کند. بايد از رسیدن به بیني

 0 )آيت اهلل نوري همداني( اگر امکان دارد فاصله گرفته شود و استشمام نکند.

 

                                                                           

  ببويد. يا دواء امتحان  يرا برا يعطر ينکها. بدون تلذذ يعني به انگیزه اي غیر از لذت بردن مانند 0
؛ خوئي و وحید، 0۱11،م0؛ بهجت، وسیله النجاه، ج0009،م0امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، محرمات اعتکاف؛ صافي، هدايه العباد، ج ، احکام اعتکاف، الثالث، بوي خوش.۱ج العروۀ الوثقي،۱

؛ وحید، توضیح 0019، م0؛ فاضل، احکام واضحه، ج0111، م0؛ تبريزي، منهاج الصالحین، جyon.ir/pHkH3اف، کتابخانه، استفتائات، اعتک  ؛ شبیري زنجاني، سايت،0111، م۱منهاج الصالحین، ج

 .؛91کامل، ص عبادتي ؛ مکارم، اعتکاف01۶0المسائل،

؛ شبیري زنجاني، سايت، 0111، م۱وئي و وحید، منهاج الصالحین، ج؛ خ0۱11،م0؛ بهجت، وسیله النجاه، ج0009،م0صافي، هدايه العباد، ج ، احکام اعتکاف، الثالث، بوي خوش.۱ج . العروۀ الوثقي،3

؛ مکارم، سايت، استفتائات، اعتکاف، 01۶0؛ وحید، توضیح المسائل،0019، م0؛ فاضل، احکام واضحه، ج0111، م0؛ تبريزي، منهاج الصالحین، جyon.ir/pHkH3کتابخانه، استفتائات، اعتکاف، 

کتابخانه، استفتائات، اعتکاف،   شبیري زنجاني، سايت، ؛https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=۱0&lid=1&catid=009۶1&mid=۱1۶110محرمات اعتکاف، بوي خوش، 

yon.ir/pHkH3اعتکاف؛ ؛ امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، محرمات 
؛ ۱011سیستاني، توضیح المسائل جامع، م  ؛ امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، مبطالت و محرمات اعتکاف، ترک محل خوشبو؛11، س0۱3کامل، ص عبادتي استفتائات خصوصي کتبي، اعتکاف. 0

 شبیري، سايت، کتابخانه، استفتائات، احکام اعتکاف، استشمام بوي عطر؛ 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44968&mid=256554؛
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 معطریا خمیردندان  شوینده مواد از استفاده
قید خوشبو بودن( استفاده  تواند از مواد شوينده معطّر و خوشبو از جمله صابون مايع يا جامد، شامپو، خمیر دندان )با: آيا معتکف ميوالس

 نمايد؟ 

  اي()آيت اهلل خامنه در مواردي که موجب استشمام بوي خوش نشود مانع ندارد.

 )آيت اهلل  سیستاني( .تواند از مواد شوينده معطّر و خوشبو از جمله صابون مايع يا جامد، شامپو، خمیر دندان خوشبو استفاده نمايدمعتکف مي

 )آيت اهلل مکارم شیرازي(.ء عطريّات محسوب نشود مانعى ندارد، ولى بهتر پرهیز از آن استدر صورتى که عرفاً جز

 )آيت اهلل شبیري زنجاني( مي تواند ولي اگر بوي خوش آن چشم گیر باشد نبايد استشمام کند.

 ()آيات عظام وحید، صافي گلپايگانياحتیاط واجب است که ترک کند. 

 )آيت اهلل بهجت(شود اختیاراً بايد اجتناب کند. اً بر معتکف حرام است و از هر چه هم سبب آن ميبويیدن عطر و مواد خوشبو عمد

 0 )آيت اهلل فاضل لنکراني( شود.اگر صدق بوي خوش و استعمال عطر کند حرام است و بنابر احتیاط واجب موجب بطالن اعتکاف مي

 ۱دیگر ، تجاراتفروش و خرید .۴

 خريد و فروش:الف: 

 .)مراجع عظام تقلید(حرام استضرورت،  ورت عدمدرص

 ب: تجارات ديگر)مانند اجاره، صلح و...(:

 3 )مراجع عظام تقلید( واجب بر معتکف حرام است. یاطضرورت، بنابر احت درصورت عدم

 

                                                                           

؛ استفتائات خصوصي از دفاتر مراجع؛ مکارم، ۱011؛ ايت اهلل سیستاني، توضیح المسائل جامع، yon.ir/pHkH3کتابخانه، استفتائات، احکام اعتکاف، محرمات اعتکاف،   ني، سايت،. شبیري زنجا0

امام خامنه اي، سايت، احکام  ؛https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=۱0&lid=1&catid=009۶1&mid=۱1۶111سايت، استفتائات، اعتکاف، محرمات اعتکاف، بوي خوش، 

 اعتکاف، مبطالت و محرمات اعتکاف، بوي خوش خمیر دندان؛

 ه تفصیل بین واجب معین يا غیر معین درابتداي محرمات گذشت.. شايان ذکر است فتاواي آيات عظام سیستاني، خوئي، وحید، تبريزي نسبت ب۱

؛ 0۱11؛ بهجت وسیله النجاۀ، مساله0111؛ خوئي، وحید خراساني، تبريزي، منهاج الصالحین، مساله00۱1، مساله0محرمات االعتکاف،الرابع؛ صافي، هدايه العباد، ج ،احکام اعتکاف،۱ج العروۀ الوثقي،. 3

 ؛yon.ir/pHkH3شبیري زنجاني، سايت، کتابخانه، استفتائات، احکام اعتکاف، محرمات اعتکاف،  احکام اعتکاف، مبطالت  و محرمات اعتکاف، خريد و فروش؛امام خامنه اي، سايت، 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44968&mid=256550؛
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 اشتغال به کارهای مباح دنیوی چه حکمی دارد؟

 یاطهرچند ترک آن جز در موارد اضطرار، مطابق با احت ؛ندارد يمانند آن، اشکال و يندگو باف اطيیّمثل خ یوي،مباح دن ياشتغال به کارها

 0 (غیر از آيت اهلل مکارم تقلید مراجع عظام) .است

 مفهوم با و شايد است مشکل اعتکاف وقت تمام در امور اين به اشتغال است؛ ولي جايز معتکف براي و مطالعات دنیوي امور به پرداختن

 ۱)آيت اهلل مکارم(.باشد داشته منافات شرع اهل از منظر اعتکاف

 اضطرار به خرید و فروش
 باشد، چه حکمی دارد؟ از خرید و فروشاگر معتکف برای تهیه مواد خوراکی ناچار 

 ۀیته و پیدا نکند ،)وکیل کردن(کار را انجام دهد ينکه ا يمعتکف یرشود و شخص غ خريد و فروشناچار از  يمواد خوراک ۀیته يهرگاه برا

 مراجع عظام) .ندارد يمانع فروش و يدصورت خرينامکان نداشته باشد، درامثل هديه يا قرض گرفتن  و فروش يداجناس مذکور بدون خر

 3.(تقلید

هیأت برگزاری اعتکاف که متشکل از تعدادی از معتکفین است، وظیفه خدمت به معتکفین و فراهم کردن 

های معتکفین مثل افطاری و سحری را خریداری کند، آیا این لذا باید نیازمندی های آنها را بر عهده داردنیازمندی

 رساند؟ مسئله به اعتکاف آنها ضرر نمی

کنند، اشکال ندارد؛ هاي خود را نیز تهیه ميخارج شدن از مسجد براي خريد چیزهاي ضروري مثل غذا و غیره اگر در ضمن آن نیازمندي 

 0)امام خامنه اي(.خواهد آمد« خريد و فروش توسط معتکف»ر استفتاي البته با رعايت قیودي که د

 تلفن همراه غیرحضوری مانند خرید و فروشحکم 
 (ايخامنه )امامدر غیر موارد ضروري جايز نیست. 

  (مکارم شیرازي ،ت عظام سیستاني، فاضل لنکرانياآي)جايز نیست.

  گاني()آيات عظام وحید خراساني، صافي گلپاياشکال دارد. 

 )آيت اهلل نوري همداني( چنانچه ضرورت نداشته باشد، جائز نیست.

 1 )آيت اهلل بهجت(بیع و شراء مطلقاً بر معتکف حرام است.

 

 ۶وکیل کردن غیر برای خرید

 آيا جايز است که معتکف کسي را براي خريد چه ضروري و چه غیر ضروري وکیل نمايد؟

شکال ندارد و اما در غیر آن موارد اگر وکیل کردن در هنگام اعتکاف باشد اشکال اعتکاف باشد اهاي هنگام اگر براي خريد نیازمندي

 (امام خامنه اي)دارد.

                                                                           

؛ 0۱11؛ بهجت وسیله النجاۀ، مساله0111، منهاج الصالحین، مساله؛ خوئي، وحید خراساني، تبريزي00۱1، مساله0محرمات االعتکاف،الرابع؛ صافي، هدايه العباد، ج ،احکام اعتکاف،۱ج العروۀ الوثقي،. 0

 ؛yon.ir/pHkH3؛ شبیري زنجاني، سايت، کتابخانه، استفتائات، احکام اعتکاف، محرمات اعتکاف، 11،و09مقام معظم رهبري احکام اعتکاف سوال

 ؛11، س9۱کامل، احکام محرمات اعتکاف، ص عبادتي اعتکاف .۱

؛ 0۱11؛ بهجت وسیله النجاۀ، مساله0111؛ خوئي، وحید خراساني، تبريزي، منهاج الصالحین، مساله00۱1، مساله0محرمات االعتکاف،الرابع؛ صافي، هدايه العباد، ج ،احکام اعتکاف،۱ج العروۀ الوثقي،. 3

 ؛yon.ir/pHkH3تابخانه، استفتائات، احکام اعتکاف، محرمات اعتکاف، شبیري زنجاني، سايت، ک  امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، مبطالت  و محرمات اعتکاف، خريد و فروش؛

 خروج براي خريد؛ . امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، خروج معتکف از مسجد، 0

 . استفتائات خصوصي کتبي1

پرسش وپاسخ،  يت،سا؛ سیستاني، کتابخانه، استفتائات، اعتکاف، محرمات اعتکاف يت،سایري، ، شب امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، مبطالت  و محرمات اعتکاف، وکیل کردن غیر براي خريد ؛ . ۶

 ؛ yon.ir/sDYVk؛ مکارم، سايت، 01اعتکاف، س 
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 زنجاني( شبیري )آيات عظام سیستاني، مکارم، .است يزو شراء جا یعب يمعتکف برا یرقرار دادن غ یلوک

 اعتکاف درهنگام معامله نبودن باطل
حضرت امام، آيات عظام سیستاني، خوئي، ) 0باشد. باطل اعتکاف هرچند نیست باطل معامله دهد، انجام و فروش خريد اعتکاف، درحال اگر

 ۱.(وحید، تبريزي، فاضل، مکارم ، نوري

 عقود و ایقاعات یاجرا
 عقود و ايقاعات )غیر از معامالت( در هنگام اعتکاف جايز است؟ يآيا اجرا

 3)امام خامنه اي( ندارد. يمانع

 ۴ )ممارات و مجادله کردن( جدال .5

و  یقتشدن حق روشن یتن ا بهامّ ؛حرام است یلت،طرف مقابل و اظهار فض کردن برقصد غلبه به ينيد يا یويجدال بر سر مسائل دن

زيرا  ؛معتکف است تیّمالک قصد و ن ينعبادات است. بنابرا ينندارد، بلکه از بهتر يتنها اشکال کردن خطا و اشتباه طرف مقابل، نهبرطرف

 1(تقلید مراجع عظام) است. يشخو اتیّن يکه هرکس در گرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 . اختالف فتاوي در بطالن اعتکاف سابقاً بیان شد. 0
 مرحوم تبريزي تصريح ندارند. .0110م ،30۱، ص۱جین، الصالح منهاجید، و وح ييخو ؛0113م ،30۶، ص0ج ین،الصالح منهاجیستاني، س ؛1، في احکام االعتکاف، م ۱. العروۀ الوثقي، ج۱

  . امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، مبطالت و محرمات اعتکاف، اجراي عقود و ايقاعات؛3
 غیر معین درابتداي محرمات گذشت.. شايان ذکر است فتاواي آيات عظام سیستاني، خوئي، وحید، تبريزي نسبت به تفصیل بین واجب معین يا 0

، 0؛ بهجت، وسیله النجاه، ج00۱0، االعتکاف، م 0امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، مبطالت و محرمات اعتکاف؛ هدايۀ العباد، صافي، ج ، في احکام االعتکاف، مورد الخامس؛۱العروۀ الوثقي، ج. 1

 ؛0111، الخاتمه في االعتکاف، م۱؛ خوئي و وحید، منهاج الصالحین، جف، محرمات اعتکافکتابخانه، استفتائات، اعتکا يت،سا؛ شبیري، 0۱11م
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 اعتکاف ماتمحرّ احکام: پنجم فصل 

 عدم لزوم اجتناب از آنچه بر محرم حرام است
دن صید، نگاه در آينه، شانه بر فرد معتکف اجتناب از آنچه بر فرد مُحرم حرام است، واجب نیست لذا پوشیدن لباس دوخته، کندن مو، خور

 0)مراجع عظام تقلید(زدن، خواندن عقد ازدواج و . . . براي معتکف جائز است.

 شب و روز بین ماتمحرّ در فرق عدم

 باطلخاطر آنکه روزه را  هب ،انجام آن بر معتکف حرام است که يچیزهاي البته. یستشب و روز ن ینمات بر معتکف، بدر محرّ يتفاوت

 حضرت امام، آيات عظام خوئي، سیستاني، فاضل، مکارم،) فقط در روز حرام است ،آب کردن يرو سر ز یدنمانند خوردن و آشام ،کنديم

 ۱.( ، بهجتصافي، تبريزي، وحید نوري،

 اعتکافارتکاب عمدی محرمّات 

 :0نکته

طالن اعتکاف مي شود؛ مانند ماندن در مسجد، يا هر کدام از شرايط صحت اعتکاف از بین برود، با توجه به توضیحاتي که گذشت باعث ب

 روزه گرفتن.

 :۱نکته

مواردي که در تفصیل ذيل بطالن آنها به فتوا ذکر شده است مراد در اعتکاف واجب معین، است و در اعتکاف غیر واجب معین،  جماع به 

 وحید( ،)آيات عظام سیستانيفتوا و ساير محرمات به احتیاط واجب باطل است. 

ردي که در تفصیل ذيل بطالن آنها به فتوا ذکر شده است مراد در اعتکاف واجب معین، است و در اعتکاف غیر واجب معین،  به احتیاط موا

 3خوئي( آيت اهلل)واجب باطل است. 

 مبطالت روزه:الف: 
 0)مراجع عظام تقلید(در صورتي که روزه باطل شود، اعتکاف هم باطل مي شود. 

 آمیزش:ب: 
 (زنجاني به غیر از شبیري )مراجع عظام تقلیدبطل اعتکاف است در صورتي که عمدي باشد. آمیزش م

 1)آيت اهلل شبیري زنجاني(آمیزش در روز به فتوا و در شب به احتیاط واجب مبطل اعتکاف است.

                                                                           

، امام 00۱0، االعتکاف، م 0، هدايۀ العباد، صافي، ج00۱۱، االعتکاف، م 0. هدايۀ العباد، گلپايگاني، ج0119، فصل في احکام االعتکاف، م 0. منهاج الصالحین، خوئي، تبريزي، وحید، سیستاني، ج0

، تعلیقه العروۀ الوثقي اراکي، خويي، گلپايگاني، 011ص 30۶1، س۱، استفتائات، بهجت، ج0۱11، القول في احکام االعتکاف، وسیلۀ النجاۀ، بهجت، احکام االعتکاف، م 0خمیني، تحرير الوسیلۀ، ج
کتابخانه، استفتائات، اعتکاف، محرمات  يت،سا، شبیري، 0۶1ص 091، س۱ات جديد، مکارم، ج، کتاب االعتکاف، فصل في احکام االعتکاف، استفتائ۱فاضل، سیستاني، مکارم، نوري همداني ج

 ،1۶مقام معظم رهبري احکام اعتکاف سوال ؛.اعتکاف
و تبريزي، منهاج الصالحین، الخاتمه في االعتکاف،  ؛ خوئي و وحید0۱19، م0؛ بهجت، وسیله النجاه، ج00۱۱، م0؛ صافي، هدايه العباد، ج0،احکام اعتکاف، محرّمات االعتکاف، م۱العروۀ الوثقي، ج. ۱

 ؛0111م
  ؛0111، م۱؛ تبريزي، منهاج الصالحین، ج0111، م۱، خوئي و وحید، منهاج الصالحین، ج۱010، م0. سیستاني، توضیح المسائل جامع، ج3

، 01۶9؛ خوئي و وحید و تبريزي، منهاج الصالحین، الخاتمه في االعتکاف، م0۱01، م0بهجت، وسیله النجاه، ج ؛00۱3، م0؛ هدايه العباد، ج3،احکام اعتکاف، محرّمات االعتکاف، م۱العروۀ الوثقي، ج . 0

 مورد دوم؛

، 0.هدايۀ العباد، صافي، ج00۱0 ، االعتکاف، م0.هدايۀ العباد، گلپايگاني، ج0۱01،وسیلۀ النجاۀ، بهجت، احکام االعتکاف، م  ۱، القول في احکام االعتکاف، م 0تحرير الوسیلۀ، مرحوم امام، ج . 1

،منهاج الصالحین،  3، فصل في احکام االعتکاف، م۱. تعلیقۀ العروۀ الوثقي، مکارم، خويي، اراکي، نوري همداني، ج۱10، ص 0000.االحکام الواضحۀ، فاضل، احکام االعتکاف، م 00۱3االعتکاف، م 
 ؛ شبیري زنجاني، سايت، کتابخانه، استفتائات، اعتکاف، محرمات اعتکاف؛0111ف، م، فصل في احکام االعتکا0خوئي، تبريزي، وحید، سیستاني، ج
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 ج: لمس و تقبیل به شهوت:
  (ني، نوري همدانيگلپايگاني، فاضل لنکراآيات عظام   حضرت امام،)در صورت عمدي باطل است. 

 (آيات عظام  خوئي، بهجت، صافي گلپايگاني، وحید خراساني، مکارم شیرازي، سیستانيدر صورت عمد بنابر احتیاط واجب باطل است. )

 0)آيات عظام شبیري زنجاني، تبريزي( .اعتکاف باطل نمي شود

 استمناء:د: 
 (زنجاني شبیريلید غیر از آيات عظام تبريزي و م تق)مراجع عظا.در صورت عمدي بنابر احتیاط واجب باطل است

 ۱ شبیري زنجاني(ات عظام تبريزي و )آيباطل نمي شود.

ب دارند، بديهي است که نسبت به بطالن اعتکاف هم، احتیاط واج در اعتکاف استمناء حرمت در عظام تقلید : با توجه به اينکه مراجع0نکته

 ح به اين مطلب در برخي فتاوا نشده است.به احتیاط واجب باطل مي شود، هر چند تصري

: البته الزم به ذکر است طبق نظر همه مراجع عظام تقلید اگر استمناء در بین روز باشد مبطل روزه محسوب شده و از اين جهت ۱نکته

 اعتکاف باطل مي شود.

 

 ه: بوی خوش:
 با تلذذ: استشمام بوي خوش 

 صافي( گلپايگاني، .)حضرت امام، آيات عظام فاضل، بهجت،استدر صورت ارتکاب عمدي به احتیاط واجب باطل 

 .)آيات عظام مکارم، گلپايگاني، خوئي، سیستاني، وحید، نوري(در صورت ارتکاب عمدي باطل است

 شبیري( ات عظام تبريزي و)آيباطل نمي شود. 

 بدون تلذذ:استشمام بوي خوش 

 گیاهان: .0

 (، تبريزيید، صافي، نوري، سیستاني، بهجت، شبیري زنجانيخوئي، وحآيات عظام .)حضرت امام، باطل نیست

 فاضل(آيت اهلل ) در صورت ارتکاب عمدي به احتیاط واجب باطل است.

 غیر گیاهان  .۱

 سیستاني، نوري( مکارم،آيات عظام .)در صورت ارتکاب عمدي اعتکاف باطل است

 (، تبريزينيبهجت، خوئي، شبیري زنجا صافي،آيات عظام  .) حضرت امام،باطل نیست

 3 (.)آيت اهلل فاضلدر صورت ارتکاب عمدي به احتیاط واجب باطل است

                                                                           

 ؛۱، خاتمه اعتکاف، القول في احکام االعتکاف،م0تحرير الوسیلۀ، ج . 0

 ؛ 00۱3، االعتکاف، م 0هدايۀ العباد، صافي، ج
 ؛ 0۱01وسیلۀ النجاۀ، بهجت، احکام االعتکاف، م 

 ؛ 0000االعتکاف، م االحکام الواضحۀ، فاضل، احکام 
 ؛ 0111، فصل في احکام االعتکاف، م 0منهاج الصالحین، خوئي، تبريزي، وحید، سیستاني، ج

 ؛ شبیري زنجاني، سايت، کتابخانه، استفتائات، اعتکاف، محرمات اعتکاف؛3عروۀ الوثقي، فصل في احکام االعتکاف، احدهاو م

؛ وسیلۀ النجاۀ، بهجت، احکام 00۱3و 00۱0و00۱1و0009و0001و0001، االعتکاف، م0؛ هدايۀ العباد، صافي، ج۱احکام االعتکاف،محرمات اعتکاف و م ، خاتمه اعتکاف، القول في0تحرير الوسیلۀ، ج . ۱

 ؛ 0۱01و 0۱11االعتکاف، م
 ؛ 0000و م  0019االحکام الواضحۀ، فاضل، احکام االعتکاف، م

 ؛ 0111و م 0111ل في احکام االعتکاف، ممنهاج الصالحین، خوئي، تبريزي، وحید، سیستاني، فص
 شبیري زنجاني، سايت، کتابخانه، استفتائات، اعتکاف، محرمات اعتکاف؛

 ؛ 3عروۀ الوثقي، فصل في احکام االعتکاف، محرمات اعتکاف و م

؛ وسیلۀ النجاۀ، بهجت، احکام 00۱3و 00۱0و00۱1و0009و0001و0001، االعتکاف، م0ي، ج؛ هدايۀ العباد، صاف۱، خاتمه اعتکاف، القول في احکام االعتکاف،محرمات اعتکاف و م0تحرير الوسیلۀ، ج . 3

 ؛ 0۱01و 0۱11االعتکاف، م
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لذت بردن بو کند، بنا بر احتیاط واجب اگر اعتکاف واجب معیّن باشد بايد اعتکاف را به پايان ببرد و  يکه عطر يا گالب را برا يدر صورت

اول باشد بايد اعتکاف را از سر بگیرد و اگر روز سوم باشد اعتکاف را اتمام و  جا آورد؛ و در واجب غیرمعیّن، اگر در دو روزآن را به يقضا

بر عهده او نیست و اگر روز سوم باشد بايد دوباره اعتکاف را از سر  ياز سر بگیرد و در اعتکاف مستحب قبل از اتمام روز دوم چیز سپس

 0) امام خامنه اي(و وجود ندارد.بین عمد و سه يبگیرد و در آنچه ذکر شد بنا بر احتیاط واجب فرق

 و: تجارت و خرید و فروش:
 تجارت)ساير انواع داد و ستد غیر از خريد و فروش( .0

 شبیري( راجع عظام تقلید غیر از آيات عظام تبريزي و)مدر صورت ارتکاب عمدي به احتیاط واجب اعتکاف باطل است. 

 ۱ شبیري( )آيات عظام تبريزي ونیست.باطل 

ه به اينکه مراجع عظام تقلید در حرمت مطلق تجارات بجز خريد و فروش در اعتکاف احتیاط واجب دارند، بديهي است که نکته: با توج

  نسبت به بطالن اعتکاف هم، به احتیاط واجب باطل مي شود، هر چند تصريح به اين مطلب در برخي فتاوا نشده است.

 

 خريد و فروش: .۱

 (، گلپايگاني.)حضرت امام، آيات عظام فاضل، بهجت، صافيب باطل استدر صورت ارتکاب عمدي به احتیاط واج

 .)آيات عظام مکارم، خوئي، سیستاني، وحید، نوري(در صورت ارتکاب عمدي باطل است

 3 شبیري( )آيات عظام تبريزي ونمي شود. باطل 

 ز: جدال:
 صافي( گلپايگاني، ضل، بهجت،)حضرت امام، آيات عظام فادر صورت ارتکاب عمدي به احتیاط واجب باطل است.

 .)آيات عظام مکارم، خوئي، سیستاني، وحید، نوري(در صورت ارتکاب عمدي باطل است

 0(زنجاني شبیري )آيات عظام تبريزي ونمي شود. باطل 

                                                                                                                                                                                                                                                               
 ؛ 0000و م  0019االحکام الواضحۀ، فاضل، احکام االعتکاف، م

 ؛ 0111و م 0111منهاج الصالحین، خوئي، تبريزي، وحید، سیستاني، فصل في احکام االعتکاف، م
 يت، کتابخانه، استفتائات، اعتکاف، محرمات اعتکاف؛شبیري زنجاني، سا

 ؛ 3عروۀ الوثقي، فصل في احکام االعتکاف، محرمات اعتکاف و م

  . امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، مبطالت و محرمات اعتکاف، استفاده از عطر و گالب؛0

؛ وسیلۀ النجاۀ، بهجت، احکام 00۱3و 00۱0و00۱1و0009و0001و0001، االعتکاف، م0؛ هدايۀ العباد، صافي، ج۱ات اعتکاف و م، خاتمه اعتکاف، القول في احکام االعتکاف،محرم0تحرير الوسیلۀ، ج . ۱

 ؛ 0۱01و 0۱11االعتکاف، م
 ؛ 0000و م  0019االحکام الواضحۀ، فاضل، احکام االعتکاف، م

 ؛ 0111و م 0111م منهاج الصالحین، خوئي، تبريزي، وحید، سیستاني، فصل في احکام االعتکاف،
 شبیري زنجاني، سايت، کتابخانه، استفتائات، اعتکاف، محرمات اعتکاف؛

 ؛ 3عروۀ الوثقي، فصل في احکام االعتکاف، محرمات اعتکاف و م

؛ وسیلۀ النجاۀ، بهجت، احکام 00۱3و 00۱0و00۱1و0009و0001و0001، االعتکاف، م0؛ هدايۀ العباد، صافي، ج۱، خاتمه اعتکاف، القول في احکام االعتکاف،محرمات اعتکاف و م0تحرير الوسیلۀ، ج . 3

 ؛ 0۱01و 0۱11االعتکاف، م
 ؛ 0000و م  0019االحکام الواضحۀ، فاضل، احکام االعتکاف، م

 ؛ 0111و م 0111منهاج الصالحین، خوئي، تبريزي، وحید، سیستاني، فصل في احکام االعتکاف، م
 ئات، اعتکاف، محرمات اعتکاف؛شبیري زنجاني، سايت، کتابخانه، استفتا

 ؛ 3عروۀ الوثقي، فصل في احکام االعتکاف، محرمات اعتکاف و م

ام ؛ وسیلۀ النجاۀ، بهجت، احک00۱3و 00۱0و00۱1و0009و0001و0001، االعتکاف، م0؛ هدايۀ العباد، صافي، ج۱، خاتمه اعتکاف، القول في احکام االعتکاف،محرمات اعتکاف و م0تحرير الوسیلۀ، ج . 0

 ؛ 0۱01و 0۱11االعتکاف، م
 ؛ 0000و م  0019االحکام الواضحۀ، فاضل، احکام االعتکاف، م

 ؛ 0111و م 0111منهاج الصالحین، خوئي، تبريزي، وحید، سیستاني، فصل في احکام االعتکاف، م
 شبیري زنجاني، سايت، کتابخانه، استفتائات، اعتکاف، محرمات اعتکاف؛
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 محرّمات سهوی انجام

 الف: جماع:
 ، باشدآمیزش سهوي اگر در اعتکاف واجب 

 تمام کند و بعدا قضا کند؛واجب معین: اعتکاف را بنابر احتیاط واجب 

 واجب غیر معین: بنابر احتیاط واجب اعتکاف را از سر بگیرد؛

 )آيـات عظـام فاضـل،    .، بنابر احتیاط واجب اعتکاف را تمام نمايدباشد )منظور بعد از اتمام دو روز کامل مي باشد(اعتکاف مستحبدر و 

 (.نوري، تبريزي ، وحید،مکارم، خوئي

 گلپايگاني، صافي( آيات عظام ،)حضرت امام. یر معین استیناف ودر غیر معین قضا نمايد، در واجب غ باطل است

 0 (، بهجتسیستاني آيات عظام.)مبطل نیست

 جماع:ازسایر محرمات غیر ب: 
 (، تبريزيسیستاني، بهجت، فاضل، شبیري زنجاني، نوري آيات عظام.) باطل نمي شود

 ۱ ( رم، صافي، خوئي، وحید، گلپايگانيمکا آيات عظام .)حضرت امام،به احتیاط واجب باطل مي شود

 3اعتکاف یقضا

 : 0باطل کند اگر شخص معتکف اعتکافش را به وسیله ارتکاب يکي از مفسدات

 واجب معین:

 نوري، مکارم، صافي، بهجت، گلپايگاني( فاضل،  آيات عظام )حضرت امام،اگر اعتکاف واجب معیّن باشد، بايد اعتکاف را قضاء کند

 )آيات عظام خوئي، تبريزي، سیستاني، وحید خراساني(اگر اعتکاف واجب معیّن باشد بنابر احتیاط واجب بايد اعتکاف را قضاء کند 

 واجب غیر معین:

  )مراجع عظام تقلید(. ، واجب است که اعتکاف را دوباره از سر گیردکاف واجب غیرمعیّندر اعت

 اعتکاف مستحب:

)حضرت امام، اتمام روز دوم اعتکاف را باطل کند بايد اعتکاف را قضاء کند و قبل از اتمام دو روز تکلیفي ندارد.در اعتکاف مستحب بعد از 

 مکارم، نوري، فاضل، صافي، بهجت(آيات عظام 

روز تکلیفي  و قبل از اتمام دو در اعتکاف مستحب بعد از اتمام روز دوم اعتکاف را باطل کند بنابر احتیاط وجوبي اعتکاف را قضاء کند

 )آيات عظام خوئي، سیستاني، وحید(.ندارد

کدام الزم نیست ، شرط رجوع کرده باشد، اگر يکي از محرمات را انجام دهد، قضاء و از سر گرفتن، هیچاگر در موقع نیّت اعتکافِ :نکته 

 0.(تقلید )مراجع عظام

                                                                                                                                                                                                                                                               

 ؛ 3االعتکاف، محرمات اعتکاف و م عروۀ الوثقي، فصل في احکام

، 0؛ بهجت، وسیله النجاه، ج0000، م0؛ فاضل، احکام واضحه، ج0110، ۱؛ خوئي و وحید، منهاج الصالحین، ج00۱3، اعتکاف، م0؛ صافي، هدايه العباد، ج0، في احکام االعتکاف، م ۱. العروۀ الوثقي، ج 0

ان ذکر است که حضرت امام و آيت اهلل گلپايگاني در حاشیه عروه نسبت به جماع سهوي احتیاط واجب دارند ولي حضرت امام در تحرير و آيت ؛ شاي0110، م0؛ تبريزي، منهاج الصالحین، ج0۱01م
 اهلل گلپايگاني در هدايه العباد فتوا دارند.

، 0؛ بهجت، وسیله النجاه، ج0000، م0؛ فاضل، احکام واضحه، ج0110، ۱ي و وحید، منهاج الصالحین، ج؛ خوئ00۱3، اعتکاف، م0؛ صافي، هدايه العباد، ج0، في احکام االعتکاف، م ۱. العروۀ الوثقي، ج ۱

 ؛ شبیري زنجاني، سايت، کتابخانه، استفتائات، اعتکاف، محرمات اعتکاف؛0110، م0؛ تبريزي، منهاج الصالحین، ج0۱01م

 
؛ 00۱0، م 0يۀ العباد، جهدا ي،صاف،  011۱، م ین، احکام اعتکافالصالح منهاج يي و حید،خو ؛۱9۱، ص 0ج یني، تحرير الوسیله،خم اهللروح  ؛1احکام اعتکاف، محرمات اعتکاف، م العروۀ الوثقي،. 3

 ؛ 0۱01بهجت، وسیله النجاه، موارد بطالن اعتکاف، م

معیّن باشد احتیاط وجوبي در اتمام اعتکاف و سپس قضاء آن است و اگر اعتکاف واجب غیر معیّن شايان ذکر است در اموري که به نظر مرجع، بنابر احتیاط مفسد اعتکاف است، اگر اعتکاف واجب  - 0

 باشد، بنابر احتیاط واجب آن را از سر گیرد و اگر اعتکاف مستحب و بعد از اتمام روز دوّم باشد، بنابر احتیاط اعتکاف را قضاء نمايد. 
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 شدنا مریضشدن یضعلت حائبه )در اعتکاف مستحبی(در روز سوم ترک اعتکاف حکم
 حائض شدن:

 ۱(آيت اهلل مکارم)امام خامنه اي، .قضا ندارد

 3 )آيت اهلل سیستاني(به احتیاط واجب قضا دارد مگر آنکه در ابتداي اعتکاف شرط رجوع کرده باشد.

 )آيت اهلل وحید(واجب است، اعتکاف را )سه روز(قضا کند.

 مریض شدن:

) امام خامنه  باشد.ت داشته باشد، ترک اعتکاف مانعى ندارد و نیازى به اعاده نمىاعتکاف مشقّگرفتن و نحوى باشد که روزه اگر مريضى به

 0 اي(

 1 )آيت اهلل مکارم(بايد اعتکاف را قضا کند

 ۶ )آيت اهلل وحید(بنا بر احتیاط اعتکاف را قضا کند.

 

 بگیرد؟اگر زن در روزهاي عادت قرص بخورد تا از حالت عادت خارج شود میتواند روزه 

 1اشکال ندارد.

 روزه یافطار اجبار

 شود که مجبور به افطار روزه است چه بايد بکند و حکم اعتکاف او چیست؟ ياگر معتکف مبتال به مرض

 1)امام خامنه اي(.شودياعتکاف بدون روزه صحیح نیست لذا با افطار روزه، اعتکاف باطل م 

 اعتکاف قضای تفوریّ عدم
 01.(تقلید مراجع عظام) است یاطفرصت مطابق احت ینهرچند انجام آن در اول 9؛یستن يراعتکاف، واجب فو يقضا

 میّت اعتکاف قضای
 ،یستواجب ن)پسر بزرگتر(  میّت يّآن بر ول قضايبرود،  یااز دن ،واجب شده 00مانند آن ياسبب نذر  که به ياعتکاف يهرگاه معتکف دراثنا

 0۱(یستاني، مکارم، فاضل، نوري، خوئيحضرت امام، آيات عظام س) است. هرچند احتیاط مستحب قضاء اعتکاف متوفّي

 چون(0)است واجب وليّ بر آن قضاي ،يعني متوفّي روزه در حال اعتکاف را نذرکرده باشد و موضوع نذر، روزه باشد باشد روزه منذور اگر ،بلي

 شرطِ بلکه ؛نیست واجب آن در روزه کند، نذر را اعتکاف اگر اامّ .گرددمي واجب مهمقدّ باب از اعتکاف و است روزه ،است واجب آنچه

 0.(صاحب عروه) است شده فوت او از که عباداتي تمام نه ،است میّت ۀروز و نماز يقضا ،است واجب وليّ بر آنچه و است آن تِصحّ

                                                                                                                                                                                                                                                               

 ؛0113؛ وحید و خوئي، منهاج الصالحین، احکام اعتکاف، بعد از م0۱01، م0؛ بهجت، وسیله النجاه، ج00۱1، م0؛ صافي، هدايه العباد، ج1، في احکام االعتکاف، م۱. العروۀ الوثقي، ج 0
 وز دوم؛حائض شدن پس از اتمام ر ،حکام مخصوص بانوان در اعتکافامام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف،  ؛۶1. مکارم، اعتکاف عبادتي کامل، شرايط اعتکاف، س۱
 ؛۱0۶1. استفتاء خصوصي کتبي. سیستاني، توضیح المسائل جامع، م 3
 ؛0390/1۱/۱3استفتاء:  يختار ،139001شماره استفتاء: . امام خامنه اي، استفتاء خصوصي )ادمین(، 0

 ؛011، س۱مکارم، استفتائات جديد، ج .1

 .030991شماره به  . همان،31۱1۶شماره گويي، به علمي اداره پاسخ . استفتاي هیأت۶

، بهجت توضیح المسائل مسائل 1۶3س011ص0،فاضل جامع المسائل ج10۱س003ص0،صافي جامع االحکام ج99س۱10ص0، مجمع المسائل ج۶۶مقام معظم رهبري احکام اعتکاف سوال . 1

 ،1متفرقه مساله
  ي روزه؛. امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، مبطالت  و محرمات اعتکاف، افطار اجبار1

 . تذکّر: ولي نبايد قضاء آن را به حدّي تأخیر اندازد که سهل انگاري در اداء واجب حساب شود. 9
، 0له النجاه، ج؛ بهجت، وسی011۱؛ وحید و خوئي، منهاج الصالحین، احکام اعتکاف، م0۱0، م0، صافي، هدايه العباد، ج۶1مقام معظم رهبري احکام اعتکاف سوال ،۶، م19، ص0ج العروۀ الوثقي،. 01

 ؛ شبیري زنجاني، سايت، کتابخانه، استفتائات، احکام اعتکاف؛0۱01م

 . مثل قسم يا عهد يا سپري شدن دو روز اول اعتکاف00
  1م، فصل في احکام االعتکاف، ۱. العروۀ الوثقي تعلیقۀ آيات عظام مرحوم امام، اراکي،گلپايگاني، خويي، سیستاني، فاضل، مکارم، نوري همداني، ج0۱
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  حضرت امام:( 0)

  قضاي روزه منذور بر وليّ واجب است.

 آيت اهلل خويي: 

فصل احکام 0اشد و نظیر اين مسأله در عروه جباست قضاي روزه منذور مي باشد و قضاي اعتکاف احتیاط مستحب ميآنچه بر وليّ واجب 

اند و شايسته بود ايشان در اين مقام نیز مسأله را بنابر احتیاط ذکر شده است و مرحوم صاحب عروه قائل به احتیاط شده ۱۶روزه قضا م

 کردند.واجب ذکر مي

  ، اراکي، گلپايگاني:آيات عظام فاضل

 اند.قائل به احتیاط شده ۱۶فصل احکام روزه قضا م0در اين فراز بر متن مرحوم صاحب عروه تعلیقه ندارند لکن در عروه ج

 آيت اهلل مکارم: 

 قضاي روزه منذور بنابر احتیاط الزم است.

 آيت اهلل سیستاني: 

 قضاي روزه منذور بر وليّ واجب نیست.

 

 ب است ؟ف در بین اعتکاف واجب يا مثل آن بمیرد ، آيا قضاي آن بر وليّ او واج: اگر معتکسوال

ظاهر وجوب قضاي روزه است، اگر به غیر اعتکاف واجب شده است و هم چنین وجوب قضاي روزه و اعتکاف است اگر روزه در حال 

اگر روزه براي اعتکاف واجب شده، پس وجوب قضاي آن بر  اعتکاف را نذر کرده بود تمکّن از قضا داشته و انجام نداده تا مرده است. امّا

 ۱.)آيت اهلل بهجت( وليّ محلّ اشکال است

 اعتکاف ۀارکفّ
 الف: جماع

آيات عظام سیستاني، خوئي، نوري، مکارم، فاضل، وحید،  امام خامنه اي، )حضرت امام،کفاره دارد. را به جماع باطل کند، اگر اعتکاف واجب

 صافي، بهجت(

تکاف مستحب را قبل از اتمام روز دوم به جماع باطل کند، در صورتي که معتکف از اعتکافش دست بردارد سپس جماع کند، کفاره اگر اع

 آيت اهلل فاضل( امام خامنه اي، )حضرت امام،ندارد و در غیر اين صورت به احتیاط واجب کفاره دارد. 

.)آيـات عظـام مکارم،سیسـتاني،گلپايگاني،    اطل کند، به احتیاط واجب کفاره دارداگر اعتکاف مستحب را قبل از اتمام روز دوم به جماع ب

 خوئي(

 3 )آيات اهلل نوري(اگر اعتکاف مستحب را قبل از اتمام روز دوم به جماع باطل کند، کفاره واجب نیست.

 سایر محرمات غیر از جماعب: 
 0 ، سیستاني، مکارم، نوري، گلپايگاني، صافي، بهجت، وحید(فاضل، خوئيآيات عظام  امام خامنه اي، )حضرت امام،کفاره ندارد

                                                                                                                                                                                                                                                               

 1، في احکام االعتکاف، م ۱. العروۀ الوثقي، ج 0
  01۱، ص 301۶، س ۱استفتائات، ج. ۱
االعتکاف، م  ،0هدايۀ العباد، گلپايگاني، ج 00۱۶، االعتکاف، م 0،هدايۀ العباد، صافي، ج۶۱مقام معظم رهبري احکام اعتکاف سوال ،3، القول في احکام االعتکاف، م 0. تحرير الوسیلۀ، مرحوم امام، ج3

، 3010، س۱، استفتائات، بهجت، ج331، ص0۱00، وسیلۀ النجاۀ، بهجت، احکام االعتکاف، م 0110، فصل في احکام االعتکاف، م 0، منهاج خوئي، تبريزي، وحید، سیستاني، ج00۱1
 010، ص ۱عتکاف، م،زبدۀ االحکام، اراکي، احکام اال ۱10، ص 0000،االحکام الواضحۀ، فاضل، احکام االعتکاف، م 010ص

 ؛ نوري، سايت، استفتائات اعتکاف، مسائل متفرقه؛9، في احکام االعتکاف، م ۱،تعلیقۀ العروۀ الوثقي، اراکي، مکارم، نوري همداني، ج 0۶1، ص 101، س۱استفتائات جديد، مکارم، ج

، االعتکاف، م 0هدايۀ العباد، صافي، ج سايت، احکام اعتکاف، مبطالت و محرمات اعتکاف، کفاره محرمات اعتکاف؛ امام خامنه اي، ،3، القول في احکام االعتکاف، م 0. تحرير الوسیلۀ، مرحوم امام، ج0

هاج؛ وسیلۀ النجاۀ، من 0110، آيت اهلل وحید اقتباس از م0110، فصل في احکام االعتکاف، م 0، منهاج خوئي، تبريزي، وحید، سیستاني، ج00۱1، االعتکاف، م 0هدايۀ العباد، گلپايگاني، ج 00۱۶
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 کفاره بطالن اعتکاف:
کفّاره بطالن اعتکاف، کفّاره ماه مبارک رمضان است که فرد مخیّر است شصت روز را روزه بگیرد يا شصت فقیر را طعام دهد، هرچند 

 0 .(تقلید مراجع عظام) رد و اگر نتوانست شصت فقیر را طعام دهد.احتیاط استحبابي مراعات کفّارۀ مرتّبه است، يعني شصت روز روزه بگی

 ارهکفّ دتعدّ
 براي يکي :بدهد ارهکفّ دو بايد کند، باطل جنسي آمیزش با بین روز را خود اعتکاف و باشد هم رمضان ماه در و باشد واجب اعتکاف اگر

 ،بعد از زوال با آمیزش روزه خويش را باطل کند رمضان ماه قضاي در راگ همچنینو  .روز در رمضان ماه ۀروز افطار براي ديگري و اعتکاف

  ۱ .رمضان ماه قضاي ۀروز کردنباطل براي ديگري و اعتکاف براي يکي: دارد ارهکفّ دو

                                                                                                                                                                                                                                                               
،  ۱،زبدۀ االحکام، اراکي، احکام االعتکاف، م ۱10، ص 0000،االحکام الواضحۀ، فاضل، احکام االعتکاف، م 010، ص3010، س۱، استفتائات، بهجت، ج331، ص0۱00بهجت، احکام االعتکاف، م 

 010ص
 ؛ نوري، سايت، استفتائات اعتکاف، مسائل متفرقه؛9، في احکام االعتکاف، م ۱مکارم، نوري همداني، ج  ،تعلیقۀ العروۀ الوثقي، اراکي،0۶1، ص 101، س۱استفتائات جديد، مکارم، ج

، االعتکاف، م 0، جهدايۀ العباد، صافي امام خامنه اي، سايت، احکام اعتکاف، مبطالت و محرمات اعتکاف، کفاره محرمات اعتکاف؛ ،3، القول في احکام االعتکاف، م 0. تحرير الوسیلۀ، مرحوم امام، ج0

منهاج؛ وسیلۀ النجاۀ،  0110، آيت اهلل وحید اقتباس از م0110، فصل في احکام االعتکاف، م 0، منهاج خوئي، تبريزي، وحید، سیستاني، ج00۱1، االعتکاف، م 0هدايۀ العباد، گلپايگاني، ج 00۱۶
،  ۱،زبدۀ االحکام، اراکي، احکام االعتکاف، م ۱10، ص 0000،االحکام الواضحۀ، فاضل، احکام االعتکاف، م 010، ص3010، س۱، استفتائات، بهجت، ج331، ص0۱00بهجت، احکام االعتکاف، م 

 010ص
 ل متفرقه؛؛ نوري، سايت، استفتائات اعتکاف، مسائ9، في احکام االعتکاف، م ۱،تعلیقۀ العروۀ الوثقي، اراکي، مکارم، نوري همداني، ج 0۶1، ص 101، س۱استفتائات جديد، مکارم، ج

؛ صافي، هدايه 01، تعلیقۀ العروۀ الوثقي، في احکام االعتکاف، م 0۱0۱، ؛ وسیلۀ النجاۀ، بهجت، احکام االعتکاف، م 0110، فصل في احکام االعتکاف، م 0. منهاج خوئي، تبريزي، وحید، سیستاني، ج۱

 ؛00۱1، م0العباد، ج
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