
 عتكافاال
 هوقت دخول المعتِكف معتَكفَ 

 
 ه؟على المعتكف أن یدخل معتكفَ �جب : متى السؤال

فبدا�ة االعتكاف  أو قصرْت  من األ�ام أو مدة طالْت  ار أن �عتكف یومً : المعتكف إذا قرَّ الجواب
فبغروب شمس یوم  ،نفترض أنه أراد أن �عتكف العشر األواخرلتبدأ من غروب الشمس، و 

عشر�ن لیلة الحادي والعشر�ن یبدأ اعتكاف العشر األواخر إلى غروب الشمس من آخر یوم من 
ولو نذر أن  ،العشر ْت تمَّ قد علن خروج الشهر فإذا أُ ف ا،ولو �انت تسعً  ،هذه هي العشر ،رمضان

وم عشر ذي �ما لو نذر أن �ص ،فهي عشر ،ها تكفیه هذه التسع�عتكف العشر األواخر فإنَّ 
على �ل حال االعتكاف یبدأ  .الحجة فإنه �صوم التسعة األ�ام األولى وال �جوز أن �صوم العاشر

 ما دونِ  على أصله في اعتكافِ  لٌّ �و  ،من وقت تحدید المعتِكف على حسب المدة التي یر�دها
یبدأ من ف�ذا  �ذا إلى صالةِ  ن صالةِ حلف أو نذر أن �عتكف ساعات من النهار مِ فمن  ،الیوم

والیوم الثاني یبدأ  ،فمن غروب شمس الیوم الذي قبله ،أقله یوم ولیلة إن :و�ذا قلنا ،الوقت المحدد
نه إذا أراد أن �عتكف العشر األواخر فإنه إ :وقلنا ،من غروب الشمس و�نتهي �غروب الشمس

 -سالمعلیه الصالة وال-النبي  وفي الصحیح أنَّ  ،یدخل معتكفه من غروب شمس یوم عشر�ن
 یوم عشر�ن لیس داخًال  ال شك أنَّ و  ،]٢٠٤١[البخاري:  صلى الفجر یوم عشر�ن ثم دخل معتكفه

دام أن االعتكاف لم �قترن بنذر وال �مین  وما ،من العشر األواسط وفي العشر األواخر و�نما ه
 علیه أن یبدأ بها من دخول وقتهافمعینة مدة ن حدد لكن مَ  ،فإن المعتكف یدخل متى شاء

 .ناالشرعي �ما ذ�ر 

هار �ما �قر�ه من هللا ال شك أن من لزم المسجد معتكًفا فعلیه أن �قضي ساعات اللیل والنو 
علیه -والنبي  ،یستغل الوقت �قدر اإلمكانف ،ن صالة وذ�ر وتالوة ودعاء، مِ -جل وعال-

وجاء في �عض  ،]٢٠٢٤[البخاري:  مئزره وأ�قظ أهله دخلت العشر شدَّ  إذا -الصالة والسالم
 ؛فال ینام في هذه اللیالي العشر ]٥٦٥٣[المعجم األوسط للطبراني:  ه �طوي فراشهاألحادیث أنَّ 

والقول الراجح من أقوال  ،رجى من إصا�ة لیلة القدر فیهاا لها لما یُ استغالًال لهذه األوقات واغتنامً 
أو أنها تنتقل في لیالي  ،نهابینهم في تحدید اللیلة �عی أهل العلم أنها في العشر على خالفٍ 

 أو في أوتاره وهي أرجى. ،العشر
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