االشتراط في االعتكاف
احلمد هلل وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.
أما بعد:
فإن االشرتاط يف االعتكاف موضع خالف بني الفقهاء ،واملقصود :هل جائز للمعتكف أن
يشرتط ما خيرج به من املسجد ،وال ينقطع اعتكافه؟
والكالم على هذه املسألة يف اآليت:
أوال :األصل يف االعتكاف لزوم املسجد؛ ألنه معناه؛ وهلذا أمجع العلماء على أن املعتكف
إذا خرج لغري حاجة فاعتكافه باطل ،وهذا أصل جيب استصحابه؛ فال يقال جبواز اخلروج يف
أي صورة إال بدليل خيصصها ،والصورة اليت دل الدليل على جوازها للمعتكف ،هي خروجه
إىل أمر البد منه ،بإمجاع العلماء ،كخروجه لقضاء حاجته من بول وغائط ،أو لصالة
اجلمعة عند من ال يشرتط كون املسجد جامعا ،ويدل على ذلك ما ثبت يف الصحيحني
ول اَللَّ ِه  -صلى اهلل عليه وسلم -
عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت  ( :إِن َكا َن َر ُس ُ
لَيد ِخل علَي رأسه -وهو ِيف اَلمس ِج ِد -فَأُر ِّجلُه ،وَكا َن َال يدخل اَلب ي ِ ِ
اج ٍة ،إِذَا َكا َن
َ ُُ َ َ
ت إَّال حلَ َ
َ
ُ ُ َ َّ َ َ ُ َ ُ َ
َ ُ َ
ُمعتَ ِك ًفا ) .
ثانيا :ما عدا هذه الصورة مل يثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم جوازها فعال أو قوال،
وعلى هذا يقال:
إذا خرج لقربة وطاعة غري متعينة ،كتشييع جنازة ،أو عيادة مريض ،بطل اعتكافه.
إذا كان خروجه بناء على شرط اشرتطه يف اعتكافه ،كأن يشرتط ،عيادة املريض ،أو شهود
اجلنازة ،وحنومها ،فاالعتكاف باطل؛ ألن الشرط ينايف االعتكاف ،وهو مذهب اإلمام مالك
رمحه اهلل ،وهو األظهر لآليت:

 1ماتقدم من أن األصل لزوم املعتكف للمسجد ،كما تقرر يف ( أوال ).
 2ماذكره اإلمام مالك رمحه اهلل يف ( املوطأ  )313 /1بقوله ( :مل أمسع أحدا من أهل العلم
يذكر يف االعتكاف شرطا ،وإمنا االعتكاف عمل من األعمال مثل الصالة والصيام واحلج
وما أشبه ذلك من األعمال ،ما كان من ذلك فريضة أو نافلة ،فمن دخل يف شيء من
ذلك فإمنا يعمل مبا مضى من السنة ،وليس له أن حيدث يف ذلك غري ما مضى عليه
املسلمون ،ال من شرط يشرتطه وال يبتدعه ،وقد اعتكف رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم
وعرف املسلمون سنة االعتكاف).
ثالثا :استدل على جواز االشرتاط حبديثني :
ِ ِ
َّيب -
احلديث األوىل :ما جاء يف الصحيحني َعن َعائ َشةَ َرض َي اَللَّهُ َعن َها قَالَتَ - :د َخ َل اَلنِ ي
صلى اهلل عليه وسلم  -علَى ضباعةَ بِن ِ
ت اَليزبَ ِري ب ِن َعب ِد اَلمطَّلِ ِ
ب َر ِض َي اَللَّهُ َعن َها ،فَ َقالَت:
َ َُ َ
ُ
ِ
َّيب  -صلى اهلل عليه وسلم – ( ُح ِّجي
يَا َر ُس َ
ول اَللَّ ِه! إِ ِِّن أُ ِر ُ
يد اَحلَ َّجَ ،وأَنَا َشاكيَةٌ ،فَ َق َال اَلنِ ي
َواش َِرت ِطي :أ َّ
ث َحبَستَِن ).
َن َحمَلِّي َحي ُ
جبامع أن احلج َحيظر على احملرم أشياء كانت مباحة له قبل اإلحرام ،واالعتكاف كذلك،
كوطء الزوجة .وهو استدالل ضعيف؛ لوجوه:
أحدها :أن هذا قياس يف العبادات ،والعبادات سبيلها التوقيف ،يتبع فيها ماورد به الدليل،
وعلى هذا فالقياس باطل من أصله.
الثاني :أنه يلزم من هذا القول جواز االشرتاط يف الصالة؛ ألن املصلي إذا دخل يف الصالة
حرم عليه ما كان مباحا له قبل دخوله فيها ،كاألكل والشرب والضحك ،...وال أحد يقول
بذلك.

الثالث :أن االشرتاط يف حديث ضباعة متعلق باخلروج من العبادة ،واالشرتاط يف االعتكاف
من أجل االستمرار فيها ،ال اخلروج منها ،وهذا ظاهر يف الضعف ،ولو قيل بالقياس يف ذلك
لكان يقال :إنه جيوز االشرتاط يف اخلروج من نذر االعتكاف بالشرط.
الرابع :قد يقال :إن إرشاد النيب صلى اهلل عليه وسلم لضباعة باالشرتاط يف احلج دليل على
أن األصل عدم االشرتاط يف العبادات ،ألنه لو كان يصح االشرتاط فيها لكان معلوما
لضباعة ،وملا خص به النيب صلى اهلل عليه وسلم احلج.
احلديث الثاِن :حديث ( املسلمون على شروطهم) ،وهو استدالل ضعيف كذلك؛ لوجوه :
أحدها  :أن ثبوت احلديث فيه نظر؛ فعامة طرقه ال تثبت.
الثاني :لو صح فليس فيه دليل ألنه وارد يف معاملة الناس بعضهم مع بعض ،كما هو ظاهر
من سياق احلديث ،وليس يف معاملة املخلوق للخالق.
الثالث :أنه جاء يف احلديث نفسه ( إال شرطا حرم حالال أو أحل حراما) وهذا يؤيد القول
بعدم جواز االشرتاط يف االعتكاف ( على القول بعمومه) ؛ ألن االشرتاط مل يثبت دليله،
فكان من جنس حتليل ما حرم اهلل؛ فيكون دليال على منع االشرتاط ،وليس على اعتباره،
ويؤيد هذا ما يف الصحيحني من حديث عائشة رضي اهلل عنها مرفوعا ( َما َكا َن ِمن َشر ٍط
اب اهللِ فَهو ب ِ
لَيس ِيف كِتَ ِ
اط ٌل َوإِن َكا َن ِمائَة َشر ٍط).
ََ
َ
رابعا :القول جبواز االشرتاط يقتضي حدا ينتهي إليه يف نوعه ومدته ،والبد؛ حىت يتبني حد
االعتكاف املعترب شرعا ،ومل يأت يف األدلة ما يدل عليه ،ولو كان الشرط معتربا ألتى به
الشرع وبني حده؛ فدل ذلك على بطالن القول باالشرتاط .وما ذهب إليه بعض الفقهاء من
تعيني الشرط اجلائز من املمنوع بدون دليل حتكم يف النصوص ،يفضي إىل تعطيل دالالهتا
مبجرد الرأي احملض ،أو القياس الفاسد أو الباطل.

هذا ما تيسر ذكره ،والعلم عند اهلل ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.

كتبه /عبدالعزيز بن حممد السعيد.
اجلمعة 1436 /9/16ه .

