
  اعتكاف
 

  
، به قصد عبادت و       برای مدتی معّين     از ماندن در مسجد جامع          است  عبارت "اعتكاف"  -  1مسأله  

ب و داراى اجر و ثواب            و این آار، مستح       روزه گرفتن؛          مشروط به  ی و     تقّرب به درگاه اله      
 .است ؛ ولی با نذر وقسم و عهد ، واجب می گرددبسيار

  
 

ت و بهترین اوقات آن،       صحيح باشد، اعتكاف نيز صحيح اس        هر وقت آه روزه گرفتن          -  2مسأله  
 . است؛ و زمان نيت شروع  آن، از قبل از طلوع فجر استماه رمضان

  
 

آمتر از  اینکه   ـ   4 ـ روزه گرفتن     3 ـ  نّيت قربت      2  عقل ـ   1:  عبارتند از عتكاف  شرایط ا     -  3مسأله  
نکه در طول ایام اعتکاف، از مسجد           ای –  6 اینکه در محل مسجد جامع باشد           -  5    سه روز نباشد   

 .خارج نشود ، مگر در موارد ضروری که در مسائل بعد می آید
  
 

 حداقل اعتكاف، سه روز است و اگر فقط یك روز و یا دو روز نّيت آند، اعتكاف باطل                       -  4مسأله  
 .است

 
، مگر براى    و بيرون نرود     بماندباقی   در مّدت اعتكاف، باید در مسجد به قصد اعتكاف              -  5مسأله  

 و اگر از روى           یا آارى مستحب،       ضرورى، یا براى انجام آارى واجب              انجام آارى الزم و       
 .ندانستن مسأله و یا فراموشى از مسجد بيرون برود، اشكال ندارد

  
 

 : عبارتند ازندنآی اعتكاف را باطل م هایی که چيز – 6مسأله 
 
   ،ماع ـ ج1
   استمناء،-2
   بوی خوش مثل عطربه منظور لذت بردن،  بویيدن -3
   مناظره و مجادله برای خودنمایی ؛ ولی اگر برای اثبات حق باشد، اشکال ندارد،-4
 اشکال  خود خرید و فروش به منظور تجارت؛ اما خرید لوازم ضروری خوردنی و آشاميدنی                     -5

  ندارد،
  .طل می کند که روزه را باطل می کند، اعتکاف را هم با همه امور دیگری -6
 
 

 و  از مسجد خارج شود و غسل نماید         فورا   باید اگر شخص معتكف در مسجد جنب شود،         -  7مسأله  
  .   و اعتکاف را تا پایان مدت آن ادامه دهدبازگردد


