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  سم اهللا الر8ن الرحيم 

  اعت�ف
Oلغوي معOلغوي معOلغوي معOلغوي مع::::        

Z مصدرہے جس� لغـوى ) افتعال(لفظ اعت�ف باب اعتكف يعتكف 
معO ہے كde fسے cٹ جانا اورا^نے نفس كواس ^ـررو[ے ر[ھنـا 

gھى ہو يا برeاde خواہ وہ-  
) وانظـرkq الھلـp اgo ظلـت عليـھ lكفـا:( اهللا تعاZ k ارشـاد ہـے

  )۹۷:طہ(
  -"معبود كوديكھوجس � عبادت ^رتم vے رہے تھےا^نے "

Oمع y	Oمع y	Oمع y	Oمع y	 : : : :        
اهللا تعاk � قربت حاصل كرنے � نيـت سـے مـسجد كـوالزم كرzنـا 

  )۳,۵۰۱  االحوذی＆تحف(-اورا� م� ٹھرنا

        ::::م�وعيتم�وعيتم�وعيتم�وعيت
ماہ رمضان اورغ�رمضان م� اعت�ف سنت ہے رسول ص� اهللا عليـہ 

اء وجه اهللا تعاk جعل اهللا بينه من اعتكف يوما ابتغ" وسلم Z ارشاد ہے
شـعب االيمـان "(وب� اLارثالث خنادق � خندق ابعد ما ب� ا�افق�

  )���ضعفه األ�اK � صحيح اEامع الصغ�
اهللا تعاk � رضا وخوشنودg كے خاطرايp دن بھى كوي اعت�ف مـ� 

ئـل بيٹھاتواهللا تعاk اسكے اورعذاب جہنم كے ماب� ت� خندقوں كوحا
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كردے ¢ ايp خندق Z دو¡g خندق سے فاصلہ بعـد ا-ـ�ق� سـے 
  -بھى زيادہ ہو¢

ہــاں معلــوم ہــوا كــہ اعــت�ف ايــp دن Z بھــى درســت اورجــائزہے 
كيونكہ مسجد كے سوا اورمقام م� رہـنے كـو	l ،م§رمسجد م� 

  –اعت�ف نہ� كہتے 
 Z ع�ہ gبھى اعت� رسول اهللا ص� اهللا عليہ وسلم سے شوال كے آخر

 ح¬ت lئشہ رª اهللا عنہا سے روايت ہـے وہ فرمـا© -ف ثابت ہے
صحيح "(فFک االعت�ف ذالp الشھرثم اعتكف ع�امن شوال ... ہ�

gصـــحيح مـــسلم حـــديث ،۲۰۳۳: حـــديث�:   االعـــت�ف -°ـــار
  )´�´�:حديث رقم�³ابوداود،۱۱۷۳:

عـت�ف Z ا) يعـO مـاہ رمـضان(آپ ص� اهللا عليہ وسلم نـے اس مـاہ 
  -eھوڑديا اورشوال كے ع�ے Z اعت�ف كيا

مذكورہ حديث سے يہ بات معلوم ہوي كہ اعـت�ف غ�رمـضان مـ� 
بھى جائزاوردرست ہے zكن اتO بـات ·ورہـے كـہ رمـضان كـے 
آخرg ع�ہ م� اعت�ف زيادہ افضل ہے ا� ناطے آپ ص� اهللا عليہ 

  - فرمايا كرتے تھےوسلم ہرسال رمضان كے آخرg دس دنوں Z اعت�ف
أن ":ح¬ت lئشہ رª اهللا تعاk عنہا سے روايت ہے وہ بيان كر¸ ہ�

اºL ص� اهللا عليه وسلم Zن يعتكف الع�األواخرمن رمـضان حـ¹ 
ــده ــن بع ــه م ــف ازواج ــ¹ اعتك ــاه اهللا ح ــارى"(توف ــحيح ° -ص
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حـديث رقـم �³ابـوداود،¾³¼¼صحيح مـسلم حـديث ،��½�,¼:االعت�ف
:�´��(  
 عليہ وسلم رمضا ن كے آخرg ع�ے Z اعت�ف كـرتے ص� اهللا ن¿"

ح¹ كہ آپ ص� اهللا عليہ وسلم وفات ^ـاÁئے ^ھـرآپ صـ� اهللا عليـہ 
  -"وسلم � ازواج مطہرات اعت�ف كرت�

حديث مذكورہ سے يہ بات بھى معلوم ہوي كہ عـورت بھـى اعـت�ف 
  -كرسك¹ ہے ہاں م§رشوہر� اجازت كے بعد

خوات� بھى مساجد م� ہى اعت�ف كريں Ä كيونكہ واضح رہے كہ 
	يعت م� اعت�ف كے متعلق جوحكم واردہوا ہے اسم� مسجد � 

اال يـہ كـہ -Æاحت ہے اوريہ حكم دونوں كويكـساں شـامل ہـے
عورت كيلئے كوي Êصوص حكم الÈ سـے شـامل ہواورايـسا كـوي 

 ہـے حكم عورتوں كے تعلق سے الÈ سے 	يعت م� موجـود نہـ�
اورنہ ہى كf حديث سے يہ ثابت ہے كہ عہد رسالت مـ� عورتـوں 

  –نے Áھروں م� اعت�ف كيا ہو 
Äلہذا دونوں كے درميان تفريق من ما( ہو-  

        ::::	وط اعت�ف	وط اعت�ف	وط اعت�ف	وط اعت�ف
إنما األعمال باLيـات :(ن¿ ص� اهللا عليہ وسلم Z ارشاد ہے ،نيت  •

 ةصـحيح مـسلم االمـار،۱:صحيح °ارg بدء الوÍ حديث رقم) 
  )۱۹۰۷حديث رقم 

  -"تمام اعمال Z دارومدارنيتوں ^رہے "
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 اهللا تعـاZ k -اعت�ف Æف مسجد م� م�وع ہـے: مسجد- �
  )۱۸۷:ةا�قر) (والتبا	وھن وأنتم lكفون Ï الساجد: (  ارشاد ہے

عورتوں سے اسوقت مبا	ت نہ كرو جب كہ تم اسوقت مسجدوں "
  " م� اعت�ف م� ہو

اهللا فرماتے ہ� كہ اÁرمسجد كے عالوہ ج§ـہ حافظ ابن حجرر8ہ 
م� اعت�ف درست ہوتـا تومبـا	ت � Óـيص آيـت كريمـہ مـ� 
مسجد كے ساتھ نہ ہو¸ كيونكہ بيوg سے صحبت بالÔ اعـت�ف 

  -كے مناÏ عمل ہے
ن¿ كريم ص� اهللا عليہ وسلم كے معمول سے بھـى يـہ بـات واضـح 

ے تھے ح¬ت lئـشہ ہو¸ ہے كہ آپ اعت�ف مسجد م� كيا كرت
أنھا Zنت ترجل اLـ¿ صـ� اهللا "رª اهللا تعاk عنہا بيان كر¸ ہ� 

صـحيح °ـارg "(عليہ وسلم وھى حـائض وھومعتكـف Ï ا-ـسجد
  )�³´�صحيح ابوداؤد،۲۰۲۸حديث ۲:االعت�ف 

" Èــ ــلم � مان ــہ وس ــ� اهللا علي ــول ص ــ� رس ــاہوارg م ــام م وہ اي
ليہ وسلم مسجد مـ� اعـت�ف نكاالكر¸ تھ� اورآ پ ص� اهللا ع

  -بيٹھے ہوتے
اعت�ف واk مسجد كيلئے بعـض علمـاء نـے :جامع مسجد-  �

تاكہ معتكـف ،ايp 	ط يہ بھى لØ× ہے كہ اسم� vعہ ہو
  -نمازvعہ كيلئے اس سے باہرنكلنے ^رÙبورنہ ہو
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ح¬ت lئشہ رª اهللا عنہا كے قول كے سے ان لوÁوں نے استدالل 
  -كيا ہے

 م� صحيح اوردرست بات يہ ل§¹ ہے كہ جس ^رvعہ اس سلسلے
اعت�ف كرسـكتا ہـے جـس مـ� فرض نہ� وہ ہراس مسجد م� 

zكن جس ^رvعـہ فـرض ہـے اسكوايـf ،نمازباvاعت ہو¸ ہو
  -مسجد م� اعت�ف كرنا eاہئے جہاں نمازvعہ بھى ہو¸ ہو

سلسلے م� شيخ ا�ا( ر8ہ اهللا � رائـے يـہ ہـے كـہ مـساجد اس 
ثالثہ يعO مسجد حرام مسجد نبوg اوربيـت ا-قـدس كـے عـالوہ 
م� اعت�ف درست نہ� ہـے شـيخ ÛـFم نـے جـس روايـت سـے 

  -استدالل كيا ہے علماء اس روايت كوشاذ قرارديتے ہ�
پ معتكف كيلئے سنت ہے كہ وہ صوم سـے ہو[يونكـہ آ: صوم-´

  -ص� اهللا عليہ وسلم سے بغ�صوم كے اعت�ف ثابت نہ� ہے
zكن اعت�ف كے Üـے اس سـے صـوم 	ط ہونـا الزم نہـ� آتـا 

   واهللا اعلم–كيونكہ كوي واضح نص اس بارے م� منقول نہ� 
اس كے برخالف vہوراہل علم � رائے يہ ہـے كـہ بغ�صـوم كـے 

  )۲/۸۷زادا-عاد تفصيل كے Üے ديكھ� (اعت�ف درست نہ� 
انہوں نے ح¬ت lئشہ صديقہ رª اهللا تعاk عنہـا كـے اس قـول 

ــ� ــا© ہ ــان فرم ــے وہ بي ــا ہ ــتدالل كي ــى اس ــے بھ ــت�ف "س ال اع
  )Þ½¾³مصنف عبدالرزاق ،¾³´�سÝ ابوداؤد "(إالبصوم
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  : داخل ہونے اوراس سے نكلنے Z وقتمعتكف م�
رمـضان � جورمضان كے آخرg ع�ہ م� اعـت�ف كرنـا eـاہے 

ــل /۲۱ ــ� داخ ــف م ــنے معتك ــے ا^ ــوفجر^ڑھ ك ــبح ك ــاريخ � ص ت
ہواورمسجد ہى م� رہے ^ھـروہ� سـے نمازعيـد كيلـئے نكلـے 

Zن رسـول اهللا صـ� "ح¬ت lئشہ رª اهللا تعاk عنہا فرما© ہـ�
 Ï اهللا عليــہ وســلم إذا أراد أن يعتكــف صــ� الفجــرثم دخــل

صحيح مسلم االعت�ف ) ¾¾½�(�صحيح °ارg االعت�ف "(همعتكف
  )´�´�سÝ ابوداؤد )�³¼¼(�
رسول ص� اهللا عليہ وسلم جـب اعـت�ف بيٹھـنے Z ارادہ فرمـاتے "

  -توفجر� نماز^ڑھكرمعتكف م� داخل ہوتے

        ::::مستحبات ومكروہاتمستحبات ومكروہاتمستحبات ومكروہاتمستحبات ومكروہات
مستحب يہ ہے كہ معتكف مسجد م� ايp حجـرہ بنـالے اورا� 

ز[يـہ  اس حجـرہ مـ� ت–م� رہے بال·ورت اس سے نہ نكلـے 
تہليـل ،تسبيح وàميـد،تالوت قرآن ،نفس كرے اورا^نے آپ كونماز

دl اوردي§راطاعت كے Zموں م� مـشغول ،درودواستغفار،وتكب�
ر[ھے عبث وفضول Áفت§واوراليعO باتوں اورãمـوں سـے ا^ـنے آپ 

  -كوبäائے
 همن حسن اسالم ا-رء تر[ـ: (رسول ص� اهللا عليہ وسلم Z ارشاد ہے

  )صحيح اEامع الصغ�،¼¼ÞÞ�,åæ¼صحيح ترمذg( )هماالګعن，
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آدè كے اسالم � خـوç سـے ہـے كـہ وہ فـضول واليعـZ Oمـوں "
  -"كوeھوڑدے

آج � eونكہ lم طور^رايما( ëاظ سے طبيعتوں مـ� صـالح � 
ج§ہ فساد نے اورعلم � ج§ہ جہل نـے لـے k ہـے اسـلئے بعـض 

غيبـت ،كوہشـ،معتكف� دوران اعت�ف فرصت كے -حـات كوìـہ
اورeغ� نdدي§رخرافات كواهللا كے Áھـرم� ¡اíـام ديكرثـواب 

 يہ سب Zم توlم حالت م� بھى مناسب -كے îائے Áناہ كماتے ہ�
  -نہ� eہ جائيكہ انہ� دوران اعت�ف اختيار[يا جائے

        ::::معتكف كيلئے جائزامورمعتكف كيلئے جائزامورمعتكف كيلئے جائزامورمعتكف كيلئے جائزامور
قـضائے ،معتكف مسجد م� بـسeFار^ا× اسـتعمال كرسـكتا ہـے

غسل اوربالوں م� كن§ھى كيلـئے ،Üے باہرجاسكتا ہےحاجت كے 
¡بھى باہرنكال سكتا ہےا^نے بيوð gوں � رخـصت � رخـصت 

بدن � صـفا× ،¡مونڈانے كيلئے باہرنكل سكتا ہے،كرسكتا ہے 
اÁر[وي Áھرسے كھانا النے ،ستھرا× غسل وخوشبووغ�ہ كرسكتا ہے

 اورافطـارg بھـى واال نہ� ہے تـووہ Áھرجاكر[ھانـا كھاسـكتا ہـے
  -كرسكتا ہے

 �òـاہے توعـe راعت�ف كرنـاÁرہے وہ اZ وفòشخص م pاي
نماز[ے بعد مسجدم� داخل ہوجائے رات بھرمسجد م� بô[رے 

  -فجر� نمازاداكر[ے ا^نے مشاغل م� مòوف ہوجائے
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        ::::اعت�ف كوباطل كردينے واde kيںاعت�ف كوباطل كردينے واde kيںاعت�ف كوباطل كردينے واde kيںاعت�ف كوباطل كردينے واde kيں
        

واال كـf اÁراعت�ف كـرنے :  كب�ہ Áناہ Z ارتكاب كرنا-  �
كب�ہ Áناہ Z ارتكاب كرے ¢ تواس� اعت�ف باطل ہوجـائے 
¢ كيونكہ كب�ہ Áناہ عبادت � ضد ہـے جيـسا كـہ حـدث 

  )۲/۳۳۰قرط¿ (- � ضد ہےةطہارت اورصال) نا^ا�(
 بال·ورت عمدا مسجد سے نكلـنے � وجـہ سـے خـواہ -  �

 حـ¬ت -تھوڑg ہى دير[يلئے ہواعت�ف باطـل ہوجـائے ¢
 رª اهللا تعاk عنہا سے روايت ہے وہ بيـان كـر¸ ہـ� lئشہ

حـديث ۸۰:سـÝ ابـوداؤد الـصوم"(وال õرج إال -ا ال بـد منـھ"
:�´³¾(  

اعت�ف كرنے واال كf ·ورت كيلئے مسجد سے باہرنہ نكلے "
  -"اال كہ جس كے بغ�[وي eارہ نہ ہو

كـf ابن قدامہ ر8ہ اهللا فرماتے ہ� كـہ اÁـراعت�ف بيٹھـنے واال 
ايسے Zم كيلئے مسجد سے باہرنكال جس كے بغ�Áـزارہ öكـن 
تھا تواس� اعت�ف باطـل ہوجـائے¢ خـواہ وہ كäـہ ہـى ديـر[يلئے 

  )�³´/´ا-غO(نكلے
: ارشاد بارg تعاk ہـے– vاع سے اعت�ف باطل ہوجائے ¢ -  �

  )۱۸۷: ةا�قر) (وال تبا	وھن وأنتم lكفون Ï ا-ساجد( 
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 مبا	ت نہ كرو جب كـہ تـم مـسجدوں مـ� عورتوں سے اسوقت"
  -"اعت�ف م� ہو

عورت كيلـئے حـيض ونفـاس Z خـون 	وع ہـونے سـے -  �
اعت�ف باطل ہوجائے ¢ كيونكہ ايf صورت مـ� طہـارت 

  -و^اكÄd � 	ط فوت ہوجا© ہے
  
  
     


