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 ملخص باللغة العربية

 عبد الستار عايش عبدأ.م.د. 

مور المؤثرة مام المتولي في االعتكاف ــــ األى بيان آراء االإليهدف هذا البحث 
وبطالن ، في صحة االعتكاف ــــــ وهي قوله ببطالن اعتكاف المعتكف بالسكر والردة

وعدم بطالن ، ال فالإذا أنزل المعتكف وا  ولذة  اعتكاف المعتكف بالمباشرة بشهوة
وعدم بطالن اعتكاف ، ن تعينت عليهأداء الشهادة إن خرج لتحمل إاعتكاف المعتكف 

كافا واجبا بخروجه إلى المعتكفة بخروجها ألداء العدة ،وبطالن اعتكاف المعتكف اعت
جة قضاء الحاعتكافا واجبا الخارج لضرورة كخر، وبطالن اعتكاف المعتكف امسجد آ

وبطالن اعتكاف ، طال الزمانأو وقف للجنازة وأ، بعيادة مريض ن اطال الزمانإ
وعدم بطالن اعتكاف المعتكف ، ذا جامع امراتهالمسجد لضرورة إ المعتكف الخارج من

 بإخراج السلطان له من المسجد .
  االعتكاف ،الفقهية ،آراء: الكلمات المفتاحية

 
JURISPRUDENTIAL VIEWS OF IMAM METWALI IN I'TIKAAF 
THROUGH THE BOOK OF AL-MAJMOO BY IMAM NAWAWI. 

PART ONE: MATTERS AFFECTING THE VALIDITY  
OF I'TIKAAF 

Ass. Prof. Dr. Abdul-Satar A. Abed 
Summary 

The purpose of this research is to show the views of Imam al-

Metwalli in the I'tikaaf that affect the validity of i'tikaaf. He said that it 

is invalid to observe i'tikaaf with regard to sugar and apostasy, and 

that it is invalid to observe i'tikaaf with a desire and pleasure if it 

brings down the i'tikaaf. And invalidating the i'tikaaf of the i'tikaaf 

when it comes out for the performance of the kit. The invalidation of 

i'tikaaf for the i'tikaaf is a duty to leave the mosque, and the 

invalidation of i'tikaaf for the i'tikaaf is obligatory. D. It is necessary 

for him to gather his imams, and not to invalidate the i'tikaaf of the 

i'tikaaf by taking the sultan out of the mosque. 

Keywords: opinions, jurisprudence, i'tikaaf 
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 ٱ ٻ ٻ

 املقدمة
من بعثه ، والصالة والسالم على معلم الناس الخير، الحمد هلل الذي علم بالقلم

فمما ال شك فيه وال ريب أن االعتكاف من ، منيرااهلل بشيرا ونذيرا وهاديا بإذنه وسراجا 
يه سبحانه إلى القيام بها والتقرب من خاللها العبادات التي أرشدنا الشارع الحكيم إل

وهو من العبادات التي غفل عنها كثير من ، لنيل رضوانه والفوز بجنانه وتعالى
فأحببت من خالل بحثي هذا أن أسلط الضوء على ، حاضرفي وقتنا ال المسلمين السيما

 ،عالمهمأمين وعلم من ئمة المسلأحكام الفقهية المتعلقة باالعتكاف إلمام من بعض األ
 وال وغيري ثانيا.نفسي أ ابه ن انفع أعسى اهلل ،متولي رحمه اهللمام الوهو اإل

وكان هذا البحث جهدا مكمال لجهود كثير من الباحثين العلميين األكاديميين  
تب الفقهية من غلب الكراء الفقهية لمإمام المتولي في أالذين درسوا وبحثوا في اآل

ذا وكلها تحمل عنوانات مشابهة لعنوان هحوال شخصية وغيرها عبادات ومعامالت وأ
 . حكام الخاصة باالعتكافا األوكان نصيبي منه، البحث

االعتكاف فرأيت  في رئيسيين تتعلق بموضوعينوالناظر في هذه المسائل يجدها 
هذا ، دراج كل مسالة تحت موضوعهاا  و  بحثين منفصلين وتقسيم المسائل إلى قسمين أ

في المجالت العلمية سعة هذه اآلراء وكثرتها وكون الباحث الناشر وال وثانيا بسبب أ
اآلراء الفقهية » بعنوان -بحثي هذا-ول البحث األكان ف، د بعدد من الصفحاتمحد

 -ولالجزء األ-من خالل كتاب المجموع لمإمام النووي لمإمام المتولي في االعتكاف 
اآلراء »والبحث الثاني بعنوان ، مسائل وفيه ثمان ،«المؤثرة في صحة االعتكافمور األ

الجزء - من خالل كتاب المجموع لمإمام النووي تولي في االعتكافمإمام المالفقهية ل
اعتمدت في دراسة  وقد، وفيه عشر مسائل ،«متفرقة متعلقة باالعتكافحكام أ -الثاني
لة والظاهرية المالكية والحنفية والشافعية والحناب، الفقهية على سبع مذاهب فقهية اآلراء
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رأيا مطابقا للرأي جد في المذهب ني منها مذهبا إال إذا لم أوال استث، لزيديةمامية واواإل
  ى ثالث مطالب:إلالبحث وقمت بتقسيم ، المطروح للدراسة الذي

ي( ذكرت فيه مام المتول: كان بعوان )نبذة مختصرة عن اإلولالمطلب األ
 مام الشخصية والعلمية. باختصار عن حياة اإل
دلة مشروعيته( ذكرت فيه أعتكاف و كان بعنوان )تعريف اال :المطلب الثاني
دلة مشروعيته على سبيل صطالحي لالعتكاف ثم تناولت بعض أالتعريف اللغوي واال
 التمثيل ال الحصر.

اآلراء الفقهية لمإمام  )اآلراء الفقهية( ذكرت فيه كان بعنوان طلب الثالث:مال
 .-مور المؤثرة في صحة االعتكافاأل-المتولي في االعتكاف 
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 :ولطلب األامل
 مام املتولينبذة خمتصرة عن اإل

مام المتولي بالتفصيل لهذا البحث حياة اإل (1)الدراسات السابقة نظرا لتناول جميع
ن المادة العلمية لهذا البحث تكمن ء بهذه النبذة المختصرة عنه كون أرأيت االكتفا

 .باآلراء الفقهية لمإمام
مون، بن علي، بن إبراهيم، مام عبد الرحمن، بن أبي سعيد مأفهو اإل

ُولد في إحدى المدن من بالد خراسان وهي مدينة  ،(2)المتولي النيسابــــــــــوري الشافعي
 .ونشأ بها ،(3)ه424نيسابور في سنة 

وكانت هذه المدينة موطن الكثير من العلماء والفقهاء مما كان له أثٌر كبيٌر في 
نها معدن الفضالء، ومنبع بأ وصفت هذه المدينةوقد  ،وغيرهمام؛ كاإلمام مسلم نشأة اإل
  .(4)العلماء

  .(5)وجمال الدين ،ئمةوشرف األ ،مام بعدة القاب، منها: شيخ الشافعيةلقب اإل
هـ فـــــــي مـــدينـــــة بغــــــداد، وكان 474مام المتولي في شــــــوال سنة وكانت وفاة اإل

 .(4)له من العمر اثنان وخمسون سنة

                                 
 كرسائل ماجستير وأطاريح دكتوراه وبحوث علمية، بعنوانات مشابهة لعنوان هذا البحث. (1)
وطبقات الشافعية البن ، 5/104، وطبقات الشافعية للسبكي، 14/133، الوافي بالوفيات للصفدي: ينظر (2)

 .1/247، ةقاضي شهب
وشذرات ، 1/247، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة ،3/134، عيان البن خلكانوفيات األ: ينظر (3)

 .3/323، عالم للزركليواأل ،5/337، الذهب في أخبار من ذهب البن عماد
 .5/331، معجم البلدان لياقوت الحموي: ينظر (4)
، ف الظنون عن معاني الكتب والفنون لحاجي خليفةوكش ،14/545، سير أعالم النبالء للذهبي: ينظر (5)

2/1212. 
 .5/104، وطبقات الشافعية للسبكي، 14/133، الوافي بالوفيات للصفدي: ينظر (4)
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والخالف  مام وذكائه وبراعته في الفقهلم اإلد اثنى كثير من العلماء على عوق
وكان  مناظرا،المتولي كان ذكيا و  ن  إ: ومن ذلك ما قاله عنه اإلمام الذهبي حيث قال

  .(1)صولراسا في الفقه واأل
حصله من المذهب، ومن الخالف  قد برع فيما: مام الصفديوقال عنه اإل

  .(2)صولواأل
ماما كبيرا، وفقيها بارعا، ذو متولي، كان إمام الاإل: مام اليافعيعنه اإلوقال 

وقال  .(4)ئمة الرفعاءهو أحد األ: مام السبكيوقال عنه اإل .(3)وصف حميد ومنهج سديد
وقد ذكرت  .(5)ن المتولي كان بليغا، فصيحا، وماهرا بعلوم كثيرةعنه اإلمام ابن كثير: إ

بانة في فروع )تتمة اإل: مام منهاقات بعض مؤلفات اإلالتراجم والطب لنا بغض كتب
 .(4)الديانة ومختصر في الفرائض وكتاب في الخالف(

قتصرت في هذا المطلب افي حياته وعلمه  التأليفمام النووي وكثرة ولشهرة اإل
  مام المتولي.على حياة اإل

  

                                 
 .11/147، سير أعالم النبالء: ينظر (1)
 .14/133، الوافي بالوفيات للصفدي :ينظر (2)
 .3/13 ،مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي: ينظر (3)
 .5/104 ،طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ينظر (4)
 .12/124، البداية والنهاية البن كثير: ينظر (5)
وقد حقق هذا الكتاب  .14/544، وسير أعالم النبالء ،5/107، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ينظر (4)

سعودية، في رسالة مقدمة لنيل م القرى، المملكة العربية الأسالمية، جامعة بكلية الشريعة والدراسات اإل
شراف الدكتورة حياة إ ،عداد الطالبة عفاف محمد أحمد بارحمةإسالمي، درجة الماجستير في الفقه اإل

 .ه. وقد حصلت على نسخة منها1424علي خفاجي، سنة 
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 :املطلب الثاني
 دلة مشروعيتهأتعريف االعتكاف و

مأخوذ من الفعل عكف على وزن ضرب ونصر وَعَكَفُه : لغة هواالعتكاف في ال
ڤ   ڦلى: أي حبسه ووقفه، يعُكُفُه ويعِكُفُه َعْكفًا. ومنه قوله تعا

ويقال: ما ، (1)
وهو  ،(2)قامة فيه بنية العبادةأي اإل ،َعَكَفَك عن كذا؟ ومنه االعِتكاُف في المسجد

. (3)أي أقبل عليه مواظبا ال يعدل عنهعكوفا،  االحتباس. وَعَكَف على الشيء يعكف
پ  پ   ڀ  ڀَقاَل اللَُّه َتَعاَلى: 

فَأصل االعتكاف اْلَحْبس واللبث والمالزمة  ،(4)
ْسِجد ولبثه لمالزمته اْلمَ  -االعتكاف–للشَّْيء َفُسمي ااِلْعِتَكاف الشَّْرِعي  بهذا االسم 

 . (5)قامته ِفيهِ ا  و 
 دلة مشروعية االعتكاف:أ

اف من الشرائع القديمة التي كانت معروفة قبل اإلسالم، بدليل قوله االعتك
ى  ائ   ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ تعالى:

(4).  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   قول اهلل تعالى: واألصل في مشروعيته

ژ
ان. ثم كان يعتكف األواخر من رمض أن النبي  وقد ثبت في الصحيح .(7)

 .(4)اعتكف أزواجه من بعده
                                 

 .25اآلية ، سورة الفتح (1)
 .2/411، المعجم الوسيط للزيات وآخرون: ينظر (2)
 . 1/214، ومختار الصحاح للرازي، 4/1404، ج اللغة وصحاح العربية للجوهريالصحاح تا: ينظر (3)
 . 134اآلية ، عرافسورة األ: ينظر (4)
 .130، لفاظ التنبيه للنوويأوتحرير ، 114، لفاظ الشافعي للهرويأالزاهر في غريب : ينظر (5)
 .125اآلية ، سورة البقرة (4)
 .147اآلية ، سورة البقرة (7)
 .2/431، واإلمام مسلم في صحيحه، 3/47، ث أخرجه اإلمام البخاري في صحيحهالحدي (4)
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ُيْصِغي ِإَليَّ  وروى البخاري َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعْنَها َقاَلْت: َكاَن النَِّبيُّ 
ُلُه َوَأَنا َحاِئٌض َرْأَسُه َوُهَو ُمَجاِوٌر ِفي الَمْسِجِد، فَ  َأنَّ  وَعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ ، (1)ُأَرجِّ

َقاَل: َمْن َكاَن اْعَتَكَف  َر اأْلَْوَسَط ِمْن َرَمَضاَن، َوَأنَُّه َكاَن َيْعَتِكُف اْلَعشْ  َرُسوَل اهلِل 
  .(2)ِكْف اْلَعْشَر اأْلََواِخرَ َمِعي َفْلَيْعتَ 
َيْعَتِكُف ِفي ُكلِّ َرَمَضاَن. َفِإَذا َصلَّى اْلَغَداَة  َوِفي َلْفٍظ للبخاري َكاَن َرُسوُل اهلِل  
 . (3)ِفيهِ ُه الَِّذي اْعَتَكَف َجاَء َمَكانَ 

إنِّي ُكْنُت َنَذْرُت ِفي ، َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ  وَعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب 
وروى البخاري َعْن  .(4). َقاَل َفَأْوِف ِبَنْذِركَ اْلَجاِهِليَِّة َأْن َأْعَتِكَف َلْيَلًة ِفي اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ 

َكاَن َيْعَتِكُف َعْشًرا ِمْن َرَمَضاَن َفَلمَّا َكاَن ِفي اْلَعاِم الَِّذي   َأنَّ َرُسوَل اهللِ  َأِبي ُهَرْيَرَة 
  .(5)اْعَتَكَف ِعْشِريَن َيْوًماُقِبَض ِفيِه 

وال  ،(4)ليه بالشرعإَحَسَنٌة مندوب  ن ااِلْعِتَكاُف ُسنَّةٌ من ذلك كله وغيره يتبين لنا أ
  .(7)نه مسنونالعلماء خالف في أ يعلم

  

                                 
 .3/44، الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (1)
 .2/425، واإلمام مسلم في صحيحه، 1/142، مام البخاري في صحيحهالحديث أخرجه اإل (2)
 .3/51، الحديث أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه (3)
 .3/1277، واإلمام مسلم في صحيحه، 3/44، مام البخاري في صحيحهالحديث أخرجه اإل (4)
 .3/51، الحديث أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه (5)
 .2/74، بداية المجتهد ونهاية المقتصد البن رشد: ينظر (4)
 .122/ 3، المغني البن قدامة: ينظر (7)
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 :طلب الثالثامل
 اآلراء الفقهية

 والردةبالسكر  بطالن اعتكاف المعتكف: ولالرأي األ
 (1)والردة قبل السكر، عتكاف المعتكفقهاء في بطالن ما مضى من ااختلف الف

والردة على  زال السكر يبقى ما مضى صحيحا فيبني عليه إذا وهل يجب استئنافه أ
 :خمسة آراء

 ،(2)المتولياإلمام  عتكف بالسكر والردة. وبه قال: يبطل اعتكاف الماألولالرأي 
ليه ذهب المالكية  ،(5)والحنابلة ،(4)والشافعية في الصحيح من المذهب ،(3)وا 

 .(7)والزيدية ،(4)والظاهرية
 واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

)اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث،  :الذي قال فيه بن عفان  عثمان أثر -1
خال قبلكم تعبد، فعلقته امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها، فقالت له: إنه كان رجل ممن 

                                 
ا يوجبها من األكل والشرب، وهو يعطي السكر: هو غفلة تعرض بغلبة السرور على العقل بمباشرة م (1)

  الطرب وااللتذاذ، وهو أن يختلط كالمه فال يعي ما يقول و يختلط في مشيته إذا تحرك فال يعي ما يفعل.
هي الردة : الردة الرجوع عنه، وارتد فالن عن دينه، إذا كفر بعد ِإسالمه.: هي الردة عن اإِلسالم، َأي: الردة

، ينظر: معجم لغة الفقهاء للقلعجي ع عنه، وارتد فالن عن دينه، إذا كفر بعد ِإسالمه. عن اإِلسالم، َأي الرجو 
 .1/120، والتعريفات للجرجاني، 221

 .4/511، المجموع للنووي (2)
 .1/322، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي ينظر: (3)
 .4/514، المجموع للنووي (4)
ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ، 3/74، بدع في شرح المقنع البن مفلحالم: ينظر (5)

 .2/247 ،للسيوطي
 .3/427، المحلى باآلثار البن حزم: ينظر (4)
 .2/34، للعنسي ينظر: التاج المذهب ألحكام المذهب (7)
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إنا ندعوك للشهادة، فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى 
أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غالم وباطية خمر، فقالت: إني واهلل ما دعوتك للشهادة، 

لخمرة كأسا، أو تقتل هذا الغالم، قال: ولكن دعوتك لتقع علي، أو تشرب من هذه ا
يها، وقتل فاسقيني من هذا الخمر كأسا، فسقته كأسا، قال: زيدوني فلم يرم حتى وقع عل

دمان الخمر إال ليوشك أن يخرج  النفس، فاجتنبوا الخمر فإنها واهلل ال يجتمع اإليمان وا 
 .(1)(أحدهما صاحبه

، البة ألنواع الشر في الحال والمآلم الخبائث، وجأهي  الخمرةإن  :وجه الداللة
، والمراد من حديث عثمان، أن (2)فمن، شربها قتل النفس، وارتكب الزنا، وربما كفر

نها ال تجتمع هي واإليمان في قلب عبد، لما ؤ فاعل ذلك ي ول حاله إلى ذهاب اإليمان وا 
للعقل  مذهبة ةبينهما من التضاد، إال وأوشك أحدهما أن يخرج األخر فكانت الخمر 
 .(3)ومفوتة لالعتكاف، وربما بسكره تلفظ بكفر فيكون خارجا عن االعتكاف

ألنهما أفحش من الخروج من المسجد،  ؛يبطل االعتكاف بالسكر والردة -2
ذا كان يبطل بالخروج بال حاجة فبطالنه بهما أولى  .(4)وا 

مفِوتا لهذا  ن ركن االعتكاف هو المقام بالمسجد والخروج ضده فيكونإ -3
ألن السكران يخرج من أن يكون من أهل المقام في المسجد، والمرتد كن من العبادة ؛ الر 

 .(5)خرج من أن يكون من أهل العبادات
  

                                 
عنه: الحديث،  و غدةالمحقق عبد الفتاح أب، قال ، 4/315، في سننه الصغرى الحديث أخرجه النسائي (1)

 صحيح موقوف.
 .2/457، ينظر: جامع العلوم والحكم البن رجب (2)
 .10/34، ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر (3)
 .4/514، ينظر: المجموع للنووي (4)
 .4/517، ينظر: المصدر السابق (5)



 

 11 

7 

ن الصوم شرط في صحة االعتكاف، والصوم يبطل بالسكر والردة، فإذا إ -4
 . (1)ألن بطالن الشرط يستلزم بطالن المشروط ؛بطل الصوم بطل االعتكاف

 ،(2)يبطل االعتكاف بالردة وال يبطل بالسكر ليال. وبه قال الحنفية: الثاني الرأي
 .(3)والشافعية في قول

 واستدلوا على ذلك بما يأتي:
ألنه  ؛أن االعتكاف في المسجد قربة، والكافر ليس من أهل العبادة والقربة -1

له ، ولذلك لم ينعقد االعتكاف مع الكفر، لقو (4)خرج بالردة من كونه من أهل االعتكاف
ۇ      ۇ  ۆ  ۆ تعالى:

، أنه بالردة التحق حكما بالكافر أألصلي إذ إن الردة (5)
 .(4)تحبط األعمال

أن السكر لياًل ال يفسد االعتكاف؛ ألن له أثره في العقل مدة يسيرة من  -2
 .(7)الوقت فال يفسد اعتكافه وال يقطع التتابع في الصيام كاإلغماء

ون، من حيث ذهاب العقل، والجنون يفسد : أن السكران كالمجنويرد عليهم
 . (4)االعتكاف فكان من باب أولى أن يفسد االعتكاف بالسكر

  

                                 
 .2/34، التاج المذهب ألحكام المذهب للعنسي ينظر: (1)
 .2/114، للكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعينظر (2)
 .4/514، ينظر: المجموع للنووي (3)
 .3/114، والمغني البن قدامة، 2/114، ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (4)
 .45اآلية  ،سوره الزمر (5)
 .3/125، ينظر: المبسوط، للسرخسي (4)
 .2/114، ترتيب الشرائع للكاسانيينظر: بدائع الصنائع في  (7)
 .ينظر: المصدر السابق نفسه (4)
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ن حرمة السكر ليست ألجل االعتكاف فال يكون مؤثرا فيه، إ :ويجاب عليهم
 .(1)للبث وال شرطه وهو الصوماألنه لم يفت ركن االعتكاف وهو 

تعالى به على وجه االستحباب هو  : إن االعتكاف الذي أمر اللَّهويرد عليهم
الذي ال يكون فيه معصية، واللَّه عز وجل حرم االعتكاف على المعصية فالذي يعكف 

 . (2)في المسجد على معصية السكر فقد ترك االعتكاف المأمور به شرعا فبطل اعتكافه
ن العبادة تبطل بفوات شرطها كما تبطل بفوات ركنها، ومن شرط إ -3

  .(3)وقد بطل بالردة االعتكاف الصيام
 . (4)وهو قول للشافعيالثالث: ال يبطل االعتكاف بالسكر والردة.  الرأي

أنهما لم يخرجا من المسجد واالعتكاف شرطه متحقق واستدلوا على ذلك بقولهم 
 .(5)وهو المكوث في المسجد

 .(4)وهو قول للشافعي الرابع: يبطل االعتكاف في السكر دون الردة. الرأي
ألنه ليس من أهل المقام ؛ بالسكر يبطل االعتكافن إلوا على ذلك بقولهم واستد

كما لو خرج من المسجد والمرتد من أهل ألنه ال يجوز أقراه فيه فصار ؛ سجدفي الم
 .(7)قراره فيهإألنه يجوز ؛ المقام فيه 

  

                                 
 .3/124، ينظر: المبسوط، للسرخسي (1)
 .3/427، ينظر: المحلى باآلثار البن حزم (2)
 .3/114، ينظر: المبسوط، للسرخسي (3)
 .4/514، ينظر: المجموع للنووي (4)
 ينظر: المصدر السابق نفسه. (5)
 ابق نفسه.المصدر الس ينظر: (4)
 المصدر السابق نفسه.ينظر:  (7)
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ن  الخامس: يبطل في السكر المتداد زمانه الرأي وكذلك الردة إن طال زمانها وا 
 . (1)ر بنى على اعتكافه. وهو قول للشافعيقص

ن طال يبطل االعتكاف ن واستدلوا على ذلك بقولهم إ في السكر والردة وا 
ألن حقيقة االعتكاف هو المكوث في المسجد للعبادة وطول زمان السكر ؛ زمانهما

 .(2)والردة ينافي هذه الحقيقة فيبطل بذلك
 الترجيح:
األول هو الراجح،  الرأيما ذهب إليه أصحاب أن  -واهلل اعلم-يبدو لي والذي 
بالسكر والردة، ألن شرط االعتكاف المقام في  بطالن اعتكاف المعتكف والذي يقتضي

المسجد للعبادة التي شرطها العقل واإلسالم، والسكر والردة مانعان من صحت العبادة، 
ۇ      ۇ  ۆ  ۆ لقوله تعالى:

، فإذا بطل (4)اْلَخَباِئِث( )اْجَتِنُبوا ُأمَّ :  ه، ولقول(3)
االعتكاف بسبب ذلك، بطل الثواب المترتب عليه، واستأنف من جديد ولم يبن على ما 

 تقدم.
 بالمباشرةالمعتكف بطالن اعتكاف : ثانيالرأي ال

 غير الفرج ـــو التقبيل ــــ في باللمس أ (5)ن المباشرةال خالف بين الفقهاء في أ
ثر لها سفر من غير شهوة ولذة ال أبيل عند القدوم من الو التقكمس البدن لعارض أ

جماع إمع  ،(4)م المؤمنين عائشة رضي اهلل عنهاألحديث  على صحة اعتكاف المعتكف
                                 

 ينظر: المصدر السابق نفسه. (1)
 المصدر السابق نفسه. (2)
 .45، اآلية سوره الزمر (3)
 .12/144، وابن حبان في صحيحه، 7/404، أخرجه البيهقي في شعب اإليمان الحديث (4)
 الرجل زوجته: المست بشرته بشرتها.المالمسة بغير حائل ، بشهوة أو بغير شهوة وباشر : المباشرة (5)

 .311، معجم لغة الفقهاء للقلعجي: ينظر
 .تقدم الحديث وتخريجه (4)
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ا المباشرة بهما بشهوة ولذة المنهي م  أ ،(1)ن المعتكف ممنوع من المباشرةعلى أ العلماء
رضي اهلل عنها  ولقول عائشة ،ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژها بقوله تعالى عن

 ،(2))السنة للمعتكف أن ال يعود مريضا، وال يشهد جنازة، وال يمس امرأة، وال يباشرها(
وما أفضى إلى الحرام كان حراما إال أنه  وألنه ال يأمن إفضاءها إلى إفساد االعتكاف،

ن فعلها المعتكف ناسيا وال شيء عليه بخالف الصوم إذا كان ناسيا ال أثر لها أيضا إ
 ،(3)لفرق أن حالة المعتكف مذكرة كحالة اإلحرام والصالة وحالة الصائم غير مذكرةوا

على ثالثة  في بطالن اعتكاف المعتكف وفي فعلها متعمدا قاصدا خالف بين الفقهاء
 : آراء

ال فال ة بشهوة ولذةيبطل االعتكاف بالمباشر : ولاأل الرأي ، اذا انزل المعتكف وا 
ل، (4)ليمام المتو وهو ما صححه اإل  ،(4)والشافعية في قول ،(5)يه ذهب الحنفيةوا 

 .(4)والزيدية (7)والحنابلة
ن المباشرة مع اإلنزال في معنى الجماع فيلحق به واستدلوا على ذلك بقولهم أ

لم  ذايبطل الصوم واالعتكاف فرع عليه أما إ وكذا لو جامع فيما دون الفرج فأنزل وبذلك

                                 
 .1/50، جماع البن المنذراإل: ينظر (1)
 .147/ 2، الدارقطني في سننه الحديث أخرجه (2)
 .2/324، ن نجيمبالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ال: ينظر (3)
 .4/525، يالمجموع للنوو : ينظر (4)
والبحر  ،2/114، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ،3/123، المبسوط للسرخسي: ينظر (5)

 .2/324، الرائق شرح كنز الدقائق البن نجيم
، وفتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ،3/411، والحاوي الكبير للماوردي ،4/525، المجموع للنووي: ينظر (4)

صحاب بعد والمفهوم من كالم األ، الرأي الرافعي من الشافعية حيث قال وقد صحح هذا ،4/442
 .رجحأالفحص إن هذا الرأي 

 .3/114، المغني البن قدامة: ينظر (7)
 .5/272، مصار للمرتضىالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األ: ينظر (4)
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دون اإلنزال ال يكون في معنى الجماع وال ملحق به حكما ينزل ال يفسد اعتكافه؛ ألنه ب
أال ترى أنه ال يفسد به الصوم فكذلك االعتكاف لكنه يكون حراما  ،في إفساد العبادة

لحرمة المسجد وكذا التقبيل والمعانقة واللمس أنه إن أنزل في شيء من ذلك؛ فسد 
ال فال يفسد لكنه يكون حراما بخالف الصوم فإ ن في باب الصوم ال تحرم اعتكافه وا 

 الدواعي إذا كان يأمن على نفسه.
والفرق على نحو ما ذكرنا أن عين الجماع في باب االعتكاف محرم، وتحريم 
الشيء يكون تحريما لدواعيه؛ ألنها تفضي إليه فلو لم تحرم؛ ألدى إلى التناقض، وأما 

ار أو حرم الجماع في باب الصوم فعين الجماع ليس محرما، إنما المحرم هو اإلفط
فتكون المباشرة في االعتكاف ، لكونه إفطارا، وهذا ال يتعدى إلى الدواعي فهو الفرق

 .حرام، وفي الصوم حالل فلما افترقا في التحريم جاز أن يفترقا في اإلفساد
أنزل أم لم سواء  يبطل االعتكاف بالمباشرة بشهوة ولذة قوال واحدا: الثاني الرأي

  .(3)ماميةإلوا ،(2)والشافعية في قول ،(1)المالكية ليه ذهبوا  ، ينزل
ن اسم المباشرة يتناول واستدلوا على ذلك فقالوا إن ظاهر اآلية يدل على أ

الجماع فيما دون الفرج كما يتناول الجماع في الفرج فصار ذلك محظور االعتكاف 
 .بالنص فهي محرمة في االعتكاف فأفسدته كالوطء

سواء أنزل  شرة بشهوة ولذة قوال واحدال االعتكاف بالمباال يبط: الثالث الرأي
  .(4)ليه ذهب الشافية في قولوا  ، أم لم ينزل

                                 
 .2/457، للحطاب الرعيني ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،1/544، حاشية الدسوقي: ينظر (1)
وقد صحح اإلمام النووي هذا . 3/411، والحاوي الكبير للماوردي ،4/525، المجموع للنووي: ينظر (2)

 .الرأي ونقل تصحيح بعض الشافعية له كالمحاملي والعمراني والبغوي
 .4/254، تذكرة الفقهاء للحلي: ينظر (3)
 .3/411، الكبير للماورديوالحاوي  ،4/525، المجموع للنووي: ينظر (4)
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بطال اإلحرام بالحج بالمباشرة فيما دون إواستدلوا على ذلك بالقياس على عدم 
ن أنزل فإنهما  متقاربان على معنى أن كل واحد  -حرامإلأي االعتكاف وا-الفرج وا 

يل والنهار وكل منهما عبادة تتعلق بمكان مخصوص فوجب أن ال منهما يدوم بالل
كان للوطء مزية  وألن كل عبادة حرم فيها الوطء تبطلها المباشرة فيما دون الفرج

واختص بالتغليظ دون غيره كالحج والصوم والحد فلو بطل االعتكاف بالمباشرة كما 
 .وهذا خالف األصول بطل بالوطء كان في ذلك تسوية بين حكم المباشرة والوطء

 الترجيح:
والذي قال هو الراجح ول األ الرأي نأ -علمواهلل أ- مما سبق استعراضه يتبين

بالمباشرة بشهوة ولذة إذا  فقهاء والذي يقتضي بطالن اعتكاف المعتكفبه جمهور ال
نزال وبدونه واضح المباشرة مع اإل فالتفريق بين ال فال؛ لقوة دليلهما  نزل المعتكف و أ

 .يجل
 داء الشهادةأتحمل ل هجو خر ببطالن اعتكاف المعتكف : ثالثالرأي ال

الشهادة  2داءوأ 1تحملن خرج لإ اختلف الفقهاء في بطالن اعتكاف المعتكف
 : آراء ربعةعلى أ

                                 
: ينظر  معاينة الحادث الذي قد يحتاج إلى الشهادة عليه، وتحميلها: تكليف حملها.: تحمل الشهادة (1)

 .124، معجم لغة الفقهاء للقلعجي
حسن إخراج : داء في التالوةيصال بمعنى إيفاء ما استحق من دين ونحوه ومنه حسن األإلا: األداء (2)

ها بصفاتها وهو إتيان عين الواجب في الوقت المحدد، وهو على نوعين: أداء الحروف من مخارج
كامل: وهو الذي يؤدى على الوجه الذي أمر به مستجمعا أركانه وسننه، وأداء ناقص، وهو الذي يؤدى 

 .51، معجم لغة الفقهاء للقلعجي: ينظر مستجمعا أركانه مع وجود الخلل في غيرها.
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ولم يشترط فيه التتابع وخرج ال ن كان اعتكاف المعتكف واجبا إ :ولاأل الرأي
ن عاد بنى عليه ،يبطل اعتكافه عاد ن إ ،شترط التتابع وخرج بطل اعتكافهن اوا  ، وا 

  .(1)مام المتوليوبه قال اإل، استأنف االعتكاف من جديد
ى بطالن ما مضى من عبادة االعتكاف هذا يؤدي إلن أبواستدل على ذلك 

 .بطال العبادة الواجبة ال يجوزا  و 
اإلنسان قد يؤمر بقطع العبادة المفروضة لمراعاة حق الغير،  أن :جيب عنهأو 

الصائم إذا رأى بهيمة إنسان قد أشرفت على الهالك وهو قادر على  أال ترى أن
 إال أنه ال يتمكن من ذلك إال بأن يفطر يؤمر بالفطر.، تخليصها

وتعين عليه ن كان اعتكاف المعتكف واجبا ولم يشترط فيه التتابع إ :الثاني الرأي
داء لم يتعين عليه األو تتابع ن شرط الوا  ، ال يبطل اعتكافه وخرجداء وتحمل الشهادة أ

، وخرج 3داءتحمل دون األو تعين عليه الأو تعين عليه األداء دون التحمل أ (2)والتحمل
 فوجهان :
ألنه التزم التتابع مختارا مع علمه بأن اإلنسان قد ؛ ن خرجيبطل إ: ولاأل

مر فكأنه هو الذي شدد األ ،يضطر إلى الخروج بسبب ال يمكنه دفعه ولم يشترط ذلك
ألنه مشتغل بفرض متعين عليه وليس بالمشهود له و ، على نفسه فأوجبنا عليه االستئناف

 ضرورة إليه لتمكنه من غيره.

                                 
بانة عن أحكام فروع الديانة للمتولي، رسالة ماجستير وتتمة اإل ،4/515، ويالمجموع للنو : ينظر (1)

 .453 ،صفحة
 لوجود غيره من الشهود مثال. (2)
مثال ذلك إذا لم يكن في البلد وقت تحمل الشهادة من يصلح لتحملها غيره فتحمل ثم حضر بعد ذلك من  (3)

بانة عن أحكام فروع الديانة للمتولي، تتمة اإل: رينظ داء.يصلح للشهادة وتحملها وكانوا حضورا وقت األ
 .453صفحة  ،رسالة ماجستير
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البناء  من نه فال ضرر على المعتكف أيضا؛ ألنه يتمكنأ: جيب عن ذلكأو 
 على ما مضى.

ڑ  ڑ  کلقوله تعالى ، ن خرجال يبطل إ: الثاني
وألن أداء الشهادة  ،(1)

كما أن االعتكاف فرض ولكن الشهادة آكد د طلبها فرض فهو مضطر للخروج لها عن
  .(2)الشافعيةقال  الرأيوبهذا ، ألنها حق آدمي يخاف فوته واالعتكاف يمكن تداركه

وجبت  نداء الشهادة وا  أ ن خرج لتحمليبطل اعتكاف المعتكف إ: الثالث الرأي
  .(4)كيةالمالو  ،(3)الحنفية ليه ذهبوا  ، عليه يؤديها في المسجد

ن تعينت إداء الشهادة أن خرج لتحمل ال يبطل اعتكاف المعتكف إ: الرابع الرأي
 تعين، غير متتابع مأكان متتابعا أوسواء ، ندبا مأكان اعتكافه واجبا أسواء ، عليه

قامة إوهو  ألنه خرج لواجب عليه حدهمايتعين أو تعين أم لم أداء التحمل عليه واأل
إلنقاذ غريق، أو إطفاء و الخارج لقضاء الحاجة أكالخارج  خارجا لضرورة انفك الشهادة
 .(7)ماميةإلوا ،(4)والظاهرية ،(5)ليه ذهب الحنابلةا  و  ،حريق

  

                                 
 .2اآلية ، سورة الطالق (1)
 ،والمجموع للنووي، 4/534، وفتح العزيز شرح الوجيز للرافعي، 3/504، الحاوي الكبير للماوردي: ينظر (2)

4/515. 
 .2/324، رائق شرح كنز الدقائق البن نجيموالبحر ال ،4/130، البناية شرح الهداية للعيني: ينظر (3)
، والفواكه الدواني للنفراوي ،2/442، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب الرعيني: ينظر (4)

 .3/317، كليل لمختصر خليل للغرناطيوالتاج واإل ،1/323
 .3/112، المغني البن قدامه: ينظر (5)
 .3/423، المحلى باآلثار البن حزم: ينظر (4)
 .4/213، تذكرة الفقهاء للحلي: ينظر (7)



 

 11 

7 

 الترجيح:
والذي قال به هو الراجح  الرابع الرأي ن  أ -علمواهلل أ- عراضه يتبينمما سبق است

إن خرج لتحمل أداء المعتكف بطالن اعتكاف عدم جمهور الفقهاء والذي يقتضي 
ر غي مأأكان متتابعا وسواء ، ندبا مأأكان اعتكافه واجبا سواء ، ن تعينت عليهالشهادة إ

 . حدهماتعين التحمل عليه واألداء أم لم يتعين أو تعين أ، متتابع
 العدةألداء خروجها ب المعتكفة اعتكاف بطالن: الرأي الرابع

 ،(2)عدة (1)في المسجد اعتكافا واجبا كنذر ةالمعتكف المرأةفي حال وجبت على 
، ثناء زمن االعتكافأ ،هعدة فراق بموت أمكانت عدة طالق بعد طالق زوجها أسواء 
ن خرجت من إثم وبناء على هذه المسالة  ال؟ وأ يلزمها الخروج من المسجد فهل

رادت وأ مهاتماا  و  ء عدتهالمالزمة مسكن العدة لحين انقضا -م اختياراإلزاما أ- المسجد
استئناف فعليها ، بخروجها من المسجد نقطعوا فهااعتكا بطل هلتمام اعتكافها فا  كمال و إ

كمال ما بقي من إلم يبطل ولم ينقطع وعليها ن اعتكافها أم إ، مدة االعتكاف من جديد
نه ال خالف بين الفقهاء إن كان اعتكافها تطوعا أ ولىاأل المسالة في، مدة االعتكاف

ن كان اعتكافها ا إم  أ ،لحين انقضاءها خروج من المسجد ومالزمة مسكن العدةيلزمها ال
 : ثالثة آراءاختلف الفقهاء على  واجبا كنذر ونحوه فقد

والعودة يلزمها الخروج من المسجد  ذن زوجهاإن اعتكفت بغير إ: ولاأل الرأي
 .(3)مام المتولياإل قال ذاوبه ،فوجهان ذا اعتكفت بإذنها إم  أ، واالعتداد بهى مسكنها إل

                                 
أما الحنفية فقالوا إن  أي في مسجد الرجال، وهذا جائز لها من غير كراهة، على مذهب جمهور الفقهاء، (1)

المبسوط : ينظر  المرأة ال تعتكف إال في مسجد بيتها، واعتكافها في مسجد الرجال جائز مع الكراهة.
 .2/324، رائق شرح كنز الدقائق البن نجيموالبحر ال ،3/111، للسرخسي

 .1/144، التعريفات للجرجاني: ينظر  العدة: هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته. (2)
 .4/514، المجموع للنووي: ينظر (3)
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ى مسكنها واالعتداد به قوال إليلزمها الخروج من المسجد والعودة : الثاني الرأي
 ،(4)واالمامية ،(3)والظاهرية ،(2)والحنابلة ،(1)الشافعيةجمهور الفقهاء من واحدا وبهذا قال 

 : بما يأتيعلى ذلك وا واستدل. (5)والزيدية
فكما  ةصالة الجمع ألداءالمسجد على خروج الرجل المعتكف من  قياسا .1

المعتكفة  المرأة جب علىي الجمعة داء صالةيجب على الرجل المعتكف أ
 .االعتداد في مسكنها

الحقين إذا وجبا قدم  نوا  ألنه وجب عليها حقان ــــ العدة واالعتكاف ـــــ  .2
 أقواهما، والعدة أقوى من االعتكاف من وجهين:

من قبل اهلل تعالى، واالعتكاف وجب عليها : إن العدة وجبت ابتداء أحدهما
 بإيجابها.

: إن العدة ال يجوز تبعيضها، والخروج منها قبل إتمامها، واالعتكاف والثاني
ما وجب تقدم العدة  قبل إتمامه لعارض أو حاجة، فلذلكيجوز تبعيضه، والخروج منه 

 .على االعتكاف
، قوال واحدا ى مسكنهاإلة روج من المسجد والعودال يلزمها الخ: الثالث الرأي

وبه قال  مضي في اعتكافها، حتى تفرغ منه، ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعتد فيهفت
 .(7)والحنفية ،(4)المالكية

                                 
 .4/534، وفتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ،3/504، الحاوي الكبير للماوردي: ينظر (1)
 .3/204، المغني البن قدامة: نظري (2)
وكل : ابن حزم لم ينص على هذه المسالة بعينها إال أنه قال. 3/422، المحلى باألثار البن حزم: ينظر (3)

 .فرض على المسلم فإن االعتكاف ال يمنع منه
 .4/300، تذكرة الفقهاء للحلي: ينظر (4)
 .5/247، تضىالبحر الزخار الجامع لمذاهب العلماء للمر : ينظر (5)
 .1/545، وحاشية الدسوقي ،2/270، وشرح مختصر خليل للخرشي ،1/215، المدونة لمالك: ينظر (4)
، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ،2/324، البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجيم: ينظر (7)

1/351. 
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أن االعتكاف المنذور واجب، واالعتداد في البيت بواستدلوا على ذلك فقالوا 
القائل بعدم  -ثالثال الرأي- الرأيفعلى هذا  واجب، فقد تعارض واجبان فيقدم أسبقهما.

 لى مسكنها ال يبطل وال ينقطع اعتكافها.إلزامها الخروج من المسجد والعودة إ
فهل بطل ، بلزوم خروجها من المسجد نالقائال والثاني ولاأل ينالرأيا على أم

 : نا اختلف الفقهاء على قولينه، اعتكافها وانقطع
مال ما بقي من مدة كإفلها ، ال يبطل وال ينقطع اعتكافها: ولاأل الرأي

هو الصحيح عند هذا و  ،مام المتوليإلوبه قال ا، بعد انقضاء عدتها، االعتكاف
 لزمتها بغير اختيارها وال سبيل إلى دفعها. دهواستدلوا على ذلك بقولهم أن الع، الشافعية

استئناف مدة االعتكاف الواجب فعليها ، يبطل وينقطع اعتكافها: الثاني الرأي
 .هو قول ثاني للشافعية من جديد وهذا

المعتكف لتحمل  ذا خرجذلك بالقياس على بطالن االعتكاف إواستدلوا على 
 داء شهادة. أ

بطل وفي يداء الشهادة في الخروج لتحمل أ جيب عن هذا إن االعتكافأو 
ألن المرأة ال تتزوج لتطلق فتعتد والشاهد إنما يتحمل ؛ بطليالعدة ال الخروج النقضاء 

فة والشاهد غير محتاج ن المرأة محتاجة إلى السبب وهو النكاح للنفقة والعوأل؛ ليؤدي
 إلى التحمل.

 : الترجيح
مام اإلي وهو رأ، ول هو الراجحأن الرأي األ -واهلل أعلم-والذي يبدو لي 

والذي يقتضي عدم بطالن اعتكاف المعتكفة ، هو الصحيح عند الشافعيةالمتولي و 
 دلتهم.ألقوة ، بخروجها ألداء العدة
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 خرإلى مسجد آبخروجه بطالن اعتكاف المعتكف : الرأي الخامس
في مسالة تعيين غير المساجد  -الراجح وهو-على مذهب جمهور الفقهاء 

غير المساجد الثالث بعينه ال يتعين مسجد من المساجد ، (1)عتكافاللالثالث 
، د من المساجدذا اعتكف المعتكف في مسجوا  ، نذر ذلك المعتكف لالعتكاف حتى لو

، ولو فعل ذلك بطل اعتكافه، خرفليس له أن ينتقل بالقصد إلى مسجد آ ،اعتكافا واجبا
وفي العودة غير  ،(2)ةلقضاء الحاج ى دارهإل خرج من مسجده ذاأما إ، فال ضرورة لذلك

ي هذه الجزئية ف، ولفهل يبطل اعتكافه األ، م اعتكافهخر ليتإلى مسجد آودخل طريقه 
 : آراءقهاء على ثالثة اختلف الف

 قلالمسجد الثاني مثل أو أى الطريق من داره إل ت مسافةن كانإ: ولاأل الرأي
ن كانت وا  ، ه األولفال يبطل اعتكاف، ولالمسجد األ ىمن مسافة الطريق من داره إل

وهو الصحيح  ،(3)مام المتولياإل قطع ذابه، بطل اعتكافه -كثرأ–المسافة زائدة عليه 
 .(4)شافعيةمن مذهب ال

                                 
 اء اهلل تعالى.وهذه مسالة من مسائل الجزء الثاني من هذا البحث إن ش (1)
والمراد بحاجة اإلنسان البول والغائط، كنى بذلك عنهما؛ ألن كل إنسان يحتاج إلى فعلهما، وفي معناه  (2)

ن بغته  الحاجة إلى المأكول والمشروب، إذا لم يكن له من يأتيه به، فله الخروج إليه إذا احتاج إليه، وا 
ال بد له منه، وال يمكن فعله في المسجد، فله الخروج القيء، فله أن يخرج ليتقيأ خارج المسجد، وكل ما 

إليه، وال يفسد اعتكافه وهو عليه، ما لم يطل. واجمع العلماء على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه 
 .112/ 3، والمغني البن قدامة ،1/50، جماع البن المنذراإل: ينظر للغائط والبول.

تمام االعتكاف في ذلك المسجد إسجد آخر، فهل يحق له أما إذا كان من عادته أن يقضي حاجته في م
أو البد من الرجوع إلى المسجد الذي ابتدأ االعتكاف فيه، هذه مسالة أخرى تكلم فيها الفقهاء إال أنه ال 

 تناولها في هذا البحث.أرأي لمإمام المتولي فيها فلم 
وع الديانة للمتولي، رسالة ماجستير صفحة بانة عن أحكام فر وتتمة اإل ،4/442، المجموع للنووي: ينظر (3)

424. 
 .4/507، وتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ،3/505، الحاوي الكبير للماوردي: ينظر (4)
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، خرآلى مسجد إبخروجه  اعتكافا واجبا يبطل اعتكاف المعتكف: الثاني الرأي
الثاني  الرأيو  ،(2)المالكيةجمهور الفقهاء من وبه قال  ،(1)حنيفة أبيقول  وهو

 .(7)والزيدية ،(4)ماميةواإل، (5)والظاهرية ،(4)والحنابلة ،(3)للشافعية
ى مسجد إلبخروجه اعتكافا واجبا كف ال يبطل اعتكاف المعت: الثالث الرأي

 .(4)وهو مذهب الصاحبان من الحنفية، خرآ
 : الترجيح

جمهور ي أوهو ر ، ن الرأي الثاني هو الراجحإ -علمأواهلل -والذي يبدو لي 
والظاهرية  للشافعية والحنابلةوالرأي الثاني بي حنيفة والمالكية أمام إلقول االفقهاء من 

إلى بطالن اعتكاف المعتكف اعتكافا واجبا بخروجه  لذي يقتضيوا، والزيدية ماميةواإل
 .خرمسجد آ

                                 
 .2/447، وحاشية ابن عابدين ،1/375، تحفة الفقهاء للسمرقندي: ينظر (1)
 .3/104، ر خليل للخرشيوشرح مختص ،3/402، كليل شرح مختصر خليل للغرناطيالتاج واإل: ينظر (2)
 .4/507، وتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ،3/505، الحاوي الكبير للماوردي: ينظر (3)
إال إذا كان المسجدان متالصقين، يخرج من أحدهما فيصير : وقال. 3/112، المغني البن قدامة: ينظر (4)

، ينتقل من إحدى زاويتيه إلى في اآلخر، فله االنتقال من أحدهما إلى اآلخر؛ ألنهما كمسجد واحد
 األخرى.

 .3/427، ثار البن حزمالمحلى باآل: ينظر (5)
 .4/275، تذكرة الفقهاء للحلي: ينظر (4)
والتاج المذهب ألحكام المذهب  ،5/274، مصار للمرتضىالبحر الزخار الجامع لعلماء األ: ينظر (7)

 .2/31، للعنسي
ذكرا حتى  -ال لغرض-المعتكف من المسجد بغير ضرورة أصال بناء على قول اإلمامين بجواز خروج  (4)

، وحاشية ابن عابدين ،1/375،تحفة الفقهاء للسمرقندي: ينظر  يزيد زمان الخروج عن نصف يوم.
2/447. 
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و أ بطالن اعتكاف المعتكف الخارج لضرورة بعيادة مريض: الرأي السادس
 بصالة جنازة

و أ، عيادة مريضقاصدا  ال يجوز للمعتكف اعتكافا واجبا الخروج من المسجد
و أوعلى طريقه مريض فعاده ، قضاء الحاجةكن خرج لضرورة إولكن  ،(1)صالة جنازة

في عيادته مقتصرا ، وهو في مشيه ولم يقفكان في طريقه جنازة فصلى عليها 
دون انتظارها  في الجنازة على الصالة عليهاومقتصرا ، على السالم والسؤالللمريض 

عدل عن طريقه  وأطال الزمان وأ ن عاد المريضفإ، ال يبطل اعتكافهكل ذلك ، طويال
في كل بطل اعتكافه للصالة عليها و عدل عن طريقه انتظر الجنازة طويال أ وأ لعيادته
ولم يكن ، ولم يعدل عن طريقه، في فعله ذلكن لم يطل الزمان إما أ، يضاأذلك 

 ،من ذوي رحمه، وليس له من يقوم بمرضهولم يكن المريض ، (2)مشترطا ذلك في نيته
 فهل يبطل اعتكافه؟ ، دفنهولم يكن الميت من ذوي رحمه وليس له من يقوم ب

 : آراءختلف الفقهاء في هذه المسالة على ثالثة ا
يبطل اعتكاف المعتكف اعتكافا واجبا الخارج لضرورة كقضاء : ولألا الرأي

مام وبه قطع اإل ،3طال الزمانأو وقف للجنازة وأ ،بعيادة مريض طال الزمانإن أالحاجة 
  المتولي

                                 
السنة للمعتكف أن ال يعود مريضا، وال يشهد جنازة، وال يمس امرأة، وال ، لقول عائشة رضي اهلل عنها (1)

 .يث تقدم تخريجه في هذا البحثوالحد، يباشرها
  المقصود نية االعتكاف، وذلك بأن يشترط مع نية االعتكاف الخروج لعيادة مريض أو لصالة جنازة. (2)

 .3/415، والحاوي الكبير للماوردي ،3/114، المغني البن قدامة: ينظر ذكر ذلك الشافعية والحنابلة.
  والرجوع في القلة والكثرة في هذا إلى العرف والعادة.: لمريضطالة عيادة اإقال المتولي في تقدير زمن  (3)

ال فهي : طالة الصالة على الجنازةإوقال النووي في تقدير زمن  قدر صالة الجنازة حدا للوقفة اليسيرة وا 
حكام فروع الديانة أبانة عن تتمة اإل: ينظر. معفو عنها لكل غرض في حق من خرج لقضاء الحاجة

 .4/510، والمجموع للنووي ،444، ماجستير صفحةللمتولي، رسالة 
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 ، والحنابلة(3)حد قولي الشافعيةأو ، (2)ةالمالكيو  ،(1)الحنفيةهو مذهب و 

 . (5)والزيدية ،(4)والظاهرية
 : بما يأتيواستدلوا على ذلك 

إذا اعتكف  )كان رسول اهلل  ما روي عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: .1
 . (4)ال يدخل البيت إال لحاجة اإلنسان(

 .(7)نه ال داللة فيه على موضع النزاعأجيب عنه أو 
السنة على المعتكف أن ال يعود مريضا، ) أنها قالت:  عنهاضي اهللر  عنهاو  .2

وال يشهد جنازة، وال يمس امرأة، وال يباشرها، وال يخرج لحاجة إال لما ال بد 
 . (4)(منه

                                 
 .2/445، وحاشية ابن عابدين ،2/114، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني: ينظر (1)
والفواكه الدواني  ،1/74، والتلقين في الفقه لمالكي للثعلبي ،2/275، شرح مختصر خليل للخرشي: ينظر (2)

 .1/544 ،وحاشية الدسوقي ،1/323، للنفراوي
وما يخص صالة  مام الحرمين والغزالي من الشافعية.إوقد صحح هذا الوجه النووي والرافعي وقطع به  (3)

ال فوجهان. : الجنازة ذكر البغوي وجها آخر فقال ال يبطل اعتكافه إن تعينت عليه صالة الجنازة، وا 
والحاوي  ،4/510، موع للنوويالمج: ينظر  وهو غلط أو كالغلط.: وأجاب النووي عن قول البغوي فقال

حكام فروع أبانة عن وتتمة اإل ،4/533، وفتح العزيز شرح الوجيز للرافعي، 3/415، الكبير للماوردي
 .445، الديانة للمتولي، رسالة ماجستير صفحة

نما هو : قال ابن حزم (4) يسأل عن حال المريض واقفا وينصرف؛ ألن ما زاد عن هذا فليس من الفرض، وا 
 .3/422، ثار البن حزمالمحلى باآل: ينظر ل، فهو يبطل االعتكاف.تطوي

أول جزء من النهار وآخر جزء  وطول الزمان يقدر بما دون النصف أو نصفه كما لو خرج: وقال الزيدية (5)
البحر الزخار : ينظر منه وذلك عند الغروب أو لبث أكثر وسط النهار وهو ما زاد على النصف.

 .2/34، والتاج المذهب ألحكام المذهب للعنسي ،5/275، مصار للمرتضىاء األالجامع لمذاهب علم
، إذا اعتكف، يدني إلي رأسه كان النبي ، بلفظ 1/244، الحديث أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه (4)

 فأرجله، وكان ال يدخل البيت إال لحاجة اإلنسان.
 .4/212، تذكرة الفقهاء للحلي: ينظر (7)
 .م تخريجهالحديث تقد (4)
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 .(1)فال يكون حجة ى رسول اهلل إلنه ليس مسندا أجيب عنه أو 
 يمر بالمريض وهو معتكف، كان النبي ) قالت:رضي اهلل عنها  وعنها .3

 . (2)فيمر كما هو، فال يعرج يسأل عنه(
فال ضرورة إلى الخروج؛ وعيادة المريض ليست ، ى ذلكأنه غير محتاج إل .4

بل من الفضائل ؛ فال يجوز إبطال االعتكاف ألجلها وما  ،من الفرائض
روي من الرخصة في عيادة المريض وصالة الجنازة؛ فذلك محمول على 

 .يجاب فله أن يخرج متى شاءاالعتكاف الذي يتطوع به من غير إ
ال يبطل اعتكاف المعتكف اعتكافا واجبا الخارج لضرورة كقضاء : الثاني الرأي

الثاني  الرأيوهو ، و بالصالة على الجنازةأ، طال الزمان بعيادة مريضإن أالحاجة 
 .واستدلوا على ذلك بقولهم أنه قدر يسير ولم يخرج بسببه. (3)للشافعية

و للصالة أاذا خرج لعيادة مريض يبطل اعتكاف المعتكف ال : الثالث الرأي
قصد و أو كان خارجا لقضاء الحاجة أو تطوعا أسواء كان اعتكافه واجبا ، على الجنازة

 وهو مذهب، م لم يطلأطال الزمان أ، والصالة على الجنازة بخروجه، عيادة المرض
بن جبير، والنخعي، والحسن قال سعيد عدم البطالن بعيادة المريض فقط وب، (4)ماميةاإلو 

 بما يأتي:واستدوا على ذلك ، (5)البصري

                                 
 .4/212، تذكرة الفقهاء للحلي: ينظر (1)
 .2/333، خرجه أبو داود في سننهأالحديث  (2)
: وقال الرافعي وبه قطع البغوي واألكثرون وادعى إمام الحرمين اتفاق األصحاب عليه.: قال النووي (3)

 .4/533، ز للرافعيوفتح العزيز شرح الوجي ،4/511، المجموع للنووي: ينظر صح أنه ال بأس به.واأل
 .4/211، تذكرة الفقهاء للحلي: ينظر (4)
 .3/114، المغني البن قدامة: ينظر (5)
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وليعد ، ذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعةإنه قال )أ بما روي عن علي  .1
 .(1)هله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم(أوليات ، وليحضر الجنازة، المريض

واالعتكاف ، مؤكدة االستحباب، والصالة على الجنازةن عيادة المريض إ .2
 .سب منعها من مؤكداتهافال ينا، لعبادةل

فال يمنع االعتكاف من فعلها كقضاء ، ن عيادة المريض ليست بواجبةإ .3
 الحاجة.

 : الترجيح
مام ي اإلوهو رأ، الراجح هو ولإن الرأي األ -أعلمواهلل -والذي يبدو لي 

، حد قولي الشافعيةوأ، والمالكية وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية المتولي
والذي يقتضي بطالن اعتكاف المعتكف اعتكافا واجبا  ،والزيدية ،والظاهرية ،والحنابلة

طال أو وقف للجنازة وأ ،بعيادة مريض إن أطال الزمانالخارج لضرورة كقضاء الحاجة 
 .الزمان

 بطالن اعتكاف المعتكف الخارج لضرورة بالجماع: سابعالرأي ال
وهو معتكف  ،جامع امرأته نإتكف بطالن اعتكاف المع على أجمع الفقهاء

وهو خارج من المسجد لضرورة كقضاء ولكن لو جامعها  ،(2)ا لذلك في فرجهاعامد
 :في هذه المسالة على رأيين اختلف الفقهاء، فهل يبطل اعتكافه بهذا ،(3)الحاجة مثال

                                 
 .2/334، خرجه ابن أبي شيبة في مصنفهأالحديث  (1)
 .1/50، جماع البن المنذراإل: ينظر (2)
، أو جامعها في أن يكون الجماع في الطريق داخل الهودج: عطى الفقهاء صورا لهذه المسالة منهاأقد  (3)

بفتح الهاء والدال وسكون الواو جمعه هوادج، محمل له قبة يحمله جمل، كانت : والهودج وقفة يسيرة.
 .414، معجم لغة الفقهاء للقلعجي: ينظر النساء تركب فيه.



 

 24 

7 

رة اذا جامع يبطل اعتكاف المعتكف الخارج من المسجد لضرو : ولألا الرأي
 ،(2)ماميةواإل ،(1)مام المتولي وهو الصحيح من مذهب الشافعيةه قطع اإلوب، تهأامر 

 عراضا وبطالناإأن الجماع عظيم الوقع واالشتغال به أشد فقالوا واستدلوا على ذلك 
 .(3)و لصالة الجنازةأ لعيادة مريض و الزمانأ لالعتكاف ممن أطال الوقوف

ذا جامع من المسجد لضرورة إلمعتكف الخارج ال يبطل اعتكاف ا: الثاني الرأي
نه لم يصرف إليه :إفقالوا واستدلوا على ذلك ، الثاني عند الشافعية الرأيوهو ، تهأامر 

 تكفا.زمنا وليس هو في هذه الحالة مع
والسبب ؛ رايه فيها ثبتإال من أالفقهاء في هذه المسالة  ألغلبجد كالما لم أ

ن وهي أ، (4)سالة اختلف فيها الفقهاءهذه المسالة مبنية على من أى إليعود في ذلك 
محسوبا من االعتكاف ويعد في حال خروجه  زمن الخروج لقضاء الحاجة هل يكون
 ؟للحاجة إلى أن يرجع إلى المسجد معتكفا

ن زمن الخروج لقضاء الحاجة يكون محسوبا من إفمن قال من الفقهاء 
الخارج من المسجد ابطل اعتكاف المعتكف  -وهو قول جمهور الفقهاء-االعتكاف 
يكون محسوبا من ال ن زمن الخروج لقضاء الحاجة إومن قال ته أذا جامع امر إلضرورة 
 لم يبطله. االعتكاف

  

                                 
 .4/533، وفتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ،4/504، المجموع للنووي: ينظر (1)
 .4/217، للحليتذكرة الفقهاء : ينظر (2)
 كما مر معنا في الراي الفقهي السابق لهذا الراي في بحثنا هذا. (3)
 وهي من مسائل الجزء الثاني من بحثنا هذا إن شاء اهلل تعالى حيث إن لمإمام المتولي رأي فيها. (4)
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 : الترجيح
 مامي اإلوهو رأ، الراجح ول هوالرأي األ ن  إ -علمأواهلل -والذي يبدو لي 

ن اعتكاف بطال والذي يقتضي، ماميةواإل وهو الصحيح من مذهب الشافعية المتولي
 .تهأذا جامع امر إالمعتكف الخارج من المسجد لضرورة 

  الخارج بالسلطانبطالن اعتكاف المعتكف : ثامنالرأي ال
جرى االتفاق في ، عدة حاالت وصورذكر الفقهاء في ضوء هذه المسالة 

أن يخرج  خر، ومما جرى االتفاق عليهآلبعضها كما جرى الخالف في البعض ا
في الخروج  والمعتكف ،ظالما ويكون السلطان، ف من المسجدالمعتك (1)السلطان
فهل يبطل اعتكاف المعتكف ، و بما عليه وهو معسرأكمطالبته بما ليس عليه ، مظلوم

الجواب ال يبطل اعتكاف المعتكف بإخراج السلطان ، بإخراج السلطان له في هذه الحالة
ومما ، ى اعتكافه ألنه مكرهفإذا أطلق عاد وبنى عل ،(2)له من المسجد بهذه الصورة

محقا السلطان ويكون ، المعتكف من المسجد يخرج السلطان أنيضا أجرى االتفاق عليه 
و أحد  شرعية من عقوبة ن يقيم عليهأ لغير ولكنوالمعتكف الظالم خراج هذا اإل في

أو  وهو يماطل به مع قدرته عليه حق بأن وجب على المعتكف ،و تعزيرأقصاص 
، السلطان له في هذه الحالة بإخراجيبطل اعتكاف المعتكف هل ائه فيمتنع من أد

ألنه ، السلطان له من المسجد بهذه الصورة بإخراجالجواب نعم يبطل اعتكاف المعتكف 
 .باعتبار خرج باختياره

ويكون ، السلطان المعتكف من المسجد يضا أن يخرجأومما جرى االتفاق عليه 
و قصاص أو تعزير ليقيم عليه عقوبة شرعية من حد أ خراجالسلطان محقا في هذا اإل

                                 
ه، أو بضم أوله وسكون ثانيه من السالطة، بمعنى القهر، جمعه سالطين وهو الملك ونحو : السلطان (1)

 .244، معجم لغة الفقهاء للقلعجي: ينظر جبار في جهاز الحكم في الدولة.الوالي ، كل من له حق اإل
 .اشترط الصاحبان من الحنفية واالمامية لعدم البطالن عدم طول الزمان (2)
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لطان له الس بإخراجفهل يبطل اعتكاف المعتكف ، بإقراره فإن ثبت ذلك على المعتكف
يضا نعم يبطل اعتكاف المعتكف بإخراج السلطان له من الجواب أ، في هذه الحالة

 .المسجد بهذه الصورة
كان ظالما له في  السلطانأن و أ ،بالبينةن ثبت ذلك على المعتكف أما إو 

إخراجه بأن أخرجه لمصادرة أو نحوها مما ليس عليه أو لدين هو عاجز عنه ونحو 
ن إالجواب ، السلطان له في هذه الحالة بإخراجفهل يبطل اعتكاف المعتكف ، ذلك

 :على رأيين اختلفوا في هذاالفقهاء 
ن من المسجد أكف بإخراج السلطان له يبطل اعتكاف المعتال : ولأي األالر 

ذلك على المعتكف خرجه ليقيم عليه عقوبة شرعية من حد أو قصاص أو تعزير وثبت أ
جمهور  مذهب وهو، (1)مام المتوليوبه قال اإل ،خرجه وكان ظالما لهأ وأ، بالبينة

، (4)والزيدية ،(5)والحنابلة ،(4)الشافعية والصحيح عند ،(3)المالكيةو  ،(2)الحنفية الفقهاء من
جزموا بأنه ال يبطل اعتكافه إذا  -ما عدى الشافعية-ن جمهور الفقهاء حظة أمع مال

 .أخرجه السلطان إلقامة الحد ولم يتعرضوا للفرق بين الثبوت بإقرار أو بينة
                                 

، رافعيوفتح العزيز شرح الوجيز لل، 3/417، والحاوي الكبير للماوردي، 4/522، المجموع للنووي: ينظر (1)
4/534. 

 .2/114، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، 3/122، المبسوط للسرخسي: ينظر (2)
ومواهب الجليل ، 2/275، وحاشية الخرشي، 1/541، وحاشية الدسوقي ،1/211، المدونة لمالك: ينظر (3)

، للغرناطي كليل شرح مختصر خليلوالتاج واإل ،2/442، شرح مختصر خليل للحطاب الرعيني
3/407. 

، وفتح العزيز شرح الوجيز للرافعي، 3/417، والحاوي الكبير للماوردي، 4/522، المجموع للنووي: ينظر (4)
4/534. 

، نصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداويواإل ،5/144، الفروع وتصحيح الفروع للمقدسي: ينظر (5)
 .2/375، يقناع للبهوتوكشاف القناع على متن اإل ،3/375

 .5/274، مصار للمرتضىالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األ: ينظر (4)
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 :يأتيواستدلوا على ذلك بما 
 .أن الخروج منه بغير اختياره .1
 ،فقد صار مختارا للخروج ،ما يوجب الحد المعتكف إذا فعل جيب عن ذلك:أو 

 فوجب أن يبطل اعتكافه.
نما فعله  ،لم يفعل المعتكف ما يوجب الحد إلقامة الحد عليه جابوا:أو  وا 

والجريمة الموجبة للحد لم يرتكبها المعتكف ليقام عليه الحد فلم يجعل  ،لالستمتاع به
نها لم تقصد بالنكاح أل؛ فعلت النكاح باختيارهاكالمعتدة  فصار اختياره للسبب اختيارا له

نما قصدت به اكتساب المهر والنفقة ،وجوب العدة  .وا 
أنه معذور فيما صنع فإنه ال يمكنه مقاومة السلطان وال دفع الغريم عن  .2

 نفسه إال بإيصال حقه إليه فلم يصر بهذا تاركا تعظيم البقعة.
 إنيبطل اعتكاف المعتكف بإخراج السلطان له من المسجد : الرأي الثاني

خرجه ليقيم عليه عقوبة شرعية من حد أو قصاص أو تعزير وثبت ذلك على المعتكف أ
 . (2)ماميةوهو مذهب اإل ،(1)وهو القول الثاني للشافعية، بالبينة

 : الترجيح
مام ي اإلوهو رأ، أن الرأي األول هو الراجح -أعلمواهلل -والذي يبدو لي 

 والصحيح عند الشافعية والحنفية ةوهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكي، المتولي
بإخراج السلطان له من تضي عدم بطالن اعتكاف المعتكف والذي يق ،والزيدية والحنابلة
وثبت ذلك خرجه ليقيم عليه عقوبة شرعية من حد أو قصاص أو تعزير أن المسجد إ

 .خرجه وكان ظالما لهأو أ، على المعتكف بالبينة
  

                                 
، وفتح العزيز شرح الوجيز للرافعي، 3/417، والحاوي الكبير للماوردي، 4/522، المجموع للنووي: ينظر (1)

4/534. 
 .4/304، تذكرة الفقهاء للحلي: ينظر (2)
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 اخلامتة
هم ألقاء الضوء على ا  ليه في بحثي هذا و إتوصلت من الممكن تلخيص ما 

 تي:وجزها باآلأالنتائج في عدة فقرات 
وال: الرأي الراجح من آراء الفقهاء في مسالة بطالن اعتكاف المعتكف بالسكر أ

والردة هو رأي اإلمام المتولي  وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
الحنابلة  والظاهرية  والزيدية والذي يقتضي بطالن اعتكاف في الصحيح من المذهب  و 

 المعتكف بالسكر والردة. 
ثانيا: الرأي الراجح من آراء الفقهاء في مسالة بطالن اعتكاف المعتكف 

مام المتولي وهو راي جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية في قول بالمباشرة هو رأي اإل
ي بطالن اعتكاف المعتكف بالمباشرة بشهوة ولذة اذا انزل والحنابلة والزيدية والذي يقتض

 المعتكف واال فال. 
ثالثا: الرأي الراجح من آراء الفقهاء في مسالة  بطالن اعتكاف المعتكف 

داء الشهادة هو رأي الحنابلة والظاهرية واالمامية والذي يقتضي عدم أبخروجه لتحمل 
ن تعينت عليه، سواء كان إالشهادة داء أن خرج لتحمل إبطالن اعتكاف المعتكف 

م أداء و غير متتابع، تعين التحمل عليه واألأو ندبا، وسواء كان متتابعا أاعتكافه واجبا 
 حدهما.  أو تعين ألم يتعين 

رابعا: الرأي الراجح من آراء الفقهاء في مسالة بطالن اعتكاف المعتكفة 
الصحيح عند الشافعية، ويقتضي عدم مام المتولي وهو بخروجها ألداء العدة هو رأي اإل

 بطالن اعتكاف المعتكفة بخروجها ألداء العدة.
خامسا: الرأي الراجح من آراء الفقهاء في مسالة بطالن اعتكاف المعتكف 

بي حنيفة أخر هو رأي جمهور الفقهاء من المالكية وهو قول آلى مسجد إبخروجه 
ظاهرية واالمامية والزيدية الذي يقتضي والرأي الثاني للشافعية وهو مذهب الحنابلة وال
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 خر.آلى مسجد إبطالن اعتكاف المعتكف اعتكافا واجبا بخروجه 
سادسا: الرأي الراجح من آراء الفقهاء في مسالة بطالن اعتكاف المعتكف 

مام المتولي وهو مذهب ي اإلأو بصالة جنازة هو ر أالخارج لضرورة بعيادة مريض 
، والحنفية، واحد قولي الشافعية، والحنابلة، والظاهرية،  جمهور الفقهاء من المالكية

والزيدية، والذي يقتضي بطالن اعتكاف المعتكف اعتكافا واجبا الخارج لضرورة كقضاء 
 طال الزمان.أو وقف للجنازة و أطال الزمان  بعيادة مريض، أن إالحاجة 

لمعتكف الخارج سابعا: الرأي الراجح من آراء الفقهاء في مسالة بطالن اعتكاف ا
مام المتولي وهو الصحيح من مذهب الشافعية  واالمامية ، لضرورة بالجماع هو رأي اإل

 ته.أوالذي يقتضي بطالن اعتكاف المعتكف الخارج من المسجد لضرورة اذا جامع امر 
ثامنا: الرأي الراجح من آراء الفقهاء في مسالة بطالن اعتكاف المعتكف الخارج 

المام المتولي، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية  والحنفية  بالسلطان هو رأي ا
والصحيح عند الشافعية  والحنابلة  والزيدية الذي يقتضي عدم بطالن اعتكاف المعتكف 
بإخراج السلطان له من المسجد ان اخرجه ليقيم عليه عقوبة شرعية من حد أو قصاص 

 خرجه وكان ظالما له.أو أأو تعزير وثبت ذلك على المعتكف بالبينة، 
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكريم 

اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان محمد بن حبان بن أحمد بن حبان  .1
تحقيق شعيب ، بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي

 .م1144-هـ1404، 1ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، األرنؤوط
زكريا بن محمد بن زكريا ، الطالب اسنى المطالب في شرح روض .2

 دار الكتاب اإلسالمي.، األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي
خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي ، عالماأل .3

 .م2002 ،15ط ،دار العلم للماليين، الدمشقي
عالء الدين أبو الحسن علي بن ، نصاف في معرفة الراجح من الخالفاإل .4

 ،دار إحياء التراث العربي ،ليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبليس
 .م1144-هـ 1404، 2ط

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق .5
 .2ط ،دار الكتاب اإلسالمي بابن نجيم المصري

 أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن، البناية شرح الهداية .4
بيروت،  ،دار الكتب العلمية، يبدر الدين العين يالحنف يحسين الغيتاب

 .م2000-هـ1420، 1ط، لبنان
اإلمام أحمد بن يحيى  ،البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار  .7

 .مكتبة اليمن ،الم(المرتضى)عليه الس
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد .4

 .القاهرة ،دار الحديث ،مد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيدأح
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أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم ، البداية والنهاية .1
-هـ1404 ،1ط ،دار إحياء التراث العربي ،علي شيري تحقيق، الدمشقي
 .م1144

سعود بن عالء الدين، أبو بكر بن م، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .10
 .م1144-هـ1404، 2ط ،دار الكتب العلمية ،أحمد الكاساني الحنفي

محم د بن محم د بن عبد الرز اق ، تاج العروس من جواهر القاموس .11
تحقيق مجموعة من ، الحسيني، أبو الفيض، الملق ب بمرتضى، الزَّبيدي

 دار الهداية. ،المحققين
أبي القاسم بن يوسف محمد بن يوسف بن ، كليل لمختصر خليلالتاج واإل .12

، 1ط، دار الكتب العلمية، العبدري الغرناطي، أبو عبد اهلل المواق المالكي
 م.1114-هـ1414

موقع ، القاضي أحمد بن قاسم العنسي، التاج المذهب ألحكام المذهب .13
 .اإلسالم

، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، لفاظ التنبيهأتحرير   .14
 .ه1404 ،1ط ،دمشق ،دار القلم رتحقيق عبد الغني الدق

عثمان بن علي بن محجن البارعي، ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .15
، 1ط، القاهرة ،المطبعة الكبرى األميرية، فخر الدين الزيلعي الحنفي

 .هـ1313
أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر ، التلقين في الفقه المالكي .14

بي أويس محمد بو خبزة الحسني تحقيق ا، الثعلبي البغدادي المالكي
 .م2004-هـ1425 ،1ط، دار الكتب العلمية، التطواني
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تحقيق مؤسسة  ،للعالمة الحلي الحسن بن يوسف المطهر، تذكرة الفقهاء .17
  .ه1415 ،1ط، ايران قم، التراث إلحياءال البيت عليهم السالم 

محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين ، تحفة الفقهاء .14
 م.1114-هـ1414، 2ط، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  السمرقندي

ضبطه ، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، التعريفات .11
، دار الكتب العلمية بيروت وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر،

 م. 1143-هـ1403 ،1ط ،لبنان
الرحمن بن محمد لمإمام عبد ، حكام فروع الديانةأبانة عن تتمة اإل .20

رسالة ماجستير في الفقه ، تاب الصوم إلى آخرهمن أول ك، المتولي
حياة الدكتورة  إشراف، عفاف محمد أحمد بارحمةالطالبة  إعداد، اإلسالمي

 .ه1424–ه1427، محمد علي خفاجي
زين الدين  ،في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم جامع العلوم والحكم .21

رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم  عبد الرحمن بن أحمد بن
مؤسسة ، إبراهيم باجس ،تحقيق شعيب األرناؤوط، الدمشقي، الحنبلي

 .بيروت ،الرسالة
، وسننه وأيامه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  .22

 تحقيق، محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي، صحيح البخاري
  هـ .1422، 1ط، صر الناصر، دار طوق النجاةمحمد زهير بن نا

أبو الحسن علي بن محمد ، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي .23
تحقيق الشيخ ، بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي

دار الكتب العلمية، ، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،علي محمد معوض
 .م1111-هـ1411، 1ط لبنان، ،بيروت
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 .دار الفكر محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي .24
البن عابدين، ، رد المحتار على الدر المختارالمسماة ، حاشية ابن عابدين .25

، دار الفكر، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي
 م.1112-هـ1412، 2ط، بيروت

دين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب ال، الذخيرة  .24
المالكي الشهير بالقرافي تحقيق محمد حجي و سعيد أعراب و محمد بو 

 .م1114، 1ط ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي ،خبزة
محمد بن أحمد بن األزهر األزهري ، لفاظ الشافعيأالزاهر في غريب  .27

 .م2001-هـ1422، 7ط، الهروي أبو منصور
د سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن أبو داو ، بي داودأسنن  .24

تحقيق محمد محيي الدين عبد ، شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني
 .بيروت ،المكتبة العصرية، صيدا، الحميد

محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، ، سنن الترمذي .21
تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي ، الترمذي، أبو عيسى

براهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريفو  شركة مكتبة ومطبعة  ،ا 
 م.1175-هـ1315، 2ط، مصر ،مصطفى البابي الحلبي

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود ، سنن الدارقطني .30
شعيب االرنؤوط، حسن  تحقيق، بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني

مؤسسة الرسالة، ، ف حرز اهلل، أحمد برهومعبد المنعم شلبي، عبد اللطي
 م. 2004-هـ1424، 1ط، لبنان ،بيروت
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أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي ، السنن الكبرى .31
دار الكتب ، تحقيق محمد عبد القادر عطا، الخراساني، أبو بكر البيهقي

 م. 2003-هـ1424 ،3ط، لبنان ،العلمية، بيروت
أبو عبد الرحمن أحمد بن  السيوطي وحاشية السنديسنن النسائي بشرح  .32

 ،5ط ،دار المعرفة ببيروت ،شعيب النسائي تحقيق مكتب تحقيق التراث
 هـ.1420

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان ، سير اعالم النبالء .33
 .م2004-هـ1427 ،القاهرة ،دار الحديث ،بن َقاْيماز الذهبي

الحي بن أحمد بن محمد ابن  بدع ،ن ذهبخبار مأشذرات الذهب في  .34
حقيق محمود األرناؤوط وعبد القادر ت، العماد الَعكري الحنبلي، أبو الفالح

 .بيروت ،دار ابن كثير، دمشق، األرناؤوط
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة ، الشرح الكبير على متن المقنع .35

دار الكتاب العربي ، المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين
 .للنشر والتوزيع

دار  محمد بن عبد اهلل الخرشي المالكي أبو عبد اهلل، شرح مختصر خليل .34
 .بيروت ،الفكر للطباعة

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي ، شعب اإليمان .37
، تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، الخراساني، أبو بكر البيهقي

الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي  مكتبة
 م. 2003-هـ1423، 1ط ،بالهند
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أبو نصر إسماعيل بن حماد ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .34
 ،دار العلم للماليين تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،، الجوهري الفارابي

 م.1147- هـ1407 ،4ط ،بيروت
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن ، صحيح ابن خزيمة .31

، تحقيق د. محمد مصطفى األعظمي، صالح بن بكر السلمي النيسابوري
 بيروت لبنان. ،المكتب اإلسالمي

أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي الشهبي ، طبقات الشافعية .40
 ،خان د. الحافظ عبد العليم تحقيق، الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة

 .هـ1407، 1ط، عالم الكتب بيروت
، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى  .41

هجر ، د. عبد الفتاح محمد الحلو ،د. محمود محمد الطناحي تحقيق
 .هـ1413، 2ط، للطباعة والنشر والتوزيع

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل ، فتح الباري شرح صحيح البخاري .42
 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، العسقالني الشافعي

 .ه1371بيروت،  ،دار المعرفة
دار ، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، فتح العزيز بشرح الوجيز .43

 .الفكر
تحقيق ، لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي، الفروع وتصحيح الفروع  .44

-هـ1424 ،1ط ،مؤسسة الرسالة، لتركيعبد اهلل بن عبد المحسن ا
 .م2003

دار ، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، الفقه على المذاهب األربعة .45
 م. 2003-هـ1424 ،2ط، لبنان ،الكتب العلمية، بيروت
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أحمد بن غانم )أو  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، .44
دار  ،راوي األزهري المالكيغنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النف

 .م1115 -هـ 1415الفكر، 
منصور بن يونس بن صالح الدين ابن  ،كشاف القناع عن متن االقناع .47

 دار الكتب العلمية. ،يالحنبل يحسن بن إدريس البهوت
مصطفى بن عبد اهلل كاتب ، كشف الظنون عن معاني الكتب والفنون .44

مكتبة  ،أو الحاج خليفةجلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة 
 .م1141، بغداد ،المثنى

إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد ابن مفلح، ، المبدع في شرح المقنع .41
 م.2003-هـ1423، دار عالم الكتب، الرياض، أبو إسحاق، برهان الدين

دار ، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي، المبسوط  .50
 .م1113-هـ1414 ،بيروت ،المعرفة

 .دار الفكر، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المجموع .51
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي ، المحلى باآلثار .52

 بيروت. ،دار الفكر ،القرطبي الظاهري
زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، مختار الصحاح .53

الدار  ،المكتبة العصرية، الشيخ محمد تحقيق: يوسف، الحنفي الرازي
 م.1111-هـ1420، 5ط، صيدا ،النموذجية، بيروت

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد ، مختصر اختالف العلماء .54
تحقيق د. ، الملك بن سلمة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي

 . ه1417 ،2ط، بيروت ،دار البشائر اإلسالمية ،عبد اهلل نذير أحمد
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دار الكتب ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني، المدونة .55
 م.1114-هـ1415، 1ط ،العلمية

أبو ، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان  .54
وضع ، محمد عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي

، 1ط ،لبنان ،العلمية، بيروتدار الكتب  ،حواشيه خليل المنصور
 .م1117-هـ1417

مسلم ، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  .57
تحقيق محمد فؤاد عبد ، بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري

 بيروت. ،دار إحياء التراث العربي ،الباقي
 ،واآلثار المسمى الكتاب المصنف في األحاديث، بي شيبةمصنف ابن أ .54

أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 
 ،الرياض ،مكتبة الرشد، تحقيق كمال يوسف الحوت، خواستي العبسي

 ه.1401، 1ط
صطفى بن سعد بن عبده م، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى .51

 ،اإلسالمي المكتب ،السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي
  م.1114-هـ1415، 2ط

شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي  ،معجم البلدان .40
 .م1115، 2ط ،دار صادر، بيروت ،الحموي

 خرون دار الدعوة.آالمعجم الوسيط للزيات و  .41
دار ، حامد صادق قنيبي ،محمد رواس قلعجي، معجم لغة الفقهاء  .42

 .م1144-هـ1404، 2ط، عالنفائس للطباعة والنشر والتوزي
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أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة ، المغني  .43
، الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي

 . مكتبة القاهرة
شمس الدين، محمد بن أحمد ، لفاظ المنهاجإلى معرفة أمغني المحتاج  .44

 م.1114-هـ1415، 1ط ،الكتب العلميةدار  ،الخطيب الشربيني الشافعي
أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  ،مام الشافعيإلالمهذب في فقه ا .45

 .دار الكتب العلمية، الشيرازي
شمس الدين أبو عبد اهلل محمد ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .44

بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب 
 م.1112-هـ1412 ،3ط، دار الفكر، لكيالرُّعيني الما

، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي، الوافي بالوفيات  .47
، بيروت ،دار إحياء التراث ،تحقيق أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى

 .م2000 -هـ1420
أبو العباس شمس الدين أحمد بن ، وفيات االعيان وأنباء أبناء الزمان .44

تحقيق إحسان ، بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي محمد بن إبراهيم بن أبي
 .بيروت ،دار صادر، عباس

 

 
 


