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 دوز علماء شاوية األمسس يف نشس املرهب املالكي تدزيسا وإفتاء

 مناذج من علماء القسن السابع عشس اهلجسي

 مصطفى عمران رابعة .د

 مقدمة

       َؤغسؼ                     ايصٜٔ تتًُصٚا ع٢ً                             املصٖب املايهٞ َٔ خالٍ أبٓا٥ٗا           عطؾت يٝبٝا 
                    ، ٚايسصٜٔ ٜسيتٞ      (1 )  ّ(   7;9-   997 =    ٖسس    ;99-  9;                         املصٖب اإلَاّ َايو بٔ أْؼ )

                          ايسصٟ ٖسادط َسٔ َػسك         (2 )  ّ(   ;;9-    ٖسس    9:9                                 َكسَتِٗ عًٞ بٔ ظٜاز ايططابًػسٞ ) 
                                                                      ضأغ٘ ططابًؼ إىل املس١ٜٓ املٓٛض٠ سٝح دًؼ   سًكس١ اإلَساّ َايسو باملػسذس     

                 عات عاز بعسٖا إىل                                                    ايٓبٟٛ ٚأقبض َٔ نباض تالَصت٘، ٚض٣ٚ عٓ٘ َٛطيٙ ٚعس٠ زلا
                                                                                بًسٙ ططابًؼ سساَال َٛطسيٙ ايسصٟ ٜعسس أٍٚ ضٚاٜس١ يًُٛطسي لٗسطت عًس٢ ٚدس٘          

  . (3 )    األضض

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
  .اؾاَع١ األزلط١ٜ               
  .         َٚا بعسٖا     791 / 2                              ٜٓظط: تطتٝب املساضى يًكانٞ عٝاض  -1
                                                                           ٜٓظط: عًٞ بٔ ظٜاز ايططابًػٞ ٚزٚضٙ   ْؿط املصٖب املايهٞ   ايكطٕ ايجاْٞ اهلذطٟ،   -2

         يٝبٝسسا،    ،                                  سع٠ٛ اإلغسسال١َٝ ايعاملٝسس١، طسسطابًؼ                                    ػسسعٛز دسسدلإ، َٓؿسسٛضات لعٝسس١ ايسسَ       قُسسس 
2272    . ّ  

  . 9                                                                             َٛطي اإلَاّ َايو، قطع١ َٓ٘ بطٚا١ٜ ابٔ ظٜاز، تكسِٜ ٚؼكٝل قُس ايؿاشيٞ ايٓٝؿط، م   -3
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   (4 )                                                               َٚٔ ططابًؼ ؾس عًٞ بٔ ظٜساز عكسا تطسايس٘ إىل سانسط٠ أؾطٜكٝس١     
                                                                  )تْٛؼ( ساَال َع٘ ايبصض٠ األٚىل يًُصٖب املايهٞ )املٛطي( ٚايصٟ تًكاٙ عٓ٘ 

   ّ(    ;;9-    ٖسس    9:9                 ٍٛ بسٔ ضاؾسس )ت                                                 ث١ً َٔ طسال  ايعًسِ بٗسا َسٔ أَجساٍ ايبًٗس      
   ّ(    :7:-    ٖسس    799                    ّ( ٚأغس بٔ ايؿطات )ت   74:-  ٖس   742                 ٚغشٕٓٛ بٔ غعٝس )ت

                                                                     ايصٜٔ نإ هلِ ايسٚض األبطظ   غٝاز٠ املصٖب املسايهٞ   أؾطٜكٝس١ ٚ  غس١ٓ    
                                                       ّ( ضدع غشٕٓٛ بٔ غعٝس َٔ ضسًت٘ املؿطق١ٝ اييت ايتك٢ ؾٝٗسا     28:-  ٖس   9;9 )

  ،  (5 )                              عٓس٘ ٚعسطض عًٝس٘ )األغسس١ٜ(            ّ( ؾيخص    28:-  ٖس   9;9                    بابٔ ايكاغِ ايعٓكٞ )
                                                                           ؾيقًض ؾٝٗا ابٔ ايكاغِ َا ؾا٤ ي٘ إٔ ٜكًض ٚعًس٢ نس٤ٛ ٖسصٙ املطادعس١ قساّ      
                                                                غشٕٓٛ بذلتٝب َػا٥ًٗا ٚاالستذاز هلا باآلثاض، ثِ عاز غشٕٓٛ َكطشبا َع٘ 
                                                                              َسْٚت٘ ٚ  ططٜل عٛزت٘ طا  يس٘ املكساّ يسٜٓس١ ادسسابٝا ايًٝبٝس١ ٚاؽسص َسٔ        

       نا١ًَ،    (6 )                               ؾٝ٘ ايٓاؽ َسْٚت٘ ٚملس٠ ثالخ غٓٛات                ً        َػذسٖا األعظِ فًػًا ٜكطئ 
                                    ً                                         ثِ غازضٖا إىل ططابًؼ اييت دًؼ ؾٝٗسا سٝٓسًا َسٔ ايسعَٔ ٜكسطئ َسْٚتس٘ ثسِ        

                                         يًتسضٜؼ ٚإزلاع َسْٚتس٘، َٚسْٚس١ غسشٕٓٛ                               غازضٖا إىل ايكرلٚإ سٝح دًؼ
                                                                           ٖصٙ ٖٞ ايبصض٠ ايجا١ْٝ يًُصٖب املسايهٞ إىل داْسب ايبسصض٠ األٚىل )َٛطسي بسٔ      

                              أدسا  بس٘   كتًسـ املػسا٥ٌ                                   ت ؾتا٣ٚ اإلَساّ َايسو َٚسا               ظٜاز( اييت لع
                                     ً  ايؿطع١ٝ ٚبصيو تهٕٛ املصٖب أقٛال ٚؾطٚعًا.

                                                                         ٚتػًػٌ عسٔ طسطم نتبس٘ ٚزٚاٜٚٓس٘ املعتُسس٠ ٚأقسبض املسصٖب ايػسا٥س           
سا ٚ  َكسَس١ ٖسصٙ                                                                             َعظِ ضبٛع يٝبٝا ٚتكسض فايؼ ايتسضٜؼ   املػادس ٚايعٜٚا

                                                 بسساٜات ايكسطٕ ايعاؾسط اهلذسطٟ ٚستس٢ ٚقتٓسا                                        ايعٚاٜا ظا١ٜٚ األزلط َٓص إْؿا٥ٗا   
  . (7 )     اؿانط

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
                                                                 أؾطٜك١ٝ   ٖصا ايعكط متجٌ تْٛؼ اؿاي١ٝ ٚايؿطم اؾعا٥طٟ ٚايػط  ايًٝيب.  -4
                                                                                     األغس١ٜ ْػب١ ملؤيؿٗا أغس بٔ ايؿطات ٖٚٞ أٍٚ نتا  ٜؤيـ   ايؿكس٘ املسايهٞ بعسس املٛطسي.       -5

  .   771            عٓس املايه١ٝ                    ٜٓظط: اقطالح املصٖب
  .   721 / 7                      ايعٝاؾٞ: ضس١ً ايعٝاؾٞ   -6
                                                                ُٓ  ايكسسِٜ تًكس٢   ظاٜٚس١ األزلسط ٚقسس أغسٓس إيسٞ َسؤخطا               ع٢ً اي      اؿط٠               الظايت ايسضاغات   -7

     بٗا.  -      ضمح٘ اهلل-                      تسضٜؼ َٛطي اإلَاّ َايو 
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املبحح األول: مناذج من علناء زاوية األمسر يف القرن الرابع عشر 

 اهلجرٍ

النموذج األول: الشيخ عبد الحفيظ بن محمد بن عبد الحفيظ الشهير 
 بابن محسن

                    ّ( ٚزضؽ بعا١ٜٚ األزلط     9:99- ٖ س    9799                            ٚيس بكط١ٜ آٍ قػٔ بعيٝنت غ١ٓ )
                                                                   عٔ نباض عًُا٥ٗا ٚبعس ؽطد٘ َٓٗا تٛىل ايتسضٜؼ بٗا َا ٜكاض  َسٔ سػس١         ٚأخص

          ً   ّ                                                       ٚأضبعني عاًَا زّضؽ خالهلا ايؿطح ايهبرل ألمحس ايسضزٜط ع٢ً كتكط خًٝسٌ. ٚقسس   
                ٚطًبس١ ايعًسِ      (9 )                                             ، ٚعٓس نٌ خت١ُ ٜكاّ استؿاٍ حيهطٙ عًُا٤ ايبًسس  (8 )   َط٠    74     ختُ٘ 

                                                                              بعٚاٜا َٚػسادس ظيسٝنت ٚفساٚضٟ ايعاٜٚس١. إىل داْسب تسضٜػس٘ يهتسب أخسط٣           
                                                                    املصٖب املايهٞ نؿطح ايتاٚزٟ ع٢ً ايعاق١ُٝ ٚاـالق١ ٚفُسٛع األَسرل ايسصٟ    
                                                                       أناف عًٝ٘ تعًٝكات َؿٝس٠ ٚاغتسضانات ٚإىل داْب عًُ٘ ايتسضٜػٞ تسٛىل َٓكسب   

                                          صٟ َسٔ َٗاَس٘ تكسسِٜ املؿسٛض٠ يًكانسٞ             ، ٚايس  (10 )                             اإلؾتا٤ باحمله١ُ ايؿطع١ٝ بسعيٝنت 
                                                                        ايؿطعٞ باحمله١ُ، ٜٚٓٛ  عٓس٘   سايس١ غٝابس٘، إىل داْسب عهسٜٛت٘   فًسؼ       

        ايكها٤.

                                                    َٚٔ نباض تالَٝصٙ ايصٜٔ محًٛا َؿعٌ ايعًِ َٔ بعسٙ ْصنط:

    ّ(.    49;9- ٖ س    9989                            ايؿٝذ قُس بٔ أمحس بٔ َػعٛز )ت -
   ّ(    48;9- ٖ س    9988                          ايؿٝذ اضس١َٛ قُس ايكاضٟ )ت -
    ّ(.    ;4;9- ٖ س    ;998                        أمحس قُس ايبؿرل أبٛ سذط )ت      ايؿٝذ  -

   ّ(     9;:9    ٖسس     9997                                              تٛ  ضمح٘ اهلل   اـاَؼ عؿط َٔ ؾسعبإ َسٔ غس١ٓ )   

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
  .   791                            أعالّ يٝبٝا، ايطاٖط ايعاٟٚ م   -8
                                                        ت   ظا١ٜٚ األزلط ٚإىل َٜٛٓا ٖصا إقا١َ سؿٌ يًطايب ايسصٟ أ    ز                          َٔ ايتكايٝس ايع١ًُٝ اييت غا  -9

                               ا  َٔ ايهتب اييت تسضؽ بايعا١ٜٚ.                                      سؿظ ايكطإٓ عٔ لٗط قًب ٚنصيو عٓس ختِ نت
                                                                                      ٜٓظط: اإلزاض٠ ٚايكها٤   َس١ٜٓ ظيٝنت، سػني طعُس١، الًس١ ايتاضخيٝس١ ايعطبٝس١ يًسضاغسات        -10

  ّ .    2222                             ايعسز ايػابع ٚايعؿطٕٚ، أغػطؼ    ،         ايعجُا١ْٝ
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  . (11 )                        ً عٔ عُط داٚظ ايجُاْني عاًَا

 منىذج من فتاواه

                                                                غ٦ٌ ضمح٘ اهلل عٔ اَطأ٠ باعت ألخٝٗا بعض َا متتًه٘، ٚدا٤   عكس ايبٝسع  
                                  يبٝع قشٝض ٚال تًشل ؾٝس٘ تُٗس١ ٚال                                           أْ٘ ٚقع ساٍ قشتٗا ٚدٛاظ أَطٖا، ؾٌٗ ٖصا ا

              ٜظٔ ب٘ تٛيٝر؟

                                                                        ؾيدا  بكٛي٘: اؿُسس هلل، ٚاهلل املٛؾسل يًكسٛا . إٕ ايبٝسع   سساٍ ايكسش١       
                                       ً                                        ٚدٛاظ األَط َٔ ايبا٥ع١ قشٝض َعٍُٛ ب٘ ؾسطعًا ال تًشسل ؾٝس٘ تُٗس١ ٚال ٜظسٔ بس٘       

     بسس                                                                     تٛيٝر ع٢ً ايكٍٛ املؿٗٛض ٚاهلل ٚضغٛي٘ أعًِ. ٚنتب٘ عبس اؿؿٝظ بٔ قُس بٔ ع
  . (12 )                احملػٔ عؿا اهلل عِٓٗ

 النموذج الثاني: الشيخ أحمد بن مفتاح المحجوب
                                          ّ( بكط١ٜ ايؿٛاترل ٚبٗا سؿظ ايكسطإٓ ٚأخسص       2::9- ٖ س    9;97               ٚيس بعيٝنت غ١ٓ )

                                                                                َبازئ ايعًّٛ عٔ ٚايسٙ ٚغرلٙ َٔ ايعًُسا٤ ثسِ ضسسٌ إىل األظٖسط يطًسب ايعًسِ ٚ        
                                  ٚلٝؿ١ اإلؾتسا٤ يسٜٓس١ غسطت ثسِ                        ً                          تطٌ إقاَت٘ ب٘ نجرلًا ؾطدع إىل ٚطٓ٘ ٚأغٓست إيٝ٘

             ّ( ٚأخص عسٔ      92;9- ٖ س    :997                                            عاٚزٙ اؿٓني إىل األظٖط َط٠ أخط٣ ؾعاز إيٝ٘ غ١ٓ )
                                                                            نباض عًُا٥٘ َٔ أَجاٍ ايؿٝذ عًٞ نابٛٙ ايعسٟٚ ٚايؿٝذ عبس ايػسالّ قُسس عًسٝـ    

 ٞ -    ٖسسس    9999                         ، ٚ  احملسسطّ َسسٔ عسساّ )  (13 )                                      ٚايؿسسٝذ عبسسس اهلل املػسسطاٟٚ املكسسطات
                                                            أغس٘ ٚاؾستػٌ بايتسسضٜؼ بعاٜٚس١ ايػسبع١ ثسِ اْتكسٌ إىل                     ضدع إىل َػك  ض    ّ(    94;9

                                                                             ظا١ٜٚ ايسٚنايٞ يػالت٘، ٚؾٝٗا أغٓس إيٝ٘ ايكها٤ ايؿطعٞ ثِ عاز إىل ظيسٝنت ٚدساٚض   
                ً                                                       بعا١ٜٚ األزلط َسضغًا بٗا إىل إٔ ٚاؾت٘ امل١ٝٓ   ايّٝٛ اـاَؼ َٔ ؾٗط اهلل احملسطّ  

    ّ(.    98;9- ٖ س    9977     غ١ٓ )

                                    هلل بٔ قُس طًٝب١ ايصٟ حيسثٓا عٔ ؾسٝد٘                                 َٚٔ نباض تالَٝصٙ بٗا ايؿٝذ عبس ا
                                                                إٕ أٍٚ زضٚغٞ   ظا١ٜٚ األزلط ناْت عًس٢ ٜسس ايؿسٝذ أمحسس احملذسٛ        =      قا٥ال: 

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
  .   791                          أعالّ يٝبٝا، ايطاٖط ايعاٟٚ   -11
                    فُٛع ؾتا٣ٚ، يًباسح.  -12
  .  51                          أعالّ يٝبٝا، ايطاٖط ايعاٟٚ   -13
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                                   ، نُا أؾازْسا بسيٕ عسسز ايطسال       +                 ً                        ايصٟ نإ جيًؼ ًَٜٛٝا إليكا٤ غبع١ زضٚؽ َتٓٛع١
         ، ٚلسسٌ (14 )                                                      ً                  ايسسصٜٔ زضؽ َعٗسسِ   ظاٜٚسس١ األزلسسط أضبعُا٥سس١ ٚغسست١ ٚغسسبعٕٛ طايبسساً 

  ً                                                                      ٥ًُا بيعبا٤ ايتسضٜؼ بعاٜٚس١ األزلسط ستس٢ ٚاؾتس٘ َٓٝتس٘   اـساَؼ َسٔ                َذللٓا قا
             ّ( ضمح٘ اهلل.      98;9- ٖ س    9977          احملطّ غ١ٓ )

 منىذج من فتاواه

                                                       عٔ ضدٌ أٚق٢ بجًسح كًؿاتس٘ يًسصنٛض َسٔ أٚالز ابٓٝس٘        -      ضمح٘ اهلل-    غ٦ٌ 
                                                                         قُس ٚزخٌٝ ألبٓا٤ نٌ ٚاسس َٔ ابٓٝ٘ املصنٛضٜٔ ْكـ ايجًح ٚقس ٚيسس يهسٌ َسٔ    

                                                                       ٚزخٌٝ املصنٛضٜٔ أٚالز شنٛض إال إٔ أٚالز زخٝسٌ املسصنٛض قسس َساتٛا قبسٌ          قُس 
                                                                       ٚؾا٠ ٚايسِٖ املصنٛض ٚقبٌ سكٍٛ إٜاغ١ َٔ ايٛالز٠ ٚاآلٕ قس َات زخٌٝ املسصنٛض  
                                                                     ٚ  خيًـ ٚيسا شنطا، ؾٌٗ ٜهٕٛ اؿظ املٛق٢ ب٘ يًصنٛض َسٔ أٚالزٙ املٛدسٛزٜٔ   

                            ٛقٞ املسصنٛض أٚ ٜطدسع َسا                                              ايصنٛض َٔ أٚالز قُس املصنٛض ٚال ٜطدع يٛضث١ امل
                              ً                                           شنط يٛضث١ املٛقٞ ألْ٘ عني يهسٌ قسسضًا َسٔ شيسو َٚسات زخٝسٌ ٚ  خيًسـ ألٕ        

                               ايٛق١ٝ تبطٌ ؾٝ٘ ٚاؿاي١ َا شنط.

                                                                 ؾيدا  ضمح٘ اهلل بكٛي٘: إٕ سظ َٔ َات َسٔ االبسٓني املسصنٛضٜٔ املٛقس٢     
     ػسط                                                                   هلُا بايجًح ٚ  خيًـ ٚيسا ٜطدع يًٛضث١ ٚتبطٌ ايٛق١ٝ ؾٝ٘ ألٕ املٛقٞ بايه

 ٞ               ً                            بعسس إٔ شنسط نالَسًا طسٜٛال   شيسو َسا          (15 )                               قس عني يهٌ َا خيك٘. قاٍ ايتػسٛي
ٌٍ قسضًا َسٔ شيسو نُسا يسٛ      =     ْك٘:  ٍ     ً                        ٖٚصا إشا ألٌ   ايٛق١ٝ ٚأَا إشا عني ألٚالز ن                                         

                     ٚاسس ثًج٘ ؾسنٕ سسظ                                         ألٚالز ظٜس ٚأٚالز عُط ٚأٚالز بهط ألٚالز نٌ               قاٍ: قًت َايٞ
                                          ث١ ٚتبطٌ ايٛق١ٝ ؾٝس٘ ٚال تسسخٌ ايٛقساٜا                        إٔ ٜٛيس ي٘ ٜهٕٛ يًٛض                 َٔ َات َِٓٗ قبٌ
                                                        ٖس. املطاز َٓ٘ َٚا ْكً٘ ايتػٛيٞ مما قطض عٓ٘ ٖٛ َجسٌ َسا     .    . ا (16 ) +              ؾِٝ بطٌ َٔ شيو

                                                                       ايػؤاٍ أعالٙ ٖٚصا ْل قطٜض ال غباض عًٝ٘ بٌ ٖٛ ْل قطٜض   عني ايٓاظيس١،  

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
  .  21                                         اضس١َٛ ايكاضٟ سٝات٘ ٚآثاضٙ: قُس ايبشباح م  -14
                                               ً                                      ٖٛ: عًٞ بٔ عبس ايػالّ ايتػٛيٞ، أبٛ اؿػٔ نإ ؾكًٝٗا عاث١ ي٘ عس٠ َؤيؿات َٓٗسا: ايبٗذس١     -15

            ٖس. ٜٓظسط:      7211                                                              ؾطح ايتشؿ١. ٖٚٛ أسس ايهتب املعتُس٠   املصٖب املايهٞ. تٛ  غ١ٓ 
  .   192                          اقطالح املصٖب عٓس املايه١ٝ م 

  .   295 / 2                             ايبٗذ١   ؾطح ايتشؿ١، ايتػٛيٞ   -16
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    رل ٟ                                        ً          َجٌ ٖصٙ ايٓاظي١ أٚ ٖٞ عٝٓٗا ؾيدبت تبعسًا يػس                          ٚ  لين أْ٘ ضؾع إيٞ غؤاٍ
   ً                                                                      غًٗٛا بيٕ سظ َٔ َات ٜهٕٛ يٛاضث٘ ٖٚٛ أبٛٙ َع أْ٘ يٝؼ اؿهِ نصيو بسٌ تبطسٌ   
                                                                                   ايٛق١ٝ ٚسظ َسٔ َسات ٜطدسع يٛضثس١ املٛقسٞ بايهػسط نُسا ْكًس٘ ايتػسٛيٞ ٖٓسا           
                                                                          ٚايعُس٠ عًٝ٘ َٚٔ اضتا    ايٓكٌ املصنٛض ؾًرلادع عٓسس قٛهلسا: ٚقسششت يٛيسس     

    .   (18 )                       املصنٛض. ٚاهلل ٚضغٛي٘ أعًِ                        . ٜٚكابٌ َا شنطٙ ؾاضسٗا  (17 )    . إخل  ..       األٚالز

 النموذج الثالث: الشيخ محمد بن أحمد الورفمي )القط( 
                                                       سؿظ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚأخص َبسازئ ايعًسّٛ ثسِ تٛدس٘ إىل                        ٚيس ببين ٚيٝس ٚبٗا

                                                                                   ظا١ٜٚ ابٔ ؾعٝب املعطٚؾ١ بعا١ٜٚ األبؿات بايعاٜٚس١ ايػطبٝس١ ٚقسس أخسص عسٔ ؾسٝدٗا       
                                     إىل بًسٙ بين ٚيٝس ٚؾطع   ايتسضٜؼ ٚممسٔ                                   ايعال١َ قُس بٔ عبس ايطظام ثِ ضدع

            ٖسس تٛدس٘       9929                                                         أخص عٓ٘ ايؿٝذ عبس ايػالّ تاد١ ٚايؿٝذ قُس أسٓساف ٚ  غس١ٓ   
                                                      ً                   إىل اؾاَع األظٖط يالغتعاز٠ َٔ ايعًِ ؾكه٢ ب٘ أضبع١ عؿط عاًَا ٚأخص عسٔ أؾسٗط   

                   ٖس ضدع إىل طسطابًؼ      9999                                            عًُا٥٘   شيو ايٛقت ايؿٝذ أمحس ايطؾاعٞ ٚ  غ١ٓ 
                                                                             بٗا َسس٠ ٜػسرل٠ ٚ  ايػس١ٓ ايسيت بعسسٖا اغستسعٞ يًتسسضٜؼ بعاٜٚس١ األزلسط               ؾُهح 

                                                                         ٚدًؼ بٗا َسضغا يًؿطح ايهبرل ٚايؿسطح ايكسػرل يًسسضزٜط، نُسا زضؽ قسشٝشٞ      
                                                                        ايبداضٟ َٚػًِ ٚغرل شيو َٚٔ أبطظ تالَٝصٙ ايصٜٔ ؽطدٛا عًٝ٘ ايؿٝذ قُسس بسٔ   

     ٖسس      :997        ٙ غس١ٓ                                            ً               غا  بٔ قػٔ ايصٟ الظَ٘ َا ٜعٜس ع٢ً عؿطٜٔ عاَسًا ثسِ أدساظ   
                         ّ غسازض املذلدسِ يس٘ إىل        72;9-   ٖس     ;999                                  بطٚا١ٜ ٚتسضٜؼ َا زضغ٘ عًٝ٘ ٚ  غ١ٓ 

                   ّ ضمحس٘ اهلل ٚأدسعٍ       77;9-    ٖسس     9949                                        َػك  ضأغ٘ ٚبكٞ ب٘ إىل إٔ ٚاؾت٘ امل١ٝٓ غ١ٓ 
  . (19 )                 ي٘ ايعطا٤ ٚاملجٛب١

 النموذج الرابع: الشيخ ارحومة بن محمد الصاري
                        ّ ٚبٗسا سؿسظ ايكسطإٓ        9:88-    ٖسس     97:9                                      ٚيس بعيٝنت بكطٜس١ أمحسس ايبساظ غس١ٓ     

                                                                       ايهطِٜ ٚأخص َبازئ ايعًّٛ عٔ عُ٘ ايؿٝذ عًٞ ايكاضٟ ثِ قكس فايؼ ايعًسِ    
 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

  .   721                                                         ؼؿ١ اؿهاّ   ْهت ايعكٛز ٚاألسهاّ. أبٛ بهط بٔ قُس بٔ عكاّ م   -17
                                                                     فُٛع١ ؾتا٣ٚ. َؿتاح بٔ عبس اهلل بٔ أبٞ ايعٝس بٔ ظا١ٖٝ. كطٛط بسٕٚ تطقِٝ.  -18
    221                          أعالّ يٝبٝا، ايطاٖط ايعاٟٚ   -19
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                                                                                  َػادس ظيٝنت ٚظٚاٜاٖا ؾيخص عٔ ايؿسٝذ َؿتساح بسٔ ظاٖٝس١   ظاٜٚتس٘ ؾسسضؽ عًٝس٘        
                                                                        ؾطح أبٞ اؿػٔ ع٢ً ايطغاي١ ٚأقط  املػسايو إىل َسصٖب اإلَساّ َايسو ٚؾسطح      

 ً                                                     ٦ًا َٔ فُٛع األَسرل ثسِ أخسص عسٔ ايؿسٝض اقُسس بسٔ                                ايتاٚزٟ ع٢ً ايعاق١ُٝ ٚؾٝ
                                                                              َػعٛز ظاَع زغاض ٚعٔ ايؿٝذ عبس ايػالّ بٔ نطِٜ بايعاٜٚس١ املسْٝس١ ٚعسٔ ايؿسٝذ     
                              ً                                           قُس ايؿطٝػٞ بعا١ٜٚ ايؿطػ١ ٚأخرلًا بعا١ٜٚ األزلط ٚأخص ؾٝٗا عٔ نٌ َسٔ ايؿسٝذ   
                                                                          عبس اؿؿٝظ بٔ قػٔ ؾسسضؽ عًٝس٘ ؾسطح ايسسضزٜط عًس٢ كتكسط خًٝسٌ ٚؾسطح         

                                                                      اٚزٟ ع٢ً ايعاق١ُٝ ٚايؿٝذ قُس بٔ قاحل اؾؿاٜطٟ عًّٛ ايًػ١ ٚعًسِ ايهسالّ      ايت
                                         ٚايؿٝذ ْٜٛؼ بٔ قػٔ عًِ ايؿطا٥ض ٚايؿًو.  

-    ٖسسس    ;999                                                          دًسسؼ بعسسسٖا يًتسسسضٜؼ   عسسس٠ َػسسادس   ظيسسٝنت ٚ  غسس١ٓ 
                                                                         ّ ٚبعس عٛز٠ اإلٜطايٝني الستالٍ ظيٝنت اعتكًٛٙ ؾُٝٔ اعتكًٛا َسٔ أبٓسا٤ ظيسٝنت        72;9

                                                                               ٚسهِ عًٝ٘ بايػذٔ املؤبسس َٚكسازض٠ ممتًهاتس٘ ٚبعسس عؿسط غسٓٛات أؾسطز عٓس٘         
                                                                           ؾطدع إىل بًس٠ ظيٝنت ٚدا٤ٙ ؾُٝٔ دا٤ٙ َٔ امل٦ٓٗني ٚؾسسا َسٔ ظاٜٚس١ أمحسس ظضٚم     

ٛا عًٝ٘ ايكٝاّ بايتسضٜؼ بعا١ٜٚ ايع                                   ضٚم ؾاغتذا  يطًسبِٗ ؾبكسٞ بٗسا                                                 يكطات٘ ٚعطن
                                             ً                            َس٠ ثالخ غٓٛات ضدع بعسٖا إىل بًس٠ ظيٝنت ٚعسني َسضغسًا بعاٜٚس١ األزلسط ستس٢      

-    ٖسسس     99887                                                                       ٚاؾسساٙ أدًسس٘ احملتسسّٛ يًٝسس١ االثسسٓني اـسساَؼ َسسٔ ضبٝسسع األٍٚ غسس١ٓ   
9;4;     ّ( 20)  

                                                     َٚٔ ألب َٔ أخص عٓ٘ ؾٝٗا ايؿٝذ اقُس كتاض دٛإ ضمح٘ اهلل.

 منىذج من فتاواه

                                                                     اهلل عٔ اَسطأ٠ باعست البٓٗسا قسسضا َعًَٛسا َسٔ ًَسو َعًسّٛ ثسِ                  غ٦ٌ ضمح٘ 
                                                                       ٖٚبت ي٘ مثٔ ايبٝع بؿٗاز٠ عسيني ٚساظ االبٔ ٚتكطف   املبٝسع َسس٠ طًٜٛس١      

     ٍ        ً                    بٗسا ؾسطعًا َسع ايتكسطف                                                             سٝا٠ ٚايست٘ ٚقشتٗا ؾٗسٌ ٖبس١ ايسجُٔ قسشٝش١ َعُسٛ
                 املؤَٞ إيٝ٘ أّ ال؟

            ً              ٘ ٚايستس٘ سسٛظًا َعتسدلا                                                     ؾيدا  ضمح٘ اهلل بكٛي٘: سٝح ساظ االبٔ َسا باعتس٘ يس   

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
    َٚا     22                                            . اضس١َٛ ايكاضٟ سٝات٘ ٚآثاضٙ. قُس ايبشباح م    712                          أعالّ يٝبٝا، ايطاٖط ايعاٟٚ   -20

      بعسٖا
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                                                          ً                ؾطعا قبٌ سكٍٛ َاْع هلا َٔ َطض ٚمٛٙ ؾٗصا ايبٝسع قسشٝض ٚيسٛ قسٛضًٜا بسيٕ      
                                                                           نإ املككٛز َٓ٘ اهلب١   املع٢ٓ يٛدسٛز اؿسٛظ ايسصٟ ٖسٛ ؾسطط   مسٛ اهلبس١        

                                                   شنط ؾٗٛ قشٝض أٜها ٚايتٛيٝر ايصٟ ٖٛ اهلبس١   قسٛض٠                          ٚنصا إشا   حيع االبٔ َا
                                                        َٔ املؿذلٟ بعس ايبٝسع ٚسكسٍٛ َساْع يًبسا٥ع َسٔ َسطض                               ايبٝع ال ٜجبت إال بنقطاض

                                                                           ٚمٛٙ ال قبٌ سكٛي٘ بيٕ ٜكٍٛ: ايبٝع إمنا نإ قٛض٠ ٚإمنا ٖسٞ عطٝس١ أٚ بؿسٗاز٠    
                                                                           ايؿٗٛز بيٕ ٜكٍٛ ايؿٗٛز بتٛغ  ايعكس بُٝٓٗا ٚأْ٘ قٛض٠ سكٝك١ َجال نُا   ؾسطٚح  

            عٓس قٛي٘:     (21 )      ايتشؿ١

                                      ٚبٝسسسع َسسسٔ سسسساب٢ َسسسٔ املسسسطزٚز
 

              بايؿسسسسسسٗٛز                            أٚ ثبسسسسسست ايتًسسسسسسٜٛر 
                                        ٚبسسسسسسسسسساإلقطاض أٚ اإلؾسسسسسسسسسسٗاز  

 
  (22 )                                    هلسسسسِ بسسسس٘ بٛقسسسست االْعكسسسساز   

 
                                                  ، َسٔ بسا  اإلقسطاض ٖٚٓسا ال إقسطاض ٚال ؾسٗاز٠        (23 )                    َٚجٌ شيو يًؿٝذ سذاظٟ

                                                                           ايؿٗٛز ب٘ ؾال تٛيٝر ٚقكٌ اؾٛا  إٔ َػيي١ ايبٝع ٖٚبس١ ايسجُٔ َكسطح بٗسا       
                                بٝسٟ َٔ نتسب املايهٝس١ ٚاؿهسِ                                              نتب اؿٓؿ١ٝ َٚعٍُٛ بٗا ٚ  أضٖا قطاس١ ؾُٝا

                                                                                       ؾٝٗا ٚاهلل أعًِ َا شنط َسٔ نسٕٛ االبسٔ إشا سساظ ايبٝسع قبسٌ سكسٍٛ املساْع ؾسايبٝع          

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
                    َٔ ٖصٙ ايؿطٚح ْصنط:  -21

                                                                        ؾطح ابٔ ايٓالِ املػ٢ُ ؾطح ايتشؿ١ حملُس بٔ قُس بٔ عاقِ ٖٚسٛ   ٜطبسع سػسب      . 7
      عًُٞ.

   ّ(     7125-    ٖسس     7771                                                        غا١ٜ اإلسهاّ   ؾطح ؼؿ١ األسهاّ. يعُط بٔ عبس اهلل ايؿاغسٞ )ت   . 2
                          ٞ ٖٚٛ ؾطح َِٗ عسِٜ ايٓظرل.                       ٖٚٛ نصيو   ٜطبع سػب عًُ

   ّ(     7517  -     ٖسس      7217                                                   اإلتكإ ٚاإلسهاّ   ؾطح ؼؿ١ األسهاّ، حملُس بٔ أمحس َٝاض٠ )  . 2
                                     ٖٚٛ َطبٛع بٗاَؿ٘ ساؾ١ٝ اؿػٔ بٔ ضساٍ.

   ّ(     7191-    ٖسس     7229                                                         سًٞ املعاقِ يبٓت ؾهط بٔ عاقِ. حملُس ايتساٚزٟ بسٔ غسٛز٠ )ت     . 1
           ٖٚٛ َطبٛع.

         ّ( ٖٚسٛ      7112  -     ٖسس      7211                    ايػسالّ ايتػسٛيٞ )ت                                     ايبٗذ١   ؾطح ايتشؿ١، يعًٞ بٔ عبسس    . 1
       َطبٛع.

  .           ، ٖٚٛ َطبٛع                                                  تٛنٝض األسهاّ ع٢ً ؼؿ١ األسهاّ، يعجُإ بٔ َهٞ ايتٛظضٟ  . 5
  .   721                    ؼؿ١ اؿهاّ البٔ عاقِ م  -22
  .   219 / 2                                       سذاظٟ ايعسٟٚ ع٢ً ؾطح الُٛع، با  اإلقطاض             ساؾ١ٝ ايؿٝذ   -23
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                                                                        قطٜض َطًكا ٚيٛ قٛضٜا يٛدٛز اؿٛظ قبٌ املاْع ٚنصا إشا   حيسعٙ ؾٗسٛ قسشٝض    
                                                                              ألٕ ايتٛيٝر ال ٜجبت إال بنقطاض َٔ املؿذلٟ أٚ بؿٗاز٠ ايؿٗٛز عًُٝٗا ٖٚٓسا ال إقسطاض   

                                                                             ٗاز٠ ؾال تٛيٝر. تيَسٌ ٚيٝٓظسط املطتسا  ٚاهلل أعًسِ بايكسٛا  ٚإيٝس٘ املطدسع            ٚال ؾ
                                              ً      ً      ً           ٚامل٦ا  ٚق٢ً اهلل ع٢ً غٝسْا قُس ٚآي٘ ٚاألقشا  ساَسًا َكًًٝا َػسًًُا ضادسٞ   

  . (24 )                                              عؿٛ ايباضٟ. اضس١َٛ قُس ايكاضٟ عؿا عُٓٗا ايباضٟ

النموذج الخامس: الشيخ فرج عبد السالم بن عبد الخالق الفيتوري 
 )حرير(

                                                                    ٚيس ضمح٘ اهلل   أٚاخط ايكطٕ ايجايح عؿط اهلذسطٟ بسعيٝنت ٚسؿسظ ايكسطإٓ     
                                                                                ايهطِٜ بعا١ٜٚ األزلط ٚؾٝٗا أخص َبازئ ايعًّٛ ثِ ايتشسل بعاٜٚس١ ايسعضٚم يكسطات٘     

                                       . ثسِ ايتشسل بساألظٖط ايؿسطٜـ غس١ٓ       (25 )                                          ٚأخص ؾٝٗا عٔ ايؿسٝذ ضَهسإ أبسٞ تطنٝس١    
                             جاٍ ايؿٝذ ٜؼ ايصٟ زضؽ عًٝس٘                               ّ( ٚأخص عٔ أنابط عًُا٥٘ َٔ أَ    74;9- ٖ س    9949 )

                                                                                      ايؿسطر ايهسسبرل ٚايؿسٝذ قُسسس ايعْتسساْٞ املػطبسٞ ٚايؿسسٝذ ايسغسٛقٞ ايعطبسسٞ ْٚسساٍ     
                                      ّ( ٚضدع إىل َػك  ضأغس٘ ظيسٝنت ٚاْهسِ        98;9- ٖ س    9974                       ايؿٗاز٠ ايعاي١ٝ   غ١ٓ )

                                                     ٚلسٌ بٗسا ستس٢ ٚاؾتس٘ َٓٝتس٘ عكسط ٜسّٛ األسسس                                        إىل أغط٠ ايتسضٜؼ بعا١ٜٚ األزلسط 
                                  ٖس املٛاؾل يًػازؽ عؿط َسٔ ْٜٛٝسٛ       9987          ايؿطز غ١ٓ                       ايػازؽ عؿط َٔ ؾٗط ضدب 

9;48     ّ( 26) .  

 منىذج من فتاواه

                                                                     ٜكٍٛ ضمح٘ اهلل: غ٦ًت عٔ ايكانٞ ٜٛيٝس٘ اؿهساّ املػستعُطٕٚ إَسا بطًسب      
                                                                               املػًُني ي٘ أٚ ٜٛيٝ٘ ايهاؾط ْؿػ٘ بسٕٚ طًب، ٖسٌ تٓعكسس ٚالٜتس٘ ٚتهسٕٛ أسهاَس٘      

                                ً ْاؾص٠ أّ نٝـ اؿاٍ؟ دٛابهِ ؾاؾًٝا.

                                                              س يس٘ ٚايكسال٠ ٚايػسالّ عًس٢ ضغسٛي٘ األعظسِ. ْعسِ تٓعكسس                      ؾيدبت بعس اؿُ
                            ً                                                     ٚالٜت٘ ٚتهٕٛ أسهاَ٘ ْاؾص٠ خٛؾًا َٔ تعطٌٝ األسهساّ ايؿسطع١ٝ قساٍ إَساّ ايعًُسا٤      

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
   ط.                                                اضس١َٛ ايكاضٟ سٝات٘ ٚآثاضٙ. قُس ايبشباح. املًشل  -24
    712                                                             تطادِ أعٝإ ايعًُا٤ َٔ أبٓا٤ َكطات٘ ايكسَا٤. قُس َؿتاح ؾطٜٛ م  -25
   71                                نٓاف ايؿٝذ عُطإ بٔ ضابع١ كطٛط م  -26
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                               ً                           ً             ً            ايعع بٔ عبس ايػالّ إشا ٚيٛا قانًٝا ؾايصٟ ٜظٗط اْعكساز شيسو دًبسًا يًُكساحل ٚزؾعسًا      
                  يعسصض إشا ٚالٖسِ                                                                        يًُؿاغس. قًت: قاٍ بعسض ايؿسطاح: ايكهسا٠ ايسصٜٔ ببًسس ايٓكساض٣      

                                                                             ايهاؾط ايٓكطاْٞ خط١ ايكها٤ ْؿص سهُِٗ ٚقسشت ٚالٜستِٗ. قساٍ ايعالَس١ سًٛيسٛ      
                                                       ٚإٕ ٚالٙ ايهاؾط إَسا بطًسب ايطعٝس١ يس٘ أٚ إقساَتِٗ       =                        ضمح٘ اهلل   اختكاض ايدلظيٞ: 

                                                                       إٜاٙ يًهطٚض٠ إىل شيو ؾال ٜكسح   سهُ٘ ؾنٕ أٌٖ املهإ ٜكَٕٛٛ َكاّ ايػسًطإ  
  . (27 ) +   ١ْٚ                     عٓس ؾكسٙ ٚأقِٝ َٔ املس

                                                                  ٚقاٍ األخٕٛا َططف ٚابٔ املادؿٕٛ: إشا خطز باؽ ٚغًب ع٢ً ايبًسس ؾسٛىل   
                                                                             قانٝا عسال ؾيسهاَ٘ ْاؾص٠. ٚقاٍ غٝسٟ عبس اهلل ايعبسٚغٞ   ضغسِ ٜسيتٞ َسٔ بًسس     

                         إٕ نسإ غسهٓاِٖ ٖٓساى     =                                                   ايٓكاض٣ بؿٗاز٠ املؤَٓني ايػانٓني ببًس ايٓكاض٣ َا ْك٘: 
                                                                       اختٝاضا َِٓٗ ؾال ؾو إٔ شيو نبرل٠ عظ١ُٝ تٛدب إغكاط ؾٗازتِٗ؛ ألٕ املكاّ بسني  
                                         ً                                           ألٗط ايهؿساض بعسس ايكسسض٠ عًس٢ اهلذسط٠ سسطاّ ؾسطعًا باإللساع. قساٍ قسًٛات اهلل           

                      . ٚأَسا إشا َٓعسِٖٛ    (28 ) (                                      أْا بط٤ٟ َٔ نٌ َػًِ َكِٝ َسع املؿسطنني   )            ٚغالَ٘ عًٝ٘: 
                                                     ى أَٛاهلِ زٕٚ خٛف ع٢ً أْؿػِٗ ٚال عًس٢ أًٖسِٝٗ ؾنْس٘                       َٔ اـطٚز عِٓٗ إال بذل

                                                                                  جيسب عًسسِٝٗ اـسسطٚز بػسسًِٝ أَسسٛاهلِ إٕ تطنسٛا هلسسِ َٓٗسسا َسسا ٜسسبًػِٗ إىل أضض   
                                                                              اإلغالّ، ٚأَا إٕ ناْٛا خياؾٕٛ ع٢ً أْؿػِٗ أٚ ع٢ً أًِٖٝٗ ؾنْس٘ جيسٛظ هلسِ املكساّ     

      اعس١                                                                  ٚال ٜهٕٛ دطس١   ؾٗازتِٗ، ٚأَا ايكانٞ ايسصٟ ٖٓساى ؾسنٕ قسَس٘ ل          َعِٗ
                                                                         املػًُني ايصٜٔ ٖٓاى داظ سهُ٘ ٚداظ ايعٌُ َع خطاب٘ إٕ ثبت تكسميِٗ يس٘ ٚأْس٘   
                                                                                 خط١؛ ألٕ اؾُاع١ تكّٛ َكساّ ايػسًطإ عٓسس تعسصضٙ   نسٌ ؾس٤ٞ ٚأَسا إٕ قسَس٘         
                                                                     غًطإ ايٓكاض٣ ؾال جيٛظ تكسمي٘ ٚال سهُ٘ إال إٔ تطنس٢ بس٘ لاعس١ املػسًُني     

                                   ٛٙ أٚال اختٝساضا َسِٓٗ ؾاالعتبساض       ً            ً                                    طٛعًا َسِٓٗ ال نطٖسًا ؾٝذسٛظ سهُس٘ نُسا إشا قسسَ      
  . +                بتكسميِٗ ال بتكسمي٘

   أٟ  =                                                             ٚغ٦ٌ اإلَاّ ايدلظيٞ عٔ شيو ؾيدا  يا َعٓاٙ إٔ املكِٝ بساض اؿسط   
             ً                                   إٕ نسإ انسططاضًا ؾسال ٜكسسح شيسو   عسايتس٘          +                                   اييت ال تكساّ ؾٝٗسا ؾسعا٥ط اإلغسالّ    

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
  .  17 م   1                                  ٜٓظط: ؾتا٣ٚ ايدلظيٞ، َػا٥ٌ ايكها٤ ز  -27
                                                                               دع٤ َٔ سسٜح أخطد٘ ايذلَصٟ   غٓٓ٘، نتا  ايػرل، با  َا دا٤   نطاٖٝس١ املكساّ بسني      -28

  .  22 7 / 1            ألٗط املؿطنني 
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     ٜٚ           ال قسشٝشا                                                                       ٚنصيو إشا نإ اختٝاضا داٖال بساؿهِ َعتكسسا اؾسٛاظ أٚ َتسيٚال تسي
                                                                                َجٌ إقاَت٘ بساض اؿط  ضدا٤ ٖساٜتِٗ ٚنصيو إشا نإ تيًٜٚ٘ خطسي ؾنْس٘ قسس ٜهسٕٛ     
                                                                                  خطي عٓس عا  قٛابا عٓس آخط. ٚأَا إٕ أقاَٛٙ اختٝساضا َسٔ غسرل تيٜٚسٌ ؾسنٕ شيسو       

                                                      . ؾيْسست تسسط٣ إٔ َسسساض سهسسِ ٖسسصٙ املػسسيي١ املكسساحل  (29 )                         ٜهسسٕٛ قازسسسا   عسايتسس٘
                                              بٓس٢ عًٝٗسا إَساّ زاض اهلذسط٠ َصٖبس٘. ٚاهلل                                            املطغ١ً ٖٚٞ إسس٣ ايكٛاعس ايه١ًٝ ايسيت 

                                              ّ ؾطز عبس ايػسالّ ايؿٝتسٛضٟ. اْظسط: ساؾس١ٝ         49;9 /  97 /  ;9                    أعًِ نتب٘ ؾكرل ضب٘   
  . (30 )   724                                 ايٛظاْٞ ع٢ً ايتاٚزٟ ع٢ً ايتشؿ١ م 

 النموذج السادس: الشيخ أبو بكر محمد حمير
                                ّ( بكطٜسس١ أٚالز عبسسس ايػسسُٝع      97;9-    ٖسسس    9999                             ٚيسسس يسٜٓسس١ ظيسسٝنت غسس١ٓ ) 

        ّ إثسط      79;9                                                          باؾُع١ ٚؾكس بكطٙ قػرلا. بسأ سؿظ ايكطإٓ يػذس قطٜت٘ ٚ  غس١ٓ  
                                                                            االدتٝاح اإلٜطايٞ ايجاْٞ ملس١ٜٓ ظيٝنت خطز بكسشب١ أغسطت٘ َتٛدٗسا مسٛ ايؿسطم      
                                                                                 ٚاغتكط باألغط٠ املكاّ   بًس٠ نّٛ أبٛ ايعسسا ايتابعس١ ملطنسع أبسٞ املطساَرل يكسط       

          ّ ايتشسل      99;9                                                     يكطإٓ ع٢ً ٜس َعًِ ايكط١ٜ ٚبعسس ٚؾسا٠ ٚايسسٙ غس١ٓ                  ؾاغتهٌُ سؿظ ا
                                                                            باألظٖط ايؿطٜـ ٚأخص عٔ أنابط عًُا٥٘ ست٢ ؼكسٌ عًس٢ ايؿسٗاز٠ ايعاملٝس١ َسع      

                                                     ّ عاز بعسٖا إىل َػسك  ضأغس٘ ظيسٝنت يسٝعني َسضغسا            47;9                  إداظ٠ ايتسضٜؼ غ١ٓ 
          ُسس بسٔ                                                                ظا١ٜٚ األزلط ٚلٌ ؾٝٗا إىل إٔ نُت ظا١ٜٚ األزلسط إىل َعٗسس غسٝسٟ ق   

                                          ّ ؼت َػ٢ُ املعٗسس األزلسطٟ ايسسٜين يٝكسبض         79;9                      عًٞ ايػٓٛغٞ ايسٜين غ١ٓ 
                                                                            َٔ نُٔ َسضغٝ٘ ْكٌ بعسٖا إىل نًٝس١ ايؿسطٜع١ ظاَعس١ غسٝسٟ قُسس بسٔ عًسٞ        
                                                                               ايػٓٛغٞ اإلغال١َٝ بايبٝها٤ ٚأغٓست إيٝ٘ ض٥اغ١ قػسِ ايؿسطٜع١ ٚايكسإْٛ ٚ  غس١ٓ     

                             ّ اْتسس  يًتسسضٜؼ باملعٗسس        8:;9                                    اْتكٌ إىل ن١ًٝ ايذلب١ٝ بططابًؼ ٚ  غ١ٓ       98;9
                                                                                  ايعايٞ يتهٜٛٔ املعًُني بعيٝنت ٚلسٌ بس٘ إىل إٔ ٚاؾتس٘ َٓٝتس٘   ايجسأَ عؿسط َسٔ        

  . (31 )ّ     ::;9              ؾٗط ْٜٛٝٛ غ١ٓ 

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
   12 م   1                    ٜٓظط: ؾتا٣ٚ ايدلظيٞ ز  -29
30-         ٞ    ،                                                                                      ساؾ١ٝ ع٢ً ؾطح أبٞ عبس اهلل ايتاٚزٟ بٔ غسٛز٠ عًس٢ ؼؿس١ ابسٔ عاقسِ يًُٗسسٟ ايسٛظاْ

    ٖس.    7272                     طبعت طباع١ سذط١ٜ غ١ٓ 
                                                      ً                             َصنط٠ ايؿٝذ أبٛ بهط محرل عٔ غرلت٘ ايع١ًُٝ كطٛط. ٜٚٓظط أٜهًا َعذسِ ايبًسسإ ايًٝبٝس١      -31

= 
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 النموذج السابع: الشيخ منصور سالم أبو زبيدة
                                       ّ( يسٜٓس١ ظيسٝنت يٓطكس١ اظزٚ ٚتطبس٢         9:97- ٖ س    7;97                ٚيس ضمح٘ اهلل غ١ٓ )
                                                         بسأ سؿظس٘ يًكسطإٓ ايهسطِٜ يػسذس ايسترل ايكطٜسب َسٔ                                  نٓـ أخٛاي٘ آٍ ايظؿرل.

                                                                           قٌ غهٓاٙ ع٢ً ٜس ايؿٝذ أبٞ ظٜس ايترل ثِ أ  سؿظ٘ بعا١ٜٚ ايػبع١ ع٢ً ٜس ايؿسٝذ  
                                    ّ( ايتشل ظاَع ايعٜت١ْٛ بتْٛؼ ٚأخسص      7;:9- ٖ س    9999                    اقُس ايبهٛف ٚ  غ١ٓ )

      بسرلّ                                                                         عٔ أنابط عًُا٥٘ َٔ أَجاٍ ايؿٝذ عُاض بٔ امحٝسٙ ٚايؿسٝذ أمحسس بسٔ قُسس     
   ّ(     29;9-    ٖسسس    ;999                                                           ٚايؿسسٝذ قسساحل ايعػسسًٞ ٚايؿسسٝذ قسساحل ايؿسسطٜـ ٚ  غسس١ٓ ) 

                                                     ٚبكٞ ظساَع ايعٜتْٛس١ ستس٢ خستِ ايكسطإٓ ايهسطِٜ          (32 )                     ؼكٌ ع٢ً ؾٗاز٠ ايتطٜٛع
                                                                             بايكطا٤ات ايػبع عٔ ططٜل ايؿاطب١ٝ ع٢ً ٜس ؾٝد٘ عُاض بٔ امحٝسس٠ َٚٓشس٘ إدساظ٠    

    ٖس.    9979                               بصيو َؤضخ١   ؾٗط لازٟ األٚىل غ١ٓ 

                                                                 بعسٖا إىل َػك  ضأغ٘ ظيٝنت ٚدًؼ يًتسضٜؼ بعاٜٚس١ ايػسبع١ يًتسسضٜؼ        عاز 
                                                                               ٚايؿت٣ٛ ٚ  ٜػتكط ب٘ املكاّ بعا١ٜٚ ايػبع١ ست٢ ٚؾ٢ بس٘ ساغسسٚٙ إىل قسا٥ِ َكساّ     
                                                                                      ظيٝنت ؾاغتسعاٙ ٚأَطٙ بسذلى ايتسسضٜؼ ٚاإلؾتسا٤ ؾسطز عًٝس٘ بيْس٘ َؤٖسٌ يسصيو ٚأضاٙ         

 ً                               اًل: إٕ ٖصٙ ايؿٗاز٠ غسرل َعتُسس٠                                                 ؾٗازت٘ اييت حيًُٗا َٔ داَع ايعٜت١ْٛ ؾطز عًٝ٘ قا٥
                                                                             َٔ ؾٝذ اإلغالّ بايسٚي١ ايعجُا١ْٝ مما انططٙ يًػؿط إىل ايكػطٓط١ٝٓٝ َٚكابًس١ ؾسٝذ   

                                                  ب٘ املكاّ ٖٓاى ٚخسالٍ ٖسصٙ املسس٠ ايتكس٢ بؿسٝد٘                                   اإلغالّ العتُاز ؾٗازت٘ ٚقس طاٍ
                                                                          إزلاعٌٝ ايكؿا٥شٞ ٚالظَ٘ َػتؿٝسا َٓ٘ ٚأخرلا متهٔ َٔ اعتُساز ؾسٗازت٘ ٚعٓسسَا    

                                                                         َع ايطدٛع إىل بًسٙ طًب َٔ ؾسٝد٘ ايكسؿا٥شٞ إٔ جيٝسعٙ يطٜٚاتس٘ اؿسٜجٝس١        أظ
                                                                                  ٚغرلٖا ؾاغتذا  ي٘ ٚأعطاٙ إداظ٠ َهتٛب١ بهسٌ َسا ٜطٜٚس٘ َصًٜس١ بتٛقٝعس٘ ٚختُس٘       

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
= 

  .   751              يطاٖط ايعاٟٚ م
                                                                            ايؿٗاز٠ ؽٍٛ يًشاقٌ عًٝٗا االْتكا  يًتسضٜؼ ٚيًشكٍٛ ع٢ً ٖسصٙ ايؿسٗاز٠ ٜسؤزٟ        ٖصٙ   -32

                                                                                 ايطايب اَتشإ ؼطٜطٟ   با  َٔ أبٛا  ايؿك٘ ٚزضؽ   عًِ َٔ عًّٛ غت١: ايهالّ، ايؿكس٘،  
                                                                                            أقٍٛ ايؿك٘، ايٓشٛ، ايبالغ١، املٓطل. ثِ اإلداب١ عٔ تػع١ أغس١ً٦ تًكس٢ عًٝس٘   عًسّٛ ايؿكس٘،      

                                                                         يبالغ١، املٓطل، اؾػطاؾٝا، ايتاضٜذ، املػاس١، اؿػسا . ٜٓظسط: أيسٝؼ ايكسبض                    ايٓشٛ، ايكطف، ا
  .   225                           بكطٜب حملُس ايطاٖط بٔ عاؾٛض م
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  . (33 ) ٖ س    9992                               ٚشيو بتاضٜذ ضبٝع ايجاْٞ َٔ غ١ٓ 

                                                                    عاز ضمح٘ اهلل بعس إٔ قسم ع٢ً ؾٗازت٘ ٚضدسع إىل فًػس٘ بعاٜٚس١ ايػسبع١     
                                                                ٢ اؿػس٠ بصيو! نال ؾًسِ ًٜبسح ضمحس٘ اهلل إال قًسٝال ستس٢ اؾستهاٙ                  ٚيهٔ ٌٖ ٜطن

                                                                        ساغسٚٙ بيْ٘ حيطض ايٓاؽ ع٢ً عسّ املؿاضن١   األعٝاز اييت ٜٓظُٗسا اإلٜطسايٕٝٛ   
                                                                                ٚعسّ املؿاضن١ باغتكباٍ ايعٚاض اإلٜطايٝني ؾُا نإ َٔ ايػًطات اإلٜطايٝس١ إال ايكٝساّ   

                                 اؾط إىل ظاٜٚس١ ايسعضٚم يكسطات٘                                                  بايبشح عٓ٘ ٚايكبض عًٝ٘ ٚيهٓ٘ اختؿ٢ َسِٓٗ ٚغس  
                                                                          ٚأخص   إيكا٤ ايسضٚؽ ايع١ًُٝ بٗا. ٖٚٛ غرل َط٦ُٔ ع٢ً سٝاتس٘ ٚأخسص ٜؿهسط      
                                                                             اهلذط٠ عٔ ايبالز ٚتٓا٤ ٖصا اـدل إىل عُٝس بًس١ٜ ظيسٝنت عًسٞ بسٔ امحسٛز٠ ؾيضغسٌ      
                                                                            إيٝ٘ بيْ٘ ال خٛف عًٝ٘ ٚإٔ َهاْ٘ قؿٛل   ظا١ٜٚ األزلسط ٚيسٔ ٜكسٌ إيٝس٘ ؾس٤ٞ      

                                                                  اطُيٕ قًب٘ ٚضدع إىل ظيٝنت ٚباؾط عًُ٘ نُسسضؽ بعاٜٚس١ األزلسط ٚنسإ              بنشٕ اهلل ؾ
                                             ّ ٚؾٝٗا تييل لُ٘ ٚشاعت ؾٗطت٘ ٚتتًُسص عًٝس٘       78;9-   ٖس     9947              شيو سٛايٞ غ١ٓ 

             ٖسس اـساَؼ       99:9                                                       امل٦ات َٔ طالبٗا ست٢ ٚؾات٘   ايجاْٞ عؿط َسٔ ضدسب غس١ٓ    
  ّ .    89;9              عؿط َٔ أنتٛبط 

                          ٚمحًسٛا َؿسعً٘   ظاٜٚس١         يهٞ                                               َٚٔ تالَٝصٙ ايسصٜٔ زضغسٛا عًٝس٘ ايؿكس٘ املسا     
                   األزلط َٔ بعسٙ ْصنط:

    ّ(.    ;8;9- ٖ س    ;:99                               ايؿٝذ عبس اهلل عبس ايػالّ امحٛز٠ )ت  . 9

   ّ(    99;9- ٖ س    9;99                          ايؿٝذ عُطإ اهلازٟ ضابع١ )ت  . 7

   ّ(    ;:;9- ٖ س    9492                           ايؿٝذ كعّٚ َؿتاح ايؿشَٛٞ )ت  . 9

   ّ(    9;;9- ٖ س    94:9                         ايؿٝذ عُطإ قُس ايعًٛم )ت  . 4

   ّ(    :;;9- ٖ س    ;949                       ايؿٝذ اقُس كتاض دٕٛا )ت  . 7

   ّ(    7222- ٖ س    9479                         ايؿٝذ عبس اهلل قُس طًٝب١ )ت  . 8

  . (34 )  ّ(    7229- ٖ س    9477                       ايؿٝذ عبس اهلل ايػُٝعٞ )ت  . 9

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
                                          ضغاي١ َادػترل غسرل َطبٛعس١ يًباسسح عًسٞ          219                        أبٛ ظبٝس٠ سٝات٘ ٚآثاضٙ م             ايؿٝذ َٓكٛض  -33

              عبس اهلل زّٜٗٛ.
                غذالت ظا١ٜٚ األزلط  -34
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 منىذج من فتاواه

                                                                   غ٦ٌ ضمح٘ اهلل عٔ اَطأ٠ طًكت ٖٚٞ َطنع ٖسٌ جيسٛظ ايعكسس عًٝٗسا قبسٌ      
                 متاّ ايطناع أّ ال؟

                                                                       ؾيدا  بكٛي٘: إٕ ناْت ممٔ ؼسٝض، ؾسال جيسٛظ ايعكسس عًٝٗسا ستس٢ تطٗسط        
ڃ     ً                                                                ثالثًا؛ ألٕ عس٠ شات اؿٝض ثالثس١ أقسطا٤ ٖٚسٛ املسطاز بكٛيس٘ تعساىل:       

                                  تعتسس سسط٠ ٚإٕ نتابٝس١ أطاقست      =        ، خًٌٝ:  ص   :77   :      ايبكط٠ ط  ڃ     چ  چ  چ
                                                                                  ايٛط٤ غ٠ًٛ بايؼ غسرل فبسٛ  أَهسٔ ؾسػًٗا َٓس٘ ٚإٕ ْؿٝساٙ ٚأخسص بنقطاضُٖسا ال         

                          أطٗساض ٚشٟ ايسطم قسطإٓ                                                          بػرلٖا إال إٔ تكط ب٘ أٚ ٜظٗط محٌ ٚ  ٜٓؿ٘ بجالثس١ أقسطا٤   
                   ايػس١ٓ أٚ أضنسعت                                                          ٚاؾُٝع يالغتدلا٤ ال األٍٚ ؾك  ع٢ً األضدض ٚيسٛ اعتازتس٘   ن  

        ؾنْٗسا   =                                        . ايسضزٜط عٓس قٍٛ خًٝسٌ: )أٚ أضنسعت(:    (35 ) +  اخل  .  . .                 أٚ اغتشٝهت َٚٝعت 
                                                                                  تعتس باألقطا٤ ٚال تٓتكٌ عٓٗا إىل ايػ١ٓ َازاَست تطنسع طساٍ أٚ قكسط، ؾسنٕ اْكطسع       

                                                   ا٤ ؾنٕ   ؼض ست٢ أتت عًٝٗا غ١ٓ َٔ ّٜٛ قطعت ايطنساع                    ايطناع اعتست باألقط
                                               . َٚٓ٘ ٜعًِ إٔ املسطأ٠ إشا طًكست ٖٚسٞ تطنسع      (36 ) +                       سًت ٚاأل١َ   ايػ١ٓ ناؿط٠

                                            ً                           ٚناْت ممٔ ؼٝض ؾال جيٛظ ايعكس عًٝٗا ستس٢ تطٗسط ثالثسًا َازاَست تطنسع ٚال      
         از غسا                                                                        تٓتكٌ عٓٗا إىل ايػ١ٓ. ٚبٗصا جيٝب ايؿكرل إىل ضب٘ ايػسين َٓكسٛض ابسٔ اؿس    

                                                                                    أبٞ ظبٝس٠ ايؿٝتسٛضٟ ايٝعكسٛبٞ عؿسا اهلل عُٓٗسا ٚعاًَسُٗا ٚلٝسع املػسًُني بًطؿس٘         
  . (37 )           ٚإسػاْ٘ آَني

 النموذج الثامن: الشيخ محمد الطيب المصراتي
                                             ّ(بكط١ٜ أٚالز ؾتض اهلل يكطات٘، بسأ عؿظ ايكسطإٓ      99;9- ٖ س    9998         ٚيس غ١ٓ )

                                                                              ايهطِٜ ع٢ً ٜس ؾٝد٘ قُس بٔ عاَط ثِ اْتكٌ إىل ظاٜٚس١ ايسيب ؾينُسٌ ؾٝٗسا سؿسظ      
             ّ اْتكسٌ إىل      ;9;9- ٖ س    :997                                             ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً ٜس ؾٝد٘ ع٢ً املٓتكط، ٚ  غ١ٓ 

  ،  (38 )                                                                            ظا١ٜٚ األزلط ؾيخص عٔ نباض عًُا٥ٗسا َسس٠ َسٔ ايسعَٔ تكساض  ايعؿسط غسٓٛات       
 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

    751          كتكط خًٌٝ   -35
    171 / 2       ًسضزٜط              ايؿطح ايهبرل ي  -36
    721                                               ايؿٝذ َٓكٛض أبٛ ظبٝس٠، سٝات٘ ٚآثاضٙ، عًٞ زّٜٗٛ   -37
    212                              ؾتض ايعًٞ األندل، ايطٝب املكطاتٞ   -38
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             ً                                                               بعسٖا عني َسضغًا بعا١ٜٚ احملذسٛ  َٚهسح ؾٝٗسا َسا ٜكساض  َسٔ ثسالخ غسٓٛات         
                               ً                                           يٝعٛز بعسٖا إىل ظا١ٜٚ األزلط نُسضغًا بٗا ٚملسس٠ غست غسٓٛات تكًسب بعسسٖا        
                                                                               ايعسٜس َٔ ايٛلسا٥ـ ال ٜتػسع الساٍ يسصنطٖا ٚ  آخسط سٝاتس٘ عساز يالغستٝطإ         

                  ط٠ بعاٜٚس١ أمحسس                                                            يػك  ضأغ٘ َكطات٘ ٚعٌُ ع٢ً َؿسطٚع إسٝسا٤ ايسضاغسات اؿس    
                                                                       ظضٚم يتهٕٛ نػابل عٗسٖا، ٚ  غبٌٝ زعِ ٖصا املؿطٚع أٚق٢ يهتبتس٘ ايعساَط٠   

                                     ، نُسا تسطى ضمحس٘ اهلل ايعسٜسس َسٔ       (39 )   ً                                      سبػًا ع٢ً طًب١ ايعًسِ بعاٜٚس١ أمحسس ظضٚم   
                                                                                املؤيؿات َٓٗا َا طبع ْٚؿط َٚٓٗا َا   ٜطبسع بعسس ٚناْست ٚؾاتس٘ ضمحس٘ اهلل ٜسّٛ       

  ّ .    :;;9         ْٛٝٛ غ١ٓ                            ايجالثا٤ ايػازؽ عؿط َٔ ؾٗط ٜ

 منىذج من فتاواه

                اؿُس هلل ٚايكسال٠   =                          ً                    غ٦ٌ ضمح٘ اهلل عٔ عكس تهُٔ بٝعًا ٖٚب١ ؾيدا  بكٛي٘: 
                                                                             ٚايػالّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل، ٚبعس. ؾنٕ ٖصا ايعكس املطقّٛ ايػسؤاٍ عٓس٘ قسشٝض َعُسٍٛ     
                                                                         ب٘ ؾطعا؛ ألْ٘ ٚثٝك١ يبٝع َػته١ًُ يًؿطٚط ٚال ٜتٛقـ شيو ع٢ً ايكبض نُسا ٖسٛ   

                                                       ً                غتسٍ ب٘ األغتاش باطٓ٘ أَسا ٖبس١ ايسجُٔ يًُؿسذلٟ ؾٗسٞ قسشٝش١ أٜهسًا                   َعًّٛ نُا ا
                                              ً                         َان١ٝ ال تكسح   ايبٝع املصنٛض؛ ألٕ ايجُٔ أقبض زًٜٓا   شَس١ املؿسذلٟ يذسطز    
                                                                                 اْدلاّ ايبٝع ٚمتاّ ايعكس، ٖٚب١ ايسٜٔ ملٔ ٖٛ عًٝ٘ دسا٥ع٠ َانس١ٝ إشا سكسٌ ايكبسٍٛ     

                         ػسؤاٍ ٚال ٜكسسح   ٖسصا                                                     َٔ املٖٛٛ  ي٘ ٚقس ٚدس ٖصا ايؿطط نُا ٖسٛ قسطٜض اي  
                                                                                 ايعكس أْ٘ َٔ با  ايتٛيٝر ألْ٘ ال ٜػ٢ُ تٛيٝذا إال إشا نسإ   عًسِ ؾسٗٛز ايٛثٝكس١     
                                                                                إٔ ايعكس٠ إمنا ٖٞ قٛضت٘ ؾك  أٚ إقطاض املتعاقسٜٔ بايتٛيٝر ٚنٌ ٖسصا َؿكسٛز ٖٓسا.    
                                                                          ٚإيٝو ايٓكٛم   شيو. قاٍ ايؿٝذ ابٔ غًُٕٛ َا ْكس٘: ٚ  َػسا٥ٌ ابسٔ اؿساز     

               ً      . إخل. ٚقساٍ أٜهسًا:     ..                                             ٖٚبو زٜٓا ي٘ عًٝو ؾكٛيو قسس قبًست سٝساظ٠                  قاٍ َايو: َٚٔ
                                                                       قاٍ أؾٗب عٔ َايو: َٚٔ تكسم ع٢ً ابٓ٘ ايكػرل بسٜٔ ي٘ ع٢ً ضدٌ ؾٗسٞ قسسق١   
                                                                            دا٥ع٠ ٚإٕ قبه٘ األ  بعس شيو ٚبكسٞ عٓسسٙ إىل إٔ َسات ٜٚؤخسص َسٔ َساٍ األ        

  . (40 ) +  إخل  .   ..                                         البٓ٘ ايكػرل ألْ٘ قس سٝع سني نإ ع٢ً ايػطِٜ

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
  .   711                        يكطات٘، َكطؿ٢ أبٛ عذ١ًٝ                       ظا١ٜٚ اإلَاّ أمحس ظضٚم  -39
                                                                                       ايعكس املٓظِ يًشهاّ ؾُٝا جيطٟ بني أٜسِٜٗ َسٔ ايعكسٛز ٚاألسهساّ، البسٔ غسًُٕٛ ايهٓساْٞ         -40

111    
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                                                                     يتٓا أٚىل َٓٗا ألْ٘ سا٥ع بٓؿػ٘ نُا ٖسٛ َعًسّٛ ْٚسل اإلَساّ َايسو            ؾُػي
                                                                          ٜؿطم ؾٝ٘ بني اهلب١ يًسٜٔ َٔ األ  البٓ٘ أٚ غرلٙ. ٚقاٍ ايؿسٝذ األَسرل   الُسٛع:    

                    ٚزٜٔ ملٔ ٖسٛ عًٝس٘    =            إىل إٔ ٜكٍٛ:    +                                اإلعطا٤ بال قكس عٛض يٛد٘ املعطٞ ٖب١ =
                                  أٚ بؿعسٌ ننعطسا٤ ايٛيسس ؾس٦ٝا      =            إىل إٔ ٜكٍٛ:    +                                  إٕ قبً٘ ألْ٘ إبطا٤ ؾٝؿذلط ؾٝ٘ ايكبٍٛ
  . (41 ) +  إخل  .   ..                                 ؼ١ًٝ أٚ غرلٖا ٚيٛ نإ ايٛيس نبرلا

                            ٖٚسٛ إبسطا٤ إٕ ٖٚسب ملسٔ      =                                          ٚقاٍ ايؿٝذ اؿطا  عٓس قسٍٛ غسٝسٟ خًٝسٌ:    
                                                                  قاٍ   املس١ْٚ: َٚٔ ٖٚبو زٜٓا يس٘ عًٝسو ؾكٛيسو قبًست قسبض ٚإشا       =  ،  (42 ) +    عًٝ٘

  . (43 ) +  إخل  .   ..          قبًت غك 

                                                        قبًٗا َٔ ْكٛالت ايؿٝذ ٜتبني إٔ ٖصا ايعكسس املػسؤٍٚ عٓس٘                     ٚبٗصٙ ايٓكٍٛ َٚا 
                               ً                                           قشٝض ٚإٔ اهلب١ املصنٛض٠ عا١ًَ ؾطعًا سٝسح إٕ لٝسع ايٓكسٛم بٗبس١ ايسسٜٔ ال      
                                                                             تؿطم بني األ  َع ابٓ٘ أٚ غرلُٖا بٌ إٕ األَرل قسطح بسصيو نُسا تسط٣ ٖٚسصا َسا       

             ايطٝسب بسٔ                                                                 لٗط يٞ   ٖصٙ ايٓاظي١ ٚاهلل املٛؾل يًكٛا . نتب٘ َػؤٚال عٓس٘ قُسس   
  . (44 )                   طاٖط ايؿٝدٞ املكطاتٞ

 النموذج التاسع: الشيخ محمد سالم بن عبد المحسن
                            ّ، ٚتًك٢ تعًُٝ٘ بعا١ٜٚ األزلط     ;9:9- ٖ س    9;97                      ٚيس ضمح٘ اهلل يس١ٜٓ ظيٝنت 

                                                                         ٚأخص عٔ أنابط َؿاخيٗا ايصٜٔ ْصنط َِٓٗ ايؿٝذ قُس بٔ أمحس ايسٛضؾًٞ )ايكس (   
                          ً      ً                                            ٚقس الظَ٘ أنجط َٔ عؿطٜٔ عاًَا زاضغًا عًٝ٘ أَٗات نتب ايؿك٘ املايهٞ ٚقسس أدساظٙ   

       ً                               ّ، َٛقسًٝا إٜساٙ بسيٕ ٜكسٍٛ ال أزضٟ         92;9- ٖ س    :997                             بتعًِٝ َا عًِ، ٚتاضٜذ اإلداظ٠ 
  . (45 )      ٜعًِ     إشا  

                                                                  دًؼ بعسٖا يًتسضٜؼ بعا١ٜٚ األزلسط ٚاـطابس١ يػسذسٖا ٚتػسٝرل ؾسؤٕٚ      

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
          َٚا بعسٖا    11 / 1                               ن٤ٛ ايؿُٛع ؾطح الُٛع، قُس األَرل   -41
    211          كتكط خًٌٝ   -42
    211 / 5                                             َٛاٖب اؾًٌٝ   ؾطح كتكط ايؿٝذ خًٌٝ، قُس اؿطا    -43
                        فُٛع ؾتا٣ٚ، كطٛط يًباسح  -44
    221                          أعالّ يٝبٝا، ايطاٖط ايعاٟٚ   -45
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                                                                             ايعا١ٜٚ ايع١ًُٝ نُا تٛىل ايكها٤ يسسٜٓيت بسين ٚيٝسس َٚػسالت٘ ٚعهس١ٜٛ احملهُس١       
                                                                            األ١ًٖٝ بعيٝنت إىل داْب ايؿٝذ اهلازٟ َؿتاح بٔ ضابع١ ٚض٥اغ١ األغتاش أمحسس قسساضٙ   

                                ٙ احملهُسس١ ٚلسسٌ بٗسسا إىل غسس١ٓ                       ّ تسسٛىل ض٥اغسس١ ٖسسص     49;9-    ٖسسس    9989         ٚ  غسس١ٓ 
                                                          . ٚإىل داْب شيسو تسٛىل اإلَاَس١ ٚاـطابس١   ايعسٜسس َسٔ        (46 )ّ     ;4;9- ٖ س    ;998

                                           ّ عٝٓتس٘ داَعس١ ايػسٝس قُسس بسٔ عًسٞ           84;9-   ٖس     99:4                  َػادس ظيٝنت ٚ  غ١ٓ 
                                                                                        ايػٓٛغسسٞ ٚاعظسسا ملسٜٓسس١ ظيسسٝنت ٜتدًسسٌ شيسسو نًسس٘ َسسا ٜكسسّٛ بسس٘ َسسٔ ايؿكسسٌ بسسني 

                                       شهِٝ. ٚقس متٝع باقتسساضٙ   إزاض٠ ٖسصٙ                                  اـكَٛات َٔ خالٍ عهٜٛت٘   ؾإ ايت
                                                                               ايًذإ ٚايكٍٛ ايؿكٌ ؾٝٗا نُا متٝع يطادعت٘ يًعًُا٤ ؾُٝا ٜػتؿت٢ ؾٝس٘ ٜسسٍ عًس٢    
                                                                           شيو َطاغالت٘ يهباض ايعًُا٤ بٗصا اـكٛم َٔ أَجاٍ َؿيت يٝبٝا ايؿٝذ أبٛ األغسعاز  

  . (47 )                                                            ايعا  َٚؿيت يٝبٝا ايؿٝذ عبس ايطمحٔ ايكًٗٛز ٚغرلُٖا مما ٜطٍٛ بػط٘

 منىذج من فتاواه

                                                                      غ٦ٌ ضمح٘ اهلل عٔ ضدٌ سبؼ أَالنس٘ عًس٢ ابٓٝس٘ ثسِ عًس٢ عكسبِٗ ٚعكسب        
                                                                               عكبِٗ َا تٓاغًٛا ٚاَتس ؾطعِٗ   اإلغالّ ؾنشا اْكطنٛا ٜطدسع عًس٢ ؾكسطا٤ عكسبت٘     

              . ٚقسس َسات     ..                                                                 ؾنٕ   ٜهْٛٛا ضدع يبٓات قًب٘ إٕ نٔ ٚإال ؾبٓسات بٓٝس٘ إىل ايعكسب   
               ً                                         بٓت٘ يكًب٘ ٚبٓتًا ألسس ابٓٝ٘ ٚؾكسطا٤ عكسب١ احملسبؼ ؾٗسٌ                              ابٓٝ٘ ٚ  ٜبل َٔ شضٜت٘ إال 

                                                                       ٜهٕٛ املطدع يؿكطا٤ عكب١ احملبؼ أٚ ال ٜهٕٛ إال بعس إعطا٤ اغتشكام بٓتس٘ َسٔ   
                                                                               غًسس١ احملسسبؼ ايٓكسسـ. ؾيدسسا  بكٛيسس٘: بسسيٕ اؿايسس١ ايسسيت اؾسسذلطٗا احملسسبؼ     
ً                                                        خكٛم املطدع ٖٚٞ أٚاًل ؾكسطا٤ عكسبت٘ ؾسنٕ   ٜهْٛسٛا ؾًبٓاتس٘ االغستػالٍ إ         ىل                  

                                                                               ايؿطٚط املؿسذلط١   ٖسصا ايتدكسٝل   ٜهسٔ ؾٝس٘ اْػسذاّ باؿايس١ ايطآٖس١ ٚال         
                                                                               ميهٔ تطبٝك٘ عًس٢ َسٓٗر ايؿسطٜع١ ايػسُشا٤ ال غسُٝا ٚإٔ ؾكسطا٤ عكسب١ احملسبؼ         

                                                  . ِٖٚ ٜعٜسٕٚ ع٢ً امل٦ات املعطٚؾٕٛ ؾئٜ ايجسط٣ َسٔ     ..                       املٛدٛزٜٔ اآلٕ َٔ قب١ًٝ
                                  ًبط١ ايػرل َٓاغب١   ٖسصٙ اؿبػس١ٝ                                 ً           ايجطٜا ٚايصٟ أضاٙ إٔ ٜهٕٛ َٛدبًا ؿٌ ٖصٙ اـ

                                                          . ايٓكـ َٔ غ١ً احملبؼ تػتػً٘ َس٠ سٝاتٗا ؾنٕ َاتت ؾسال ؾس٤ٞ     ..               بيٕ تعط٢ بٓت٘
 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

46-        ٛ                    اضٜذ دًػسات ٖسصٙ                                                                            ٚثا٥ل ايؿٝذ اهلازٟ َؿتاح بٔ ضابع١، ٚقسس سؿظست يٓسا ٖسصٙ ايٛثسا٥ل تس
                         ّ، ٖٚٞ قؿٛل١ يس٣ ايباسح.    7911              احمله١ُ ست٢ غ١ٓ 

                                                                                ٚثا٥ل ايؿٝذ قُس غا  بٔ عبس احملػسٔ ٖٚسٞ قؿٛلس١ يسس٣ سؿٝسسٙ ز. قُسس عبسس اهلل          -47
     قػٔ.
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                             . بٓست ابسٔ احملسبؼ ايػسسؽ       ..                                           يٛاضثٗا ٚتًشل بؿكطا٤ عكب١ احملبؼ ٚتعط٢ أٜها
                                                                                       َٔ غ١ً َا شنط تػتػً٘ َسس٠ سٝاتٗسا تهًُس١ ايجًسجني عًس٢ املسٓٗر ايسٛضاثٞ ٚايبساقٞ         

                                             .. املسصنٛضتني ًٜشسل بسايؿكطا٤ املسصنٛضٜٔ        .   . ٚ  ..                          س ايؿكسطا٤ ٚبعسس َسٛت          ٜهٕٛ بٝ
                                                                     غٝام املطدع ٚبصيو حيكٌ ايتٛاظٕ ٜٚهٕٛ اؿسبؼ قسشٝشا َػستٛؾٝا يًؿسطٚط     
                                                                              املطًٛب١ ؾٝ٘ ؾطعا سػب َسا أؾتس٢ بس٘ ايعالَس١ ايؿسٝذ أمحسس احملذسٛ  ٚؾهس١ًٝ         

                  َسا شنسط أعسالٙ                                                                ايؿٝذ عبس اهلل بٔ َٛغ٢ ضمح٘ اهلل ٚؾه١ًٝ ايؿسٝذ ايكساضٟ ٚناتسب    
  . (48 )                       عبس تعاىل قُس غا  بٔ قػٔ

املبحح الجانٌ: الطرق التعلًنًة لعلناء زاوية األمسر يف القرن الرابع 

 عشر اهلجرٍ ومنهجًتهه يف الفتىى

ٛا أعُساضِٖ                                                                       بعس ٖصا االغتعطاض املٛدع يذلادِ ٖؤال٤ ايعًُا٤ ايصٜٔ أؾٓ
                              تبس٘ املعتُسس٠ يسس٣ عًُسا٤                                                         تسضٜؼ ايؿكس٘ املسايهٞ َعتُسسٜٔ   تسضٜػسِٗ عًس٢ ن     

                                                                           املايه١ٝ ٚيُٓاشز َٔ ؾتاٚاِٖ جيسض بٓا اؿسٜح عٔ ايططم ايتع١ًُٝٝ اييت اغستعًُٗا  
                                            ٖؤال٤ ايعًُا٤   تسضٜػِٗ َٚٓٗذٝتِٗ   ؾتاٚاِٖ:

   ً                  أوال : الطرق التعميمية
                                                       اختًؿت ايططم ايتع١ًُٝٝ هلؤال٤ ايعًُا٤ إىل ثالث١ ططم ض٥ٝػ١:

                                               نت ٖٚٞ عباض٠ عٔ ؾسطح ايسٓل املسسضٚؽ بعبساض ٠                  : ططٜك١ سٌ امل            ايططٜك١ األٚىل
                                                                          ايؿٝذ اـاق١ ب٘ ٖٚٞ خالق١ َا قاي٘ ايؿطاح ٚاحملؿسٕٛ ٚتػستعٌُ ٖسصٙ ايططٜكس١     

                                                      عاز٠ َع ايطًب١ املبتس٥ني َٚٔ قبٌ لٝع املؿا٥ذ زٕٚ اغتجٓا٤

                        املػسا٥ٌ َكًبسا ؾٝٗسا                                                  : تعتُس ع٢ً سٌ املػا٥ٌ ؾٝكسّٛ ايؿسٝذ ببشسح                  ايططٜك١ ايجا١ْٝ
                  ً                                           ٛضزا يالعذلانات دايبًا ايٓكٛم ٚايٓكٍٛ َٓاقؿا هلا ٚتػستعٌُ ٖسصٙ               ٚدٛٙ ايٓظط َ

                                                                        ايططٜك١ َع ايطال  املتكسَني ٚخرل َٔ ميجٌ ٖصٙ ايططٜك١ ايؿٝذ َٓكٛض أبٛ ظبٝسس٠  
                                            ٚايؿٝذ أبٛ بهط محرل ٚايؿٝذ قُس ايطٝب املكطاتٞ.

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
                           ٚثا٥ل ايؿٝذ قُس غا  بٔ قػٔ  -48
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                                                                : احملانط٠ ٖٚٞ تعتُسس عًس٢ تٓػسٝل ايعسطض ٚسػسٔ اإليكسا٤ َسع                       ايططٜك١ ايجايج١
                                                                          اإلساط١ ايها١ًَ بآضا٤ املتكسَني َٚٓاقؿتٗا ٚايذلدٝض عٓس االقتها٤ ٚخرل َسٔ ميجسٌ   

  . (49 )                                     ٖصٙ ايططٜك١ ايؿٝذ ؾطز ايؿٝتٛضٟ ضمح٘ اهلل

     ً                 ثانيا : منهجية الفتاوى
  : (50 )                                         االدتٗاز تٓٛعت َٓٗذ١ٝ ايؿتا٣ٚ إىل ثالث١ مناشز         بعس عكط

                                                                        : ؾتا٣ٚ تعتُس ايهتسا  ٚايػس١ٓ ٚايكٝساؽ ٚأقسٛاٍ ايكسشاب١ ٚايتسابعني                   ايُٓٛشز األٍٚ
     ّ(       :997-    ٖسسس   :97                                                            ٚخسسرل ممجسسٌ هلسسصا ايُٓسسٛشز ؾسسٝذ اإلغسسالّ ابسسٔ تُٝسس١ )ت   

  . (51 )      ؾتاٚاٙ

                                                           : ؾتا٣ٚ تعتُس َصٖب إَاَٗا َطدش١ َا اغتطاعت   ْطاق٘ َػتع١ٓٝ               ايُٓٛشز ايجاْٞ
                                         ٘ ٚغايبسا ال ؽسطز عسٔ املسصٖب ٚيهٓٗسا                                          بايهتا  ٚايػ١ٓ   تعهٝس َا تصٖب إيٝس 

                                                                           ؽتاض ٚتػتظٗط ٚتهع ايكٛاعس ٚتكػِ ٚتكٝؼ ٚخرل َسٔ ميجسٌ ٖسصا ايُٓسٛشز ابسٔ      
  . (52 )           ّ(   ؾتاٚاٙ    9978- ٖ س   772      ضؾس )ت

                                                                : ؾتا٣ٚ املكًسٜٔ اييت ال تعتُس   اغستسالهلا عًس٢ ايهتسا  ٚايػس١ٓ                   ايُٓٛشز ايجايح
سسات                                 املسسصٖب ٚأقسسٛاٍ املتسسيخطٜٔ                                                     ٚايكٝسساؽ ٚاإللسساع ٚإمنسسا تعتُسسس عًسس٢ ضٜٚا

-    ٖسس     ;;97                                                       ٚؽطجياتِٗ. ٚخرل َٔ ميجٌ ٖصا ايُٓٛشز قُس عًسٝـ املسايهٞ )ت  
  . (54 )  ّ(    9;:9- ٖ س    9997                             ، ٚقُس ناٌَ بٔ َكطؿ٢ اؿٓؿٞ )ت (53 )  ّ(    7::9

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
        املانسٞ                                                                               ٖصا َا أؾازْٞ ب٘ َؿا٥دٞ ايصٜٔ زضغت عًِٝٗ بعاٜٚس١ األزلسط   غستٝٓٝات ايكسطٕ       -49

                                                                                 ٚأشنط َِٓٗ ايؿٝذ كعّٚ َؿتاح ايؿشَٛٞ ضمح٘ اهلل ٚايؿٝذ عُطإ اهلسازٟ ضابعس١ ضمحس٘ اهلل    
                                   ٚايؿٝذ غا  عًٞ عٝػ٢ أَس اهلل   عُطٙ.

  .   711                                          قٓاع١ ايؿت٣ٛ ٚؾك٘ األقًٝات، عبس اهلل بٔ بٝ٘،   -50
     اٖط٠                                                                                              ٜٓظسسط: ايؿتسسا٣ٚ ايهسسدل٣، ابسسٔ تُٝسس١، َٓؿسسٛضات َطبعسس١ نطزغسستإ ايعًُٝسس١، َكسسط، ايكسس   -51

    ٖس.    7225
    ٖس.    7121  ،  7                                                ٜٓظط: ؾتا٣ٚ ابٔ ضؾس، َٓؿٛضات زاض ايػط  اإلغالَٞ، ط  -52
                                                                                     ٜٓظط: ؾتض ايعًٞ املايو   ايؿت٣ٛ عًس٢ َسصٖب اإلَساّ َايسو، قُسس عًسٝـ، َٓؿسٛضا ت          -53

  ّ .    7215                    املطبع١ اؿًب١ٝ، َكط. 
54-      ٛ             ضات َطبعس١                                                                             ٜٓظط: ايؿتا٣ٚ ايها١ًَٝ   اؿٛازخ ايططابًػ١ٝ ٚؾل َسصٖب أبسٞ سٓٝؿس١، َٓؿس

= 



 مناذج من علماء القسن السابع عشس اهلجسي: علماء شاوية األمسس يف نشس املرهب املالكي تدزيسا وإفتاءدوز 

                  جملة اجلامعة األمسرية
424 

                         ظا١ٜٚ األزلسط لسس أْٗسا                                                 َٚٔ خالٍ ايُٓاشز اييت اغتعطنٓاٖا يؿتا٣ٚ عًُا٤
                                         ايُٓٛشز ؾنٕ ٖصٙ ايؿتسا٣ٚ جيسب إٔ ٜهسٕٛ                                ً      تٓسضز ؼت ايُٓٛشز ايجايح ٚطبكًا هلصا 

                                                                              َػتٓسٖا ايطادض ٚاملؿٗٛض َٚسا دسط٣ بس٘ ايعُسٌ   املسصٖب املسايهٞ ٖٚسٛ َسا         
                                                                          ملػٓاٙ دًٝا   ٖصٙ ايؿتا٣ٚ ٚشيو َٔ خالٍ اعتُازٖسا عًس٢ ايهتسب املعتُسس٠       
                                                                           املصٖب املايهٞ نُدتكسط خًٝسٌ بؿسطٚس٘ ٚسٛاؾسٝ٘ املعتُسس٠ نايؿسطح ايهسبرل        

                                                 غٛقٞ عًٝ٘ ٚؾطح اؿطا  ٚالُٛع ٚؾطس٘ نس٤ٛ ايؿسُٛع                     يًسضزٜط ٚساؾ١ٝ ايس
                                                                               ٚسٛاؾسسٝ٘ نشاؾسس١ٝ ايؿسسٝذ سذسساظٟ ايعسسسٟٚ ٚؼؿسس١ اؿهسساّ   ْهسسح ايعكسسٛز    
                                                                               ٚاألسهاّ ٚؾسطٚسٗا خاقس١ ؾسطسٞ ايتػسٛيٞ ٚايتساٚزٟ َٚسا ٚنسع عًُٝٗسا َسٔ          
                                                                           سٛاؾٞ نشاؾ١ٝ املٗسٟ ايٛظاْٞ ع٢ً ؾطح ايتاٚزٟ ٚايعكسس املسٓظِ يًشهساّ البسٔ     

                                                        غرلٖا، ٚيٝؼ فطز ضدٛع هلسصٙ ايهتسب ٚسػسب ٚيهٓس٘ ضدسٛع                     غًُٕٛ ايهٓاْٞ ٚ
                                                                                     املُسساضؽ هلسسا زضاغسس١ ٚتسضٜػسسا يعسسس٠ غسسٓٛات نُسسا َسسط بٓسسا   تسسطالِٗ ايػسسابك١ 

                                                                             ، ٜكٍٛ ايًكاْٞ بعس إٔ أٚضز قٛيٞ ابسٔ عبسس ايػسالّ ٚابسٔ عطؾس١: ال ٜٓبػسٞ        (55 )     ايصنط
  ٔ                      َٚجسسٌ ايتٗسسصٜب ابسس =                                                           ملسسٔ   خيسستِ َجسسٌ تٗسسصٜب ايدلاشعسسٞ   نسسٌ عسساّ اإلؾتسسا٤ 

                                                                           اؿادسسب أٚ اؾسسٛاٖط أٚ كتكسسط غسسٝسٟ خًٝسسٌ   عكسسطْا يهسسٔ َسسع اإلساطسس١  
  . (56 ) +                                                                بؿطٚس٘ املعتُس٠ َجٌ بٗطاّ ٚايتتا٥ٞ ٚاؿطا  ٚايبػاطٞ ٚاملٛام ٚسٛاؾٝ٘

                                                                     نُا ًُْؼ َٔ خسالٍ ٖسصٙ ايؿتسا٣ٚ بسيِْٗ ضمحٗسِ اهلل ممسا ميهسٔ ٚقسـ         
       ٗسسٕٚ                                        ، ٚتيقسٌٝ ايٓكسٛم املصٖبٝس١ ؾٗسِ فت     (57 )                         ايبعض َِٓٗ يذتٗسٟ ايتدطٜر

                                                                         َٔ سٝح ايكسض٠ ع٢ً االغتٓباط َٚكًسٕٚ َٔ سٝسح اغستٓازِٖ إىل ْكسٛم األ٥ُس١     
          ٚقٛاعسِٖ.

                                                                         ٜكٍٛ ايؿٝذ ؾطز ايؿٝتٛضٟ   ؾتٛاٙ ايػابك١ عٔ ايكانٞ ايسصٟ ٜٛيٝس٘ اؿهساّ    
       ؾيْست   =                                                             املػتعُطٕٚ ٚبعس إٔ دًب عس٠ ْكٛم عٔ عًُا٤ املصٖب أقًٗا بكٛيس٘:  

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
= 

    ٖس.    7272                    قُس َكطؿ٢، ايكاٖط٠، 
  . 2                                    ٜٓظط: تطل١ ايؿٝذ عبس اؿؿٝظ بٔ قػٔ، م  -55
  .   211                                                       َٓاض أقٍٛ ايؿت٣ٛ ٚقٛاعس اإلؾتا٤ باألق٣ٛ، إبطاِٖٝ ايًكاْٞ   -56
                                                                                           املككٛز بايتدطٜر ٖٓا ٖٛ ايٓسٛع ايجايسح َسٔ أْسٛاع ايتدسطٜر ٖٚسٛ ؽسطٜر ايؿسطٚع عًس٢            -57

           َٚا بعسٖا.     711                                                           ايؿطٚع. ٜٓظط: ايتدطٜر عٓس ايؿكٗا٤ ٚاألقٛيٝني، ٜعكٛ  ايباسػني، 
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                                      ملطغ١ً ٖٚٞ إسس٣ ايكٛاعس ايهًٝس١ ايسيت                                     تط٣ إٔ َساض سهِ ٖصٙ املػيي١ املكاحل ا
  . (58 ) +                              ب٢ٓ عًٝٗا إَاّ زاض اهلذط٠ َصٖب٘

                                                                ٚ  ؾتا٣ٚ ايؿٝذ قُس ايطٝب املكطاتٞ عٔ ايعكس ايصٟ تهُٔ بٝعا ٖٚبس١  
                             ؾُػسييتٓا أٚىل َٓٗسا؛ ألْس٘     =                                             ٚبعس إٔ دًب فُٛع١ َسٔ ْكسٛم املسصٖب ٜكسٍٛ     

                      ني اهلبس١ يًسسٜٔ َسٔ                                                             دا٥ع بٓؿػ٘ نُا ٖٛ َعًّٛ ْٚل اإلَاّ َايو   ٜؿسطم ؾٝس٘ بس   
  . (59 ) +               األ  البٓ٘ أٚ غرلٙ

                                                                       َٚٔ اؾسٜط ايتٜٓٛ٘ ب٘ إٔ ٖصٙ ايؿتا٣ٚ َٚجٝالتٗا مما ٜعس بساآلالف   تطاثٓسا   
                                                                                  ايؿكٗسسٞ ميهسسٔ االغسستؿاز٠ َٓٗسسا   اإلدابسس١ عًسس٢ ايؿتسسا٣ٚ املػسستذس٠   عكسسطْا   
                                                                       اؿانط ٚايصٟ متٝع بظٗٛض َباسح ؾك١ٝٗ دسٜس٠   تهٔ َعطٚؾ١ ٚال َييٛؾس١ َجسٌ   

                                         ، ٚاييت أثاضت ايعسٜس َٔ األغ١ً٦ َٓٗا عًس٢   (61 )               ٚ)ؾك٘ املٛاظْات(   (60 )           ك٘ األقًٝات(  )ؾ
                                                                          غبٌٝ املجاٍ   )ؾك٘ األقًٝات( سهِ إقا١َ األق١ًٝ املػ١ًُ   ايسٍٚ غسرل املػس١ًُ،   

      ٖسس(     772  )ت   (   اؾس )                                                         ؾنشا ايتُػٓا اؾٛا  عٓس ؾكٗا٥ٓا ايكسا٢َ ؾػٓذس َجال ابٔ ضؾس 
ٕ                 ً     بعس إٔ أٚضز ْكٛقًا َٔ                            .. ؾسنشا ٚدسب بايهتسا      . =          ، ٜكسٍٛ:   (63 )          ، ٚايػس١ٓ  (62 )        ايكسطآ

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
  1 م  -58
   77 م  -59
                                                                                ٜطًل يؿظ األق١ًٝ ع٢ً نٌ لاع١ تعٝـ خاضز سسٚز ايسٚي١ اييت تٓتُٞ إيٝٗا عٝسح ٜتُتسع     -60

                                                                                       لٝع األؾطاز يا ٜػ٢ُ ايّٝٛ باؾٓػ١ٝ. اْظط: األسهاّ ايػٝاغس١ٝ يققًٝسات املػس١ًُ   ايؿكس٘     
  .  21                       اإلغالَٞ، غًُٝإ تٛبًٝاى 

ـ     -61                      رلٜسٔ ٚؾسط ايؿسطٜٔ                                                              املٛاظْات: تعاضض املكًشتني ٚتطدٝض أسسسُٖا أٚ تسطدٝض خسرل ا
                                                                                 ٚؼكٌٝ أعظِ املكًشتني بتؿٜٛت أزْاُٖا ٚزؾع أعظِ املؿػستني باستُساٍ أزْاُٖسا. ٜٓظسط:    

  .  21                                               ؾك٘ املٛاظْات بني ايٓظط١ٜ ٚايتطبٝل، ْادٞ إبطاِٖٝ 
ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ                                           َٔ ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ اييت أٚضزٖا قٛي٘ تعاىل:   -62

  ،  ص  12   :         األْؿسسساٍ ط  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ ڳ  ڳڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک                  ٚقٛيسس٘ تعسساىل: 

                 ، ٚاآلٜسسسس١ األٚىل  ص  91   :          ايٓػسسسسا٤ ط  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں
ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ                                                                  املػتؿاز َٓٗا ٖٛ ايٓكط٠ ٚاملرلاخ، ايٓكط٠ يًصٜٔ آَٓٛا ٚ  ٜٗسادطٚا  

                                                                             ٚاملرلاخ يًُٗادطٜٔ ٚاألْكاض زٕٚ شٟٚ ايطسِ ثِ ْػسذ اهلل تعساىل شيسو بؿستض َهس١        ۀ
ڈ  ڈ  ٚ    ص  11   :        األْؿسساٍ ط  ې   ې  ى                                            ٚاملسسرلاخ بايكطابسس١. ؾاملٗسسادطٕٚ ٚاألْكسساض  

= 
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                                                                       ٚايػ١ٓ ٚإلاع األ١َ ع٢ً َٔ أغًِ بساض اؿط  إٔ ٜٗادط ًٜٚشل بسساض املػسًُني   
                                                                    ٚال ٜجٟٛ بني املؿطنني ٜٚكِٝ بني ألٗطِٖ ي٦ال ػطٟ عًٝس٘ أسهساَِٗ   ػساض٠    

ـ            ؾهٝسـ                                                                       أٚ غرلٖا ٚقس نطٙ َايو ضمح٘ اهلل إٔ ٜػهٔ أسس ببًسس ٜػسب ؾٝٗسا ايػسً
                      ْؿؼ أسسس عًس٢ ٖسصا                                                            ببًس ٜهؿط ؾٝ٘ بايطمحٔ ٚتعبس ؾٝ٘ َٔ زْٚ٘ األٚثإ، ال تػتكط

                                                                  إال ٖٚٛ َػًِ غ٤ٛ َطٜض اإلميإ. ٚال جيٛظ ألسسس َسٔ املػسًُني زخسٍٛ أضض     
                                                                         ايؿطى يتذاض٠ ٚال يػرلٖا إال ملؿازا٠ َػًِ ؾنٕ زخًٗا يػرل شيو طا٥عا غسرل َهسطٙ   

  . (64 ) +٘                                    نإ شيو دطس١ ؾٝ٘ تػك  إَاَت٘ ٚؾٗازت

                                                                        ٚبايطدٛع إىل ؾت٣ٛ ايؿٝذ ؾطز ايؿٝتٛضٟ املتكسَس١ َٚسا أٚضزٙ عسٔ ايدلظيسٞ     
                ً                                 .. إٕ نإ انسططاضًا ؾسال ٜكسسح شيسو   عسايتس٘       .   (65 )                  إٕ املكِٝ بساض اؿط  =       بكٛي٘: 

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
= 

  ، ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ               ٚايكػِ ايجايح    ص  12   :      األْؿاٍ ط  ژ
                                                بيِْٗ املؤَٕٓٛ سل اإلميإ ٚأنًُس٘ زٕٚ َسٔ أغسًِ                                     ؾاملٗادطٕٚ ٚاألْكاض ؾٗس اهلل تعاىل هلِ 
                                          ٚاملؤَٓني إىل ٖذطت٘. ٚمياثًِٗ   عكطْا اؿانسط                                     ٚأقاّ بساض ايؿطى ٚشيو ؿاد١ ايطغٍٛ

                                                                             املػًُٕٛ َٔ أقشا  ايهؿا٤ات ٚاـدلات   ؾت٢ َٓاسٞ اؿٝا٠ ايصٜٔ ٜكُٝسٕٛ   األقطساض   
                                                ١ ايجاْٝس١ ؾٛدس٘ ايساليس١ ؾٝٗسا نُسا ٜكسٍٛ                                                   غرل اإلغال١َٝ ٚأَتِٗ   أَؼ اؿاد١ إيِٝٗ. أَا اآلٜ

                                                      ٚدٛ  اهلذط٠ َٔ َٛنع ال ٜتُهٔ ايطدسٌ ؾٝس٘ َسٔ إقاَس١      =  :    772 / 2                 ايبٝهاٟٚ   تؿػرلٙ 
             ٚزيست غس١ٓ    =   (:   71 / 2                                                               ، ٜٚكٍٛ اإلَاّ ايؿاؾعٞ   تؿػسرلٙ هلسصٙ اآلٜس١ )أسهساّ ايكسطإٓ       +    زٜٓ٘

                   ٔ زٜٓس٘ بايبًسس٠                                                          ع٢ً إٔ ؾطض اهلذط٠ ع٢ً َٔ أطاقٗا إمنا ٖٛ ع٢ً َسٔ ؾسنت عس             ضغٍٛ اهلل 
                                                           أشٕ يكّٛ يه١ إٔ ٜكُٝٛا بٗا بعس إغالَِٗ َسِٓٗ ايعبساؽ بسٔ                               اييت ٜػًِ بٗا؛ ألٕ ضغٍٛ اهلل 

  + .  ..                                   عبس املطًب ٚغرلٙ إشا   خياؾٛا ايؿت١ٓ
                                          أْسا بسط٤ٟ َسٔ نسٌ َػسًِ َكسِٝ َسع         =  :                                               َٔ ْكٛم ايػ١ٓ اييت أٚضزٖسا ابسٔ ضؾسس قٛيس٘       -63

             إٔ ضغسٍٛ اهلل   =           ، ٚأٚيس٘:     722 / 1                                      ٖٚٛ دع٤ َٔ سسٜح أخطد٘ ايذلَصٟ   غسٓٓ٘     +      املؿطنني
   ،ِؾاعتكِ ْاؽ بايػذٛز ؾيغطع ؾِٝٗ ايكتٌ ؾبًؼ شيو ايٓيب                  بعح غط١ٜ إىل خجع                                                       ؾسيَط       

 ٍ                                       دعسٌ هلسِ ْكسـ ايعكسٌ بعسس عًُس٘                   . ؾسايٓيب   +     .. إخل .   ٤ٟ           أْسا بسط     :                    هلِ بٓكـ ايعكٌ ٚقسا
                                                     يكاَِٗ بني املؿطنني ؾهساْٛا نُسٔ ًٖسو ظٓاٜس١ ْؿػس٘                                      بنغالَِٗ؛ ألِْٗ أعاْٛا ع٢ً أْؿػِٗ 

                                أٟ َٔ إعاْتس٘ أٚ َسٔ إشاٜتس٘       +        أْا بط٤ٟ =                                             ٚدٓا١ٜ غرلٙ ؾػكطت سك١ دٓاٜت٘ َٔ ايس١ٜ. ٚقٛي٘: 
                بعس ٖصا إٕ قتٌ.

  .   712 / 2                               املكسَات املُٗسات، ابٔ ضؾس )اؾس(   -64
                                       قػِ ؾكٗاؤْا ايكسا٢َ ايسْٝا إىل زٚض ثالخ:  -65
                                                             زخٌ َٔ ايبًسإ   زا٥ط٠ اؿهِ اإلغسالَٞ ْٚؿسصت ؾٝٗسا أسهاَس٘                          زاض اإلغالّ: ٖٚٞ نًُا  . أ  

= 
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                                                                               ٚنصيو إشا نإ اختٝاضا داٖال بساؿهِ َعتكسسا اؾسٛاظ أٚ َتسيٚال تسيٜٚال قسشٝشا       
                                              ٚنصيو إشا نإ تيًٜٚ٘ خطسي ؾنْس٘ قسس ٜهسٕٛ                                       َجٌ إقاَت٘ بساض اؿط  ضدا٤ ٖساٜتِٗ 

                                                                                   خطي عٓس عا  قٛابا عٓس آخط ٚأَا إٕ أقساَٛا اختٝساضا َسٔ غسرل تيٜٚسٌ ؾسنٕ شيسو        
  . (66 ) +                   ٜهٕٛ قازسا   عسايت٘

                                            ؾيْست تسط٣ إٔ َسساض سهسِ ٖسصٙ املػسيي١        =                            ثِ ٜكٍٛ ايؿٝذ ؾطز ضمحس٘ اهلل:  
                        إَاّ زاض اهلذسط٠ َايسو                                                       املكاحل املطغ١ً ٖٚٞ إسس٣ ايكٛاعس ايه١ًٝ اييت ب٢ٓ عًٝٗا

  . (67 ) +            ضمح٘ اهلل َصٖب٘

                                                                     َٚا قاي٘ ضمح٘ اهلل قسشٝض ؾاملكساحل املطغس١ً ٖسٞ إسسس٣ األقسٍٛ ايػست١        
                           ٜػستسٍ باملكسًش١ املطغس١ً     =        ، ؾٗسٛ   (68 )                                      اييت ب٢ٓ عًٝٗسا اإلَساّ َايسو َصٖبس٘        عؿط 

    ً                                                                           َطًكسسًا غسسٛا٤ ناْسست   َسسٛطٔ ايهسسطٚضٜات أٚ اؿادٝسسات أٚ ايتشػسسٝٓات ٚغسسٛا٤ 
                            َٔ األقٍٛ ايكطع١ٝ الْسسضادٗا   =                ٖٚٞ عٓس املايه١ٝ    +          قطع١ٝ أٚ ال                ناْت ن١ًٝ أٚ ال، 

                                                                       نُٔ َكاقس ايؿطع ٚؾٗاز٠ األزي١ هلا   اؾ١ًُ باالعتباض ناْت َكس١َ عًس٢ خسدل   
                                                                     اآلساز ايصٟ   ٜعتهس بيقٌ آخط ٚيصيو تطى اإلَاّ َايو ضمح٘ اهلل ايعُسٌ غسدل   

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
= 

                        ً                                                         ٚأقُٝت ؾعا٥طٙ. ٚتػ٢ُ أٜهًا بساض ايعسٍ ٜٚكابًٗا )زاض ايبػٞ( ٖٚٞ دع٤ َٔ زاض اإلغسالّ  
                                                                             تؿطز بٗا لاع١ َٔ املػًُني خطدٛا ع٢ً طاع١ اإلَاّ ايؿسطعٞ عذسر تيٚيٖٛسا َسدلض٠     

       َٚٓع١.                                         ـطٚدِٗ ٚأقاَٛا عًٝٗا سانُا ٚأقبض هلِ دٝـ
                                                                                    زاض اؿط : ٖٚٞ ايساض اييت ال تطبل ؾٝٗا أسهاّ اإلغسالّ يٛدٛزٖسا خساضز ْطسام ايػسٝاز٠        .    

                                                                                  اإلغال١َٝ ٜٚػُٝٗا اإلبان١ٝ بساض ايؿطى ٜٚكابًٗا عٓسِٖ )زاض ايتٛسٝس( ٖصا ٖٛ ايهساب     
                                                                                  ايتُٝٝع بني ايساضٜٔ ؾنشا َا ٚدست َعاٖسات بني أٌٖ ايساضٜٔ تػرلت األسهساّ تبعسا هلسصٙ    

                                                                                 اٖسات ٖٚصا َا ٜٓطبل عًٝ٘ ٚاقعٓا املعاف سٝسح لسس ايهسجرل َسٔ االتؿاقٝسات غسٛا٤          املع
  .                                                  ناْت غٝاغ١ٝ أٚ اقتكاز١ٜ أٚ ثكاؾ١ٝ تبعا ملكاحل ايططؾني

                                                                                             زاض ايعٗس: ٖٚٞ ايسساض ايسيت   ٜظٗسط عًٝٗسا املػسًُٕٛ ٚعكسس أًٖسٗا ايكسًض بٝسِٓٗ ٚبسني             . ز  
                              ػاضٜس١ َتهاؾ٦س١ أٚ ايتسعاّ                                                           املػًُني ع٢ً ؾ٤ٞ ٜؤزْٚ٘ )اـسطاز( أٚ عًس٢ عكسس عالقسات     

    212                                                          بايسؾاع عٔ املٓطك١ املعاٖس٠. ٜٓظط: ْظاّ اإلغالّ، ٖٚب١ ايعسًٝٞ 
  1       ٜٓظط: م  -66
  1       ٜٓظط: م  -67
   12                                                               ٜٓظط: األقٍٛ اييت اؾتٗط اْؿطاز إَاّ زاض اهلذط٠ بٗا، قُس ؾاتض ظقالّ   -68
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                                                    ٚايػِٓ قبٌ ايكػسِ تعسٜٛال عًس٢ أقسٌ ضؾسع اؿسطز                    اييت َٔ اإلبٌ   (69 )            إنؿا٤ ايكسٚض
                                                                                     ايصٟ ٜعسدل عٓس٘ باملكساحل املطغس١ً ؾيدساظ أنسٌ ايطعساّ قبسٌ ايكػسِ ملسٔ استساز            

    .   (70 ) +    إيٝ٘

                                                                        ٖٚصا فطز َجاٍ بػٝ  يققٛاٍ اييت تعخط بٗا ٖصٙ ايؿتسا٣ٚ ؾسنشا َسا أقسًت     
                                                                                 ٖصٙ ايؿتا٣ٚ ٚسسزت َطدعٝتٗسا غسٛا٤ أناْست ٖسصٙ املطدعٝس١ ايهتسا  ٚايػس١ٓ أٚ        
                                                                        ْكٛم إَاّ املصٖب باالغتظٗاض ٚايتدطٜر سػبُا ٖٛ َعطٚف َسع َطاعسا٠ ايٓظسط    
                                                                              إىل املكاقس ايؿطع١ٝ ؾنْٓا ٚال ؾو غٓذس بعها َسٔ ٖسصٙ ايؿتسا٣ٚ تؿسب٘ قهساٜاْا      

                                                            املعاقط٠   ٚد٘ َٔ ايٛدٛٙ ؾٝطبل عًٝٗا أٚ ع٢ً األقٌ ٜػتيْؼ بٗا.

 اخلامتة

                      يطابسع عؿسط اهلذسطٟ                                                   ٖصٙ بعض َٔ تطادِ عًُا٤ ظا١ٜٚ األزلسط   ايكسطٕ ا  
                                                                      َص١ًٜ   األغًب بُٓاشز َٔ ؾتاِٜٚٗ ٚاييت تبني يٓا َٔ خالهلا َس٣ َػساُٖتِٗ    
                                                                                   ْؿط ٚتٛطٝسس املسصٖب املسايهٞ تسضٜػسا ٚإؾتسا٤ نُسا اغتؿسؿٝٓا َسٔ خالهلسا َسس٣           
                                                                         َعاٜؿ١ ٖؤال٤ ايعًُا٤ يعكطِٖ َٚس٣ تؿاعًسِٗ َسع قسٝطِٗ االدتُساعٞ َٚسس٣      

                                           َسسسٕ يٝبٝسسا ٚتعطؿسسٗا إىل َعطؾسس١ أسهسساّ                                     ؾسسػـ األٚغسساط االدتُاعٝسس١   َعظسسِ 
                                                                                    ايؿطٜع١ ايػطا٤ ٚآ١ٜ شيو إضغاهلا أبٓا٤ٖا يتًكسٞ ايعًسِ عًس٢ َؿسا٥ذ ظاٜٚس١ األزلسط       
                                                                          ٚاغتؿتا٥ِٗ هلِ ؾُٝا ٜعطض هلِ َٔ ْٛاظٍ ؾك١ٝٗ ٚبسصيو تطغسذ املسصٖب املسايهٞ     
                                                                                بِٝٓٗ ٚاطُيْت ي٘ قًٛبِٗ ٚٚدسٚٙ َطاعٝا يًهجرل َٔ أعسطاؾِٗ ٚعسازاتِٗ، ٚال غطابس١    

                                                                          شيو ؾاملصٖب املايهٞ نُا ٖٛ َعًسّٛ يس٘ قكسب ايػسبل   َطاعسا٠ األعسطاف         
                                                                       ٚايعٛا٥س ؾنَاّ املصٖب قس دعٌ ايعطف كككا يعاّ ايكطإٓ ٜكٍٛ ابٔ ايعطبسٞ    

                  ٚملايو   ايؿسطٜؿ١   =  :  ص   799   :      ايبكط٠ ط  ھ  ھ  ھ                تؿػرل قٛي٘ تعاىل: 
                       ، ٚعًس٢ ْٗسر اإلَساّ     (71 ) +                                                ضأٟ خكل ب٘ اآل١ٜ ؾكاٍ: إْٗا ال تطنع إشا ناْت ؾطٜؿ١

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
                                                                                خدل إنؿا٤ ايكسٚض أخطد٘ ايبداضٟ   قشٝش٘، نتا  ايصبا٥ض ٚايكٝس ٚايتػ١ُٝ ع٢ً ايكسٝس    -69

    725 / 1                               ً                                با  إشا أقا  قّٛ غُٓٝ٘ ؾصبض غًُٓا أٚ إبال بػرل أَط أقشابِٗ   تؤنٌ 
                      ، ٜٚٓظسط: املٛاؾكسات      215                                                                     األقٍٛ ايسيت اؾستٗط اْؿسطاز إَساّ زاض اهلذسط٠ بٗسا، َكسسض غسابل           -70

   22 / 2      يًؿاطيب
    221 / 7                   يكطإٓ، ابٔ ايعطبٞ،        أسهاّ ا  -71
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                                                              غساض عًُسا٤ املسصٖب   َطاعسا٠ ٖسصا األقسٌ ٜكسٍٛ ايكانسٞ           -        ضمحس٘ اهلل -     َايو 
                                                                        إزلاعٌٝ َعًكا ع٢ً َا ضٟٚ عٔ اإلَساّ َايسو ضمحس٘ اهلل   تٓساظع ايسعٚدني        

      ٖسصٙ   =                                                                   قبض ايكسام بعس ايسخٍٛ إٔ ايكٍٛ قٍٛ ايعٚز َع إٔ األقٌ عسسّ ايكسبض:   
                                             ٜسسخٌ باَطأتس٘ ستس٢ تكسبض لٝسع قسساقٗا                                        ناْت عازتِٗ باملس١ٜٓ إٔ ايطدسٌ ال  

                                                                               ٚايّٝٛ عازتِٗ ع٢ً خالف شيسو، ؾسايكٍٛ قسٍٛ املسطأ٠ َسع ميٝٓٗسا ألدسٌ اخستالف         
  . (72 ) +       ايعٛا٥س

                                                                  ؾاألعطاف ٚايعٛا٥س مما ال ْل َٔ ايؿاضع ع٢ً سهُٗا إشا َا تعاضنست َسع   
                                                                    ايٓكٛم املصٖب١ٝ اييت دا٤ت ادتٗازا أٚ ؽطجيا َٔ عًُا٤ املسصٖب ناْست أٚىل   

                                                          اع. ٚاهلل َٔ ٚضا٤ ايككس، ٚال سٍٛ ٚال ق٠ٛ إال باهلل ايعًٞ ايعظِٝ.     باالتب

  

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
  .  51                                         اإلسهاّ   متٝٝع ايؿتا٣ٚ عٔ األسهاّ، ايكطا  م  -72
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 املصادر واملراجع

                        أوال : املخطىطات والىثائق

                             ايٛثا٥ل ايع١ًُٝ يعا١ٜٚ األزلط.  . 9

                                اؿٝا٠ ايع١ًُٝ يًؿٝذ أبٛ بهط محرل.  . 7

                              نٓاف ايؿٝذ عُطإ اهلازٟ ضابع١.  . 9
                        فُٛع ؾتا٣ٚ، ػُٝع ايباسح  . 4

         يؿٝتٛضٟ.                      فُٛع ؾتا٣ٚ يًؿٝذ ؾطز ا  . 7
                                 فُٛع ؾتا٣ٚ يًؿٝذ َؿتاح بٔ ظا١ٖٝ.  . 8
                            ٚثا٥ل ايؿٝذ قُس غا  بٔ قػٔ.  . 9

                                  ٚثا٥ل ايؿٝذ اهلازٟ َؿتاح بٔ ضابع١.  . :

 املطبىعات :      ثانًا 

س١ ابسٔ          ٖس(:   ;99                          اإلَاّ َايو )َايو بٔ أْؼ: ت  . ;                                        َٛطي اإلَاّ َايو، قطعس١ بطٜٚا
  ّ .    4:;9  ،  7                                                       ظٜاز، تض: قُس ايؿاشيٞ ايٓٝؿط. برلٚت، زاض ايػط  اإلغالَٞ، ط

                  ؾتسا٣ٚ ايدلظيسٞ.          ٖسس(    49:                                                   ايدلظيٞ )أبٛ ايكاغِ بسٔ أمحسس ايبًسٟٛ ايتْٛػسٞ، ت      .  92
  ّ .    7227  ،  9                         برلٚت، زاض ايػط  اإلغالَٞ، ط

                      تؿػرل ايبٝهاٟٚ املػس٢ُ        ٖس(:     9;9                                   ايبٝهاٟٚ )عبس اهلل بٔ عُط ايؿرلاظٟ: ت   .  99
                                                          أْٛاض ايتٓعٌٜ ٚأغطاض ايتيٌٜٚ. َكط، املهتب١ ايتذاض١ٜ، ز. ت.

       َكسط:                            ايبٗذ١   ؾسطح ايتشؿس١.        ٖس(:    :977                             ايتػٛيٞ )عًٞ بٔ عبس ايػالّ: ت   .  97
    ٖس.    9999               املطبع١ املكط١ٜ، 

               ايكساٖط٠: زاض               غٓٔ ايذلَصٟ.      ٖس(:     ;79                               ايذلَصٟ )قُس بٔ عٝػ٢ بٔ غٛض٠: ت   .  99
    ٖس.    :942  ،  9        اؿسٜح، ط

           ايكساٖط٠:                      ايؿتسا٣ٚ ايهسدل٣.          ٖسس(:      :97                                       ابٔ ت١ُٝٝ )أمحسس بسٔ عبسس اؿًسِٝ: ت       .  94
    ٖس.    9978                       َطبع١ نطزغتإ ايع١ًُٝ، 

       َكسط:                              ساؾ١ٝ سذاظٟ ع٢ً ؾطح الُٛع.                             سذاظٟ بٔ عبس ايًطٝـ ايعسٟٚ:  .  97
  ّ .    ;722                املهتب١ األظٖط١ٜ، 
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                َٛاٖب اؾًٝسٌ          ٖس(:     74;                                  اؿطا  )قُس بٔ قُس بٔ عبس ايطمحٔ: ت   .  98
                             َٛضٜتاْٝسا: زاض ايطنسٛإ،                              تعًٝل: قُس حي٢ٝ ايؿسٓكٝطٞ.                 ؾطح كتكط خًٌٝ.

  ّ .    7299  ،  7 ط

                              تعًٝل: ايطاٖط أمحسس ايسعاٟٚ،               كتكط خًٌٝ.      ٖس(:     998                خًٌٝ بٔ إغشل )ت   .  99
  ّ .    7227  ،  9 ط

                        َكسط: َطبعس١ ايتكسسّ                  ايؿطح ايهبرل.      ٖس(:    9729                       ايسضزٜط )أمحس بٔ قُس: ت   .  :9
    ٖس.    :997  ،  9 ط  ،        ايع١ًُٝ

                        ساؾس١ٝ ايسغسٛقٞ عًس٢            ٖسس(:     9792                                   ايسغٛقٞ )قُس بٔ أمحس بسٔ عطؾس١: ت     .  ;9
    ٖس.    :997  ،  9 ط  ،                          َكط: َطبع١ ايتكسّ ايع١ًُٝ                      ايؿطح ايهبرل يًسضزٜط.

         ٖس(:     772                       ابٔ ضؾس )قُس بٔ أمحس: ت   .  72
  ّ .    ::;9  ،  9                         برلٚت: زاض ايػط  اإلغالَٞ، ط                  املكسَات املُٗسات. -

  ّ .    9:;9  ،  9                         برلٚت: زاض ايػط  اإلغالَٞ، ط  ،              ؾتا٣ٚ ابٔ ضؾس -

        ّ(:    8:;9                      ايعاٟٚ )ايطاٖط أمحس: ت   .  79
  ّ .    92;9  ،  7                       ططابًؼ: زاض ايؿطداْٞ، ط             أعالّ يٝبٝا. -

  ّ .    :8;9  ،  9                      ططابًؼ: َهتب١ ايٓٛض، ط                       َعذِ ايبًسإ ايًٝب١ٝ. -

                           ايعكسس املسٓظِ يًشهساّ.           ٖسس(:      949                                         ابٔ غسًُٕٛ )قُسس عبسس اهلل ايهٓساْٞ: ت       .  77
  ّ .    7299  ،  9                      َكط: املطبع١ األظٖط١ٜ، ط                               تعًٝل: قُس عبس ايطمحٔ ايؿاغٍٛ.

        ايؿكسس٘                                           األسهسساّ ايػٝاغسس١ٝ يققًٝسسات املػسس١ًُ                                 غسسًُٝإ قُسسس تٛبٛيٝسساى:   .  79
  ّ .    9;;9  ،  9                     األضزٕ: زاض ايٓؿا٥ؼ، ط         اإلغالَٞ.

                    بسرلٚت: زاض ايهتسب                    أسهاّ ايكسطإٓ.       ٖس(:     724                         ايؿاؾعٞ )قُس بٔ إزضٜؼ: ت   .  74
  ّ .    2:;9         ايع١ًُٝ، 

                 تسْٛؼ: ايؿسطن١                          أيٝؼ ايكسبض بكطٜسب.       ّ(:    99;9                       ابٔ عاؾٛض )قُس ايطاٖط ت  .  77
  ّ .    ::;9  ،  7                       ايتْٛػ١ٝ يؿٕٓٛ ايطغِ، ط

                                َسنت ايعاقس١ُٝ املػس٢ُ بتشؿس١             ٖسس(:    982                              ابٔ عاقِ )أبٛ بهط بسٔ قُسس ت    .  78
                                               َكط: َطبعس١ زاض إسٝسا٤ ايهتسب ايعطبٝس١، ز.                                  اؿهاّ   ْهت ايعكٛز ٚاألسهاّ.

   ت.
            تسض: عًسٞ                      أسهساّ ايكسطإٓ.        ٖس(:   :48                                   ابٔ ايعطبٞ )أبٛ بهط قُس بٔ عبس اهلل ت  .  79
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                       َكط: َطبع١ اؿًيب، ز. ت.  ،            قُس ايبذاٟٚ
  ّ .    7229  ،  9                  دس٠: زاض املٓٗاز، ط                            قٓاع١ ايؿت٣ٛ ٚؾك٘ األقًٝات.                عبس اهلل بٔ بٝ٘:  .  :7

      َسا٤   )                    ايطسًس١ ايعٝاؾس١ٝ           ٖسس(:       2;92                                    ايعٝاؾٞ )أبٛ غا  عبس اهلل بٔ قُسس: ت    .  ;7
  ّ .    99;9  ،  7                       ايطباط: َهتب١ ايطايب، ط   . (      املٛا٥س

                                       ؾسستض ايعًسٞ املايسو   ايؿتس٣ٛ عًسس٢            ٖسس(:     ;;97                       عًسٝـ )قُسس أمحسس: ت      .  92
  ّ .    99;9  ،  7                  َكط: َطبع١ اؿًيب، ط                  َصٖب اإلَاّ َايو.

                 تطتٝسسب املسسساضى         ٖسسس(:   744                                               ايكانسٞ عٝسساض )عٝسساض بسسٔ َٛغسس٢ ايػسسبيت: ت    .  99
                          ايطبسساط: ٚظاض٠ األٚقسساف                                                      ٚتكطٜسسب املػسسايو ملعطؾسس١ أعسسالّ َسسصٖب َايسسو.   

                       ٚايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ. ز. ت.

                                 األسهسساّ   متٝٝسسع ايؿتسسا٣ٚ عسسٔ         ٖسسس(:   8:4                                ايكسسطا  )أمحسسس بسسٔ إزضٜسسؼ: ت   .  97
    ٖس.    9979  ،  9   ، ط                 َكط: َطبع١ األْٛاض                               األسهاّ ٚتكطؾات ايكانٞ ٚاإلَاّ.

                       َٓساض أقسٍٛ ايؿتس٣ٛ            ٖسس(:     9249                                              ايًكاْٞ )إبطاِٖٝ بسٔ إبسطاِٖٝ بسٔ سػسٔ: ت       .  99
                                   ايطبساط: ٚظاض٠ األٚقساف ٚايؿسؤٕٚ                         تض: عبس اهلل اهلاليسٞ.                        ٚقٛاعس اإلؾتا٤ باألق٣ٛ.

    ّ.     7227         اإلغال١َٝ. 

  ،  7                      زبسٞ: زاض ايبشسٛخ، ط                              اقطالح املصٖب عٓس املايهٝس١.                   قُس إبطاِٖٝ عًٞ:  .  94
7227    . ّ  

                              يٝبٝا: لع١ٝ ايسع٠ٛ اإلغسال١َٝ،                          عًٞ بٔ ظٜاز ايططابًػٞ.         ز ددلإ:        قُس َػعٛ  .  97
  ّ .    7292  ،  9 ط

       َكسط:                           ن٤ٛ ايؿُٛع ؾطح الُسٛع.       ٖس(:    9797                   قُس بٔ قُس األَرل )ت   .  98
  ّ .    ;722                املهتب١ األظٖط١ٜ، 

                يٝبٝسا: نًٝس١                                                     األقٍٛ اييت اؾتٗط اْؿطاز إَساّ زاض اهلذسط٠ بٗسا.                   قُس ؾاتض ظقالّ:  .  99
  ّ .    8;;9  ،  9                 ايسع٠ٛ اإلغال١َٝ، ط

                                               تسطادِ أعسالّ ايعًُسا٤ َسٔ أبٓسا٤ َكسسطات٘           ّ(:    7222                        قُسس َؿتساح قطٜسٛ )ت      .  :9
  ّ .    92;9  ،  9                               ايكاٖط٠: َطبع١ ايٓٗه١ اؾسٜس٠، ط          ايكسَا٤.

                                  ؾسسذط٠ ايٓسسٛض ايعنٝسس١   طبكسسات      ّ(:    49;9                           قُسسس بسسٔ قُسسس كًسسٛف )ت   .  ;9
                               برلٚت: زاض ايهتا  ايعطبٞ، ز. ت.          املايه١ٝ.

              َكسطات٘: زاض                        أمحسس ظضٚم يكسطات٘.          ظاٜٚس١                                   َكطؿ٢ عبس ايطسِٝ أبسٛ عذًٝس١:    .  42
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  ّ .    7229                     ضباح يًطباع١ ٚايٓؿط، 
                    بسرلٚت: زاض ايهتسب                                      ؾك٘ املٛاظْات بني ايٓظط١ٜ ٚايتطبٝل.                      ْادٞ إبطاِٖٝ ايػٜٛس:  .  49

  ّ .    7227  ،  9          ايع١ًُٝ، ط

  ،  9                                             بٓػساظٟ: داَعس١ بٓػساظٟ، نًٝس١ اؿكسٛم، ط                      ْظساّ اإلغسالّ.                   ٖٚب١ ايعسًٝسٞ:   .  47
9;94    . ّ  

          ايطٜساض:                                 ايتدطٜر عٓس ايؿكٗا٤ ٚاألقٛيٝني.                              ٜعكٛ  بٔ عبس ايٖٛا  ايباسػني:  .  49
  ّ .    7224  ،  7              َهتب١ ايطؾس، ط

                        ثالجا : الرسائل اجلامعًة

                  ضغساي١ َادػسترل،                                               ايؿٝذ َٓكٛض أبٛ ظبٝسس٠ سٝاتس٘ ٚؾتساٚاٙ.                      عًٞ عبس اهلل زّٜٗٛ:  .  44
    ّ.     7229                   داَع١ املطقب، اـُؼ، 

                           ضغساي١ َادػسترل، داَعس١                                 ضس١َٛ ايكاضٟ سٝات٘ ٚآثساضٙ.                   قُس عًٞ ايبشباح:  .  47
    ّ.     ;;;9        ططابًؼ، 

                 رابعا : الدوريات

                                                                    اإلزاض٠ ٚايكهسا٤   َسٜٓس١ ظيسٝنت خسالٍ ايعٗسس ايعجُساْٞ ايجساْٞ                   سػني طع١ُ:  .  48
                                                                 ال١ً ايتاضخي١ٝ ايعطبٝس١ يًسضاغسات ايعجُاْٝس١، ايعسسز ايػسابع         ّ .    99;9-    9:97

                                                            ّ، ظغسٛإ، َؤغػس١ ايتُُٝسٞ يًبشسح ايعًُسٞ ٚاملعًَٛسات،           7229          ٚايعؿطٜٔ، 
   .    4:7-   479  م 



 

 

 


