
   
729 

ISSN: 2706-9524 (Print)                                                 ISSN: 2706-9532 (Online)  
 

 

 مجلة الجامعة األسمرية                                  

 والحديث( القديم في المالكي المذهب خدمة في الليبيين العلماء جهود)( 2019) 2دد خاص ع

  

 الرحــــالت كتـــب خالل من ليبيا في المالكيــــة الفتــاوى

 ُأنموذجا   الكبرى الناصرية الرحلة

 الشكري صالح الرحيم عبد  

 ليبيا.بني وليد،  ،وليــد بني جــامعة ،التربيـة كليـــة
Email: abdelrahim196262@gmail.com 

 المقدمــة

الحمددددرب بلعباليددددللمة باالالددددى باال ددددىيب ودددد بهللددددل يبال  ةددددة بالحمدددد با ب
بلويللمة ,ب ةر لبمحمربا و بآلهباالح هبأجمية .

 وبعد،،،
فدن بلودلحىتب  اا دلنبمدد بحةدضباللدلمباالملددما باالماالدرربفم  دلباللحودد ب
فددطببوددعباليوددي,بااللحودد بفددطببوددعبالحددرةض,بااللحودد بأراسبفلةلدد بالحدد بأاب دد  ب

ب ,بااللحو بلو جلل باغةلبذلك.اليملب
الولحىتبأهمة ب ظةم ,باقةمد ب ومةد باأر ةد ,با للةهللةد ,ب  د  ب   دلبفاا درب

بم م ,با حااقبمبللعبامالللحبجما .
افدددطبالدددلحىتب  ااددد بمددد بم دددل بحلددد بآهللدددل,بامددد بملحوددد بحلددد بأهللدددل ,ب  دددةحب
للدددد بالجمددددمب ددددة بالمطددددلهراتبامهللللبدددد بال ددددل ,بالالددددربجاا ددددعبمدددد بحةددددل  يب لولحا

ةامةدددد ,با  ددددجة بمظلهلهددددلبفددددطبمهلل وددددلباأمالددددللبااأقبددددلل,باالاقددددالب ودددد بال
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للددد ,ب مدددلب اليدددلراتباالب دددل مباال اللةدددربااللالفدددلتباالهلل دددلاتبال دددطبة ددد اةربم  دددلباللحا
بة  اةربم  لبالاللئبل  عباللحىت.

بمدد بهددذلبالددلحىت,باهددطبلحودد ب اهددذاب حددضبالددلةلبام االددم,بةعي دد ب  ددارح
اللحو بال لاللة بال  ل ببوهي:فةهب لللنبل ماذجبم  ل,بأراسبفلةل بالح ,بأعقرايب

ال طب ملا بأ ماذجدلنبرة ةدلنبا ومةدلنبقةامدلن,ب  دلبم دةل ببة د ب ل دتب و ةد بل دراسبرة دط,ب
 -هــ1239)بالشيخ أبي عبداهلل محمـد بـن عبدالمـالم الناصـرياهطبم ب ألةلب

بم(.1823
لطددةابال لالددل بفددطبحةددضبة ددا بمحددالبالحددرةضب   ددلبفددطبالا ددلا بال ددطبأالددرلهلبا

 اللب  ربرهللالهبلة ةلبملالانب  ل,بليبرهللالدهبحلة دلبأل دلسب ار ده,باذلدكب ود بح دعب
بالاقل مبااأ  و بال طب يلمب وةه,باة يبالجااعب   ل.

هلللاج ددلبمدد بال  ددلع,ب اة ددلعب موددطبفددطبهددذابال حددضبفددطب   ددمبهددذلبالا ددلا باا 
اا دددلنبل ددد بم دددأل ,با الددد ةا لبا ا دددةم لب وددد بأ دددااعبالاادددهبالمدددلل ط,باالددديتب  

ا  د   لبحلد بمالدلرلهلبال دطبا  مدرب وة دلبالطدةابال لالدل ,باذ لهدلبفدطبلحو ددهبأاب
بغةلهلبمملبليبةذ لهلباا  ا ب ذ لبالجااعبفاب.

ااق لددتبب ةيدد بهددذابال حددضبأ بةعا ادديب ودد بلىلدد بم لحددضبامي ددلبمبللددع,ب
 دد ببة وددابذلددكب م ةددربأذ ددلبفةددهبمهلل الددلانب دد بحةددل بالطددةابال لالددل ,بامهلل الددلانب

ب  ل هب)اللحو بال لاللة بال  ل (.
بالمبحث األول: باب العبادات

ب  لعبالب لل .بالمطلب األول:
ب  لعبالالى .بالمطلب الثاني:
ب  لعبالع ل .بالمطلب الثالث:

بالمبحث الثاني: باب المعامالت.
ب  لعبال ةار.بالمطلب األول:
ب  لعبال  لح.بالمطلب الثاني:
ب  لعباأةمل باال ذال.بالمطلب الثالث:
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 المبحث الثالث: ممائل فقهية متفرقة.
بال افةل(.,بال االةل,بح يبطيلباللأ بم بحةضب)الحوقبالمطلب األول:
بح يباليبة .بالمطلب الثاني:
بح يبالواب .بالمطلب الثالث:

ب لعبالج لةلت.بالمبحث الرابع:
بالهللل م .

بالماللرلباالملاجم.
ببببببببببب

 التمهيــد

 أوال : التعريف بالشيخ )الرّحالة( محمد بن عبدالمالم الناصري
 اممه ونمبـــه:

ب.(1)هددابحمحمددرب ددد ب  رال ددىيب دد ب  دددرا ب دد بمحمددرب ددد بمحمددربال لالدددل ح
اليدددلليبالجوةددد بالدددذ بة  مدددطبحلددد بالعااةددد بال لالدددلة بال دددطب دددل بل دددلبرالب ظدددةيبفدددطب

 دعام ب أ ة د لبمدمبارلدبلا لتبالةل  باللالف باإل ىمة ,باالمحلفظ ب وة ل,بممب
ب.(2)الحلرل ب للمللعبح ال بأفا بالرال بال يرةا باقةليبالرال باليواةا 

 كنيتــــه:
ب.(3)بحأ ا  را بمحمرب  ب  رال ىيبال لالل ح

 حياتـــه العلميـة وشيوخـــه:
الطددةابال لالددل بحهللل مدد بالحااددلظب للددرةللبالملل ةدد ,باليددلليبالمحددراض,بااإلمددليب

للد بب(4)الجوة بالارلباالط ةربالذ ل,بالميلالب للالد باالجىلد بااللاد بااليرالد ح لحا

                                                           
ب.6/206اأ ىيبلوعل وط:بب(1
ب.1/9ة ظلباللحو بال لاللة بال  ل :بب(2
هددد(,بب1360ب)تطدجل بال ددالبالع ةد بفددطبب اددلتبالملل ةد ,ب ددألةل:بمحمددرب د بمحمددرب د ب مددلب دد بقل ديبمهللوددالبب(3

ب.1/546ي,ب2003/ه1424,ب1ل  ل ,بب:ب,,ب ةلاترالبال  عباليومة 
بالمالرلبال ل ق,باالالاح ب ا  ل.ب(4



 
 

 أُنموذجا   الكبرى الناصرية الرحلة الرحــــالت كتـــب خالل من ليبيا في المالكيــــة الفتــاوى

 

 مجلة الجامعة األسمرية
732 

(بب1ح)حمددد بأهددد برل ددد ب دددللمللعب يوددديب  ودددرل,بلددديب دددلفلبحلددد بفدددل بفادددلأب وددد ب ومل  دددل

احأهللذب  ب مهبطةابالجمل  بأ طبالمحل د بةا دلباالضب دلل,باالطدةابال دلار ب
بط,باالطةاباأمةل,باأجدلعلب  د رلبحلد با  ب ةلا ,باالطةابمحمرب  بال  لمطبالل ل

ب.(2ح)الطةابأحمربعلاق
 مؤلفاتـــــه:

لوطددددةابال لالددددل ب  ددددعبمملادددد ,بالحددددىتبمالدددد ا ,بذ لهددددلبمحاددددقباللحودددد ب
ال  ددل ,باذ لهددلبالعل وددطبقددل ىن:بامدد ب   دده:بالمعاةددلبفةمددلبحددرضبمدد بال ددرربفددطبأعياب

ب.(3)العااةل,بااللحو بال  ل بااللحو بالاللل 
 وفاتــــه:

,بفدطبالعااةد بم1823-هــ1239فدطبالدالب د  بب-لحمهبا ب يدلل –ح افطب
ب.(4)بال لاللة ب رل  ح

بمهلل اللب  ب  لعباللحو بال لاللة بال  ل :ب-
ةعيددرب  ددلعباللحودد بال لالددلة بال  ددل بالددذ بالدد اهبالطددةابال لالددل بمدد بأهدديب
  ددعبالددلحىتباليومةدد بااللالفةدد بالاا ددي ,بحةددضبجمددمبفةددهبالددلح هب دد بمددلبطددلهرلب
ا دددميهبفة دددل,بااالدددلبفةدددهبالحةدددل بالرة ةددد بااللالفةددد بااأر ةددد باارج مل ةددد ربفادددطب

اللا ع,بال  بمرة  بةرهللو ل,بالحةل بالرة ة ب ل بةارايباالالنبل  بم ل بة ع ب هبممب
ب لل ودددرباح بم دددلجرب لةدددل بذاتبالح ددد ب فادددرباالدددلبم دددلجرببدددلا و بفادددل :بح  يدددي 

ب(5)اال ظلف باالمةللباللفةي ,بغلل  لب عاليب هبالجمي ,باالي ةقبم  لبالدذ ب لدلغاتح
اذ دددلبعةلل دددهبلومدددعالاتبااألدددلح بفادددل :بحا لل ودددربمدددعالاتبطددد ةل ,باأهللدددل بهللاةاددد ب

(,ب...بعل ددددلبهـــــ343)أالدددد بأ ددددابمحمددددرب  ددددرا بالطادددديلعبالم ددددافا ب لةددددل ربمدددد با
.باذ ددلبمدددعالب ددةر ب ددلليبالمطادددلببام ددجرلباما ل ددده,ب(6)لددلةحهبطددلقطبالمرة ددد ح

                                                           
ب.6/206اأ ىيبلوعل وط:بب(1
ب.1/546طجل بال البالع ة :بب(2
ب.6/206اأ ىي:بب(3
ب.1/546طجل بال البالع ة :بب(4
ب.1/331اللحو بال لاللة بال  ل :بب(5
ب.1/334المالرلبال ل ق:بب(6
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ا ةر بالمالل ,با ةر بمع ةذل,با ةر بمحمربالالةرباا  هباما ل  مدلباعااة  مدلب
ب.(1) لل  طةلباغةلهي

جددرا ط,باأ ددابالح دد ب وددطب دد باذ ددلبمدد باليومددلسبال لةددلة ربمدد  ي:با دد باأ
.باه دذابةايد بفدطب د ب(2)محمرب د بح دلاهةيبالاللدط,باأ ا  درا بمحمدرب د باليل دط

ب هبا دىربةدرهللو ل.باأمدلبفدطبالحةدل باللالفةد بااأر ةد بفادرباالدلب دلراتب م ل بةح ا
ال ددل بامي اددرا  ي,باأ  ةدد  ي,ب مددلبفددطبقالددهب دد بطددجلباليطددلبامددلبةع مددهبال ددل ب

بة دد   ل,بف دددلاهيبح بب-هللالاالددلنبال  ددلس-ودد بفةدده:بحا لمدد بالج  ةع مددا بأ بالجدد ا
ألارااب  دددلا بلمللهدددلب  دددمواا,باألادددااب وة دددلب لا دددلنبا حدددابذلدددكبمددد بهلللافدددل  ي,باملددد ب
,باجددلتب ددلر  يب ددأ  يباا  ب ددل ااب بأطددجللهلبهللوددت  بال وددربحذابرهللو ددلبحبددعع ع م دديبأ ا

ب.(3)بأال بل لحبفطبغلة بالحلج بحل بالحبعبربةحلقا بأ اارهلبفطبهلللافلتبر
اأملب د بالحةدل باأر ةد بفدن ب  دلعباللحود بمطدحا ب للاالدل ربااأ لطدةربال دطب ادل ب

بح عبالمااقلباالم ل  لتب ااسبم بح طلرلبأابح طلربغةلل.ب
اال لالل بة ة بهذاب وهبفطبالمارم بقل ىن:بحا ير,بفن طبقلالدرب يدربا د هلللل ب

بلدددطبفدددطب دددال بلوحددد لمة بالطدددلةاة بمددد باالدددلبالحددقب ددد حل هبحلددد ب اةةدددربمدددلب ددد ا
الملاح باال ورا ,باالمةلل,باذ لبم  بلاة هبِم بالالىس,باملبأج دتب دهب د ب دما ب
 يمبال  ىس,بأابم ب ل لبالجاىس,با ةل بملبعل دهبمد باأحةدلسبااأمدااتباغةدلب
ذلددكبمدد بالحدداارض,باال دداارلبااأهلل ددلل,بمدد  ىنبفددطب ةددل بذلددكب ودد بالااحددرباأحددر,ب

 ود بذلدك,باأ ب  دتبربمد بأال دكباربممد بةوةدقبأ بة دوكب ودكباللالل,باال ل دضب
ب.(4)بالم للك,بهللرم بلويويبالطلةل,باال يلمبل احلتبالج لعبال  ا بالم ةلح

 مصــادر الرحلــة:
ا  مدددربالطدددةابال لالدددل بفدددطب الددد ةلبلحو دددهبا دددراة  لب وددد بمالدددلرلب لةدددل ب

 دعبال دةل ,با  دعبم  ا  ,بم  ل:ب  عبالااده,با  دعبال ا دةل,با  دعبالحدرةض,با 

                                                           
ب.1/336المالرلبال ل ق:بب(1
ب.349-1/340ة ظلبالمالرلبال ل ق:ببب(2
ب.1/256اللحو بال لاللة بال  ل :بب(3
ب.1/51اللحو بال لاللة بال  ل :بب(4
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الدددلحىترب لحوددد با ددد ب بابددد ,بالحوددد باليةلطدددط,بالحوددد بالي دددرل باغةلهدددل,ب مدددلب
ا  الربم ب  عبالب التباالميلجي,با  عباأرعباال الاال,ب  بذلكبحلد بجل دعب
 جل  هبالطهللالة باقرل هبالياوةد ,بااقافدهب  ا دهب ود باحلدللبااأمدل  باالمطدلهر,ب

ةد ب د  ي,باال ادملربمد  ي,بالدذلكب ودهبا   د تبهدذلباا الللهبم لطل ب لليوملسبااللاا
باللحو بقةم برة ة ب ومة با للةهللة ب ظةم .

ببببببببببب
 باب العبـادات: المبحــــث األول

 المطلب األول: كتاب الطهارة.
افةهبأذ دلبالم دل  بالم يواد ب للب دلل ,باقدرب ادربالطدةابال لالدل بفدطب  ل دهب

ذ ددلبم دل  ب ومةد باقددمبال دما ب   ددلبفةمدلب ددة بفالدىنبفدطبذلددكبقدل ىن:بحفالدد بفدطب
.باةاالددرب االدده:بحم ددل  ب ومةدد حب ودد بج دد ب(1)مالددلبابددلا و بفددطبلجي  ددلبهددذلح

باليمايبفطبالااهباغةللبم ب وايبالرة .
اقددربأحالددةتبمددلباقددمبمدد بالم ددل  بفددطب ددلعبالب ددلل باجيوددتبل دد بم ددأل ب

ب  اا لنبة ل   لب ملبفطببالا لا باح ة :
 لمني عند ركوب الدابة:حكم خروج ا (1

حام  دددلبمددد بهللدددلجبم دددهبمدددذ بل ددد عبل ددداعبالرا ددد ببقـــال الشـــيخ الناصـــري:
ا حلا  لب ح هبم بغةلب اريبلذا باربح يلظ,به بهاب لقمبلوالاسبأارن؟باه بهاب

ب ج ؟
 الجــواب:

ح دددهبهللدددللجب لةدددلبمي دددلربفدددىبة ددد امب دددهبالالددداسبحرب االدددهب ادددمبالالددداسب
 حرضباهابالهللللجبالمي لر.بقل باأج ال :بحام ب  يدهبالمدذ بحذابهللدلجب ودذ بغةدلب
مي لر بفة  لطبأ بةجدل ب ود بح ديبالم دطبالهللدللجب دىبلدذا بمي دلر ,بفدن بلديبةاجدعب

.بافدطبالحباددلعب ودد ب(2)بهدددبالالداسب ادد ب دهبالحجددل,باا  بأاج دهب يددةا بم ددهبالمدلسح

                                                           
ب.2/856اللحو بال لاللة بال  ل :بب(1
 .1/61الصفاة,  -الكويت -ينظر: بلغة السالك ألقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك, دار قتيبة( 2)
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بلجلعبأابب-فطبال ىيب و بالم ط-قاله:بح ىبلذ بأابغةلبمي لر ب قللاا:ب م بحكا
 ع بفطبملسبحدللبأابل دمبرا  ده,باظدلهلب ىم ديبأ دهبربغع د ب وةدهبالدابأحد ب

ب.(1)ب م لرئبالوذ بليبا  رايبذلك,باقربقل بفطبالح :بأ بذلكبةا رلبفأ ظللح
 هبهللللجبغةدلبمي دلرباا  طد رب  دىيباأج دال باقدا باه لبجااعبالطةاباالحبأ

ب.ب(2)بالحبالع
 الحكمة في قول )غفرانك( بعد قضاء الحاجة: (2

ملبِح م بقا باإل  ل ب يدربالادلامبمد بقلدلسبالحلجد :بحغالا دكحب مدلبل دتببومنها:
ب ذلكبالحرةض؟

 الجــواب:
ددرابذلددكب للددذ عبالددذ ب ددلبرهللدد ببة ددلنباهللددلجبهلل ةلددلنب ع  جددعبم ددهبح بالبيددليبلما

)ال ا  (,بفأملب بوعبالملال ب ةملباقرب رهلل ب وةهبالراهللو بم ب ا بال  عبهلل ةللنب
ا حدابذلدكبمد ب دريبار د يل  ب ودد بالبل د ,با دلكبالاةدليب للطد ل,باأ باإل  ددل ب
ل ملبا  ل هبا ا  بفطبذلكبالمح ب   عبقبمبذ لبا ب يلل ,بفأعملب لر د لاللب

اإل  ددل بالحددربفددطبب(3)لباليددال ,بال مددلب يددراممددلب  دد بةهللبددلبلدده,باأ ددهبمحدد ب طدد
ب.(4)ذلكبفأملبح لر  لاللح

 وا بالطدةابه دلباجدهبار د لاللب يدر ب ود باهدطباالدح ب مدلبفدطبالجدااع,ب
فة  لطبلذلكب وهب و بقللطبالحلج بار  لالل,بامد باأحلرةدضبالداالر بفدطبذلدكب

 بةا ددلبمدد بمددلبجددلسبفددطبال دد  بال  ددل ,ب ددلعبمددلبةاددا بحذابهللددلجبمدد بالهللددىسب) دد
حذابهللدلجبمد باللدل ببب--أ طب لر ب  بأ ةه,ب  ب ل طد بقللدت:ب دل بل دا با ب

ب.(5)قل حبحغالا كح(
                                                           

بالالااع:بفل ظللب  مع بالاال باهابفي بأملبم ب  ظ ل.ب(1
هددددد,ب1416ل  ددددل ,بب,هددددد(,برالبال  ددددعباليومةددد ,ب ةددددلات954مااهدددعبالجوةدددد بلطددددلحبمهلل الددددلبهللوةددد ,بلوحبددددلعب)ب(2

ب.1/447ي,ب1995
ب .الالااعب يرابب(3
ب.2/860اللحو بال لاللة بال  ل :بب(4
ل  ددددل ,بلقدددديبالحددددرةض:بب-هددددد(برالبالا ددددلبلوب ل دددد باال طددددلباال اعةددددم,ب ةددددلاتب458ال دددد  بال  ددددل بلو ة اددددطب)تبب(5
ب.1/169ب[464]ي
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 األرض ممجٌد وطهوٌر:( 3
اال ددىي:بب(1)بمددلبمي دد بقالددهب وةددهب)الالددى ( حام  ددل:ال الشــيخ الناصــري: قــ

بم جرانباب الان,باأة ملبأرل  يبالالى  بفالوااحب؟ باألمع بلطَّ ِيوت   حجع
 الجــواب:

ح بمي للبح لح بالالدى بل دذلباأمد بالمحمرةد ب  د بم دل ببدلهلب الداسبأاب
 ةميبلالقرل,ب هللىلب  طبح لا ة ,بفاطبطلةي  يبأ بةاقياابالالى بحرب الاسبفطب

ب.(2)م جربأابغةللح
ددهب  ددل,باهددطبب ددلل بب--فددطبالحددرةضب بةادد بمدد با ب يددلل بلل ددالهب اهلل الا

بالالدددددى بفددددد .ب--طبأ بم دددددل بم  دددددل,باهدددددطبلحمددددد ب أم دددددهباألمب و دددددل,باِحددددد ا
يوتبلطباألمب--االحرةضبأهلللجهبال هلللل بفطبالحةحهب لعبقا بال  طب :بحجع

ب--م دجرانباب ددالانحبالاظدده:بح دد بجددل لب دد ب  ددرا بقددل بل ددا با ب :بحبأع بةددتع
ب بلطَّ يوت  ب لللا عبم ةل بط ل,باجع بأحربم باأ  ةلسبق وط,ب عاللتع هللم لنبليبةعيب ع َّ

بلدطباأ لمبم جرانباب دالانباأةمدلبلجد بمد بأم دطبأرل  دهبالالدى  بفوةالد ,باأعحودت 
ب بحلدد بال ددل ب لفادد باأع بةددتع الل ددل ي,با ددل بال  ددطبة يددضبحلدد بقامددهبهلللالدد با عيلددتع

ب.ب(3)الطال  
 االنتقال من الَغْمل إلى الممح للضرر:( 4

دد ب لر ددهبحذابغ دد باج ددهبفددطبالالدداسب لددللبقــال الشــيخ الناصــري:  ا ما
ب اللل,بأاباعراربللللبه بة  ا بلو ةميبأابالم ح؟

 والجــواب:
أ بفللددهبالم ددحب ودد بالاجدده,باة الددأبفةمددلب ددرالب مددىنب اددا بالمدد  :بحأابب

,باا  بغ  بأجعأح بجرانب ةرح ربفاللهبال ةمي,ب أ بق  ا ب.(4)أقوهبليبةللبغ وهباا 
                                                           

بعةلر بم باللحعبال حض.ب(1
ب.2/869اللحو بال لاللة بال  ل :بب(2
هددد(برالبال  ددعباليومةدد ,ب256ب دد بح ددلاهةيبال هللددلل ب)تب بح ددمل ة الددحةحبال هللددلل بل مددليبأ ددطب  ددرا بمحمددرب ددب(3

ب.96:ب,ببص438يبلقيبالحرةضب2004/ه1425,ب1ل  ل ,بب:بب- ةلات
هد(با    ب هباالححهباأ رلبلو طلبر.ب776(بمهلل اللبهللوة بلويىم بالطةابهللوة ب  بح حلقبالملل طب) دب4)

ب.26 وة بالطلةي ,بص:ب-محمربمحمرب لمل,ب وة برالباليواي
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لجلةحبأابقاله:بالديبةلدلبلاجدمبلوالدال ة ,بحذبالمدذهعبأ دهبحذابغ د بالالدحةحب دل
غ دد بالالددحةحبام ددحب ودد بالجددلةحب ددل بالجددلحبأ لددلبأيبربفوددابقددل بالملددلبح ب
ربحلددددا...بل ددددل بأقالددددلباأالددددحبقللددددهب الددددحب يددددمبج ددددرلبالدددديبةلددددلبغ ددددوهباا 

ب.(1)العلقل ط,با ومهبم بحط ب وةهباهابالحقبالذ بربطكبفةه

 المطلب الثاني: كتاب الصالة.     
لوالددى بف دداةة بالددي  ملب حدددتبافددطبهددذابالمبوددعبذ ددلبالطدددةابال لالددل ب

بالي اا ة باح ةة :
 المفروض ليلة اإلمراء:( 1

ام  لبالمالامبلةو باإل لاسبه بهابهللم دا بل يد بقال الشيخ الناصري: "
؟بامدلبمي د بذ دلب(ب2)أابهللم ا بالى ؟با و باللل طبف  بفللدتبأل يدلنبأابال دة 

بالطبلبفطبالحرةض؟ب
 الجــواب:

بمدددلبةالدددرقب(3)الدددى ب مدددلبفدددطبالحدددرةضح بالمادددلامبهدددابالهللم دددا ب ,باأقددد ع
 وةددهبا دديبالالددى بل ي ددل ,ب ددرلة بال ادد ,باالددا لب ددل مبلوطددام,ب ددرلة بالاالددلبفددطب
ال ددال,باةح مدد ب ودد ب عيددربأ بةعددلاربهللم ددا بل يدد .باأمددلبماددرالب ددرربالل يددلتبفددطب
  بالى بفارب دأهلللب ةل دهبلاقدتبالحلجد .بامي د بالطدبلبهدابالجدعس,ب درلة بلااةد ب

بهللم لنبهللم لنبأاب طلانبب طلانبب ملبفطبأهللل .اإل البب
اقدددرباهلل ودددلبفدددطبالالدددى بفاةددد :بفللدددتبل ي دددة بفدددأعقلتبالدددى بال دددال,باعةدددربفدددطب
الى بالحلل,باهدابمدذهعب ل طد ,بابل اد بمد بالمحاادة ,باقةد :بفللدتبأل يدلنب

                                                           
ب.2/886حو بال لاللة بال  ل :باللبب(1
بالالااع:بال  ة .ب(2
هدد(برالبال  دعباليومةد ,بب256ب بح دمل ة ب د بح دلاهةيبال هللدلل ب)تالحةحبال هللدلل بل مدليبأ دطب  درا بمحمدرب دب(3

ب.81,بص:438يبلقيبالحرةضب2004/ه1425,ب1ل  ل ,بب:بب, ةلات
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بفدددددطبالدددددى بال دددددالباهدددددابمدددددذهعبا ددددد ب  دددددل ب دددددصا فدددددأقلتبالدددددى بالحلدددددلبالهللع
ب.(2()1)االجم ال

 لممبوق مالم اإلمام فتهيأ خالفه:حكم ظن ا (2
حام  لبمأمامل بلأ بأحرهملباحهللدلبلمدلبجود باإلمدليبقال الشيخ الناصري: 

بأ باإلمددليبأ مدد بالددى هبفاددليبلوالددلس,با يددربأ بفيدد ب لو طدد رباأهللةددلبقل مددلنبفظدد ا
ل  ددلنبلأ بذلددكبالمددأما بلاجيددلنبلوجوددا بفلجددمبهددابظل ددلنبأ باإلمددليبلدديبة ددواي,بهدد ب

بأيبر؟با وةهبف  ب وة ملب جارب ير ؟  ب بالى  ملب
بالجــواب:

الدى  ملبالدحةح ,بارب دجارب وة مدل,بأمدلبالدح بالالدى بفادرب الدااب ودد ب
ب ددىيبحملمددهبف ددويبلو حوةدد بف  ةددأبهللىفدده,بأ ددهبةلجددمب    ةددلبأاب لةددللب أ بمدد بظدد ا
 و بهللىل.بام أل  لبمد ب ل  دل,باربةادل :بالدى  ملب لبود ب مدىنب ادا بالمد  :بحب

لدهباليمدربه دلبر د  لرلبلظد بجدل عبب ادا :بلديبة محلدلب(4)أ ب(3):ب  دجر حا  يمرحب
فايدد بجددل عانباربةاددل بمي مددلبلددلعبمدد بال اددلةب,بأ بالمددأمايبح مددلبأعمددلب م ل يدد ب
ب ايدد ب اإلمددليبرب م ل يدد ببالمددأماي,بأ ب اددا :بلدديبة  يددهبالدديبةا ددرب دده,باا  مددلبا دد ر ا
المدددأمايب وددد بأ باإلمدددليب دددوايبمددد بالدددى هبا  ددد عبذلدددكبقدددليبلوالدددلس.باأمدددلب دددريب

 ملب لل جاربفظلهلبأ بال جاربلو  ابارب  ابه ل,با و بفلمباجارلبمهلللب  
ب.(5)فىب  اب و بمم يبحلل بالارا ب أ ب جرانبفطبال لعل بق وةلنب بوتبالى  مل

 المطلب الثالث: كتـاب الزكـاة.
بافةهبف ا بااحر ب  بع ل بال مل:

 قال الشيخ الناصري:

                                                           
هددد(بحااددهبالقادديب   ددهباأحلرةلددهب275ب ددطب)تة ظددل:ب دد  با دد بملجدده,بالحددلفظبأ دداب  ددرا بمحمددرب دد بةعةددربالاعاةب(1

ب.1/533ل  ل ب)ر.ت(,بب,ا واقب وةه:بمحمربفمارب  رال لقطبالم    باليومة ,ب ةلات
ب.2/872اللحو بال لاللة بال  ل :بب(2
ب.40بمهلل اللبهللوة ,بص:ب(3
بالالااع:بأ ال.ب(4
ب.2/876ال لاللة بال  ل :بباللحو ب(5
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ب ةي دطبال دطبأعةد ب   دلبب,(2)ذ احد  ماللا هب د بلمدللهيبالمب(1)حام  ل,ب ألتع
ال اددا بارب الددوحبحرب ددذلك,بهدد بالع ددل ب عهللددلجبمدد ب ة  ددلباهددطب وددحبأاب يددربذ ح ددلب

باة   لبأابم باللم ؟ب
 الجــواب:

(ب3)ح باإلهللددلاجبة ددا بمدد ب ة  ددلب يددرب اددرةلبجالف ددل,بهددذابالددذ بفددطبالميةددلل

طبربةيددددا باغةددددللبا وةددددهبالمحااددددا ,بامددددلبفددددطبطددددلحبالطددددةاب  ددددربال ددددلقطبالعلقددددل 
ب.(4) وةه

ببببببببببب
 باب المعامــالت: المبحـــث الثـــانـي

 المطلب األول: كتاب البيـوع 
 حكم المحبومة للثمن: (1

ب ع وتب لل ورب  بالمح ا  بلولم بحذابأعهو تبفم بمالة  ل؟قال الشيخ الناصري: 
 فأجبـت: 

 أ هبةالقبفة لب ة بملبةعللعب وةهباملرن,بفلأا بفطبلمل بال ل م,بااللدل طب
فدطبلددمل بالم  دلر,بفاددطبالمدد  :بحالدم ب للياددربحربالمح ا د بلوددلم بأابل طدد لرب

 .(6)هذابقا با  بالال يباهابالمط الحب(5)ف للله 
 حكم بيع المجنون حال جنونه: (2

 لربفطبحل بج ا ه,به بة ظلبلهبحا  بالمج ا بحذابقال الشيخ الناصري: 
بال وبل ؟

                                                           
بالالااع:ب ع وت.ب(1
اهدابال مددلبالدذ بةعا دديب الداة بأابطدداة باة دما هب)المطددااق(باهدطببلةادد بم  يد بفددط:بمالدلا هباعلةدد  باالهللمدد ,بب(2

حةددضبةعطددااقبال مددلبلدديببةعيجدد باةالددمبفددطبطدد  ب  دد ب  ةددل باالددلةل بفددطبأا ةدد ب الدد مبمدد ب دديلبال هللةدد ب  ددم ب
ب)ال ل ة (.ب

ب.1/370ي,ب1981هدب1401رالبالللعباإل ىمط,ب ةلات,بب,هد(914بةللبالميلعبلوا طلة طب)تة ظل:بالميب(3
ب.2/880باللحو بال لاللة بال  ل :ب(4
ب.190:بصب,مهلل اللبهللوة بافةه:ب)حربالمح ا  بلولم بال ط لر,بفللله (ب(5
بالمالرلبال ل قباالالاح ب ا  ل.ب(6
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ب:فأجبـت
ربفالةده,بهدذاب  أ هبحذاببلأب وةهبالج ا ب يربال وامبلطدةرانب دلقىنب عظدلبلده,باا 
الددددذ بفددددطبمددددذهعبمللددددك,باطددددح تب ددددهبراااة دددده,باربال اددددلتبلا ددددا بالدددد يمب أ ددددهب

ب(1) لل  لا ح
 حكم رد المبيع بعد وجود العيب: (3

لبم باط ل بأ م بفظ لب  لبالجدرل ب  درل,بأهدابحام  قال الشيخ الناصري: 
 ةعبقرةيبةاجعباللرب و بال ل م,بحذباأال بفةهبأ هب اة بحةمبفدطب بد ب لدذ ب

ب هبالج ة بأابر؟
بأ هبم باأملامبال ل ج ب و باإل  ل ب لةللبم ب ل لبالب ل م.

 الجــواب:
 بقددل ىن:ب يددريبالددلرباأ  ددلبمالددة  بمدد بالم  ددلر,بحربح ب ددأ ب  ددهبال ددل مبفددرلاب

 ع ب  لبالجرل بملىنبف ل تبم دهبا حدابذلدك,بأاب دل بق د ب ادربالطدلاسبأ بال دل مب
مددد  يبأ دددهب اباددد بلدددهبلمادددرملتبامهلللةددد ,بفي دددربذلدددكبة دددا ب ة دددلنبةعاجدددعبالدددلرب وددد ب

ب.(2)ال ل م
 امتالف الزرع:ب(4

حام  ددلبمد با د ولبمدد بغةدللبعل دلنباقددل باقدتببو ددهببقـال الشــيخ الناصـري:
م ه:بأ بة واهبهذلبمبمال بميمل بفن بف ح  لبأرة كبم  لحبا ي لل ببا   واهب ود ب
أ بةمرةهبم بميةا بف وكبالميةا ,بأاب عدلقبق د باأراس,بأةوعمدهبأراسبمدلب  دول,بحذب

يومدهبمد بمودك,بهابفطبالذما ,بأابربةوعمه,بأ هبح ملب  ولب ود بأ بةدمر بفةمدلبة
باقربذهعب لةلباهلل ةللل؟

 الجــواب:
ب.(3)ح هبةوعمه,باذ لباأراسبم بالميةا بمحللب الةقباا   عا 

                                                           
ب.352,ب1/351اللحو بال لاللة بال  ل :بب(1
ب.2/867المالرلبال ل ق:بب(2
ب.2/867اللحو بال لاللة بال  ل :بب(3
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 المطلب الثاني: باب النكـاح
 حكم الجمع بين المحارم في الجنة: (1

حام  لبه بةجاعبجممبمحلم طبالجممبفطبالج  بمد بقال الشيخ الناصري: 
بابهلللل  لبا حابذلك؟أيباا    ل,بااملأ با م  لبأ

بالجــواب:
ح بذلكبغةلبجل ع,بأملبفطباأيباا    لبفاربجلسبفطبال ص,باأمدلبغةدلبذلدكب
فللظلهلبالجااع,باةع ظلبفطباقا هرباذلكبأ باليوا بال طبأجو دلباقدمبال حدلةيبمد ب
الح ددربااللددللبا حاهددلبعا بفددطبالج دد ,باربةع دد ر ب ودد باقددارباللةددل بفددطبالج دد ,ب

برهللالدددهبب--فادددا بال  دددطب اقدددربلأ بليمدددلبفدددطبال دددايبقالدددلانبفدددطبالج ددد :بحفدددألرتع
بغةل ددكح ل ا  مددلبحذبذاكب اةددربالحةددل ,بحذبالمي دد :بلدداربرهللوددتباأهلل ل ددكبب(1)ف ددذ لتع

أم  تباللةل بم ب عمل,بجلةلنب و ب لر ه,ب ةلباقربقدل ب مدل:بحأاب وةدكبأغدللب
ب.(3()2)بةلبل ا با ح

 ث الصداق وعدمه:حكم زواج العبد من أمة ميده من حي (2
ح عددد وتبالدد ةح بهدددذابالةدداي,بق دد ب عال دددلب دد بالي دددرببقــال الشـــيخ الناصــري:

ةعاجهب ةرلبم بأم ه,به بر ربم بالالدراق,بأابةجداعب لةدلل,بحذبل د بمودكبلو دةرب
بةجممب ة ملبفىبالراق,باال ل  بم بالحجلج.

 فأجبـته:
طدد ل ,ب مددلب أ ددهبحذابلدديبةعددذ لب ة  مددلبالددراقبل ددمبرة ددللبفددأ لل,بااقددمبمدد بال

جددلتب ددهباليددلر بفددطباأ  حدد بالددحبال  ددلح,بالددعيبالملدد ب يددربالددرهللا ,با ددل بفددطب
أح لمددددهب ددددلل ااةم,باا  برهللددددىب ودددد بطدددددلببح ددددالبه,بأابجددددلتباليددددلر ب  دددددرهيب

 .(4) ن البهب ل ب الحلنح

                                                           
ب.3/1346,ب3476الحةحبال هلللل ,ب  لعبفلل  بالالحل  ,ب لعبم لقعب ملب  بالهللبلع,بلقيبالحرةضب:بب(1
بالمالرلبال ل قباالالاح ب ا  ل.ب(2
ب.2/865اللحو بال لاللة بال  ل :بب(3
ب.1/319اللحو بال لاللة بال  ل :بب(4
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ب الددراقباا  مددلب بلددهبحمددلسنباليمددهب ددذلك,بالدديبةياددرب وددة  ا اذ ددلبلددهبهددذابال ددل  بأ ا
,بلدديبقددل :بحالدديبةبددلقبآذا  ددلبارب ددمي لبأحددرانبمدد ببو   ددلبةعجمددمب ة  مددلب ودد ببيددلي

ةذ لبأ هببرب ربم بالالراق,باا  ملبالالراقب ة باأحدلال,با دل بحذبذاكب  دربمد ب
  ةدرهيب نعا  ددلبف ددلرالبةددلبفددى ,بعاج عددكبال ددطبأ بددلكب ددةرعكبفددى ,بهدد ب وةددكبفددطب

مدلبأج  دهب دهبب  لح لبططسبم بالالراقباربل مبرة دلل؟بفادل :بربفل د يظيبال دل  
ب.(1)ا لربأ بةيرالبمحلرنح

 الثالث: كتاب األيمـان والنـذور المطلب
 كفارة اليمين.

 قال الشيخ الناصري: (1
ةبيدديبفددطب حام  ددل:بمدد ب ل  ددتبفددطبذم ددهب اددلل بةمددة بفددطبحلددل,بفددألاربأ بع

بال ال,به باللللعب ةشب وربالةمة بأيبال ورباإلهلللاج؟
 الجــواب:

 ودربالِح دضبل ل دعبحدقبفالا دهب وةده,بالدابقةد بةجعةدهبح هبةوعمهبغللعب دةشب
حب(2)اإلهلللاجبفدطب ودربالةمدة ,باا  بح دضبفدطبغةلهدلبل ل دعب د عبذلدكب  دلباا بأ ودي

اه لبل ببالطةاباجاعبال الل ب للح ضبرب لل ور,بفنذابح ضبفطبال وربال طبهابفة لب
ةددهبحهلللاج ددلبحلدد بفيوةددهبحهلللاج ددلبحلدد بفالا ددهباا  بح ددضبفددطبال وددربالم ددلفلبحلة ددلبفيو

 .(3)بفالا هبقل با  ب   ل:بحا وعيبال الل ب للح ضح
 قال الشيخ الناصري: (2

حام  ددل:بمدد بحوددلب لوددضبمللددهبلوم ددجربالحددلايبح ب ددلفلبلدد ىربال ددارا ,بلدديب
ب ةا ددهبلدديب ددرا بحوددلبأ بربة ةدمبمدد بفددى ب دوي ,باا  بفيدد بفلوددضبمللدهبلم ددجرح  يدربمع

ب ل  ل,بليب لفلبلو ارا ؟ب
 

                                                           
بال ل قباالالاح ب ا  ل.المالرلبب(1
ب.2/870اللحو بال لاللة بال  ل :بب(2
هددد(,ب حاةددق:ب732حلطددلربال ددللكبحلدد بأطددللبالم ددللكبفددطبفاددهباإلمددليبمللددك,بلويىامدد ب  ددراللحم ب دد ب  دد لب) دددب(3

ب.98صبأحمربمالبا بقل يبالب بلا ,برالبالالةو بلو طلباال اعةمباال الرةل,
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 الجــواب:
ح هبةوعمهبأارنبح بلسبلودضبمللدهبلمدلب ة دهبمد بالم دلجر,بلديبح بدلسبلودضبمدلب
 ادددطبلوم دددجربالحدددلاي,ب مدددىنب ادددا بالمددد  :بحالولدددهبحدددة بةمة دددهبحربأ بة ددد اصبفمدددلب

 .(1) اطح
ببببببببببب

 ممائـل فقهيـة متفـرقة: المبحــــث الثالـــــث

باليتبفةهبلىضبف لا بمهلل وا باهط:
 حيث الحلق أو التقصير أو التوفيرالمطلب األول: حكم شعر الرأس من 

 قال الشيخ الناصري:
ب.ب(3()2)ا ع وتبه بال ُّ  بفطبطيلباللأ بالحوقبأابال االةلبأابال اقةلب؟ب

 فأجبـت:
اللىل ,ب ييبليبةحوقبحربفطبال ُّ ك,با  بالا ربم بالطللربمدلبب--فاي بال  طب

  للهبقربةهلل ول؟
 الجــواب: 

الا ربطلةي باهطبحق,باال هللولبل ملبجلسبم بفاربالطلب,بحذابا يدريبا يدريب
لةددهباإلطددلل ب اددا با دد ب بددلسبا بفددطبالِح  ددي:بحربةطدد  ك فددطبالا ددربب(4)المطددلابباا 

,بل ىبة دا بذلدكبقدرحلنبفدطب الدةل ك,ب(6),باا  ب يةا بعمل ه(5) ريباقاربالما ارب ه
هللملرانبل الب لةل كح  .(7)اا 

 
                                                           

ب.107بمهلل اللبهللوة ,بص:ب(1
بأظ هب:بال افةلب للالس.ب(2
ب.2/883اللحو بال لاللة بال  ل :بب(3
بالالااع:بربةعط ا  اك.ب(4
ب ه:بعةلر بم بالمحاقبرب اجربفطباأال .ب(5
بالالااع:بعم ه.ب(6
ِح دديبا دد ب بددلسبا ,بطددلحباليددلللب ددل بالطددةابعلاق,ب حاةددق:بر.ب  ددرالحوةيبمحمددار,بر.بمحمددارب دد بالطددلةلبب(7

ب.بب53-51)ر.ت(بص:
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 العطية والعارية عند عدم التعيينلمطلب الثاني: في حكم ا
 قال الشيخ الناصري:

حا ما بعااجبا  هبال  ةل,باأ بللب  د عبذلدكبحداا  باحلعهدلبار د بفدطب ةدتب
ب دددللب ااحدددرح باأعب وددد باليللةددد بارب وددد بالمو ةددد ,باربجدددل ب ع ال  دددلس,بالددديبةددد صا

با اة بالالل بفطبذلك؟ببم  مل,بليبهوكبار  بفجل بال عارب ة بالماهاعبله
بالجــواب:

ح باأال بفطباليبة بأ  لب و بال مودك,بامد بار د باليللةد بفيوةدهبحل ل  دل,ب
فةاددمبالددلرب  ددربذلددكب طددلبهبمددلليبةجددِلب ددللبفددطبال وددرب أ ددهب ودد باليللةدد ب دد ىرب

ربفللاا بلمر ة ل,باة لاجمبالالل بفةملب ة  ي,باا بأ ويح ب.(1) ا بالمللع,باا 
 ثالث : حكم اللقطة )ضالة اإلبل(.المطلب ال

 قال الشيخ الناصري:
حا عدد وتبفةمددلب ة ددهبا ددة ببددلا و ب مدد باجددربلددلل بمدد باإل دد ,باهدداب ددل لب
 ددد ة بفدددطبفةحدددلسبمددد باألمب دددة بق ةو دددة بم يدددلرة ة ,بأة ل  مدددلب مدددىنب للحدددرةضب

أيبةأهللدذهلبب(2)الالحةح:بحمللكبال لبمي لبحذامهلبا المهلبفر  لبح  بةأ ة لبل  دلح
؟ب باةيلالب  لبفطبالمظل ا

                                                           
ب.2/886اللحو بال لاللة بال  ل بب(1
االحددرةضبفددطبالددحةحبال هللددلل بمدد ب  ددلع:بم ددلقل بالطددلع,ب ددلع:بطددلعبال ددل باالددرااعبمدد باأ  ددلل,ببالاظدده:بب(2

ف دألهب د بالوابد ,بفادل :بأ دللب الالد لبب--)  بعةرب  بهللللربللطبا ب  هبقدل :بجدلسبلجد بحلد بل دا با ب
ربفطدأ كب  دل.بقدل :بف لدللا باللد ي؟بقدل :بهدطبلدكبأابأهللةدكبأابلودذ ع,بباا لسهلبليب لاف لب   بفن بجلسبالدلح  ل اا 

قل :بف لللا باإل  ؟بقل :بمللكبال لبمي لب المهلباحذامهلب لربالمدلسبا أ د بالطدجلبح د بةوالهدلبل  دل(بلقديبالحدرةض:ب
ب.2,2243/836
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 الجــواب:
ح ددهبةجدددعبأهللددذهل,باال يلةدددلب  ددلب ددد  ,بفددن بلددديبة ددأتبذلدددك,بحذباللدددلمبأ ب
مو اب دددلبمددد بأ  دددلسبال ددد ة بمددد بالحجدددلجبالدددي لبفدددطب يدددمبالددد ىرباليل ةددد بمددد ب
بةيللب  لب يرباللفمبلواللطبح باجر,بفن بليبة أتب مالمبارل البب و بةرب ر ح

أمةلب ةيتباافلباللم بحل ب   بفن بظ لب  لبأهللذلب ماج لتباأهللذ,بالي لب ةرب
ربةمو هبالمو اببح بطلس,باةلم هبلل هبح بظ لب يربذلكب  ل لبالوابلتح  .(1)اا 

ليب ةا بالطةابال لالل بالح مد بمد بال ادلب,باقدل ب اجا دهبح بهللةدلب وة دل,ب
ال الب دلبظدلهل رببفال :بحبقودت:باهدذابظدلهلبأ بالح مد بال دطبأجو دلبم دمبالطدللر

اهددطبأ  ددلبمحااظدد ب مددلبهللوددقبا ب يددلل بل ددلبمدد بالاددا باالم يدد بامددلبة اددلبل ددلبمدد ب
اأ دد باالطددلع,باهددطبح بهللةددلب وة ددلبمددمبذلددكبمدد باحرمددطبأابال دد لرب حاةاددلنبأاب

باجعبال الب لباا بأ ويح بب(2)غو  بظ ٍّ
ببببببببببب

 باب الجنايــات.: المبحـث الرابــع

بااحر بفابباهط:افةهبف ا ب
 حكم الجناية على األطراف.

 قال الشيخ الناصري:
ددد بجدددلحبطهللالدددلنببالدددل يلنبةيمددد ب ةدددرلبف يبودددتبةدددرلبلدددذلك,بف ددد بةودددعيبح ا ما

الجدددل طبغدددليبمدددلبفدددااتب وةدددهبمددد بال   ادددعب يدددربالاالدددلصبفدددطباليمدددر,باالرةددد بفدددطب
بالهللبأ؟

 الجــواب:
,باربح هبغةلبرعيبفطباليمرباربفطبالهللبدأ,بأمدلبفدطباأا بفللا الدلصب دللح

 ج ممب و بالجل طب اا  بالمل باالااللص,باأملبفطباللل طبفةدمر بالجدل طبالرةد ب
الااج دد ب وةددهبطددل لنبأابالح امدد بأاباأرعبحةددضبربرةدد ,باذلددكبأ بالرةدد بامددلبفددطب

                                                           
ب.2/889,888اللحو بال لاللة بال  ل :بب(1
ب.2/889المالرلبال ل ق:بب(2
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مي لهددلبح مددلبأرةددتب دد بةددربالددحةح بغةددلب رةمدد بال اددم,با ددهبالطددةابا دد ب وددطب دد ب
ب.(1):بحافطبأجل بالب ةعبقار حلحل ب و بقا بالم  بأااهلللبالحاللر

ددل بفددطباقددتبالحالددلربأابمــا نصــه:  ا  ددع ب  ددر لب لعلدد ب لةددل بالاقددار:بةهللددلجبالهللما
اقددتبالحددلضبفددطبهددذلبمددلىن,بفةم ددمبمدد باليمدد ,بهدد بةوددعيبالجددل طبأ بةيبةددهبأجددل ب

بالهللريبفطبمحوهبم  ررنب وةهب أ هب باوه,بارب  رلبملبةيةشب هبغةلبملبذ ل؟
هللمطبفطبالالل مبافطبأجدل بالب ةدعبأ دهبةودعيبذلدكبالج در,بأ باظ لبم ب ىيبالو

بظدلليبلوهللمادل بمدلىن,بالديبأقدلبفةدهب الظلليبأحقبأ بةحم ب وةهبرب ةملباهابم يدرح
بب-- ودد ب ددصب يددربال حددضب  دده,بااليودديب  ددربا ب دد حل ه,با  ددربل ددالهب حذبمدد ا

ب.(2) وةهب لليوايبال لةل ,با    بفحلللح
ببببببببببب

 الخاتمـــــــة

اللحوددددد بال لالدددددلة ب  دددددلعبمالددددد لب ظدددددةيبةجمدددددمباليوددددديباال دددددللةابااللالفددددد ب
اارج مدلر,بةالددالبالحةددل بااأحةددلس,باة ادد بالمطدلهراتبااأحددراضب مددلباقيددتبفددطب

بعمل  لبالمللطبااح طب رق باالرقبامالا ة .
اهطب يربم باللحىتبالملل ة بحل ب ىربالحجلعبقلالدرانبالدلح  لبالحدلمة ب
الطلةاة بأراسبفلةل بالح ,بام بميللم لبالل ة د بالحةدل بالاا ةد بفدطبلة ةدلبحةدضب
 ددددل بلوطددددةابال لالددددل بف ددددلا ب لةددددل ب عللددددتب وةددددهبا عدددد  ب   ددددل,بفأجددددلعب ودددد ب

بالنتائج اآلتية:وبامتخراج هذه الفتاوى وتتبعها خرجت بالمذهعبالملل ط,ب
 ل بالطةابال لالل بةجةعب  بال ما باالا ا ب جدااعبةا دمبالم د ا ط,بارب (1

بةجيوهبةجلر بأابة أ بلل ة ,بأابة حضب  باليو .
 ل تبالا لا بم ب  عبالااهبالملل ط,باربة يلمبالطةابل اة بالمدذاهعبحرب (2

ب لرلان.

                                                           
ب.174مهلل اللبهللوة :بب(1
ب.886,ب2/885اللحو بال لاللة بال  ل :بب(2
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حلدد باهللدد ىلب ددل بجددااعبالطددةاب دد بال ددما بمحددررانبااالددحلن,باربة بددلقب (3
باليوملسبفطبالمذهعبالااحربحا بالم أل .

الا ددددلا بالملل ةدددد بفددددطباللحودددد بال لالددددلة بذاتبقةمدددد بفا ةدددد با ومةادددد ب ظةمدددد ب (4
لوبدددىعباالرال دددة ,باجمةدددمبأ  دددلربهدددذابالمدددذهع,بحةدددضب  ددد حقبأ ب جمدددمب

با ال لبفطب  لعبةلللبحل بالم    بالملل ة .
 

ب لبمحمرباالحمرب بلعباليللمة باالو با ب و ب ةر
با و بآلهباالح هبأجمية .

 المصادر والمراجع

رالبال  دعبب,ببباأالد ,الدحةحبال هللدلل (.ب2004ال هلللل ,بأ طب  را بمحمرب  بح مل ة ب  بح لاهةيب)
ب.ل  ل ,باليومة ,ب ةلات

ب,حلطدددلربال دددللكبحلددد بأطدددللبالم دددللكبفدددطبفادددهباإلمدددليبمللدددك(.بر.تال لدددرار ,ب  دددراللحم ب ددد ب  ددد لب)
ب.,بالالهل ,بماللمربقل يبالب بلا ,برالبالالةو بلو طلباال اعةمباال الرةل حاةق:بأح

رالبالا ددلبلوب ل دد باال طددلباال اعةددم,ب ةددلاتبببباأالدد ,ببال دد  بال  ددل ,(.ب1996ال ة اددط,بأ ددطب  ددلب)
بل  ل .

 عولدد بال ددللكبأقددلعبالم ددللكبحلدد بمددذهعباإلمددليب)ر.ت(.ببالالددلا ,باحمددرب دد بمحمددربالهللوددا  بالمددلل ط
ب.ال اةتب,بالالال ,مللك,برالبق ة  

 دد  با دد بملجدده,بحااادده,بالقادديب   ددهباأحلرةلددهبا واددقبالاعاة ددط,بالحددلفظبأ ا  ددرا بمحمددرب دد بةعةددرب)ر.ت(.ب
ب.ل  ل ب, وةه:بمحمربفمارب  رال لقط,بالم    باليومة ,ب ةلات

رلا ددد ببباأالددد ,بباللحوددد بال لالدددلة بال  دددل ,(.ب2013ال لالدددل ,بأ دددطب  دددرا بمحمدددرب ددد ب  رال دددىيب)
بالممو  بالملل ة .ب,ا حاةق:بر.بالم ر باللللط.بم طالاتباعال باأاقللباالطما باإل ىمة 

االجدددلممبالملدددلعب ددد بف دددلا ب ومدددلسبأفلةاةددد ببالميةدددللبالميدددلع(.ب1981الا طلة دددط,بأحمدددرب ددد بةحةددد ب)
برالباللددددلعبااأ ددددرل باالملددددلع,بحااددددهبجمل دددد بمدددد بالاا ددددلسب نطددددلالبر.بمحمددددربحجددددط,

بل  ل .اإل ىمط,ب ةلات,ب

مااهددعبالجوةدد بلطددلحبب(.1995)ب ددطب  ددربا بمحمددرب دد بمحمددرب دد ب  ددربالددلحم الملل ددطب)الحبددلع(,ب
ب.ل  ل ب,رالبال  عباليومة ,ب ةلاتببباأال بمهلل اللبهللوة ,
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حهباأ ددرالبلو طددلب,مهلل الددلبهللوةدد  دد بح ددحلق,بهللوةدد ب)ر.ت(.ب ر.بمحمددربمحمددرب ددلمل,بب:ا   دد ب ددهباالددحا
ب.ق يبالطلةي ب,يواي وة برالبال

ب
ب


