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 حتؼس                        حدس  حاًطةات حاًلةام ػ ى نو  ا ى ي تؼس  اذلس هلل

ة اًخحزارت  ٔلن، اًخؼَمي ٔبهي هش  امللبةٔل حيخاح ٕاٍهيا ف  ؼَمي ثطسر ثؼانمي س نًو

ها ػ ى ٕاداراث اًخؼَمي يف املناظق حاحملافظاث حاملصانز حنا ًددؼها تناًء ػ ى ثؼهه 

دغوت حيل ٔبنص هش  اًحةاد ٔبًسها هللا تخبًَٔس  ححفظها حبفظة ٕبكانة ضةات 

املسارس ٕبكانة ضةات مجَع ػ ى الاسدللاء يف مجَع نسن املهَىة ، فذؤنس اًوزارت 

ًويل ألنص ، فذلام ضةات الاسدللاء ، حظاػة  ا ثبٔس ًَا بًن ي فهي الاسدللاء

 0يف املطََاث حاجلوانع حاملسارس حاجلانؼاث 

نلبةٔل ٔبداء ضةات الاسدللاء يف املسارس حاجلانؼاث ثؼخرب نو اًنوازل حامللائي 

احلادزة ، فنخج غو ذزل ىلاش كوي حُنرَبر حول نرشحغَة ٔبداهئا يف املسارس 

خي ٔبن ًطسر و حول هش  امللبةٔل ، حلٔ حاجلانؼاث ، فاكن ٔلهي اًؼمل الكم نذحاٍ

نخخت هشا املححر اٌَعَف ثخِااًن ٌَهلبةٔل حهللا املوفق فلس  ػملاًناس غو 

 0حاًهادي ٕاىل سواء اًلخِي 

 كتبه
 حممد فنخور العبدلي
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:  الاسدللاء ضةات بة املل خلنع زاد رشخ - اًش نلِعي خمخار محمس اًش َخ كال

:  نلوهلم ، ٌَعَة حاًخاء حاًلني حألًف ، اًللي نو نبٔدوذ:  الاسدللاء

 ، حخي غز هللا نو اًصمحة سبٔل ٕاذا حاسرتمح ، هل ًـفص ٔبن هللا سبٔل ٕاذا اس خـفص

نوسوػة اًفله حيف  ، حخي غز هللا نو اًللِا ظَة هو:  حالاسدللاء

: هو ادلػاء تعَة اًللِا نو هللا غنس اجلسة ػ ى ضفة  الاسدللاء الاسةايم :

 حهو ، احلسًر يف الاسدللاء ذهص :اًؼصة  ًلان ننظور اجو حكال،  خمطوضة

:  ًلال ، حاًؼحاد اًحةاد ػ ى اًـَر ٕانزال ٔبي:  اًللِا ظَة نو اس خفؼال

لِا:  حالامس ، حٔبسلامه ، اًـَر غحاد  هللا حسلى ، اسدللى  ، بًضم اًلُّ

 : اًخؼًصفاثيف  اجلصخاين حكال ، ٌللِم ٔبن ننه ظَحت ٕاذا:  فةاانً  حاسدللِت

 نوكع - اًفلهَة املوسوػة حيف،  اىلعاػه ظول غنس املعص ظَة هو:  الاسدللاء

خِْفؼال :ًُـًة  : اًلنِة ادلرر ْلِا َظَة ِنو اس ْ ِر  ٕاْنزال:  َبي ، اًلُّ َْ ـَ  اًحةادِ  ػ ََى  اً

 0   حاًِؼحادِ 

 0ٕاًَه احلاخة غنسَ  ، خمطوضةٍ  جىِفَِّةٍ  ثؼاىل هللاِ  نو املعص ٕانزالِ  ظَةُ  : رشػاً 
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كال اًش َخ محمس خمخار  ، يف اًل نة اًلادسة ٌَهجصتضةات الاسدللاء رشغت 

حكس فؼَها رسول هللا  رشخ زاد املل خلنع بة ضةات الاسدللاء : -اًش نلِعي 

 ٔبن اسدللاء  ػََه  ، حذهص اجو حدان حؿري  نو اًؼَامء رمحهم هللا ثؼاىل :

 0 رنضان، حذزل يف شهص  اًهجصت اًطةات حاًلةام حكع س نة ست نو

،  ، حاىلعع املعص ٌرشع الاسدللاء ٕاذا ٔبخستت ألرض نوسوػة اًفله ا ٕاسةايم :

، ٔبح ثـري  ، ٔبح ىلص ناؤها ، ٔبح حفت ألهنار ٔبح ؿارث نِا  اًؼَون حالٓبر

 خمخار محمس اًش َخ حكال،  ، ححقط اًناس نو كةل املاء ححنو ذزل مبَودة

 نرشحػة اًطةات حهش  : الاسدللاء ضةات بة املل خلنع زاد رشخ - اًش نلِعي

 س ححاىه نلوهل ، ٕاًَه حىستت اًحةاء نزحل غنس بًخرضع ٔبنصث اًيت ألدةل ًؼهوم

ذْ  فَََْو ا)  حثؼاىل
ِ
نَا َخاَءمهُْ  ا  ، ثرضغوا تبٔس نا خاءمه ٕاذا فهةا:  ٔبي(  ثرََضَُّغوا تَبْس ُ

 اذلىوة نو نهنم اكن نا ثلخة بًناس اًضَق حطول غنس اًطةات هش  فدرشع

ؼظم ، اًلامء نو اًلعص غهنم فِخبٔدص ، حاملؼايص  املئوىة ػَهيم حجش خس ، داهلم ًح

 ، حألهنار اًل َول حاىلعاع ، اًؼَون نو املَا  حذهاة ، الٓبر ؾور ثلخة
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 ادلحاة ًحللي ٌَرشة -حألهنار الٓبر ٔبغين - ألنور هش  ٕاىل حيخاحون حاًناس

 اىلعع فٕاذا ، ذزل ححنو حناش َة ححصج زرع نو نطاحلهم ػَهيا ًلميوا ًحيك ،

 ٔلن ؛ اًطةات هش  فرشغت ، تشزل تةاؤمه حغظم اًناس ثرضر اًلامء نو اًلعص

ذْ  فَََْو ا)  ًلول حهللا ، شست داةل احلاةل
ِ
نَا َخاَءمُهْ  ا  شست داةل فهيي(  ثرََضَُّغوا تَبْس ُ

لبًٔوا ًخرضغوا ٔبن فُرشع ، حتبٔس  0 فضهل حاسع حنو رمحخه هللا ٌح

ػاء تعَة اًللِا نو هللا غز حخي هل زةاج ادل نوسوػة اًفله الاسةايم :

 : هَفِاث

 0 ، حهش  ٔبمكَها حٔبفضَها ضةات الاسدللاء حامػة نع اخلعحة حادلػاء : ألحىل

 0ادلػاء تعَة اًـَر يف دعحة ادلؼة نام فؼي اًن ي  : اًثاىَة

 0 ادلػاء تعَة اًللِا نو هللا يف ٔبي حكت نو ؿري ضةات ح ا دعحة : اًثاًثة

 يف حىون،  ادلؼة دعحة يف ٍىون حالاسدللاء : هللا رمحه بز اجو اًش َخ كال

 يف ٔبح،  اًحُت يف خاًس ًحو ٌلدللي،  ذزل ؿري يف ححىون،  اًؼَس دعحة

 هبم ض ى ٕاذا ًىو ، حادلاػة اًفصد نو نعَوة الاسدللاء دػاء ، تبٔس  ا اًلوق

 ذزل تؼس خيعة فٕاىه اكًؼَس روؼخني هبم حض ى اًطحصاء ٕاىل هبم دصح روؼخني
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سغو   محمس اًش َخ حكال،  اًلدةل اس خلداهل غنس  اًن ي فؼهل نام ، رداء  ححيول ًح

 يف حٔبىت جلدللي كس ، نثريت ٔبحخه ػ ى ٍىون اًللِا ظَة :رمحه هللا  اًؼثميني

 يف اخلعَة ٌلدللي حكس ، ٔبحصاتم جمَس يف حٔبىت جلدللي حكس ، اًلجود

 0 الاسدللاء ضةات ًَطَوا اًؼَس نط ى ٕاىل اًناس خيصح حكس ، اجلؼة ًوم

، ًطيل  ضةات الاسدللاء نثي ضةات اًؼَس كال اًش َخ اجو بز رمحه هللا :

ٍىرب حىدريت ا ٕاحصام حس خًا ،  روؼخني ٍىرب يف ألحىل س حؼًا حيف الٓدصت مخلاً 

، مث ٌلجس  ، مث ٍصفع ، مث ٍصوع ، مث ٌل خفذح مث ًلصٔب اًفاحتة حنا ثُرس نؼها تؼسها

طَهيا نثي ضةات اًؼَس جسسثني ، ٍىرب مخس حىدرياث ٕاذا  ، مث ًلوم ٌَثاىَة ًح

طيل ػ ى اًن ي  ، مث  اغخسل مث ًلصٔب اًفاحتة حنا ثُرس نؼها مث ًلصٔب اًخحَاث ًح

، اًن ي ضةاها نام اكن ًطيل يف اًؼَس ػََه  ، نثي ضةات اًؼَس مث ٌلمل ، ًسغو

شهصمه ححيشرمه  اًطةات حاًلةام ، مث ًلوم فِرعة اًناس دعحًة ًؼظهم فهيا ًح

، حيشر نو املؼايص ٔلهنا ٔبس حاة  نو ٔبس حاة املؼايص حنو ٔبس حاة اًلحط

ر اًناس ن اًلحط حٔبس حاة دخس املعص حٔبس حاة اًؼلوبث و ٔبس حاة ، فِحّشِ

، حاًظمل، حؿري  ، حٔبلك ٔبنوال اًناس بًحاظي اًؼلوبث نو املؼايص حاًرشحر

لصٔب ػَهيم الآيث اًواردت يف  ذزل نو املؼايص ، ححيهثم ػ ى اًخوتة حالاس خـفار ًح



7 
 

صفع اًناس ٔبًسهيم ، حألدادًر مث ًسغو رته رافؼًا ًسًه ذزل لبٔل  ، ٍح ، ًسغو ٌح

، )  نصاث، زةاج (  ، اٌَهم ٔبؾثنا ، اٌَهم ٔبؾثنا ٔبؾثنااٌَهم )  رته اًـوج حنو ذزل

، حتيي  اٌَهم ٔبسلنا ؾَثًا نـَثًا هنُئًا نًصئًا ؿسكًا جمَةًا حصا ظحلًا ػانًا انفؼًا ؿري ضار

هشا نو ادلػاء  ( ، ته اًحةاد حثـَر ته اًؼحاد حجتؼهل اي رّةِ تةاؿًا ٌَحارض حاًحاد

، حٔبسلنا نو  ، حٔبدر ًنا اًرضع نا اًزرعاٌَهم ٔبىخت ً )   اذلي دػا ته اًن ي

َح يف ادلػاء ( ،  جصاكثه ىصر بدلػاء ًح اٌَهم اسلنا اًـَر ح ا جتؼَنا نو )  ، ٍح

، ٌل خلدي  ، مث ٌل خلدي اًلدةل يف ٔبزناء ادلػاء ، نثي نا فؼي اًن ي (  اًلاىعني

، حاًناس  ، مث ًزنل اًلدةل حهو رافع ًسًه ٍحمكي تُنه حتني رته حهو رافع ًسًه

سغون نع ٕاناهمم ، حٕاذا اس خلدي اًلدةل نشزل ًسغون نؼه  نشزل ٍصفؼون ٔبًسمه ًح

ل خلدَون اًلدةل تُهنم حتني ٔبىفلهم حٍصفؼون ٔبًسهيم ، حاًل نة ٔبن حيول اًصداء يف  ٌح

، ٕاذا  ، غنسنا ٌل خلدي اًلدةل حيول رداء  فِجؼي ألميو ػ ى ألٌرس ٔبزناء اخلعحة

 ن ثشت ًلَحه حٕان اكن نا ػََه يشء سوى ؿرتت ًلَهبا، ٔبح ثشت ٕان اك اكن رداء

 ، حيول اًشست ٕاىل اًصذاء ثفاؤل تبٔن هللا حيول اًلحط ٕاىل اخلطة:  ، كال اًؼَامء

حول رداء   ، ٔلىه خاء يف دسًر نصسي غو محمس جو ػيل اًحاكص ٔبن اًن ي 

، حزخت يف اًطحَحني نو دسًر غحس هللا جو  - ًؼين ثفاؤل -ًَخحول اًلحط 

، فاًل نة ٌَهلَهني  حول رداء  ملا ض ى هبم ضةات الاسدللاء ًزس ٔبن اًن ي 

 ضةات بة املل خلنع زاد رشخ - اًش نلِعي خمخار محمس اًش َخ حكال،  نشزل

 ، روؼخني حىون الاسدللاء ضةات ٔبن ػ ى هللا رمحهم اًؼَامء ٔبمجع : الاسدللاء
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 ٔبرتع ٕاهنا:  كاًوا حِر ، حألهواء اًحسع ٔبهي نو خبةافه ًؼخس  ا ممو ذةافاً  ٕا ا

 رسول غو اًل نة ًثحوث روؼخان ٔبهنا فهو حاخلَف اًلَف نشهة حٔبنا ، روؼاث

 0 ػَهيام زايدت دحن تفؼَهام  هللا

 حاًنلاء اًصخال ػ ى نؤنست س نة الاسدللاء ضةات نوسوػة اًفله الاسةايم :

طح ، حامػة الاسدللاء ٌحلو ، ٌَامء احلاخة غنس  ، تطةات ٌحلو ، ننفصداً  ًح

طح طح ، اًطحصاء يف ٌحلو ، ضةات تسحن ًح  دعحة يف ٌحلو ، امللجس يف ًح

طح ، ادلؼة  يف حٔبتَؽ ٔبفضي اًطحصاء يف حامػة الاسدللاء حضةات،  ؿريها يف ًح

 َدَصحَ :  كَالَ   املَاِزيِنّ  َزًْسٍ  جو َغْحسهللاِ  َغوْ ،  اًخواضع ٕاىل حٔبكصة ، اخلشوع

ىَل   اًنَّ ِيُّ 
ِ
َخْلَديَ  ، ٌَْلدَْلِلي املَُط ىَّ  ا  ِرَداَء ُ  َحكَََةَ  ، َرْنَؼَخنْيِ  فََط ىَّ  ، اًِلْدةَلَ  َحاس ْ

 0 ػََه نذفق 0
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ثط ى يف لك حكت ٕا ا يف بٔحكاث ضةات الاسدللاء  نوسوػة اًفله الاسةايم :

، حذزل تؼس  حألفضي ٔبن ثط ى تؼس ظَوع اًشهس حارثفاغها كِس رنح ، اٍهنيي

 0 ًا ٕاىل اًزحالظَوع اًشهس جصتع ساػة ثلًصح

 بٔم تؼسها ػ ى زةازة بٔكوال : هي يه كدي اًطةات، يف نوكع اخلعحة  ادذَف اًؼَامء

 0بٔن اخلعحة حىون تؼس اًطةات اًلول ألحل : 

 0كدي اًطةات  بٔن اخلعحة حىوناًلول اًثاين : 

 0حواز ألنٍصو اًلول اًثاًر : 

الاسدللاء  ُدعحة يف اًفلهاءُ  ادذَََف:  اًلنِة ادلرر نوكع - اًفلهَة املوسوػة ففي

 :كو ان  بٔشهُصها ، بٔكوال ػ ى ؟ تؼَسها بٔح اًطةاتِ  كديَ  يه هي ؛

ل  اًلول ةاتِ  تؼسَ  الاسدللاءِ  ُدعحةِ  حكَت  ٔبنَّ  :ألحَّ  مجهورِ  نشهةُ  حهشا ، اًطَّ

 احللو جو حمحمَّس ًُوَسَف  ٔبيب حكول ، حاحلناتةل ، حاًشافؼََّة ، املاًىَِّة نو اًُفلهاء

 0 اًُفلهاءِ  حامػةِ  كولُ  حهو ، احلنفَِّة ِنوَ 
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 َّ  :ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألدً

نَّة : نو: بٔح ًا   اًل ُّ

ًؼا نذحّشِ ًا، ، نذواضًؼا  اًن يُّ  دَصح ) كال ،  غحَّاٍس  جو هللاِ  غحسِ  غو  نذرّشِ

ةًا  ،  (هش  ُدعحَخمك خيُعْة  ،مل اًؼَس يف ًُطيّلِ  نام روؼخنيِ  فط ىَّ  ، نذرّضِػًا ، نرتّسِ

ا :اثىًَا   0  اًِؼَسِ  ضةاتَ  فبٔش هبْت  ؛ حىدري ذاِث  ضةاتُ  ٔبهنَّ

َّاين  اًلول ٌ  ا ٕانامَ  ٔبنَّ  :اًث ةاتِ  كَدي اخلُعحةِ  تني ُنزريَّ  حيه ، تؼَسها اخلُعحة ٔبح ، اًطَّ

 ًورحد حذزل ؛ غثميني حاجو ، بز حاجوُ  ، اًشواكينُّ  حادذاَر  ، ٔبمحس غو رحاًةٌ 

نَّة فذنيِ  ِِكَخا ػ ى حَد اٍِِتا ، ألنٍصو جِِك  اًل ُّ  0 اًّطِ

http://www.dorar.net/enc/feqhia/4231 

 ًطيل مث اًطةات كدي ذزل كدي خيعة ٔبن ححيوز هللا :كال اًش َخ اجو بز رمحه ح 

 ٔبىه حخاء اًطةات كدي دعة ٔبىه خاء ،  اًن ي غو حهشا هشا خاء ، تؼس

 فؼهل هشا فلك ، اكدلؼة اًطةات حكدي اكًؼَس اًطةات تؼس اًطةات ، تؼس دعة

 حاًرضاػة ادلػاء هو حامللطود ، حاًلةام اًطةات ػََه حهشا هشا فؼي ،  اًن ي

 املعص ٕانزال حيف حاًشست اًلحط ٕازاةل يف حػةا خي ٕاًَه اًشىوى حرفع ، هللا ٕاىل

 ٔبنا :رمحه هللا  اًؼثميني محمس اًش َخ حكال،  حثؼاىل س ححاىه ننه حاًـوج ،

 ِكه فألنص ، اًطةات تؼس حٕانا اًطةات كدي ٕانا ، حادست دعحة فهو الاسدللاء

 اًناس حٔبّنو ، حدػا اًلدةل فاس خلدي املط ى ٕاىل حرض دني ا ٕانام ٔبن ًو ، خائز

http://www.dorar.net/enc/feqhia/4231
http://www.dorar.net/enc/feqhia/4231
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 حخائز اكٍف  ٔبًضاً  فهو اًطةات تؼس نا ٕاىل اخلعحة ٔبّدص حٕان ، اكفِاً  ًاكن ذزل ػ ى

 ألمئة تؼظ ًفؼهل كس مما ٔبدس ًنفص ًئةا ذزل كَت حٕامنا ، حاسع هشا يف فألنص ،

  ا ذزل فؼي نو فٕان ، اًطةات كدي الاسدللاء ضةات يف حادلػاء اخلعحة نو

 - اًش نلِعي خمخار محمس اًش َخ حكال،   اًن ي غو اثتخة س نة ٔلىه ، ػََه ًنىص

 هش  يف ٌَؼَامء ٔبن:  حاخلةاضة : الاسدللاء ضةات بة املل خلنع زاد رشخ

 ، ًطيل مث بخلعحة ًخذسئ ٔبن اًل نة:  ًلول نو مفهنم:  ٔبحخه اخملخَفة ألدادًر

 حنهنم ، غنسان املؼصحفة املؼهودت اًطورت ػ ى ، خيعة مث ًطيل:  ًلول نو حنهنم

 ، ض ى مث دعة شاء حٕان ، ض ى مث اخلعحة كسم شاء فٕان ، خيرّي :  ًلول نو

 0 حاخلَار اًلؼة ػ ى حألنص ، ذزل يف ػََه حصح ح ا خائز فلك

 امللجس حدعَة ٕانام اًرشمي محمس جو ٕاجصاهمي جو سؼود ادلنخور اًش َخ كال 

 هش  يف اًؼمل بٔهي ادذَف:  حاخلعحة اخلعَة فله يف اًشاني حبثه يف احلصام

 : ٔبكوال زةازة ٕاىل امللبةٔل

 كال حممو ، بجلَوس تُهنام ًفطي دعحخني خيعة ا ٕانام ٕان:  كاًوا : ألحل اًلول

 ، اًشافؼي حا ٕانام ، نازل حا ٕانام ، حنفِة ٔبيب ضاحة احللو جو محمس تشزل

 هشا ٔلحصاة دًَةاً  ٔبػمل ح ا:  كَت ، ٔبمحس ا ٕانام غو اًصحاًخني ٕادسى حهو



12 
 

 ضةات يف اخلعحخني تني فامي ا ٕانام ٔبجيَس س ئي حِامن نازل ذهص  نا ٕا ا اًلول

 اًشافؼي كِاس حنشزل ، خَلة دعحة لك تني فامي ىؼم:  فلال ؟ الاسدللاء

 0 ٔبػمل حهللا ، غهنام ذهصثه نا ؿري دًَةاً  ٔبخس حمل ، اًؼَسٍو دعحة ػ ى الاسدللاء

 حممو ، حادست دعحة ٕا ا الاسدللاء يف خيعة  ا ا ٕانام ٕان:  كاًوا : اًثاين اًلول

 ، همسي جو غحساًصمحو ته حكال ، غنه اًصحاًخني ٔبحص يف ٔبمحس ا ٕانام تشزل كال

 نا هو اًلول هشا ٔبحصاة حدًَي ، كسانة حاجو ، اًًزَؼي حادذار  ، ًوسف حٔبتو

 حمل ، نعَلاً  هىشا الاسدللاء يف هبم دعة  تبٔىه اًلاتلة ألدادًر يف خاء

 حاًرتنشي ٔبمحس ٔبدصح حكس ، ًةاسرتادة خَلة تُهنام خَس ٔبىه ػ ى ًسل نا ًبٔث

  هللا رسول دصح:  كال غحاس اجو دسًر نو ناخة حاجو حاًنلايئ داحد حٔبتو

 خيعة فمل ، املط ى ٔبىت حىت ، نذرضػاً  نذرشؼاً  نذواضؼاً  نذحش اً  ًةاسدللاء

 اكن نام روؼخني حض ى ، حاًخىدري حاًخرضع ادلػاء يف ٍزل مل ًحىو ، هش  ورعحخمك

 خانع ، ٔبمحس نل نس حصَح حلو دسًر هشا:  اًرتنشي كال اًؼَس يف ًطيل

 تؼس اًًزَؼي كال ، ناخه اجو سنن ، اًنلايئ سنن ،  داحد ٔبيب سنن ، اًرتنشي

 حمل ، اًنوع ىفى فرلزل حادست دعحة دعة ٔبىه نفهونه:  هشا غحاس اجو دسًر

 اجو دسًر غو كسانة اجو حكال ، دعحخني دعة ٔبىه ٍصح حمل ، اجلنس ًنف

 ، خَوس ح ا ثلىوث ذزل تني فطي نا ٔبىه ػ ى ًسل حهشا:  اًلاتق غحاس

 ثؼاىل هللا دػاء هو ٕامنا امللطود حٔلن ، دعحخني ًنلي مل اخلعحة ىلي نو حٔلن

 0 ذزل يف دعحخني ًىوهنا ٔبثص ح ا ، ًَـَهثم
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 تني خمري ٔبىه حهو ، ؿري  ته كال نو ػ ى ٔبكف حمل اًعربي كال حته : اًثاًر اًلول

 ذهة نا ػ ى دًَةاً  ٌَعربي ٔبػمل  ا:  كَت ، دعحخني ٔبح حادست دعحة خيعة ٔبن

 0 ٔبػمل حهللا ٕاًَه

 مه حادست دعحة ٕاهنا:  كال نو ًحؼي ، امللبةٔل هش  يف اخلةاف داضي هو هشا

 0 ثؼاىل هللا غنس ، حاًؼمل نصَّ  نا ػ ى اًرشغي بدلًَي ألحغ

 ًحُلت ، حادست دعحة فٕاهنا اخلعحة ٔبنا : رمحه هللا اًؼثميني محمس اًش َخ كالح 

 ٔبنا ،  اًؼمل ٔبهي غو املشهور هو هشا ، دعحخان فِه فاًؼَس ، اًؼَس ورعحة

 ًها اًؼَس ضةات ٔبن ٍصى نو كول ػ ى حىت ، حادست دعحة فهو الاسدللاء

 ِكه فألنص ، اًطةات تؼس حٕانا اًطةات كدي ٕانا ؛ حادست دعحة فهيي ، دعحخان

 اًناس حٔبّنو ، حدػا اًلدةل فاس خلدي املط ى ٕاىل حرض دني ا ٕانام ٔبن ًو ، خائز

 حخائز اكٍف  ٔبًضاً  فهو اًطةات تؼس نا ٕاىل اخلعحة ٔبّدص حٕان ، اكفِاً  ًاكن ذزل ػ ى

 ألمئة تؼظ ًفؼهل كس مما ٔبدس ًنفص ًئةا ذزل كَت حٕامنا ، حاسع هشا يف فألنص ،

  ا ذزل فؼي نو فٕان ، اًطةات كدي الاسدللاء ضةات يف حادلػاء اخلعحة نو

رمحه حكال اًش َخ غحس هللا اجلرٍبو ،   اًن ي غو اثتخة س نة ٔلىه ، ػََه ًنىص

 كام مث ًةاسرتادة ٔبزناهئا يف حخَس ٔبظاًها فٕان ، حادست دعحة ٕا ا ًشهوا مل هللا :

 0 ذزل فهل فواضي

http://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/book/233#sec19222 

http://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/book/233#sec19222
http://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/book/233#sec19222
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 ُدعحةِ  ِضفة يف اًؼَامءُ  ادذَََف : اًلنِة ادلرر نوكع - اًفلهَة املوسوػة حيف

 : كًوني ػ ى الاسدللاءِ 

ل اًلول  حاًشافؼََّة ، املاًىَِّة نشهةُ  حهشا ، ُدعحخانِ  الاسدللاء ُدعحة ٔبنَّ  : ألحَّ

َف تؼظ كولُ  حهو ، احلنفَِّة نو احلَلو جو محمَّس حكول ، ٔبمحس غو حرحاًة ،   اًلَّ

 0 اًِؼَسٍوِ  ُدعحةِ  ػ ى كِاًسا حذزل ؛

َّاين اًلول  ، احلناتةل نشهةُ  حهشا ، حادست دعحةٌ  الاسدللاءِ  ُدعحةَ  ٔبنَّ  : اًث

 اجوُ  حادذار  ، َنهْسيٍّ  جو اًصمحو غحسُ  كال حته ، احلنفَِّة نو ًُوسَف  ٔبيب حكولُ 

 : ًليٓت حذزل،  غثميني

ػاء اخلُعحةِ  نو امللطودَ  ٔبنَّ  : بٔح ًا   0  بجِلَلةِ  ًَلعؼها فةا ، ادلُّ

َّه : اثىًَا َّه ًُنلي مل ٔلى  0  اًِؼَس خِبةاِف  ، حادست ُدعحةٍ  نو تبٔنثَ  دَعةَ   ٔبى

http://www.dorar.net/enc/feqhia/4229 

http://www.dorar.net/enc/feqhia/4229
http://www.dorar.net/enc/feqhia/4229
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ذارح يف اًطحصاء : اًل نة بٔن ثط ى ضةات الاسدللاء نوسوػة اًفله الاسةايم 

 ، بٔح دوف ححنو ذزل ، بٔح جصد ، بٔح رحي ، ٕا ا ًؼشر نو نعص معصان اًحدل اكًؼَس

 0 ، فذط ى يف امللاخس

ُ  : اًلنِة ادلرر نوكع - اًفلهَة املوسوػة يف  الاسدللاءِ  ضةاتُ  ثُط ىَّ  ٔبن ل خحةُّ ٌ

حصاءِ  يف  ، حاًشافؼََّة ، املاًىَِّة:  اًُفلهاءِ  مجهورِ  كولُ  حهو ، اًؼَسِ  وطةاتِ  اًطَّ

 0 ذزل ػ ى ا ٕاحامعُ  حُحيِكَ  ، حاحلناتةل

 :   ةػػػػػػػػػػػػػػػػألدً

 : اًل نة نو بٔح ا

 ، املط ىَّ  ٕاىل دَصحَ   اًن يَّ  ٔبنَّ )   ػاصٍ  جوِ  ًزسِ  جوِ  هللاِ  غحسِ  غو  -1

 0(  ػََه نذفق( ) روؼخنيِ  حَض ىَّ  ، ِرداَء  حكََة ، اًِلدةلَ  فاس خلديَ  ، فاسدللى
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   هللا رسولِ  ٕاىل اًناُس  َشاكَ )  كاًت ، غهنا هللا ريض ػائشةَ  غو  -2

 ٔبيب سنن يف ألًحاين حل نه(  )  املط ىَّ  يف هل فُوِضع مبِنرَبٍ  فبَٔنصَ  ، املعصِ  حقوَط 

 0( داحد

َّه : اثىًَا حَان اًناِس  ؿاًةُ  حَيرُضها ٔبى  ، هلم ٔبحسعَ  املط ىَّ  فاكن ؛ حؿريمه حاًّطِ

 0 هبم حٔبرفَق 

َّه : اثًثًا  0  حاًخواُضعِ  الافذلارِ  يف ٔبتَؽُ  ٔبى

http://www.dorar.net/enc/feqhia/4217 

 حضةات اًؼَس ضةات ًطَوا بٔن هلم ٌرشع : هللا رمحه بز اجو اًش َخ كالح 

  اًصسول ٔلن ؛ امللاخس ففي حٕا ا ، ذزل ثُرس ٕاذا اًطحصاء يف الاسدللاء

 0 ٔلنذه ذزل رشع

http://www.binbaz.org.sa/node/2522 

http://www.dorar.net/enc/feqhia/4217
http://www.dorar.net/enc/feqhia/4217
http://www.binbaz.org.sa/node/2522
http://www.binbaz.org.sa/node/2522
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 حضةات اًؼَس ضةات ًطَوا ٔبن هلم ٌرشع : هللا رمحه بز اجو اًش َخ كال

  اًصسول ٔلن ؛ امللاخس ففي حٕا ا ، ذزل ثُرس ٕاذا اًطحصاء يف الاسدللاء

 0 ٔلنذه ذزل رشع

http://www.binbaz.org.sa/node/2522 

ة :حيف نوكع   ، اًطحصاء يف ٔبداؤها الاسدللاء ضةات يف فألفضي الاسةام ًح

 حٕان ؛ امللجس يف الاسدللاء ضةات فِجوز ؛ حػََه 00000 امللجس يف حجتوز

 0 ٔلداهئا اًطحصاء ٕاىل اخلصحح ألفضي اكن

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=72162 

http://www.binbaz.org.sa/node/2522
http://www.binbaz.org.sa/node/2522
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=72162
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=72162
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 املسارس يف الاسدللاء ضةات ٔبداء حمك غو : هللا رمحه خرٍبو اجو اًش َخ س ئي

 املصدةل يف ًحو ػ املسارس يف اًعةاة فٕان ، خائز ذزل ٔبن ًظهص، فلال : 

 ، دغوهتم ٕاخاتة ُريج ادلػاء ػ ى حٔبّننوا حدغوا حدشؼوا ضَوا نىت ػ الاتخسائَة

 هش  ٕاداء هلم فِجوز ، املشهورت اًطةات ٔلداء املسارس غو ثبٔدصمه املشلة حنو

 حجية ، املىذوتة فهيا ًطَون اًيت املطََاث يف حخانؼاهتم نسارسهم يف اًطةات

 حثؼَميهم ، اًطةات يف حا ٕادداث حا ٕاانتة حاخلضوع اخلشوع ثؼَميهم املؼَهني ػ ى

 حنزحل الاسدللاء ضةات يف فذاحى)  ادلػاء ػ ى حاًخبٔنني اخلعحة يف ا ٕاىطاث

عص ظارق ادلنخور:  ٌَنرش ٔبػس  ، اجلرٍبو هللا غحس ادلنخور ًفضَةل املعص  ( اخلًو
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http://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/book/233#sec19217 

 حرد،  حاجلانؼاث املسارس يف ٔبداهئا جبواز اٌَحَسان ضاحل اًش َخ بٔفىت نام ، 

 اًش َخ حكال ، تشزل تبٔس  ا تبٔىه كال حِر اًاكيف اجلواة جصاننج يف ذزل غنه

 تي ، املسارس يف حىون  ا الاسدللاء ضةات : اًصاحجي هللا غحس جو اًؼٍزز غحس

 ثؼهمي هناك اكن ٕاذا ٕا ا ، ألنص حيل ًنظهه نا حلة ػ ى املطََاث يف حىون

 0 بٓدص يشء فهشا ، ٌَهسارس اًوزارت نو

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=192202 

 الاسدللاء ضةات ثبٔذري ًمك جيوز ؛ ىؼم : املاخس غحسهللا جو سَامين اًش َخ حكال

 0  بكِاً  ٍزال  ا حكِتا ٔلن ؛ اًـصض ًهشا اًثاًثة ٔبح اًثاىَة احلطة تؼس نا ٕاىل

http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=4285 

 ض ى ملو ٌرشع هيبهٔل ) سملو  املاخس : غحسهللا جو سَامين حكال اًش َخ

( ،  نؼهم ًطيل ٔبن ًطَون حمه املسرسة ٕاىل ذهة مث امللجس يف الاسدللاء

 دذي مث اًفًصضة ض ى نو ػ ى كِاساً  ؛ نؼهم ًطيل ٔبن هل ٌرشع ؛ ىؼمفبٔخاة : 

 ٔلنص ؛ نؼهم ًطيل ٔبن هل ٌرشع فٕاىه ؛ ىفلها اًطةات ًطَون فوخسمه نلجساً 

 0 دػاء ٔبىه الاسدللاء حلِلة حٔبن س امي  ا ، تشزل  اًن ي

http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=4287 

http://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/book/233#sec19217
http://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/book/233#sec19217
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=192202
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=192202
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=4285
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=4285
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=4287
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=4287
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:  الاسدللاء غو نذحساث اجملهوع يف اًنوحي كال : اًهحسان محمس اًش َخ كالح 

 ، اًطحصاء يف ضةاها  اًن ي ٔلن ، ذةاف تةا اًطحصاء يف ًطيل ٔبن اًل نة

 ٔبحسع فاًطحصاء ، حؿريمه حاٍهبامئ حاحلَظ حاًطحَان اًناس ؿاًة حيرضها حٔلىه

 امللجس يف ًط ى ٔبن حصح ح ا ، اًطحصاء يف ًط ى ٔبن فاًل نة،  هبم حٔبرفق هلم

 0 ٔبػمل حهللا املسرسة ٔبح

http://alhabdan.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=21087 

 فلال املسارس يف الاسدللاء ضةات ٔبداء حمك غو:  اًفوزانضاحل  اًش َخ س ئي

ؤنص املطََاث ٔبح امللاخس يف حىون اًطةات ، ٌَل نة خماًف هشا  اًعةاة ًح

 نط ىٍ  يف فهيا جيمتؼون امللَهون الاسدللاء ضةات : بًٔضا حكال ، اًل نة بثحاع

طَون حادس  حػ ى املسارس ػ ى ، امللَهني نع ًطَون ٔبهنم املسارس حػ ى ًح

 نع حخيصحون امللَهني نع ًعَؼون ٔبهنم اًناس لك حػ ى املخاحص حػ ى املاكثة

طَون امللَهني  اًصمحو غحس  اًش َخ حكال ، غنه نهنيي حاًخفصق ، امللَهني نع ًح

 يف الاسدللاء ضةات ٔبكام ٔبدسا ٔبن امللَهني معي نو ٔبػمل فامي ًنلي مل : اًرباك

 الاسدللاء ضةات ٕاكانة ٔبرى فةا هشا حػ ى ، اًحَوث مبزنةل حاملسارس ، اًحَوث

 خيصح ٔبن الاسدللاء يف حاملرشحع ، اًنلاء غو فضةا ، ٌَصخال املسارس يف

http://alhabdan.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=21087
http://alhabdan.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=21087
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 هش  يف ألنص حيل اكن املاضَة اًل نني تؼظ حيف ، ا ٕانام نع فِطَوا اًناس

 ، الاسدللاء ضةات ٔبداء يف ًُشارهوا ٌَعةاة ٕاخازت الاسدللاء ًوم جيؼي اًحةاد

 0 حلوٌ  فؼي حهشا

 http://www.almoslim.net/node/244787       امللمل نوكع

 يف حىون  ا الاسدللاء ضةات : اًصاحجي هللا غحس جو اًؼٍزز غحس اًش َخ حكال

 اكن ٕاذا ٕا ا ، ألنص حيل ًنظهه نا حلة ػ ى املطََاث يف حىون تي ، املسارس

 0 بٓدص يشء فهشا ، ٌَهسارس اًوزارت نو ثؼهمي هناك

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=192202 

ثبٔدًة ضةات الاسدللاء يف املطََاث املىشوفة ذارح اًحدل هو اًل نة  شم بٔن  ا

، خاز ثبٔدٍِتا يف اجلوانع ،  ٕان ثؼشر ذزل ٔلي سخة اكنهو ألفضي ، ًىو ح 

ادلًَي املاىع نو ثبٔدٍِتا يف املسارس حدحر اًخؼَمي حاجلانؼاث حؿريها حنع ػسم ححود 

 ة ًؼست بٔس حاة نهنا : ، فَؼي اجلواز بٔكص 

 0ػسم املاىع نو ذزل رشػاً   -1

س اًعةاة ػ ى بٔداء ضةات الاسدللاء حامػة   -2  0ثؼًو

  ا ًخُرس ًحؼظ اًعةاة ثبٔدٍِتا يف املط ى بٔح اجلانع ًؼست بٔس حاة نهنا :  -3

http://www.almoslim.net/node/244787
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=192202
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=192202
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 0 اذلي ثؤدى فِه ضةات الاسدللاء  تؼس املاكن - بٔ 

 0ػسم ثوفص حس َةل اًنلي  - ة

ضةات خي اضعحاة ٔبتنائه ٕاىل ر لٔ و ألن اءحًَتؼظ بٔ ػسم ثفصغ  - ث

 0ٔلي سخة اكن الاسدللاء 

 0بملسرسة حثواخسمه حنؼَههيم ثلخة نثت اًعةاة بملسرسة نثت ادلاػة    -4

كس حىون الاس خجاتة ثلخة هؤ اء اًعةاة ، حدطوضاً اًطـار نهنم ،   -5

 0ًلةل ذىوهبم ، بٔح اىؼساهما ًؼسم حلكَفهم 

 0 املسرسة حصتَة رحداىَة ٌَعةاة بٔداء اًطةات يف  -6

 0 ٌَعةاة معيل ثسًرة املسرسة يف اًطةات بٔداء  -7

 0نشارنة املؼَهني ٌَعةاة حالارشاف ػَهيم بٔزناء بٔداء اًطةات   -8

حضور اًعةاة حاملؼَهني حا ٕادارت حا ٕاداًرني حاًؼامل يف ناكن حادس ٔلداء   -9

شؼريت غظمية نو شؼائص ادلٍو الاسةايم ، نل متؼني حخمحخني حنذشٌَني 

ٌَوادس ألدس ، ػةانة نو ػةاناث اًخواضع ، فةا متَزي تني هؤ اء حمجَؼهم 

  0ٍصفع نفِه هلل نل خـَثاً حراحِاً رمحة رته 


