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 مما ُيستشار فيه الّطبيب من مسائل الفقه اإلسالمي

 الدكتور أحمد خلف عباس الحلبوسي
 ة/ الفلوجكلية العلوم اإلسالمية -جامعة األنبار 

 الخبير اللغوي : أ.د سامي عبداهلل
 المقدمة

ٍ  بممل ، وبيممنا   ولممل لنممار بالر سممٍو و يممنا   م ممليا  لممل مبيممنا  الممم               ل باسمممر رب ممل  شمم
 عليه والِعيرة وال حاب  ووسيميح من عالر المغفرة لوالنا  وبشيوخل البررة.

 وما بعنش :
لإن  القضية الط بية   لقيت ِاهيماما   بيرا  ممن علمما  الب مريعة اإلسمالمية   لقمن نمه  علياما اإلممام      
بابممما  ِاضممماليا  لمممل  –  اع  رحممممه –لمممل الموطمممض   ووضمممل اإلممممام البمممالعل  -رحممممه اع يعمممال  –مالمممر 

ٍش ال يممب الفقايممة مممن الحممني   الجمم   السممان  مممن  يابممه   األشم   بعنمموان    خطممض الط بيممب      ولممم يخمم
 عن القضايا الط بية لل وبواب ميعننة من الفقه.

 ن ِاعيمن الفقاما  علم   موٍِ األطبما  ووا بماانيام لمل  ليمر، ممن المسماةٍ الفقايمة اليمل ِاخيلفموا لمل و     
م لياا   واعيبمروا خخبمارهم لمل يلمر المسماةٍ همو ممن خخبمار المن ين لوجمب الر جمول ليمه خلم  المشخبمر الح 

 وهم   األطبا    . 
وجنت ون  هنار مساةٍ لقاية    –رضل اع عنام  –وعنن بحلل وِاسيقراةل لل  يب األةمة األربعة   

ا    لضحمن  اع يعمال  لمل نفسمل ون  يلمر ِاعيمن الفقاا  لل بنا  الح مم علياما بمالر جول خلم   مٍو األطب م
المسمماةٍ الفقايممة المينممالرة لممل وبممواب الفقممه   لممو ِاجيمعممت لممل بحمم ،   ومممن لةممم  نراسممياا نراسممة علميممة   

 ل انت  ريبة اليناٍو   سالة المضخذ   ول انت خير معين لطالب العلم.
 هش يحت عنوان :سجليش  – الموضولوبعن ونا انبرح  نرا  واطمضنت نفسل لاذا    

 ) مما ُيستشار فيه الّطبيب من مسائل الفقه اإلسالمي     (              
حنى عبرة مسضلة. و ن  سمت البح    خل  يماين   وا 

الط بيب   الحاِذق   الذا ِاعيممن الفقاما  علم   ولمه ووا  لقن يناولت ليه  يفية اخييار :  وما اليماين
اةٍ الفقايممة اليممل يشرجممل ليامما خلمم   ممٍو الط بيممب   وهممل :   ِخحممنى بمماانيه   ومممن لةممم  ذ ممرت المسمم

 عبرة   مسضلة:
 المسضلة األول :ِاعيمان  ٍو الط بيب لل  ون الما  المشبم   يشوِر  البره.

. ٍِ منعقنة من البٍو  المسضلة اللانية: ِاعيمان  ٍو الط بيب لل  ون الح اة الخارجة من القشبش
 ان  ٍو الط بيب لل  ون المرض مرخ ا  لل الييمم.المسضلة اللاللة: ِاعيم
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 المسضلة الرابعة: ِاعيمان  ٍو الط بيب لل ال  الة مسيلقيا  مل القشن رة عل  القيام للمشناواة.
 المسضلة الخامسة: ِاعيمان  ٍو الط بيب لل المرض المشبيح للفطر .

رضمل خذا خاليما علم  الولمن ووا المسضلة السانسة: ِاعيممان  مٍو الط بيمب لمل خلطمار الحاممٍ والم
 الن ف .

ة ِلجال  العين.  المسضلة السابعة:ِاعيمان  ٍو الط بيب لل جوا  اال يحاٍ بِمرون الذ هب والفض 
 المسضلة اللامنة: ِاعيمان  ٍو الط بيب لل جوا  الين اوا بالن ج  والمشحر م للمضطر.

 ينفعه الي  ويج و ذا المجنونة. المسضلة الياسعة: ِاعيمان  ٍو الط بيب لل ون  المجنون
 المسضلة العابرة: ِاعيمان  ٍو الط بيب لل  ون المرض مخولا  لل الو ية.

المسضلة الحانية عبرة: ِاعيممان  مٍو الط بيمب لمل خباحمة اسميمال الممريض ّلمة الل امو والط مرب 
 للين اوا.

 و ان مناجل لل البح  ما يضيل:
ةممة األربعمة المبماورين   نون هيمرهم   ألن  الممذاهب ِا ي رت لل بحلمل همذا علم  ممذاهب األ -2

 األربعة هل المعيبرة عنن وهٍ الس نة والجماعة.
1-  ٍِ ال يمب المعيممنة ليمه   سموا   انمت لقايمة ووا ممن  يمب بمروح  مذهب ِاعيمنت لل الن قٍ عن  

 األحاني  ووا اّناب ووا هيرها.

قٍ لل ملٍ همذ  المسماةٍ   لمم ورنلمت الن قمٍ ِاعيمنت نقٍ الن ه الحرلل لل الغالب   ألهمية الن   -3
 باليعليق عليه . 

خر جت األحاني  الن بوية من م انرها األ لية   و ن وشبمير خلم  ح مم العلمما  لمل الحمني  ممن  -4
 حي  ال  حة والض عف .

حابة  -5 لب البح    باسيلنا  ال   واألةمة  –رضل اع عنام  –يرجمت لألعالم المذ ورين لل  ش
 البياارهم واسيغناةام عن اليعريف بام . -رحمام اع يعال  –األربعة 

 : وختامًا أقول 
القممارى  ال ممريم   خن  هممذا البحمم  الممذا بممين يممنير    ممن بممذلت ليممه جاممنا   بيممرا    وونفقممت عليممه و يمما   وخممل

ٍ  ممن علممل   ولمي  لمل ليمه يمن     لمل همذا البحم  حقمه   ألن مه وجم  ليرا    وونما وعلمم ون مل ال وشو 
سممموى الجممممل واليرييمممب   والينسممميق واليامممذيب   وال يسمممعنل خال  ونا و مممٍو : مممما  مممان ليمممه ممممن 
 واب لمن اع بفضمله ويوليقمه   ومما ليمه ممن خطمض لممن نفسمل   واع ورسموله منمه بريةمان   
واع المسيعان   ووسضٍ اع العظميم رب  العمرا العظميم ونا يجعلمه لوجامه خال ما    وممن الن مار 

 ا  ومشخل ا . آمين موالا رب  العالمين .مشنجي
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 تمهيد

في كيفية معرفة الّطبيب ) الحاِذق ( الذي ِاعتمد الفقهاء على قوله في 
 اأُلمور الشرعية

 
خن  معرلممة الط بيممب وخبريممه لممل الطممب    يشعةممنو بممرطا  لممل جمموا  عملممه  طبيممب   وبممرطا  عنممن        

   ولممه ووا بمماانيه لممل األشمممور البممرعية ووا المسمماةٍ الفقايممة الفقامما  يجممب يممولر  ليممه حيمم  يشعيمممن علمم
اليممل ورجعامما الفقامما  خلمم   ولممه   ل يممف نيبممي ن معرليممه وخبريممه ل وممما هممو المقيمما  الممذا نح ممم علمم  

 الط بيب بالخبرة والمعرلة ل
 انممممممممممممممممممت ماممممممممممممممممممارة الط بيممممممممممممممممممب يعممممممممممممممممممرف ليممممممممممممممممممما مضمممممممممممممممممم  عممممممممممممممممممن طريممممممممممممممممممق وسمممممممممممممممممميليين       

خي ممماه لمممل الط مممب علممم  حذ مممه ومااريمممه  وهمممو ونا يبمممان األطبممما  الوسممميلة األولممم : بممماانة وهمممٍ اال
ممللمممين لمممل  ليمممة الط مممب ووا هيرهممما   بمممضن  الط بيمممب لمممه ممممن المعرلمممة بعلمممم الط مممب   مممما يش هلمممه لممممناواة 

 المرض    وون ه  انر عل  خجرا  الفحه واليبخيه والعالج.
هو ونا يح ٍ البمارة لطبيمب مما   بضن مه عمارف الوسيلة اللانية:ِابياار  بين الن ا  بالمعرلة والخبرة   و 

 بالط ب   بناللة الوا ل المباهن   من  لرة خ ابيه ويحقق البفا  عل  ين .
وما لل ع رنا الحاضمر ليلم م الط بيمب ل مل ي مون مم هال  للعممٍ الط بمل   ونا يح مٍ علم  خجما ة ممن 

ال  لال يحق له الن ظر لل وبنان ا  لن ا  ومبابرة عالجام .جامعة علمية معيرف باا   وا 
 ون  الط بيب  الحاِذق  هو الذا  -رحمه اع يعال  - 2 و ن ذ ر ِابن القي م

 : 1 يراعل لل عالجه عبرين ومرا  
 وحنها:الن ظر لل نول المرض من وا األمراض هول

اللانل: الن ظر لل سببه ممن وا بمل  حمن   والعل مة الفاعلمة اليمل  انمت سمبب حمنو  الممرض  
 لما هل 

اللالمم : و ة المممريض   وهممٍ هممل مقاومممة للمممرض وو ال ل لممإنا  انممت مقاومممة للمممرض مسمميظارة 
 عليه   ير اا والمرضة ولم يحرر بالن وا  سا نا .

 الر ابل: م اج البنن الطبيعل   ما هو ل
 الخام : الم اج الحان  عل  هير المجرى الطبيعل.

 السان : سن المريض.
 السابل: عانيه.
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 الو ت الحاضر   من ل ٍو السنة وما يليق به.اللامن:  
 الياسل: بلن المريض ويربيه.

 العابر: حاٍ الاوا  لل و ت المرض.
 الحانا عبر: الن ظر لل الن وا  المضان ليلر العل ة.

 اللانل عبر: الن ظر لل  و ة الن وا  ونرجيه والموا نة بيناا وبين  و ة المريض.
 الممة يلمر العل ممة لقممط   بمٍ خ اليامما علمم  وجمه، يممضمن معممه حمنو  ممما هممو اللالم  عبممر: وال  ي مون   ممن  خ

 و عب مناا.
الر ابل عبر: ونا يعالج األساٍ باألساٍ   لإن ه من حذق الط بيب ونا يعالج باألهذيمة بمنٍ األنويمة وونا 

 يعالج باألنوية البسيطة بنٍ المر بة.
جامما ووا ال ل لممإنا لممم يم ممن عالجامما   الخممام  عبممر: ونا ينظممر لممل العل ممة   هممٍ هممل مممما يم ممن عال

نا وم ن عالجاما   نظمر همٍ  حفظ  ناعيه وحرميه   وال يحمله الطبل عل  عالج ال يفين بيةا  وا 
يم ن  والاا وو ال ل لإنا علم ون ه ال يم ن  والاما   نظمر همٍ يم من يخفيفاما ويقليلاما وو ال ل لمإنا 

خيقالاا و طل  يانياا   ن بالعالج ذلمر لضعمان القمو ة خم ان  هللم يم ن يقليلاا   وروى ون  هاييه 
 ووضعف المانة.

ق ممن خنضمماجه لممإذا يممم نضممجه بممانر بالسممان  عبممر: ونا ال ييعممرض للخلممط  بممٍ نضممجه باسمميفرا ، بممٍ 
 خل  ِاسيفراهه.

السمممابل عبمممر: ونا ي مممون لمممه خبمممرة بممماعيالٍ القلممموب واألرواح وونويياممما وذلمممر و مممٍ عظممميم لمممل عمممالج 
 األبنان.

بل.ا  للامن عبر: اليلطف بالمريض والر لق به  اليلطف بال  
الياسل عبر: ونا يسيعمٍ ونوال العالجمات الط بيعيمة واإللايمة   والعمالج باليخييمٍ لمإن  لحمذ اق األطب ما  
 لل اليخييٍ وشمورا  عجيبة ال ي ٍ خلياا الن وا  لالط بيب الحاذق يسيعين عل  المرض ب ٍ معين.

ممحة  -ر ومممر الط ممب   ونا يجعمٍ عالجممه ويممنبير  ناةمرا  علمم  سممية ور مان:العبمرون: وهممو ممال حفممظ ال  
ممممحة المفقممممونة بحسممممب اإلم ممممان واحيممممماٍ وننمممم  المفسممممنيين إل الممممة وعظماممممما    الموجممممونة ورن ال  
ٍ  طبيممب ال  ويفويممت وننمم  الم مملحيين ليح مميٍ وعظماممما  لعلمم  هممذ  األ ممٍو مممنار العممالج و مم

 جل خلياا للي  بطبيب.ي ون هذ  وشخي يه اليل ير 
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 المسألة األولى 
 (3)اعتماد قول الطَّبيب في كون الماء الُمشمَّس ُيورث البرص

 
 ب  مشبمم   لمل البمنن خذا  ماٍ وهمٍ الطماخيلف الفقاا  لل لبموت ال راهمة لمل اسميعماٍ المما  ال         

 خن ه يشور  البره عل   ولين :
بممم   راهممة اسمميعماٍ الممما  المش  القووول األول :

ليممما يال ممل الجسممن مممن طاممارة حممن ، وا  الممة نةجمم ،     4 
مه : وال و مر  المما   –رحمه اع يعال   –وبه  اٍ اإلمام البالعل  لقن لبت عنه ون ه  اٍ لل األشم مما ن و

المشبممم   خال  مممن جاممة الط ممب  
خن ممه يشمممور   خنا  مماٍ وهممٍ الطممب   ب    وا ال و رهممه خال  مممن جامممة الطمم 5 

. لمإذا  ماٍ  9 ممن لقاما  الحنفيمة   6 و مٍو ابمن عابمنين   0 هو  ٍو بعض ميمضخرا البمالعيةو   8 البره
ال  لال طبيبان خن ه يور  ضعيف    طبيبين    اٍ الن ووا لل برح الماذ ب : وابيراط  27 البره  ر  وا 

 .  22 بٍ ي فل واحن   لإن ه من باب اإلخبار 
ا  الممه الر ملممل وضممابط الممما  المشبممم   الممذا يشممور  البممره ممم

وهممو: ونا يمم لر ليممه السشممخونة بحيمم    21 
  وللممما   23 يشفا ممٍ مممن اإلنمما  وجمم ا  سمممية يشمم لر لممل البممنن ال مجممرن انيقالممه مممن حالممة ألشخممرى بسممبباا 

المشبم   الذا يشور  البره بروط يجب يولرها ليه حي  يشح م ب راهييه  ن ذ رها الخطيمب البمربينل 
 وهل : 25   24 

 ببالن حارة وا وينقله البم   عن حاليه خل  حالة وخرى .ونا ي ون  -1
ٍو ما طشرق نحو الحنين والنوحا .  -2  ونا ي ون لل آنية منطبعة هير الن قنين وهل  

يعلممو   28 ونا يشسمميعمٍ لممل حمماٍ حراريممه لممل البممنن ألن  البممم  بحممنياا يف ممٍ منممه   شهومممة  -3
ه ليحيمب  المن م ليح مٍ البره.ومما خذا الما  لإذا ال ت البنن بسخونياا خيف ونا يقبض علي

بممرن الممما  المشبممم   لقممن  مماٍ بعممض ميممضخرا البممالعية 
: ينبغممل ونا يرجممل ليممه خلمم  عممنٍو  20 

نا  ممالوا خن ممه ال يشممور  البممره لممم  الط ممب لممإنا  ممالوا خن ممه بعممن بممرن  يممور  البممره  ممان م روهمما  وا 
 ي نا م روها  .

 أدلة القول األول :
 هة اسيعماٍ الما  المشبم   الذا يشور  البره بضنلة مناا :اسينٍ القاةلون ب را

عممن الممما   -رضممل اع عنامما –:    نامم  عاةبممة  - ممل  اع عليممه وسمملم  –ون  رسممٍو اع  -2
المشبم   و اٍ خن ه يشور  البره   .
 26  

 – ممل  اع عليممه وسمملم  –ون  رسممٍو اع  –رضممل اع عناممما  -وبممما روا عممن ابممن عبمما   -1
  من اهيسٍ بما  مشبم   لض ابه وةضح   اٍ :  

لال يلومةن  خال  نفسه    29 
 17 . 
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ون ه  ان ي ر   –رضل اع عنه  –وما روا  البالعل لل األشم بإسنان  عن عمر بن الخطاب   -3 
االهيساٍ بالما  المشبم   و اٍ خن ه يشور  البره.
 12 

 

 قيض  الط ب  ونه لل برح الينبيه : خن  م  11 واسينلوا بباانة ابن الن في   -4

 ولممه : ولقممن    14 لممل الفيمماوى الفقايممة ال بممرى عممن ال ر بممل  13 يشممور  البممره لقممن نقممٍ ابممن حجممر
وحسن اإلمام عال  الن ين بن الن في  لل بمرحه علم  الينبيمه وبمي ن همذا وا ون مه يشمور  البمره ل منا 

 ما بانت بمه  يبمه  : هو  ذلر  15 عل  ننور وهو عمنة لل ذلر لجالليه ليه لم يقٍو ابن حجر
ويراجم األةمة له ومن لم  ان عمنة األطبا  بعنش خل   ماننا بإجمال الفرق للبت بمما ذ ريمه ظامور 
نا  لر المينا عون لياا ال ييو ف  مذهب البالعل وون  ال راهة هل الحق الموالق للن ليٍ والمعن  وا 

 . -رضل اع عنه  –عل  باانة وحن من األطبا  بعن خخبار عمر 
ال ي ممر  الط اممارة بالممما  المشبممم     ولممم يلبممت عممن األطبمما  ليممه بممل     وبممه  مماٍ  القووول النوواني :

 . 19 وبعض ميضخرا لقاا  البالعية  16 وابن ح م  10 ومالر  18 اإلمام وحمن 
 أدلة القول الناني:

ه بل   بضنلمة مناما اسينٍ القاةلون بضن ه ال ي ر  الط اارة بالما  المشبم     ولم يلبت عن األطبا  لي
: 
ن بالب م   ن سخن بطماهر وهمو   37 بالقيا  حي   الواهيرابن ح م  اسينٍ -1 :خن  الما  المشسخ 

 ال الضرر وببه ما لل البرر واألناار وما سخن بالن ار ولم يق ن يبميسه لإن  

 يخيلف بالق ن وعنمه .     
 –بضن  الن بل  -ضل اع عناار  -السينة عاةبة ا عنواحيجوا : بعنم لبوت الحني  الذا رو  -1

 ن نااها عن المما  المشبمم   و ماٍ خن مه يشمور  البمره – ل  اع عليه وسلم 
  ألن  المذا  32 

روا  هو خالن بن اسماعيٍ وهمو ميمرور الحمني  وعممر بمن األعسمم وهمو من مر الحمني   المه 
 31 ال وهرا  ار  طنل    اٍ وال ي ح عنالن  

 

ال ولمر لمه لمل البمره وون مه لمو  المما  المشبمم  ٍ الط مب علم  ون  واحيجوا : ويضما  بإجممال وهم -3
    33 نون هيرهمما األوانممل المنطبعممة ول ممر ممما اخيلممف بالق ممن وعنمممه وممما اخمميه يسممخينه لممل

  ولمل  35 لذلر يضليرا  لمل الضمرر  : ح ل عن وهٍ الط ب ون ام ال يعرلون 34  اٍ ابن  نامة 
 بم   ال و ٍ ل راهيه ولم يلبت : خن  المش   38 هذا األمر يقٍو الن ووا

 عن األطبا  ليه بل  لال واب الج م بضن ه ال  راهة ليه .

 * القول الراجح
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الممذا يبممنو لممل ون  القممٍو اللممانل هممو الممر اجح وذلممر لعممنم وجممون الممن ليٍ ال ممحيح مممن القممرآن والس ممنة  
  يشمور  البمره سموى مما واإلجمال ووا و واٍ الفقاا    وساةر م انر الفقه عل  ون  المما  المشبمم  

 المممه اإلممممام البمممالعل : وال و مممر  المممما  المشبمممم   خال  ممممن جامممة الط مممب  وون  همممذ  ال راهمممة طبيمممة ال 
بممرعية   بمعنمم  ون امما ال يمنممل اليطاممر بممه . ولممم يلبممت عممن األطبمما  ليممه بممل   لقممن و  ممن وهممٍ العلممم 

 : 30 مل عل  حقيقيينواالخي اه لل األمراض الجلنية   والباحلون لل اإلعجا  العل
 .الما  المشبم   يشور  البره  ون  ون  الط ب الحني  لم يشلِبت  - أ
 وباليالل ال وسا  علميا  ووا طبيا  يمنل اسيخنام الما  المشبم   لل البنن وهير  . - ب

   وضممو   واهيسمماال   اممارةلممذا ال  راهممة بممرعية ووا طبيممة لممل اسمميخنام الممما  المشبممم   لممل مجمماٍ الط  
 . وعلمواع

 
 المسألة النانية

 اعتماد قول الّطبيب في كون الحصاة الخارجة من الُقُبِل منعقدة من البول
 

لل ح م الح اة اليل يخرج مل البٍو لمرض، ووا بغير بوٍ،  وناخيلف لقاا  البالعية الميضخر     
 بمرض، ووا هير    هٍ ي ون طاهرة العين وو نجسة العين ل 

الط اممارة  ألن امما جامممنة والحيممماٍ ون امما  ٍأل ممٍ لممل الح مماة الخارجممة مممن القشبشمملقمماٍ بعضممام : خن  ا
  36 حجر خلقه اع لل هذا المحٍ ولي  منعقنا  من نف  البٍو . 

وممنام : ممن اعيممن  ممٍو الط بيمب لمل الح مم علمم  همذ  الح ماة همٍ هممل منعقمنة  ممن البمٍو لمميح م 
 بنجاسياا ووا ال ل 

ٍ،   بضن امما منعقممنة مممن البممٍو حش ممم  لقممالوا : خنا وخبممر مممن وهممٍ الخبممرة مممن يشقبممٍ خبممر    طبيممب، عممن
بنجاسياا عمال  بخبر    ألن ه يغلمب علم  الظمن  الينجمي  واإلخبمار بمه ممن وخبمار المن ين لوجمب الر جمول 
ال  لاممل  ليممه خلمم  المشخبممر وهممو  الط بيممب   لممإنا وخبممر ون  الح مماة منعقممنة مممن البممٍو حش ممم بنجاسممياا وا 

ٍ .ة يطار بالغة مشينجس   39 سا
ٍِ اإلنسممان يي ممون ممممن  لممل الع مممر الحممني  ولقممن و  ممن األطبمما  علمم  ون  الح مماة الخارجممة ممممن  شبشمم

ن ذا  ممان األمممالح الموجممونة لممل البممٍو خ ير ي همما عاليمما  مممما يمم نا خلمم  يرسممب األمممالح ويجمعامما لي ممو 
السميوم   وو م الت   حممض البمٍو ح وة    علما  ون  الير يب ال يمياةل للح موات وللبمٍو همو :   ال 

  47    مغنيسيوم    ونيوم    رياييين  .
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  هذا لإنا نرجح نجاسة الح اة الخارجة من  شبشٍ اإلنسان   واع وعلم.بنا   عل  و خذنا :  
 

 
 

 المسألة النالنة
 اعتماد قول الّطبيب في كون المرض مرخصًا في التيمم

 
مم للممممريض خذا يممميقن اليلمممف   وو خممماف ممممن ِاسممميعماٍ المممما  علممم  جممموا  اليمممي  42 ايفمممق الفقاممما       

وح لجضة    وو لوت عضو ووا لموت منفعمة العضمو    وح  وا خروج الر  للوضو  وو الغشسٍ من لوت الر 
ويلحممق بممذلر ممما خذا  ممان بممه مممرض هيممر مخمموف خال  ون ممه يخمماف مممن اسمميعماٍ الممما  ونا ي ممير مرضمما  

نا لم ي ن المنة وو يخاف بط  البشر    وهو طوٍ   41 لةمخولا    ووا ونا يخاف  يانة الع وهو  لرة األلم وا 
نا لممم يم ن األلممم   ووا يخماف ح ممٍو بةميان  بميح  الس مموان علم  عضممو، ظماهر  الوجممه   43 ممنة الممرض وا 

وهير  مما يبنو عنمن المانمة وهمل الخنممة   وعلمة البةميان الفماحا ون مه يشبمو  الخلقمة ويمنوم ضمرر  لضبمبه 
 عضو.يلف ال

لبنمما   علمم  ممما يقممنم  مماٍ بعممض الفقامما  ينبغممل للمممريض الروجممول خلمم   ممٍو الط بيممب واعيمممان  ولممه لممل 
 هل: وللفقاا  لل هذ  المسضلة آرا المرض المبيح للييمم  
 أواًل : رأي الشافعية.

 ما  :  اٍ و حابنا : يجمو  ونا يعيممن لمل  مون الممرض مرخ  44  اٍ اإلمام الن ووا لل المجمول      
حماذق لمال يشقبمٍ  مٍو هيمر الحماذق   ويشبميرط ممل حذ مه اإلسمالم   45 لل الييمم عل   ٍو طبيمب واحمن 

مبل ويشبميرط ليمه العنالمة ويضما  لمال  لال يشقبٍ  ٍو ال الر   ويشبميرةط ليمه ويضما  البلمو  لمال يقبمٍ  مٍو ال  
بقٍو من يشقبٍ  وله   و ن ولغ  اع يشقبٍ  ٍو الفاسق  ألن  اع يعال  ووجب الوضو  لال يشعنٍ عنه خال  

ذا لممم يجممنا طبيبمما    48 يعممال   ممٍو الفاسممق   ليلمم م مممن  بممٍو  ممٍو الفاسممق مخالفممة الممر ب ليممما ومممر بممه وا 
ويممانل : ولممم ورة   57    مماٍ الن ممووا 49 : ال ييمميمم  46 :  مماٍ الس ممنجل  40 بال ممفة المبممروطة لقممن  مماٍ الر 

  والمعيمن لل هذ  المسضلة : هو   51 لضلي  بالييمم   52 لف البغوا لغير  ما يخالفه وال ما يوالقه . وخا
 الم البيخ وبل علل الس نجل و ن ج م به الن ووا لل يحقيقه بضن مه ال يجمو  لمه ونا ييميمم خال  خذا اعيممن 

واية. ٍ، لل الر    53 عل   ٍو طبيب، عن
 نانيًا : رأي الحنفية.
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لانما   54 للييمم عل  خخبار طبيب مسملم هيمر ظماهر الفسمقونه يجو  االعيمان لل المرض المبيح      
بمميح لليمميمم مسمميورا  واا هيممر  ا يفمم  بعممض لقامما  الحنفيممة بممضنا ي ممون الط بيممب المشخبممر عممن المممرض المش

 ظاهر الفسق ولم يبيرطوا العنالة.
 نالنًا : رأي المالكية.

  الرا   طبيب حاذق ولو  ان ذهب بعض لقاا  المال ية خل  القٍو بجوا  االعيمان عل  خخبار    
 للم يبيرطوا اإلسالم والعنالة.  55 مل عنم المسلم خال  ونا ي ون ال الر وعرف

 * الرأي الرّاجح :
المممذا ورا  راجحممما  همممو مممما ذهمممب خليمممه بعمممض لقاممما  البمممالعية ممممن ون  الممممريض المممذا يخممماف ممممن      

ٍ، لمممل  اسممميعماٍ المممما  للوضمممو  وو الغشسمممٍ ال يجمممو  لمممه ونا ييممميمم خال   خذا اعيممممن علممم   مممٍو طبيمممب، عمممن
واية ألن  خبر  مقبٍو لل هذ  األمور   واع وعلم   .الر 

 
 المسألة الرابعة

 اعتماد قول الّطبيب في الّصالة ُمستلقيًا مع القّدرة على القيام للُمداواة
مل    بحيم  لمو  عمن ووا سمجن  ان ولمم عينمه لمضمر  الط ب        يمب المسملم اللقمة خنا  ان بعين المريض وةجة

باالسيلقا  وي اما    وناا  عن القعون والسوجون وهو  انر عل  القيام لقيٍ له : خنا  مليت مشسميلقيا  وم من 
 مناواير   لقن اخيلف الفقاا  لل هذ  المسضلة عل  رويين:

 يجو  له يرر القيام وال  الة مسيلقيا  بإخبار طبيب مسلم لقة. الرأي األول :
وضممة مماٍ الن مموو    ا لممل الر 

ممن  و مماٍ لممه طبيممب مولمموق بممه خنا   58  مة :   القممانر علمم  القيممام خذا و ممابه رة
ال  خيممف عليممر العممم  جمما  لممه االضممطجال واالسمميلقا    ممليت مسمميلقيا  ووا مضممطجعا  وم ممن مممناواير وا 

  50 عل  األ ح  ؛ ألن ه يخاف الض رر من القيام لضببه المرض.
لل المبسوط : لإنا ن ل الما  من عينيه ووشمر بمضنا   56 لقاٍ الس رخسل وباذا الروا  اٍ لقاا  الحنفية  

   59 يسميلقل علمم   فمما  وي اممما  ونشاممل عممن القيممام والقعممون لممه ونا ي مملل باإليممما  مضممطجعا  عنممن علماةنمما 
ألن  حرمممة األعضمما   حرمممة الممن ف    ولممو خمماف علمم  نفسممه مممن عممنو، ووا سممبل، لممو  عممن جمما  لممه ونا 

 لقا  و ذا خذا خاف عل  عينيه.ي لل باالسي
ممن  ونا يش مملل مسمميلقيا  خذا  مماٍ لقممات الط ممب خن ممه  مة ووممما روا لقامما  الحنابلممة لممإن ام  ممالوا : يجممو  لمممن بممه رة
ينفعه ولي  ح م المسضلة مخي ا  بمن به رةمةن  بٍ ممن لمل معنما  ح ممه ح ممه لمإذا  يمٍ لمه خنا  مليت 

  ألن ه لرض لل  الة لإذا خاف الض رر منه ووا رجل  87 له ذلرمسيلقيا   اٍ مرضر ووا وم ن مناواير ل
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البممر  بير ممه سممقط  الط اممارة بالممما  لممل حممق المممريض وألن ممه يشبمماح لممه الفطممر لممل رمضممان ألجممٍ ذلممر خذا  
ل  ؛ وألن ه يجو  يرر الجمعة وال  الة عل  الر احلة لخموف  وم لفل ر ن ال  الة ووا خبل الض رر بال  

ل .يضذيه بالمطر وال  طين لل بننه ووا ليابه ليرر القيام لنلل ضرر ينفعه الب ر ووا هير  ووا
ومممن  مماٍ بمه مممن لقامما    82 ال يجمو  لممه يمرر القيممام   وهمو وجممه بمماذ عنمن البممالعية الوورأي النوواني :

لقمن لبمت  -رحمه اع يعمال  - 84 وهو  ٍو اإلمام مالر  83   والبنننيجل 81 البالعية : البيخ وبو حامن
ون ممه  ممر  ونا ينمم ل الممما  مممن عينيممه ليممم مر باالضممطجال علمم  ظاممر  لي مملل علمم  ذلممر اليمممومين عنممه 

  .ومن لعٍ ذلر وعان وبنا    85 ونحوهما    اٍ ابن القاسم
 واحتجوا : 

مح  ون  عبمن الملمر ووا هيمر  بعم  خلم   - باأللر الذا روا  البياقمل بإسمنان، ضمعيف عمن وبمل الض 
األطبا  عل  البرن و ن و ل الما  لل عينيه لقالوا : ي لل ب –رضل اع عناما  –ابن عبا  

سبعة ويام مسيلقيا  عل   فار   لسضٍ وشم  سلمة وعاةبة عن ذلر لنايا  . 
 88   

مما و ممل لممل عممين ابممن  - وبممما روا  البياقممل ويضمما  بإسممنان،  ممحيح عممن عمممرو بممن نينممار  مماٍ : لم 
يومممممما  ال ي ممممملل خال  مضمممممطجعا   عبممممما  المممممما  وران ونا يعمممممالج منمممممه لقيمممممٍ يم ممممم   مممممذا و مممممذا

 ولل رواية  اٍ ابن عبا  : ورويت خنا  ان األجٍ  بٍ ذلر. 80 ل رهه.

 * الرأي الراجح :
روا جماور الفقاا  القاةٍ بجوا  يرر القيام وال  الة مسيلقيا  همو المذا وشرجحمه بنما  علم  مما يقمنم 

ة عن ذلر لنايا  لإن ه يشحيمٍ ون ه خن ما ن ه سضٍ وشم  سلمة وعاةبومن ونليام   ووم ا حني  ابن عبا  
لم يشرخ وا له لل ذلر ألن ه لم يظار عننهم  نق ذلر الط بيب ليمما يمنعل للامذا لمم يشرخ موا لمه 

   واع وعلم .
 

 المسألة الخامسة
 اعتماد قول الطَّبيب في المرض الُمبيح للفطر

لةمةمن  ةمانة أل مٍ ليمه  ولمه يعمال  :  علم  خباحمة الفطمر للممريض   وا  86 وجمل وهمٍ العلمم        
رة  لة  سةفةر، لةِعن ة  م نا وةي ام، وشخة  خال  ون ام اخيلفوا لل المرض المبيح للفطر و الوا  89  ِمن شم م ِريضا  وةوا عة

يام ووا عنمه  : خن ه ال بشن  من ونا يسينن  احبه خل   ٍو طبيب لقة حاذق   لإن يقرير خم انية ال  
ٍ  ممريض لي  باألم ر الساٍ   وال يم ن يقرير  واعن عاممة لجميمل المرضم    بمٍ ينبغمل بحم   م

علمممم  حممممنة   وال يييسممممر ذلممممر األمممممر خال  للط بيممممب المسمممملم المخمممميه   لاممممو يملممممر ممممما ي فيممممه مممممن 
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موم ووا عنممه   وهنمار آرا  للفقاما  لمل همذ    المشعطيات اليل يم  نه من ن ح مريضه بإم انيمة ال  
 المسضلة هل :

 فقهاء الحنفية.الواًل : رأي أ
خل  ون ه : يشباح الفطر لممريض خماف  يمانة الممرض بإخبمار طبيمب،  مسملم  وم ما   07 ذهب لقاا  الحنفية

ال الر لال يشعيمن عل   وله الحيماٍ ون  هرضه خلسان العبانة    حاذق  وا لمه معرلمة ياممة لمل الط مب 
يلعمل لال يجو  يقلين من له ونن  معرلة ليه    مسيور   ألن   02 الحاٍ  و يٍ عناليه برط وج م به ال  

 يممانة المممرض واميممنان   ممن يفضممل خلمم  الاممالر ليجممب االحيممرا  عنممه وطريممق معرليممه خذا وخبممر  طبيممب 
مموم لامو  ممالمريض. ممحيح المذا يخبمم  ونا يمممرض بال    مماٍ ابممن عابممنين   01 مسملم حمماذق عممنٍ   وال  

ذا وخمذ بقمٍو طبيمب،   03 لل حابييه لمي  ليمه همذ  البمروط وولطمر لالظماهر لم وم ال فمارة  مما لمو :   وا 
 ولطر بنون ومارة وال يجربة لعنم هلبة الظ ن والن ا  عنه هاللون  .

 فقهاء الشافعية .النانيًا : رأي 
موم مبمقة يبمق احيمالاما   04 ابيرط لقاا  البالعية      لمل الممرض المشبميح للفطمر ونا يلحقمه بال  

ٍ، عنن ممن ا يفم  بمه لمل ولل المرض الذا ال يش  رج  بر   بقٍو عنلين من األطبا  ووا بطبيب، عن
  و ولمه يعمال   05  وةالة يةقايشلشواا وةنفشسة شما ِخن  الل مهة  ةمانة ِب شمما رةِحيمما   جوا  الييمم للمرض   لقوله يعال  : 

 . 08  وةالة يشلاقشواا ِبضةياِني شما ِخلة  الي االش ةةِ :  ...
 فقهاء المالكية .الي نالنًا : رأ

خلممم  : ون  الممممرض المجمممو   للفطمممر همممو المسمممينن  ممماحبه خلممم   مممٍو  00 فقاممما  المال يمممةالذهمممب      
لممممل   06 طبيممممب لقممممة حمممماذق   لممممإذا  ممممح مرضممممه  ممممح لممممه الفطممممر    ولاممممذا  مممماٍ ابممممن عبممممنالب ر

مميام وال ي 09 االسمميذ ار فطممر لممما : خن  المممريض خن ممما يفطممر للمممرض الممذا  ممن نممٍ  بممه وال يطيممق ال  
يام بيقين وسقط عنمه الممرض  يخب  من  يانة المرض ألن ه ظنٌّ ال يقين معه و ن وجب عليه ال  

 بيقين لإذا لم يسييقنه لم يج ا له الفطر .
 رابعًا : رأي فقهاء الحنابلة.

 لم  حيحا   : خن  المريض خذا خاف  يانة مرضه ووا طوله ووا  ان 67 فقاا  الحنابلةال اٍ       
لممل يومممه ووا خمماف مرضمما  ألجممٍ العطمما ووا هيممر  لإن ممه يشسمميحب لممه الفطممر وي ممر   ممومه  ً  مممرض

يمامه بقٍو طبيب، مسلم، لقة، .   وا 
م      اٍ : وواو مرض،  و يٍ لإلمام وحمن مي  يفطر المريض    اٍ : خذا لم يسيطل  يٍ ملٍ الحش

م  . وبن  من الحش
 62  
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 * الخالصة:

رض آرا  الفقامما  لممل هممذ  المسممضلة ون اممم اعيمممنوا علمم   ممٍو الط بيممب يبممي ن لنمما مممن خممالٍ عمم       
المسلم الحاذق العنٍ لل المرض المبيح للفطر   لإذا  اٍ الط بيب للمريض يجب عليمر ونا يفطمر 
ميام ي يممن لممل مرضمر للممه ونا يفطممر ِاعيممانا  علمم  خبممر الط بيمب  ألن  خبممر الط بيممب يشعيمممن  ألن  ال  

 علم .عليه برعا   واع و
 

 
 
 

 المسألة السادسة
 اعتماد قول الطَّبيب في إفطار الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد أْو النَّفس

 
عل  ون  الحاممٍ والمرضمل خذا خاليما علم  ونفسماما ووا ولمنهما ولطريما   ألن امما   61 اي فق الفقاا    

لقضا  عل  الحامٍ والمرضمل بمن لة المريض الخاةف عل  نفسه   لم اخيلفوا لل وجوب الفنية وا
  و يمممٍ :  64   و يمممٍ : يفمممنيان لقمممط وال  ضممما  63   لممممنام ممممن  ممماٍ : يفطمممران ويفمممنيان ويقضممميان 

  65 يجب القضا  بال لنية.
 وحجتهم فيما ذهبوا إليه:

رة  وله يعال  :   -1 لة  سةفةر، لةِعن ة  م نا وةي ام، وشخة   68  .لةمةن  ةانة ِمن شم م ِريضا  وةوا عة
:  خن ممه لممي  المممران عممين المممرض لممإن  المممريض الممذا ال  60 * وجممه الن اللممة:  مماٍ ال اسممانل        

مموم معممه و ممن وجممن  مموم لممي  لممه ونا يفطممر ل ممان ذ ممر المممرض  نايممة عممن ومممر يضممر ال   يضممر  ال  
   66 هانا لينخالن  وا الحامٍ والمرضل  يحت رخ ة اإللطار .

مالة وعممن :   خن  - مل  اع عليمه وسملم –و ولمه  -2 موم وبمطر ال   اع وضمل عمن المسمالر ال  
وم  .   69 الحامٍ والمرضل ال  

عممن الحامممٍ والمرضممل خذا خاليمما علمم  نفسمماما  –رحمممه اع يعممال   –سممةٍ الحسممن الب ممرا  -3
 97 وعل  ولنياما لقاٍ : واو مرض وبن  من الحمٍ يفطر ويقضل.
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الحاممٍ والمرضمل عنمن الخموف علم  الولمن  الطمار جموا  لبنا   عل  ما يقنم من ايفاق الفقاا  علم  
وو الممن ف    لقممن ذهممب بعممض الفقامما  خلمم  اعيمممان  ممٍو الط بيممب لممل هممذ  المسممضلة و ي ممنوا الخممموف 

خلم  القمٍو :بمضن   92 الحا ٍ عنن الحامٍ والمرضمل بإخبمار طبيمب، حماذق، مسملم،   لمذهب ابمن نشجميم
نلعمما  للحممرج لقي ممن اإللطممار بممالخوف بمعنمم   الفطممرة  ف للحامممٍ والمرضممل خذا خاليمماعل  الولممن ووا الممن  

هلبة الظن  بيجربة ووا ِاخبار طبيب حاذق مسلم وألن اا لو لم يخفا ال يرخ ه لاا الفطر.
 91  

لل حوابيه : الحامٍ والمرضل يجو  لاما اإللطمار خذا خاليما علم  ونفسماما وو   93 و اٍ الب روانل
ما ال وسوا   انت مسميضجرة وم ال وينبغمل لمل اعيممان سوا   ان الولن ولن المرضعة و  94 عل  الولن

ٍ، ولو رواية   95 وخذا  مما  يٍ لل الييمم. الخوف المذ ور ون ه ال بشن  من خخبار طبيب، مسلم، عن
مما لقامما  المال يممة لقممالوا : خن  الحامممٍ خذا خالممت علمم  ولممنها هال مما  ووا بممنين وذى  وجممب عليامما  ووم 

نا خالممت حممنو  علممة و وا مممرض جمما  لامما الفطممر علمم  المعيمممن و يممٍ يجممب عليامما الفطممر الفطممر وا 
ويمنخٍ لمل ذلمر مما خذا بمم ت الحاممٍ بميةا  ويخبم    98 حي  خبيت حنو  علة و ذلر المرضمل

خنا لم يض ٍ منه سمريعا  ولقمتا مما لمل بطناا لمالخوف المجمو   للفطمر همو المسمينن  ماحبه خلم   مٍو 
إلخبممار ممممن هممو موالممق لممه لممل الممم اج  ممما  ممالو  لممل طبيممب لقممة حمماذق ووا ليجربممة مممن نفسممه ووا 

  90 .الييمم
 * الخالصة :

ر الفقاممما  اعيممممان خخبمممار الط بيمممب الحممماذق المسممملم اللقمممة لمممل خلطمممار           لمممل همممذ  المسمممضلة  مممر 
الحامممٍ والمرضممل خذا خاليمما علمم  الولممن ووا الممن ف    ببممرط ونا يبنممل الط بيممب ومممر  هممذا علمم  علممة، 

مرر  ظاهرة وا عل  مرض، موجون وروى بخبريه ون   يام الحامٍ والمرضمل يم نا خلم  خلحماق الض 
 وعلمبالن ف  ووا الولن للاما الفطر بنا   عل  خخبار الط بيب   واع 

 
 المسألة السابعة
 والفّضة ِلجالء العينأالّذهب  (98)اعتماد قول الطَّبيب في جواز االكتحال بمرود

مة  الِملعقمة والِمجممرة بيحري  99   رح العلما        ٍ  مما ي ملح يسممييه آنيمة ممن المذ هب والفض  م  
ورنت بيحممريم األ مممٍ   271 ونحوهمما   ألن  الن  ممموه   272 والِميممٍ وظمممرف الغاليممة   277 والِم حلممة 

ميال  و سمر نفمو   مة علم  الر جماٍ والن سما    لمما لمل ذلمر ممن الخش والب رب لل ووانمل المذ هب والفض 
 مٍ والب مرب ممن سماةر االسميعماالت علياما ومناما اال يحماٍ بممرون المذ هب الفقرا    و ي  هير األ

ة .   والفض 
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ة ممن وجمٍ اليمناوا واعيممنوا لمل ذلمر علم   عننا  منخال  ون    الفقاا  وجا وا اسيعماٍ الذ هب والفض 
مة أل ٍ، روايمة ليمما خذا وخبمر العليمٍ بمضن  ممن منالعمر ِاسميعماٍ المذ هب ووا الفض  جمٍ خخبار طبيب، عن

 اليناوا جا   وهنار آرا  للفقاا  لل هذ  المسضلة هل :     
 خل  القٍو : بجوا  ِاسيعماٍ ِمرون من ذةهب لجال   273 ووال : ذهب بعض ميضخرا لقاا  البالعية

ممرورة ناعيممة لممه وذلممر خذا وخبممر  طبيممب   العممين  ممما لممو اسمميعمٍ الممذ هب لممربط وسممنانه ممما نامممت الض 
ة ي يحٍ به ِلجال  عينه جا  عنٍ رواية بضن  عينه ال  ينجلل خال  باسيعماٍ ِمرون من ذةهب، ووا لض 

ة عل  الِمرون ممن المذ هب عنمن وجونهمما معما  وبعمن جمال  عينمه  ِاسيعماله   ويقن م الِمرون من الفض 
 يجب  سر   ألن  الض رورة يقن ر بقنرها.

يشجيم   –رحممه اع يعمال   - 275 ممام من لقاا  المال ية :    ان بميخنا اإل  274 لانيا :  اٍ البر لل
ممممة ويقممممٍو خن ممممه مممممن بمممماب الي ممممناوا  جعممممٍ الممممذ هب لممممل الممممما  لقممممو ة  اال يحمممماٍ بِمممممرون الممممذ هب والفض 

  و مذا  270   لالط بيب خذا  اٍ للعليٍ من منالعر طبخ هذاةر لل آنية الذ هب جا  لمه  278 القلب 
 ِاسيعماٍ ِمرون الذ هب من باب وول .

 * الّدليل :
 ٍ الفقاا  عل  جوا  اسيعماٍ الذهب والفضة ألجٍ اليناوا بما يضيل :   اسين
مممما روا عمممن عبمممن المممرحمن بمممن طرلمممة عمممن عرلجمممة ابمممن وسمممعن  ممماٍ :  وش ممميبت ونفمممل يممموم  -2  

 مل  اع  –لمضمرنل رسمٍو اع  لمضنين علمل     279 لل الجاهلية لايخذت ونفا  ممن وِرق  276 ال شالب
  227  من ذهب    ونا ويخذ ونفا   –عليه وسلم 

ممما روا عممن حمممان بممن وبممل سممليمان ال ممولل  مماٍ :   رويممت المغيممرة بممن عبممناع  ممن بممن  وسممنانه  -1
   222  بالذ هب  

 
 * وجه الداللة :

 مماٍ الممماورنا : يجممو  لألجممنل مممن الر جمماٍ والن سمما  ونا ييخممذ ونفمما  مممن لضممة ووا ذهممب .. ويجممو  و 
خذا  لاال يحمماٍ بمممرون الممذ هب والفضممة   221 اما بالممذ هب والفضممةويضمما  للر جممٍ والمممروة ونا يبشممن ا وسممنان

 لجال  العين يجو   ياسا  عل  األنف لليناوا. 
 

 * الخالصة :
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لل حالة خخبار الط بيب الل قة للمريض بضن  من منالعر ووا ألجٍ مناواير يجب ونا يسيعمٍ         
ة جما  لمه االسميعماٍ ألجمٍ الي مناوا  أل ن  الفقاما  اعيممنوا خخبمار الط بيمب لمل همذ  الذ هب ووا الفض 

المسضلة   وللذ هب خواه لممن خوا مه : ون مه معيمنٍ لطيمف يمنخٍ لمل سماةر المعجونمات اللطيفمة 
ذا نشلمن لممل األرض لمم يضممر  اليشمراب ولمم ينق ممه بميةا  وبرانيممه  .. وهمو وعمنٍ المعممننيات ووبمرلاا وا 

 .                                223 والخفقان ويجلو العين ويقوياا خذا خلطت باألنوية نفعت من ضعف القلب والر جفان
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 المسألة النامنة
 اعتماد قول الطَّبيب في جواز التَّداوي بالنَّجس والُمحرَّم للمضطر

 
مموا بضنلممة  224 اي فممق الفقامما     علمم  عممنم جمموا  الي ممناوا بممالمشحر م والممن ج  مممن حيمم  الجملممة   واحيج 

 مناا :
  225 علي م   .م :    خن  اع لم يجعٍ بفا  م ليما حر  - ل  اع عليه وسلم –وله   -1
:    خن  اع يعال  ونمٍ  المن ا  والمن وا    وجعمٍ ل مٍ نا ، نوا    - ل  اع عليه وسلم - وله  -2

     228 ليناووا   وال يناووا بحرام   .

وى علممممم  خ المممممة المقطمممممول بمممممه وهمممممو ألن  ح مممممٍو البمممممفا  بمممممالمشحر م والمممممن ج  مظنمممممون لمممممال يقممممم -3
   220 الي حريم.
الفقامما  وجمما وا الي ممناوا بممالن ج  والمشحممر م لممل حالممة االضممطرار وببممرط االعيمممان  طاةفممة  مممنة خال  ون  

عل  خخبار طبيب، مسلم، ون  لل يناٍو الن ج  ووا المشحر م بفا  للممريض ولمم يجمنا هيمر  ممن المبماح 
 اا  لل هذ  المسضلة هل :يقوم مقامه   وهنار آرا  للفق
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 أواًل :رأي الحنفية.

م خخبمار طبيمب مسملم ون  ليمه بمفا   ولمم ابيرط لقاا  الحنفيمة لجموا  الي مناوا بمالن ج  والمشحمر       
:   يجممو   226 يجممنا مممن المبمماح ممما يقمموم مقامممه   مماٍ ابممن عابممنين لممل حابممييه نقممال  عممن الياممذيب

ي ناوا خذا وخبر  طبيمب مسملم ون  ليمه بمفا   ولمم يجمنا ممن المبماح م والميية للللعليٍ برب البٍو والن  
نا  اٍ الط بيب ييعج ٍ بفا ر به ليه وجاان   وهٍ يجو  برب القليٍ من الخمر  ما يقوم مقامه وا 

:   الي مناوا بمالخمر خذا وخبمر   229 للي ناوا ليه وجاان  ذا ذ ر  اإلمام اليمريابل   و ماٍ ابمن نشجميم
البممفا  ليممه جمما  ل ممار حممالال  وخممرج عممن  ولممه : لممم يجعممٍ اع بممفا  وميممل ليممما طبيممب حمماذق ون  

 حر م عليام  ألن ه  ار  المضطر  .
 * حجتهم :

ن  االسيبمفا  بمالحرام خن مما  ه:ما  يٍ خن  االسيبفا  بالحرام حرام هير مجرى علم  خطال م 217  الوا وا 
 له نوا  هير  ليجو .ال يجو  خذا لم يعلم ون  ليه بفا  وم ا خذا علم ولي  

: لم يجعٍ بفا  م ليما حر م علي م  يحيمٍ ونا ي ون  -رضل اع عنه –ومعن   ٍو ِابن مسعون 
 اٍ ذلر لل نا ، عشرف لمه نوا  هيمر المشحمر م  ألن مه حينةمذ، يسميغنل بمالحالٍ عمن الحمرام ويجمو  ونا 

ن م  ا ي ون بالحالٍ .يقاٍ ين بف الحرمة عنن الحاجة لال ي ون البفا  بالحرام وا 
 نانيًا: رأي الشافعية.

مما خذا  انمما       ممر البممالعية الح ممم علمم  الممن ج  والمشحممر م الِ ممرف   لممال يجممو  الي ممناوا باممما   وم 
مسيال ين مل نوا ، آخر ليجو  الي ناوا بامما ببمرطين : ونا ي مون عارلما  بالط مب   حيم  ولمو  مان 

ذا  لاسقا  لل نفسه   ووا خخبار طبيب مسلم عنٍ   وونا ييعين هذا الن وا  لال يغنمل عنمه طماهر   وا 
 ان الي ناوا بالن ج  والمشحر م ليعجيمٍ البمفا  بمه لقمن ذهمب البمالعية خلم  جموا   بالب مروط الممذ ورة 

  واع وعلم. 212 
 

 المسألة التاسعة
 اعتماد قول الّطبيب في أّن المجنون ينفعه الّتزويج وكذا المجنونة

    
: ون مه ال يم و ج مجنمون وال مخيمٍ  211 ذهب جماور البمالعية وهمو المن موه عليمه لمل الممذهب      

 وهو من لل عقله خلٍ ولل وعضاةه ِاسيرخا  وال حاجة به خل  الن  اح هالبا .
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خال  ون اممم وجمما وا يمم ويج الممذ ر البممالا المجنممون المطبممق جنونممه المحيمماج للن  مماح و ممذلر األشنلمم  المجنونممة  
 وناا المشحياجة خل  الن  اح.المطبق جن

خلم  : يم ويج المجنونمة  مغيرة  انمت ووا   214 وبمل حنيفمة مذهبوهو   213 وذهب بعض لقاا  الحنابلة
 ر جاٍ.لل بيرة خذا ظار مناا باوة 

ولقممن ِاعيمممن الفقامما  لممل هممذ  المسممضلة علمم  خخبممار عممنلين مممن األطبمما  لممل ون  المجنممون ينفعممه اليمم ويج 
 .  215 و ذا المجنونة

 آراء الفقهاء في هذه المسألة:
 أواًل: رأي الشافعية.

مما ونا ي ممون حمماال   ممضنا يظاممر   218  مماٍ الخطيممب البممربينل       : خن  حاجممة المجنممون ال بيممر للن  مماح خم 
رهبيه لل الن سا  بنورانه حولان ويعلقه بان  ووا مآال   يو ل بفاةه باسيفرا  ماةه بعن باانة عنلين من 

 األطبا  بذلر.
 بعالمات، هل : اوما حاجة المجنونة ال بيرة للن  اح ليم ن معرلياو 

 هلبة باوياا. -1

ووا بقٍو وهٍ الط ب يشرج  بي ويجاا البفا . -2
 210 

 

ولممل هممذ  المسممضلة : ِابمميرط لقامما  البممالعية العممنن لممال يشقبممٍ  ممٍو طبيممب واحممن بممٍ ال بشممن  مممن  ممٍو 
ولمم وجمن وحمنا  يعمر ض لال يفما  ليمه بواحمن، :  216 عنلين من األطبا  ولل هذا ال نن يقٍو العالةل

 وال يبعن   ألن ه جار مجرى اإلخبار.
 

 نانيًا: رأي الحنابلة والحنفية.
: بيم ويج المجنونمة  مغيرة   انمت ووا   237 وهو  ٍو وبل حنيفة   219  اٍ بعض لقاا  الحنابلة    

ل ضمرر البماوة عناما و ميانياا ر جاٍ  ألن  لاما حاجمة خلم  الن  ماح لمنللل بيرة  خذا ظار مناا باوة 
خلمم  الر جمماٍ مممن  عممن الفشجممور ويح مميٍ الماممر والن فقممة والعفمماف و مميانة العممرض   ويشعممرةف ميلامما

 الماا وييبعاا الر جاٍ وميلاا خليام ونحو  من  راةن األحواٍ   و مذا يشم وج خنا  ماٍ وهمٍ الط مب خن  
 عل ياا ي ٍو بي وجاا  ألن  ذلر من وعظم م الحاا.

:   خن  المعن  المبيح لليم ويج وجمن   232 ن ليٍ: عل  ي ويج المجنونة ال غيرة ما  اله ابن  نامةوال
لممل حممق ال ممغيرة لممضشبيح ي ويجامما  ممال بيرة خذا ظاممرت منامما بمماوة الر جمماٍ لفممل ي ويجامما م مملحياا 

 ونلل حاجياا لضببه ما لو  اٍ وهٍ الط ب خن ه ي يٍ عل ياا  .
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مما المعيمممو : وهمممو ال اةممم  نسممما  بمممضنا للٍ العقمممٍ بجنمممون مطبمممق ليجمممو  ي ويجمممه خذا ظامممر منمممه بممماوة ووم 
ييبعان  ويرينهن   ألن  ذلر من م الحه و ذلر يجو  ي ويجه خذا  اٍ وهٍ الط مب خن  لمل ي ويجمه 

  231 ذهاب عل يه  ألن ه من وعظم م الحه.
 

 * الخالصة:
يم ويج المجنمون ووا المجنونمة    ِاعيمن الفقاا  عل  خخبار عنلين من وهٍ الط ب لل مسضلة       

لإذا وخبر األطبا  العشمنٍو ون  لمل  واج المجنمون ووا المجنونمة ذهماب لعليامما لإن مه يجمو  االعيممان 
ٍ  من المجنون والمجنونة ول نا ببرط حاجياما خل  الن  ماح وولمق العالممات  عل  خبرهما وي وج  

 اليل ذ رناها آنفا  واع وعلم.
 

 المسألة العاشرة
 اعتماد قول الّطبيب في كون المرض مخوفًا في الوصية

 أواًل: تعريف المرض المخوف وأقسامه.
        ٍ ٍ  مما يسميعن بسمببه للمموت باإل بماٍ علم  العممٍ ال مالح   و يمٍ :  م المرض المخوف : هو  م

  233 ما اي ٍ به الموت.
 أقسامه:

 :  234 لاللة و سام عل  س م الفقاا  المرض  
المرض هير المخوف   ملٍ : وجل العمين والضمر  وال منال اليسمير وحم م  سماعة  القسم األول :

وو يوم  لإن وعط  لل هذ  الحالة  انت عطييه ممن رو  مالمه ملالمه  ال محيح  لح مم  ماحبه ح مم 
 ال حيح؛ ألن ه ال يخاف منه لل العانة.

خيممٍ ملممٍ: مممن ذشبممح ووا مممن يحقممق يعجيممٍ مويممه  لينظممر ليممه : لممإنا  ممان عقلممه  ممن اِ  القسووم النوواني :
 ل الممممه وال لو مممييه وشبينمممت حبمممويه ووا همممرق لمممل المممما  وهممممر  وهمممو ال يعمممرف السمممباحة لامممذا ال ح مممم

: واحيج و حابنا بضن  هذ  هل الحاٍ اليمل  ماٍ  235 وعطييه؛ ألن ه ال يبق  له عقٍ لابت    اٍ الن ووا
 لياا لرعون آمنت للم ي ح  منه.

نا  ان لابت العقٍ  من خ ر ت حبويه ووا ِابمين مرضمه ولمم ييغيمر عقلمه  مح ي مرله ويبرعمه و مان وا 
خرجت حبويه لقشبلمت و مييه ولمم  –رضل اع عنه  –يبرعه من اللل   بنليٍ :ون  عمر بن الخطاب 
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ِب ِابممن مشلاجممم وو مم  وومممر ونامم  للممم يشح ممم  –رضممل اع عنممه  –يخيلممف لممل ذلممر   وعلممل    ممرا بعممن ضة
 ببطالن  وله.
 واعين المرض المخوف   الذا الحياة ليه با ية واإليا  من  احبه وا ل  الط   لث :القسم النا

 لعطايا   ل اا من للله.  236 والقولنج  230 وذات الجنب  238 والجراح النالذة والبرسام
: لو يبرل لل مرض، مخوف وا يخاف منه الموت وممات ليمه لمم ينف مذ منمه مما  ان علم  للم   ألن مه  خذنا

  239 ال اةن بخالف ما خذا برئ منه لإن ه ينفذ ليبي ن عنم الحجر.محجور عليه لل 
 لانيا : بيان ما وب ٍ ومر  من األمراض واعيمان  ٍو األطبا  ليه .

بعن ونا بينت يعريف المرض المخوف وو سامه عنن الفقاا    ينبغل هنما ونا وشبمي ن مما وبم ٍ وممر        
ا مخولة ووا هير مخولة   وهٍ يجو  االعيممان علم   مٍو من األمراض اليل لم ينه الفقاا  عل  ون ا

 وهٍ الط ب والخبرة لل  ون هذ  األمراض مخولة لل الو ية ل 
 آراء الفقهاء في هذه المسألة:

 رأي الشافعية: -1
: لمممو بممم  نا لمممل  مممون الممممرض مخولممما  لمممم يلبمممت خال  بقمممٍو طبيبمممين  247  ممماٍ لقاممما  البمممالعية

سوقاط حقووق  ألن  ذلمر ييعلمق بمه خلبمات حمق الورلمةعنلين بمالغين حمرين     242 مسلمين وا 
وهممٍ العطايممما لممال يشقبمممٍ خال  العشمممنٍو   وللبممالعية وجمممه : لممل جممموا  العمممنٍو مممن الوضمممو  خلممم  

  241 الييمم بقٍو المراهق والفاسق   ووجه: ون ه ال يشبيرط العنن   وعن وبل سمليمان الخط مابل
يجمو  بمرب المن وا  ممن يمن  وال يمنرا ون مه نوا   وجه: ون ه يجو  العنٍو بقٍو طبيب،  الر،  ما

 وما نا  وال يبعن ونا يط رن هذ  األوجه هنا.
: المممذهب الجمم م بابمميراط العممنن وهيممر    ألن ممه ييعلممق بممه حقمموق آنميممين مممن  243  مماٍ الن ممووا

الورلممة والمو مم  لاممم  لابمميرط ليممه بممروط الب مماانة لغيممر  بخممالف اليمميمم لإن ممه حممق اع يعممال  
 بنٍ.وله 

ولو ِاخيلف الوار  و احب العطيمة لمل  مون الممرض مخولما  بعمن مموت الميبمرل لمالقٍو  مٍو 
الميبرل عليه؛ ألن  األ ٍ السالمة عن المرض المخوف وعل  الورلمة البينمة وال يلبمت نعموا  
نا  مان  ٍش  ٍو رجٍ وامرويين؛ ألن اا باانة عل  هيمر المماٍ وا  خال  بباانة رجلين عنلين وال يشقب

لمق ون الماٍ   ولو  انت العل مة بمامروة، علم  وجمه ال يط لمل عليمه الر جماٍ هالبما   بلمت بماانة ا
 رجلين ورجٍ وامرويين ووربل نسوة ويعيبر لل الباهنين العلم بالط ب.
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: ولو ِاخيلف األطبا ش لل المرض لح م بعضام بضن مه مخموف  و ماٍ   245   244  اٍ الماورنا 
األعلممم مممنام لممإنا ِاسمميووا لممل العلممم ووبمم ٍ علمم  األعلممم  بعضممام هيممر مخمموف رجممل خلمم   ممٍو

رجممل خلمم   ممٍو األ لممر مممنام عممننا  لممإنا ِاسمميووا لممل العممنن رجممل خلمم   ممٍو مممن ح ممم بممالمخوف؛ 
ِلم من هامض العلم ما خفل عل  هير .  ألن ه  ن عش

 

 رأي الحنابلة : -2
ٍ المعرلممة وهممم : وممما وبمم ٍ ومممر  مممن األمممراض رجممل ليممه خلمم   ممٍو وهمم  248  مماٍ ابممن  نامممة

بمالغين    طبيبين مسلمين لقيمين األطبا  وهٍ الخبرة بذلر واليجربة والمعرلة وال يشقبٍ خال   ٍو
الخر مل ون مه  و يما   مٍو ألن  ذلر ييعلق بمه حمق الموار  ووهمٍ العطايما للمم يقبمٍ ليمه خال  ذلمر

ٍش الط بيب العنٍ خذا لم يقنر عل  طبيبين  مما ذ رنما لمل بماب ا لمن عاوى لامذا الضمرب يشقبةٍ  و
ممرح  –رضممل اع عنممه  –وممما وبممباه عطايمما   ممحيحة لممما ذ رنمما  مممن   ممة عمممر  لإن ممه لممما جش

مم   سممقا  الط بيممب لبنمما  لخممرج مممن جرحممه لقمماٍ لممه الط بيممب ِاعاممن خلمم  الن مما  لعاممن خلمميام وو  
ما ِابمين مرضمه عامن خلم  عممر لن حابة علم   بمٍو عامن  وو مييه   ووبمو ب مر، لم  ف مذ لايفق ال  

 عان .
 

 * الخالصة :
 : خن  األمراض ضربان .  240  اٍ الماورنا

ضرب ي ون العلم به جليا  يبيرر لمل معرليمه الخماه والعمام لامذا ال يحيماج لمل معرليمه  - أ
 خل  س اٍ وهٍ العلم به .

 وضرب ي ون العلم به خفيا  يخيه به وهٍ العلم ليسضلون ووا يرجل خل   ولام ليه. - ب

يمن الفقاا  عل  خخبار األطبا  المسملمين ليمما وبم ٍ وممر  ممن األممراض لفل هذ  المسضلة ِاع
اليل لم ينه الفقاا  عل  ون اا مخولة ووا هير مخولة ليشقبٍ  ولام   لإذا  اٍ وهٍ الط مب خن  
نا  ممالوا هالبممه  هممذا المممرض هالبممه اليلممف جعلممت العطايمما والو ممايا مممن الللمم  ل ونممه مخولمما  وا 

 . واع وعلم . السالمة لاو هير مخوف
 

 
 المسألة الحادية عشرة
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 اعتماد قول الّطبيب في إباحة استماع المريض آللة الّطرب والّلهو للّتداوي 
 
خل  القٍو : بيحريِم ِاسيمال اّالت اليل يشطِرب من هير هنا ،  مالعشون   246 ذهب و لر الفقاا         

من عمن ذ مر اع والِمع لة والط بٍ والِم مار والبشوق   249 والط نبور ونحوها  ألن اما يشطامِرب ويمنعو خلم  ال  
ر م  الخمر. ل  خيالف الماٍ لحش  يعال  وعن ال  الة وا 

 واستدلوا بأدلة منها :
ٍِ الل ممهِ   ولممه يعممال :  -1 ممِبي ممن سة ٍ  عة ممِنيِ  ِليشِضمم مميةِرا لةاامموة الاحة ممن يةبا ِمممنة الن مماِ  مة    مماٍ ابممن   257  وة

  252 اا المالهل.: خن   -رضل اع عناما  –عبا  
 ماٍ :    خن  اع  – مل  اع عليمه وسملم  –ما روا  عبن اع بن عمرو بمن العماه ون  الن بمل  -2

ر وال شوبة حر م عل  وشميل الخمر والميسر والِم ا
 254   . 253 والقن ين  251 

 

ي ممناوا   ِاسمميلنوا مممما يقممن م مممن يحممريم االسمميمال ّالت الل اممو   حالممة ال  255 خال  ون  لقامما  البممالعية
لقالوا : بإباحة اسيمال المريض ّلة الل امو ووا الط مرب لليمن اوا ببمرط االعيممان لمل ذلمر علم   مٍو 

 وهٍ الط ب لل ون  المريض بسماعه ليلر اّالت ييعي ن بفا   .
 اٍ الر ملل لل نااية المحياج
:   لو وخبر طبيبان عنالن بضن  الممريض ال ينفعمه لمرضمه خال    258 

ٍش  مٍو الحليممل العشون عم م ٍ  له ِاسيماعه  الين اوا بمنج ، ليمه الخممر وعلم  همذا يشحمة ٍ بخبرهما وح
يشباح ِاسيمال آلة الل او خذا نفعت من مرض، وا لممن بمه ذلمر الممرض ويعمي ن البمفا  لمل سمماعه   

ل القلمب ووا معرلة نفسه خنا  ان عارلا  بالط ب وييرنن الن ظر لل خخبار الواحن ولو لاسقا  خذا و مل لم
  250  ن ه.

: يحممرم اليممن اوا بممالمشحر م و ممال  وبشممربا  وسممماعا  ل مموت ملامماة وهنمما    256 ووممما لقامما  الحنابلممة لقممالوا
 مشحر م.

 واستدلوا:
  259 :    وال يناووا بالحرام   - ل  اع عليه وسلم -بعموم  وله

 الخالصة:* 
 اامن  خقماٍ لامل واليمل يش اما اإلطمراب والي  هنار بعض ونوال   الموسيق    اليمل ال ي مون الق من من خن  
ا    لقمن وبماح  لر لل همنو  األع ماب وهمل يو مف لمل بعمض الحماالت للعمالج ممن  بمٍ األطب ملش 

لمل سمماعه ليلمر الموسميق   ن  خوذلمر بقمٍو طبيبمين عمنلين   سيمال لاااللقاا  البالعية للمريض ا
 .ن بفا  . واع وعلم ونحوها ييعي  
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 الخاتمة

  لمإنل يو ملت خلم  نيماةج ممن وهماما  مشضمن،  الٍ رحليل مل هذا البح  وما بذليه من جامن، من خ    
 :يضيل ما

اعيمممن الفقامما  علمم   ممٍو الط بيممب ووا بمماانيه لممل  ليممر، مممن المسمماةٍ الفقايممة ول ممن ببممرط ونا  -2
 ي ون حاذ ا  لقة  عنال .

يمنمل ممن اسميخنام المما  ممانل بمرعل ووا طبمل  يوجمن   : المسضلة الما  المبمم  خل  بالنسبة  -1
المشبممم   مبابممرة  لممل خنمما  م بمموف   ووا عبممر السممخانات البمسممية.وون  الط ممب الحممني  لممم 

   ومرض البره.يلبت ون  هنار عال ة بين الما  المشبم  

ٍِ اإلنسمممان نجسمممة وذلمممر ل وناممما منعقمممنة  خ -3 ممممن البمممٍو  مممما وخبمممر  ن  الح ممماة الخارجمممة ممممن  شبشممم
 األطبا  بذلر .

يض الذا يخاف من ِاسيعماٍ الما  للوضو  ووا الغشسمٍ ال يجمو  لمه ونا ييميمم خال خذا ن  المر خ -4
 ألن  خبر  مقبٍو لل هذ  األمور . ؛اعيمن عل   ٍو طبيب عنٍ

مل القنرة عل  القيام للمشمناواة وببمرط  وال  الة مشسيلقيا   القيامِ  يررش للمريض عنن ال الة  يشباحش  -5
 عيمان عل   ٍو الط بيب .الا

بمميح للفطممر   يجممو  اخلمم  بالنسممبة  -8 خباحممة  عيمممان علمم  خبممر الط بيممب لمملالمسممضلة المممرض المش
 .الفطر للمريض

يشباح خلطار الحامٍ والمرضل خذا خاليا عل  الولن ووا الن ف    ول ن ببمرط ونا يبنمل الط بيمب  -0
 . ومر  هذا عل  علة، ظاهرة، 

 يشباح برعا  اسيعماٍ الذ هب والفضة لليناوا . -6

ون يعلمم م للمضطر خذا لم يجن طاهرا  يقموم مقاممه ول من ببمرط ج  والمشحر  اليناوا بالن  يجو   -9
 ون  البفا  يح ٍ به بخبر طبيب مسلم عنٍ ولم يجن نوا   هير  . 

مسضلة ي ويج المجنون ووا المجنونة   خذا وخبمر األطبما  العمنٍو ون  لمل  واجامما خل  بالنسبة  -27
 نا ببرط حاجيامما خلم  الن  ماح وولمق العالممات اليمل ذ رياما لمل لعلياما لإن ه يجو  ول ا  ذهاب

 لنايا البح  .

ووم ا مسضلة  ون المرض مشخولما  لمل الو مية   لقمن اعيممن الفقاما  علم  األطبما  ليمما وبم ٍ   -22
 :ومر  من األمراض اليل لم ينه الفقاا  عل  ون اا مخولة ووا هير مخولمة لمإذا  ماٍ الط بيمب

 به اليلف  جعلت العطايا والو ايا من اللل  .خن  هذا المرض هال
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خذا يعين سيمال ّلة الل او عنن بعض لقاا  الب العية بقٍو طبيبين عنلين اليشباح للمريض ا -12 
 .واع وعلم  بفا   بسماعه ليلر اّلة 

 الهوامش
                                                 

ابن القيم : هو : محممن بمن وبمل ب مربن ويموب بمن سمعن ال رعمل النمبمقل   وبمو عبمناع  بمم  المنين   وحمن  بمار   2 
هم لل نمبق   ييلمذ لبيخ اإلسالم ابن ييمية   له ي انيف  ليرة مناا:   خعالم المو عين 052العلما    يولل سنة 

 .8/58ينظر يرجميه : االعالم لل ر لل   والطرق الح مية لل السياسة البرعية.. وهيرها .

 .2/221  وينظر : الطب النبوا لمحمن بن وبل ويوب 4/241 ان المعان البن القيم   1 
البممره:نا  معممروف نسممضٍ اع يعممال  العاليممة منممه ومممن  ممٍ نا  وهممو بيمماض يقممل لممل الجسممن . ينظر:لسممان العممرب   3 

 .0/5البن منظور 

 :  وحيمم  ولبينمما ال راهممة  2/231انيةل ليامما وجاممان : جمما  لممل بممرح الماممذب للنممووا هممٍ ال راهممة بممرعية وو اربمم  4 
نا لممم يعا ممب علمم  لعلامما   وم اربممانية لم مملحة  لاممل  راهممة ين يممه   وهممٍ هممل بممرعية ييعلممق اللممواب بير امما   وا 

الح  ماٍ : واخيمار ننيوية ال لواب وال عقاب لل لعلاا وال ير اا   ليه وجاان : ذ رهما البيخ وبمو عممرو بمن ال م
الغ الل اإلربانية   وهو ظماهر نمه البمالعل     لال راهمة ممن اسميعماٍ المما  المبمم  بمرعية يلماب علم  يمرر 
اسمميعماله   واللممانل : هممل ونامما اربممانية ال يلمماب ليامما ألنامما مممن وجاممة الط ممب . ينظممر :  فايممة األخيممار للح ممنل 

 .26ه

 .2/232  والمجمول للنووا 2/2م نل  وينظر : مخي ر ال2/32األم للبالعل   5 
 .2/232ينظر : المجمول للنووا   8 

 .2/43الحاوا ال بير للماورنا   0 

ابن عابنين : هو : محمن ومين بن عممر بمن عبمنالع ي  عابمنين النمبمقل   لقيمه المنيار الاابممية واممام الحنفيمة     6 
م لفمممات عنيممنة مناممما : رن المحيممار علممم  المممنر همممم   ولممه 2151هممم لمممل نمبممق ويمممولل ليامما سمممنة 2296ولممن سمممنة 

 .8/41المخيار الذا يعرف بحابية ابن عابنين  . ينظر يرجميه لل : األعالم لل ر لل 

ن  عمنماا روايمة  2/294حابية رن المحيمار البمن عابمنين   9  حيم   ماٍ :  خن  المعيممن ال راهمة عنمننا ل محة األلمر وا 
   بنليٍ عن  لل المننوبات   لال لرق حينةذ بين مذهبنا ومذهب البالعل  . .والظاهر ون اا ين ياية عنننا ويضا  

 .1/102ينظر : األببا  والنظاةر للسيوطل   27 

 .2/231المجمول للنووا   22 

الر ملل : هو : محمن بن محمن بن حم ة بن بااب النين الرملل الم را األن ارا الباير بالبالعل ال مغير   21 
ملممل   يممولل سممنة    ممان لقيامما  ونحو  هممم بم ممر . 2774يمما  ومفسممرا    مممن م لفايممه :   ناايممة المحيمماج   وليمماوى الر 

 .3/64ينظر يرجميه : الفيح المبين للمراهل 

 .2/07نااية المحياج للر ملل   23 
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 الخطيب البربينل : همو : محممن بمن وحممن البمربينل   بمم  المنين   لقيمه بمالعل مفسمر ممن وهمٍ القماهرة   لمه  24 
هممم. ينظممر 900ي ممانيف عنيممنة منامما :   اإل نممال لممل حممٍ الفمماظ وبممل بممجال   ومغنممل المحيمماج     يممولل سممنة 

 .8/8يرجميه لل : األعالم لل ر لل 

  و فايمممة 2/07  وناايمممة المحيممماج للرملمممل 2/29  وينظمممر : مغنمممل المحيممماج للبمممربينل 2/11اال نمممال للبمممربينل   25 
 . 26األخيار للح نل ه

 مة : طبقة ر يقة يعلو سطح الما  . ال وهو   28 
 . 2/43الحاوا ال بير للماورنا    20 

  والبياقمل لمل السمنن ال بمرى  بماب  راهمة 2/34  0الحني  روا  النار  طنل لل سننه   باب المسمخن   بمر م    26 
البياقمممل : خن  الحمممني  المممذا روا   2/305  و ممماٍ العجلمممونل لمممل  بمممف الخفممما  2/8اليطايمممر بالمممما  المبمممم    

:     ماٍ لاما ال يفعلمل  - مل  اع عليمه وسملم  –والن ار  طنل وهيرهما عن عاةبة لل الما  المبمم  ون  النبمل 
:  2/89يا حميرا    لإن ه يور  البره    لمي  ب مذب مخيلمق بمٍ همو ضمعيف    ماٍ الر ململ لمل ناايمة المحيماج 

نا  ان ضمعيفا  ل نمه ييضيمن بمما روا عمن عممر  : ون مه  مان ي مر  االهيسماٍ بمه و ماٍ خنمه  -ل اع عنمه رضم –وهذا وا 
: خن همذا الحممني  ضممعيف بايفمماق المحممنلين و ممن روا  البياقممل  2/232يمور  البممره. و مماٍ النممووا لممل المجمممول 

-1/06من طرق وبين ضعفاا  لاا ومنام ممن يجعلمه موضموعا  . ولقمن ذ مر  ابمن الجمو ا لمل    الموضموعات   
  بمماب اسممخان الممما  بالبممم    ممممن وربعممة طممرق ذ رهمما . وينظممر : ن ممب الرايممة لل يلعمممل    يمماب الط اممارة  67
2/284. 

 .2/304الوضح : البره   ينظر : حابية الجمٍ عل  برح المناج   29 

  الحمني  :  روينما  لمل الجم   الخمام  ممن مبميخة 231-2/232 اٍ الحالظ ابن حجمر لمل اليلخميه الحبيمر   17 
يمممق عممممر بمممن  مممبح عمممن مقايمممٍ عمممن الضمممحار عنمممه  ممماٍ : وعممممر بمممن  مممبح  مممذ اب    اضمممل المرسممميان ممممن طر 

 .26والضحار لم يلق ابن عبا    وينظر :  فاية األخيار للح نل ه

: وهممذا ضممعيف بايفمماق المحممنلين لإن ممه مممن 2/232  و مماٍ عنممه النممووا لممل المجمممول 2/3روا  البممالعل لممل األم   12 
رحممه  –و ن ايفقوا علم  يضمعيفه وجرحمو  وبينموا وسمباب الجمرح خال  البمالعل رواية ابراهيم بن محمن بن وبل يحي  

 .2/8لإن ه ولقه   وروا  البياقل لل سننه   باب  راهة اليطاير بالما  المبم   –اع يعال  

 ابن النفي  : هو : علل بن وبل الح م القربل النمبقل الم را البالعل المعروف بابن النفي   عال  المنين   11 
هم  من ي مانيفه 860طبيب مبارر لل الفقه واأل ٍو والحني  والعربية والمنطق والسيرة وهيرها   يولل بم ر 

:   البامٍ لل الطب   وبرح الينبيمه للبميرا ا لمل لمرول الفقمه البمالعل  . ينظمر يرجميمه لمل : االعمالم لل ر لمل 
 .0/56  ومعجم الم لفين لعمر رضا  حالة 4/507

هممم    ماحب الي ممانيف ال ليمرة   يممولل 003همو : وحمممن بمن علممل بمن محمممن العسمقالنل   ولممن سمنة ابمن حجممر :  13 
هممم   ومممن  يبممه   بممرح  ممحيح البخممارا   وياممذيب الياممذيب   ووسممباب النمم ٍو  . ينظممر يرجميممه لممل : 651سممنة 

 .2/206  واألعالم 551طبقات الحفاظ ه 

همم  ممن و مٍ 045ن بمنر المنين ال ر بمل   ولمن لمل م مر سمنة ال ر بل : هو : محمن بن باانر بن عبناع بم  14 
ير مل   و مان لقيامما  و موليا  محمررا    ونيبمما  محمنلا    وهمو بممالعل الممذهب   ممن وهممم م منفايه: البرهان لمل علمموم 
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القممرآن   والبحممر المحمميط لممل و مموٍ الفقممه   والقواعممن لممل الفممرول  . ينظممر يرجميممه لممل : الفمميح المبممين للمراهممل 
1/179. 

 .2/27ينظر : الفياوى الفقاية ال برى البن حجر   15 

 .2/18  و باف القنال للباويل 2/10ينظر : المغنل البن  نامة   18 

 .2/06ينظر : مواهب الجليٍ للحطاب الرعينل   10 

 .2/112المحل  البن ح م   16 

 .2/232المجمول للنووا   19 

 .2/10ينظر : المغنل البن  نامة   37 
 .0يخريجه   هسبق   32 

 .67-1/06  والموضوعات البن الجو ا 2/10ينظر : المغنل البن  نامة   31 

 .2/18ينظر :  باف القنال للباويل   33 

همم   542ابن  نامة : هو : عبناع بن محمن بمن  ناممة المقنسمل الحنبلمل   لقيمه ممن و مابر الحنابلمة   ولمن سمنة   34 
عنيمممنة مناممما :   المغنمممل   وروضمممة النممماظر  . ينظمممر يرجميمممه لمممل : همممم    ممماحب الي مممانيف ال817ويمممولل سمممنة 

 . 4/80  واألعالم 5/66بذرات الذهب 

 .2/10المغنل البن  نامة   35 

 .2/232المجمول للنووا   38 
 96ينظر : ولر المسيجنات الطبية لل باب الطاارة    اين نواف عوان النويرا   ه  30  

  وحابمممية الجممممٍ علممم  بمممرح 2/61  وحابمممية  ليممموبل  2/04وليممماوى الرملمممل    1/5ينظمممر : المجممممول للنمممووا   36 
 .  2/205المناج 

  وحوابمممممل  2/04  وليممممماوى الرملمممممل  2/69  واإل نمممممال للبمممممربينل  2/61ينظمممممر : خعانمممممة الطمممممالبين للمممممنمياطل   39 
محياج للرملل   ونااية ال 2/61  وحابية  ليوبل  2/205  وحابية الجمٍ عل  برح المناج  2/198البروانل 

 .  2/198  ويحفة المحياج لل برح المنااج 143- 2/141

  وخال مة 97هم   يحقيمق : وحممن لريمن الم يمنا ه 166ينظر : الذخيرة لل علم الطب للعالمة ابن  رة   ت   47 
  وموسوعة الل ل ة الطبية وهل خحنى خ نارات مجلة 372الحاوا لل الطب    للرا ا الطبيب   محمن عبن  ه

 بنغا ا . -الل ل ة الطبية   سعن الفالح

  والسممراج 2/273  وروضممة الطممالبين للنممووا 1/322  والمجمممول للنممووا 01-2/02ينظممر: الماممذب للبمميرا ا   42 
  والبحمر الراةمق البمن نجميم 65  و فايمة األخيمار للح منل ه2/389  والوسيط للغ المل 10الوهاج للغمراوا ه

  2/16  وال مممالل إلبمممن عبمممنالبر 2/318  ومواهمممب الجليمممٍ للرعينمممل 2/46نل   وبمممناةل ال مممناةل لل اسممما2/285
  والمغنممل البممن  نامممة 2/253  والفوا ممه الممنوانل للنفممراوا 2/31والخال ممة الفقايممة علمم  مممذهب السممانة المال يممة 

 .2/283  و باف القنال للباويل 2/281
 .153نير للفيومل هالعلة : المرض الباهٍ والجمل علٍ   ينظر : الم باح الم  41 

 .2/273 ين  البالعية بما ي ون لل عضو، ظاهر . ينظر : روضة الطالبين للنووا   43 
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 .1/322ينظر : المجمول للنووا   44 

وضمممة    45  : وهنمممار وجمممه بمممماذ ون مممه ال بمممن ممممن طبيبمممين . وينظمممر : األبمممبا  والنظمممماةر  2/273 ممماٍ النمممووا لمممل الر 
 .  1/101للسيوطل 

 .  24/156  والموسوعة الفقاية ال وييية 68ية األخيار للح نل هينظر :  فا  48 

الرويانل : هو : عبن الواحن بن خسماعيٍ الرويمانل الطبمرا البمالعل    ماحب الم منفات السماةرة لمل اّلماق      40 
ً  سنة  بمر لمل همم . ينظمر يرجميمه : الع 571القاةٍ : لو احير ت  يب البالعل ألمليياا من حفظل   يولل باينا 

  . 2/285  والرسالة المسيطر ة  4/4خبر من هبر 

الس نجل : هو : االمام الحالظ محن  مرو وخطيباا وبو طاهر محمن بن وبل ب ر بن عبن اع بمن وبمل الممرو ا   46 
هممم . ينظممر يرجميممه : بممذرات الممذ هب  546   ممان خماممما  ورعمما    ولممه معرلممة بالحممني  لقممة   مممات لممل بممواٍ سممنة 

 .4/2321  ويذ رة الحفاظ  4/257

  وحابمية 68  و فاية األخيار للح منل ه 2/274  وروضة الطالبين للنووا 1/322ينظر: المجمول للنووا   49 
 .2/228البجيرمل 

 .1/322المجمول للنووا   57 

ا  البمالعل البغوا : هو : اإلمام الفقيه الحالظ المجيان محل النين وبو محمن الحسين بن مسعون بن محممن الفمر   52 
  2/162همممم. ينظمممر يرجميمممه : طبقمممات البمممالعية 437  ممممن م مممنفايه :   بمممرح السمممنة   واليامممذيب   يمممولل سمممنة 

 .450-2/458وطبقات الحفاظ 

 .60  و فاية األخيار للح نل ه 2/228ينظر : حابية البجيرمل   51 

 .2/93  ومغنل المحياج للبربينل  2/63ينظر : لياوى الر ملل   53 

 .2/59  ومجمل األنار لل برح مليق  األبحر 2/04ظر : حابية الطحطاوا عل  مرا ل الفالح ين  54 

 .2/283  وحابية الن سو ل 2/253ينظر : الفوا ه الن وانل للنفراوا   55 

عانمممة 4/189  والمجممممول للنمممووا  2/292  وينظمممر : المامممذب للبممميرا ا 2/130روضمممة الطمممالبين للنمممووا   58    وا 
 . 2/246 ووسن  المطالب لل برح روض الطالب 1/17  وحوابل البروانل 2/238ياطل الطالبين للنم

 .2/292الماذب للبيرا ا   50 

السرخسل : هو : محمن بن وحمن بن ساٍ   وبو ب ر   بم  األةمة    اض من  بار األحنماف   مجيامن   ممن  56 
وط   وبممرح الجممامل ال بيممر لإلمممام  هممم   مممن وبممار  يبممه :   المبسمم463سممرخ  لممل خراسممان   يممولل سممنة  وهممٍ

 .2/184  والفيح المبين للمراهل 5/325محمن  . ينظر يرجميه : األعالم 

  2/278  وبممناةل ال ممناةل لل اسممانل 1/214  وينظممر : البحممر الراةممق البممن نجمميم 2/125المبسمموط للسرخسممل   59 
 .2/161  وحابية الطحطاوا عل  مرا ل الفالح 1/99وحابية ابن عابنين 

  و بمماف 1/45  والفممرول البممن مفلممح 2/107  والممروض المربممل للباممويل 1/327ينظممر : اإلن مماف للمممرناوا   87 
  وبمرح منيام  اإلرانات 2/216  والن ت والفواةن السمنية علم  مبم ٍ المحمرر إلبمن مفلمح 2/365القنال للباويل 

 .2/197للباويل 

 .4/189ينظر : المجمول للنووا   82 
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حامممن : هممو : وحمممن بممن وبممل طمماهر محمممن بممن وحمممن االسممفرايينل   ولممن بإسممفرايين بلممنة مممن نممواحل البمميخ وبممو   81 
هممم  ويفقمه علم  وبممل الحسمن بمن المر بممان   وعمرف عنمه  مموة الحجمة والجممنٍ 384نيسمابور   انيقمٍ خلمم  بغمنان عمام 

همم. ينظمر يرجميمه : 478م و ان بالعيا  لمل الفمرول   ممن م لفايمه :   بمرح مخي مر الم نمل     يمولل ببغمنان عما
 .2/122  واألعالم 2/114الفيح المبين للمراهل 

هممم  مممن 415البنممننيجل : هممو: الحسممن بممن عبممناع البنممننيجل القاضممل وبممو علممل البغممنانا البممالعل   يممولل سممنة   83 
 .2/104م نفايه :   الذخيرة لل الفرول   و ياب الجامل لل الفرول  . ينظر يرجميه : هنية العارلين 

 .1/8  والياج واإل ليٍ للعبنرا 1/283  والذخيرة للقرالل 2/06ينظر : المنونة ال برى   84 

ابن القاسم : هو : عبنالرحمن بن القاسم بن خالن بن جنانة العيقل الم را   وبو عبناع   ويعرف بابن القاسمم   85 
  له   المنونة   وهل من  292يولل بم ر سنة    لقيه   جمل بين ال هن والعلم   ويفقه باإلمام مالر ونظراةه  

 وجٍ  يب المال ية رواها عن اإلمام . 
 . 3/313  واألعالم  2/521ينظر يرجميه : هنية العارلين السماعيٍ بابا 

   مماٍ النممووا لممل المجمممول  1/379األلممر : روا  البياقممل لممل الس ممنن ال بممرى   بمماب مممن و ممل لممل عينيممه الممما    88 
: األلر الذا روا عن ابن عبا  وسم اله عاةبمة ووشم  سملمة لقمن روا  البياقمل بإسمنان، ضمعيف عمن  4/189-107

وبل الض ح  ... ورواية البياقل ممن اسميفيا  عاةبمة ووم  سملمة ون مر  بعمض العلمما  و ماٍ همذا باطمٍ ممن حيم  خن  
ن مه ال يلم م ممن بعلمه ونا يبعم  لمل  ممن عاةبة ووم  سلمة يولييا  بٍ خاللة عبن الملر بض مان وهذا اإلن ار باطٍ لا

خالليمه بمٍ بعم  لمل خاللمة معاويمة و ممن عاةبمة ووم  سملمة وال يسمي لر بعم  البمرن ممن ملمٍ عبمن الملمر لان مه  ممان 
 بٍ خالليه من ر سا  بنل ومية ووبرالام ووهٍ الوجاهة واليم ن وبسطة الن نيا لبع  البمرن لمي  ب معب عليمه وال 

 . 3/372واع وعلم . وينظر : يلخيه الحبير البن حجر  عل  من نونه بنرجات 

  و مماٍ ابممن حجممر لممل يلخمميه الحبيممر 1/379روا  البياقممل لممل الس ممنن ال بممرى   بمماب مممن و ممل لممل عينيممه الممما    80 
: ال حيح عن ابن عبا  ون ه  ر  ذلر   روا  عنه عمرو بن نينار    لت : والرواية المذ ورة عن عمرو 3/372

 .1/379رجاا البياقل . وينظر : الجوهر النقل للمارنينل  حيحة وخ

 والبحممر الراةممق 1/539  والوسمميط للغ الممل 1/389  وروضممة الطممالبين للنممووا 8/158ينظممر : المجمممول للنممووا   86 
  واالسمممميذ ار البممممن عبممممنالبر 3/165  واإلن مممماف للمممممرناوا 3/42  والمغنممممل البممممن  نامممممة 1/373البممممن نجمممميم 

 .1/598المطلب للعالمة الحلل   ومنيا  3/336

   .264سورة البقرة اّية   89 
 .2/388  ومجمل األنار لل برح مليق  األبحر 1/411ينظر : حابية ابن عابنين   07 

 .2/333يبيين الحقاةق لل يلعل   02 

  الم نر نفسه. 01 

 .1/411حابية ابن عابنين  03 

عانة الطالبين للنمياطل 2/144بربينل   واال نال لل150-8/158ينظر :المجمول للنووا   04   .1/142  وا 

  .19سورة النسا  اّية    05 

  .259سورة البقرة اّية    08 
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  2/379  والفوا مه المنوانل 2/377  واللمر النانل برح رسالة القيروانمل 2/535ينظر : البرح ال بير للنرنير   00 
 .2/583وحابية العنوا 

ن عبممناع بممن محمممن بممن عبممنالبر النمممرا القرطبممل المممال ل   وبممو عمممر   مممن  بممار ابممن عبممنالبر: هممو : يوسممف بمم  06 
هم   من  يبه   اليماين 483هم ويولل بباطبة سنة 386حفاظ الحني    يقاٍ له حالظ المغرب   ولن بقرطبة سنة

رجميمه : هنيمة لما لل الموطمض ممن المعمانل واألسمانين   واالسميذ ار لمل بمرح ممذاهب علمما  األم مار   . ينظمر ي
 .  6/147  واألعالم لل ر لل 1/557العارلين 

 .3/339ينظر : االسيذ ار البن عبنالبر   09 

  ومطالمممممب وولمممممل الناممممم  2/408اإلرانات للبامممممويل    وبمممممرح منياممممم 1/327ينظمممممر :  بممممماف القنمممممال للبامممممويل   67 
 .1/262للرحيبانل 

 .1/327  و باف القنال للباويل 3/17   والفرول البن مفلح3/168ينظر : اإلن اف للمرناوا   62 
  والمجممول 1/273  واألم للبمالعل 1/98  وبمناةل ال مناةل لل اسمانل 1/370ينظر : البحر الراةق البمن نجميم   61 

  2/535  وحابمية النسمو ل 2/379  والفوا ه النوانل للنفراوا 1/321  و باف القنال للباويل 8/186للنووا 
 .1/215  والسيٍ الجرار للبو انل 1/252  ومنح الجليٍ لمحمن عليا 2/488وبلغة السالر لل اوا 

 وبه  اٍ البالعل ووحمن وهو مروا عن مجاهن.  63 

 وبه  اٍ ابن عمر وابن عبا  وسعين بن جبير.  64 

وبممه  مماٍ عطمما  بممن وبممل ربمماح والحسممن والضممحار والنخعممل وال هممرا وربيعممة واألو اعممل ووبممو حنيفممة واللممورا ووبممو   65 
 بين ووبو لور وو حاب الروا.ع

  .264سورة البقرة اّية    68 

ال اسانل : هو : عال  النين وبو ب ر بن مسعون بن وحمن   ملر العلما    ويقماٍ ال ابمانل نسمبة الم   ابمان     60 
هممم. ينظممر يرجميممه لممل : األعممالم لل ر لممل 506لقيممه حنفممل المممل  مماحب  يمماب   بممناةل ال ممناةل    يممولل سممنة 

1/48. 

 .1/98بناةل ال ناةل لل اسانل   66 

  022الحني  : وخرجمه اليرممذا لمل سمننه   بماب مما جما  لمل الرخ مة لمل اإللطمار للحبلم  والمرضمل   بمر م    69 
  عممن عبممناع بممن سمموانة عممن ونمم  بممن مالممر  رجممٍ مممن بنممل عبممناع بممن  عممب ولممي  باألن ممارا   مماٍ : 1/279

لوجنيه ييغن ى  - ل  اع عليه وسلم –لضييت رسٍو اع  –اع عليه وسلم  ل   –وهارت علينا خيٍ رسٍو اع 
موم وبمطر  موم : خن  اع وضمل عمن المسمالر ال   لقاٍ : ونن و ٍ لقلمت : خن مل  ماةم لقماٍ : خذن وخبمرر عمن ال  

وم ليالاف نفسل ونا ال و مون طعممت ممن طعمام رسمٍو اع  عليمه   مل  اع –ال  الة وعن الحامٍ والمرضل ال  
هيممر هممذا  – ممل  اع عليممه وسمملم  –. و مماٍ اليرمممذا : حممني  حسممن وال يعممرف ألنمم  هممذا عممن الن بممل  -وسمملم 

  وينظر : ن ب الر اية لل يلعل 4/132  والبياقل لل الس نن ال برى 4/267الن ساةل لل سننه  الحني    ووخرجه
 .8/418  ويلخيه الحبير البن حجر  1/119

 .5/86ال بير للر ا ا  ينظر : اليفسير  97 
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ابممن نجمميم : هممو :  يممن الممنين بممن خبممراهيم بممن محمممن   المبمماور بممابن نجمميم الحنفممل    ممان عالممما  ضممليعا  لقيامما    92 
هم. 907و وليا  من قا   من م لفايه :   األببا  والنظاةر لل الفقه   والبحر الراةق برح  ن  الن اةق    يولل سنة 

 . 3/06ين للمراهل ينظر يرجميه: الفيح المب

 .1/370ينظر : البحر الراةق البن نجيم   91 

 هم.2226الب روانل : هو : عبن الحمين الب روانل   ن يٍ م ة الم رمة   ووحن لقاا  البالعية   يولل سنة   93 

 الولد في الحامل وقلة اللّبن في المرضع . الخوف عل  الولن ي ون بسبب خسقاط (21)

 .3/442ب روانل ينظر : حوابل ال  95 

 .1/182ينظر : برح مخي ر خليٍ لألجاورا   98 

 .2/379ينظر : الفوا ه الن وانل للنفراوا   90 

 .3/292الِمرون : ب سر الميم : الميٍ الذا ي يحٍ به. ينظر : لسان العرب   96 

ق البممن نجمميم   والبحممر الراةمم37  و فايممة األخيممار للح ممنل ه24/19ينظممر : بممرح النممووا علمم   ممحيح مسمملم  (22)
  2/56  والمغنممل البممن  نامممة 8/22  ويبيممين الحقمماةق لل يلعممل 4/06  والانايممة بممرح البنايممة للمرهيممانل 6/122

  والفوا ممممه الممممن وانل 2/216  واليمممماج واال ليممممٍ للعبممممنرا 2/280  والممممذخيرة للقرالممممل 2/09واإلن مممماف للمممممرناوا 
 . 1/329للنفراوا 

يممه ال حممٍ   وال حممٍ ممما وضممل لممل العممين يشسيبممف  بممه وييمم ين . ينظممر: لسممان الِم حلممة: الوعمما  الممذا يوضممل ل  277 
 .22/564العرب 

ظرف الغاليمة : ظمرف البملا وعاةمه   حيم  خن  اإلبريمق ظمرف لمما ليمه   والغاليمة : نمول ممن الط يمب مر مب ممن   272 
 . 9/119مسر وعنبر وعون ونهن   وهل معرولة   ينظر: لسان العرب 

 مماٍ : سممممعت  –رضممل اع عنممه  –  عممن حذيفممة 8/152ال ممحيح الممذا روا  البخممارا لممل  منامما : الحممني    271 
ممه  – ممل  اع عليمه وسمملم  –رسمٍو اع  يقمٍو :    ال يلبسمموا الحريمر وال الممن يباج وال يبمربوا لممل آنيمة الممذ هب والفض 

ممةلإن امما لاممم لممل الممن نيا ول ممم لممل اّخممرة     وروا  وبممو ناون لممل سممننه   بمماب لممل البمم  رب لممل آنيممة الممذ هب والفض 
ممة ، ورواه 2/193   و مماٍ 3/299اليرمممذا لممل سممننه   بمماب ممما جمما  لممل  راهيممة البممرب لممل آنيممة الممذ هب والفض 

 حني   حيح حسن . 

  وحابمممممية 2/306  وحابمممممية الرملممممل 3/108  والحمممماوا ال بيمممممر للممممماورنا 8/31ينظممممر : المجمممممول للنمممممووا   273 
 .2/226ل  وحوابل البروان2/35البجيرمل 

البر لمل: همو : وبمو القاسمم بمن وحممن بمن محممن البلموا القيروانمل   المعمروف بمالبر لل   وحمن وةممة المال يمة لممل   274 
همم  وسم ن يمون    وانيامت خليمه الفيموى لياما   و مان ينعمت ببميخ اإلسمالم   ويمولل سمنة 842المغرب   ولمن سمنة 

ن القضممايا للمفيمين والح ممام   . ينظمر يرجميممه : االعممالم همم  مممن  يبمه :   جممامل مسمماةٍ األح مام مممما نمٍ  ممم644
 .6/94  ومعجم الم لفين5/201

 -همم  028البيخ اإلمام : هو: محمن بن محمن بن عرلة الورهمل   وبو عبناع اليونسل المال ل   ولمن سمنة    275 
 هم   من  يبه :   المخي ر ال بير لل لقه المال ية   . 673ويولل سنة 

 . 0/43  واالعالم 22/165  ومعجم الم لفين 1/200يه : هنية العارلين ينظر يرجم
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 .2/237مواهب الجليٍ   278 

  الم نر نفسه . 270 

ال شمالب : هممو بضممم ال ماف ويخفيممف الممالم وهمو يمموم معممروف مممن ويمام الجاهليممة  انممت لامم ليممه و عممة مبمماورة     276 
لمممر اليممموم يممموم ال شممالب   ينظمممر : المجممممول للنمممووا وال ممالب : اسمممم ممممن ميممما  العممرب  انمممت عنمممن  الو عمممة لسمممل ذ

2/324. 

ة .  279    الوِرق : هو ب سر الرا  وهو الفض 
  و مماٍ اليرمممذا : 3/251  2618روا  اليرمممذا لممل سممننه   بمماب ممما جمما  لممل ربممط األسممنان بالممذهب   بممر م    227 

  والنساةل لل السنن  1/190ننه حني  حسن خنما نعرله من حني  عبنالرحمن بن طرلة   وروا  وبو ناون لل س
 .5/447ال برى 

  5/13روا  االمام وحمن لل مسنن   222  

 .3/105ينظر : الحاوا ال بير للماورنا  221 

 3/13ينظر : اّناب البرعية البن مفلح المقنسل  223 

  4/266  ومغنمممل المحيممماج للبمممربينل 27/289  وروضمممة الطمممالبين للنمممووا 9/48ينظمممر : المجممممول للنمممووا   224 
  4/259  ووسمممن  المطالمممب لألن ممممارا 8/575  والوسمممميط للغ المممل 834-833للح مممنل ه  و فايمممة األخيمممار

  والفيماوى ال بمرى البمن 8/369  وحابمية ابمن عابمنين 8/33  ويبيين الحقاةق لل يلعمل 1/531واإل نال للبربينل 
عالم المو عين البمن القميم 4/872ييمية    وبمرح 1/557  وحابمية العمنوا 2/82  وحابمية النسمو ل 3/252  وا 

وضة الننية 21/171  والذخيرة للقرالل 2/229  ومواهب الجليٍ 6/279مخي ر خليٍ   .3/253  والر 

: الحني  طر ه 2/136  و اٍ العجلونل لل  بف الخفا  8/146روا  البخارا لل  حيحه عن ابن مسعون   225 
ٍا ...الحني . حيحة ولذا علقه البخارا ب يغة الج م لقاٍ : و اٍ   ابن مسعون لل الس  ر خن  اع لم يجع

  وروا  1/113    عمممن وبمممل المممن رنا  3604روا  وبمممو ناون لمممل سمممننه   بممماب لمممل األنويمممة الم روهمممة   بمممر م    228 
 .9/93  وينظر : نيٍ األوطار للبو انل 27/5البياقل لل الس نن ال برى 

 .1/531بينل   واإل نال للبر 4/266ينظر : مغنل المحياج   220 

  وهمم  عيمون 4/114  وينظر : مجمل األنار لل بمرح مليقم  األبحمر 8/369  5/116حابية ابن عابنين   226 
 .8/33  ويبيين الحقاةق لل يلعل  369/ 8  والن ر المخيار 2/105الب اةر للحموا 

 .5/355  وينظر : الفياوى الاننية 6/133البحر الراةق البن نجيم   229 

 .2/329  ونرر الح ام برح هرر األح ام لمنال خسرو 5/116ابية ابن عابنين ينظر : ح  217 

 1/531  واال نال للبربينل 27/289  وروضة الطالبين للنووا 48 -9/45ينظر: المجمول للنووا    212 
ملمممل 4/259  ووسمممن  المطالمممب لألن مممارا 4/266  ومغنمممل المحيممماج     والوسممميط للغ المممل6/24  وناايمممة المحيممماج للر 

  .2/231  و واعن األح ام للع  بن عبنالس الم 8/575

 .3/243  ووسن  المطالب لألن ارا 3/286ينظر : مغنل المحياج   211 
  ومطالمب 0/15  والمبمنل البمن مفلمح 5/45  و باف القنال للبامويل 30-0/38ينظر : المغنل البن  نامة   213 

 .1/348  وبرح ال ر بل عل  مخي ر الخر ل 5/54وولل النا  
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 .1/145ينظر : بناةل ال ناةل لل اسانل   214 
 .1/101ينظر : األببا  والنظاةر للسيوطل   215 

  ولمميح الوهمماب ببممرح مممناج الطممالب لألن ممارا 0/165  وحوابممل البممروانل 3/286ينظممر : مغنممل المحيمماج   218 
 .4/289  وحابية الجمٍ عل  برح المناج 462  و فاية األخيار للح نل ه1/86

 .0/94ظر : روضة الطالبين للنووا ين  210 

 .1/103ينظر : األببا  والنظاةر للسيوطل   216 

  وبمرح 5/54  ومطالمب وولمل النام  5/45  و بماف القنمال للبامويل 30-0/38ينظر : المغنل البن  ناممة   219 
 .1/145  واإلن اف للمرناوا 1/348ال ر بل عل  مخي ر الخر ل 

 .1/145انل ينظر : بناةل ال ناةل لل اس  237 

 .0/30المغنل البن  نامة   232 

 .0/36الم نر نفسه   231 

 .4/53حابية الجمٍ عل  برح المناج   233 

  وحابمية 3/57  ومغنمل المحيماج 8/213  وروضة الطالبين للنمووا 6/329ينظر : الحاوا ال بير للماورنا  234 
  3/284  وحابمية  ليموبل 3/30ل   وحابمية الرملم3/53  وحابمية الجممٍ علم  بمرح الممناج 3/108البجيرمل 

  والمممروض المربمممل 4/575  والفمممرول البمممن مفلمممح 8/276  والمغنمممل البمممن  ناممممة 8/59وناايمممة المحيممماج للرملمممل 
 .1/32  ومنار السبيٍ البن ضويان 1/571للباويل 

 .8/214روضة الطالبين للنووا   235 
يٍ العقٍ   ووا هو مرض لل حجماب القلمب ووا ال بمن البرسام : هو بخار ير   خل  الرو  وي لر لل الن ما  ليخ  238 

 .3/108  وحابية البجيرمل 8/279ي عن ولر  خل  الن ما  . ينظر : المغنل البن  نامة 

ذات الخا رة   وهل  روح يحن  لل ناخٍ الجنب بوجل  –رضل اع عنه  –ذات الجنب : وسماها البالعل   230 
 .1/18هاب لألن ارا بنين ينفيح لل الجنب . ينظر : ليح الو 

القممولنج :  مماٍ الرالعممل : وهممو ونا ينعقممن الط عممام لممل بعممض األمعمما  لممال ينممٍ  وي ممعن بسممببه البخممار خلمم  الممن ما   236 
  . 3/57لي نا خل  الاالر   ويشقاٍ ليه   ولون  . ينظر : مغنل المحياج 

 .1/18ينظر : ليح الوهاب لألن ارا   239 

  1/18  وليح الوهاب لألن ارا 8/216  وروضة الطالبين للنووا 340-1/348ينظر : الماذب للبيرا ا   247 
  332  والسمممراج الوهممماج ه 3/57  ومغنمممل المحيممماج 8/82  وناايمممة المحيممماج للرملمممل 2/97ومناممماج الطمممالبين 

 .4/411  والوسيط للغ الل 1/101واألببا  والنظاةر للسيوطل 

  ليه  وٍ ال الر .: وال يقبٍ 1/340 اٍ البيرا ا لل الماذب  242 

وبو سليمان الخطابل : هو : وحمن و يٍ حمن بن محممن بمن ابمراهيم بمن خطماب   اإلممام وبمو سمليمان الخطمابل   241 
هم  من ي انيفه :  وعالم السمنن  وا  مالح هلمط المحمنلين  . ينظمر 366هم  ويولل سنة 376البسيل   ولن سنة 

 .2/86يرجميه : هنية العارلين 

 .1/101  وينظر : األببا  للسيوطل 8/216بين للنووا روضة الطال  243 
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المماورنا : همو : علممل بمن محمممن بمن حبيمب   القاضممل وبمو الحسممن المماورنا الب مرا    مماٍ الخطيمب :  ممان   244 
من وجو  الفقاا  البالعيين   وله ي انيف عنة لل و وٍ الفقه ولروعه   ولل القضا  ببلنان بمي    يمولل سمنة 

 .4/310  واالعالم 2/869ر يرجميه: هنية العارلين هم. ينظ457

  وحابمممية الجممممٍ علممم  بمممرح الممممناج 3/108  وحابمممية البجيرممممل 6/313ينظمممر : الحممماوا ال بيمممر للمممماورنا   245 
 .8/82  ونااية المحياج للرملل 3/30  وحابية الرملل 4/53

  ومطالممممب وولممممل النامممم  573/ 1  وينظممممر : الممممروض المربممممل للباممممويل 227-8/279المغنممممل البممممن  نامممممه   248 
4/428. 

 .6/313ينظر : الحاوا ال بير للماورنا   240 
  1/351  و واعممممن األح ممممام للعمممم  22/116  وروضممممة الطممممالبين للنممممووا 3/442ينظممممر : الماممممذب للبمممميرا ا   246 

  والمغنممل 8/395  وحابممية ابممن عابممنين 1/344  ووسممن  المطالممب لألن ممارا 1/21ومغنممل المحيمماج للبممربينل 
  والفقمه علم  الممذاهب األربعمة 6/184  ونيٍ األوطمار للبمو انل 8/253  والياج واإل ليٍ 27/203البن  نامة 
 .39-36-1/30للج يرا 

الطنبور : هو رباب الانن معروف عنن وهمٍ الل امو    يمٍ خن  لمه وربعمين ويمرا  ل مٍ ويمر  موت . ينظمر : المنظم   249 
 .2/37مطبول مل الماذب للبيرا ا المسيعذب لل برح هريب الماذب للر  بل 

  .8سورة لقمان اّية    257 

 .3/442الماذب للبيرا ا   252 

  .3/441ال شوبة: هل النرن ويقاٍ الط بٍ ال غير. ينظر : النظم المسيعذب للر  بل  251 

وم يغممامرون بامما   و مماٍ ابممن األعرابممل : اليقنممين ا  253  لضممرب بممالقن ين وهممو القن ممين:  مماٍ ابممن  ييبممة : القن ممين لعبممة للممر 
 .1/186الط نبور بالحببية. ينظر : هريب الحني  البن الجو ا 

 .6/187  وينظر : نيٍ األوطار للبو انل 280 -1/285روا  اإلمام وحمن لل مسنن    254 

  وحابمممية 27/117  ويحفمممة المحيممماج لمممل بمممرح المناممماج للايلممممل 4/419ينظمممر : مغنمممل المحيممماج للبمممربينل   255 
  وحابية  ليموبل 117-27/129  وحوابل البروانل 4/434  وحابية البجيرمل عل  الخطيب 4/345الرملل 

4/312. 

 .6/190نااية المحياج للرملل   258 

 .27/117ينظر : يحفة المحياج لل برح المنااج للايلمل   250 

لمبمممممنل   وا1/232  والفمممممرول البمممممن مفلمممممح 2/312  والمممممروض المربمممممل 1/483ينظمممممر : اإلن ممممماف للممممممرناوا   256 
 .2/634  ومطالب وولل النا 1/08  و باف القنال للباويل 2/342  وبرح منيا  اإلرانات 1/124

 سبق يخريجه.  259 
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 المصادر والمراجع
 القرآن ال ريم*   

 -أ  -
وسممن  المطالممب بممرح روض الطالممب     ريمما بممن محمممن األن ممارا   النابممر : نار ال يمماب  -2

 اإلسالمل .

ل  واعن ولرول لقه البالعل   اإلمام جالٍ النين عبن الرحمن السيوطل   األببا  والنظاةر ل -1
 –هم    يحقيق : محمن حسن محمن حسن خسماعيٍ البالعل   نار ال يب العلميمة 922 ت 

 هم   الطبعة اللاللة .2418 -م 1775لبنان    –بيروت 

بيممروت    –لماليممين هممم    النابممر : نار العلممم ل2427األعممالم   خيممر الممنين ال ر لممل    ت  -3
 الطبعة الخامسة.

خعممالم المممو عين عممن رب العممالمين   وبممو عبممناع بممم  الممنين محمممن بممن وبممل ب ممر بممن ويمموب  -4
م   يحقيممق : طممه عبممن 2903بيممروت    –سممعن ال رعممل النمبممقل   نار النبممر : نار الجيممٍ 

 الر وف سعن .

 –ار النبممر : نار الف ممر اإل نممال لممل حممٍ ولفمماظ وبممل بممجال   محمممن البممربينل الخطيممب   ن -5
 نار الف ر . –هم   يحقيق : م يب البحو  والنراسات 2425بيروت   

بيممممروت    –األم   محمممممن بممممن خنريمممم  البممممالعل   وبممممو عبممممناع   نار النبممممر : نار المعرلممممة  -8
 هم   الطبعة اللانية .2393

ل بممن اإلن مماف لممل معرلممة الممراجح مممن الخممالف علمم  مممذهب اإلمممام وحمممن بممن حنبممٍ   علمم -0
بيمروت   يحقيمق : محممن حاممن  –سليمان المرناوا   نار النبر : نار خحيا  اليرا  العربمل 

 الفقل .

األرنن    –ولر المسيجنات الطبية لل باب الطاارة   اين نواف عوان النويرا   نار النفماة   -6
 هم .2410 –الطبعة األول  

ن مفلمممح المقنسمممل   نار النبمممر : اّناب البمممرعية والممممنح المرعيمممة   ألبمممل عبمممناع محممممن بممم -9
 هم   الطبعة اللانية   يحقيق : بعيب األرن وط.2420بيروت    –م سسة الرسالة 

 
 -ب  -
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 –البحر الراةق برح  ن  الن اةق    ين النين ابمن نجميم الحنفمل   نار النبمر : نار المعرلمة  -27
 بيروت   الطبعة اللانية .

النين ال اسمانل   نار النبمر : نار ال يماب العربمل  بناةل ال ناةل لل يرييب البراةل   عال  -22
 م   الطبعة اللانية .2961بيروت    –

بلغة السالر أل رب المسالر   وحممن ال ماوا   يحقيمق : محممن عبنالسمالم بماهين   الطبعمة  -21
 بيروت .  –هم   نار النبر : نار ال يب العلمية 2425األول    

 -ت  -

محمن بن يوسف بن وبل القاسم العبنرا   نار النبر : نار  الياج واإل ليٍ لمخي ر خليٍ : -23
 هم   الطبعة اللانية .2396بيروت    –الف ر 

يحفممة المحيمماج لممل بممرح المنامماج   وحمممن بممن محمممن بممن علممل بممن حجممر الايلمممل   النابممر :  -24
 حيا  اليرا  العربل .خنار 

 –بمر : نار ال يمب العلميمة يذ رة الحفاظ   وبمو عبمناع بمم  المنين محممن المذهبل   نار الن -25
 بيروت   الطبعة األول  .

 هم    طباعة ونبر : نار الف ر .651يلخيه الحبير   ابن حجر العسقالنل    ت  -28

 -ج  -

هممم    النابممر : 045الجمموهر النقممل   عممال  الممنين المممارنينل البمماير بممابن الير مممانل    ت  -20
 نار الف ر   ن ت . 

 
 -ح  -

ل  حٍ ولفاظ ليح المعين لبرح  رة العين بماممات المنين   وبمو ب مر حابية خعانة الطالبين ع -26
 بيروت .–ابن السين محمن بطا النمياطل   نار النبر : نار الف ر 

 حابية البجيرمل عل  الخطيب   سليمان بن محمن البجيرمل   النابر : نار الف ر .  -29

البجيرمممل   نار  حابممية البجيرمممل علمم  بممرح مممناج الطممالب   سممليمان بممن عمممر بممن محمممن -17
 ير يا . –نيارب ر  –النبر : الم يبة اإلسالمية 

 . بيروت –حابية الجمٍ عل  برح المناج   سليمان الجمٍ   نار النبر: نار الف ر  -12

 –حابمممية النسمممو ل علممم  البمممرح ال بيمممر   محممممن عرلمممة النسمممو ل   نار النبمممر : نار الف مممر  -11
 بيروت   يحقيق : محمن عليا . 
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يممار علمم  الممنر المخيممار بممرح ينمموير األب ممار   ابممن عابممنين   نار النبممر : حابممية رن المح -13
 م. 1777-هم 2412بيروت    –نار الف ر للطباعة والنبر 

حابممية علمم  مرا ممل الفممالح بممرح نممور اإليضمماح   وحمممن بممن محمممن بممن خسممماعيٍ الطحمماوا  -14
  الطبعة اللاللمة  هم2326م ر    –الحنفل   نار النبر : المطبعة ال برى األميرية ببوالق 

. 

حابية  ليوبل عل  برح جالٍ النين المحلل عل  منااج الطالبين   بااب المنين وحممن بمن  -15
همم   الطبعمة األولم    2429بيروت    –وحمن بن سالمة القليوبل   نار النبر : نار الف ر 

 يحقيق : م يب البحو  اإلسالمية .

و بمرح مخي مر الم نمل   علمل بمن محممن الحاوا ال بير لمل لقمه ممذهب اإلممام البمالعل وهم -18
لبنمان    -بيمروت –بن حبيب المماورنا الب مرا البمالعل   نار النبمر: نار ال يمب العلميمة 

والبميخ عمانٍ وحممن  –م   الطبعة األول    يحقيق : علل محممن معموض 2999 -هم2429
 عبنالموجون.

البمروانل   نار النبمر : حوابل البروانل عل  يحفة المحياج ببمرح المناماج   عبمن الحميمن  -10
 بيروت . –نار الف ر 

 -خ  -

الخال ممة الفقايممة علمم  مممذهب السممانة المال يممة   محمممن العربممل القممروا   نار النبممر : نار  -16
 بيروت . –ال يب العلمية 

 –خال ممممة الحمممماوا لممممل الطممممب    للممممرا ا الطبيممممب    محمممممن عبممممن    م يبممممة ج يممممرة الممممورن  -19
 المن ورة   الطبعة األول  .

 
 -د  -

نرر الح ام برح هرر األح ام   محممن بمن لراممر  بمن علمل البماير   بممنال خسمرو     ت  -37
 هم    النابر : نار خحيا  ال يب العربية .665

 
 -ذ  -

بيمممروت    –المممذخيرة   بمممااب المممنين وحممممن بمممن خنريممم  القرالمممل   نار النبمممر : نار المغمممرب  -32
 م   يحقيق : محمن حجل .2994
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هم    يحقيق : وحمن لريمن الم يمنا 166  العالمة لابت بن  رة    ت  الذخيرة لل علم الطب -31
 هم .2429بيروت   الطبعة األول     –  نار ال يب العلمية 

 -ر  -

الرسالة المسيطرلة لبيان مباور  يب السنة الم نفة   محمن بن جعفر ال يمانل   نار نبمر  -33
لرابعمة   يحقيمق : محممن المني مر همم   الطبعمة ا2478بيروت    –: نار البباةر اإلسالمية 
 محمن ال م مل ال يانل .

الممروض المربممل بممرح  ان المسمميقنل   من ممور بمممن يممون  بممن خنريمم  الباممويل   نار نبمممر :  -34
 هم .2397الرياض    –م يبة الرياض الحنيلة 

بيمروت    –روضة الطالبين وعمنة المفيين   اإلمام النووا   نار نبر : الم يمب اإلسمالمل  -35
 م   الطبعة اللانية . ه2475

الروضة الننية    نيق حسن خان   يحقيمق : علمل حسمين الحلبمل   الطبعمة األولم    نار  -38
 م .2999القاهرة    –نبر : نار ابن عفان 

 -ز  -

 ان المعممان لممل هممنا خيمممر العبممان   محمممن بمممن وبممل ب ممر ويممموب ال رعممل   وبممو عبمممناع   نار  -30
همممم   الطبعممة الرابعمممة عبممر   يحقيمممق : بمممعيب 2407بيمممروت    –النبممر : م سسمممة الرسممالة 

 األرن وط . األرن وط   عبنالقانر

 -س  -

 –هم   نار ال يب العلمية 2418السراج الوهاج   محمن ال هرا الغمراوا   الطبعة الرابعة    -36
 بيروت .

همممم    يحقيمممق : عبمممنالرحمن محممممن 109سمممنن اليرممممذا   محممممن بمممن عيسممم  اليرممممذا    ت  -39
 بيروت . –هم   النابر : نار الف ر 2473بعة اللانية   علمان   الط

هم    يحقيق : مجنا بن من ور 365سنن النار  طنل   علل بن عمر النار  طنل    ت  -47
 لبنان. –بيروت  –م  المطبعة : نار ال يب العلمية 2998 -هم 2420  الطبعة األول    

هم    المطبعمة : نار الف مر   456السنن ال برى   وحمن بن الحسين بن علل البياقل    ت  -42
 بيروت. –النابر : نار الف ر 

همممم   2346همممم    الطبعمممة األولممم    373سمممنن النسممماةل   وحممممن بمممن بمممعيب النسممماةل    ت  -41
 بيروت .  –النابر : نار الف ر 



 مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
ISSN:1702-8716 

 9002آذار   –العدد األول  –المجلد األول 

 

 111   

مما ُيستشار فيه الّطبيب من مسائل الفقه 
 اإلسالمي

 
                                                                                                                                                  

السيٍ الجرار المينلق عل  حناةق األ هار   محمن بن علل بمن محممن البمو انل   يحقيمق :  -43
بيمروت  –همم   نار نبمر : نار ال يمب العلميمة 2475 اين   الطبعمة األولم     محمون خبراهيم

. 

 -ش  -

بممذرات الممذ هب لممل وخبممار مممن ذهممب   عبممنالحل بممن وحمممن بممن محمممن الع ممرا الحنبلممل   نار  -44
همممممم   الطبعمممممة األولممممم    يحقيمممممق : عبمممممن القمممممانر 2478نمبمممممق    –نبمممممر : نار ابمممممن  ليمممممر 

 األرن وط.

الخر ل   بم  النين وبو عبن اع محمن بمن عبمناع ال ر بمل  برح ال ر بل عل  مخي ر -45
هم   الطبعة األول    2413بيروت    –الم را الحنبلل   نار النبر : نار ال يب العلمية 

 يحقيق : عبن المنعم خليٍ ابراهيم .

همم    نارنبمر : نار 987برح مخي ر خليٍ   عبنالرحمن بن يوسمف بمن اإلجامورا    ت  -48
 يروت . ب –الف ر 

بممرح منيامم  اإلرانات المسممم  ن مماةق وولممل النامم  لبممرح المنيامم    من ممور بممن يممون  بممن  -40
 م   الطبعة اللانية .2998بيروت    –خنري  الباويل   نار نبر : عالم ال يب 

 
 -ص  -

 حيح مسلم ببرح النووا   وبمو   ريما يحيم  بمن بمرف بمن ممرا النمووا   الطبعمة اللانيمة    -46
 نبر : نار خحيا  اليرا  العربل .هم   نار ال2391

 -ط  -

بيمممروت   يحقيمممق : عبمممن  –الطمممب النبممموا   محممممن بمممن وبمممل ويممموب   نار نبمممر : نار الف مممر  -49
 الغنل عبن الخالق .

بيمروت    –طبقات الحفاظ   عبنالرحمن بن وبل ب مر السميوطل   نار نبمر: ال يمب العلميمة  -57
 هم  الطبعة األول .2473

 ر بن وحمن بن محمن بن عمر بن  اضل بابة   نار نبر : عمالم طبقات البالعية : وبو ب -52
 هم   الطبعة األول    يحقيق : ن. الحالظ عبنالمنعم خان .2470بيروت    –ال يب 

 -ع  -
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:  طبمل ونبمرالعبر لمل خبمر ممن هبمر   بمم  المنين محممن بمن وحممن بمن علممان المذهبل    -51
اللانيممة   يحقيممق : ن.  ممالح الممنين م   الطبعممة 2964ال ويممت    –مطبعممة ح ومممة ال ويممت 

 المنجن.

 -غ -

هريب الحني    وبو الفرج عبنالرحمن بمن علمل بمن محممن الجمو ا   نار نبمر : نار ال يمب  -53
 هم   الطبعة األول    يحقيق : ن . عبنالمعطل ومين القلعجل . 2475بيروت    –العلمية 

با  بااب النين وحمن بن محمن هم  عيون الب اةر برح  ياب األببا  والنظاةر   وبو الع -54
همممم   2475بيمممروت    –م مممل الحسمممينل الحمممموا الحنفمممل   نار نبمممر : نار ال يمممب العلميمممة 

 ين وحمن بن محمن الحنفل الحموا الطبعة األول    يحقيق : برح موالنا الس

 -ف  -

 لياوى الرملل   بااب النين وحمن بن وحمن الرملل   النابر : الم يبة اإلسالمية . -55

لفياوى ال برى   وبو العبا  يقل النين وحمن بن عبن الحليم بن ييمية الحرانل   نار نبمر : ا -58
 بيروت   يحقيق : حسنين محمن مخلوف . –نار المعرلة 

 الفياوى ال برى الفقاية   ابن حجر الاييمل  نار النبر: نار الف ر. -50

البمميخ نظممام وجماعممة مممن الفيمماوى الاننيممة لممل مممذهب اإلمممام األعظممم وبممل حنيفممة النعمممان    -56
 هم .2422علما  الانن   نار النبر : نار الف ر   

الفممميح المبمممين لمممل طبقمممات األ ممموليين   األسمممياذ العالممممة المحقمممق البممميخ عبمممناع م مممطف   -59
م  النابمممر : محممممن وممممين نممممج وبمممر ا     2904 -همممم 2394المراهمممل   الطبعمممة اللانيمممة   

 لبنان. –بيروت 
الطممالب     ريمما بممن محمممن بممن وحمممن بممن   ريمما األن ممارا   وبممو  لمميح الوهمماب ببممرح مممناج -87

 هم   الطبعة األول  .2426بيروت    –يحي    نار نبر : نار ال يب العلمية 

 –الفمممرول وي مممحيح الفمممرول   محممممن بمممن مفلمممح المقنسمممل   نار نبمممر : نار ال يمممب العلميمممة  -82
 ا م القاضل .هم   الطبعة األول    يحقيق : وبو ال هرا  ح2426بيروت   

الفقه عل  المذاهب األربعة   عبن الرحمن الج يرا   خرج وحانيله وعلق عليه : محمون بمن  -81
 هم .2414القاهرة   الطبعة األول     –الجميٍ   م يبة ال فا 

الفوا ه النوانل عل  رسالة ابن وبل  ين القيروانل   وحمن بن هنيم بن سالم النفمراوا الممال ل  -83
 هم .2425بيروت    –الف ر    نار نبر : نار
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 -ق  -

 

هم    يحقيق 887 واعن األح ام لل خ الح األنام   ع النين عبنالع ي  بن عبنالسالم    ت -84
همم   نار القلممم 2416: ن. ن يمه  مماٍ حممان و ن. علممان جمعمة ضمميرية   الطبعمة اللانيمة   

 نمبق . –

 -ك  -

عبناع بن عبنالبر القرطبمل   نار نبمر : ال الل لل لقه وهٍ المنينة   وبو عمر يوسف بن  -85
 هم   الطبعة األول  .2470بيروت    –نار ال يب العلمية 

 بمماف القنممال عممن مممين اإل نممال   من ممور بممن يممون  بممن خنريمم  الباممويل   نار نبممر : نار  -88
 م طف  هالٍ . –هم   يحقيق : هالٍ م يلحل 2471بيروت    –الف ر 

همممم    الطبعمممة 2281سمممماعيٍ العجلمممونل الجراحمممل    ت  بمممف الخفممما  وم يمممٍ اإللبممما    خ -80
 بيروت . –هم   النابر : نار ال يب العلمية 2476اللانية   

 فايممة األخيممار لممل حممٍ هايممة االخي ممار   اإلمممام يقممل الممنين وبممو ب ممر بممن محمممن الحسممينل  -86
الح مممنل النمبمممقل البمممالعل   يحقيمممق : البممميخ  اممممٍ محممممن محممممن عويضمممة   نار ال يمممب 

 م.1772 -هم 2411لبنان    –بيروت  –ية العلم

 -ل  -

هممم   مطبعممة: 2475هممم    الطبعممة األولمم    022لسممان العممرب   العالمممة ابممن منظممور    ت  -89
 نار خحيا  اليرا  العربل .

 -م  -
المبنل لل برح المقنل   خبراهيم بن محمن بن عبناع بن مفلمح الحنبلمل   وبمو اسمحاق   نار  -07

 هم .2477بيروت    –ل نبر : الم يب اإلسالم

 بيروت .  –المبسوط   بم  النين السرخسل   نار النبر : نار المعرلة  -02

مجمل األنار لل برح مليقم  األبحمر   عبمنالرحمن بمن محممن بمن سمليمان ال ليبمولل الممنعو  -01
هم   الطبعة األول    يحقيق : 2429بيروت    – ان    نار نبر : نار ال يب العلمية  بيخ

 ن المن ور .خليٍ عمرا

 م.2990بيروت    –المجمول   لإلمام النووا   نار نبر : نار الف ر  -03
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 –المحل مم    علممل بممن وحمممن بممن سممعين بممن حمم م الظمماهرا   نار النبممر : نار اّلمماق الجنيممنة  -04
 بيروت   يحقيق: لجنة خحيا  اليرا  العربل .

بمر : نار المعرلمة نطبمل و همم    184مخي ر الم نل   خسمماعيٍ بمن يحيم  الم نمل    ت  -05
 بيروت . –

 بيروت . –المنونة ال برى   مالر بن ون    نار نبر : نار  انر  -08

همم   2412الم باح المنير   وحمن بمن محممن بمن علمل الفيمومل المقمرا   الطبعمة األولم     -00
 القاهرة . –نار الحني  

ا ممممر   معجممممم الممممم لفين يممممراجم م ممممنفل ال يممممب العربيممممة  الممممن يور عمممممر رضمممما  حالممممة   مع -06
 بيروت. –مطبعة: نار خحيا  اليرا  العربل 

مغنل المحياج ال  معرلة معانل ولفاظ المنااج   محمن البمربينل الخطيمب  نار نبمر : نار  -09
 بيروت. –الف ر 

المغنل لل لقه اإلمام وحمن بن حنبٍ البيبانل   عبمناع بمن وحممن بمن  ناممة المقنسمل   نار  -67
 هم   الطبعة األول .2475بيروت    –نبر : نار الف ر 

منمار السممبيٍ لممل بممرح الممنليٍ   خبممراهيم بممن محمممن بممن سممالم بممن ضممويان   نار نبممر : م يبممة  -62
 هم   الطبعة اللانية   يحقيق : ع ام القلعجل .2475الرياض    –المعارف 

بيروت  –منح الجليٍ برح عل  مخي ر سين خليٍ   محمن عليا   نار نبر : نار الف ر  -61
 هم .2479  

مامممذب لمممل لقمممه اإلممممام البمممالعل   وبمممو اسمممحاق خبمممراهيم بمممن علمممل بمممن يوسمممف الفيرو آبمممانا ال -63
همممم    ضمممبطه و مممححه : البممميخ   ريممما عميمممرات   الطبعمممة األولممم    408البممميرا ا    ت 

 بيروت . –هم   نار ال يب العلمية 2428

ر مواهمممب الجليمممٍ لبمممرح مخي مممر خليمممٍ   محممممن بمممن عبمممنالرحمن المغربمممل   نار نبمممر : نا -64
 هم   الطبعة اللانية .2396بيروت    –الف ر 

الموسممموعة الفقايمممة   و ارة األو ممماف والبممم ون اإلسمممالمية بال ويمممت   النابمممر : و ارة األو ممماف  -65
 ال وييية .

همممم    يحقيمممق : عبمممنالرحمن محممممن علممممان   590الموضممموعات   علمممل بمممن الجمممو ا    ت  -68
حسمن  ماحب الم يبمة السملفية بالمنينمة هم   النابمر : محممن عبمن الم2368الطبعة األول    

 المنورة.
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 بنغا ا . –موسوعة الل ل ة الطبية  من خ نار مجلة الل ل ة الطبية   لسعن الفالح  -60

 -ن  -

همم    يحقيمق: ويممن  مالح 081ن ب الراية ألحاني  الانايمة   جمماٍ المنين ال يلعمل    ت  -66
 القاهرة . –ار الحني  م   النابر : ن2995-هم 2425بعبانل   الطبعة األول    

الممنظم المسمميعذب لممل بممرح هريممب الماممذب   محمممن بممن وحمممن بممن محمممن بممن بطمماٍ الر بممل  -69
هممم    مطبممول مممل الماممذب للبمميرا ا   ضممبطه و ممححه ووضممل حوابمميه 833اليمنممل    ت 

 هم .2428بيروت   الطبعة األول     –البيخ :   ريا عميرات   نار ال يب العلمية 

السممنية علمم  مبمم ٍ المحممرر لمجممن الممنين ابممن ييميممة   خبممراهيم بممن محمممن بممن الن ممت والفواةممن  -97
همممم   الطبعمممة 2474الريممماض    –عبمممناع بمممن مفلمممح الحنبلمممل   نار نبمممر : م يبمممة المعمممارف 

 اللانية .

ل  برح المنااج   بم  المنين محممن بمن وبمل العبما  الرململ   نار نبمر : خنااية المحياج  -92
 م.2964هم   2474ت   بيرو  –نار الف ر للطباعة 

نيممٍ األوطممار مممن وحانيمم  سممين األخيممار بممرح منيقمم  األخبممار   محمممن بممن علممل بممن محمممن  -91
 م .2903بيروت    –البو انل   نار نبر : نار الجيٍ 

 -هو  -

الانايممممة بممممرح بنايممممة المبيممممنا   وبممممو الحسممممن علممممل بممممن وبممممل ب ممممر بممممن عبممممنالجليٍ الربممممنانل  -93
 إلسالمية .المرهيانل   نار نبر : الم يبة ا

هم    2339هنية العارلين وسما  الم لفين وآلار الم نفين   خسماعيٍ بابا البغنانا    ت  -94
 مطبعة: نار خحيا  اليرا  العربل.

 -و  -

القماهرة  –الوسيط لل المذهب   محمن بن محمن بن محمن الغ الل   نار نبمر : نار السمالم  -95
 ون خبراهيم   ومحمن محمن لامر . هم   الطبعة األول    يحقيق : وحمن محم2420  

 


