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٥ ،אאא٥٢Kאאא،١٨K

א،٢٩١K،١٤٢١٤٥Kא
אא،אא،٥٣٥٩KKאא،٧L
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אKאא،W
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٤٠٣K 

١٤ אאאא،٦L٣٦٩٣٧١K 
١٥ אא،١L٩٥،٩٦،١٧٥،١٧٧K 
١٦ אא،אא،١٠٤Kא،אא،٢١K 
١٧ אאא،٧L١٨٧K 
١٨ אאאאKK،٩٣٧K 
١٩ אא،١L٩٨١٠١K 
٢٠ אאאאK 
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٢١ א،אא،
א،אא١٣٩٩،٥٢K 

٢٢ אא،٢٩١Kא،٤L١١٩KKKא
١٧א١٨K 

٢٣ ،١٤٢١٤٥K 
٢٤ אאא،א،

א،٢L١٥٢K 
٢٥ א،،٣،٢٢٩K 
٢٦ Kאא،١L٤٤K 
٢٧ אאא،אא،١٦٦K

א،א،١٣٩٤،٦٦٧Kאאא،٤٣٤K 
٢٨ א،אאא

אאאאK
אא،١L٤٤،٤٦K 

٢٩ אא،١L٥٥٥٦K 
٣٠ א،٩K 
٣١ אא،١L٧٩٨٠K 
٣٢ א،א

א،٣٤K 
٣٣ אKאאK 
٣٤ ،אאא

אK 
٣٥ אאא،٤L٤٢٩٤٥٣K 
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אKאא،١١L١٣٧Kא،٨٧٩Kא،٥L١٧٢K 
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٣ א،،א،אא

١٤١٦L١٩٩٥،אא،אK 
٤ א،א،،א،K 
٥ א،،א،אאא

אאא،،١٣٩٢،אK 
٦ אא،א،אאK
٧ א،א، א،אא، 
٨ א،אאK 
٩ א،אא،אא١٣١٩،،אא

אK 
١٠ א،،אא،אאא
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٦ א،א،אאא،١٤٠٥،אא
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٧ א،،אאאא،אאא،

،אא،١٤٠٢KK 

Wאא
١ אא،אא،١٩٦٧،K 
٢ ،א،אא

א،،א،
א،אא،،אK 

٣ א،،،אא١٤٠٧،אאא
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٨ א،،אא،،א،K 
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١٠ א،א،א،אא١٤٠١،אאK 
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٨٩ 

אW
١ א،אאאא،

א،אאאא،א،
١٣٩٤،א،אאWאא

אK 
٢ א،אא،١٣٩٩،אאW

אאK 
٣ א،،אאא١،א

אK 
٤ ١٤٠٢L١٩٨٢Kאאאאא

K
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Abstract:  
  

Fatwa plays an important part in the development of Jurisprudence. The 
present paper studies some fatwas by Judge Sheikh Abdullatif bin Mubarak 
(1203-1295 Hijri) during the rule of Imam Faisal bin Turki. The Fatwas 
discussed here consist of four questions received by him in the year (1262-
1263H.) and another question received by his son in (1293H.). I also included 
a brief mention of the historical background of scholarship in Al-Ahsa. It is 
remarkable that Al-Ahsa, in spite of continuous political changes, developed 
certain aspects of scholarship, thanks to its economic prosperities over the 
centuries. Hence, one would find schools, Ribats (schools where scholars 
lived and studied) and different branches of Islamic jurisprudence. 

This gives a brief biography of Sheikh Abdullatif and his son, and 
reviews his approach. Mention is made of the most well-known fatwas and 
their history. Photocopies of two pages of fatwa manuscript are included. The 
paper includes a description and occasional comments on the books and 
scholars mentioned in the discussion.   


