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 ةـــمقدم

احلؿد ؾؾف رب اؾعادلني، واؾصالة واؾيالم عؾك أذرف  انـلقرا    
 وصولف أجؿعني، أؿا بعد:وادلفدؾني، ـلقـا ؿوؿد وعؾك آؾف 

ػفرر ه حؼقلررت اؾم فقررؾ اؾػؼفررل عؾررك ؿرر فل جؿررام  ار اؾفهررفة     
، ـضرعفا برني قردي  رالب اؾعؾرؿ وذ رداة       $اإلؿامِ ؿاؾؽ برـ أـر    

 اؾـػع. وؼد احمقت احلؼقلت عؾك دلعت ؿؼفرات: 
 وػؼف اندفة، (3)وػؼف اؾعلا ات،  (2)    ادلدخؾ جؾك اؾػؼف. (1)

 وػؼف اؾؼضا  واجلـاقات. (5)     وػؼف ادلعاؿالت،  (4)
 وأصقل اؾػؼف. (7) واؾؼقاعد اؾػؼفقت،  (6)

ٛ  املت بعــــٛ    ــــٍاعتّا     اٌتظىــــت ِــــذٓ املقــــزراه وــــَ حٗــــ  املٍّجٗــــ

 وضارَٖ:

 . )*(ؿؼفرات جدقدة، وفل ادلؼفرات اؾػؼفقت األٔه:
ؿؼررفرات دررلؼ ـ،ررففا، ؿررع ججررفا  بعرر  اؾمعرردقالت      الثــاٌ٘:

 ادلاؾؽقت، وفل: ادلدخؾ، واؾؼقاعد، وانصقل.ؾمـادل احلؼقلت 
 
دق تل بقان ادلـفهقرت ادلملعرت ػرل صرـاعمفا ػرل ؿؼدؿرت ؿؼرفر           )*(

 ػؼف اؾعلا ات.

وفرر ه احلؼقلررت ؿواوؾررتٌ خلدؿررت ؿرر فل ؿررـ ادلرر افل اؾػؼفقررت   
نئؿررت أفررؾ اإلدررالم، اؾمررل ؽمررل ؾفررا اؾؼلررقل، وتؾؼ رر  انؿررت تعؾؿفررا    

 واؾعؿؾ بفا ؽابفًا عـ ؽابف. 
وؼد ادمغفق جعدا   ف ه احلؼقلت وؼمًا وادرمفؾؽ جفردًا، تعراون     
ػررل جزررازه عررد  ؿررـ ادل،رراقو واجلفررات، وؽؾـررا أؿررؾ أن تؽررقن فرر ه   

ؿعقـررت ؾؾؿ،رراقو وادلدردررني ػررل     -ؽؿررا ؽاـرر  دررابؼمفا  -احلؼقلررت 
تؼفقل اؾعؾؿ ؾؾطالب وـ،فه ػل اآلػاق، ثؿ تؼقمي اؾعؿؾ وددُّ خؾؾرف  

 ه وقؼقم عؾك دقؼف.وتؽؿقؾ ـؼصف، حمك ققل  عق 
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 ٘ـــنالكٔـ٘ الـــسزات احلقٔبــه مقــداد ّحتكٔـــــدّل إعــج

 هـــالتحكٔ دادـــاإلع سزــنقـال

 محشٚ رابح .د ٌاٖف آه الغٗخ وبارك .د، عاوز بّجت .د املدخل إىل الفقُ اإلضالمٕ

 محشٚ رابح .د فقُ العبادات
 حمىد عبد اهلل حمْىَدُ الغٍقٗط٘ .د.أ

 ٌاٖف آه الغٗخ وبارك .د

 محشٚ رابح .د سٗـــفقُ األض
 حمىد عبد اهلل حمْىَدُ الغٍقٗط٘ .د.أ

 ٌاٖف آه الغٗخ وبارك .د

 محشٚ رابح .د التــنعامـفقُ ال
 حمىد عبد اهلل حمْىَدُ الغٍقٗط٘ .د.أ

 ٌاٖف آه الغٗخ وبارك .د

 محشٚ رابح .د فقُ القضاء ّاجليآات
 حمْىَدُ الغٍقٗط٘حمىد عبد اهلل  .د.أ

 ٌاٖف آه الغٗخ وبارك .د

 عبد احلكٗي بمىّدٙ .د ٌاٖف آه الغٗخ وبارك .د، عاوز بّجت .د القْاعد الفقَٔ٘

 عبد احلكٗي بمىّدٙ .د ٌاٖف آه الغٗخ وبارك .د، عاوز بّجت .د ُــْل الفقــأص

 

 د. ٌٖٕط بَ عبداهلل الضالوٛ ٘ــنتابعـساف ّالــاإلغ

 فٗصن آه  فز ساجـــالتيطٔق ّاإلخ
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 المٕـــُ اإلضــندخل إىل الفقـ٘ الـــمقدم

 احلؿد ؾؾف، وصؾك اؾؾف ودؾؿ عؾك ردقل اؾؾف، وعؾك آؾف وصولف، أؿا بعد:

ػقويـ باؾفاغل ػل تعؾؿ عؾؿ أن قمعف  عؾرك ؿلرا ه فر ا اؾعؾرؿ وتارقىرف وؿفاحؾرف ؼلرؾ        
 ذفوعف ػل  رادت ؿيائؾف تػصقالً.

ػؼفا  ؾؾمدرقل واالدم،ارات أن قؽرقن مرؿـ حؼقلرت اؾم فقرؾ اؾػؼفرل      ؿـ أجؾ ذؾؽ رأى ؿؽمل 
 ف ا ادلؼفر، أال وفق: )ادلدخؾ جؾك اؾػؼف اإلدالؿل(. $ عؾك ؿ فل اإلؿام ؿاؾؽ

 سز:ــنقـداف الــأٍ

 .أن قػفؿ ادلمدرب ادلصطؾوات اؾػؼفقت ػل أبقاب اؾعلا ات 

 .أن قيموضف ادلمدرب انحؽام اندادقت ػل ػؼف اؾعلا ات 

  أن قؽميل ادلمدرب ؿؾؽت تـزقؾ ادليائؾ اؾـظفقت عؾك اؾقؼائع اؾعؿؾقت باؾؼدر اؾ ي
 ميؽّـف ؿـ اؾعؿؾ واؾمطلقؼ.

       أن قيررمطقع ادلمرردرب اؾمؿققررز بررني ذررفوط اؾصررالة وأرؽاـفررا وواجلاتفررا ودررــفا
 وؿلاحاتفا وؿؽفوفاتفا وؿلطالتفا، وأحؽام ؽؾ صـػ.

 نحؽام ؾؽؾ ـقع.أن قوقط ادلمدرب ب ـقاع اؾصؾقات ؿع أفؿ ا 

           أن قعف  ادلمدرب ؿـ جتل عؾقف اؾزؽراة وؿرا جترل ػقرف وؿرـ جترل ؾرف ؿرع اؾؼردرة
 عؾك تـزقؾ ذؾؽ عؾك اؾقؼائع اؾعقـقت.

        ،أن قيموضرف ادلمردرب ذررفوط وجرقب اؾصرقم، وؽقػقررت  خرقل رؿضران وخفوجررف
 وأحؽام انػعال اؾقاؼعت ؿـ اؾصائؿ، وؿلطالت اؾصقم.

    ؿررع اؾمؿققررز بررني ؿفاتلفررا »واؾعؿررفة، وأػعاؾفؿررا أن قؾررؿ ادلمرردرب ب،ررفوط احلرر» ،
 واحملظقرات، وؿا قمفتل عؾقفا، وأحؽام اؾ بائح.

        أن قوقط ادلمدرب بادليائؾ ادلفؿت ادلمعؾؼرت بر بقاب انميران واؾـر ور واجلفرا ، ؿرع
 تـزقؾ ف ه ادليائؾ عؾك اؾقاؼع.

 سز:ــنقـسدات الـــمف

   ؾغررتً، وذررفعا واصررطالحاً، وؿقمررقعف، تعفقررػ عررام بعؾررؿ اؾػؼررف، قمضررؿـ: ؿعـرراه
 وػضؾف، وحؽؿ تعؾؿف.

 .ادلفاحؾ اؾمل ؿف بفا اؾػؼف 
 .خصائص ؿفحؾت اؾم،فقع، وأفؿ ؿعادلفا 
 .اؾػؼف ػل زؿـ اؾصوابت، وأبفز ػؼفائفؿ 
 .ادلدارس اؾػؼفقت ػل زؿـ اؾمابعني 
            ،اؾمعفقػ بؽرؾ ؿر فل ؿرـ ادلر افل انربعرت، قمضرؿـ: ادرؿ جؿرام ادلر فل وـيرلف

، علا تف، عؾؿف، ادلفاحؾ اؾمل ؿف بفا ادل فل، أبرفز ػؼفرا  ادلر فل ػرل ؽرؾ      تارقىف
 ؿفحؾت.

      بقرران بعرر  اخلصررائص ن وار ادلرر فل ادلرراؾؽل خاصررت، وأبررفز ؿعادلررف، وؿيررقفة
 ادمؼفار اؾػمقى ػقف، ودؾيؾت ؿؤؾػاتف اؾلارزة ػل ؽؾ  ور.

 .ادل افل ادلـدردت 
 .ؿعاؾؿ اؾػؼف ػل اؾعصف احلامف 
 ػ ؿـف.اؾمؿ فل وادلقؼ 
 .)ادلدارس اؾػؼفقت )أفؾ احلدقث، أفؾ اؾفأي، أفؾ اؾظافف، ادلدردت اؾعؼؾقت 
 .أدلاب اخمال  اؾعؾؿا ، وادلقؼػ ؿـف 

 

 ٌٔضأه اهلل أُ ٍٖفع بّذا املقزر ٔ مٜ اهلل ٔصمي عمٜ ٌبٍٗا حمىد.
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ُـــالفق

 عزٖفْ

الفّيالم ٕٙ

العمي  ضاٟن الدَٖالغزع٘

العمي باألحكاً الغزعٗٛ الفزعٗٛا  طالح٘

أفعاه العباد وَ حٗ   عم  األحكاً الغزعٗٛ بّاوٕ ٕعْ

ف مْ

الف ن العاً لمعمي 

الغزع٘

الف ن ا ا  

بعمي الفقْ

أعظي  : )قاه ابَ ا ٕسٙ

دلٗن عمٜ ف ٗمٛ الغ٘ٞ 

الٍظز     ز ْ، ٔوَ 

 أون  زٚ الفقْ، عمي أٌْ 

(أف ن العمًٕ

اصتىدادٓ

حكي 

 عمىْ

وا  عمىْ فز  ع 

وا  عمىْ فز   فاٖٛ

 ابطْ

الفقْٗ ٔاملتفقْ: لالصتشادٚ ابطْ

( 55-148) ،(570-605)
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ُـــل الفقــمسا 

(ِـ11   )وزحمٛ التغزٖع 

(ِـ  قزٖبا100   )ىذاِب ـالوزحمٛ الفقْ قبن 

(ِـ  قزٖبا1300   )ٛ ـــذاِب الفقّٗــىـالوزحمٛ 

(ِـ  قزٖبا1300وَ )العصز احلا ز 

  فىٍّي اإلصالو٘، الفقْ بّا وز ال  ٔاألدٔار املزاحن  قضٗي   الفقْ  ارٖخ   ٔامل لف  الباحث   زاٟ   ٍٕعت

   قٗقا  ٔاأل ثز الذِ ، ال  ٗب   األٌضب رأٖت أٌ٘     لك، عمٜ ساد وَ ٔوٍّي وزاحن، صت    قضىّا وَ

:وٍْ التفزٖع وع الزباع٘، التقضٗي ِٕ املقزر ملقصٕد
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سٓ ــالتػمس  ٘ 

التارٖخ
   وَ بعثٛ الٍ  

   ٔفا ْ

ىك٘ـالالعّد 

ال  ٗش عمٜ أ ٕه 

الدَٖ

قمٛ التغزٖعاه  

التفصٗمٗٛ

العّد املدٌ٘

اصتىزار العٍاٖٛ  

بأ ٕه الدَٖ

 غزٖع األحكاً 

التفصٗمٗٛ

ادر  ــوص

التغزٖع

ابتداٟ٘القزآُ

الضٍٛ

بض اه

بضبب

ىعا ـال

التغزٖع خمت  بّذٓ املزحمٛ

قمٛ جماه ا  تال 

التدر  التغزٖع٘
   غزٖع األحكاً

   غزٖع حكي ٔاحد

 درٖب الص ابٛ عمٜ ا  تّاد

 بدأ   الٍ  بعثٛ  جزد

 ٔاصتىز اإلصالو٘ التغزٖع
 ٔ ت ح ،  ْــٔفا    

 وَ املزحمٛ ِذٓ وعا 

:ا  ٘ الغكن
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ل  ــ بما ٘ ــمس  

نراٍ ـال

عصز الص ابٛ

عصز التابع 

وَ وصادر فقْ ِذٓ املزحمٛ

يدٗــمط

وصٍف عبدالزسا 

وصٍف ابَ أب٘ عٗبٛ

ىٍذرـالاألٔص   بَ 

 تب الفقْ املقارُيدٗــمط   

ٖضـتٍبطُٕ  التغزٖع، ٔ  ٍٖقطع الفقْ، فكـاُ الصـ ابٛ   اٌقطع   بعد ٔفاٚ الٍ   

وَ الكتا  ٔالضٍٛ ٖٔفتُٕ الٍاظ، ٔبـزس   الصـ ابٛ عـدد وـَ الفقّـاٞ الـذَٖ ٌقـن عـٍّي الفقـْ          

ٔالفتٕٝ عمٜ  فأه بٍّٗي    ثزٚ  لك،  ي  ّـز بعـد  لـك عـدد وـَ فقّـاٞ التـابع  الـذَٖ         

:ٔعك مت  بقٛ الص ابٛ ٔالتابع  وزحمٛ وا قبن املذاِب الفقّٗٛ،   فقّٕا عمٜ الص ابٛ 
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عىز، عم٘، ابَ وضعٕد، عاٟغٛ، سٖد، ابَ عبـاظ،  •

.  عىزابَ 
جسٌّـنكـال

، عبداهلل بـَ عىـزٔ، ابـَ    ِزٖزٚ أبٕأبٕ بكز، عثىاُ، أً صمىٛ، أٌط، أبٕ صعٗد، •

   صمىاُ،  ابز، وعا ، صعد ابَ أب٘ ٔقا ، أبٕوٕصٜالشب ، 

نتْض ٌْـال

ٞ      : وـٍّي • ، أبـٕ الــدرداٞ، احلضـَ ٔاحلضـ ، أبــ٘ بـَ  عـب، أبــٕ أٖـٕ ، أ ــا

.  ........ أرقي،  ٕباُ، بزٖدٚبَ  سٖد

ـنق ـٌْال

ٌفضا 130:   الذَٖ حفظت عٍّي الفتٕٝ وَ أ  ا  رصٕه اهلل

7

13

 كَ أُ  ىع وَ فتٗا  ن ٔاحد وٍّي 

 شٞ      دا

 كَ أُ  ىع وَ فتٕٝ  ن ٔاحد وٍّي 

صفز   ي

 كَ أُ  ىع وَ فتٗا  ٗعّي  شٞ 

    فق  بعد التقص٘ ٔالب  
1/10 عالً املٕقع  : ٍٖظز
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اــم ضطَ

٘ــدزضـنـال

ــَ  ابــت،           ) ــَ وضــعٕد، ٔأ ــ ا  سٖــد ب ــي اٌتغــز   األوــٛ عــَ أ ــ ا  اب الفقــْ ٔالعم

ابَ القٗي(. ٔأ  ا  عبد اهلل بَ عىز، ٔأ  ا  عبد اهلل بَ عباظ

٘ــ٘ ل  حابــندازع الفقَٔـال

ٛــىدٍٖـال

ابَ عىزسٖد بَ  ابت

ٛــوك

ابَ عباظ

العزا 

ابَ وضعٕد
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٘ــالكْف

سٗــالب 

٘ـــمك

الشِزٌٙافعصا الفقّاٞ الضبعٛندٓي٘ـال

عمقىٛ  ي  مىٗذٓ  

 بزاِٗي
عزٖح القا ٘عبٗدٚوضزٔ 

عكزوٛجماِد أٔظعطاٞ

قتادٚأبٕ قالبٛابَ ص َٖاحلضَ البصزٙ

التابع ز ــعص  ْ ـالفق
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األ ن٘ األزبع٘

أبٕ حٍٗفٛ
80  

150  

والك
93  

179  

الغافع٘
150  

204  

أمحد
164  

241  
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اــ٘ ّامتدادٍـــ٘ ل  حابــدازع الفقَٔــنـال

ندٓي٘ـال

ِـ 73ابَ عىز ِـ45سٖد بَ  ابت 

ِـ 106صا  ِـ 117ٌافع 

ِـ 124الشِزٙ 

ِـ 179والك  

ِـ 204الغافع٘ 

ِـ 241أمحد بَ حٍبن 

٘ــمك

ِـ 68ابَ عباظ 

ِـ 126عىزٔ بَ دٍٖار 

ِـ 198صفٗاُ بَ عٍٗٗٛ 

سا ــالع

ِـ 32ابَ وضعٕد 

ِـ 62عمقىٛ 

ِـ 96 بزاِٗي 

ِـ120محاد 

ِـ 150أبٕ حٍٗفٛ 
حمىد بَ 

احلضَ 

ِـ 189
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  161صفٗاُ الثٕرٙ   110احلضَ البصزٙ 

  175المٗ  بَ صعد   157األٔساع٘ 

  238 رإِْٖ ص ا  بَ    198صفٗاُ بَ عٍٗٗٛ 

  310ابَ  زٖز الط ٙ   246أبٕ  ٕر 

وا وعٍٜ ٘ـــنيدزضـراٍ  الــنـ٘ الـــأ نمً 

  ا ٌدراظ

ٔوا أصبابْ 
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أبْ  ئف٘

.عزب٘: فارص٘، ٔقٗن: الٍعىاُ بَ  ابت، ا تمف   ٌضبْ، قٗنا صي ٔالٍضب

.ِـ، رأٝ أٌط بَ والك150 –ِـ 80التارٖخ

العبادٚ  

ٔالتقٕٝ

أُ أبا حٍٗفٛ قزأ القزآُ  مْ   ر عٛ: رٔٙ وَ ٔ ّ 

 اُ أبٕ حٍٗفٛ ٖضىٜ الٕ د; لكثزٚ  ال ْ: قاه أبٕ عا ي الٍبٗن

 شاك اهلل  : فاٌتف ، ٔا فز، ٔأ ز ، ٔقاه. ا   اهلل: قاه ر ن ألب٘ حٍٗفٛ

.  ا، وا أحٕ  الٍاظ  ن ٔقت    وَ ٖقٕه  ي وثن ِذا

العمي  

ٔالذ اٞ

ٌعي، رأٖت ر ال لٕ  مىك   ِذٓ  : ِن رأٖت أبا حٍٗفٛ  قاه: قٗن ملالك

.الضارٖٛ أُ  عمّا  ِبا، لقاً  جتْ

.أبٕ حٍٗفٛ أفقْ الٍاظ: قاه ابَ املبارك

.الٍاظ   الفقْ عٗاه عمٜ أب٘ حٍٗفٛ: ٔقاه الغافع٘
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احليفٔ٘ ازٓ  مرٍ  

ُــس زجالــّأغَ

دٔر الٍغٕٞ  

ٔالتكَٕٖ

    204   

أبٕ حٍٗفٛ

أبٕ ٖٕصف

األ نحمىد بَ احلضَ

سفز بَ ا ذٖن

احلضَ بَ سٖاد

دٔر التٕصع ٔالٍىٕ  

   710   ٔا ٌتغار 

خمتصز الط أٙالط أٙ

املبضٕطالضز ض٘

بداٟع الصٍاٟعالكاصاٌ٘

الكز ٘خمتصز الكز ٘

القدٔرٙخمتصز القدٔرٙ

بداٖٛ املبتدٙاملز ٍٗاٌ٘

 ٍش الدقاٟ الٍضف٘

دٔر ا صتقزار
الب ز الزاٟ ابَ دمٗي

ى تارـالرد ابَ عابدَٖ
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والك

ا صي ٔالٍضب
ٔقد ا تمف   ٌضبْ بعد  لك وع والك بَ أٌط بَ والك بَ أب٘ عاوز األ ب ٘، 

.ا  فا  عمٜ  ٌْٕ وَ ق طاُ

هلل األوز وَ قبن ٔوَ بعد: ِـ  غّد عٍد ٔفا ْ،  ي قاه179 –ِـ93التارٖخ

العبادٚ  

ٔالتقٕٝ

.املص ف، التالٔٚ: وا  اُ ع ن والك   بٗتْ  قالت: قٗن أل ت والك

.لفعمت(   أدرٙ: )لٕ ع٠ت أُ أو  ألٕاح٘ وَ قٕه والك: قاه ابَ ِٔب

  ٙ وــا رأٖــت أحــدا أِٗــب ٔ  أ  عقــال وــَ والــك ٔ  أعــد      : قــاه ابــَ وّــد

. قٕٝ

العمي  

ٔالذ اٞ

ُ لٗ زبَ الٍـاظ أ بـاد اإلبـن    مـب العمـي،       : حدٖ  أعمـي وـَ عـا      فال ـدٔ

.عمٜ  ّز األر  وثمْ وا زك.. ِٕ والك: عٍٗٗٛابَ   املدٍٖٛ

ْ  (21) أِن لمفتٗا ٔ مط ل فادٚ ٔلْ  وـا أفتٗـت حتـٜ عـّد     : صٍٛ، وـع قٕلـ

.ل٘ صبعُٕ أٌ٘ أِن لذلك

.  ا    ز العمىاٞ فىالك  الٍجي: قاه الغافع٘
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ىذِب ـال ارٖخ 

ٔأبزس  ىالك٘ ـال

ىْـوعال

دٔر الٍغٕٞ

ٖد و صضْ اإلواً   ٜعمبدأ بٍغأٚ املذِب 

والك، ٔاٌتّٜ بٍبٕ  عا  العزا   

، و لف (ِـ282: ه)القا ٘   اعٗن 

.املبضٕط، آ ز الدٔأَٖ  ّٕرا

دٔر التطٕر
بداٖٛ القزُ الزابع ا جزٙ : وَ

ٌّاٖٛ القزُ الضادظ:   

دٔر ا صتقزار
بداٖٛ القزُ الضـ ابع ا جزٙ، أٔ : وَ

بظّٕر خمتصز ابَ احلا ب الفزع٘،  

عصزٌا احلا ز:   

  



 
 مذهب اإلمام مالكعلى ل الفقهي ـالتأهي 23

ْءــاليػدّز 

بدأه   س فْٗ وعا  املدارظ الزٟٗضٗٛ

ىدٌٗٛـىدرصٛ الـال

العزاقٗٛىدرصٛ ـال

املصزٖٛىدرصٛ ـال

امل زبٗٛىدرصٛ ـال
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ْءــاليػدّز 
أوّاه املذِب ال   عت أقٕاه اإلواً

ُٕــىدٌٔٛ لض ٍـال

 ىد ابَ املٕاسىٕاسٖٛ ـال

لمعت ٛ ــالعتبٗ

الٕا  ٛ  بَ حبٗب

عبدٔظ بَ ىجىٕعٛ ـال

لمقا ٘   اعٗنىبضٕط ـال

بع
ألر

ه ا
ّا

ألو
ا
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األوّاه 

 تىٛ الدٔأَٖ 

اإلواً والك 

ٗذٓــ الو

ىدٌٔٛـال
 ٍـ     

الٕا  ٛ
 ٍـ     

ىٕاسٖٛـال
 ٍـ     

ىجىٕعٛـال
 ٍـ     

العتبٗٛ
 ٍـ     

احلكيعبد خمتصزاه ابَ 

 ٍـ     

ىبضٕطـال
 ٍـ     

األّل  الدّز ن لفات ـ٘ الــض ط 

ىٕ أـال
 ٍـ     
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 التحسٓس دّز الت ْز 

:ٔ  ِذا الدٔر بزسه عىمٗاه

التفزٖع

الت زٖج

ال  ٗح

 



 
 مذهب اإلمام مالكعلى ل الفقهي ـالتأهي 27

أبسش م لفا ُ اى ب  خدمتَا  

ع ٙ األمَات   الدّز األّل

املٕ أ ٔاملدٌٔٛ ٔالٕا  ٛ ٔالعتبٗٛ )

(ٔاملٕاسٖٛ ٔا ىٕعٛ ٔاملبضٕ ٛ

ال   دوت ى لفاه ـال

املٕ أ

 ٜ التىّٗد ٔا صتذ ار  بَ عبد ال ، املٍتق

لمبا ٘، املضالك ٔالقبط  بَ العزب٘

ال   دوت ى لفاه ـال

املدٌٔٛ

، ٔالتبصزٚ لم ا ع٘خمتصز ابَ أب٘ سٖد، ٔالتّذٖب 

لم ى٘، ٔا اوع  بَ ٌٖٕط، ٔالتٍبّٗاه لعٗا ،  

ٔالتعمٗقٛ لمىاسرٙ، ٔالتبصزٚ  بَ حمزس، ٔالطزاس لضٍد،  

ٔالٍكت ٔالتّذٖب لعبد احل 

ال   دوت ى لفاه ـال

العتبٗٛ
 ّذٖب العتبٗٛ  بَ أب٘ سٖد، ٔالبٗاُ ٔالت صٗن

ال  اعتىده ى لفاه ـال

عمٜ املبضٕط
 تب األبّزٙ، ٔالتفزٖع، ٔالتمق ، ٔعزٔحّا

ال   ىت ى لفاه ـال

 ال ٛ األوّاه
الٍٕادر ٔالشٖاداه
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الجاىٕ  الدّز  لفات ـنالض ط ٘   ْز 

اإلواً والك 

 الوٗذٓ

ىدٌٔٛـال
 240    

الٕا  ٛ
 238    

ىجىٕعٛـال
 260    

العتبٗٛ
 255    

ىٕاسٖٛـال
 269    

البٗاُ ٔالت صٗنٔخمتصزا ّا عزٔح املدٌٔٛ عزٔح املٕ أ   الٍٕادر ٔالشٖاداه

ه
ألٔ

ر ا
دٔ

ال
٘

اٌ
لث

ر ا
دٔ

ال

ىبضٕطـال
 282    

ىٕ أـال
 179    
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سازــا ضتقدّز 

:    املذِب أٔبْ  امل فتٜٔفْٗ اصتقزار وفًّٕ 

، ٔوا ٍٖدر   تْ(القٕه املعتىد)

عمْٗىتف  ـال

ٔالزا حىغّٕر ـال

ىقابمْـىضأٙ لـالالقٕه 

ا ـــالغ

وا  زٝ بْ العىن
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سازـــا ضتقدّز 
ٔفْٗ التىٗٗش   املعتىد وَ التغّ  ب  

الفقّٗٛ عٍد ا تالفّاىدارظ ـال

( ٗٗش ٌض )

ىصزٖٛـىدرصٛ الـال

ى زبٗٛـىدرصٛ الـال:  ي

ٛــىدرصٛ العزاقٗـال:  ي

ىدٌٗٛـىدرصٛ الـال:  ي
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الجالح  الدّز ن لفات ـالض ط ٘   ْز 

اإلواً والك 

 الوٗذٓ

ىدٌٔٛـال
 240    

الٕا  ٛ
 238    

ىجىٕعٛـال
 260    

العتبٗٛ
 255    

ىٕاسٖٛـال
 269    

الٍٕادر ٔالشٖاداهالبٗاُ ٔالت صٗنعزٔح املدٌٔٛ عزٔح املٕ أ 

ه
ألٔ

ر ا
دٔ

ال
٘

اٌ
لث

ر ا
دٔ

ال

 اوع األوّاه

 بَ احلا ب ٔعزٔحْ

ٔعزٔحْ خمتصز  مٗن

 
ال

لث
ر ا

دٔ
ال عقد ا ٕاِز الثىٍٗٛ

 بَ عاظ

ىٕ أـال
 179    
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ن   حات    ـالبع  

نالكٕـنرٍ  الـال

ىدٌُٕٗـال
ابَ  ٍاٌٛ ٔابَ املا غُٕ ٔوطز  ٔابَ ٌافع ٔابَ وضمىٛ  

ٌٔظزا ِي

ىصزُٖٕـال
ابَ القاصي ٔأعّب ٔابَ ِٔب ٔأ ب  بَ الفز  ٔابَ عبد  

احلكي ٌٔظزا ِي

ُٕــالعزاقٗ
القا ٘   اعٗن ٔابَ القصار ٔابَ ا ال  ٔعبد الِٕا   

ٔأبٕ الفز  ٔاألبّزٙ

ى اربٛـال
ابَ أب٘ سٖد ٔابَ القابض٘ ٔابَ المباد ٔالم ى٘ ٔالبا ٘  

ٔابَ حمزس ٔابَ العزب٘ ٔابَ عبد ال  ٔابَ رعد ٔالقا ٘ صٍد 

ٔابَ ععباُ عبمُٕٔابَ 
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امل   حات بع  

  املرٍ  املالكٕ

ىتقد وُٕـال
وَ  اُ قبن ابَ أب٘ سٖد الق ٔاٌ٘ وَ الفقّاٞ، وَ  

 الوٗذ والك فىَ بعدِي

ابَ أب٘ سٖد فىَ بعدٓ وَ الفقّاٞىتأ زُٔـال
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بع  

امل   حات   

املرٍ  املالكٕ

أعّب ٔابَ ٌافعالقزٍٖاُ

وطز  ٔابَ املا غُٕاأل ٕاُ

ابَ القصار ٔعبد الِٕا القا ٗاُ

ى ىداُـال
ابَ املٕاس ٔابَ ص ٍُٕ

ابَ املٕاس ٔابَ عبد احلكي: ٔعٍد ابَ عزفٛ

ى ىدُٔـال
ابَ عبدٔظ ٔابَ ص ٍُٕ(: قزٖٔاُ)

ابَ عبد احلكي ٔابَ املٕاس(: وصزٖاُ)

الغٗ اُ
ابَ أب٘ سٖد ٔأبٕ احلضَ القابض٘

ابَ اب٘ سٖد: الغٗخ

ابَ ٌٖٕط ٔعبد احل الصقمٗاُ

:وصطمح اإلواً

لمىاسرٙ
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ُـــد لتصـــالسمُـــد لتصـــالسم

٘ الكب ك املضٍأٙوطعزح ا زع

ٜ ا زع٘حػ صا  الضٍّٕرٙظحاعٗٛ العدٔٙ عم

المقاٌٌ٘ا ز  زا زع٘ ػ

ابَ وزسٔ و ا ىٕع لمعالوٛ األو وج

الٍفزأٌٙفالتٕ ٗح لمغٗخ  مٗن ٗح

ابَ عزفٛعفاحلطا ح

٘ األ ّٕرٙعج أمحد الشرقاٌ٘دعم

األب٘ب٘التتاٟ٘ ت

بَ صٕدٚ التأدٙ ٕالشرقاٌ٘س

الغ  ٗ عبحمىد بٍاٌ٘بَ

الصأٙ االط ٗ ٘ خ

التضٕل٘ل٘ابَ  اسٙ 

الزٌٌِٕ٘٘ا ٍٕٙ 

حجاسٙ حمغ٘ األو سٙاملٕا  

عارح امل عا ضٕظحمىد  ط

السمْش امل ت سٗ اخلاص٘ بالكت  ّالفقَاء   املرٍ  املالكٕ

 تمـــــــــــف 

ــ  الزوـــــــٕس   بعـــــ

ــتال     ضـــب ا ـ
الغزٔح ٔالشوَ
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الػافعٕ

عبدوٍا    دٓ   حمىد بَ  درٖط الغافع٘ ٖمتق٘ ٌضبْ وع الٍ  ا صي ٔالٍضب

ِـ  صز ٔرحن    وكٛ ٔاملدٍٖٛ ٔب داد204 –ِـ ب شٚ 150التارٖخ

العبادٚ  

ٔالتقٕٝ

 اُ الغافع٘  تي القزآُ   عّز رو اُ صت   تىٛ: قاه الزبٗع بَ صمٗىاُ

بت وع الغافع٘ لٗمٛ، فكاُ ٖصم٘ ذمٕ  م  المٗن، فىا رأٖتْ : الكزابٗض٘قاه حض  

..ٖشٖد عمٜ  ض  آٖٛ، ف  ا أ ثز فىاٟٛ آٖٛ

فثمثْ األٔه ٖكتب،  :  اُ الغافع٘ قد  شأ المٗن: قاه الزبٗع بَ صمٗىاُ

.ٔالثاٌ٘ ٖصم٘، ٔالثال  ٍٖاً

العمي  

ٔالذ اٞ

حف  القزآُ   الضابعٛ، ٔاملٕ أ   العاعزٚ، ٔأ اسٓ عٗ ْ وضمي بَ  الد  

.الشدم٘ باإلفتاٞ ِٕٔ   ا اوضٛ عغزٚ

.الغافع٘ أف ن أِن سواٌْ: عٍٗٗٛقاه ابَ 

.وا أحد وط حم ٚ ٔ  قمىا    ٔلمغافع٘   عٍقْ وٍٛ: قاه أمحد
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   ــمرٍ

الػافعٔ٘

دٔر التأصٗط

األًالغافع٘

امل تصزالبٕٖط٘

الزبٗع املزادٙ

امل تصزاملشٌ٘

دٔر الٍغٕٞ  

ٔا ٌتغار

ابَ صزٖج

القفاه
الكب  الغاع٘

 زٖقٛ ا زصاٌٗ الص   املزٔسٙ

 زٖقٛ العزاقٗ اإلصفزاٖٗ 

احلأٙاملأردٙ

ٌّاٖٛ املطمبا ٕٖ 

املّذ الغ اسٙ

الٕصٗ ال شال٘

دٔر الت زٖز
ا زرالزافع٘

وٍّا  الطالب الٍٕٔٙ

دٔر الت زٖز 

الثاٌ٘ لمىذِب

ٌّاٖٛ ا تا الزوم٘

 فٛ ا تا ا ٗتى٘ابَ حجز 

وا ا  عز  

عَ املذِب 

القدٖي 

ٔا دٖد 
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دــأ 

أمحد بَ حمىد بَ حٍبن الغٗباٌ٘ا صي ٔالٍضب

 ا  أمحد الدٌٗا وز      ع املضٍد: قاه ابَ ا ٕسِٙـ، 241 -ِـ 164التارٖخ

العبادٚ  

ٔالتقٕٝ

٘    ن ًٖٕ ٔلٗمٛ  ال  واٟٛ ر عٛ، فمىا وز  وَ  مك : قاه عبد اهلل بَ أمحد  اُ أب٘ ٖصم

٘  ن ًٖٕ ٔلٗمٛ واٟٛ ٔ ض  ر عٛ .األصٕاط، أ عفتْ، فكاُ ٖصم

، ٔأعطٜ احتجي   الٍ وا  تبت حدٖثا    ٔقد عىمت بْ، حتٜ وز ب٘ أُ : أمحدقاه 

.  أبا  ٗبٛ دٍٖارا، فأعطٗت احلجاً دٍٖارا ح  احتجىت

ق اَه لٍا الغافع٘ أ ْحَىد  واً ف ٘  اُ  صاه  واً ف ٘ احلدٖ   واً ف ٘ الفقْ  واً : ٔقاه الز ب ٗع

ف ٘ الم ٛ  واً ف ٘ القزآُ  واً ف ٘ الفقز  واً ف ٘ الشِد  واً ف ٘ الٕرع  واً ف ٘ الضٍٛ

العمي ٔالذ اٞ

ٔوا : فقٗن لْ. أبٕك  ف  ألف ألف حدٖ : قاه ل٘ أبٕ سرعٛ: قاه عبد اهلل بَ أمحد

. ا ز ْ، فأ ذه عمْٗ األبٕا : ٖدرٖك  قاه

.وا رأٖت أحدا أفقْ ٔ  أٔرع وَ أمحد بَ حٍبن: قاه عبد الزسا 

 ز ت وَ ب داد، فىا  مفت بّا ر ال أف ن، ٔ  أعمي، ٔ  أفقْ، ٔ  أ قٜ : قاه الغافع٘

.وَ أمحد بَ حٍبن

ٖا أبا عبد اهلل،   ا  ح عٍد ي احلدٖ ، فأ  ٌٔا حتٜ ٌز ع  لْٗ، أٌتي : قاه الغافع٘

أعمي باأل بار الص اح وٍا

  



 
 مذهب اإلمام مالكعلى ل الفقهي ـالتأهي 39

احليب ٕنرٍ  ـال

دٔر التأصٗط

ِـ403   

  ٖكتب وذِبْاإلواً أمحد

..أبٕدأد، ابٍآ، الكٕصجأ  ا  املضاٟن

ا اوعا اله

ساد املضافز الً ا اله

امل تصزا زق٘

 ّذٖب األ ٕبٛاحلضَ بَ حاود

ٔالتٍقٗحدٔر الت زٖز 

ِـ885   

 تا  الزٔاٖت  ٔالٕ ّ أبٕٖعمٜالقا ٘ 

املقٍعابَ قداوٛ

ا زرابَ  ٗىٗٛ

الفزٔعابَ وفمح

اإلٌصا املزدأٙ

دٔر اصتقزار املذِب

اإلقٍاعاحلجأٙ

املٍتّٜابَ الٍجار

 اٖٛ املٍتّٜوزع٘ الكزو٘

 غا  القٍاعالبّٕ ٘

اإلواً أمحدالتأصٗط

أ  ا  املضاٟنالٍقن

ا الها ىع

ا زق٘ا  تصار

حاود ابَالتقعٗد

بع  ِذٓ األ اٞ  

ٖ طم  عمٜ أ ثز وَ 

واِ٘ ع  ، 

 هــٍمً 
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 ل ا  فا    

(*)التنرٍ مط ل٘ 

 ٕا ٚ اإلٌضاُ وَ ِي عمٜ وذِبْ، ٔوعاداٚ :  ً التعصب

أ باع املذاِب األ زٝ

قبٕه ٔ ٕد املذاِب الفقّٗٛ األربعٛ، ٔعدً الدعٕٚ     ل اّٟا 

ٔ زك  تبّا

املتىذِب   ا بم  ر بٛ ا  تّاد ٔ الف وذِب  واوْ لز  اُ 

  ٓ فقد أحضَ

قبٕه التىذِب  عٍٜ الت ز  عمٜ ودرصٛ فقّٗٛ أ ٕلٗٛ وع  

العٍاٖٛ بالدلٗن ٔ مب الزا ح

 ٕاس أ ذ املتىذِب بقٕه  واوْ ٌاصبا لْ     واوْ وع  

قٍاعتْ بز  اٌْ بعد ٌظزٓ   أدلٛ األقٕاه
ــَ  الكــــالً )*(  عمــــٜ التىــــذِب وم ــــ  وــ

ــٕاُ    ــاً بعٍــ ــٛ اإلوــ ــٕرآ  اوعــ رصــــالٛ د تــ

.الزٖٔتعلمد تٕر  الد ( التىذِب)
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مً نْ   ـال

رٍ ــالتن

ا آ   ا   

التىذِب

وتأ زٔ : )قاه الغٗخ حمىد األو  الغٍقٗط٘

األ ٕلٗ  وَ  ٗع املذاِب وطبقُٕ  مّي عمٜ 

(.ٔ ٕبْ

ا آ  باحٛ  

التىذِب      

(أ ثز العمىاٞ)

ٔقع   اع املضمى  عمٜ  : )قاه القا ٘ عٗا 

(ا باعّي ٔدرظ وذاِبّي

ال   : )قاه ابَ ِب ٚ ٔا فا املذاِب األربعٛ

(.ا تىعت األوٛ عمٜ أُ  ال وٍّا  ٕس العىن بْ

..  ٔقع   اع الٍاظ عمٜ  قمٗدِي: )قاه ابَ فزحُٕ

ٔا فا  العمىاٞ عمٜ ا باعّي ٔا قتداٞ  ذاِبّي ٔدرظ 

(.عمٜ و  ذِي ٔالتفقْ تبّي 

ا آ وٍع  

التىذِب

٘ حٍٗفٛ أٔ : )قاه ابَ حشً فمٗعمي وَ أ ذ  ىٗع قٕه أب

 ىٗع قٕه والك أٔ  ىٗع قٕه الغافع٘ أٔ  ىٗع قٕه 

(.أٌْ قد  الف   اع األوٛ... أمحد  َ ٖتىكَ وَ الٍظز
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  ُ ــه الفقــمعال

احلا سس ــالع 

 باعٛ الكتب الفقّٗٛ

ٌغأٚ ا اوع الفقّٗٛ

وٍظىٛ التعأُ اإلصالو٘

رابطٛ العا  اإلصالو٘

 ّٕر املٕصٕعاه الفقّٗٛ

املٕصٕعٛ الكٕٖتٗٛ: املطبٕعٛ

 اوع الفقْ: اإللك ٌٔٗٛ

 ّٕر ا اله الفقّٗٛ

 ٌغاٞ املٕاقع الفقّٗٛ

 ّٕر دعٕٝ التجدٖد   أ ٕه الفقْ

 ثزٚ الٍٕاسه الفقّٗٛ

 ثزٚ الزصاٟن العمىٗٛ   الفقْالكمٗاه الغزعٗٛ، ٔاألقضاً الفقّٗٛ
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ــزآُ ٔأ ـــٕه          ــا عمـــٜ القـ ــن فقّّـــي وبٍٗـ ــذا  عـ ِٔـ

األحادٖ  ال    ت عٍـدِي وـع القٗـاظ ٔالـزأٙ الـذٙ      

أ ثــزٔا وــَ اصــتعىالْ حتــٜ عزفــٕا بــْ، ٔأدٝ     ــدٔر   

آراٞ فقّٗـــــٛ خمالفـــــٛ ل حادٖـــــ  الصـــــ ٗ ٛ الـــــ     

. غتّز عٍدِي

ٔأدٝ  لـــــك    عـــــ٘ٞ وـــــَ التىـــــاٖش بـــــ  فقـــــْ         

ــزأٙ ٔودرصـــٛ أِـــن       ــٛ أِـــن الـ ــت ، ٔ ّـــزه ودرصـ املدرصـ

.احلدٖ 

ٔبعد  لك  ّزه ودرصٛ بال ت   رف  القٗاظ    

.ِٔ٘ ودرصٛ أِن الظاِز

عمــٜ املضــمى  بــزس    املعتشلــ٘ٔعٍــدوا د ــن الفكــز      

ــذ       ــاد، ٖٔت ـ ــ  ا حـ ــٜ  ـ ــن عمـ ــد ً العقـ ــ٘ ٖقـ ــآ عقمـ ا ـ

.وٕقفا عداٟٗا وَ أِن احلدٖ 

ــَ ِــــذٓ املــــدارظ أٔ       ــن ٔاحــــد وــ ــز وعــــا   ــ ٔ ظّــ

:ا  اِاه وَ  اله ا  ٘

 وَ أصاص٘ وصدر الٍبٕٙ احلدٖ  أُ عك  

  اإلصالً، فقّاٞ  ٗع عٍد ٔالفقْ التغزٖع وصادر

  عمْٗ ٔا  الع احلدٖ  حف  وَ العمىاٞ ٌصٗب ٔلكَ

.وتفأه

 وَ بكثزٚ احلجاس ودرصٛ  ٗشه التابع  عصز ٔ 

   ٛ وع فّٗا احلدٖ  ٔٔفزٚ الص ابٛ، وَ فّٗا

 القٗاظ    احتٗا ّي  عن  ا ٔ ٕد ّا; األصاٌٗد

  ٔ ٕد عٍد    القٗاظ ٖزف ُٕ ٖكٌٕٕا ٔ  ٌضبٗا قمٗال

.الٍ 

 الكٕفٛ ودرصٛ حاه عكط عمٜ  اٌت احلاه ِٔذٓ

  ٔالص ابٛ أقن، فّٗا احلدٖ   اُ فقد العزا ، أٔ

  أقن عمىاّٟي عٍد  اٌت ٔاألصاٌٗد أقن، صكٍِٕا الذَٖ

 وَ  ث  ٔ متّي حٗ  احلجاس، عمىاٞ عٍد  ا حا 

  ٔقدوٕا بّا ٖعىمٕا فمي  عٗفٛ بأصاٌٗد األحادٖ 

.عمّٗا القٗاظ
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ندازع ـال

ّا  اٍات 

٘ـــالفقَٔ

أِن احلدٖ 

.قٕٚ العٍاٖٛ باحلدٖ  ٔا  ار، ٔ أ ٘ العٍاٖٛ بالقٗاظ   الدر ٛ الثاٌٗٛ

 قدٖي احلدٖ  عمٜ القٗاظ، صٕاٞ  اُ احلدٖ  آحادا أً 

.وضتفٗ ا، ٔصٕاٞ  اٌت املضألٛ  ا  عي بْ البمٕٝ أً  

أِن الزأٙ

.العٍاٖٛ باحلدٖ  أقن وَ أِن احلدٖ ، ٔالعٍاٖٛ بالقٗاظ قٕٖٛ

وا  عي بْ :  قدٖي القٗاظ عمٜ    الٕاحد   بع  األحٕاه وثن

.البمٕٝ

الظاِزٖٛ

قصز العٍاٖٛ بظاِز الٍ ، ٔرف  ا حتجا  بالقٗاظ ٔآ ار  

.الص ابٛ

.ا ٌتقاه    ا صتص ا  فٗىا   ٌ  فْٗ

ىدرصٛ ـال

ٛـالعقمٗ

. ِىاه أحادٖ  ا حاد ٔالتقمٗن وَ وكاٌتّا ٔ بٕ ّا

.العٍاٖٛ بالٍظز املصم ٘، ٔ قدٖي العقن ٔاملصم ٛ عمٜ الٍ 

لٗضــت ودرصــٛ فقّٗــٛ  

وعتـــــ ٚ، ٔلكـــــَ   ـــــزه  

ــا   الٕاقــــــــــع،   لٕ ٕدِــــــــ

.ٔلبٗاُ خمالفتّا
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:سأٖــل الــأٍ 

:دٓحــل احلــأٍ 

:٘ـــال اٍسٓ

:٘ـندزض٘ العق ٔـال

ــًٕ أُ أِـــــن   وـــــَ املعمـــ

ُ الــزأٙ   احلـــدٖ ،   ٖــزدٔ

ــز الفــــز  بــــ    لكــــَ ٖظّــ

ودرصــــــٛ أِــــــن احلــــــدٖ   

ٔأِــــــن الــــــزأٙ   وٍشلــــــٛ 

 ــــــ  الٕاحــــــد ٔوٍشلــــــٛ   

ــد   ــٗىا عٍــــ القٗــــــاظ  صــــ

. عار ّىا

ــز الفـــــز  بـــــ    ٖٔظّـــ

أِــن احلــدٖ  ٔالظاِزٖــٛ  

  اعتبــار القٗــاظ، فأِــن   

الظاِز ٖزف ُٕ القٗـاظ  

.عمٜ  فأه بٍّٗي

ٔأوــا املدرصــٛ العقمٗــٛ  

فقــــــــد  عمــــــــت الٍظــــــــز    

املصــم ٘ العقمــ٘ وقــدوا 

.عمٜ  اِز الٍ 
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اءــالف الع نـــاخت

ُــبدآت

سوَ الص ابٛ

ُـــأضباب

ا ال     بٕه 

الدلٗن ٔا صتد ه بْ

عدً بمٕ  الدلٗن لمعا 

عدً  بٕه الدلٗن عٍد 

العا 

عدً حجٗٛ الدلٗن عٍد 

العا 

ا ال    د لٛ 

الدلٗن ٔفّىْ

وا ٖعز  لمدلٗن وَ 

عٕار  األدلٛ

ا ال    د  ه 

األلفا 

ا ال     قٗ  

املٍاط

ُــنْ   ميـال

عدً  عمْ صببا  لمٍفزٚ 

ٔالٍشاع

عذر امل الف   وضاٟن  

ا  تّاد

عدً  تبع الز  

املصٗب ٔاحد
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 تشادٚــوزا ــع لالص

 ،٘ت ؾقػ: ؿوؿد عؾل اؾياق .  ارٖخ الفقْ اإلصالو 
 ،٘ت ؾقػ:  .ؿـاع اؾؼطان.  ارٖخ التغزٖع اإلصالو 
 ،٘عؿف انذؼف. ت ؾقػ: املد ن    الغزٖعٛ ٔالفقْ اإلصالو .  
 ،ٛٗت ؾقػ:  .ؿوؿد عؾل جبفافقؿ. ا طالح املذِب عٍد املالك 
 ،٘عؿف اجلقدي. حما زاه    ارٖخ املذِب املالك .  
 : ػل ؿ فل اإلؿام ؿاؾؽ ؾؾ،قو جبفافقؿ اؾزقؾعل  وضاٟن   ٖعذر فّٗا با ّن وقدوٛ  تا 
 ،علداؾؾف اؾطفقؼل.ت ؾقػ: أ. .  ارٖخ التغزٖع ٔوزاحمْ، ٔ ال ٛ  ارٖخ التغزٖع 
 ،ْ ت ؾقػ:  . ؿوؿد ادلاؿل. املذِب املالك٘ ودارصْ ٔو لفا 
 ،ٛت ؾقػ:  .ؿوؿد عؾل جبفافقؿ، اؾ،قو: عؾل اؾفـدي. املذِب عٍد احلٍفٗٛ ٔاملالكٗٛ ٔالغافعٗٛ ٔاحلٍابم 
 ّٛٗػل اؾؼفن اؾناؾث اؾفهفي ؾعلد اجملقد ؿوؿق . عٍد أ  ا  احلدٖ  ا  اِاه الفق 
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¢ 

 احلؿد ؾؾف، وصؾك اؾؾف ودؾؿ عؾك ردقل اؾؾف، وعؾك آؾف وصولف أجؿعني، أؿا بعد:
اإلدالؿل( ق تل تمؿقؿًا ؾؾؿؼفر، وتؽؿقالً ؾؾلـا  اؾمعؾقؿل ػف ا فق ؽماب اؾمؿارقـ دلؼفر )ادلدخؾ جؾك اؾػؼف 

 ؾؾدارس، ؾ ا ػال قوصؾ ؽؿال اؾػائدة ادلفجقة ؿـ ادلؼفر جال بوؾ اؾمؿارقـ.
 وقمضؿـ عد ًا ؿـ اندكؾت واؾمؿارقـ ؿـقعت انداؾقل ؿىمؾػت انفدا .

 نطا ل اآل ٔ٘.ـني بق ع ٙ الـ دد معيٙ الفقُ الالط ال األّل: 

 ٘ــنط لـال و
 ٘ــنط لـني بق ع ٙ الـمعيٙ الفقُ ال

 ٘ـــنط لـال و
 ٘ـنط لـني بق ع ٙ الـمعيٙ الفقُ ال

 ا  طالح٘ الغزع٘ الم ٕٙ ا  طالح٘ الغزع٘ الم ٕٙ

ؿعفػررررررررت ـررررررررقاؼ      .1
 اؾقمق  ب  ؾمفا.

   
ؿعفػت صرػت صرالة     .2

 اؾؽيق .

   

    ػفؿ  رس اؾػقزقا .  .3
ػفؿ  فقؼت صرـاعت    .4

 اؾيقارة.
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 ٘ــنط لـال و
 ٘ــنط لـني بق ع ٙ الـمعيٙ الفقُ ال

 ٘ـــنط لـال و
 ٘ـنط لـني بق ع ٙ الـمعيٙ الفقُ ال

 ا  طالح٘ الغزع٘ الم ٕٙ ا  طالح٘ الغزع٘ الم ٕٙ

ػفررؿ اآلقررات ادلمعؾؼررت     .5
 باجلـت واؾـار.

   
 ؿعفػت صػات اؾؾف   .6

 .وعظؿمف
   

ؿعفػت أحؽام درهق     .7
 اؾيفق.

   
ؿعفػرررررررررت ػضرررررررررؾ    .8

 اؾصوابت.

   

ؿعفػررررررررت أذررررررررفاط    .9
 اؾياعت.

   
ؿعفػررررررررررت حؽررررررررررؿ    .10

 اؾم،فد انول.

   

ًّٔ د ل٘ كل مـً الي ـْا اآل ٔـ٘ ٍـل     مً خالط ال الجاىٕ:    أو الع ـه    ـدل ع ـٙ فضـل الفقـُ خ ْصـا       الل ما دزضتُ   فضل الفقُ: ب

    الػسعٕ عنْما  

 (    )         .«من يرد اهلل به خيرا يفقهه يف الدين»:  ؼال اؾـلل  .11
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴿ؼال اؾؾف تعاؾك:  .12

 (     )             .﴾ی ی
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 مً خالل ما دزضتُ    كه  ع ه الفقُ،    العالم٘   اخلاى٘ املياضب٘: الط ال الجالح:

 فسض كفآ٘ فسض عني ٘ـــنط لـال و

ؿيرر ؾت: )وجررقب اؾمؼرراب  ؼلررؾ اؾمػررفق ػررل ؿلا ؾررت اؾعؿررالت( عؾررك رجررؾ قعؿررؾ ػررل صررف             .13
 اؾعؿالت.

  

   صػت اؾيهق .  .14
   ؿي ؾت: )حؽؿ اؾؼيؿ بني اؾزوجات( عؾك رجؾ غقف ؿمزوج.  .15
   صػت اؾقمق .  .16
   ؿي ؾت: )زؽاة احللقب واؾنؿار( عؾك رجؾ عـده ـىؾ ؿنؿف.  .17
   ؿي ؾت: )اؾقاجل ػل ؼمؾ اخلط ( عؾك ذىص ؾؿ قؼمؾ وؾؿ قمقل اؾؼضا .  .18
   صػت اؾصالة اؾصوقوت.  .19
   ؿعفػت وؼ  اإلؿياك ػل اؾصقم.  .20
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 مسا ل الفقُ إىل مثاٌ مسا ل: ّطه بع  البا جني ّامل لفني    ازٓ  الفقُ  الط ال الساب :

 فر. 324 – 144ؿـ  [4] فر.144 – 44صغار اؾصوابت  [3] فر.44 – 11اخلؾػا  اؾفاذدون  [2] اؾعفد اؾـلقي. [1]
 اؾعصف احلامف. – 1254 [8] فر1254 -فر 044 [7] فر.044 – 656 [6] فر.656 - 324 [5]

 

الجناٌ أماو ما ٓياضبَا مً املسا ل األزب  الـ    ازٌ بني ٍرا التقطٔه ّالتقطٔه السباعٕ الرٖ دزضتُ بْ   كل مس  ٘ مً ٍرِ املسا ل 

 دزضتَا:

 ٘ـــنياضبـاو الــاألز  نس  ٘ــــال و

  ؿفحؾت اؾم،فقع.  .21
  ؿفحؾت ؿا ؼلؾ ادل افل.  .22
  ؿفحؾت ادل افل.  .23
  اؾعصف احلامف.  .24
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 ٍل ال حاب٘ ٓػّسعٌْ   :الط ال اخلامظ

 ـعؿ ق،فّعقن. -أ 

 ال ق،فّعقن. -ب 

 اؾم،فقع  ون بؼقت اؾصوابت. اخلؾػا  اؾفاذدون ؾفؿ حؼ -ج 

 اذكس مجالني ع ٙ التدزج   التػسٓ    احلكه الْا د. الط ال الطادع:

25. ................................................................ 

26. ................................................................ 

 زٓ  ال حاب٘ ع ٙ ا جتَاد.اذكس مجالني ع ٙ  د الط ال الطاب :

27.                                                                                                                                         

                                                                                                                                            

28.                                                                                                                                         
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 زاج  كالو ابً القٔه الرٖ ىق ُ عً ابً  صو   اعالو املْ عني ثه امأل اجلدّل: الط ال الجامً:

 وتٕص  وقن وكثز ال حابٕ و وتٕص  وقن وكثز ابٕـــال ح و

    علد اؾفحؿـ بـ عق   .30    عؿف بـ اخلطاب  .29
    أبل بـ ؽعل  .32    ابـ علاس  .31
    أبق اؾدر ا   .34    علا ة بـ اؾصاؿ   .33
    عائ،ت  .36    ابـ ؿيعق   .35
    ابـ اؾزبقف  .38    جعػف بـ أبل  اؾل  .37
    أبق ؿقدك انذعفي  .40    زقد بـ ثاب   .39

 اذكس ضببني مً أضباب  فاّت ال حاب٘   كجسٗ ىقل الفقُ عيَه. الط ال التاض :

41. ................................................................... 

42. ................................................................... 
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  دد املدٓي٘ ال  ىػس فَٔا ال حابٕ املركْز فقَُ: الط ال العاغس:

 ٘ـــندٓيـال ابٕـــال ح ٘ـــاإلجاب

 ادلدقـت .أ  زقد بـ ثاب   .43
 اؾؽقػت .ب  ابـ عؿف  .44
 ؿؽت .ج  ابـ علاس  .45
  ؿ،ؼ .د  ابـ ؿيعق   .46

    كل ّا د مً فقَاء التابعني   العنْد املياض :  الط ال احلادٖ عػس:

ـراػع   [7]احليرـ اؾلصرفي،    [6]ؿهافرد،   [5]داؾؿ بـ علداؾؾف بـ عؿرف،   [4]جبفافقؿ اؾـىعل،  [3]اؾػؼفا  اؾيلعت،  [2]ؿيفوق،  [1]
 ذفقح اؾؼامل. [14]عؾؼؿت،  [13]ؼما ة،  [12]ابـ دقفقـ،  [11]عطا ،  [10]علقدة اؾيؾؿاـل،  [9]اؾزففي،  [8]ؿقؾك ابـ عؿف، 
 سٗــالب  ٘ــالكْف ٘ــمك ندٓي٘ـال

47.  48.  49.  50.  
51.  52.  53.  54.  
55.  56.  57.  58.  
59.  60.  61.  62.  
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    أماو كل ّا د مً األ ن٘  ازٓ  ّ د ُ ّّفا ُ: الط ال الجاىٕ عػس:

 ُـــّفا  دِـــمْل اوـــاإلم

  .64  .63 أبٕ حٍٗفٛ
  .66  .65 والك

  .68  .67 الغافع٘
  .70  .69 أمحد

 فر وؾد ............ وتقػل ..................154دـت  .71

 فر وؾد ............. وتقػل ػقفا اؾصوابل اجلؾقؾ ................03دـت  .72

 

 اذكس ثالث٘ مً أ ن٘ املراٍ  امليدزض٘: الط ال الجالح عػس:

73. .......................... 

74. .......................... 

75. .......................... 
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 مً خالل دزاضتك ألدّاز املرٍ  املالكٕ:   الط ال الساب  عػس

                 ور اؾـ، ة قـمفل بـلقع عاؾؿ اؾعفاق اؾؼامل جدؿاعقؾ دـت:  .76

 في.اؾفه               واؾدور اؾناـل قـمفل باؾؼفن:  .77

                  و ور االدمؼفار قلدأ بظفقر ؿىمصف  .78

                          و                    و                  و                    انؿفات انربع ػل ادل فل ادلاؾؽل فل:  .79

                       ؿؤؾػات اؾردور اؾنراـل اـصرل  خردؿمفا نؿفرات اؾردور انول، ػؿرـ ادلؤؾػرات اؾمرل خردؿ  ادلدوـرت:              .80
                          وؿـ ادلؤؾػات اؾمل مؿّ  خالصت انؿفات:                          وؿـ ادلؤؾػات اؾمل خدؿ  اؾعملقت: 

ً٘:  دّز ا ضتقساز كاٌ التنٔ  ٔص بني املعتند مً التتػَ  بني مدازع املرٍ ، فاذكسٍا مس ب

 ادلدردت ..................   .81

 ادلدردت ..................   .82

 ادلدردت ................... .83

 ادلدردت .................. .84
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 الط ال اخلامظ عػس:  

 فؾ أبق حـقػت ؿـ اؾمابعني؟ ...........................................     .85

..... اؾمرل ؽران جؿاؿفرا ؿرـ اؾصروابت      ........................................ت ...رؿدردرؿ فل أبل حـقػت فق اؿمدا  ؾ .86
 اجلؾقؾ....................... اؾصوابل

 اىط  الكت  مل لفَٔا ثه بني املرٍ  الرٖ  تبعُ. الط ال الطادع عػس:

 ىذِبـال ى لفـال الكتاب ىذِبـال ى لفـال ابــالكت

ـفاقت احملماج ػل 
  .88  .87 ذفح ادلـفاج

غاقت ادلـمفك ػل 
اجلؿع بني اإلؼـاع 

 وادلـمفك
89.  90.  

بدائع اؾصـائع ػل 
  .94  .93 ادلدوـت  .92  .91 تفتقل اؾ،فائع

اإلـصا  ػل ؿعفػت   .96  .95 حتػت اؾػؼفا 
  .98  .97 اؾفاجح ؿـ اخلال 



 
 مذهب اإلمام مالكعلى ل الفقهي ـالتأهي 61

 ىذِبـال ى لفـال الكتاب ىذِبـال ى لفـال ابــالكت

  .102  .101 اؾلقان واؾموصقؾ  .100  .99 اؾفواقمني واؾقجفني
ر  احملمار عؾك اؾدر   .104  .103 اؾلداقت

  .106  .105 اخملمار

اإلؼـاع ؾطاؾل   .108  .107 اؾفداقت
  .110  .109 االـمػاع

  .114  .113 اؾـقا ر واؾزقا ات  .112  .111 اؾ خقفة
  .118  .117 ـفاقت ادلطؾل  .116  .115 اؾلوف اؾفائؼ
اؾدر اؾنؿني وادلقر    .120  .119 اؾقدقط

  .122  .121 ادلعني
  .126  .125 ادلف ب  .124  .123 تـققف انبصار
اؾفوض ادلفبع عؾك   .128  .127 اؾمقمقح

  .130  .129 زا  ادليمؼـع



 
 ام مالكـمذهب اإلمعلى ل الفقهي ـالتأهي 62  

 ىذِبـال ى لفـال الكتاب ىذِبـال ى لفـال ابــالكت

  .134  .133 ؽـز اؾدؼائؼ  .132  .131 اجلؾقؾؿقافل 
عؼد اجلقافف   .136  .135 رومت اؾطاؾلني

  .138  .137 اؾنؿقـت
ؽ،ا  اؾؼـاع عـ 
  .142  .141 اؾػفوع  .140  .139 أؼفب ادلياؾؽ

  .146  .145 ؿـفاج اؾطاؾلني  .144  .143 زا  ادليمؼـع
اؾلفهت ذفح 
حتػت احملماج ذفح   .148  .147 اؾموػت

  .150  .149 ادلـفاج

اؾؽاػل ػل ػؼف أفؾ   .152  .151 تف قل انجقبت
  .154  .153 ادلدقـت

  .158  .157 اؾماج واإلؽؾقؾ  .156  .155 ادلؼـع
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 مً ٍْ  الط ال الطاب  عػس:

احمهؿ، وأعطك أبا  قلت  قـرارا، ػ عطقر      ؼال عـ ـػيف: ؿا ؽمل  حدقنا جال وؼد عؿؾ  بف، حمك ؿف بل أن اؾـلل  .159
                    احلهام  قـارا حني احمهؿ . فق 

                    ؽان قىمؿ اؾؼفآن ػل ذفف رؿضان دمني خمؿت. فق  .160

                    ؼال اؾ،اػعل: اؾـاس ػل اؾػؼف عقال عؾقف. فق  .161

ؼال عـف اؾ،اػعل: جؿام ػِل ثؿان خصال: جؿام ػِل احلدقث، جؿام ػِل اؾػؼف، جؿام ػِل اؾؾغت، جؿام ػِل اؾؼفآن، جؿرام ػِرل    .162
                    اؾػؼف، جؿام ػِل اؾزفد، جؿام ػِل اؾقرع، جؿام ػِل اؾيـت. فق 

                    ؼقؾ نخمف: ؿا ؽان ذغؾف ػل بقمف؟ ؼاؾ : ادلصوػ، اؾمالوة. فق  .163

              ( دـت، ؿع ؼقؾف: ؿا أػمق  حمك ذفد ؾل دلعقن أـل أفؾ ؾ ؾؽ. فق 21ت فؾ ؾؾػمقا وجؾ  ؾإلػا ة وؾف ) .164

                    ؽان قيؿك اؾقتد؛ ؾؽنفة صالتف، فق  .165

، وادلق   ػل اؾعاذفة، وأجرازه ذرقىف ؿيرؾؿ برـ خاؾرد اؾززرل باإلػمرا  وفرق ػرل اخلاؿيرت           حػظ اؾؼفآن ػل اؾيابعت .166
                   ع،فة. فق 

               فق  ؼال ؾف اؾ،اػعل: جذا صح عـدؽؿ احلدقث، ػ خلفوـا حمك ـفجع جؾقف، أـمؿ أعؾؿ بانخلار اؾصواح ؿـا. .167
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 :الفقُ   الع س احلا س الط ال الجامً عػس:

 ا  ز  ال ٛ أوثمٛ عمٜ الكمٗاه الغزعٗٛ.

168.                                                                 

169.                                                                 

170.                                                                 

 الفقّٗٛ:ا  ز ا ٍت  وَ ا اله 

171.                                                                 

172.                                                                 

 ا  ز ا ٍ  وَ املٕاقع الفقّٗٛ املت صصٛ عمٜ اإلٌ ٌت:

173.                                                                 

174.                                                                 

 ا  ز وثا  عمٜ وز ش  ث٘ فقّ٘:

175.                                                                 
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 ا  ز  تاب    فقْ الٍٕاسه صٕاٞ  اٌت   التأ ٗن لْ أٔ  تعم  ببع  املضاٟن الٍاسلٛ.

176. ............................................................... 

177. ............................................................... 

ًّٔ مـا ٓـدخل    ـل ا  فـا  ع ـٙ ميعـُ         الط ال التاض  عػس:  ، ّمـا ٓـدخل   ا  فـا  ع ـٙ     [ ]مً خالل دزاضتك ملط ل٘ التنـرٍ  بـ

 مً ال ْز اآل ٔ٘: [ ]ٓدخل    ل اخلالف  ، ّما[ ]جْاشِ 

 [    ]                   ذىص قؼقل: أـا حـػل ال أصؾل خؾػ اؾ،اػعقت وال أزورفؿ .178
 [    ]       .ذىص قؼقل: أـا ؿاؾؽل، واحلدقث اؾ ي ؾؿ قلؾغ اإلؿام ؿاؾؽًا ال قهقز اؾعؿؾ بف، وؾق ؽان صوقوا ؿوؽؿا .179
أدر ل   وؾف ا ػ ـا أ رس ؿ فل اؾ،اػعل وأعؿؾ برف، وؾرق ؾرؿ أعرف   ؾقؾرف، وال      ذىص قؼقل: أـا ػل بداقت  ؾلل ؾؾعؾؿ، .180

 [    ]                         عـ  ؾقؾف وال  ؾقؾ ؿـ خاؾػف.
ذىص قؼقل: أـا أ رس ادل فل احلـلؾل وأتعؾؿ أ ؾمف، وأعؿؾ مبرا  ردرمف ؿرا ؾرؿ أجرد ـصرا صروقوا صرفقوا ؿىاؾػرا           .181

 [    ]                ؾؾؿ فل.
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 .[أٍل احلدٓح، أٍل السأٖ، أٍل ال اٍس، املدزض٘ العق ٔ٘]اىط  كل ّا د مً األعالو إىل املدزض٘ الفقَٔ٘ ال  ٓتبعَا  الط ال العػسٌّ:

 ٘ــندزضـال الػ ص ٘ـــندزضـال الػ ص

  .183 ؿاؾؽ  .182 أبقحـقػت
  .185 اؾ،اػعل  .184 أحؿد

  .187 ابـ حزم  .186 جدواق بـ رافققف
  .189 اؾـ ظ ام ادلعمزؾل  .188  او  بـ عؾل

 ، أٍـل    ، أٍـل الـسأٖ     أٍـل احلـدٓح    ]اىط  القْل إىل ا  ـاِ الـرٖ ٓيتنـٕ إلٔـُ مـً خـالل مـا دزضـتُ          الط ال احلادٖ ّالعػسٌّ:

 .[   ، املدزض٘ العق ٔ٘   ال اٍس  

 [   ]            .)جذا ور  احلدقث ؿعارما ؾؾؿصؾوت ػقعؿؾ بادلصؾوت وقمفك احلدقث( .190
 [   ]      .ؾؾؼقاس ػل ؿي ؾت تعؿ بفا اؾلؾقى ػقعؿؾ باؾؼقاس نن اؾؼقاس قفجع جؾك عدة ـصقص()جذا ور  حدقث اآلحا  ؿىاؾػا  .191
 [   ]          .)ال قصار جؾك اؾؼقاس ؿع وجق  احلدقث وؾق ؽان آحا ا، وؾق ؽاـ  ادلي ؾت مما تعؿ بف اؾلؾقى( .192
)ال قصرار جؾرك اؾؼقراس ؿطؾؼررا، وال قعؿرؾ باؾؼقراس، ػرر ذا وجردـا ـصرا عؿؾـررا برف، وجال رجعـرا جؾررك انصرؾ وفرق اإلباحررت             .193

 [   ]              وبفا ة اؾ ؿت "االدمصواب"(.  
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  ّدد ضب  اخلالف مما دزضتُ فٔنا ٓ  ٕ: الط ال الجاىٕ ّالعػسٌّ:

 الفــب  اخلــض ٘ـــنط لـال و

194.  
ؾـرا دلرا رجرع ؿرـ انحرزاب:        ؼرال: )ؼرال اؾـلرل     ڤأخفج اؾلىاري وؿيؾؿ ؿـ حدقث ابـ عؿف 

، ػرر  رك بعضررفؿ اؾعصررف ػررل اؾطفقررؼ، ػؼررال بعضررفؿ:    «ال قصررؾني أحررد اؾعصررف جال ػررل بـررل ؼفقظررت  »
= ػؾرؿ قعـرػ واحردًا      ـصؾل حمك ـ تقفا، وؼال بعضفؿ: بؾ ـصؾل، ؾؿ قرف  ؿـرا ذؾرؽ، ػر ؽف ؾؾـلرل       ال

 ؿـفؿ(.

 

195.  

، خرفج جؾرك اؾ،ر م، حمرك جذا ؽران بيرف  ؾؼقرف        ڤعـ علد اؾؾف بـ علراس: أن عؿرف برـ اخلطراب     
أؿفا  انجـرا ، أبقعلقردة برـ اجلرفاح وأصروابف، ػر خلفوه أن اؾقبرا  ؼرد وؼرع بر رض اؾ،ر م. ؼرال ابرـ              
علرراس: ػؼررال عؿررف: ا ع ؾررل ادلفرراجفقـ انوؾررني، ػرردعافؿ ػادم،ررارفؿ، وأخلررففؿ أن اؾقبررا  ؼررد وؼررع   

وال ـرفى أن تفجرع عـرف، وؼرال بعضرفؿ: ؿعرؽ بؼقرت        ، ػؼال بعضفؿ: ؼد خفج  نؿف، ػاخمؾػقاباؾ، م، 
، وال ـرفى أن تؼردؿفؿ عؾرك فر ا اؾقبرا ، ػؼرال: ارتػعرقا عـرل، ثرؿ ؼرال:            اؾـاس وأصواب ردقل اؾؾف 

ا عررقا ؾررل انـصررار، ػرردعقتفؿ ػادم،ررارفؿ، ػيررؾؽقا دررلقؾ ادلفرراجفقـ، واخمؾػررقا ؽرراخمالػفؿ، ػؼررال: 
ؿررـ ؿ،ررقىت ؼررفقه ؿررـ ؿفرراجفة اؾػررمح، ػرردعقتفؿ،    ارتػعررقا عـررل، ثررؿ ؼررال: ا ع ؾررل ؿررـ ؽرران فررا فـررا  
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قىمؾػ ؿـفؿ عؾقف رجالن، ػؼاؾقا: ـفى أن تفجع باؾـاس وال تؼدؿفؿ عؾك ف ا اؾقبرا ، ػـرا ى عؿرف ػرل      ػؾؿ
اؾـاس: جـل ؿصلح عؾك ظفف ػ صلوقا عؾقف. ؼال أبقعلقدة بـ اجلفاح: أػفارا ؿرـ ؼردر اؾؾرف؟ ػؼرال عؿرف:      

ؾرؽ جبرؾ فلطر  وا قرا ؾرف       ؾرق ؽران   اؾؾرف، أرأقر   ؾق غقفك ؼاؾفا قا أبا علقدة؟ ـعؿ ـػرف ؿرـ ؼردر اؾؾرف جؾرك ؼردر       
عرردوتان، جحرردافؿا خصررلت، وانخررفى جدبررت، أؾررق  جن رعقرر  اخلصررلت رعقمفررا بؼرردر اؾؾررف، وجن رعقرر          

ػؼرال: جن   -وؽران ؿمغقلرا ػرل بعر  حاجمرف       -اجلدبت رعقمفا بؼدر اؾؾف؟ ؼال: ػها  علد اؾفحؿـ بـ عق  
تؼرردؿقا عؾقررف، وجذا وؼررع  ػررالجذا دررؿعمؿ بررف برر رض »قؼررقل:   عـرردي ػررل فرر ا عؾؿررا، دررؿع  ردررقل اؾؾررف 
 .اـصف  ؼال: ػوؿد اؾؾف عؿف ثؿ« ب رض وأـمؿ بفا ػال تىفجقا ػفارا ؿـف

196.  

عرـ أبررل درعقد اخلرردري، ؼررال: ؽـر  ػررل ؿهؾر  ؿررـ ؿهرراؾ  انـصرار، جذ جررا  أبرق ؿقدررك ؽ ـررف       
ثرا  ؿ عقر، ػؼال: ادم ذـ  عؾك عؿف ثالثا، ػؾؿ قؤذن ؾل ػفجع ، ػؼال: ؿا ؿـعؽ؟ ؼؾ : ادم ذـ  ثال

ػؼرال:  « جذا ادرم ذن أحردؽؿ ثالثرا ػؾرؿ قرؤذن ؾرف ػؾقفجرع       : » ػؾؿ قؤذن ؾل ػفجع ، وؼرال ردرقل اؾؾرف    
؟ ػؼرال أبرل برـ ؽعرل: واؾؾرف ال قؼرقم ؿعرؽ جال         واؾؾف ؾمؼقؿـ عؾقف بلقـت، أؿـؽؿ أحد دؿعف ؿـ اؾـلرل  

 ؼال ذؾؽ.  أصغف اؾؼقم، ػؽـ  أصغف اؾؼقم ػؼؿ  ؿعف، ػ خلفت عؿف أن اؾـلل 
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197.  

اخمؾرػ اؾػؼفررا  ػرل اؾرر ي قر تل اؿفأترف وفررل حرائ ، ػؼررال      ؼرال ابرـ رذررد ػرل بداقررت اجملمفرد: )    
ؿاؾؽ، واؾ،اػعل، وأبق حـقػت: قيمغػف اؾؾف وال ذل  عؾقرف. وؼرال أحؿرد برـ حـلرؾ: قمصردق بردقـار أو        
بـصػ  قـار. وؼاؾر  ػفؼرت ؿرـ أفرؾ احلردقث: جن و رل ػرل اؾردم ػعؾقرف  قـرار، وجن و رل ػرل اـؼطراع              

م ػـصررػ  قـررار. ودررلل اخررمالػفؿ ػررل ذؾررؽ اخررمالػفؿ ػررل صرروت انحا قررث اؾررقار ة ػررل ذؾررؽ أو  اؾررد
ػل اؾ ي ق تل اؿفأتف وفرل حرائ  أـرف قمصردق     » : وفقفا، وذؾؽ أـف روي عـ ابـ علاس عـ اؾـلل  

جن و رل ػرل   »وؽر ؾؽ روي أقضرا ػرل حردقث ابرـ علراس فر ا أـرف          «.وروي عـف بـصػ  قـرار » «.بدقـار
قمصرردق »وروي ػررل فرر ا احلرردقث  «. وجن و ررل ػررل اـؼطرراع اؾرردم ػـصررػ  قـررار  » ،«اؾرردم ػعؾقررف  قـررار 
وبف ؼال انوزاعل، ػؿـ صح عـده ذل  ؿـ ف ه انحا قث صار جؾك اؾعؿرؾ بفرا، وؿرـ     ،«بىؿيل  قـار

 ؾ عؾك انصؾ اؾ ي فق دؼقط احلؽؿ حمك قنل  بدؾقؾ(.ؾؿ قصح عـده ذل  ؿـفا وفؿ اجلؿفقر عؿ

 
 
 
 
 
 
 
 

198.  
ػل اؾ،فح اؾؽلقف البـ ؼداؿت: )وؾق ؼال بع ثقبل بع،فة ػؿا زا  ػؾؽ صرح ـرص عؾقرف، وروي ذؾرؽ     
عـ ابـ علاس وفق ؼقل ابـ دقفقـ وجدواق، وؽففف اؾـىعل وحؿرا  وأبرق حـقػرت واؾنرقري واؾ،راػعل      

قومؿؾ اؾقجق ، وؾـا: أن عطا  روى عـ ابـ علاس أـف ؽران ال قرفى ب دراً    وابـ ادلـ ر؛ نـف أجف ؿهفقل 
 أن قعطل اؾفجؾ اؾفجؾ اؾنقب أو غقفه ػقؼقل بعف بؽ ا ػؿا از  ت ػفق ؾؽ(.
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199.  

قىطرل اؾـراس قرقم اجلؿعرت، جذ  خرؾ       ڤؼرال: بقـؿرا عؿرف برـ اخلطراب       ڤحدقث أبل ففقفة 
، ػعف ض بف عؿف، ػؼال: ؿا بال رجال قم خفون بعد اؾـدا ؟ ػؼال عنؿان: قرا أؿقرف   ڤعنؿان بـ عػان 

ادلؤؿـني ؿا ز ت حني دؿع  اؾـدا  أن تقمر ت  ثرؿ أؼلؾر ، ػؼرال عؿرف: واؾقمرق  أقضًراس أؾرؿ تيرؿعقا          
؟ ػادررمدل بفرر ه احلا ثررت: اؾؼررائؾقن   «جذا جررا  أحرردؽؿ جؾررك اجلؿعررت ػؾقغميررؾ   »قؼررقل:   ردررقل اؾؾررف  
 يؾ ققم اجلؿعت، واؾؼائؾقن بعدم اؾقجقب.بقجقب اؾغ

 

ور ت أحا قث ؽنقفة ػل حتفمي اؾمصرققف، وؿرع فر ا وؼرع خرال  برني اؾعؾؿرا  ػرل حؽرؿ اؾمصرققف             .200
 اؾػقتقغفاػل.

 

201.  
اخمؾػ اؾعؾؿا  ػل ثلقت خقار اجملؾ  ػرفأى اإلؿرام ؿاؾرؽ أـرف ال قنلر ، وذفرل اؾ،راػعل وأحؿرد         

؟ ػؼرال  «اؾلقعان باخلقار»أـ : قا أبا علد اؾؾف، فؾ عفػمؿ حدقث جؾك ثلقتف، ؼال رجؾ ؾإلؿام ؿاؾؽ بـ 
اؾلقعران  »، وؼرال ؾرف رجرؾ: ؾرؿ روقرمؿ حردقث       «ـعؿ، وأـ  تؾعل ؿع اؾصلقان ػرل اؾلؼقرع  »ؾف اإلؿام ؿاؾؽ: 

 «.ؾقعؾؿ اجلافؾ ؿنؾؽ أـل عؾك عؾؿ تفؽمف»ػل ادلق   وؾؿ تعؿؾ بف؟ ػؼال ؾف اإلؿام ؿاؾؽ: « باخلقار

 

 ةــاألسئلت ــانته

 وتم المقــرر بحمــد اهلل تعبلى

 منــن واستدراك النقص واخلــن هذا العمـــلتكمي      

 :مــراسمونا مبمحوظاتك
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