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 تـــدهـهق

 احلؿد ؾؾف واؾصالة واؾيالم عؾك ردقل اؾؾف وعؾك آؾف وصولف وؿـ وااله, أؿو بعد: 
اجلفهق  واووؼهوت ػهل    ػؿـ ادلعؾقم أن عؾؿ اؾػؼهف ؿهـ أذهرل اؾعؾهقم وأاؽوفهو, وبهذل       

ـقؾف ؿـ أػضؾ اوعؿول وأعالفهو,  وال اال اؾعؾؿهوع علهر اؾعصهقر ققؾقـهف اؾعـوقهي اؾػو ؼهي:        
تقيقرا وتعؾقؿو, وتلؾقػو وتؼرقلهو ؾطهالب اؾعؾهؿ, وؿهـ ادلعهورقع اجلؾقؾهي ػهل فهذه اواؿهون          

ؾعؾهؿ  اؾؼرقلي ؿو تلـوه ؿرؽز ػؼفوع ؾؾمدرقى ؿـ ؿوووؾهي ؾمؼرقهى اؾػؼهف بهد أقهدي  هالب ا      
ؿـ خالل تعهقر أبقابف وؿيو ؾف, وربطفو بوؾمؿورقـ واوؿنؾي اؾمطلقؼقي; جؿعو بد اقهو ة  
ادلعؾقؿوت, وتـؿقي ادلؾؽوت, وؼد بدأ فذا ادلعروع ادللورك بمعههقر اؾػؼهف احلـلؾهل ةربهي     
أوؾك;  الؼً ادمويون  الب اؾعؾؿ, واـمػعقا بفو غوقي اؾـػع, ورغلي ؿـ ادلرؽز ػل تعؿقؿ 

ؾمهربي ادللورؽي عؾك ؿىمؾػ ادلذافى اؾػؼفقي; ؾقيمػقد ؿـفو  الب اؾعؾؿ ؿـ ذهمك  فذه ا
ادلذافى, ػؼد مت بوؿد اؾؾف تعوؾك ػل فذا ادلؼرر اؾذي بد قدي اؾؼورئ تعههقر اوبهقاب   

 وادليو ؾ ادلمعؾؼي بودلذفى ادلوؾؽل, وبوؾؾف اؾمقػقؼ.
 روع:ــمشـداف الـــأه

   ادلمعؾؼههي بودلههذفى ادلههوؾؽل, وتؼرقلفههو بههد قههدي   تقيههقر أفههؿ اوبههقاب وادليههو ؾ
  ؾلي اؾعؾؿ.

         جعههؾ فههذه ادليههو ؾ ػههل ؿعهههرات تعههد اؾطوؾههى عؾههك تصههقرفو, وتقيههر ؾههف
 حػظفو وادمذؽورفو.

 .تـؿقي ادلؾؽي اؾػؼفقي ؿـ خالل ربط ادلو ة اؾعؾؿقي بوؾمؿورقـ ادلصوحلي ؾؽؾ بوب 
     ي ؾههدى  ؾلههي اؾعؾههؿ   اخمصههور اؾقؼههً واجلفههد وؿوووؾههي تـؿقههي ادلؾؽههوت اؾعؾؿقهه

 بوالدمعوـي بوؾقدو ؾ احلدقني واؾعؿؾقي.

 روع:ـــمشـة الــمنهذي

 امليَج الصٖ غاض علُٔ العنل يف ٍصِ املؿجطات ميكً اختكاضِ يف اليقاط التالٔ٘:

 .االعمؿو  ػل جؿع ادلو ة اؾعؾؿقي عؾك ادلمقن ادلعفقرة, وادلعمؿدة ػل ادلذفى 
   اؾعوؿههي ؾؾلههوب ؿههع مؽههر أفههؿ ادليههو ؾ اؾمههل   قههذؽر ػههل ؽههؾ ذههرقوي اؾمؼيههقؿوت

قـودههى أن تؽههقن ػههل اؾمعهههقر, وبلخصههر اؾعلههورات وأقيههرفو, ؿههع اجمـههوب        
 اؾعلورات اؾغوؿضي اؾمل تقجد ػل بعض ادلمقن.

          اؾمرؽقهز عؾهك مؽهر ؿههو قفهؿ ؿهـ اؾعهروا, واورؽههون, واؾيه  واؾػضهو ؾ, وغقههر
ػههل فههذا –الدمؼصههوع مؾههؽ ؿههـ اؾػههروع ادلفؿههي ادلميههؼي ؿههع ادلههـفٍ ادلههذؽقر, وا 

ؾههقس ؿههرا ا; إم ادلؼصههق  ؿـههف أن قههمؿ ذههرح اؾؽمههوب ادلعهههر ػههل        -اؾمعهههقر
 ورات تدرقلقي ؿوصقرة ػل ؿدة اؿـقهي ؿوهد ة, قىهرج ؿـفهو اؾطوؾهى بمصهقر       
عوم جلؿقع أبقاب اؾػؼف أو أؽنرفو, مبو قمـودى ؿع فهذه ادلهدة اؾؼصهقرة, قرؽهز     

ٌ قؽهقن مؾهؽ بوبهو افهدا ؾدرادهي      ػقفو عؾك اؾمؿورقـ واوؿنؾي اؾمطلقؼقي, بوق
 ادلذفى.  

         ,ؼد حتذل بعض ؼقهق  اؾعلهورات; تقخقهو ؾالخمصهور, وؿراعهوة ؾعهدم اؾمطققهؾ
 وؿوؾ مؽر فذه اؾؼقق  اؾعرح.

            مؽر أدكؾي حترقرقهي ـفوقهي ؽهؾ بهوب, وتهذققؾ ادلؼهرر بمؿهورقـ تطلقؼقهي عؾهك ؿهو
 مؽر ؿـ ؿو ة عؾؿقي.
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 ررـــمقـة الـــمقدم

 احلؿد ؾؾف واؾصالة واؾيالم عؾك ردقل اؾؾف وعؾك آؾف وصولف وؿـ وااله, أؿو بعد 
ػههنن ادلؼههرر اخملههمص بلههوب اؾعلههو ات فههق  قلوجههي ادلؼههررات, وأوؾفههو ػههل اؾمرتقههى          

واوفؿقي, وؼد جُؿعً ؿيو ؾف وػؼ ادلعمؿد ؿـ ؿذفى اإلؿوم ؿوؾؽ رحؿف اؾؾف تعوؾك, مبهو  
 ل وبوؾؾف اؾمقػقؼ.قمـودى ؿع فذا اؾلرـوؿٍ اؾمدرقل

 رر:ـــمقـداف الـــأه

 .أن قػفؿ ادلمدرب ادلصطؾووت اؾػؼفقي ادلمعؾؼي بلوب اؾعلو ات 
 .أن قيموضر ادلمدرب اوحؽوم اودودقي ػل ػؼف اؾعلو ات 
        أن قؽميى ادلمدرب ؿؾؽي تـزقؾ ادليو ؾ اؾـظرقهي عؾهك اؾقؼهو ع اؾعؿؾقهي بوؾؼهدر اؾهذي

 ميؽدملـف ؿـ اؾعؿؾ واؾمطلقؼ.
  قيههمطقع ادلمههدرب اؾمؿققههز بههد ذههروا اؾصههالة, وأرؽوـفههو, ودههــفو, وػضههو ؾفو,      أن

 وؿؽروفوتفو, وؿلطالتفو, واوحؽوم ادلمعؾؼي بؽؾ صـػ.
 .أن قوقط ادلمدرب بلـقاع اؾصؾقات ؿع ؿعرػي أفؿ اوحؽوم ادلمعؾؼي بؽؾ ـقع 
           اؾؼهدرة  أن قعرل ادلمدرب ؿـ ةى عؾقهف اؾزؽهوة, وؿهو ةهى ػقهف, وؿهـ ةهى ؾهف, ؿهع

 عؾك تـزقؾ مؾؽ عؾك اؾقؼو ع اؾعقـقي.
         ,أن قيموضههر ادلمههدرب ذههروا وجههقب اؾصههقم, وؽقػقههي  خههقل رؿضههون وخروجههف

 وأحؽوم اوػعول اؾقاؼعي ؿـ اؾصو ؿ, وؿلطالت اؾصقم.
       ؿههع اؾمؿققههز بههد ؿراتلفههو   –أن قؾههؿ ادلمههدرب بعههروا احلههٍ واؾعؿههرة وأػعوؾفؿههو- ,

 وم اؾذبو ح واؾصقد.وؿوظقراتفؿو, وؿو قمرتى عؾقفو, وأحؽ
     أن قوههقط ادلمههدرب بودليههو ؾ ادلفؿههي ادلمعؾؼههي بههلبقاب اوميههون واؾـههذور واجلفههو , ؿههع

 تـزقؾ فذه ادليو ؾ عؾك اؾقاؼع.

 رر:ـــمقـردات الـــمف

 .تعرقػ بووؼيوم اؾر قيقي ؾؾػؼف 
       أحؽههوم اؾطفهههورة مأؼيههوم ادلقهههوه, واؾطفههورة ؿهههـ احلههدث وأحؽوؿفهههو, واؾطفههورة ؿهههـ

 وعقون اؾطوفرة واؾـهيي(.اؾـهس, وا
        ,أحؽوم اؾصالة مذهرو فو, وأرؽوـفهو, وواجلوتفهو, ودهـــفو, وػضهو ؾفو, وؿؽروفوتفهو

 وؿلطالتفو, وأحؽوم اؾيفق ػقفو(.
         أـههقاع اؾصههؾقات بوعملههور حؽؿفههو مػههروف أعقههون, وػههروف ؽػوقههي, ودهه  وـقاػههؾ

 ورغو ى( ؿع تعرقػ بؽؾ ـقع وؿو قـدرج حتمف ؿـ أحؽوم.
 و ز مصالة جلـواة, واؾمغيقؾ, واؾمؽػد, واؾدػـ(.أحؽوم اجلـ 
 .)أحؽوم اؾزؽوة مذروا وجقبفو, وؿو ةى ػقف, واؽوة اؾػطر, وإخراج اؾزؽوة 
    أحؽهوم اؾصههقوم: مذههروا وجقبههف وادلػطههرات, وؿهو قيههموى ػقههف, وؿههو قؽههره, وصههقوم

 اؾػرف واؾـػؾ, واؾصقوم ادلـفل عـف(.
  ف, وواجلوتههف, وؿوظههقرات اإلحههرام, أحؽههوم ادلـودههؽ: مذههروا وجههقب احلههٍ وأرؽوـهه

 وأرؽون اؾعؿرة وواجلوتفو(.
 .)اؾذبو ح: ماوضوقي واؾعؼقؼي واؾفدي 
 .)أحؽوم اجلفو  مذرو ف واؾغـقؿي وادليوبؼي 

 ّىػأل اهلل أٌ ٓيفع بَصا املقطض ّقلٙ اهلل ّغله علٙ ىبٔيا حمنس.
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  ــل فقالر ي ة    ــا   م  

 1  .                                                

، ا ـــج، الكـــْو، الع ـــاٗ، الكـــالٗ، الطَـــاضٗ:  شـــم 

................................................ا َاز

 2                                                  

، اليفقـــــــات ، ا لـــــــع ، الطـــــــال  ، اليكـــــــاح :  شـــــــم 

...............................................ا هاى٘

 3                                                   

.......................العاضٓ٘، اإل اضٗ، البٔع:  شم 

 4                                                    

..................القهاٛ، السٓات، القكام:  شم 
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   ـــ قأ  ا  

ال   دات
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  ــــال 

فطاٜ ؾطّط

فهاٜلغيً

مبطالتمكطٍّات

أىْاع الكالٗا طأ يف الكالٗ

أحكاو اغت يأٜ٘

بالتكب   مفتت ٘أقْال ّأفعال خمكْق٘ 

خمتتن٘ بالتػلٔه
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  ـــرو  ال ـــ 

  ـــود

البلْ 

ةـــ ش

غ  العْضٗاإلغالو

 َاضٗ ا س ا غتقبال

 َاضٗ ا ب 
م  ة ـــو شود   

زخْل الْقتبلْ  السعْٗ

القسضٗ علٙ اغتعنال الطَْضالعقل

ا لْ مً زو ا ٔ  ّاليفاؽعسو اليْو ّال فل٘

ما الفط  ب  

الْ ْ   ؾطط 

 ّالك ٘
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 ر ـــال ه: ا و ر  ـــالش

 َاضٗ مً ا س 

 َاضٗ مً ا ب 

ما الفطّ  

ب  

اليْع  
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 ر ـــال ه

٘ــحس ٔ

ق طٚ

تطابٔ٘مأٜ٘

ٚ  

تطابٔ٘مأٜ٘

٘ــخب ٔ

ال ْ البسٌ

املكاٌ

قػناٌ

تكٌْ يفقػناٌ
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  ــميـ   الـــأ  

ما قس  علُٔ اغه املاٛ بال قٔس:  َْض

اغتعنالُ   ْظ 

مطلقا

با  علٙ أّقافُ

مت    ا    

ٓهطِ  نقطِ أّ 

 طِ أّ بػبب 

 ْل مك ُ أّ  

 تْلس ميُ

اغتعنالُ مع ٓكطِ 

ّ ْز   ِ

املػتعنل يف ضفع 

ا س 

القلٔل الصٖ    

ت  ِ اليجاغ٘

ٓػ  ّل  فُٔ 

الكلب

املؿنؼ بقطط 

حاض

:     َْض

ما  ت   أحس أّقافُ ال ال ٘  ا ٓيفك عيُ  البا

مت   بطاٍط 

 ْظ اغتعنالُ يف العازات زٌّ العبازات

مت   بيجؼ 

   ْظ اغتعنالُ يف العازات ّ  العبازات

ا س ٔ٘الطَاضٗ 
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ةـــر  والنذ ـــ   ال  هـــا  ي

حْٔاٌ از

ا اض  مً ا ْٔاٌأ عاٛ ا ْٔاٌ امليفكل٘ عيُ

ا ب ٔ٘الطَاضٗ 
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ةــر  والنذ ــ   ال  هــا  ي

ا ْٔاٌ

ا ٕ
نٔتـالمطلقا اٍط 

مــا مــات ب ــ    :  دمــؼ

ــاٗ     مٔتــــ٘ الب ــــط   )ش ــ

(ّما   ىفؼ لُ غاٜل٘

ا زمٕ ّما مات بـص اٗ  :  اٍط

مً مباح ّمكطِّ ا  ل

ا اض  مً ا ْٔاٌ

ما  ط  مً الع  ّالفه ّا ى   

 ٌ  اٌ مً حٕ أّ مص ٙ  فطاٍط: ّا لس

لكفطاٛ ا: ما  ط  مً املعسٗ

ٕ املت   ،  اٍطٗ ٛ ّالق ّالػْزا

.دمػاٌ

ا اض  مً الػبٔل 

املصٖ ّامل   

ّالْزٖ دمػ٘
البْل ّالط ٔع

مً مكطِّ : دمؼ

ّحمطو ا  ل

مً مباح :  اٍط

   )ا  ل 

(ا الل٘

الل 

ل  ا زمٕ :  اٍط

ّمأ ْل الل ه

ل  حمطو : دمؼ

ا  ل

 اٍط  ٌ  اٌ مً حٕ : البٔ 

 اٍطٗ مٔتتُأّ مص ٙ أّ  ً 
السو

املػفْح 

دمؼ

   املػفْح 

 اٍط

ا ناز

 اٍط    املػكط مً املاٜعات

أ عاٛ ا ْٔاٌ امليفكل٘ عيُ

دمؼ    الكْ  : حال حٔاتُ

)  ّالؿعط ّالْبط ّظ ب الطٓـ

(بؿطط ا ع

ما حكه بطَاضتُ : حال مْتُ

فأ عا ِ  اٍطٗ ّالعكؼ
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ةـــوالف ال ه  م   ن  م  

٘ــ ىٔ

   ْظ اغتعنا ا مطلقا 

للط ال ّاليػاٛ

 طو اغتعنال 

امل ؿٙ  ّاملهبب 

بَنا

 ْظ اغتعنال املنِْ 

بَنا

٘ــحلٔ

الط ال

   ْظ  ه الت لٕ بالصٍب 

:ّالفه٘ ّٓػت يٙ مً شلك

خا  الفه٘ بؿطط  

ا  از ّأٌ    اّظ 

السضٍن 

ضب  غً بؿطٓ  

ميَنا أّ اغتبسال 

املقلْع٘ بَنا

 لٔ٘ الػٔ  

ّاملك   بَنا
ا اش أى  مً أحسٍنا

اليػاٛ 

 ْظ  ً الت لٕ  ا 

قيع مً الصٍب ّالفه٘ 

  امللبْؽ   ٓػت يٙ 

ّاملؿ  املك ل٘ 

 ْظ ا اش  ىاٛ 

ا ٍْط ّاغتعنالُ  
م  لة
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ةــ  لنذ            ــم 

 ظال٘ اليجاغ٘ للكالٗ 

حكنَا الْ ْ  بؿطط

القسضٗالص ط

غع٘ الْقت
أٌ   تكٌْ مً 

عيُ املعفْ

املْانع ال   ب 

أٌ تعال ميَا

البسٌال ْ 

املكاٌ

 ا ٓعفٙ عيُ مً اليجاغات

بػبب العػط ّاملؿق٘

ما ٓبقٙ مً أ ط 

لط َا أّ لْىَا  

زٌّ  عنَا

 ْ  القكا  

ّاملطنع٘ ّذمٍْنا

بلل الباغْض ّذمِْ

   الطؾاف ّاملطط

املػتيك ا س  

السمل الصٖ   ٓعكط

ما غال علٙ ا تاظ

بػبب القل٘

قسض السضٍه الب لٕ فنا زٌّ 

مً زو أّ قسٓس أّ قٔ 
أ ط الصبا  ّال ا ٔ 

ا ىتفاع با عٔاٌ امليػْب٘ لليجاغ٘

 طو : اليجاغات العٔئ٘

ا ىتفاع بَا مطلقا

 ْظ : املتيجؼالطاٍط 

ا ىتفاع بُ يف    املػجس  

ّا زمٕ

ما   ٓقبل التطَ  مً ا عٔاٌ اليجػ٘

العٓتٌْ الصٖ مل  بيجؼ
البٔ  املػلْ  أّ الل ه 

اليانج يف ؾٕٛ دمؼ

 ٘ العٓت أّ الطعاو املاٜع املنعّ  باليجاغ
 شا غطت اليجاغ٘ يف  عاو  

 امس أّ  اقت يف فداض

ما حكه  ظال٘  

خاض  اليجاغ٘ 

 الكالٗ
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ا  رز م  ال  ي ة ـــ  ال

حكنُ

ّا ب

مطاتبُ

 ه  با حجاض 

ناٛـال

باملاٛ ّحسِ 
(ا غتيجاٛ)

با غتجناض فق  

(با حجاض ّذمٍْا)

 ٌْ املنػْح بُ  اٍطا
ميقٔا 

 امسا

   م ش  سِ   حم و   مطعْو   ىقس

عسو  اّظ ا اض   

حمل العازٗ

أٌ   ٓكٌْ ا اض   ا ٓتع   ظالتُ باملاٛ

امل  ّاملصٖبْل ا ى ٙ ّا كٕ زو ا ٔ  ّاليفاؽ
 شا  اٌ ا اض   ميتؿطا 

عً فه املدط 

مػاٜل

ا فهل
ال اىٕ يف الفهل

ؾطّ ُ
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ةــ   ا  دـــ   دا  

فعل ّا ب

ا غتيجاٛ

اغتفطا  ما يف 

املدط   مً ا شٚ

فعل مػت ب

ش ط السخْل ّا طّ  مً ا الٛ

أ ياٍٛاا لْؽ ّعسو التلفت 

السخْل بالٔػطٚ، ّا طّ  بالٔنيٙ

ا ٔٝ٘ املياغب٘

تقسٓه اإلحلٔل عيس ا غتيجاٛ

ا غتجناض ّتطا

البعس ّا غتتاض ّ عساز املعٓل

تط  حمطو

اغتقبال القبل٘ 

ّاغتسباضٍا يف الفهاٛ  

 ٌ   ٓكً غاتط

 زخال القط ٌ  ل 

ا ا ٘

تط  مكطِّ

أ ياٍٛاالكالو 

قها ٍا يف 

ا ما ً 

امليَٕ عيَا

ا ما ً الكلب٘

الطط  

الطٓ ال ل

ا  ط

مْضز الياؽ
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  ـــال  

فطاٜهُ

 ػل الْ ُالئ٘

مػ  الطأؽ ػل الٔسًٓ    املطفق 

السلك ػل الط ل 

(بؿطط الص ط ّالقسضٗ)الفْض 

غييُ

املهنه٘ ػل الٔسًٓ    الكْع 

ا غتي اضا غتيؿا 

مػ  ا شى ضز مػ  الطأؽ

تطتٔب الفطّ  سٓس املاٛ ملػ  ا شى 

فهاٜلُ

التػنٔ٘املكاٌ الطاٍط

اإلىاٛ تٔامًالػْا 

تقلٔل املاٛ مع اإلحكاوالؿفع ّالت لٔ  يف ال ػل

تطتٔب الػيً فٔنا بٔيَاا عهاٛ تٔامً

البسٛ يف مػ  الطأؽ مً مقسمُتطتٔب الػيً مع الفطاٜ 

غبع٘

عؿطٗ

 اىٔ٘

م  الفر     ال نة والف ي ة 
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  ـــ ا   ال  ــ 

حس 

ال اٜ البْل

نصٖـالالطٓ 

الْزٖ
ن ـال

خط  بال لصٗ أّ  شا )

(بلصٗ    معتازٗ
ا ازٖ

غبب

ظّال العقل

 يٌْب  ناٛ

بػكطبيْو  قٔل

مً ٓلتص  بُ عازٗ مع قكس اللصٗ أّ ّ ْزٍا ملؼ 

(ببا ً الك  أّ  يبُ أّ با قابع)مؼ الص ط 

   شلك

الؿك يف

الطَط

ا س 

الػاب  ميَنا

الطزٗ

ما حكه مً ؾك يف 

الطَاضٗ بعس الكالٗ 
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 ـــال  
مْ باتُ

ا ٔ 

خطّ  امل  بلصٗ اليفاؽ

معتازٗ

م ٔب ا ؿف٘ أّ 

قسضٍا يف فط  

مطٔ 

غييُ

 ػل الٔسًٓ 

للكْع  أّ 
ا غتي اضا غتيؿا  املهنه٘

 قنارمػ  

ا شٌ

فطّنُ

تعنٔه  اٍط  الئ٘

السلكا ػس باملاٛ

املْا ٗ مع الص ط 

ّالقسضٗ

 لٔل 

الؿعط

فهاٜلُ

التػنٔ٘البسٛ ب ػل ا شٚ

 فان٘ املاٛ علٙ الطأؽ  

 ال ا

تقسٓه أعهاٛ الْنْٛ  

مطّٗ ػلَا مطٗ 

تقلٔل املاٛ مع  حكاو  

ال ػل
البسٛ بأعلٙ البسٌ

الطاٍط املكاٌالبسٛ باملٔامً
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مشدخـالمن  م   ن  

مؼ املك  الطْا الكالٗ
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من  ا ن   ــ   نــم

،  الكالٗ)ما مييع ميُ ا س  

(ّمؼ املك  ، ّالطْا 
قطاٛٗ القط ٌ ّ تابتُ(ّلْ جمتاظا)زخْل املػجس 

أّ اغتس ل، أّ ضقٔا،    الٔػ  لتعْش
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م ـــال ي

مً ٓباح لُ التٔنه

املطٓ 

للفط  ّاليفل ٓتٔنه

املػافط    الْا س  

للناٛ

للفط  ّاليفل ٓتٔنه

ا انط    الْا س  

للناٛ

للفط   ٓتٔنه

ّ ياظٗ تعٔيت

للجنع٘  ٓتٔنه  

ّ  للػي٘

للتٔنه املبٔ ٘ا غبا  

فقساٌ املاٛ حقٔق٘ 

ٓعط  بعازٗ أّ ) ملط اأّ حكنا

(عً  طٓ   بٔب عاض 

خْ  ظٓازتُخْ  حكْلُ

خْ  تأخط ال ٛ

العٓازٗ ا  ف٘ يف 

 ً املاٛ
ا ْ  

علٙ اليفؼ أّ املال

مً خطّ  الْقت  

ا ختٔاضٖ عيس  لبُ  

أّ اغتعنالُ

الطَاضٗ ال ابٔ٘
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م ــ   ال يــأس م  

فطّنُ

مػ  الكف مػ  الْ ُالفْضا ّ  الهطب٘الئ٘الكعٔس الطاٍط

فهاٜلُ

تقسٓه  اٍط التٔامًال ا التػنٔ٘

الصضاع علٙ 

با يُ

غييُ

ىقل ال باض املتعل  بالٔس ال تٔبالهطب٘ ال اىٔ٘مػ  الٔسًٓ للنطفق 

ملْنع املػ 

مبطالتُ

ض ٓ٘ املاٛ قبل السخْل يف الكالٗ،  

ِ يف ضحلُ ّ تص ط ّ ْز أ

مبطالت الْنْٛ

 ْل الفكل بٔيُ ّب  الكالٗ

ؾطّ ُ

زخْل الْقت
اتكالُ  ا فعل لُ مً 

قالٗ ّذمٍْا

أٌ   ٓكلٕ بُ أ  ط مً فط 

فاقس الطَْضًٓ

تػق  عيُ الكالٗ 

ّ  قهاٛ علُٔ

  تسخلُ الكيع٘
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  ــ   ال  ــأ  

ت ػل: مكؿْف٘

(الطأؽعسا )

 ػ : علَٔا حاٜل  ا  ْظ مػ ُ

خ 
 ب ٗ

(يف حكنَاّما )

   ــــس
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 ــا ف    م   ـال

  : ــس م

 اٜع يف ا هط ّالػفط

  حس للنػ  ّٓيس    : ــمد 

ىععُ  ل  ع٘ أّ أغبْع

م  ـرو  الــ 

ؾطّط املنػْح

 اٍطاأٌ ٓكٌْ  لسا

غاتطا  ل الفط خمطّظا

أٌ   ٓكٌْ علُٔ  

حاٜل

أٌ ميكً املؿٕ فُٔ 

عازٗ

ؾطّط املاغ 

أٌ تكٌْ الطَاضٗ مأٜ٘   تطابٔ٘لبػُ علٙ  َاضٗ

لبػُ بعس  او الْنْٛ أّ 

ال ػل
أٌ   ٓكٌْ م فَا بلبػُ 

أٌ   ٓكٌْ عاقٔا بلبػُ

ب  أعلٙ ا      ش  ا م  
ف ٌ تط  ا علٙ  ، ّأغفلُ يف املػ 

ّ ٌ تط  ا غفل أعاز ، بطلت الكالٗ

يف الْقت املدتاض

م  ـ ت الـــم  

ىْاق  ال ػل

حسّ  خط  قسض  ل  القسو

خطّ  الط ل  لَا مً ا   أّ خطّ َا  

ملكاٌ الػا 
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م   ـالال    س  ت 

أمكـــــــً  ػـــــــلُ  زٌّ  ٌ   1 

نطض ّ ب

خــا  الهــطض ٓيتقــل  ٌ   2 

   املػ  علُٔ 

ــطض   ٌ   3  ــا  الهــــــــــــ خــــــــــــ

ــل      ــ  اىتقـــ بال ػـــــل أّ باملػـــ

املػ  علٙ ا ب ٗ

 ن ق  ا         

ال يم 

 شا تهطض باملػ  علٙ  

ا ب ٗ

أٌ ٓقل الػا  مً 

ا عهاٛ  سا  ٔس ّض ل

م  أس    ا         

ا    

  ٓؿ ط يف املػ  

علٙ ا ب ٗ

أٌ تكٌْ يف الطَاضٗ 

الك طٚ

أٌ ٓػبقَا  َط

املػ  علٙ ا ب ٗ غْاٛ  اىت قسض  ْظ 

.أّ  اتػعت للهطّضٗ املألْوا ل 

يف حال 
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مرأ ـال رز م  ة ــ   ا  ردــالدم

ىفاؽحٔ 

اغت ان٘

     

فط ٍيا  ٍل 

ّالفػازالعل٘ زو ب  
زو ا غت ان٘ ّب  

:ال ػلمْ بات مً 

ّاليفاؽا ٔ  
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 ــا ي

 ـــسقيق 

زو أّ قفطٗ أّ  سضٗ خط  بيفػُ  

مً قبل مً  نل عازٗ

 ــمد 

أقلُ

يف العبازٗ 

زفع٘ ّاحسٗ

ما اغتنط ْٓما : العسٗيف 

أّ بع  ْٓو لُ بال

 أ  طِ

(   يف ا امل)ْٓما  15

رـــال ه

  حس  لُ: أ  طِْٓما  15:  أقلُ

عالماتُ

ا فْ القك٘ البٔهاٛ
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  ــ ف الن ــأ ن
( َ٘ أ  ط ا ٔ مً )

مبتسأٗ

ــا ــ    ٓػـــب    : تعطٓفَـ ــٕ الـ ٍـ

.حٔ  ا 

أ  طِ يف حقَا 

 ػ٘ عؿط ْٓما

حامل

:ّال اىٕا ّل يف الؿَطًٓ 

حكه املعتازٗحكنَا 

:ا امؼ   مً ال ال   

ٌ ْٓماأ  طِ  يف حقَا عؿطّ

: مً  الػازؽ     خط ا نل

أ  طِ يف حقَا  ال ٌْ ْٓما

معتازٗ

ٍٕ الـ  غـب   ـا    : تعطٓفَا

.عازٗ ا حٔ  ّتقطضت 

ــا ــا، فـــــ ٌ   : حكنَـــ ــ  عازتَـــ  كـــ

 ــــــازٚ بَــــــا الــــــسو اغــــــت َطت  

ــ٘ أٓـــاو مـــا    تتجـــاّظ      15ب ال ـ

.مػت انٍٕ٘ ْٓما،  ه 

ملفق٘

ٍــٕ الــ  ٓتقطــع    :تعطٓفَــا

  .حٔ فٔتدللُ  َطٍا 

تلفـ  أٓـاو حٔهــَا زٌّ   : حكنَـا 

أٓاو  َطٍا    أٌ تكنل عازتَا

 



 
 مذهب اإلمام مالكعلى ل الفقهي ـالتأهي 33

  ــالنف

تعطٓفُ

ٍْ السو ا اض  مً قبل املطأٗ 

مع الْ زٗ أّ بعسٍا

أحكامُ

ٓ تب علٙ اليفاؽ ما ٓ تب علٙ  

ا ٔ  مً أحكاو

يف أقل مسٗ الطَط 

(ْٓما 15)

يف التقطٔع 

ّالتلفٔ 

فٔنا مييع مً 

أحكاو

مستُ

أقلُ زفع٘ ّاحسٗ  

 ا ٔ 

أ  طِ غتٌْ 

ْٓما

 تل  عً 

ا ٔ  يف  ْىُ 

  اغت َاض فُٔ

املػت ان٘

تعطٓفَا

ٍٕ ال  اغتنط 

معَا السو بعس  او  

حٔهَا

حكنَا

 ٔعٗ

بعس  او أقل مسٗ 

(ٍٕ حاٜ )الطَط 

قبل  او أقل مسٗ 

( اٍط)الطَط

    ٔعٗ

 اٍط أبسا

ٙ قػن  عل
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ا ي   ــ ن م  

الكْوالكالٗ

ا عتكا الطْا 

الطال 
التنتع  ا ب  الػطٗ 

ّالط ب٘ 

مؼ املك     القطاٛٗ زخْل املػجس ّلْ   تٔاظ
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 برةــن الطهــت على قســت الشبهلــاألسئل

 .عد  أؼيوم اؾطفورة 
 عدّ ْ أؼيوم ادلقوه, ؿلقـًو اؾػرق بد اؾطوفر واؾطفقر, وؿو أؼيوم ؽؾ ؿـفؿو؟ 
         قههقا اؼمـهوؤه   ؿو حؽؿ ادهمعؿول اإلـهوع ادلصهـقع ؿهـ اؾهذفى واؾػضهي, وفهؾ

 ؾؾزقـي, وفؾ قيمنـك ذلع ؿـ فذا احلؽؿ ؟
  ؿو اوصؾ ػل حتؾل اؾرجول بوؾػضي, وؿو احلوالت اؾمل قـمؼؾ ػقفو عـ فذا

 اوصؾ ؟
 .عددمل ْ ػروف اؾقضقع, ودــف 
 .ؿو عد  ػضو ؾ اؾقضقع, وامؽر دمي ؿـفو 
 امؽر أؼيوم ـقاؼض اؾقضقع, وؿوما قـدرج حتً ؽؾ ؼيؿ؟ 
  حترم عؾك احملدث حدثو أصغر.امؽر اوؿقر اؾمل 
 امؽر ؿراتى إااؾي اخلورج ؿـ اؾيلقؾ, وؿو فل ذروا االدمهؿور؟ 
  ؿو ادلقاضع اؾمل قؽره ػقفو ؼضوع احلوجي؟ 
 ؿو حوالت اؾعضق ادلصوب, وؿو واجى ادلمطفر ػل ؽؾ حوؾي؟ 
        ؿمك قـمؼؾ ؿـ عؾقف جلقرة ؿـ اؾقضقع إؾهك اؾمهقؿؿ, وؿهو احلوؾهي اؾمهل قهؿهع

 ػقفو بقـفؿو؟
         امؽر ذروا ادليح عؾك اخلػد, وؿو فهل ؿدتهف, وؿهو حؽهؿ صهالة ؿهـ تهرك

 ادليح عؾك أدػؾ اخلػ؟
 

 .ؿو ؿقجلوت اؾغيؾ؟ وامؽر ثالثي ؿـ ػروضف 
 .امؽر ثالثي ؿـ د  اؾغيؾ وأربعي ؿـ ػضو ؾف 
 ؿو اوحؽوم اؾمل ميـع ؿـفو اجلـى؟ 
 ؿو أـقاع اؾدؿوع اخلورجي ؿـ ػرج ادلرأة؟ 
  ,وؿو أؼؾ ؿدة اؾطفر, وؿو عالؿوتف؟ؿو أؼؾ ؿدة احلقض 
              بد احلؽهؿ ػهل ؽهؾ ؿهـ: ادللمهدأة, احلوؿهؾ, ادلعمهو ة, ػهل حهول ؿهو ؾهؿ قـؼطهع

 عـفـ اؾدم.
 ؿو حؽؿ ادلرأة اؾمل قمؼطع  فرفو؟ 
 ؿو أؼؾ ؿدة اؾـػوس وؿو أؽنره؟ 
  .امؽر خؿيي ؿـ اوؿقر اؾمل ميـعفو احلقض 
 ؿـ قلوح ؾف اؾمقؿؿ وؿو اودلوب ادللقوي ؾف؟ 
  ػروف اؾمقؿؿ, ودــف وػضو ؾف. عد 
 امؽر ذروا اؾمقؿؿ, وؿلطالتف, وؿو احلؽؿ ػل حوؾي ػؼد اؾطفقرقـ؟ 
 عدّ ْ أؼيوم اوعقون عؿقؿو, وؿو اوصؾ ػل ؽؾ ؿـ احلققان احلل واجلؿو ؟ 
    ؿههو حؽههؿ إااؾههي اؾـهودههي ػههل اؾصههالة, وعؿههوما قهههى أن تههزال, وؿمههك تلطههؾ

 صالة ادلمؾلس بوؾـهودي؟
 ؾـهودوت ادلعػق عـفو.امؽر خؿيي ؿـ ا 
    امؽهههر حؽهههؿ االـمػهههوع بووعقهههون اؾـهيهههي وادلمـهيهههي, وثالثهههي ؿهههـ اوعقهههون

 ادلمـهيي اؾمل ال تؼلؾ اؾمطفقر.
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  ــ  ال ــو 

أزاٛ

نطّضٖ اختٔاضٖ

قهاٛ

:  ـــة ال ــرو   شـــ م  
الْقتزخْل 
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  ـــ ت ال ــأو 

ال َط

ا ختٔاضٖ

مً العّال    بلْ   ل 

م لُ ؾٕ ل 

الهطّضٖ

 ؾٕمً بلْ   ل  ل 

م لُ    قبٔل ال طّ 

العكط

ا ختٔاضٖ

م لُ  ؾٕمً بلْ   ل  ل 

   اقفطاض الؿنؼ

الهطّضٖ

مً ا قفطاض    ال طّ 

ن ط ـال

ا ختٔاضٖ

مً ال طّ  ّميتس بقسض ما تكلٙ 

فُٔ بعس  كٔل ؾطّ َا

الهطّضٖ

٘ قسض ما تكلٙ فُٔ بعس  مً ىَآ

ؾطّ َا    قبٔل  لْع الفجط

العؿاٛ

ا ختٔاضٖ

مً م ٔب الؿف      ل  

اللٔل ا ّل

الهطّضٖ

مً  ل  اللٔل ا ّل    

 لْع الفجط

الفجط

ا ختٔاضٖ

مً  لْع الفجط الكاز     

اإلغفاض الب 

الهطّضٖ

مً اإلغفاض الب      لْع 

الؿنؼ

ما الفط  ب  

الكاز  الفجط 

 ّالكاش 

  ر ا  ي ر  

ال هر مش   

ا زاٛ ينه  و   ال  ر
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  ل   ة ــ    م   قــم 

تـسض  املؿــ  تاٌ بـعّال العــصض ّبقـاٛ مــا ٓػـع ض عــ٘     

بعس أزاٛ ا ّ 

 شا  ـــطأ العـــصض يف نـــطّضٖ الكـــالٗ  ـــا ٓػـــع ض عـــ٘       

بػجستَٔا أغقطَا

 شا نا  الْقت عً املؿ  ت  اختل با خ ٗ

ٓقسض ّقت التطَط بعس ظّال العصض يف    الكفط  

:الْقتزخْل  ا ٓ تب علٙ 

ا شاٌ
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ا  ا 

حكنُ

لفط  ّق  ٓػً تأ ٔس ا 

اختٔاضٖ

يف املػا س مطلقا
 ناع٘  لبت   ٍا يف 

حهط أّ غفط

 ب يف املكط ّ ْ   فآ٘
ٓيس  يف الػفط للنيفطز ّ ناع٘ 

  تطلب   ٍا

ٓكطِ لفاٜت٘، ّيف الْقت الهطّضٖ، ّمليفطز 

يف حهط، ّلليافل٘  

قبل الْقت    يف الكب   طو

قفتُ

-بال  ٔع- ل٘ غبع عؿطٗ 

ؾطّط ق تُ

العقلاإلغالو

زخْل الْقتالص ْضٗ

ٓػت ب يف ا شاٌ

ا ضتفاعالقٔاو

اغتقبال القبل٘الطَاضٗ  
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الف ا     ـــ  

ال  ي     ال   ات

ّا ب ؾطط

ب  املؿ  ت  يف 

بؿططالْقت 

الـــــص ط قبـــــل أزاٛ  

ال اىٔ٘ أّ أ ياٛ فعلَا

أ  ٓكٌْ  تـص طِ بعـس   

  نال أ  ط ا انطٗ

ّا ب    ؾطط

ّٓػ  ب  ا انطٗ الفْاٜت فٔنا بٔيَا

الفْاٜت

(فات ّقت ا انطّٗلْ )

ٓػ  الفْاٜت  ؼ 

قلْات فنا زٌّ

 ـــس م

ّا ب علٙ الفْض

 ف  

تقهٙ علٙ الكف٘ ال  فاتت علَٔا

اٛــالقه
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النف   يه     ــ    منه  ـالا و  ت 

اـــ طمي

حال نٔ  ّقت 

الفط 
أ ياٛ الؿطّ 

أ ياٛ ال طّ 
حال خطّ  ا طٔب 

ّأ ياٍٛاللدطب٘ 

حال تص ط فاٜت٘ 

مفطّن٘
حال  قام٘  انطٗ

٘ـــ طاٍ

بعس قالٗ الكب     بسآ٘ 

 َْض حا ب الؿنؼ

   ا ياظٗ ّغجْز 

التالّٗ قبل اإلغفاض

بعس  لْع الفجط

   ض ٔب٘ الفجط ّالْضز  

ملعتازِمً اللٔل 

مً  َْض قطم الؿنؼ 

   أٌ تطتفع قسض ضم 

بعس ا نع٘ مبازضٗ 

يف املكلٙ

بعس فط  العكط    

بسآ٘ ال طّ 

   ا ياظٗ ّغجْز  

التالّٗ قبل ا قفطاض

مً  طّ  القطم    

قالٗ امل ط 

ما املطاز باليافل٘ ال  

 طو يف ٍصا املْنع 
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  ــــرا   ال ــ 

تكب ٗ اإلحطاو ّالقٔاو  اىٔ٘ الكالٗ املعٔي٘

الط ْع ّالطفع ميُ  االفا ٘ ّالقٔاو قطاٛٗ 

ا لْؽ ب  الػجست الػجْز علٙ ا بَ٘ 

ا عتسال الػالو ّا لْؽ لُ 

ال تٔب ب  الفطاٜ الطنأىٔي٘ 
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  ــــن  ال ـــ 

الػط فٔنا ٓػط فُٔ قطاٛٗ ما تٔػط بعس الفا ٘، ّالقٔاو لصلك

تكب ات ا ىتقالا َط فٔنا  َط فُٔ

التؿَساٌ التػنٔع ل ماو ّالفص

التػلٔن٘ ال اىٔ٘ ّال ال ٘ للنأمْو ا لْؽ للتؿَس

العٓازٗ علٙ القسض الْا ب مً الطنأىٔي٘ا َط بالتػلٔن٘ الْا ب٘
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  ـــ    ال ـــ  

التأم ضفع الٔسًٓ عيس اإلحطاو

ٗ يف الكب  ّال َط ّتقك ٍا  تطْٓل القطاٛ

يف العكط ّامل ط  ّتْغٔطَا يف العؿاٛ
قطاٛٗ املأمْو يف الػطٓ٘

التػبٔ  يف الط ْع ّالػجْزالت نٔس

ا ٔٝ٘ املعلْم٘ يف الط ْع ّالػجْز ّا لْؽ 

ّالتؿَس
القيْت يف الكب   

السعاٛ بعس التؿَس ال اىٕالسعاٛ يف الػجْز  

الػ ٗ ل   املأمْوبالػالو التٔامً  
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  ــــ ت ال ــــم روه

السعاٛ يف    املْانع ال  ٓؿطع فَٔا السعاٛالبػنل٘ ّالتعْش يف الفطٓه٘

الػجْز علٙ  ْض العنام٘ أّ  ط  الكه أّ الطزاٛ الػجْز علٙ ال ٔا  ّالبػ  ال  فَٔا ضفأٍ٘  

السعاٛ با عجنٔ٘ للقازض علٙ العطبٔ٘القطاٛٗ يف الط ْع ّالػجْز

تؿبٔك ا قابع ّفطقعتَا  ا لتفات بال حا ٘ 

اإلقعاٛ ّنع الٔسًٓ علٙ ا اقطٗ

ّنع القسو علٙ ا خطٚت نٔ  الع 

 ل ؾٕٛ بالكه أّ الفه   التفكط يف أمْض السىٔا
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  ــــ ت ال ـــم  

تعنس ظٓازٗ ض ً فعلٕتعنس تط  ؾطط أّ  ض ً  

اليفذ بالفه عنساتعنس الكالو ل    قالح الكالٗ

تعنس القٕٛا  ل أّ الؿط تعنس 

فت  املكلٕ علٙ     مامُتعنس الػالو

اله ك عنسا أّ غَْاا س 

الفعل الك  
ظٓازٗ أضبع ض عات غَْا يف الطباعٔ٘ ّال ال ٔ٘ 

ّض عت  يف ال يأٜ٘

 



 
 ام مالكـمذهب اإلمعلى ل الفقهي ـالتأهي 50  

 ــ د ال هـــ ذ

 ـــس م

غي٘ م  سٗ

 ــ ف 

-بال زعاٛ-غجستاٌ بتؿَس ّغالو 

 ـــأ  ا 

(ّغببُ)قبلٕ 

اليقل

غي٘ م  سٗ 

 ا َط  

بالفا ٘ يف 

غيتاٌ  الفطٓه٘

خفٔفتاٌ 

 تكب ت 

ا تناع  

اليقل 

ّالعٓازٗ

(ّغببُ) بعسٖ

العٓازٗ

مً  يؼ 

أفعال الكالٗ

 عٓازٗ  

ض ً أّ 

ض ع٘

مً     يؼ 

أفعال الكالٗ

 ا  ل  

ّالؿط   

القلٔل

الؿك

يف اإل او أّ  

ٓب  )العسز 

علٙ الٔق  

(ّٓػجس

  ــم  ـالس   

 شا غَا اإلماو

 شا   ٓسض  

ض ع٘ معُ   

ٓػجس

 شا أزض  

ض ع٘ فأ  ط

ٓػجس معُ القبلٕ  

ّٓ خط البعسٖ

 شا غَا 

املػبْ 

حال ا قتساٛ  

 نلُ اإلماو

بعس اىفكالُ  

عً اإلماو  

ٓػجس

  ـــال     ــا  
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    ية ال ن  ال    ذد    

غٔياٌ

الـػــطالـػــْضٗ

ؾٔياٌ

التـؿـَس ا خ التـؿـَس ا ّل

 ٔناٌ

الــــجــــَطالـــجـــلْؽ للتؿَس

تاٛاٌ

الــتــكب            

(   اإلحطاو)

الـتــػنٔع         
( ع اهلل ملً  سِ)

ال ه  د ــ   ذــ  م  

البعسٖ

ٓػجسِ ّلْ بعس 

عاو

القبلٕ

  ٓطل العمً

ٓػجسِ بعس الػالو

 ال العمً أّ خط  

مً املػجس

 ٌ  اٌ عً  ال  غيً أّ 

أ  ط بطلت الكالٗ

 ٌ  اٌ عً أقل مً  ال  

غيً فال تبطل
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 اتــ اع ال  ـــأ 
حكنَاباعتباض 

   مفطّن٘مفطّن٘
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ةـــمفرو ـالال   ات 

فط  ع 

ا نع٘الكلْات ا نؼ

 فآ٘

ا ياظٗ

ةــمفرو ـال   ال   ات 

ىافل٘ م  سٗىافل٘

غي٘ م  سٗض ٔب٘ 
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ةـــ   ا م ـــ 
فط  ع : س مه 

م ل قالٗ ال َط ٓبسأ مً العّال و  ه 

م    ر    ا م ة

تط  العنل ْٓمَا

عسو الطَاضٗ أ ياٛ ا طب٘
الػفط مً بعس الفجط    ما قبل 

العّال

حهْض الؿاب٘    املفتي٘  

للكالٗ م  د ـال ننه  

ال ػل

 لْؽ ا طٔب أّل  ل خطب٘

اغتقبال شات اإلماو

مندو   ه 

التي ـــــــ  ّالتطٔـــــــب   -:    ـــــــه  

  ا     ّاملؿٕ  االتَج   -ّالتجنل 

 ٘ تقك ٍنا ّ عل ال اىٔ

أقكط مً ا ّ 
البسٛ با نس ّالكالٗ 

علٙ ضغْل اهلل

خته ال اىٔ٘ بطلب امل فطٗقطاٛٗ ؾٕٛ مً القط ٌ

تْ   ا طٔب علٙ 

العكا ضفع الكْت بَنا

ــ٘ يف    ال ــــــــ    ــطاٛٗ ا نعــــــ قــــــ

الط عــ٘ ا ّ  ّغــب  أّ ال اؾــٔ٘    

يف ال اىٔ٘

م   ر      ا م ة

البٔع مً ا شاٌ ال اىٕ    الػفط عيس العّال

ىَآ٘ الكالٗ

أ ياٛ ا طب٘

 طٕ الطقا 

ا  ل ّالؿط 

الكالو

التيفل

  ــرو  ا  يــ م  
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ةـــرو  ا م ـــ 

  ـــود

ا طٓ٘  الص ْضٗ

القط  مً ا امعاإلقام٘

الػالم٘ مً ا عصاض املػقط٘  ا

ةـــ ش

ا ناع٘

(عؿط ض ال    اإلماوا يا )
ا غتٔطاٌ

اإلماو املقٔه ا طبتاٌ  

ا امع

م  الفر      

ا   مة 

وا   ي    
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ةـــ   ا م  ـــ 

حكنَا

غي٘ م  سٗ يف الفطٓه٘ ّيف 

-   الْتط-الػيً امل  سٗ 
فط   فآ٘ يف عنْو البلس

ميسّب٘ يف ال آّ 
ؾطط ق ٘ يف ا نع٘

ؾطّط اقتساٛ املأمْو باإلماو

قبل تكب ٗ اإلحطاوىٔ٘ اقتساُٜ باإلماو 

متابعتُ يف اإلحطاو ّالػالو

مػاّاتُ يف شات الكالٗ ّقفتَا ّظميَا

 ٔ  ٓقهٕ املػبْ  

ٓب  يف ا فعال ّٓقهٕ يف ا قْال

ما تسض  بُ ا ناع٘

ب زضا  ض ع٘  امل٘ مع اإلماو

مكطٍّاتَا

الكالٗ ب  ا غا   بال نطّضٗ عازتَا بعس اإلماو الطاتب أّ  ٓقاعَا قبلُ

قالٗ اإلماو زٌّ ضزاٛعلْ اإلماو علٙ املأمْم 

ٛ أّ حماشاتُ  ًالكالٗ أماو اإلماو أّ مػاّاتُ بال نطّضٗ قالٗ ض ل ب  ىػا
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  ـ   ا مــأس 

  ــرو  ا مـــ 

العقلالص ْضٗ املت قق٘

اإلغالوالبلْ 

العله  ا تك  بُ الكالٗالقسضٗ علٙ أزاٛ ا ض اٌ

أٌ   ٓكٌْ مأمْماأ  ٓكٌْ متعنسا ا س 

م    ر   م م   

البسّٖ لل هطٖالفاغ  فػقا عنلٔا

قاحب الػلؼ ّالقطّح 

للك ٔ 

مً تلبؼ بيجاغ٘ 

معفْ عيَا للػا  ميَا

ا  ل 

جمَْل ا ال

ا كٕ

املأبٌْ

جمَْل اليػبّلس العىا

العبس

م       م م       راهة

املدال  يف الفطّعا عنٙ

العي  ّا صّوا قطع ّا ؾل

الك  مل لُا لكً ّا سّز

م      م   ية ا م مة

قالٗ ا نعقالٗ ا نع٘

ا غتدال قالٗ ا ْ 

  ر  

 ر  ه 
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 فـــا    

م ن  

اغتياب٘ اإلماو   ِ مً املأمْم  

لتكنٔل الكالٗ بَه لعصض

ا     فأ     

خْ  تل  مال لُ بال
أٌ ٓططأ علُٔ ما ٓبطل 

قالتُ زٌّ املأمْم 

أٌ ٓططأ علٙ اإلماو ما  

مييعُ مً اإلمام٘ س م 

 ب يف ا نع٘ ّٓيس  يف  

  ٍا
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   ـا ن       ــال 

حكنَا

فط   فآ٘

ؾطّط ّ ْ  الكالٗ علٙ املٔت

اإلغالو
أٌ تػب  لُ حٔاٗ مػتقطٗ  

بعس الْ زٗ

أٌ   ٓكٌْ ؾَٔسا يف قتال 

إلعالٛ  لن٘ اهلل تعا 
أٌ   ٓكٌْ قس قلٕ علُٔ

أٌ   ٓفقس أ  ط مً  ل ُ أض اٌ الكالٗ علٙ ا ياظٗ

القٔاو للقازض علُٔالئ٘

أضبع تكب ات بتكب ٗ اإلحطاو
السعاٛ للنٔت بعس  ل 

تكب ٗ
الػالو

مْق  اإلماو مً املٔت

قبال٘ ّغ  الط لعيس ميكب ا ى ٙ
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أ   مي  ـال    م  ال اد  ت 

 لُ ّزفيُالتكف الت ػٔل
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ي ـمـ  الـــ  

مً ٓ ػل املٔت

الط ل

ظّ تُ -1
ا قــــــــــط  مــــــــــً  -2

العكب٘

امطأٗ حمطو -4ض ل أ ي  -3

 شا   ْٓ ــــــــــــــس  -5

ٓٔنه    املطف 
ّ ْظ للنطأٗ أٌ 

ت ػل ابً  اٌ 

نطأٗـال

ظّ َا أّ غٔسٍا -1
فــــا قط   ا قــــط  -2

مً ىػاَٜا

ض ل حمطو -4أ يبٔ٘ -3

ــس  -5  ٌ   ْٓ ـــــــــــــ

تٔنه    الك 

ّ ْظ للط ل ت ػٔل 

ضنٔع٘ ّما قاض   

غيَا

قفتُ

ميسّباتُمً مج      ا ن  ة

ّنع املٔت علٙ مطتفع
عكط بطيُ ّ ػل 

خمط ُٔ

أّل ال ػل تْنُٔٝ
 ٌ اغتعنال الػسض أّ الكابْ

٘ ا ّ  ّالكافْض يف  يف ال ػل

ا خ ٗ

تي ٔ  أغياىُ ّأىفُأٌ ٓكٌْ ّتطا    غبع

تيؿٔفُ قبل التكف  ّعسو 

تأخ  الكفً عً ال ػل

فط   فآ٘: حكنُ

ٓػق  ال ػل ّ ب التٔنه

فقساٌ املاٛ حقٔق٘ أّ حكنا
أٌ ٓ زٖ اغتعنال املاٛ    

تقطع ا ػس أّ تػلدُ
ٓػق  السلك

عيس   طٗ املْتٙ شا خٔ  تػلذ ا ػس ميُ
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 ــال  ف

حكنُ

فط   فآ٘ ّالْا ب فُٔ ما ٓػ  البسٌ

ميسّباتُ

التطٔٔبالبٔا 

أٌ ٓكٌْ ّتطا أ  ط مً الْاحسأٌ ٓكٌْ مً  تاٌ أّ قطً

أٌ ٓكٌْ للط ل علٙ ا ٔٝ٘ املػت ب٘  

( ػ٘ أ ْا )للط ال 

أٌ ٓكٌْ للنطأٗ علٙ ا ٔٝ٘ املػت ب٘  

(غبع٘ أ ْا )لليػاٛ 

(ّم ٌ التجَٔع)مً ٓلعمُ الكفً 

مً مال املٔت -1
علٙ مً  ب علُٔ اليفق٘  -2

مً ا قاض 

علٙ  اع٘ املػلن  -4مً بٔت املال -3

 



 
 مذهب اإلمام مالكعلى ل الفقهي ـالتأهي 63

 ــ  ول اسقــالد 

ميسّباتُ

ّنعُ علٙ الؿ  ا ميً ّّ َُ للقبل٘الل س

الص ط عيس ّنعُ
ّضفع الق   ، غس الل س أّ الؿ  بالل 

 قساض ؾ 

فط   فآ٘ حكنُ

ما ٓكطِ فُٔ

تلبٔؼ الق  بالط  أّ تبٔٔهُ ّىقؿُ 

با نطٗ أّ الكفطٗ
البياٛ علٙ الق  أّ  ْٓعِ

املؿٕ علٙ الق   شا  اٌ مػينا  

ّ اٌ الططٓ  زّىُ

الق 

أقلُ ما ميع ضاٜ ٘ املٔت ّميعُ مً 

الػباع  
ٓيس  عسو عنقُ

ميسّبات أخطٚ

ٓيس  لل انط تلقٔيُ الؿَازت  بلط أٌ  ػً ا تهط ال ً باهلل تعا 

ت نٔ  عٔئُ ّؾس  ُٔٔ بعكاب٘ اغتقبال القبل٘

غ ِ ب ْ  ّاإلغطاع بتجَٔعِضفعُ عً ا ض  ّ علُ علٙ غطٓط ّذمِْ

تَٔٝ٘ الطعاو  هتععٓ٘ أٍل املٔت
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ةـمفرو ـ  الـ ال   ات 

ىافل٘ م  سٗىافل٘

غي٘ م  سٗض ٔب٘ 

ما الفط  ب  

ٍصِ ا قػاو 

 الكــلْاتيف تيــس  القــطاٛٗ غــطا  

.اللٔلٔ٘الكلْات ّ َطا يف ، اليَاضٓ٘

ــله  ــل   ّٓػـ ــً  ـ ــا مـ ــلٕ فَٔـ املكـ

.ض عت 
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د ـم  ـالالن ا   

قالٗ اله ٙالطّاتب

 ٔ٘ املػجسال آّ 

التَجسقالٗ خػْ  القنط

   ــالر 

ٍّٕ غي٘ الفجط خاق٘

د ــم  ـن  الــال 

قالٗ العٔسًٓقالٗ الْتط

قالٗ ا غتػقاٛقالٗ الكػْ 

غجْز التالّٗ  ــالن ا 

   ما غب  مً الكلْات     

املفطّن٘ ّتيس  مطلقا يف    

أّقات اليَٕ
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د ــم  ـالالن ا   

الطّاتب

قبـــــــل ال َـــــــط : م ا ــــــ ه  

بعس ، قبل العكط،  ّبعسٍا

بعس العؿاٛ ، امل ط 

  حـــــــس  ـــــــا :  ـــــــدده 

ــٕ فَٔـــا ض عتـــاٌ    ّٓكفـ

ّتيس  ا ضبع

قالٗ اله ٙ

ــ٘  : و  هــ  مــً حــل اليافل

   العّال

ــاٌ :  ـــدده  ــَا ض عتـ أقلـ

ّأ  طٍا  اٌ

ال آّ 

ــ٘  :  ــــــدده  عؿــــــطٌّ ض عــــ

بعسٍا الؿفع ّالْتط

يف ٓيـــــس  أزا ٍـــــا   : م   هـــــ  

البْٔت

 ٔ٘ املػجس

ــف ه  ض عتـــاٌ للـــساخل   :  ـ

ا لــــــْؽ يف الــــــصٖ ٓطٓــــــس 

املػجس

  تػق  با لْؽ ّٓ   

عيَا أزاٛ الفط 

قالٗ خػْ  القنط

ــ  ــْٛ   : و  هـ ــا  نـ ــس شٍـ عيـ

ــٕ أّ   ــط    أٌ ٓيجلـــــ القنـــــ

ٓطلع الفجط

ــت   :  ــــف ه  ــلٙ ض عــ تكــ

 َـــطا فـــطازٚ يف    ض عـــت  

البْٔت

التَجس

ال ل  ا خ  أفهلُ : و  ه 

مً اللٔل

ــدده      طٍــــــا حــــــس   :  ــــ

قــالتَا عؿــط ض عـــات   ّا ّ  

مً    الؿفع ّالْتط

رــة الفذــر ي 

، بعس  لْع الفجط: و  ه 

ّتقهٙ بعس حل اليافل٘ 

   العّال

بالفا ٘ يف  :  د 

الط عت 
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د ـــم  ـن  الــال 

قالٗ العٔسًٓقالٗ الْتط

قالٗ ا غتػقاٛقالٗ الكػْ 

غجْز التالّٗ
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  رـ   الــــ 

حكنَا

غي٘ م  سٗ

ّقتَا

ــ ر  ــب   : ا   يـــ ــس م ٔـــ ــً بعـــ مـــ

ــاٛ    ــالٗ عؿــــــ ــف  ّأزاٛ قــــــ الؿــــــ

    لْع الفجط، ق ٔ ٘

مً  لْع الفجـط     : ال رور  

قالٗ الكب 

قفتَا

ــا     ــطأ فَٔـــــ ــسٗ ٓقـــــ ــ٘ ّاحـــــ ض عـــــ

بــــــاإلخالم ّاملعـــــــْشت  بعـــــــس  

الفا ٘

(ؾطط  نال) ؾط َا

أٌ ٓػبقَا ؾفع أقلُ ض عتاٌ

ٓكطِ أٌ 

ٓ خط  لُٔ 

مً    عصض
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يد  ــ   ال ـــ 

حكنَا

غي٘ م  سٗ يف ح  مً تلعمُ ا نع٘

ّقتَا

مً ّقت حل اليافل٘    العّال

قفتَا

ض عتاٌ ٓك  يف ا ّ  غتا بعس 

تكب ٗ اإلحطاو ّيف ال اىٔ٘  ػا  

بعس تكب ٗ القٔاو

ميسّباتَا

املؿٕ ّخمالف٘ الططٓ  يف الط ْعال ػل ّالتطٔب ّالتعًٓ

ا  ل قبل الصٍا  يف الفطط ّتأخ ِ بعس 

الكالٗ يف ا ن ٙ
التكب  عيس الصٍا  للنكلٙ

ا طبتاٌ بعس الكالٗ حٔاٛ لٔل٘ العٔس بالعبازٗ

يف املكلٙ   املػجس    يف مك٘  قامتَاّأ ياٍٛاالتكب  يف بسآ٘ ا طب٘ 

ٓكطِ التيفل قبلَا ّبعسٍا يف    

ّ ٓقاعَا يف املػجس ل   ، املػجس

نطّضٗ

 



 
 ام مالكـمذهب اإلمعلى ل الفقهي ـالتأهي 70  

 فــ   ال  ـــ 

حكنَا

غي٘ ع  م  سٗ لكل مأمْض  

بالكالٗ

ّقتَا

مً ّقت حل اليافل٘    العّال

قفتَا

ض عتاٌ بط ْع  يف 

 ل ض ع٘

ميسّباتَا

اإلغطاض بالقطاٛٗ فَٔاأزا ٍا  اع٘ يف املػا س

ٗ ّالط ْع ّالػجْز الْع  بعسٍاتطْٓل القطاٛ

الكػْ  شٍا  نْٛ الؿنؼ 

 لٔا أّ  عٜٔا
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  ـــ   ا    قـــ 

حكنَا

غي٘ ع  م  سٗ لكل مأمْض بالكالٗ

ّقتَا

مً ّقت حل اليافل٘    العّال

قفتَا

ض عتاٌ  ػاٜط اليْافل 

تلَٔنا خطبتاٌ

ميسّباتَا

ا غت فاض يف أّل ا طب٘ ا ّ  ّال اىٔ٘ا طّ   هْع ّتبصل

اغتقبال القبل٘ ّالسعاٛ ْٓل الطزاٛ

أٌ تكٌْ ا طب٘ علٙ ا ض    املي الكسق٘ ّالكٔاو  ال ٘ أٓاو قبل الكالٗ

ٍّٕ  لب الػقٕ مً اهلل تعا  

ٗ املعَْزٗ لق   ىعل بالكال
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 و ـــ د ال ـــ ذ

حكنُ

غي٘ م  سٗ

ؾطّ ُ

ما ٓؿ ط للكالٗ

قفتُ

غجسٗ ّاحسٗ زٌّ  حطاو 

ّ  تػلٔه

املدا ب بػجْز التالّٗ

املػتنع بؿطط

أٌ   ٓكٌْ قكس القاض  

  َاض حػً قْتُ للياؽ
أٌ ٓػجس القاض 

أٌ  لؼ للتعلهقالحٔ٘ القاض  ل مام٘

القاض 
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  ـــر ال ـــ  

حكنُ

غي٘ م  سٗ

مْنعُ

يف الكلْات الطباعٔ٘

ؾطّ ُ

أٌ ٓكٌْ الػفط مأشّىا فُٔ
أٌ تكٌْ مػافتُ أضبع٘ بطز 

(مٔال 48)فأ  ط 

أٌ ٓععو علٙ قطع تلك 

املػاف٘ ابتساٛ

أٌ   ٓقطع غفطِ ب قام٘  

تتدلل املػاف٘

جماّظٗ املػا ً

متٙ ٓته املػافط قالتُ

ىٔ٘  قام٘ أضبع٘ أٓاو ق اح
زخْل املػافط لبلسِ 

ال  غافط ميَا

زخْل حمل ظّ تُ 

املسخْل بَا
باملقٔه ا ٜتناو
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 اتــال       ــا م

حكنُ

ضخك٘  اٜعٗ يف ا هط 

ّالػفط ب  مؿ     

الْقت

أغبابُ

املططّلْ  اٌ قك ا الػفط 

املط الْحل مع ال لن٘

(بعطف٘ ّمعزلف٘)ا ج 

أىْاعُ

تقسٓه
تأخ 

قْضٖ
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 فـــ   ا ـــ 

حكنَا

غي٘ م  سٗ

قفتَا

ٓقػه اإلماو ا ٔـ لطاٜفت  ّٓكلٕ 

بكل ّاحسٗ ىك  الكالٗ علٙ الكف٘  

الْاضزٗ

ؾطّ َا

أٌ ٓكٌْ القتال مأشّىا فُٔأٌ تكٌْ يف قتال

أٌ ميكً لبع  ا ٔـ 

تط  القتال

عيس اؾتساز ا ْ 

تكلٙ فطازٚ  ػب ما  

ا ال تقتهُٔ
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 الةــبم الصــت على  أحكــت الشبهلــاألسئل

 اخلؿس, وؿو اؾػهرق بهد اؾقؼهً اؾضهروري      عد  ؿقاؼقً اؾصؾقات
 واالخمقوري؟.

 امؽر حؽؿ اومان, وؿو فل ؿيمولوتف, وذروا صومف؟ 
    ؿمك قؽقن اؾمرتقى بد اؾصؾقات واجلو ذر قو, وؿمك قؽهقن واجلهو

 غقر ذر ل, وؿو صػي اؾؼضوع؟
        ,عد  أربعي ؿـ اووؼوت اؾمل قـفهك عهـ صهالة اؾـػهؾ ػقفهو حترميهو

 ة ػقفو ؽرافي.وثالثي قـفك عـ اؾصال
 .عددمل ْ ػروف اؾصالة, ودــفو 
      ,عههههددمل ْ خؿيههههي ؿههههـ ؽههههؾ ؿههههـ:  مػضههههو ؾ اؾصههههالة, ؿؽروفوتفههههو

 ؿلطالتفو(.
     ,ؿهههو أـهههقاع دههههق  اؾيهههفق ػهههل اؾصهههالة, ماؽهههرا أدهههلوب ؽهههؾ ـهههقع

 اؾي  اؾمل قيهد ؾفو؟ ؿع بقون حؽؿ ادليلقق إما دفو إؿوؿف. وؿو
 قدخؾ حتً ؽؾ ـقع. امؽر أـقاع اؾصؾقات بوعملور حؽؿفو, ؿلقـو ؿو 
   ,ؿهههو ذهههروا صهههالة اجلؿعهههي, ؿلقـهههو ثالثهههي ؿهههـ ؽهههؾ ؿهههـ: مدهههــفو

 ؿـدوبوتفو, ؿؽروفوتفو, ؿو قورم ققؿفو( ؟
 .ؿو حؽؿ صالة اجلؿوعي؟ وامؽر ذروا اؼمداع ادللؿقم بوإلؿوم 
 .ؿو ذروا اإلؿوم؟ وامؽر ثالثي اـ تؽره إؿوؿمفؿ ؿطؾؼو 
 ؿو ؿعـك االدمىالل ػل اؾصالة, وؿو أدلوبف؟ 

    عهددمل ْ ذههروا وجههقب اؾصههالة عؾهك ادلقههً, ؿلقـههو أرؽههون اؾصههالة
 عؾك اجلـواة. 

     ؿمك قيؼط تغيقؾ ادلقً وقهى اؾمقؿؿ؟ وؿـ قؼهدم ػهل تغيهقؾ
 ادلرأة عـد اؾمزاحؿ؟

   ؿهههو حؽهههؿ تؽػهههد ادلقهههً, وؿهههو اؾقاجهههى ػقهههف؟ ماؽهههرا ثالثهههي ؿهههـ
 ؿـدوبوتف.

 .امؽر ثالثي ؿـ ؿـدوبوت اؾدػـ, وثالثي ؿـ ؿؽروفوتف 
 ؾـقاػههؾ ادلمؽههدة, ؿلقـههو صههػي ؽههؾ ـههقع, وؿههو اؾرغقلههي عـههد  عههد  ا

 ادلوؾؽقي؟
 ؿو فق وؼً صالة اؾقتر, وؿو ذر فو؟ 
 .ؿو صػي صالة اؾعقد ؟ ماؽرا ثالثي ؿـ ؿـدوبوتفو 
 ؿو فق وؼً صالة اؾؽيقل؟ وؿو صػمفو, وؿـدوبوتفو؟ 
           ؿو حؽهؿ صهالة االدميهؼوع؟ وؿهو فهق وؼمفهو؟ وؿهو فهل صهػمفو؟

 وتفو.ؿلقـو أربعي ؿـ ؿـدوب
 ؿو حؽؿ دهق  اؾمالوة؟ وؿـ قىو ى بف؟ 
     ؿو فل ذروا ؼصر اؾصالة ػل اؾيػر؟ وعهددمل  أدهلوب اجلؿهع

 بد اؾصؾقات.
 امؽر ذروا صالة اخلقل, وؽقػ تم ى عـد اذمدا  اخلقل؟ 
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الع اٗ

أبساٌأمْال
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ظ اٗ ا مْال

ا قيا  ال   ب فَٔاؾطّط

مكاض 
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ؾطّط الع اٗ

 ْ ّ

امللك التاو لليكا ا طٓ٘

عسو السًٓ او ا ْل

ّاإلفطا الطٔب (ق ٘)ّقْل الػاعٕ 

ق ٘

الئ٘اإلغالو

اإلخطا  بعس الْ ْ 
 خطا َا يف مْنع 

الْ ْ 

ّنعَا يف مكاضفَا

يف املاؾٔ٘ ّالع 

يف ا ط يف املاؾٔ٘  
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نع ٙـنال الـال

ا ىعاو(ا  اٌ)الع  

عطّ  التجاضٗا اض  مً ا ض 
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ا       ــال  

              اليكا    

ٓهه اليقس بعهُ    بع  يف )

(تكنٔل اليكا 

الصٍب

 طاو تقطٓبا85  زٓياضا  20

الفه٘

 طاو تقطٓبا 595  زضٍه  200

ندط ـال

 2.5  ضبع العؿط 

  :شلكمً ٓػت يٙ 

ا لٕ املباح٘ 

لالغتعنال

 طاو فه٘ 2.97  السضٍه

شٍب طاو 4.25  السٓياض  امل قال

   ـــال 

تع ـٙ بعـس   : م كْب٘ أّ ناٜع٘

القب  لعاو ّاحس

 ٘ تع ـــــٙ بعـــــس القـــــب     : املْزعـــــ

 نٔع ا عْاو
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ظ اٗ بَٔن٘ ا ىعاو

اليكا 

(5: )اإلبل

(30: )البقط

(40: )ال يه

ما ٓهه

اإلبل البدت للعطا 

ا ْامٔؼ للبقط

الهأٌ للنعع

العاٜس أ ياٛ ا ْل

اليتا  

ٓعس اليػل مع  

ا مَات ّٓع ٙ  

معَا ّلْ   تكً 

ىكابا    مع اليػل

الفاٜسٗ

تهه : ا قل ىكا 

لُ ّتع ٙ  ْلُ

ا قل زٌّ اليكا  

ٓػتقبل  (: ا نْع ىكا )

بَنا حْ   سٓسا 

 ب يف الػاٜن٘ 

ّ   الػاٜن٘

ّ صلك ا كه 

يف ضب  املال

الفاٜسٗ يف املال   تهه 

ل قل ّٓػتقبل بَا ا ْل 

 ٌ  اىت ىكابا
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م  ا ر  رز ــا 

ا ط  

(ا بْ  ّال ناض) 

الط اظ 

(ما ّ س مً زفً ا اٍلٔ٘)

نعازٌـال

 



 
 ام مالكـمذهب اإلمعلى ل الفقهي ـالتأهي 86  

ظ اٗ ا ط 

ا قيا  ال   ب فَٔا

ا بْ 

القن  ّالؿع  

ّالػلت
العلؼ

الصضٗ القطاىٕ الػبع

ا ضظالسخً

شّات العْٓت  
(أضبع)

ال ناض

التنط

العبٔب

الْا ب فُٔ

 ٌ غقٕ 

  ّى٘

ىك  العؿط

غقٕ ٌ 

م ّى٘بال 

العؿط

اليكا 

أّغ  5

(غتٌْ قاعا) 

ٓهه بعهَا    

بع  يف اليكا 

عؿطٌّ
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 ال ن  ظ اٗ الط اظ 

ؾطّ ُ

مً زفً ا اٍلٔ٘مسفٌْ يف الك اضٖ

الْا ب فُٔ

شٍب ّفه٘ أّ   ٍنا

ا نؼضبع العؿط

ل ماو ٓكطفُ يف   ٓؿ ط فُٔ اليكا  ّ  ا ْل

مكا  املػلن 
الع اٗنكاض  ـل

ّ عنل   ٗ أ ُ بيفق٘  ب   خطا 

   
ب   شلك
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نعسٌـالظ اٗ 

حقٔقتُ

ما  ط  مً ا ض  مً 

شٍب أّ فه٘ بعنل 

ّتكفٔ٘

الْا ب فُٔ

شٍب ّفه٘

ضبع العؿط

  ٍنا مً املعازٌ

  ؾٕٛ فُٔ

ؾطّ ُ

ٓؿ ط فُٔ اليكا  

(ىكا  اليقس)
  ٓؿ ط فُٔ ا ْل 

مكطفُ مكط  الع اٗ
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 ر ــرو  ال ذـــ 

أىْاعَا

مسٓط 

تع ٙ  لنا حال علَٔا ا ْل

(حمتكط)   مسٓط 

تع ٙ لػي٘ ّاحسٗ عيس البٔع

الْا ب فَٔا

ضبع العؿط

  ا     الجم   ين 
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ا  ن ف ال   د    ليه 

املػا  الفقطاٛ

امل لف٘ قلْبَهالعاملٌْ علَٔا

ال اضمٌْ  الطقا 

ابً الػبٔليف غبٔل اهلل

م     د   ل  ال    

مً تلعو ىفقتُال  بيْ ٍاؾهالكافطالعبس
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 رــالف  ا  دا     ـــ  

س مه 

ــ٘ ــٙ  ّا بــــ علــــ

ــله   ــل مػــــ  ــــ

عيـسِ مــا ٓعٓــس  

ــُ   ــً قْتــــــــ عــــــــ

ــُ   ــْت عٔالـــ ّقـــ

ٓـْو العٔـس عــً   

ــً   ــُ ّعنــ ىفػــ

تلعمُ ىفقتُ

 الفقطاٛ ّاملػا   :م ر ه 

-املػلن مً -

  ــو  ه

ّقت ا ْاظ

قبل العٔس بْٔم 

ّقت الْ ْ 

ب طّ  الؿنؼ لٔل٘ 

العٔس

ّقت ا فهلٔ٘

بعس قالٗ الكب   

ّقبل قالٗ العٔس

رزــم ـال

 الب قْت البلس: قاع مً

 طبط

غلتؾع 

أق ظبٔب

شضٗأضظ

زخً

 طو تأخ ٍا عً ْٓو 

العٔس ّ  تػق 
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 بةــزكــن الــت على قســت الشبهلـــاألسئل

 .امؽر ذروا وجقب اؾزؽوة 
 .عد  اوؿقال اؾمل ةى ػقفو اؾزؽوة 
 ؿو ـصوب اؾذفى واؾػضي بوؾغراؿوت؟ 
 ؽقػ تزؽك اؾعد ادلغصقبي وفؾ فـوك ػرق بقـفو وبد ادلق عي؟ 
 ؽقػ تزؽك اؾػو دة ػل بفقؿي اوـعوم؟ 
  احلرث وؿو اوصـول اؾمل ةى ػقفو؟ؿو ادلؼدار اؾقاجى ػل اؽوة 
 ؿو اؾػرق بد اؽوة ادلعدن واؽوة اؾرؽوا؟ 
 ؽقػ حتيى اؽوة عروف اؾمهورة؟ 
 ؿـ فؿ اؾذقـ تدػع ؾفؿ اؾزؽوة؟ 
 .عددمل  اؾذقـ ال قهقا  ػع اؾزؽوة إؾقفؿ 
 ؿو فق ؿصرل اؽوة اؾػطر وؿو اوصـول اؾمل تىرج ؿـفو؟ 
  أدػؾ اخلػ؟فل ؿدتف, وؿو حؽؿ صالة ؿـ ترك ادليح عؾك 

 



 



 

  



 
 مذهب اإلمام مالكعلى ل الفقهي ـالتأهي 95

  ـــال 

أض اٌؾطّط

مفعْل فُٔأىْاع

الفطط
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  ــرو  ال ـــ 

 ْ ّ

القسضٗالبلْ 

(اإلقام٘)ا هْض 

ّ ْ  ّق ٘ معا

العقل
اليقاٛ مً زو ا ٔ   

ّاليفاؽ

زخْل الْقت

ق ٘

العمً القابل للكْواإلغالو

  



 
 مذهب اإلمام مالكعلى ل الفقهي ـالتأهي 97

أض اٌ الكْو

الئ٘

ٓؿ ط  ٓقاعَا لٔال 

يف الفط  ّاليفل

اإلمػا 

عً املفططات مً 

 لْع الفجط    

ال طّ 
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  ــ اع ال ـــأ 

ّا ب

قهاٛ الْا ب فاضٗىصضضمهاٌ

حمطو

املطأٗ ب    شٌ العّ  ْٓما العٔس

ا تا  للجناع

ال اىٕ ّال ال  بعس 

ا ن ٙ

ميسّ 

مقٔسمطل 

عطف٘ ل   ا ا   ّا ٓاو  

ال ناىٔ٘ قبلُ
عاؾْضاٛ ّتاغْعاٛ

ض ب ّؾعباٌبقٔ٘ ا طو

 ال ٘ مً  ل ؾَطّا نٔؼ اإل ي 

مكطِّ

الؿك احتٔا االسٍط

ضابع الي ط

قْو الهٔ  ب   

 شٌ املهٔ 

  َاض الػت مً 

ؾْال

 سٓس ا ٓاو  

البٔ 
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  ـــــرم 

زخْلُ

ْٓما 30  او ؾعباٌ 
ض ٓ٘ ا الل مً  

عسل 

ض ٓ٘ ا الل مً  

 اع٘ مػتفٔه٘

ض ٓ٘ عسل ملً   اعتياٛ  

 ه با الل 

خطّ ُ

 30  او ضمهاٌ 

ْٓما

ؾَازٗ عسل  بط ٓ٘  

ا الل

  سد أم ر  سد أمر  

  ــ   الف  ــ      ــ  مه  
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 ــمف     يـال

مػت ب

تعجٔل الفططالػ ْض ّتأخ ِ

الك  عً فهْل ا قْال  

ّا فعال املباح٘
علٙ ض ب ّتطا

مباح

املهنه٘ لعطـ أّحطالػْا 

الفطط  شا ّ س العصضاإلقباح علٙ  ياب٘

مكطِّ

ا جام٘ للنطٓ التطٔب ّؾه الطٔب

مه  العلك ّذمِْشّ  ؾٕٛ لُ  عه

الْقالمقسمات ا ناع  ٌ عله الػالم٘

حمطو

 تب علَٔا  ىعالقبل٘ ٓال ٔب٘ ّذمٍْا

ما ٓفػسِ
ضمهاٌ تأخ  القهاٛ    

 خط

أ  اع
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رـــالف 

الفطط مْ ب 

(مفػسات الكْو)

أىْاع املفططًٓ
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 مف دات ال    رات ــمف ـال

 ٓكال ماٜع للنعسٗ مً فه أّ زبط أّ    ماٜع مً الفه فق  ٓكال ماٜع لل ل 

ا ناعالتقٔ  عنسا 

أ ياِٛىٔ٘  بطال الكْو  خطا  امل  أّ املصٖ  باؾطٗ أّ ى ط أّ تفكط

اغتيؿا  البدْض أّ ّقْل البداضأّ القلؼ الصٖ ميكً  طحُ مً ا ل     الفه، ابتالع القٕٛ  لب٘

  



 
 مذهب اإلمام مالكعلى ل الفقهي ـالتأهي 103

مف ر  ـ اع الــأ 

مً علُٔ القهاٛ فق 

ا اٜ  ّاليفػاٛنػافطـال

بتأّٓل قطٓبنتأّل ـالاملطٓ 

املكطِ ّالياغٕا اٍل

املطنع  ٌ خافت علٙ ىفػَاا امل

مً علُٔ القهاٛ ّاإل عاو

املطنع  ٌ خافت علٙ الْلس

مً أخط القهاٛ ب   عصض

مً علُٔ القهاٛ ّالكفاضٗ

العامس اختٔاضا بال تأّٓل قطٓب ّ   َل

(اغت بابا)علُٔ اإل عاو فق  

ا طو ّاملطٓ  الصٖ   ٓط ٙ بط ِ

 ر ـــال ف

(ا فهل)مػكٔي ا ( 60)   عاو

قٔاو ؾَطًٓ متتابع 

عت  ضقب٘

  ـــا   
مً  الب قْت البلسمس 

    

ال  ي 
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 فــا    

حكنُ

ىافل٘ مػت ب٘

ؾطّ ُ

املػجس املباحالئ٘

التنٔٔعاإلغالو

الكْوأٌ   ٓكٌْ أقل مً ْٓو ّلٔل٘

الك  عً ا ناع ّمقسماتُ

مبطالتُ

تعنس الفطط
ا ناع ّمقسماتُ 

لٔال أّ ىَاضا

ا طّ  ل   

نطّضٗ

تعنس ؾط  املػكط 

لٔال
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 بمـــبم الصٍـــأحكت على ـــت الشبهلــاألسئل

 .امؽر ذروا وجقب اؾصقم 
 .عد  أـقاع اؾصقم بوعملور حؽؿف 
 ؿو حؽؿ صقوم اؾعقدقـ؟ 
  ؿـ مي احلهي؟ 21ؿو حؽؿ صقوم 
 ؿو اؾصقم اؾقاجى؟ 
  ؿـ أـقاع اؾصقوم ادلـدوب. 4امؽر 
 ؿو حؽؿ صقوم اؾيً ؿـ ذقال؟ 

 مبوما قنلً  خقل رؿضون؟ 
 .عدّ  ادلػطرات 
 ؾ ؾؽؾ ؼيؿ.عد  أؼيوم ادلػطرقـ وؿن 
  ؿـ د  اؾصقم. 4امؽر 
 ؿو حؽؿ ذؿ اؾصو ؿ ؾؾطقى؟ 
 ؿو حؽؿ تؼلقؾ اؾصو ؿ ؾزوجمف؟ 
  ؿؽروفوت ؾؾصو ؿ. 3امؽر 
 ؿو حؽؿ االعمؽول؟ 
 ؿو ذروا االعمؽول؟ 
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نياغكـال

حج

الت لل مً ا جا فعال يف ا جأىْاعؾطّط

عنطٗ

 اعـــأ 

م   ق ت
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رــرو  ا ــ 

 ْ ّ

ا طٓ٘البلْ 

ا غتطاع٘

 مكاٌ الْقْل    مك٘  

 ؿٕ أّ ض ْ 

ا مً علٙ اليفؼ 

ّاملال

العقل

ق ٘

اإلغالو

ٓعاز يف حـ   

ّ ْز  ظّ  : املطأٗ

ضفق٘ أّ حمطو أّ 

.مأمْى٘

ه     ا ر     الف ر 
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رـ اع ا ـــأ 

طازـــ ف

ىٔ٘ ا ج فق  

طاٌـــق

العنطٗ، أّ مع ىٔ٘ ا ج 

. ضزا  ا ج علٙ العنطٗ

 تع

 ه ىٔ٘ العنطٗ يف أؾَط ا ج، 

اإلحطاو با ج يف ىفؼ العاو

 اعـــأ 

 ـــا   

الج      ا    ية
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رــ   ا ــأ  

أض اٌ

ؾطّط

ّا بات

غيً

ميسّبات

ّا بات

غيً

ميسّبات

حم ْضات

مكطٍّات

 اٜعات
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را ــا س: الط ً ا ّل

ّا باتُ

 طز الص ط مً ا ٔ  ّاملدٔ 

التلبٔ٘

ّقل التلبٔ٘ باإلحطاو

 ؿ  الطأؽ للص ط

غييُ

 ػل متكل باإلحطاو ّمتقسو علُٔ

اللبؼ املدكْم

قالٗ ض عت  فأ  ط بعس ال ػل 

ّقبل اإلحطاو

ميسّباتُ

اإلحطاو بعس اغتْاٛ الطا ب علٙ 

ّغٔلتُ ّاملاؾٕ عيس ؾطّعُ يف املؿٕ
 ظال٘ الؿع  قبل ال ػل

 سٓس التلبٔ٘ عيس ت   ا ال  الطغْلتلبٔ٘ ا قتكاض علٙ 

التْغ  يف املْا ٗ بالتلبٔ٘التْغ  يف ضفع الكْت بالتلبٔ٘

:ةـــم   يـم ا ي  الـال

................: ا لٔف٘شّ ............... ..: مك٘

..،...................: ٓلنله........  ...: ا  ف٘

...................: عط شات ......  ..: قطٌ املياظل
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ال       ال ف  وا رو : الط ً ال اىٕ

ؾطّط ق تُ

أٌ ٓتقسمُ  ْا  ق ٔ 

أٌ ٓبسأ بالكفا ّ ته باملطّٗ

أٌ تكٌْ ا ؾْاط غبع٘

نْا ٗـال

ّا باتُ

أٌ ٓقع بعس  ْا  ّا ب

أٌ ٓقسو علٙ الْقْ  بعطف٘

املؿٕ للقازض

غييُ

تقبٔل ا جط ا غْز قبل 

ا طّ  لُ

الطقٕ علٙ الكفا ّاملطّٗ  

للط ل

اإلغطاع ب  العنْزًٓ 

ا خهطًٓ

السعاٛ علٙ الكفا ّاملطّٗ

ميسّباتُ

ؾط  ظمعو قبل ا طّ  لُ

 َاضٗ ا س  ّا ب 

غ  العْضٗ

الْقْ  علٙ الكفا ّاملطّٗ زٌّ 

ا لْؽ
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لي ة النشرة ــ ر   ر ــا  : الط ً ال ال 

ؾطّط الط ئ٘

الْقْ  بلٔل

مباؾطٗ ا ض  أّ ما 

اتكل بَا

ّا باتُ

الطنأىٔي٘

الْقْ  بعس العّال

غييُ

خطبتاٌ  ػجس  طٗ

ا نع ب  ال َطًٓ 

( صلك  ٍل عطفات)

ل   أٍل  )قكط ال َطًٓ 

(عطفات

ميسّباتُ

الْقْ   بل الط ٘ عيس 

الكدطات الع او

الْنْٛ

الْقْ  مع الياؽ

الْقْ  ضا با

السعاٛ مً خ ٖ السىٔا ّا خطٗ
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ةـــا      اف : الط ً الطابع

(مطلقا)ؾطّط ق ٘ الطْا  

الطَاضتاٌ

( الكالٗ)غ  العْضٗ 

 عل البٔت عً الٔػاض 

ّ خطا  البسٌ عيُ ّعً 

ا جط

أٌ ٓكٌْ غبع٘ أؾْاط

أٌ ٓكٌْ زاخل املػجس

نْا ٗـال

ّا باتُ

ض عتاٌ بعس الفطا  ميُ

البسٛ مً ا جط ا غْز

املؿٕ للقازض

غييُ

تقبٔل ا جط ا غْز بال 

قْت يف أّلُ

اغتالو الط ً الٔناىٕ يف 

أّل ؾْط

الط مل للص ط يف  ْا  

القسّو ّالعنطٗ فق 

أ ياِٛالسعاٛ 

ميسّباتُ

تقبٔل ا جط ا غْز يف أّل 

ا ؾْاط بعس ا ّل

السعاٛ بامللتعو

ْ  مً البٔت للط ال السى

٘ ْٓو الي ط  فعل  ْا  اإلفان

ّقبل العّال ّعقب ا ل  بال 

تأخ 

ةـــ اف ا    ــ و   
.مً  لْع الفجط ْٓو الي ط، ّ ب أٌ ٓكٌْ بعس الطمٕ،     خط شٖ ا ج٘

.ف ٌ أخ طِ  ط و فعلُٔ زو
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را ـــ رات ا ســ  

أقابعَا ا أّــــ  بكفَـــن ٔـالا ى ٙ لبؼ ت طٔ٘ الطأؽ ّالْ ُ للط ل

لبؼ الص ط ا ٔ  بالبسٌ أّ بعهْغ  املطأٗ ّ ََا     ْ  فتي٘

ا خص مً الؿعطتقلٔه ا  فاض ل   عصض

الطٔب
التعط   ْٔاٌ ال  أّ قٔسِ ّؾجط ا طو الصٖ ٓيبت 

بيفػُ

ا زٍاٌالْطٛ ّمقسماتُ ّاإلىعال

العّا  ّالتعّٓجا ياٛ ّالك ل

  



 
 ام مالكـمذهب اإلمعلى ل الفقهي ـالتأهي 118  

را ـــ ت ا ســم روه

 ب  ا طو ّ َُ علٙ ّغازٗ ّذمٍْاؾس  اليفق٘ بالعهس أّ الفدص

ؾه الطٔب املص ط
املك   كاٌ فُٔ  ٔب م ى  ّاغتك ابُ

 نؼ الطأؽ يف املاٛا جام٘ بال عصض  ٌ   تعل ؾعطا

الي ط يف املط ٗ
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را ـــ   ات ا ســد

ببياٛ ّخٔن٘ ّؾجط ّحمنل الت لل
 ٛ اتقاٛ  ؼ أّ مطط بالٔس أّ ؾٕ

مطتفع بال لكْ 

 ل ؾٕٛ علٙ الطأؽ  ا ٘

ؾس ا طو حعاما علٙ ا لس لليفق٘

ٕ مً البسٌ بطف  حك  ما خف

فجط  طح أّ زمل إلخطا  ما فُٔ

الفكس  ا ٘ زٌّ عكاب٘

 بسال  ْبُ الصٖ أحطو فُٔ ّ ػلُ

زخْل ا ناو ّلْ  ال املك 
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ال ش   م  ا ر

الت لل ا ق ط

بطمٕ  طٗ العقب٘، ّبَا  ل  ل ؾٕٛ       

.اليػاٛ ّالكٔس، ّٓكطِ الطٔب

الت لل ا   

بطْا  اإلفان٘، ّبَا  ل  ل ؾٕٛ، مً    

.ىػاٛ ّقٔس
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ر ـــال م

أض اىَا

الػعٕالطْا اإلحطاو

مٔقاتَا

العماىٕ

 ٔع الػي٘

املكاىٕ

مٔقات ا ج ملً ٍْ  

خاض  مك٘
ا ل ملً  اٌ  ك٘

غي٘: حكنَا
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ال     

الفسٓ٘ا سٖ

ا ن ٔ٘

 رو ه 

الػالم٘ مً العْٔ  

البٔي٘

أٌ تكٌْ مً 

ال  

ش َا ىَاضا  بعس 

الكالٗ ّشب  اإلماو

الػالم٘ مً 

ا ؾ ا 

أٌ ٓكٌْ الصاب  مػلنا

أ  ا ه 

الهأٌ )ال يه 

( ه املعع

 ه البقط

 ه اإلبل

س مه 

غي٘ ل   

ا ا 

العقٔق٘

 رو ه 

ؾطّط ا ن ٔ٘

س مه 

ميسّب٘

 دده 

ؾاٗ ّاحسٗ عً 

الص ط ّا ى ٙ

و  ه 

الْٔو الػابع

ا    

:م   د ا  ال  يشةم   ة ـ   الــال ي

1                                         

2                                        

3                                        

4                                        

   ــمذـالال   م  

                                   : ــا  

                                   :رـال ق

                                   : ـال ن
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الص اٗ

الصب 

ؾطّ ُ

التػنٔ٘الئ٘

مػلنا أّ  تابٔاأٌ ٓكٌْ الصاب   ٔعا

أٌ ٓكٌْ مً املقسوقطع ا لقْو ّالْز  

أٌ   تطفع ا ل٘ قبل التناو  سز

الي ط

ٓؿ ط أٌ ٓكٌْ يف اللب٘

الفعل املنٔت

 ل فعل ميْت بُ ما   ىفؼ لُ غاٜل٘

العقط

حملُ الكٔس الْحؿٕ    املقسّض علُٔ

مً ؾطّط حل 
الصبٔ ٘ الص اٗ

 ا ـــــا ي

(ٓكفٕ فُٔ غٔالٌ السو)ق ٔ  

ٔ ـً املط   (  بس مً ؾدب السو)بـ

(  تعنل فُٔ الص اٗ)ميفْش املقاتل 

ِ يف البقط يف اإلبل ّٓكط ّا ب يف ال يه ّالط  مػت ب يف البقط
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ٔســالك

ُـــطّ ــؾ

أٌ ٓكٌْ املكٔس حْٔاىا ّحؿٔا 

   مقسّض علُٔ

أٌ ٓكٌْ   سز أّ  ْٔاٌ 

معله أضغلُ الكاٜس

مػلناأٌ ٓكٌْ الكاٜس  ٔعا 

التػنٔ٘الئ٘ 

حكنُ

 اٜع
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ن ورـــ   والـــا  

اليصض

أض اىُ

الؿدل امللتعو 

(مػله مكل )

الؿٕٛ امللتعو 

(قطب٘)

الكٔ ٘

أىْاعُ

مكطضمطل 

نعل ـال

علٙ    معكٔ٘علٙ معكٔ٘

الٔن 

ميعقسٗ

 ر ــال ف

(مػا   10) اإل عاو

(مػا   10) الكػْٗ أّ 

أّ  طٓط ضقب٘

   ميعقسٗ

 نْؽل ْ

حا ت     ب فَٔا الكفاضٗ

ا غت ياٛ يف امليعقسٗ

 طٓه ا الل

ّ َْٓزٖ قْل ٍْ  افط أ

ميسّ 

مكطِّحمطو

مكطِّ

تْ ب 

الكفاضٗ
  تْ ب 

الكفاضٗ

أ    

     ال       لن ر

اليصض املبَه 

عيس عسو القسضٗ

ا جْض علُٔ يف املال

العّ ٘ ّاملطٓ  يف أ  ط مً  ل  املال

مً قال مالٕ يف غبٔل اهلل

باغت ياٛ

 ه قٔاو  ال ٘ أٓاو
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 نذور(ــبى والـــك )واألٌوــبم الونبســت على أحكــت الشبهلــاألسئل

 .ٍامؽر ذروا وجقب احل 
 ؿو أـقاع احلٍ اؾقاجى؟ 
   أرؽون احلٍ.عد 
 .ٍعد  واجلوت احل 
 ؿو اؾػرق بد اؾرؽـ واؾقاجى؟ 
        عد  ؿوظقرات اإلحهرام. ؿلقـهو اؾقاجهى عؾهك ؿهـ ػعهؾ

 ؿوظقرا ؿـفو.
 ؿو أرؽون اؾعؿرة؟ 
   ؿو أـقاع اؾموؾالت ػل احلٍ؟ 
  ؿـ اؾذبو ح ادللؿقر بفو. 4امؽر 
 ؿو اوجـوس اؾمل تذبح ػل اوضوقي وـوقفو؟ 

 ؿو وؼً مبح اوضوقي؟ 
  تذبح اؾعؼقؼي؟ؿمك 
 بؽؿ مبقوي قعؼ عـ ادلقؾق ؟ 
  ؿـ ذروا اؾذبح؟ 4ؿو أـقاع اؾذؽوة ؿلقـو 
 .امؽر ذروا اؾصقد 
 .امؽر أؼيوم اؾقؿد, ؿلقـو ؿو قدخؾ ػل ؽؾ ؼيؿ 
   ؿو اؾؽػورة اؾقاجلي عـد احلـٌ بوؾقؿد؟ وامؽر احلهالت

 اؾمل ال ةى ػقفو.
 .امؽر أرؽون اؾـذر, وأـقاعف 
 ؾزم ػقفو اؾقػوع بوؾـذر.امؽر ثالث حوالت ال ق 
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 دــــا ه

مقات لحكنُ

 ئن٘مقات ل

 تــــم   ق
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 دــ  ا هـــس 

فط  ع 

تعٔ  اإلماو

أٌ ٓفجأ العسّ بع  

بالز املػلن 

باليصض

فط   فآ٘

 ل غي٘ مع اإلماو

ل  س   

  تــــس

 ر  الفرار م  دي  ال ف ر

 شا  اٌ  ٔـ املػلن  ىك  

 ٔـ الكفاض

 شا بل   ٔـ املػلن  ا   عؿط 

ألفا

  س ل 

  



 
 مذهب اإلمام مالكعلى ل الفقهي ـالتأهي 131

    ــمق

حطبٕ افط

عاقلبال 

مً أٍل القتالش ط

مق    ـال

بال مػله

عاقلش ط

حط(بسىٔا ّمالٔا)قازض 

          مأشٌّ لُ     
ٔ ً ا َاز علُٔ) (ما   ٓتع

   املسًٓ

ؾطّط
ؾطّط الْ ْ 

 ــ      هــ     ــم

الك املطأٗ
الؿٔذ 

الفاىٕ
الع م ًا عنٙ

الطاٍب 

امليععل
املعتِْ
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ةــال نيم

(ا غ ) ىػاٌ 

:مً  ْظ قتلُ

ً قتل م 

نط  ا عٓ٘فساٛ

ش ط

عاقل

بال 

قازض 

حط

خمال   ٍل زٓيُ

مً  طو قتلُ

ٓك  ضقٔق ا بأغطِ

   ا ضانٕ مً ا مْال

تقػه أ اغا فا نؼ لبٔت 

املال ّالباقٕ ملً ؾَس الْاقع٘

ا ضانٕ

   املْات تْق  ملكا  

املػلن 
املْات ملك ملً أحٔاٍا

يف القتال أىْاع

   فُٔ اإلماو ب 

   الطاٍب امليععل

ّ ــْظ ل مــاو التيفٔــل  

ــاٛ   مــــً ا نــــؼ ّ عطــ
غلب القتٔل لقاتلُ
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ةــم   قـال

أ  ا ه 

ب  اإلبلب  ا ْٔل

بالػَاو )يف الطمٕ ب  ا ْٔل ّاإلبل

(ّالػالح

 ْظ با اٌ :   س مه 

مطلقا

تعٔ  املبسأ ّال آ٘
تعٔ  املط ب 

ّالطامٕ

أٌ ٓكٌْ ا عل  ا 

ٓك  بٔعُ

تعٔ  عسز اإلقاب٘ 

ّىْعَا

أٌ ٓكٌْ ا عل مً مت ع أّ  

مً أحس املتػابق 

أٌ تكٌْ للتسض  علٙ  

ا َاز    طز اللَْ

أٌ تكٌْ يف ا ىْاع الػابق٘

                

   رد   لي  م ل     
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 بدــبم الجهـــت على أحكـــت الشبهلــاألسئل

 ؿوحؽؿ اجلفو ؟ 
 ؿو ذروا وجقب اجلفو  ادلمعؾؼي بودلؼوتِؾ؟ 
 ؿو ذروا اؾعىص ادلؼوتَؾ؟ 
  اؾؽػور, وؿمك قهقا ؼمؾ فذه اوصـول؟عدّ  أصـول ؿـ ال قهقا ؼمؾفؿ ؿـ 
 ؿمك قورم اؾػرار ؿـ جقش اؾؽػور؟ 
 .بد أؼيوم ادلغـقم, وحؽؿ ؽؾ ؼيؿ 
 .امؽر ذروا جقاا ادليوبؼي بوجلعؾ 
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¢ 

 احلؿد ؾؾف, وصؾك اؾؾف ودؾؿ عؾك ردقل اؾؾف, وعؾك آؾف وصولف أجؿعد, أؿو بعد:
( قههلتل تمؿقؿًههو ؾؾؿؼههرر, وتؽؿههقالً ؾؾلـههوع   نسخل    الفقــُ اإلغــالمٕـالــػفههذا فههق ؽمههوب اؾمؿههورقـ دلؼههرر م  

 ادلرجقة ؿـ ادلؼرر إال بوؾ اؾمؿورقـ.اؾمعؾقؿل ؾؾدارس, ؾذا ػال قوصؾ ؽؿول اؾػو دة 
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    س   م         ال    :ال  ا  ا و : 

 فــال  
   ــــــــــ    ال ــــس م

 لٔؼ بؿطط ؾطط ّ ْ  ّق ٘ ؾطط ق ٘ طط ّ ْ ــؾ

 اؾعؼؾ.  1
    

     اإلدالم.  2

     اؾلؾقغ.  3

      خقل اؾقؼً.  4

     دمر اؾعقرة.  5

      فورة اخللٌ.  6

     اؾـقي.  7

     االدمؼلول.  8

 اؾيالم.  9
    

 تؽلقرة اإلحرام.  10
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 سدد   ع ا     يم      :ال  ا  الج   : 

   ــــــمـال
  ـــــــــ   

  َْض
  َْض 

 ٓكطِ مع ّ ْز   ِ
 دمؼ  اٍط

     ؿوع تغقر ؾقـف بصوبقن وؼع ػقف.  11

     احلهوا(.ؿوع أرا  صوحلف أن قدػكف ػقضعف ػل اؾعؿس مبلرف   12

     ؿوع أرا  صوحلف أن قدػكف ػقضعف ػل اؾعؿس مبلرف اؾعوم(.  13

     ؾمر وؾغ ػقف ؽؾى, ػؿو حؽؿ فذا ادلوع. 555ؿوع ػل خزان دعمف   14

     ؼطرة بقل وؾؿ تغقره.ؾمر وؼعً ػقف  2ؿوع ؿؼداره    15

     ؾمر وؼعً ػقف ؼطرة بقل وؾؿ تغقره. 255ؿوع ؿؼداره   16

تؼو ر ؿهـ أعضهو ف بيهلى ؼؾهي ادلهوع, ػؿهو حؽهؿ        تقضل رجؾ وجؿع ؿو   17
 فذا ادلوع؟

    

     ؿوع تغقر ؾقـف بيلى  قل ؿؽنف.  18
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   ــــــمـال
  ـــــــــ   

  َْض
  َْض 

 ٓكطِ مع ّ ْز   ِ
 دمؼ  اٍط

     ؿوع تغقر  عؿف بيلى اؾمراب اؾذي قهري عؾقف.  19

     ؿوع ػل إـوع تغقرت را ومف بيلى جقػي ؼرقلي ؿـف.  20

جؿع رجؾ بر ا دؼط ؿـ اؾيؿوع ػل إـوع واـمظره حمهك ماب ؾقمقضهل     21
 فذا ادلوع؟ بف, ؿو حؽؿ

    

    س   ا   م   اآل ية   ا      ال  لية:ال  ا  الج لح: 

   ــــــــــــا  
  ـــــــــس م

 مكطِّ حمطو  مباح
    إبرقؼ ؿـ مفى اذمرتف اؿرأة  وجؾ أن تزقـ بف اؾلقً.  22

    إـوع ؿصـقع بىؾقط ؿـ مفى وػضي.  23



 
 مذهب اإلمام مالكعلى ل الفقهي ـالتأهي 141

   ــــــــــــا  
  ـــــــــس م

 مكطِّ حمطو  مباح
    إـوع اقه بوؾذفى.  24

    إـوع ؿغعك بوؾػضي.  25

    إـوع ؿضلى بوؾػضي.  26

    إـوع ؿصـقع ؿـ قوؼقت ؿمىذ ؾؾعرب.  27

    إـوع خعى.  28

    إـوع اجوج.  29
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    ا     يم     :ال  ا  الرا  : 

  ــــــا   ةــــــــ لــــم ـال
 الكطاٍ٘ عسو ا ْاظ ا ْاظ 

    دقار اؾػضي ؾؾؿرأة.  30

    ؿعط ؿـ ػضي ؾؾؿرأة.  31

    ػضي ؿؼدار اؾػضي ػقفؿو أؼؾ ؿـ  رفؿد.رجؾ قؾلس خومتد ؿـ   32

    رجؾ قؾلس خومتو ؿـ ػضي ؿؼدار اؾػضي ػقف  رفؿون.  33

    ادلصوػ احملؾك بوؾذفى.  34

    اؾيقػ احملؾك بوؾػضي ؾؾرجؾ.  35

    خومت ػضي الؿرأة ؿؼدار اؾػضي ػقف أؽنر ؿـ  رفؿد.  36

    رجؾ اتىذ أـػو ؿـ مفى بدل أـػف ادلؼطقع.  37

    ؿـ ػضي  ػصف ؿـ مفى. ؾلس رجؾ خومتو  38
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    أم          م  أ     ال     اآل ية مر    , ه  ه   ر  أو  نة أو   ي ة ال  ا  ا  مس: 

  ــــــالف 
  ــــــــمر   

 فهٔل٘ غي٘ فط 
    ر  ؿيح اؾرأس.  39

    االدمـعوق.  40

    اؾيقاك.  41

    ةدقد ادلوع ؾألمـد.  42

    ادلضؿضي.  43

 اؾرأس ؿـ ؿؼدؿف.اؾلدع ػل ؿيح   44
   

 .غيؾ اؾقدقـ إؾك ادلراػؼ  45
   

 اؾػقر.  46
   

 غيؾ اؾقدقـ إؾك اؾؽقعد ػل أوؾف.  47
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  ــــــالف 
  ــــــــمر   

 فهٔل٘ غي٘ فط 
 غيؾ اؾقجف.  48

   

 ترتقى اؾي  ػقؿو بقـفو.  49
   

 ؿيح اومـد.  50
   

 تقوؿـ اإلـوع.  51
   

 اؾدؾؽ.  52
   

 تؼؾقؾ ادلوع ؿع اإلحؽوم.  53
   

    اؾميؿقي.  54

    ترتقى اؾي  ؿع اؾػرا ض.  55

    ادلؽون اؾطوفر.  56

    تقوؿـ اوعضوع.  57
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  ــــــالف 
  ــــــــمر   

 فهٔل٘ غي٘ فط 
    اؾعػع واؾمنؾقٌ ػل اؾغيؾ.  58

    ترتقى اؾػروف.  59

    ه   ن ق  ال       ا      ال  لية:ال  ا  ال  د : 

 ةــــــــ لــــم ـال
 س   ال    

 ٓيتق     ٓيتق  

 خرج ؿـ  بره حصو.  60
  

 .-خورج اؾصالة–تقؼـ اؾطفورة وذؽ ػل احلدث   61
  

 .-خورج اؾصالة-تقؼـ احلدث وذؽ ػل اؾطفورة   62
  

 أثـوع اؾصالة ذؽ فؾ خرج ؿـف رقح أم ال؟  63
  

   .-خورج اؾصالة–تقؼـ احلدث واؾطفورة ؿعو ؾؽـف ذؽ ػل اؾيوبؼ ؿـفؿو   64
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 ةــــــــ لــــم ـال
 س   ال    

 ٓيتق     ٓيتق  

   ؿس مؽره بظوفر ؽػف ؿمعؿدا.  65

   ـوم جوؾيو وؽون ػل قده دلوي ػيؼطً وؾؿ قععر بفو.  66

   عو ة بؼصد اؾؾذة.دلس  ػؾي صغقرة ال تعمفك   67

   دلس أؿر ا بعفقة.  68

   ؿس اؿرأتف وؾؿ قؼصد ؾذة ؾؽـف وجدفو أثـوع اؾؾؿس.  69

   ـوم عؾك ظفره ـقؿو  ققال وؽون ػل قده دلوي ػيؼطً ػوـملف ؿلوذرة.  70

   .خرج ؿـ ؼلؾ ادلرأة ؿوع أبقض ؼلؾ اؾقال ة  71

   دلس رجؾ  بره.  72

 دليً اؿرأة ؼلؾفو.  73
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 س   ال       ا      ال  لية:   ال  ا  ال    : 

  ــــــ  و   ـــــس   ر ــــــــال  
    ق ٔ  ق ٔ 

عؾؿهو أـهف قيهمطقع    -ػل قده جرح ػىول اؾضرر بغيؾف ػربط خرؼي عؾك اجلرح وؿيح عؾقفهو    74
 .-ادليح عؾقف  ون ضرر

  

   وضع جلقرة عؾك جرح وؿيح عؾقفو وؾؿ قؽـ ؿمقضكو ؼلؾ ادليح عؾك اجللقرة.  75

   وؿيح عؾك جقربف اؾنىد.تقضل   76

   تقضل وؿيح عؾك عؿوؿمف.  77

   ؿيح عؾك خػقف بعد ؿرور ععرة أقوم عؾك ؾليف عؾك  فورة.  78

   ؿيح عؾك أعؾك خػقف وترك اودػؾ.    79

   ؿيح عؾك اخلػ ػل دػر ؿعصقي.  80

غيؾ رجؾف اؾقؿـك ووضع  اخلػ  اوميـ ثؿ اؾقيرى بعد مؾهؽ وؾهلس عؾقفهو اوقيهر, وبعهد أن        81
 اـمؼض وضقؤه ؿيح عؾك خػقف.
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    س   ال     يم      :ال  ا  الج م  : 

 س   ال    ةــــــــ لــــم ـال
    ق ٔ  ق ٔ 

 غؿس جيؿف ػل ادلوع بـقي اؾغيؾ وؾؿ قدؾؽ جيده  82
  

 اغميؾ بـقي اؾملر   83
  

 ذعر حلقمف ؽنقػ ػغيؾ ظوفره وؾؿ قىؾؾف    84
  

 ترك ادلضؿضي واالدمـعوق ؿمعؿدا  85
  

 ـيل غيؾ إحدى ؼدؿقف وتذؽر بعد دوعي ػغيؾ ؼدؿف اؾمل ـيقفو وؾؿ قعد بؼقي اوعضوع  86
  

 ترك اؾميؿقي ؿمعؿدا  87
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 ه     ال     يم     :ال  ا  ال    : 

 ه     ال    ةــــــــ لــــم ـال
   ىعه 

   وؾدت اؿرأة وخرج وؾدفو جوػو ؾقس ؿعف  م.  88

   قوبيو.اـملف ؿـ ـقؿف ػقجد ؿـقو   89

   اـملف ؿـ ـقؿف ػقجد بؾال وؾؿ قدر فؾ فق ؿـل أو ؿذي.  90

   .رؽى  ابي ػىرج ؿـف ؿـل بيلى اضطرابفو  91
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 سدد   ع الد   يم     :ال  ا  ال   ر: 

 ةــــــــ لــــم ـال
 د ـــ ع الــ 

 اغت ان٘ ىفاؽ  حٔ  

    ػؿو حؽؿ اؾؽدرة.(  ققؿو, ثؿ رأت ؽدرة ػل اؾققم اؾيو س ععر, 25 فرت ؿدة م  92

    (  ققؿو, ثؿ رأت صػرة ػل اؾققم اؾرابع ععر, ػؿو حؽؿ اؾصػرة.23 فرت ؿدة م  93

    (  ققؿو, ثؿ خرج ؿـ ػرجفو  ػعي واحدة ؿـ اؾدم ثؿ تقؼػ.  25 فرت ؿدة م  94

اؿرأة عو تفو خؿيي أقوم, جوعفو احلهقض ػؿؽنهً أقهوم عو تفهو, ثهؿ ادهمؿر ؿعفهو اؾهدم ؿهدة            95
 اؾدم ػل اؾققؿد.ققؿد, ؿو حؽؿ 

   

ققؿو ثهؿ رأت صهػرة ػهل اؾقهقم اؾنهوؿـ ععهر, ػؿهو         27حوضً ؿعمو ة دلعي أقوم  ثؿ  فرت   96
 حؽؿ اؾصػرة.

   

   أقوم ثؿ جوعفهو اؾهدم دهلعي أقهوم , ؿهو حؽهؿ اؾهدم ػهل          5( ققؿو ثؿ  فرت 25حوضً ؿلمدأة م  97
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 ةــــــــ لــــم ـال
 د ـــ ع الــ 

 اغت ان٘ ىفاؽ  حٔ  

 اوقوم اؾيلعي.

اؿرأة عو تفو خؿيي أقوم, جوعفو احلهقض ػؿؽنهً أقهوم عو تفهو, ثهؿ ادهمؿر ؿعفهو اؾهدم ؿهدة            98
 أربعي أقوم, ؿو حؽؿ اؾدم ػل اؾققم اؾرابع.  

   

( أقوم ثؿ عوو فو ػل اخلؿيد, ؿهو حؽهؿ   25( ققؿو ثؿ اـؼطع م45اؿراة ـػيوع جوعفو اؾدم م  99
 اؾدم اؾذي جوعفو ػل اخلؿيد.

   

( ققؿهو ثهؿ عوو فهو ػهل اؾقهقم اؾيهو س       25( ققؿهو ثهؿ اـؼطهع م   45اؾهدم م اؿراة ـػيوع جوعفهو    100
 واخلؿيد. ؿو حؽؿ اؾدم اؾذي جوعفو ػل اؾققم اؾيو س واخلؿيد.

   

( أقهوم ثهؿ رجهع    5( ققؿهو, ثهؿ اـؼطهع م    25حوؿؾ ػل اؾعفر اؾنوؿـ جوعفو اؾدم وؿؽهٌ ؿعفهو م    101
 اؾدم ػؿو فق فذا اؾدم اوخقر.
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    م   ن      و ف م  ا و  ف ال  لية:ال  ا  ا  د   شر: 

 ال نف
  ـــ  منــم   ن

 الص ط ا عتكا  الطال  الكْو ا ناع الطْا  زخْل املػجس مؼ املك   قطاٛٗ  القط ٌ الكالٗ

           احلقض.  102

           اؾـػوس.  103

           اجلـوبي.  104

           احلدث اوصغر.  105
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    س   ال يم   يم     :ال  ا  الج     شر: 

 م ـــ  ال يــس  ةــــــــ لــــم ـال
    ق ٔ  ق ٔ 

   تقؿؿ حوضر ؾؿ قهد ادلوع وصؾك اجلؿعي.  106

   خول إن  ؾى ادلوع أن قػقت اؾقؼً اؾضروري ػمقؿؿ.  107

   اؾصالة االخمقوري ػمقؿؿ.خول اجلـى إن اغميؾ أن قىرج وؼً   108

   ػمقؿؿ.وجد ؿوعً بضعػ اؾنؿـ االعمقو ي   109

   تقؿؿ وترك اؾمرتقى ؿمعؿدا.  110

   ادمعؿؾ احلهورة ؿع وجق  اؾمراب.  111

   تقؿؿ عؾك اؾنؾٍ وصؾك.  112

   تذؽر وجق  ادلوع ػل رحؾف أثـوع اؾصالة.  113

   تقؿؿ ؼلؾ  خقل وؼً اؾصالة.  114

   تقؿؿ وؼلؾ أن قصؾل رن فوتػف ػوـعغؾ بف ـصػ دوعي ثؿ صؾك.  115
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 س   ا  ي   ال  لية م  سيح ال ه ر  والنذ  ة:      ا دو ال  ا  الج لح  شر: 

 دمػ٘  اٍطٗ    ـــال  دمػ٘  اٍطٗ   ـــال 

    م ؿمهؿد ػل ؿقضع اؾذبح.  117   ذوة ؿقمي حرؼً حمك صورت رؿو ا.  116

    م ؿقجق  ػل عروق ذوة ؿوتً بغقر مؽوة.  119   .خّل خؿر عوجلفو إـيون حمك صورت   118

   .ؾنب اخلـزقر احلل  121   .ؾعوب اؾؽؾى  120

   ػضؾي اخلـزقر احلل.  123   در ون بور ؿقً.  122

   ؿىوا اخلـزقر احلل.  125   جني ؽوػر حربل.  124

   ػضؾي  جوج قمغذى عؾك اؾـهودوت.  127    و  ؿمقؾد ؿـ جنودي.  126

   ػضالت اؾؼطط.  129   مقؾ ذوة ؼطع ؿـفو أثـوع حقوتفو.  128

   ؼلع ؿمغقر بوؿقضي.  131   مقؾ ذوة ؼطع ؿـفو بعد ؿقتفو بغقر مؽوة.  130

   بقض  جوج قمغذى عؾك اؾـهودوت.  133   ؿـفو بعد ؿقتفو بذؽوة. مقؾ ذوة ؼطع  132

   ؾنب ذوة تمغذى عؾك اؾـهودوت.  135   مقؾ ػرس ؼطع ؿـفو بعد ؿقتفو بذؽوة.  134

   ؿـل اؾرجؾ.  137   ؾعوب اؾؼط.  136
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 دمػ٘  اٍطٗ    ـــال  دمػ٘  اٍطٗ   ـــال 

   ادلو ة اؾيق اع اخلورجي ؿـ ادلعدة.  139   صقل جز ؿـ ذوة ؿقمي.  138

   ؾنب اؾذ لي.  141   ؼط  ؿوت بيلى مؽوة.  140

   بقض وجد  اخؾ  جوجي ؿوتً بيلى ؿرف.  143   اؼمالعو ؿـ جؾد بعقر حل.وبر اؼمؾع   142

   ؿىوا خرج ؿـ أـػ ذوة ؿقمي بغقر مؽوة.  145   ادلو ة اؾصػراع اؾمل تىرج ؿـ ادلعدة.  144

   ؿقمي اؾذبوب.  147   بقل  ػؾ عؿره دمي أذفر.  146
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    س   ال     يم     :ال  ا  الرا    شر: 

   ــــ  ال ــــس  ةــــــــ لــــم ـال
 با ل٘ ق ٔ ٘

   ػل أثـوع اؾصالة تذؽر أحؿد وجق  بقل ػل ثقبف ػودمؿر ػل اؾصالة.  146

   بعد اؾصالة تذؽر أحؿد بقال ؽون عؾك ثقبف.  147

ؾؿ قلؼ عؾك غروب اؾعؿس إال ؿؼدار أربع رؽعوت وؾقس عـد أحؿد إال ثقب ؿمهـهس وادلهوع بعقهد      148
 صالتف؟عـف, ػصؾك ػل ثقبف ماك, ؿو حؽؿ 

  

صؾك أحؿهد ػهل ؿؽهون غقهر ؿغطهك ػيهؼط عؾقهف ذهلع ؿهـ ػضهؾي احلؿهوم وادهمؼرت عؾهك ثقبهف                 149
 ػلؽؿؾ اؾصالة؟

  

دؼط عؾك أحؿد أثـوع صالتف ػضؾي قوبيي حلؿور ػمدحرجً وؾهؿ قلهؼ عؾقهف ذهلع ؿـفهو ػلؽؿهؾ         150
 اؾصالة؟

  

   صؾك أحؿد عؾك دهو ة وتذؽر وجق  جنودي حتمفو ؾؽـف أمت صالتف  151

   ػرأى ػل ثقبف ؼطرة قيقرة ؿـ بقل  ون  رفؿ صؾك أحؿد  152
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   ــــ  ال ــــس  ةــــــــ لــــم ـال
 با ل٘ ق ٔ ٘

   أثـوع اؾصالة رأى أحؿد ػل ثقبف ؼطرة ؿـ ؼقح مبؼدار  رفؿ  153

ؿر رجؾ عؾك حل ؿـ أحقوع أفؾ اؾذؿهي ػيهول عؾهك ثقبهف أثـهوع ؿهروره دهو ؾ ال قهدري ؿهو فهق, ؿهو              154
 حؽؿ صالتف ػل مؾؽ اؾنقب؟

  

   صالتف بنقبف اؾذي قؾليفرجؾ عـده دؾس بقل قالاؿف أغؾى اؾقؼً ؿو حؽؿ   155

غيؾ ثقبف ؿـ اؾدم  ػلؼل أثر قيقر ؿـ ؾقـف ؾهؿ قذفلهف ادلهوع ؿهع تؽهرار اؾغيهؾ, ؿهو حؽهؿ صهالتف            156
 بفذا اؾنقب؟

  

 

 

 

 



 
 ام مالكـمذهب اإلمعلى ل الفقهي ـالتأهي 158  

      مة        ا   ة ا ن   ة:ال  ا  ا  مس  شر: 

 ال  ا .ا و : ه  ال هر أو ال  ر, والج  ية ه  ال  ر أو ال ش       س   م س ة: 

  ق      ـــ  ةــــــــ لــــم ـال

 ا ّ  ّال اىٔ٘ ال اىٔ٘ فق  ا ّ  فق  مجي  

 -بعهد تؼهدقر اؾطفهر   - فرت اؿرأة ؿيوػرة ؼلؾ ادلغرب وبؼهل عؾهك اؾغهروب      157
 ؿؼدار أربع رؽعوت.

    

بعهد تؼهدقر   - فرت اؿرأة ؿيوػرة ؼلؾ اؾػههر وبؼهل ؾفهو عؾهك  ؾهقع اؾػههر         158
 أربع رؽعوت.ؿؼدار  -اؾطفر

    

إال  -بعههد تؼههدقر اؾطفههر -ؽههوػر ؿؼههقؿ أدههؾؿ وؾههؿ قلههؼ عؾههك غههروب اؾعههؿس      159
 ؿؼدار أربع رؽعوت ودهدتون.

    

ـوم ؼلؾ اؾغروب ػؾؿ قصؾ ادلغهرب واؾععهوع ثهؿ ادهمقؼظ وؾهؿ قلهؼ عؾهك  ؾهقع           160
 اؾػهر إال ؿؼدار رؽعي.

    



 
 مذهب اإلمام مالكعلى ل الفقهي ـالتأهي 159

  ق      ـــ  ةــــــــ لــــم ـال

 ا ّ  ّال اىٔ٘ ال اىٔ٘ فق  ا ّ  فق  مجي  

     حوضً ؼلؾ اؾغروب مبؼدار خؿس رؽعوت وؾؿ تصؾ اؾظفر واؾعصر.  161

     حوضً وؾؿ قلؼ عؾك  ؾقع اؾػهر إال ؿؼدار رؽعي واحدة وؾؿ تصؾ ادلغرب واؾععوع.  162

حوضههً ؼلههؾ أن تصههؾل اؾظفههر واؾعصههر وؾههؿ قلههؼ عؾههك اؾغههروب إال ؿههو قيههع     163
 .-بعد تؼدقر اؾطفر-دهدتد واجلؾقس اوخقر 

    

حوضههً ؼلههؾ أن تصههؾل اؾظفههر واؾعصههر وؾههؿ قلههؼ عؾههك اؾغههروب إال ؿههو قيههع      164
 .- ون تؼدقر اؾطفر-دهدتد واجلؾقس اوخقر 
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    س   ا  ا   يم     :ال  ا   ال  د   شر: 

   ا  ا ـــس  ةــــــــ لــــم ـال
   ٓك  ٓك 

   تلخر ادلممن ػلمن قفق ي قيؽـ بهقار ادليهد.  165

ادهههمقؼظ ادلهههممن ؿهههع وؼهههً اؾصهههالة وفهههق جـهههى ػىهههول إن اغميهههؾ أن       166
 ػلمن وفق جـى. -قملخر,

  

   أمان ؿيمدبر اؾؽعلي.  167

   أمان اؾعلد.  168

   أمـً اؿرأة ؾعدم وجق  ؿممن مؽر.  169

   أمن ؾؾصلح ؼلؾ  ؾقع اؾػهر بربع دوعي.  170

   أمن جوؾيو ؿـ  ون عذر.  171
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    ا     يم     :ال  ا  ال      شر: 

 ةــــــــ لــــم ـال
  ــــــا  

قالتُ ق ٔ ٘ 

 ّٓته
قالتُ با ل٘ 

 ّٓقطع
ٓأ ه  ٌ  ازٚ لكً 

 قالتُ ق ٔ ٘ 

    تذؽر أـف ؾؿ قصؾ اؾعصر ػل اؾرؽعي اووؾك ؿـ صالة ادلغرب.  172

    تذؽر أـف ؾؿ قصؾ صالة ادلغرب ػل اؾرؽعي اؾرابعي ؿـ صالة اؾععوع.  173

    اؾرؽعي اووؾك ؿـ صالة اؾعصر.تذؽر أـف ؾؿ قصؾ اؾظفر ػل   174

أصهههوبمف جـوبهههي وـيهههل أن قغميهههؾ ػصهههؾك اؾصهههلح واؾظفهههر واؾعصهههر ,    175
 وادلغرب, وتذؽر ػل اؾرؽعي اووؾك ؿـ اؾععوع.

   

أصهههوبمف جـوبهههي وـيهههل أن قغميهههؾ ػصهههؾك اؾصهههلح واؾظفهههر واؾعصهههر ,   176
 وادلغرب واؾععوع واؾصلح وتذؽر ػل اؾرؽعي اووؾك ؿـ ظفر اؾققم اؾنوـل.
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    س   ال     يم     :ال  ا   الج م   شر: 

  ــــ     ــــس  ةــــــــ لــــم ـال

 حمطم٘ مكطٍّ٘ مؿطّع٘

  خؾ وؼً صالة اجلؿعي ورأى اخلطقى  اخال ؾؾىطلي ػصؾك رؽعمد.  177
   

 صؾك ػرف اؾصلح أثـوع اؾعروق.  178
   

 دهد ؾؾمالوة بعد االصػرار.  179
   

 ػصالفو أثـوع اؾغروب. تذؽر أـف ؾؿ قصؾ اؾصلح  180
   

  خؾ ادليهد وؼد أؼقؿً صالة اؾػهر ػصؾك اؾرغقلي وأ رك اإلؿوم ػل اؾرؽعي اووؾك.  181
   

  خؾ وؼً صالة اؾعصر ػمذؽر أـف ؾؿ قصؾ اؾظفر ػصؾك اؾعصر ثؿ اؾظفر.  182
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      مة      ا   ة ال شيشة:ال  ا  ال      شر : 

 ةــــــــ لــــم ـال
   ـــــ  ال   ـــــس مه

 مكطِّ فهٔل٘ غي٘ ض ً

 رػع اؾقدقـ ػل اإلحرام.  183
    

 اؾيمرة.  184
    

 تؽلقرة اؾرػع ؿـ اؾيهق .  185
    

 اؾموؿقد.  186
    

 اإلدرار.  187
    

 اؾليؿؾي.  188
    

 تقدقط اؾؼراعة ػل اؾععوع.  189
    

 اؾرؽقع.  190
    

 اجلؾقس ؾؾمعفد.  191
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 ةــــــــ لــــم ـال
   ـــــ  ال   ـــــس مه

 مكطِّ فهٔل٘ غي٘ ض ً

 اؾيهق  عؾك اوـػ واؾقدقـ.  192
    

 اؾـقي.  193
    

 اجلؾيي اووؾك.  194
    

 اؾمعفد اؾنوـل.  195
    

 اجلفر بوؾػوحتي ػل اجلفرقي  196
    

 ؼراعة اؾيقرة    197
    

 اؾمعقم ؼلؾ اؾؼراعة  198
    

 اجلؾقس ؾؾيالم  199
    

 اؾطؿلـقـي  200
    

 ؼراعة اؾػوحتي ؾؾؿلؿقم ػل اؾيرقي.  201
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 ةــــــــ لــــم ـال
   ـــــ  ال   ـــــس مه

 مكطِّ فهٔل٘ غي٘ ض ً

  عوع االدمػموح.  202
    

 اؾؼـقت ػل اؾصلح.  203
    

 االعمدال.  204
    

 اإلؿوم ػل اؾيرقي.تلؿد   205
    

 اؾمعفد اوول.  206
    

 اؾميؿقع.  207
    

 اجلفر بوؾميؾقؿ.  208
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      مة      ا   ة ا ن   ة:ال  ا  ال شرو  : 

 ةــــــــ لــــم ـال
   ـــــ  ال ـــــس 

 با ل٘ ق ٔ ٘
    عو ػل دهق ه بووعهؿقي ؿع أـف قويـ اؾعربقي.  209

   صؾك حوؿال جنودي بؽؿف.  210

   صؾك ؿمىصرا.  211

   صؾك ؿودثو بوؾـوس وؾؿ قمذؽر إال بعد متوم اؾصالة ؿو حؽؿ صالة ادللؿقؿد؟  212

   أؽؾ ذقكو قيقرا ؿمعؿدا أثـوع اؾصالة ودهد ؾؾيفق.  213

   خرج ؿـف ؼلع ؿمغقر ػل اؾصالة غؾلي.    214

   دؾؿ دفقا ػلحرم ودهد ؾؾيفق.  215

   أ رك اإلؿوم ػل اجلؾيي اوخقرة ودهد ؿعف اؾؼلؾل.  216

   ترك اؾميلقح ػل اؾرؽقع واؾيهق  ؿمعؿدا.  217

   اا  ثالث رؽعوت ػل ادلغرب دفقا ػيهد اؾلعدي.  218
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    ا د  ة   ا   ة ال شيشة:ال  ا  ال اسد وال شرو  : 

  ــــا   ةــــــــ لــــم ـال
 قالتُ با ل٘   ؾٕٛ علُٔ علُٔ البعسٖ علُٔ القبلٕ

     اؾرؽعوت.ـيل تؽلقرة وتيؿقعي ػل إحدى   219

     ـيل تؽلقرتد ػل رؽعمد ؿىمؾػمد.  220

     ـيل تيؿقعي ػل اؾرؽعي اووؾك.  221

     ـيل ؼراعة اؾيقرة.  222

     ـيل ؼراعة اؾيقرة واا  رؽعي دفقا.  223

     ذؽ فؾ صؾك ثالثو أو أربعو ػل اؾظفر ػزا  رؽعي.  224

     اا  ػل صالة اؾظفر أربع رؽعوت دوفقو.  225

     دوفقو ػلحرم وأمت اؾصالة.دؾؿ ؿـ رؽعمد   226

     تؽؾؿ دوفقو أثـوع صالتف.  227

     جفر ػل صالة درقي.  228

     أدر ػل صالة جفرقي.  229
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  ــــا   ةــــــــ لــــم ـال
 قالتُ با ل٘   ؾٕٛ علُٔ علُٔ البعسٖ علُٔ القبلٕ

     ـيل ؼـقت اؾصلح.  230

     ـيل اؾيهق  اؾؼلؾل حمك دؾؿ وؾؿ قطؾ اؾقؼً.  231

     أ رك  اإلؿوم ػل اجلؾقس اوخقر ودهد ؿعف اؾؼلؾل.  232

ؿهـ ادليههد وؽهون عهـ     ـيل اؾيهق  اؾؼلؾل حمهك دهؾؿ وخهرج      233
 ترك  اؾمعفد اوودط.

    

     ؼرأ دقرتد بعد اؾػوحتي ػل رؽعي واحدة.  234

     ضوؽ ػل اؾصالة دوفقو.  235

     أـصً دلمودث ؼؾقال أثـوع اؾصالة.  236

     ـػخ ػل صالتف دوفقو.  237

     عطس ػل صالتف ػوؿد اؾؾف.  238

     اؾمػً ػل اؾصالة دوفقو وؾؿ قيمدبر اؾؼلؾي.  239

     .اؾؼراعة بؽؾؿي ؿـ غقر اؾؼرآنغؾط ػل   240
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  ــــا   ةــــــــ لــــم ـال
 قالتُ با ل٘   ؾٕٛ علُٔ علُٔ البعسٖ علُٔ القبلٕ

     ؽرر اؾػوحتي دوفقو.  241

     دهد عؾك ذؼ جلفمف.  242

     دفو ؿلؿقم ػؾؿ قؼرأ اؾػوحتي خؾػ إؿوؿف ػل اؾيرقي.  243

       دفو ؿلؿقم ػمرك دهدة خؾػ إؿوؿف ودؾؿ ؿعف.  244

دفو ادليلقق بعد دالم اإلؿوم ػمرك اؾيهقرة بعهد اؾػوحتهي ػهل       245
 إحدى اؾرؽعوت.

    

     ترتى عؾك ادليلقق بعدي ؿـ جفي إؿوؿف وؼلؾل ؿـ جفي ـػيف.  246

     دؾؿ ذوؽو ػل ؽؿول صالتف.  247

     ـيل أن قهفر ػل صالة اؾقتر.  248

     ترك اؾيهق  اؾلعدي وؾؿ قمذؽره إال بعد ققؿد.  249

     اا  ػل صالة ادلغرب ثالث رؽعوت.  250

     ؾؿ قؼرأ اؾيقرة خؾػ اإلؿوم.  251
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    س   ا م ة م  سيح ال شة و دمه : وال شرو  :ال  ا  الج    

 ةــــــــ لــــم ـال
 ةـــ  ا م ــــس 

 با ل٘ ق ٔ ٘
   صؾقا اجلؿعي ؼلؾ اؾزوال.  252

   .صؾقا اجلؿعي ػل صوؾي عوؿي  253

   ؽؾؿ قيوػر ؾقصؾل بوؾـوس اجلؿعي ػؼط ثؿ قرجع إؾك ؿدقـمف. 255إؿوم قلعد عـ ادليهد ؿيوػي   254

   اجلؿعي بوؾؾغي اإلجنؾقزقي.خطى بفؿ ػل   255

   صؾقا اجلؿعي بعد خطلي واحدة.  256

   ؾؿ قؼرأ آقي ؿـ اؾؼرآن ػل اخلطلي.  257

   خطى بفؿ وفق ؿودث.  258

   خطى بفؿ وؾؿ قلدأ اخلطلي بوحلؿد واؾصالة عؾك اؾـلل صؾك اؾؾف عؾقف ودؾؿ.  259

   صؾك بفؿ صلل اجلؿعي.  260
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 ا م ة مم          ي   يم     :   م       ي  ال  ا  الج لح وال شرو : 

 ةــــــــ لـــم ـال
 ةـــــ  ا م ـــس 

    ّا ب٘ ّا ب٘

   ؽؾؿ وقيؽـ  اخؾ ادلدقـي.35قلعد عـ اجلوؿع ؿيوػي   261

   ؿمرا. 15علد بقـف وبد اجلوؿع   262

   أؿقول.4قيؽـ خورج ادلدقـي وقلعد عـ اجلوؿع   263

   وحؾ ؽنقر.اؾطرقؼ اؾذي ققصؾف إؾك اجلوؿع عؾقف   264

   وؾقس بد ؿوؾ إؼوؿمف واجلوؿع إال ذورع. ـقى إؼوؿي ثالثي أقوم ػل ؿدقـي ػل رؽمف اجلؿعيؿيوػر   265

   حوضر ؾؿ قهد ؿوع قغميؾ بف وفق جـى.  266

   ؽؾؿ وقيؽـ خورج ادلدقـي, وعـده دقورة.15قلعد عـ اجلوؿع ؿيوػي   267
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 ال  لية:ا  ر س    م مة ا  ن ف ال  ا  الرا   وال شرو : 

 ةــــــــ لــــم ـال
  ــــا  

 ٓكطِ تطتبُ تكطِ مطلقا   تك  تك   مامتُ )بال  طاٍ٘(

     صلل بلوؾغ ػل ػرف.  268

     أعؿك دللصرقـ.  269

     ؿهفقل احلول.  270

     عـد.  271

     ؿودو .  272

     اؾػودؼ بهورحي.  273

     اوؾؽـ.  274

     اؾلدوي ؾؾوضري.  275

 ادللبقن.  276
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 ةــــــــ لــــم ـال
  ــــا  

 ٓكطِ تطتبُ تكطِ مطلقا   تك  تك   مامتُ )بال  طاٍ٘(

 ؾؾصوقح.اوذؾ   277
    

 مو دؾس ؾصوقح.  278
    

 أعؿك ؾعؿقون.  279
    

 اخلصل.  280
    

 اؾعلد.  281
    

 ذوػعل مبوؾؽل.  282
    

 اوغؾػ.  283
    

     ػقف جذام خػقػ.  284

     ؿمـػؾ مبػمرف.  285
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 ا  ر ا      يم     :ال  ا  ا  مس وال شرو : 

 ةــــــــ لــــم ـال
  ــــا  

تبطل قالٗ 

 اإلماو فق 
تبطل قالٗ 

 املأمْم  فق 
تبطل قالٗ اإلماو 

 ّاملأمْم 
  تبطل 

 الكالٗ
     صؾك إؿوم ـودقو ؾؾودث.  286

     ضوؽ إؿوم ؿمعؿدا ػل اؾصالة.  287

     إؿوم غؾلف احلدث ػل اؾصالة.  288

     أؽؾ إؿوم ذقكو ؼؾقال ـودقو ودهد ؾؾيفق.  289

اا  إؿوم ثالث رؽعهوت ػهل ادلغهرب ـودهقو ودههد اؾلعهدي,         290
 ادللؿقؿقن عؾك مؾؽ ؿع عؾؿفؿ بوؾزقو ة.وتوبعف 

    

اا  إؿههوم أربههع رؽعههوت ػههل اؾظفههر ـودههقو ودهههد اؾلعههدي,    291
 وتوبعف ادللؿقؿقن عؾك مؾؽ ؿع عؾؿفؿ بوؾزقو ة.

    

أحهههدث اإلؿهههوم ػهههل صهههالة اجلؿعهههي ػؾهههؿ قيهههمىؾػ وؾهههؿ     292
 قيمىؾػ ادللؿقؿقن وصؾقا ػرا ى.
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 ةــــــــ لــــم ـال
  ــــا  

تبطل قالٗ 

 اإلماو فق 
تبطل قالٗ 

 املأمْم  فق 
تبطل قالٗ اإلماو 

 ّاملأمْم 
  تبطل 

 الكالٗ

     صؾك بوؾـوس اؾظفر إؿوؿو وؾؿ قـق اإلؿوؿي.  293

     صؾك بوؾـوس صالة اخلقل إؿوؿو وؾؿ قـق اإلؿوؿي.  294

     اؼمدى ثالثي ؿصؾد بنؿوم  ون أن قـقوا االؼمداع.  295

    ا     يم     ال  ا  ال  د  وال شرو : 

 ةــــــــ لــــم ـال
  ــــا  

 حمطو مكطِّ  اٜع ميسّ  ّا ب

      وضع ادلقً عؾك ؿرتػع.  296

      اجلـواة ؾؾؼو ر عؾقف.اؾؼقوم ػل صالة   297

      .تغيقؾ اؿرأة ؾصلل ابـ ثؿون دـد  298
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 ةــــــــ لــــم ـال
  ــــا  

 حمطو مكطِّ  اٜع ميسّ  ّا ب

      وضع ادلقً عؾك اؾعؼ اوميـ ووجفف ؾؾؼلؾي.  299

      عصر بطـ ادلقً وغيؾ ؿىرجقف أثـوع اؾغيؾ.  300

      تقؿقؿ ادلقً إن ؾؿ ققجد ادلوع.  301

      .اؾـقي ػل صالة اجلـواة  302

      .اجلـواةاؾدعوع ؾؾؿقً بعد ؽؾ تؽلقرة ػل صالة   303

      بدع اؾدعوع بوحلؿد واؾصالة عؾك اؾـلل صؾك اؾؾف عؾقف ودؾؿ.  304

      أن قؽقن اؾؽػـ اؾذي قؽػـ ػقف ادلقً وترا أؽنر ؿـ اؾقاحد.  305

      اؾلـوع عؾك اؾؼلر.  306

      ذد حلقل ادلقً بعصوبي.    307

      تعزقي أفؾ ادلقً.  308

 .ادلعل عؾك اؾؼلر  309
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    س           يم     :ال  ا  ال     وال شرو : 

  ر ــــــــــال  
   ـــــــ  ال ــــــس 

فط  

 ع 
فط  

  فآ٘
غي٘ 

 م  سٗ
ىافل٘ 

 م  سٗ
 حمطم٘ مكطٍّ٘

       .صالة اؾضوك ؼلقؾ اؾزوال  310

       حتقي ادليهد أثـوع اؾغروب.  311

       اؾمراوقح ػل اؾلققت.  312

       .اإلدػوردهق  اؾمالوة بعد اؾعصر وؼلؾ   313

       صالة خيقل اؾؼؿر.  314

       صالة ؽيقل اؾعؿس.  315

       صالة اؾقتر بعد  ؾقع اؾػهر دلـ ؾؿ قـيفو.  316

       أثـوع اؾعروق. ؿـذورةصالة   317

       صالة جـواة بعد اؾعصر وؼلؾ اصػرار اؾعؿس.    318
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       إؼوؿي أربعي أقوم.صالة اجلؿعي عؾك رجؾ  خؾ ؿدقـي وـقى   319

       صالة اؾؽيقل ػل حؼ ادليوػر.    320

       صالة جـواة بعد اصػرار اؾعؿس.    321

       اؾقتر ػل اؾيػر.  322

       تلخر خلر اؾفالل ػصؾقا صالة اؾعقد ؼلؾ اؾزوال بيوعي.  323

       صالة جـواة أثـوع اؾغروب.  324

       اؾرواتى.  325

    ال م د الج    الر   ال    ن     م       را  ك      ال م د الج لح :ا   ال  ا  الج م  وال شرو : 

   ـــــــــال 
  ـــــــ ف ه

 الكفات الطقه املياغب
 رؽعمون ؽفقكي دو ر اؾـقاػؾ.    1  صالة اؾضوك.  326

 رؽعمون جؿوعي بعدفو خطلمون.    2  رغقلي اؾػهر.  327
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   ـــــــــال 
  ـــــــ ف ه

 الكفات الطقه املياغب

 حتقي ادليهد.  328
 ثالث وععرون رؽعي.   3 

 اؾمالوة.دهق    329
 رؽعمون ؽفقكي دو ر اؾـقاػؾ ؿؽررة.  4 

 صالة خيقل اؾؼؿر.  330
 ثالث ععرة رؽعي.    5 

 صالة ؽيقل اؾعؿس.  331
 دهدة واحدة  ون إحرام وال تيؾقؿ.    6 

 صالة اؾقتر.  332
 رؽعمون بوؾػوحتي ػؼط.    7 

 اؾمراوقح.  333
 رؽعمون جؿوعي برؽقعد ػل ؽؾ رؽعي بعدفو ؿقعظي.    8 

 صالة اؾعقد.  334
 رؽعمون جؿوعي قؽرر ػقفؿو اؾمؽلقر ػل اؾؼقوم بعدفو خطلمون.    9 

 .اؾراتلي بعد ادلغرب  335
 رؽعي واحدة.  10 

 االدميؼوع.  336
 أؼؾفو رؽعمون وأؽنرفو ثؿون.  11 

   ؼقوم اؾؾقؾ.  337
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 مي     ال   ر  ال شيشة و   ال شيشة  يم     :ال  ا  ال     وال شرو : 

 ةــــــــ لــــم ـال

  ــــــــا  
 ْظ ا نع 

 ّالقكط
 ْظ ا نع 

  فق 
 ْظ القكط 

 فق 
   ْظ ا نع 

 ّ  القكط

 ؽؾؿ  حلضقر حػؾ غـو ل. 255دوػر ؿيوػي   338
    

 دوػر ؿـ ؿصر إؾك ؿؽي بوؾيػقـي.  339
    

 ؿرقض قعؼ عؾقف أن قمقضل ؾؽؾ صالة.  340
    

 جؿوعي ػل ققم ؿطر ذدقد اجمؿعقا ػل صالة ادلغرب.  341
    

 ؽؾؿ. 255ؿدقـمف ػؾؿ قععر حمك ؼطع ؿيوػي خرج ؾؾصقد خورج   342
    

 ؽؾؿ  حلضقر  رس عؾؿل. 65دوػر ؿيوػي   343
    

     قيؽـ ػل ادلدقـي وؾف اوجي ػل جدة ػلؼوم عـدفو ثالثي أقوم.  344
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 ه      أدا  ال         فة     ا  ف   ا      ال  لية:ال  ا  الج ث  : 

 ةــــــــ لــــم ـال
  ــــــا  

   ٓك  ٓك   
   ؽؾؿ. 255صؾقا صالة اخلقل وبقـفؿ وبد جقش اؾعدو ؿيوػي   345

   صؾقا صالة اخلقل ػل ؼمول اؾلغوة.  346

   اـدؾعً ادلعرؽي وأثـوعفو صؾقا ػرا ى ؽؾ عؾك حيى حوؾف  ون رؽقع وال دهق .    347

    ا د  ة   ا   ة ال شيشة:الج ث  : ا  د  وال  ا  

 ةــــــــ لــــم ـال
 داره    ند ال د   ــــمق ه     ال    

 ؾاٗ ا نؼ ضبع العؿط ىك  العؿط العؿط    ب  ب

         قـور حول عؾقفو احلقل.2555قفق ي حر ميؾؽ     348

 قـور حول عؾقفو احلقل, وعؾقهف  قهـ   2555ؿيؾؿ حر ميؾؽ   349
  قـور.985ؼدره 

       

وعؾقههف  رفههؿ حههول عؾقفههو احلههقل,   1555ؿيههؾؿ حههر ميؾههؽ   350
  رفؿ. 2815 قـ ؼدره 
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 ةــــــــ لــــم ـال
 داره    ند ال د   ــــمق ه     ال    

 ؾاٗ ا نؼ ضبع العؿط ىك  العؿط العؿط    ب  ب
عـههده ؿزرعههي ػقفههو أـههقاع ؿىمؾػههي ؿههـ اؾمؿههر ػوصههد ؿـفههو   351
صهوعو ؿهـ    65صوعو ؿهـ اؾلرـهل و    55صوع ؿـ اؾيؽري و  155

 .-عؾؿو أـفو تيؼك بكالت اؾري-اؾعهقة, وؾؿ قوؾ عؾقفو احلقل 

       

 قـههور مفلههل  355اؿههرأة عـههدفو حؾههل قههزن ؿؼههدارا  قعههو ل   352
  ؿعدة ؾالدمعؿول. عؾؿو أـفو

       

-ؿـ ادلعز ػل ذهفر ؿوهرم   25ؿـ اؾضلن و 15اذمرى حر ؿيؾؿ    353
ؿهـ   15ؿهـ اؾضهلن و   35وأثـهوع احلهقل تـودهؾً وصهورت      -ؾؾدر واؾـيهؾ 

 ادلعز, فؾ ةى اؾزؽوة ػل ذفر ؿورم ؿـ اؾعوم اؾنوـل؟

       

ؿههـ اؾغههـؿ اذههمرافو ػههل رؿضههون بـقههي اؾمهههورة,      45عـههده   354
 رؿضون اؾعوم ادلؼلؾ وفل عـده.و خؾ عؾقف 

       

عـهده ععهرة ؿهـ اإلبهؾ اذهمرافو ػهل ؿوهرم ؾؾهدر واؾـيههؾ,           355
وػل ذهفر مي احلههي أصهوبفو ؿهرف ػؿهوت ؿـفهو أربعهي, و خهؾ         

 ؿورم وعد فو دمي.

       



 
 مذهب اإلمام مالكعلى ل الفقهي ـالتأهي 183

 ةــــــــ لــــم ـال
 داره    ند ال د   ــــمق ه     ال    

 ؾاٗ ا نؼ ضبع العؿط ىك  العؿط العؿط    ب  ب
        عـده ؿزرعي  واجـ إلـموج اؾلقض فؾ ةى اؾزؽوة ػل اؾدجوج.  356

        بطقىي.   155عـده ؿزرعي بطقخ أـمهً   357

أثـوع حػر أدوس ؾؾلقً ػل أرضهف وجهد جهرة ػقفهو  ـهوـقر        358
  قـورا ؿـ اؾذفى. 29روؿوـقي ؿدػقـي مبو قعو ل 

       

ذههرؽي  -مبلؾههغ ؽلقههر-أخلههر أن ػههل أرضههف ؽـههزا ػودههملجر   359
ؿمىصصي ػل اؾلوٌ, ػقجدوا بعد بوٌ  ققؾ ؽـزا ؿـ قهوؼقت  

 واؿر  عؾقف عالؿوت اجلوفؾقي.  

       

         ـ. 255عـد رجؾ ؿـهؿ ـووس ادمىرج ؿـف     360

صهوع ؿهـ    255صهوعو ؿهـ ذهعقر و     155حصد ؿهـ أرضهف     361
 ؼؿح عؾؿو أـفو تيؼك مبقوه اوؿطور.
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    ا د  ة   ا   ة ال شيشة:والج ث  :  الج   ال  ا  

 ةــــــــ لــــم ـال
 رازـــــــ  ا  ــــــس 
    جمع  جمع 

 ف مبؼهدار ؿهو ققصهؾف إؾهك بؾهده     ههوعً أؿقاؾف ػل رحؾمههوػر ؿيؾؿ ضههؿيهاؽوتف ؾ ػع ؿـ   362
    .-عؾؿو أن فذا ادليوػر ؿـ أثرقوع بؾده-

  

قيههؽـ ػههل ؿصههر وعـههده ؿههول وجلههً ػقههف اؾزؽههوة ػههل بؾههده ػلعطههوه حلههوج ؿههـ ؼرقمههف         363
 .-وفؿ أحقجعؾؿو أن بؾده ػقف ؽنقر ؿـ اؾػؼراع -وأوصوه بلن قعطل فذا ادلول ؾػؼراع احلرم 

  

وجى عؾقف ؿؼدار ؿـ اؾزؽوة ػقضعف ػل ظرل وخرج ؾؾؿيهد, ػقجهد رجهال ال قعرػهف      364
 ػدػعفو ؾف, وتلد ػقؿو بعد أن اؾرجؾ اؾذي أخذفو صوحى ذرؽوت وؿصوـع.

  

 عـده اؽوة ػطر  ػع ؼقؿمفو ـؼدا وحد اؾػؼراع.  365
  

 أخرج اؽوة ؿوؾف ؼلؾ ؿرور احلقل بلربعي أذفر.  366
  

 وخقف اؾذي قدرس ػل اجلوؿعي وال عؿؾ ؾف. ػع اؽوتف   367
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 ةــــــــ لــــم ـال
 رازـــــــ  ا  ــــــس 
    جمع  جمع 

  ػع اؽوة ػطره ؾـصراـل تلؾقػو ؾف وترغقلو ػل اإلدالم.    368
  

    ػع اؽوتف ؾرجؾ احموج ؾعالج ابـمف وال ؿول ؾف ؾعالجفو.  369

    ػع اؽوة ؿوؾف إلؽؿول بـوع ؿيهد احلل.  370

    ػع اؽوتف ؾطوؾى عؾؿ ؿؽميى.  371

   عـده ؿو قوٍ بف. ػع اؽوتف ؾرجؾ ؽل قوٍ بفو وؾقس   372
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    ا د  ة   ا   ة ال شيشة:والج ث  :  لحال  ا  الج 

 رــــ  الشهـــــس  ةــــــــ لــــم ـال
   ٓبت ٓ بت

     ققؿو وؾؿ قروا فالل رؿضون. 35إما ادمؽؿؾ أفؾ بؾد ذعلون     373

حهؼ أفهؾ   رأى رجؾ عدل واحد فالل رؿضون ػل ادلدقـي, ػفهؾ قنلهً  خهقل اؾعهفر ػهل        374
 ادلدقـي برؤقمف؟

  

حترى اؾـوس اؾفالل ػرؤي ؿـ رجؾد أحدفؿو عدل واآلخر غقر عدل, ػفؾ قنلً ذهفر    375
 اؾصقم برؤقمفؿ؟

  

   ر ل اؾفالل ؿـ جؿوعي ؽلقرة ؿـ اؾـوس ؽؾفؿ غقر عدول, ػفؾ قنلً اؾعفر برؤقمفؿ؟  376

قنلهً  خهقل   رأى رجؾ عدل واحد فهالل رؿضهون ػهل بؾهد ال اعمـهوع ؾفهؿ بهوؾفالل, ػفهؾ           377
 اؾعفر ػل حؼ أفؾ مؾؽ اؾلؾد برؤقمف؟
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    ا د  ة   ا   ة ال شيشة:والج ث  :  را  ال  ا  ال

 ةــــــــ لــــم ـال

  ــــــا  
  ؾٕٛ علُٔ 

)ّفعلُ 

 مباح(

  ؾٕٛ علُٔ 

)ّفعلُ 

 مكطِّ(

علُٔ 

القهاٛ 

 فق 

القهاٛ 

 ّاإل عاو

اإل عاو 

فق  

 اغت بابا

القهاٛ 

 ّالكفاضٗ

ـوم ؿلؽرا ػل اؾؾقؾي اؾمهل قموهرى اؾـهوس ػقفهو رؤقهي        378
اؾفههالل بيههلى اؾمعههى, ػؾؿههو ادههمقؼظ بعههد اؾػهههر أخلههر     

 برؤقي اؾفالل ػـقى اؾصقوم.

      

       أؽؾ ـودقو ؾصقوؿف ـفورا.  379

حوؿؾ عؾقفو ؼضوع أقوم ؿـ رؿضون ػلخرتفو بيهلى    380
 احلؿؾ إؾك ؿو بعد رؿضون اؾنوـل.

      

       صو ؿ ؿضغ ؾلوـو ـفورا ؿمعؿدا  ون أن قلؾعف.    381

       تؼصد ذؿ اؾطقى ػل ـفور رؿضون.  382

       ؽؾؿ وجوؿع أفؾف أثـوع اؾـفور. 45دوػر ؿيوػي   383
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 ةــــــــ لــــم ـال

  ــــــا  
  ؾٕٛ علُٔ 

)ّفعلُ 

 مباح(

  ؾٕٛ علُٔ 

)ّفعلُ 

 مكطِّ(

علُٔ 

القهاٛ 

 فق 

القهاٛ 

 ّاإل عاو

اإل عاو 

فق  

 اغت بابا

القهاٛ 

 ّالكفاضٗ

       ؿرضع خوػً عؾك وؾدفو ػلػطرت.  384

       ؽؾؿ ػلػطر وجوؿع اوجمف. 255دوػر ؿيوػي   385

 أخلهههره او لهههوع اؾعهههدول أـهههف ال قيهههمطقع اؾصهههقم      386
 ؿطؾؼو بيلى ؿرف عضول.

      

       ذقخ ؽلقر.  387

       عـده وجع ضرس خػقػ ػلػطر  ون أن قيمػمل.  388

       ـوم ـفورا ػوحمؾؿ.  389

       أؽؾ ظوـو أـف اؾؾقؾ ػملد أن اؾػهر ؼد  ؾع.  390
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    ا د  ة   ا   ة ال شيشة:والج ث  :  ا  مسال  ا  

 ةــــــــ لــــم ـال
  ـــــــا  

  ؾٕٛ علُٔ 

 )ّفعلُ مباح(
  ؾٕٛ علُٔ 

 )ّفعلُ مكطِّ(
علُٔ القهاٛ 

 فق 
القهاٛ 

 ّاإل عاو
اإل عاو فق  

 اغت بابا
القهاٛ 

 ّالكفاضٗ

رجؾ ؼلؾ اوجمف ـفورا ػل رؿضهون, وقعؾهؿ ؿهـ ـػيهف       391
 عدم اإلـزال.

      

 احمهؿ ـفورا بيلى ادلرف.  392
      

حلؾؼهف  متضؿض بيلى اؾعطش ػـزل ذلع ؿـ ادلوع   393
  ون ؼصد.

      

ـههقى إبطهههول اؾصهههقوم ـفهههورا ؾؽـهههف ؾهههؿ قلوذهههر ذهههقكو ؿهههـ    394
 ادلػطرات.

      

 بيلى أؾؿ اا د ػل ادلعدة ادمؼوع عؿدا ػل رؿضون.    395
      



 
 ام مالكـمذهب اإلمعلى ل الفقهي ـالتأهي 190  

 ةــــــــ لــــم ـال
  ـــــــا  

  ؾٕٛ علُٔ 

 )ّفعلُ مباح(
  ؾٕٛ علُٔ 

 )ّفعلُ مكطِّ(
علُٔ القهاٛ 

 فق 
القهاٛ 

 ّاإل عاو
اإل عاو فق  

 اغت بابا
القهاٛ 

 ّالكفاضٗ

مرعف اؾؼلع وابمؾع ؿـف ذقكو بعد وصقؾف ؾؾوؾهؼ  ون    396
 ؼصد.

      

 ذرب  خوـو عوؿدا ػل ـفور رؿضون.  397
      

 عؾك ـػيفو. ؿرضع أػطرت بيلى خقػفو  398
      

       ؽرر اؾـظر ؾزوجمف بعفقة ػلـزل ؿـقو.    399
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    س   ا     ف  ي     :والج ث  :  ال  د ال  ا  

  فـــــ  ا    ـــس  ةــــــــ لــــم ـال
    ق ٔ  ق ٔ 

    خؾ ادليهد وبؼل ػقف ققؿو وؾقؾي ػل رؿضون,  ون ـقي اعمؽول.    400

   دـقات؟ 4اؾصغقر, ؿو حؽؿ اعمؽول اؾقؾد عؾؿو أن عؿره اعمؽػ ؿع وؾده   401

خههرج ؿعمؽههػ ؾلقمههف ؾألؽههؾ ؿضههطرا , ؾعههدم وجههق  ؿههـ ققصههؾ ؾههف اؾطعههوم ؾؾؿيهههد, وأثـههوع وجههق ه       402
 بوؾلقً ؼلؾ اوجمف بعفقة ؾقال.

  

   خرج ؿـ ؿعمؽػف ؾزقورة ؼرقى ؿرقض.    403

   ـقى االعمؽول وفق صو ؿ ػلػطر.  404

   دوعي. 21ـقى االعمؽول ؿدة     405
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    س   ا ر  يم     :والج ث  :    ال  ا  ال  

 ةــــــــ لــــم ـال
 رــــ  ا ــــس 

    ق ٔ 

    ع  عً الفط  جمع  عً الفط  ق ٔ 

    حهً اؿرأة  ون ؿورم وال رػؼي ؿلؿقـي.  406

    دـقات. 5حٍ ؿع واؾده وعؿره   407

ادليههؾؿد ػضههقال دلعرػههي ذههعقرة احلههٍ, وبعههد احلههٍ  ـصههراـل حههٍ ؿههع   408
 فداه اؾؾف ؾإلدالم ػلدؾؿ, ؿو حؽؿ حهف؟

   

    علد حٍ ؿع دقده وػل ققم اؾعقد تؼرب دقده إؾك اؾؾف تعوؾك بعمؼف.  409

ؿهع اؾعؾهؿ أن ال ؼهدرة ؾهف     -ػؼقر عؾقف  ققن ؽنقرة اؼمرف ؿهوال وحهٍ بهف       410
 .-عؾك إرجوعف
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    س   ا ر  يم     :والج ث  :  الج م ال  ا  

 ةــــــــ لــــم ـال
 رـــ  ا ـــــس 

 ق ٔ 
 فاغس

 علُٔ فسٓ٘ أشٚ علُٔ زو   ؾٕٛ علُٔ

 ةووا ادلقؼوت  ون أن قورم ػرجع وأحرم ؿـف.  411
    

 ؾلك بوحلٍ ؿـ ادلقؼوت ؿرتدقو ثقبف.  412
    

 وصؾ ؿؽي وؾؿ قطػ  قال اؾؼدوم.    413
    

 اؾصػو وادلروة ؿودثو.دعك بد   414
    

 رؽى اؾعربي ػل اؾطقال  ون عذر.  415
    

 هههول  هههقال اإلػوضهههي وؿهههو اال عؾقهههف دهههعل احلهههٍ,     416
عؾؿهو  –دوعوت, ثؿ ـزل ؾؾوهرم ودهعك    3ػذفى ؾؾػـدق وـوم 

 .-أن اؾيعل بعد اؾطقال ؾؿ قؽـ قعؼ عؾقف ؿعؼي ذدقدة
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 ةــــــــ لــــم ـال
 رـــ  ا ـــــس 

 ق ٔ 
 فاغس

 علُٔ فسٓ٘ أشٚ علُٔ زو   ؾٕٛ علُٔ

 ترك ادللقً ؾقوؾل ؿـك  ون عذر.  417
    

 وؾؿ قصؾ رؽعمد بعده. ول  قال اؾؼدوم   418
    

 اـصرل ؿـ عرػي ؼلؾ غروب اؾعؿس.  419
    

 أحرم بوحلٍ وترك اؾمؾلقي رأدو.  420
    

  فـ رأدف وفق ؿورم وجؾ تر قلف.  421
    

 غطً وجففو بىؿورفو بيلى وجق  رجول أجوـى.  422
    

 اؽموؾً ػل احلٍ بيلى أؾؿ ػل عقـفو.  423
    

 جوؿع اوجمف ؾقؾي ؿز ؾػي.  424
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 ةــــــــ لــــم ـال
 رـــ  ا ـــــس 

 ق ٔ 
 فاغس

 علُٔ فسٓ٘ أشٚ علُٔ زو   ؾٕٛ علُٔ

ؿوهؾ عطهقر ؼهرب احلهرم ذهؿ ؿـهف  قلهو         وفق ؿور عؾك  425
 غقر ؼوصد ؾذؾؽ.

    

وصؾ ؿملخرا ػقؼهػ بعرػهي ؼلهؾ  ؾهقع اؾػههر بـصهػ         426
 دوعي.

    

 رجع إؾك بؾده  ون أن قطقل ؾؾق اع.   427
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    ا      يم     :والج ث   :  ال    ال  ا  

 ا    ةــــــــ لــــم ـال
    ع  جمعٜ٘

ؿهـ  -أذهفر   25ضوك ػل اؾققم اؾنوـل ععهر ؿهـ مي احلههي بعهوة عؿرفهو        428
 .-اؾضلن

  

   ضوك ػل اؾققم اؾنوؾٌ ععر ؿـ مي احلهي بعوة عؿرفو دـي.  429

   مبح أضوقمف أثـوع خطلي اإلؿوم.  430

   ضوك بلؼرة عؿرفو أربع دـقات بعد غروب اؾعؿس.  431

   مبح عؼقؼي بعد ؿرور ثالث دـقات.  432

   ذوة واحدة ػل اؾققم اؾيوبع.مبح عـ ابـف اؾذؽر   433

   عؼ عـ ابـمف بعوة عرجوع بقـي اؾعرج ػل اؾققم اؾيوبع.  434
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    ا      يم     ::  ر    ال  ا  ا 

  ـــا   ةــــــــ لــــم ـال
    ل  ل 

   مبوً اؿرأة ذوة ؾفو بزجوج حو  بعد اؾميؿقي.  435

   احلؾؼقم.دؿك ومبح ذوة, ػؼطع اؾق جد وؾؿ قؼطع ؽؾ   436

   ؼطع رأس ذوة بيقػ ؿـ اخلؾػ  بعد أن دؿك.  437

   دـقات ؼوم بذبح  جوجي. 8صلل عؿره   438

   مبح رجؾ ذوة وـيل اؾميؿقي.  439

دؼطً ذوة ؿـ ؿؽون ؿرتػع وأ رؽفو صوحلفو ؼلؾ أن متهقت بؾوظهوت ػهذبوفو, وذهىى اؾهدم, وحترؽهً         440
 بعد اؾذؽوة. 

  

   .-وؾؿ قعىى–ؿـفو اؾدم بلطه ذدقد ذوة ؿرقضي ؿرضو بقـو مبوفو صوحلفو ودول   441

   صو  غزاال بلـدؼقي وأ رؽف حقو وؾؿ قذبوف, ػؿوت بعد مؾؽ ؿـ أثر اؾطؾؼي.  442

   أردؾ ؽؾلف ادلعؾؿ عؾك أرـى وؾؿ قيؿ ؿمعؿدا.  443

   مبح ذوة ؿـ غقر ـقي.  444
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    س   الن ر   يم     :ا ر    :  ا  د  ال  ا 

      ال    ه    ـــا   ةــــــــ لــــم ـال
   ٓلعو ٓلعو حمطو مكطِّ ميسّ 

 ـذر صقم  اخلؿقس ؿـ ؽؾ أدلقع.  445
     

 ؼول: ؾؾف عؾل ـذر أن أتصدق بدقـور إن ؼمؾًُ ػالـو ادليؾؿ.  446
     

 ؼول: ؾؾف عؾل صقوم ثالثي أقوم إن ذػك اؾؾف ؿرقضل.  447
     

 ؼول رجؾ: ؾؾف عؾل ـذر أن أتصدق مبو ي  قـور.  448
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    ه     ال ف ر  أ         ا      ال  لية:وا ر    :  الج   ال  ا  

  ــا   ةــــــــ لــــم ـال
    فاضٗ علُٔ علُٔ  فاضٗ

   اؾؾوؿ عؾل حرام إن ػعؾً ؽذا ثؿ ػعؾف.ؼول:   449

   واؾؾف ال أػعؾ ؽذا ػلؽره عؾك اؾػعؾ.ؼول:   450

   واؾؾف ال أػعؾ ؽذا إن ذوع اؾؾف ثؿ ػعؾف.ؼول:   451

   ؼول: فق ؽوػر إن  خؾ بقً ؼرقلف ثؿ  خؾ.  452

   ؼول: حؾػ أن اقدا ؾؿ قلت بووؿس ؿعمؼدا عدم إتقوـف, وتلد أن اقدا ؼد جوع.  453

ؼول: حؾػ اقد أؿهوم اؾؼوضهل أن فهذه اورف اذهمرافو ؿهـ عؿهرو و ػهع ثؿـفهو, وفهق قعؾهؿ أـهف              454
 ؽومب ػل  عقاه.
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    :    ا     يم وا ر    :   لحال  ا  الج

  ـــا   ةــــــــ لــــم ـال
 حمطو  اٜع ميسّ  فط   فآ٘  فط  ع 

  افؿ اؾعدو  قور ادليؾؿد ؿو حؽؿ اجلفو  ػل فذه احلول.  455
     

 اجلفو  ؿع اإلؿوم ؽؾ دـي.  456
     

 2555وجهههقش اؾؽػهههور   5555ػهههل أحهههد ادلعهههورك ؽهههون جهههقش ادليهههؾؿد         457
 ػوـيوى جقش ادليؾؿد تؼؾقال ؾؾىيو ر.

     

أؾػو وجقش اؾؽػور ثالثي أضعول ؿهو حؽهؿ اؾػهرار     23عد  جقش ادليؾؿد   458
 ػل فذه احلول.

     

 ؼمؾ اؾرافى ادلـعزل ػل  قره عـ اؾـوس أثـوع اجلفو .  459
     

  ؾى اإلؿوم ذىصو وجؾ حوجي اجلقش خللرتف.  460
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  ـــا   ةــــــــ لــــم ـال
 حمطو  اٜع ميسّ  فط   فآ٘  فط  ع 

 ادلـ عؾك اودقر اؾؽوػر احملورب ؿـ  رل اإلؿوم.  461
     

 دؾى اؾؼمقؾ ؾؼوتؾف.إعطوع اإلؿوم   462
     

 تيوبؼ رجالن بوخلققل وؼدم ؽؾ واحد ؿـفؿو ؿلؾغو عؾك أن قلخذ اؾػو ز اجملؿقع.  463
     

 تيوبؼ رجالن بوخلققل ووعد أحد ادلعوفدقـ اؾػو ز بهو زة.  464
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 امأل الفرا  ت  يم     :وا ر     :  الرا  ال  ا  

  ـــــــو  ه   ـــــال 
 ىَآ٘ الهطّضٖ بسآ٘ ا ختٔاضٖ ىَآ٘ ا ختٔاضٖ الهطّضٖبسآ٘ 

      اؾظفر

      اؾػهر

      اؾقتر

      اؾععوع

      اؾعصر

      ادلغرب

 ادلؼدار ادلعمرك بد اؾظفر واؾعصر ػل اؾقؼً االخمقوري فق:                                                               

  ادلعمرك بد ادلغرب واؾععوع ػل اؾقؼً االخمقوري فق:ادلؼدار                                                               
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 :ادلؼدار ادلعمرك بد اؾظفر واؾعصر ػل اؾقؼً اؾضروري فق                                                               
 اؾععوع ػل اؾقؼً اؾضروري فق:ادلؼدار ادلعمرك بد ادلغرب و                                                               
 ق:اؾقؼً اؾذي قىمص بف ضروري اؾعصر ف                                                                                  
 روري اؾععوع فق:اؾقؼً اؾذي قىمص بف ض                                                                                  

 تــت األسئلــانته

 .وتن الوقــزر بحوــد اهلل تعبلى

 منــن واستدراك النقص واخلــن هذا العمـــلتكمي      

 :مــراسمونا مبمحوظاتك

 (+٦٩٩) ٠٠٥١٣٥٠٥٥   جوال )واتس أب(:

 foqhaatu@gmail.com بريد إلكرتوني:




