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 الملخص

 محمددد سدديدنا والمرسددلي  األنبيددا  أشددر  علدد  والسددالم والصددال  العلمددي ، رب هلل الحمددد
 : بعد أما أجمعي ، وصحبه آله وعل 

 خدمدددة فددد  -اهلل رحمددده- الجليددد  العدددالم هددد ا دور إبدددرا  إلددد  تهدددد  الدراسدددة هددد   فددد  
ظهددار المددالك ، المدد هب  بدراسددة يتعلدد  قسددم: قسددمي  إلدد  البحدد  قسددمت وقددد العلميددة، آثددار  وا 

 وأهددم للعلددم، وطلبدده العلميددة، ونشددهته مولددد ، بدد كر و لدد  ،-اهلل رحمدده- الجليدد  العددالم هدد ا سددير 
 فدددد  جهدددود  بيدددا  وكددد ل  المدددالك ، المددد هب عدددنهم ودرس أيدددديهم، علددد  تتلمددد  الددد ي  شددديوخه

 قضداها التد  والفتدر  والخطابدة، لإلمامدة توليده ثم المالك ، الم هب تدريس وخصوصا التدريس،
  الشددي  بمنهجيددة فيتعلدد  البحدد  مدد  الثددان  القسددم أمددا العلميددة، ومؤلفاتدده آثددار  و كددر  لدد ، فدد 
 -اهلل رحمده-  الشدي  أ  وكيد  المدالك ، الفقده ف  الفطيسية للمنظومة شرحه ف  -اهلل رحمه-

 بيددا  علدد  رّكدد  حيدد  فهمهددا، العلددم طالددب علدد  يسدده  مبّسددطة، بطريقددة المنظومددة هدد   شددر 
 القسدم هد ا فد  وأشدرت البسديطة، المسدال  بعد  فد  إال التفصدي  إلد  يتطر  ولم المت ، ألفاظ
 كيفيدة إلد  وأشدرت وغيرهمدا، النبويدة، والسدنة الكدريم، كدالقرآ  األدلدة لدبع  الشي  استخدام إل 

 بهدددا انفدددرد التددد  والمسدددال  المسدددال ، بعددد  فددد  للنددداظم كمخالفتددده الفقهيدددة، المسدددال  مددد  تعاملددده
 األحكدددام بدددربط تتعلددد  الشدددي   كرهدددا التددد  الفوالدددد بعددد  إلددد  أشدددرت وأخيدددرا وغيرهدددا، المالكيدددة،



 
 
 

 الفطيسية  المنظومة شرح في ومنهجه أبومزيريق السالم عبد بن أحمد العالمة

 

 مجلة الجامعة األسمرية
350 

 أعقبدددت ثددم والتوصدديات، النتددال  أهددم تضددمنت بخاتمدددة بحدد ال وأعقبددت الكددريم، بددالقرآ  الفقهيددة
 . البح  ف  عليها اعتمدت الت  والمراج  للمصادر بفهرس الخاتمة
 رب هلل الحمدد أ  دعواندا وآخدر أجمعدي ، وصحبه آله وعل  محمد سيدنا عل  وسلم اهلل وصل 
 . العالمي 

 

 النشه . المنهجية، العلمية، اآلثار األسلوب، األدلة، :المفتاحية الكلمات

 المقدمة

الحمد هلل الد   علّدم بدالقلم، علّدم اإلنسدا  مدالم يعلدم، والصدال  والسدالم علد  
 نبينا محمد النب  األكرم، صل  اهلل عليه وعل  آله وصحبه وسلم، أما بعد: 

فيعتبددر المدد هب المددالك  الركيدد   الفقهيددة المعتمددد  فدد  بلدددنا الحبيددب، وأحددد 
أركدددا  الهويدددة الدينيدددة فيهدددا، وقدددد انعكددد  العلمدددا  قدددديما  وحدددديثا  علددد  دراسدددة هددد ا 
المدد هب، واالهتمددام بدده، أصددوال  وفروعددا ، وتهليفددا وشددرحا، وقضددا  وفتددو  وتدريسددا، 

مصدراته خاصدة، فكدا  لهدم دور كبيدر  وم  بينهم العلمدا  الليبيدو  عامدة، وعلمدا 
أحمدد ف  إثرا  فروع الم هب بالمؤلفات، وعل  رأسدهم الشدي  العدالم الفقيده الل دو  

، وهو مد  أهدم م2010-ه 1431، ت -رحمه اهلل-بن عبدالسالم أبومزيريق 
العلمدددا  الددد ي  أسدددهموا فددد  خدمدددة المددد هب المدددالك ، حيددد  كدددا  لددده شدددر  علددد  

العالمدة أحمدد لفقده المدالك ، وقدد اختدرت عندوا  البحد   المنظومة الفطيسية ف  ا
ومنهجه في شرح المنظومة الفطيسدية،  -رحمه اهلل-بن عبدالسالم أبومزيريق 

 . الموسوم بد "خالصة الدروس األساسية في شرح المنظومة الفطيسية"(

 الهدف من الدراسة

ا  آثددار  هددو إبددرا  دور هدد ا العددالم الجليدد  فدد  خدمددة المدد هب المددالك ، وبيدد
العلميددة فدد  المجدداالت المختلفددة، وبيددا  كيفيددة شددرحه لهدد   المنظومددة، واألسدداليب 

 الت  استخدمها ف   ل . 
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 أهمية الدراسة

 -رحمدددده اهلل-دراسددددة فدددد  بيددددا  مكانددددة الشددددي  أحمددددد تتجلدددد  أهميددددة هدددد   ال
العلميدددة، واهتمامددده بدددربط األحكدددام الفقهيدددة بدددالقرآ  الكدددريم، وكددد ل  اسدددتفاد  القدددار  

حتدد  تكددو  عونددا لهددم  -رحمدده اهلل-وطالددب العلددم خاصددة مدد  مددنه  الشددي  أحمددد 
 ف  ه ا المجا .

 خطة البحث

وسدديكو  البحدد  بعددو  اهلل وتوفيقدده مشددتمال علدد  مقدمددة، ومبحثددي  ، علدد   
 النحو اآلت : 
  : التعري  بالشي  أحمد ب  عبد السالم أبوم يري . المبح  األو 

 المطلب األو : اسمه ونشهته. 
 المطلب الثان : طلبه للعلم وشيوخه. 

 المطلب الثال : جهود  ف  التدريس، وتوليه اإلمامة والخطابة، وآثار  العلمية.
 ف  شرحه للمنظومة الفطيسية:  -رحمه اهلل-المبح  الثان : منه  الشي  أحمد 
 ف  الشر .   -رحمه اهلل-المطلب األو : أسلوب الشي  أحمد 

 المطلب الثان : األدلة الت  اعتمد عليها ف  الشر . 
 المطلب الثال : تعامله م  المسال  الفقهية. 

 المطلب الراب :  كر  لبع  التنبيهات والفوالد. 
ر والمراجد  ثم خاتمة تتضم  أهم النتال ، ثم التوصيات، ويعقبها فهرس بالمصداد

 المعتمد  ف  ه   الدراسة. 
 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العلمين
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 التعريف بالشيخ أحمد بن عبد السالم أبومزيريق :لمبحث األولا

 اسمه ونشأته :المطلب األول
 اسمه ومولده:  /أوال

هدددو الشدددي  العاّلمدددة الّل دددو  المفسدددر الفقيددده األديدددب أحمدددد بددد  عبدددد السدددالم 
م تقريبّا، ف  قرية رأس عل ، بمديندة مصدراتة، وأصد  1929أبوم يري ، ولد سنة 

يريددد ، مصددد ر  م  ريددد ه، مدددهخو  مددد   اللقدددب  بوم يريددد ه: أصدددلها الفصددديي: أبومر )
عة الحركدة والخفدة  ر : انفص ، خرج بسرعة واختف  بسرعة، وهو يدد  علد  سدر 

والنشاط، وهو لقب لجّد  محمدد، يرجد  بنسدبه إلد  أسدر  البيدر ، وكاندت عاللتده مد  
سددددكا  منطقددددة البيددددر ، ثددددم انتقلددددت إلدددد  منطقددددة رأس علدددد ، وأو  مدددد  سددددك  هدددد   

 المنطقة هو جّد  محمد، وكا  آباؤ  يعرفو  بالبير . 

 نشأته وحفظه للقرآن:   /ثانيا
طرّا م  طفولته تحت رعاية جّد  محمد، وكدا  ش -رحمه اهلل-قض  الشي  

هدا خواصده خاصدة يجتمد  في عيحبه ويلتص  بده كثيدرّا، حيد  كاندت لجدّد  عمربوعدة
يحددب االجتمدداع بهددم، وكدا  يدد او  مدد  جددد   -رحمده اهلل-وأصددقاؤ ، وكددا  الشددي  

الحر  والحصداد والرعد ، وهدو الد   وّجهده التوجيده السدليم، وقدام بتفري ده للدراسدة 
ب العلم، وعدم تكليفه بالعم  كثيرّا رغم صعوبة المعيشة ف  تل  الفتر ، فنشده وطل

 نشه  طيبة ف  أكنا  ه   األسر  الكريمة، ولم يشتهر أحد م  أسرته بالعلم قبله.  
القددرآ  الكددريم فدد  سددّ  بدداكر ، أوال  بجددام  القريددة رأس  -رحمدده اهلل -درس الشددي  

، وحفدظ القدرآ  وعمددر  يقدرب مد  الثالثدة عشدر ، حيد  بدددأ  علد ، وثانيدا ب اويدة البد  
قددرا   القددرآ  علدد  يددد الشددي  علدد  الشددري  الم ربدد ، الدد   كددا  دالمددا  مددا ينصددحه 

، وقددرأ عليدده -رحمدده اهلل- أطيددب األثددر فدد  تكددوي  الشددي  أحمددد بكلمددات كددا  لهددا 
م  سور  الناس إل  سور  الت اب  صعودّا، و ل  بمسجد رأس عل ، ثم انتق  إلد  
 اوية الب   بمصراتة المدينة، وأكم  فيها حفظ بقية كتداب اهلل المجيدد، وكدا  حفدظ 
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 الد   ه1 ما تبق  م  كتاب اهلل تعال  علد  يدد شديخه الثدان  علد  حسد  المنتصدر
 .ي كر  دالما بالثنا  العاطر

 خهطلبه للعلم وشيو  :المطلب الثاني
 طلبه للعلم:   /أوالّ 

فدد  طلددب العلددم بتوجيدده مدد  عاللتدده، فبعددد  -رحمدده اهلل-ابتدددأ الشددي  أحمددد 
الدددين  اشددتر  للحصددو  علدد  الشددهاد  االبتداليددة مندده سددنة  افتتددا  معهددد القددوير 

م، وبعددددد افتتددددا  القسددددم الثددددانو  بالمعهددددد نددددا  مندددده الشددددهاد  الثانويددددة سددددنة 1955
م، ثدددم انتقددد  بعددددها إلددد  مديندددة البيضدددا  لمواصدددلة دراسدددته الجامعيدددة بكليدددة 1964

أس علد ،  أصو  الدي  بالجامعة اإلسالمية بالبيضا ، تاركا أسرته بمسقط رأسده ر 
، وندددا  -رحمددده اهلل-كدددا  عميدددد الجامعدددة حينددد ا  الشدددي  مصدددطف  التريكددد  وقدددد 

م، وكانددت رسددالته بعنددوا  عالوصددايا العشددر فدد  القددرآ  1968الليسددانس منهددا سددنة 
الكدريمع، ثددم التحد  بعددد  لد  بالدراسددات العليددا بمعهدد الج بددوب، ومكد  هنددا  مددد  

لمعهدد، وأرقفد  بداب الدراسدات العليدا عام ونص ، وبعد  ل  توقفدت الدراسدة بد ل  ا
به، فانتق  منه إل  معهد المعلمات بالبيضا  مدّرسا  مد  سدنة واحدد ، ثدم نرقد  بعدد 
 ل  إل  معهد القرا ات بالبيضا  أيضا ، ودّرس طالبه به  هدا  ثدال  سدني ، مد  

دددد، 1973م إلددد  عدددام 1971عدددام  م، وعدددر  أثندددا  عملددده بهددد ا المعهدددد مثدددا  الج 
 وحس  العطا . والب  ، 

 شيوخه: /ثانيا
 : حيدد  كددا  الشددي  أحمددد-رحمدده اهلل- (2)الشدديخ الطيددب العربددي المسدداّلتي (1
فدد  بدداكر حياتدده وعمددر  مددا بددي  العاشددر  والرابعددة عشددر  يحضددر فدد   -رحمدده اهلل-

                                                           
الشي  عل  حس  المنتصر، حفظ القدرآ  فد   اويدة المنتصدر، ثدم باشدر قيادتهدا، وكدا  مشدهورا بالجدد والصدرامة،  ه1

والحدر  علد  وقددت الطدالب، كددا  منقطعدا لتعلدديم القدرآ  الكددريم، يعديا فدد  ال اويدة دالمددا، وكهنده مهدداجر إليهدا مدد  
: ومضات م  تاري  الفكدر والثقافدة فد  ليبيدا، ينظرم. 1950الكثيرو ، توف  سنة مكا  بعيد، ولقد حفظ عل  يديه 

 ه.2/288لمصطف  أبو عجيلة،  
هدو العددالم المهيددب، الد   كددا  يظهددر عليده وقددار العلمددا ، ويتسدرب  بسددمت الصددالحي ، قدرأ ببلددد  مسددالته، ب اويددة  ه2

مد ، فدالتح  بالقسدم العدال  بمددارس األوقدا  هندا ، الشي  الدوكال ، ثم توجه إل  طدرابلس لمواصدلة التحصدي  العل
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فد  التفسدير، مد   -رحمده اهلل-بع  األحايي  دروسه ب اويدة اإلمدام أحمدد  رو  
م .   خال  تفسير الجاللي  بحاشية الصاو  والج)

: وهدو مد  علمدا  األ هدر -رحمده اهلل- ه1 الشيخ محمد حسدن بدن عبدد الملد  (2
شددددرحه لمددددت  العاصددددمية فدددد   -رحمدددده اهلل-المتفددددّوقي ، سددددم  مندددده الشددددي  أحمددددد 

 والجوهر المكنو  ف  البالغة.  األحكام، والسُّلم ف  المنط ، والسمرقندية
-حيدد  درس الشددي  أحمددد  :-رحمدده اهلل- (2)الشدديخ محمددد علددي السددهولي (3

م، 1950م إل  سنة 1945عليه ما يقرب م  خمس سنوات م  سنة  -رحمه اهلل
بمسجد رأس عل  وال مه كثيرا، وبدأ الدراسة الحر  عليده فد  شدت  العلدوم الشدرعية 
والل وية وكا  يال مه م  السداعة الثامندة صدباحا إلد  السداعة الثانيدة عشدر  ظهدرا 

 :-مه اهللرح-ة، ومما درسه عل  الشي  السهول  يوميا عدا يوم الجمع
حاشدية الصدفت  علد  العشدماوية، والمرشدد المعدي  البد  عاشدر،  في الفقه:

وشددددر  الرسددددالة ألبدددد  الحسددددد  الشددددا ل  مدددد  حاشدددددية العدددددو ، وأقددددرب المسدددددال ، 
 والمجموع لألمير، والرحبية وغيرها. 

درس عليددده شدددر  وحاشدددية خالدددد األ هدددر  علددد  اآلجروميدددة،  وفدددي الل دددة:
رحمدده -ابدد  عقيدد ، وغيرهدا. وقددد كددا  للشددي  السددهول   واأل هريدة، والق)طددر، وشددر 

، فقددد كددا  كثيددر الثنددا  -رحمدده اهلل-حمددد تددهثير كبيددر فدد  شخصددية الشددي  أ -اهلل
 عليه وعل  علمه وتفانيه فيه، وتواضعه، ولينه، وحس  خلقه. 

                                                                                                                                           

م، وسددك  بمدرسددة عثمددا  باشددا، وبعددد تخددرج الشددي  بشددهر ونصدد ، عددي  مدرسددا ب اويددة 1934سددنة  هددافيوتخددرج 
: ومضدات مد  تداري  الفكدر والثقافدة فد  ليبيدا، ينظر م.1956ال رو ، وأمض  بها فتر  خصبة بعطاله، توف  سدنة 

 ه.2/90 لمصطف  أبو عجيلة 
ه، ونشده بهدا، وهداجر 1288سدنة  ههو العالم الفاض ، كا  رحمه اهلل عالما فقيها حافظا محققا، ولد فد  مصدرات ه1

ف   اوية الشي   رو ، وشرع ف  قرا   العلم فيها عل  الشي  رمضا  أب  تركيدة مدد  ثدال  سدنوات، ثدم سدافر إلد  
، وتدول  التددريس فد  التفسدير وغيدر ، تدوف  سدنة هج  إل  مصدراتاأل هر، وهنا  لفظ أنظار العلما  فعجبوا به، ثم ر 

 ه.2/100: المصدر الساب   رينظه. 1374
، كمددا أخدد  عدد  الشددي  محمددد عبدددالمل  مدد  قريددة رأس علدد ، أخدد  عدد  الشددي  رمضددا  أبدد  تركيددة ب اويددة الدد رو  ه2

بعد عودته م  مصر، وقد عّمر الشي  طويال، وكا  ال يتر  الدرس حت  بعد عج   ع  المش ، حيد  كدا  يدؤت  
 ه.2/135: المصدر الساب   ينظرم. 1997به إل  المسجد محموال، توف  سنة 
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: حيد  درس عليده أقدرب المسدال  فد  -رحمه اهلل- ه1  الشيخ مفتاح الللبيدي (4
بجددام  الشددي ، وهدد ا الجددام   هالفقدده فدد  جددام  الشددي  امحمددد، ويرعددر  فدد  مصددرات

 م.1950-1948، ف  الفتر  الواقعة بي  سنة هبوسط مدينة مصرات
بعددالمي   جليلدي   كانددت لهمدا بصددماتهما  -رحمده اهلل-وقدد تددهثر الشدي  أحمددد 

ال دالر  وآثارهمدا البداهر ، وهمدا: الشدي  عبدد الحميدد شداهي  د رحمده اهلل د، وهدو مد  
شيوخ األ هر األجال ، كا  مبعوثا  م  األ هر شيخا  لمعهد القوير  الدين ، وعرّي  

ه مد  تدهثير إماما  وخطيبدا  وواعظدا  فد  مسدجد القدوير ، فدالتّ  النداس حولده  لمدا لد
، هبدد  فدد  مصددراتعلدد  الندداس فدد  خطابدده وتوجيهاتدده التدد  لددم تكدد  معروفددة مدد  ق

 قدو  حسنة فيه.  -رحمه اهلل-وكا  للشي  أحمد 
هدددو  -رحمددده اهلل-والشدددي  العدددالم الثدددان  الددد   أثّدددر فددد  حيدددا  الشدددي  أحمدددد 

األ هدددر ، كدددا   المصدددر  -رحمددده اهلل-الشدددي  األسدددتا  الددددكتور محمدددد السدددماح  
ف  كلية أصو  الدي  بالبيضا ، وهو مد  أشدر   -حمه اهللر -ا  الشي  أحمد أست

عل  رسالته، وكا  أصيال ف  تقرير علم التفسير، فال خرافدة وال فضدو ، وال آرا  
نهجده األصدي   -رحمه اهلل-ضعيفة وال تدجي ، وم  ه ا الشي  أخ  الشي  أحمد 

 .ه2 ف  التفسير

 جهوده في التدريس وتوليه اإلمامة والخطابة، وآثاره العلمية: /المطلب الثالث

 جهوده في التدريس وتوليه اإلمامة والخطابة:  /أوال
فدددد  معاهددددد البيضددددا  بمعهددددد المعلمددددات،  -رحمدددده اهلل-دّرس الشددددي  أحمددددد 

م 1973سدنة  ومعهد القرا ات، كما  كرنا سابقا، وبعد رجوعه إل  مديندة مصدراتة
دددّي  مدّرسدددا  بمعهدددد ابددد  غلبدددو  للمعلمدددي ، ولدددم يددددرم تدريسددده بهددد ا المعهدددد سدددو   عر

                                                           
تركيدة، والشدي  ارحومدة الصدار ، كدا  لده نشداط سياسد   بد أرمضا  م  مواليد مدينة مصراتة، قرأ عل  الشي   ه1

ضددد تج لددة الددبالد التدد  تبنتهددا بعدد  الجهددات واألحدد اب،  او  التدددريس الحددر، التحدد  بالتدددريس فدد  المعهددد الدددين  
م. 1993بمصراتة، وكانت له إل  جانب  ل  دروس وعظ بجام  الشي  امحمد، وخاصدة فد  رمضدا ، تدوف  سدنة 

 ه.2/127ب :  : المصدر الساينظر
ومدا  1/11م  مقدمة تفسير  إرشاد الحيرا  إل  توجيهات القدرآ    -رحمه اهلل-أخ ت ه   الترجمة للشي  أحمد  ه2

 بعدهاه، وم  أحد طلبة الشي  واسمه: حافظ القليب، وم  مخطوطة للشي   كر فيها سيرته.
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شهري ، ثم عرّي  مدّرسا  ومديرا  بمدرسة رأس عل  القرآنيدة لتددريس القدرآ  مد  بقيدة 
م، ثم انتق  بعد  ل  إل  معهد القوير  الدين  ف  1977المواد الدراسية إل  سنة 
التيد ، وكاندت الدراسدة فيده إعداديدة ثدال  سدنوات، وثانويدة مقر  الجديدد قدرب قدو  

كدد ل ، ومنهجدده مددنه  األ هددر، وكددا  مدّرسددا للشددهاد  الثانويددة فدد  مدداد  التفسددير، 
كتدداب النسددف ، وبعدد  المددواد األخددر  فدد  اإلعددداد  والثددانو ، ثددم تددول  تدددريس 

دلم، مد  رسدالة ا لتوحيدد، ثدم بعدد المنط  للشهاد  الثانوية، والمقرر وقت ا  شر  السُّ
 لدد  أرل ددد  المعهددد نهاليدددّا، فانتقدد  طلبتددده إلددد  معهددد المعلمدددي  الخددا ، ثدددم تدددول  

م، ثدددم تحدددّو  إلددد  1987التددددريس بمدرسدددة بدددال  بددد  ربدددا  اإلعداديدددة إلددد  سدددنة 
م، 1998الثانوية االجتماعية عندما فتحت مكا  معهد القوير ، حت  تقاعد سنة 

كمددا لددم ينقطدد  الشددي  عدد  حلقددات الدددرس م، 2004وبقدد  متعاونددا بهددا إلدد  سددنة 
الحر ف  بيته والمساجد الت  يدؤم فيهدا المصدلي ، فددرس عليده كثيدرو ، نهلدوا مد  
راسا طيبا ي هر ويثمر ك   معي  علمه، وتهدبوا بهديه وسمته، وتر  ف  نفوسهم غ 

 حي .  
قريددة -ة بددة وتعلدديم القددرآ  بجددام  الم اربدداإلمامددة والخطا -رحمدده اهلل-تددوّل  

م، ثم 1964إل  سنة  1950م  سنة  -شر  منطقة يدر قريبة م  شاطئ البحر
ع، أبدو شدحمةم أرسدندت إليده الخطابدة بمسدجد ع1973بعد عودته م  البيضا  سنة 

، ثددم انتقدد  مندده إلدد  م1987واسددتمر بالخطبددة فيدده مددد  أربدد  عشددر  سددنة إلدد  سددنة 
 م.2005ل  سنة ع إماما  وخطيبا ، واتص  عمله فيه إمسجد قريته عرأس عل 

 كتبه وآثاره العلمية:  /ثانيا
مؤلفدات عديدد ، تدد  علد  علمده وسدعة اطالعده،  -رحمه اهلل-للشي  أحمد 

 أ كر منها بصور  موج   أشهر مؤلفاته: 
رحمدده - ه1 شددرح المنظومددة الفطيسددية فددي الفقدده المددالكي، ل مددام الفطيسددي (1
: عخالصددددة الدددددروس األساسددددية فدددد  شددددر  المنظومددددة ،  وقددددد أسددددما  االشددددار -اهلل

                                                           
رحمده اهلل ببلدد   لديط  فد  أوالد  المالدة الثالثدة هو محمد ب  محمد الفطيسد ، الفقيده العدالم الجليد  المؤلد ، ولدد  ه1

بعد األل ، وبيت آ  الفطيس  بيت علم م  قديم، وهدم مد  األسدر األندلسدية التد  هداجرت مد  األنددلس فد  فتنتهدا 
الكبددر  لّمددا غ اهددا األسددبا  فدد  المالددة السددابعة، ولهددم  كددر فدد  علمددا  األندددلس، أخدد  الندداظم علومدده مدد  آ  بيتدده، 



 
 
 

 أبومزيريق أحمد محمد
 

 (2019) 2عدد خاص 

357 

الفطيسدددديةع، وهدددد  ال تدددد ا  مخطوطددددة إلدددد  اآل ، والتدددد  هدددد  محدددد  الدراسددددة فدددد  
المبحددد  الثدددان ، هددد ا الشدددر  الددد   أقدددوم بددد كر منهجيتددده ال يددد ا  مخطوطدددا، وهدددو 

 23ورقددة، وعدددد األسددطر فدد  كدد  صددفحة  60يتكددو  مدد  ثددال  كراسددات، عدددد 
 كلمات، بخط واضي.   10إل   8ك  سطر م   سطرا ، وعدد الكلمات ف 

 شرحه إل  أربعة أقسام: -رحمه اهلل-وقد قسم الشي  أحمد 
القسددم األو : مباحدد  العبددادات ومددا يتعلدد  بهددا، وهدد ا ينقسددم إلدد : كتدداب الصددال ، 

 وكتاب ال كا ، وكتاب الصيام، وكتاب الح . 
   وما يدور بها. القسم الثان : مباح  األحوا  الشخصية المتعلقة باألسر 

 القسم الثال : المعامالت المالية الشالعة بي  الناس، وبيا  مراتبها. 
 .  ه1 القسم الراب : بيا  المواري  وأحكامها، ومراتب أصحابها

، وهدد ا تفسدير القددرآن الكدريم المسددّمى "ارشدداد الحيدران الددى توجيهدات القددرآن" (2
، وعصدددار  علمددده، -رحمددده اهلل-التفسدددير يعتبدددر مددد  أعظدددم مؤلفدددات الشدددي  أحمدددد 

م وأكملددده سددددنة 1973أودعددده خ اندددة فكدددر  وآرالددده وعلمددده، شدددرع فددد  تفسدددير  سدددنة 
م، فيكددو  مكثدده فدد  تفسددير  اسددتوعب مدد  الدد م  عشددري  عامددا، كددا  يكتبدده 1993

ف  صبر وأنا  وصمت، وسار عل  نس  معي  ف  ه ا التفسير بحيد  يثبدت أوال 
سدتق ، ويضد  لده عنواندا واحددا جامعدا، ثدم الن  القرآن  فد  بدايدة كد  موضدوع م

ي كر المباح  الل وية، ثم المبح  اإلعراب ، ثم المبح  البالغد ، وأخيدرا مبحد  
خالصددة المعندد  العددام ومددا فيدده مدد  التوجيهددات واألحكددام، وسددار علدد  هدد ا النسدد  

 إل  نهاية التفسير، وهو اآل  مطبوع ف  اثن  عشر مجلدا. 

                                                                                                                                           

درسددة تدداجورا ، وأخدد  مدد  علمددا  بيددت النعدداس، وشددار  فدد  جميدد  العلددوم، ورجدد  إلدد   لدديط ، وتددول  ورحدد  إلدد  م
التدريس ف   اوية آ  الفطيس  ب ليط ، وله تآلي  مفيد  منها: منظومته الفقهية الت  جم  فيها مدا  كدر  خليد  فد  

إلمددام مالدد  بدد  أنددسع، ولدده أيضددا و اد عليدده فوالددد كثيددر ، وسددما  عالضددو  المنيددر المقتددبس فدد  مدد هب ا ،مختصددر 
 منظومة ف  التوحيد والنحو، وقد خّل  م  تآليفه ما يد  عل  غ ار  علمه. 

 ه تقريبا ، ع  س  ناه  المالة. 1310ف  سنة  -رحمه اهلل-توف  
   ه.369   :م ليبيا، للشي  الطاهر ال او ، : أعالينظر

 .ه1 :الفطيسية، مخطوط، الكراسة األول    : خالصة الدروس األساسية ف  شر  المنظومة ينظر ه1
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 ر جمددا الحددديث المرتددب مددن كتدداب لسددان العددرب:كتدداب المنتخددب مددن مختددا (3
حيدد  جمدد  الشددي  فدد  هدد ا الكتدداب ثالثمالددة حدددي ، اختارهددا مدد  أحاديدد  كثيددر  
جمعها م  كتاب لسا  العرب البد  منظدور، وشدر  تلد  األحاديد  شدرحا وسدطا، 
واٍ  بال ر  والمقام، وكانت عبار  المؤل  فيده رصدينة متقندة محكمدة، وهدو إلد  

 مخطوطا.  اآل  ال ي ا 
: وقدد اجتبد  رسالة بعندوان: اتتبداس الشدعر الحكديم مدن آيدات القدرآن الكدريم (4

فدد  رسددالته هدد   ثمانيددة بحددور مدد  أبحددر الشددعر، وهدد  البحددر  -رحمدده اهلل-الشددي  
األكثدددر اسددددتعماال فدددد  الشدددعر العربدددد  قددددديما وحدددديثا، وهدددد : الطويدددد ، والخفيدددد ، 

دد ، والرجدد ، وكددا  منهجدده فدد  هدد   والددوافر، والكامدد ، والبسدديط، والمتقددارب، و  الّرم)
الرسدددالة أ  يحددددد البحدددر الددد   سددديتناوله بدددالعر  والتوضددديي، ثدددم يدددرد  بتحديدددد 
تفعيالته ف  بيت، شطر  األو  التفعيالت المجرد ، وشدطر  الثدان  الجد   المقتدبس 
مدد  آيددات الكتدداب الحكدديم، ثددم يعقّددب بقصدديد  مختددار  مدد  إنشدداله وصددنعته، تكددو  

البحددددر الدددد   أورد ، وعلدددد  هدددد   الددددوتير   مضدددد  إلدددد  نهايددددة هدددد    تطبيقددددا علدددد 
 .ه1 الرسالة

 وغير  ل  كثير م  المؤلفات األخر  الت  ال يس  المقام ل كرها. 
م، بعددد 15/2/2010 يددوم اإلثنددي  -رحمدده اهلل-تددوف  الشددي  أحمددد  وفاتدده:

أ  عاا حياته طالبا  للعلم، معّلما  ل ير ، مرشدا  مربّيا  ف  قاعات الدروس، وعلد  
ال يسدتبّد بحددي ، وال  اوف  مجالسه، فلم يبخ  عل  أحد بعلمه، متواضع  المنابر، 

دد ددّد  أو عندد ، فرحمدده اهلل تعددال  رحمددة واسددعة، وجدد ا  عمددا  ه  يط دد  علدد  مناقش  بح 
 ا ، وأسكنه فسيي جناته. قّدم خير الج  

           
 

                                                           
 .وما بعدهاه 1/16ينظر: مقدمة إرشاد الحيرا    ه1
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في شرحه للمنظومة  -رحمه اهلل-منهج الشيخ أحمد  :المبحث الثاني

 "خالصة الدروس األساسية في شرح المنظومة الفطيسية" المسّمى (1)الفطيسية

 عتمده الشيخ في الشرحالمطلب األول: األسلوب الذي ا
أساليب الشر  ال   يعتمد عل  إيراد لقد اعتمد الشي  ف  شرحه أسلوبا م  

المت  أوال، ثم يهت  بعدد  لد  بالشدر ، فيشدير إلد  المدت  بحدر  عالصدادع، يريدد بده 
 المصددددن ه، مرجحددددا  كددددر أصدددد  المددددداد : صددددّن ، ويشددددير إلدددد  الشددددر  بحدددددر  

 ، هك ا:  ه2 عالشي ع، يريد  الشار ه
 .يحصل بالمطلق طهر الحدث .... كما به يزال حكم الخبث .ص 

 .ه3 .............إل ه تحصل طهارة الحدث بالماء المطلق .ش
وقد سل  الشار  ف  شدرحه الشدر  اإلجمدال ، بحيد  يوضدي عبدارات المدت  
باقتضاب شديد، وتحلي  األلفاظ الدوارد  فد  المدت ، واإللمدام السدري  بمباحد   لد  
المددددت ، دو  التطددددر  إلدددد  التفصددددي  والتهصددددي ، ولهدددد ا المددددنه  فالددددد  جليلددددة فدددد  

نضدددرب بعددد  اكتسددداب تصدددور أولددد  سدددري  لمسدددال  المدددت ، وسدددهولة فهمهدددا، ول
 األمثلة لمعرفة الطريقة الت  سار عليها الشي  ف  شرحه: 

 ف  باب الطهار : يقو  المصن : 
 وهو الذي عليه يصدق اسم ما .... أعني بال تيد أتى مالزما

                                                           
بيتدا مد  بحدر الرجد ، وهدو عمسدتفع ع سدت مدرات، و لد  لسدهولته،  2421وه  أرجو   طويلة تشتم  علد  نحدو  ه1

نها المؤلد  مد  فدروع المسدال  وعدم التقيد فيه بقافية واحد ، وه  منظومة جمعت كثيرا م  المسال  الفقهيدة، وضدم
ما لم يتعر  له كثير م  المؤلفي ، ولم يفته أ  ين  ف  كثيدر مد  األحيدا  علد  الدراجي، والمشدهور، والضدعي  
أثنددا  الددنظم، ممددا ال يوجددد إال فدد  الكتددب المطولددة، وقددد يصددر  بصدداحب القددو  أو مدد  رجحدده أو ضددعفه، وأحيانددا 

هلل د، أو يستد  عليده بصدحة الحددي ، وقدد ضدمنها المؤلد  جميد  أبدواب الفقده يسند القو  إل  اإلمام مال  د رحمه ا
 م  عبادات، وأنكحة، ومعامالت، وغيرها. 

تصدحيحه  : الضدو  المنيدر المقتدبس فد  مد هب اإلمدام مالد  بد  أندس، لألسدتا  محمدد الفطيسد ، أشدر  علد ينظدر
 ه.4-3 : وضبطه: الطاهر ال او ،  

 ه.184 :المدخ  إل  علم المختصرات، لعبداهلل الشمران     ه2
 ه.4 :: خالصة الدروس األساسية، الكراسة األول    ينظر ه3
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يقو  الشدار :  المدا  المطلد  هدو الد   عليده يصدد  اسدم مدا  دو  قيدد مدال م لده 
يمي   ع  غير ، مث : ما  ال هر، والميا  المعدنية، فه   ميا  مقيد  باإلضدافة، أو 

 .ه1 بالوص ، فال يصي الوضو  منها وال غس  الش   المتنجس بهاه
 وف  باب فرال  الوضو : يقو  المصن : 

 هي النية .... أولها والدل  والفورية.فرائض الوضوء 
يقو  الشار :  الفر  األو  م  فرال  الوضو : النية: وه  القصد بالقلدب إلد  
فع  الوضو  ألدا  الصال ، الثان : الدل : وهو إمرار اليد عل  العضو الم سدو  
م  صب الما  عليه، الثال : الفورية: وه  وص  عملية الوضو  فد  وقدت واحدد 

 .ه2 تفري  بي  عضو وعضو مد  تعتبر عرفا طويلةهدو  
 ف  شرحه.  -رحمه اهلل-وهك ا سار الشي  أحمد 

 التي اعتمد عليها الشيخ في شرحهاألدلة  :المطلب الثاني
 الدليل ل ة: 

الدددلي : مددا يسددتد  بدده، والدددلي : الدددا  أيضددا، وقددد د)لّدده علدد  الطريدد  يدرلدده، 
وكسددرها، ودرلرولددة، بالضددم، والفددتي أعلدد ، وفددال  يددد  بالضددم، د)اللددة، بفددتي الدددا  

 . ه3 بفال : أ : يث  به
 الدليل اصطالحا: 

هددو الدد   يلدد م مدد  العلددم بدده العلددم بشدد   آخددر، والسددمع  مندده: مددا يتوقدد  
عل  السم  يعن  عل  الكتاب والسنة واإلجماع والسل ، والعقل  منده: مدا يسدتمد 

 . ه4 فيه م  العق  ف  االستدال 
فد  اسدتدالله  -رحمده اهلل-سه كر بع  األدلة الت  أوردهدا الشدي  أحمدد و  

 عل  بع  المسال  الفقهية:

                                                           
 ه.5-4 :: المصدر الساب    ينظر ه1
 ه.20 :: المصدر الساب    ينظر ه2
 ه.155 :مختار الصحا ، ألب  بكر الرا  ،    ه3
 ه.96 :البركت ،   التعريفات الفقهية، لمحمد عميم  ه4
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وهدد ا فدد  أغلددب اسددتدالالته علدد  المسددال ، باعتبددار  األصدد   القددرآن الكددريم: (1
 ، م   ل :ه1 األو  م  أصو  األدلة

 ويحرم الوطء بال انقطاع .... حيض من المرأة باإلجماع
قددا  فدد  شددرحه علدد  هدد ا البيددت:  أمددا حرمددة الددوط  قبدد  انقطدداع الحددي  فمجمدد  

 جب  هئ مئ خئ حئ جئٱُّعليددده مددد  جميددد  الفقهدددا ، لقولددده تعدددال  
 .ه3 هه2 َّمبخب حب

 عند شرحه لقو  المصن  ف  صال  الجمعة:و 
 صالتها فرض على األعيان .... وأنها كالصبح ركعتان.
 مل خلٱُّٱقا :  ولهد ا جدا  الدن  فد  وجدوب حضدور الجمعدة فد  قولده تعدال  

 يه ىه مه جه ينىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل

 .ه5 هه4 َّحي  جي
باعتبارهدا المصددر الثدان  مد  مصدادر التشدري ، وهد  المبيندة  السنة النبوية:( 2

والمفصلة لما جدا  فد  القدرآ  الكدريم، وقدد اسدتد  بهدا الشدي  علد  بعد  األحكدام 
 الفقهية، م   ل :

 عند شرحه لقو  المصن :
 ويكره الذبح بدون حفرة .... وأنه يندب سن الشفرة

  فد  عمليدة الد بي، وهد  آداب قا :  والمطلوب سرعة اإلجها  م  التسمية والرف
 . ه7 هه6 عإ ا  بحتم فهحسنوا ال بحةع إسالمية، لقوله 

                                                           
 ه.1/100المستصف  م  علم األصو ، لل  ال ،   ه1
 ه.220سور  البقر ، م  اآلية   ه2
 ه.31 :: خالصة الدروس األساسية، مخطوط، الكراسة األول    ينظر ه3
 ه.9سور  الجمعة، اآلية   ه4
 ه.65 :: خالصة الدروس األساسية، مخطوط، الكراسة األول    ينظر ه5
ه، وقددا  الترمدد  : حدددي  حسدد  1409أخرجدده الترمدد  ، كتدداب: الددديات، بدداب: النهدد  عدد  المثلددة، حدددي  رقددم   ه6

 ه.4/352ه،  4479الصيد، باب: األمر ب حداد الشفر ، حدي  رقم   :كتابه، وأخرجه النسال ، 3/78  صحيي،
 ه.61: خالصة الدروس األساسية، مخطوط، الكراسة الثانية  صد ينظر ه7
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بعدد وفاتده فد  عصدر مد   وهو اتفا  المجتهددي  مد  أمدة محمدد  اإلجماع: (4
 وقد استد  به الشي  عل  بع  المسال ، منها: ه، 1 العصور عل  حكم شرع 

 عند شرحه لقو  المصن : 
 ةوالوفاويحرم العقد على الزوجات .... في عدة الطالق 

 يحددرم العقددد علدد  المددرأ  المعتددد  مدد  وفددا  أو طددال ، ويفسدد  العقددد بدددو   :قددا  
 ه.2 طال   ألنه عقد فاسد باإلجماعه

وهددو أصدد  مدد  أصددو  مدد هب اإلمددام مالدد  اشددتهر بدده،  عمددل أهددل المدينددة:( 4
ويقصد به: هو ما اتف  عليه العلما  والفضال  بالمدينة كلهم أو أكثرهم، ف   م  

، وقددد اسددتد  بدده الشددي  ه3 الصددحابة والتددابعي ، سددوا  أكددا  سددند  نقددال أم اجتهددادا
 أحمد عل  بع  المسال ، م   ل : 

 عند شرحه لقو  المصن :
 الم واسدل اليدين ..... سّبابة حّر  لدى التشّهدْينتيامْن بالس

سددددد  اليدددددي : وهددددو إرسددددالهما عنددددد القيددددام فدددد  الصددددال ، وهددددو عمدددد  أهدددد  قددددا :  
 . ه4 المدينةه

 الث: تعامله ما المسائل الفقهيةالمطلب الث
: قدد يخدال  الشدي  أحمدد د رحمده اهلل د النداظم مخالفدة النداظم لدبعض المسدائل (1

 ف  بع  المسال   ألنه يراها أنها ليست بالقو  المعتمد ف  الم هب، م   ل : 
 عند شرحه لقو  المصن  ف  باب ال رس :

 بخرتة أو بنيابة أحد ..... َوِصْل لما ُعِسر دلكه بيد
المدا ، فد   عسدر  قا :  الراب : الددل ، وهدو مدرور اليددي  علد  الجسدد عندد صدب

باليددد يكفدد  صددب المددا  عليدده، وال يحتدداج إلدد  توكيدد  أحددد أو إلدد  شدد   آخددر فدد  
 . ه2  ، وما شرطه المصن  هنا ال يعّو  عليههه1 القو  المعتمد

                                                           
 ه.46 :  أصو  الفقه، لوهبة ال حيل ،   وجي  فال ه1
 ه.74 :خالصة الدروس األساسية، مخطوط، الكراسة الثانية،    ه2
 ه.  77 :: المسال  الت  بناها اإلمام مال  عل  عم  أه  المدينة، لمحمد المدن ،  ينظر ه3
 ه.  46 :: خالصة الدروس األساسية، الكراسة األول ،   ينظر ه4
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 عند شرحه لقو  المصن  ف  صال  الجنا  :و 
 .. وُترئت فاتحة تصد الورع.. مصليا علي النبي المتبا

، وعنددد الندداظم ه3 أل  المشددروع فدد  صددال  الجنددا   الدددعا  قددا :  وال تقددرأ الفاتحددة 
 . ه4  قرا تها للورع خروجا م  الخال ه

 ، م   ل :  ذكره لبعض المسائل الفقهية التي لم يذكرها الناظم (2
 : ا األعند شرحه لقو  المصن  ف  
 . َيحُرم تبل الوتت يا من يدري... وواجب كفاية في الِمصر

، ولددددم يدددد كر  ه5 قبدددد  دخددددو  الوقددددت، إال فدددد  الصددددبي فيجددددو  يحددددرم األ ا   :قددددا 
 . ه6 الناظمه
 شرحه لقو  المصن  ف  مندوبات الصال :  عندو 

 .. وفي السجود وادُع فيه بخشوع.. كذل  التسبيح في حال الركوع
قددا :  التسددبيي فدد  الركددوع دو  دعددا  بقددو  المصددل : سددبحا  ربدد  العظدديم، وفدد  

سددبحا  ربدد  األعلدد  وبحمددد ، اللهددم اغفددر لدد ، وتددر  السددجود مدد  الدددعا  يقددو : 
المصدددن  حكدددم الددددعا  عندددد الجلدددوس بدددي  السدددجدتي ، وهدددو مطلدددوب، بددده  يقدددو  

 .ه8 هه7 المصل : رب اغفر ل  وارحمن  وار قن  واع  عن  وعافن 
يشدددير الدددى المسدددائل التدددي انفدددرد بهدددا المالكيدددة دون  يدددرهم مدددن المدددذاهب ( 3

هو عم  انفرد به المالكيةع، وأحيانا بعبار  عوهو فع  غير ، أحيانا بعبار  عو األخرى
 المالكيةع، م   ل : 

 عند شرحه لقو  المصن :

                                                                                                                                           
 ه.1/135: الشر  الكبير، للدردير، م  حاشية الدسوق ،  ينظر ه1
 ه.26 :ساسية، مخطوط، الكراسة األول    : خالصة الدروس األينظر ه2
 ه.1/555: الشر  الص ير، للدردير،  ينظر ه3
 ه.77 :ساسية، مخطوط، الكراسة األول    : خالصة الدروس األينظر ه4
 ه.1/194ه، والشر  الكبير، للدردير،  1/299: التوضيي، لخلي ،  ينظر ه5
 ه. 61 :: خالصة الدروس األساسية، الكراسة األول    ينظر ه6
 ه1/357: مدونة الفقه المالك  وأدلته، للصاد  ال ريان ،  ينظر ه7
 ه.46 :خالصة الدروس األساسية، الكراسة األول     ه8
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 .... سّبابة حّر  لدى التشّهدْين تيامْن بالسالم واسدل اليدين
قا :  سد  اليدي : وهو إرسالهما عند القيام ف  الصال ، وهو عم  أه  المدينة، 

 .ه1  غيرهمهوعم  به المالكية دو  
ولتحقيدد  هدد   المسددهلة: فقددد جددا  عنددد الحنفيددة قددولهم: ع ويعتمددد بيميندده علدد  يسددار  

 .ه2 ف  قيامه ف  الصال ، وأص  االعتماد السنةع
وعند الشافعية قولهم: عالسنة بعد التكبير حّط اليدي  ووض  اليمن  عل  اليسدر ، 

 .ه3 فيقب  بك  اليمن  كوع اليسر  وبع  رس ها وساعدهاع
وعندددددددد الحنابلدددددددة قدددددددولهم: ع يكدددددددر  فددددددد  الصدددددددال  السدددددددد ، هددددددد ا المددددددد هب وعليددددددده 

 . ه4 األصحابع
 عند شرحه لقو  المصن : 

 .. والركبتْين أيضا عند الرفا.. تقديمنا اليدين عند الوضا
قددا  فدد  شددرحه:  تقددديم الكفّددي   عالددراحتي  ع عنددد الوضدد  للسددجود، وتهخيرهمددا عنددد 

وه  حركة مريحة خفيفة، بخال  م  يعكس، وهو فع  الرف  إل  الركعة التالية، 
 . ه5  غير المالكيةه

فقددد جددا  عنددد الحنفيددة قددولهم: عيضدد  ركبتيدده علدد  األر   ولتحقيدد  هدد   المسددهلة:
 . ه6 قب  يديه إ ا انحّط للسجودع

وعندددد الشدددافعية قدددولهم: عوأمدددا أكمددد  السدددجود فالسدددنة أ  يكدددو  أو  مدددا يقددد  علددد  
 .ه7 ركبتيه، ثم يديه، ثم أنفه، ثم جبهتهعاألر  م  الساجد 

وعنددد الحنابلددة قددولهم: عويكددو  أو  مددا يقدد  مندده علدد  األر  ركبتددا ، ثددم يدددا ، ثددم 
 . ه1 جبهته، وأنفهع

                                                           
 المصدر الساب .  ه1
 ه1/23وط، للسرخس ،  المبس ه2
 ه.1/232روضة الطالبي ، للنوو ،   ه3
 ه.1/330اإلنصا ، للمرداو ،   ه4
 ه. 48 :خالصة الدروس األساسية، الكراسة األول ،    ه5
 ه.32 -1/31المبسوط، للسرخس ،   ه6
 ه.1/170ه، وم ن  المحتاج، للشربين ،  1/258روضة الطالبي ، للنوو ،   ه7
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، وهد   قليلدة جددا، يشير أحيانا الى أتوال في المسألة لم يشر اليها المصنف( 4
  : أل  شرحه كما قلنا سابقا ال يعتمد عل  التفصي ، م   ل

 عند شرحه لقو  المصن  ف  سن  التيمم ومستحباته: 
 .. ان ُعدم الصعيد أي والماء.. وتسقط الصالة والقضاء

قا :  وم  ال يجد الما  وال الصعيد تسقط عنه الصال ، وك ل  م  لم بقدر عل  
استعما  الما  وال الصعيد، وه ا عل  المشهور م  أقدوا  أربعدة: سدقوط الصدال ، 

ويقضدد ، يصددل  وال يقضدد ، ال يصددل  فدد  الحددا ، ويقضدد  بعددد مددا يجددد يصددل  
 .ه2 الما  أو الصعيد أو القدر  عل  االستعما ه

، ألنهدا ال توجدد فد  مدا يتعلدق بدالرتيق واألمدة -رحمده اهلل-ال يشرح الشيخ ( 5
هددد   األوقدددات، فلدددم يقدددم بشدددر  بددداب الرقيددد  الموجدددود فددد  المنظومدددة، وال المسدددال  

فدد  األبددواب األخددر ، كمددا فعدد  فدد  بدداب شددروط الصددال  عنددد قددو   المتعلقددة بهمددا
، فلدم يقدم الشدي  .. عورتهدا فيهدا بدال مزيدد.. ومثله األَمة في التحديددالمصن : 

ددة ، وكدد ل  عنددد قددو  المصددن  فدد  صددال  ه3 أحمددد بشددر  هدد ا البيددت لتعلقدده باأل)م)
 الجمعة: 

ا  فد  شدرحه:  و كدر ، قد... وللمكداتبين أيضدا نددبا. ومطلقا حضورها لدى صبا
المصددن  هنددا أحكامددا تتعلدد  بالعبيددد قبدد  مندد  الددر ، أمددا اآل  فلدديس هنددا ق ددّ ، وال 

 .ه4  مدبر، وال معت  ألج ، وال مشتر ، وال مبع ه
 المطلب الرابا: ذكره لبعض التنبيهات والفوائد

شرحه لدبع  األبدواب  فالد  م  خال  -حمه اهللر -كلما بانت للشي  أحمد 
فدد  هدد ا األمددر هددو ربددط هدد   األحكددام بددالقرآ  الكددريم، وبيددا  أ   ظو حددوالمل كرهدا، 

آيات القرآ  الكريم ه  األصو  الت  انبثقت منها أحكام الفقه المتعلقة بالعبادات، 
 وم  تل  الفوالد الت   كرها: 

                                                                                                                                           
 ه.2/53ه، اإلنصا ، للمرداو ،  1/165قدامة،  الكاف ، الب   ه1
 ه. 36 :خالصة الدروس األساسية، الكراسة األول ،    ه2
 ه.40 :المصدر الساب ،    ه3
 ه.66: المصدر الساب ،    ه4
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نظدر  عامدة إلد  حثا ص يرا يتعل  بالصدقة سدما : عأورد ف  آخر باب ال كا  به 1
، حيدد  أشددار إلدد  اآليددات التدد  تتعلدد  ه1 ومددا يتعلدد  بهددا مدد  آدابع حكددم الصدددقة،

  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱٱبددد ل ، بدايدددة مددد  قولددده تعدددال : 

َّ مث زث رث
 مس خس حس  جس مخ جخ ُّ إلدد  قولدده تعددال  ه2 

، فهشار ه3  َّمع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص
بهدد   اآليددات إلدد  ثددواب الصدددقة، وشددروط قبولهددا، وبيددا  اإلنفددا  الفاسددد واإلنفددا  
المفيدد، وبيددا  اإلنفدا  الواجددب فد  ال كددا ، وبيدا  الشددرط اال م لكد  صدددقة، وبيددا  
منه  الشيطا  ومنه  اهلل ف  النفقة، وبيا  نتيجة غدر  المتصدد ، وبيدا  حدا  

اإلخفا  واإلسرار، وبيا  شروط منداف  اإلنفدا ، الصدقات بي  اإلبدا  واإلظهار، و 
 وم  أول  ب عطا  الصدقة دو  غير .  

أورد فدد  آخددر كتدداب الصدديام كدد ل  بحثددا صدد يرا يتعلدد  بالصدديام سددما  عالقددو   ه2
، حيدد  أشددار إلدد  اآليددات التدد  تتعلدد  ه4 الفصدد  فدد  حكمددة الصدديام مدد  األصدد ع

 يي ىي مي خي  حي جي يه ىهٱُّٱ بدد ل ، بدايددة مدد  قولدده تعددال 

 من زن ُّٱٱإلددددددددددددد  قولددددددددددددده تعدددددددددددددال ه 5 ََّّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن

، فهشددار بهدد   اآليددات إلدد  بيددا  تدددرج حكددم الصددوم، وبيددا  ه6 َّهئ مئ خئ
مدد  يبددا  لدده الفطددر فدد  نهددار  ا يددوبأو  حكمددة مدد  حكددم الصددوم وهددو عالتقددو ع، 

رمضا ، وبيا  فض  شهر رمضا ، وأنه شهر ن و  القرآ ، وبيا  وجوب صدوم 
شددهر رمضددا ، وبيددا  كدد ل  أ  اإلسددالم ديدد  يسددر، فلدديس فيدده عنددت وال مشددقة، 

                                                           
 ه.102 : المصدر الساب ،   ه1
  .260سور  البقر ، م  اآلية  ه2
 273سور  البقر ، اآلية  ه3
 ه.14 :خالصة الدروس األساسية، الكراسة الثانية    ه4
 . 182سور  البقر ، اآلية  ه5
 . 187سور  البقر ، اآلية  ه6
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وكدد ل  بيددا  وجددوب االعتددرا  بهدد   الددنعم التدد  جددا  بهددا اإلسددالم، إلدد  غيددر  لدد  
 ت. م  األمور العظيمة ف  ه   اآليا

إلدد  لفتددة عظيمددة فدد  هدد   اآليددات المتعلقددة  -رحمدده اهلل-وقددد أشددار الشددي  
، وهد  ثدال  درجدات: بالصوم، وه  أ  ف  آيات الصيام مراتب الترق  اإلنسدان 

لعلهم ع، ثم درجة الرشد عولعلكم تشركونع، ثم درجة الشكر علعلكم تتقوندرجة التقو  ع

اإلنسددا  مدد  شددهو  نفسدده، وغددرور  ع، وهدد   المراتددب تكمدد  عندددما يددتخل  يرشددنون
بالدنيا، ويتعل  بهمر ربه مستعينا به، يرجو رحمته، ويخا  ع ابده، فهد   المراتدب 
الدددثال  وصددد  إليهدددا المسدددلم بسدددبب اتصددداله بربددده فددد  هددد ا الشدددهر العظددديم، شدددهر 

 . ه1 القرآ  الكريم
وفدددد  نهايددددة بدددداب الحدددد  أردفدددده بعنددددوا   القددددو  الفصدددد  فيمددددا يتعلدددد  بددددالح  مدددد  

،  كدر فد  هد ا أ  القدرآ  تحدد  عد  الحد  فد  سدور عدد ، وفد  آيدات ه2 األص ه
كثير ، نظرا لكثر  أغراضه م  حي  ال ما  والمكا ، وم  حي  كثر  الشخصديات 
ال ي  تعل  بهدم حكدم الحد  مد  أمدم وأفدراد، ودعدا  ومددعّوي ، مجيبدي  ورافضدي ، 

 جخُّٱ كقولده تعدال  -ا السالمعليهم-منها ما يتعل  بسيدنا إبراهيم وابنه إسماعي  
َّ خضحض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ

، ومنهددددددددا مددددددددا يتعلدددددددد  ه3 
 مث زث رث يتٱُّبههددد  مكدددة والعدددرب، مددد  مسدددلمي  وكدددافري ، كقولددده تعدددال 

َّ يثىث نث
   هت مت خت حت جتهب مب  خبٱُّٱ، وقولدددددددددددددددددددددددددده تعددددددددددددددددددددددددددال ه4 

، وهك ا استمر حدي  القرآ  ف  كثير م  أحكام الح  حت  وصد  إلد  ه5 َّحجمث
 .   ه6 َّخمحم جم يل ىل مل ٱُّٱقوله تعال  

           

                                                           
 ه. 19 :خالصة الدروس األساسية، الكراسة الثانية    ه1
 ه.47 :المصدر نفسه،    ه2
 . 124سور  البقر ، م  اآلية  ه3
 . 157سور  البقر ، م  اآلية  ه4
 . 188سور  البقر ، م  اآلية  ه5

 . 201سور  البقر ، م  اآلية  ه6
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 الخاتمة
م  خال  ه   الدراسة لمنهجية الشي  أحمد ب  عبد السالم أبو م يري  ف  
شدددرحه للمنظومدددة الفطيسدددية توصددد  الباحددد  إلددد  أهدددم النتدددال ، وهددد  علددد  النحدددو 

 اآلت :
شخصية علمية فقهيدة، فقيده  مانده وعصدر ، كدا   -رحمه اهلل-الشي  أحمد  .1

 له الدور البار  ف  تعليم الناس الم هب المالك . 
فدد  شددرحه علدد  توضدديي المبهمددات، مدد  غيددر  -رحمدده اهلل-اقتصددر الشددي   .2

 تفصي  للمسهلة الفقهية، مما يساعد القار  عل  الفهم. 
علدد  األدلدة مدد  القدرآ  الكددريم، والسدنة النبويددة،  -رحمده اهلل-اعتمداد الشددي   .3

 وعم  أه  المدينة، وغيرها.
  كر  لألقوا  الت  انفرد بها المالكية ع  غيرهم م  الم اهب األخر .  .4
يشدددير إلددد  المددد اهب األخدددر  فددد  بعددد  المسدددال ، وهددد ا يدددد  علددد  سدددعة  .5

 اطالعه. 
  هد   األحكدام، كمدا ربط األحكام الفقهية بالقرآ  الكريم، باعتبار  األصد  فد .6

 جا  ف  نهاية باب ال كا  والصوم. 
وفدد  الختددام أرجددو أ  أكددو  قددد وفقددت فدد  هدد ا البحدد ، وأ  يكددو  خالصددا 

 لوجه اهلل تعال  الكريم.   
والحمدددد هلل رب العدددالمي ، وصدددل  اهلل وسدددلم علددد  سددديدنا محمدددد وعلددد  آلددده 

 وصحبه أجمعي .
 التوصيات

إقامة الم يد م  المؤتمرات والندوات واللقدا ات العلميدة  إلبدرا  دور علمالندا  .1
 ف  خدمة الم هب المالك . 

، فهددو يعدد قامدة مد  قامدات العلددم -رحمده اهلل-االهتمدام بتدرا  الشدي  أحمدد  .2
 ف  بالدنا، وطباعة مخطوطاته  إلخراجها للناس واالستفاد  منها. 

إبدرا  هد   القامدة وغيرهدا،  واجبق  يعل  الجي  الحاضر واألجيا  القادمة  .3
 -وباهلل التوفي -                                     وتعري  الناس بها.
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 المصادر والمراجا

 القرآ  الكريم برواية قالو  ع  ناف . 
دار ربا  للطباعة والنشر،  ومضات م  تاري  الفكر والثقافة ف  ليبيا،ه. 2001أبوعجيلة، مصطف   
  .ليبيا، مصراتة

دار المدار  ط األول ،إرشاد الحيرا  إل  توجيهات القرآ ، ه. 2011، أحمد ب  عبدالسالم  أبوم يري 
  .لبنا  ،بيروت ،اإلسالم 
  .لبنا  ،دار الكتب العلمية، بيروت ط األول ،التعريفات الفقهية، هه.  1424البركت ، محمد عميم  

، الكاف  ف  فقه اإلمام أحمد ب  حنب ، دار الفكر، بيروته. 2005محمد عبداهلل   وقدامة، أبب  ا
  لبنا .

الشر  الص ير عل  أقرب المسال  إل  م هب اإلمام مال ، دار الدردير، أحمد ب  محمد  د.ته. 
  مصر.المعار ، القاهر ، 

ربية، بيروت، سوق ، دار إحيا  الكتب العالشر  الكبير م  حاشية الدالدردير، أحمد ب  محمد  د.ته. 
  لبنا .

: أيم  عبد الر ا  الشوا، دار الفيحا ، نايةعط األول ، مختار الصحا ، ه. 2010بكر  و الرا  ، أب
  .سوريا ،دمش 
 .ليبيا ،طرابلس، مؤسسة الفرجان ط الثانية، أعالم ليبيا، ه. 1971ال او ، الطاهر  
  .دار الفكر المعاصر، بيروت د لبنا ط األول ، الوجي  ف  أصو  الفقه، ه. 1999ال حيل ، وهبة  

 ،دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ، ط الثانية،المبسوطه. 1993  دمحمد ب  أحمالسرخس ، 
  .لبنا 

  .لبنا ، م ن  المحتاج إل  معرفة ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروتالشربين ، محمد الخطيب  د.ته. 
 ،دار طيبة، الريا ط األول ، المدخ  إل  علم المختصرات، ه. 2008مران ، عبداهلل ب  محمد  الش

 .السعودية
  .لبنا  ،بيروت ، ط األول ،مدونة الفقه المالك  وأدلتهه. 2002ال ريان ، الصاد  ب  عبدالرحم   

 بيروت، لبنا . صادر،دار ط األول ، المستصف  م  علم األصو ، هه.  1322حامد   وال  ال ، أب
 ط األول ،الضو  المنير المقتبس ف  م هب اإلمام مال  ب  أنس، ه. 1968الفطيس ، محمد  

  القاهر ، مصر.تصحيي وضبط: الطاهر أحمد ال او ، دار االتحاد العرب ، 
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دار إحيا  ط األول ، اإلنصا  ف  معرفة الراجي م  الخال ،  ه.1998، عال  الدي   المرداو 
  .لبنا  ،ا  العرب ، بيروتالتر 

  .لبنا  ،، مؤسسة الرسالة، بيروتط األول السن  الكبر ،  ه.2001  أحمد ب  شعيبالنسال ، 
 المكتب اإلسالم ، ط الثالثة، روضة الطالبي  وعمد  المفتي ،ه. 1993النوو ، يحي  ب  شر   
  بيروت، لبنا .

ط األول ، المسال  الت  بناها اإلمام مال  عل  عم  أه  المدينة، ه. 2000بوسا ، محمد المدن   
حيا  الترا ، دب    .اإلمارات ،دار البحو  للدراسات اإلسالمية وا 

 خالصة الدروس األساسية ف  شر  المنظومة الفطيسية، مخطوط. 

 


