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منـــوذج مـــن كتـــاب ِغـــَراُس اْلَفِقيـــِه اْلاِلِكي 	 
مـــن  الغـــراس  سلســـلة  إصـــدارات  أحـــد 
إصـــدارات الركـــز العلمـــي لركـــز األنـــوار - 

الكويـــت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا. العتمـــدة  النشـــر 

يقـــوم الصنـــدوق الوقفي للقرآن الكـــرمي وعلومه التابـــع لألمانة العامـــة لألوقاف بدعم 
املشـــاريع املختصة بالقرآن الكـــرمي وعلومه. 

حيـــث يتشـــرف الصندوق الوقفي للقرآن الكـــرمي وعلومه بإقامة أكبر املشـــاريع القرآنية 
فـــي دولـــة الكويت، وهو مســـابقة الكويت الكبـــرى حلفظ القرآن الكـــرمي وجتويده، التي 
يرعاهـــا صاحـــب الســـمو أميـــر البـــلد املفدى الشـــيخ صبـــاح األحمد اجلابـــر الصباح  

اهلل.  حفظه 

كمـــا يقـــوم الصنـــدوق بالتعاون مع املؤسســـات احلكوميـــة واألهلية ذات النفـــع العام في 
دعـــم األنشـــطة القرآنيـــة، ومن أهمها مشـــروع مركز األنـــوار، ومن أهداف هـــذا املركز 
التـــي اســـتدعت انتبـــاه الصنـــدوق الوقفي للقـــرآن الكرمي إلـــى دعمه من أمـــوال الوقف 
حســـب شـــروط الواقـــف، هـــو توجيه أبنائنـــا نحـــو طريـــق األدب الرباني ونشـــر اخللق 

القرآنـــي، فيكون القرآن الشـــغل الشـــاغل ألبنائنا. 

الصندوق الوقفي 
للقرآن الكريم وعلومه 
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لدينـــا. العتمـــدة  النشـــر 

إن هـــذا املركـــز يحمـــل أمانـــة حتفيـــظ كتـــاب اهلل وتفهيمه ألجيـــال أمتنا وصـــوالً لفهم 
الســـلف ملقاصده ومراميـــه بعيداً عن العقـــول املنحرفة واألفكار الهدامـــة، فهذه األمانة 
نوصلهـــا إلـــى طلبة يحملـــون هذا النـــور العظيم من جيل إلـــى جيل بعده، لنـــردف أمتنا 
ومجتمعنـــا بكوكبـــة ترفـــع الهمـــة بالعلم وجتلـــي الغمة بالفهـــم وجتيب املشـــكل بالوعي 

وتعـــزز روح االعتدال بحســـن التصرف.

إننـــا فـــي هذا املركـــز ندعو احملســـنني الكرام لدعمه لنقـــوم بتوظيـــف تبرعاتهم خلدمة 
ديننا وكتـــاب ربنا.

مركز األنوار 
لتخريج حفظة للقرآن ... عالمين به .. عاملين 
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جمعيـــة خيريـــة تطوعيـــة ذات نفـــع عام، تهدف إلى نشـــر ثقافـــة الفهم املعتـــدل للقرآن 
الكـــرمي والســـنة املطهـــرة بني الشـــباب والفتيات بأســـلوب ممتـــع مبتكر بشـــتى األدوات 
اإلعلميـــة املعاصرة وغيرهـــا، ممزوج باالعتدال والرفق واحلكمـــة والوطنية، ليكون في 
كل أســـرة شـــاب فاهـــم ألحـــكام القرآن والســـنة، مُمـــارس لها فـــي حياته، فيكـــون عونا 
لوالديـــه فـــي تثقيـــف إخوتـــه، وســـندا للوطن في نشـــر تعاليم ديننـــا بني أبنـــاء املجتمع، 

مســـاهما فـــي نهضة الوطن واســـتقراره وأمنـــه وأمانه، فكـــرا وعمل.

جمعية الراسخون
 في العلم الخيرية

وريـــع هـــذه الكتـــب مخصـــص لوقفيـــة األنـــوار التابعـــة جلمعية الراســـخون فـــي العلم 
اخليريـــة - حســـاب رقـــم :

بيت التمويل الكويتي271010016869
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لمركز األنوار لتخريج حفظة للقرآن عالمين به عاملين
)الغراس، الترقي، الرسوخ(

التعريف باملشروع:

إن مركـــز )األنـــوار لتخريـــج حفظـــة للقـــرآن عاملني بـــه عاملـــني( يحمل أمانـــة حتفيظ 
كتـــاب اهلل وتفهيمـــه ألجيـــال أمتنا وصوالً لفهم الســـلف ملقاصـــده ومراميـــه، بعيداً عن 
العقـــول املنحرفـــة واألفكار الهدامـــة، فهذه األمانة نوصلها إلى طلبـــة يحملون هذا النور 
العظيـــم مـــن جيـــل إلى جيل بعـــده، لنردف أمتنـــا ومجتمعنـــا بكوكبة ترفع الهمـــة بالعلم 
وجتلـــي الغمـــة بالفهـــم وجتيب املشـــكل بالوعي وتعـــزز روح االعتدال بحســـن التصرف.

 وللمســـاهمة فـــي حتقيـــق هـــذا الهدف العظيـــم كان هذا املشـــروع؛ والتي تقـــوم خطته 
علـــى إجناز ثـــلث مراحل؛ شـــعارها: التعليـــم، والتثقيـــف، والتدريب:

املرحلـــة األولـــى: مرحلـــة التكويـــن العلمـــي: تُعنَـــى هـــذه املرحلـــة بدراســـة مباحث العلم 
الشـــرعي وقضايـــاه إلـــى مرحلة التصور اجليِّد واالســـتحضار املســـِعف والفهـــم العميق 

لكتاب اهلل وســـنة رســـوله ].

املرحلـــة الثانيـــة: مرحلـــة التثقيـــف الفكـــري: وتُْعنَى مبنهجيَّة البحـــث العلمي، وحتصيل 
ثقافـــة العصـــر اللزم لتحقيـــق التفاعل اإليجابـــي والتوجيه املؤثر.

املرحلـــة الثالثـــة: مرحلـــة التدريـــب املهـــاري: وتُعنَـــى باكتســـاب املهـــارات اللزمـــة التـــي 
تضمـــن لصاحبهـــا حســـن التعامـــل وقـــوة التأثيـــر، ومهـــارات إقنـــاع املتلقي.
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املرحلة األولى: مرحلة التكوين العلمي:

يهـــدف البرنامـــج العلمـــي ملركـــز )األنـــوار( إلى تكويـــن العاِلـــم املتبصر بالقـــرآن الكرمي 
تـــه، املســـتوعب لثقافة عصـــِرِه، املاهر فـــي الدعوة  والســـنة املطهـــرة، الواعـــي بواقـــع أُمَّ
إلـــى اهلل تعالـــى باحلكمة واملوعظة احلســـنة، وحتقيق هذه الغاية يقتضـــي اعتماد منهج 
علمـــي ُمْحَكـــم؛ يضمـــن للمتخرجني في هـــذا البرنامج: صحـــة التكوين العلمـــي، وإتقان 
منهجيـــة البحـــث في العلوم اإلســـلمية؛ لهـــذا اعتمد البرنامـــج العلمي ملركـــز )األنوار( 
منهجـــا محكما للتكوين العلمـــي، يقوم هذا البرنامج على مراعـــاة التدرج في التحصيل، 
والتنـــوع فـــي املعـــارف؛ واجلمع بني علـــوم اآللة وعلـــوم الغاية، مع العنايـــة بغاية كل علم، 

والقضايـــا املِعينـــة علـــى حتقيق غايتـــه؛ من خلل ثـــلث مراحل؛ هي:

)1( مرحلة )الغراس(.

)2( مرحلة )الترقي(.

)3( مرحلة )الرسوخ(.

منهجية التأليف في سلسلة )الغراس(:

تهدف سلســـلة )الغراس( إلى التأســـيس العلمي لطلب العلم؛ باكتساب التصور اإلجمالي 
للعلـــوم اإلســـلمية املؤهلـــة للفهـــم الصحيح للقـــرآن الكرمي والســـنة املطهـــرة، واإلحاطة 
؛ إحاطًة إجماليًَّة؛ بحيث يحســـن الطالب في هذه املرحلة تصور مســـائل  مبســـائل كل فـــنٍّ
، وخيـــر )غـــراس( لتحقيق هذه الغايـــة: أن يعتنـــي الطالب باملتـــون العلمية األولية  كل فـــنٍّ
، فيدرســـها دراســـة مختصرة تُعنَى بفـــك عبارة املنت، وحســـن تصوُّر  املعتَمـــدة فـــي كلِّ فنٍّ
املســـائل، مـــع العناية مبناســـبات املوضوعات والِعْقـــد اجلامع بينها، ومناســـبة كل موضوع 

للعلم الواقع فيه، ومناســـبته لســـياقه مـــن املوضوعات الســـابقة واللحقة.

ومراعـــاة لهـــذه املنهجيـــة املعتمـــدة في طلـــب العلـــم قامت سلســـلة: )الغـــراس( بخدمة 
؛ اخلدمـــَة العلميََّة اللئقـــَة بها، مع االســـتفادة من  املتـــون العلميـــة املعتَمـــدة في كل فـــنٍّ
التَّقنيـــات احلديثـــة فـــي عرض املـــادة العلمية، فجمعت هذه السلســـلة خدمـــات متنوعة 
للمتـــون الصـــادرة فيهـــا: بداية مـــن العناية بضبط املـــنت ضبًطا صحيًحا؛ يســـاعد على 
قراءتـــه قـــراءة ســـليمة مـــن اللحـــن، ثـــم القـــراءة الصوتيـــة للمنت بصـــوت عـــذب وأداء 
صحيـــح؛ يســـاعد علـــى حفظ املتون، ثم شـــرحها شـــرحا واضحا، مع العنايـــة باجلداول 
والتشـــجيرات التـــي تعـــني علـــى التصـــور الكلي لقضايـــا كل فـــّن، ثم قياس اســـتحضار 

الطـــلب ملادة الدراســـة من خـــلل األســـئلة النظريـــة والتطبيقية.
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منـــوذج مـــن كتـــاب ِغـــَراُس اْلَفِقيـــِه اْلاِلِكي 	 
مـــن  الغـــراس  سلســـلة  إصـــدارات  أحـــد 
إصـــدارات الركـــز العلمـــي لركـــز األنـــوار - 

الكويـــت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا. العتمـــدة  النشـــر 

املتون املعتمدة في سلسلة )الغراس(:
يقـــوم البرنامـــج العلمـــي )الغـــراس( فـــي مرحلـــة التأســـيس العلمي علـــى مجموعة من 
املتـــون املســـتوعبة لعلـــوم اآللة التي ال يفهـــم القرآن والســـنة إالَّ بها، مـــع القيام بخدمة 
، ُروِعَي في اختيـــار هذه املتون أن تكون مناســـبًة  مـــنٍت منظـــوٍم وآَخـــَر منثـــوٍر في كلِّ فـــنٍّ
لهـــذه املرحلـــة، وافيـــًة بتحقيق الغايـــة منها، على أن يصـــدر لكل منت ثلثـــة إصدارات:

اإلصـــدار األول: يشـــتمل على املنت مضبوطا ضبطـــا صحيحا، مع قراءته قراءة صحيحة 
بصـــوت عذب، مع وضع األســـئلة املعينة على قياس اســـتحضار الطالـــب ملادة املنت، مبا 

املرحلة. هذه  يناسب 
اإلصـــدار الثانـــي: وهـــو سلســـلة »بدايـــات العلمـــاء« التي تقدم شـــرحا مختصـــرا للمنت؛ 
يعتنـــي باألمثلـــة من القرآن والســـنة وفكِّ ما غمض مـــن عباراِتِه، وتصويِر مســـائِلِه، مع 

االســـتعانة باألشـــكال التوضيحية، واجلـــداول اجلامعة ملعاقد األبواب واملســـائل. 
اإلصـــدار الثالـــث: توفيـــر خدمة الشـــرح املرئي من خـــلل املوقع اإللكتروني للمشـــروع، 

ملن أراد مـــن الطلب االســـتزادة واملراجعة.
ويحـــاذي هـــذا املنهـــج التوصيـــة بحفـــظ أصغر املتون فـــي جميـــع الفنون املؤهلـــة لفهم 
ـــه الطالب، فل  الكتـــاب والســـنة، وكذلـــك التوصية بإفراد منٍت واحد للدراســـة حتى يُتمَّ
يجمـــع بـــني متنني في آٍن واحـــد، وكذلـــك مراعاة ترتيـــب العلوم واملتون حســـب املذكور 

في هـــذا التصور، رعايـــة ألولويات طلـــب العلم.
واملتون املعتمدة في مرحلة )الغراس( هي:

أوال: في العقيدة:
غـــراس املعتقـــِد: مـــن أصـــول الســـنة، إلمـــام أهل الســـنة واجلماعة أحمـــد بن حنبل . 1

الشـــيباني، مـــع نظمـــه: متـــام املنـــة نظـــم أصـــول الســـنة، ألبي املســـاكني عبد املجيد 
بن محمد املراكشـــي.
ثانيا: في الفقه املالكي:

غـــراس الفقيـــه املالكـــي )1(: مـــن العشـــماوية فـــي فقه الســـادة املالكيـــة: لعبد الباري . 2
رة الثمينـــة في فقه عالم املدينة: للشـــيخ عثمان  بـــن أحمد العشـــماوي مع نظم الـــدُّ

بن ســـند الوائلي الفيلكاوي.
غـــراس الفقيـــه املالكـــي )2(: املرشـــد املعـــن علـــى الضـــروري مـــن علـــوم الديـــن، البـــن . 3

عاشـــر، بشـــرح مختصـــر الـــدر الثمـــن، حملمد الفاســـي »ميـــاره« قســـم العبادات. 
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لدينـــا. العتمـــدة  النشـــر 

ثالثا: في الفقه الشافعي:

غراس الفقيه الشـــافعي: من الياقوت النفيس، للشـــيح أحمد بن عمر الشـــاطري، . 4
مع نظم من صفوة الزبد في الفقه الشـــافعي: البن رســـلن الشـــافعي.

رابعا: في الفقه احلنبلي:

غـــراس الفقيـــه احلنبلـــي: دليـــل الطالـــب، للشـــيح مرعي بن يوســـف الكرمي، بشـــرح . 5
منـــار الســـبيل للشـــيخ إبراهيـــم بن محمـــد بن ســـالم الضويان ونظمه للشـــيخ عبد 

الرحمن الســـعدي.

خامسا: في علم النحو:

غـــراس النحـــوي: مـــن اآلجروميـــة في مبـــادئ علم العربية: البـــن آجروم الصنهاجي . 6
بشـــرح التحفة الســـنية، حمليـــي الدين عبد احلميـــد مع نظم اآلجروميـــة: لعبيد ربه 

محمـــد بن آبه القلوي الشـــنقيطي.

سادسا: في علم الصرف:

غـــراس الصرفـــي )1(: مـــن البنـــاء في الصـــرف، للمولى مل عبداهلل الدتفزي، بشـــرح . 7
األســـاس خلالـــد بـــن خليـــل الزاهـــدي مـــع نيـــل املنى فـــي نظم قواعـــد البنـــا، لعبداهلل 

بن حســـن الكوهجي.

غـــراس الصرفـــي )2(: مـــن تصريـــف العـــزي، لعزالدين أبي املعالـــي عبد الوهاب بن . 8
إبراهيـــم الزجناني، بشـــرح ســـعد الدين مســـعود بن عمـــر التفتازاني.

سابعا: في البالغة:

غـــراس البليـــغ: مـــن مائـــة املعانـــي والبيان في علوم البالغة: البن الشـــحنة احلنفي، . 9
بشـــرح بدايـــة البليغ للدكتور رشـــوان أبو زيد.

ثامنا: علم اللغة:

غـــراس اللغـــوي: قصيـــدة بانت ســـعاد لكعب بـــن زهير رضي اهلل عنه بشـــرح كنه املراد . 10
لإلمام الســـيوطي، ومعلقة عنترة بن شـــداد، ومعلقة امرئ القيس بشـــرح فتح الكبير 
املتعـــال حملمـــد طـــه الدرة، وقصيدة المية العرب للشـــنفرى بشـــرح نهاية األرب لعطاء 

اهلل بـــن أحمـــد، وقصيدة واحرَّ قلباه للمتنبي بشـــرح عبد الرحمن البرقوقي.
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تاسعا: في علم أصول احلديث:

ث: مـــن نخبـــة الفكـــر فـــي اصطـــالح أهـــل األثـــر: للحافـــظ ابـــن حجر . 11 غـــراس احملـــدِّ
العســـقلني، بشـــرح نزهـــة النظـــر للمصنف مع الرتبـــة نظـــم النخبـــة: لكمال الدين 

. ُمنِّيِّ لشُّ ا

عاشرا: في علم أصول الفقه:

غـــراس األصولـــي: مـــن الورقـــات فـــي أصـــول الفقـــه: إلمـــام احلرمـــني أبـــي املعالـــي . 12
اجلوينـــي، بشـــرح احمللـــي واحلطاب مع تســـهيل الطرقات في نظم الورقات: لشـــرف 

الديـــن العمريطي.

حادي عشر: في علوم القرآن:

ـــر: علـــم التفســـير مـــن كتـــاب النقايـــة: للحافظ جلل الدين الســـيوطي . 13 غـــراس املفسِّ
مـــع منظومـــة الزمزمـــي فـــي التفســـير وعلوم القـــرآن: لعبد العزيـــز الزمزمي.
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مـــن  الغـــراس  سلســـلة  إصـــدارات  أحـــد 
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تشمل منظومة العلوم اإلسلمية نوعني من العلوم؛ هما: 

)1( علـــوم اآللـــة: وهـــو نوع مـــن علوم الوســـائل املعينة على فهم نصوص الكتاب والســـنة 
واســـتنباط ما فيهمـــا من عقائد وأحكام وقيم ســـلوكية.

)2( علـــوم الغايـــة: وهـــي العلوم املتصلة باالمتثال والعمل اتصاال مباشـــرا، ســـواء ارتبط 
هـــذا العمـــل بالقلـــب؛ في علم العقيـــدة، أو ارتبط باجلـــوارح؛ في علم الفقـــه، أو ارتبط 

بالســـلوك في علم األخلق:

وعلـــى هـــذا: يكون علم الفقـــه هو العلَم الذي يبحـــث في أحكام أفعال اجلـــوارح، وتتنوع 
أقســـام الفقه بحســـب ما تنظمه من علقات؛ فإن كانت األحـــكام الفقهية تنظم العلقة 
بـــني املخلوق واخلالق اندرجت أحكامها ضمن قســـم العبـــادات، وإن كانت تنظم العلقة 

بـــني املخلوق واملخلوق، اندرجت أحكامها حتت قســـم العادات.

وقـــد تنوعـــت مناهج االجتهاد وطرائق اســـتنباط األحـــكام منذ عهـــد الصحابة، فبرزت 
مناهـــج تعنـــى باخلبـــر، وجتتهـــد في رحابـــه، وبـــرزت مناهج أخـــرى تلتفت إلـــى املعاني 
الكليـــة واملقاصـــد الشـــرعية من وراء تشـــريع األحـــكام؛ ثم اســـتمرت هـــذه املناهج في 
التطـــور واالكتمـــال حتـــى حتولـــت إلـــى املذاهـــب الفقهيـــة التـــي متثـــل أنســـاقا فكرية 

ومـــدارس اجتهاديـــة تتميـــز باطراد األصـــول، وانســـجام الفروع.

ومـــن املذاهـــب الفقهيـــة التي حظيـــت بالقبول لدى اجلـــم الغفير من املســـلمني املذهب 
املالكـــي الـــذي تعـــود أصوله إلـــى مجتمع الصحابـــة باملدينـــة املنورة، والذي ينســـب إلى 
اإلمـــام مالـــك بـــن أنس أحد أبـــرز مجتهدي هـــذه األمة عبـــر عصور االجتهـــاد املديدة.

ومـــن املتـــون املهمة التي تناســـب الطالب املبتدئ في دراســـة الفقه علـــى املذهب املالكي 
-: منت: )املقدمة العشـــماوية في العبادات على مذهب الســـادة املالكية(، للشـــيخ اإلماِم 

، من علماء القرن العاشـــر الهجري. عبـــد الباري بن أحمد العشـــماويِّ

يتميـــز مـــنت: )املقدمـــة العشـــماوية( باختصار العبـــارة ووضوح الفكرة، واإلملام مبســـائل 
فقـــه الطهـــارة، والصلة، والصوم، من أقرب طريق، بحيث يحيط دارُســـُه مبســـائل هذه 
األبـــواب الفقهيـــة، وبالقول الراجح فيها علـــى املذهب املالكي، فيكون للتوســـع بعد ذلك 

وِمهاًدا. َمْدَرًجا 

ِغَراُس اْلَفِقيِه اْلماِلِكي )1(

ِغَراُس اْلَفِقيِه اْلمالِِكي )1(12



منـــوذج مـــن كتـــاب ِغـــَراُس اْلَفِقيـــِه اْلاِلِكي 	 
مـــن  الغـــراس  سلســـلة  إصـــدارات  أحـــد 
إصـــدارات الركـــز العلمـــي لركـــز األنـــوار - 

الكويـــت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا. العتمـــدة  النشـــر 

وتيســـيرا علـــى مـــن أراد حفظ املتون، وشـــقَّ عليه حفـــظ املنثور، جمعنا إلـــى هذا املنت 
نظـــم: )الـــدرة الثمينـــة فـــي مذهـــب عالـــم املدينـــة(، للشـــيخ عثمان بـــن ســـند الوائلي 
للفيلـــكاوي، وألن الشـــيخ نظـــم أبوابا لم تذكر في منت العشـــماوية فقد زدنـــا ما يقابلها 

نثرا حســـب ترتيـــب النظـــم وضمناها في هـــذا الكتاب.

وقد حاولنا خدمـــة هـــذا املنت ونظَمـــُه اخلدمَة اللئقَة به، واملعينَـــَة على حتقيق الغرض 
من دراســـته؛ فأفردنا له ثلثة إصدارات:

اإلصـــدار األول: يُْعنَى بضبـــط املـــنت ضبطا صحيحـــا، ويقدم لطالـــب العلم االختبارات 
والتماريـــن اللزمـــة لقياس مســـتوى فهم املـــادة وحســـن اســـتحضار املســـائل الفقهيـــة 
واألحـــكام الشـــرعية اخلاصة بفقـــه الطهارة، والصـــلة، والصيام، على مذهب الســـادة 

املالكية.

اإلصـــدار الثانـــي: وهـــو سلســـلة »بدايـــات العلمـــاء« التي تقدم شـــرحا مختصـــرا للمنت؛ 
يعتنـــي باألمثلـــة من القـــرآن والســـنة، وفكِّ ما غمض مـــن عباراِتـــِه، وتصويِر مســـائِلِه، 
مـــع االســـتعانة باألشـــكال التوضيحيـــة، واجلـــداول اجلامعـــة ملعاقد األبواب واملســـائل، 

والتنبيــــــه علـــى مجامـــع املســــــائل، ومعاقـــد األحـــكام.

اإلصـــدار الثالـــث: ويقـــدم اخلدمـــات الصوتيـــة املعينـــة علـــى دراســـة مـــنت العشـــماوية 
ونظمـــه؛ مـــن القراءة املتقنـــة بصوت عـــذب يعني على حفـــظ املنت، والشـــرح والتدريب، 
وميكـــن لداِرِس هـــذا املـــنت االســـتفادةُ من اخلدمات الصوتية املقدمة عليـــه من )مركز 
األنـــوار( مـــن خلل الشـــرح املرئي علـــى قناة مركـــز األنوار علـــى موقـــع اليوتيوب على 

هـــذا الرابط:

goo.gl/VQ4ykd

13 ِغَراُس اْلَفِقيِه اْلماِلِكي )1(



منـــوذج مـــن كتـــاب ِغـــَراُس اْلَفِقيـــِه اْلاِلِكي 	 
مـــن  الغـــراس  سلســـلة  إصـــدارات  أحـــد 
إصـــدارات الركـــز العلمـــي لركـــز األنـــوار - 

الكويـــت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا. العتمـــدة  الدرس األولالنشـــر 

فقه ما ينقض الوضوء وما ال ينقضه.

ويشتمل هذا الدرس على:

أقسام نواقض الوضوء.- 

األحداث التي تنقض الوضوء.- 

األسباب التي تنقض الوضوء.- 

ما ال ينتقض به الوضوء.- 

15 ِغَراُس اْلَفِقيِه اْلماِلِكي )1(



منـــوذج مـــن كتـــاب ِغـــَراُس اْلَفِقيـــِه اْلاِلِكي 	 
مـــن  الغـــراس  سلســـلة  إصـــدارات  أحـــد 
إصـــدارات الركـــز العلمـــي لركـــز األنـــوار - 

الكويـــت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا. العتمـــدة  النشـــر 

َباُب َنَواِقِض الُوُضوِء
: أَْحَداٍث، َوأَْسبَاِب أَْحَداٍث. َقَك اهللُ تََعالى - أَنَّ نََواِقَض الُوُضوِء َعلَى ِقْسَمنْيِ اْعلَْم - َوفَّ

ا األَْحَداُث: َفَخْمَسٌة: َفَأمَّ

ثََلثٌَة ِمَن الُقبُِل، َوِهَي: املَْذُي، َوالَوْدُي، َوالبَْوُل.

يُح. بُِر، َوُهَما: الَغاِئُط، والرِّ َواثْنَاِن ِمَن الدُّ

ا أَْسبَاُب األَْحَداِث: َوأَمَّ

َفالنَّْوُم، َوُهَو َعلَى أَْربََعِة أَْقَساٍم:

ـ َطِويٌل ثَِقيٌل، يَنُْقُض الُوُضوَء.

ـ َقِصيٌر ثَِقيٌل يَنُْقُض الُوُضوَء أَيًْضا.

ـ َقِصيٌر َخِفيٌف، اَل يَنُْقُض الُوُضوَء.

ـ َطِويٌل َخِفيٌف، يُْستََحبُّ ِمنُْه الُوُضوءُ.

َوِمَن األَْسبَاِب الَِّتي تَنُْقُض الُوُضوَء:

ْكِر. )1( َزَواُل الَعْقِل: ِباجُلنُوِن َواإِلْغَماِء َوالسُّ

ِة. دَّ )2( َويَنْتَِقُض الُوُضوءُ ِبالرِّ

كِّ ِفي احَلَدِث. )3( َوِبالشَّ

، أَْو ِببَاِطِن األََصاِبِع، أَْو ِبَجنْبَيِْهَما، َولَْو ِبَأْصبٍُع  َكِر املتَِّصِل ِببَاِطِن الَكفِّ )4( َومِبَسِّ الذَّ
. َزاِئٍد إْن َحسَّ

)5( َوِباللَّْمِس، َوُهَو َعلَى أَْربََعِة أَْقَساٍم:

ةَ، َوَوَجَدَها، َفَعلَيِْه الُوُضوءُ. )1( إْن َقَصَد اللَّذَّ

)2( َوِإْن َوَجَدَها، َولَم يَْقِصْدَها، َفَعلَيِْه الُوُضوءُ.

)3( َوِإْن َقَصَدَها، َولَم يَِجْدَها، َفَعلَيِْه الُوُضوءُ.

ِغَراُس اْلَفِقيِه اْلمالِِكي )1(16



منـــوذج مـــن كتـــاب ِغـــَراُس اْلَفِقيـــِه اْلاِلِكي 	 
مـــن  الغـــراس  سلســـلة  إصـــدارات  أحـــد 
إصـــدارات الركـــز العلمـــي لركـــز األنـــوار - 

الكويـــت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا. العتمـــدة  النشـــر 

ةَ، َولَم يَِجْدَها، َفَل ُوُضوَء َعلَيِْه. )4( َوِإْن لَم يَْقِصِد اللَّذَّ

َواَل يَنْتَِقُض الُوُضوءُ ِبـ:

)1( َمسِّ ُدبٍُر.

. )2( َواَل أُنْثَيَنْيِ

)3( َواَل مِبَسِّ َفْرِج َصِغيَرٍة.

)4( َواَل َقْيٍء.

ِم َجُزوٍر. )5( َواَل ِبَأْكِل حَلْ

)6( َواَل ِحَجاَمٍة.

)7( َواَل َفْصٍد.

)8( َواَل ِبَقْهَقَهٍة ِفي َصَلٍة.

)9( َواَل مِبَسِّ ِاْمَرأٍة َفْرَجَها، َوِقيَل: ِإْن أَلَْطَفْت، َفَعلَيَْها الُوُضوءُ، واهللُ أَْعلَُم.
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منـــوذج مـــن كتـــاب ِغـــَراُس اْلَفِقيـــِه اْلاِلِكي 	 
مـــن  الغـــراس  سلســـلة  إصـــدارات  أحـــد 
إصـــدارات الركـــز العلمـــي لركـــز األنـــوار - 

الكويـــت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا. العتمـــدة  َمُةالنشـــر  الُمَقدِّ

ــاِدي1 ــ ــَه ــ ال الـــــَكـــــِرمِي   ِ هلِلَّ ــُد  ــ ــْمـ ــ ــِه َواإِلْرَشـــــــاِداحَلـ ــْق ــِف ــل ــِن اْصــَطــَفــى ِل ــ َم
ــا2 ــَم ــَع ــنِّ ــُد ال ــ ــِزي ــ ــًدا يَ ــ ــْم ــ ــاأَْحـــــَمـــــُدهُ َح ــَرَمـ ــَكـ ِفــــي ُكـــــلِّ َحــــــاٍل َويُـــــــــِدرُّ الـ
ـــي3 ــيِّ املَـــكِّ ــ ــِب ــ ــنَّ ــ ــى ال ــ ــلَ ــ ــًيـــا َع ــكُِّمـــَصـــلِـّ ــشَّ ــَلَم ال ــ ــ ــِف املَـــاِحـــي َظ ــاِشـ ــَكـ الـ
ــاِمَوآِلــــــــــــِه َوَصــــــْحــــــِبــــــِه األَْعــــــــــــلَِم4 ــ ــَك ــ ــَرْت َكــــَواِكــــُب األَْح ــ ــَفـ ــ ــا أَْسـ ــ َم
ــِن َســـنَـــِد5 ــ ــابْ ــ ــْم يُــْعــَدِدَوبَــــْعــــُد َفـــاملَـــْشـــُهـــوُر ِب ــِذي لَ ــِب الَّـ نْ ــذَّ ُعــثْــَمــاُن ُذو ال
6ِ اهللَّ ــَد  ــ ــ ــبْ ــ ــ َع أَنَّ  ـــــــا  مَلَـّ ــاِهــييَــــــُقــــــوُل  ــَوى املَــنَ ــ ــِلـــَي ُعــوِفــي ِمـــْن َه ـ جَنْ
ــْه7 ــَع ــاِف ــنَّ ال ِبــالــُعــلُــوِم  ــااًل  ــَغـ ــِتـ اْشـ ــْهَراَم  ــ ــاَرَع ــ ــَس ــ ــْفـــِظ لَـــــُه ُم ــلـــِحـ َوَكــــــــاَن ِلـ
ــُم اَل 8 ــْظ ــنَّ ــٌب ِحــْفــُظــُه َوال ــُر َصــْع ــثْ ــنَّ يُْجتَلَىَوال ِفــيــِه  احَلــاِفــِظ  َعــلَــى  ُعــْســـــَر 
ــْه9 ــاِويَ ــَم ــْش ــَع ــل ــُه ِبــالــنَّــْظــِم ِل ــْهأَْســـَعـــْفـــتُـ ــيَ ــاِج ــنَّ ــٍك ِإَمــــــاِم ال ــاِلـ ــِه َمـ ــْقـ ـــي ِفـ ِف

ــاِم10 ــ ــيَ ــ ــصِّ ــ ــاِمَوَكـــــــــــاَن نَــــــثْــــــُرهُ ِإلـــــــى ال ــ ــَم ــ ــتَّ ــ ــال ــ ــُه األَبْــــــــــــــَواَب ِب ــ ــ ــِزدتُّـ ــ ــ َفـ
ــاِر11 ــ ــَص ــ ــِت ــ ــِلْخ ــ ــا َدأًْبــــــــــا ِل ــ ــًع ــ ــاِل ــ ــَط ــ ــِن اإِلْكــــثَــــاِرُم ــ ــِح َعـ ــْشـ ــَكـ َوَطـــــــــاِوَي الـ
ــْه12 ــنَـ ــيـ ــِمـ ــثَّـ ِة الـ رَّ ــُه ِبـــــــالـــــــدُّ ــ ــتُ ــ ــيْ ــ ــمَّ ــ ــْهَس ــنَ ــِدي ــَم ــل ــي َمــــْذَهــــِب الـــَعـــاِلـــِم ِل ــ ِف
ـــــــــُه أَْفــــــــــَردت13ُّ ــٍة َمـــــا ِزدتُـّ ــ ــبَ ــ ــْط ــ ــُخ ــ َوَســــْمــــُتِب لَــــــُه  أُْخـــــــــَرى  ِســــَمــــٍة  َو 
ـــَمـــْه14 مَتَّ َقــــْد  الَّــــــِذي   َ اهللَّ ــَأُل  ــ ــَأْسـ ــ ــَمــْهَفـ ــمِّ ُمــتَ ِمـــْن  ِزدتُّ  َقـــْد  ــا  َمـ ــاَم  ــ ــ ِإمْتَ
ــْه15 ــَعـ ــالَـ ــــــْن َطـ ـــــِنـــــي أَْســـــــــَأُل مِمَّ َجَمَعْهَوِإنَّ ــْد  َق ــِذي  الَّـ الــَعــيْــَب  يـَـْســتـُـَر  أَْن 
ــْن َعـــثْـــَره16ْ ــ ــَل ِمـ ــ هَْفــــــَأيُّ تَـــْأِلـــيـــٍف َخـ َمـــــرَّ أَلْـــــــَف  ُطــــوِلــــَع  ــْن  ــ ــُك ــ يَ َوِإْن 
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منـــوذج مـــن كتـــاب ِغـــَراُس اْلَفِقيـــِه اْلاِلِكي 	 
مـــن  الغـــراس  سلســـلة  إصـــدارات  أحـــد 
إصـــدارات الركـــز العلمـــي لركـــز األنـــوار - 

الكويـــت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا. العتمـــدة  َباُب َنَواِقِض الُوُضوِءالنشـــر 

ــوءُ ِبـــــاإِلْحـــــَداِث17 ــ ــُوُضـ ــ ــِقـــُض الـ ــتَـ ــنْـ ــى األَْحـــــــَداِثيَـ ــ ــي ِإلَـ ــِضـــ ــْف ــٍب يُ ــ ــبَ ــ َوَس
َمــــــْذُي18 َوَوْدٌي  بَـــــــوٌل  ــُيأَْحـــــــَداثُـــــــُه  ــ ــنْ ــ يــــــُح ثُــــــمَّ املَ ــٌط َوالــــــرِّ ــ ــ ــاِئ ــ ــ وَغ
ــا يَـــثْـــُقـــِل19 ــَمـ ــْهـ ــَمـ ــُطـــِلأَْســــبَــــابُــــُه نَـــــــْوٌم َفـ يَـ لَـــــْم  َوإْن  َطــــــاَل  ــٌض  ــ ــاِق ــ ــنَ ــ َف
ــا َوَجــــْب20 ــ ــُه َم ــنْـ ــَقـــِصـــيـــٍر َخــــفَّ ِمـ يـُـْســتَــَحــْبَوِبـ َخــِفــيــٌف  ــَو  ــ َوْه ــْل  ــُط يَ َوِإْن 
ــٍل َقــــْد َســتَــْر21 ــْقـ ــَعـ ــا َكـــــاَن ِلـ ــ َكَفْرَوُكــــــلُّ َم أَْو  ــوِن  اجُلــنُ ــا  َواإِلْغــمَ ْكِر  َكالسُّ
ــَل22 ــ ــِصـ ــ ــتَّـ ــ ــــــــُه َذَكـــــــــــــــَرهُ املُـ ــِن الـــَكـــفِّ لَــــُه لَــــْم تُــْفــَصــَلَوَمــــــــسُّ ــاِطـ ــبَـ ِبـ
ــَده23ْ اِئـ ــزَّ الـ ــى  َحــتَّ ــِع  ــبَـ بَــاِطــِن اإِلْصـ ــَدهْأَْو  ــاِق َف ــَر  ــيْ ــَســـاَس َغ ــِت اإِلْحـ ــانَ َك ِإْن 
ــْدَومَلْــــــــُس َمـــــــــْرأٍَة ِبـــَقـــْصـــٍد َوَوَجـــــــْد24 ــَس َف َفـــَمـــا  انْــتَــَفــيَــا  يَـــُكـــونَـــا  َوِإْن 
ـــَغـــِر25 الـــصِّ َذاِت  َوَفـــــــــْرِج  ُدبُـــــــٍر  ــِم اجُلـــــــُزِراَل  ــ ــْحـ ــ ــلَـ ــ َواألُنْــــــثَــــــيَــــــنْيِ َوِبـ
َواَل26 َفــــْصــــٍد  َواَل  ــٍة  ــ ــاَم ــ ــَج ــ ِح َـــــــْن َصــــــــَلًة َدَخــــــَلَواَل  ــٍة مِلــــ ــ ــَه ــ ــَق ــ ــْه ــ َق
ــا27 ــَه لَ َفــــْرًجــــا  اْمــــــــــَرأٍَة  ــــــسِّ  مِبَ ــاَواَل  ــَه لَ َفــــَواِجــــٌب  تُـــلْـــِطـــْف  إْن  َوِقـــيـــَل 

19 ِغَراُس اْلَفِقيِه اْلماِلِكي )1(



تقويم تحصيل الطالب 
السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة: 

النوم مطلقاً الثقيل الطويل النوم الذي ينقض الوضوء1
حدث سبب شرط األمر املوجب للوضوء بنفسه 2
أربعة اثنان خمسة األحداث املوجبة للوضوء 3
الوضوءالصلة الغسل املذي ماء يوجب 4
التعب املرض الصحة احلدث ما يخرج أثناء5
على تفصيل ال مطلقاً مطلقاً مس الذكر بالزائد ينقض 6
ال يبطل الوضوء إذا مست املرأة فرجها 7

مطلقاً 
يبطل على تفصيل يبطل مطلقاً 

السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة:
االثنني التيمم الغسل نواقض الوضوء تنقض أيضاً 8
اللمس بلذة الكلم بلذة النظر بشهوة اللمس هو 9

االثنان معاً حالة النوم صفة النائم املعتبر في النقض بالنوم 10
ال تبطل إطلقاً أثناء الصلة خارج الصلة القهقهة املرتفعة مبطلة 11
بواسطة اإلغماء بواسطة احلدث بنفسه السبب ناقض للوضوء 12
مساو أخص أعم علقة املس باللمس 13
فيه تفصيل غير ناقض ناقض دم احلجامة 14

منـــوذج مـــن كتـــاب ِغـــَراُس اْلَفِقيـــِه امْلاِلِكي 	 
مـــن  الغـــراس  سلســـلة  إصـــدارات  أحـــد 
إصـــدارات املركـــز العلمـــي ملركـــز األنـــوار - 

الكويـــت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا. املعتمـــدة  النشـــر 
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( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) x ( أمام العبارة الخطأ مما يلي: السؤال الثالث: ضع عالمة )
(الســــؤال ( A) X ( B

ABاملس من غير شهوة ال يعد ناقضاً. 15

ABكل خارج من أحد السبيلني يعد ناقضاً. 16

ABالقاعدة في كل ما مست النار عدم النقض. 17

ABما ينقض بنفسه يسمى سبباً. 18

ABليس كل مس للذكر املتصل يعد ناقضاً.19

ABالقيئ املتغير ناقض قياساً على البول. 20

ABالنواقض محصورة في األحداث واألسباب. 21

منـــوذج مـــن كتـــاب ِغـــَراُس اْلَفِقيـــِه امْلاِلِكي 	 
مـــن  الغـــراس  سلســـلة  إصـــدارات  أحـــد 
إصـــدارات املركـــز العلمـــي ملركـــز األنـــوار - 

الكويـــت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا. املعتمـــدة  النشـــر 
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نموذج اإلجابات

1AC

2AB

3BC

4AB

5BC

6AB

7AB

8AC

9AB

10AC

11AB

12AC

13BC

14AC

15BC

16AC

17BC

18BC

19BC

20AC

21AC

منـــوذج مـــن كتـــاب ِغـــَراُس اْلَفِقيـــِه امْلاِلِكي 	 
مـــن  الغـــراس  سلســـلة  إصـــدارات  أحـــد 
إصـــدارات املركـــز العلمـــي ملركـــز األنـــوار - 

الكويـــت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا. املعتمـــدة  النشـــر 
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إصدارات البدايات
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إصدارات الغراس
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