K
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياا والمرلالين ،نبي اا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد:
ف ا ت اراا ااا الفقهااا المااال ا المباااري خر اار اطنمااام شااتى ماان التص ا ي

م هااا

المبسوم ،وم ها المختصر ،وم ها اصاني عامة شاملة التوىف فيها مص فوها مباحث
لليهاا الحاجاة ،وم هاا

اصة اموضوعات وأاواب معي ة اما
الفقه ،وم ها اصاني
اصاني خستعصا على المبتدئ فهم عباراهتاّ ،
وفك غوامضها ،العتمادها لغة فقهياة
ألااليج الحوااد ،ونواد

متخصصة ،استخدم مصاللحات غميساة ،اماا اوأا
حررها أصحاهبا اعباارة لاهلة،
مقاال هذه التصاني قدر ًا معترب ًا من المص فات التا ّ

وأللوب مت اول عامة الللبة ،ومن أارز ال تاج التاا اناتهؤ مولفوهاا هاذا الا هؤ،

اتاب المفيد الفقه والسا ن ،لإلماام الفقياه أااا ماروات عباد الملاك اان أحماد اان
محمد ان محمد ان عبد الملك اان األصبغ األموي القرشا القرطبا ،المعروف ااان
المااا (ت436ھ) ،الااااذي ح اااا اع اخااااة ابااااار العلماااا ورواخااااتهم ،االقاضااااا

عياض(ت544ه) وأاا عبداهلل الم توري(ت834ه) ال اشير اثرة نساخه الخلياة،
التا ناهرت عشر نسخ ،للى اهتمام الفقها المتط رخن اه .وال غرااة ذلك فهاو مان
التآلي

الفقهية األندلسية المب رة ،ومولفه لليل لفاا ا اا أمياة ااألنادل  ،وأحاد

أشراف قرطبة وأعالمها ،صاحج أئماة زماناه والقاى عا هم ،االقاضاا أااا ا ار ااان
زرب(ت381ه) ،وأاا محمد األصيلا(392ه) ،وروى ع ه أعالم ابار ،ااإلمام اان
حرم ال اهري(ت456ه).
أهم المباحث الفقهية التا ال
واتقليج صفحات هذا ال تاب المااع ،نوده ختضمن ّ

خسع المتفقهين على مذهج اإلمام مالاك اان أنا ‘ جهلهاا ،فاشاتمل علاى أهام
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أح ااام العبااادات ،وجم ال ماان أح ااام المعااامالت ،مااع اعااف اإلفااادات الساالواية،
واإلشارات الوع ية ،وما ميّر هذا ال تاب عن ن ائره من التصاني

الفقهية ،أت مولفه

خعام االنتفاا ااه ،وراا فياه
مرد فيه الفقه االسلوي ،واعتمد فيه ألالواا لاهال حتاى ّ

األح ام الفقهية اطدلتها الشرعية من ال تااب والسا ة ،واآلااار الاواردة عان الصاحااة

وفقها األمصار ،واات معوله ذلك على اتااب الواضاحة لعباد الملاك اان حبياج
األندلساا ،وهو اتاب عداد أ ّمهات ال تج الفقهية المال ية المفقودة ،لوى اعف
األجرا اليسيرة م ه.

ون را لقيمة هذا ال تاب وم اناة مصا فه ،لام خاددد مراار الدرالاات واألاحاا
ولحيا الدا االراالة المحمدخة للعلماا  ،لدراجاه ضامن للسالة ذ اائر الادا
التا خسهر على لصدارها ،اتحقيق واقدخم فضيلة األلتاذ الباحث الداتور محمد بن
نص ال تاب ،اعتمادا على لبع نسخ لية
عبد اهلل البخاري ،الذي اعتنى كثيرا اضب
ّ
جمعهااا ماان مختلا الخاارائن والم تبااات الوط يااة ،امااا أنااه أجاااد وأفاااد اخاارخؤ
أحادخثاه وآاااره ،واواياق نقولاه ،والتعلياق علاى مساائله الفقهياة اماا خوافاق المشاهور
المعتمد مذهج اإلمام مالك ‘ ،مستفيدا ذلك من اوجيهات والاده األلاتاذ

الداتور عبداهلل البخاري ،واأللااذة األفاضل الذخن افضلوا اتقييم عمله ومراجعتاه،

وأ ص االذار م هم الداتور ال اجا لمين ،والداتور عبد اللطيف الجيالين والداتور
نور الدخن شواد.
ال تاب ومحققه ،وجميع من اات عونا ل راجه ير

فاهلل ألطل أت خوري مول
وعار أت خوعاال هااذا العمال لااول حسا ات راعااا العلاام
جرائاه ،امااا ألاطله جا ّال ّ

والعلما  ،موالنا أمير الموم ين ،جاللاة الملاك محماد السااد  ،أخاده ونصاره ،واهلل
الموفق والهادي للى لوا السبيل.
أمحد عبادي

األمني العام للرابطة املحمدية للعلماء

