َا ِلر َسا َل ُة ِل ْل َقير َو ِاني
ّ ِ ِْ َ

ين
الد ِ
ِفى ع ْل ِم ّ
َع َلى َم ْذ َه ِب إْ ِ
ال َم ِام ا ْل َم ِال ِك
أَبو محم ٍد عبد هّٰ ِ
الن َفزِ ي
الل ْب ُن (أَبِي َز ْي ٍد) َعب ُد
ُ ُ َ َّ َ ْ ُ
الر ْح ٰم ِن َّ
ْ
َّ
َا ْل َقير َو ِاني َا ْل َم ِال ِكي
َْ
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الحمد هّٰلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد

إن تع ّلم الفقه في الدين فرض عين على كل مكلف في

ويقوم به عبادته ويه ّذب به أخالقه
يصحح به عقيدته
دائرة ما
ّ
ِّ
وسلوكه.

الل تعالى عباده بالسعي في طلب العلم وحثّهم
لقد أمر هّٰ
على التفقه في الدين فقال في كتابه العزيز َ ﴿:و ْل َت ُك ْن ِم ْن ُكم
ْ
ون بِا ْلمعر ِ
أُمة يدعون ِإلى الخيرِ وي ْأمر
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن ا ْل ُم ْن َكرِ
َّ ٌ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ
ون﴾ (سورة آل عمران )104 ,وقال أيضا
َوأُو َل ِئ َك ُه ُم ا ْل ُم ْف ِل ُح َ
ط ِائ َف ٌة ِليت َف َّقهوا ِفي ِ
ين َو ِلي ْن ِذ ُروا
الد
﴿ َف َل ْو اَل َن َف َر ِم ْن ُك ّ ِل ِف ْر َق ٍة ِم ْن ُه ْم َ
ََ ُ
ّ ِ ُ
ون﴾ (سورة التوبة.)122,
َق ْو َم ُه ْم ِإ َذا َر َج ُعوا ِإ َل ْيهِ ْم َل َع َّل ُه ْم َي ْح َذ ُر َ
الل عليه وسلم أمته َف ِضي َلة ا ْل ِع ْلم
الل صلى هّٰ
وأخبر رسول هّٰ
اللُ ب ِِه َخيرا يُ َف ِّق ْه ُه
حث عليه فقال َم ْن يُرِ ِد هّٰ
الدين َوا ْل ّ
والتفقه في ّ
ًْ
4

يض ٌة َع َلى ُك ّ ِل
الدين (متفق عليه) وقال أيضا َ
ط َل ُب ا ْل ِع ْل ِم َفرِ َ
ِفي ِّ
ُم ْس ِل ٍم( .سنن ابن ماجه)

وعلى المسلم أن يسلم بدينه ويفوز بآخرته في هذا الزمان

الذي طغت فيه الماديات والذي تهافت الناس فيه على الدنيا
وغاصوا في مستن َقعات أوحالها .يجب على كل مسلم أن

اول ثم
يصحح عقيدته على أسس عقيدة أهل السنة والجماعة اً
ّ
يتعلم االحكام العملية من عبادات وغيرها من الصالة والصوم
والحج والزكاة ِوفق األحكام الشرعية.
كتبت هذه الرسالة من قسم العقيدة واألحكام من كتاب

المختصر للشيخ ابو محمد عبداهلل بن ابى زيد القيروانى المتوفى

المسمى بـ «الرسالة للقيروانى في
الل تعالى
سنة 386هـ رحمه هّٰ
ّ

علم الدين» لحصول الفائدة لمتبعي المذهب المالكي رحمه
الل تعالى.
هّٰ

ما عملناه في هذه الرسالة:
 تم تقسيم الرسالة إلى عدة ابحاث معنونة.بعض من السور واألدعية التي
 -وأضيف إلى تتمة الرسالة ٌ

تت َلي في الصالة.
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الل
وها نحن نقدم هذه الرسالة للمسلمين مبتغين مرضاة هّٰ
تعالى ورسوله في خدمة دينه المبين ,سائلين المولى عز

وجل لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يرزقنا العمل فيما تعلمناه
والصالة والسالم على سيدنا محمد إمام األنبياء والمرسلين

والحمد هّٰلل رب العالمين.
فضيلت نشريات
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