









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	فتح المغطأ شرح الموطأ
	مقدمة
	مالك
	الشيباني
	مدخل
	نتف عنه
	مسائل في الإعتقاد
	أسانيد بعض كتبه

	القاري
	تحقيق إسم الأب
	الكنية واللقب
	منشأه ومرباه
	هجرته للحجاز
	شهرته بالقاري
	إمتهانه الخط
	الثناء عليه
	وفاته
	مؤلفاته


	المقدمة
	الصلاة
	الوقوت
	الوضوء
	غسل اليدين فيه
	الوضوء في الإستنجاء
	الوضوء من مس الذكر
	الوضوء مما غيّرت النار
	وضوء الرجل والمرأة
	الوضوء من الرعاف
	الغسل من بول الصبي
	الوضوء من المذي
	مما تشرب السباع وتلغ
	الوضوء بماء البحر
	المسح على الخفين
	المسح على العمامة
	الغسل من الجنابة
	الجنابة من الليل
	غسل يوم الجمعة
	غسل يوم العيد
	التيمم بالصعيد
	مباشرة الحائض
	الغسل من إلتقاء الختانين
	الوضوء من النوم
	الإحتلام للرجل والمرأة
	المستحاضة
	الصُفرة والكُدرة
	الحائض وأعضاء الرجل
	سؤر المرأة
	سؤر الهرة
	الأذان والتثويب
	المشي للصلاة والمساجد
	الصلاة وقت الإقامة
	تسوية الصفوف
	إفتتاح الصلاة
	القراءة خلف الإمام
	المسبوق في الصلاة
	قراءة السورة في الركعة
	الجهر والإسرار
	التأمين في الصلاة
	السهو في الصلاة
	تسوية الحصا في الصلاة
	التشهد في الصلاة
	السنة في السجود
	الجلوس في الصلاة
	صلاة القاعد
	الصلاة في الثوب الواحد
	صلاة الليل
	الحدث في الصلاة
	القرآن والذكر وفضلهما
	السلام على المصلي
	الرجلان يصليان جماعة
	الصلاة في المرابض
	عند الطلوع والغروب
	في شدة الحر
	النسيان أو الفوات
	المطر ليلاً وفضل الجماعة
	قصر الصلاة سفراً
	متى يّتم الداخل للمصر
	القراءة في السفر
	الجمع للسفر والمطر
	الصلاة على الدابة سفراً
	تذكر الفائتة في الصلاة
	صلى وأدرك الجماعة
	الصلاة وحضور الطعام
	العصر والصلاة بعده
	وقت الجمعة والطيب لها
	القراة فيها والإستماع
	العيدين والخطبة
	التطوع قبل وبعد العيد
	القراءة في العيد
	التكبير في العيد
	فضل قيام رمضان
	القنوت في الفجر
	الفجر وفضل الجماعة فيه
	التطويل والتخفيف قراءةً
	المغرب وتر النهار
	الوتر
	الوتر على الدابة
	تأخير الوتر
	السلام من الوتر
	سجود القرآن
	المار بين يدي المصلي
	صلاة تحية المسجد
	الإنفتال من الصلاة
	صلاة المُغمى عليه
	صلاة المريض
	النخامة في المسجد
	عرق الجُنب والحائض 
	نسخ قبلة بيت المقدس
	الجُنب يصلي بالقوم
	الركوع دون الصف
	صلاة حامل الشئ
	المرأة في قبلة الرجل
	صلاة الخوف
	اليمين على الشمال
	الصلاة على النبي
	الإستسقاء
	الرجل يجلس بعد الصلاة
	التطوع بعد الفريضة
	مس القرآن للمُحدث
	القاذورات والثوب
	فضل الجهاد
	الموت والشهادة

	الجنائز
	تغسيل المراة لزوجها
	مايُكفّن به الميت
	الجنائز والمشي بها ومعها
	الميت والنار والمجامر
	القيام للجنازة
	الصلاة عليه والدعاء له
	الصلاة عليها في المسجد
	الوضوء من حمل الميت أو تحنيطه او غسيله
	الوضوء لصلاة الجنازة
	الصلاة عليه بعد دفنه
	تعذيب الميت بالبكاء
	المساجد على القبور والصلاة عليها أو توسدها

	الفهرس




