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 الكتاب: الآللئ البهية يف كيفية االستفادة من الكتب احلنبلية

 حممد بن عبد الرمحن بن حسني آل إمساعيل
 مالحظة: ]هذا الكتاب من كتب املستودع مبوقع املكتبة الشاملة[

 بليةاالستفادة من الكتب احلنالآللئ البهية يف كيفية 
 أتليف

 الراجي عفو ربه
 حممد بن عبدالرمحن بن حسني آل إمساعيل

وقد ذكر املؤلف  41صفحة مطبوعة أما النسخة االلكرتونية فمجموع صفحاهتا  96يقع الكتاب يف 
كتابه ترمجته املنشورة يف موقعه: موقع خادم أهل العلم: )وقد شرح الكتاب الشيخ بكر أبو زيد ب يف

وهذا  611املدخل املفصل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل اجلزء الثاين وذكر هذا يف صفحة 
كما   www.alismaeil.comتواضع منه سلمه هللا وشفاه( وللرجوع ملوقع خادم أهل العلم 

 ق الرتمجة كاملة مع الكتاب ويف آخر الكتاب مع الفهرس مت إضافة عنوان املؤلف كامالا مت إرفا
 اشرالن

 مكتبة املعارف
 شارع العطايف -الديرة  -الرايض 

 11471الرايض  3281ص. ب : 
 4112932فاكس:  4114535هاتف : 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان

 وبعد:
دليال للطالب احلنبلي تبني له كيف يتدرج يف   فقد طلب مين بعض األحباب أن أضع رسالة تكون

صحاب ، وما يتميز به كتاب عن كتاب. وملا رأيت كتب املذهب ، مع اإلشارة إىل مزااي كتب األ



 ومجعت هذه الرسالة ويعلم هللا أنين لست أهال إحلاح األخ الكرمي وغريه من اإلخوان استعنت ابهلل
لكن كما قيل إذا صّوح النبت رعي اهلشيم وإن الذي لذلك ، ولست متمكنا من تلك املسالك ، و 

 ئني يقرؤون يف املطوالت على بعض املشايخ وملا قلت هلم :حفزين إىل ذلك هو أين رأيت طالاب مبتد
ن ختتاروا هلم أنتم الكتب ، فمثال يبدأ الطالب الواجب عليكم أن توجهوا املبتدئني، وأ

ية الراغب شرح عمدة الطالب(( مث بعد ذلك يقرأ يف بكتاب))العمدة(( وشرحه ))العدة(( أو هدا
 مث يف ))املنتهى وشرحه(( مث ))اإلقناع وشرحه((. ))زاد املستقنع(( أو يف ))دليل الطالب
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أما إنكم ترتكون املبتدئ هو الذي خيتار الكتاب فمن أين له التمييز؟ فقد رأيت شيخا وأمامه طالب 
اب ))املغين(( ، وآخر مرة رأيت أحد (( ورأيته مرة اثنية يقرا يف كتمبتدئ يقرأ يف كتاب ))الكايف

 إخواين يف هللا وأمامه طالب مبتدئ يقرأ يف جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا.
أقول هذه املشاهد هي اليت حفزتين حىت مجع هذه الرسالة ومسيتها ))الآللئ البهية يف كيفية االستفادة 

قين االستقامة وأن يرزقين الصدق يف القول والعمل وأن نبلية(( هذا وأسأل هللا أن يرز من الكتب احل
 جيعلين من الشاكرين.

وليعلم الواقف على هذه الرسالة أين مجعتها يل أان وللقاصرين أمثايل وصلى هللا على سيدان ونبينا 
 حممد وآله وصحبه وسلم.

 الرايض
 هـ 1406 /4/  4

 بقلم الراجي عفو ربه
 إمساعيلحممد بن عبدالرمحن بن حسني آل 

 كتاب العمدة
أكثر املتقدمني واملتأخرين من احلنابلة هلم اهتمام بكتاب العمدة..وما ذلك إال لقيمته العلمية حىت 

ألزموا املبتدئني حبفظه فهو سهل العبارة مصدرة أبوابه وفصوله أبحاديث صحيحة وأتيت املسائل 
رمحه هللا جعله عمدة للمبتدئني فهو  يخ املذهب موفق الدين ابن قدامةبعدها مفرعة عنها ومؤلفه ش

يقول يف مقدمته: أما بعد ،فهذا كتاب يف الفقه اختصرته حسب اإلمكان ، واقتصرت فيه على قول 
واحد ليكون عمدة لقارئه،فال يلتبس الصواب عليه ابختالف الوجوه والرواايت ، سألين بعض 



لبني، فأجبته إىل ذلك معتمدا على هللا املتعلمني ويسهل حفظه على الطا إخواين تلخيصه ليقرب على
سبحانه يف إخالص القصد لوجهه الكرمي، واملعونة على الوصول إىل رضوانه العظيم، وهو حسبنا 

ونعم الوكيل وأودعته أحاديث صحيحة تربكا هبا واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح ألستغين عن 
 هى.نسبتها إليه. انت
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ولقيمته العلمية وسهولته ويسره على املبتدئ اهتم به فحول العلماء مابني شارح وحمشي وإن مما يدل 
ه هللا شرحا حافال ولكنه رمحه هللا مل على أمهيته وقيمته العلمية شرحه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمح

شق، ومنه أجزاء يف مكتبة فضيلة يتممه واألجزاء األول من شرحه موجودة يف املكتبة الظاهرية بدم
ميت وأستاذي حفظه الشيخ عبدهللا بن عمر بن دهيش رئيس حمكمة مكة الكربى سابقا وهو ابن ع

وي يف كتابه القيم ))اإلنصاف(( ومن شرحه وينقل عن شرح شيخ اإلسالم هذا اإلمام املردا-هللا
فيه الشيخ عبدهللا بن عبدالرمحن  الشيخ حممد بن علي احلركان وزير العدل السابق رمحه هللا قال

ما يف املسألة من خالف مع البسام: حقق فيه ودقق بتحليل مجله ، وعزا أحكامه إىل أدلتها وبيان 
كنه مل يكمل فقد وصل فيه إىل ))كتاب األميان ذكر الصواب وبيان املشهور من املذهب ، ول

 والنذور((. انتهى.
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إلمام الفقيه احملدث هباء الدين عبدالرمحن ))العدة شرح العمدة((أتليف اوالشرح املوجود املتداول هو 
يس جدا ليس له مثيل مشحون ابألدلة من هـ رمحه اله وهو شرح نف 624بن إبراهيم املقدسي املتوىف 

الكتاب والسنة وأحاديثه صحاح ويهتم يف بعض املواطن ابلتعليل وقد يشري إىل خالف األئمة الثالثة 
 حىت قال فيه الفاضل الشيخ عبدهللا بن زيد آل حممود رئيس احملاكم الشرعية بقطر. وقد رمحهم هللا

نة يضيئان على صحة معانيه، فهو الشرح الشامل سطع احلق على سطور مبانيه، والكتاب والس
 للمستزيد والفقه املدموج ابألصول للمستفيد. يعرفك احلكم ابلدليل ، مقروان بدقة التحرير، أييت إىل

احلق من أقرب طريق، إال أنه مل يتوسع فيما عدا املذهب من أقوال املخالفني واألصحاب 
صحاب، وحيفه مبا يؤيده من دالئل السنة والكتاب، حىت املتأخرين،وإمنا يقتصر على سياق مذهب األ



ل صلح مرجعا ملعرفة السنن واآلاثر ،وأحكام احلالل واحلرام ،ومهما استقصيت يف وصف حسنه ومجا
وصفه فأنه ليس اخلرب كالعيان. وها هو قد زف إىل الناظر ،وسيجد فيه ما يقوله الناظر، حىت يقول:  

 ى.( انته1كم ترك األول لآلخر(()
قال الشيخ عبدالقادر بن بدران الدومي احلنبلي رمحه هللا العمدة كتاب خمتصر يف الفقه لصاحب 

ل العبارة،يصلح للمبتدئني. وطريقته فيه أنه يصدر املغين جرى فيه على قول واحد مما اختاره وهو سه
ذلك احلديث  الباب حبديث من الصحاح ، مث يذكر الفروع ما إذا دققت النظر وجدهتا مستنبطة من

فرتتقي مهة مطالعه إىل طلب احلديث، مث يرتقي إىل مرتبة االستنباط واالجتهاد يف األحكام ولنفاسته 
لوم والعقلية أمحد بن تيمية امللقب بشيخ اإلسالم،فزينه مبسالكه ولطف مسلكه شرحه اإلمام حبر الع

 املعروفة ، وأفرغ عليه من لباس اإلجادة صنوفه،
 حمقق العدة من مقدمة 4( ص1)

وكساه حلل الدليل، وحاله حبلي جواهر اخلالف، وزينه ابحلق واإلنصاف، فرضي هللا عنهما. ولقد 
 رأيت منه اجمللد األول:

 (.1اب وآخره ابب األذان)أوله أول الكت
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وعلى كتاب العمدة حاشية لفضيلة الشيخ عبدهللا بن عبدالرمحن البسام عضو هيئة التمييز ابملنطقة 
 الغربية.

 مناذج من كتاب العدة شرح العمدة
 ))ابب اآلنية((

لنيب صلى هللا لة )ال جيوز استعمال آنية الذهب والفضة يف طهارة وال غريها، ملا روى حذيفة أن امسأ
افها فإهنا هلم يف الدنيا ولكم يف عليه وسلم قال: ال تشربوا يف آنية الذهب والفضة وال أتكلوا يف صح

يف بطنه انر جهنم((  اآلخرة ( وقال عليه السالم: ))الذي يشرب يف آنية الذهب والفضة فإمنا جيرجر
 (.2رفا وخيالء وكسر قلوب الفقراء)متفق عليهما. توعد عليه ابلنار فدل على حترميه، وألن فيه س

 ))ابب أحكام املياه((
ارة مبائع غريه يعين الطهور أما طهارة احلد فلقوله سبحانه ))فإن مل جتدوا ماء مسألة )) وال حتصل الطه

حانه وتعاىل عند عدم املاء إىل الرتاب، فلو كان مث مائع جيوز الوضوء فتيمموا صعيدا طيبا(( نقلنا سب



أما الطهارة نا إليه، فلما نقلنا عنه إىل الرتاب دل على أنه ال تصح الطهارة للحدث إال به. و به ملا نقل
مث من النجاسات فال جتوز إال ابملاء لقوله صلى هللا عليه وسلم ألمساء يف دم احليضة حتيه مث اقرصيه 

جيوز مبائع غريه، اغسليه ابملاء(( أمر، واألمر يقتضي الوجوب وخص املاء ابلذكر فيدل على أنه ال
 (.3وألهنا طهارة فال جتوز بغري املاء كطهارة احلدث)
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قال الشيخ عبدالقادر بن بدران الدومي احلنبلي : وذلك ان موفق الدين ابن قامة راعى يف مؤلفاته 
ن ارتقى عن درجتهم ومل يصل إىل أربع طبقات، فصنف ))العمدة(( للمبتدئني مث ألف ))املقنع(( مل

دليل والتعليل، غري أنه يذكر الرواايت عن االمام ليجعل ة املتوسطني، فلذلك جعه عراي عن الدرج
لقارئه جماال إىل كد ذهنه، ليتمرن على التصحيح، مث صنف للمتوسطني ))الكايف(( وذكر فيه كثريا من 

فسه إىل املذهب حينما يرى األدلة، وترتفع ناألدلة، لتسمو نفس قارئه إىل درجة االجتهاد يف 
مسلمة. مث ألف )) املغين(( ملن ارتقى درجة عن املتوسطني وهناك يطلع مناقشتها ومل جيعلها قضية 

قارئه على الرواايت ، وعلى خالف األئمة، وعلى كثريمن أدلتهم وعلى ماهلم وما عليهم من األخذ 
إن كان أهال لذلك  فسه على السمو إىل االجتهاد املطلقوالرد، فمن كان فقيه النفس حينئذ مرن ن

 (.4، وإال بقي على أخذه ابلتقليد. اخل ) وتوفرت فه شروطه
 الطبعة الثانية 431( املدخل ص 1)
 27( العدة ص 2)
 22( العدة ص 3)
 الطبعة الثانية 434(املدخل ص 4)

 )) كتاب أخصر املختصرات ((
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مدة خصوصا املتأخرين منهم وهو بعض العلماء يبدأ طالبه بكتاب أخصر املختصرات بدل كتاب الع
بلبان البلباين البعلي األصل مث  قيه احملدث الصاحل حممد بدر الدين ابنمن تصنيف العامل العالمة الف

الدمشقي الصاحلي وكان هذا العامل يدرس املذاهب األربعة، ويفيت عليها وتتلمذ على يديه مشاهري 



هللا وتويف رمحه هللا سنة ثالث ومثانني وألف هجرية بلده من املنتسبني إىل األئمة األربعة رمحهم 
يف املبتدي(( وقد تسابق العلماء على شرحه وهذا الكتاب اختصره مؤلفه من كتابه ))كا 1083

))أخصر املختصرات(( وما ذاك إال لكونه جامعا مانعا فممن شرحه: الشيخ الفقيه عثمان بن جامع 
فريوز األحسائي قال عنه ابن محيد يف السحب  النجدي مث الزبريي تلميذ الشيخ حممد بن

تني كراسا مجع فيه مجعا غريبا اخل الوابلة..وشرح ))أخصر املختصرات(( شرحا مبسوطا حنو س
والشرح الثاين : ))كشف املخدرات(( وهو مطبوع يف جملد على نفقة الشيخ علي آل اثين حاكم 

أنه مل يهتم بذكر الدليل وممن حشى كتاب ))  قطر رمحه هللا. وهو شرح عبارته وافية ابملقصود إال
الدومي الدمشقي رمحه هللا فحاشيته نفسية  أخصر املختصرات(( الشيخ العالمة عبدالقادر ابن بدران

 على صغر حجمها وهي من مطبوعات املطبعة السلفية مبصر.
 )) عمدة الطالب وشرحه هداية الراغب ((

ة احملققني اإلمام منصور بن ادريس البهويت املتوىف خمتصر لطيف صنفه شارح كتب املذهب وخامت
 هـ رمحه هللا. 1051

مة احملقق عثمان بن أمحد النجدي مث الدمشقي مث القاهري املتوىف سنة هذا الكتاب اهتم به العال
هـ رمحه هللا وشرحه هذا امسه ))هداية الراغب شرح عمدة الطالب(( جملد وهو شرح نفيس  1097

هللا فيه بذكر الدليل والتعليل واهتم كذلك ابإلعراب واللغة وإين أنصح املنتسب إىل جدا اهتم رمحه 
 يقرأه وإين مهما وصته ال أستطيع أن أبني قيمته العلمية ولكن كما قال الشاعر:مذهب أمحد أن 

 اي بن الكرام أال تدنو فتبصر ما
 قد حدثوك فما راء كمن مسعا
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ابه املدخل: عمدة الراغب خنتصر رن الدومي رمحه هللا يف كتقال الشيخ عبدالقادر بن بد
بن أمحد النجدي لطيف،للشيخ منصور البهويت، وضعه للمبتدئني، وشرحه العالمة الشيخ عثمان 

شرحا لطيفا مفيدا مسبوكا سبكا حسنا ونظمها الشيخ صاحل بن حسن البهويت من علماء القرن 
 احلادي عشر مبنظومة أوهلا:

 عفو ربه العلييقول راجي 
 أبو اهلدى صاحل جنل احلنبلي



 (.1ومسى نظمه ))وسيلة الراغب لعمدة الطالب(( )
ح إماما يف الفقه احلنبلي وتتلمذ عليه علماء جند وسكن أما الشارح الشيخ عثمان النجدي فقد أصب

ذوا عنه املذهب دمشق ونفع هللا به علماء الشام مث ارحتل إىل القاهرة ونفع هللا به كثرا من الناس وأخ
 حىت اهنم ليسمونه احملقق عثمان واهتموا بتعاليقه وحواشيه فإن له

دا حقق فيها ودقق وهي موجودة اآلن يف حاشية نفيسة على كتاب املنتهى وهي حاشية نفيسة ج
مكتبة الشيخ حممد بن صاحل القاضي من علماء عنيزة وهو صاحب كتاب روضة الناظرين يف تراجم 

ادث السنني فإنه ذكر ذلك يف ترمجة الشيخ عثمان النجدي وللشيخ عثمان كذلك علماء جند وحو 
كتاب املنتهى وسائر حواشيه أن اهتم هبا   عدة رسائل يف فنون خمتلفة ومما يدل على قيمة حاشيته على

العلماء بعده حىت اآلن حىت إن الشيخ حسن بن مصطفى الشطي الدمشقي رمحه هللا صاحب 
منحة موىل الفتح يف جتريد زوايدالغاية والشرح، وهي حاشية على غاية املنتهى يف احلاشية املسماة: 

الب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى فإنه رمحه اجلمع بني االقناع واملنتهى وهي مطبوعة مع شرحه مط
 هللا يكثر النقول عن الشيخ عثمان النجدي ويسميه احملقق ويقول العالمة حسنني حممد خملوف مفيت

الداير املصرية السابق ابرك هللا يف أايمه يقول: أما الشارح رمحه هللا فيظهر من شرحه أنه فقيه 
أمحد بن حنبل رضي هللا عنه حسن التأليف،جيد السبك  متبحر،وعامل ضليع يف مذهب اإلمام

 (. انتهى.2والتصنيف وهو قريب العهد ابملصنف )

(1/8) 

 

(( :وصنف ))هداية الراغب السحب الوابلة على ضرائح احلنابلةقال ابن محيد يف كتابه املخطوط ))
 اخل.شرح عمدة الطالب((حرره حتريرا نفسيا فصار أنفس من كتب املذهب. 

وقال فيه العالمة الشيخ عبدامللك بن إبراهيم آل الشيخ: وصنف هداية الراغب شرح عمدة 
ول. حبث فيه حبواث مفيدة مع إيراد الطالب))وهذا هو((. وهو شرح مفيد،سلس العبارة، قريب التنا

 (.3األدلة، ومن أتمله وجده الضالة املنشودة يف حسن العبارات ووضوحها)
 .444( ص 1)
 من هداية الراغب مقدمة احملقق الشيخ حسنني. 6 ( ص2)
 .577( تقريض كتاب هداية الراغب ص 3)

 زاد املستقنع يف اختصار املقنع



، وأخصر املختصرات فعلى الطالب أن يقرأ زاد املستقنع أو بعد كتاب العمدة، وهداية الراغب
ارض(( هلم اهتمام كبري بزاد ))دليل الطالب(( فإن املتأخرين من األحسائيني وأهل اليمامة ))الع

املستقنع أما أهل الشام ويتبعهم أهل القصيم فاهتمامهم بدليل الطالب ، والذي يؤكد ذلك أن غالب 
أهل األحساء والعارض وغالب الذين حشوا كتاب الدليل هم من أهل الذين حشوا الزاد هم من 

 الشام والقصيم.
 أن عبارته مضغوطة مع بعض التعقيد وذلك راجع أما زاد املستقنع فهو اكثر دقة من الدليل إال

الختصاره الشديد ولكنه مع هذا يعترب مدخال لكتب املذهب وألن شارحه الشيخ منصورا رمحه هللا 
 رح املنتهى واالقناع واملفردات.هو الذي ش
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وزاد املسقنع: هو اختصار لكتاب املقنع لشيخ املذهب موفق الدين ابن قدامة رمحه هللا املتوىف سنة 
محه هللا فقد سبكه سبكا جيدا وفك هـ وشرح الزاد ))الروض املربع(( للشيخ منصور البهويت ر  620

كر الدليل يف غالب مسائله وقد اهتم به العلماء املتأخرون عبارة الزاد مع اجياز غري خمل واهتم بذ 
نع ومنهم من نظمه، فمن حواشيه حاشية الشيخ الفقيه العالمة عبدالوهاب بن حممد أعين زاد املسق

 وهي نفيسة إال أنه مل يتمها وهي اليت اعتمدها هـ رمحه هللا1205بن فريوز األحسائي املتوىف سنة 
 ن عبدالعزيز النقري رمحه هللا حيث ضمنها حاشية النفيسة على الروض املربعالشيخ الفقيه عبدهللا ب

وهي املوجودة اآلن أبيدي طلبة العلم ويرمز له الشيخ العنقري بـ )) فريوز(( حسب اصطالحه وهي 
الفقه وقد وجدت هلا قبوال لدى الناس وقررت على طلبة العلم تدل على متكن الرجل وتبحره يف 

 عة وتعرف حباشية النقري وهي من أنفع احلواشي.وهي جامعة مان
لزاد: حاشية حممد بن عبدهللا احلسني رمحه هللا وهو كذلك أضاف إىل ومن احلواشي املفيدة على ا

))زوائد الزاد(( وقد طبعت طباعة الزاد زوائد من كتاب االقناع وشرحه كشاف القناع وتعرف بـ 
راهيم البليهي من أهل القصيم وامسها ))السلسبيل يف رديئة. وممن حشى الزاد الشيخ صاحل بن إب

بفيها بذكر الدليل وأقوال األئمة الثالثة واختيارات شيخ اإلسالم اب تيمية معرفة الدليل(( اهتم 
 ريا.وهي مفيدة جدا الشك تعب فيها مؤلفها فجزاه هللا خ

لى الزاد وكذلك للشيخ الفقيه وللشيخ الفقيه حممد بن عبدالعزيز بن مانع رمحه هللا بعض التعاليق ع
التعاليق على الزاد وللقاضي الشيخ علي بن حممد  عبدالعزيز بن انصر بن بشر قاضي األحساء بعض



فاضل فيصل بن اهلندي من علماء حائل بعض التعاليق على الزاد ابرك هللا يف أايمه وللشيخ ال
لى منت الزاد(( مييل فيها غالبا إىل عبدالعزيز آل مبارك رمحه هللا حاشية ابسم ))كلمات السداد ع

 ه هللا.اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية رمح

(1/10) 

 

أما الروض املربع: فقلنا: عليه حاشية الفقيه عبدهللا بن عبدالعزيز العنقري رمحه هللا وللشيخ الفقيه 
لروض املربع طبعت ن أاببطني حاشية على امفيت الداير النجدية يف عصره الشيخ عبدهللا بن عبدالرمح

فقة الوجيه احملسن الشهري الشيخ عبدالرمحن بن حسن القصييب وجيه األحساء رمحه هللا وهو على ن
هـ  1392والد الدكتور غازي وللشيخ الفاضل عبدالرمحن بن حممد بن قاسم رمحه هللا املتوىف سنة 

 وهي مطبوعة متداولة.حاشية مطولة على الروض تقع يف سبعة جملدات 
علماء منهم: الفقيه الشيح سليمان بن عطية املزيين من علماء حائل املتوىف د نظم الزاد كثري من الوق

هـ ونظمه امسه ))روضة املراتد يف نظم مهمات الزاد(( ونظمه هذا لغالب مسائل 1363رمحه هللا سنة 
ل أو التقدمي التعقيد وخال من التداخالزاد ويظهر عليه أنه متمكن من النظم حيث خال نظمه من 

للجمل وعبارته سلسة وقد طبع وهو يباع يف األسواق اآلن وقد كتب عليه أنه من حتقيق والتأخري 
عبدالرمحن الرويشد وممن نظمه واستوىف نظمه مع وضوح العبارة واإلشارة إىل القول الراجح الفقيه 

اف  الزاد(( وقد طبع إبشر ه ))نيل املراد بنظم منتاملث الشيخ سعد بن محد بن عتيق رمحه هللا ومسا
وحتقيق الشيخ إمساعيل بن سعد بن عتيق وطبع معه اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية نظم الشيخ 

عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن سحمان عضو هيئة التمييز وقد احلق ابلزاد ابسم ))التتمة للزاد(( فيقع 
ختيارات وليتهم طبعوا مييز الزاد من نظم اال بع انقصا وهذه تتمة وملالقارئ يف ايهام فيظن أن الزاد ط

 نظم ابن سحمان مستقال لكان أحسن لعدم عالقة نظم الزاد بنظ االختيارات.
تنبيه: يف زاد املستقنع مسائل مرجوحة ليست هي املذهب املفىت به بني غالبها شارحه صاحب 

 الروض املربع.
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ا فقال: دي يف مقدمة النسخة اليت حققها وعلق عليهوقد حصرها الفاضل الشيخ علي بن حممد اهلن
)املتوسطني(( كصاحب وقد أورد فيه مسائل خالف فيها الراجح يف املذهب املعمول به عند )

))االنصاف(( ومن سبقه يف أكثر من سبعني موضعا وخالف فيها الراجح يف املذهب املعمول به عند 
( وابن النجار يف ))املنتهى(( واملرداوي يف ))التنقيح(( يف املتأخرين. وهو ما أخرجه وهو يف ))االقناع(
 اثنني وثالثني مسألة ... اذكرها هنا للفائدة:

قوله ))أ, خالطه البول، أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور(( هذه رواية األوىل: 
هبما ما بلغ قلتني إال واملذهب كما يف ))التنقيح(( أن بول اآلدمي وعذرته كسائر النجاسات الينجس 

 ابلتغري.
يح(( وهو ظاهر الثانية: ال تصح صالة النافلة يف الكعبة إال ابستقبال شاخص منها، وقدم يف ))التنق

 ))املنتهى(( تصح مطلقا ...
الثالثة: إذا نوى املنفرد االئتمام أو اإلمامة يف أثناء الصالة صح يف النفل وقدم يف ))التنقيح((و 

  يصح يف فرض وال نفل ..))املنتهى(( ال
التنقيح(( و الرابعة: إذا سلم يف صالة قبل إمتامها انسيا فتكلم كالما يسريا ملصلحتها مل تبطل، ويف ))

 ))املنتهى(( تبطل مطلقا ..
اخلامسة: ما كان أكثر محاعة فهو أفضل من العتيق ، ويف ))االقناع(( و ))املنتهى(( العتيق أفضل 

 مطلقا.
 دفع الزكاة 'ىل مطليب ، ويف ))املنتهى(( بلي.السادسة: الت

))االقناع(( و ))املنتهى(( حيرم السابعة: إمنا حيرم مضغ العلك املتحلل على الصائم إذا بلغ ريقه ويف 
 مطلقا.

الثامنة: إذا ابشر احملرم فأنزل أحرم من احلل لطواف الفرض وقدك ))التنقيح(( 
 ه ألنه مل يفسده.و))االقناع((و))املنتهى(( يكفيه إحرام

التاسعة: قوله: مث يفيض إىل مكة ويطوف القارن واملفرد بنية الفريضة طواف الزايرة قال الشيخ 
صور((: ظاهرة أهنما ال يطوفان للقدوم ولو مل يكوان دخال مكة قبل، وكذا املتمتع يطوف للزايرة ))من

 فقط اهـ .
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خال قبل للقدوم مث يفيض 'ىل مكة ويطوف مفرد وقارن مل يد ويف ))التنقيح((و))االقناع((و))املنتهى((
 برمل ومتمتع بال رمل مث للزايرة.

لثمن إذا ابن أبنه اشرتاه مؤجال فللمشرتي اخليار..ويف ))التنقيح((و))املنتهى(( العاشرة: البيع بتخيري ا
. التولية، واملراحبة يؤجل يف مؤجل وال خيار،وأما ما ذكر يف ))الزاد(( يف ثبوته يف الصور األربع

 والشركة،و املواضعة، إذا ابع أقل أو أكثر فهو موافق ملا قدم يف ))املنتهى((.
ذكر يف ))التنقيح(( و ))املنتهى(( أن املذهب مىت ابن رأس املال أقل ، حط الزائد احلادية عشرة: 

 وحيط قسطه يف مراحبة وينقصه يف مواضعة وال خبار للمشرتي.
ذا اختلفا يف عني املبيع حتالفا وبطل البيع، ويف ))التنقيح(( و ))االقناع(( و الثانية عشرة: إ

 ))املنتهى(( القول قول البائع.
لثة عشرة: إذا اشرتى ما بدا صالحه وحصل أو اشتبها بطل البيع ويف ))التنقيح(( و ))املنتهى(( الثا

 ال يبطل بل يصطلحان على الثمرة.
فظ نفسه ال يبيع وليه عقاره إال لضرورة أو غبطة ويف ))املنتهى(( يبيعه الرابعة عشرة: احلجور عليه حل

 ملصلحته.
بض الثمن إذا دلت عليه قرينه. ويف ))املنتهى(( و ))التنقيح(( ال اخلامسة عشرة: الوكيل يف البيع يق

 يقبض إال إبذن.
اال فاشرتى به مؤجال السادسة عشرة: إذا قال للوكيل بع بكذا مؤجال فباع به حاال أو اشرت بكذا ح

 ال يصح إال مع عدم الضرورة وقدم يف ))التنقيح(( و ))املنتهى(( يصح ولو مع الضرر ما مل ينهه.
السابعة عشرة: ال يشرتط يف املغارسة واملزارعة كون البذر من رب األرض ويف 

 ))التنقيح(و))اإلقناع((و))املنتهى(( يشرتط.
لراكب إذا مل خيلف بدال قدم يف ))التنقيح((و))اإلقناع(( و الثامنة عشرة: تنفسخ اإلجارة مبوت ا

 ))املنتهى(( ال تنفسخ.
طريق فعثر هبا إنسان ال يضمن إال إذا كان الطيق ضيقا ويف دابة يف  \التاسعة عشرة: فيمن رب

 ))التنقيح(( و ))اإلقناع(( و ))املنتهى(( يضمن ولو كان واسعا.

(1/13) 

 



 ))اإلقناع((و))املنتهى(( ال تسقط.هن الشخص املشفوع ، ويف العشرون: تسقط الشفعة بر 
ألجنيب بال تفريط إن احلادية والعشرون: ال يطالب أجنيب دفع إليه مودع وديعة عنده فتلفت عند ا

جهل األجنيب ويف ))التنقيح((و))املنتهى(( يطالب ويستقر الضمان على املودع الثاين إن علم وإال 
 فعلى األول.

العشرون: ظاهرة يف وجوب التعديل يف اهلبة خيتص ابألوالد، دون سائر األقارب الوارثني، ويف الثانية و 
 من يرث بقرابة من ولده وغريه يف هبة غري اتمة. ))التنقيح((و))املنتهى(( جيب التعديل بني

 الثالثة عشرون: ال جيرب زوجته الذمية على الغسل من اجلنابة،ويف))املنتهى(( بلى.
والعشرون: إذا بدأها الزوج فقال كنت راجعتك فأنكرته فقوهلا، ويف ))االقناع(( و ))املنتهى(( الرابعة 

 قوله.
ء الزوج مث فارقها قبل الدخول واخللوة فال عدة عليها،ويف اخلامسة والعشرون: إذا حتملت مبا

 ))املنتهى(( تثبت بذلك العدة ذكره يف الصداق.
اثنان ال جيب القود على أحدمها منفردا ألبوة أو غريها فالقود  السادسة والعشرون: قوله وإن اشرتك

تهى(( وإن اشرتك عدد يف على الشريك ظاهره أن القود على الشريك مطلقا ويف ))التنقيح((و))املن
قتل ال يقاد به البعض كحر وقن يف قتل حر، أو ويل مقتص وأجنيب وكخاطئ، وعامد ومكلف وغري 

ف ومقتول اشرتك يف قتل نفسه فالقود على القن وعلى شريك أب  مكلف وكسبع ومكلف، أو مكل
يف قتل حر  كمكره أاب على قتل ولده وعلى شريك قن نصف قيمة املقتول وعلى شريك غريمها

 نصف دينه، ويف قتل قن نصف قيمته.
السابعة والعشرون: إذا غضب حرا صغريا فحبسه عن أهله فمات مبرض وجبت الدية ويف 

 ))االقناع(( و ))املنتهى(( ال جتب.. ))التنقيح(( و
الثامنة والعشرون: إذا طلب السلطان امرأة أو استعدى رجل عليها ابلشرط فماتت فزعا مل يضمنها 

 يف ))التنقيح(( و ))املنتهى(( ال جتب..و 
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ة بل التاسعة والعشرون: مضاعفة القيمة على من سرق من غري حرز ال خيتص ابلثمر و الكثر واملاشي
 مبا ورد به النص.يف كل مسروق من غري حرز، ويف ))التنقيح(( و ))املنتهى(( ختتص 

الثالثون: إذا نذر الصدقة مبسمى من ماله يزيد على الثلث فإنه جيزؤه قدر الثلث ويف ))املنتهى(( 



 يلزمه املسمى ..
قبل. مفهومه إن كان املدعي احلادية والثالثون: وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ومل يدعه اثنان من 

 هى(( يقبل إقرارها الثنني.اثنني ال يقبل، ويف ))التنقيح((و))املنت
الثانية والثالثون: وإن أقر املريض لغري وارث أو أعطاه شيئا صح واملذهب تعترب حالة املوت فيهما  

 كما يف ))اإلقناع(( و))املنتهى((.
لعلو كعبه يف العلم ورسوخ قدمه ، فسلك بذلك هذه املسائل واليت قبلها خالف املصنف فيها 

 (. انتهى1ن ما فعله هو األقرب دليال)مسلك اجملتهدين لرأيه ا
 .12( انتهى من حاشية الفاضل الشيخ علي بن حممد اهلندي على كتاب الزاد ص 1)

 مكانة كتاب الزاد وشرحه الروض لدى احملققني وما قالوه فيه
صويل املفسر الواعظ الشيخ عبدالرمحن بن انصر آل سعدي عالمة قال العالمة الفقيه احملدث األ

هـ رمحه هللا رمحة واسعة: قال رمحه هللا يف مقدمة كتابه املختارات اجللية  1376املتوىف عام  القصيم
 من املسائل الفقهية:
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بلة على وجه أما بعد: فإنه تكرر السؤال من بعض األصحاب على وضع كتاب يف فقه أصحابنا احلنا
أخذها وأدلتها فلم متكين يتضح به ما خنتاره ونصححه من املسائل الفقهية،ونشري إىل شيء من م

فرصة الداء هذا املطلب،ومضى على هذا مدة طويلة،فعرفت أن الوفاء ببعض املقصود أوىل من 
 تفويت مجيعه، ورأيت أيضا أنه من يصعب علي مجع كتاب حيتوي على مجيع املسائل مثل:

ضوع،وإذ كتب االقناع،واملنتهى،واملقنع،وما تفرع عنها مع قلة احلاجة إىل كتاب يف هذا املو 
األصحاب كفيلة هبذا املطلب،لكن ملا كان كثري من الطلبة يف هذه األوقات قد انفتح هلم ابب 

وهلل االستدالل ، ورأوا لزوم ذلك وفائدته ومصلحته، وكان الغالب على مسائل هذه الكتب املذكورة 
ب بعض مسائل قد احلمد موافقتها للراجح والصحيح ، وأدلتها واضحة ويوجد يف كثري من األبوا

يكون الراجح غريها،وقد تكرر مرورها أو مرور بعضها يف املباحثة والتعلم والتعليم ، فكان من 
شرح املصلحة املهمة جدا تقييد مثل هذه املسائل ، فلذلك أحببت تقييد ما تيسر منها ورأيت 

ها استعماال وأنفعها خمتصر املقنع))الروض املربع شرح زاد املستقنع(( للشيخ منصور البهويت أكثر 
للطلبة يف هذه األوقات ، فأحببت أن أجعل هذا التعليق كاالستدراك عليه، والتنبيه على ماذكره 



م الشيخ ( والذي يهمنا من كال1خصوصا ليكون تنبيها على غريه من كتب األصحاب عموما. اخل)
زكتاب االفناع وشرحه  ابن سعدي رمحه هللا ثناؤه على كتاب الزاد وشرحه وكتاب املنتهى وشرحه

واملقنع وأهنا من أحسن ما ألفه األصحاب الهتمامها ابلدليل من الكتاب والسنة ويف هذا رد على 
هم،وأما من يقلل من قيمة هذه الكتب من بعض من ينتسب إىل العلم وهو خلو من العلم والف

ابن تيمية رمحه هللا استدراكات الشيخ ابن سعدي رمحه هللا فغالبها من اختيارات شيخ اإسالم 
واختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يستأنس هبا ففيها املقبول وفيها املردود رمحه هللا فهو 

 ليس معصوما عن اخلطأ وال ميكن أن يدعى فيه العصمة فإن الذي
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أقواله مقبولة هو املصطفى صلى هللا عليه وسلم وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إال صاحب هذا  لك
 القرب صلى هللا عليه وسلم أو كما قال اإلمام مالك رمحه هللا.

يخ اإلسالم ابن تيمية هو بال شك انصر السنة وقامع البدعة انتهت إليه رائسة احلديث وتتلمذ وش
 يف عصره واثنوا عليه وكما قلت ليس هو ابملعصوم ونستغفر هللا من ذلك.على يديه كبار احملدثني 

ه جمموعة من الشيخ سليمان بن عبدالرمحن بن محدان ومعوممن أثىن علة زاد املستقنع: العامل العالمة 
 العلماء الفضالء وهذا نص ما قالوه يف تقدميهم إلحدى طبعاته.

املزااي اجلليلة وما اشتمل عليه هذا السفر اجلليل من الفوائد أما بعد فلما رأينا ما لزاد املستقنع من 
 مل منتهي،ملسيس احلاجة إليه، إذ قد تضمنغري القليلة اليت ال يستغين عنها متعلم مبتدئ،وال عا

 (.2الصريح من مذهب اإلمام أمحد، والقول املعول عليه، اخل )
 5( ص 1)
 ي بن حممد اهلندي حفظه هللا.( مقدمة النسخة اليت حققها الفاضل الشيخ عل2)

خمتصر ومما قاله الفاضل الشيخ صاحل بن إبراهيم البليهي يف مقدمة حاشيته السلسبيل: وحيث أن 
ين أيب النجا موسى احلجاوي اشتمل على مهمات املسائل يف املقنع ))زاد املستقنع(( لشرف الد

ريسه وتفهمه وتفهيمه وابألخص يف البالد املذهب احلنبلي لذا اعتىن الفقهاء من احلنابلة بدراسته وتد
ؤسسات فضيلة الشيخ هـ قرر الرئيس العام هلذه امل1371النجدية. وملا أتسست املعاهد العلمية عام 

الشيخ وانئبه لشؤون الكليات واملعاهد العلمية الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم حممد بن إبراهيم آل 
املسلمني خريا، دراسة هذا املختصر وألزم الطالب حبفظه حفظهما هللا تعاىل وجزامها عن اإلسالم و 



 ( .1عن ظهر قلب. اخل)
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 دليل الطالب
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هـ رمحه هللا اختصره 1033هذا الكتاب اختصره العالمة الفقيه مرعي بن يوسف الكرمي املتوىف سنة 
نع وواضح خال من ستقد املمن ))منتهى اإلرادات(( يقع يف جملد لطيف وهو أسهل عبارة من زا

التعقيد حافظ فيه مؤلفه على بديع التقاسيم هلذا اهتم به العلماء وقدمه بعضهم على ))الزاد(( 
وحفظوه تالميذهم قال فيه الشيخ عبدالقادر بن بدران رمحه هللا: منت خمتصر مشهور أتليف العالمة 

..وكتابه هذا أشهر من أن صر.هب مببقية اجملتهدين مرعي بن يوسف الكرمي..أحد علماء هذا املذ
 (.1يذكر)

 ولقيمة هذا الكتاب العلمية اهتم به علماء الشام اهتماما عظيما.
هـ رمحه هللا واسم 1135شروحه: شرحه اإلمام الشيخ الفقيه عبدالقادر بن عمر التغليب املتوىف سنة 

ه يف صورة غاية أخرجيه و شرحه: ))نيل املآرب شرح دليل الطالب(( فك عبارته وحقق ودقق وتعب ف
يف اجلمال حيث جعل يف الفصول شبه ملخصات فكأنه استفاد من حاشية الشيخ عثمان بن أمحد 

هـ رمحه هللا فمثال ملا تكلم على احليض ذكر مجيع مايرتتب على احليض 1097النجدي. املتوىف سنة 
يل وهذا ليس عيبا الدلذكر من أحكام وهذا يدل على فقه املؤلف واستحضاره للمسائل إال أنه ال ي

فهو يقصد أن الطالب يتفرغ تفرغا كليا لتصور املسائل وحفظها أما أدلة النسائل فهي حبمد هللا 
 متوفرة يف غالب كتب املذهب.
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والشرح الثاين: منار السبيل شرح الدليل يف جملدين أتليف العامل الورع الفاضل إبراهيم بن سامل بن 
هـ رمحه هللا وهو من علماء الرس ابلقصيم وشرحه هذا اهتم بذكر الدليل 1353ضواين املتوىف 

 ال يتوسع يف  فهو خالصة مركزة إال أنه رمحه هللاوكذلك اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا
الشرح ففي بعض املواطن أييت بعبارة املاتن ويذكر بعدها الدليل ومع هذا فهو كتاب عظيم وهو 



نيل املآرب مطبوع والذي أراه أنه ال يستغين طالب العلم عن الكتابني يكمل أحدمها  مطبوع وكذلك
 1385ن مانع رمحه هللا مشاخينا الشيخ حممد بن عبدالعزيز ب اآلخر وعلى كتاب الدليل حاشية لشيخ

هـ وذكر الشيخ عبدالقادر بدران يف املدخل أن من حواشيه حاشية العالمة أمحد بن عوض املرداوي 
 لميذ الشيخ عثمان النجدي، وللشيخ صطفى الدومي املعروف ابلدوماين حاشية لطيفة عليه.ت

هـ ولكنه مل يتمه وللشيخ 1202عبدالكرمي اجلراعي املتوىف يف سنة وشرحه الشيخ العالمة إمساعيل بن 
 حممد بن أمحد السفاريين صاحب غذاء األلباب شرح على الدليل.

 رين ومساه ))الذهب املنجلي يف الفقه احلنبلي((.ونظمه أحد علماء دمشق املعاص
من كتاب ))املنتهى(( قال ويف اجلملة فهو أوضح من زاد املستقنع وأسلس عبارة ويكفيه أنه خمتصر 

 عبدالسالم الشطي احلنبلي رمحه هللا: فيه الفقيه
 اي من يروم بفقهه يف الدين نيل مطالب

 اقرأ لشرح املنتهى واحفظ دليل الطالب
د أن يقرأ طالب العلم الروض املربع أو دليل الطالب مع شرحيهما يقرأ يف كتاب ))منتهى وبع

 اإلرادات(( وشرحه.
 .442 ( املدخل ص1)

 كتاب )) املنتهى ((
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امسه الكامل: ))منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزايدات(( قال فيه الشيخ عبدالقادر بن 
وعليه الفتوى فيما بينهم أتليف  كتاب مشهور عمدة املتأخرين يف املذهب،  بدران رمحه هللا: هو

العالمة تقي الدين حممد بن العالمة أمحد بن عبدالعزيز ... الفتوحي املصري الشهري اببن النجار. 
رحل إىل الشام فألف هبا كتابه ))املنتهى(( مث عا إىل مصر بعد أن حرر مسائله على الراجح من 

عليه مث شرحه شرحا مفيدا يف ثالث جملدات شتغل به عامة الطلبة يف عصره واقتصروا املذهب، وا
 ضخام ، وغالب استمداده فيه من كتاب الفروع البن مفلح.

 ( .1وابجلملة فقد كان منفردا يف علم الذهب. تويف سنة اثنني وسبعني وتسع مائة )
املنتهى رمحه هللا: وقد اثىن العلماء على كتاب وقال العالمة الفقيه الشيخ حممد بن عبدالعزيز بن مانع 

وكان والد املؤلف يقرؤه للطالب ويثين عليه ومن حني ألف هذا الكتاب اجلليل عكف عليه احلنابلة 



يف احلفظ و التدريس و اإلفتاء و القضاء وكتبوا عليه عدة شروح فمنها شرح عالمة املذهب منصور 
ثالث جملدات وعلق العويف يف عدة جملدات وشرحه مصنفه يف  البهويت وشرح العالمة الشيخ إبراهيم

عليه علماء املذهب احلنبلي حواشي كثرية وخدموه خدمة جليلة فمنها حاشية عالمة املذهب الشيخ 
منصور البهويت وحاشية العالمة الشيخ حممد اخللويت ابن أخت الشيخ منصور املذكور وحاشية العالمة 

ريوز حاشية جليلة على يد صاحب املنتهى وللشيخ عبدالوهاب بن فعثمان بن أمحد الفتوحي حف
( يف بلدة الزايرة من بلدان قطر 2شرح املنتهى للشيخ منصور حقق فيها ووثق. وقد مات ابن فريوز)

وقد كانت آهلة ابلسكان يف ذلك الوقت. وحاشية العالمة عثمان بن قائد النجدي مث املصري 
 بن عبدالرمحن أب بطني اشية مفيت الداير النجدية الشيخ عبدهللاوحاشية الشيخ أمحد بن عوض وح

 وغري ذلك من الشروح واحلواشي مما مل نقف عليه.
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وما اعتىن العلماء هبذا الكتاب إال ملا ظهر هلم من حتقيق مؤلفه واملبالغة يف حتريره وبنائه على الراجح 
 ( اخل2من املذهب املعول عليه يف القضاء و االفتاء )

أما ابن فريوز فهو الشيخ عبدالوهاب بن عبدهللا بن فريوز األحسائي تويف رمحه هللا يف الزابرة عام 
هـ قال عنه ابن محيد يف السحب الوابلة وهو خمطوط قال: فمن أكرب ما رأيته كتب عليه 1205

ا حبيث اين  فارغ))شرح املنتهى(( للشيخ منصور مأل حواشيه خبطه الضعيف املنور،ومل يدع فيه حمال
 جردهتا يف جملد وضممت اليها ما تيسر من غريها وفيها فوائد بديعة ال توجد يف كتاب، اخل.

رمحه هللا فإهنا  1097أما حاشية الشيخ عثمان بن أمحد بن قائد النجدي مث القاهري املتوىف سنة 
ظرين(( يف ة النانفيسة جدا وهي موجودة لدى الشيخ حممد بن صاحل القاضي صاحب كتاب ))روض

تراجم علماء جند وحوادث السنني ، هذا وقد طبع املنتهى بتحقيق الشيخ عبدالغين عبداخلالق الفقيه 
األصويل وقد تعب فيه وقابله على عدة نسخ وطبع يف جملدين على نفقة الشيح أمحد بن علي آل 

 ه هللا.نع رمحاثين ومبشورة الفقيه العالمة املفضال الشيخ حممد بن عبدالعزيز آل ما
أما الشرح املطبوع فهو دقائق أويل النهى ))شرح املنتهى(( للشيخ منصور البهويت رمحه هللا طبع يف 
مطبعة أنصار السنة على نفقة الشيخ إبراهيم السويل وإشراف وحتقيق الشيخ حممد بن حامد الفقي 

فعسى هللا أن يقيض الفقي وهي طبعة كثرية األغالط و األخطاء وذلك لعدم فقه الشيخ حممد حامد 
 هلذا الشرح من حيققه.



 .440( املدخل ص 1)
 . 4( مقدمة املنتهى ص2)

 وقد اهتم الشيخ منصور البهويت يف شرحه بذكر الدليل.
من شرحه على املنتهى بعد كالمه  13والظاهر أنه شرح اإلقناع قبل شرحه للمنتهى بدليل قوله يف ص

 أوضحته يف شرح اإلقناع(( انتهى. ))كما على املاء املسخن ابلشمس ما نصه:
فائدة: إذا ذكر صاحب ))اإلقناع(( واملنتهى ، وغريمها مسألة يف غري ابهبا فاملعترب إذا ذكرت يف ابهبا. 

 ( .1انتهى)
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 وبعد كتاب )) املنتهى و شرحه (( يقرأ طالب العلم يف اإلقناع و شرحه )) كشاف القناع(( .
 . 43صطلحات الفقهية ص( مقدمة يف امل1)

 كتاب )) اإلقناع ((
 ) كشاف القناع ((و شرحه )

مؤلف اإلقناع اإلمام الفقيه شرف الدين أبو النجا موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى 
احلجاوي املقدسي مث الصاحلي احلنبلي اإلمام العالمة مفيت احلنابلة بدمشق وشيخ اإلسالم هبا كان 

يه الصحيح من مذهب اإلمام يا فقيها حمداث ورعا من أتليفه كتاب اإلقناع جرد فإماما ابرعا أصول
أمحد مل يؤلف أحد مؤلفا مثله يف حترير النقول وكثرة املسائل ومنها شرح املفردات و شرح منظومة 

 ( .1هـ ) 960اآلداب البن مفلح وزاد املستقنع وحاشية على الفروع وغري ذلك تويف رمحه هللا يف 
هي موجودة يف املكتبة السعودية حقق يخ موسى كذلك حاشية على كتاب ))التنقيح املشبع(( و وللش

 فيها ودقق رمحه.
قال الشيخ عبدالقادر بن بدران الدومي الدمشقي احلنبلي رمحه هللا يف كتابه ))املدخل((: ))اإلقناع 

 قق موسى احلجاوي ...لطالب االنتفاع(( جملد ضخم ، كثري الفوائد جم املنافع ، للعالمة احمل
يف مذهب أمحد يف الداير الشامية ... وابجلملة فهو من أساطني العلماء  بقية اجملتهدين واملعول عليه

وأجلهم ... وقد شرح كتابه ))اإلقناع(( الشيخ منصور البهويت شرحا مفيا يف أربع جملدات ، وكتب 
اثىن عشر كراسا ابخلط الدقيق ، وللشيخ الشيخ حممد اخللويت عليه تعليقات جردت بعد موته فبلغت 

 ( .2حاشية ، ولصاحبه كتاب يف شرح غريب لغاته ، انتهى)منصور عليه 



ويف اجلملة فإن كتاب ))كشاف القناع عن منت اإلقناع(( من أحسن ما ألف يف املذهب وهو كتاب 
خالفني يف بعض املواطن مطول واضح العبارة مسائله حمررة مقرونة ابلدليل والتعليل ومناقشة أدلة امل

 لدات ضخام.وقد طبع عدة طبعات يف ست جم
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وهلذا الكتاب ولكتاب املنتهى منزلة عظيمة لدى احلنابلة عامة وعلماء جند خاصة فمن حني ألف 
ما البغية املنشودة والضالة اإلقناع ومدار الفتوى لدى األصحاب على املنتهى و اإلقناع ألن فيه

ر حتريرا وتصحيحا واإلقناع أكثر وضوحا وأكثر اختلفا فريجعون إىل ))املنتهى(( ألنه أكث املفقودة فإذا
مسائل قال الشيخ عبدالرمحن بن قاسم النجدي رمحه هللا عن احلجاوي: وله يف اإلقناع الكتاب 

كتابني ( وهلذين ال3مية واحلجازية وغريها. انتهى)املشهور يف مذهب أمحد وعليه املعول يف الداير الشا
 ولشرحهما منزلة عظيمة.

د صاحب اإلقناع غالب مسائل كتابه من ))املستوعب(( للسامري ومن كتاب ))املبدع تنبيه: استم
شرح املقنع(( مث جاء اإلمام مرعي بن يوسف الكرمي فألف كتاب )) غاية املنتهى يف اجلمع بني 

 ى ((.اإلقناع و املنته
 .327ص 8( شذرات الذهب ج 1)
 .442( ص 2)
 .153ص 1( حاشية الروض املربع ج3)

 ية املنتهى يف اجلمع بني اإلقناع و املنتهى (()) غا
 و شرحه )) مطالب أويل النهى ((

كانت مدار الفتوى على كتايب ))املنتهى و اإلقناع(( فجاء الشيخ مرعي رمحه هللا فجمع بينهما 
 بعبارة ))يتجه(( وملا أكمله أرسل منه نسخةاملنتهى(( فإذا اختلفا رجح ما يراه راجحا بكتابه ))غاية 

إىل الشام ونسخة إىل جند إىل علماء أوشيقر ولكن بعض علماء جند انتقدوا عليه اجتاهاته وقالوا اهنا 
اإلمام الفقيه ختالف املعتمد يف املذهب وملا ألفه رمحه هللا اعتكف عليه احلنابلة واعتمدوه حىت قال 

احب كتاب ))غذاء يين صاحب شرح ثالثيات مسند إمامنا أمحد وصاحملدث حممد بن أمحد السفار 
األلباب شرح منظومة اآلداب(( قال رمحه هللا ))عليك مبا يف )اإلقناع( و )املنتهى( فإذا اختلفا فأنظر 

 مايرجحه صاحب ))غاية املنتهى((.
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حملدث األصويل الفلكي الشيخ وتسابق العلماء الفحول على شرحه وممن شرحه العامل العالمة الفقيه ا
هري حممد بن عبدهللا ابن فريوز حسائي شيخ الشيخ الشحممد بن عبدالرمحن بن حسني آل عفالق األ

هـ ابألحساء ولكن شرحه مل يكمل وشرحه صاحب الشذرات 1164األحسائي وتويف ابن عفالق سنة 
 ابن العماد ومل يكمل شرحه رمحه هللا.

))مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى(( للعالمة الفقيه احليسويب والشرح الكامل الوحيد هو 
ي الرحيباين الدمشقي نسبة إىل ))الرحيبة(( وكانت وفاته رمحه هللا سنة الفرضي مصطفى السيوط

هـ وشرحه هذا شرح نفيس جدا وأتى فيه ابملقصود وطبع يف ست جملدات ضخام على نفقة 1243
ر السابق رمحه هللا ومبشورة الشيخ املفضال حممد بن عبدالعزيز بن الشيخ علي آل اثين حاكم قط
علماء جند املتأخرين انتقدوا على الشيخ مرعي رمحه هللا ))اجتاهاته(( مانع وحيث ذكرت أن بعض 

هـ رمحه هللا 1274فقيض هللا الشيخ الفقيه األصويل الفرضي حسن بن مصطفى الشطي املتوىف سنة 
مرعي والشارح من بعده وألف احلاشية النفيسة ))منحة موىل الفتح يف جتريد فتتبع اجتاهات الشيخ 

لشرح(( بني فيها أن الشيخ مرعيا رمحه هللا مل خيرج من اجتاهاته عن املعتمد والراجح يف زوائد الغاية وا
املذهب هذا وقد أكثر الشيخ الشطي يف نقوله عن العالمة احملقق عثمان بن أمحد النجدي السالف 

ذكر صاحب هداية الراغب وغريها. وطبعت احلاشية بفضل هللا أبسفل الشرح ))مطالب أويل ال
 ((.النهى

 مصادر كتايب
 )) املنتهى (( و )) اإلقناع (( وشرحيهما

 )) كتاب التنقيح ((
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ان كتاب التنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع أتليف العامل العالمة الفقيه األصويل علي بن سليم
دامة رمحه هللا أطلق اخلالف يف غالب هـ ملا رأى موفق الدين بن ق885املرداوي املتوىف رمحه هللا 

مسائل ))املقنع(( وتركها من غري ترجيح ومسائل حباجة إىل تقييد أو توضيح ومسائل ليست هي 



ف وجعله على املذهب عند املتأخرين فألف ))التنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع ، يف جملد لطي
صه من كتاب طويل هو ))اإلنصاف(( قول واحد هو الراجح يف املذهب والكتاب يف األصل خل

واهتم يف كتاب التنقيح خبصائص املصطفى صلى هللا عليه وسلم يف مجيع األبواب وملا ألفه اهتم به 
جودة يف العلماء وعمل عليه العالمة موسى احلجاوي صاحب اإلقناع عمل عليه حاشية نفيسة مو 

 ن كتاب ))التنقيح((.املكتبة السعودية فأصبح من ميلك ))املقنع(( البد له م
حىت جاء اإلمام حممد بن أمحد عبدالعزيز النجار فجمعهما وأضاف إليهما زايدات ومساه ))منتهى 

 اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزايدات(( وهو املتقدم الذكر ومجع كذلك بني الكتابني العامل
هـ بكتابه 939ي الصاحلي املتوىف سنة الفقيه أمحد بن حممد بن أيب بكر الشويكي النابلسي مث الدمشق

 )) التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح(( طبع يف جملد.
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هـ رمحه 620أما كتاب ))املقنع(( فهو كما قلنا سابقا لشيخ املذهب موفق الدين بن قدامة املتوىف 
ح الكبري(( البن أخي صاحب املقنع اهتم به العلماء ما بني شارح وحمش فمن شروحه ))الشر  هللا فقد

ويعرف هذا الشرح بكتاب ))الشايف(( أتليف اإلمام الفقيه عبدالرمحن بن اإلمام أيب عمر املتوىف سنة 
مل أجده  هـ رمحه هللا قال يف خطبته: اعتمدت يف مجعه على كتاب املغين وذكرت فيه من غريه ما682

من كتاب املغين إال شيئا يسريا من األدلة وعزوت من فيه من الفروع والوجوه والرواايت ومل أترك 
األحاديث ما مل يعز مما أمكنين عزوه وهللا املسئول أن جيعلنا ممن رسخت يف العلم قدمه، وجبل على 

ة جدير ، وهو حسبنا ونعم اتباع الكتاب والسنة حلمه ودمه ، انه على كل شيء قدير ، وهو ابإلجاب
 روحه شروح املقنع ))املبدع((.( ومن أحسن ش1الوكيل انتهي)

 .4ص  1( املغين والشرح الكبري ج 1)
 )) املبدع ((
 شرح املقنع

هـ رمحه هللا قال عنه 884مصنفه القاضي برهان الدين إبراهيم بن حممد األكمل بن مفلح املتوىف سنة 
ابملنت ، ومل  كتابه املدخل: وشرحه يف أربع جملدات ضخام مزج الشرح  الشيخ عبدالقادر بن بدران يف

يتعرض به ملذاهب املخالفني ، إال اندرا ، ومال فيه إىل التحقيق وضم الفروع ، سالكا مسلك 



اجملتهدين يف املذهب فهو أنفع شروح ))املقنع(( للمتوسطني وعلى طريقته سار شارح اإلقناع ومنه 
 ( انتهى.1يستمد)
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قال الشارح ابن مفلح يف مقدمة شرحه: ))فتصديت ألن اشرحه شرحا يبني حقائقه ، ويوضح دقائقه 
ى ترجيح ما أطلق وتصحيح ما ، ويذل من اللفظ صعابه ،ويكشف عن وجه املعاين نقابه ،أنبه فيه عل

نع(( وهللا اسأل أغلق. واجتهدت يف االختصار خوف امللل واإلضجار،وومسته بـ ))املبدع يف شرح املق
م فيه ( واملبدع بال شك كتاب عظيم اهت2أن ينفع به وجيعله خالصا لوجهه الكرمي ، إنه غفور رحيم )

يتني وترجيح الراجح حسب املعتمد يف املذهب مؤلفه بتبسيط العبارة وتسهيلها وذكر من قال ابلروا
ذا الكتاب العظيم يف عشرة وذكر األدلة وخترجيها ونقدها وبيان صحيحها من ضعيفها وقد طبع ه

دع فإهنم جملدات ضخام يف املكتب اإلسالمي بدمشق وإذا قال األصحاب املتأخرون: قال يف املب
 يقصدون هذا الكتاب العظيم.

( حاشية نفيسة جدا مجعها العامل العالمة الفقيه احملدث سليمان بن عبدهللا بن وعلى كتاب ))املقنع(
هم هللا حقق فيها ودقق مع ذكر أقاويل السلف واألئمة األربعة الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمح

ملبدع ومن اإلنصاف ومن اختيارات شيخ اإلسالم ابن وأدلتهم خلصها من املغين والشرح الكبري ومن ا
من الفروع وهي مطبوعة يف ثالث جملدات ضخام وهي نفيسة جداا ال يستغين عنها طالب تيمية و 

 هب السابقة.العلم من أي مذهب من املذا
قال الشيخ عبدالقادر بن بدران رمحه هللا يف كتاب املدخل: ورأيت من شروحه أيضا ))املمتع شرح 

قال يف خطبته أحببت أن أشرح ))املقنع((  ملقنع(( لسيف الدين أيب الربكات ابن املنجا املتقدم ذكرها
ر املسألة من ))املغين(( وأبني مراده وأوضحه، وأذكر دليل كل حكم وأصححه. وطريقته: أنه يذك

 (.3ويبني دليلها،وحيقق املسائل والرواايت، ومل يتعرض لغري مذهب اإلمام )
حممد بن أيب الفتح البعلي رمحه شرح غريب املقنع كتاب ))املطلع(( أتليف العالمة اللغوي  وألف يف

 هللا.
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يف كتابه فوائد منها دلت على رسوخ قال الشيخ عبدالقادر بن بدران: فأجاد يف مباحث اللغة،ونقل 
 مد بن مالك املشهور.ثريا مايذكر فيه مقاال لشيخه اإلمام حمقدمه يف اللغة واألدب وك

ورتب كتابه على أبواب املقنع مث ذيله برتاجم ما ذكر يف املقنع من االعالم فجاء كتابه غاية يف اجلودة 
ع شرح املقنع،وهو سهو واحلق أنه شرح ووقع يف طرة نسخة املقنع املطبوعة مبصر أن املطل

 ( .4فعية )للغاته،فدرجته كدرجة ))املغرب(( للحنفية،و ))املصباح(( للشا
ويف احلقيقة أن ))املطلع(( خيتلف عن ))املغرب و املصباح((. إذ أن املغرب واملصباح ميشيان حسب 

رها أما املطلع فإنه ميشي احلروف اهلجائية مثل خمتار الصحاح ويتوسعان يف معاين الكلمة ومصاد
ب وهكذا ابابا ابابا حىت هناية حسب األبواب الفقهية للمقنع يبدأ بباب الطهارة وأييت مبا فيه من الغري

 الكتاب وخيتلف عن الكتابني أنه يذكر لغات العرب يف الكلمة ويذكر الشاهد من الشعر العريب.
 ومن شروح املقنع كتاب ))االنصاف((.

 .435( ص 1)
 .18ص  1ج  (2)
 .436( ص 3)
 .437( املدخل ص 4)

 كتاب )) اإلنصاف ((
ومنقحه شيخ اإلسالم عالء الدين علي بن سليمان املرداوي  ملؤلفه العالمة احملقق مصحح املذهب

 هـ رمحه هللا. 885املتوىف يف سنة 
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يف الفقه احلنبلي وال يف فإن كتابه عظيم جدا مل أر كتااب مثله وال أعلم أن هناك كتااب مثله ليس 
حيح جلميع كتب املذهب احلنبلي فريدا فهو تصاملذاهب الثالثة. فسلك فيه مؤلفه مسلكا عظيما 

فهو اييت ابملسألة من كتاب املقنع مث يشرحها ويذكر أقوال األصحاب من عصر اإلمام أمحد رمحه هللا 
إن كان فيها قوالن رصد من قال حىت عصر املردواي فإنه يذكر األقوال ويرصدها مرتبة منسقة 

اك من توقف أو قال ابلقولني، ذكرهم ودوَّن ابألول مث ذكر من قال ابلثاين وبني املذهب وإن كان هن
أمسائهم وكتبهم ال يفوته واحد منهم كل ذلك بدقة وأمانة مع الرتتيب والتهذيب ويذكر رأي شيخ 

ومن تبعه فعمله يعترب رصدا ألقوال أئمة املذهب اإلسالم ابن تيمية قدس هللا روحه ومن سبقه ابلقول 



يرد عليها ويهتم ابملفهوم من عبارات املقنع وأييت مبسائل كثرية مث يفرع على مسألة املقنع وأييت مبا 
ويتوسع توسعا عجيبا ويف احلقيقة ليس هو شرحا للمقنع وإمنا يبين أحباثه على عبارات املقنع وينطلق 

 منها.

(1/29) 

 

يف مقدمته: أما بعد فإن كتاب )) املقنع (( يف الفقه أتليف شيخ اإلسالم موفق الدين ه هللا قال رمح
من أعظم الكتب - روحه ونور ضرحيهأيب حممد عبدهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي قدس هللا

نها نفعا،وأكثرها مجعا، وأوضحها إشارة، وأسلسها عبارة، وأوسطها حجما، وأغزرها علما، وأحس
تفصيال وتفريعا، وأمجعها تقسيما وتنويعا،وأكملها ترتيبا، وألطفها تبويبا. قد حوى غالب أمهات 

هو كما قال مصنفه فيه ))جامعا ألكثر فقد ظفر ابلكنز واملطلب. ف مسائل املذهب فمن حصلها
نصاف ، األحكام(( ولقد صدق وبر ونصح، فهو احلرب االمام ، فإن من نظر فيه بعني التحقيق واإل

وجد ما قال حقا وافيا ابملراد من غري خالف، إال أنه رمحه هللا تعاىل اطلق يف بعض مسائله اخلالف 
أن أبني -إن يسر هللا تعاىل-من الصحيح. فأحببتتبه على الناظر فيه الضعيف من غري ترجيح فاش

،وذهبوا إليه،ومل الصحيح من املذهب واملشهور،واملعول عليه واملنصور،وما اعتمده أكثر األصحاب
 (.1يعرجوا على غريه ومل يعولوا عليه)

 د ومساه ))التنقيح املشبع يفمث إن املصنف رمحه هللا اختصر اإلنصاف يف جملد وجعله على قول واح
حترير أحكام املقنع(( السابق ذكره وللمصنف كتاب ))تصحيح كتاب الفروع(( وهو تصحيح جلميع  

تصحيح وأييت بعده كتاب االنصاف ومن أراد االقتصار على الراجح كتب املذهب وعليه املعول يف ال
نه و صحيحه املرداوي فيقصدون أدون ذكر اخلالف فعليه بكتاب ))التنقيح(( فإذا قال األصحاب 

 وفاه حقه يف كتاب )) تصحيح الفروع (( أما كتاب الفروع فهو تصنيف اإلمام ابن مفلح.
 .3ص 1( اإلنصاف ج1)

 و تصحيحه (( )) كتاب الفروع
أما كتاب الفروع فهو من تصنيف اإلمام الفقيه احملدث األصويل مشس الدين أيب عبدهللا حممد بن 

  وهو جد صاحب كتاب ))املبدع((.هـ رمحه هللا 763ملتوىف سنة مفلح املقدسي ا
فق وصاحب الفروع هذا تلميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحهما هللا وقد أثىن على ابن مفلح املوا

 واملخالف وأثىن عليه وعلى كتابه فحول عصره ومن بعدهم.
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))قال عنه أبو البقاء السبكي: ما رأت عيناي أحدا أفقه منه،وكان ذا حظ من زهد وتعفف وصيانة 
وقال: شاب عامل له عمل، وورع ودين متني ، وشكرت سريته وأحكامه وذكره الذهيب يف املعجم، 

الدين املرداوي انه قرأ  ظر ، ومسع وكتب وتقدم وذكر قاضي القضاة: مجالونظر يف رجال السنن وان
عليه املقنع ، وغريه من الكتب يف علوم شىت ، ومل ير يف زمانه يف املذاهب األربعة من له حمفوظات 

 أكثر منه فمن حمفوظاته ))املنتقى يف األحكام(( ...
اإلمام أمحد من ابن املفلح، وحضر عند الشيخ  ل ابن القيم: ... ما حتت قبة الفلك أعلم مبذهبوقا

قي الدين ))ابن تيمية((...وكان يقول له: ما أنت ابن مفلح، بل أنت مفلح، وكان أخرب الناس ت
 مبسائله واختياراته حىت أن ابن القيم كان يراجعه يف ذلك..

))الفروع(( يف الفقه  كثريا قال ابن كثري: ومجع مصنفات،...وله كتاب  وأثىن عليه تقي الدين السبكي
من أجل الكتب وأنفعها وأمجعها للفوائد وقال احلافظ ابن حجر يف الدرر  قد اشتهر يف اآلفاق، وهو

: أورد فيه من الفروع الغريبة ما هبر العلماء وكان يسمى ))مكنسة املذهب(( وقد اعتىن أئمة -
ه احملدث عبدالقادر بن بدران الدومي (. وقال عنه الشيخ الفقي1كتاب والكتابة عليه )مذهبنا هبذا ال

 حلنبلي رمحه هللا يف كتابه ))املدخل((.الدمشقي ا
))وطريقته يف هذا الكتاب: أنه جرده من دليله وتعليله،ويقدم الراجح يف املذهب فإن اختلف 

ده أصح الروايتني. وابجلملة فقد ذكر اصطالحه الرتجيح اطلق اخلالف، وإذا قال: يف األصح ، فمرا
ر اجملمع عليه واملتفق مع االمام أمحد يف املسألة  أول كتابه وال يقتصر على مذهب أمحد ، بل يذكيف

واملخالف له فيها من األئمة الثالثة وغريهم، ويشري إىل ذلك ابلرمز، ويطيل النفس يف بعض 
 (.2ة ويذكر منه اتباع كل مذهب، فرحم هللا مؤلفه(( )املباحث، وأحياان يتطرق إىل ذكر األدل
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وقال العالمة املرداوي يف مقدمة تصحيح الفروع: )أما بعد فإن كتاب الفروع أتليف ... من أعظم ما 
ين قدس هللا روحه ونور ضرحيه صنف يف فقه اإلمام الرابين أيب عبدهللا أمحد بن حنبل الشيبا

أمتها حتريرا، وأحسنها حتبريا،وأكملها حتقيقا،وأقرهبا إىل الصواب طريقا،وأعدهلا نفعا،وأكثرها مجعا ، و 



تصحيحا، وأقومها ترجيحا، وأغرزها علما، وأوسطها مجعا، قد اجتهد يف حتريره وتصحيحه ، ومشر 
صوله،وصحح فيه املذهب،ووقع فيه الكنز ساعد جده يف هتذيبه وتنقيحه،فحرر نقوله،وهذب أ

كالطراز املذهب،حىت صار للطالب عمدة، وللناظر فيه حصنا وعدة، ومرجع   واملطلب،وجعله
األصحاب يف هذه األايم إليه وتعويلهم يف التصحيح والتحرير عليه،ألنه اطلع على كتب كثرية 

اجلزاء،وأاثبه جزيل النعماء. وقد  ،ومسائل غزيرة مع حتقيق،وإمعان نظر وتدقيق،فجزاه هللا أحسن
غالبااملذهب وإن اختلف الرتجيح اطلق عليه اخلالف،والذي يظهر أن غري الغالب -مالتزم فيه أن يقد

-أو-مما مل يطلق اخلالف فيه قد بني املذهب فيه أيضا، فيقول بعدما يقدم غريه: واملذهب
 كتابه كثري.والصحيح كذا وهو يف  -أو-واألصح-أو-واألشهر-واملشهور،أو

 ،وما التزمه صرحيا ال انه رمحه هللا تعاىل عثر على بعض وقد تتبعنا كتابه فوجدان ما قاله صحيحاا 
 مسائل،قدم فيها حكماا نوقش على كونه املذهب،وكذلك عثر له على بعض مسائل أطلق

 .1069ص  1( الفروع ج1)
 .438( املدخل ص 2)

ذاك ملذهب فيها مشهور كما سرتاه إن شاء هللا تعاىل،وما وا-ال سيما يف النصف الثاين-فيها اخلالف
إال أنه رمحه هللا تعاىل مل يبيضه كله ومل يقرأ عليه،فحصل بسبب ذلك بعض خلل يف بعض مسائله(( 

(1.) 
وقد طبع هذا الكتاب يف ست جملدات ضخام على نفقة الشيخ علي آل اثين حاكم قطر ومن ميزات 

بقوله ))شيخنا(( إال يذكر اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ويشري إليه الكتاب أنه ال يذكر مسألة و 
 ))اختاره شيخنا(( ))أو رجحه شيخنا(( فال يريد بذلك إال شيخ اإلسالم ابن تيمية.

(1/32) 

 

وقد أفادين شيخي فضيلة الشيخ عبدهللا بن عمر بن دهيش وهو ابن عميت وأستاذي رئيس حمكمة 
مات شيخ اإلسالم  ول الذيمكة املكرمة سابقاا قال يل: أن ابن مفلح إذا قال: قال شيخنا فهو الق

ابن تيمية قائال به حىت أن اإلمام ابن القيم رمحه هللا كان يسأل ابن مفلح عن اختيارات شيخ اإلسالم 
يف املسائل وما ذاك إال لثقتهم به للصوقه بشيخه ولتزكية شيخه له هلذا فإين انصح كل من وقع على 

 لح يف كتابه ))الفروع((.ابن مف قول لشيخ اإلسالم يف مسألة أن يعرضه على ما نقله
 .22،23ص 1( الفروع ج1)



 )) كتاب الكايف ((
 وكتاب )) احملرر ((

 وكتاب )) زوائد الكايف واحملرر على املقنع ((
 )) كتاب الكايف ((

هذا الكتاب كما قلنا من أتليف اإلمام موفق الدين ابن قدامة شيخ املذهب صاحب العمدة وبعدها 
ا هو الكايف قال فيه العالمة الشيخ حممد بن ع بدالعزيز بن مانع: ومن ايف فهذاملقنع وبعدها الك

أنفع مؤلفاته وأكثرها فائدة بعد املغين،كتابه ))الكايف(( الذي نقدمه للقراء لسهولة لفظه ووضوح 
ف معناه، وكثرة مسائله، وهلذا أخذ العالمة ابن عبيد أن املسائل الزائدة منه على ))املقنع(( يف مؤل

ع فيه ))زوائد الكايف واحملرر على املقنع(( وابن عبدالقوي أخذ بعض زايداته على ))املقنع(( خاص مج
 يف نظمه ))املقنع(( كما قال:

 وشيئا من ))الكايف(( الكفيل ببغييت
 وشيئاا من ))املغين(( احمليط مبقصد

 وقال الصرصري:
 كفى اخللق ))ابلكايف(( وأقنع طالبا

 (1مطول) مبقنع فقه عن كتاب

(1/33) 

 

قال مؤلفه يف مقدمته: هذا كتاب استخرت هللا تعاىل يف أتليفه على مذهب إمام األئمة ورابين األمة 
 الفقه،توسطت فيه بني اإلطالة أيب عبدهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين رضي هللا عنه يف

ب أئمة األمصار، ليكون واالختصار، وأومأت إىل أدلة مسائله مع االختصار، وعزيت أحاديثه إىل كت
الكتاب كافياا يف الفقه عما سواه، مقنعا لقارئه مبا حواه،وافيا ابلغرض من غري تطويل جامعا بني احلكم 

عبارة سهل الفهم ال حيتاج إىل شرح مقرون ابلتعليل ( وهو كتاب عظيم جدا واضح ال2والدليل،اخل)
 والتدليل فمن أمثلته:

 فصل
حكمه يف الطهارة والنجاسة، متصال كان أو منفصال يف حياة احليوان أو  ))وحكم شهر احليوان وريشه

موته، فشعر اآلدمي طاهر ألن النيب صلى هللا عليه وسلم،انل أاب طلحة شعره فقسمه بني الناس.رواه 



رتمذي،وقال:حديث حسن واتفق على معناه. ولوال طهارته ملا فعل،وألنه شعر حيوان طاهر،فأشبه ال
 (.3)شعر الغنم(( 

 سرتة املصلي يف مكة
 فصل

وال حاجة يف مكة إىل سرتة، وال يضره ما مر بني يديه، ألن املطلب قال: رأيت رسول هللا صلى هللا 
ني يديه،رواه اخلالل:وكان ابن الزبري رضي هللا عنه عليه وسلم يصلي حيال احلجر والناس ميرون ب

ه فينتظرها حىت متر مث يضع جبهته يف موضع يصلي والطواف بينه وبني القبلة متر املرأة،بني يدي
 (.4قدمها(( )

 1( مقدمة الكايف ج1)
 .4( ص2)
 .25( ص 3)
 .256ص  1( ج4)

 فصل
لته،عفى هللا عنه، ملا روي أنَّ خولة بنت يسار وإذا غسل النجاسة،فلم يذهب لوهنا أو رحيها ملشقة إزا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ))املاء قالت اي رسول هللا: أرأيت لو بقي أثره.تعين:الدم فقال 

 (1يكفيك،وال يضرك أثره(( رواه أبوداود أو مبعناه )
 كتاب )) احملرر((

أيب الربكات عبدالسالم بن عبدهللا بن هذا الكتاب تصنيف اإلمام الفقيه احملدث األصويل جمد الدين 
م تقي الدين أمحد ابن تيمية هـ رمحه هللا رمحة واسعة وهو جد شيخ اإلسال652تيمية املتوىف سنة 

 رمحه هللا.

(1/34) 

 

وجمد الدين هذا هو مصنف الكتاب العظيم ))املنتقى من أحاديث املصطفى(( يف أحاديث األحكام 
 وشرحه اإلمام الشوكاين بكتابه ))نيل األوطار شرح األخبار((.

 دخل((:تابه احملرر فقال فيه الشيخ عبدالقادر بن بدران يف كتابه ))املأما ك
))احملرر((: كتاب يف الفقه،لإلمام جمد الدين عبدالسالم ابن تيمية احلراين،حذا فيه حذو صاحب 



اهلداية أليب اخلطاب،يذكر الرواايت فتارة يرسلها،واترة يبني اختياره فيها، وقد شرحه الفقيه الفرضي 
غدادي،امللقب بصفي ؤمن بن عبداحلق بن عبدهللا ابن علي بن مسعود القطيعي األصل البعبدامل

هـ،شرحا مساه ))حترير املقرر يف شرحه احملرر(( قال يف 739الدين املتوىف سىن تسع وثالثني وسبع مائة 
عن  خطبته: مل أذكر فيه سوىما هو يف الكتاب من الرواايت والوجوه اليت ذكرها غريه،خلروج ذلك

. وطريقته فيه: أنه يذكر املسألة من املقصود ، إمنا أان بصدد بيان ما أودع من ذلك ال غري انتهى
الكتاب، مث يشرع يف شرحها ببيان مقاصدها، ويبني منطوقها ومفهومها وما تنطوي عليه من املباحث، 

 عتناء هبا.وال خيل مع ذلك بذكر الدليل والتعليل والتحقيق فهو من الكتب اليت يليق اال
صر هللا حواشي عليه حسنة، ولإلمام ابن مفلح ولتقي الدين ابن قندس حاشية على ))احملرر(( والبن ن

حاشية على ))احملرر(( مساها ))النكت والفوائد السنية(( على احملرر جملد الدين ابن تيمية موجودة يف 
 رمحه هللا.(. وابن مفلح هذا هو صاحب الفروع 2خزانة الكتب اخلديوية مبصر)

 مناذج من الكتاب وتعليق ابن مفلح
 ابب األذان((.قال يف احملرر: ))

 قال ابن مفلح:
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قوله: ))ابب األذان(( مل يذكر حكم رفع الصوت ابألذان،وظاهره ماذكره حصول األذان املشروع 
ألذان ، الظاهر: أن بدون رفع الصوت واملعروف يف كالم األصحاب: أنه يستحب رفع الصوت اب

ى هذا لو أذن سراا أو رفع يشريا. مل حيصل مرادهم املبالغة يف الرفع حبيث ال جيهد نفسه، فيكون عل
األذان املشروع، وقد قطع أبن رفع الصوت ابألذان للجماعة غري احلاضرين. زاد يف الرعاية أو 

 عة حاضرين. فإن شاء رفع صوته.الصحراء. ركن فيه ألنه املقصود ابألذان،فإن أذن لنفسه أو جلما
ابلبعض، واألفضل: رفع مقدار طاقته، وال جيهد قال بعضهم: وهو أفضل وإن شاء خافت ابلكل أو 

 نفسه لئال ينضر وينقطع صوته، وعنه التوسط أفضل، انتهى كالمه.
وهو -نبلقال القاضي: قال اإلمام أمحد يف رواية: يرفع صوته ما استطاع، قال امليموين: رأيت ابن ح

 صوات بني الصوتني، وكان إىل خفض الصوت أقرب، قال: وظاهر هذا:-يؤذن
 .116ص  1( ج1)
 433( املدخل ص 2)



أنه ال يرفع رفعا خيرج عن طبعه، قال يف رواية حنبل،رجل ضعيف الصوت: ال يرفع صوته، وال خيرج 
: وظاهر هذا: أنه إذا مل من املسجد. إذا كان يسمع أهل املسجد واجلريان. فال أبس ، قال القاضي

ن األذان اإلعالم،ودعاء الناس إىل الصالة يسمع اجلريان مل يصب سنة اآلذان،وذلك ألن القصد م
وهلذا املعىن مل يؤذن للثانية من صاليت اجلمع ومن الفائتة، ألنه ال حاجة إىل مجع الناس ألهنم قد 

 ( انتهى كالمه.1منه اإلعالم)اجتمعوا لألولة،فإذا مل يسمع اجلريان مل يوجد املقصود 
 وضع اليدين بعد الرفع من الركوع

 يف النكت: قال ابن مفلح
 فصل
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مل يذكر حكم يديه بعد الرفع من الركوع، قال اإلمام أمحد ))إن شاء أرسلهما، وإن شاء وضع ميينه 
الصالة،فأشبه قبل الركوع، وألنه حالة  على مشاله(( وقطع به القاضي يف ))اجلامع(( ألنه حالة قيام يف

))املذهب،والتلخيص(( أنه يرسلهما بعد رفعه، بعد الركوع. فأشبه حالة السجود واجللوس، وذكر يف 
 (.2وذكر يف ))الرعاية(( أن اخلالف هنا كحالة وضعهما بعد تكبرية اإلحرام)

 حكم الوقوف بني السواري
 قال يف النكت والفوائد:

 الوقوف بني السواري،إال لصف تقطعه((. قوله))وال يكره
 العرف، وشرط بعض أصحابنا: أن يكون عرض ومل يتعرض ملقدار ما يقطع الصف،وكأنه يرجع فيه إىل

السارية اليت تقطع الصف ثالثة أذرع، وإال فال يثبت هلا حكم القطع، وال حكم اخللل، ذكره الشيخ 
ن األصحاب: إن من وقف عن يسار اإلمام، وكان وجيه الدين. وهذا القول هو معىن قول من قال م

صالته. ألن الرجل يقوم يف مقاربة ذراع، والتحديد، اببه بينه وبينه ما يقوم فيه ثالثة رجال: ال تصح 
التوقيف، وال توقيف هنا، ومىت دعت احلاجة إىل الوقوف بني السواري فال كراهة. قطع به مجاعة، 

صالة يف طاق القبلة. واستثىن يف احملرر احلاجة فيه دون هذه ، منهم املصنف يف شرح اهلداية ،كال
 (.3ه تبع غريه على العبارة(( )والظاهر أنه غري مراد وكأن

 227،  36ص 1( احملرر ج1)
 .62( ص 2)



 .124ص  1( احملرر ج3)
 زوائد الكايف واحملرر على مقنع

ن عبيدان احلنبلي الدمشقي املتوىف هذا الكتاب تصنيف اإلمام العالمة الفقيه احملدث عبدالرمحن ب
 هـ رمحه هللا قال املؤلف يف مقدمة كتابه: 734سنة 
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أما بعد: فإنه ملا يسر هللا تعاىل جبمع زوائد ))الكايف(( للشيخ اإلمام العالمة شيخ اإلسالم موفق 
هللا وزوائد ))احملرر(( للشيخ اإلمام العالمة الدين أيب حممد عبدهللا بن أمحد ..بن قدامة املقدسي رمحه 

وفق الدين(( أحببت أن أمجع جمد الدين ... ابن تيمية رمحه هللا على ))املقنع(( للشيخ ))م
بينهما،لتكثر الفائدة يف ذلك،ويسهل تناوهلما على طالبهما. وال أتعرض يف هذه ملسألة ذكرها يف 

وإمنا الغرض املسائل اليت مل تذكر فيه ابلكلية، اللهم إال أن  ))املقنع(( وفيها وجه أو رواية مل يذكره،
عليه شيء من املسائل ،فإين أذكر ذلك وأسوقها على تكون إحدى الروايتني ،أو أحد الوجهني،يتفرع 

أبواب ))الكايف(( وترتيبه لكوهنا أكثر وأسهل عبارة ،وغالب زوائد ))احملرر(( داخل فيها،وكل ما 
كايف(( وما وافقه عليه صاحب ))احملرر(( من املسائل على أول املسألة عليه أطلقه فهو من ))ال

( وما بينهما مما اتفقا عليه، ليس عليه شيء. وإن انفرد 2ء)( وآخرها نقطة محرا1))ق(( محراء )
( حىت لو انفرد 4( وآخرها بنقطة مثل األوىل )3صاحب ))احملرر(( مبسألة علمت أوهلا مبيم ))م(( )

واية أو وجه أو ختريج فكذا العالمة، لتبني ما يف كل واحد منهما من الزوائد، لكنه مما قل  بتصحيح ر 
 (.5تبس عليه شيء اخل )كذلك حمرراا ال يل

 ( جعلناها عندان هكذا ))ق(( قافاا ضمن هاللني من أحرف الكتاب.1)
 ( تظهر يف الطبع هكذا )) ((.2)
 ني من أحرف الكتاب.( جعلناها عندان هكذا )م( فيما ضمن هالل3)
 ( تظهر يف الطبع هكذا )) ((.4)
 ( من مقدمة ))زوائد الكايف واحملرر على املقنع((.5)

 صر اخلرقي ، وشرحه املغينخمت
 هـ.334مؤلف املختصر هو اإلمام عمر بن احلسني بن عبدهللا اخلرقي أبو القاسم املتوىف سنة 
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قال فيه الشيخ الفقيه حممد بن عبدالعزيز بن مانع رمحه هللا: هذا الكتاب املبارك املختصر املفيد من 
مذهب اإلمام أمحد ... وقد تلقى علماء  ذهب األمحدأول ما ألفه علماء احلنابلة يف الفقه على امل

املذهب هذا الكتاب ابلقبول. وعنوا به أشد العناية، لغزارة علمه مع صغر حجمه وقلة لفظه وقد 
قيل أنه شرح بثالمثائة شرح وأعظم شروحه وأكربها ))املغين(( ...وشرحه قبله القاضي أبو يعلى بن 

 هـ.772 الزركشي املصري رمحه هللا املتوىف سنة مد بن عبدهللا... وشرحه العالمة حم 458الفراء 
 هـ. 656ونظمه اإلمام الصرصري الشهيد رمحه هللا املتوىف سنة 

كتاب مساه ))الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي(( وآخر   909ولإلمام ابن عبداهلادي املتوىف سنة 
 (( انتهى.الثغر الباسم يف ختريج أحاديث خمتصر أيب القاسم0مساه )

جلامع هذا الكتاب حاشية على خمتصر اخلرقي وهي اآلن حتت الطبع لدى األخ سعد الراشد و 
 صاحب مكتبة املعارف يف الرايض.

ولإلمام أيب بكر عبدالعزيز غالم اخلالل استدراك على اخلرقي يف مسائل كثرية خالفه فيها وقد طبعت 
 أيب يعلى الفراء.نابلة البن وهي موجودة يف ترمجة اخلرقي يف كتاب طبقات احل

املغين(( فقد قال عنه: وطريقته يف هذا الشرحأنه يكتب املسألة من اخلرقي،وجيعلها  0أما كتاب )
كالرتمجة،مث أييت على شرحها وتثبيتها، وبيان مادلت عليه مبنطوقها ومفهومها ومضموهنا، مث يتبع ذلك 

األبواب. ويبني يف كثري من املسائل ائل كرتاجم ما يشبهها مما ليس مبذكور يف الكتاب، فتحصل املس
ما اختلف فيه مما أمجع عليه، ويذكر لكل إمام ما ذهب إليه، ويشري إىل دليل بعض أقواهلم،ويعزو 

األخبار إىل كتب األئمة من أهل احلديث ليحصل التفقه مبدلوهلا. والتمييز بني صحيحها 
 ن جمهوهلا.ومعلوهلا،فيعتمد الناظر على معروفها،ويعرض ع
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واحلاصل أنه يذكر املسألة من اخلرقي، ويبني غالبا رواايت اإلمام هبا،ويتصل البيان بذكر األئمة من 
ني واتبعيهم،وما هلم من الدليل أصحاب املذاهب األربعة وغريهم من جمتهدي الصحابة والتابع

ف واجلدل،ويتوسع يف فروع املسألة، والتعليل، مث يرجح قوالا من أولئك األقوال، على طريق من اخلال
فأصبح كتابه مفيدا للعلماء كافة على اختالف مذاهبهم ، وأضحى املطلع عليه ذا معرفة ابإلمجاع 

 ق املبني، وميرح يف روض التحقيق.والوفاق واخلالف واملذاهب املرتوكة،إىل ذروة احل



املغين(( أحد كتب اإلسالم، فبلغ قال ابن مفلح يف ))املقصد األرشد(( اشتغل املوفق بتأليف ))
األمل يف إهنائه. وهو كتاب بليغ يف املذهب تعب فيه، وأجاد فيه،ومجل به املذهب وقرأه عليه مجاعة 

 يف زماننا أدرك درجة االجتهاد إال املوفق. وأثىن ابن غنيمة على مؤلفه فقال: ما أعرف أحداا 
ابإلفتاء حىت صارت عندي نسخة من  ونقل عن العز بن عبدالسالم أنه قال: مل تصب نفسي

 ))املغين(( نقل ذلك ابن مفلح.
ومما اطلعنا عليه من شروح اخلرقي شرح القاضي أيب يعلى ..الفراء وهو يف جملدين ضخمني، وبعض 

وطريقته: أنه يذكر املسألة من اخلرقي مث يذكر من خالف فيها، مث نسخه يف أربع جملدات 
 الدليل من الكتاب والسنة والقياس على طريقة اجلدل. يقول:ودليلنا فيفيض يف إقامة

مثاله: أنه يقول: مسألة، قال أبو القاسم: وال ينعقد النكاح إالَّ بويل وشاهدين من املسلمني أما قوله: 
و خالف أيب حنيفة يف قوله: الويل ليس بشرط يف نكاح البالغة دليلنا: فيذكر ال ينعقد إال بويل فه

اا مسلك من اخلالف مث يقول : وقوله بشاهدين من املسلمني، خالفا ملالك وداود دليل املسألة سالك
يف قوهلما: الشهادة ليست بشرط يف انعقاد النكاح، وخالفا أليب حنيفة يف قوله: ينعقد النكاح 

مث يقول: دليلنا على مالك وداود:   -مرأتني وينعقد نكاح املسلمة والكتابية بشهادة كافرينبشاهد وا
 وكذا، وعلى أيب حنيفة كذا وكذا.كذا 
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والفرق بني هذا الشرح وبني ))املغين(( أن املغين يسلك قريبا من هذا املسلك، ويكثر من ذكر 
ملذهب، وأما أبو يعلى فإنه ال يذكر الفروع زايدة على ما يف املنت، فلذلك صار كتاابا جامعاا ملسائل ا

حيقق مسائله، ويذكر أدلتها، ومذاهب املخالفني هلا. فإذا طبع  شيئا زائداا على ما يف املنت، ولكنه
))املغين(( مع شرح القاضي قرب الناظر فيهما من أن حييط ابملذهب، دالئل وفروعاا وحصلت له 

 (.1ل حمقق. اخل)معرفة ببقية املذاهب وتلك غاية قصوى حيتاجها ك
 شرح املفردات

 )) منح الشفا الشافيات يف شرح املفردات((
هـ رمحه 820املفردات من تصنيف اإلمام العالمة الفقيه حممد بن علي العمري املقدسي املتوىف سنة 

 هـ رمحه هللا.1051هللا والشارح خامتة احملققني الشيخ منصور البهويت املتوىف سنة 
ين عنه الفقيه من أي مذهب من املذاهب األربعة وذلك ألنه شرح للمسائل وهذا الكتاب ال يستغ



يت انفرد هبا اإلمام أمحد عن الثالثة أو عن واحٍد منهم ومناقشة ما انفرد به رضي هللا عنه والرد على ال
 من انتقد مفردات هذا اإلمام العظيم فمن قول الناظم رمحه هللا:

 وهذه مسائل فقهيه  
 ألفيه  أرجوزة وجيزٌة 

 اذكُر فيها ما به قد انفرد  
 إمامنا يف سلك أبياٍت تعد  

 ام أمحُد الشيباينوهو اإلم
 العامل احلرب التقي الرابين

 عن مذهب النعمان مث ابن أنس  
 والشافعي كلهم حيكي القبس  

 ففي فروع الفقه حيث اختلفوا
 أذكر ما عسى عليه أقفُ 

 وكل ما قد جاء من أقواله
 أمثاله  منفرداا بذاك عن 

 فمثله إمَّا عن الرسول  
 أو صاحٍب أو اتبع مقبول  

 شئت اي إماميمصداُق ذا إن 
 انظر  وطالع كتب اإلسالم
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وسوف أحتدث إن شاء هللا عن مفردات أمحد يف موضعها من هذا الكتاب وكتاب شرح املفردات 
 رمحه هللا أبو الدكتور طبع على نفقة الوجيه عني أعيان األحساء الشيخ عبدالرمحن بن حسن القصييب

ف ووزع جماانا. هذا وقد أعاد طباعته صاحب املؤسسة غازي وزير الصحة سابقاا طبع يف جملد لطي
السعيدية الشيخ فهد بن سعيد فجاء يف جملدين ويف ورق جيد وجلد فاخر،وقد مسعت أنَّ واحداا من 

إلمام حممد بن سعود اإلسالمية وطبع إخواننا أهل األفالج حققه وانل به درجة الدكتوراه من جامعة ا
 يف قطر.



 .140ص  2ظر الذيل على طبقات احلنابلة ج، وان428( املدخل ص1)
 كتب القواعد الفقهية

ينبغي للفقيه أن يكون على معرفة ابلقواعد الفقهية ألهنا تسهل عليه معرفة احلكم وتضبط عليه 
قهية يستطيع حصر املسائل املتشاهبة والداخلة مسائله وتصوهنا عن التناقض ألنه مبعرفة القاعدة الف

تطيع إخراج ما ال عالقة له هبذه القاعدة كقاعدة األمور مبقاصدها وهي تدخل حتت هذه القاعدة ويس
يف مجيع أبواب الفقه وهي مأخوذة من قوله صلى هللا عليه وسلم: ))إمنا األعمال ابلنيات اخل 

ذة من قوله تعاىل: ) ال يكلف هللا نفساا إال وسعها ( وكقاعدة)) ال تكليف مع مشقة(( وهي مأخو 
 آلايت.وغريها من ا

م( t6tوكقاعدة )) ال يرتك متيقن ملشكوك فيه (( وهي مأخوذة من نصوص كثرية منها قوله تعاىل: {
َع َمى )1َوتـََوىلَّ ) ر يَك َلَعلَُّه يـَزَّكَّى )2( َأن  َجاَءُه األ  َفَعُه الذّ ك َرى )( َأو  َيذَّكَُّر 3( َوَما يُد  ( َأمَّا َمن  4فـَتَـنـ 

تَـغ ىَن ) َعى )7( َوَما َعَلي َك َأالَّ يـَزَّكَّى )6 َلُه َتَصدَّى )( فَأَن تَ 5اس  ( َوَأمَّا َمن  8( َوَأمَّا َمن  َجاَءَك َيس 
َعى )  ( (.10( فََأن َت َعن ُه تـََلهَّى )9( َوُهَو خَي َشى )8َجاَءَك َيس 
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يمان بن عبدالقوي جنم هذا وممن ألف يف القواعد الفقهية من احلنابلة: ))اإلمام الفقيه األصويل سل
لكربى(( و))القواعد الصغرى(( ولإلمام هـ فإن له كتابني ))القواعد ا710الدين الطويف املتوىف سنة 

يوسف بن عبداهلادي كتاب يف القواعد ذكر الشيخ عبدالقادر بن بدران أنه رآه يف خزانة الكتب 
عد(( البن رجب البغدادي املتوىف العمومية يف دمشق وهذه كلها خمطوطة ومما طبع ووصلنا ))القوا

م حاز على إعجاب كل من قرأ فيه فهو عبارة هـ رمحه هللا يف جملد كبري وهو كتاب عظي 795سنة 
عن ضوابط للمسائل الفقهية وليس به عيب إال أنه رمحه هللا ال يذكر القاعدة مطلقاا وإمنا يذكر مسألة 

األربعني النووية املسمى ))جامع العلوم واحلكم(( فإنه مث يفرع عليها ولكنه رمحه هللا يف شرحه لكتاب 
 أخوذة من أحاديث األربعني ويفرع عليها املسائل الفقهية.رمحه هللا يبني القواعد امل

وللعامل العالمة الفقيه احملدث األصويل الشيخ عبدالرمحن بن انصر آل سعدي عامل القصيم رمحه هللا له  
 ة وشرحها له امسها )) رسالة يف القواعد الفقهية(( فمن نظمه يف أوهلا:كتاابن يف القواعد األول منظوم

 فهمك للقواعدفاحرص على 
 جامعة املسائل الشوارد  



 فرتتقي يف العلم خري مرتقى
 وتقتفي سبل الذي قد وفقا

 مث بعد يقول بعد عدة قواعد:
 وكل حمظور مع الضروره  
 بقدر ما حتتاجه الضروره  

 :مث يعلق عليه قثائالا 
قي فيأكل من أي فال يزيد على ما حتتاج إليه الضرورة، بل إذ ازالت الضرورة وجب الكف عن البا

 امليتة وحنوها بقدر ما يزل الضرورة.
 ويقول يف موطن آخر:

 فأن تزاحم عدد املصاحل
 يقّدم األعلى من املصاحل

 ويشرح ذلك يف صفحتني
 وبعد يقول :

د    وضده تزاحم املفاس 
 ن املفاسد  يرتكب األدىن م

 ويشرحه قائالا:
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املفاسد: إما حمرمات ، أو مكروهات، كما أن املصاحل إمَّا واجبات أو مستحبات ، فإذا تزامحت 
املفاسد أبن اضطر إىل فعل إحداها، فالواجب أن ال يرتكب املفسدة الكربى،بل يفعل الصغرى 

ملفسدتني حراماا واألخرى مكروهة،قدم ارتكاابا ألهون الشرين،لدفع أعالمها، فإن كانت إحدى ا
املكروه على احلرام، فيقدم األكل من املشتبه على احلرام اخلالص ، وكذلك يقدم سائر املكروهات 

على احملرمات، وإن كانت املفسدتنا حرامني: قدم أخفهما حترميا، وكذا إذا كانتا مكروهتني قدم 
 أهوهنما.

 (.1نين ضبطها. اخل )ى والكربى تستدعي بسطاا كثريا ال ميكومراتب احملرمات واملكروهات يف الصغر 
وهذه املنظومة وشرحها مطبوعة لدى املؤسسة السعيدية مع منظومة يف الفقه ، ومنظومة يف السلوك 



 والسري إىل هللا تعاىل.
م أما الكتاب الثاين للشيخ ابن سعدي رمحه هللا فهو )) القواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسي

صفحة  114ة ))املدين(( فالقواعد تقع يف القسم األول يف البديعة النافعة(( من مطبوعات مطبع
صفحة فهو يقول يف مقدمة  187صفحة إىل آخر الكتاب والكتاب كله يقع يف  61والفروق يف 

 الكتاب:
اا. هلذا مجعت أما بعد فإن معرفة جوامع األحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفع

من جوامع األحكام وأصوهلا،ومما تفرتق فيه األحكام الفرتاق حكمها وعللها  يف رساليت هذه ما تيسر
 وقسمتها قسمني:

القسم األول: يف ذكر ما جتتمع فيه األحكام من األصول والقواعد، وانتقيت القواعد املهمة 
ا،ومثلت هلا من األمثلة اليت تتفرع واألصول اجلامعة وشرحت كل واحدة منها شرحاا يوضح معناه

 نها ما تيسر.ع
والقسم الثاين: اتبعت ذلك بذكر الفوارق بني املسائل املشتبهة واألحكام املتقاربة وذكر التقاسيم 

 (.2املهمة. فأقول يف القسم األول مستعيناا ابهلل، راجيا منه اإلعانة والتسهيل.انتهى)
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الفهام عن الكتب كثرية األحكام(( لإلمام ابن عبداهلادي احلنبلي ويف آخر كتاب ))مغين ذوي ا
قواعد الفقهية عدهتا: جمموعة من ال 244،245هـ يف آخر الكتاب يف صفحيت  909املتوىف سنة 

 ( قاعدة.63)
 .22( ص 1)
 .4( ص2)

 مصطلحات األصحاب
وألن عملهم عليه، وهو ما معرفة املذهب عند املتأخرين،وقدمته الحتياج الناس يف يومنا هذا إليه 

أخرجه املرداوي ، يف كتابه ))التنقيح(( واحلجاوي يف كتابه ))اإلقناع(( وابن النجار يف كتابه 
( واتفقوا على القول به. وإن اختلفوا فاملذهب ما اتفق على اخراجه. والقول به اثنان ))املنتهى(

ى(( على الراجح ألنه أدق فقهاا من منهم، وإذا مل يتفقوا، فاملذهب: ما أخرجه صاحب ))املنته
 (.1االثنني. وقد يفضل بعضهم ))اإلقناع(( لكثرة مسائله. وال مشاحة يف االصطالح انتهى )



راه أهنما إذا اختلفا يعين املنتهى واإلقناع فالرجوع إىل ))غاية املنتهى يف اجلمع بني اإلقناع والذي أ
ع اآلن هو وشرحه وهو الذي يقول فيه العامل العالمة واملنتهى(( وشرحه مطالب أويل النهى وهو مطبو 

مبا يف اإلقناع واملنتهى الفقيه احملدث حممد بن أمحد بن سامل السفاريين احلنبلي رمحه هللا: قال: عليك 
 فإذا اختلفا فأنظر ما يرجحه صاحب الغاية غاية املنتهى. انتهى من مقدمة الغاية طبعة آل اثين.

 واملتأخرون املتقدمون واملتوسطون
كثريا ما ترد يف كتاب األصحاب عبارات هكذا: عند املتقدمني،او يقول به املتوسطون أو هو املذهب 

 عند املتأخرين.
 ل صاحب الروض املربع يف ابب املياه يف تنجيس بول اآلدمي وعذرته املاء يقول:مثل قو 

 ما تنجس هبما من املاء إضافة ما تنبيه: حمل ما ذكر إذا مل تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهري
يشق نزحه إليه أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه أو زوال تغري ما يشق نزحه بنفسه على أقوال أكثر 

 ملتقدمني ومن اتبعهم على ما تقدم اخل.ا
 علق عليه صاحب احلاشية الشيخ عبدالرمحن بن قاسم النجدي رمحه هللا فقال:
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م إىل القاضي أيب يعلى واملتوسطون منه إىل املوفق. واملتأخرون من املوفق إىل املتقدمون من اإلما
 (.2اآلخر. انتهى)

د رمحه هللا وينتهون حيث يبدأ املتوسطون من اإلمام أيب ويقصد أن املتقدمني يبدأون من اإلمام أمح
الدين بن قدامة  يعلى الفرا وطبقته وتنتهي املتوسطني حيث تبدأ طبقة املتأخرين من اإلمام موفق

صاحب املغين رمحه هللا والصواب أن املتقدمني يبدأون من اإلمام أمحد رمحه هللا حىت اإلمام القاضي 
 أيب يعلى رمحه هللا.

صاحب ))األحكام السلطانية(( و ))شرح اخلرقي(( املتوىف -املتوسطون من اإلمام القاضي أيب يعلىو 
ن مفلح احلفيد برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبدهللا وينتهون ابإلمام اب-هـ رمحه هللا458سنة 

مة مصحح هـ رمحه هللا واملتأخرون أوهلم العال884صاحب ))املبدع شرح املقنع(( املتوىف سنة 
هـ رمحه هللا صاحب كتاب 885املذهب ومنقحه عالء الدين علي بن سليمان املرداوي املتوىف سنة 

 ))التنقيح((. ))تصحيح الفروع(( و ))اإلنصاف(( و
وينتهون ابإلمام منصور بن إدريس البهويت شارح اإلقناع واملنتهى والزاد واملفردات وغريها املتوىف سنة 



 هـ.1051
ان بن أمحد النجدي صاحب ))هداية الراغب شرح عمدة الطالب(( وصاحب احلاشية واإلمام عثم

 النفيسة على ))املنتهى((.
 مقدمة يف بيان0ن أراد التوسع فعليه الرجوع إىل كتاب )هـ رمحه هللا وم1097املتوىف سنة 

د اهلندي ( مقدمة يف بيان املصطلحات الفقهية على املذهب احلنبلي للفاضل الشيخ علي بن حمم1)
 .4ص

 .93ص  1( حاشية الروض املربع ج2)
دي ابرك املصطلحات الفقهية على املذهب احلنبلي(( أتليف العامل الفاضل الشيخ علي بن حممد اهلن

 هللا يف أايمه وهو من علماء حائل فإنه وىف املوضوع حقه.
 فائدة

 حروف اخلالف يف املذهب ثالثة:
(( ل  لمتوسط و ))لو(( للضعيف.))حىت((: للخالف القوي،و ))إن 
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مثال الصورة األوىل: وال جتوز الصالة يف أوقات النهي، حىت ماله سبب، إشارة إىل خالف من يقول 
 تارها الشيخ ))تقي الدين((.ز صالة ذوات األسباب، وهذا القول رواية عن اإلمام أمحد،اخجبوا

ومثال الثانية: وإذا استناب العضوب عن حجة فرضه،اجزأه وإن عويف بعد إحرام انئبه،إشارة إىل 
 خالف من يقول بعدم االجزاء وهو املذهب كما يف ))اإلقناع(( و ))املنتهى((.

خالف من يقول بعدم يكره اآلذان واإلقامة للنساء ولو بال رفع صوت. اشارة إىل ومثال الثالثة: و 
 (.1الكراهة بال رفع صوت قياساا على التلبية وهو قول ))ابن عقيل(( وغريه. اخل)

 التعريف بكتب ورجال يكثر ذكرهم يف كتب األصحاب
 دخل:قال الشيخ عبدالقادر بن بدران الدومي الدمشقي احلنبلي يف كتابه امل

ة الثامنة يطلقون لفظ ))القاضي(( ويردون به إن أصحابنا منذ عصر القاضي أيب يعلى إىل أثناء املئ
عالمة زمانه حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن أمحد بن الفراء،امللقب أبيب يعلى،وكذا إذا قالوا: 

 أبو يعلى الصغري،فاملراد به ولده حممد صاحب الطبقات.
))القاضي(( ويريدون املنتهى(( ومن بعدمها،فيطلقون لفظ 0كصاحب ))اإلقناع(( و )وأما املتأخرون  



به القاضي عالء الدين علي بن سليمان السعدي املرداوي مث الصاحلي وكذلك يلقبونه ابملنقح ألنه 
تهد نقح ))املقنع(( يف كتابه ))التنقيح املشبع(( وكانت وفاته سنة مخس ومثانني ومثان مئة ويسمونه اجمل

 يف تصحيح املذهب.
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وقال الشيخ منصور البهويت احلنبلي يف ))شرح اإلقناع((: إذا أطلق املتأخرون كصاحب ))الفروع(( و 
شيخ العالمة موفق الدين أاب حممد ))الفائق(( و ))االختيارات(( وغريهم ))الشيخ(( أرادوا به ال

يعين جمد الدين عبدالسالم بن -فاملوفق واجملد عبدهللا بن قدامة املقدسي وإذا قيل: ))الشيخان((
وإذا قيل: ))الشارح(( فهو الشيخ مشس الدين عبدالرمحن بن الشيخ أيب عمر املقدسي،وهو -تيمية

فاملراد به أبو يعلى حممد بن احلسني بن حممد  ابن أخي موفق الدين وتليمذه، وإذا أطلق ))القاضي((
نه يعين اإلمام أمحد رمحه هللا. وقوهلم: ))نصاا(( معناه: لنسبته بن خلف بن أمحد الفراء. وإذا قيل:وع

 إىل اإلمام أمحد أيضاا. هذا كالمه.
 قلت: وإذا أطلقوا))الشرح((أرادوا به شرح ))املقنع(( املسمى بـ ))الشايف((البن أيب عمر
أراد به أول  املتقدم،وهذا اصطالح خاص، وإال فالقاعدة أن شارح املنت مىت أطلق الشرح أو الشارح

شارح لذلك املنت،لكن ملا كان كتاب))املقنع(( أصالا ملتون املتأخرين،وكان مشس الدين أول شارح له، 
الشيخ(( ويريدون به ال جرم استعملوا هذا االصطالح،وال مشاحة فيه. وكثرياا ما يطلق املتأخرون ))

ذا أطلق اإلمام علي بن عقيل شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ومنهم ابن قندس يف حواشي))الفروع(( وإ
صاحب -وأبو اخلطاب ))شيخنا(( أرادوا به القاضي أاب يعلى،وإذا أطلقه ابن القيم وابن مفلح

:مرادي ابلشيخ يعين  ))الفروع(( أرادا به شيخ اإلسالم ))ابن تيمية(( وقال صاحب ))اإلقناع((
 انتهى.حيث أطلق شيخ اإلسالم حبر العلوم أبو العباس أمحد بن تيمية. 

 .42( مقدمة يف املصطلحات الفقهية ص1)
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(. وإذا ذكر صاحب كشاف القناع وغريه ))الغنية(( فهو كتاب يف 1وقد سلك طريقته من جاء بعد )
كذلك أحباث مستوفاه يف   جملدين يف الفقه ويف السلوك واآلداب وهتذيب النفس واجملاهدة وفيه



الصاحل وهو من تصنيف اإلمام الصاحل الزاهد العابد العقيدة سلك يف كل ذلك مسلك السلف 
الورع عبدالقادر ابن أيب صاحل عبدهللا اجليالين رمحه هللا وقد أثىن عليه كل من جاء بعده ويكثر يف  

ة املنتهى(( فهما كتاابن: ))منتهى كتب األصحاب ))منتهى الغاية(( وعند املتأخرين يكثر ذكر ))غاي
)اهلداية(( فاهلداية أليب اخلطاب الكلوذاين،والشرح ))منتهى الغاية(( أتليف الغاية(( هذا شرح كتاب )

جمد الني ابن تيمية جد شيخ اإلسالم ولكنه مات رمحه هللا ومل يتمه أما كتاب ))غاية املنتهى(( فهو 
 .للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رمحه هللا

ان بن علي بن مشرف جد الشيخ وإذا ورد يف كتب أهل جند ))سليمان بن علي(( فيقصدون:سليم
حممد بن عبدالوهاب له فتاوى وحتريرات وله منسك مطبوع وهو مرجع احلنابلة يف جند وتويف رمحه هللا 

هـ وقد مجعت فتاويه وعلقت عليها وهي اآلن حتت الطبع لدى مكتبة املعارف يف 1079سنة 
 رايض.ال

 مذهب أمحد وسط بني األئمة الثالثة رضي هللا عنهم
 يف كتابه الفواكة العديدة: جاء

(1/49) 

 

ومن ))مناقب اإلمام أمحد(( للشيخ يوسف بن عبداهلادي: ومن الناس من يقول:ليس بني مذهب 
ذا قول بعض أمحد ومذهب الشافعي خالف إالَّ يف مسائل قليلة حنو ست عشرة مسالة. وه

نسان النظر ، وجد مذهب أمحد األغبياء،إشارة منه إىل أنه ال حاجة إىل مذهب أمحد. فإذا حقق اإل
خمالفاا ملذهب الشافعي يف أكثر من عشرة آالف مسألة.بل وأكثر من ذلك هذا القاضي عز الدين 

ن ثالثة آالف مسألة. صنف يف املفردات املخالفة للمذاهب الثالثة كتابه املشهور والذي فيه أكثر م
يفة؟ ومفردات خمالفة للشافعي فقط مل ومل، وهي ابلضرورة خمالفة ملذهب الشافعي ومالك وأيب حن

يدركها. ومن قال ذلك ينظر إىل اخلالف الضعيف ،فإنه قلَّ مسألة إال وفيها قول ضعيف يف مذهب 
وضعت كتاب ))قوة العني أمحد ومذهب الشافعي فيقول: هي موافقة. وهذا قول ال عربة به. وقد 

 ت من ذلك مسائل كثرية.فيما حصل من االتفاق واالختالف بني املذهبني((، وذكر 
وأنت إذا نظرت إىل مذهب أمحد يف مسائل كثرية، وجدته وسطاا بني املذاهب. وأان أذكر لك بعض 

أمحد وسطاا مسائل مما تدعو حاجة الناس إليه من مذهب اإلمام أمحد،وبعض مسائله مما ذهب إليه 
 بني املذاهب.



مجيع احليواانت املأكولة اللحم وروثها، كالغنم فأما القسم األول: فمنه أن مذهب القول بطهارة بول 
، والبقر،واالبل،واخليل،والدجاج،واألوز،وغري ذلك،وهذا مما تعم به البلوى، ولوال مذهب أمحد 

سلم الزرع زمن دواسه من بوهلا لضاق األمر على الناس وعسر عليهم األمر فإن البقر ال ي
 م من البعر وآاثر البول.عليه،ويعسر غسل ذلك وكذا أن احلليب قل أن يسل
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فمذهب أمحد فسحة ورخصة للناس. ومن ذلك أن مذهبه أن مين اآلدمي،ومين ما يؤكل حلمه طاهر، 
أيضاا رخصة. ومن ذلك  وهذا أيضا فيه رخصة. ومن ذلك جواز املسح على اجلوارب والعمامة وفيه

ان. ومن ذلك صحة البيع ابملعاطاة ومن الدخول يف صوم رمضان ابلغيم والقرت ليلة الثالثني من شعب
ذلك أن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء هللا. ومنه أن اخللع فسخ ال ينقص به عدد 

الفرائض،وتوريث ذوي الطالق. ومن ذلك عدم وقوع الطالق من السكران. ومنه الرد يف ابب 
ولده. ومنه جواز االستمناء ابليد األرحام ومنه أن الكافر إذا مات حكم إبسالم من مل يبلغ من 

وحنوها ملن خاف العنت، وهي رخصة عظيمة جليلة، وكذلك املرأة بشيء، ومنه جواز الوقف على 
 النفس يف إحدى الروايتني. ومنه جواز وقف املشاع.

 . 18،  17ظر مقدمة كشاف القناع ص،وان410( املدخل ص1)
منافعه، وبيع املسجد ونقله إذا تعطل نفعه، أو مل ينتفع ومنه جواز بيع الوقف واملناقلة به إذا تعطلت 

 به أو ضاق أبهله. ومنه فسخ النكاح لعدم النفقة والوطء. ومنه احلكم ابلشهادة على اخلط.
جواز األكل من الزرع والثمار اليت ال حائط دوهنا  ومنه ثبوت خيار الشرط أكثر من ثالثة أايم. ومنه

ن أفضل األنساك التمتع، إىل غري ذلك من املسائل اليت فيها النفع العام وال انظر ملن مر هبا. ومنه أ
 لسائر املسلمني.

وأما املسائل اليت مذهبه فيها الوسط بني املذاهب، مثل مس املرأة: فمذهب الشافعي ينقض مطلقاا 
غريها ومذهب أيب حنيفة ال ينقض مطلقاا بشهوة وغريها، ومذهب أمحد إن كان بشهوة بشهوة وب

 نقض،وإالَّ فال.
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( ال يقرؤها مطلقاَ وعند الشافعية يقرؤها جهراا ومذهب أمحد يقرؤها 1والبسملة عند احلنفية)
شد املذاهب، مثل تنجيس املاء استحبااب سراا. ومن ذلك مسائل كثرية مذهبه فيها أضيق املذاهب، وأ

جل من الطهارة بفضل خلوة املرأة، ومثل أن ابلبول والعذرة وإن كان كثرياا وإن مل يتغري ومثل منع الر 
جلد امليتة ال يظهر الدابغ، ومثل فرض املضمضة واالستنشاق ، ووجوب مسح الرأس مجيعه،ومثل 

إلبل ومثل الصالة فذاا خلف الصف ومثل وجوب املوالاة والرتتيب،ومثل نقض الوضوء أبكل حلم ا
تيب مطلقاا يف قضاء الفوائت، إىل غري ذلك عدم صحة الصالة يف املواطن السبعة،ومثل وجوب الرت 

 (.2من املسائل الكثرية،ومتامه فيه )
 توضيح بعض ما تقدم

د بن حممد كتاب الفواكه العديدة يف املسائل املفيدة يف جملدين تصنيف اإلمام العالمة الفقيه أمح
به فتاوى علماء هـ رمحه هللا مجع يف كتا 1125املنقور التميمي من علماء سدير بنجد تويف عام 

عصره من النجديني واألحسائيني واحلجازيني ومن قبلهم وأكثر النقل من كتب العلماء املتقدمني من 
غريه من الكتب واملنقور  املذاهب األربعة ويف احلقيقة فيه أحباث نفيسة ومسائل اندرة ال جتدها يف

كم قطر السابق رمحه هللا موثوق لدى العلماء وطبع الكتاب على نفقة الشيخ علي آل اثين حا 
 وبتقدمي العالمة الفقيه الشيخ حممد بن عبدالعزيز بن مانع رمحه هللا.
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هـ رمحه هللا عالمة متفنن شارك يف مجيع الفنون وألف يف  909أما يوسف بن عبداهلادي املتوىف سنة 
ل منه الشيخ املنقور يف كتابه  لفقه وينقمجيع أصناف العلوم واملعارف ومن أشهر كتبه مجع اجلوامع يف ا

كثرياا وهو خمطوط والكتاب الثاين: ))مغين ذوي األفهام عن الكتب كثرية األحكام(( يف جملد لطيف 
وهو كتاب عجيب غريب فيه لغة وحنو وبالغة وسلوك وتصوف وقواعد فقهية ويذكر فيه مذاهب 

قدمة حروفاا تدل على مقاصده كر يف املاألئمة الثالثة مع مذهب أمحد وله اصطالح خاص حيث ذ 
من أتقنها فهم الكتاب وهضمه والكتاب يبدأ من ابب الطهارة وينتهي بنهاية ابب اإلقرار وقد طبع 

الكتاب مرتني مرة بتحقيق فضيلة الشيخ عبدهللا بن عمر بن دهيش والطبعة الثانية بتحقيق فضيلة 
 الشيخ. الشيخ عبدالعزيز بن الشيخ حممد بن إبراهيم آل

ول ابن عبداهلادي رمحه هللا أن من املسائل اليت شدد فيها أمحد: مثل تنجيس املاء ابلبول والعذرة ق
 وإن كان كثرياا أو إن مل يتغري.



))أقول هذه املسألة ذكرها الشيخ عليب اهلندي على أهنا من املسائل املرجوحة واليت ذكرها صاحب 
 الزاد.

قيح(( أن بول اآلدمي وعذرته كسائر النجاسات ال ينجس يف ))التنفقال: هذه رواية واملذهب كما 
 هبما ما بلغ قلتني إال ابلتغري. انتهى من مقدمة حاشية الزاد للشيخ علي اهلندي.

 ( الصواب: املالكية وليس احلنفية.1)
 .55،  54،  52ص 1( ج2)

أيب هريرة يرفعه  غري حلديثقال صاحب الروض املربع : قال يف املبدع: ينجس على املذهب وإن مل يت
))اليبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري مث يغتسل فيه(( متفق عليه،وروى اخلالل إبسناده أن 

علياا رضي هللا عنه سئل عن صيب ابل يف بئر فأمرهم بنزحها، وعنه أن البول والعذرة كسائر 
: اختاره أكثر املتأخرين وهو  التنقيحالنجاسات فال ينجس هبما ما بلغ قلتني إال ابلتغري،قال يف

 (.1أظهر.انتهى ألنه جناسة بول اآلدمي ال تزيد على جناسة بول الكلب)
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وزاد يف شرح املنتهى : وهو ال ينجس القلتني وحديث النهي عن البول يف املاء الدائم البد من 
من ختصيصه ابلرأي   أوىلختصيصه بدليل ما ال ميكن نزحه إمجاعاا ويكون ختصيصه خبرب القلتني
 (.2والتحكم. ولو تعارضا يرجح حديث القلتني ملوافقته القياس. انتهى)

وقال صاحب كشاف القناع: وعنه ال ينجس الكثري ببول اآلدمي وال عذرته إن مل يتغري وعليه مجاهري 
ي،ويف األصحاب املتأخرين وهو املذهب عندهم اختارها أو اخلطاب وابن عقيل، وقدمها السامر 

 (.3احملرر وغريهم خلرب القلتني)
قوله: ))ومثل منع الرجل من الظهارة بفضل خلوة املرأة(( لطهارة كاملة ألن النيب صلى هللا عليه 

وسلم ))هنى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور املرأة(( رواه الرتمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وأما 
بفضل ميمونة(( فمحمول على أهنا مل  يغتسل حديث مسلم ))كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ختل به، كما أن األول حممول على ما إذا خلت به، مجعاا بني األحاديث أشار إليه ابن املنجا. ووجه 
املنع قول عبدهللا بن سرجس ))توضأ أنت ههنا وهي ههنا فإذا خلت به فال تقربنه(( رواه األثرم 

(4.) 
 فردات(( واإلنصاف وكشاف القناع وشرح املنتهى.رح املومن أراد التوسع فعليه بكتاب ))ش



 واحلمد هلل أوالا وآخراا وصلى هللا على سيدان ونبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.
 .20( الروض املربع ص1)
 .18ص  1( شرح املنتهى ج2)
 .42ص  1( كشاف القناع ج3)
 .37ص  1( كشاف القناع ج4)

 ترمجة املؤلف **
ن بن الشيخ حسني بن إمساعيل بن أمحد بن إمساعيل بن إبراهيم بن بدالرمحهو حممد بن الشيخ ع

 إمساعيل املزين املدين من آل درع من الصعاقرة من مزينة.
 هـ.1372ولد ابألحساء،يف حي النعاثل،عام 

 ترىب على يد والديه، واهتم به والده،حيث صرفه عن اللهو منذ الصغر،فلم يله مع األطفال.
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ادئ العلوم،ورسخ فيه والده احرتام العادات والتقاليد الفاضلة،وااللتزام ابألعراف،فعوده أخذ عنه مب
ه أينما ذهب،ومنعه من اخلروج من على لبس البشت املشلح )العباءة( منذ الطفولة،وألزمه بلبس

البيت،إال إذا لبسه،حىت يف الدراسة االبتدائية كان يلبسه،وربطه مبجالسيه من أهل احلنكة 
تجربة.ولوالده معرفة اتمة ابلناس،وفراسة صادقة وكان حمل ثقة احلكام والعلماء وسائر الناس حيكم وال

دنيا ال أينس حىت خيلو جيبه من النقود حيب إدخال يف النزاع واخلالفات فريتضيه الطرفان زاهدا يف ال
 السرور على احملتاجني.

 دراسته:
هـ من كلية الشريعة  96-95ن سعود اإلسالمية عام أخذ شهادة الليسانس من جامعة اإلمام حممد ب

 قبل إحداث التخصصات.
 وممن استفاد منهم يف شىت التخصصات الشرعية واللسانية فمنهم أو أشهرهم:

احة الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا آل الشيخ مفىت عام اململكة سلمه هللا يف كلية الشريعة حني  مس -1
 كان طالبا.

زان الفوزان عضو هئة كبار العلماء سلمه هللا يف كلية الشريعة حني كان الشيخ صاحل بن فو  -2
 طالبا.



ي بوزارة العدل سابقا رمحه استفاد من الشيخ اجلليل سليمان بن عبدهللا احلماد احملقق القضائ -3
هللا؛فهذا العامل مع تواضعه اجلم وعدم حبه الظهور متمكن من احلديث وعلومه،ومن العلوم 

ن حنو ولغة وصرف وبيان واتريخ وأدب،حاضر البديهة،إذا حتدث يف مسألة فإن املعاين اللسانية؛م
يل وماقاله اللغويون،ويستحضر الشعر تتداعى عليه فيشبع املسألة مبا قاله احملدثون وأهل اجلرح والتعد

مايل(( أليب املتعلق ابلشواهد اللغوية والنحوية،مع استحضار اتم ملا يف كتب األدب وحماوراهتم كـ ))األ
علي القايل و))البيان والتبني(( و))احليوان(( وأدب الكاتب،ويكره العجلة يف احلكم على الناس ، 

امل يف النقد والردود،وهلذا فهو يكثر من قوله خلادم أهل وحيب اإلنصاف يف الردود،بل يكره التح
 العلم ))ال تسرف((
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حممد األنصاري رمحه هللا، فإذا صح أن نطلق يف الشرع استفاد من الشيخ اجلليل إمساعيل بن  -4
ء الذين استفادوا من علمه وحبثه اجلندي اجملهول فهو اجلندي اجملهول حبق؛وال أظن أن فضالء العلما

حني مل يكن ابحثون؛ أهنم ينسون جهوده أو يتجاهلون ورعه وزهده،فإذا كنا ننسى املتواضع والزاهد 
 ينازع ويزاحم ويطالب حبق غريه؛فقل: على الدنيا السالم!! والورع،والحنرتم إال الذي

يته للباحثني؛مع متكنه يف العلوم وهذا الرجل هو الذي علمنا كيف نبحث؛فهذا الرجل فتح صدره وب
 فقد برز يف احلديث ورجاله. وقد أجازه بكل مؤلفاته وبكل مروايته.

مكة الكربى سابقا،رمحه هللا وهذا له الشيخ الفقيه عبدهللا بن عمر بن دهيش، رئيس حمكمة  -5
اسخات هو املرجع اختصاص بفقه احلنابلة ومعرفة بكتبهم،معرفة ليس هلا نظري فيها ويف الفرائض واملن

يف وقته فكم من مسألة درستها يف الكلية على أهنا هي املذهب فإذا ذهبت إليه رمحه هللا أملى علي 
كتب،ويقول هذا هو املذهب الكما ذكر لكم األستذا من حفظه تصحيح املسألة مث حييلين إىل ال

املذهب،ومايتميز به كتاب  فالن؛فالفضل يعود إىل هللا مث إليه،حيث غرس يّف احلرص على معرفة كتب
عن كتاب، حىت ألفت يف ذلك كتاب ))الآللئ البهية يف كيفية االستفادة من الكتب احلنبلية((*وقد 

 لرايضطبع لدى الناشر مكتبة املعارف اب
*)وقد شرح الكتاب الشيخ بكر أبو زيد بكتابه املدخل املفصل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل 

وهذا تواضع منه سلمه هللا وشفاه(،ومرة قلت له أبننا درسنا  611ا يف صفحة اجلزء الثاين وذكر هذ
 إال أن غضب أن اجلدة أم األب الترث مع وجود ابنها،وأن ذلك مذهب أمحد؛فما كان منه رمحه هللا



 مث أنشأ يقول:
 واجلدة أم األب عندان ترث

 وإبنها حي به ال تكرتث
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فقلت:ايشيخ! من قال هذا البيت؟ فإذا به أيتيين بكتاب ))منح الشفا الشافيات يف شرح 
حصلت على نسخة من املفردات(( وإذا البيت من أبيات ))املفردات((وبعدها مل يهدأ يل ابل حىت 

من الطبعة األوىل،اليت طبعت على نفقة الشيخ عبدالرمحن بن حسن القصييب بثمن الكتاب، 
ابهظ؛ألهنا كانت مفقودة وذلك قبل أن يصورها فهد بن سعيد صاحب املؤسسة السعيدية،وقبل أن 

 حيققها الدكتور عبدهللا املطلق.
اء مث عميدا لكلية ديرا للمعهد العلمي ابألحسالشيخ عبدهللا بن إبراهيم الفنتوخ،حني كان م-6

الشريعة يف الرايض وهو صاحب ثقافة واسعة ، استفدت منه خاصة يف تقومي اللسان واخلطابة 
 االرجتالية،مع التقيد حبركات اإلعراب،بل أنشأ يف املعهد آنذاك مجعية التخاطب ابللغة الفصحى.

ت يف رائسة البحوث ؛ فقد الزمته فرتة حني عملمساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز -7
العلمية، مساحة الشيخ غين عن التعريف. وقد كنت أحضر حبوثه وأجوبته الفقهية وكذلك أجوبة نور 

 على الدرب مثاين سنوات متواصالت.
مساحة الشيخ عبدهللا بن محيد، استفدت منه حني كان يتوىل اإلشراف على احلرمني الشريفني  -8

بن عمر بن دهيش غفر هللا هلم. وقد أهداين كتاب كشاف بطين به هو الشيخ عبدهللا والذي ر 
 القناع،واحملرر وغاية األماين. وقد حبب إيلَّ كتب املذهب.

 وظائفه:
حمرر وابحث مبجلة البحوث اإلسالمية حني كانت حتت إشراف األستاذ اجلليل واملريب القدير  -1

كثريا من توجيهاته ولعل األستاذ   من خربته وجتاربه واستفاد عثمان بن انصر الصاحل،وقد استفاد
عثمان هو الذي شجعين على الكتابة والتأليف وعبارته التزال تدوي يف أذين: ))إذا مل تثق بنفسك 

 هـ. 1398،97؛فلن يثق الناس بك(( .وشارك يف اإلشراف على جملة التوعية اإلسالمية 
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ا داخليا ابلبحوث العلمية ابألمانة العامة مدير مكتب شؤون الفتاوى بدار اإلفتاء، وعمل ابحث -2
ز بن ابز ،حيث يكلفه ابلبحث وحتضري هليئة كبار العلماء،إضافة إىل مالزمته لسماحة الشيخ عبدالعزي

 املسائل. ويعد اإلجاابت للجنة الدائمة لنور على الدرب.
 مدير املكتبة السعودية التابعة لدار اإلفتاء آنذاك. -3
 مراقب مطبوعات. -4
 مراقب مطبوعات بوزارة اإلعالم. -5
 داعية مبركز الدعوة واإلرشاد ابألحساء. -6
 رشاد ابألحساء.مدير مركز الدعوة واإل -7
مدير عام فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ابملنطقة الشرقية ولكنه بقي  -8

 يف فرع األحساء.
 بعض مؤلفاته:

ملشي إىل الصالة لشيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب،الناشر مكتبة حاشية كتاب آداب ا 01-
 الرشد ابلرايض.

 سم اخلرقي ،الناشر: مكتبة الرشد ابلرايض.حاشية خمتصر أيب القا 02-
 الآللئ البهية يف كيفية االستفادة من الكتب احلنبلية*. الناشر:مكتبة املعارف ابلرايض. 03-
واالستدراكات على من كتب عن علماء جند ،الناشر:مكتبة إجناز الوعد بذكر اإلضافات  04-

 املعارف.
مشرف مفيت جند جد إمام الدعوة مجع وترتيب،  فتاوى ومسائل الشيخ سليمان بن علي بن 05-

 الناشر:مكتبة املعارف ابلرايض.
 حتقيق وتعليق على مسائل أيب بكر غالم اخلالل،الناشر:مكتبة املعارف. 06-
ن إبراهيم آل الشيخ وأثر مدرسته يف النهضة العلمية واألدبية يف البالد الشيخ حممد ب 07-

 بن إبراهيم معايل الشيخ عبدالعزيز رمحه هللا.السعودية،الناشر:ابن الشيخ حممد 
 والطبعة الثاين دار البشائر ببريوت.

العكاس حتقيق إجابة السائل على أهم املسائل يف العقيدة أتليف الشيخ عيسى بن عبدهللا  08-
 املالكي األحسائي رمحه هللا.

العتيقي الناشر دار  حتقيق نظم اجلواهر يف النهي واألوامر للشيخ حممد بن سيف بن محد 09-



 البشائر ببريوت
 حتقيق كتاب فائق الكسا يف جواب عامل احلسا لإلمام الشوكاين الناشر: دار عمار األردن10-
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 سديد ، الناشر:مكتبة الرشد ابلرايضالنهج الرشيد على القول ال 11-
 هذه كلها مطبوعة
 أما املخطوطات:

 النقول الصرحية يف شرح حديث الدين النصيحة -12
 ملعاين يف تفسري السبع املثايتدرر ا -13
 حفز اهلمة إىل معرفة مناقب األربعة األئمة مع ذكر األصول اليت قامت عليها مذاهبهم -14
 إىل أهل األحساءشرح رسالة ابن تيمية  -15
 تعليق وحتقيق كتاب الطب لإلمام ابن مفلح -16
 املستدرك يف األنساب )وهو حباجة إىل مراجعة( -17
ب جامع العلم وفضله )ومل يكمل حيث طبع اختصار اإلمام الزرقاين رمحه هللا خمتصر كتا -18

 فتوقفت عن إكماله إكتفاء ابلزرقاين املالكي رمحه هللا).
 لفقهية امليسرة (حباجة إىل مراجعة وترتيب)األجوبة ا -19

 عنوان املؤلف
جوال :  5805580فاكس :  5805580هاتف :  31982األحساء  4098ص.ب 

0555939353 
 ** الرتمجة منقولة من موقع خادم أهل العلم حممد بن عبدالرمحن بن حسني آل إمساعيل

www.alismaeil.com 
 املصادر و املراجع

 ب اإلمام أمحد بن حنبل البن بدران.املدخل إىل مذه -1
 هداية الراغب. -2
 حاشية الشيخ علي اهلندي على الزاد. -3
 رمحن بن سعدي.املختارات اجللية للشيخ عبدال -4



 السلسبيل يف معرفة الدليل. -5
 منتهى اإلرادات. -6
 مقدمة املصطلحات الفقهية احلنبلية. -7
 شذرات الذهب. -8
 حاشية الروض املربع. -9

 املغين والشرح الكبري. 10
 املبدع. -11
 اإلنصاف. -12
 الفروع. -13
 مقدمة الكايف. -14
 احملرر. -15
 لى املقنع.زوائد الكايف واحملرر ع -16
 ذيل طبقات احلنابلة. -17
 رسالة يف القواعد الفقهية البن سعدي. -18
 القواعد واألصول اجلامعة. -19
 فيدة.الفواكه العديدة يف املسائل امل -20
 شرح املنتهى. -21
 كشاف القناع.  -22
 السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة. -23
 أعيان دمشق. -24

 فهرس
مقدمة بقلم املؤلف 
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