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 .أمجعني وصحبه آله وعلى ،حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى ،العاملني رب هلل احلمد

 املقدمة التعريفية ابلزاد
  :مؤلفه

 .اهلل رمحه احلجاوي سامل بن موسى بن أمحد بن موسى :هو
  :مولده

  .(هـ598  للهجرة ومثامنائة وتسعني مخس سنة
  .األخرية األزمنة يف احلنابلة ءعلما من يعترب ،عليه اهلل رمحة واحلجاوي

  :مشاخيه
  :مشاخيه من
 الصاحلي الدمشقي ،النابلسي الشويكي.  
 الراميين.  
 احلرام املسجد خطيب ،املعمَّر املسِند ،مكة خطيب ،حممد بن أمحد والُعقيلي. 
 العدل دار مفيت ،احلسيين الدين كمال. 

  :منهم تالميذ وله
o احلجاوي موسى بن حييى ولده.  
o احلنبلي الوفاء أمحد الدين ابشه. 
o الصاحلي زيتون بن بكر وأبو. 
o وامَلْرداوي والُرجيحي الطريف وابن. 
o جند يف احلنابلة علماء من أشيقر ببلدة املولود ،مشرف بن حممد بن أمحد.  
o الرياض بلدة قاضي سلطان بن زامل.  

 هناك كان ،األخرية الفرتة يف كان وهذا ،الشام يف احلنابلة علماء مع جند يف احلنابلة علماء بني االتصال إىل وانظر
 اهلل خرية هذه تكون قد ،اهلل سبحان ،بقليل قبلها أو الوهاب عبد بن حممد الشيخ لدعوة متهيدا ذلك وكان ،اتصال
 .العامل هذا معتقد وسيأتي ،الشام يف باحلنابلة جند يف العلم وطالب علماؤهم اتصل حينما ،جند ألهل

 عليه: ثناء العلماء
o (احلنابلة مفيت ،العالمة) :السائرة الكواكب صاحب قال. 



  املطريي فهد :د.أ. الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  1  -   املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 2                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

o مفيت ،العالمة اإلمام):قال ،الرتاجم يف معروف مشهور كتاب وهو الذهب شذرات يف احلنبلي عماد ابن وذكر 
  .(ورعا حمدثا فقيها ،أصوليا بارعا إماما وكان ،بها اإلسالم وشيخ ،بدمشق احلنابلة

o القدوة والعمدة ،العالمة اإلمام):قال ،املربع الروض املشهور الكتاب يف ،الزاد رحش الذي ،الَبهوتي وذكره 
  .(الفهامة

o واملعول ،اجملتهدين بقية :قال حينما ،احلنبلي بدران وابن ،والسفَّاريين ،بشر وابن األكمل النعت صاحب ومدحه 
 .وأجلهم ماءالعل أساطني من فهو وباجلملة ،الشامية الديار يف أمحد مذهب يف عليه

  :اإلمامة أو اإلمام إطالق مسألة
 قضية يف يتساهلون والناس ،أتباع له ملن إال ،إمام :يقال ال :يقول كان ،اهلل رمحه عثيمني ابن شيخنا فوائد من

 اناإلنس يسمى ال فإنه وإال ،التجوز باب من وهذا ،مثال ،عثيمني ابن اإلمام ،باز ابن العالمة اإلمام :لافيق ،اإلمامة
اإلمام  و الشافعياإلمام  و ،حنيفة أبي واإلمام أمحد اإلمام :مثل ،مذهبه على أتباع وله ،مذهب له يكون حتى إماما
: مثل األوزاعي :مثل ،انقرضت قد مذاهبهم كانت وإن ،أتباع هلم كان الذين األئمة وكذلك ،جرا وهلم ،مالك

 ذاهبامل األربعة يف وبقيت ،مذاهبهم انقرضت لكن، أتباع مهل كان هؤالء، والثوري، ثور وأبي، راُهْوية بن إسحق
 .موجودا مذهبه يزال الو ،الظاهري داود :ومثل ، املعروفة املشهورة
 عقيدته :

 من معتقده ُأخذ وإمنا ،غريه كتب كما العقيدة يف كتابا يكتب ومل ،عقيدته بيان يف خاص كتاب له ليس الرجل هذا
 والبغض ،السنة على باحلرص يتصف الرجل وكان ، املعروفة املشهورة املذهب تبك من وهو اإلقناع كتابه خالل
 فإنهم ،واعتمادها احِلجاوي كتب على النجدية الدعوة أئمة حرص أسباب من هذا لعل :ويقال ،وأهلها للبدعة

 ،البدعة ألهل وبغض شدة فيه الرجل وكان ،واجلماعة السنة أهل مذهب على معتقده الرجل رأُوا ملا عليها حرصوا
 بدينه متمسك الرجل أن :فمعناها ،حنبلي :قالوا فإذا ،احلنابلة صفات من صفة وهذه ،وتطبيقها السنة على وحريص

 .األمر بهذا مشهورون احلنابلة ،البدعة عن والبعد ،السنة تطبيق على حرص عندهم فهم ،متاما
 من وقفبني املو ، وجل عز اهلل صفاتعن  تكلم دقف ،  كتبه خالل من ، الصفات إثبات يف عليه اهلل رمحة كالم له

 والدروز والرافضة واملعتزلة اخلوارج يف قولله و ،والبدع األهواء أهل من حذرو ، السنة أهل وأئمة الصحابة
 يف ألنه ؛ والصوفية والنصريية والرافضة الدروز عن وتكلم ،ووسائله والشرك الغلو من حذرو ،والصوفية والنصريية

 ويبينون ،عنهم الكالم يظهرون البالد تلك يف يكونون الذين املعتقد فأئمة ، الشام يف والنصريية الدروز ، الشام
 والفلسفة الكالم علم يف وقوله ، والطرية والتمائم والرقى والعرافة والكهانة السحر يف قوله وكذلك ، معتقدهم
  .ذلك غري إىل ،بالكفار التشبه يف وقوله ، احلكام املةمع يف وقوله ، العبادات يف البدع من وحتذيره ، والتنجيم

 يف مسألةالتقليد يف يذكرونها فمثال ،الفقه كتب يف العقيدة مسائل ذكروا أنهم معتقدهم على احلنابلة حرص ومن
 ىصل فلو ،أحيانا املبتدعة أقسام عن يتكلمون ثم ؟صالته حكم ما مبتدع خلف صلى أو ،مثال مبتدعا قلد لو الفتوى
 .اخل. .صالته؟ حكم فما رافضي خلف  صلى أو ،خارجي خلف
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 ؟اإلسالم عن خترج اليت األعمال وما ؟الردة ضابط وما ؟املرتد صفة ما يبينون ،املرتد باب يف يتكلمون حينما كذلك
 بيان فيأتي ،وولدا صاحبة له اختذ أو ،صفاته من صفة أو ،وحدانيته أو ربوبيته جحد أو باهلل أشرك من :مثال ونفيقول

 .الفقه مسائل خالل من املعتقد
 أو أمسائه من باسم أو باهلل اليمني هي املنعقدة واليمني - الكفارة فيها وجتب تنعقد اليت اليمني :مهمة مسألة كذلك
 صفة كانت سواء ،نعم احلنابلة مذهب ظاهر ؟بها اإلقسام جيوز صفة كل هل ؟الصفة ضابط ما ،- صفاته من بصفة
 ،يدل عليها والعقل ،معنى على تدل اليت :هي واملعنوية ،وخربية معنوية :قسمني إىل تنقسم والذاتية ،فعلية أو ذاتية
 والقدم الوجه :مثل ،وأجزاء أبعاض لنا بالنسبة مسماها اليت :هي واخلربية ،اخل. .واحلكمة والقدرة العلم :مثل

 هل :يتكلمون ،يفعلها مل شاء وإن فعلها شاء إن ،وجل زع الرب مشيئة إىل ترجع اليت :وهي ،فعلية و ،اخل. .والساق
 .وجل عز الرب صفات من صفة بكل احللف جيوز أنه احلنابلة مذهب فظاهر ؟ جيوز ال أو بها احللف جيوز

 ،وعزته ،وعظمته اهلل كوجه ،صفاته من صفة أو ،تعاىل باهلل اليمني هي ،حَلف إذا ةالكفار بها جتب اليت اليمنيف
 املسألة كانت وإن ،الصفات جبميع القسم جواز احلنابلة مذهب ظاهرا،فوحنوه ،وجربوته ،وعلمه ،وقدرته ،وإرادته

 جيوز ،الذات على تدل اليت ،اخلربية الذاتية الصفات أن يرى من فمنهم ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيها
 وهو ،أعلم واهلل ، األصحاب إليه ذهب ما هو قوالاأل أقرب كان وإن ،به اإلقسام جيوز فال ال وما ،بها اإلقسام

 . املمتع يف عليه اهلل رمحة شيخنا كالم ظاهر
 احلجاوي أن هذا من فنأخذ ،(كافر فهو الصحابة تكفري أو ،األمة تضليل إىل به يتوسل قوال قال أو):احلجاوي قال

 العلم أهل بني خالف فيها مسألة أيضا وهي ،صلى اهلل عليه وسلم   اهلل رسول أصحاب كفر من يكفر ،اهلل رمحه
 وعمر بكر أبا كفر من أن يرى من ومنهم ،مجلة الصحابة كفر من هو يكفر الذي أن يرى من فمنهم ،عليهم اهلل رمحة
 .خالف فيها املسألة ،اخل. .واألقل اجلملة بني يفرق من ومنهم ،كافر فهو
 فال ، غلط جربيل أن أو ، نيب أو إله عليا أن دعوى بسبه واقرتن ، منهم أحدا أو الصحابة سب ومن):احلجاوي قال

 (.تكفريه يف توقف من كفر يف شك ال بل ، هذا كفر يف شك
 :قوالن ففيه أزواجه من غريها سب ومن ، خالف بال كفر ،منه اهلل برأها مبا عائشة قذف من):احلجاوي قال 

  .كافر أنه أي (عائشة كقذف نهأ :الصحيح وهو والثاني ،الصحابة من واحد كسب أنه أحدهما
 ومتأخرو ،اإلسالم شيخ فمراده :الشيخ قال إذا كان أنه وذكر ،بالعقيدة تتعلق اليت املسائل من جمموعة ذكر ثم

 ،اإلسالم شيخ بالشيخ ومرادي:)يقول وهنا ، اإلسالم شيخ :به فاملراد ،كتبهم يف وأطلقوا ،الشيخ :قالوا إذا احلنابلة
  . (العباس أبو ،العلوم حبر
 شيء يف األهواء بأهل يستعني أن وحيرمقال رمحه اهلل:) واألهواء البدع أهل من وحتذيره املسائل من جمموعة ذكر ثم
 جيب واملبتدع ،هلم القيام وال ،اجملالس يف تصديرهم جيوز وال ،ذلك وغري وكتابة وعمالة غزو من ،املسلمني أمور من

 اخلوارج يف القول يف موقفه بني ثم (بالشام والنصريية ،والتيامنة الدروز وكذا ،زنديق ذبيحة تباح القال) ثم (هجره
 وعليا وعثمان ،احلق أهل ويكفرون ،بالذنب يكفرون الذين واخلوارجفقال:)،والصوفية والنصريية والرافضة واملعتزلة
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 ليسوا ،فسقة فهم ،عليهم جخر من إال وأمواهلم املسلمني دماء ويستحلون ،الصحابة من وكثريا ،والزبري وطلحة
 ،جرحيهم على واإلجهاز ،ابتداء قتلهم وز:)جيقال ثم ،فروا الكفر من:يقول عنه اهلل رضي علي كان وهلذا ؛كفارا

 (املرتدين حكم حكمهم ،مرتدون كفار أنهم إىل ،احلديث أهل من وطائفة عنه الروايتني إحدى يف أمحد وذهب
 (.فيه خالف ال أنه حامد ابن وذكر ،أشهر وهي والرعايتني الرتغيب ويف:)قال 

 مالك عن اهَلْدي يف وذكره (الفيء يف للرافضة حظ ال ،والشيخ احلكيم أبو واختاره) الرافضة عن كالمه ذكر ثم
 يكون والفيء ،الفيء يف هلم حظ ال أنه يرى مالك اإلمام ،هذا من الروافض تكفري يرى وبعضهم ،(وأمحد

 وهذه ،كفار فهم مبسلمني ليسوا كانوا وإذا ،مبسلمني ليسوا أنهم هذا فمعنى ،فيه هلم حظ ال كان فإذا ،للمسلمني
  .قولني على خالف فيه ؟يكفرون ال أو يكفرون الرافضة هل :العلم أهل بني خالف فيها مسألة

  :الرافضة كفر يف اخلالف
 .كفار مجيعا هم :ويقول ،باجلملة يكفرهم من العلم أهل من القول األول :
 .يكفرون فال فيهم يتوقف وعامتهم ،كفار علماؤهم :يقول من ومنهم القول الثاني :

 كفار فهؤالء ،اجلملة يف العربية يتكلم ومن ،عندنا من مثل ،احلق يعرف كان من :فيقال :التفصيل هو واألقرب
 ،التكفري عدم فيهم يقال قد فهؤالء ،وحنوهم ،العجم عوام مثل ،العربية يعرف ال كان ومن ،وعامتهم علماؤهم
 .قولني على خالف فيها واملسألة

 ثم (.موليته املسلم ُينكحهم أن وال ،نسائهم نكاح حيل وال ذبائحهم حتل ال والتبانية والنصريية والدروز:)قال ثم
 أنهم ورأى ،كفرهم فهؤالء ،ذلك وحنو ،الوجود وحدة يرون الذين ،نوعني على الصوفية وأن ،الصوفية عن تكلم
 .كفار

 له أن أو ،اتباعه عليه جيب ال أو ،صلى اهلل عليه وسلم   حممد متابعة غري اهلل إىل طريقا ألحد أن اعتقد من  أن ذكرو
 يف أو ،الباطن علم دون الظاهر علم يف حممد إىل حمتاج أنا :قال أو ،به بعث ما وأخذ ،اتباعه عن خروجا لغريه أو

 شريعة عن اخلضر وسع كما شريعته عن اخلروج يسعه من األولياء من نإ :قال أو ،احلقيقة علم دون الشريعة علم
 .كافر فهو موسى

 يظهر من وهو ،املنافق وهو ،زنديق توبة - الظاهر يف أي - الدنيا يف تقبل وال:)الزنديق توبة قبول عن تكلم ثم
 له حصلت إذا أنه أو ،سلمصلى اهلل عليه و النيب على متبوعه يفضل وكمن ،..كاحللولية ،الكفر وخيفي اإلسالم
 كما ،ردته تكررت من وكذلك ،توبته تقبل بأنه آخر قول فيه و ،املذهب وهذا (األمر عنه سقط والتحقيق املعرفة
 .املرتد باب يف اهلل شاء إن سيأتينا

 ،له فروااستغ :اجلنازة مع القائل وقول:) قال ،غريبة مسألة وهذه ،ووسائله والشرك الغلو من التحذير عن تكلم ثم
 ،الدفن بعد ليس ،اجلنازة مع القائل قول :اإلقناع صاحب  املؤلف مقصود ولعل (حفصة أبو وحرمه ،بدعة ،وحنوه
 وأما[ التثبيت له واسألوا ألخيكم استغفروا] يقول كان أنه صلى اهلل عليه وسلم   النيب عن ثبت قد الدفن فبعد وإال
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صلى اهلل   النيب عن ثبت ما هذا ،ألخيكم استغفروا :ويقول ،باجلنازة السري مع يكون أن به املراد فلعل هذا قوله
  .عليه وسلم 

 احللف ويكره) باألمانة واحللف ،تصح ال اليت والشروط ،للقبور والنذور ،واألنواء ،الزيارة مسائل أيضا ذكر ثم
 أهل أقوال من الراجح وهو ،تحريمال رجح واملؤلف ،تنزيه كراهة مكروهة أنها على والفقهاء (حتريم كراهة باألمانة

  .عليهم اهلل رمحة العلم
 .والبدعة اإلمامة عن وتكلم ،السحر وتعلم السحر قضية ذكر ثم
  :احلجاوي العالمة توالها اليت األعمال من
 عمر أبي الشيخ مبدرسة احلنابلة تدريس.  
 األموي باجلامع والتدريس. 
 بالصاحلية املظفري جبامع والتدريس. 

 أقاموا بها والصاحلون ،،،جنة يةالصاحل
 والسالم التحية مين ،،،وأهلها الديار فعلى

  .قاسيون سفح من قريب ، دمشق يف الصاحلية
 .والفتوى احلنابلة السادة مشيخة إليه وانتهت ،بدمشق احلنابلة مفيَت هو احلجاوي الشيخ كان
  :مصنفاته من
 البهوتي منصور للشيخ (اإلقناع منت عن القناع كشاف ) مسها ،عظيم شرح عليه الذي .االنتفاع لطالب اإلقناع 

 يف عليهم عياال بعدهم من فأصبح والبهوتي احلجاوي  العاملني هذين يف اهلل بارك كيف انظر ،عليه اهلل رمحة
 .فضله من الربكة اهلل ونسأل ،عليهم اهلل رمحة ،والتفقه والتعلم املذهب دراسة

 .(املسائل وكثرة النقول حترير يف مثله مؤلفا أحد يؤلف مل  :تالشذرا صاحب عنه يقول اإلقناع
 الفوائد كثري اإلقناع:)بدران ابن وقال( بدمشق اآلن احلنابلة عمدة وهو ،املذهب فيه مجع:)الكواكب صاحب يقول 

 .(املنافع جم
  :أيضا كتبه من
 املستقنع زاد. 
 القوي عبد البن اآلداب منظومة شرح.  

 هلذا خمطوطة وجود إىل الزركلي وأشار (اآلداب منظومة لشرح األلباب غذاء) كتابه يف كثريا ينالسفاري عنه وينقل
 .القوي عبد البن اآلداب منظومة على احلجاوي شرح ،الشرح
 مطبوعة ،الكبائر منظومة. 
 (.املشبع التنقيح) صاحب املصنف فيها تعقب .التنقيح حواشي  
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 املستقنع لزاد تقدميه يف اهلندي علي الشيخ وتبعه ،احلنبلي عماد ابن للمصنف ونسبها ،الفروع على حاشية، 
  .املنضد الدر على تعليقه يف الدوسري وجاسم

 املفردات وشرح  . 
 اإلقناع لغة غريب. 

  :وفاته
  .965 سنة عليه اهلل رمحة تويف
  :الكتاب اسم
 زاد هو واملشهور الذائع االسم لكن ،نعاملق خمتصر هو ،صحيح وهذا ،املقنع خمتصر :يسميه وبعضهم ،املستقنع زاد

  .املربع الروض حاشية يف اهلل رمحه قاسم بن الشيخ وكذلك ،اجملد عنوان يف بشر ابن به مساه" املستقنع
  :الكتاب أصل
  :اشتهار أميا اشتهارا حازت متون ثالثة ألصحابنا أن واعلم :اهلل رمحه بدران ابن يقول ،املقنع من أصله :تقدم كما
 ،قدامة البن املغين امسه ،عظيم شرح وعليه ،ومغربا مشرقا سارت ،املتقدمني عند شهرته فإن .اخلرقي خمتصرها:من

 منها ،عندهم شروح وله ،اخلرقي خمتصر هو احلنابلة عليه يعتمد كان ما فأول .املقنع كتابه املوفق ألف أن إىل:قال
 من قريبا ، املذهب علماء عند اشتهر ، اهلل رمحه قدامة ابن فأل ملا ثم ، عليه الشروح وكثرت ،املغين وغري املغين

 وإمنا ،اخلرقي خمتصر نعرف ال اآلن حنن ،احلنابلة عند ذلك بعد املعول عليه صار الذي وهذا ، اخلرقي خمتصر اشتهار
 يف إليها رجعوي ،تدرس اليت والكتب الشروح وأما ،املعلومة منه نأخذ ،األصلي واملرجع املصدر باب من إليه نعود

 .عليه اليت والشروح ،وخمتصراته املقنع هي ،الغالب
 ،الروض يف مسألة مثال وجدت إذا ،جدا رائعة فائدة يفيدك وهذا ،وحهشر كثرة املقنع كتاب أهمية على يدل مما

  .املقنع شروح إىل ،األصل إىل ترجع ؟تراجعها كيف ،الزاد يف أو ،تراجعها وتريد
 :شروح املقنع  

 سنة املتوفى ،عمر أبي بن الرمحن عبد :للشيخ (الكبري الشرح) بامسه واشتهر الكبري الشرح هو الذي ،الشايف :مثل
  .املغين كتاب على مجعه يف واعتمد ،652
 مطبوع أيضا وهو ،698 سنة املتوفى ، زين الدين املنجي بن عثمان بن أسعد التنوخيل  املقنع شرحاملمتع  : أيضا

  .دهيش ناب بتحقيق وموجود
 .مطبوع وهو ،املرداوي بن يوسف :احملاسن ألبي املقنع ألدلة املستقنع كفاية :أيضا
 لغة عن يتكلم و ،املبدع مع مطبوع وهذا ،الَبْعلي الفتح أبي بن حممد الدين لشمس املقنع أبواب على امُلطلع : ومنها
 .املقنع غريب فيه شرح قدو ،املبدع مع مطبوع وهو ،يضيفها املسائل وبعض ،اللغة عن ،املقنع
 مفلح ابن هناك (الفروع) صاحب مفلح البن وليس ،مطبوع مشهور وهو ،مفلح البن املقنع شرح يف املبدع: ومنها

 أنت بل :له قال الذي ،اإلسالم شيخ تلميذ الفروع صاحب ،(املبدع) صاحب مفلح ابن وهناك ،الفروع صاحب
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 فيه وذكر ،اخل. .والفروع املسائل فيه ذكري ،املذهب مكنسة يسمى ،وعالفر كتاب و ،مفلح ابن :له قيل حني ،مفلح
 وطبع. .(  وفاقا ،فتعرفها برموز جيعلها ، واحلنابلة واملالكية والشافعية احلنفية مذهب فيذكر ،العالي اخلالف أيضا
  .أيضا وفاخرة مجيلة طبعة

 فبني اخلالف مسائل يف املوفق أطلقه ما فيه استقصى ،للمرداوي اخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصاف ومنها :
 خدمة املذهب خدموا ،عليهم اهلل رمحة ،املذهب يف العظيمة الكتب من وهو ،أيضا مطبوع وهو ،عليه وزاد الراجح
 يف واألوجه ،األصحاب وأقوال ،أيضا االحتماالت لك ويبني ؟وجه أو رواية هو هل ؟املذهب يبني ،،عظيمة
 .احلنابلة مذهب معرفة يف صعوبة جتد فما ،املسائل ىعل والتخريج ،املذهب
 اختصره وقد ،مسائله فيه حرر ، للمقنع شرح وهو ،نفسه للمرداوي املقنع أحكام حترير يف املشبع التنقيح ومنها :

 .أيضا مطبوع وهو اإلنصاف كتابه من مؤلفه
 .الوهاب عبد بن حممد اإلمام بن ،اهلل عبد بن سليمان الشيخ إىل منسوبة املقنع على حاشيةومنها :
 .للبعلي املقنع خمتصر ومنها :
 .املقنع من احلجاوي اختصره الذي ،الكتاب هذا وهو املقنع اختصار يف املستقنع زاد ومنها :

 خدم ممن بينهما ومن ،واحلجاوي ،قدامة ابن علم فيه اجتمع فقد ،متواصل جهد مثرة - املستقنع زاد - املختصر هذا
 زاد حفظ من :قيل فقد وباجلملة:)اهلندي علي الشيخ قال حتى ،واعتمدوه احلنابلة متأخرو به اشتغل ذاوهل ؛املقنع

  . (للفقه أهال صار  ،الفهم مع املستقنع
 ومساع املتابعة ومع ،يكون ما أسهل من الكتاب يصبح املمارسة ومع ،ُمْدَركة لكنها ،عبارته يف صعوبة هناك

 .اإلنسان يستفيد ،العلم وطلبة اءالعلم عند واحلضور ،الشروح
  :املقنع أصله عن املستقنع زاد اختالف

  :منها ،مقدمته يف احلجاوي ذكرها أمور يف عنه خيتلف
 ذكر فال ،فقط واحد قول على فهو ،فال الزاد  وأما ،أمحداإلمام  مذهب يف اخلالف فيه يذكر قد املقنع أن 

 .اهلل شاء إن املقدمة يف سيأتي كما (واحد قول على) هبقول احلجاوي أشار وإليه ،أبدا فيه للخالف
 قول على) قال حيث.غريه دون الراجح ذكر مصنفه فالتزم الزاد وأما ،ترجيح دون املقنع يف املسألة ترد قد 

 وهو) وقال ،واحد بقول فيأتي الزاد صاحب أما ،يرجح ما املقنع صاحب (أمحد مذهب يف الراجح وهو ،واحد
  .ليهع الكالم وسيأتي (أمحد مذهب يف الراجح

 النوادر دون املسائل أصول بذكر مصنفه فاعتنى الزاد وأما ،نادرة مسائل على املقنع اشتمل. 
 سبع أو ست أو مخس أو أربع أحيانا حيذف بل ،اهلل رمحه وصدق (الوقوع نادرة مسائل منه حذفت ورمبا) قال حيث

 أو مثان رمبا ،حمددة مسائل ذكر الزاد صاحب أن فوجدت دوداحل كتاب يف أراجع كنت ، بعضها مسائل مثان أو
 ،الروض صاحب هو الذي ،فأضافها الشارح وجاء ،أيضا مسائل 5 إىل 8 حوالي وحذف ،فقط مسائل عشر أو تسع

 صشخ على احلد اإلمام أقام فإذا نية هلا يشرتط ال أو اإلمام من نية هلا يشرتط هل احلد إقامة يف مثال يقول ،فيضيفها
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 إقامته يف يشرتط أنه املذهب ،تكفي ال أو احلد إقامة عن هذه تكفي هل ،زان أنه فتبني ،جلدة مائة فضربه ،أغضبه
 تشرح أن أردت إذا فأنت ، بها يأتي والشارح ، وغريه املرداوي ذكره وقد ،النية تشرتط ال :الثاني والقول ،النية

 .فيها املسائل وحترير ،املسألة لك تتبني ثم ،املقنع وشروح املقنع إىل ،األصول إىل الرجوع إىل حتتاج
 (مثله على ما وزدت) قال ،املوفق يوردها مل مسائل الزاد يف. 
 بل ،فقط خيتصره مل الزاد صاحبف .(..حوى حجمه صغر ومع) بقوله املصنف إليه وأملح .املقنع من أخصر الزاد 

 كما ،علما مملوءا ،لطيفا خمتصرا الكتاب هذا فجاء ،فيها الراجح واختار ،مسائل وأدخل ،مسائل حذف ،جهد له
 .اهلل شاء إن سيأتينا

  :الكتاب مذهب
  .أمحداإلمام  على مذهب

  :الكتاب على العلماء ثناء
 .الزاد يعين (بأصله نفع كما به ينفع أن املسؤول واهلل:)شرحه يف البهوتي قال

  .(لفظه وجازة مع به النفع عم:)محيد ابن وقال
  .(وشرحه املستقنع بزاد الزمان هذا يف الطلبة اشتغال غالب:)الِعنقري لشيخا وقال
 يعرف ،النافعة املسائل كثري ،الفائدة كبري ،احلجم صغري املختصر وهذا:)اجلوف قاضي مبارك بن فيصل الشيخ وقال
  .(حفظه من قدره
 .(للفقهاء أهال صار الفهم مع املستقنع زاد حفظ من:) :قيل فقد وباجلملة:)اهلندي وقال
 ظهر عن حيفظ وصار صَدقو  (واملنتهي املبتدي منه االستفادة على عكف:) احلنبلي قاسم ابن العالمة الشيخ وقال
 .(قلب

 حيفظه مل فإن ،اإلنسان حيفظه أن ينبغي:)فقال ،حفظه عن ،عليه اهلل رمحة سعدي بن الرمحن عبد الشيخ وسئل
  .(تاما استظهارا فليستظهره

 اإلمام مقنع من ،الفقه يف خمتصر وهذا:)فقال ،به ونصح ،العلم لطالب ترغيب وهذا ،خمتصره مدح فسهن املصنف
 على وزدت ،الوقوع نادرة مسائل منه حذفت ورمبا ،أمحد مذهب يف الراجح وهو ،واحد قول على ،حممد أبي املوفق

  .( ..التطويل عن يغين ما حوى ،حجمه صغر ومع ،يعتمد مثله ما
 ذلك كون. .واحد قول على كونه. .ُهما وهما ،للموفق املقنع كون. .املقنع كتاب من اختصاره كون:)قال سمقا وابن

 هذا ،قدامة البن املقنع كون ،(يعتمد مثله على وزاد وقوعه ندر ما حذف كونه. .أمحد مذهب من الراجح هو القول
 ابن مثل األوزاعي بعد الشام يدخل مل :قال ،قدامة ابن عن يتكلم كان ملا اإلسالم شيخ إن حتى ،ومنقبة مزية يعترب
  .الكتاب هلذا ومنقبة مزية تعترب أنها شك ال فهذه ،قدامة
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  :مكانته
 إىل ترجع شروحه إىل الرجوع أردت إذا ،قبله األئمة جهود خالصة أنه باعتبار ،عظيمة مكانة له الكتاب هذا      

 املقنع بني اجلمع يف والتوضيح ،والتنقيح ،واإلنصاف ،واملبدع ،بريالك والشرح ،املربع الروض وحاشية ،الروض
 .(املقنع حاشية ،والتنقيح

 وشيخنا ،عليه اهلل رمحة إبراهيم بن حممد الشيخ :مثل ،له البالد هذه يف علمائنا تدريس :الكتاب شهرة زاد مما أيضا
 شرحه وتقرير ،العلمية املعاهد يف تقريره وكذلك ،املباركة البالد هذه علماء ،الفوزان صاحل والشيخ ،عثيمني ابن

  .واشتهارا أهمية الكتاب أعطى مما هذا ،الشريعة كليات يف املربع الروض
  :الزاد شروح

 :منها
 املربع الروض. 

 حممد اجملدد اإلسالم شيخ جد ،التميمي مشرف بن حممد بن ،علي بن سليمان :للشيخ شرح :أيضا هناك :ويقال 
 بـمنصور فاتفق ،شرحه ،علي بن سليمان الشيخ أن ويذكر ،النجدي قاسم بن :الشيخ له نسبه ،الوهاب عبد بن
  .به اكتفى شرحه على اطلع فلما ،احلج يف
  :له أيضا
  (املستقنع زاد على املمتع الشرح) عليه اهلل رمحة عثيمني ابن لشيخنا. 
 (املستقنع زاد على املختصر الشرح)، فوزان بن صاحل :للشيخ. 
 قضايا يف املنتهي منه ويستفيد ،واملبتدئ للمتوسط ،الشروح وألذ أمجل من املمتع كان وإن ،نافعة شروح يوه

 لنصوص فهم ،للشريعة فهم عنده كان شيخنا ، عليه اهلل رمحة شيخنا به يتميز مما وهذا ،والتدقيق والفهم الرتجيح
 اهلل رمحة فهو ،غريه الشيخ به فاق الذي هو هذا ،يهعل اهلل رمحة ،النصوص فهم عبادة يفكان يعيش  رجل ،الشريعة

  .جدا عظيمة  فوائد النص يف فيعطيك ،النص يف يتفهم ،للنصوص فهم عنده كان عليه
  :الزاد حواشي

 عليه اهلل رمحة البليهي صاحل للشيخ السلسبيل. 
 للفوزان الزاد مسائل توضيح يف اإلرشاد.  
 املبارك فيصل للشيخ الزاد منت على السَّداد كلمات. 
 سنة املتوفى ،األحساء قاضي ،احلنبلي بشر آل ،حممد بن الرمحن عبد بن العزيز عبد للشيخ ،الزاد على حاشية 

 .الزاد  بهامش طبعت 1389
 مانع بن حممد للشيخ حاشية. 
 فةملخال ويشري ،الدليل فيها يذكر ،1351 سنة املتوفى ،العنزي حسني بن اهلل عبد بن حممد للشيخ وحاشية 

 .الراجح للقول املصنف
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 اخلري أبا حممد للشيخ الزاد على الزوائد. 
 للراجح املصنف وخمالفة ،الكلمات معاني وبيان ،الشكل بضبط فيها ُعين ،اهلندي علي للشيخ حاشية.  

  :الزاد منظومات
o (الزاد منت بنظم املراد نيل)عتيق ابن منظومة. 
o (الزاد مهمات نظم يف املرتاد روضة) سنة املتوفى ،املزيين سليمان بن عطية بن سليمان للشيخ ،بيت الفآ ثالثة 

1363. 
o الزبريي اخلالدي ،اثنني آل قاسم بن حممد للشيخ ،بيت آالف من أكثر يف ،املستقنع زاد نظم. 

  :مهمة مسألة
 فيها اليت ملسائلا مجع يف ، -صاحب املدخل لدراسة الزاد – ووفقه اهلل حفظه املؤلف اجتهد قد للمذهب املاتن خمالفة
 ، مسألة وثالثني سبعا يذكر بعضهم كان وإن ، مسألة مائة وذكر ، املذهب من للمشهور الكتاب صاحب خمالفة

 فيه اختلف ما خمالفا وليس خمالف أنه ظن ما ذكر ثم ، مسألة مائة فجمع اجتهد لكن ،وأقل أكثر يذكر وبعضهم
 .مذهبلل مبخالفة ليس أنه ورجح افيه رأي للشيخ وكان

 قدم ،اإلقناع مع املنتهى منطوق اختلف فإن ،املذهب فهذا اتفقا إذا ،واإلقناع املنتهى منطوق :يقولون املتأخرون
 .عندهم املذهب هو تيمية بن واجملد قدامة ابن :الشيخان عليه اتفق فما املتقدمني عند أما ،اإلقناع على املنتهى

 
 صح.أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى

 
 


