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

 
 :  وهي ، املستقنع زاد يف مهمة مسألة ذكرنا

 :  للمذهب املؤلف خمالفة:  مسألة

 تتبع خالل من نلك ، اهلل رمحه أمحد اإلمام مذهب يف الراجح هو ، واحد قول على سيقتصرأنه  ذكر  املاتنأن  تقدم
 يزيد وبعضهم ، موضعا وثالثني سبعة يعدها بعضهم ، كثرية مواضع يف املذهب خالف قد أنه ُوجد ، اهلل رمحه هكالم

 إىل ، الكتاب أول من تتبعها مسألة مائةإىل ( املستقنع زاد إىل املدخل) كتاب صاحب أوصلها وقد ، ينقص وبعضهم ،
 - وإياه اهلل وفقنا - األخري يف وذكر.  نفسه الكتاب يف أو ومظانها مواضعها يف املسائل هلذه الرجوع وميكن ، هآخر
 هو هذا هل:  فيما بينهم اختلفوا قد والعلماء، املذهب فيها خالف قد املؤلف أن يرى مسائل يذكر من العلماء من أن

 ، والعلماء خمتلفون املذهب الفخ قد املؤلف أن على احلكم يف احلق هلم وليس ؟ ال مأ احلنابلة مذهب من املشهور
 فيها خالف اليت املسائل يف ُتدرج ال أنها ( املدخل صاحب)املؤلف يرى وهذه ؟ ذاك املذهب أو هذا املذهب هل

 .  منها جمموعة وذكر ، املذهب املؤلف

 ، معه قاحل أن يرى ،( املدخل صاحب) واملؤلف ، املذهب فيها خالف قد احلجاوي إن:  قيل أيضا مسائل وهناك
 .  فيها املذهب خيالف مل وأنه

 :  أقسام ثالثة قسيمها إىلت ميكن ، احلنابلة مذهب املؤلف فيها خالف اليت املسائل أن ، كله هذا من نعرف:  إذن

 خمالفة وهذه ، املذهب فيها خالف قد املاتن أن على متفق اجلميع  . 

 خالف قد املاتن أن همبعض ويرجح ؟ خالف أو وافق املاتن هل ، افيه خمتلف  . 

 وهذه ، املسائل هذه يف املذهب خيالف مل وأنه ، املؤلف مع الصواب أن منهم كثري يرجح لكن ، خالف افيه 
 .  املذهب حترير نستطيع حتى ؛ مهمة

 . والتأليف التصنيف باب من وهذا ، املقنع من موضعها غري يف الزاد صاحب ذكرها ، تعترب مسائل هناك
 فيكرر ، املسألة ضرورة إليها تلجئه ، املؤلف إليها حيتاج قد وهذه ، املؤلف كررها ، مكررة مسائل يضاأ وهناك
  . مثال الفالني الباب يف يكررها ثم ، الفالني الباب يف املسألة
 .  املقنَع فيها الزاُد خالف مسائل هناك وأيضا

 لكن ،معلومة للمتفقه تكون أن يفرتض حقيقة تكان وإن ، مهمة مسألة( املدخل كتاب صاحب) املؤلف ذكر ثم
 املدخل يف بدران ابن كالم ذكر وقد ، وأيضا دراسة الزاد لدراسة الفقه مقرتحة طريقة وهي ، فنذكرها املؤلف ذكرها



  املطريي فهد:  د.أ.الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -   2  -   املستقنع زاد

 

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

 يقرئه ثم ، الزاد منت له يشرح ،ثم بالعمدة ثم ، املختصرات بأخصر أوال يبدأ) بدران ابن قال ، املذهب دراسة يف
 وإذا ، قدامة البن الفقه عمدة:  العمدة ( املنتهى شرح إىل احلنبلي نقله كله ذلك من انتهى فإذا ، املربع وضالر

 ، للمنتهى انتقل ثم ، املربع الروض ثم ، املستقنع زاد ثم ، العمدة ثم ، املختصرات أخصر على العلم طالب اشتغل
 .بغري املذهب لدراسته املغين وعاملا ، املذهب يف عاملا يصبح ، ضبطها وقد ، للمغين وصل ثم

 العمدة فصنف ، طبقات أربع مؤلفاته يف راعى الدين موفق أن وذلك:) بدران ابن يقول ، مصنفات صنف قدامة ابن
 الدليل عن عريان جعله فلذلك ، املتوسطني درجة إىل يصل ومل ، درجتهم عن ارتقى ملن املقنع ألف ثم ، للمبتدئني
 يذكر فهو (التصحيح على ليتمرن ، ذهنه كد إىل جماال لقارئه ليجعل ؛ ماماإل عن الروايات يذكر أنه غري ، والتعليل
 ، الغالب يف ترجيح وبدون ، تعليل وبدون ، دليل بدون ، املسألة يف االحتمالني ويذكر ، الوجهني ويذكر ، روايتني
 من كثريا فيه وذكر الكايف كتاب للمتوسطني صنف ذلك بعد ثم ، النظر يف الطالب يشتغل حتى ، هكذا يذكرها
 ، دجبه قد ، اهلل رمحه املؤلف أن جتد ، الكايف قرأت إذا ، املذهب يف االجتهاد درجة إىل قارئه نفس لتسمو ، األدلة
 كٍل على الدليل ويذكر واالحتمالني، والوجهني الروايتني فيذكر ، السنة من أو الكتاب من سواء ، األدلة فيه وذكر

 وعلى ، الروايات على قارئه يطلع وهناك ، املتوسطني درجة عن ارتقى ملن املغين ألف ذلك بعد ثم ، التعليلو
 حينئذ ، النفس فقيه كان فمن ، والرد األخذ من عليهم وما هلم ما وعلى ، أدلتهم من كثري وعلى ، األئمة خالف

 .  بالتقليد أخذه على بقي وإال ، شروطه فيه ت،وتوفر لذلك أهال كان إن االجتهاد إىل السمو على نفسه مرن
 انهتت املقدمة التعريفية ابلزاد

َيْنَفُد ال َحْمًدا هلِل احلمُد:  اهلل رمحه املؤلف قال . 

 . تعاىل ربه املؤلف محد : هلل احلمد

) الثناء  باجلميل الثناءو احملاسن ذكر هو:  وقيل ، وغريه القرطيب قال كما ، الكامل الثناء:  هو العرب لغة يف واحلمد
 . بالصفات اجلميلة واألفعال احلسنة(

 حمبته مع احملمود  حماسن ذكر هو:  اإلسالم شيخ فقال ، فيه املؤلفني عباراتفيه  تنوعتفقد :  اصطالحا احلمدأما 
 احملبة مع الالكم بأوصاف احملمود وصف هو:  وقيل ، االختياري اجلميل على الثناء هو:  وقيل ، وإجالله وتعظيمه
 .  غريه أو احلامد على امنعم كونه بسبب املنعم تعظيم عن ينبئ فعل:  وقيل ، والتعظيم

 باجلميل الثناء هو:  قال من تعريف إال ، احملاسن وذكر والوصف التعظيم قضية على تدور كلهات التعريفا
 .االختياري

 .  والتعظيم بةاحمل مع الكمال بأوصاف احملمود وصف:  فيها التعاريف وأحسن

 فوصف ، وحنوها اإلنعام بصفات يتعلق ما:  واجلمال ، بالعظمة يتعلق ما:  اجلالل ، واجلالل اجلمال بصفات فيصفه
 بأوصاف ووصفه ، يعظمه وال حيبه ال كان فإن ، والتعظيم احملبة مع يكون أن بد وال ، الكمال بأوصاف احملمود
 .  واملدح احلمد بني الفرق هو وهذا ، دامح يسمى وال ، مدحا يسمى فهذا ، الكمال
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 :  واملدح احلمد بني الفرق

 ويعظمه حيبه داخله من وهو الكمال بأوصاف حمموده يصف:  فاحلامد  . 

 مطلقا حيبه ال الداخل من يكون قد أنه مع ، الكمال بأوصاف ممدوحه يصف:  واملادح  . 

 تعريف وهو ، احلمد تعريف يف واملؤلفني املصنفني من كثري عليه درج وهذا ، االختياري باجلميل الثناء هو:  وقوهلم
 وقد ، والثناء احلمد بني فرق وهناك ، بالثناء احلمد عن عرب ألنه ؛ صحيح غري أوله يف تعريف إنه:  يقال وقد ، قاصر

الرب  قال ، {نيالعامل رب هلل احلمد} صالته يف العبد قال إذا العبد أن ، الصحيح يف هريرة أبي حديث عليه دل
:  قال {الدين يوم مالك} قال وإذا ، عبدي علي أثنى:  قال {الرحيم الرمحن} قال فإذا ، عبدي محدني: عزوجل

 .  عبدي جمدني

 .   الكمال صفات وتكرار ، احلمد تكرار هو:  فالثناء -

 أعظم فذاته ، ذاته لكمال حيمد وتعاىل تبارك الرب وجل؟ عز الرب حيمد ملاذا:  (االختياري باجلميل:)وقوهلم
 ألمره وحيمد ، إنعامه وكمال ، وصفاته ، أمسائه لكمال وجل عز وُيحمد ، وحبمده سبحانه ، وأكملها الذوات
 مع إنعامه لكمال الفعل أدخل رمبا ، مخسة يعدها بعضهم و ، ستة احلمد متعلقات فصارت الشرعي، وأمره القدري

 خصه (االختياري باجلميل) قال ملا هنا ؟ وجل عز ربنا ميدح فعالم ، ستة هي والبسط بالتفصيل لكن الكوني أمره
 مقام يف الكالم ألن ؛ كلها األسباب ذكر ينبغي ، أسباب جمموعة من واحد سبب وهذا ، اإلنعام وهو ، واحد بسبب
 وأن ، عليه ثنىُي وأن ، حيمد أن وحيب ، ُيمدح أن حيب وجل عز والرب ، العظيم لربا على ثناء مقام ويف ، مدح

 .  الشكر يف معروف هو كما ، تهبطاع بقيامهم ، إليه عباده بتقرب وذلك ، يشكر

 لالستحقاق وهي ، وجل عز هلل احملامد جنس أي ، للجنس إنها:  بعضهم يقول ، هذه الالم:(هلل احلمد:)املؤلف قول
 الكامل التام باحلمد خيتص فالذي ، صاصلالخت أيضا وهي ، وجل عز اهلل هو التام الكامل احلمد يستحق فالذي ،

 .  وجل عز اهلل هو

 توالثب على تدل االمسية اجلملة ألن ؛ االمسية اجلملة بصيغة جاء فقد (هلل احلمدال:)ق:  البالغية الناحية ومن
 بر يا أنت بك وخمتص ومستمر ومستقر ثابت احلمد:  يقول كأنه ، فعليةال صيغةبال باحلمد يأت ملو ، والدوام
 . العاملني

 قال ؟ مثال للجليل احلمد ، للعظيم احلمد:   يقل مل ملاذا ، للعزيز واحلمد ، للرمحن احلمد:  يقل مل: (هلل احلمد:)وقوله
 : هذا قال إمنا:  العلماء

 و أوصاف وجل عز اهلل أمساء هل.  العقيدة ائلمس من وهذه ، والذات االسم على يدل اجلاللة بلفظ التعبري ألن(1
 . ؟ اأوصاف وليست أعالم أنها أم ، عالمأ

 ، أعالم الذات على داللتها باعتبار فهي ، وأعالم أوصاف أنها ، السنة أهل أعالم من وغريه القيم ابن رجح 
 ، مرتادفة الذات على داللتها وباعتبار ، متباينة الباب هذا من وهي ، أوصاف هي الصفات على داللتها وباعتبار

 غري والعليم ، احلكيم غري فالعزيز ، الصفات على داللتها باب من والتباين ، الذات على الداللة باب من فالرتادف
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 فهي ، وجل عز الرب ذات على داللتها ناحية من وأما ، املعنى ناحية من هذا ، اخل..  احلفي غري واللطيف ، اخلبري
 .  وجل عز العاملني رب:  وهو ، واحد مسمى على تدل كلها ، مرتادفة

 عز اهلل أمساء كل ألن ؛ به يقال ال الراجح على هذا (واالسم الذات على ليدل اجلاللة بلفظ التعبري إن:) فقوهلم
 . الصفات وعلى الذات على تدل ، وجل

 دائما يأتي بل ، تابعا يأتي ال وهلذا ؛ االسم هذا إىل ترجع مجيعا األمساء ألن ؛ اجلاللة بلفظ عرب إمنا:  وقيل (2 
 . متقدما وعامتب

 . االسم هذا يف كلها واجلالل اجلمال فصفات ، واجلالل اجلمال معاني جيمع أيضا ألنه:  وقالوا (3 
 الوصف هلذا احلمد استحق إمنا بأنه ذلك ألشعر ، اجلاللة لفظ بغري ربُع لو رمبا أنه:  - مجيل معنى وهو - وقيل (4 

 هلل احلمد يف اهلل قال ملا لكن ، العظمة ألجل محد إمنا أنه ظان يظن قد ، للعظيم احلمد:  قال إذا مثال ، سواه دون
 . وجل عز ، مطلقا حيمد أنه عرفنا

 ، مشتق الراجح على وأنه ، إسالم وال جاهلية يف أحد به يتسم ومل ، املعارف أعرف وهو ، اجلاللة لفظ:  (اهلل:) قوله
 .  اهلل فأصبح ، الالم يف الالم وأدغمت ، اهلمزة حذفت ، والعبودية األلوهية من أصله وأن ، إله من مشتق و

 احلمد:  قال ملا فهنا ، النوع بيانلو ، العدد لبيان ويأتي ، للتوكيد يأتي املطلق واملفعول ، مطلق مفعول:  (محدا:) قوله
( املطلق املفعول) ملصدرا جاء إذا ألنه ؛ للتوكيد هذا:  يقول من منهم ؟ احلمد نوع لبيان أو للتوكيد هو هل ، محدا هلل
 مطلق مفعول إنه:  وقيل ، مؤكد فهذا {تكليما موسى اهلل وكلم} مؤكدا يكون فإنه ، معناه من أو الفعل لفظ من

 .  ينفد ال بأنه احلمد فوصف ، ينفد ال محدا قال ألنه ؛ احلمد نوع لبيان

 فأنا ، أنا جهيت من ينفد ال محدا:  املراد وهل ، ستمرم محد هو بل ، ينتهي وال  ينقطع ال أي ،  ينَفد نِفد من:  ينفد ال
 فهو ، احلمد وأسباب ، وجل عز عنده الكماالت لكثرة ؛ ينفد ال محدا حممود أنه املعنى أو ؟ ينقطع ال محدا أمحده
 ثالثوال وإياك أنا ألني ؛ الثاني ؟ الثاني أو األول ؟ حقه يف مستمر فاحلمد ينقطع ال الذي احلمد يستحق دائما

 أسباب وأيضا ، املستمرة كماالته باعتبار لكن ، حنمد وال ونغفل وننسى ، محدنا وينقطع ، سنموت كلنا ، والعشرين
 .  مستمر ، ينفد ال حقه يف فاحلمد ، عنده املوجودة احلمد

ُيْحَمَد أن َينبِغي ما َأْفَضَل:  قال  . 

  ، أفضَل محدا:  أي (محدا) لـ صفة:  إعرابه ، تفضيل أفعل:  (أفضلقوله:)
 ، أفضل كونه حال محدا:  أي ، حال:  وقيل
 باحلكم املقصود التابع هو والبدل ، صح ُيحمد أن ينبغي ما أفضَل هلل احلمد:  قلت فلو ،(محدا) من بدل إنه:  وقيل

 .  واسطة بال

  ، به حيمد أن يينبغ الذي احلمد أفضل:  أي ، موصول اسم هنا (ما) :( حيمد أن ينبغي ما أفضلقوله:)
 .  به محُده ينبغي محد أفضَل:  أي ، موصوفة نكرة إنه:  وقيل
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 ، ينقضي وال ينقطع ال محد بأنه احلمد فوصف ، ينفد ال محدا:  قال ملا ، بصفتني احلمد وصف اهلل رمحه املؤلف إذن
 يلقي أن اهلل أسأل ، ومنتهاه مداحل غاية بلغ الذي ، الكريم الرفيع العالي احلمد فله ، محد أفضل بأنه احلمد ووصف

 .  وجل عز الرب تعظيم وبناقل يف

ُمَحمٍَّد اْلُمْصَطَفْيَن َأْفَضِل على وَسلََّم اهلُل وصلَّى:  اهلل رمحه قال  . 

 : الشاعر قال كما ، مشهور هو كما الدعاء مبعنى الصالة (ى وصلَّ :) ولهق

 وزمزما عليها لىص ذحبت إذا ،، دّنها الدهَر يربح ال حارس هلا

 مفطرا كان فإذا] احلديث يف وجاء ، الدعاء مبعنى تأتي العرب لغة يف الصالة أن املشهور وهذا ، دعا مبعنى:  صلى
 .                                             العرس دعوة يف وهذا ، يدعو أي: يصل [فليصل صائما كان وإن ، فليطعم

 أحيانا وتأتي ، الدعاء مبعنى تأتي الصالة أن جتد ، والسنة الكتاب يف أيضا النصوصو ، العرب كالم تتبعت وإذا
 يصلي ، {ومالئكته عليكم يصلي الذي هو}قال اهلل تعاىل احلسن والذكر الثناء مبعنى فتأتي ، الدعاء معنى بغري

 . غريهو الدعاء عنىمب تأتي فالصالة ، واحلسن والذكر الثناء بل معنى الصالة هنا، ال ؟ لكم يدعو أي : عليكم

 من ثالثة وجوه :  ؛ مشكل الدعاء معناها الصالة بأن القول" فقال املعنى هذا اهلل رمحه القيم ابن استشكل وقد 
  .للخري إال ترد ال والصالة ، والشر للخري يرد الدعاء أن الوجه األول:
:  لمث ، بلزومه ويلزم بتعديه يتعدى فإنه ، الفعل نىمبع كان إذا الفعل أن العرب عند املعلوم منأن  الوجه الثاني:

 األول تعدى ، صلى اهلل عليه وسلم  اهلل لرسول دعوُت:  وتقول ، صلى اهلل عليه وسلم   اهلل رسول على صليُت
 ، بلزومه ويلزم ، بتعديه يتعدى فإنه فعل مبعنى كان إذا والفعل الالم اجلر حبرف تعدى والثاني على اجلر حبرف

 وصليت ، لفالن دعوت:  تقول الالم بـ يتعدى والدعاء على بـ تتعدى والصالة ، بها تعدىي اليت باحلروف تعدىوي
 يدل مما ، بينهما فرق فهناك ، هلم ادع:  وتقول ، {هلم سكن صالتك فإن عليهم وصل}قال اهلل تعاىل ، فالن على
 .  املعنى يف بينهما فرقا هناك أن على

 اهلل صليت:  تقول وال ، لفالن اهلل دعوت:  فتقول ، له ومدعوًا مدعوًا حيتاج الدعاء إن:  أيضا واقال الوجه الثالث:
 ؛ والصالة الدعاء بني فرقا هناك أن على يدل مما ، فالن على
 الصالة تفسري يكون أن يقتضي وهذا ،يصح ال مطلقا بالدعاء تعريفها الصالة إن:  يقال أن أعلم واهلل األحسن وهلذا

 .السياق حبسب

 .  احلسن والثناء اجلميل الذكر مبعنى ،وتأتي الدعاء مبعنى تأتي إنها:ويقال ، القيم ابن قال ،كما إشكال فيه:  يقال أو

 : اصطالحا الصالة

 كانت وإذا ، االستغفار فهي املالئكة من كانت وإذا ، الرمحة فهي اهلل من كانت إذا:اصطالحا الصالة:  يقول بعضهم
 ربهم من صلوات عليهم أولئك} قال وتعاىل تبارك اهلل ألن ؛ منتقد التعريف هذا ولكن ، الدعاء فهي لوقنياملخ من

 غري فالصالة ، الرمحة وبني الصالة بني فرق فهناك ، عليه املعطوف غري فاملعطوف ، املغايرة يقتضي العطف و {ورمحة
 .  الصالة غري والرمحة ، الرمحة
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:  قال أنه ، الرياحي العالية أبي عن ، صحيحه يف البخاري ذكره ما:  - دليل إىل حيتاج أنه عم - فيها قيل ما وأحسن
 .  األعلى املأل يف عليه ثناؤه هي نبيه على اهلل صالة إن

 العلم أهل عامة بقول نأخذ ،صلى اهلل عليه وسلم :يقال لكن ، دليل إىل حيتاج لكنه ، ورائع جدا مجيل الكالم وهذا
 .  األعلى املأل يف صلى اهلل عليه وسلم   نبيه على اهلل ثناء: معناها الصالة أن وهو ،

 :   صلى اهلل عليه وسلم  النيب على الصالة حكم

 ، مستحبة أو،واجبة أو،ركنا تكون أن إما املواطن بعض يف فهي ،آخر موطن إىل موطن من حكمها خيتلف الصالة
 .  ركن أنها واملذهب ، وركنيتها واستحبابها وجوبها يف العلم أهل ختلففقد ا ، الصالة يف األخري التشهد يف كما

 :  العموم على الصالة وأما

 .  صلى اهلل عليه وسلم   النيب على اإلنسان يصلي أن فيستحب، مستحبة أنها على:  فاجلمهور

 من وطائفة للخميوا ، بطة ابنذهب و ، ميياحللومنهم  الشافعية وبعض الطحاوي ومنهم احلنفية بعض وذهب
 وسلموا عليه صلوا} قال وتعاىل تبارك اهلل ألن ؛ صلى اهلل عليه وسلم   النيب على الصالة وجوب إىل:  العلم أهل

 . وعبادة طاعة هنا هأن خاصة ، الوجوب األمر يف األصلو ، عليه بالصالة اهلل فأمر {تسليما
 [  .علي يصل فلم عنده ذكرت ذيال البخيل]و[ أنفه رغم] مثل جاءت اليت األحاديث كذلك

ـَحتمل:  اإلسالم شيخقال و  .  سواه دون الدعاء يف واجبة تكون أن واألشبه ، ي

 : إذن

 .  مستحبة أنها على:  اجلمهور

 .  واجبة أنها:  الثاني القول

 .  غريه دون الدعاء يف الوجوب فيها حيتمل:  الثالث القول

ُمَحمٍَّد اْلُمْصَطَفْيَن ْفَضِلَأ على وَسلََّم اهلُل وصلَّى:  قال  . 

 واجلملة ، فعلية مجلةها ب جاء الصالة ويف ، واالستمرار الثبوت على تدل امسية مجلة به جاء ، احلمد يف املؤلف
 ، املصلي صالة باعتبار ، واحلدوث التجدد تقتضي الصالة أن:  فيها واملناسبة ، واحلدوث التجدد على تدل الفعلية

 .  الشرعية النصوص به تأتي الذي وهو ، البالغة مقتضى على فكالمه إذن

 السالم عز وجل الرب اسم من مشتقة أو ، العيوب من ةالسالم من مشتقة هي وهل ، السالمة من :( َوسلَّمقوله:)
اهلل صلى   للنيب يدعو هوف ، العيوب من التسليم من مشتقة فهي ، مجيعا املعاني من مشتقة تكون ولعلها ، أقوال ؟

:  فاجلواب!  مات صلى اهلل عليه وسلم   النيب:  قائل قال فإن ، العيوب من وجل عز اهلل يسلمه أن ، عليه وسلم 
 وتسليم ، قربه يف جسده فتسليم موته بعد وأما ، اخل...  روحه وتسليم ، عقله وتسليم ، جسده تسليم زمانه يف أما

 . هلم بالسالمة يدعو هوف ، شريعته لىع هم الذين ، أتباعه وتسليم ، ودعوته شريعته
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صلى   هعلي حيل وجل عز ربنا اسم( السالم) العظيم االسم هذا ثارآ نأ: فاملعنى السالم اسم من إنها:  يلق إذا وأما
 يكون االسمآثار اهومعن ، االسم هذا آثارف [الصاحلني اهلل عباد وعلى علينا السالم] أيضا وكذلك ، اهلل عليه وسلم 

 ، وكال املعنني واهلل أعلم مراد. عظيم معنى هذا أن شك وال ، منه اخلري نالي ،هعلي حاال

ُمَحمٍَّد اْلُمْصَطَفْيَن َأْفَضِل َعَلى:  قال  . 

  ،الكدر من اخللوص:  وهي ، الصفوة من ، املختار واملصطفى ، صلى اهلل عليه وسلم  النيب هو املصطفني أفضل
 فهو ، واصُطفي اختري وقد ، الكدر من خلص:  خمتار ، مصطفى أو خمتار:  قالي ، والصفوة من كل شئ خالصه

 .  ُمصَتفى:  فأصله إبدال وفيه ، مصطفى

 من العزم أولو وهم ، اصطفاء خاصا اصُطفوا مخسة ومنهم ، عليهم وسالمه اهلل صلوات األنبياء:  هم واملصطفون
وقال  ، {مريم ابن وعيسى وموسى وإبراهيم نوح من ومنك قهمميثا النبيني من أخذنا وإذ} قال اهلل تعاىل الرسل

صلى   فهو {وعيسى وموسى إبراهيم به وصينا وما إليك أوحينا والذي نوحا به وصى ما الدين من لكم شرع}تعاىل
 .اصطفاء أخصصلى اهلل عليه وسلم   منهم مصطفى وهو ، مصطَفون وهم ، مصطفى اهلل عليه وسلم 

 . وتعاىل تبارك الرب أمساء من واحلميد ، احلمد من مشتق والتحميد ، التحميد من أصله ، شتقم علم :(حممدقوله:)
 . حممُد وهذا حممود العرش فذو ,,, ليجله امسه من له وشق

 ؛ أمحُد:  أيضا وامسه ، عليها حيمد اليت الصفات وكثرة ، حمامده لكثرة حممد فهو ، ُحمِّد من ، مفعول اسم وحممد
 أمحد كونه باعتبار:  وأمحد ، وصفاته خصاله رةكث باعتبار:  حممد ، وأمحد حممد فهو ، وجل عز لربه الناس أمحد ألنه

 الرجل هذا أن على ليدل {أمحد امسه بعدي من يأتي برسول ومبشرا} القرآن جاء يف وهلذا ؛ وجل عز هلل الناس
 .  لربه الناس أمحد فهو ، وجل عز اهلل حيمد من أفضل لكونه ؛ واملرسلني األنبياء أفضل هو سيأتي الذي

 قبله أحد به يتسم مل:  فيقولون أمحد وأما ، ذلك حنو أو شخصا عشر سبعة ، جمموعة قبله بـمحمد تسمى:  فائدة 
 .  عليه وسلم صل اللهم ، زمانه يف وال

َتَعبََّد وَمن وأصحاِبه آِلِه وعلى:  قال . . 

 الواو حتركت:  يقولون ، َأَوٌل أصلها إن:  وقيل ، ضعيف لكنه ، قيل ؟ أهل معناه هل ؟ آل معنى ما : (آلهقوله:)
 أنه كما ، إليهم ويؤول ، إليه يؤولون اإلنسان أقارب ألن ؛ األْول من آل فأصبحت ، ألفا فقلبت  قبلها ما وانفتح
 .  والرجوع األْول معنى ففيه ، نفسه إىل بنفسه هو يؤول

 .  النحاة بعض خبالف ، للضمري تضاف أنها فيها الصحيح( : وآله)

 . العلماء بني خالف فيها مسألة هذه:  ؟ آله هم من
 أتباعه هم ، صلى اهلل عليه وسلم   النيب آل أن ، األصحاب وأكثر ، اهلل رمحه أمحد اإلمام منصوصالقول األول : 

  النيب أتباع بهم فاملراد ، النيب آل:  قيل فإذا ، آله هم صلى اهلل عليه وسلم   النيب أتباع كل ، واألبعدين األقربني من
 . دينه على صلى اهلل عليه وسلم 

 والعرب والسودان األعاجم من ،، ملته أتباع هُم النيب آل
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 .هلب أبي الطاغي على املصلي صلى ،، قرابته إال آله يكن مل لو

 :  واستدلوا

 .  {العذاب أشد فرعون آل أدخلوا} وتعاىل تبارك اهلل بقول -

 .  فرعون أتباع هنا فرعون بآل فاملراد

 ، اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختاره وهذا ، وسلم عليه اهلل  صلى النيب قرابة باآلل املرادالقول الثاني : 
 . صلى اهلل عليه وسلم  النيب بآل املراد:  فقال ، القيم ابن وصوبه

 جاء وإذا ، سيأتي كما ، الصحب واألصحاب ، القرابة باآلل املرادف ، واألصحاب اآلل ذكر إذا:  والراجح أن يقال
 . صلى اهلل عليه وسلم   النيب قرابة أوليا دخوال فيهم ويدخل ، أتباعه جلميع شامال يكون فإنه ،( وآله) عاما

 هو ماك به واملراد ، لإلنسان املالزم هو والصاحب ، صحابة يصحبه صحبه:  قوهلم من ، صاحب مجع:  وأصحابه
 على ومات ، به مؤمنا ، صلى اهلل عليه وسلم   النيب لقي من هو):  وغريه البخاري ذكر كما ، احلديث أهل مذهب

 به منواآ الذين البالغني:  مثل حقيقة ، حكما أو حقيقة به إميانه كان سواء:  (به مؤمنافقوهلم:) . (للحظة ولو ، ذلك
 .  املميز غري:  مثل وحكما ، صلى اهلل عليه وسلم 

 .  تعبد والذي أي:  (تعبد ومنقوله:)

 .   واخلضوع الذل:  اللغة يف والعبادة

  وهذا ، (عقلي اقتضاء وال عريف اطراد غري من ، شرعا به أمر ما):  شهورامل تعريفال منها ، كثرية تعريفات وهلا
 .  قصور فيه التعريف

 واألعمال األقوال من ، ويرضاه اهلل حيبه ما لكل جامع اسم): به املتعبَّد باعتبار اهلل رمحه اإلسالم شيخ اوعرفه
 .  (الباطنة و الظاهرة

 .  (شرائعه به جاءت الذي الوجه نواهيه،على واجتناب أوامره ،بفعل وجل عز هلل التذلل أنها):باعتبارالفعل وعرفت

 .  املشهور اإلسالم شيخ عريفت وهو ، به املتعبد باعتبار وتعريف ، التعبد باعتبار تعريف:  تعريفان فهنا

 .( عقلي اقتضاء وال عريف اطراد غري من شرعا به أمر ما) األول والتعريف
 من بدال بل ، عبادة يعترب ال فهذا ، عبادة أنه عندهم معروفا الشيء كان إذا:  مبعنى (عريف اطراد غري منقوله:) 

 .  الشرعي األمر
 به مأمورا يكون أن بد ال بل ، عبادة يعترب فال ، إذا أتت به عندهم وأقيسته العقل أن مبعنى( عقلي اقتضاء وال)قوله:
 اقتضته أو ، اجلاهلية يف كان كما ، عبادة يسمى فال ، عليه ومتعارفني ، عندهم موجودا الشيء كان فإذا ، شرعا

 .  الشارع من بتداءا به األمر جاء قد يكون أن بد ال بل ، عبادة أيضا يعترب الف الفاسدة وأقيستهم عقوهلم

 من مجيع على وصلى ، األصحاب على وصلى ، اآلل على وصلى ،صلى اهلل عليه وسلم  النيب على صلى فاملؤلف
 وقد ، وتعاىل تبارك هلل متعبد كل فتشمل ، العامة األلفاظ من فهي ، املتعبدين كل يشمل وهذا ، وجل عز هلل تعبد



  املطريي فهد:  د.أ.الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -   2  -   املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 9                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 السابقة األمم من فيه دخل ورمبا ، بعده أو املؤلف زمن يف كان سواء ، ُدبع سيلحق من و ، سابقا كان من فيه يدخل
 .  صحيحة شريعة على وجل عز هلل تعبدوا الذين

بعُد أما:  قال  . 

 هي وإمنا ، صحيح غري هذا ولكن ، يف املراد بها شهورامل هذا ، أسلوب إىل أسلوب من لالنتقال بها يؤتى كلمة هذه
  .بعد أما:  خطبته مثال نصف يف يقول أحداتسمع  ال وهلذا ؛ املوضوع صلب إىل املقدمة من اللالنتق بها يؤتى كلمة

 . السالم عليه داود قيلو ، ساعدة بن قس قيلو ، وائل سحبان قيل::اجلواب ؟ هو أول من نطق بها منفائدة : 
 املراد وإمنا ، فصل اخلطاب تليس اأنه الصحيح:اجلواب ؟ السالم عليه داود أوتيه الذي اخلطاب فصل يه وهل

 أوتيه الذي اخلطاب فصل هاأن بعض أهل العلم عند املشهور كان وإن ، والباطل احلق بني الفصل هو اخلطاب بفصل
 . يصح ال هلكن ، داود

 . الشرط وفعل الشرط أداة مقام قائمة :(أّما)قوله:
 :  مالك ابن قال

  ألفا وجوبا تلوها لتلو ،، وفا شيء من كي كمهما أما                           

 ، ذلك بعد شيء من يكن مهما:  أي ، فلزم اقرتانه بالفاء الشرطألنه جواب  ؛ بالفاء مقرتنا بعدها ما يكون أن فيلزم
  .  الفقه يف خمتصر فهذا

 املضاف ونوي( وبعد قبل) اإلضافة عن قطعت فإذا ، إليه املضاف ونية ، اإلضافة عن لقطعها ؛ بالضم (:بعُد)قوله:
 .  {بعُد ومن قبل من األمر هلل}وتعاىل تبارك اهلل قول : مثل ، الضم على تبنى فإنها ، إليه

الِفقِه يف ُمْخَتَصٌر فهذا:  قال  . 

 .  الشرط جواب يف واقعة ، تقدم كما:  الفاء (هذاف)قوله:

 حتى املؤلف أخرها الديباجة فتكون ، ارمب ؟ يومنته مكتوب شيء إىل يشري هل ؟ املؤلف يشري إالم :(هذا)قوله:
 ، ذهنه يف ما إىل يشري فهو ، البدء يف كتبها املؤلف يكون وقد ، املقدمة هذه كتب ثم ، الزاد اختصار كتابة من انتهى
 .  إليها يشري ، حمسوسة أشياء تصورها كأنه ، سيكتبهاو ذهنه يف اليت املعاني تصور كأنه

 الكثري اللفظ جتريد) : وقيل ،(معناه وكثر ، لفظه قل ما): وهو ، االختصار من مفعول ماس ، مفَتَعل(:خمتصٌر)قوله:
 . (املعاني وتكثري املباني تقليل) : وقيل ،(يسريا ليكون

طالب  يشجع حتى الوصف بهذا وصفه وإمنا ، خمتصر بأنه مؤلفه اهلل رمحه املؤلف وصف:  (خمتصر فهذا)قوله:
 .العلم

 . غريهما يف وال ، التفسري يف وال ، العقيدة يف ليس فهو:  (الفقه يف)قوله:

 .  الدقيق الفهم:  وقيل ، الفهم:  لغة الفقهو

 .(التفصيلية أدلتها من ، العملية الشرعية باألحكام العلم:)قيل:  اصطالحا
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 للفرق ؛ املعرفة قيطل وبعضهم العلم يطلق بعضهم (التفصيلية أدلتها من ، العملية الشرعية األحكام معرفة ): وقيل
  ؟واملعرفة العلم بني الفرقفما .  واملعرفة العلم بني

 .  والظن العلم تشمل:  املعرفة

 .  مطابقا جازما إدراكا ، عليه هو ما على الشيء إدراك:  العلم

 .  مرجوح ضد احتمال مع الشيء إدراك:  فهو الظن وأما

 .  قطعية وليست ، ظنية املسائل من كثريا أن لوماملع ومن ، والعلم الظن مشل ، معرفة:  قلنا فإذا

 :  يذكر بالشيء الشيء

 عن اجلواب هو فما ، بعارف يوصف ال إنه:  قلنا وإذا ؟ عامل بأنه يقال أو ؟ عارف بأنه وجل عز الرب يوصف هل
 جيوز ال أنه:  واباجل ؟[ الشدة يف يعرفك الرخاء يف اهلل إىل تعرف] صلى اهلل عليه وسلم   النيب قولب االستدالل

 : ألمور ثالثة ، عارف:  يقال بأن ، باملعرفة اهلل وصف

 .  اتباحملسوس غالبا ختتص املعرفة أناألمر األول:

 . الشيء عرفت:  تقولف  تعرفه ثم الشيءعليك  يلتبس ، التباس بعد غالبا تأتي املعرفة وألن األمر الثاني:

 بالعامل يسمى وإمنا ، بالعارف وجل عز الرب يسمى ال فلهذا ، العلم علىو الظن على تطلق املعرفة أناألمر الثالث:
[ الشدة يف يعرفك الرخاء يف اهلل إىل تعرف] صلى اهلل عليه وسلم   الرسول قول عن اجلواب ما:  قيل فإن ،

 اليت دةالش من وخيلصك ، بك يعتين اهلل فإن ، شدة لك حصلت فإذا ، الشدة يف بك يعتين:  معناه أن فاجلواب
 وأما ، اخلربية الصفات يف وهذا ، توقيفية وصفاته اهلل أمساء ألن ؛ جيوز ال فهذا بالعارف وصفه وأما ، فيها وقعت
 .  تفصيل ففيها املعنويةالذاتية و الفعلية

 . أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى


