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 شكر وعرفانثناء و 

اعترافا بالفضؿ ألىؿ الفضؿ، كاسناده ألىمو، ال يسعني إال أف أتقدـ بالشكر، كالعرفاف بعد  
  شكر ا ػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػ إلى كؿ مف أعانني عمى إكماؿ بحثي، كيسر لي طريقو 

  الذم شيرفتي بإشرافو عمى رسالتي  كأخص بالشكر أستاذم الدكتكر: عركه عكرمة صبرم 
فمقد كاف خير ناصح أميف  كخير معيف لي عمى إخراج ىذه الرسالة بأحسف حاؿ، فنعـ 
األستاذ كاألب ىك سائالن المكلى ػػػ سبحانو كتعالىػػػ  أف يجزيو عني خير الجزاء، كأف يثيبو عمى 

 ما أسدل إلٌي مف معركؼ.

جماؿ الكيالني  كالدكتكرمحمد عمي  محمد سميـ ضؿ لمدكتكر الفامكصكؿ الجزيؿ  كالشكر 
ًميم بداء المالحظات كاإلمناقشة ىذه الرسالة بقبكؿ  اعمى تكرُّ   ةالفائد ك ات، رجاء النفعدشار كا 

 كالتعميـ   فجزاىـ ا خيران ، كحفظيـ مف كؿ شر .

 

قدس الذيف  أتاحكا كعرفانان بالجميؿ ال يفكتني أف أشكر أعضاء الييئة التدريسية في جامعة ال
لي الفرصة ليذه الدراسة ، كأخص بالذكر أستاذم الدكتكر حساـ الديف عفانة كالدكتكر محمد 
عٌساؼ  المذيف كاف ليما كؿ الفضؿ  عمٌي في  أثناء دراستي لمرحمة الماجستير، حيث كاف 

 عني لسعة صدرىما، كحسف تعميميما كصدؽ ىدفيما، األثر البالغ في حياتي، فجزاىما ا
 خيرا، كنفع بعمميما إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو.
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 ممخص ال

 

أىميتيا الرسالة تكمف في أنيا تعرضت لفقو كاحد مف أعالـ األمة كىك مكسى بف أحمد الحجاكم ، حيث 
 بؿ ىك أحد مف يعتمد قكلو في معرفة المذىب مف أىؿ فمسطيف  المذىب الحنبمي المجتيديف فييعتبر مف 

 ، فتمقت األمة اختياراتو بالطمأنينة كالقبكؿ.

، ثـ الكشؼ عف الجيد العممي الذم أبداه في الحجاكمسيرة اإلماـ ب تعريؼالكتيدؼ ىذه الدراسة إلى 
عمى :  تحتكم ىذه الرسالة، ك مبينان ذلؾ بنماذج مف اختياراتو الفقيية  كأثره عمى مف بعده  المذىب الحنبمي 

اكم كالترجمة لو مف خالؿ األحكاؿ المختمفة لمعصر الذم عاش فيو الحجاكم  ثـ لمتعريؼ بالحجمقدمة 
كترجمة الثقافية ك   العممية كالحالة كالحالة االقتصادية ،  الحالة السياسية ، كالحالة االجتماعية بياف 

مكانتو   تالميذهنشأتو، أسرتو، شيكخو ، مكاف ميالده،  اسمو ، كنيتو، لقبو، نسبو، مكلده ،لمحجاكم ببياف 
لحياة  حيث ترجـ ، ـ التعريؼ بالمذىب الحنبمي كما ت، ككفاتو ، ثناء العمماء عميو، آثاره العممية العممية،

، باإلضافة إلى أصكؿ المذىب طبقات عممائوتاريخ المذىب الحنبمي، ك  ذكرتاإلماـ أحمد بف حنبؿ، ك 
 المتفؽ عمييا. الحنبمي

 

في الفقو الحنبمي مف حيث تـ بياف  تأثيره  في الفقو الحنبمي،  لحجاكما  تأثير كقد ركزت الرسالة عمى 
نماذج إلقناع لطالب االنتفاع "،  "كزاد المستقنع في اختصار المقنع" ، حيث تـ التطرؽ لا " خالؿ كتابيو

 بعض مت، كقد اشتم زاد المستقنع، ك قناع، مف خالؿ كتابيو اإلثـ استحراجياالفقيية  لحجاكممف اختيارات ا
، حيث قمت بدراسة ىذه اإلختيارات دراسة عممية  كالمعامالت  العبادات الطيارة ، أبكاب الفقو المختمفة مف

 ببياف الخالؼ في المذىب الحنبمي ، كبياف أدلة كؿ رأم   كالترجيح في كؿ مسألة.

، كاتبعت المنيج  كقد اتبعت المنيج التاريخي مع تحميؿ بعض المكاقؼ عندما تحدثت عف حياة  الحجاكم
الكصفي عندما تحدثت عف منيجو في الكتب التي ألفيا، كعند دراسة المسائؿ الفقيية مع المقارنة بيف 

 اآلراء المختمفة  في المذىب الحنبمي  اتبعت المنيج المقارف.
 



 د 

 

: شيدت الفترة التي عاش فييا الحجاكم الكثير مف   كقد تكصؿ الباحث إلى عدة نتائج مف أىميا 
، مما أثر سمبا عمى  عصر الدكلة المممككية االضطرابات السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية في

الحجاكم  المكانة العممية المرمكقة التي تبكأىا رسالةأبرزت ىذه الدكر العمماء كالفقياء في تمؾ الحقبة ك 
تالميذه باعتبارىما كجييف ميميف في ككثرة  الفقيي بتحرير مذىب أحمد بف حنبؿ ، نتاجو العممي شمكؿ ب

قد تمتع  بصفات كثيرة أشاد بيا غير كاحد ممف تتممذ عمييـ ، أك ترجـ ، كأف الحجاكم معرفة أثره العممي 
، كقد اعتمد في اختياره لترجيحاتو ما رجحو عالء الديف المرداكم ، كاخذ كثيرا بقكؿ شيخ اإلسالـ  تقي  لو 

كانت مكضع عناية عمماء المذىب الحنبمي   ، لألمة ثركة عممية في الفقوترؾ الديف بف تيمية ، كقد 
 مف مجتيد المذىب . ككاف ، كيعد الحجاكم  مف طبقة المتأخريف  في المذىب الحنبمي كالمذاىب األخرل 
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“Al - Hijawi and his Impact on the Hanbali Jurisprudence and models of 

his Jurisprudence Selecting”  

(895-968)  

Student: Ayman Tayseer Abu Nejmeh   

Supervisor: Orrwa Sabri    

Abstract 

The importance of the thesis lies in the fact that it handled the Jurisprudence of one of the 

nation’s scientists, Musa Ben Ahmad Al – Hijjawi, who is one of the diligents in the 

Hanbali Doctrine from the Palestinian people. He is one whose saying is adopted in 

knowing the doctrine. Therefore, the nation received his selections with comfort and 

acceptance.  

This study aims to identify the biography of the Imam Al- Hijjawi. His scientific effort 

which he made in the Hanbali Doctrine and his influence on those who came after him was 

revealed. This was shown with models of his jurisprudent selections. This Thesis contains 

an introduction to identify Al – Hijjawi and translate for him through the different 

circumstances of the age in which Al – Hijjawi lived, and identify his political, social, 

economic, scientific and cultural conditions. It also contained a translation of Al – Hijjawi 

name, family name, title kinship, the place of his birth and growing up, his family, 

teachers, students, scientific rank, appraisal to him by the scientists, his scientific impacts 

and his death. In the introduction, the Hanbali Doctrine was also identified as he translated 

the life of the Imam Ahmad Ben Khalil. It also mentioned the history of the Hanbali 

Doctrine, the classes of its scientists in addition to the agreed upon origins of the Hanbali 

Doctrine. 

The Thesis focused on the influence of Al – Hijjawi on the Hanbali Jurisprudence through 

identifying his influence in the Hanbali jurisprudence through his two books: “persuasion 

for the Benefit Applicant”, and “Food of the Persuaded in summarizing the Persuasive”. In 

these books, models of Al – Hijjawi jurisprudent selections were mentioned and extracted 

from them. The Thesis also included some chapters of jurisprudence such as purity, 

worships and transactions. I scientifically studied these selections by showing the 

difference in the Hanbali Doctrine as well as the evidences of each opinion and preference 

in each matter.  

I followed the historical methodology, and analyzed some attitudes when I talked about Al 

– Hijjawi life. I also followed the descriptive methodology when I talked about his 

methodology in the books which he wrote. When I studied the jurisprudent matters and 

made comparison between different opinions in the Hanbali Doctrine, I followed the 

comparative methodology,  



 ك 

 

The researcher concluded several results. The most important of those results are the 

following. The period during which Al – Hijjawi lived witnessed many political social, 

economic and cultural troubles in the age of the Mamluks State; and this negatively 

affected the role of scientists and jurisprudents in that era. This Thesis also highlighted the 

scientific notable position which Al – Hijjawi occupied by including his scientific 

jurisprudent product with liberation of Ahmad Ben Hanbal’s Doctorine; and his many 

students as they are two important spiels in knowing his scientific impact. Al – Hijjawi has 

many qualities that have been praised by more than one of those who thought him or 

translated for him. In selecting his preferences. Al – Hijjawi adopted what Alaa’ Al – Deen 

Al – Hijjawi preferred, and much adopted the saying of Sheikh Islam Taqi Al – Deen Ben 

Taymeia. He left for the nation a scientific wealth in jurisprudence which received the care 

of the scientists of the Hanbali Doctrine and other doctrines. Al – Hijjawi is considered 

from the class of the later in the Hanbali Doctrine; and he was one of the diligenls of the 

Doctrine.            

             



1 

 

 المقدمة
 

مف   كمف سيئات أعمالنا، ، كنعكذ با مف شركر أنفسنا  ، كنستغفره ، كنستعينو ، نحمده إٌف الحمد 
كأشيد  ، ، كأشيد أف ال إلو إال ا كحده ال شريؾ لو ، كمف ييضمؿ فال ىادم لو ييد ا فال مضؿَّ لو

 . أٌف محمدنا عبده كرسكلو

ا نعمة عظمى كرفعة في الدنيا كاألخرل ، كأجد ما كدت فيو  فإٌف مما الشؾ فيو أف التفقُّو في دِّيف
غمت األكقات ، كأفنيت األعمار ، أصمو فريضة ، كاالستزادة منو كأش األنفس ،العقكؿ ، كأتعبت 

كالفقو كالتكسع فيو نافمة أفضؿ مف سائر النكافؿ ، كصاحبو قد حاز عمى الخيرية كالدرجات العميا ، 
أىـ العمكـ فيك ثركة تكشؼ كنكز الشريعة الغراء ، كمائدة تنيؿ منيا العمماء كبو صالح البشرية  مف
معاء ، تكافرت النصكص عمى الترغيب فيو ، كمدح أىمو كاإلشادة بيـ ، كالتنكيو بمقاميـ كمنزلتيـ ، ج

قصب السبؽ فحازكا  كقد أدرؾ سمفنا الصالح ىذه الحقيقة فبذلكا انفسيـ كأمكاليـ كأكقاتيـ في تحصيمو، 
نو تحريؼ الغاليف ، ، كأدرككا كافر حظ ، كلـ يزؿ ىذا العمـ يتكارثو مف كؿ خمؼ عدكلو ينفكف ع

كانتحاؿ المبطميف ، كتأكيؿ الجاىميف ، كييدكف بو إلى الصراط المستقيـ ، كسيظؿ كذلؾ بإذف ا إلى 
خر الزماف ، فكاف الحجاكم  عمـ مف أكلئؾ األعالـ الذيف حممكا يأذف ا بقبضو كرفعو إليو في آ أف

عز كجؿ ػػػػػػ في تمؾ الحقبة مف الزماف ك إلى األجياؿ  ىـٌ األمة ، كأخذكا عمى أنفسيـ تبميغ ديف ا ػػػػػ
القادمة ، كقد اخترت أف أكتب عف عمـ مف أعالـ األمة الذم كاف لو تأثيره عمى مف جاء بعده ، كترؾ 
مؤلفات عممية استفاد منيا العمماء ك العامة فكاف مكسى بف شرؼ الديف الحجاكم  ، صاحب كتاب 

كقد كجدت أف أكتب عف تأثيره في الفقو الحنبمي ، باإلضافة إلى جانب مف  اإلقناع ، كزاد المستقنع ،
 اختياراتو الفقيية.

 

 : دوافع البحث ومبرراتو 
   

 كلما كاف مف كاجبات الدراسة العميا كأىدافيا إعداد البحكث إلفادة التخصص الذم ينسب إليو الباحث  
استشرت   أستاذم الدكتكر حساـ الديف عفانة  حيث طرح مجمكعة مف أسماء فقياء المذىب الحنبمي 
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كاف مف ىؤالء  ،  كاستشرت  ػػػػػ ا سبحانو كتعالى ػػػػػ  كاستخرت، بعد أف فكَّرت ك  -في فمسطيف  
العمماء األعالـ مكسى بف شرؼ الديف الحجاكم الذم ترؾ ميراثا ن عمميا ن يستحؽ البحث كالدراسة لذلؾ 
أحببت أف أضيؼ إلى المكتبة العربية كاإلسالمية دراسة تتعمؽ بأثاره بالمذىب الحنبمي مف حيث أرائو 

 :  تو الفقيية " امف اختيار  في الفقو الحنبمي كنماذج أثرهك الحجاكم "  الفقيية بعنكاف 

 -دوافع البحث ومبراراتو : 

 ومن األسباب التي دفعتني لمقيام بيذا الجيد العممي : 

، بؿ ىك أحد مف يعتمد قكلو في  مف أكابر فقياء المذىب الحنبمي الحجاكم المقدسي يعتبر  .1
 المذىب . الراجح في معرفة

 .الحنابمة  فقياءأكابر  كغيره مف، حمد بف حنبؿ أل لرأم الراجح بنقؿ ا  واماىتم  .2
ركايات اإلماـ  تحقيؽعمى   اشتممتمف الكتب التي  ايو اإلقناع كزاد المستقنع فيمكتاب أىمية .3

مذىب اإلماـ أحمد بف الصحيح مف  فيو ردَّ ف الكتب التى جي م يعتبراف كىما ىاأحمد بف حنبؿ مع تحرير 
 . حنبؿ 

، فكثيران ما يستفيدكف  مؤلفات الحجاكم مف أبرز الكتب المعتمدة عند المتأخريف مف الحنابمة كألف  .4
 مما يدؿ عمى مكانتو. ا، كيعزكف إليي امني
حيث اشتيركا بنصرة مذىب إماـ أىؿ  ،ف في ذلؾ إبرازان لجيكد الحنابمة في ىذا الباب أل .5

 . الفقيية السنة اإلماـ أحمد في الفركع
 .في كافة الفركع حتكاء الكتابيف عمى الكثير مف المسائؿ الفقيية ال .6
  

  : ىدف ىذه الدراسة 
 

، ثـ الكشؼ عف الجيد العممي الذم أبداه في المذىب الحنبمي ،  الحجاكماالطالع عمى سيرة اإلماـ 
ظيار اختياراتو  في أبكاب الطيارة كالصالة ك الزكاة ك الصياـ ك الحج         مبينان ذلؾ بنماذج فقيية كا 

 .ك الككالة ك الحكالة كالحجر ك كالنكاح ك الجنايات ك الحدكد 
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 : الدراسات السابقة 
 ، فقد كجدت الدراسات اآلتية :  الحجاكممف خالؿ بحثي عف دراسات سابقة تتعمؽ ب

 ، " ىػ ،  1414، سنة  1ط  صالح العثيميف ،محمد بف  " الشرح الممتع عمى زاد المستقنع
 . مؤسسة آساـ لمنشر ، الرياض

  بدكف طبعة ، بدكف سنة "،    سمطاف بف عبد الرحمف العيد ، " المدخؿ إلى زاد المستقنع ،
 دار ابف رجب لإلنتاج ك التكزيع ، المدينة النبكية.

 
 ، كرتبيا ، كحققيا عبد العزيز  ك كتاب " المسائؿ التي اختمؼ فييا اإلقناع كالمنتيى " جمعيا

 ، مطبعة دار الكطف ، الرياض .(ىػ  1419)  بف محمد الحجيالف ، طبعة سنة 
 

  قاـ  بتحقيقيا  ناصر بف سعكد السالمة ، حاشية اإلقناع "لػ منصكر بف يكنس البيكتي،كقد
 القرل أـ، كقد اعتنى طالب جامعة  مكتبة الرشيد ىػ (، 1425ككانت الطبعة األكلى  عاـ ) 

المدينة المنكرة ،  ككاف ليا أثر كاضح في إظيار أثر الحجاكم كمكانتو في الفقو الحنبمي ، ب
 كمف تمؾ الرسائؿ الجامعية عمى ىذه الحاشية النفيسة :

" حكاشي اإلقناع " لمبيكتي مف أكؿ الكتاب إلى باب الحجر ، رسالة دكتكراه تحقيؽ : فيد بف عبد  (1
 .ىػ (  1421)  سنة  امعة أـ القرل ا بف محمد المزعؿ ، ج

"حكاشي اإلقناع "  لمبيكتي ، مف أكؿ كتاب الككالة إلى باب الحضانة ، رسالة دكتكراه ، تحقيؽ   (2
 .  ىػ ( 1422،) سنة  : محمد بف عبد ا بف عبد الرحمف المال ، جامعة أـ القرل

، مف أكؿ كتاب الجنايات إلى  مطالبة : صباح بنت يحيى بف حميد الغامدم" لحاشية اإلقناع "  (3
 ىػ ( ، لنيؿ درجة الماجستير .   1424آخر الكتاب ، دراسة كتحقيؽ ،جامعة أـ القرل ، ) سنة 

الطالب: حاتـ بف فالح كقد قاـ  يير بػ الخمكتي شال " حاشية اإلقناع " لػ محمد بف أحمد البيكتي ، (4
بالسعكدية ، بتحقيؽ الكتاب لمحصكؿ  جامعة محمد بف سعكد اإلسالمية ، مف بف محمد المدرع ،

دة عمى مكقع ك ، ك الرسالة لـ تطبع  بعد ، كىي مكج(ىػ  1431سنة  ) ،عمى إجازة بالماجستير
 . أىؿ الحديث

 : منيج البحث 
اتبعت المنيج التاريخي مع تحميؿ بعض المكاقؼ عندما تحدثت عف حياة  الحجاكم ، كاتبعت  -1

سائؿ الفقيية مع منيجو في الكتب التي ألفيا ، كعند دراسة المالمنيج الكصفي عندما تحدثت عف 
 . ، اتبعت المنيج المقارفراء المختمفة  في المذىب الحنبميالمقارنة بيف اآل
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 .كاضعان لكؿ منيا عنكانان مستقالن كفركع ، البحث إلى فصكؿ ، كمباحث ، كمطالب ،  تقسيم -2
 .، كغيره مف العمماء الحجاكمعف الرجكع إلى كتب التراجـ المعتبرة التي تحدثت  -3
 كالمصطمحات الغريبة .، الكممات  ينامعبعض الرجكع إلى المعاجـ المغكية لمكقكؼ عمى  -4
االقتصار في الحديث عف تأثير الحجاكم في الفقو الحنبمي مف خالؿ كتابيو اإلقناع كزاد  -5

 المستقنع.
ثـ أقكـ في الغالب بتحرير محؿ ذكرت اختيار الحجاكم مع اإلشارة إلى مكضع االختيار ، كمف  -6

 النزاع مع ذكر سببو .   
 .  ىب الحنبمي فقط االقتصار في بحث المسائؿ عمى المذ -7
 .  ت بالمسألة بذكر اختيار الحجاكم أكال ، ثـ ذكر أراء فقياء الحنابمة بعد ذلؾ  بدأ  -8
كغيرىما مف األدلة إف ،  ، كاإلجماع  الشريفة ، كالسنةالكريـ أذكر عقب كؿ قكؿ أدلتو مف الكتاب  -9

 .الشريفة، أك األحاديث الكريمة ، ثـ أذكر عقب كؿ دليؿ كجو الداللة مف اآليات كجدت 
 . مكضعيا في المصحؼ الشريؼإلى الكريمة أعزك اآليات  -10
مف مصادرىا، فإف كاف الحديث في الصحيحيف أك في أحدىما اقتصرت الشريفة أخرج األحاديث   -11

ف لـ يكف فييما فإني أذكر مف ركاه مف غير  إذ الغرض معرفة صحة الحديث ، ،عميو  كا 
 استقصاء، كأكرد ما ذكره أىؿ العمـ في الحكـ عميو . 

 اعتمد في ترجيح المسائؿ عمى قكة الدليؿ ، مف غير تعصب لرأم الحجاكم . -12
ذكرىـ في صمب  الكارد -عدا الصحابة كالمشيكريف كالمعاصريف - أكرد ترجمة مكجزة لألعالـ -13

 البحث .
إالَّ مف  وفال أنقؿ قكالن ل فقيو مف عمماء الحنابمةالمراجع األصمية لكؿ المصادر  ك اعتمدت عمى  -14

 . مؤلفو في الغالب 
 

 خطة البحث:

،  مسارد، كثالثة فصكؿ ، كخاتمة ، ك  كمبحث تمييدم تتككف خطة بحث ىذه الرسالة مف : مقدمة 
  :يأتيكتفصيؿ ذلؾ كما 
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  : المقدمة وتتضمن

 .أوال : أىمية الموضوع وسبب اختياره 

 .ثانيًا : ىدف الدراسة 

 ثالثًا : الدراسات السابقة .

 رابعًا : منيج البحث .

 . خطة البحث: خامسًا 

 مبحث تمييدي ويتضمن مطمبان:

 :أصؿ المماليؾ . المطمب األول

 :أصؿ العثمانييف .  المطاب الثاني

 ثالثة مباحث  :وفيو ،ومذىبو،عصره،حياتو،موسى بن شرف الدين الحجاويترجمة :الفصل األول 
 المبحث األول : عصر الحجاوي وفيو أربعة مطالب :

 الحالة السياسية . المطمب األول :

 : الحياة االجتماعية . المطمب الثاني

 :الحياة االقتصادية . المطمب الثالث

 الحياة العممية كالثقافية . المطمب الرابع :

 -:  مطالب  ثمانية : حياة الحجاكم كفيو المبحث الثاني

 اسمو ، ككنيتو ، كلقبو ، كنسبو . المطمب األول :

 : مكلده ، كمكاف ، ميالده ، كنشأتو . المطمب الثاني
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 : أسرتو . المطمب الثالث

 :  شيكخو . المطمب الرابع

 : تالميذه .المطمب الخامس 

 ك ثناء العمماء عميو: مكانتو العممية المطمب السادس 

 : مؤلفاتوالمطمب السابع  

 : كفاتو المطمب الثامن

 - التعريف بالمذىب الحنبمي وفيو ثالثة مطالب  المبحث الثالث :

 :  عك فر ثالثة : التعريؼ  بمؤسس المذىب الحنبمي كفيو  المطالب األول

 الفرع األكؿ : اسمو ، كنسبو ، ككنيتو   .

 .، ككفاتو   كنشأتو ، كطمبو لمعمـ: مكلده ،  الفرع الثاني
 الفرع الثالث : مكانتو العممية ، كمؤلفاتو . 

 :   فركع أربعة : تاريخ المذىب الحنبمي كفيو  المطمب الثاني

 الفرع األكؿ : مرحمة إماـ المذىب أحمد بف حنبؿ .

 الفرع الثاني : طبقة المتقدميف .

 الفرع الثالث : طبقة المتكسطيف .

 بع : طبقة المتأخريف . الفرع الرا

  أصكؿ المذىب الحنبمي المتفؽ عمييا.المطمب الثالث: 

 الفصل الثاني : أثر الحجاوي في الفقو الحنبمي وفيو أربعة مباحث



7 

 

المبحث األول :أثر الحجاوي في الفقو الحنبمي من خالل كتابو اإلقناع لطالب االنتفاع وفيو أربعة 
 مطالب .

 : تكثيؽ كتاب اإلقناع لطالب االنتفاع ، كمكاف تأليفو . المطمب األول

 : أىمية كتاب اإلقناع لطالب االنتفاع ، كثناء العمماء عميو. المطمب الثاني

 منيج الحجاكم  كمزايا  كتابو  اإلقناع لطالب االنتفاع . المطمب الثالث:

 .:المصطمحات التي استخدميا الحجاكم في كتاب اإلقناع دكف أف يبينيا في مقدمتو المطمب الرابع 

 كفيو سبعة مطالب. المبحث الثاني : شروح وحواشي كتاب اإلقناع والكتب ذات الصمة بو

 : تحقيؽ كتاب اإلقناع لطالب االنتفاع المطمب األول

 اسات العممية عميو.: شركح كتاب اإلقناع لطالب االنتفاع كالدر  المطمب الثاني

 :الحكاشي عمى كتاب اإلقناع لطالب االنتفاع كالدراسات العممية عميو.             المطمب الثالث 

 : اختصارات كتاب اإلقناع لطالب االنتفاع . المطمب الرابع

 كغيره مف المؤلفات . : الجمع بيف كتاب اإلقناع لطالب االنتفاع كالحكاشي كالشركح المطمب الخامس

 : أبرز مصادر المؤلؼ في كتابو اإلقناع لطالب االنتفاع . المطمب السادس

 : أثر كتاب اإلقناع لطالب االنتفاع عمى مف جاء بعده . المطمب السابع

المبحث الثالث :أثر الحجاوي في المذىب الحنبمي من خالل كتابو زاد المستقنع في اختصار المقنع 
 ، وفيو خمسة  مطالب  :

 :التعريؼ بأصؿ كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع  كفيو فرعاف : ولالمطمب األ 

 الفرع األكؿ :اسـ الكتاب ، كنسبتو لمؤلفو .

 الفرع الثاني :أىمية كتاب "المقنع" .
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 فركع  : خمسة :التعريؼ بمؤلؼ األصؿ كفيو المطمب الثاني

 الفرع األكؿ لقبو ، كاسمو ، كنسبو .

 كنشأتو كطمبو لمعمـ .الفرع الثاني : مكلده 

 الفرع الثالث : مف مؤلفاتو .

 الفرع الرابع : كفاتو .

 الفرع الخامس : مصادر ابف قدامة في كتابو "المقنع ".

 : تكثيؽ كتاب "زاد المستقنع في اختصار المقنع " ، كنسبتو لمؤلفو .  المطمب الثالث

 مقنع " كثناء العمماء عميو .: أىمية كتاب " زاد المستقنع في اختصار ال المطمب الرابع

 : منيج الحجاكم ، كمزايا  كتابو " زاد المستقنع في اختصار المقنع . المطمب الخامس

 المبحث  الرابع : المؤلفات عمى كتاب زاد المستقنع ، وفيو خمسة مطالب   :

 : طبعات كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع  . المطمب األول

 : شركح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع . المطمب الثاني

 : حكاشي كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع ، كالتعميؽ عميو .  المطمب الثالث

 : نظـ كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع .المطمب الرابع 

 بمة .:أثر كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع عمى مف جاء بعده مف الحنا المطمب الخامس

وفيو ثالثة  من خالل كتابيو زاد المستقنع واإلقناع نماذج من اختيارات الحجاوي:الفصل الثالث
 . مباحث

 .و ألفاظو وضابطو وفيو ثالثة مطالب االختيار تعريف  المبحث األول 

 : معنى االختيار في المغة كاالصطالح .  المطمب األول

 . الفرع األكؿ :  االختيار في المغة
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 .الفرع الثاني : االختيار اصطالحان 

 . المسائؿ ،ك األمكر التي استعنت بيا عمى جمع كضابطيا ، ألفاظ االختيارات عند الحجاكم: المطمب الثاني

 . الفرع األكؿ :  ألفاظ االختيارات عند الحجاكم

 . الفرع الثاني :  ضابط االختيارات

 . : األمكر التي استعنت بيا عمى جمع المسائؿ الثالث المطمب 

 في العبادات وفيو مطمبان . اختيارات الحجاوي المبحث الثاني :

  كالجنائز . اختيارات الحجاكم في الطيارة كالصالة :  المطمب األول

 ا مف حيض مشككؾ فيو إلى أكثر مدةو الناسية لعادتيمسالمسألة األكلى:حكـ ما زاد عمى ما تج
 .الحيض

 . استخالؼ اإلماـ المأمـك إذا سبقو الحدث المسألة الثانية :

 . إذا نكل المنفرد اإلئتماـ أك اإلمامة في أثناء الصالة لمسألة الثالثة :ا

 الكفار . حكـ غسؿ شييد المعركة المقتكؿ يأيدمالمسألة الرابعة :  

 ، كالحج .اختيارات الحجاكم : في الزكاة ، كالصياـ  :  ثانيالمطمب ال

 . المسألة األكلى :حكـ دفع الزكاة إلى الساعي إذا عمـ أنو ال يضعيا في مكاضعيا 

 حكـ إفطار مف رأل ىالؿ شكاؿ لكحده .   ثانية :المسألة ال

 المسألة الثالثة : كجكب الدـ لمحمؽ عمى مف تبيف لو أنو نكل الحج بعد أف طاؼ ثـ سعى كحمؽ.

 الحجاوي في المعامالت واألحوال الشخصية والعقوبات وفيو مطمبان .اختيارات ثالث :الالمبحث 

 .الككالة كالحكالة كالحجراختيارات الحجاكم في :مطمب األولال

 المسألة األكلى : إذا اشترل الككيؿ بأكثر مف ثمف المثؿ أك أكثر مما قدر لو .
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 بالمجمس .المسألة الثانية  : حكـ بيع ديف بمكصكؼ بغير ذمة إذا لـ يقبض 

 المسألة الثالثة  : مقدار السفر الذم يحؽ لمغريـ منع مدينو منو إذا أراده .

 . اختياراتو في النكاح ، كالجنايات ، كالحدكد  المطمب  الثاني

 .: حكـ الضرب بالدؼ كنحكه في النكاح لمرجاؿ األكلى  مسألة ال

 لزكجتو أنت طالؽ أقصى الطالؽ أك نحكه.الطمقات التي تقع إذا قاؿ رجؿ عدد  المسألة الثانية :

إذا ألقى إنسافه إنسانان في نار يمكنو التخمص منيا فمـ يخرج حتى مات فيؿ يمزمو  :المسألة الثالثة
 الضماف بالدية .

 منكر العارية التي بمغت النصاب . :  ىؿ تقطع يدالمسألة الرابعة 

 المصادر،  ، التراجـاأليات ، األحاديثمسارد  ك،  أىـ النتائج فيياك ،  كفي نياية البحث الخاتمة
 .كالمراجع ، كالمحتكيات

كنماذج مف اختياراتو الفقيية ، قد بذلت ، في الفقو الحنبمي أثره ك  لحجاكم كبعد  : فيذه رسالتي عف ا
ككقت ، كعناء ، فما رأيت مف سبيؿ ، في سبيؿ إعدادىا ، ككتابتيا كؿ ما كسعتو طاقتي مف جيد 

كتابتو إال سمكتو ، كما مف سبب غمب عمى ظني أنو يكصمني إلى غايتي ، كيحقؽ  يفيدني في
 . ى ىذه الرسالةيات مشرفي عمي، ثـ بتكج -عز كجؿ  -بعد االستعانة با ت بومقصدم ، إال أخذ

    ،أك سيك ،كما كاف مف خطأ  ، -عز كجؿ  -فمف ا  تكفيؽفما كاف مف  ، كأخيران فيذا جيدم 
 ا ؿأأك تقصير فمني ، كمف الشيطاف ، كال حكؿ كال قكة إال با العمي العظيـ ، كأس،  أك نسياف

، كينفع بو  دنيا كاألخرةسبحانو كتعالى أف  يقبؿ مني ىذا العمؿ المتكاضع ، كأف ينفعني بو في ال
 الككيؿ . كىك حسبي كنعـ كالعمؿ كيرضاه مف القكؿ،لما يحبو -سبحانو كتعالى-كأف يكفقناالمسمميف،

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين .

 صحابو أجمعين .أ وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو و

 الطالب : أيمن أبو نجمة                                                                        
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 بسـ ا الرحمف الرحيـ                           

   تمييدممبحث    

 بف شرؼ الديف الحجاكمعصر مكسى 

أفراده ، فكانت ، ك  مما يؤثر في المجتمع    أك ضعفا    قكةإف لكؿ عصر سمتو التي تغمب عميو 
 كضحنمعرفة حالة العصر الذم عاش فيو الحجاكم مف األمكر الميمة التي مف خالليا نستطيع أف 

 . بعض جكانب الحياة التي أثرت فيو

ىػ( في الشاـ في ظؿ الحكـ المممككي في حقبتو الثانية 665 –568الحجاكم ما بيف عامي )لقد عاش 
ر دكلة ايينابدأ ب العثمانييف عمى مصر ك الشاـ الذم كبداية سيطرة،  (1) ةسكار تعرؼ بدكلة الجالتي 
العثمانييف قبؿ  ،  ، فكاف ال بد مف الحديث قميال ن عف أصؿ المماليؾىػ(  639ة عاـ ) سكار الج

 .(2)الخكض في الحديث عف الحياة التي عاش فييا الحجاكم 

 المطمب األكؿ : أصؿ المماليؾ   

المماليؾ لغة : جمع مممكؾ ، ك ىك اسـ المفعكؿ مف الفعؿ مىمىؾى ، ك تعني العبد 
(3).  

المماليؾ اصطالحا ن : لقد تعارؼ في معظـ البالد اإلسالمية عمى تسمية الرقيؽ األبيض الذم كاف 
 ستخداميـال، يشتركنيـ مف أسكاؽ النخاسة الخمفاء ك الكالة ك كبار القادة في دكلة الخالفة العباسية 

ضد بعضيـ كفرؽ عسكرية خاصة ، لتقكية نفكذىـ ، ك ال سيما في مصر ك الشاـ ، في صراعيـ 

                                 

م مكتبة  1653هـ ، 1043، 3، ط  911، ص9علً ، خطط الشام ، جـ بن عبد الرزاق بن محمد الكرد ، محمد (1)

  .النوٌري ، دمشق
الخطط و اآلثار ، زي ، المواعظ و االعتبار بذكر ٌن أبً العباس أحمد بن علً المقرٌزي ، تقً الدالمقرٌ (9)

م ،  1665هـ ، 1015، سنة  1، وضع حواشٌه خلٌل المنصور ،  ط091، ص3المعروف بالخطط المقرٌزٌه ، جـ

 .  ، بٌروتدار الكتب العلمٌة
، هـ ، دار صادر1010، 3، ط 063، ص 14 ابن منظور ، جمال الدٌن محمد بن مكرم ، لسان العرب ، جـ (3)

 .بٌروت
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فكاف  (1)في خضـ الفكضى السياسية التي نشبت بعد كفاة السمطاف صالح الديف األيكبي ك البعض ، 
، مما أدل بعد ذلؾ إلى ازدياد بسط نفكذه ك  ,أكبر عدد مف العبيد لتقكية سمطانو كؿ حاكـ يشترم 

عمى السمطة ، مستغميف  ك الشاـ ، حتى تمكنكا مف السيطرة  دكرىـ في الحياة السياسية في مصر
 . (9)الظركؼ الداخمية المضطربة التي كانت تعاني منيا البالد اإلسالمية آنذاؾ 

 :  ينقسـ المماليؾ إلى قسميف

ك سبب تسميتيـ بالبحرية ألنيـ .ـ ( 1351 – 1984( ) ػى 450 – 605أكال ن : المماليؾ البحرية ) 
ك قيؿ ألف الصالح نجـ الديف أيكب اختار جزيرة الركضة في بحر النيؿ ،  (3)جاءكا مف كراء البحار 

عمى الحكـ  ك مئة عاـ ، تكالى ك ثالثيف  ك الشاـ نحك كاحد، ، ظمكا يحكمكف مصر  (0)مركزا ن ليـ 
 كفليا المسمملعديدة التي تعرض مكاجية المشاكؿ ا استطاعكا خالؿ حكميـ ثالثة عشر سمطانا ن ،

                                 

(1)
ف مركاف ، كلد في بأبك المظفر ، صالح الديف األيكبي ، الممقب بالممؾ الناصر ، يكسؼ بف أيكب بف شاذم    

ك أكثر مف      ك دانت لو العباد  لبالداىػ  . نشأ في دمشؽ ، ك تفقو ك تأدب ك ركل الحديث ، ممؾ 532تكريت سنة 
عاما ن ، تكفي  19  عاما ن ك سكريا  24ليمة ، حكـ مصر مف البالد ، عالي ا ان الغزك ، كاف شديد الييبة ك فتح كثير 

ىػ ,ابف العماد ، شياب الديف أبك الفالح عبد الحي بف أحمد بف محمد  شذرات الذىب في أخبار  589في دمشؽ سنة 
دار ابف كثير ػ، ى1411، سنة  1، تحقيؽ عبد القادر األرناؤكط ، محمكد األرناؤكط ، ، ط 488، ص 6مف ذىب ، جػ

، تحقيؽ محمد أيمف  411، ص 15دمشؽ , الذىبي ، شمس الديف محمد بف أحمد ، سير أعالـ النبالء ، جػ ،
 . القاىرة، ، دار الحديث ػى1424، طبعة سنة الشيراكم 

النفائس ، ىػ ، دار 1418 ، سنة 1، ط 15طقكش ، محمد سييؿ ، تاريخ المماليؾ في مصر ك بالد الشاـ ، ص (2)
 بيركت .

ـ ، بيركت ، 1991 -ىػ 1411، سنة 4،المكتب اإلسالمي، ط23،ص7ر ، محمكد، التاريخ اإلسالمي ، جػشاك (3)
ـ 1986 -ىػ 1406سنة  ،، بدكف ط 99العبادم ، أحمد مختار ، قياـ دكلة المماليؾ األكلى في مصر ك الشاـ ، ص

 بيركت .، ، دار النيضة العربية 

 . 177، عاشكر، األيكبيكف ك المماليؾ ، ص 23، ص 7شاكر ، التاريخ اإلسالمي ، جػ (4)
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أك خارجية كمحاربة  ، ك غيرىا    أك أزمات ، أك مؤامرات ، رات المشاكؿ داخمية مف ثك سكاء كانت 
 . (1) البرجية أك محميا دكلة المماليؾ الجراكسةحؿ    انتيت فمما ،  التتارك   الصميبيف 

 .  ـ (1814 1359ىػ / 699 -450ثانيا ن : المماليؾ الجراكسة أك البرجية : ) 

ك سبب تسميتيـ بالجراكسة ، ألنيـ كانكا مف العنصر القكقازم ، الذم يطمؽ عميو بالمصادر العربية 
 . (9)باسـ الجركسي أك الشراكسي 

يا لذلؾ سمك ي أنزليـ السمطاف قالكف لمحراسة فيك سبب تسميتيـ بالبرجية : نسبة إلى أبراج القمعة الت
حكلى  تسع   كداـ حكميا ، أربعة كعشركف سمطانان   اكسةحكـ دكلة الجر  كتعاقب عمى،  (3)بالبرجية 

عمى الكثير مف  انفكذىم سطتكب يا قكية متماسكة بعد أف سيطرتكانت في بدايت ،كثالثكف كمئة سنة 
العصر الذم عاش فيو  كىك اشر،لكف مع بداية القرف العك  ، (0)مف فيياكاستقر األ زدىرتافالبالد ، 

ت أماـ العثمانييف ر انياحتى  ضطراب،اال ، كعميا،فدبت فييا الفكضى فكؿنجمييا باأل ، بدأجاكمالح
(8). 

 

 
                                 

، م الدار العربٌة للموسوعات 9445 -هـ 1095سنة  1، ط14 - 4، ممالٌك مصر و الشام ، صمهدي ، شفٌق     (1)

 . 41 – 44، ص 4التارٌخ اإلسالمً ، جـ،  ، شاكربٌروت 
، الشمي ، فيصؿ، بالد الشاـ في ظؿ الدكلة المممككية  396صر ك الشاـ ، ص طقكش ، تاريخ المماليؾ في م (9)

 ، دار الزماف لمطباعة كالنشر ،  دمشؽ _  سكريا. 9445، سنة 1، ط ،  93الثانية، ص 

 .93ص ، ، بالد الشاـ في ظؿ الدكلة المممككية الثانية ، الشمي 941ص  9ط المقريزم ، جػ طالمقريزم ، خ (3)

، تحقيؽ محمد حسيف  68-60ص  0جػ  القمقشندم ، أحمد بف عبد ا ، صبح األعشى في صناعة اإلنشا ، (0)
بيركت ، النعيمي ، عبد القادر بف محمد النعيمي الدمشقي ، الدارس  دار الفكر، ،1654شمس الديف ، بدكف ط ، سنة 

 بيركت . ،ة، دار الكتب العمميـ  1605، سنة  183ص  1في تاريخ المدارس ، جػ 

، تحقيؽ محمد  3ص  3محمد بف أحمد بف إياس الحنفي ، بدائع الزىكر في كقائع الدىكر ، جػ  ابف إياس ،  (8)
 .44ص  4التاريخ اإلسالمي جػ  ، شاكر ، طباعة الييئة العامة لمكتاب ،القاىرة،  1653مصطفى، ،سنة 
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 المطمب الثاني :

مف أكاسط أسيا إلى  إلى قبيمة بام التركية ، التي نزحت العثمانيكف ينتمي ،  أصؿ العثمانييف 
الذم  قتتاؿكاال، كالفرات ، ثـ تركت المنطقة مف كثرة المعارؾ ، أعالي الجزيرة العربية بيف دجمة 

ككاف ، (1)الصغرل بزعامة ) طغرؿ (  ياجرت إلى أذربيجاف في منطقة أسياىذه المنطقة ، ف شيدتو
فكافأه القكات السمجكقية ، ، فساند )طغرؿ ( (3)ك الخكارزمييف  ،(9)ىناؾ صراعا ن بيف السالجقة 

، كاستطاع )طغرؿ ( أف يكسع  (0)الخصبة قرب مدينة أنقرة  راضيببعض األالسمطاف السمجكقي 
ـ ( الذم استطاع أف  1955ىػ ،  654عثماف سنة) بنو اكبعد كفاتو خمفو خالؿ نصؼ قرف ، أراضيو 

                                 

بؾ: أكؿ ممكؾ  طغرؿـ( محمد بف ميكائيؿ بف سمجكؽ، أبك طالب، الممقب ركف الديف  1063 - 995ق =  455 - 385بؾ ) طغرؿ (1)
سنة  30-25كانكا قبؿ تممكيـ يسكنكف كراء النير، قريبا مف بخارل، كال يدينكف الحد مف الممكؾ،كىـ أتراؾ كداـ ممكو  الدكلة السمجكقية

 . 120 ، ص 7األعالـ ، الزركمي ، ج 

(2)
يراف أفغانستافحكمت في  تركيةالسالجقة أك بنك سمجكؽ ىي ساللة   ما بيف  زيرة العربيةكالج كالعراؽ كسكرية األناضكؿكأجزاء مف  كا 

  ينتمي السالجقة إلى قبيمة "قنؽ" إحدل العشائر المتزعمة لقبائؿ الغز التركية،  اصفيافالمقر: مرك ثـ  ـ( 1194)ثـ حتى  ـ1038-1157
  بالد ماكراء)قره خانات( في  القراخاناتدخمكا بعدىا في خدمة  ،  ـ 960أثناء عيد زعيميا سمجكؽ سنة   اإلسالـ دخمت ىذه العشيرة في 

ـ كبسبب كثرة المتسابقيف عمى عرش السمطنة بيف أفراد العائمة، أصبحت المممكة السمجكقية ممالؾ عدة. كتمكف محمكد  1092، في سنة النير
يراف كدامت إلى حدكد سنة  1105-1118) ـ( بتكحيدىا مف جديد إال أف أمر التقسيـ كاف محتكمان. فقامت مممكة سمجكقية في العراؽ كا 

ـ  1135ـ( كالتي لـ تعمر طكيالن بعده. ككاف عمى خمفائو كمنذ  1157-1118الشرؽ أقاميا السمطاف أحمد سنجر )ـ. كأخرل في  1194
الحسيني ، صدر الديف ، أخبار الدكلة السمجكقية  ،  ـ.  1194الصراع مع جيرانييـ. قضى عمييـ شاىات خكارـز )خكارزمشاىات( أخيران سنة 

فاسيمي ، تاريخ الترؾ في اسيا  بارتكلد الجديدة،  بيركت ، ـ  ،دار اآلفاؽ 1933عة الىكر  سنة ، تحقيؽ  محمد اقباؿ ، طب  3-2ص 
 ـ ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة . 1996سنة  1، ترجمة محمد أحمد السعد سيمماف ، ط  45-38، ص 5الكسطى  ، ج  

(3)
لتي حكمت مناطؽ كاسعة في الشرؽ اإلسالمي، فقد ظير في عيد السمطاف السمجكقي نشأت الدكلة الخكارزمية بيف أحضاف دكلة السالجقة ا 

، كظؿ عمى  "ممكشاه" مممكؾ نابو في بالطو، يسمى "أنكشتكيف" نجح في أف يحظى بتقدير السمطاف كنيؿ ثقتو، فجعمو كالينا عمى إقميـ خكارـز
مى مقدرة ككفاية مثؿ أبيو، فظؿ يحكـ باسـ الدكلة السمجكقية ثالثيف عامنا، ـ(، فخمفو ابنو محمد ككاف ع1097ىػ=490كاليتو حتى كفاتو سنة )

 ، ، كبعد  كالتصؽ بو المقب كعيرؼ بونجح في أثنائيا في تثبيت سمطانو، كمد نفكذه، كتأسيس دكلتو كعيرؼ باسـ خكارـز شاه، أم أمير خكارـز
خكارزمية تزداد قكة كشبابنا، حتى تمكنت مف إزاحة دكلة السالجقة كاالستيالء بدأ الضعؼ يدب في أكصاؿ الدكلة السمجكقية كانت الدكلة ال ذلؾ

 ىػ596-568عمى ما كاف تحت يدييا مف بالد، ككاف السمطاف "تكش" بطؿ ىذه المرحمة، كتعد فترة حكمو التي امتدت أكثر مف ربع قرف )
اليزائـ التي لقييا السمطاف الخكارزمي قاسية، كفي ىذه األثناء تمكف ثـ بعد ذلؾ نكالت  ـ( العصر الذىبي لمدكلة الخكارزمية.1173-1200=

ـ ، دار صادر ، 1978، بدكف ط ، سنة  91ص  3المغكؿ مف السيطرة عمى إقميـ خكارـز حتى انيارت ، ابف األثير: الكامؿ في التاريخ ، 
ـ، دار الفكر العربي  ، 1949، بدكف ط ،  سنة    17 ، صبيركت ، حمدم ، حافظ  أحمد ، الدكلة الخكارزمية كمكاجية اإلعصار المغكلي 

 القاىرة .
ـ ، بيركت، المحامي ،  2006، سنة  1، دار كمكتبة اليالؿ ، ط  185الياشمي ، عبد المنعـ ، مكسكعة تاريخ العرب كالعثمانيكف ، ص  (4)

 ،ـ ، دار النفائس 2003ىػ 1424، سنة  9ط حقي ،  ، تحقيؽ إحساف 120-113ص  محمد فريد بؾ ، تاريخ الدكلة العمية العثمانية ،
 بيركت . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1038
http://ar.wikipedia.org/wiki/1038
http://ar.wikipedia.org/wiki/1157
http://ar.wikipedia.org/wiki/1194
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/960
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
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، ـ ، كقد اتجيت الدكلة العثمانية اتجاىا دينيا  1364عاـ  سموباسس الدكلة العثمانية التى سميت يؤ 
 .(8)ان كبير  ان سياسي ان كنفكذ ، ان قكي ان جيشبعد ذلؾ  صبح لياكأ سنيا ، إسالميا،

  

                                 

ىػ ، دار ابف كثير ،  1422، سنة  1، تحقيؽ حسف السماحي سكيداف ، ط  57-55رسالف ، األمير شكيب ، تاريخ الدكلة العثمانية ، ص  (5)
 .204-203، الياشمي ، عصر المماليؾ كالعثمانييف ، ص  دمشؽ
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 : الفصل األول

 ترجمة موسى بن شرف الدين الحجاوي 

 األتية :وفيو المباحث  ، حياتو ،  ومذىبوعصره ، 

 : وفيو تمييد و أربعة مطالب المبحث األول : عصر الحجاوي

 . المطمب األكؿ : الحالة السياسية

 . الحياة االجتماعية:  المطمب الثاني

 .:الحياة االقتصادية  الثالثالمطمب 

 . الحياة العممية كالثقافية:  المطمب الرابع

 - : مطالب ثمانية  ث الثاني : حياة الحجاوي وفيوالمبح

 المطمب األكؿ :اسمو ، ككنيتو ، كلقبو ، كنسبو .

 ميالده ، كنشأتو .  المطمب الثاني : مكلده ، كمكاف 

 المطمب الثالث : أسرتو .

 المطمب الرابع :  شيكخو . 

 المطمب الخامس : تالميذه . 

 المطمب السادس : مكانتو العممية ك ثناء العمماء عميو

 المطمب السابع  : مؤلفاتو
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 المطمب الثامف : كفاتو

 :  عك فر  ثالثة المطالب األكؿ : التعريؼ  بمؤسس المذىب الحنبمي كفيو

 الفرع األكؿ : اسمو ، كنسبو ، ككنيتو   .

 .الفرع الثاني: مكلده ، كنشأتو ، كطمبو لمعمـ، ككفاتو  
 

 الفرع الثالث : مكانتو العممية ، كمؤلفاتو . 

 :   فركع  أربعة المطمب الثاني : تاريخ المذىب الحنبمي كفيو

 الفرع األكؿ : مرحمة إماـ المذىب أحمد بف حنبؿ . 

 الفرع الثاني : طبقة المتقدميف .

 المتكسطيف . الفرع الثالث : طبقة

 الفرع الرابع : طبقة المتأخريف . 

 المطمب الثالث: أصكؿ المذىب الحنبمي المتفؽ عمييا.
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 عصر الحجاوي : المبحث األول 

 الحالة السياسية:  المطمب األول

، فكانت معرفة حالة العصر  في جميع جكانب الحياة ان كبير  ان تأثير األزماف  كاف لمحياة السياسية عمى مر
التى كالظركؼ العكامؿ  نعرؼالذم عاش فيو الحجاكم مف األمكر الميمة التى نستطيع مف خالليا أف 

 . بشكؿ عاـ  يةكالثقاف،  أثرت في الحياة العممية

 

  كالعثمانييف ، ، الكثير مف سالطيف المماليؾ الشراكسة  تكالى عمى حكـ الشاـ خالؿ حياة الحجاكم  
في جميع جكانب  التأثير سمبا تي أدت إلى ، الكالحكادث ، ضطرابات خالؿ  حكميـ الكثير مف االعـ 

 .كاالجتماعية ... كغيرىا في تمؾ الحقبة ، الحياة العممية كالسياسية 

 حجاكم ىـ كما يأتي : عاصرىـ ال كالسالطيف الذيف

المحمكدم الظاىر الجركسي سيؼ  قايتبامىك : ـ(  1068ىػ /  641ت الممؾ األشرؼ قايتبام ) -1
يعد مف أبرز سالطيف  (1)ككاف زاىدا في الحكـ ، ىػ(  549الديف أبك النصر ، تكلى الحكـ سنة )

 مف ف العالـ ، أنشأ الكثيرك عيـ خبرة بشؤ كأكس، المماليؾ الشراكسة ، كأظيرىـ  في مياديف القتاؿ 
ربعة أشير ، بعد أف أكصى كأ، عاما  كفكعشر  ةسعمساجد ، داـ حكمو تالك ، جكامع الك ، مدارس ال

 .(9)البنو بالخالفة 

                                 

، سنة  16، ، ط 155ص  8،الزركمي ، خير الديف ، األعالـ ، جػ  3، ص  3بدائع الزىكر، جػ ابف إياس ،     (1)
 بيركت . ،، دار العمـ لممالييف9446

( ، ابف شاىيف الممطي ، عبد الباسط بف خميؿ ، نزىة 331-396ص  3ائع الزىكر ، جػ دابف إياس ، ب    (9)
سنة    ، كماؿ الديف عز الديف عمى  محمد :  ، تحقيؽ106-103األساطيف فيمف كلى مصر مف السالطيف ،ص

 القاىرة .، ، مكتبة الثقافة الدينية 1654
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 1066ىػ /641ـ( تكلى الحكـ سنة  1065/ىػ 640) ت ، أبك السعاداتالناصر محمد بف قايتبام-9
، تكؿ  كلة المماليؾ بشكؿ بارز منذ عصرهيظير عمى دكالفكضى ،ضطراب كاال، ، بدأ الضعؼ  ـ 

سفاكا  ،سنة ، ككاف عنيدا كجريئا في األمكر ، جاىال عسكفا ، جرمء اليد  ةعشر كىك ابف اربع ك الحكـ 
فمما كصؿ الحاؿ بالسمطاف إلى ىذا الحد مف ،  (1) ، منغمسا في الممذاتء التدبير سي لمدماء ،
، داـ مر عميو المماليؾ فقطعكا رأسو ، كقتمكا معو أكالد عمو كالتقاعد عف إدارة البالد ، تآ، الطيش 
 .(9)كثالثة اشير تقريبا  نحك سنتاف حكمو 

 

ة ئم ـ( لقب بيذا االسـ ألنو ابتيع بخمس1065ىػ/ 640قانصكه خمسمئة تكلى الحكـ سنة ) -3
دينار، لقب بالممؾ األشرؼ عندما قاـ بعزؿ السمطاف محمد بف قايتبام، داـ حكمو ثالثة أياـ ، كتنازؿ 

 . (3) وكىرب ثـ اختفى فمـ يعرؼ مكان ، عف السمطة عجزا

 

ـ ( تكلى الحكـ بعد قتمو البف  1066 ىػ /  640الظاىر أبك سعيد قانصكه تكلى الحكـ سنة )  – 0
قميؿ ختيار مع األمراء ، مكا ىينان ليف الجانب ، مسمكب االاختو الناصر محمد بف قايتبام ، ككاف م

  (0)يعرؼ مكانو، كاختفى كلـ كثير البر كالمعركؼ ، كخمع بعد نحك عشريف شيرا  ، لذاأل

عميو كقع ـ( 1844ىػ/  648ت )النصر جاف بالط المعركؼ بالناظر أبك ، األشرؼالسمطاف  – 8
قي عمى رأس السمطنة نحك ، كقد بـ  1066ىػ /  648سنة ختيار لمسمطنة كىك في عمر األربعيف اال

                                 

(1)
، ابف العماد ، شياب 104،ابف شاىيف نزىة األساطيف ، ص  930-939ص  3ابف إياس ، بدائع الزىكر ،جػ    

،  30-33ص  14ماء مف ذىب ، جػ الديف  أبي الفالح عبد الحي بف أحمد العكرم الحنبمي ، شذرات الذىب في أس
 بيركت .     ،دار ابف كثير ىػ ،1010، سنة  1تحقيؽ عبد القادر األرناؤكط ،كمحمد األرناؤكط ، ط

                                  .18شاىيف ، نزىة األساطيف ، ص ، ابف043-041ص  3ابف إياس ، بدائع الزىكر ، جػ    (9)
 .            30ص  14، ابف العماد ، شذرات الذىب ، جػ 300-303ص  3زىكر ، جػ ابف إياس ،بدائع ال  (3)
 .   181نزىة األساطيف ،  ص  ، ، ابف شاىيف 034-036ص  3ابف إياس ، بدائع الزىكر ، ح  (0)



20 

 

سمطنتو غاية الضرر مف  قميؿ الحظ عسكفا ظالما ، حصؿ في القمب غميظ ككاف (1) ،ستة أشير
 . (9)عمى يد طكماف بام مر إلى أف خنؽ كىك مسجكف بالبرج كأخذ األمكاؿ ، كآؿ األ، المصادرات 

ـ ( ،  قتؿ  1844ىػ/ 646تكلى الحكـ سنة )رفي،االش طكماف بام أبك النصر،السمطاف العادؿ، – 6
، كافر العقؿ ، سديد  مبجالن  ، ميابان  ،  كتسمطف مكانو ، ككاف جميالن ، السمطاف أبك النصر عمى يده 

 .(3)داـ حكمو نحك مئة يـك ظالما، عسكفان لمدماء، ، غير أنو كاف سفاكان الرأم 

ـ  1816ىػ /  699ت)  ،سيؼ الديف أبك النصر المعركؼ بالغكرم ، نصكه مف بيبردماألشرؼ قا -4
مف صفاتو أنو رضي الخمؽ يمسؾ نفسو عند الغضب ،  ـ ، 1844ىػ /  646تكلى الحكـ سنة  (

فرض ك    ، كالنحاسية ،كالفضية ، يحب المزح كالمجكف ، أدخؿ الغش إلى العمالت الذىبية 
ىػ / 699سنة  طع رأسو في معركة مرج دابؽالضرائب عمى الباعة ، كاستباح أمكاؿ المسمميف ، قي 

 .(0) ـ1816

         األشرؼ طكماف بام أبك النصر ، آخر سالطيف المماليؾ ، بعد قتؿ السمطاف الغكرم ،  -5
   داـ حكمو  ، ككانت الناس عنو راضي ، لحميما قميؿ األذكقع األختيار عمى سمطنتو ، ككاف ممكا 

                كبمقتؿ السمطاف طكماف بام  ، (8)نحك ثالثة أشير كنصؼ حتى قتؿ عمى يد العثمانييف 
     ك الشاـ ، بعد معركة مرج دابؽ سنة  حكـ العثمانييف عمى مصر عيد سالطيف المماليؾ كبدأ انتيى
 :كما يأتي  انيف مف سالطيف العثمانييف كىمث، عاصر الحجاكم ا (1)ـ (  1816ىػ/ 699) 

 

                                 

 .                   183-189، ابف شاىيف ، نزىة األساطيف ،  034-036ص  3ابف إياس بدائع الزىكر ، جػ  (1)
 . 183-189، ابف شاىيف ، نزىة األساطيف ، ص 063ص  3ابف إياس ،  بدائع الزىكر ، جػ  (9)
كر ، كفيات األعياف كأنباء ، ابف خمكاف ، أحمد بف محمد بف أبي ب 044ص  3ابف إياس ، بدائع الزىكر ، جػ  (3)

 ، تحقبؽ إحساف عباس ، بدكف ط ، دار صادر ، بيركت .                        184ص  8الزماف ، جػ 
 .           163-186ص  14، ابف العماد ، شذرات الذىب ، جػ  188ابف شاىيف ، نزىة األساطيف ، ص (0)
(8)

 . 144-146ص  8ابف إياس ، بدائع الزىكر، جػ  

ابف طكلكف ، شمس الديف ، مجمد بف عمى بف أحمد بف طكلكف الصالحي ، ، مفاكية الخالف في حكادث الزماف ،  (1)
ـ ، بيركت ، رافؽ ، عبد الكريـ ، العرب كالعثمانييكف ، ص  1640، دار الكتب العممية ،بدكف  ط ، سنة  330ص 
 ـ ، بيركت  1640سنة  1، ط  63
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ىػ /   696-ىػ 615محمد ، سميـ األكؿ ، تكلى الحكـ سنة ) السمطاف سميـ بف ابي يزيد  – 1
اء ، ككاف كسمطانان جباران ، قكم البطش ، كثير السفؾ لمدم، ـ ( كاف ممكا قياران  1894 -1819

، كقد أظير منذ بداية حكمو ميالن إلى تصفية خصكمو ، كلك مركف بأمره عسكره يسجدكف لو ، كيأت
  (9) .كانكا مف إخكانو كأبنائيـ  

ـ ( أحد أشير  1866 – 1894ىػ /  648 -ىػ 696سميماف القانكني ، تكلى الحكـ سنة )  -9
أكثر مف الضعؼ خالؿ ة حكـ منيـ ، زادت مساحة الدكلة السالطيف العثمانييف كصاحب أطكؿ فتر 
ف الدكلة ، فكانت الحياة تسير في عصره ك قكانييف لتنظيـ شؤ  فترة حكمو ، كازدىرت العمارة ، كسف 

 . (3)كعدالة ، بكؿ دقة 

 خالصة الحياة السياسية في عصر الحجاوي  

مماليؾ الجراكسة االضطرابات كالفكضى التي عمت البالد ، كادت الفكضى كانت السمة الغالبة لحكـ 
، السياسية لظيكر الفساد في أجيزة الدكلة كالمجتمع ، كسيطرة العسكر عمى البالد فعاثكا فييا فسادان 

مما أثر  األمكاؿ ،، ك كمصادرت األراضي ، كالضرائب ، كالعباد بالنزاعات كالخالفات ، كأرىقكا البالد 
ا ، فكانت معظـ المؤلفات إما شركحا أك حكاشي كال سيما العممية مني، مبا عمى معظـ جكانب الحياة س

إلى  العثمانييف عمى الشاـ ، الذم أدل مع تحسف بعض الشئ في بداية سيطرةعمى كتب السابقف ، 
 في تمؾ الحقبة مف عصر الحجاكم  . سياسي ىدكء

  

 

                                 

ي تاريخ الدكلة العمية ، حميـ ، إبراىيـ بؾ ، التحفة الحمية  ف 941-165ص  14الذىب ، جػ ابف العماد ، شذرات  (9)
،الصالبً ، على محمد محمد ، الدولة العثمانٌة  بيركت ،مؤسسة الكتب العربية ـ ، 1640، سنة  1، ط  58-46ص 

 ر للتراث ، القاهرة .م ، دار الفج 9440هـ ،  1098، طبعة سنة  914عوامل النهوض وأسباب السقوط ، ص
-54ص  ،  الحمية ، في تاريخ الدكلة العمية ، حميـ ، التحفة 881-806ص  14ابف العماد ، شذرات الذىب ، جػ  (3)

 .155-181، رسالف ، تاريخ الدكلة العثمانية ، ص  64
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 المطمب الثاني

 الحياة االجتماعية

 : ما يأتي ة االجتماعية لممماليؾ في الشاـ لف أىـ مظاىر الحيام

                                    .االجتماعية  م االجتماعي بحسب الفئات ي: التقس أوالً 

األمراء كالمماليؾ ، كانك يعيشكف في جك غريب خاص بيـ ، يتعمؽ بالدرجة األكلى بطبيعة  -1
 :ككاف ليـ كجياف في الشاـ المماليؾ كنظاـ حكميـ ، 

بشعائر الديف ، كمظاىره ، كلكنيـ مف ناحية أخرل لـ يككنكا  : كاف بعضيـ متمسكان الوجو األول
 .(1)ا ن لمف يستحؽ أك ال يستحؽ عقكبات جزافيتكرعكف عف المصادرات ، أك إنزاؿ ال

فضؿ مف السكاف فييا شيء مف العنصرية ، كبأنيـ أ : كانكا ينظركف إلى أنفسيـ نظرة الوجو الثاني
 ب الخيؿ ككانكا يعيشكف في جك يتصؼكركك ، المحمييف ، كأرفع حاال ، كتميزكا بأحاديث القتاؿ 

 .(9)بالراحة كالدعة 

،  دمشؽ ، ككممة مسمكعة لدل الحكاـ : كاف ليـ مكانة ىامة في حككمةالعمماء كرجاؿ الديف  -9
كالمدارس ، فقد استطاعكا أف ، كالمحاكـ ، كالمساجد ، بفضؿ ما كانكا يسيطركا عميو مف مكارد  الماؿ 
 .(3)يجاركا الحكاـ في معيشتيـ ، كيعشكا في قصكر 

ت مؿ ليـ ، ككانكالكسبة ، كمف ال ع، كالصناع ، : ككانكا يضميكف التجار   الشعب كالعامة -3
 ع الظمـ ، ، فقد كانكا يرغبكف بانتشار األمف ، كرف يةمتشابأىداؼ ىؤالء جميعا ن 

                                 

، القمقشندم ، صبح األعشى في صناعة األنشا   143الشمي ، بالد الشاـ في ظؿ الدكلة المممككية الثانية ، ص    (1)
 .  945، ص14جػ

 . 154ص  1ابف طكلكف ، مفاكية الخالف ، جػ  (9)

 . 140الشمي ، بالد الشاـ ، ص  (3)
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، كىي فئات شعبية  الزعراف اسـطمؽ عمييا ، كىناؾ فئة أخرم مف الشعب أ (1)كتأميف لقمة العيش 
سسكف عمى الشعب لصالح فقد كانكا يتج  كالشعب عمى حد سكاء   غير مرغكب فييا مف الحكاـ 

كغصبا ن كيساعدك الحكاـ عمى جمع الضرائب مف الناس إذا ، أخذكف أمكاؿ الناس ظممان الحكاـ ، كي
 .(9)منيـ       طمب

 

  : كيقصد بيا ما كاف يقكـ بو سكاف بالد الشاـ مف نشاطات  مظاىر النشاط االجتماعيثانيًا : 
 .(3)اجتماعية 

كغيرىـ ، ، لفرنجة ار المعارؾ ، كضركرة الجياد ضد اكاف الشاميكف ييتمكف في مجالسيـ بأخب
كيتداكلكف القصص الشعبية الممحمية التي تركم البطكالت فضالن عف رصدىـ لمكاقع االجتماعي 

اىتمكا بالعمـ كمجالسة العمماء كرجاؿ الديف ، فقد ، كالحارات ، كالحانات ، اليكمي في األسكاؽ 
قامة الميرجانات ، مع  ، حتفاؿ باألعيادالكا كالتبرؾ بيـ ،،  كالمزارات، ية ، كزيارت القبكر كالصكف كا 

كالصناعات المعدنية ، كالبيطرة ، ككثرة ، في الحياكة كالنسيج  كبرعكا،  (0)ىتماـ بمظيرىـ الخارجي اال
شاـ كخمية نحؿ لفكانت ا    فكنشط األطباء كالحجامك كدكر التأديب ، كتربية الصبياف ، ، المدارس 

طربات السياسية ، كفرض المظاىر السمبية نتيجة االضة إلى باإلضاف ،(8)تعمؿ كؿ فئة في دائرتيا 
الضرائب ، كمصادرة األراضي ، مما أدل إلى قياـ انتفاضات سممية ، كثكرات دمكية ، فضال ن عف 

                                 

طبعة ،   63ديف ، رحمة ابف بطكطة ، ص س الشمػ ابف بطكطة ، أبك عبد ا محمد إبراىيـ المكائي ، الممقب ب (1)
 بيركت . ،دار صادر ـ ، 9441سنة 

 . 94ص  1جػ  ابف طكلكف ، مفاكية الخالف ،  (9)
 . 904ص  0القمقشندم ، صبح األعشى ، جػ  (3)
. عاشكر ، سعيد عبد الفتاح ، األيكبيكف كالمماليؾ في مصر كالشاـ  904ص  0القمقشندم ، صبح األعشى ، جػ   (0)

 القاىرة .، دار النيضة العربية  ، بدكف ط  ، 904، ص 
 .914، الشمي ،بالد الشاـ في ظؿ الدكلة المممككية الثانية ،ص  144ص  0مفاكية الخالف،جػ  ابف طكلكف، (8)
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،  الحياة األخالقيةتدىكر في  ان كبير  ان كالمصكص ، الذيف كاف ليـ دكر  ، طاع الطرؽكق ، حركة الزعراف
 .(1)كانتشار الفكضى 

يختمؼ الحاؿ خالؿ حكـ العثمانييف ، الذيف أبقكا عمى مظاىر اإلدارة المممككية لدكاـ استمرار كلـ 
 .  (9)حاليا في الشاـ  ىاألمكر عم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 . 919-911ي ، بالد الشاـ في ظؿ الدكلة المممككية الثانية ، ص الشم (1)
 . 68رافؽ ، العرب كالعثمانييف ، ص   (9)
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 المطمب الثالث
 ة :الحياة االقتصادي

قكاعد في بالد الشاـ بالنسبة لممماليؾ الجراكسة األىـ كالمرتكز األساس الذم أرسى كاف االقتصاد 
ىتـ المماليؾ في إرساء قكاعد النيضة االقتصادية في بالد طاف في ىذه الحقبة ، ليذا السبب االسم

 : ذه المظاىر ما يأتي، كمف أىـ ىالشاـ 

 -الزراعة :  – 1

أف بالد الشاـ كانت تعتمد  رالمصدر الرئيس لمحياة في كؿ منطقة الشرؽ العربي ، غي تعتبر الزراعة 
أك انحباسيا ىك الذم يقرر مصير المكاسـ ، عمى األمطار في الدرجة األكلى ، فإف تأخر األمطار 

 فاعا ن خياليان ،كارتفاع األسعار ارت، قضي عمى الزراعة ، كنضكب  األنيار فاؼ يفالج الزراعية ،
، (1)شي كالحيكانات المنتشرة في بالد الشاـ ىالؾ الفالحيف ، كعشرات األالؼ مف المكاإلى باإلضافة 

باستثناء المناطؽ المركية باألنيار كالنكافير ، لذلؾ كاف مردكد األراضي الزراعية ضعيفا ن في عيد 
كالخالفات بيف المماليؾ ، كفرض الكثير مف ، المماليؾ الجراكسة ، كال سيما مع كثرة االضطرابات 

  . (9)الضرائب عمى الفالحيف 

 -الصناعة : – 9

،  السكاء إعجاب في الشرؽ كالغرب عمى محؿ الجراكسةكانت الصناعة في العيد المممككي ما قبؿ  
كصناعة السفف ، كازدىرت الصناعات الحديثة ، كصارت عمى جانب ، خصكصا ن الصناعات الحربية 

كلكف في عصر المماليؾ الجراكسة أخذت الصناعة في االنحطاط ، فتحكؿ الفالحكف ،  (3) مف الرقي
نتيجة لكثرة الضرائب التى فرضت  مماشية ، أك امتياف الصناعات الحرفيةرعاة لكالمزارعكف إلى ، 

كالتجارة ليسدكا الخمؿ  لى قطاع الصناعةتحكؿ المماليؾ إنحطاط الصناعة ، فمما أدل إلى ا عمييـ ،

                                 

، ط سنة  988ص  5النكيرم ، شياب الديف أحمد ، نياية األرب في فنكف العرب ، تحقيؽ محمد أميف ، جػ  (1)
 القاىرة .دار الكتب المصرية ، ـ ،  1664

 ـ ، دمشؽ . 1659، طبعة سنة  930ف دمشؽ بيف عصر المماليؾ كالعثمانييف ، ص العمبي ، أكـر حس  (9)
 934، العمبي ، دمشؽ بيف عصر المماليؾ كالعثمانييف ، ص 150-153ص  0القمقشندم ، صبح األعشى ، جػ    (3)
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 ،كالتجارة ، الصناعة  تغزك ، فبدأت مسيرة االنحطاطمكاسبيـ المادية  كزيادة ،صؿ مف ذلؾالحا
 .(1)قاره كتحكيمو إلى شبو أنقاضكتسمط المماليؾ عمى ىذا القطاع مما أدل إلى افت

  التجارة : – 3

نيا كبحران ، كبما تمتمكو مف ثركات اقتصادية ىامة قد مك ، إف المكقع الجغرافي الحيكم لبالد الشاـ برا ن 
في تجارة الشرؽ كالغرب ، فقد لعب مركزىا  التجارم دكران ىامان في   مكانة كبيرةكؿ ذلؾ مف امتالؾ 

كالخارجية ، إحياء الكضع االقتصادم لدكلة المماليؾ كسالطينيا ، الذيف قامكا بتنشيط التجارة الداخمية 
براـ معاىدات رسمية مع الدكؿ المجاكرة ليـ ، كدعـ التجا ،  (9)ر برؤكس األمكاؿ ، كتأميف حمايتيـ ، كا 

ذكا مف التجار يـ يمتمككف ثركات طائمة ، فقد اتخجعم ك كبعدما حقؽ المماليؾ ربحان كفيرا ن مف التجارة ،
كيمارسكف عمييـ صنكفان ، أمكاليـ   مطية ليـ لمسيطرة عمى التجارة كاحتكارىا ، فكانكا يقاسمكف التجار

سعار ، كبدلكا قيمة العممة يا عمييـ ثانية لشرائيا بأعمى األمتعددة إلفقارىـ ، كنيب البضائع ، كفرض
جراءات لـ تمكنيـ مف تحقيؽ ، كالثركات ، كلكف مع كؿ ىذه اإل المتداكلة كأكزانيا ، كصادركا الكنكز

شكؿ عاـ،كأدل ذلؾ إلى تدىكر ثركتيـ بشكؿ ب عمى التجارةبؿ انعكست سمبا ن فيـ التجارية،أىدا
 .(3)صخا

أك االقتصادم في عيد العثمانييف عما كاف عميو في ، أك التجارم ، الصناعي لكضع كلـ يختمؼ ا
مسح جميع  أككؿ إليو ميمة ان مجمسزمف المماليؾ ، فحيف دخؿ السمطاف سميـ بالد الشاـ عيف 

في إلزاـ الذل اعتمده المماليؾ  األراضي ، كاحتفظ بقسـ كبير منيا لمسمطاف ، كاستمر عمى التدبير
 (0)الشعب ؿ المزايدة ، مف غير مراعاة لقدرةالمزارعيف كالتجار عمى دفع الضرائب عمى سبي

                                 

(1)
 . 138الشمي ، بالد الشاـ في ظؿ الدكلة المممككية الثانية ، ص  

ـ ، دار اسامة لمنشر كالتكزيع عماف ،  9446، طبعة سنة  903-930العصر المممككي ، ص الزيدم ، مفيد ،    (9)
 ـ ، 1658، بدكف ط ، سنة  160البيركس ، إيرمارفيف ، مدف الشاـ في العصر المممككي ، ترجمة سييؿ زكار ، ص 

 دمشؽ . دار حساف ،
 . 136 الشمي ، بالد الشاـ في ظؿ الدكلة المممككية الثانية ، ص   (3)
(0)

، دار  ـ  9440 -ىػ  1098، سنة  1، ط  46-46التكنجي ، محمد ، بالد الشاـ إباف العيد العثماني ، ص  
 بيركت .،  المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع 
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 المطمب الرابع

 : الحياة العممية والثقافية

كقد تختمؼ درجة التأثير مف عصر  بالحالة السياسية المصاحبة ليا ،ال ريب أف الحياة العممية تتأثر 
كمف خالؿ الحديث عف الحالة السياسية في عصر المماليؾ  كالظركؼ ،، خر ، حسب األحكاؿ آل

كالشاـ ، رأينا أف السمة الغالبة كانت الضعؼ   الجراكسة ، كحتى بداية سيطرة العثمانييف عمى مصر 
، فقد كاف لذلؾ التأثير الكبير عمى الحياة العممية  ، ي معظـ جكانب الحياةف  كاالضطراب  العاـ 

نحطاط عمكـ أف ىذه المرحمة تمثؿ عصر االكقد عد المختصكف باألداب كال،  كرككدان   كالثقافية ضعفان 
فتراجعت معظـ  يا اإلقطاعية العسكرية لممماليؾ ،ك الفكرية التى قكضت  بالنسبة لمنيضة العممية 

رغـ ،  (1)كفارسية   كمنيا المغة العربية ، حيث استبدؿ بعض كمماتيا بمصطمحات تركية ،  العمكـ 
ذلؾ كانت الحالة الدينية مختمفة تمامان ، فقد اىتـ المماليؾ الجراكسة بالعمكـ الدينية لكي يرضكا عمماء 

 .(9)في مجتمع بالد الشاـ  كانت ليـ مكانة كبيرة ثيف ، التيكالفقياء كالمحد، الديف 

  -كتبرز مظاىر االىتماـ بالحياة الدينية كالعممية بما يأتي :

 . الكتاتيب -أوالً :

كجدت الكتاتيب في الغالب بجانب المسجد ، ثـ انتشرت في األسكاؽ العامة ليسيؿ الكصكؿ إلييا ، 
كأىؿ الخير مف السالطيف كاألمراء بالعناية   يضا ن ، كيقكـ األغنياء كاألغنياء أ  لتعميـ أيتاـ المسمميف 

ميميـ بتع الكتاتيب يقكمكف كفكاف معمم ، (3)كالنفقة عمييـ ، كتخصيص ركاتب شيرية لممعمميف  بيـ 

                                 

 . 945-944في ظؿ الدكلة المممككية الثانية ، ص  الشمي ، بالد الشاـ (1)
بيكف كالمماليؾ ،عاشكر ، سعيد عبد الفتاح ، األي 036-039العمبي ، دمشؽ بيف عصر المماليؾ كالعثمانييف ، ص  (9)

 .، بيركت  دار النيضة العربية ،ـ 1666، بدكف ط ، سنة ،  399-316ص  في مصر كالشاـ ،

، تحقيؽ  136ص  1لتاسع ، جػ السخاكم ، شمس الديف محمد بف بف عبد الرحمف ، الضكء الالمع  ألىؿ القرف ا  (3)
 .، سكريا ـ ، دار الجبؿ 1669ىػ ،  1019، سنة  1محمد جماؿ القاسمي ، ط 
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كيستمركا  ، حتى يحفظ القرآف الكريـ ، كالفقو ، كالقراءات، كالفرائض  ، سابالعربية ، كالمنطؽ ، كالح
 (1) البمكغ في ذلؾ حتى

  -المدارس : : ثانيا ً 

مأل جميع بنكا مف المدارس ما  بأنيـ (9)القمقشندم  كلكثرتيا كصفيـ ، اىتـ المماليؾ ببناء المدارس 
ف الكريـ ، فكجد مدارس مختصة بتعمـ القرآ ، كسةكعت المدارس في عصر الجرا، كتن (3) البالد 

ككانت بعض المدارس مختصة في ، (0)كأخرل لتدريس الحديث النبكم الشريؼ ، كثالثة مشتركة بينيما 
تدريس مذىب أك اكثر مف المذاىب السنية األربعة  ، مع كجكد بعض المدارس التى انحصر التدريس 

، كالضياع ، عمييا أكقافا ن مف األمكاؿ كقفكا ،  كأأك المالكي ، أك الشافعي ، مذىب الحنفي لافييا ب
 .(6)سييا مى استمرارىا حتى بعد كفاة مؤسع كالحكانيت ، لممحافظة، كالخانات ، كالبساتيف 

 

 

                                 

،  961-905ص  1ابف طكلكف ، شمس الديف ، محمد بف عمي ، القالئد الجكىرية في تاريخ الصالحية ، جػ  (1)
ماعية الحياة االجت نة ، مبارؾ محمد الغزاك ة ، بيركت ،، مجمع المغة العربيـ 1669  9، ط تحقيؽ محمد أحمد دىماف 

دار جميس الزماف لمنشر  ، ـ 9414، سنة  1، ط  144-168في بالد  الشاـ في عصر المماليؾ الجراكسة ، ص 
 . كالتكزيع

( المؤرخ ـ  1015 – 1388ىػ ،  591-486القمقشندم ، ىك أحمد بف عمى الغزاكم القمقشندم ، ثـ القاىرم )  (9)
إلنشا كحمية الفضؿ صبح األعشى في صناعة ا  ((قمقشند بقرب القاىرة ، مف أفضؿ تصانيفو  بحاثة ، كلد فياألديب ال

 . 144ص  1المفاخرة بيف السيؼ كالقمـ (( الزركمي ، األعالـ ، جػ  كزينة الكـر في

 . 109، عاشكر ، المجتمع المصرم ، ص  016ص ،  3القمقشندم ، صبح األعشى ، جػ  (3)
، الطراكنة ، الحياة االجتماعية في  961-905ص،  1ابف طكلكف ، القالئد الجكىرية في تاريخ الصالحية ، جػ  (0)

 . 141بالد الشاـ ، ص 

(6)
ابف طكلكف   19-3ص،  1ج ، النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ، 396ص  3ابف إياس ، بدائع الزىكر ، جػ  

، تحقيؽ محمد  01ص األتراؾ بدمشؽ الشاـ الكبرل ،  رل فيمف كلى نائبا مف، شمس الديف محمد بف عمى ، أعالـ الك 
 ، دمشؽ .1660 سنة ط أحمد دىماف ، 
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 -والمدرسين : االىتمام بالمعممين ثالثا ً 

العمماء مف ذكم السمعة الجيدة، كتخصص الدكلة  فقد كانت كظيفة التدريس جميمة القدر يتكالىا كبار 
 (9)عمى المدارسالذل كاف مكقكفا ن دات الكقؼ ار ، أك يأخذكف ركاتبيـ مف إى (1)شيرية منتظمة أرزاقان ليـ 

 ،(3)شخاص يبذلكف الماؿ كيدفعكف الرشكة مف أجؿ تكلي ىذه الميمةكلمكانة التدريس كاف بعض األ
 السالطيف كاف اىتماـ كقد،  (0)بف كراثية تنتقؿ مف األب إلى اال كقد كانت كظيفة التدريس أحيانان 

  كاألدباء  كؿ مع العمماء سميـ األكاف حاؿ السمطاف العثماني كما كاضحا كذلؾ،  بالعمماءف العثمانيي
 . (8) المعرفةبالعمـ ك  محبا ن ليـ ، مغرمان 

     :ت الدينيةشآنكثرة الم -رابعاً :

كتأثيره البالغ في حياة المجتمع المسمـ ، فضال ،يعد المسجد مف أىـ المنشأت العامة لدكره الكاضح 
كالعناية بالمسجد القدسي ، فقد اىتـ المماليؾ بإقامة المساجد ،  (6)كالتربكية   عف كظيفتو الدينية 

التجار كأىؿ الخير في  مف كفكالميسكر  ، الدكلة مكظفككنافسيـ بذلؾ رة المباركة ،خصشريؼ كقبة الال

لؼ كاف ما يزيد عف أ ـ(1843 ىػ 646)حيث ذكر أنو في عاـ ،(4)محاكلة الستغالؿ الشعكر الديني عند الشعب

                                 

، تحقيؽ سعيد عاشكرة ، بدكف ط،  240ص  4المقريزم ،تقي الديف أحمد بف عمى ، السمكؾ لمعرفة الممكؾ ، جػ  (1)
، دار الفكر  134لتاريخ الحضارم لشرؽ األردف، ص ـ ، دار الكت العممية ،غكانمو، يكسؼ دركيش ، ا 1973سنة 

 ـ . 1982لمنشر ،عماف 
 .   429-428ص 1النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ، جػ   (2)
، ابف تغرم بردل ، جماؿ الديف أبي المحاسف ، النجـك الزاىرة  في  30-18ابف طكلكف ، مفاكية الخالف ، ص  (3)

ـ ،  دار 1992ىػ ،  1413سنة ،  1، تعميؽ محمد حسيف شمس الديف ، ط 245ص  5ممكؾ مصر كالقاىرة ، جػ 
 الكتب العممية ، بيركت .

 . 301ص  1جػ النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ،  (4)
 . 137رسالف ، تاريخ الدكلة العثمانية ، ص   (5)
، مصطفى ، شاكر ، المدف في االسالـ حتى العصر  184الطراكنة ، الحياة االجتماعية في بالد الشاـ ، ص   (6)

 ـ ، دار خالس لمدراسة كالترجمة كالنشر، دمشؽ . 1997،  بدكف ط،  186العثماني ، ص 
، عاشكر ،سعيد عبد الفتاح ، المجتمع المصرم في عصر سالطيف  153ص  2ء الالمع ، جػالسخاكم ، الضك   (7)

ـ ،دار النيضة العربية ، القاىرة ، الطراكنة ، الحياة االجتماعية في بالد الشاـ ، ص  1962،  153المماليؾ ، ص
185 . 
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ضافة إلى مدارس يقصدىا باإل،لمعبادة ،فكاف المسجد مكانان (1)مسجد في مدينة دمشؽ لكحدىا 
 ، ، كقد كاف لممسجد الدكر الكبير في تنكع المدارس الفقيية(9)كالمتعممكف لمتحصيؿ الديني  ،المعممكف
 كاف جامع ، كصنفت حسب المذاىب ، فمثال ن  ك، مسجد نكعت المساجد في بالد الشاـ بيف تحيث 

غالب مساجد مدينة الصالحية لمحنابمة ، كأغمب مساجد دمشؽ لمشافعية كالحنفية ، كبعض المساجد 
 .(3)لممالكية  قمة منياك لمحنابمة ، 

 . (6)والزوايا  (5)والربط  (4)انتشار الخوانق   -: خامساً  

 اكسة إلى كجكد العديد كانتشاره في بالد الشاـ في عصر المماليؾ الجر ، استمرار التصكؼ  أدل

ىتماـ اال (5) كقد عد ابف خمدكف، (4)" بأنيا مما ال يحصى" كصفت  يكالربط التكالزكايا، ، مف الخكانؽ
مف محاسف المماليؾ إذ ذكر ))أف أىؿ ىذه الدكلة بمصر كالشاـ معنيكف بإنشاء المدارس  ائيابإنش

، فكثرت لذلؾ المدارس مؽ بأداب الصكفية...راء في التخلتدريس العمـ ، كالخكانؽ إلقامة رسكـ الفق

                                 

ـ  1943، تحقبؽ محمد اسعد طمس، بدكف ط ،  159د ، ص ابف عبد اليادم ، يكسؼ بف عبد اليادم ، ثمار المقاصد في ذكر المساج (1)
 . 337-303ص  1، بيركت ، النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ، جػ 

 . 245، الزيدم ، العصر المممككي ، ص  16ص  7شاكر ، التاريخ اإلسالمي ، جػ  (2)
 .    185، الطراكنة ، الحياة االجتماعية في بالد الشاـ ص  159ابف عبد اليادم ، ثمار المقاصد ، ص (3)
لناس ، الخكانؽ : مفردىا خانقا ، كىي كممة فارسية معناىا المائدة ، كىي المكاف الذم يتخذ لمعبادة كالزىد كاالنقطاع لمعبادة ، كالبعد عف ا (4)

ـ، دار الفكر المعاصر ،  1990ىػ /  1410، سنة  1،   ط  66أللفاظ التاريخية في العصر المممككي ، ص دىماف ، محمد أحمد ، معجـ ا
 دمشؽ .

نيـ الربط : مفردىا رباط ، كتعني مالزمة ثغر العدك ، كتحكلت مف مفيكميا العسكرم المرتبط بالجياد إلى ما تعنيو كممتي زاكية كخانقا ، كأ (5)
  569-567ص  3المقريزم ، الخطط ، جػ  جميعا ن بيكت لمصكفية ،

الزكايا : كىي ركف البيت ، أطمقت في بادئ األمر عمى صكمعة الراىب ، كتطكرت حيث ارتبطت بالصكفية ، كأصبحت مرادفة لكممتي  (6)
 . 67ص  7خانقاه كرباط ، ابف منظكر ، لساف العرب ، جػ 

، العممي ، مجير الديف بف عبد الرحمف بف محمد األنس الجميؿ بتاريخ القدس  139ص  2النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ، جػ  (7)
-160الشاـ ، ص ـ ، مكتبة المحتسب ، عماف ، الطراكنة ، الحياة االجتماعية في بالد  1643، بدكف ط ، 36 – 30ص  9 كالخميؿ ، جػ

168 . 
(5)

 
(9)

ـ ( الفيمسكؼ المؤرخ ، العالـ ،  1046-1339ىػ /  545-439ابف خمدكف ، عبد الرحمف بف محمد بف محمد ، أبك زيد ،)  
كالبربر ( كمف كتبو ) شرح  االجتماعي، البحاثة ، كلد كنشأ بتكنس ، اشتير بكتابو ) العبر كديكاف المبتداء كالخبر في تاريخ العرب كالعجـ

 . 109ص  0الضكء الالمع ، جػ ، السخاكم ،  334ص  3الدرر( ك) رسالة في المنطؽ ( ، الزركمي ، األعالـ ، جػ 
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ككاف لمصكفية مكانة كبيرة لدل طبقات ،  (1)مف الفقياء كالصكفية ((اشان لمفقراء عكالخكانؽ كاصبحت م
 .(9)المجتمع كبخاصة األمراء 

 . العمماء  -اً : ادسس

كالمدارس الدينية ، التى كانت تدرس ، كالخكانؽ ، كالزكايا ، بذؿ المماليؾ أمكاال ن طائمة لبناء المساجد 
إلى تنكع العمكـ كترتيبيا في المرحمة المممككية كعمـ   ((المذاىب الفقيية األربعة ، كيشير القمقشندم

كقد ظير في أكاخر األدب ، كالعمكـ الشرعية ، كالطبعية ، كاليندسية ، كالقدر ، كالعمكـ العممية ، 
، كرغـ اىتماـ  (3) مماء الذيف كتبكا كغيرىـ في مختمؼ العمكـ((المرحمة المممككية ، مجمكعة مف الع

، ضطرابات السياسيةيرىا مف العمكـ ، إال أف كثرة االالمماليؾ الجراكسة بالحركة العممية أكثر مف غ
في ىذا  كاالقتصادية أضر بالحركة العممية ، مما أدل إلى رككدىا ، فقؿ النابغكف، كاالجتماعية 

، كلـ  (0)صار كالجمع، كاالختفعكفكا عمييا بالشرح ثار المتقدميف العمماء اتجيكا إلى آعصر ، بؿ إف ال
في عصر المماليؾ ، حيث كاف عناية  ييف عمى الشاـ عما كاف عميو يختمؼ الحاؿ بعد سيطرة العثمان

،  غيرىـ الدكلة العثمانية بالعمـ مقصكران عمى العاصمة دكف سكاىا ، ككاف محصكرا ن عمى األتراؾ دكف
 . (8) كلـ تجعؿ كالية المدارس في الشاـ إلى أحد مف أبناء العرب

 

 

 

                                 

(1)
ابف حمدكف ، عبد الرحمف بف محمد ، العبر كديكاف المبتداء كالخبر في تاريخ العرب كالعجـ كالبربر  كمف عاصرىـ  

الفكر  ـ ، دار 1655، كضع حكاشيو خميؿ شحادة ، بدكف ط ،  665-664ص  4مف ذكم السمطاف األكبر ،  جػ 
 بيركتلطباعة كالنشر كالتكزيع ، 

(9)
 . 106عباس ، تاريخ بالد الشاـ في عصر المماليؾ ، ص  

، الشمي ، بالد الشاـ في ظؿ الدكلة المممككية  016ص  0القمقشندم ، صبح األعشى في صناعة األنشا ، جػ  (3)
  . 945-944الثانية ، ص 

(0)
 . 06ص  0الكرد ، خطط الشاـ ، جػ  

(8)
 . 149-141، رسالف ، تاريخ الدكلة العمية ، ص  89-84ص  0طط الشاـ ، جػ الكرد ، خ 
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 -:  ثمانٌة مطالب  المبحث الثانً : حٌاة الحجاوي وفٌها

 المطلب األول :اسمه ، وكنٌته ، ولقبه ، ونسبه .

 ونشأته . المطلب الثانً : مولده ، ومكان ، مٌالده ،

 أسرته . علماء المطلب الثالث :

 المطلب الرابع :  شٌوخه . 

 . تالميذهالمطلب الخامس :  

 و ثناء العلماء علٌهالمطلب السادس : مكانته العلمٌة 

 : مؤلفاتو  المطمب السابع

 : وفاتو المطمب الثامن
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 المطمب األول

 .(1)ولقبو ، ونسبو  سمو ، وكنيتو ،ا

 أف اسمو : مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ الحجاكم ، المقدسي ، كالمراجعالمصادر  اتفقت 
 ) شرؼ الديف ( حي ، الحنبمي، كيمقب الدمشقي ، ثـ الصال

فييا ، إحدل قرل  ة ( التى كلد) الحجاكم ( كنسبو إلى قرية )حجٌ  ػككنيتو ) أبك النجا ( ، كاشتير ب
 .س بفمسطيف نابم

 

 

 

                                 

(1)
 ، 1664، سنة  1ط   918ص  3، نجـ الديف محمد بف محمد ، الككاكب السائرة بأعياف المائة العاشرة ، جػ  الغزم 

،  394ص  4، الزركمي  األعالـ ، جػ  049ص  14دار الكنب العممية ، بيركت ، ابف العماد ، شذرات الذىب ، جػ 
، تحقيؽ سيد كسركم  151ص  9ابف الغزم ، شمس الديف أبي المعالي محمد بف عبد الرحمف ، ديكاف األسالـ ، جػ 

 13معجـ المؤلفيف ، جػ ت ،  كحالة ، عمر رضا ، ، بيرك ـ ، دار الكتب العممية  1664ىػ /  1011، 1حسف ، ط 
دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، البردم ، صالح بف عبد العزيز بف عمى أؿ عثيميف النجدم  ،، ، بدكف ط 30ص 

 1091، سنة 1، تحقيؽ بكر بف عبد ا أك زيد ، ط  1490ص  3القصيمي ، تسييؿ السابمة لميريد معرفة الحنابمة جػ 
ـ ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، النابمسي ، شمس الديف ،أبك عبد ا محمد بف عبد القادر النابمسي ،  9444/ىػ 

باشا ، اسماعيؿ ،  ىػ، مطبعة اإلعتداؿ ، 1384،  1، تصحيح أحمد عيد ، ط  68مختصر طبقات الحنابمة ، ص 
بيركت  ،، بدكف ط ،، دار إحياء التراث العربي 051ص      6جػ  ؤلفيف كأثار المصنفيف،ىدية العارفيف في أسماء الم

، تحقيؽ بكر أبك زيد ك عبد  1130ص  3مى ضرائح الحنابمة ، جػ ع، ابف حميد ، محمد بف عبد ا ، السحب الكابمة 
ـ ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ،ابف ضكياف ، أبراىيـ بف  1666ىػ /  1016سنة  1الرحمف بف سميماف العثيميف ، ط 

أبك سعد عمر بف غرامة   ، تحقيؽ محب الديف 383بف سالـ ، رفع النقاب عف تراجـ األصحاب ، ص محمد 
 بيركت . ،ـ ،  دار الفكر 1664/ىػ1015سنة  1العمراكم، ط 
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 المطمب الثاني

 :، ونشأتو مولده 

 

 الفرع األول : مولده 

 (9)لـ تذكر فييا تاريخ كالدتو غير أنو كرد في النعت األكمؿ  (1)لمحجاكم التى ترجمت ع المصادرجمي 
سنة خمس كتسعيف  مكلده ظنا ن قكيا ن  )  كلكف قاؿ :البف ط (3) ذخائر القصرنقال عف مخطكط 

 .(0)( ىػ  كثمانمائة
 .(8)قرل نابمس مف أرض فمسطيفإحدل ة ( : قرية ) حجٌ  كمكاف كالدة 

 
 
 
 
 

                                 

(1)
 049ص  14، ابف العماد ، شذرات الذىب ، جػ   918ص  3رة ، جػ ، الككاكب السائرة بأعياف المائة العاش  الغزي 

كحالة ، عمر رضا ، ، معجـ  ،  151ص  9، ابف الغزم ، ديكاف األسالـ ، جػ  394ص  4األعالـ ، جػ   ، الزركمي
 .  1490ص  3ابمة جػ ، تسييؿ السابمة لميريد معرفة الحنالبردم   30ص  13مؤلفيف ، جػ ال

حمد ، تحقبؽ مطيع ـ أ، محمد بف محمد شريؼ بف محمد ، كماؿ الديف ، النعت األكمؿ الصحاب اإلما الغزم (2)

 . دار الفكر ، ىػ 1049، طبعة سنة الحافظ 

(3)
)كىذا ائر القصر في تراجـ نبالء العصر ذخ ،محمد بف عمي، الدمشقي ، ابف طكلكف، شمس الديف بف طكلكف"  

مخطكطات مكتبة 'برليف'  مفك   ، (تاريخ  1420الكتاب مخطكط كمحفكظ في الخزانة التيمكرية في القاىرة تحت رقـ / 
بػ: 'جامعة أـ القرل'، بػ: 'مكةى المكرمة'، برقـ:     ،ميكركفمـ في: 'مركز البحث العمميبػ: 'ألمانيا'، كعنو صكرة عمى 

(1569.) 
(0)

، كحالة ، معجـ  394ص  4، الزركمي ، األعالـ ، جػ  918ص  3ابف حميد النجدم ، السحب الكابمة ، جػ  
 . 30ص  13المؤلفيف ، جػ 

(8)
 

 . 049ص  14ابف العماد ، شذرات الذىب ، جػ  (
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 شأتو  .نالفرع الثاني : 
 

مى عممائيا، كأقبؿ عمى الفقو ، كقرأ القرآف ع ائؿ عمكمو في قرية حجة مكاف كالدتوتمقى الحجاكم أك 
كىي  ،كاستقر بو المقاـ في قرية الصالحية  ،ؿ في سبيؿ طمب العمـ إلى دمشؽ  كميان ، ثـ ارتح ن إقباال

جبؿ قاسيكف مف غكطة دمشؽ ، كيسكنيا جماعة مف  كجامع في لحؼ ذات أسكاؽ ،قرية كبيرة 
ة ككاف بيا مدرس،  (1)األماـ أحمد  المقدس ، عمى مذىب بيت كأكثر أىميا كانت تسكف، الصالحيف 

لى أف تمكف مف ، كالزميـ إعمى مشايخ عصره  كقرأ،  (9)أبي عمر  شييرة لمحنابمة كىي مدرسة الشيخ
 .(3)نان تامان كتمالفقو 

 
 المطمب الثالث

 : أسرتوعمماء 

 : ذكرت كتب التراجـ اثنيف مف أفراد اسرتو فقط كىما 

الحجاكم المقدسي األصؿ ، الدمشقي المكلد  ابف، كىك مف تالميذه ، كاشتير ب  حيىابنو ي – 1
كالمنشأ ثـ الصالحي  ،الشيخ اإلماـ العالـ المسند المحدث الفقيو الفرضي ، أخذ الحديث عف جماعة 

                                 

، دار  ـ 1646سنة ، بدكف ط ، 364ص  3، جػ معجـ البمدافالحمكل ، أبك عبد ا ياقكت بف عبد ا الحمكم ،  (1)
 بيركت، الفكر 

( أنشأىا الشيخ أبك عمر خيةة كتسمى ) المدرسة العمرية الشيمدرسة أبي عمر مف مدارس الحنابمة بمدينة الصالحي (9)
ىػ ( بجماعيؿ ، ثـ ىاجر بو كالده  895محمد بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي ، المقدسي ، المكلكد سنة ) 
المدرسة تزخر بخزائف    ىػ ( ككانت 649كأىمو إلى دمشؽ بعد استيالء اإلفرنجة عمى بيت المقدس ، كتكفى سنة )

،ابف طكلكف ، القالئد الجكىرية  144ص  9،النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ، جػ  الكتب التى ال يكجد في غيرىا
 . 906 – 905ص  1في تاريخ الصالحية ، جػ 

(3)
 . 30ص  13، كحالة ، معجـ المؤلفيف ، جػ  918ص  1، السحب الكابمة ، جػ ابف حميد النجدم 
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كالده إلى   فاةك    انتقؿ بعدكأجازه شيخ اإلسالـ البدر الغزم العامر ، بدمشؽ منيـ ، كالده الحجاكم ، 
 (1)  كتخرجكا عمى يديو في عمـك شتى كالتقى بو الطمبة ، ،ركدرس بالجامع األزى ، القاىرة

بنت الحجاكم ،  ابف ، الحنبمي ، نكر الديف يحالصال سبطو محمكد  بف عبد الحميد الحميدم ، – 9
، كقرأ عميو ، كعمى غيره ، كالتجارة ، فأكـر مثكاه خالو يحيي الحجاكم ، إلى مصر لطمب العمـ  سافر

 (9)ىػ ( 1434كتكلى القضاء ، كتكفى سنة ) ثـ رجع إلى دمشؽ 

 

 المطمب الرابع

 -:  شيوخو

 عمماء عصره منيـ : لحجاكم العمـ عف جماعة مف كبار أخذ ا

شياب  ، النابمسي ، ثـ الدمشقي ، الصالحي ، الحنبمي ،أحمد بف محمد بف أحمد الشكيكي   – 1
الشكيكة مف مدينة نابمس ، ثـ قدـ دمشؽ كسكف بقرية  ىػ ( 548الديف ، أبك الفضؿ ، المكلكد سنة ) 

بدمشؽ ،  صاحب  مفتى الحنابمة كصار بيا ، كحفظ القرآف بمدرسة أبي عمر كسمع الحديث ىناؾ ،
رحمو ا  المنكرة ةىػ( بالمدين 636يح ( تكفى سنة ) ي الجمع بيف المقنع كالتنق) التكضيح ف   كتاب 
 . (1)تاما ن ف مف الفقو تمكنا ن كم إلى أف تمككالزمو الحجا  تعالى ،

                                 

(1)
، الشطي ، جميؿ بف عمر البغدادم ، مختصر طبقات  915-914ص  1ابف حميد النجدم ، السحب الكابمة ، جػ  

 بيركت ، بف ، دار الكتاب العربيـ 1656ىػ/  1046،  1، تحقيؽ فكاز أحمد زمرلي ، ط  146-148الحنابمة،ص 
،  تحقيؽ عبد الرحمف  154-156ص 9، جػ  بشر ، عثماف بف عبد ا النجدم الحنبمي ، عنكاف المجد في تاريخ نجد

 مطبكعات دار الممؾ عبد العزيز ، الرياض .، ـ  1659ىػ /  1049سنة  ،بف عبد المطيؼ أؿ الشيخ ، بدكف ط 
(9)

 . 1136- 1138ص  3ابن حمٌد النجدي ، السحب الوابلة ، جـ  
 398ص  14العماد ، شذارات الذىب ، جػ ، ابف  1130ص  9ك جػ  914ص  1ابف حميد ، السحب الكابمة ، جػ  (1)

 . 144ص  9، الغزم ، الككاكب السائرة ، جػ 
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أحمد بف محمد بف محمد بف أحمد بف محمد القرشي ، الياشمي العقيمي ، النكيرم ، المكي ،   – 9
ىػ( رحمو ا  616الشافعي ، محب الديف ، أبك بكر ، خطيب الخطباء بالمسجد الحراـ ، ) ت 

 .(9)تعالى

 

عمر بف إبراىيـ بف محمد بف عبدا بف محمد بف مفمح الراميني األصؿ ، الصالحي ، الدمشقي   – 3
ىػ ( كالمدرس بمدرسة أبي عمر ،  505المكلد في دمشؽ سنة )  ، الحنبمي ، نجـ الديف ، أبك حفص ،

إلى أف تكفي سنة )  كجامع بنى أمية ،  .(3) ىػ( 616 ككلى قضاء قضاة الحنابمة بدمشؽ مرارا ن

 

 بيا فقرأ  ، كنشأ العيينة كلد في أحمد بف يحيي بف عطكة ، شياب الديف ، التميمي ، النجدم ، – 0
           ، كمير في الفقو، لى دمشؽ لطمب العمـ ، كقرأ عمى مشايخيا ، كتفقو عمى فقيائيا ، ثـ رحؿ إ

 .   (1)ىػ (  605)ت  ،إليو المرجع في قطر نجد بمذىب اإلماـ أحمد   فصار

ىػ( مفتي دار  633) ت  يف الحسيني ، الدمشقي ، الشافعي اإلماـ محمد بف حمزة ، كماؿ الد  –8
عميو )مشيختو ( التي خرج لنفسو فييا أربعيف حديثا بمنزلو في  أف قرأ العدؿ بدمشؽ ، أجاز لو بعد

 . (9)طو ، ككتب لمحجاكم كتابان بذلؾ بشر كأجازه بجميع مايجكزي لو فيو ركايتو دمشؽ ،

                                 

 . 196ص 1، الغزم ، الككاكب السائرة ، جػ  146ص  14 جػابف العماد ، شذرات الذىب ،  (9)

 . 958ص  1، الغزم ،الككاكب السائرة ، جػ  139ص  14ابف العماد ، شذرات الذىب ، جػ  (3)
، أؿ الشيخ ، عبدالرحمف بف عبد المطيؼ ، مشاىير عمماء نجد كغيرىـ   274ص  1ابف حميد السحب الكابمة ، جػ  (1)

ىػ ، مطبعة دار اليمامة ، الرياض ، الطريقي ، عبد ا بف محمد ،  1392، سنة  1،  ،ط  552 - 549ص  1جػ 
ىػ ، الناشر  1422، سنة  1، ط  143 – 141ص  5ىػ ، جػ  1420 – 224معجـ مصنفات الحنابمة مف كفيات 

 الرياض . ، المؤلؼ 

 3جػ   ، البردم ، تييؿ السابمة لميريد معرفة الحنابمة ،  125الغزم ، النعت األكمؿ الصحاب األماـ أحمد، ص  (2)
 . 1525ص 
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بف المعركؼ باالعالـ الصالح  أحمد بف محمد شياب الديف المرداكم المقدسيي الصالحي ، ، اإلماـ– 6
 .(3)ىػ( 604ماـ جامع المظفرم بسفح جبؿ قاسيكف )ت إالديكاف ، 

أبك عبد ا الدمشقي الصالحي   شمس الديف  طكلكف    محمد بف عمي بف محمد الشيير بابف – 4
 .  (0)ىػ (  600جازه سنة )تالحنفي ، المسند ، المؤرخ ، اإلماـ ، قرأ عميو المسمسؿ بالمحمدم ، كاس

 

                                      

  

                                 

 . 285ص  1، الغزم ،الككاكب السائرة ، جػ  132ص  10ابف العماد ، شذرات الذىب ، جػ  (3)

، أؿ الشيخ ، عبدالرحمف بف عبد المطيؼ ، مشاىير عمماء نجد كغيرىـ  274ص  1ابف حميد السحب الكابمة ، جػ  (4)
ىػ  ، مطبعة دار اليمامة ، الرياض ، الطريقي ، عبد ا بف محمد ،  1392، سنة  1، ط  552 - 549ص  1، جػ 

ىػ ، الناشر  1422، سنة  1، ط  143 – 141ص  5ىػ ، جػ  1420 – 224معجـ مصنفات الحنابمة مف كفيات 
 المؤلؼ ، الرياض .
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 المطلب الخامس

 تالميذه

ففاقكا أقرانيـ ، كتقمدكا أعمى تنبو طالب العمـ إلى ىذا العمـ الفقيو ، فالتفكا حكلو ، كنيمكا مف عممو 
المناصب ، فعند النظر في تراجـ تالميذه تعمـ صدؽ ذلؾ ، كال زاؿ طالب العمـ يرجعكف إلى مؤلفاتو 

 كمف تالميذه : إلى يكمنا ىذا ،

    (ىػ1007 – 937) ، شياب الديف الشكيكي، الصالحي اإلماـ : أحمد بف محمد ، أبك العباس – 1
 (1) كغيرهكقد أخذ عنو الفقو 

بنو يحيي بف مكسى بف أحمد ، شير باسـ ابف الحجاكم ، انتقؿ بعد كفاة كالده إلى القاىرة ، ا – 2
 .(2)كدرس بالجامع األزىر 

ىػ ( المسند ، الفقيو  ،  1010- 921ماـ : إبراىيـ بف محمد األحدب الذبداني ، الصالحي ) اإل – 3
 (3). كمالحديث عف الحجاعمـ ، كقد أخذ الفىرىاضي  

ىػ(  المسند ، الفقيو ، 1002-917األماـ :  محمد بف محمد بف أحمد بف عمر ، شمس الديف ،) – 4
، اخذ الفقو عف الحجاكم جيحي ، كلي قضاء الحنابمة بدمشؽاضي ، المشيكر ، بسبط القاضي الرُّ الق

 .(4) كقرأ عميو مدة 

                                 

 218-217ص  1، ابف حميد النجدم ، السحب الكابمة ، جػ  1026ص  3البردم ، تشييؿ السابمة لمريد معرفة الحنابمة ،جػ  (1)
 . 26سبؽ ترجمتو ص  – (2)
، المحبي ،محمد أميف بف فضؿ ا ، خالصة األثر  94، الشطي ، محتصر طبقات الحنابمة ، ص  125(الغزم ، النعت األكمؿ ، ص 3)

 القاىرة .،ـ)تصكير ( ، المطبعة الكىبية  1868ىػ ، 1284، طبعة سنة  37-36ص  1في أعياف القرف الحادم عشر ، ، جػ 

      ،  ابف ضكياف ، رفع النقاب ،   1085-1093ص  3، ابف حميد ، السحب الكابمة ، جػ  165-160( الغزم ، النعت األكمؿ ، ص 4)
 . 356 - 355ص 
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   الميفمحي ، الصالحي ، شياب الديف ، الشييراإلماـ : أحمد بف أبي الكفاء ، عمي ، أبك الكفاء ، – 5
، كقد أخذ عف ىػ ( المحدث الثبت ، الكرع ، الزاىد ، الجامع لمعمكـ  1038 -934الكفائي ، )  ػب

 (1).الحجاكم الفقو كغيره 

     أبك الثناء ، نكر الديف الحميدم الدمشقي ، الصالحي  الحجاكم   األماـ : محمكد بف محمد ، - 6
 .(2)لـ ، العامؿ ، المسند ، المحدث ، كبير القضاة اىػ( الع 1030) ت 

ميداف ، المشيكر بأبى جدىة النجدم ، شمس الديف ، الـز محمد بف إ – 7 براىيـ بف محمد بف أبي حي
كأذف لو أف يفتي ، ، كأجازه ، قرأ عميو كتاب " اإلقناع مشركحان مرتيفالحجاكم أكثر مف سبع سنيف 

 : كبىٍعدي كىذا نصيا  ، خر القرف العاشر ىجرماإلماـ أحمد ، تكفى في آ عمى مذىبكيدرس 
ٍبًد اً ... "   مَّده أىبيك عى ـي العىالَّمىةي ميحى ـي العىاًل ا مىى العٍبًد الفىًقيًر إلى اً الشٍَّيخي اإلمى سىًمعى عى  شىٍمسي فىقىٍد قىرىأى كى

كـً الشٍَّيًخ بيرىىاًف  ٍيدىاًف ، الشًَّييًر بنىسىبًو الكىًريـً بأبىي الدِّيًف بفي المٍرحي مى مًَّد بًف أىبي حي الدِّيًف إٍبرىاىيـً بًف ميحى
تىٍحًريرو كى  تىٍحقيؽو كى سىمىاعىان ببىٍحثو كى عىمىوي ًفي كىنىًفًو كىًحٍرًزًه ًقرىاءىةن كى دًِّه أىعىزَّهي اي بًعزًِّه ، كىجى تىٍدًقيؽو ًكتىابي اإلٍقنىاعى جى

مىى المً ًفي الًفقٍ  ابًر عى اـً أىٍىًؿ السُّنًَّة ، كىالصَّ دِّيًؽ الثَّاًني إمى بىاًنيِّ ، كالصِّ اـً العىاًلـً الرَّ مىى مىٍذىىًب اإلمى ٍحنىًة ًو عى
ٍنبىًؿ الشٍَّيبىاًني مًَّد بًف حى ًد بًف ميحى ٍبًد ا أىٍحمى ًؿ أىبي عى عىؿى الجنَّةى   المعىظَّـً المبىجَّ اهي ، كىجى مينقىمىبىوي كىأىٍرضى

كحةن ]بًقرىائتو كقراءة غيره[ فىشىرىٍحتي لى  كسىان مىٍشري تىٍيًف ديري سىًمعى الًكتىابى المذكيكرى مىرَّ ٍئكىاهي ، فىقىٍد قىرىأ كى مى وي ذًلؾى ، كى
كًح ًفي المٍقًنًع كالًخرىًقي ًفي ًقرىاءىًة ذًلؾى ًفي مىرَّةو  طِّ المٍشري ان بىاًقي الخى مىيَّ أىٍيضى سىًمعى عى مىى سىٍبًع ًسنيفى  كى تىًزيدي عى

ٍيرىاًت ميًعيف لىوي ًفي الخى ٍرتي اى  .،، كىافى اي ًلي كى قىد اٍستىخى ابى ميٍستىًخيره  -كى مىا خى كىأىًذٍنتي لىوي أىٍف ييٍفًتيى  -كى
اف الم وي الشٍَّيخى حى ـى ًلٍمفيٍتيىا مىا رىجَّ اًمنىا المٍذكيكًر كىأىٍف ييقىدِّ مىى مىٍذىىًب إمى ٍبدي السَّالـً بفي عى فَّؽي بفي قيدىامىةى كىالمٍجدي عى كى

ابً  مىٍيًو أىٍكثىري األىٍصحى الَّ فىمىا عى  (.3)  ". تىٍيًميىةى، كىا 

                                 

، ابف حميد النجدم ،  1526ص  3، البردم ، تسييؿ السابمة لمريد معرفة الحنابمة ، جػ 166-165ص  1، خالصة األثر ، جػ  المحبي (1)
 . 118-116ص  1السحب الكابمة ، جػ 

 . 106-105، الشطي ، محتصر طبقات الحنابمة ، ص  182األكمؿ ، ص  نعتالغزم ، ال (2)
 827-826ص  2عبد الرحمف ، سميماف ، حاشية عمى السحب الكابمة ، جػ  ،  84ص  1العثيميف ، المستدرؾ عمى السحب الكابمة ، جػ  (3)

 ىػ ، مؤسسة الرسالة ، بيركت . 1416،  1، ط
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ىػ ( مف عمماء نجد ، ارتحؿ  1012ماـ : أحمد بف محمد بف مشرؽ النجدم ، الحنبمي ،) ت اإل – 8
 (1) .كتكلى القضاء ىناؾ حتى تكفيإلى دمشؽ كالـز الحجاكم كأخذ عنو،ثـ عاد إلى نجد 

كاف ممف رحؿ إلى الشاـ لطمب العمـ ،  ؿ يزيد ، الحنبمي النجدم ،آماـ : زامؿ بف سمطاف اإل – 9
ة مف تفقو عميو كأجازه ، ثـ رحؿ إلى مصر مف أجؿ االستزاد حتىـز الحجاكم ، كتمقى عنو العمـ كال

في النصؼ األخير مف  يستفادة مف عممو ، تكفالطالب لال قبؿ عميوأالعمـ ، ثـ عاد إلى نجد ، ك 
 . (2)القرف العاشر 

ميداف ، الحنبمي ، مف عمماء القرف العاشر ، كاف ممف  – 10  نشر أحمد إبراىيـ بف محمد بف أبي حه
 .(3)المذىب الحنبمي في ربكع نجد بعد أف عاد مف دمشؽ 

 وثناء العمماء عميو مكانتو العممية:  المطمب السادس
 كبار بعد تمقيو العمـ عمى أيدل  ناؿ الحجاكم مكانة عممية عالية ،:  الفرع األول: مكانتو العممية

العمماء ، ففاؽ أقرانو كذاع صيتو ، كأصبح مف أعياف العمماء في عصره ، فقصده طالب العمـ ، 
كرحمكا إليو ، كما زاؿ الطالب إلي يكمنا ىذا يعكفكف عمى مؤلفاتو ، كمف ىنا كاف لمحجاكم مكانة 

 : ك التاليكىي عمى النح ، فتكلى كظائؼ دينية ميمة في دمشؽ هخاصة في عصر 
 . (4)فتاء : فقد تقمد منصب الفتكل ، فكاف مفتي الحنابمة بدمشؽاإل – 1
،أعظـ جكامع دمشؽ  قاـ بالتدريس بمدرسة الشيخ أبي عمر ، كبالجامع األمكم التدريس: – 2
 .(5)قدمياكأ
المعركؼ ب الديف أحمد بف محمد المرداكم،لشيخو شياخمفا ن  ،(6)اإلمامة تكلى إمامة الجامع المظفرم – 3

 . (7)الديكاف ()بابف 
 ثناء العلماء علٌهالفرع الثانً: 

                                 

(1)
المطيؼ  عبدالرحمف بف عبد تحقيؽ ،  304ص  2جػ  ، في تاريخ نجد عنكاف المجد عثماف بف عبدا بف بشر النجدم الحنبمي ، بف بشرا 

 .السعكدية دار دارة الممؾ عبدالعزيز ،   ـ 1983-1982 -ىػ  1403-1402 ، سنة  4، ، ط  بف عبدا آؿ الشيخ
(9)

 . 156-155ص  5، الطريقي ، معجـ مصنفات الحنابمة ، جػ  304ص  2، جػ  ، عنكاف المجدبف بشر ا 
(3)

 . 84-83ص  1حب الكابمة ، جػ العثيميف ، المستدرؾ عمى الس 
(0)

 . 192ص  3السائرة ، جػ  ب، الككاكالغزم  
(8)

 . 192ص  3الغزم ، الككاكب السائرة ، جػ  
(6)

النعيمي ح جبؿ قاسيكف بدمشؽ ، مع الحنابمة ( كيسمى أيضا ) جامع الجبؿ ( كىك يقع بسفالجامع المظفرم ، ىك الجامع المشيكر ب ) جا 
  . 435ص  2، الدارس في تاريخ المدارس ، جػ 

(4)
 

)
 3، ابن حمٌد النجدي ، السحب الوابلة ، ج  334ص  14، ابن العماد ، شذرات الذهب ، جـ  66ص  9الكواكب السائرة ، جـ  الغزم ، 

 . 1130ص 
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 :أشاد بو كؿ مف ترجمكا لو لذلؾعف غيره مف عمماء عصره،، كامتاز بيا فات عديدةتمتع الحجاكم بص

 : (1)قاؿ عنو كماؿ الديف الغزم  – 1

حرير الفيامة ، شيخ اإلسالـ أبك النجا شرؼ الديف ، مفتي الحنابمة الحبر البحر الن العالـ العالمة ، "
بدمشؽ ، المعكؿ عميو في الفقو بالديار الشامية ، حائز قصب السبؽ في مضمار الفضائؿ ،كالفائز 
بالقدح المعمى عند تزاجـ األفاضؿ ، جامع شتات أشتات العمكـ ، بدر سماء المنطكؽ كالمفيكـ ، 

سارت بيا الركباف ، كتمقيا الناس بالقبكؿ زماف بعد زماف ، كالفتاكل التي  صاحب المؤلفات التي
الطـ العباب ، ، الحبر بال ارتياب كالبحر الم اشتيرت شرقا ن كغربا ن ، كعـ نفعيا الناس عجمانك عربا ن 

لرائقة ، شمس أفؽ العمكـ كالمعارؼ ، قطب دائرة الفيكـ كالعكارؼ  ذك التحقيقات الفائقة ، كالتدقيقات ا
 .(2) " كالتحريرات المقبكلة ، كالتقريرات التي ىي باإلخالص مشمكلة

 ،تنقيحو، عرفة المذىب كاف لو اليد الطكلى في م))قاؿ عنو صاحب كتاب عنكاف المجد:  – 2
   . (3)((كترجيحو  كتيذيب مسائمو

مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ، كصار  يؽبتحق انفرد في عصره))  كقاؿ عنو في النعت األكمؿ : – 3
 . (4)  (( إليو المرجع

مفتي الحنابمة بدمشؽ ، كشيخ اإلسالـ بيا كاف  اإلماـ العالمة ، )) (1)كقاؿ عنو ابف العماد : – 4
، كرعا ن   . (2)  ((إماما ن ، بارعا ن ، أصكليا ن ، فقييا ن ، محدثا ن

                                 

ىػ /  1214- 1173الديف  ،  محمد بف محمد شريؼ بف شمس الديف محمد بف عبد الرحمف الغزم ، أبك الفضؿ ، )  كماؿالغزم ، (1)
ـ ( مؤرخ ، نسابة ،أديب ، كاف مفتى الشافعية في دمشؽ ، مف كتبو ) التكرة الكمالية ( عشركف جزء ن ، ) النعت األكمؿ  1799 – 1759

 . 70-70ص  7ف حنبؿ( ، الزركمي ، األعالـ ، جػ الصحاب اإلماـ أحمد ب
(9)

 . 190الغزي ، النعت األكمل ، ص  
(3)

 . 99ص  1ابن بشر ، عنوان المجد ، جـ  
(0)

 . 1130ص  3، الشطً ، مختصر طبقات الحنابلة ، جـ  904ابن حمٌد النجدي ، التعت األكمل ، ص  
(1)

كري ، الحنبلً ،مؤرخ ، فقٌه ، عالم باآلدب ، ولد فً صالحٌة دمشق ، ومات بمكة حاجاً         ابن العماد : عبد الحًٌ بن أحمد بن محمد الع 

، ابن  964ص   3هـ ( من مؤلفاته ) شذرات الذهب ( ) شرح منتهى اإلردات ( فً فقه الحنابلة ، الزركلً ، األعالم جـ  1456 – 1439) 

 . 304ص  9حبً ، خالصة األثر ، جـ ، الم 043ص  9حمٌد النجدي ، السحب الوابلة ، جـ 
(9)

 . 049ص 14ابن العماد ، شذرات الذهب ، جـ  



43 

 

مرسي قكاعده ، كمشيد بنيانو ك أحد أركاف المذىب ، اؿ عنو صاحب كتاب السحب الكابمة )) كق – 5
،المدافع عنو ، المحتج لو في القرف العاشر ، شيخ المتأخريف ، كاستاذ المتقدميف ، مف رفع لكائو في 

 .   (3)(كاإلقناع ، كحاشية التنقيح، الديار النجدية ، مؤلؼ الزاد 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
(3)

 . 1130ص  3العثٌمٌن ،  السحب الوابلة ، جـ  
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 المطمب السابع

 مؤلفاتو

ؼ الحجاكم مصنفات مفيدة ، انتفع بيا الناس جيال بعد جيؿ ، كاعتنى بيا طمبة العمـ حفظا ن خمٌ 
كتدريسا ن ، كشرحا ن ، كتحقيقا ن ، نظران لمكانة الحجاكم العممية العالية الرفيعة في نقؿ المذىب كتحرير 

 مذىب اإلماـ أحمد ، فقد ألؼ جممة مف المؤلفات كىي كما يأتي : 

 لمستنقع في اختصار المقنع " كسأتحدث عنو في بحث خاص ) اف شاء ا (" زاد ا – 1

 ة، يقع في اربع (1)، قاـ بتحقيقو ، عبد ا بف عبد المحسف التركي" اإلقناع لطالب االنتفاع " – 2
، كقد قاـ بتحقيقو ايضا عبد المطيؼ محمد مكسى السبكي ، دار مجمدات ، كقد طبع عدات مرات

 المعرفة ، بيركت . 

حيا ، كالعناية ك ، كثرة المسائؿ ، كتحرير النقكؿ ، سيكلة العبارة ك كض(2)ىـ ميزات كتاب اإلقناع أ كمف
ا، ،"اإلقناع" بكتاب الحنابمة عمماء مف جماعة اعتنى ، مف أجؿ ذلؾ بالدليؿ كالتعميؿ  كاختصارنا، كتحشية، شرحن

 :التالي النحك عمى حكلو المؤلفات فتعددت الحنابمة، مذىب كتب مف غيره كبيف كجمعنا بينو

 شروح الكتاب :
 (3)" كشاؼ القناع في شرح اإلقناع "  طبع في ستة مجمدات ، لػ منصكر بف يكنس البيكتي. 

 حكاشي اإلقناع :

                                 

(1)
ىػ  1359سنة  السعكدية العربية  المممكة  في سدير بمنطقة حرمو كلد في بمدة ، عبد ا بف عبدالمحسف بف عبد الرحمف التركي التركً ، 
كالمغة العربية، تكلى كظائؼ عديد ، كلو  ، كحصؿ عمى إجازات عممية في عمكـ الشريعة، تعميمة تممذ عمى عدد مف كبار العمماء في زمف ت ،

 كثير الـ في بناة االسرة ، كعيرىا، " اصكؿ مذىب اإلماـ أحمد " " اسباب اختالؼ الفقياء " ك " منياج اإلس الكثير مف المؤلفات منيا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=140912  

(9)
 ... 049ص  14ابن العماد ، شذرات الذهب ، جـ  

(3)
إدريس البيييكًتٌي ،  شيخ الحنابمة بمصر في عصره ، نسبتو إلى )بيكت( في  منصكر بف يكنس بف صالح الديف بف حسف بفالبهوتً ،  

" الركض  : ـ ، كاف عالمان ، عامالن ، كرعان ، متبحران في العمـك الدينية ، أفتى ، كدٌرس ، لو كتب كثيرة ، منيا1000غربية مصر ، كلد سنة 
كشاؼ القناع عف متف اإلقناع " ، ك " دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى " ، ك "  ك "المربع شرح زاد المستقنع المختصر مف المقنع " في الفقو ، 
،   1133-1131، ص   3 ، السحب الكابمة ، ج النجدم ىػ ، ابف حميد1051إرشاد أكلي النيى لدقائؽ المنتيى" ، كغيرىا ، تكفي سنة 

 . 307، ص 7الزركمي ، األعالـ ، ج

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%B1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=140912
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=140912
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  ك   ، السالمة بف سعكد يا  ناصربتحقيق قاـ ، كقد " حاشية اإلقناع " لػ منصكر بف يكنس البيكتي
 ، مكتبة الرشيد .1425كانت الطبعة األكلى عاـ 

  الطالب حاتـ بف فاتح بف  قاـ كقد (1)يير بػ الخمكتي .ش،ال" حاشية اإلقناع " لػ محمد بف أحمد البيكتي
في جامعة محمد بف سعكد اإلسالمية ، بالسعكدية ، بتحقيؽ الكتاب لمحصكؿ عمى  محمد المدرع 

 .دة عمى مكقع أىؿ الحديث ك كىي مكج ىػ ، ك الرسالة لـ تطبع  بعد ، 1431سنة  ،إجازة بالماجستير

و إلى ، كصؿ في(3)بف دىيش تأليؼ عبد ا بف عمر  (2)" األضكاء كالشعاع عمى كتاب اإلقناع "
ىػ ، دار  1419ـ ،  1998 عبد الممؾ عبد ا دىيش ، سنة وحقيقكقاـ بتلـ يكممو ،  ك التيمـب با

 خضر لمطباعة كالنشر ، بيركت .

ؽ: عبد الممؾ عبد ا يحقت ا بف عمر بف دىيش ، " التعميؽ الحاكم عمى إقناع الحجاكم "لػ  عبد
 .، مكتبة األسدم دىيش

 . لمؤلفو الحجاكماإلقناع  كتاب لغات غريب شرح عمى اشتممت  : غريب اإلقناع

 اختصارات اإلقناع :

  كقد اعتني كثير مف طمبة  (4)" المجمكع فيما ىك كثير الكقكع " لػ عبد الرحمف بف عبد ا أبا بطيف ،
 .(5)العمـ بالكتاب ، كيكجد عميو عدد مف الرسائؿ الجامعية 

 

                                 
(1)

البهوتً ،شمس الدٌن ، العالم ، الفقٌه ، إمام المنقول والمعقول ، مخرج الفروع على االصول ، ولد بمصر  محمد بن أحمد علً البهوتً ،

منتهى فً بٌئة علمٌة ، انتهى إلٌه اإلفتاء والتدرٌس ، بعد وفاة خاله البهوتً ، وصار مقصدا للحنابلة ، له مؤلفات كثٌرة منها ، حاشٌة على 

ص  9، العثٌمٌن ، السحب الوابلة ، جـ  935هـ ، الغزي ، النعت األكمل ، ص  1455حكام المناسك ، ت سنة اإلرادات ، تعبد الناسك فً أ

 .  .19ص  6، الزركلً ، األعالم ، جـ  566
(9)

هـ ، مطبعة دار العاصمة ،الرٌاض ، اباظة ، نزار ،  1016، سنة  9،ط 380ص  0أل بسام ، عبد هللا بن عبد الرحمن ،علماء نجد ، جـ  

 هـ ، دار الفكر ، بٌروت                              1090م ،  9443، سنة  9،ط  961-964والمالح ،  محمدرٌاض ،  إتمام األعالم ، ص 
ىػ ، مف مصنفاتو " كتاب القضاء " ك" الفقو القيـ  13320 بف عمر بف عبد ا بف دخيؿ ا بف دىيش ، الحنبمي ، المكلكد سنة عبد ا (3)

  261- 260،اباظة،إتماـ األعالـ  ، ص  344ص  4ىػ،أؿ بساـ ، عمماء نجد ، جػ  1406مف كتب ابف القيـ"ت سنة 
ف سمطاف بف خميس العائذم، القحطاني، الحنبمي، الممقب ب : "أبابطيف"، المكلكد في بمدة "الركضة" أبك بطيف ،عبدالرحمف بف عبدا ب (4)

عبد العزيز بف عبد ا الحصيف في التفسير ك الحديث ك الفقو ك أصكلو ك  تتممذ عمى ،نشأ في اسرة ذات فضؿ كديف قرل "سدير" بنجد، مف
رحمو ا ، ابف حميد النجدم ، السحب الكابمة ،  –ق(  1121سنة )  تكفى  ، شايخو نفعنا لوأصكؿ الديف حتى برع في ذلؾ كمو، كىك أكثر م

 .358ص  2، ابف بشر ، عنكاف المجد ، جػ  358ص  2جػ 
(8)

 http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=387 
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                                                                                                          :الجمع بينو كبيف غيره 
 جمع فيو بيف  اإلقناع ، (1)رمي اإلقناع كالمنتيى " لػ مرعي الك كتاب " غاية المنتيى في الجمع بيف     

ات ، طباعة دار السالـ  في ثالثة مجمد ـ ،يقع 1959ات ، كانت الطبعة األكلى سنة ك منتيى اإلراد
  كزارة األكقاؼ ، بالككيت . ةطبعمكقد طبع حديثا بتحقيؽ ياسر المزركعي ك رائد الركمي ، دمشؽ ،

 (3)لمسفاريني   (2)"  " نظـ الخصائص الكاقعة في اإلقناع  
  كتاب " المسائؿ التي اختمؼ فييا اإلقناع كالمنتيى " جمعيا ، كرتبيا ، كحققيا عبد العزيز بف محمد

 ىػ ، مطبعة دار الكطف ، الرياض .  1419الحجيالف ، طبعة سنة 

 حكاشي التنقيح : – 3

أليؼ "عالء الديف عمي بف سميماف تحكاـ المقنع " نقيح، كتاب " التنقيح المشبع في أكالمقصكد بالت
كقد طبع الكتاب باسـ " حكاشي التنقيح في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ " (4)المرداكم ، 

ىػ ، دار المنارة ، القاىرة ،   1412بتحقيؽ يحيي بف أحمد بف يحيي الجردم ، الطبعة األكلى سنة 
نع " لممرداكم ، كبيامشو حكاشي التنقيح لمحجاكم ، ي تحرير المقيضا باسـ " التنقيح المشبع فطبع أك 

 ىػ ، مكتبة الرشيد . 1225سنة  1تحقيؽ ناصر بف سعكد السالمة ، ط 

                                 

(1)
مرعي بف يكسؼ بف أبي بكر بف أحمد الكرمي ، المقدسي ، مؤرخ أديب ، مف كبار الفقياء ، كاف فقييان ، محدثان ، إمامان ، ذا  كرمً ،ال 

ك ) دليؿ   اطالع  كاسع عمى نقكؿ الفقو كدقائقو ، درس بجامع األزىر بالقاىرة ، لو نحك سبعيف كتابان منيا : ) دليؿ الطالب ( في الفقو ،
ابف حميد ، السحب الكابمة ، ، ىػ (  1433تكفي سنة ) ، ك ) أقاكيؿ الثقات في معرفة األيماء كالصفات ( ، الطالبيف لمعرفة كالـ النحكييف ( 

 . 943ص  4، الزركمي ، األعالـ ، جػ  1198-1115ص  3جػ 
(9)

 . 343ص  9ـ ، العثٌمٌن ، السحب الوابلة ، ج 349الغزي ، النعت األكمل ، ص  
ىػ في سفاريف )مف قرل نابمس( ، قرأ القرآف 1114شمس الديف ، أبك العكف ، محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني ، كلد سنة  السفاريني (3)

كعات ، مف تصنيفاتو :" الدرارم المصن صغيران ، كحفظو ، كأتقنو ، كرحؿ إلى دمشؽ فأخذ عف عممائيا ، عالـ بالحديث ، كاألصكؿ ، كاألدب
شرح منظكمة اآلداب " ،  عاد إلى نابمس فدرَّس ، كأفتى ،  لبابرح عمدة األحكاـ " ، ك " غذاء األ" كشؼ المثاـ شلمكضكعات  كا في اختصار

 . 14، ص 6،  الزركمي ، األعالـ ، ج 846-839، ص 2ىػ ، ابف حميد ، السحب الكابمة ، ج1188كتكفي فييا سنة 

(0)
ىػ  بمردا ، نشأ بيا ، كحفظ القرآف ، ثـ 817أبك حسف ، عمي بف سميماف بف أحمد بف محمد المرداكم ، كلد سنة  عالء الديف ،المرداوي  

قدـ إلى دمشؽ ،  كتفقو عمى الشيخ تقي الديف بف قندس ، انتيت إليو رئاسة المذىب ، كباشر نيابة الحكـ دىران طكيالن ، فحسنت سيرتو ، 
منيا : " اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ " ، " كتصحيح الفركع " ، كغير ذلؾ كثير ، تكفي سنة  كعظـ أمره ، صٌنؼ كتبان كثيرة 

، السخاكم ، الضكء   743-739، ص 2كابمة ، ج، ابف حميد ، السحب ال 511-510ص  9ىػ ، ابف العماد ، شذرات الذىب ، ج885
 . 203 -201، ص 5الالمع ، ج
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 (1)غريب لغة اإلقناع : – 4

 .كقد شرح فيو الحجاكم األلفاظ الغربية الكاردة في كتابو اإلقناع كبيف معانييا 

 . المقدسي المقصكد بالفركع " كتاب " الفركع " لػ ابف مفمح  (2) .حاشية عمى الفركع ""  – 5

شرح فيو " النظـ المفيد األحمد في مفردات اإلماـ أحمد " لػ محمد بف عمي  " شرح المفردات " – 6
 (3) . المقدسي

ريني بشرحيا في كتاب " الذخائر لشرح منظكمة الكبائر " اكقد قاـ السف،  (4) " منظكمة الكبائر " – 7
دار البشائر اإلسالمية ،  ، 2000سنة  ، تحقيؽ كليد بف محمد بف عبد ا العمي ، كالكتاب مطبكع

 .بيركت 

 كىذا نظميا :

 َلَعمِّـــــــــــــــــــي ِفْيَمـــــــــــــــــــا ُرْمتُـــــــــــــــــــُو َأْبُمـــــــــــــــــــُ  َمْقِصـــــــــــــــــــِدي ِبَحْمـــــــــــــــــــَدَك َيـــــــــــــــــــا َرب  الَبِري ـــــــــــــــــــِة َأْبَتـــــــــــــــــــِدي
ــــــــــــــــوِ  ــــــــــــــــيِّ َوآِل ــــــــــــــــى الن ِب ــــــــــــــــِدي  َكــــــــــــــــَذاَك ُأَصــــــــــــــــمِّي َعَم ــــــــــــــــلِّ َىــــــــــــــــاٍد َوُمْيَت  َوَأْصــــــــــــــــَحاِبِو ِمــــــــــــــــْن ُك
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــذ ُنوَب َجِميَعَي ــــــــــــــــا: َأن  ال ــــــــــــــــْن َعاِلًم دِ  َوُك ــــــــــــــــي الُمَجــــــــــــــــو  ــــــــــــــــَمْت ِف ــــــــــــــــَرم ُقسِّ  ِبُصــــــــــــــــْغَرم َوُكْب
ــــــــــــدٍ  ــــــــــــد َنا َأْو َتَوع  ــــــــــــي ال ــــــــــــد  ِف ــــــــــــِو َح ــــــــــــا ِفي ــــــــــــدِ  َفَم ــــــــــــصِّ َأْحَم ــــــــــــى َن ــــــــــــَرم َعَم ــــــــــــمِّ ُكْب ــــــــــــُأْخَرم، َفَس  ِب

ـــــــــــــــــــــِد:  ـــــــــــــــــــــُد الَمْج ـــــــــــــــــــــُدهُ َوَزاَد َحِفي ـــــــــــــــــــــا َوِعي ـــــــــــــــــــــدِ   َأْو َج ـــــــــــــــــــــٍن ُمَبعِّ ـــــــــــــــــــــاٍن َوَلْع ْيَم ـــــــــــــــــــــٍي إلِ  ِبَنْف

ــــــــــــــا ــــــــــــــن ْفِس ِإال  ِبَحقَِّي ــــــــــــــِل ال ــــــــــــــْرٍك، َوَقْت ــــــــــــــْذِف ُني ــــــــــــــدِ   َكِش ــــــــــــــْع َق ــــــــــــــْحِر، َم ــــــــــــــا، َوالسِّ َب  َوَأْكــــــــــــــِل الرِّ
ــــــــــــــــدِ   َوَأْكِمــــــــــــــــَك َأْمــــــــــــــــَواَل الَيَتــــــــــــــــاَمى ِبَباِطــــــــــــــــلٍ   َتَولِّيــــــــــــــــَك َيــــــــــــــــْوَم الز ْحــــــــــــــــِف ِفــــــــــــــــي َحــــــــــــــــْرِب ُجح 

ـــــــــــــــــذَ  ـــــــــــــــــْرُبُيمْ َك ـــــــــــــــــَواُط، َوُش ـــــــــــــــــم  المِّ ـــــــــــــــــا، ُث َن ـــــــــــــــــدِ   اَك الزِّ ـــــــــــــــــِق الُمَمي  ـــــــــــــــــا ِلمط ِري ـــــــــــــــــوًرا، َوَقْطًع  ُخُم
  ِبَباِطـــــــــــــــٍل ُصـــــــــــــــنَع القـــــــــــــــوِل والِفْعـــــــــــــــِل َوالَيـــــــــــــــدِ   َوِســـــــــــــــْرَقُة َمـــــــــــــــاِل الَغْيـــــــــــــــِر، َأْو َأْكـــــــــــــــُل َماِلـــــــــــــــوِ 
 ُمْفِســــــــــــــــــــــدِ  َوَغْيَبـــــــــــــــــــــُة ُمْغتَــــــــــــــــــــــاٍب، َنِميَمـــــــــــــــــــــةُ   َشـــــــــــــــــــــَياَدُة ُزوٍر، ثُــــــــــــــــــــــم  َعـــــــــــــــــــــق  ِلَواِلــــــــــــــــــــــدٍ 

ــــــــــــــــــــدِ   َيِمـــــــــــــــــــيٌن َغُمــــــــــــــــــــوٌس، تَــــــــــــــــــــاِرٌك ِلَصــــــــــــــــــــاَلِتوِ   ُمَصـــــــــــــــــــلب ِبــــــــــــــــــــاَل ُطْيــــــــــــــــــــٍر َلــــــــــــــــــــُو ِبَتَعم 

                                 
(1)

 . 009 المدخل ، ابن بدران ، ص 
(9)

تحقٌق محمد   8ص  1، البهوتً ،منصور بن ٌونس ، كشاف القناع عن متن اإلقناع ، جـ  049ص  14ابن العماد ، شذرات الذهب ، جـ  

 م ، دار الكتب ، بٌروت . 1664هـ ،  1014، سنة  1أمٌن الضناوي ، ط 
(3)

 460قدسً الحنبلً ، خطٌب الجامع المظفري بالصالحٌة ، ولد سنة ) عز الدٌن محمد بن بهاء الدٌن علً بن عز الدٌن بن عبد الرحمن الم 

هـ ( ، ابن العماد ، شذرات الذهب  594هـ( برع فً الفقه والحدٌث له مؤلفات منها " النظم المفٌد األحمد  " و " نظم المفرات " توفى سنة ) 
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ـــــــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــــــِر ِقْبَم ـــــــــــــــــــِت، َأْو َغْي ـــــــــــــــــــِر الَوْق ـــــــــــــــــــدِ   ُمَصـــــــــــــــــــلب ِبَغْي ـــــــــــــــــــِو الُمَتَأكِّ ـــــــــــــــــــاَل ُقْرآِن  ُمَصـــــــــــــــــــلب ِب
ــــــــــــــــدِ ِإَســــــــــــــــاَءُة الظ ــــــــــــــــنِّ ِباإلَلــــــــــــــــِو ا  ُقُنــــــــــــــــوُط الَفتَــــــــــــــــى ِمــــــــــــــــْن َرْحَمــــــــــــــــِة اهلِل، ثُــــــــــــــــم  ُقــــــــــــــــلْ   لُمَوح 

 

ــــــــــــــــــٌن ِلَمْكــــــــــــــــــِر اهلِل، ثُــــــــــــــــــم  َقِطيَعــــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــــِذي َرِحــــــــــــــــــٍم، َوالِكْبــــــــــــــــــَر َوالُخــــــــــــــــــَيال اْعــــــــــــــــــُددِ   َوَأْم  ِل

ــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــي ِبْفَتِن ــــــــــــــاَن َيْرِم ــــــــــــــِذٌب ِإْن َك ــــــــــــــَذا َك ــــــــــــــدِ   َك ــــــــــــــى الُمْصــــــــــــــَطَفى َأْحَم ــــــــــــــا َعَم ــــــــــــــِري َيْوًم  َوالُمْفَت
ــــــــــــــــــــــدِ َوِىْجــــــــــــــــــــــَرُة َعــــــــــــــــــــــْدٍل ُمْســــــــــــــــــــــ  ِقَيــــــــــــــــــــــاَدُة َدي ــــــــــــــــــــــوٍث، ِنَكــــــــــــــــــــــاُح الُمَحمِّــــــــــــــــــــــلِ   ِمٍم َوُمَوحِّ
ـــــــــــــــــــــوُ  ـــــــــــــــــــــَتِطيًعا، َوَمْنُع ـــــــــــــــــــــجب ُمْس ـــــــــــــــــــــْرٌك ِلَح ـــــــــــــــــــــدِ   َوَت ـــــــــــــــــــــاِكِم الُمَتَقمِّ ـــــــــــــــــــــُم الَح ـــــــــــــــــــــاٍة، َوُحْك  َزَك

ـــــــــــــــُرهُ  ـــــــــــــــقِّ، َواْرِتَشـــــــــــــــاٌة، َوِفْط ـــــــــــــــِف الح  ـــــــــــــــْيِر الت َعب ـــــــــــــــدِ   ِبُخْم ـــــــــــــــي َصـــــــــــــــْوِم َش ـــــــــــــــْذِرَنا ِف  ِبـــــــــــــــاَل ُع
ـــــــــــــــــــدِ َوَســـــــــــــــــــب    َوَقـــــــــــــــــــْوٌل ِبـــــــــــــــــــاَل ِعْمـــــــــــــــــــٍم َعَمـــــــــــــــــــى اهلِل َربَِّنـــــــــــــــــــا  أِلَْصـــــــــــــــــــَحاِب الن ِبـــــــــــــــــــيِّ ُمَحم 

 ِمـــــــــــــَن الَبـــــــــــــْوِل ِفـــــــــــــي َنـــــــــــــصِّ الَحـــــــــــــِديِث الُمَســـــــــــــد دِ   ُمِصـــــــــــــر  َعَمـــــــــــــى الِعْصـــــــــــــَياِن، َتـــــــــــــْرُك َتَنـــــــــــــز هٍ 
ْتَيـــــــــــــاُن َمـــــــــــــْن َحاَضـــــــــــــْت ِبَفـــــــــــــْرٍج، َوَنْشـــــــــــــُزَىا ـــــــــــــدِ   َواِ   َعَمـــــــــــــى َزْوِجَيـــــــــــــا ِمـــــــــــــْن َغْيـــــــــــــِر ُعـــــــــــــْذِر ُمَمي 

ْوِج َمــــــــــــــْن َحَممَ  ْلَحاُقَيــــــــــــــا ِبــــــــــــــالز   ِســــــــــــــَواُه، َوِكْتَمــــــــــــــاُن الُعُمــــــــــــــوِم ِلَشــــــــــــــْخٍص ُمْيَتــــــــــــــدِ   ْتــــــــــــــُو ِمــــــــــــــنْ َواِ 
ْتَيــــــــــــــــــــــــــاُن َكــــــــــــــــــــــــــاِىنٍ  َتَيــــــــــــــــــــــــــاُن َعــــــــــــــــــــــــــر اٍف، َوَتْصــــــــــــــــــــــــــِديُقُيْم ِزدِ   َوَتْصــــــــــــــــــــــــــِويُر ِذي ُروٍح، َواِ   َواِ 
ــــــــــــــاَلَلِة َمــــــــــــــا ُىــــــــــــــِدي  ُســــــــــــــُجوٌد ِلَغْيــــــــــــــِر اهلِل، َدْعــــــــــــــَوُة َمــــــــــــــْن َدَعــــــــــــــى   ِإَلــــــــــــــى ِبْدَعــــــــــــــٍة َأْو ِلمض 

ــــــــــــــــــوْ  ــــــــــــــــــوٌل، َوَن ــــــــــــــــــَدهُ ُغُم ــــــــــــــــــُر َبْع ــــــــــــــــــْيٍن َوَعْســــــــــــــــــَجدِ   ٌح، َوالت َطي  ــــــــــــــــــي ُلَج ــــــــــــــــــٌل َوُشــــــــــــــــــْرٌب ِف  َوَأْك
ـــــــــــــــــــي الَوَصـــــــــــــــــــاَيا، َوَمْنُعـــــــــــــــــــوُ  ـــــــــــــــــــدِ   َوَجـــــــــــــــــــْوُر الُمْوِصـــــــــــــــــــي ِف ـــــــــــــــــــاٌق أِلَْعُب  ِلِميـــــــــــــــــــَراِث ُور اٍث، إَب

ــــــــــــــــٌع ِلُحــــــــــــــــر ةٍ  ــــــــــــــــي الــــــــــــــــد ْبِر، َبْي ْتَياُنَيــــــــــــــــا ِف ــــــــــــــــَة َمْســــــــــــــــِجدِ   َواِ  ــــــــــــــــَت ِقْبَم ــــــــــــــــْن َيْســــــــــــــــَتِحل  الَبْي  َوَم
َبـــــــــــــــــــا، َوَشــــــــــــــــــَياَدةٌ  ـــــــــــــــــــدِ   َوِمْنَيــــــــــــــــــا: اْكَتتَــــــــــــــــــاٌب ِلمرِّ  َعَمْيــــــــــــــــــِو، َوُذو الـــــــــــــــــــَوْجَيْيِن  ُقــــــــــــــــــْل: ِلمت َوع 

ـــــــــــــــْيَس ِبَأْصـــــــــــــــِموِ  ـــــــــــــــد ِعي َأْصـــــــــــــــاًل َوَل ـــــــــــــــدِ   َوَمـــــــــــــــْن َي ـــــــــــــــُن الَفاِضـــــــــــــــِل الُمَتَمجِّ ـــــــــــــــا اْب ـــــــــــــــوُل: َأَن  َيُق

ـــــــــــــــــــــــــِو َوُجـــــــــــــــــــــــــُدوِدهِ  ـــــــــــــــــــــــــْن آَباِئ ـــــــــــــــــــــــــُب َع ـــــــــــــــــــــــــْب   َفَيْرَغ ـــــــــــــــــــــــــي َما َأْن َيْنَتِس ـــــــــــــــــــــــــدِ اَل ِس  ِلُمَحم 
ـــــــــــــــــــَدهُ  ـــــــــــــــــــِة َبْع ـــــــــــــــــــاٍم ِلمر ِعي  ـــــــــــــــــــِة ُســـــــــــــــــــف دِ   َوِغـــــــــــــــــــش  ِإَم ـــــــــــــــــــى الَعْجَمـــــــــــــــــــا الَبِيْيَم ـــــــــــــــــــوٌع َعَم  ُوُق
ــــــــــــــــكٍ  ــــــــــــــــْرٌك ِلَتْجِميــــــــــــــــٍع، ِإَســــــــــــــــاَءُة َماِل ــــــــــــــــدِ   َوَت ــــــــــــــــي الُمَعب  ــــــــــــــــُو ِف ــــــــــــــــٌع َل ، َذا َطْب ــــــــــــــــنِّ ــــــــــــــــى الِق  ِإَل

 انتيت                                                      

كىك عبارة عف شرح لمنظكمة في األداب ، ألفيا شػمس الػديف (1)" شرح منظكمة األداب الشرعية "  – 8
( بيتػان ،  كقػد طبػع الكتػاب بتحقيػؽ ، نػكر  185كىػي مشػتممة عمػى ) محمد بػف عبػد القػكم المػرداكم ، 

 ـ ، دار النكادر ، دمشؽ .  2007ىػ ،  1428سنة الديف طالب ، 

                                 
(1)

 . 1138ص  3ابن حمٌد ، السحب الوابلة ، جـ  
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 وفاتو:  المطمب الثامن

 تمؼ في كفاة الحجاكم رحمو ا عمى ثالثة أقكاؿ :اخ 

   (1)ىػ( . 948القكؿ األكؿ : تكفي سنة ) 

 (2)ىػ( . 960القكؿ الثاني : أنو تكفي سنة )

 (3)ىػ( . 968القكؿ الثالث : أنو تكفي سنة ) 

متد بو العمر إلى ما بعد ىذا التاريخ كيدؿ عمى جاكم ا،ألف الح غير صحيحأما القكؿ األكؿ فيك 
كأجزت لو ركاة ذلؾ ، كما  : "جازتو لتمميذه ابف الديكاف ما نصو أف المترجـ لمحجاكم ذكر في إ :ذلؾ

يجكز لي كعني ركايتو ، كقرأ ذلؾ في مجالس أخر الميمة الرابعة مف محـر سنة إحدل كخمسيف كتسعمائة 
ة ، قاؿ : ككتبو مكسى  بف أحمد بف مكسى بف سالـ بف عيسى بف سالـ ، بالجامع المظفرم بالصالحي

 (4)."الحجاكم ، المقدسي ، الصالحي ، الحنبمي ، كالحمد  ، كصمى ا عميو كسمـ تسميما 

 960)   ، بأف كفاتو كانت سنةابف العمادمف الذيف ترجمكا لمحجاكم فمـ يتابع أحد أما القكؿ الثاني : 
 . ىػ( مما يضعؼ قكلو

)ثماف كستيف كتسعمائة قكؿ الثالث، بأف كفاتو كانت سنة كاألقرب إلى الصكاب كا تعالى أعمـ ىك ال
كدفف بالركضة الكاقعة  اكم ، ككانت كفاتو بالصالحية جىجرم ( لتكافر القائميف بذلؾ ممف ترجمكا لمح

بسفح جبؿ قاسيكف ، ككانت جنازتو حافمة حضرىا األكابر ك األعياف ، كتأسؼ الناس عميو ، رحمو ا 
 .(5)تعالى كرفع منزلتو 

 

 

                                 

(1)
 . 22ص  1ابف بشر ، عنكاف المجد ، جػ   

(9)
 .099ص  14ابن العماد ، شذرات الذهب ، جـ  

(3)
، ابن شطً ، مختصر طبقات الحنابلة  1136ص  3، ابن حمٌد النجدي ، السحب الوابلة ، جـ  916ص  3الغزي ، الكواكب السائرة ، جـ  

 . 30ص  13، كحالة ، معجم المؤلفٌن ، جـ  051ص  6الزركلً ، األعالم ، جـ  ، 60، ص 
(0)

 .                                                                                                        196الغزي ، النعت األكمل ، ص  
(8)

 1136ص  3حميد ، السخب الكابمة ، جػ  ، ابف 316ص  3الغزم ، الككاكب  السائرة ، جػ  
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  ثالثة مطالب وفيو  المبحث الثالث : التعريف بالمذىب الحبمي  

 : فركعثالثة مؤسس المذىب الحنبمي كفيو التعريؼ  ب المطالب األكؿ :

 .  : اسمو ، كنسبو ، ككنيتو  الفرع األكؿ

 الفرع الثاني: مكلده ، كنشأتو ، كطمبو لمعمـ، ككفاتو  
 
 : مكانتو العممية ، كمؤلفاتو .  ع الثالثالفر 

 :   لمذىب الحنبمي كفيو اربعة فركعالمطمب الثاني : تاريخ ا

 الفرع األكؿ : مرحمة إماـ المذىب أحمد بف حنبؿ . 

 .قدميف الثاني : طبقة المتالفرع 

 الفرع الثالث : طبقة المتكسطيف .

 الفرع الرابع : طبقة المتأخريف . 

 المطمب الثالث: أصكؿ المذىب الحنبمي المتفؽ عمييا.
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 المطمب األول

 التعريف بمؤسس المذىب الحنبمي

 . األكؿ : اسمو ، كنسبو ، ككنيتو الفرع

كعالـ العصر ، أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ  شيخ اإلسالـ ، كرابع األئمة المتبكعيف األعالـ ، 
بف أىسد بف إدريس بف عبد ا بف حيَّاف بف عبد ا بف أنس بف عكؼ بف قاسط بف مازف بف ٌشيباف 

عب بف عمي بف بكر كائؿ ا المىٍركىًزمُّ ، ثيَـّ ٍيبىاًنيُّ لذٍُّىًميُّ ، الشَّ بف ذيٍىؿ بف ثىعمبة بف عكابة بف صى
 ، (1)، كيكنى بأبي عبدا البىٍغدىاًدمُّ 

 
 الفرع الثاني: كمكلده ، كنشأتو ، كطمبو لمعمـ، ككفاتو 

  
 ىػ ( في مدينة بغداد ،  164كلد في ربيع األكؿ سنة )  

لو ، حفظ القرآف الكريـ ، كدرس عمـ مـ الكتابة ، المغة ، كتع نشأ حريصا ن عمى العمـ ، شغكفان بو محبا ن
سافر إلى بالد سنة ، سافر في طمب العمـ أسفارا ن كثيرة، ك  ةعشر  ستةكطمب الحديث ، كىك ابف 

  (2).ىػ ( رحمو ا 241ع األكؿ سنة )تكفي في الثاني عشر مف ربيمختمفة ،
 

 . : مكانتو العممية ، كمؤلفاتو الفرع الثالث

ماـ  أحمد إماـ في ثماف : قاؿ عنو الشافعى رحمو ا ماـ في الفقو  كا  خصاؿ ، إماـ في الحديث ، كا 
ماـ في السنة ، ماـ في الكرع ، كا  ماـ في الزىد ، كا  ماـ في الفقر ، كا  ماـ في القرآف ، كا   (3)في المغة ، كا 

 -:(4)كقد ترؾ اإلماـ أحمد الكثير مف المؤلفات العظيمة منيا 

  لؼ حديث .أالمسند ، كىك ثالثكف 
 . جكابات القرآف 

                                 
(1)

، تحقٌق محمد أٌمن الشبراوي ، دار الحدٌث ، طبعة سنة  169ص  6الذهبً ، شمس الدٌن محمد بن عثمان ، سٌر أعالم النبالء ، جـ  

، البردي ،  158ص  3، ابن العماد ، شذرات الذهب ، جـ  1463ص  3م ، القاهرة ، ابن حمٌد ، السحب الوابلة ، جـ  9446هـ / 1090

 . 1139ص  9تسهٌل السابلة ، جـ 
(9)

 . 943ص  1، الزركلً ، األعالم ، جـ  40ص  1العلٌمً ، المنهج األحمد ، جـ  
(3)

 . 406ص  1، العلٌمً ، المنهج األحمد ، جـ  406ص  1ابن أبً ٌعلً ، طبقات الحنابلة ، جـ  
(0)

 . 58ص  1، العلٌمً ، المنهج األحمد جـ 34ص  6سٌر أعالم النبالء ، جـ  . الذهبً ، 34ابن ضوٌان ، رفع النقاب ، ص  
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 . الرد عمى الزنادقة في دعكاىـ التناقض عمى القرآف 
 . فضائؿ الصحابة 
 اب الزىد .كت 
 كتاب األشربة ، كغيرىا مف المؤلفات التى تركيا اإلماـ أحمد   . 
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 المطمب الثاني

 تاريخ المذىب الحنبمي
عند الباحثيف  اكأدكار، تعارؼ عمى تقسيمي المذاىب الفقيية بمراحؿمر المذىب الحنبمي كغيره مف   

في تاريخ المذاىب الفقيية ، بطبقات رئيسية كىي : مرحمة إماـ المذىب كىي مرحمة النشكء كالتككيف ، 
  (1)أخريف .تمرحمة المتقدميف ، كمرحمة المتكسطيف ، كمرحمة المك 

 ختصار في الفركع التالية .كقمت بالحديث عف كؿ دكر با

  : مرحمة إمام المذىب أحمد بن حنبل : الفرع األول
حمد عممو بعد أف نضج الفقو ، كاستقامت طرائقو ، كالتقى العمماء ، كتدارسكا الفقو اإلماـ أتمقى 

، كدكنت العمـك  بؿ انتشر في كثير مف البالد اإلسالمية ، مـ يعد محصكرا ن ببمد معيف كالحديث ، ف
الشافعي  ـى أخذه العمـ عف عمماء كبار فاقكا الحصر منيـ اإلماكأدلى كؿ عالـ بما لديو ، باإلضافة إل

 األثر كتتبع، كالسنة  ، ما جعؿ لو كبير األثر في تككيف ممكة فقيية بعيدة النظر ، محفكفة بالكتابم، 
األصحاب عنو كتابعكه  رتب كقكاعد منيجو في أصكلو الكاضحة ، كمف ىنا   ، ، فحدد أصكؿ عممو 

، في سائر أبكاب  ، كلـ يدرؾ مف بعده مكانوكتتبعكا عممو، كاعتنكا بأقكالو ، كأفعالو ، حتى فاؽ أقرانو 
رسة فقو دالديف ، فصار طالبو بيذا أعالمان في زمانيـ ، كبناة لعمـ شيخيـ ، مؤسس مدرستيـ ، م

 . (2)الدليؿ 

 ىـ ( . 403 -ىـ  241) الفرع الثاني : طبقة المتقدمين من سنة

شيخ المذىب في   ( ، كتنتيي  بكفاةىػ241ىذه الطبقة مف تالمذة األماـ أحمد المتكفى سنة )  بدأت
كىـ أصحاب اإلماـ أحمد ، عاما ن  ( 158نحك ) امتدت ىذه المرحمة  ، (3)زمانو الحسف بف حامد 

                                 
(1)

 دار العاصمة ، مطبوعات مجمع الفقه اإلسالمً ، جدة. هـ ، 1014سنة  1، ط  086ص  1أبو زٌد ، بكر ، المدخل المفصل ، جـ  
(9)

 . 101-134ص  1أبو زٌد ،المدخل المفصل ، جـ  
(3)

ن مروان البغدادي ، أبو عبد هللا ، إمام الحنابلة فً زمانه ومدرسهم ومفتٌهم ، من أهل بغداد ، له مصنفات فً الحسن بن حامد بن علً ب 

 14ص  8الفقه وغٌره ، منها  ) الجامع ( فً فقه ابن حنبل ، ) وشرح أصول الدٌن ( و) تهذٌب األجوبة ( ، ابن العماد ، شذرات الذهب ، جـ 

 . 154ص  9جـ ، الزركلً ، األعالم ،  16-
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 عمـكخمسمائة في طبقاتو فترجـ لسبعة كسبعيف  (1)ابف أبي يعمى  حكل جممتيـكقد اصة تالميذه ،كخ
 كالرابع اليجرم ، كمف ىؤالء العمماء : ،  كىـ عمماء القرف الثالث (2)

   ميد المشكاني ) ت  . (3)ىػ ( 244أحمد بف حي
   (4)ىػ( 266صالح بف ىانىء بف حنبؿ ) ت . 
   (5)ىػ ( 273حنبؿ بف إسحاؽ بف حنبؿ ) ت . 
  (6)( 275عث ) ت أبك داكد ، سميماف بف األش . 
   (7)( 275أحمد بف الحجاج المركذم ) ت . 

 

 

                                 

ـ ( مف  1131 – 1059ىػ  526- 451إبف أبي يعمى ، القاضي محمد بف محمد ابف الحسيف ، بف محمد ، أبك الحسيف ابف الفراء،)  (1)
فقياء الحنابمة ، كاف فقييا مناظرا ، عارفا بالمذىب ، كدقائقو ، كلد ببغداد كمات فييا ، قتمو بعض مف كاف يخدمو طمعا في مالو ، لو 

 صانيؼ كثيرة في الفقو كاألصكؿ  منيا  )طبقات الحنابمة ( ك) المحرر في مناقب اإلماـ أحمد ( ك ) المفردات ( في الفقو ك ت
 .131-130ص  6، ابف العماد ، شذرات الذىب ، جػ  23ص  7) المفردات ( في أصكؿ الفقو ، الزركمي ، األعالـ ، جػ   
، تحقيؽ  58ص  2إلى جػ  43ص  1بف ابي يعمى الفراء البغدادم الحنبمي ، طبقات الحنابمة ،جػ  ابف ابي يعمى ، أبك الحسيف ، محمد (2)

 586-43ص  1ـ ، ابف شطي مختصر طبقات الحنابمة ج 1999ىػ ،  1419بدكف ط ،  عبد الرحمف بف سميماف العثيميف ، مكة المكرمة ،
. 

ميد المشكاني ، صاحب اإلماـ  أبك طالب ،( 3) أحمد ، ركل عنو مسائؿ كثيرة ، ككاف اإلماـ يكرمو كيعظمو ،  صحب اإلماـ إلى أحمد بف حي
 . 58-51ص  1ىػ ( ، بف أبي يعمى ، طبقات الحنابمة ، جػ  244أف مات سنة ) 

كثيرة ، ككاف  أبك الفضؿ ، صالح بف أحمد بف حنبؿ ، اإلماـ ، الثقة ، الحجة ، الثبت ، أكبر أبناء اإلماـ أحمد ، سمع مف أبيو مسائؿ (0)
، الزركمي ،  064-069ص  1ىػ ( ،بف أبي يعمى ، جػ  966سنة )  و  ، تكلى القضاء بأصبياف ، تكفىاإلماـ يحبو كيكرمو ، كيدعكا ل

 .  155ص  3األعالـ ، جػ 
تف ( ككتاب ) محنة اإلماـ حنبؿ بف إسحاؽ بف ىالؿ الشيباني ، أبك عمي ، مف حفاظ الحديث ، كاف ثقة ، لو كتاب ) التاريخ ( ك )الف (8)

ص  9، الزركمي ، األعالـ ، جػ  345-344ص  3أحمد بف حنبؿ ( كىك ابف عـ اإلماـ أحمد بف حنبؿ ، ابف العماد ، شذرات الذىب ، جػ 
956 . 

أسان في الفقو      ذا أبك داكد ، سميماف بف األسعث بف إسحاؽ ، السجتاني ، إماـ أىؿ الحديث في زمانو ، كاف رأسا ن في الحديث ، كر  (6)
ىػ ( ، ابف العماد ، شذرات  948جاللة كصالح ككرع ، مف كتبو ) السنف ( في الحديث ك )المراسيؿ ( ك كتاب ) الزىد ( تكفي بالبصرة سنة ) 

 .   199ص  3، الزركمي ، األعالـ ، جػ  316-313ص  3الذىب ، جػ 
، اإلماـ القدكة ، شيخ بغداد ، أجؿ أصحاب اإلماـ أحمد ، لـز اإلماـ دىران كأخذ عنو العمـ أحمد بف محمد بف الحجاج بف عبد ا المركذم  (4)

ىػ ( ، ابف أبي يعمى ، طبقات  948، كالعمؿ ، كاف إماما ن في الفقو كالحديث ، كركل عف اإلماـ أحمد مسائؿ كثيرة ، تكفي ببغداد سنة ) 
 . 313ص  3ذىب ، ج، ، ابف العماد ، شذرات ال 64ص  1الحنابمة ، جػ 
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  (1)ىػ ( 334اسـ ، عمر بف الحسيف الخرقي الحنبمي ) ت أبك الق . 
   (2)أبك بكر ، أحمد بف محمد بف ىاركف الخالؿ . 
  (3)ىػ ( 369ابف شاقال ، إبراىيـ بف أحمد بف عمر البغدادم ) ت . 

     

 (4)ومن أبرز سمات ىذه الطبقة في التأليف عمى ضروب منيا :

ك ترتيبيا عمى أبكاب العمـ ، كىذه ، مسائؿ الركاية عف اإلماـ أحمد ، كفحص ركايتيا كتب  .1
أخرج في فقد  ذلؾ ، الخالؿ شرؼ السبؽ في  خاصة ، ككاف ألبي بكر كتالميذهألصحابو 

مسائؿ اإلماـ أحمد ، كفحص ركاياتيا ، كرتبيا عمى أبكاب كتابو ) جامع الركايات عف أحمد ( 
 العمـ .

ختصار ، كقصر التصنيؼ عمى المعتمد في المذىب ، ككاف ألبي القاسـ الخرقي بدء دكر اال .2
فضؿ السبؽ في اختصار فقو اإلماـ أحمد في كتابو الشيير بػ ) مختصر الخرقي(، كيعد مف 

 ة . بداية الشركح التى كتبت في ىذه الطبق
 .(5)مثؿ كتاب المناسؾ لػ ) إبراىيـ الحربي ( لتأليؼ في باب مف أبكاب الفقو ، بدأ ا  .3

 

                                 

الخرقي ، أبك القاسـ ، عمر بف الحسيف البغدادم ، الحنبمي ، كلي قضاء كاسط ثـ قضاء مصر ، ثـ قضاء بغداد ، كاف مف كبار العدكؿ ،  (1)
،  184ص ،    4ىػ ( ابف العماد ، شذرات الذىب ، جػ  334لو مصنفات كثيرة ، كلـ ينتشر منيا إال ) مختصر الخرقي ( تكفي سنة ) 

 .  44ص  5الزركمي ، األعالـ ، جػ 
ىػ( كقدـ الحـر  234أبك بكر ،أحمد بف محمد بف ىاركف ، الخالؿ ، مفسر عالـ بالحديث كالمغة ، مف كبار الحنابمة ، كلد ببغداد سنة )  (2)

،            ك) السنة (  ،  ف كتبو ) تفسير الغريب (يطمب فقو اإلماـ أحمد ، كفتاكيو ، كأجكبتو ، كتب عف الكبار كالصغار حتى كتب عف تالمذتو ، م
، الزركمي ،  177ص  1 ىػ ( ، ابف أبي يعمى ، طبقات الحنابمة ، جػ  311( ك) الجامع لعمـك أحمد ( في الحديث ، تكفي سنة ) )  العمؿ ك

 . 206ص  1األعالـ ، جػ 
 369م البزار ، شيخ الحنابمة ، كاف رأسا ن في األصكؿ ، كالفركع ، تكفي سنة ) ابف شاقال ، أبك إسحاؽ ، إباىيـ بف أحمد بف عمر البغداد (3)

 . 282ص  16، الذىبي ، سير أعالـ النبالء ، جػ  373ص  4ىػ( ، ابف العماد ، شذرات الذىب ، جػ 
 . 460-458ص  1أبك زيد ، المدخؿ المفصؿ ، جػ  (4)
ىػ ( كاف حافظا ن  198ير بف عبد ا البغدادم ، الحربي ، مف أعالـ المحدثيف ، كلد سنة ) أبك إسحاؽ ، إبراىيـ بف إسحاؽ بف إبراىيـ بش (5)

ك )  لمحديث ، عارفا ن بالفقو ، بصيران باألحكاـ ، تفقو عمى اإلماـ أحمد ، كصنؼ كتبا ن كثيرة منيا : ) غريب الحديث ( ك ) إكراـ الضيؼ (
 . 32ص  1الزركمي ، األعالـ ، جػ  ، 84ص ، 1أبي يعمى ، طبقات الحنابمة جػ ، ابف ىػ (  285مناسؾ الحج ( تكفي ببغداد سنة ) 
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 . (1)( 387بدء التأليؼ في مسألة مف مسائؿ العمـ ، مثؿ عدد مف مؤلفات ابف بطة )ت .4
بدأ التأليؼ في أصكؿ الفقو ، كفي أصكؿ مذىب اإلماـ أحمد كمصطمحاتو كما عمؿ خاتمة  .5

 ىػ( في كتابو )أصكؿ الفقو كتيذيب األجكبة (  403ف حامد )تالطبقة الحسف ب
 

 الفرع الثالث : طبقة المتوسطين
كرأس ىذه الطبقة كرئيسيا تمميذه  ،ىػ (  403الحسف بف حامد ) ت  ىذه الطبقة مف تالميذه تبدأ

األكبر ، حامؿ لكاء المذىب ، كشيخو ، كناشره في زمانو ، القاضي أبك يعمى الفراء ، محمد بف 
، (4) (3)ىػ ( 885) ت    كتنتيي بكفاة مجتيد المذىب : البرىاف بف مفمح  (2)ىػ(  458الحسيف ) ت 

كالشاـ كمف ، ار األعالـ  بيكت الحنابمة في العراؽ كىذة الطبقة حافمة بشيكخ اإلسالـ ، كاألئمة الكب
 أعالـ ىذه الطبقة :

  (5)ىػ ( 471ابف البناء ، الحسف بف أحمد بف عبد ا ) ت . 

 

 

                                 

ىػ( رحؿ  340أبك عبد ا ، عبيد ا بف محمد بف محمد بف حمداف العكبرم ، المعركؼ بابف بطة ، فقيو مف كبار الحنابمة ، كلد سنة )  (1)
سنة ، فصنؼ ما يزيد عمى مئة كتاب،منيا) الشرح كاإلبانة عمى أصكؿ السنة كالديانة  إلى مكة كالبصرة في طمب الحديث ، ثـ لـز بيتو أربعيف

 .  164ص  0، الزركمي ، األعالـ ، جػ  063ص  0( ك) السنف ( ك) التفرد كالعزلة (،ابف العماد ، شذرات الذىب ،جػ 
عالـ في األصكؿ كالفركع ، كأنكاع الفنكف ، أفتى ، كدرس  ىػ( 085 – 354أبك يعمى ، محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ بف الفراء ، )  (9)

ك) العدة ( في أصكؿ  الفقو ( ك) أحكاـ القرآف (   ، كانتيت إليو اإلمامة في زمانو ، لو تصانيؼ كثيرة منيا : ) اإليماف ( ك) الكفاية في أصكؿ
 . 144-66ص  6، جػ ي ، األعالـ، الزركم 69-56ص  15 الفقو ، كغيرىا ، الذىبي ، سير أعالـ النبالء ، جػ

 . 063ص  1أبك زيد ، المدخؿ المفصؿ ، جػ  (3)
ىػ بدمشؽ ، كنشأ بيا فحفظ القرآف ، 815برىاف الديف ، أبك إسحاؽ ، إبراىيـ بف محمد بف عبد ا بف محمد بف مفمح ،  كلد في سنة  (0)

شؽ ككتبان منيا المقنع ، كمختصر ابف الحاجب ، كألفية ابف مالؾ ، كتال بالسبع عمى بعض القراء ، كبرع في الفقو ،  كأصكلو ، كلي قضاء دم
ـى إليو القكؿي  كالفعؿي مف  غير مرة ؿ ، كدأب ، كجمع ، كسمِّ أرباب ، ككاف فقييان أصكليان ،  طمقان ، فصيحان ذا رياسةو ، ككجاىةو ، اشتغؿ ، كحصَّ

شد "، المذاىب كيمِّيا ، كصار مرجع الفقياء ، كالناس ، كالمعٌكؿ عميو في األمكر ، فمف مؤلفاتو : " المبدع شرح المقنع" ، ك" المقصد األر 
، البردم  508- 507، ص 9ج، ابف العماد ، شذرات الذىب، 63-60، ص 1ابف حميد ، السحب الكابمة ، ج ،ىػ 884كغيرىا ، تكفي سنة 
 .125، ص  1، السخاكم ، الضكء الالمع ، ج 1412-1411، ص 3، تسييؿ السابمة ، ج

السبع ، درس  ىػ ( حفظ القرآف عمى القرأة 366) بػ ابف البناء ، كلد سنة أبك عمي ، الحسف بف عبد ا الحنبمي ، البغدادم ، المعركؼ  (8)
 ك  الفقو كثيرا ن ، كأفتى زمانا ن طكيال ن ، كصنؼ كتبا ن في الفقو كالحديث كالفرائض ، منيا ) شرح الخرقي ( ك ) طبقات الفقياء (

 .154ص 9، الزركمي ، األعالـ ، جػ  344-346ص  8الذىب ، جػ ابف العماد ، شذرات ىػ(،  041كفي سنة ) ) أداب العالـ كالمتعمـ ( ت
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    (1)ىػ ( 597ابف الجكزم ، عبد الرحمف بف عمي بف محمد بف عمي ) ت . 
 (2)ىػ ( 620ت  دسي ، عبد ا بف أحمد بف محمد )ابف قدامة المق . 
  (3)ىػ (  652أبك البركات ، عبد السالـ بف عبد ا بف تيمية ) ت . 
  (4)ىػ (  763شمس الديف محمد بف مفمح الراميني ) ت . 
 بابف الجبؿ، شرؼ الديف، أبك العباس، أحمد بف الحسيف بف عبد ا بف قدامة، المعركؼ 

 . (5)ىػ (  771) ت 
  (6)(  884إبراىيـ بف محمد بف عبد ا بف محمد بف مفمح ) ت 

، كقد بمغت تآ 166بقة نحك كقد حكت ىذه الط كتابا ن  550كأصكلو نحك ليفيـ في الفقو الحنبمي عالما ن
 . (7)، كقد امتازت بالسمات اآلتية 

ثرائو . –1   كثرة العمماء المنشغميف بالمذىب ، كالعامميف عمى تطكيره كا 

 ختصارات ، كانتشرت المتكف ، كالحكاشي كالتعاليؽ كالتصحيحات .كثرة الشركح ، كاال –2 

                                 

ابف الجكزم ، أبك الفرج ، عبد الرحمف بف عمي بف محمد بف عمي ، الكاعظ ، المتفنف ، صاحب التصانيؼ الكثيرة الشييرة في أنكاع الفنكف  (1)
ىػ( ابف العماد ،شذرات  864عمكـ القرأف ( تكفي ببغداد سنة ) ، منيا ) الناسخ كالمنسكخ ( ك ) تمبيس إبميس (  ك ) فنكف اإلقناع في عيكف 

  . 314- 316ص  3، الزركمي ، األعالـ ، جػ  834ص  6الذىب ، جػ 
(9)

حاز ابن قدامة ، عبد هللا أحمد بن قدامة الجماعٌلً ، المقدسً ، الحنبلً ، أبو محمد موفق الدٌن ، حفظ القرآن ، وتفقه حتى فاق األقران و 

لسبق ، وانتهى إلٌه معرفة المذهب وأصوله ، له تصانٌف كثٌرة جدا ، فً األصول واللغة واألنساب  منها : ) المغنً (      ) البرهان قصب ا

-188ص  4هـ ( ، ابن العماد ، شذرات الذهب ، جـ  694فً مسألة القرآن ( و كتاب  ) التوابٌن ( و كتاب ) المتحابٌن فً هللا ( توفً سنة ) 

 .   64ص  0الزركلً ، األعالم ، جـ  ، 163
(3)

مام مجد الدٌن بن تٌمٌة ، شٌخ اإلسالم ، عبد السالم ، بن عبد هللا بن أبً القاسم الخضر بن محمد بن علً بن تٌمٌة ، الفقٌه الحنبلً ، اإل 

التصانٌف منها ) أطراف أحادٌث التفسٌر  هـ ( صنف 866المقريء ، المحدث ، األصولً ، النحوي ، شٌخ اإلسالم ، فقٌه الوقت ، ولد سنة ) 

هـ (، وهو جد اإلمام ابن تٌمٌة ، ابن  689( و) المنتقى من أحادٌث األحكام ( و ) المحرر ( فً الفقه و) تفسٌر القرآن العظٌم ( توفً سنة ) 

 . 6ص  0، الزركلً ، األعالم ، جـ  006-003ص  4العماد ، شذرات الذهب ، جـ 
(0)

أبو عبد هللا محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسً الحنبلً ، أقضى القضاة ، الشٌخ العالمة ، وحٌد دهره ،وفرٌد شمس الدٌن ،  

عصره ، شٌخ اإلسالم ، وأحد األئمة األعالم ، تفقه وبرع ، ودرس و أفتى ، وناظر وحدث ، وأفاد ، وكان آٌة فً نقل مذهب اإلمام أحمد ، 
هـ ( ابن  463( نحو ثالثٌن مجلداً  وعلى ) المنتقى ( مجلدٌن و كتاب ) الفروع ( أربع مجلدات ، توفً سنة )  وجمع مصنفات على ) المقنع

 . 03ص  9، النعٌمً، الدرس فً تارٌخ المدارس جـ  031-034ص  5العماد ، شذرات الذهب ، جـ 
(8)

سً ، المعروف بابن الجبل ، شٌخ اإلسالم فً عصره ، ولد فً شرف الدٌن ، أبو العباس ، أحمد بن الحسٌن بن عبد هللا بن قدامة المقد 

هـ( ، كان متفننا ً ، عالماً  بالحدٌث ، والنحو ، واللغة ، قرأعلى الشٌخ تقً الدٌن بن تٌمٌة عدة مصنفات فً علوم شتى ، وأذن له  663دمشق )

هـ ( ، ابن  441ه ، و ) أصول الدٌن ( لم ٌكمله توفً سنة  )فً اإلفتاء ، ولً القضاء فً دمشق ، ومن مصنفاته ) الفائق ( فً فروع الفق

 .111ص  1، الزركلً ، األعالم جـ  344- 346ص  5العماد ، شذرات الذهب ، جـ 
(6)

نع هـ ( بدمشق ونشأ بها فحفظ القرآن ، والمق 513برهان الدٌن ، أبو إسحاق ، إبراهٌم بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن مفلح ، ولد سنة )  

، ومختصر ابن الحاجب ، وألفٌة ابن مالك ، وبرع فً الفقه و أصوله ، و ولً القضاء أكثر من مرة وصار مرجع الفقهاء والناس ، من 
ص  9هـ ( ، النعٌمً ، الدارس فً تارٌخ المدارس ، جـ  550مؤلفاته     ) المبدع شرح المقنع ( و) المقصد األرشد ( وغٌرها ، توفً سنة ) 

 . 844ص  6ن العماد ، شذرات الذهب ، جـ ، اب 65
(4)

 . 041-044ص  1أبو زٌد ، المدخل المفصل ، جـ  
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 ضبط القكاعد العامة في نقؿ المسائؿ المركية عف اإلماـ أحمد ك أصحابو . -3

 .ات، كالترجيح بيف الركاي، كبناء غير المنصكص عمى المنصكصتخريج الفركع عمى األصكؿ  –4

            لشاـ ، كمصر ، كالجزيرة العربيةانتشار المذىب الحنبمي خارج بغداد ، حتى كصؿ ا –5

                            

 -الفرع الرابع : طبقة المتأخرين :

تبدأ ىذه الطبقة مف رأس المتأخريف كرئيسيـ ، إماـ المذىب في زمانو ، كجامع شتاتو ،  كمحرر ركاياتو ، مف 
ىػ (  885) ت ة أبك الحسف عالء الديف المرداكمكدقؽ ، كشرح كىذب ، منقح المذىب العالمحقؽ فيو 

 ، (2) مركرا ن بطبقتو فمف بعدىـ عمى تكالي القركف  إلى يكمنا ىذا(1)

المذىب بالتصنيؼ مف غير تحرير أك تخريج إال  استقر المذىب ، كقاـ متأخرك كفي ىذه المرحمة
 . (3)المذىب السابقة ) فيك اجترار ليذا التراث المكركث (ديف مف كتب ينادرا ن مستف

 كمف أبرز عمماء ىذه الطبقة :

 (4)ىػ (  909يكسؼ بف عبد اليادم ) ت  . 
  ىػ(. 986الحجاكم ، شرؼ الديف مكسى بف أحمد بف سالـ الحجاكم المقدسي ، )ت 
  ( 1033مرعي بف يكسؼ بف أبي بكر الكرمي) ىػ . 

                                 

ىػ( بمردا ، نشأ بيا ، كحفظ القرآف ، ثـ قدـ  514المرداكم ، عالء الديف ، عمي بف سميماف بف أحمد بف محمد ، أبك حسف ، كلد سنة )  (1)
ي ، شيخ الحنابمة في كقتو ، فبرع كفصؿ في فنكف العمكـ ، كانتيت إليو رئاسة المذىب دمشؽ كتفقو عمى الشيخ تقي الديف بف قندس البعم

في الحنبمي ، صنؼ كتبان كثيرة أعظميا ) اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ ( ك ) التنقيح المشبع في تحرير المقنع (       ك) التحرير 
-049ص  1، السخاكم ، الضكء الالمع ، جػ  811-814ص  6شذرات الذىب ، جػ ىػ ( ، ابف العماد ،  558أصكؿ الفقو (  تكفي سنة ) 

048 . 
 . 049ص  1أبك زيد ، المدخؿ المفصؿ ، جػ  (9)
 . 048-040ص  1أبك زيد ، المدخؿ المفصؿ ، جػ  (3)
ىػ ( عالمة متفنف  504سنة )  الصالحي الحنبمي ، كلد جماؿ الديف ، يكسؼ بف حسف بف أحمد بف عبد اليادم ، الشيير بابف المبرد (0)

حضر دركسو كبار العمماء ، منيـ برىاف الديف بف مفمح ، كالبرىاف الزرعي ، ك أخذ الحديث عنو خالئؽ كثيرة مف أصحاب ابف حجر ، كابف 
المساجد ( كلو كتب كثيرة  في ذكر العراقي ، لو مؤلفات كثيرة منيا : ) مغني ذكم األفياـ عف الكتب الكثيرة في األحكاـ ( ك ) ثمار المقاصد

 . 996-998ص  5، الزركمي ، األعالـ ،    جػ  69ص  14( ، ابف العماد ، شذرات الذىب ، جػ  646مخطكطة ، تكفي سنة ) 



59 

 

  ىػ ( 1015تي ) ت منصكر بف يكسؼ البييك . 

ة استقرار لممذىب كغيرىـ مف العمماء الذيف خدمكا المذىب الحنبمي ، كتعتبر ىذه المرحمة مرحم
إلى التقميد ، كندر فيو التخريج ، كالتحرير،  حيث ركف في كقتنا المعاصر الحنبمي ، كىذا حاؿ العمماء 
 (1)كتب المذىب السابقيف مف  اكرثا ككانت تكرران في التأليؼ لم

ىػ( مف  968ف في تاريخ التشريع، يعتبر الحجاكم المتكفي سنة )اء عمى ىذا التقسيـ لدل الكاتبيكبن
ي خدمة ، حيث كاف لمؤلفاتو  تأثير كبير ككاضح ف ةبماالحن المذىب في طبقة المتأخريف  مجتيدم

 . (2)الدارسيف في الفقو اإلسالمي  المذىب الحنبمي ال يخفى عمى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
(1)

 049ص  1أبو زٌد ، المدحل المفصل ، جـ  
(9)

 055ص  1أبو زٌد ، المخل المفصل ، جـ  
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 المطمب الثالث

 أصول المذىب الحنبمي المتفق عمييا

بيا  استدؿك معتبريف أصكال استند إلييا, كاف لإلماـ أحمد بف حنبؿ رحمة ا تعالى كغيره مف األئمة ال
 كاعتمدىا تالميذتو مف بعده ، كىي كما يأتي : كأحكاـ ، لما تكصؿ إليو مف فتاكل

  : النصوصاألصل األول : 

، ك لـ يمتفت إلى ما خالفو ك ال مف خالفو كائنان مف كاف  وفإذا كجد اإلماـ أحمد النص أفتى بمكجب
، رد اإلماـ أحمد لكثير مف أقكاؿ (2)عالـ المكقعيف ر ابف القيـ رحمة ا في كتابو إ، قد ذك(1)

ك ، الصحابة لمخالفتيـ النصكص ، ك لـ يمتفت إلى أقكاليـ ، ك لـ يقدـ عمى الحديث الصحيح عمال ن 
، ك ال عدـ عممو بالمخالؼ الذم يسميو كثير مف الناس  يك ال قكؿ صاحب، ك ال قياسان   ، ال رأيا 

، ك نصكص رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ أصؿ  ك يقدمكنو عمى الحديث الصحيح    ، إجماعا ن 
بالمخالؼ عدـ العمـ  ك سائر أئمة الحديث مف أف يقدـ عمييا تكىـ إجماع مضمكنة، عند اإلماـ أحمد 

، ك لك ساغ لتعطمت النصكص ، ك ساغ لكؿ مف لـ يعمـ مخالفا ن في حكـ مسألة أف يقدـ جيمو 
ماـ أحمد مف دعكل اإلجماع ، ال ما يظنو الناس أنو ، ك ىذا ما أنكره اإل بالمخالؼ عمى النصكص

كفتاكيو ، ك اجتياداتو  ، ، فكاف اإلماـ أحمد يقدـ النصكص في إصدار أحكامو (3)استبعاد لكجكده 
دعاء اإلجماع ، أك غيرىا مف القكاعد فكاف اعتماده عمى النص مف أبرز أك ا، عمى غيرىا مف األقكاؿ 

 رحمو ا التي اعتمد عمييا .سمات أصكؿ اإلماـ أحمد 
                                 

د ا محمد بف أبي بكر ، أعالـ المكفقيف عف رب العالميف ، تحقيؽ محمد عبد السالـ ابراىيـ ، ابف القيـ الجكزية ، شمس الديف ، ابف عب (1)
 ىػ ، بيركت .1010سنة  9، دار الكتب العربية ، ط 90ص1جػ
المطمؽ  المفسر شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد ابف حريز الزرعي ثـ الدمشقي الفقيو الحنبمي ، بؿ المجتيد  (9)

باد النحكم األصكلي ، المتكمـ ، المشيكر بابف قيـ الجكزية مف تصانيفو )) تيذيب سنف أبي داكد (( ، ك كتاب )) زاد المعاد في ىدم خير الع
الطالع ،  ، البدر 961-954ص  5ىػ ، ابف العماد ، شذرات الذىب جػ481(( ، ك كتاب )) سفر اليجرتيف ك باب السعادتيف (( ، تكفي سنة 

 . 106-103ص9جػ
 . 64، ص 9النعيمي ، الدارس في تاريخ المدارس ، جػ

(3)
، أبك زيد ، المدخؿ  06، بف بدراف ،  المدخؿ إلى فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ ، ص 90ص 1ابف قيـ الجكزية ، أعالـ المكقعيف ، جػ 

 . 144، ص 1المفصؿ ، جػ
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 األصل الثاني : فتاوم الصحابة .

ف ذلؾ لـ يعدؿ إلى غيره ، ك لـ يقؿ إفإذا كجد لبعض الصحابة فتكل ال يعرؼ لو مخالؼ منيـ ، 
فإذا كجد يدفعو نحكه أك نحك ىذا ك نحكه ، ال أعمـ شيئا ن  :بؿ مف كرعو في العبادة يقكؿ ،اجماعا ن 
، ،ىذا القكؿ مف الصحابة رضكاف ا عمييـ لـ يقدـ عمييا عمال ن حمد مثؿ االماـ أ ال ك  ك ال رأيا ن
 (1)قياسا ن 

 األصل الثالث : اختيار أقرب أقوال الصحابة إلى الكتاب و السنة إذا اختمفوا .

ك السنة ، ك لـ يخرج عف أقكاليـ ، ، فإذا اختمؼ الصحابة تخير مف أقكاليـ ما كاف أقربيا إلى الكتاب 
 (2)ك لـ يجـز بقكؿ ، فإف لـ يتبيف لو مكافقة أحد األقكاؿ حكى األقكاؿ فييا 

المقصكد ك  إذا لـ يكف في الباب شيء يدفعو (4)والضعيف (3)األصل الرابع :األخذ بالحديث المرسل 
الحديث الباطؿ أك المنكر أك الصحيح ك قسـ مف أقساـ الحسف، ال عنده في الحديث الضعيؼ قسيـ 

يدفعو ك ال قكؿ  ان لـ يجد في الباب أثر  بو ،  إذا ما في ركايتو متيـ بحيث ال يسكغ الذىاب إليو فالعمؿ
 (5)صاحب ك ال إجماع عمى خالفو ، كاف العمؿ بو أكلى مف القياس

 

                                 

 . 98، ص 1كزية ، إعالـ المكقعيف ،جػ، ابف قيـ الج06ابف بدراف ، المدخؿ ، ص (1)
(9)

 . 98، ص 1، ابن قٌم الجوزٌة ، إعالم الموقعٌن ،جـ06ابن بدران ، المدخل ، ص 
(3)

الحدٌث المرسل : عند المحدثٌن هو أن ٌترك التابعً ذكر الواسطة بٌنه و بٌن النبً صلى هللا علٌه وسلم فٌقول قال رسول هللا صلى هللا  

م ، دار الفكر 1656-هـ 1046، ط عتر، تحقٌق نور الدٌن  81الصالح ، عثمان بن عبد الرحمن ، مقدمة ابن الصالح ، صعلٌه وسلم ، ابن 

 ، بٌروت ، و الحدٌث المرسل عند األصولٌٌن : فهو أن ٌقول الراوي الذي لم ٌلق النبً صلى هللا علٌه وسلم قال رسول هللا صلى هللا علٌه

دار  ،تحقٌق ابراهٌم العجوز ، بدون ط ، 306،ص 1علً بن أبً علً محمد اإلحكام فً أصول األحكام ، جـ وسلم ، اآلمدي ، ابو الحسن

 الكتب العلمٌة ،  بٌروت.
 41،ص 1الحديث الضعيؼ ىك : الحديث الذم لـ يجمع صفة الحديث الصحيح أك الحسف ، ابف الصالح ، مقدمة ابف الصالح ، جػ (4)

تتكافر فيو شركط الصحة كاليحسف، أم ما لـ يكف صحيحان كال حسنان، فمك ركاه شخص عدؿ لكف ضبطو ضعيؼ، الحديث الضعيؼ: ما لـ ،أك 
ذا ركاه بسند منقطع يككف ضعيفان أيضان؛ كىمكذا ، العثيميف ، محمد بف صالح ، شرح  كليس بخفيؼ الضبط، فإف ىذا الحديث يككف ضعيفان، كا 

 -ىػ  1423، دار الثريا لمنشر،  2، تحقيؽ: فيد بف ناصر بف إبراىيـ السميماف ، ط 45ص المنظكمة البيقكنية في مصطمح الحديث ، 
 . ـ2003

(8)
 . 364ص  1، الثقفً ، مفاتٌح الفقه الحنبلً ، جـ  84ابن بدران ، المدخل ، ص  
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  (6)األصل الخامس : القياس 

ك ال  أك كاحد منيـ، ك ال قكؿ لمصحابة ، فإذا لـ يكف عند اإلماـ أحمد رحمو ا في المسألة نص 
 . (7)ك ىك القياس ، أك ضعيؼ عاد لألصؿ الخامس لمضركرة ، أثر مرسؿ 

ىذه األصكؿ الخمسة مف أصكؿ فتاكل اإلماـ أحمد ، ك عميو مدار الفقو الحنبمي، ك قد يتكقؼ في 
الفتكل لتعارض األدلة عنده ، أك الختالؼ الصحابة ، اك لعدـ اطالعو عمى أثر ، أك قكؿ أحد مف 

خذ آيف المختمؼ فييا بيف أئمة الفقو ب  ، ، ك ىناؾ مف األصكؿ الممحقة(1)الصحابة ك التابعيف 
 أك تركيا، أك مقدـ ليا أك مؤخر أك منكر عمى عد اآلخريف اعتبارىا أصال ن لو منيا: ،  ببعضيا 

حجية  قكؿ  ،(5)األخذ بالمصالح المرسمة ، ك (4)، ك سد الذرائع  (3)ك االستحساف      (2) االستصحاب

 .  كليس ىنا متسع لمحديث عنيا   ، كغيرىا(6) الصحابي

 

 

 

                                 

نص، لتساكم الكاقعتيف في عمة ىذا عمى حكميا بكاقعة كرد نص بحكميا، في الحكـ الذم كرد بو الىك إلحاؽ كاقعة ال نص   القياس : (6)
  .دار القمـ ، مصر بدكف سنة ، ، 8ط،   52ص  1عبد الكىاب  ،ج  الحكـ ، خالؼ ،

(4)
 . 84، ابن بدران ، المدخل ، ص 96،ص 1ابن قٌم الجوزٌة ، جـ 

(1)
 . 364، ص 1الثقفً ، مفاتٌح الفقه الحنبلً ، جـ 

(9)
 

)
أك شرعي لـ يظير عنو ناقؿ مطمقا كتحقيؽ معناه أف يقاؿ ىك اعتقاد ككف الشيء في الماضي أك بأنو التمسؾ بدليؿ عقمي االستصحاب ،  

كىذا الظف  ، الحاضر يكجب ظف ثبكتو في الحاؿ أك االستقباؿ كتمخيص ىذا أف يقاؿ ىك ظف دكاـ الشيء بناء عمى ثبكت كجكده قبؿ ذلؾ
 ، 286، المدخؿ ، ص كغيرىـ ، ابف بدراف  حجة عند األكثريف منيـ مالؾ كأحمد

إنو العدكؿ بحكـ المسألة عف نظائرىا لدليؿ شرعي خاص بتمؾ  المسألة ، كقد قاؿ بو اإلماـ أحمد في مكاضع كلـ ينص االستحساف ،   (3)
،تحقيؽ  عبد الرحمف  3818ص  8ج  ،المرداكم ، عالء الديف أبي الحسف عمي بف سميماف ، التحبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو عميو ،

 ـ مكتبة الرشد ، السعكدية ، الرياض .2000 -ىػ 1421الجبريف،  عكض القرني،  أحمد السراح ، بدكف ط ، سنة 
(0)

ف ، ابكمعناه عند القائؿ بو يرجع إلى إبطاؿ الحيؿ  كقد عمؿ بو أصحاب اإلماـ أحمد ، كىك ما ظاىره مباح كيتكصؿ بو إلى محـر كأباحو  
 . 45ص  1بدراف ، المدخؿ ، ج 

(8)
 43، التركي ، أصكؿ مذىب اإلماـ أحمد ص  الكصؼ الذم يككف في ترتيب الحكـ عميو جمب منفعة لمناس أك درء مفسدة عنو : المصمحة 
 . 3363ص  4الحنابلة فً حجٌتها  ، والمختار عندهم حجٌتها ،المرداوي ، التحبٌر شرح التحرٌر ، ج  كاختمؼ، 

 . 64ص  1كأما قكؿ الصحابي إذا لـ يخالؼ غيره فمختمؼ فيو عند أحمد ، ابف بدراف ، المدخؿ ، ج  (6)
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 الفصل الثاني

 :   أربعة مباحث  اثر الحجاوي في الفقو الحنبمي وفيو

 المبحث األول :

 أثر الحجاوي في الفقو الحنبمي من خالل كتابو اإلقناع لطالب االنتفاع.

 المبحث الثاني :

  . والكتب ذات الصلة به لطالب اإلنتفاع  شروح وحواشً كتاب اإلقناع

 المبحث الثالث :

الحنبمي من خالل كتابو زاد المستقنع في اختصار أثر الحجاوي في المذىب 
 . المقنع

 المبحث الرابع :

 .   المستقنع في اختصار المقنعالمؤلفات عمى كتاب زاد   
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 وفٌه أربعة مباحث: أثر الحجاوي فً الفقه الحنبلً  الفصل الثانً

 أربعة وفٌه االنتفاع لطالبالمبحث األول :أثر الحجاوي فً الفقه الحنبلً من خالل كتابه اإلقناع 

 .مطالب 

 

 المطلب األول : توثٌق كتاب اإلقناع لطالب االنتفاع ، ومكان تألٌفه .

 المطلب الثانً : أهمٌة كتاب اإلقناع لطالب االنتفاع ، وثناء العلماء علٌه.

 كتابه  اإلقناع لطالب االنتفاع . ومزاٌا  المطلب الثالث: منهج الحجاوي 

دكف أف  لطالب اإلنتفاع:المصطمحات التي استخدميا الحجاكم في كتاب اإلقناع  المطمب الرابع 
 .يبينيا في مقدمتو

وفٌه سبعة  والكتب ذات الصلة به لطالب اإلنتفاع المبحث الثانً : شروح وحواشً كتاب اإلقناع

 .مطالب

 . كتاب اإلقناع لطالب االنتفاعتحقٌق  المطلب األول :

 .والدراسات العلمٌة علٌهشروح كتاب اإلقناع لطالب االنتفاع المطلب الثانً : 

 .             والدراسات العلمٌة علٌهالحواشً على كتاب اإلقناع لطالب االنتفاع المطلب الثالث :

 اختصارات كتاب اإلقناع لطالب االنتفاع .المطلب الرابع : 

 وغٌره من المؤلفات . كالحكاشي كالشركحاالنتفاع الجمع بٌن كتاب اإلقناع لطالب المطلب الخامس : 

 أبرز مصادر المؤلف فً كتابه اإلقناع لطالب االنتفاع .المطلب السادس : 

 أثر كتاب اإلقناع لطالب االنتفاع على من جاء بعده .المطلب السابع : 

ختصار المقنع ، :أثر الحجاكم في المذىب الحنبمي مف خالؿ كتابو زاد المستقنع في الثالث المبحث ا
 : مطالب  خمسة  كفيو

 : فرعافكفيو  في اختصار المقنع  المطمب األكؿ :التعريؼ بأصؿ كتاب زاد المستقنع 

 الفرع األكؿ :اسـ الكتاب ، كنسبتو لمؤلفو .

 الفرع الثاني :أىمية كتاب "المقنع" .
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 فركع  : أربعة المطمب الثاني :التعريؼ بمؤلؼ األصؿ كفيو

 لقبو ، كاسمو ، كنسبو .الفرع األكؿ 

 كنشأتو كطمبو لمعمـ .الفرع الثاني : مكلده 

 الفرع الثالث : مف مؤلفاتو .

 كفاتو . : رابعالفرع ال

 : مصادر ابف قدامة في كتابو "المقنع ". خامسالفرع ال

 كنسبتو لمؤلفو . ، المطمب الثالث : تكثيؽ كتاب "زاد المستقنع في اختصار المقنع "  

 رابع : أىمية كتاب " زاد المستقنع في اختصار المقنع " كثناء العمماء عميو .المطمب ال

 المطمب الخامس : منيج الحجاكم ، كمزايا  كتابو " زاد المستقنع في اختصار المقنع .

 :  مطالب خمسة : المؤلفات عمى كتاب زاد المستقنع ، كفيو  الرابع المبحث  

 .  في اختصار المقنع ستقنعالمطمب األكؿ : طبعات كتاب زاد الم

 . في اختصار المقنع المطمب الثاني : شركح كتاب زاد المستقنع

 ، كالتعميؽ عميو . في اختصار المقنع المطمب الثالث : حكاشي كتاب زاد المستقنع 
 

 . في اختصار المقنع المطمب الرابع : نظـ كتاب زاد المستقنع
 

 في اختصار المقنع عمى مف جاء بعده مف الحنابمة .المطمب الخامس :أثر كتاب زاد المستقنع 
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 ومكان تأليفو المطمب األول : توثيق كتاب اإلقناع لطالب االنتفاع ،

 

 الفرع  األول : عنوان الكتاب ، ونسبته للحجاوي .

 لحجاكم ة اترجم ، فمف يرجع إلى اإلقناع لطالب االنتفاعلمحجاكم عدة مؤلفات كاف مف أشيرىا كتابو 
 يجد اسـ الكتاب ك نسبتو لو بسيكلة كيسر،  كىك معركؼ باسـ اإلقناع  ، كممف نسبو إليو :

  (1).مكسى الحجاكم ألؼ كتاب اإلقناع،جمع فيو المذىب"،. قاؿ في الككاكب السائرة:" شرؼ الديف1

 (2).اإلقناعدمشؽ ، مف تأليفو كتاب .قاؿ ابف العماد :" مكسى بف أحمد الحجاكم ، مفتي الحنابمة ب2

  (3). قاؿ  في األعالـ : " لو كتاب اإلقناع اربعة أجزاء في مجمديف " . 3

. قاؿ في معجـ المؤلفيف عند ترجمتو لمحجاكم : " مف تصانيفو اإلقناع لطالب االنتفاع ، جرد فيو  4
    (4)الصحيح مف مذىب أحمد " .

مؤلؼ اإلقناع في فقو ،شرؼ الديف.قاؿ في ديكاف اإلسالـ:" مكسى بف أحمد،الحبر الفقيو  5
 (5).الحنابمة"

، لو كاعظ الحنبمي ، المعركؼ بالحجاكم. كقاؿ في ىدية العارفيف :" مكسى بف أحمد بف مكسى ، ال 6
 (6)مف التصانيؼ اإلقناع لطالب االنتفاع ".

ليو نسبو صاحب كتاب تسييؿ السابمة لمريد معرفة الحنابمة . 7  (7). كا 

                                 
(1)

 . 918ص  3الغزي ، الكواكب السائرة ، جـ  
(9)

 . 049ص  14ابن العماد ، شذرات الذهب ، جـ  
(3)

 . 394ص  4الزركلً ، األعالم ،جـ  
(0)

 . 30ص  13كحالة ، معجم المؤلفٌن ، جـ  
(8)

 . 151ص  9ابن الغزي ، دٌوان األسالم ، جـ  
(6)

 . 051ص  6باشا ، هدٌة العارفٌن ، جـ  
(4)

 . 1890ص  3البردي ، تسهٌل السابلة ،جـ  
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ليو نسبو ص.  8 جـ  ،مجمد ضخـ كثير الفكائد ، اإلقناع لطالب االنتفاع ":فقاؿ احب المدخؿ كا 
المقدسي ثـ ، مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ بف عيسى بف سالـ الحجاكم : لمعالمة المحقؽ  ،المنافع

 (8)الشامية ". كالمعكؿ عميو في مذىب أحمد في الديار ، بقية المجتيديف ، الدمشقي الصالحي

شيئا عف مكاف تأليؼ كتاب اإلقناع ،إال أف  (1)لـ تذكر كتب التراجـ  :الفرع الثاني : مكان التأليف 
ىذه الكتب ذكرت أف الحجاكم لـ يغادر دمشؽ ، إال حاجا لمديار الحجازية ، فإنو يككف  قد ألفو في 

 .  قرية الصالحية ، بغكطة دمشؽ ، التي قضى فييا حياتو كتكفى فييا، كا أعمـ

 

 ني المطمب الثا

 أىمية كتاب اإلقناع لطالب االنتفاع ، وثناء العمماء عميو

تميز كتاب اإلقناع بكثرة المسائؿ فحكل الكثير مف الفركع الفقيية ، كامتاز بتحرير النقكؿ ، فعكؼ 
 عميو العمماء ، كاىتـ بو الطالب ، كاشتير في األفؽ، كىك أحد الكتب المعتمدة عند المتأخريف مف

 فقياء الحنابمة ، كلقي المدح كالثناء مف العمماء عمى النحك التالي :

قاؿ ابف العماد عف كتاب اإلقناع : " جرد فيو الصحيح مف مذىب األماـ أحمد لـ يؤلؼ أحد  – 1
  (2)مثمو في تحرير النقكؿ ، ككثرة المسائؿ ".

لـ يحكه غيره ، ككثر اعتناء قاؿ عنو في حكاشي اإلقناع :" قد حكل مف الفركع الفقيية ما – 2
   (3)الفضالء بو ، كالعككؼ عميو ، كالرجكع إليو ، كسارت بو الركباف ، فعـ نفعو كخيره ".

                                 
(5)

 . 935ص  1ابن بدران ، المدخل ، جـ  
، الزركمي ،  472ص  10، ابف العماد ، شذرات الذىب ، جػ    215ص  3الغزم   ، الككاكب السائرة بأعياف المائة العاشرة ، جػ  (1)

، البردم  ،    34ص  13، كحالة   ، معجـ المؤلفيف ، جػ   181ص  2، ابف الغزم   ، ديكاف األسالـ ، جػ  320ص  7األعالـ ، جػ 
 . 1024ص  3جػ معرفة الحنابمة ،تسييؿ السابمة لميريد 

(9)
 .  049ص 14ابن العماد ، شذرات الذهب  ، جـ  

(3)
م ،مكتبة الرشٌد  9440،سنة  1، ت ناصر بن سعود بن عبد هللا ، ط 96ص  1البهوتً ، منصور بن ٌونس ،حواشً اإلقناع ، جـ  

 الرٌاض.
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كقاؿ عنو أيضا في مقدمة شرحو كشاؼ القناع : " في غاية حسف الكقع ، كعظـ النفع ، لـ يأت  – 3
 (4)أحد بمثالو ، كال نسج ناسج عمى منكالو ".

  (5)لمدخؿ : " مجمد ضخـ ، كثير الفكائد ، جـ المنافع " .كقاؿ في ا – 4

  (6)قاؿ في الككاكب السائرة : " جمع فيو المذىب ، كىك عمدة الحنابمة اآلف بدمشؽ " . – 5

 

 المطمب الثالث :

 كتابو اإلقناع لطالب االنتفاع ومزايا  منيج الحجاوي

 فقاؿ :الذم سار عميو بيف الحجاكم في مقدمة كتابو المنيج  
 أما بعد: 

 الزاىد الرباني ، كمجمي دجى المشكالت المدليمة، فيذا كتاب في الفقو عمى مذىب إماـ األئمة " 
كجعؿ جنة  ، كالصديؽ الثاني أبى عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني رضي ا عنو كأرضاه

مجردا غالبا عف دليمو كتعميمو  ،اجتيدت في تحرير نقكلو كاختصارىا لعدـ تطكيمو ، كاه أالفردكس م
       "اإلنصاؼ  " العالمة القاضي عالء الديف في كتبو : كىك مارجحو أىؿ الترجيح منيـ ،عمى قكؿ كاحد

كربما عزكت حكما إلى قائمو  ، كربما ذكرت بعض الخالؼ لقكتو "، التنقيح" ك"تصحيح الفركع " ك
حو  كربما أطمقت الخالؼ لعدـ  ،  تىًبعىًتوً  خركجا مف حِّ كمرادم بالشيخ شيخ اإلسالـ بحر العمـك أبك  ، ميصى

 ال إلو إال ىك عميو تككمت كاليو متابي ىك رب، كعمى ا أعتمد كمنو المعكنة أستمد ،  العباس أحمد بف تيمية
 "(1)  . 

ويمكن تميخصيا في ما يأتي ، السمات البارزة في منيجومن خالل كالم الحجاوي السابق تتضح لنا 
: 
 . اجتيد في تيذيب األقكاؿ المنقكلة عف أحمد بف حنبؿ 
 . اختصار تمؾ األقكاؿ دكف إحداث خمؿ في المعاني أك تغير في األحكاـ 

                                 
(0)

 ،بدون ط ، بدون تارٌخ ، دار الكتب العلمٌة بٌروت . 1ص  1، جـ البهوتً ، منصور بن ٌونس،  كشاف القناع عن متن اإلقناع  
(8)

 .  001ابن بدران ، المدخل ، ص  
(6)

 . 918ص  3الغزي ، الكواكب السائرة ،جـ  
(1)

دار  ، تحقٌق عبد اللطٌف محمد السبكً ، بدون ط ، بدون سنة ، 1ص  1الحجاوي ، موسى بن شرف الدٌن ، اإلقناع لطالب اإلنتفاع ، جـ  

 المعرفة ،بٌروت .
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  فيذكر أف اإلماـ أحمد قاؿ ذلؾ دكف األحكاـ المنقكلة عف أحمد بف حنبؿ عف الدليؿتحرير،
 .إيرادالدليؿ

  الراجح في المسألة دكف التعرض لغيره مف األقكاؿ .اإلكتفاء بذكر القكؿ 
 . عدـ ذكر عمة الحكـ في األحكاـ الشرعية المكجكدة في الكتاب 
 ي بعض عدـ التعرض لمخالؼ في الكتاب ، سكاءن كاف لػ أحمد بف حنبؿ أك ألصحابو ، إال ف

 أك تقكية لمحكـ .المسائؿ زيادة لمفائدة 
  أىؿ الترجيح مف فقياء المذىب الحنبمي .اعتماد القكؿ الراجح الذم رجحو 
 لعدـ كجكد مرجح لمحكـ مف األئمة المتقدميف قكاؿ إلى أصحابيا في بعض المسائؿ،نسب بعض األ

. 
 ( .2)العباس ، أحمد بف تيمية اإذا قاؿ الشيخ ، يقصد بو أب 
 . يعزك الحكـ احيانا إلى صاحبو خكفا مف التبعية 
   قسـ الحجاكم كتابو " اإلقناع " إلى كتب ، كالكتب إلى أبكاب ، كاألبكاب إلى فصكؿ ، كىذه

  طريقة أكثر المصنفيف في الفقو .
   رتب المكضكعات في كتابو عمى حسب طريقة الحنابمة في مؤلفاتيـ الفقيية ، فبدأ بكتاب

 الطيارة ، كانتيى بكتاب اإلقرار .
  تصارىا ، لمتسييؿ عمى القارلء ، كعدـ التطكيؿ .اجتيد في تحرير النقكؿ كاخ 
   عنو"  أك" ص عميو "" نأك يقكؿكيذكر اسمو، ،بف حنبؿيستكعب الركايات غالبان عف اإلماـ أحمد

.  
  حد لممسألة دكف ذكر أقكاؿ اخرلمد في أغمب ترجيحاتو عمى قكؿ كااعت . 
  ؿ الترجيح في المذىب الحنبمييقدـ الرأم الراجح في المسألة ، اعتمادا عمى ما رجحو أى . 

                                 

(9)
ىػ ، 661ابف عبد ا بف تيمية الحراني الحنبمي ، كلد سنة باس ، أحمد بف عبد الحميـ بف عبدالسالـ أبك الع ،شيخ اإلسالـ ، تقي الديف  

لكـر ، برع في الفقو ، كالحديث ، كاف إمامان ، متبحران ، صحيح الذىف ، سريع اإلدراؾ ، سيَّاؿ الفيـ ،  كثير المحاسف ، مكصكفان بالشجاعة ، كا
كالتفسير ، كاألصكؿ ، كفي فنكف أخرل ،   قدـ بو كالده إلى دمشؽ فنشأ بيا ، كسمع مف عممائيا ، كألؼ الكثير مف الكتب مف أشيرىا " 

النعيمي ، الدارس ،    150-142، ص 8ابف العماد ، شذرات الذىب ، ج، ىػ ( 728مجمكع الفتاكل "، تكفي في سجنو بقمعة دمشؽ سنة )
، البردم ،   197-196، ص 9، النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ، ج دم ، ابف تىٍغرم بىرٍ  58-57ص  1في تاريخ المدارس ، ج

    . 1092 ، ص  3د ، السحب الكابمة ، جابف حمي  1014 -1003، ص2تسييؿ السابمة ، ج
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   يذكر األكجو ، كاالختيارات  ، كظاىر المذىب ، كيرجح بينيا فتارة يقكؿ : " في األصح " ، أك
ر " عمى األصح " ،  أك " األشير " ، أك المذىب " ، أك يقكؿ عف قكؿ ، أك ركاية " كىي األشي

 " .قياس المذىب، أك " "، أك " أظير "
  .  ذكر بعض الخالؼ  في المسألة إف كاف دليؿ المخالؼ قكيا 
 . عزك بعض األقكاؿ ألصحابيا ، إف لـ يترجح عنده حكـ المسألة 
 . اطمؽ الخالؼ في بعض المسائؿ لعدـ كجكد مرجح بينيما عنده 
    التنقيح" ك"تصحيح الفركع "  ك"اإلنصاؼ  "كثرة نقكلو عف الكتب التالية . 
   ؿ ابف تيمية بعد أحمد بف حنبؿ .كثرة أخذه بقك 
  . يذكر أحيانا قكؿ العالـ مرة باسمو ، كمرة باسـ مؤلفو ، كآيخرل باسمو كاسـ مؤلفو 
 . خالؼ الحجاكم في بعض اختياراتو المذىب ، أك المشيكر في المذىب الحنبمي 
   لمحجاكم قدـ راسخة ، كممكة قكية في معرفة المذىب الحنبمي ، كأصكلو ، يتضح ذلؾ مف خالؿ

اختيارتو الفقيية ، كترجيحاتو بيف أقكاؿ العمماء في المذىب الحنبمي ، حيث جرد في كتابو 
الصحيح مف مذىب أحمد بف حنبؿ ، حيث تمقاىا العمماء الذيف جاءكا بعده بالقبكؿ ، كاعتمدكا 

 و لمفتيا   . قكل
 

 المطمب الرابع
 :دون أن يبينيا في مقدمتونتفاع لطالب اال في كتاب اإلقناع  الحجاوي التي استخدميا المصطمحات 

 
كاف لمحجاكم كغيره مف فقياء المذاىب الفقيية مصطمحات خاصة ، اشتيرت في مؤلفاتيـ ، كتميزت بيا 

ك إف لـ يبينيا المؤلؼ ، كبما أف كتابو اإلقناع كاف  المذاىب الفقيية ، فيعرؼ المراد مف تمؾ المصطمحات
)أك يجمع ( الكثير منيا ، كمف تمؾ مختصرا ، كاعتمد فيو عمى رأم كاحد في معظـ مسائمو لـ يحكً 

 المصطمحات التي كردت في اإلقناع ما يأػتي : 
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 . ، كالمقصكد بو : اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني ،ألنو إماـ المذىباإلمام  .1
 لفظ الرواية :   .2

 
    (1)الحكـ المركم عف اإلماـ، كقد تككف نصان،أك إيماء،أك تخريجان مف األصحاب. :ىكوالرواية اصطالحاً 

كمف أعتؽ مف الزكاة فما رجع مف كالئو رد في ب ذكر أىؿ الزكاة كما يتعمؽ بذلؾ:قاؿ الحجاكم في با - أ
 . (2)"في ركايةعتؽ مثمو 

كال :  "فصؿ: كيمـز السيد نفقة رقيقو قدر كفايتيـ بالمعركؼ ، باب نفقة األقارب كالمماليؾ كالبيائـ قاؿ في - ب
              .  (3)"كقيؿ بؿ بإذنو نص عميو في ركاية  ، يتسرل عبد كلك بإذف سيده ألنو ال يممؾ

 
 :لفظ األظير، أو األصح  ، أو المنصوص .3

نكل :" لك  كيحصؿ التحمؿ األكؿ باثنيف مف ثالثة :فصؿ،  كالعمرةباب صفة الحج قاؿ الحجاكم في   -أ 
أك  ،أك مأمكمو، أك نكل كؿ كاحد منيما أنو إماـ اآلخر ،المأمكـ أنو مقتد فمك نكل أحدىما دكف صاحبو

أك  ،أك نكل االئتماـ بأحد اإلماميف ال بعينو،مو كأمي أك امرأة تؤـ رجال كنحكهنكل إمامة مف ال يصح يؤ 
أك أحـر بحاضر ،أك شؾ في الصالة أنو إماـ أك مأمكـ لعدـ الجـز بالنية،أك بالمنفرد،أك بالمأمكـ  ،بيما

،كالقكؿ الثاني يجب (4)"كقمنا ال يجب تعيينيما كىك األصحبؿ إحرامو كعيف إماما أك مأمكما:فانصرؼ ق
 تعينو .

 -ك بمبف غصبو فأرضع بو طفال كل ، كيحـر مف الرضاع ما يحـر مف النسب: "  باب النيةقاؿ في   –ب 
، يعنكف فال تحرماف بالرضاع  -قاؿ ابف البناء ك ابف حمداف كصاحب الكجيز: إال أـ أخيو كأخت ابنو 

كالحكـ صحيح  ، كفييا صكر كليذا قيؿ إال المرضعة كبنتيا عمى أبي المرضع كأخيو مف النسب كعكسو
باحتيف لككنيف في مقابمة مف يحـر بالمصاىرة ال في كيأتي في الرضاع لكف األظير عدـ االستثناء ألف إ،

ال ما يحـر  ، كالشارع إنما حـر مف الرضاع ما يحـر مف النسب ، مقابمة مف يحـر مف النسب
 (5)بالمصاىرة.

ف كانت في طير لـ يصبيا فيو طمقت إذا : " طالؽ كبدعتو باب سنة ال قاؿ الحجاكم في مدخؿ   -ج كا 
فإف استداـ حد عالـ  ،لكف ينزع في الحاؿ بعد إيالج الحشفة إف كاف الطالؽ ثالثا ، أك حاضت،أصابيا 

                                 
(1)

 
)
 1364،  3، تحقٌق محمد ناصر الدٌن األلبانً ، ط 110ابن حمدان، أحمد بن حمدان الحرانً ، صفة الفتوى والمفتً والمستفتً ، ص   

هـ ، بٌروت ، المكتب اإلسالمً ، بٌروت ،المرداوي ، عالء الدٌن علً بن سلٌمان ، اإلنصاف فً معرفة الراجح من الخالف  على مذهب 

 بدون تارٌخ ، دار إحٌاء التراث العربً ، بٌروت . 9ل ، ط اإلمام أحمد بن حنب
(9)

 968ص   1الحجاوي ، اإلقناع ، جـ 
(3)

 188ص 0المصدر السابق ، جـ   
(0)

 . 145المصدر السابق ، جـ ص   
(8)

 . 151ص  3المصدر السابق  ، جـ   
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      كالثانية طاىرة بعد رجعة ، طير لـ يصبيا فيوكأنت طالؽ ثالثا لمسنة تطمؽ األكلى في  ، كعزر غيره
 اني لـ تطمؽ .، كالقكؿ الث (1)أك عقد ككذا الثالثة كعنو تطمؽ ثالثا في طير لـ يصبيا فيو كىك المنصكص

، فقد يككف  ومعنى األظير ، أو الظاىر ، أو األصح ، الصحيح ، أو المشيور أو األقوم ، أو األقيس 
 . (2)الكاتب قكؿ أحمد بف حبؿ ختارا فو , أم أف في المسألة قكالصحابأ أك عف بعض  ، عف اإلماـ

 .(3): الركايات المنقكلة عف أحمد بف حنبؿ  والنص اصطالحاً لفظ النص ونحوه :  .4
كلك مر  إلناء في ماء جار فيي غسمة كاحدةغمس افمك  :"كتاب الطيارة، باب الماء النجسقاؿ الحجاكم  - أ

كلكا انغمس فيو المحدث حدثا أصغر ، ككذلؾ لك كاف ثكبا كنحكه كعصره عقب كؿ جرية ،عميو جريات
كلك حمؼ ال يقؼ فيو ،كلك مر عميو أربع جريات،نصا كالراكدلمكضكء لـ يرتفع حدثو حتى يخرج مرتبا 

     . (4) "فكقؼ حنث

خيار الختالؼ  -كقاؿ في باب الخيار في البيع ك التصرؼ في المبيع ك قبضو ك اإلقالة القسـ السابع -ب
ف اختمفا في أجؿ "المتبايعيف : أك ، أك شرط صحيح  ، سكل أجؿ في سمـ لما يأتي ، أك قدرىما،أك رىف،كا 

كدعكل البائع ، فقكؿ مف ينفيو نص عميو في دعكل عدـ اإلذف ،فاسد يبطؿ العقد أك ال أك في ضميف
 . (5)"الصغر

 . لفظ في المسألة قوالن أو وجيان.  6
ف قتمو جماعة بأفعاؿ ال يصمح : " فصؿ كتقتؿ الجماعة بالكاحد  ، كتاب الجنايات ،قاؿ الحجاكم في  - أ كا 

فال قكد كفيو عف تكاطئ كجياف:  نحك أف يضربو كؿ كاحد سكطا في حالة أك متكاليا ، لقتمو كاحد منيا
 .كالقكؿ الثاني بعدـ القكد (6) "الصكاب القكد

كال خالؼ في كفر ىؤالء " : منيـ ان فصؿ كمف سب الصحابة أك أحد،  باب حكـ المرتد قاؿ الحجاكم في - ب
كمف سب غيرىا مف أزكاجو ،  برأىا ا منو كفر بال خالؼيا بما نكمف قذؼ عائشة رضي ا ع ، كميـ

كالثاني كىك الصحيح أنو  ،أحدىما: أنو كسب كاحد مف الصحابة  -كسمـ ففيو قكالف  صمى ا عميو
 .  (7) "كقذؼ عائشة رضي ا عنيا

                                 

(1) )
وطرق استفادة األحكام من  مصطمحات الفقو الحنبمي، الثقفً ، سالم علً ، 113ابن حمدان ،  صفة الفتوى والمفتً والمستفتً ، ص  

 م ، بدون دار نشر. 1651هـ ، 041، ، سنة  9، ط  83ألفاظه ، ص 
(9)

 .4ص  0الحجاوي ، اإلقناع ،جـ  
(3)

 . 80، ص  مصطمحات الفقو الحنبمي، الثقفً ،  916 ابن بدران ، المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد ، ص 
(0)

 . 5ص  1الحجاوي ، اإلقناع ، جـ  
(8)

 . 145ص  9الحجاوي ، اإلقناع ، جـ  
(6)

 . 164ص 0الحجاوي ، اإلقناع ،جـ  
(4)

 .344ص  0الحجاوي ، اإلقناع ، جـ  
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، قكؿ لػ أحمد بف حنبؿ  : كىك أف يككف في المسألة قكليف ومعنى في المسألة قوالن أو وجيان  
منصكص عميو ، كقكؿ ألصحابو مخرج عمى قكاعد اإلماـ ، أك إيمائو ، أك دليمو ، أك تعميمو ، أك سياؽ 

 .(1)كالمو ، بخالؼ نص أحمد بف حنبؿ 
م مجرل أك ما يجر ،كمات عميو،مذىب اإلنساف ما قالو بدليؿ:كالمقصكد بالمذىب: لفظ المذىب ..    7

 .(2)غيره ،أك القكؿ مف تنبيو
 : فصؿ الماء النجس ، قاؿ الحجاكم في كتاب الطيارة 
ف كقعت في مستعمؿ في رفع حدث " - أ أك في طاىر غيره مف الماء لـ ينجس كثيرىا بدكف تغير ، كا 

نصا كأمكف ، أك يابسة فذابت، أك الرطبة، أك عذرتو المائعة ،كالطيكر إال أف تككف النجاسة بكؿ آدمي
                                                                                                         . (3)عندىـكعنو ال ينجس كعميو جماىير المتأخريف كىك المذىب ، فينجس نزحو بال مشقة

 : لفظ : قياس المذىب. 8
: ىك إثبات حكـ شرعي لمسألة ال نص فييا لػ أحمد بف حنبؿ عمى مسألة لو فييا  وقياس المذىب

 . (4)نص الشتراكيما في العمة عند القائس 
ف كانت يسيرة ،إف كاف العدك كافرافصؿ اركاف الحج:" ، في باب اإلحصاءقاؿ الحجاكم  فقياس ، كا 

 .(5) "المذىب كجكب بذلو 
 : . األصحاب ، أصحابنا 9 

 أصحاب األماـ أحمد بف حنبؿ . في كتب الحنابمة، بيـ كالمراد
 . االحتمال : 10

 .(6) كىك في اإلصطالح : أف الحكـ المذككر في المسألة ، قابؿ ألف يقاؿ بخالفو
 :  . اإليماء11

مف ييقاؿ :أكمأ إليو اإلماـ أحمد ، كمعناه في االصطالح : ما يرد في كالـ اإلماـ أحمد تنبييا عمى حكـ مسألة 
 .(7) المسائؿ ، مف غير تصريح بالحكـ

                                 

 . 279ص   1،أبك زيد،المدخؿ،جػ  266ص  12، المرداكم،اإلنصاؼ ،جػ  21ابف حمداف ، صفة الفتكل كالمفتي كالمستفتي، ص  (1)
 . 225ص   1أبك زيد ، المدخؿ المفصؿ ، جػ  (2)
 . 9ص  1الحجاكم اإلقناع ، جػ  (3)
ىػ ، دار 1417، سنة  1، ط  274ص  1ؿ المفصؿ ، جػ . أبك زيد ، بكربف عبد ا ، المدخ 114ابف حمداف ، صفة الفتكل ، ص  (4)

 العاصمة، جدة .
 . 400ص  1الحجاكم ، اإلقناع ،جػ  ( (5)
، بدكف ط  ،  475، أؿ تيمية ، عبد السالـ ، عبد الحميـ ، أحمد عبد الحميـ ، المسكدة ، ص 17ص   1المرداكم ، اإلنصاؼ ،  ج  (6)

 بدكف سنة ، دار المدني ، القاىرة .
ىػ ، دار  1421، سنة  1، ط120. ابف دىيش ، عبد الممؾ بف عبد ا ، المنيج الفقيي العاـ ، ص  474أؿ تيمية ، المسكدة ، ص  (7)

 خضر لمطباعة كالتكزيع ، مكو .
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 . التخريج : 10
 .(1)كمعناه في االصطالح : نقؿ حكـ مسألة منصكصة إلى ما يشبييا كالتسكية بينيما فيو 

 . الظاىر : 11
 .(2)كيراد بو عند فقياء الحنابمة : المشيكر في المذىب

قبؿ  المائة الثامنة لميجرة كما  : اختمؼ لفظ القاضي عند عمماء الحنابمة بيف ما. القاضي  12
ف أصحابنا منذ عصر القاضي أبي يعمى إلى أثناء المائة الثامنة يطمقكف إبعدىا، قاؿ ابف بدراف : "

 ، محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ بف أحمد بف الفراء لفظ القاضي كيريدكف بو عالمة زمانو
كمف بعدىما فيطمقكف لفظ ، كالمنتيى ، اإلقناع كأما المتأخركف كصاحب  ،الممقب بأبي يعمى 

، غير أف الحجاكم  (3)"رداكم القاضي كيريدكف بو القاضي عالء الديف عمي بف سميماف السعدم الم
 . (4) ذكره في كتابو كأراد بو محمد بف الحسف بف الفراء، أبا يعمى

 . الُمّنقح : 13
اإلنصاؼ ، كلقب بذلؾ ، ألنو نقح كتاب المراد بو :عالء الديف عمي بف سميماف المرداكم ، صاحب 

 .(5)" المقنع " في كتابو " التنقيح المشبع "
 : . الناظم 14

منظكمة "  ك ئد ككنز الفكائد"عقد الفرا" صاحب كتاب ، ف عبد القكم المرداكممحمد ب : المراد بو ىك
 . (6) "اآلداب

 

 

 

 

 

 

 

                                 
(1)

 . 14ص  1،المرداوي ، ج  048أل تٌمٌة ، المسودة ، ص  
(9)

 . 14ص  1المرداوي ، اإلنصاف ، ج  
(3)

  .191،ابن دهٌش ، المنهج الفقهً العام ، ص  045المدخل ، ص ابن بدران ،  
(0)

 .  91، ص  1، البهوتً ، كشاف القناع عن متن اإلقناع ، ج  9ص  1الحجاوي ، اإلقناع ، ج  
(8) 

 .046ابن بدران ، المدخل ، ص  
(6)

 . 015ابن بدران ، المدخل ، ص  
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 والكتب ذات الصلة به . نتفاعلطالب االالمبحث الثانً : شروح وحواشً كتاب اإلقناع 

 

 المطلب األول : تحقٌق كتاب اإلقناع لطالب االنتفاع .

يعتبر كتاب اإلقناع لمحجاكم خالصة قكؿ إماـ المذىب أحمد بف حنبؿ ، حيث امتاز بتحرير نقكلو ، 
ة ، مف كأخذه بالقكؿ الراجح لإلماـ في المسألة ،  ككثرة المسائؿ الفقيية في الكتاب ،كسيكلة العبار 

            بتحقيقو  كا العمماءقامك  ،شرحا ، كتحشية ، كاخػتصارا  تحقيقا ك ، أجؿ ذلؾ اعتنى بو العمماء
 عمى النحك التالي :

الطبعة  ربعة مجمدات ، كقد طبع عدات مرات،أ، يقع في  (3)عبد ا بف عبد المحسف التركي - 1

 لقاهرة.ا والنشر ،هجر للطباعة  ، م 1664هـ ـ 1015األولى ، 

 دار المعرفة ، بيركت .  بدكف سنة ، عبد المطيؼ محمد مكسى السبكي ،   - 2

 ـ ، دار الكتب العممية ، بيركت .  2004أحمد فتحي عبد الرحمف ، سنة    – 3

 :والدراسات العلمٌة علٌه اإلقناع لطالب االنتفاعكتاب شروح : المطمب الثاني 

  كقد  (4)اإلقناع "  طبع في ستة مجمدات ، لػ منصكر بف يكنس البيكتي" كشاؼ القناع في شرح ،
 ىػ ، دار الفكر ، بيركت . 1402قاـ   بتحقيقو  : ىالؿ مصيمحي مصطفى ىالؿ ، سنة 

 
 جد أ، كلـ  لمؤلفو الحجاكم " اإلقناع"  كتاب لغات غريب شرح عمى ؿ اشتم " "غريب اإلقناع

  مف أىؿ العمـ اىتـ بو  . ان الكتاب أك أف أحد

                                 

(3)
 

)
ىػ ، تتممذ  1359المممكة  العربية  السعكدية سنة  في سدير بمنطقة حرمو بمدةكلد في  ، التركيعبد ا بف عبدالمحسف بف عبد الرحمف   

مف كبار العمماء في زمف تعميمة ، كحصؿ عمى إجازات عممية في عمـك الشريعة ، كالمغة العربية، تكلى كظائؼ عديد ، كلو الكثير عمى عدد 
، " اصكؿ مذىب اإلماـ أحمد " " اسباب اختالؼ الفقياء " ك " منياج اإلسالـ في بناة االسرة ، كعيرىا كثير  مف المؤلفات منيا

،http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=140912 
بمصر في عصره ، نسبتو إلى )بيكت( في غربية مصر ،  منصكر بف يكنس بف صالح الديف بف حسف بف إدريس البيييكًتٌي ،  شيخ الحنابمة ( (4)

" الركض المربع  : عالمان ، عامالن ، كرعان ، متبحران في العمكـ الدينية ، أفتى ، كدٌرس ، لو كتب كثيرة ، منيا، كاف ـ  1051-ـ 1000كلد سنة 
كشاؼ القناع عف متف اإلقناع " ، ك " دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى " ، ك " إرشاد  شرح زاد المستقنع المختصر مف المقنع " في الفقو ، ك "

،  الزركمي ،  1133-1131، ص  3، السحب الكابمة ، ج النجدم ىػ ، ابف حميد1051لمنتيى" ، كغيرىا ، تكفي سنة أكلي النيى لدقائؽ ا
 . 307، ص 7األعالـ ، ج

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%B1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=140912
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 " و ي، كصؿ فيش تأليؼ عبد ا بف عمر بف دى  (1)" األضكاء كالشعاع عمى كتاب اإلقناع
ىػ ،  1419ـ ،  1998 عبد الممؾ عبد ا دىيش ، سنة وحقيقكقاـ بت إلى باب   التيمـ لـ يكممو ،

 . دار خضر لمطباعة كالنشر ، بيركت
 ؽ: عبد الممؾ يحقت ،عبد ا بف عمر بف دىيش  لػ الحجاكم " " التعميؽ الحاكم عمى إقناع

 ، مكتبة األسدم .عبد ا دىيش
 ثالثالمطمب ال

 .والدراسات العلمٌة علٌهالحواشي عمى كتاب اإلقناع لطالب االنتفاع 
 السالمة ، ككانت  قاـ  بتحقيقيا  ناصر بف سعكدكقد قناع "لػ منصكر بف يكنس البيكتي،"حاشية اإل

المدينة  ب أـ القرل، كقد اعتنى طالب جامعة  مكتبة الرشيد ،ىػ ( 1425 ) عاـ  األكلىالطبعة 
  اإلقناع عمى النحك التالي :بتحقيؽ حكاشي  المنكرة

إلى نياية باب الحجر،سنة  كتابمف أكؿ الد بف عبد ا مف محمد المزعؿ ، : فيالطالب –أ 
 ق.1420
الطالب : محمد بف عبد ا بف عبد الرحمف المال ، " مف أكؿ باب الككالة إلى نياية باب  –ب 

 ق ، أطركحة مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه.1422الحضانة دراسة كتحقيقا ، سنة 
الطالبة : صباح بنت يحيى بف حميد الغامدم ، مف أكؿ كتاب الجنايات إلى آخر الكتاب ،  -جػ 

 ىػ ، لنيؿ درجة الماجستير .   1424ة دراسة كتحقيؽ ، سن
 ، (2)يير بػ الخمكتي .شال " حاشية اإلقناع " لػ محمد بف أحمد البيكتي 

كقد قاـ الطالب: حاتـ بف فالح بف محمد المدرع ، مف جامعة محمد بف سعكد اإلسالمية ، بالسعكدية ، 
الرسالة لـ تطبع  بعد ، كىي ىػ ، ك  1431بتحقيؽ الكتاب لمحصكؿ عمى إجازة بالماجستير، سنة 

 مكجكدة عمى مكقع أىؿ الحديث .

                                 

(1)
ىػ ، مطبعة دار العاصمة ،الرياض ، اباظة ، نزار ،  1419، سنة  2،ط 354ص  4أؿ بساـ ، عبد ا بف عبد الرحمف ،عمماء نجد ، جػ  

                            .ىػ ، دار الفكر ، بيركت  1424،  ـ 2003، سنة  2،ط  261-260محمدرياض ،  إتماـ األعالـ ، ص   كالمالح ،
(9)

شمس الديف ، العالـ ، الفقيو ، إماـ المنقكؿ كالمعقكؿ ، مخرج الفركع عمى االصكؿ ، كلد بمصر في بيئة  محمد بف أحمد عمي البيكتي ، 
 "حاشية عمى منتيى اإلرادات "ى إليو اإلفتاء كالتدريس ، بعد كفاة خالو البيكتي ، كصار مقصدا لمحنابمة ، لو مؤلفات كثيرة منيا ،عممية ، انتي

،  869ص  2، العثيميف ، السحب الكابمة ، جػ  210ػ ، الغزم ، النعت األكمؿ ، ص ى 1088، ت سنة "تعبد الناسؾ في أحكاـ المناسؾ " ، 
  . 12ص  6الزركمي ، األعالـ ، جػ 
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 والدراسات العلمٌة علٌه اإلقناع لطالب االنتفاعاختصارات  : رابعالمطمب ال

 
  كقد اعتني كثير مف  (1) " المجمكع فيما ىك كثير الكقكع " لػ عبد الرحمف بف عبد ا أبا بطيف ،

 كىي عمى النحك التالي  . (2) طمبة العمـ بالكتاب ، كيكجد عميو عدد مف الرسائؿ الجامعية 

   العنكاف : تحقيؽ كتاب : "المجمكع فيما ىك كثير الكقكع" لمشيخ  عبدالرحمف بف عبدا أبا بطيف –أ 
 ىػ( )مف بداية كتاب الطيارة حتى نياية باب المشي إلى الصالة(1121ت )

 الطالب : عمي بف محمد بف عمي السعكم ، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد ، لنيؿ درجة الماجستير . 

الطالب  : خالد بف بشير محمد معافا ، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد، لنيؿ درجة الماجستير ،  –ب 
 ب المشي إلى الصالة ( إلى آخر ) كتاب الجنائز ( .) با مف أكؿ

 الطالب : سعد بف إبراىيـ بف سعد الحميد، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد، لنيؿ درجة الماجستير،-ت 
 مف أكؿ باب) صفة الحج ( إلى باب ) الخيار في البيع كالتصرؼ في المبيع كقبضو كاإلقالة ( .   

 بف حمد العتيؽ، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد ، لنيؿ درجة ث _الطالب : عبدالعزيز بف عبدا
 الماجستير 

 مف أكؿ باب ) الربا إلى نياية باب السبؽ كالمناضمة (. 

الطالب : أحمد بف محمد بف أحمد اليحي، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد، لنيؿ درجة الماجستير،  -ج 
 سعي مف باب الضفا( مف كتاب الحج.مف أكؿ )كتاب الزكاة( إلى نياية فصؿ )ثـ يخرج لم

لنيؿ درجة  الطالب : عبدالعزيز بف أحمد السمحاف ، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد ، -ح 
 .مف أكؿ باب )العارية( إلى نياية كتاب )الخمع(ر،الماجستي

                                 

بمدة "الركضة" مف قرل  عبدالرحمف بف عبدا بف سمطاف بف خميس العائذم، القحطاني، الحنبمي، الممقب ب : "أبابطيف"، المكلكد في  (1)
ديث ك الفقو        ك تتممذ عمى عبد العزيز بف عبد ا الحصيف في التفسير ك الح ،نشأ في اسرة ذات فضؿ كديف  ، "سدير" بنجد

رحمو ا ، ابف حميد النجدم ،  –ق(  1121سنة )  تكفى  ، أصكلو ك أصكؿ الديف حتى برع في ذلؾ كمو، كىك أكثر مشايخو نفعنا لو
 .358ص  2، ابف بشر ، عنكاف المجد ، جػ  358ص  2السحب الكابمة ، جػ 

(9)
 http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=387 

http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=387
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 وغيره من المؤلفات والحواشي والشروحاإلقناع لطالب االنتفاع الجمع بين : المطمب الخامس 
  "اإلقناع ، جمع فيو بيف (1)" لػ مرعي الكرمي غاية المنتيى في الجمع بين اإلقناع والمنتيىكتاب

ـ، يقع في ثالثة مجمدات، طباعة دار السالـ ،  1959كمنتيى اإلرادات، كانت الطبعة األكلى سنة 
كعميو دمشؽ، كقد طبع حديثا بتحقيؽ ياسر المزركعي كرائد الركمي، مطبعة كزارة األكقاؼ، بالككيت،

 ك زكائد ، مع شرح الزكائد : شرح،
، كمعو (2)كىك:" مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى"، لػ مصطفى السيكطي الرحيباني  .1

ـ 1961ىػ ،1381 ،سنة 1يقع في ستة مجمدات، ط(3) كالشرح"، لػ حسف الشطي "تجريد الزكائد الغاية
 . ، المكتب اإلسالمي

 لػمرعي الكرمي،كقد قاـ بتحقيقو كؿ ،المطالب" كىك مختصر المنتيى كتاب "دليؿ الطالب لنيؿ 
 مف:
 المكتب اإلسالمي، بيركت. ،ق 1389عبد الرحمف العيد, سنة  سمطاف بف .1
     ـ ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيركت. 2004عبد ا عمر الباركدم ،سنة  .2

  : وتخريج ألحاديثو ، ونظم، وىمو عمي كتاب "دليل الطالب لنيل المطالب" شرحان ، وحاشية، 
    ،(4) عبد القادر بف عمر الشيباني ابف أبي تغمبللتغمبي،ا :دليؿ الطالب شرح " نيؿ المآرب بشرح -1

 .ـ، مكتبة الفالح  1983ىػ ،1403سنة  ،1ط ىػ ( تحقيؽ: محمد األشقر، 1135) ت 

                                 

مرعي بف يكسؼ بف أبي بكر بف أحمد الكرمي، المقدسي، مؤرخ أديب، مف كبار الفقياء ، كاف فقييان ، محدثان ، إمامان ، ذا اطالع  كاسع  (1)
ك) دليؿ الطالبيف لمعرفة كالـ  ائقو ، درس بجامع األزىر بالقاىرة ، لو نحك سبعيف كتابان منيا : ) دليؿ الطالب ( في الفقو ،عمى نقكؿ الفقو كدق

،  1198-1115ص  3ابف حميد، السحب الكابمة، جػ ، ىػ ( 1433تكفي سنة )، ك)أقاكيؿ الثقات في معرفة األيماء كالصفات(، النحكييف( 
 . 943ص  4جػ الزركمي، األعالـ، 

(9)
ـ ( مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي شيرة ، الرحيبانى مكلدا ثـ  1827 - 1747=   ػى 1243 - 1160مصطفى السيكطي ) 

 ،  ػى 1212ككلي فتكل الحنابمة سنة  ،الدمشقي: فرضى، كاف مفتي الحنابمة بدمشؽ . كلد في قرية الرحيبة ) مف أعماليا ( كتفقو كاشتير
ما في اليكـ كالميمة مف تحفة العباد في "، في فقو الحنابمة ، ك  "ح غاية المنتيىمطالب أكلي النيى في شر " لو مؤلفات ، منيا  ،تكفى بدمشؽ ك 

،كحالة ، معجـ  234ص  7،الزركمي ، األعالـ ج جمع ، تقع في نحك مجمد لـ ت "ريرات كفتاكل تح "جمعو مف االصكؿ الستة ، ك "االكراد
 . 178، الشطي ، مختصر طبقات الحنابمة ،  254ص  12لفيف،ج المك 

فقيو ، ، (ىػ1274 – 1205) ، الحنبمي مصطفى، الشطي، البغدادم األصؿ، الدمشقي ىك حسف بف عمر بف معركؼ بف عبد ا ابف (3)
، كمصطفى السيكطي كغيرىـ، لسكيدما كالمال عمي ،ككلده الشيخ عبد الرحمف ، أخذ عف محمد الكزبرم ،نحكم، كفرضي ، متكمـ، عركضي

، في عممي العركض كالفكائد ،  "شرح الكافي " في فركع الفقو الحنبمي، ك "الشرح " ك"كلى الفتح تجريد زكائد الغاية منحة م "مف تصانيفو : 
مختصر طبفات الحنابمة ، ، الشطي ،  209ص  3،الزركمي ، األعالـ ، ج  267ص  3،كحالة، معجـ المؤلفيف ، ج النثار عمى اإلظيار "ك

 .188ص 

(4)
م( ،ولد تدهشق  2221 - 2442=   ه 2210 - 2502التغلثي ،  عثد القادر تي عور تي عثد القادر اتي عور تي أتي تغلة تي سالن التغلثي   ) 

ىسف الكارهي، الزركلي ، األعالم ، ،  له كتة، هٌها " ًيل الوآرب  " جزآى في شرح دليل الطالة لورعي اتي يالحٌاتلةوتىفى فيها ، هي فقهاء 

 . 294ص  0، كحالة ، هعجن الوؤلفيي ، ج  42ص 4ج 
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  : ىذا الشرح عميو حاشية، ىيك
     ، (1)عبدالغني  بف ياسيف المبدم النابمسي  "حاشية المبدم عمى نيؿ المآرب في الفقو الحنبمي " لػ   -أ

، دار البشائر  1ـ، ط 1999ىػ ، 1419، سنة  ىػ( تحقيؽ: محمد سميماف األشقر 1317)ت 
 اإلسالمية. 

 7، تحقيؽ زىير الشاكيش ، ط (2)إبراىيـ بف محمد بف سالـ ضكياف"، شرح "منار السبيؿ شرح الدليؿ -2
 .، المكتب اإلسالمي، بيركت (ـ 1989 - ػىػ1049)، سنة 

 : وىذا الشرح لو تيذيب ، وعميو شرح ، وىما
 ، مكتبة سالـ. 2002لمنار السبيؿ" لػ أحمد ناصر بف سعيد، سنة  "التيذيب كالتذييؿ –أ 
"شفاء العميؿ بشرح منار السبيؿ" ، لػ عبدا بف جبريف ، طبع منو المجمد األكؿ ، باب الطيارة ،  –ب 

 ق، دار القاسـ كى دار الجكاب.  1420بعناية سميماف الخراشي، سنة 
محمد  أحمد بف حنبؿ، مع حاشية العالمة ؿ المطالب عمى مذىب اإلماـدليؿ الطالب لني "حاشية  -3

المكتب  ، 2، ط (ـ1969–ىػ1389)سنة   محمد بف مانع -بميػ مرعي بف يكسؼ الحنلبف مانع "
 . اإلسالمي

إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار  " كتاب تخريج أحاديث عمى "دليؿ الطالب لنيؿ المطالب  -4
 ، بيركت .                                             المكتب اإلسالمي ـ، 1985ىػ ،  1405،  2، ط  (3)األلباني ناصر الديف حمد" مالسبيؿ

   ،  شحادة الرحيبيمحمد  مكسى ، " لدليؿ الطالب منظكمة الذىب المنجمي في الفقو الحنبمي"   -5
  . ، دار الفكر ، بيركت ( ق 1401 )سنة

 

                                 

ـ( فقيو ،مف فضالء نابمس ، تتممذ عمى شيخ الحنابمة  1899 - 1846ق( ) 1317 - 1262عبد الغني بف ياسيف المبدم، النابمسي، ) (1)
، ككاف تقيا  حاشية عمى شرح دليؿ الطالب "مف تصانيفومدرسا بحرميا ،  األزىر يكسؼ البرقاكم ، ثـ ارتحؿ إلى مكة حاجا ، كصار  بجامع

، الشطي ، معجـ طبقات الحنابمة، ص  267ص  5، كحالة ، معجـ المؤلفيف ، ج  178،مختصر طبقات الحنابمة  ،الشطي نقيا مييبا ،
209. 

(9)
 

)
فقيو، لو عمـ  دمف بني زيد سكاف شقراء بنجـ(  1935 - 1858ىػ =  1353 - 1275إبراىيـ بف محمد بف سالـ بف ضكياف، ) 

مجمداف، في شرح )دليؿ الطالب( لمرعي بف يكسؼ الكرمي،   " منار السبيؿ" ألؼ كتبا، منيا ك ،كتكلى القضاء بيا، باألنساب كاشتغاؿ بالتاريخ
 ذكر فييا بعض الغزكات كالكفيات مف سنة في الرياض ، خ -"في التاريخ "ة مختصرة كرسال  "أنساب أىؿ نجد "لة في كرسا  في فقو ابف حنبؿ

 األعالـ ب" "خ "الزركمي،رفع النقاب عف تراجـ األصحا"ك ػ (ى 1319 " إلى استيالء الممؾ عبد العزيز آؿ سعكد عمى الرياض سنة"ىػ  750 "
 . 22ص  3ىير عمماء نجد ، ج ،أؿ الشيخ ، مشا 72ص  1، ج 
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 لمسفاريني  (1)أيضا مع اإلقناع  " نظـ الخصائص الكاقعة في اإلقناع ك مف الكتب التي جمعت
(2) . 

  ك كتاب " المسائؿ التي اختمؼ فييا اإلقناع كالمنتيى " جمعيا ، كرتبيا ، كحققيا عبد العزيز بف
 ، مطبعة دار الكطف ، الرياض .(ىػ  1419)  محمد الحجيالف ، طبعة سنة 

 .أبرز مصادر المؤلف فً كتابه اإلقناع لطالب االنتفاع:  السادس المطلب

  "اإلنصاؼ  " تو الفقيية عمى ثالثة مصادرامقدمة كتابو اإلقناع أنو اعتمد في اختيار ذكر الحجاكم في 
    ، لكف المطمع عمى كتابو يجد مصادر كمراجع آخرل قد رجع إلييا ، " التنقيح" ك"تصحيح الفركع " ك

أك رجع ليا مف نقؿ عنو الحجاكم كلـ يذكرىا في مقدمتو ،  كالمؤلؼ أحيانا يذكر  المصدر ، كأحيانا 
يذكر اسـ المؤلؼ ، كأخرل يذكر المصدر مع اسـ المؤلؼ ، فقمت بذكر أبرز تمؾ المصادر ، مع 

لكتاب ترجمة لممؤلفيف ، كذكرت المراجع عمى حسب سنة الكفاة لممؤلؼ ، كاكتفيت بذكر إف كاف ا
 مطبكعان أـ ال ، كما جيمت سكت عنو ، كقد تتبعت تمؾ المصادر كىي عمى النحك التالي : 

 ، مطبكع . ىػ(179مكطأ اإلماـ مالؾ بف أنس )ت  .1
 ىػ(، مطبكع . 363" التنبيو " ألبي بكر عبد العزيز بف جعفر، المعركؼ بغالـ الخالؿ ،) ت   .2
 ىػ ( ، كالكتاب مفقكد . 428كبرم ) " عيكف المسائؿ " ألبي عمي شياب الديف الع .3
 مطبكع   (3)ىػ(  428الياشمي) ت  مكسى ، محمد بف أحمد  البف أبي" اإلرشاد إلى سبيؿ الرشاد" .4
 (.  458" الجامع الكبير " ألبي يعمى الفراء ، محمد بف الحسيف )ت   .5
رسائؿ جامعية ، " الجامع الصغير " ألبي يعمى الفراء ، محمد بف الحسيف ،  مطبكع ، كعميو  .6

 بجامعة سعكد اإلسالمية .
 " المحرر " ألبي يعمى الفراء ، محمد بف الحسيف ، مطبكع . .7

                                 
(1)

 . 343ص  9، العثٌمٌن ، السحب الوابلة ، جـ  349الغزي ، النعت األكمل ، ص  
ىػ في سفاريف )مف قرل نابمس( ، قرأ القرآف صغيران ، 1114شمس الديف ، أبك العكف ، محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني ، كلد سنة  (9)

فأخذ عف عممائيا ، عالـ بالحديث ، كاألصكؿ ، كاألدب ، مف تصنيفاتو :" الدرارم المصنكعات في  كحفظو ، كأتقنو ، كرحؿ إلى دمشؽ
اختصار المكضكعات  ك" كشؼ المثاـ شرح عمدة األحكاـ " ، ك " غذاء األلباب شرح منظكمة اآلداب " ،  عاد إلى نابمس فدرَّس ، كأفتى ، 

 .14، ص 6،  الزركمي ، األعالـ ، ج 846-839، ص 2كابمة ، جىػ ، ابف حميد ، السحب ال1188كتكفي فييا سنة 
(3) )

،   ىػ ، إليو انتيت رئاسة الحنابمة ، أخذ عف الحسف التميمي ، كغيره ، 345أبك عمي ، محمد بف أحمد بف أبي مكسى البغدادم ، كلد  
ابف  ،ىػ 428ك " شرح كتاب الخرقي " ، كغيرىا ، تكفي سنة  ككاف رئيسان رفيع القدر ، بعيد الصيت ، لو تصانيؼ كثيرة منيا : " اإلرشاد " ،

 . 143 -138،  5ابف العماد ، شذرات الذىب ، ج،  370-368، طبقات الحنابمة ، ص أبي يعمى 
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" التعميؽ " ألبي يعمى الفراء ، محمد بف الحسيف ، كيسمى الخالؼ الكبير ، مخطكط ، كيكجدعميو  .8
 رسالة جامعية لػ كتاب الحج ، كأخرل لػ كتاب البيكع . 

                                ألبي يعمى الفراء ، محمد بف الحسيف ، مطبكع .                                                         "الركايتييف كالكجييف " .9
       مخطكط .                                          (1)ىػ (  486" اإليضاح " ألبي الفرج ،عبد الكاحد بف محمد بف عمي الشيرازم )ت   .10
                           " المبيج " ألبي الفرج ،عبد الكاحد بف محمد بف عمي الشيرازم  .                                                                  .11
 .مخطكط ، يكجد جزء منو ىػ(471ابف البناء )ت، لمحسف بف أحمد بف عبدا،"الخصاؿ كاألقساـ" .12
ذىانيٌ  بف الحسفمحفكظ بف أحمد ،ألبي الخطاب"لمسائؿ"، كيسمى" الخالؼ الصغير"رؤس ا .13  .   الكىٍمكى
ذىانٌي  ، ، ألبي الخطاب"اليداية "  .14  . كالكتاب مطبكع ، محفكظ بف أحمد بف الحسف الكىٍمكى
 .(2)ىػ( كالكتاب مفقكد  505الحمكاني ) ت المرَّاؽ" المكجز " ابف  .15
محفكظ بف أحمد  ، ألبي الخطاب "بالخالؼ الكبير" ، كيسمى أيضان  "اراالنتصار في المسائؿ الكب" .16

ذىانٌي  )ت  . كالكتاب مطبكع ، (3)(ىػ510بف الحسف الكىٍمكى
 
 
 
 
 
 
 

                                 

ارتحؿ إلى مكلد ، الفقيو الحنبمي الكاعظ ، أبك الفرج ، عبد الكاحد بف محمد بف عمي بف أحمد األنصارم ، الشيرازم األصؿ ، الحراني ال   (1)
: " بغداد ، فالـز القاضي أبا يعمى بف الفراء ، كتفقَّو بو ، كدرَّس ، ككعظ ، كبث مذىب أحمد بأعماؿ بيت المقدس، كصنؼ التصانيؼ ، منيا 

، الزركمي ، األعالـ  53-51، ص 19ء ، جىػ ،  الذىبي ، سير أعالـ النبال 486اإليضاح " ، ك" المبيج " ، كغيرىا ، تكفي بدمشؽ ، سنة 
 .177، ص 4، ج

(9)
ٍمكىاني البغدادم، الحنبمي، المعركؼ بابف المرَّاؽ فقيو ، كلد سنة   ىػ ، كاف مف فقياء 439أبك الفتح ، محمد بف عمي بف محمد بف عثماف الحى

لو  مصنفات منيا : " كفاية المبتدم" ، ك" مختصر العبادات " ، الحنابمة ببغداد ، تفقو عمى أبي يعمى بف الفراء ، كدرس ، كأفتى ، كناظر ، 
تحقيؽ  ،  248-246، ص 1، ج ؿ عمى طبقات الحنابمةيالذعبد الرحمف بف أحمد ، ابف رجب ،  ىػ ،  ابف رجب ،505كغيرىا تكفي سنة 

 539، ص 3كٌحالة ، معجـ المؤلفيف ، ج ، اضـ ، مكتبة العبيكاف ، الري 2005 -ىػ  1425، سنة  1عبد الرحمف بف سميماف العثيميف ، ط
 277، ص 6، الزركمي ، األعالـ ، ج

ذىانٌي ، إماـ الحن (3) في عصره ، أصمو مف كمكاذم )مف ضكاحي بغداد( ، كلد ببغداد  ابمةأبك الخطاب ، محفكظ بف أحمد بف الحسف الكىٍمكى
" رؤكس   ك     تمييد " في أصكؿ الفقو ،  ك" االنتصار في المسائؿ الكبار " ،ىػ  كاف إمامان ، كرعان ، غزير العمـ ، مف كتبو : " ال432سنة

 . 291، ص 5، الزركمي ، األعالـ ، ج 46-45، ص 6ىػ ، ابف العماد ، شذرات الذىب ، ج510المسائؿ" ، كغيرىا ، تكفي ببغداد سنة 
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 ، طبع منو جزءاف  .                                              (1)عمي بف عقيؿ بف محمد بف عقيؿ  ،الكفاء  يب" الفنكف " أل .17
 ، جزء منو مخطكط . عمي بف عقيؿ بف محمد بف عقيؿ ،الكفاء  يبأل "الفصكؿ " .18
 ، مطبكع .عمي بف عقيؿ بف محمد بف عقيؿ ، الكفاء  يبالتذكرة " أل .19
 ، مفقكد .                                                                                 عمي بف عقيؿ بف محمد بف عقيؿ ، الكفاء  يبأل "مفردات بف عقيؿ " .20
 كالكتاب مفقكد. (2)ىػ ( 527" الكاضح " ألبي الحسف الزاغكني ) ت  .21
 " منسؾ ابف الزاغكني " ألبي الحسف الزاغكني . .22
 ، مطبكع . (3)ىػ ( 538" الكشاؼ " أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد الزمخشرم ) ت   .23
 . (4)ىػ  ( 560" شرح المذىب " ألبي يعمى الصغير ) ت .24
كالكتاب طبع  (5)ىػ( 560" اإلفصاح عف المعاني الصحاح " لػ يحيى بف محمد بف ىبيرة )ت  .25

 منو مسائؿ االتفاؽ كالخالؼ ، كالباقي مفقكد .
 ىػ ( . 597عمي ) ت  " السر المصكف " ، البف الجكزم ، عبد الرحمف بف عمي بف محمد بف .26

                                 

(1)
 

)
ىػ ، صاحب التصانيؼ ، كمؤلؼ 431، الحنبمي ، كلد سنة  ، الظفرم أبك الكفاء عمي بف عقيؿ بف محمد بف عقيؿ بف عبد ا البغدادم   

 مان ، كثيركتاب الفنكف ، الذم يزيد عمى أربعمائة مجمد ، فيو فكائد كثيرة جميمة ، في الكعظ ، كالتفسير ، كالفقو ، كاألصكؿ ، كغيرىا ، كاف إما
يات ، تكفي العمـك  خارؽ الذكاء ، مكٌبان عمى االشتغاؿ ، كالتصنيؼ ، بارعان في الفقو ، كأصكلو ، حفظ القرآف الكريـ ، كقرأ بالقراءات ، كالركا

 .451-443، ص 19، الذىبي ، سير أعالـ النبالء ، ج 66-58، ص 6ىػ  ابف العماد ، شذرات الذىب ، ج513سنة 
(9)

ىػ 455عبيد ا بف نصر السَّرٌم بف عبيدا بف سيؿ الزَّغكاًني ، شيخ الحنابمة ، ككاعظيـ ، كأحد أعيانيـ ، كلد سنة  أبك الحسف ، عمي بف 
ىػ ، ابف 527قرأ الكثير مف كتب المغة ، كالنحك ، كالفرائض ، ككاف متقنان في عمكـ شتى ، تكفي سنة باإلضافة إلى أنو ، قرأ القرآف بالركايات ، 

، الذىبي ، سير أعالـ  135-133، ص 6،  ابف العماد ، شذرات الذىب ، ج 410-401، ص 1لذيؿ عمى طبقات الحنابمة ، جا، رجب 
 .279-278، ص 20النبالء ، ج

(3)
هر ، من أئمة العلم بالدٌن ، والتفسٌر ، واللغة ، واألداب ،من أش  الزمخشرم الخكارزميأبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمدالزمخشري ، 

، الزركلً  168-160ص  6كتبه " الكشاف " فً تفسٌر القرآن الكرٌم ، و" أساس البالغة " و" المفصل " ،ابن العماد ، شذرات الذهب ، ج 

 .145ص   4، األعالم ، ج 
مؼ بف أحمد بف الفىرَّاء ،  (0) القاضي ، سمع الحديث عماد الديف ، أبك يعمى الصغير  ، محمد بف محمد بف محمد بف الحسيف بف محمد بف خى

 مف أبيو ، كعٌمو القاضي أبي الحسيف ، كطبقتيما ، برع في المذىب ، كالخالؼ ،  كالمناظرة ، كأفتى ، كدرَّس ،  ككلي القضاء ، ثـ تعفؼ
فالـز بيتو ، كلو مصنفات شتى ، منيا : " التعميقة في مسائؿ الخالؼ " ، "الميفردات " ، " كتاب شرح المذىب" ، كغيرىا ، عنو ، ذىب بصره 

ػػػػػ  500ص ،  2، ابف مفمح ، المقصد األرشد ، ج 105  -95، ص 2ابف رجب ، الذيؿ عمى طبقات الحنابمة ، ج، ىػ 560،  تكفي سنة 
501 . 

(8)
ىػ ، بقرية بني أكقر مف أعماؿ العراؽ ، دخؿ 499لمظفر ،  يحيى بف محمد بف ىيبىٍيرة بف سعيد الشيباني ، كلد سنة عكف الديف ، أبك ا 

بغداد شابان  فطمب العمـ ، كسمع الحديث ، كقرأ القراءات ، كشارؾ في الفنكف ، كصار مف فضالء زمانو ، كاف مجمسو معمكران بالعمماء ، 
مات سنة  بخارم كمسمـ " ، كألؼ كتاب " العبادات في مذىب أحمد " ، كاستكزره المقتفي فبقي كزيران إلى أفكالفقياء ، شرح " صحيحي ال

أبك  تحقيؽ  ،  35-34ص  ،    3، جعثماف بف قايماز الذىبي، العبر في خبر مف غبر الذىبي ، أبك عبدا محمد بف أحمد بفىػ ، 560
-426، ص 20، الذىبي ، سير أعالـ النبالء ، ج بيركت، ف ط بدكف س، دار الكتب العممية ىاجر محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ ، بدك 

432 . 
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 .عبد الرحمف بف عمي بف محمد بف عمي، البف الجكزم، كالكتاب مفقكد " الميٍذىىب في المىٍذىب"  .27
 " مسبكؾ الذىب " ، البف الجكزم ، عبد الرحمف بف عمي بف محمد بف عمي   .28
البف " لقط المنافع " مخطكط ، كيكجد لو مشركع رسالة عممية في معيد المخطكطات العربية ،  .29

 . الجكزم ، عبد الرحمف بف عمي بف محمد بف عمي
                            " اسباب اليداية " ، مخطكط البف الجكزم ، عبد الرحمف بف عمي بف محمد بف عمي.                                                     .30
 .، كالكتاب مفقكد(1)ىػ ( 606كخي ) ت " النياية في شرح اليداية " ألبي المعالي بف المنجى التن .31
 ، كالكتاب مطبكع . (2)ىػ ( 616" المستكعب " ألبي عبد ا محمد السامرم ) ت   .32
 " الكافي " ،  البف قدامة المقدسي ، عبد ا بف أحمد بف محمد ، مطبكع .  .33
 " المغني " ،  البف قدامة المقدسي ، عبد ا بف أحمد بف محمد   مطبكع . .34
 عمدة الفقو "  البف قدامة المقدسي ، عبد ا بف أحمد بف محمد  ، مطبكع ."  .35
      " ركضة الناظريف " البف قدامة المقدسي ، عبد ا بف أحمد بف محمد ، مطبكع .  .36
 ىػ ( .622)ت  (3) تمخيص المطمب في تمخيص المذىب " فخر الديف محمد بف تيمية"  .37
 "  ، فخر الديف محمد بف تيمية ، كالكتاب مفقكد. بمغة الساغب كبغية الراغب"   .38
 ،لػ فخر الديف محمد بف تيمية. كالكتاب مفقكد  " ،ترغيب القاصد في تقريب المقاصد"    .39

                                 

ىػ ، ارتحؿ 519، كلد  سنة  ، المعرم ، الحنبمي بف المنجى بف أبي المنجى بركات بف المؤمؿ التنكخي كجيو الديف ، أبك المعالي ، أسعد (1)
لو تصانيؼ   ، كغيرىـ  ، ، كابف خميؿ الحنبمي، كغيره ، ركل عنو: الشيخ مكفؽ الديف بف قدامةإلى بغداد بعد أف تفقو عمى شرؼ اإلسالـ بف 

رجب ىػ ، ابف 606ككبراء ، تكفي سنة ، منيا :  " النياية في شرح اليداية " ، ككتاب " الخالصة في المذىب "، كغير ذلؾ، كفي أكالده عمماء 
 . 437-436، ص 21الذىبي ، سير أعالـ النبالء ، ج، 106 -98، ص 3، الذيؿ عمى طبقات الحنابمة ،ج

، المعركؼ بابف سينىٍينىة ، حنبمي ، مف كبار القضاة ، كلد بسامراء سنة  ، محمد بف عبد ا بف الحسيف السامرم ، نصير الديف أبك عبد ا (2)
، فاضالن ، حسفى المعرفة في المذىب ، كالخالؼ ، برع في   كالحسبة ببغداد ، كاف شيخان ، جميالن ، ككلي قضاءىا ، ثـ كلي القضاء  ،ىػ 535

نة الفقو ، كالفرائض ، كصٌنؼ فييما تصانيؼ منيا : كتاب "المستكعب" في الفقو ، ك كتاب " الفركؽ " في الفرائض ، كغيرىا ،  مات ببغداد س
،  4نيج األحمد ، ج، العميمي ، الم 127-126، ص 7، ابف العماد ، شذرات الذىب ، ج 231، ص 6، الزركمي ، األعالـ ، ج   ىػ616
 .137-136ص

ىػ ، قرأ القرآف عمى 542فخر الديف ، أبك عبد ا ، محمد بف الخضر بف محمد بف الخضر بف تيمية الحراني الحنبمي ، كلد بحٌراف سنة  (3)
،  مف كتبو : " التفسير الكبير " ، ك " تخميص المطمب في  كالده ، كلو عشر سنيف ، كاف شيخ حراف كخطيبيا ، ككاف مفسران ، خطيبان ، كاعظان 

،  321ص   3ىػ ،  ابف رجب ، الذيؿ عمى طبقات الحنابمة ، ج622تمخيص المذىب " فقو ، ك " شرح اليداية " ، كغيرىا ، تكفي بحراف سنة 
،  6، الزركمي ، األعالـ ، ج 409  -406، ص 2، ابف مفمح ، المقصد األرشد ، ج 177-167، ص 4العميمي ، المنيج األحمد ، ج

 . 113ص
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، (1)ىػ ( 652" منتيى الغاية في شرح اليداية " ألبي الركات عبد السالـ بف تيمية ، ) ت  .40
 كالكتاب مفقكد .

 ، كالكتاب مطبكع . (2)ىػ(  675الحراني ،  ) ت  مختصر بف تميـ " محمد بف تميـ .41
 ، كالكتاب مطبكع . (3)ىػ ( 676" شرح مسمـ "يحيى بف شرؼ الديف النككم ) ت  .42
 ، كالكتاب مطبكع . (4)ىػ ( 682" الشرح الكبير " لػ عبد الرحمف بف قدامة المقدشي ) ت   .43
 ، حقؽ جزء منو . (5)"الرعاية الكبرل " ، البف حمداف ،أحمد بف حمداف الحراني  .44
 " الرعاية الصغرل " ، البف حمداف ،أحمد بف حمداف الحراني ، مخطكط . .45
 " اإلفادات بأحكاـ العبادات "، البف حمداف ،أحمد بف حمداف الحراني . .46
 " أدب المفتي كالمستفتي " ، البف حمداف ،أحمد بف حمداف الحراني ، كالكتاب مطبكع .  .47

                                 

أبك البركات عبد السالـ بف عبد ا بف أبي القسـ الخضر بف محمد بف عمي بف تيمية ، الحراني ، الفقيو الحنبمي اإلماـ المقرلء ،    (1)
كلد سنة تسعيف كخمسمائة تقريبا بحراف ،  المحدث ، المفسر ، األصكلي ، النحكم ، شيخ اإلسالـ ، كأحد الحفاظ األعالـ ، كفقيو الكقت ،

تقف كحفظ بيا القرآف ، كسمع مف عمو الخطيب فخر الديف ، كالحافظ عبد القادر الرىاكم، تفقو بيا عمى أبي بكر بف غنيمة كالفخر إسمعيؿ ، كأ
راءات كالتفسير صنؼ التصانيؼ ، كاشتير اسمو العربية ،كالحساب ، كالجبر ، كالمقابمة ، كبرع في ىذه العمـك ، لو اليد الطكلى في معرفة الق

 كبعد صيتو ككاف فرد زمانو في معرفة المذىب ، مفرط الذكاء ، كمف مصنفاتو "أطراؼ أحاديث التفسير" ك " المنتقى مف أحاديث األحكاـ " ك
 . 162ص  2صد األرشد ، ج ،   ابف مفمح المق 444-443ص  7ابف العماد ، شذرات الذىب ,ج "منتيى الغاية في شرح اليداية "،

الفقيو  المقنف صنؼ مختصرا في الفقو كصؿ فيو إلى أثناء الزكاة ، كىك يدؿ عمى عمـ مؤلفو كفقو نفسو ، تفقو محمد بف تميـ الحراني ،   (2)
 . 162ص  2ىػ ( ،ابف مفمح ، المقصد األرشد ، ج  675عمى الشيخ مجد الديف ابف تيمية ، )ت 

محيي الديف ، أبك زكريا ، يحيى بف شرؼ بف مرم بف حسف الحكراني ، النككم ، الشافعي ، كلد في نكل ، مف قرل حكراف بسكرية ، سنة  (3)
" ، " ىػ   عالمة بالفقو ، كالحديث ،  تعمـ في دمشؽ ، كأقاـ بيا زمنا طكيالن ، مف كتبو : " تيذيب األسماء كالمغات " ، " منياج الطالبيف 631

ىػ ، الزركمي ، األعالـ ، 676لمنياج في شرح صحيح مسمـ " ، " رياض الصالحيف مف كالـ سيد المرسميف " ، كغيرىا ، تكفي في نكل ، سنة ا
،  13، ج ،  ابف كثير،أبك الفداء عماد الديف إسماعيؿ بف عمر بف بف كثير القرشي الدمشقي ، البداية كالنياية 150 -149، ص 8ج

 . ـ ، دار ىجر ، مصر ، الجيزة 1997-ىػ  1417، سنة  1قيؽ عبد ا بف عبد المحسف التركي ، ط، تح 327 – 326ص
شمس الديف ، أبك الفرج ، عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي الجماعيمي ،  الحنبمي ، مف أعياف الحنابمة ،  كلد سنة  ( (4)

عامان ، ثـ عزؿ نفسو ، دٌرس ، كأفتى ، كانتيت إليو رئاسة  12مة بيا ، استمر فيو نحك ىػ في دمشؽ ، كىك أكؿ مف كلي قضاء الحناب597
الحنابمة في عصره  ،  لو تصانيؼ ، منيا : " الشافي " ، كىك " الشرح الكبير لممقنع "، ككانت لو اليد الطكلى في الحديث ، كاألصكؿ ، 

، الزركمي ، األعالـ ،  185  -172، ص  4ب ، الذيؿ عمى طبقات الحنابمة ، جىػ بدمشؽ ، ابف رج682كالنحك ، كغير ذلؾ ،  تكفي سنة 
 . 329ص   3ج 

(8)
رَّاني ، الحنبمي ، كلد سنة   ىػ بحرَّاف ، كسمع الكثير بيا مف الحافظ 603نجـ الديف ، أبك عبدا ، أحمد بف حمداف بف شىًبيب بف حمداف الحى

أ عمى الشيكخ ، كبرع في الفقو ، كانتيت إليو معرفة المذىب ، كدقائقو ، كغكامضو ، كنيابة القضاء عبد القادر ، كغيره ، كقرأ بنفسو ، كقر 
ىػ ، ابف 695بالقاىرة ، صنؼ التصانيؼ الكثيرة منيا : " الرعاية الكبرل" ، الرعاية الصغرل ، " الكافي" ، كغير ذلؾ  ، تكفي بالقاىرة سنة 

 . 269-266، ص 4، ابف رجب ، الذيؿ عمى طبقات الحنابمة ، ج 749-748، ص 7العماد، شذرات الذىب ، ج
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كالكتاب  (1)ىػ ( 699بف عبد القكم ) ت  عقد الفرائد ككنز الفكائد " محمد" النظـ " كيسمى أيضان "  .48
 مطبكع .

، كالكتاب  (2)ىػ (711"  شرح المقنع " لػ مسعكد بف أحمد بف مسعكد بف زيد الحارثي ) ت  .49
 مخطكط ، كيكجد رسالة جامعية لجزء منو.

 728) تالسالـ الحرانيبف تيميو ف عبدأحمد بف عبد الحميـ بشرح العمدة  " لشيخ اإلسالـ ،  " .50
 ، مطبكع .  (3)(ق
 " شرح المحرر" أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ الحراني ، بف تيميو،  مطبكع . .51
 " منياج السنة النبكية " أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ الحراني ، بف تيميو ، مطبكع . .52
 .، بف تيميو، مطبكعميـ بف عبد السالـ الحرانيبد الحأحمد بف ع" بياف الدليؿ عمى بطالف التحميؿ" .53
" الفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الشيطاف " أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ الحراني ، بف  .54

 تيميو ، مطبكع .                                                  
 الكتاب مخطكط .، ك (4)ىػ (  732" الكجيز " ، ابف أبي السرم الدجيمي ) ت  .55

                                 

ىػ بمردا )مف قرل نابمس( ، 630شمس الديف ، أبك عبدا ، محمد بف عبد القكم بف بدراف المرداكم المقدسي ، فقيو حنبمي ، كلد سنة  ( (1)
لييا نسبتو ، برع في العربية ، كالمغة ، كاشتغؿ ، كدرس ، كأفتى ، كصٌنؼ ، مف كتبو : " طبقات األصحاب "  ،  ك  " الفركؽ"  ، كغير  ،  ىاكا 

-357، ص 4، العميمي ، المنيج األحمد ، ج 309-307، ص  4ىػ ،  ابف رجب ، الذيؿ عمى طبقات الحنابمة ، ج699ي بدمشؽ سنة تكف
 . 214، ص 6، الزركمي   األعالـ ، ج 358

برىاف ، كالنجيب ىػ ( كسمع مف عمماء كبار منيـ الرضى بف ال 653الحارثي ، مسعكد بف أحمد بف مسعكد أبك عبد ا ، كلد سنة )   (2)
البف قدامة الحراني ، كاف فقييا ، مناظرا ، مفتيا ، عالما بالحديث كفنكنو ، كأقرأ المذىب ، كٌدرس ، كرأس الحنابمة ، مف مؤلفاتو " شرح المقنع 

 . 216ص  7،الزركمي ، األعالـ ج  53ص  8"، ابف العماد ، شذرات الذىب ، ج 
ىػ ، 661العباس ، أحمد بف عبد الحميـ بف عبدالسالـ ابف عبد ا بف تيمية الحراني الحنبمي ، كلد سنة أبك  ،شيخ اإلسالـ ، تقي الديف  (3)

كالحديث ، كاف إمامان ، متبحران ، صحيح الذىف ، سريع اإلدراؾ ، سيَّاؿ الفيـ ،  كثير المحاسف ، مكصكفان بالشجاعة ، كالكـر ، برع في الفقو ، 
فنكف أخرل ،   قدـ بو كالده إلى دمشؽ فنشأ بيا ، كسمع مف عممائيا ، كألؼ الكثير مف الكتب مف أشيرىا "  كالتفسير ، كاألصكؿ ، كفي

،   النعيمي ، الدارس  150-142، ص 8ىػ ( ، ابف العماد ، شذرات الذىب ، ج728مجمكع الفتاكل "، تكفي في سجنو بقمعة دمشؽ سنة )
،  9رم بىٍردم ، جماؿ الديف أبك المحاسف يكسؼ ، النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ، ج، ابف تىغٍ  58-57ص  1في تاريخ المدارس ، ج

بيركت  ، البردم ،  –ـ( ، قدـ لو كعمؽ عميو ) محمد حسيف شمس الديف( ، دار الكتب العممية 1992-ىػ 1413) 1،  ط 197-196ص
 .   ، 1092، ص 3، ج ابف حميد ، السحب الكابمة  1014 -1003، ص2تسييؿ السابمة ، ج

ٍيًمي البغدادم ، الحنبمي، الفقيو ، كلد سنة  (4) ىػ ، حفظ القرآف 664سراج الديف ، أبك عبدا ، الحسيف بف يكسؼ بف محمد بف أبي السًَّرمِّ الدُّجى
طبية في النحك ، كمقامات الحريرم ، في صباه ، كسمع الحديث ببغداد ، كدمشؽ ، كحفظ كتبان في العمكـ ، منيا : الميقنع في الفقو  ،  كالشا

جيز" ، كغيرىا ، كعيني بالعربية ، كالمغة ، كعمـك األدب ، كاف خيران ، فاضالن ، متمسكان بالسنة ، كثير الذكاء ،  كلو تصانيؼ منيا : " الك 
، ابف  33-30، ص 5قات الحنابمة ، جىػ ، ابف رجب ، الذيؿ عمى طب732ككتاب " نزىة الناظريف كتنبيو الغافميف " ، كغيرىا ، تكفي سنة 

،  2ج في أعياف المائة الثامنة الدرر الكامنة ، شياب الديف أبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف حجر العسقالني حجر ، ابف حجر ،
 ـ ، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ، صيدر اباد اليند 1972-ىػ 1392، تحقيؽ كمراقبة  محمد عبد المعيد ضاف سنة  ص 160- 159ص

 .262، ص 2، الزركمي ، األعالـ ، ج
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         " زاد المعاد في ىدم خير العباد،البف القيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب الزرعي .56
 مطبكع .  (1)ىػ( 751) ت
 .                                                          إعالـ المكقعيف عف رب العالميف "البف القيـ الجكزية،محمد بف أبي بكر بف أيكب الزرعي،مطبكع .57

 ىػ ( ، مطبكع . 763الفركع " البف مفمح ، محمد بف مفمح بف محمد الراميني ) ت 
 " حكاشي المقنع " البف مفمح ، محمد بف مفمح بف محمد الراميني ، مفقكد . .58
 محمد الراميني، مطبكع .النكت كالفكائد السنية " البف مفمح ، محمد بف مفمح بف  .59
 "اآلداب الشرعية ك المنح المرعية " البف مفمح ، محمد بف مفمح بف محمد الراميني ، مطبكع . .60
شرؼ الديف، أبك العباس ، أحمد بف الحسف بف عبد ا بف قدامة ، " الفائؽ في المذىب "  .61

 ىػ( . 771) ت  المعركؼ بػً " ابف قاضي الجبؿ
 (2)ىػ(722ت) الخرقي"محمد بف عبد ا بف محمد الزركشي، "شرح الزركشي عمى مختصر .62

 كالكتاب مطبكع . 
 البف ابي المجد يكسؼ بف ماجدالحكـ المشركع في تصحيح الفركع "،" نياية  .63

 .(3)(ىػ783المرداكم)ت
 . (4)ىػ (  795" شرح األربعيف النككية " عبد الرحمف أحمد بف رجب ) ت  .64

 
                                 

ة أبك عبد ا ، شمس الديف ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الٌزرعي الدمشقي ، الفقيو الحنبمي ، الشيير بابف قيـ الجكزية ، كلد سن (1)
ىػ  في دمشؽ ، تفقو في المذىب ، كبىرىع ، كأفتى ، كالـز شيخ اإلسالـ بف تيمية حتى كاف ال يخرج عف شئ مف أقكالو ، كسجف معو في 691
دمشؽ ، ككاف عارفان بالتفسير ، كبالحديث كمعانيو ، كالفقو كأصكلو ، كغير ذلؾ ، أفتى ، كدٌرس ، كناظر ، كصٌنؼ ، كأفاد ، ككاف ذا  قمعة

ىػ 751عبادة ، كتيٌجد ، كألؼ تصانيؼ كثيرة منيا : "إعالـ المكقعيف"  ك "زاد المعاد في ىدم خير العباد" ،  ك غيرىا ، تكفي في رجب سنة 
 . 56، ص 6،    ، الزركمي ، األعالـ ، ج291-287، ص 8ؽ ، كصمي عميو بالجامع األمكم ، ابف العماد ، شذرات الذىب  جبدمش

ركشي ، المصرم ، كاف إمامان في المذىب ،  لو تصانيؼ مفيدة ، أشيرىا "  ( (2) شمس الديف ، أبك عبدا ، محمد بف عبدا بف محمد الزَّ
ح ثاف عمى " الخرقي " اختصره مف " الشرح الكبير " لكنو لـ يكممو ، كشرح قطعة مف "المحرر " مف باب النكاح إلى شرح الخرقي "  كلو شر 

، ابف  139-137، ص 5ىػ ، العميمي ، المنيج األحمد ، ج772أثناء باب األضاحي قدر مجمد ، كشرح قطعة مف " الكجيز" ، تكفي سنة 
 .968-966، ص 3، ابف حميد ، السحب الكابمة ، ج 385-384، ص 8العماد ، شذرات الذىب ، ج

المرداكم ، كلي الديف يكسؼ بف ماجد بف عبد الخالؽ المرداكم الحنبمي ، فقييا ، فاضال ، شديد التعصب لمسائؿ ابف تيمية ، كسجف  (3)
،ابف  486ص  8د ، شذرات الذىب ، جػ ىػ(ابف العما 783بسبب ذلؾ ، ٌحدث عف الحٌجاز، كابف الرضى ، كالشرؼ بف الحافظ ،كغيرىـ ،)ت 

، تحقيؽ عبد الرحمف بف سميماف  148ص  3مفمح ، برىاف الديف إبراىيـ بف محمد ، المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد ، ج 
 ـ ، الرياض السعكدية ، مكتبة الرشيد . 1990ىػ ،  1410العثيميف ، سنة 

الحنبمي ، أجازه ابف التقيب ، كالنككم ، اشتغؿ بسماع الحديث ، كحدث عف خمؽ كثير ، لو بف رجب ، عبد الرحمف أحمد البغدادم  (4)
ىػ ( ، ابف العماد ،شذرات 795مصنفات عديدة منيا : " شرح جامع أبي عيسى الترمذم ", " شرح األربعيف النكاكية " ك " شرح البخارم "  ) ت 

 . 81ص  2د ، ج ،ابف مفمح ، المقصد األرش 579-578ص  8الذىب ، ج 
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 مطبكع .،(1)ىػ(.844ألحمد بف نصر ا بف أحمد التُّستىًرٌم )الفركع،حكاشي ابف نصر ا عمى " .65
مطبكع  ىػ (  885لعالء الديف،عمي بف سميماف المرداكم) ت  اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ ""  .66
. 

" ، مطبكع ، كيعتبر مف أىـ الكتب التى اعتمد عمييا الحجاكم لعالء الديف ،  " تصحيح الفركع  .67
 ىػ (  . 885يماف المرداكم ) ت عمي بف سم

" التنقيح " ، مطبكع  كىك مف الكتب الميمة التى اعتمد عمييا الحجاكم لعالء الديف ، عمي بف   .68
 ىػ (  . 885سميماف المرداكم ) ت 

                  " حكاشي التنقيح "، لعالء الديف ، عمي بف سميماف المرداكم ، مطبكع .                                                              .69
" الكسيمة " كالكتاب مفقكد ، كمؤلفو غير معركؼ ، كىك مف مصادر الحجاكم التى نقؿ عنيا كال مف  .70

، كال ريب أف تنكع ىذه المصادر كتعددىا كحسف االستفادة منيا تدؿ عمى صاحب الفركع ، كاإلنصاؼ 
 تبحر الحجاكم في العمـ، كسعة اطالعو ، كتدقيقو ، كتحقيقو في المذىب الحنبمي ، رحمو ا تعالى .

 عمى من جاء بعدهلطالب اإلنتفاع أثر كتاب اإلقناع :  المطمب السابع

، كلمكانة غيرىـ  ـعند العمماء سكاء كانكا حنابمة أ ، كمكانة رفيعة مف منزلة عالية اإلقناع كتابل نظران لما 
، كالناقمكف عنو في كثير مف المسائؿ  قد كثر المستفيدكف، فمؤلفو في تحقيؽ أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ

 تاب اإلقناع ،كمما يدؿ عمى ذلؾ كثرة الحكاشي كالشركح كالمؤلفات كالرسائؿ العممية عمى ك كالفنكف ،
،  بعده االذيف عاصركه أك جاءك  مف عمماء الحنابمة اإلقناع مف استفاد كنقؿ مف كتاب باإلضافة إلى  

 ، كمنيـ : عمى مف جاء بعده و الحنبميفي الفقالحجاكم  ر يأثتكبذلؾ يتضح لنا جميا 

 : أطمؽ، فمفيكمو ال يرتفع إذا نكل الطيارة ك  قاؿ في كتاب الطيارة : التقاسيـ الفقيية في متف الزاد
  . (2) حدثو كصرح بو في  اإلقناع

                                 

(1)
أبك يكسؼ ، محب الديف ، أحمد بف نصر ا بف أحمد بف محمد بف عمر أحمد التسترم ، شيخ المذىب ، كمفتي الديار المصرية ، كلد  
 قاسـ ،ىػ في بغداد ، كنشأ بيا عمى الخير ، كاالشتغاؿ بالعمـك عمى اختالؼ فنكنو ،  سمع مف كالده نصر ا ، كنجـ الديف بف 765سنة 

، كعنى بالحديث ثـ قدـ القاىرة مع كالده ، كأخذ عف مشايخيا ، منيـ ابف الممقف ، درَّس ، كأفتى ، كناظر ، ككاف لو يد طكلى في األصكؿ 
ىػ ، ابف مفمح ، 844إليو مشيخة الحنابمة ، كلو عمؿ كثير في شرح مسمـ ، كلو حكاشي عمى المحرر ، كعمى الفركع ، تكفي سنة   كانتيت

يكسؼ بف الحسف الدمشقي الصالحي الحنبمي ، المعركؼ بابف المبرد،الجكىر  ابف عبد اليادم ، ،  204 -202،  1المقصد األرشد ، ج
ـ ،مكتبة 2000-ىػ  1421، سنة  1، تحقيؽ عبد الرحمف بف سميماف العثيميف  ، ط  8-6ص   المنضد في طبقات متأخرم أصحاب أحمد ،

 .  1331-1329، ص 3، البردم ، تسييؿ السابمة ، ج 272 – 260، ص 1حميد ، السحب الكابمة ، ج ، ابفالعبيكاف ، الرياض 
(9)

مًَّد ًفدىٍاًء ، التقاسيـ الفقيية في متف الزاد، ج    ٍاًمًر بًف ميحى  ، بدكف سنو ، بدكف ط ، بدكف دار نشر .16ص 1بًف بىٍيجىت ،عى
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  أنيا تسقط بالنِّسياف كىك المذىب، ،رحمو ا  ،قكلو: "مع الذِّكر" أفادنا المؤلِّؼي  :التيذيب قاؿ في      
لو، كذكرىا في أثنائو فيؿ ييسمِّي كيستمر، أـ    (، -أم التسمية في الكضكء -)  فإف نسييا في أكَّ

فقاؿ صاحب  ،يىٍبتىًدئي؟ اختمؼ في ىذه المسألة "اإلقناعي" ك"المينتيى" ػ كىما مف كتب فقو الحنابمة 
كالمذىب ما في "المنتيى"، ألف المتأخِّريف يركف  ، "المنتيى": يبتدئ ، كقاؿ صاحب "اإلقناع": يستمر 

 .  (1) ذا اختمؼ "اإلقناع" ك"المنتيى" فالمذىب "المنتيى"أنو إ
 الصحيح مف المذىب أف المسجد العتيؽ أفضؿ مف األكثر جماعة": ركض المربع كقاؿ في ال ، 

 . (2) "كجـز بو في اإلقناع ك المنتيى
  : ىؿ بمع ما بيف األسناف يعتبر مف األكؿ كبالتالي يبطؿ الصالة؟قاؿ في القكؿ الراجح 

كال بأس ببمع ما بقي في فيو, أك بيف أسنانو مف بقايا الطعاـ بال مضغ  : " قاؿ في اإلقناعج/ 
 .(3)" مما يجرم بو ريقو, كىك يسير

 كيكره االقتصار في غسمو عمى مرة إف لـ " : دليؿ الطالب لنيؿ المطالب" رمي فيقاؿ مرعي الك
نو يشرع إعادة الغسؿ بعد السبع يفيد أ ،فإف خرج كجب إعادة الغسؿ إلى سبع ،يخرج منو شيء

فإف لـ ينؽ بسبع فاألكلى  ":  , كعبارة اإلقناع أيضا أف خرج منو شيء, ألنو نفي الكجكب فقط
 .(4)" غسمو حتى ينقى

 : كيجب أف يككف لو نصؼ يتمكؿ عادة  كتاب الصداؽ قاؿ في اإلقناع : قاؿ في حاشية المبدم"
فإنو قد يصدقيا ما  ،ؼ القيمة ال نصؼ عيف الصداؽكيبذؿ العكض في مثمو عرفا. كالمراد: نص

 . (5)"ال ينقسـ كعبد

                                 

،بدكف ط بدكف دار نشر ،    31ص  لػ محمد بف صالح بف العثيميف ،إختصار الشرح الممتع ، ، أحمد بف محمد ، التيذيب المقنع في خميؿ (1)
 ىػ ، سمطنة عماف. 1426سنة 

، تحقيؽ  سعيد محمد  97ص  1، منصكر بف يكنس بف إدريس ، الركض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع ، ج البيكتي ( (2)
 المحاـ ، بدك سنو ، بدكف ط ، دار الفكر لمطباعة كالنشر ، بيركت ، لبناف . 

(3)
، بدكف ط ، بدكف سنة ، دار أـ  34ص  3يؿ  ، ج الصعقي ، خالد بف إبراىيـ ، القكؿ الراجح مع الدليؿ لكتاب الصالة شرح منار السب 

 المؤمنيف خديجة بنت خكيمد .
(0)

سنة       ،  1تحقيؽ  أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي ، ط  ، ،  دليؿ الطالب لنيؿ المطالب 67ص  1الكرمي ، مرعي بف يكسؼ ،ج  
 ىػ ، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، الرياض . 1425

، 1محمد سميماف األشقر ، ط ، تحقيؽ  245ص  1،ج   حاشية المبدم عمى نيؿ المآرب في الفقو الحنبميالمبدم ،عبد الغني بف ياسيف ،  (5)
 .ـ، دار البشائر اإلسالمية  1999 - ىػ1419سنة  
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  : أف رفع اليديف " كظاىر كالـ الحنابمة ، كما قاؿ صاحب اإلقناع : قاؿ في سرح زاد المستقنع    
 أم في الكقكؼ في الصفا كالمركة  . (1)ال يشرع "

  ٍدًم كىاٍلمىٍذًم كىاٍلبىٍكًؿ كىاٍلغىاًئًط  النجس ىنا ،"كفي اإلقناع كغيره ، شرح منتيى اإلرادات : قاؿ في  كىاٍلكى
  .(2)، طاىر منو صمى ا عميو كسمـ ، كمف سائر األنبياء عمييـ الصالة كالسالـ ، تكريما ليـ "

  ككره إسراؼ في كضكء كغسؿ ، كلك عمى نير  : "قالو في اإلقناع  : كشؼ المخدرات قاؿ في
ال حـر  كغسمو عرياف إف لـ ،جار   .(3)"يراه أحد كا 

  : الرمؿ سنة، كما سبؽ بياف ذلؾ في المسألة  : قاؿ في اإلقناع "قاؿ في مسائؿ اإلماـ أحمد
السابقة، فمف نسيو أك تركو عمدان ال شيء عميو، ألنو ىيئة غير كاجبة فمـ يجب بتركيا شيء، 

 .  (4)كاالضطباع كىك أف يجعؿ كسط الرداء تحت عاتقو األيمف كطرفيو عمى عاتقو األيسر"
 -  ا ًلمى ـٍ قاؿ في "مطالب أكلي النيى " :) كىغىٍسميييمى لى أى كى ٍعننى ًفيًيمىا (  غير معقكؿ لنا  ) فىمىٍك تىكىضَّ

ؿى ًفيًيمىا ( مف الماء كذا في اإلقناع  "  فىسىدى مىا حىصى ـٍ يىًصحَّ ( كضكءيهي ) كى نىاءى لى ييٍدًخٍؿ يىدىهي اإٍلً
(5) . 

    اإلقناع: قاؿ في" منار السبيؿ في شرح الدليؿ"  كيصح التطكع بركعة قياسان عمى الكتر، قاؿ في   
 .(6) مع الكراىة "" 

  قاؿ في "دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى"  "ك يكره الحديث بعد صالة الفجر في أمر الدنيا حتى
 .  (7)" اإلقناع ذكره في  ، تطمع الشمس

 

                                 

(1)
 ، دار المنياج ، الرياض . 165ص   11الحمد ، حمد بف عبد ا ، شرح زاد المستقنع ، ج  

(9)
مؤسسة  ـ ، 2000،سنة  1، تحقيؽ عبد ا التركي ،ط  265ص  1منصكر بف يكنس بف إدريس ، شرح منتيى اإلرادات ، ج  البيكتي ، 

 الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع .
، بدكف ط ،  78ص  1البعمي ، عبد الرحمف بف عبد ا الحنبمي ، كشؼ المخدرات كالرياض المزىرات لشرح أخصر المختصرات ، ج  (3)

 ائر اإلسالمية ، لبناف ، بيركت .ـ ، الناشر دار البش2002 ، ىػ1423سنة  
سحاؽ بف راىكي (4) ،  ـ 2002ىػ/1425،   1دكف , ب 2127ص  5و ، ج المركزم ، إسحاؽ بف منصكر ، مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كا 

 ، المممكة العربية السعكدية . ، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة عمادة البحث العممي  الناشر 
ـ ،  1961ىػ ،  1381، سنة  1،ط 209ص  1الرحيباني ، مصطفى بف سعد السيكطي ، مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى ج  (5)

 تب اإلسالمي .المك
 1409سنة   ،  7تحقيؽ زىير الشاكيش ، ط ،  112ص  1ابف ضكياف، إبراىيـ بف محمد بف سالـ، منار السبيؿ في شرح الدليؿ، ج   ( (6)
 ـ ، المكتب اإلسالمي .1989-ىػ
بدكف ط ، سنة  144، ص  1شرح منتيى اإلرادات المسمى دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى ،ج  ، منصكر بف يكنس بف إدريس ، البيكتي (7)

 ـ ، عالـ الكتب . 1996
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:أثر الحجاوي في المذىب الحنبمي من خالل كتابو زاد المستقنع في اختصار المقنع لثالث لمبحث اا
 :  مطالب خمسة  ، وفيو

 : فرعافكفيو  في اختصار المقنع المستقنعالمطمب األكؿ :التعريؼ بأصؿ كتاب زاد  

 الفرع األكؿ :اسـ الكتاب ، كنسبتو لمؤلفو .

 الفرع الثاني :أىمية كتاب "المقنع" .

 : فركع  أربعة المطمب الثاني :التعريؼ بمؤلؼ األصؿ كفيو

 . الفرع األكؿ لقبو ، كاسمو ، كنسبو

 كنشأتو كطمبو لمعمـ .الفرع الثاني : مكلده 

 الفرع الثالث : مف مؤلفاتو .

 كفاتو . : رابعالفرع ال

 : مصادر ابف قدامة في كتابو "المقنع ". خامسالفرع ال

 كنسبتو لمؤلفو . ، المطمب الثالث : تكثيؽ كتاب "زاد المستقنع في اختصار المقنع "  

 كثناء العمماء عميو . ،زاد المستقنع في اختصار المقنع "المطمب الرابع : أىمية كتاب " 

 المطمب الخامس : منيج الحجاكم ، كمزايا  كتابو " زاد المستقنع في اختصار المقنع .

 :  مطالب خمسة : المؤلفات عمى كتاب زاد المستقنع ، كفيو  الرابع المبحث  

 .  في اختصار المقنع المطمب األكؿ : طبعات كتاب زاد المستقنع

 .في اختصار المقنعالمطمب الثاني : شركح كتاب زاد المستقنع 

 ، كالتعميؽ عميو . في اختصار المقنع المطمب الثالث : حكاشي كتاب زاد المستقنع 
 .في اختصار المقنعالمطمب الرابع : نظـ كتاب زاد المستقنع 

 المقنع عمى مف جاء بعده مف الحنابمة . المطمب الخامس :أثر كتاب زاد المستقنع في اختصار
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 : أثر الحجاوي فً المذهب الحنبلً من خالل كتابه زاد المستقنع فً اختصار المقنعالمبحث األول 

 فً اختصار المقنع التعرٌف بأصل كتاب زاد المستقنع:  المطلب األول

ىذا الكتاب الذل قاـ الحجاكم قبؿ الخكض في الكالـ عف كتاب زاد المستقنع ال بد مف الحديث عف متف 
 عف أصؿ الكالـ في الفركع التالية :عرؼ مدل أىميتو ، كسيككف الكالـ باختصاره ، حتى ن

 اسم الكتاب ، ونسبتو لمؤلفو:  الفرع األول

لػ  مكفؽ الديف أبي محمد عبد ا بف أحمد بف مف الكاضح أف اسـ الكتاب ىك : " المقنع " كال شؾ أف نسبتو 
 منيا كما يأتي : ، كيؤكد ذلؾ أمكر كثيرة ىػ(620 - 541ف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي )محمد ب

،  (1)أكال : جميع مف ترجـ لػ مكفؽ الديف بف قدامة ، ذكر اسـ الكتاب كنسبو لمؤلفو ، منيـ : "شذرات الذىب "
 . (3)ك"مشاىير عمماء نجد"  ، (2)ك"المقصد األرشد" 

 (4)بف قدامة .و لػ سبتكنخدـ الكتاب بشرح،أك تصحيح،أك حاشية،أك غي ذلؾ،أثبتكا اسـ الكتاب،ؿ مف كثانيأ :

 .  (5)ثالثا : كؿ مف نقؿ كاستفاد مف كتاب "المقنع " قد نسبو لمكفؽ الديف بف قدامة

 أىمية كتاب "المقنع" الفرع الثاني :

 ي أىميتو ألمكر كثيرة منيا :حظي كتاب "المقنع " باىتماـ كبير مف عمماء الحنابمة ، كتأت

أكال : شخصية مؤلؼ الكتاب المكفؽ بف قدامة ، العممية كالفقيية، حيث برع في كثير مف الفنكف ، ك ناؿ 
مكانة عالية بيف الفقياء ، حيث قالكا عنو : كاف إماـ الحنابمة بجامع دمشؽ ، ككاف ثقة حجة نبيال ، غزير 

 عميو النكر كالكقار، ينتفع الرجؿ برؤيتو قبؿ أف يسمع كالمو ، نيج السمؼ، عمى ان الفضؿ، نزييا ، كرعا ، عابد
(6)   ، 

                                 
(1)

 .   64ص  0، الزركلً ، األعالم ، جـ  163-188ص  4، ابن العماد ، شذرات الذهب ، جـ  
(9)

 . 46ص  9ابن مفلح ، المقصد األرشد ،ج  
(3)

 . 30ص  3لماء نجد ، ج آل  الشٌخ ، مشاهٌر ع  
(0)

هـ ،  1090، سنة  3، تحقٌق عبد الملك بن عبد هللا دهٌش ، ط 4، ص  1، زٌن الدٌن  المنجى ،الممتع فً شرح المقنع ، ج  التونخً   

لمبدع شرح المقنع ، برهان الدٌن ، أبو إسحاق ، إبراهٌم بن محمد بن عبد هللا بن مفلح ، ا  4، ص 1م ، مكتبة األسدي ، السعودٌة  ج 9443

 هـ ، دار عالم الكتب ، الرٌاض 1093، ط سنة  13، ص   1، ج 
(8)

هـ ، نشر عمادة  1098، بدون ط سنة  345ص  9المروزي ، إسحاق بن راهوٌه ، مسائل اإلمام ، أحمد وإسماعٌل بن راهوٌه ، ج  

إسماعٌل ، محمد بن عبد الرحمن بن حسن ، األلئ البهٌة فً كٌفٌة البحث العلمً ، الجامعة اإلسالمٌة ، المدٌنة المنورة ، السعودٌة ، آل 
هـ ، مكتبة المعارٌف ، الرٌاض ، آل مبارك ، فٌصل بن عبد العزٌز ، كلمات  1046، بدون ط ،  14ص  1االستفادة من الكتب الحنبلٌة ، ج 

 هـ ، دار إشبٌلٌا . 1094،بدون ط ، سنة  60ص  1السداد على متن الزاد ، ج 
(6)

 . 130- 133ص  9،ابن رجب ،  ذٌل طبقات الحنابلة ، ج  164ص  99الذهبً ، سٌر أعالم النبالء ، ج  
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: سمعت أبا بكر محمد بف معالي  (1)االجتياد ، حيث قاؿ ابف الضياء المقدسي  لى درجةكقد كصؿ إ
 .(3)يقكؿ : ما أعرؼ أحدا في زماننا أدرؾ درجة االجتياد اال المكفؽ (2)بف  غنيمة 

ابف قدامة في تأليؼ كتابو إلى مصادر  يا ، فقد رجعتكتاب "المقنع " كأىميثانيا : أصالة مصادر 
 ىامة لكبار فقياء الحنابمة ، مما اعطتو اىمية كبيرة في المذىب الحنبمي .

 . عدَّد مؤلفو فيو الركاية، كجرده مف الدليؿ، كىك عمدة الحنابمة مف زمانو إلى يكمنا ىذا :ثالثا 

الكيثر مف ة المعتمدة في المذىب الحنبمي ، كدارت حكلو "المقنع" مف الكتب  الفقييا : يعتبررايع
عنو مف العمماء الذيف ف ك عا بينو كبيف غيره ، ككثر الناقممفات شرحا ، كاختصارا ، كتحشية، كجالمؤل

 .جاءك بعده 

في مقدمتو: " فيذا كتاب في الفقو عمى مذىب اإلماـ أبي عبد ا أحمد  ابف قدامة كقد قاؿ :خامسا 
يجازه كتقريبو، كسطا بيف  بف محمد بف حنبؿ الشيباني رضي ا عنو، اجتيدت في جمعو كترتيبو، كا 

كيسيؿ  عريَّة عف الدليؿ كالتعميؿ، ليكثر عممو، كيقؿ حجموكالطكيؿ،كجامعا ألكثر األحكاـ، القصير
أىميتو،كاستعابو لمعظـ مما يدؿ عمى شمكلو، ك "،كيككف مقنعا لحافظيو، نافعا لمناظر فيو  وكفيم حفظو

 .المسائؿ الفقيية

 سادسا : اختار ابف قدامة في كتابو "المقنع" ، الرأم الراجح لمذىب أحمد بف حنبؿ . 

 التعريف بمؤلف األصل:  المطمب الثاني

 (4)لقبو ، واسمو ، ونسبو: الفرع األول 

                                 

(1)
 643-ىػ  569محمد بف عبد الكاحد  بف أحمد بف عبد الرحمف السعدم المقدسي ، الصالحي ، الحنبمي ، أبك عبد ا ، ضياء الديف ، )  
ص  9شٌخ ، من كتبه : " األحكام " فً الحدٌث ، ابن مفلح ، المقصد األرشد ، ج  844من عالم بالحدٌث ، مؤرخ ، روى عن أكثر ىػ ( 

 . 988ص  6، الزركلً ، األعالم ، ج  084
(9)

ة أبو بكر ، بن الُحالوي ، عماد الدٌن محمد بن معالً بن غنٌمة البغدادي ، المقرئ الفقٌه الحنبلً ، برع فً المذهب ، وكان شٌخ الحنابل 

، ابن العماد ، شذرات  66ص  99هـ ( ،الذهبً ، سٌر أعالم النبالء ، ج  611ه ، له تصانٌف منه " المنٌر فً األصول " ) ت فً زمان

 .  56ص  4الذهب ، ج 
(3)

 . 166ص  99الذهبً ، سٌر أعالم النبالء ، ج  
(0)

 .   64ص  0، الزركلً ، األعالم ، جـ  163-188ص  4، ابن العماد ، شذرات الذهب ، جـ  
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بف محمد بف قدامة بف مقداـ بف نصر المقدسي الجمَّاعيمي أحمد مكفؽ الديف, أبك محمد عبد ا  ىك
 .كالدمشقي الصالحي الحنبمي 

 

 (1)وطمبو لمعمم  ونشأتومولده  الفرع الثاني :

 

 ، كقدـ إلىىػ  541 سنة ، فمسطيف  في نابمس كلد بجمَّاعيؿ )تسمى اليـك جماعيف( مف عمؿ
كحفظ ،  دكف سف البمكغ القرآف   حفظ ، سنيف ره عشر ككاف عم، كعائمتو كاقاربو  أىمومع  دمشؽ 

عالميا فنبغ، ثـ سافر أك  دمشؽ  صكؿ الديف،  كتتممذ عمى يد كبار مشايخأكتعمـ  ،مختصر الخرقي
 ثـ عاد إلى دمشؽ . سنة إحدل كستيف، كأقاـ بيا أربع سنكات يدرس عمى شيكخيا بغداد إلى

 
 (2)من مؤلفاتو الفرع الثالث :

 عمدة الفقو. .1
 المقنع. .2
 .الكافي في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ   .3
 : كىك أكبر كتبو كمف كتب اإلسالـ المعدكدة. غني الم .4
 مناسؾ الحج . .5
 البرىاف في مسألة القرآف . .6
 مختصر منياج الطالبيف . .7
  كتاب التكابيف . .8
 الفكائد . .9

 القدر . .10
 مختصر عمؿ الحديث . .11
 مختصر اليداية . .12
 الكصية . .13

                                 

(1)
 .   67ص  4، الزركمي ، األعالـ ، جػ  163-155ص  7، ابف العماد ، شذرات الذىب ، جػ  

 . 231ص  1ذيؿ طبقات الحنابمة ، ج  ابف رجب،، 142ص  8الذىبي ،سير أعالـ النبالء ، ج  (2)
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 الشرح الكبير عمى المقنع . .14
 لمعة اإلعتقاد اليادم إلى سبيؿ الرشاد . .15

 

 (1): وفاتو رابعفرع الال

خمؼ الجامع المظفرم، كقد دمشؽ بجبؿ قاسيكف  ىجرية كدفف في 620الفطر عاـ عيد تكفى يكـ 
 حافمة .دمشؽ بجنازة  شيعتو

، كاعتمد قكؿ بما أف كتاب المقنع مختصر ":صادر ابن قدامة في كتابو "المقنعم:  خامس الفرع ال
كلكف مف قاـ بشرح كتابو قد ذكر المصادر  إلييا ،المصادر التى رجع المؤلؼ لـ يذكر  كاحد،

عمى حسب كقد ذكرت اإلسـ  ،، عمى النحك األتي(2) كالمراجع التى استفاد منيا ابف قدامة في كتابو
 المؤلؼ :   سنة كفاة 

 .(3)ىػ ( 224كتاب " األمكاؿ " ، مطبكع  ، أبي عبيد القاسـ بف سالـ ) ت  .1
 ىػ ( " مطبكع . 241"التفسير" ، " كالتاريخ ، أحمد بف حنبؿ ) ت " المسند " ، " المنسؾ " ،  .2
              الح بف أحمد بف حنبؿص"  مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ ركاية ابنو أبي الفضؿ"  كتاب .3

 مطبكع . ،(4)(ىػ265ت )
ىػ (  311،المعركؼ بالخالؿ ، ) ت "العمؿ" ،أحمد بف محمد بف ىاركف، أبك بكر" ك " الجاـ .4

 مطبكع.
 ،النيسابكرمبف المنذر،أبك بكر  "،محمد بف إبراىيـفي السنف كاإلجماع كاالختالؼاألكسط كتاب" .5

 .مطبكع (5)(ىػ318ت)
                                 

(1)
ذيؿ طبقات الحنابمة ، ج  ابف رجب ،، 142ص  8الذىبي ،سير أعالـ النبالء ، ج  ،163-155ص  7ف العماد ، شذرات الذىب ، جػ اب 
 . 231ص  1
(9)

 . 86ص  1،الممتع فً شرح المقنع ، ج    التونخً 
(3)

، كلي القضاء بطرطكس ، صنؼ الكتب في اآلداب القاسـ بف سالـ اليركم األزدم الخزاعي ،مف كبار العمماء بالحديث ، كاألدب ، كالفقو  
سير ، كالتفسير ، كالحديث ، كالفقو ، مف مؤلفاتو " األمكاؿ " كىك مف أحسف ما صنؼ بالفقو ،  " كفضائؿ القرآف " ك "األمثاؿ" ، الذىبي ، 

 . 176، ص  5، الزركمي ، األعالـ ، ج  490ص  10أعالـ النبالء ، ج 
(0)

ماـ المحدث الحافظ الفقيو القاضي، أبك الفضؿ، الشيباني البغدادم، قاضي محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد، اإل صالح بف أحمد  ابف ( 
،  149،  ص  2، ابف العماد ، شذرات الذىب ، ج  529، ص  12،الذىبي ، سير أعالـ النبالء ، ج  سمع أباه، كتفقو عميو، أصبياف 

 . 188، ص  3ج الزركمي ، األعالـ ، 
المبسكط "  ، كصنؼ في اختالؼ العمماء كتبا لـ يصنؼ أحد مثميا، كاحتاج إلى كتبو المكافؽ كالمخالؼ ، محمد بف إبراىيـ بف المنذر ، أبك بكر النيسابكرم (5)

العمماء "  ك " تفسير  لثالث منو، فقو، ك " اختالؼفي الفقو، ك " االكسط في السنف كاإلجماع كاالختالؼ "، " ك " االشراؼ عمى مذاىب أىؿ العمـ " " الجزء ا
 . 264ص  5، الزركمي ، األعالـ ، ج  280ص  2ج  ، ابف العماد، شذرات الذىب ، 490ص  14الذىبي ، سير أعالـ النبالء ، ج  ، القرآف "
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" التنبيو" ك"الشافي" ك"المقنع" عبد العزيز بف جعفر بف أحمد بف يزداد ابف معركؼ البغكم، أبك بكر  .6
 ىػ(  مطبكع . 363غالـ الخالؿ)ت 

 ( مطبكع.ىػ 428حمد بف عيسى بف مكسى،)ت "اإلرشاد في الفركع الحنبمية"، محمد بف أحمد بف  .7
 ىػ(458)ت ،أبك يعمى الفراء،مد بف الحسيف بف محمد بف خمؼمح"المجرد في فقو اإلماـ أحمد" .8

 مطبكع 
)ت أبك الخطابالكمكذاني،سف محفكظ بف أحمد بف الح"رؤكس المسائؿ "،،"االنتصار"،" اليداية " .9

 ( ىػ 510
 ىػ (  513"التذكرة "،"الفصكؿ"، المفردات"،عمي بف عقيؿ بف محمد البغدادم الظفرم، ابف عقيؿ) .10
 ىػ( 606)ت  "النياية في شرح اليداية"،"المختصر"، أسعد بف المنجى، أبك المعالي، .11
 ق( . 610"المستكعب "محمد بف عبد ا الساميرم، أبك عبد ا نصير الديف، )ت  .12

 .، ونسبتو لمؤلفوالثالث: توثيق كتاب "زاد المستقنع في اختصار المقنع المطمب
ثبتو جميع مف ترجـ مؤلفات مكسى الحجاكم، كىذا ما أ شيرة الكتاب ال تدع مجاال لمشؾ في أنو مف

لمحجاكم ، لكف األمر الذم يحتاج لمبحث ىك اسـ الكتاب فقد كرد تارة باسـ "مختصر المقنع " كأخرل 
 سميف معا ، كما يأتي:قنع في اختصار المقنع " كذكر باالالمست باسـ " زاد

 أوال : ممن ذكره باسم "مختصر المقنع" 
 .)) (1)قاؿ الحجاكم في مقدمتو لكتابو: ))فيذا مختصر في الفقو مف مقنع اإلماـ المكفؽ 
 صر البيكتي في شرحو "الركض المربع عمى زاد المستقنع" قاؿ كبعد))فيذا شرح لطيؼ عمى مخت

 (2)المقنع ((.
 . " (3)كذكر البيكتي في كتابو "شرح المنتيى " باسـ مختصر المقنع 
 " كذكر محقؽ كتاب زاد (4)كذكر في "كشاؼ القناع عف متف اإلقناع "باسـ" مختصر المقنع.

 .  (5)المستقنع نقال عف كتاب  "الفكاكو العديدة "أنو ذكر باسـ"مختصر الشيخ مكسى "
 باسم :" زاد المستقنع فً اختصارالمقنع ".ثانٌا : ممن ذكره 

                                                                                                  

 
 .ىػ ، دار ابف الجكزم 1422، سنة  1،ط 15ص  1متع عمى زاد المستقنع ، ج العثيميف ، محمد بف صالح بف محمد ، الشرح الم (1)
(9)

 .   1ص  1البهوتً ،  الروض المربع على زاد المستقنع ،ج 
(3)

 .    611ص   1البهوتً ،   شرح منتهى  اإلرادات ، ج  
(0)

، ص  318، ص  995ص  1البهوتً ، منصور بن ٌونس ، كشاف القناع عن متن اإلقناع ، تحقٌق هالل مصٌلحً مصطفى هالل ، ج  

 هـ ،دار الفكر بٌروت . 1049، بدون ط ، سنة  365
(8)

 1664، سنة  1،)وكتاب الفواكه العدٌدة لـ أحمد بن محمد المنقور النجدي ، ط 14ص  1الحجاوي ، زاد المستنقع فً اختصار المقنع ، ج  

 م ، المكتب اإلسالمً ، بٌروت ، لكننً لم استطٌع الحصول علٌه (.
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 (6)المقنع  كمف مؤلفاتو" زادالمستقنع في اختصارمؤلؼ"شذرات الذىب"عندما ترجـ لمحجاكم فقاؿ: ذكر. 
  " (7)قاؿ في " خالصة األثر " عند ترجمتو لمبيكتي قاؿ: " كشرح زاد المستقنع  لمحجاكم. 
  (8)قاؿ في " النعت األكمؿ عند ترجمتو لمبيكتي " كشرح زاد المستقنع " لمحجاكم. 
  قاؿ في معجـ المؤلفيف عند ترجمتو لمبيكتي مف مصنفاتو: الركض المربع في شرح زاد المستقنع

 . (1)في اختصار المقنع البف قدامة"

 ثالثا : وممن ذكر الكتاب باالسمين معا :

  (2) " عندما ترجـ لمحجاكم باسـ " زاد المستقنع في اختصار المقنع "ذكره في " عنكاف المجد 
 . (3) ، كعند ترجمتو لمبيكتي قاؿ : "شرح مختصر المقنع "

  ثـ ذكره في ترجمة البيكتي (4)"السحب الكابمة " ذكره باسـ مختصر المقنع في سبعة مكاقع ، 
 .(5)شرح عمى زاد المستقنع لمحجاكم " "  " مف مؤلفاتو:فقاؿ : 

 "كآخرل باسـ " مختصر  (6)، ذكره مرة بػ " زاد المستقنع في اختصار المقنع كفي " األعالـ "
 . (7)المقنع "

، كىك كالراجح : أف كؿ األسماء تدؿ عمى شيء كاحد كىك كتاب الحجاكم الذم اختصر المقنع 
 زاد المستقنع .

 

 

                                 
(6)

 . 049ص  14الذهب ، ج ابن العماد ، شذرات  
(4)

 . 096ص  0المحبً ، خالصة األثر ، ج  
(5)

 . 914الغزي ، النعت األكمل ، ص  
(1)

 . 31كحالة ، معجـ المؤلفيف ، ص  
 . 43ابف بشر، عنكاف المجد ،  ص   (2)
(3)

 .72، ص  المرجع السابؽ   
(0)

 . 1198،  1133،  971ص  3، ج  681ص ،  669، ص  543ص  2، ج  71ص  1ابف حميد ، السحب الكابمة ، ج  
(8)

 . 1132ص  3، ج  المرجع السابؽ   
(6)

 . 320ص  7الزركمي ، األعالـ ، ج  
(4)

 . 186ص  4، ج  المرجع السابؽ   
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 كتاب " زاد المستقنع في اختصار المقنع " وثناء العمماء عميوأىمية :  المطمب الرابع

قراء، كحفظا، ك تمقينا،  يعتبر ىذا الكتاب أصال في دراسة المذىب الحنبمي ، فاشتغؿ بو الناس قراءة كا 
 كشرحا في المساجد ، فاشتير في اآلفاؽ، ك لقي المدح كالثناء عمى النحك اآلتي:

"ىك المتف الذم صار في  زاد المستقنع في اختصار المقنع"فإف متف " : اوال : قال في " تقاسيم الزاد"
دار الحنابمة )جزيرة العرب(، السيما الديار النجدية منيا: أصالن في دراسة المذىب، كمفتاحان لمطمب، 
قراءن، كحفظان، كتمقينان، كشرحان في ًحمىًؽ المشايخ في المساجد، كفي المعاىد  فاشتغؿ بو الناس قراءة، كا 

       كيذكر الدليؿ لممتكسطيف،  العبارة فقط لممبتدئيف النظامية، حتى كاف بعض العمماء يشرحو بفؾ
كلـ يؤلَّؼ بعده متفه مشبع بالمسائؿ، كالميمات مثمو، بىٍموى أف  ، ف بعدىـ: يذكر الخالؼ في المذىبكلم

 . (1)" كمع صغر حجمو حكل مايغني عف التطكيؿ، يفكقو في كثرتيا كاحتكائيا
زاد المستقنع في مَّا بعدي: فإفَّ كتابى "أ "" : ختصار الشرح الممتعاالتيذيب المقنع في "  قال في ثانيا :

كتابه قميؿي األلفاًظ، كثيري  ،تأليؼ: أبي النَّجا مكسى' بف أحمد بف مكسى' الحجاكم  ،اختصار المقنع" 
، كىك الرَّاجحي مف مذىب اإلماـً أحمدى بًف  المعاني، اختصره مف "المقنع"، كاقتصرى فيو عمى قكؿو كاحدو

كقد شيًغؼى بو المبتدئكف مف  ، حنبؿ، كلـ يىخريٍج فيو عف المشيكر مف المذىب عند المتأخريف إال قميالن 
ثُّفى ' العمماءككاف ،ًفظىوي كثيره منيـ عف ظيًر قمبو طيالب العمـ عمى مذىب الحنابمة، كحى   ،حفظو عمى يىحي

    .(2) "  الحمدك بو كثيران  كقد انتفعنا تدريسو،ك 
 " :حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع " صاحب قال :ثالثا 

في األخذ بيما ما بعد فإف زاد المستقنع كشرحو كقد رغب فييما طالب العمـ غاية الرغب، كاجتيدكا "أ 
أشد اجتياد كطمب، لككنيما مختصريف لطيفيف، كمنتخبيف شريفيف، حاكييف جؿ الميمات، فائقيف أكثر 
المطكالت كالمختصرات، بحيث إنو يحصؿ منيما الحظ لممبتدم، كالفصؿ لممنتيي، كخدميما عمماء 

 . (3)"العصر بالحكاشي مفردة، كعمى اليكامش، مف ال أحصييـ مكثر كمقؿ
 : كتاب " شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع " صاحبرابعا : قال 

بؿ مف أكلى ما يعتني بو  ، فإف كتاب زاد المستقنع مف أشير المتكف الفقيية عمى المذىب الحنبمي 
ككثرة مسائمو، فعمى طالب العمـ أف يعتني بمثؿ ىذا  ، طالب العمـ في ىذا المجاؿ لصغر حجمو

                                 

(1)
 . 1ص  1ابف بيجت ، التقاسيـ في متف الزاد ، ج  ( 

(9)
 .ىػ ، دار ابف الجكزم1428سنة  1، ط   5ص  1،ج  الشرح الممتعختصار االتيذيب المقنع في  محمد بف صالح بف محمد، ، العثيميف ( 

(3)
سنة  1ط  ، 9ص  1، ج  بف قاسـ  ، عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي الحنبمي ، حاشية الركض المربع شرح زاد المستقنعا  

 هـ ، مطابع الحكومة السعودٌة ، مكة . 1364
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الدعاكل التي تقمؿ مف شأف ىذه الكتب عمى حد زعـ أصحابيا أف ىذه أقكاؿ الكتاب كال يستمع إلى 
 .(4)كأنو عمى طالب العمـ أف يتفقو مف الكتاب كالسنة، الرجاؿ 

 :خامسا : قال البيوتي في " الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع " 
لمشيخ اإلماـ العالمة كالعمدة كالقدكة الفيامة ىك " ، مختصر المقنع "أما بعد: فيذا شرح لطيؼ عمى 

شرؼ الديف أبك النجا مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ بف عيسى بف سالـ المقدسي الحجاكم ثـ 
 ، كيكضح معانيو كدقائقو ، يبيف حقائقو،  تغمده ا برحمتو كأباحو بحبكحة جنتو، الصالحي الدمشقي 

  ،  كفكائد يحتاج إلييا مع العجز كعدـ األىمية لسمكؾ تمؾ المسالؾ ، مع ضـ قيكد يتعيف التنبيو عمييا
كأف ، كا المسؤكؿ بفضمو أف ينفع بو كما نفع بأصمو  ، لكف ضركرة ككنو لـ يشرح اقتضت ذلؾ

 .(1) كزلفى لديو في جنات النعيـ المقيـ، يجعمو خالصا لكجيو الكريـ 
ه متف مشبع بالمسائؿ كالميمات مثمو ، بؿ أنو يفكقو في لـ يؤلؼ بعد سادسا : قال صاحب المدخل : "

كثرتيا كاحتكائيا ، حتى قيؿ إف مسائمو بالنص كالمنطكؽ نحك ثالثة أالؼ مسألة ، كنحكىا في اإليماء 
 . (2) ، كالمفيـك ، فالجميع ستة أالؼ مسألة "

 
 المطمب الخامس                                             

 ومزايا  كتابو " زاد المستقنع في اختصار المقنع " الحجاويمنيج 
 : (3) قاؿ الحجاكم في مقدمة كتابو " زاد المستقنع "

أما بعد : فيذا مختصر في الفقو مف مقنع اإلماـ المكفؽ أبي محمد ،عمى قكؿ كاحد ، كىك الراجح في 
مثمو يعتمد إذ اليمـ قد قصرت ، مذىب أحمد، كربما حذفت منو مسائؿ نادرة الكقكع ، كزدت ما عمى 

كاألسباب المثبطة عف نيؿ المراد قد كثرت ، كمع صغر حجمو حكل ما يغني عف التطكيؿ ، كال حكؿ كال 
 قكة إال با كىك حسبنا كنعـ الككيؿ 

                                 

(0)
 , بدكف ط ، بدكف سنة ، بدكف مطبعة . 2ص  1شرح كتاب الصياـ مف زاد المستقنع ،الخضير ، عبد الكريـ بف عبدا ،  
 

(1)
، تحقيؽ سعيد محمد المحاـ  9ص  1البيكتي ، منصكر بف يكنس بف إدريس ، الركض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع ، ج  

 اف ،، بدكف ط ، بدكف سنة ، دار الفكر لمطباعة كالنشر ، بيركت ، لبن
 . 770ص  2أبك زيد ، المدخؿ المفصؿ ، ج  (2)
 1، البيكتي ، منصكر ،الركض المربع شرح زاد المستقنع ، ج   5الحجاكم ، مكسى بف سالـ ، زاد المستقنع في اختصار المقنع ، ص  (3)

 ىػ ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف   . 1414، سنة  2، ط     9ص 
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، كيمكف  كمزابا كتابو مف خالؿ االطالع عمى المقدمة يتضح لنا العالمات البارزة في منيج الحجاكم
   بيانيا في اآلتي :

 اف الكتاب مختصر في الفقو الحنبمي ، مع عدـ ذكر الدليؿ ، كالتـز ىذا في جميع مسائمو  . – 1
 كتفى بذكر قكؿ كاحد لممسألة الفقيية .ا -2
  اختار الرأم الراجح لػ أحمد بف حنبؿ ، إال في مكاقع يسيرة . – 3
 ة نادرة الكقكع ، ك التى ال حاجة إلييا  .قاـ الحجاكم بحذؼ المسائؿ الفقيي – 4
لحاجة  قاـ الحجاكم بزيادة بعض المسائؿ الفقيية التي لـ يذكرىا ابف قدامة في متف الكتاب – 5

 . إلييا   الناس
ف كاف الكتاب صغير الحجـ،فقد حكل معظـ المسائؿ الفقيية،  - 6 ف لـ يكف بالتفصيؿ فقد حكل كا  كا 

 أصكؿ تمؾ المسائؿ .
لـ  يستخدـ الحجاكم في مختصره المصطمحات الفقيية الخاصة بالمذىب الحنبمي ، القتصاره  - 7

 في اختيار األحكاـ الشرعية عمى رأم كاحد في المسألة .
لـ يمتـز الحجاكم بترتيب المكفؽ في المقنع في سرد المسائؿ ، بؿ تجده يذكر بعض المسائؿ في  – 8

 أمثمة ذلؾ :غير الباب الذم ذكره المكفؽ ، كمف 
  " (1)قاؿ الحجاكم في كتاب الطيارة ، باب الحيض : " كيستحب غيسؿي المستحاضة لكؿ صالة ، 

 . (2)باب الغسؿ : " كغيسؿي المستحاضة لكؿ صالة "  كقاؿ المكفؽ في كتاب الطيارة ،
  قاؿ الحجاكم كتاب الجنايات ، باب ما يكجب القصاص فيما دكف النفس : " كال يقتص مف

لديات،باب ديات ، كقاؿ المكفؽ في كتاب ا(3)كجرح قبؿ بيرئو ، ككما ال تطمب لو دية "عضك 
 .    (4)" كال تجب دية الجيرح حتى يندمؿ " األعضاء

نظرا لتداخؿ المسائؿ الفقيية في أكثر مف باب ، فقد كرر الحجاكم بعض المسائؿ الفقيية في  – 9
 أكثر مف مكضع بخالؼ المكفؽ في المقنع ، كمثاؿ ذلؾ : 

                                 
(1)

 ، بدون ط ، بدون سنة ، دار الوطن للنشر ، الرٌاض . 34المستقنع فً اختصار المقنع ، تحقٌق عبد الرحمن العسكر، ص الحجاوي ، زاد  
(9)

، سنة  1، تحقٌق محمد حسن أسماعٌل ، ط  56ص  1ابن قدامة ،موفق الدٌن عبد هللا بن أحمد ، المقنع فً فقه اإلمام أحمد بن حنبل ، ج  

 .   106، ص   1التب العلمٌة بٌروت ، برهان الدٌن ، المبدع شرح المقنع ، ج  م ، دار 9448هـ ،  1096
(3)

 . 911الحجاوي ، زاد المستقنع ، ص  
(0)

 . 338ص  5برهان الدٌن ، المبدع شرح المقنع ، ج  
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 خر باب صفة الصالة ، بعد أف ذكر ف الصالة في باب كاحد ، فقاؿ في آكرر الحجاكم تحديد سن
الشرائط  ، كاألركاف ، كالكاجبات المذككرة سنة " ، ثـ أكضح حكـ الشركط ، كاألركاف ، فقاؿ : " كما عدا 

، ك إف سجد ، ك أفعاؿ ال يشرع السجكد لتركو ترؾ الركف كالكاجب ، ثـ قاؿ : " كما عدا ذلؾ سنف أقكاؿ
 .  (5)فال بأس " 

  لة في ،ثـ أعاد المسأ(1)"ر كال الكافر المسمـ إال بالكالء ال يرث المسمـ الكافاث أىؿ الممؿ: " قاؿ الحجاكم في مير
  .     (2)عتؽ عبدا فمو عميو الكالء ك إف اختمؼ دينيما " " كمف أكالمبعض كالكالء،فقاؿ:باب ميراث القاتؿ 

خالؼ الحجاكم في زاد المستقنع المكفؽ في المقنع في بعض المسائؿ الفقيية ، فيختار ىذا الجكاز مثال  – 10
 كىذا يختار الحرمة ، كمثاؿ ذلؾ : 

  " أما المكفؽ فقاؿ (3)قاؿ الحجاكم في كتاب الصالة ، باب شركط الصالة  : " كتحـر الخيالء في ثكب كنحكه ،
 .(4)في باب ستر العكرة : " كيكره ليا شد كسطيا مطمقا ،ك إسباؿ شيء مف ثيابو خيالء " 

  ":أما المكفؽ فقاؿ في باب (5)"مؼ مف بو سمس بكؿ بمثمو ك تصح خقاؿ الحجاكم في باب صالة الجماعة ،
 .(6)"  كال تصمح خمؼ كافر، كال أخرس ، كال مف بو سمسي البكؿصالة الجماعة : " 

 خالؼ الحجاكم في اختيارتو الفقيية في بعض المسائؿ المشيكر مف المذىب الحنبمي ، كمثاؿ ذلؾ :  – 11

 :(8) " تصح مطمقاكقدـ في التنقيح" ،(7)" الكعبة إال باستقباؿ شاخصنفؿ في "ال تصح صالة القاؿ الحجاكم. 
  كفي التنقيح (9)قاؿ الحجاكم : " إذا سمـ في صالة قبؿ إتماميا ناسيا فتكمـ كالما يسيرا لمصمحتيا لـ تبطؿ ،

 .  (10)كالمنتيى " تبطؿ مطمقا 

 ، كالغالب إىمالو . (11)يذكر الحجاكم أحيانا التعريؼ في أكؿ الكتاب أك الباب  – 12

                                 
(8)

 . 05الحجاوي ، زاد المستقنع ، ص  
(1)

 . 184الحجاوي ، زاد المستقنع ، ص  
(9)

 . 186المستقنع ، ص الحجاوي ، زاد  
(3)

 . 09الحجاوي ، زاد المستقنع ، ص  
(0)

 . 390، ص  1برهان الدٌن ، المبدع شرح المقنع ، ج  ، 185-184ص  1ابن قدامة ، المقنع ، ج 
(8)

 . 86الحجاوي ، زاد المستقنع ، ص  
(6)

 . 86، ص  1،برهان الدٌن ، المبدع شرح المقنع ، ج  969 -961ص  1ابن قدامة ، المقنع ، ج  
(4)

 . 03الحجاوي ، زاد المستقنع ، ص  
(5)

، تحقٌق عبد الغنً عبد الخالق ،  64، ص  1ابن النجار ، تقً الدٌن محمد بن أحمد الفتوحً ،منتهى األردات فً جمع المقنع مع التنقٌح وزٌادات ، ج  

 بدو ن ط ، بدون سنة ، عالم الكتب .
(6)

 . 06الحجاوي ، زاد المستقنع ، ص  
(14)

 . 69، ص  1ابن النجار ، منتهى األردات فً جمع المقنع مع التنقٌح وزٌادات  ، ج  
(11)

 . 111، ص  1، و " باب السلم " ج  98، ص  1مثل   " كتاب الطهارة "  ، ج  
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 .(12)خر نى الحجاكم بحصر مسائؿ كؿ باب فيو ، فال يحيؿ عمى مكضع آاعت – 13

عدـ ذكر التعميؿ،في جميع مسائمو إال في مكضع كاحد ، كىك قكلو في " باب تعميؽ الطالؽ بالشركط " :  – 14
 (13)" ال إف عمقو بطمكع الشمس كنحكه ، ألنو شرط ال حمؼ " 

الحجاكم عمى القكؿ الراجح في المذىب غالبا دكف إيراد لعبارات التصحيح كالترجيح عند الحنابمة إال  سار -15
 ثالثة ألفاظ ، في مكاضع قميمة منيا :

 "قاؿ :   ، كالمعنى االصطالحي ليذا المفظ كما بيف محقؽ كتاب حكاشي التنقيح لمحجاكم (1)قكلو " مطمقا " -أ  
" كيحـر الربا لو في أخر" باب الربا كالصرؼ " :كمف ذلؾ قك  (2)أك حكـ كاحد "يحترز بو أحيانا عف لفظة كاحدة ، 

 .    (3)بيف المسمـ كالحربي ، كبيف المسمميف مطمقا " 

ف حاؿ دكنو غيـ أك قتر ، فظاىر المذىب -ب  " ظاىر المذىب " كما في أكؿ كتاب الصياـ ، قاؿ : " كا 
 .(4)يجب صكمو " 

       " كال يشترط ككف البذر كالغراس مف رب " كعميو العمؿ " قاؿ الحجاكم في " باب المساقاه " ، -ت     
 .(5)"  األرض كعميو عمؿ الناس

ف تغير سرد فركع  متفقة في الحكـ عمى سبيؿ العطؼ ، كمف أمثمة ذلؾ : " الغالب عمى المصنؼ  – 16 كا 
أك  ،   أك سخف بالشمس،  أك بمجاكرة ميتة ،أك كرؽ شجر، مف نابت فيو   أك بما يشؽ صكف الماء عنو ، بمكثو
 .(6) لـ يكره ، بطاىر
كمف األمثمة عمى  (7)استعمؿ الحجاكم ثالثة أحرؼ يشير بيا إلى الخالؼ ، كىي " لك ، حتى ، إف "  – 17

 دكبكجك  ،كبمبطالت الكضكء ، كيبطؿ التيمـ بخركج الكقت استعمالو ليذه األلفاظ : لك " قاؿ في باب التيمـ " : " 
 .(8)"  كلك في الصالة ال بعدىا ، الماء

                                 
(19)

 . 69، ص  1إال فً موضع واحد ، وهو قوله  " فً باب صالة الجمعة " : " وٌسن أن ٌغتسل وقد تقدم " ، ج  
(13)

 ، تحقٌق العسكر . 150، ص  1الحجاوي ، زاد المستقنع ، ج  
(1)

 حٌث ذكر هذا اللفظ ست مرات فً كتابه . 
(9)

، تحقٌق : ناصر بن  38المرداوي ، عالء الدٌن بن سلٌمان ، التنقٌح المشبع فً أحكام المقنع ، وبهامشه حاشٌة التنقٌح للحجاوي ، ص  

 هـ ،مكتبة الرشٌد ،  السعودٌة . 1098سعود السالمة ، بدون ط ، سنة 
(3)

 ، تحقٌق العسكر . 146، ص  1الحجاوي ، زاد المستقنع ، ج  
(0)

 . 51، ص  1المرجع السابق  ، ج   
(8)

 . 196، ص  1المرجع السابق  ، ج  
(6)

 
)
 . 98، ص  1الحجاوي ، زاد المستقنع ، ج  

(4)
 . 86، المدخل إلى زاد المستقنع ، ص ،العٌد  314، ص  1أبو زٌد ، المدخل المفصل ، ج  

(5)
 . 30، ص  1الحجاوي ، زاد المستقنع ، ج  



102 

 

كيحـر تطكع بغيرىا في شيء مف األكقات الخمسة حتى ما لو " " قاؿ في " باب صالة التطكع ": حتى -أ 
 .(9)"سبب

ف " قاؿ في " كتاب الحج " : "   -ب  ف أعجزه كبر أك مرض ال يرجى برؤه لزمو أف يقيـ مف يحج كيعتمر كا  كا 
ف عكفي عنو   . (10) " بعد اإلحراـمف حيث كجبا كيجزئ عنو كا 

 جاء نع ، مثؿ قكلو في " باب االستعمى اختصار العبارة حتى لقد صارت ثقيمة في مكاضحرص   -18
" كقد بينيا البيكتي في شرحو بقكلو : " حاؿ  (1)" كيحـر اسقباؿ القبمة كاستدبارىا في غير بنياف     :    

 .(2) قضاء الحاجة يحـر استقباؿ القبمة ..."

المذىب الحنبمي ،العتنائو بتصحيح المذىب الحنبمي ، كبياف الحكـ يعتبر الكتاب أصال في دراسة  - 19
 المختار لممسائؿ الفقيية ، كما عميو الفتكل في المذىب الحنبمي .

 قسـ الحجاكم كتابو " زاد المستقنع " إلى كتب ، كالكتب إلى أبكاب . – 20

ي الفقو ، كالتي تبداء بكتاب سمؾ في ترتيب مكضكعات الكتاب طريقة الحنابمة المتعارؼ عمييا ف – 21
 الطيارة ، كتنتيي بكتاب اإلقرار .

 اجتيد كثيرا في اختصاره ، كتحريره ، فسيؿ حفظو ،  فكاف كتابو نافعا ، ككافيا لمطالب .  – 22

 استكعب الكتاب الرأم الراجح لػ أحمد بف حنبؿ ، كاعتنى باختيارات ابف تيمية ، كابف القيـ . – 23

مو جمع الكثير مف المسائؿ الفقيية في كافة أبكاب الفقو ، ما لـ يجمعو غيره مف مع صغر حج – 24
 المؤلفات .

الزيادات التي زادىا الحجاكم عمى مسائؿ أصؿ الكتاب " المقنع " ليا قيمتيا الكبيرة إذ يعتبر  – 25
اؿ : " كزدت ما الحجاكم مف أىؿ التصحيح كالترجيح عند الحنابمة ، كقد صرح بذلؾ في مقدمة كتابو فق

 عمى مثمو يعتمد "  فجعؿ ىذه الزيادات عمى القكؿ المعتمد .
                                 

(6)
 . 89، ص  1المرجع السابق  ، ج    

(14)
 . 56، ص  1المرجع السابق  ، ج    

(1)
 . 95، ص  1ج  الحجاوي ، زاد المستقنع ، 

(9)
 . 99، ص  1البهوتً ، الروض المربع شرح زاد المستقنع ، ج  
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لممؤلؼ قدـ راسخة ، كمعرفة كبيرة في المذىب الحنبمي كترجيحات عممائو، يدؿ عمى ذلؾ تمقي  –26
و اختياراتو الفقيية بالقبكؿ مف أغمب مف جاء بعده مف العمماء ، كاعتماد قكلو بالفتيا ، كعككؼ الناس عمي

 ك شرحا، ك كضع الحكاشي عميو ، كتخريجا آلحاديثو ، كتدريسا في حمقات العمـ . تحقيقا ،

 بما أف الحجاكم قد اختصر كتاب المقنع ، فتككف مصادره ىي مصادر كتاب " المقنع ".  –27

 في اختصار المقنع :  المؤلفات عمى كتاب زاد المستقنعالثاني  المبحث 

 فً اختصار المقنع كتاب زاد المستقنعالمطمب األول : طبعات 

 :(1)لقد اعتنى كثير مف العمماء بتحقيؽ كتاب زاد المستقنع  ، كىي عمى النحك اآلتي  

باسـ " الركض المربع شرح زاد المستقنع " كيرؼ ايضا تحقيؽ : منصكر بف يكنس البيكتي ،  .1
في المطبعة السمفية ، سنة "مختصر المقنع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ "،  الطبعة األكلى 

 1374ىػ ، كسنة  1368ىػ ، مكة المكرمة ، ك سنة  1348ىػ ،في مصر، كفي سنة  1344
 ىػ ، المطبعة السمفية ، مصر  . 1385ىػ ، كسنة  1379ىػ ، كسنة 

، بدكف سنة  ، مصر ،  1تحقيؽ : محمد بف عبد العزيز بف مانع ، مطبعة المدني ، ط   .2
ىػ ،  1400ىػ ، المطبعة السمفية ، القاىرة ، كأخرل  سنة  1398ة سنة ككانت الطبعة الثامن

 مطبعة جامعة األماـ محمد بف سعكد اإلسالمية  ، الرياض .
تحقيؽ :عمي بف محمد بف عبد العزيز اليندم ، بدكف تاريخ ، مطبعة النيضة الحديثة ، مكة  .3

 ، الرياض . ىػ ، دار اليدل لمنشر كالتكزيع  1414المكرمة ، ك طبع سنة 

 في اختصار المقنع شروح كتاب زاد المستقنع المطمب الثاني : 

ىػ ، كىك مف  1043كتاب "الركض المربع شرح زاد المستقنع " منصكر بف يكنس البيكتي ، سنة   .1
أحسف شركح الزاد ، كناؿ شيرة عالية ، كمكانة رفيعة بيف العمماء ، كطمبة العمـ ، فعكفكا عميو 

 ، ككضع الحكاشي عميو ، كتخريجا ألحاديثو ، عمى النحك األتي :شرحا، كتحقيقا 

                                 
(1)

هـ ، دار الصمٌعً للنشر والتوزٌع ،  1094سنة  1، ط  001ابن قاسم ، عبد العزٌز بن إبراهٌم ،الدلٌل إلى المتون العلمٌة  ،  ص  

 الرٌاض   ) ذكر عداد كبٌر من المؤلفات على زاد المسشتقنع ( .
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 . أوال : تحقيق وتصحيح عمى كتاب "الروض المربع شرح زاد المستقنع " ، لمبيوتي

طبع فى مطبعة كالية  ، ـ 1917ىػ /  1305، سنة   تصحيح : محمد تكفيؽ السيكطي الحنبمي - أ
 سكريو ، دمشؽ . 

، سنة    2ط   ، ـ 1930ىػ ،  1348، سنة  1ط ، تصحيح : محب الديف الخطيب  - ب
 ، المطبعة السمفية القاىرة . ـ 1962ىػ ،  1380سنة   3ط ،  ـ 1934ىػ   1352

تصحيح كمراجعة : أحمد بف محمد بف شاكر ك عمي بف محمد بف شاكر ، بدكف ط ، بدكف  - ت
 سنة ، دار المعارؼ ، مصر.

،  ـ ، صدر منيا مجمد فقط 1988ىػ ، 1408سنة  تحقيؽ : نجاشي بف عمي بف إبراىيـ ، - ث
 . مطبعة الطالب الجامعي ، مكة المكرمة

 1413سنة  ، 2ط  ، ـ 1988 ،ىػ  1408 سنة ، 1ط  ،تحقيؽ : محمد عبد السالـ إبراىيـ  - ج
 ، دار الكتب العممية ، بيركت .ـ 2002 ،ىػ 
، سنة  3ـ ، ط  1986ىػ ،  1406، سنة  2تحقيؽ : محمد عبد الرحمف عكض ، ط  - ح

 . ـ ،  دار الكتاب العربي ، بيركت 1994ىػ ،  1414، سنة  5ـ ، ط  1990ىػ ،  1410
 ،ىػ  1414سنة  2، ط   ـ 1989ىػ /  1411سنة   1، ط تحقيؽ : بشير محمد عيكف  - خ

 .، مكتبة المؤيد ، الطائؼ ، السعكدية ، كمكتبة البياف ، دمشؽ  ـ 1993
 . ـ ، دار الحديث ، القاىرة 1994 ىػ ، 1415تحقيؽ : عماد عامر ، سنة  - د
حاديثو عبد ا أج ر خك  ، حقيار ك إبراىيـ الغصف ك خالد المشتحقيؽ : عبد ا ا الطي - ذ

 . ، دار الكطف ، الرياض ـ 1995ىػ ،  1416الغصف ، 
كمعيا حاشية لػ محمد بف صالح العثيميف ، كتعميقات لػ  عبد القدكس محمد نذير ،: تحقيؽ  - ر

 ـ، دار المؤيد كمؤسسة الرسالة ، بيركت . 1996ىػ ،  1417الرحمف السعدم ، سنة عبد 
ـ ، مكتبة نزار  1997ىػ ،  1418تحقيؽ كتخريج : إبراىيـ بف أحمد عبد الحميد ، سنة  - ز

 . مصطفى الباز ، مكة المكرمة كالرياض
 ـ ، دار الفكر. 2002ىػ ،  1423تحقيؽ : سعيد المحاـ ، سنة  - س
 المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر.، ـ  2003ىػ ، 1424الشيخ محمد ،سنة  تحقيؽ : يكسؼ - ش
 ـ . 2003ىػ ،  1424تحقيؽ : خميؿ عمراف المنصكر ، سنة  - ص
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        ،  2دار األرقـ ، الفيصمية ، ط ،  1ط  تحقيؽ : محمد نزار تميـ ، كىيثـ نزار تميـ ، - ض
 كالنشر .، دار عالـ الكتب لمطباعة  ـ 2004ىػ ،  1425سنة 

 ـ ، دار الخير. 2004ىػ ،  1425  سنة 1، تحقيؽ : عبد الرازؽ الميدم ، ط  - ط
 ـ ، مؤسسة الرسالة ناشركف.  2009ىػ ،  1430، سنة  1تحقيؽ : عناية محمد مرابي ، ط  - ظ

 ثانيا : تخريج أحاديث " الروض المربع شرح زاد المستقنع " لمبيوتي :

، ـ 1993 ،ىػ  1414سنة  2، ط   ـ 1989ىػ /  1411سنة   1ط بشير محمد عيكف ،  - أ
 .مكتبة المؤيد ، الطائؼ ، السعكدية ، كمكتبة البياف ، دمشؽ 

 ـ، دار المؤيد كمؤسسة الرسالة ، بيركت . 1996ىػ ،  1417سنة  عبد القدكس محمد نذير ، - ب
فى الباز ، مكة ـ ، مكتبة نزار مصط 1997ىػ ،  1418إبراىيـ بف أحمد عبد الحميد ، سنة  - ت

 المكرمة كالرياض.
 . ، دار الكطف ، الرياض ـ 1995ىػ ،  1416عبد ا الغصف ،  - ث
 صالح بف عبد ا العصيمي ، " الكافي المقنع في تخريج الركض المربع "، لـ يكممو بعد . - ج
في " القكؿ الممتع بتخريج أحاديث الركض المربع " كيقع ىذا الكتاب ،سعيد بف عبد ا عياش  - ح

 مجمدات ، لـ يطبع بعد . ةثالث
 بعد . الركض المربع ، لـ يطبع تخريج أحاديث ، محمد بف صالح العثيميف - خ

 ثالثا : الحواشي عمى كتاب  "الروض المربع شرح زاد المستقنع " لمبيوتي :

ىػ ، كالجزء الثاني سنة  1348عبد ا بف عبد الرحمف، أبا بطيف ، طبع الجزء األكؿ سنة ،  - أ
 ىػ ، المطبعة السمفية ، مصر . 1349

، بدكف سنة، ، مطبعة السنة المحمدية  1عبد ا بف عبد العزيز العنقرم ، "حاشية العنقرم "، ط  - ب
 ىػ ، مطبعة السعادة ، مصر . 1390، سنة  2، مصر ، ط 

عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي النجدم ، " حاشية بف قاسـ " ، بتحقيؽ : عبد ا بف  - ت
ىػ ، المطابع  1400، سنة   1بد الرحمف بف جبريف ، سعيد بف عبد الرحمف بف قاسـ ، ط ع

 األىمية لألكفست ، الرياض .
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عبد الكىاب بف محمد بف عبد ا بف فيركز األحسائي ، " حاشية بف فيركز " تحقيؽ : ناصر بف  - ث
 الرياض .  ـ ، دار أطمس الخضراء ، 2006، سنة  1سعكد بف عبد ا السالمة ، ط 

ي دار الكتب المصرية رقـ            ، فمخطكط ية بف ضكياف، حاش ياف ،إبراىيـ بف سالـ بف ضك  - ج
 .(1)(  53( ممؼ رقـ ) ح7369) 

"، المشبع في مكاضع مف الركض المربع"حاشية المرتع عبد العزيز بف فيصؿ آؿ مبارؾ ،  فيصؿ بف - ح
                                                   (2).مخطكط ، مكتبة الممؾ فيد الكطنية ، السعكدية 

 رابعا : كتب ليا عالقة بكتاب "الروض المربع شرح زاد المقنع " :
عبد الرحمف بف ناصر السعدم ، المختارات الجمية مف المسائؿ الفقيية " ضمف الكتاب ما اختاره مف  - أ

، سنة  1المربع ، كاستدرؾ عميو في بعضيا ، طاألقكاؿ في المسائؿ الفقيية المذككرة في الركض 
 ىػ ، مطبعة المدني ، مصر .1378

محمد بف إبراىيـ بف عبد المطيؼ آؿ مبارؾ ، " فتاكل كرسائؿ آؿ مبارؾ " جمعيا كرتبيا محمد بف  - ب
عبد الرحمف بف قاسـ ، كىي مرتبة عمى أبكاب زاد المستقنع ، كفييا فكائد كثيرة مما لو عالقة بالركض 

 ىػ ،مطابع الحككمة السعكدية ، مكة المكرمة . 1399، سنة  1مربع ، ط ال
رحمف صالح بف فكزاف الفكزاف ، " الممخص الفقيي " ، لخصو مف الركض المربع ، كمف حاشية عبد ال - ت

ىػ، دار ابف الجكزم ، الدماـ  1415، سنة  1مع بعض التنبييات ، ط بف قاسـ عمى الركض المربع ،
. 

ىػ ، مؤسسة  1414، سنة  1العثيميف ،" الشرح الممتع عمى زاد المستقنع " ، ،ط محمد بف صالح  .2
 آساـ لمنشر ، الرياض .

، دار ىػ 1424، سنة  1د المستقنع " ، طصالح بف فكزاف الفكزاف ،" الشرح المختصر عمى زا .3
 العاصمة .

 . كغيره " ىؿ الحديثأ" ، كالكتاب مكجكد عمى مكقع حمد بف عبد ا الحمد ، شرح زاد المستقنع  .4
عبد الرحمف بف عمي بف محمد العٌسكر ، تحقيؽ زاد المستقنع في اختصار المقنع ، دار الكطف لمنشر  .5

 ، الرياض .

                                 
(2)

 http://www.alukah.net/Library/8010/18444/#ixzz1O6C0oK3B، www.ahlalhdeeth. 

 
)9(

www.ahlalhdeeth.com www.islamport.   ، wwwkermaonline.com  . 

http://www.alukah.net/Library/8010/18444/#ixzz1O6C0oK3B
http://www.alukah.net/Library/8010/18444/#ixzz1O6C0oK3B
http://www.ahlalhdeeth.com/
http://www.ahlalhdeeth.com/
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، كتاب الصالة ، الكتاب مفرغ مف تسجيالت  محمد بف محمد المختار الشنقيطي، شرح زاد المستقنع  .6
 .كغيره "  أىؿ الحديث " ، كىك مكجكد عمى مكقع صكتية لمشنقيطي 

، كىك تسجيالت صكتية عمى مكقع أحمد بف محمد بف حسيف بف إبراىيـ الخميؿ ، شرح زاد المستقنع  .7
 .  " جامع الدركس العممية"
 

 المطمب الثالث
 والتعميق عميو في اختصار المقنع  حواشي زاد المستقنع 

 عبد الغني العيتيمي ، حاشية عمى زاد المستقنع . .1
ز آؿ بشر " كىي العزيز بف عبد الرحمف بف ناصر بف محمد آؿ بشر ، " حاشية عبد العزيعبد  .2

 ىػ ، مطبعة المعاىد ، مصر . 1347، سنة  3عدة مرات ، ط  مختصرة جدا ، طبع
ىػ ،  1375، سنة  1فيصؿ بف عبد العزيز آؿ مبارؾ ، "كممات السداد عمى متف الزاد " ، ط  .3

 الرياض . المطبعة كالمكتبة األىمية ،
محمد بف عبد ا آؿ حسيف ، " الزكائد " ذكر زاد المستقنع كعمؽ عميو ، ثـ ذكر زكائد عمى زاد  .4

 ىػ ، دار البياف ، مصر . 1381، سنة  1المستقنع ،  ط 
، سنة  1صالح بف إبراىيـ البميي ، " السمسبيؿ في معرفة الدليؿ حاشية عمى زاد المستقنع " ط  .5

 التجارية ، الرياض . ىػ ، مطابع نجد 1386
،  1ع " ، ط نقضيح مسائؿ الزاد حاشية زاد المستصالح بف فكزاف الفكزاف ، " اإلرشاد إلى تك  .6

 مطبعة جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية .
التكزيع ،  ، دار ابف رجب لإلنتاج ك"  المدخؿ إلى زاد المستقنع" سمطاف بف عبد الرحمف العيد ، 

 .المدينة النبكية 

 
 في اختصار المقنع نظم زاد المستقنع:  المطمب الرابع

سعد بف حمد بف عتيؽ " نيؿ المراد بنظـ الزاد " لـ يكممو ، كقاـ بإكمالو عبد الرحمف بف عبد  .1
، سنة  1العزبز بف سمحاف ، كبمغ أبيات ىذا النظـ : أربعة أالؼ كثمانماية كسبعيف بيتا ، ط 

 فست ، الرياض .ىػ ، المطابع األىمية لألك  1402
سميماف بف عطية بف سميماف المزيني ، " ركضة المرتاد في نظـ ميمات الزاد " بمغ عداد  .2

أبياتو ألفا كتسعمائة،تحقيؽ عبد الرحمف بف سميماف الركيشد ، بدكف سنة، مطابع دار 
 األصفياني كشركاه ، جدة .  

 أربعة آالؼ بيت .محمد بف قاسـ الخالدم ،" نظـ زاد المستقنع " ، يقع في  .3



108 

 

 أثر كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع عمى من جاء بعده من الحنابمة:  المطمب الخامس:

قيف، كالمجتيديف  مف المحق وفي الفقو الحنبمي باعتبار مؤلف ان ر كبي ان كاف لكتاب زاد المستقنع تأثير 
      باإلضافة إلى مف قاـ بتحقيؽ، حمد بف حنبؿ، فتمقى عمماء الحنابمة مؤلفاتو بالقبكؿ،أمذىب في 

 رجع كثير مفقد ف أك شرح،أك كضع حكاشي، أك نظـ لمكتاب، أك غير ذلؾ مف خدمة لمكتاب،
 ، كمنيا ما يأتي:الفقيية وحاتيكترج واختياراترجحكا الذيف جاءك بعده إلى تمؾ المؤلفات، ك 

و: تحبيس األصؿ، بأن كما في زاد المستقنعتعرؼ الكقؼ  "قاؿ في أخصر المختصرات: .1
، كقالكا: إنو ال يصح الرجكع فيو، كال يصح بيعو إال  كتسبيؿ المنفعة، كلذلؾ قالكا: إنو عقد الـز

 .(1)" إذا تعطمت منافعو، فيباع كيصرؼ ثمنو في مثمو
شيًرطى لىيىا " فىٍصؿه :  قاؿ في شرح منتيى اإلرادات : .2 رو ًفي ميسىاقىاةو ، ًفي اٍلميزىارىعىًة كى ـي بىٍذرو كىشىجى ًعٍم

مىى عىمىؿو فىمى  ٍقده عى ـي ) قىٍدًرًه ( أىٍم : اٍلبىٍذًر أًلىنَّيىا عى ٍؤيىةو أىٍك ًصفىةو الى ييٍختىمىؼي مىعىيىا ) كى ( ًعٍم ٍز ًبري ـٍ تىجي
كىٍكنيوي ( أىٍم : اٍلبىٍذًر ) ًمٍف رىبِّ  ارىًة ) كى جى ٍيًر ميقىدَّرو كىاإٍلً مىى غى ا عى كىاٍختىارىهي عىامَّةي ، اأٍلىٍرًض ( نىصِّ

اًب  اًئًو  ،اأٍلىٍصحى اًؿ ًفي نىمى اًؿ كيمًِّو ًمٍف ، أًلىنَّوي عىٍقده يىٍشتىًرؾى اٍلعىاًمؿي كىرىبُّ اٍلمى فىكىجىبى كىٍكفي رىٍأًس اٍلمى
ًدًىمىا كىاٍلميسىاقىاةً  بىةً  ، ًعٍندى أىحى ارى مى  ، كىاٍلميضى ٍنوي مىا يىديؿُّ عى وي ًفي ، ى أىنَّوي الى ييٍشتىرىطي ذىًلؾى كىعى حى حَّ كىصى

ٍيًرهً  ٍقًنعً  ، اٍلميٍغًني كىغى ًر اٍلمي ـى ًبًو ًفي ميٍختىصى زى  .(2)"  كىجى
ا ًفي "  قاؿ في شرح أكلي النيى، في كتاب الصالة : " .3 ادىةو ًفي ميعىادىةو ، كىمى كىالى ييٍشتىرىطي ًنيَّةي إعى

ًر اٍلميٍقًنًع "  ميٍختىصى
(3). 

) كال ( تشترط ) نية فرضية في فرض ( فال  قاؿ البيكتي في كتاب الصالة باب النية : "  .4
"  كما في مختصر المقنع ،يعتبر أف يقكؿ أصؿ الظير فرضا أك معادة فيما إذا كانت معادة 

(4). 
 
 
 
 

                                 

 .، مفرغ مف اشرطة عمى المكتبة الشاممة 3، ص  45شرح أخصر المختصرات ، درس عبد ا بف عبد الرحمف الجبريني ،ابف جبريف ،  (1)
 . 184،  6البيكتي ، شرح منتيى اإلرادات ، ج  (2)
 . 447، ص  2الرحيباني ، مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى ، ج  (3)
 ،بدون ط ، بدون تارٌخ ، دار الكتب العلمٌة بٌروت . 315، ص  1كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ، جمنصكر بف يكنس ،  البيكتي ، (4)
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 في اختصار المقنع  زاد المستقنعكتابيو : نماذج من اختيارات الحجاوي من خالل  الفصل الثالث 
  . لطالب االنتفاع اإلقناعو 

 . المطمب األول :  معنى االختيار في المغة واالصطالح

 . الفرع األول :  االختيار في المغة

 .الفرع الثاني : االختيار اصطالحًا 

ألفاظ االختيارات عند الحجاوي ، وضابطيا ، و األمور التي استعنت بيا عمى جمع : المطمب الثاني
 .  المسائل

 . الفرع األول :  ألفاظ االختيارات عند الحجاوي

 . الفرع الثاني :  ضابط االختيارات

 . الفرع الثالث : األمور التي استعنت بيا عمى جمع المسائل

  .  : اختيارات الحجاوي في الطيارة والصالة طمب الثالثالم

دتيا من حيض مشكوك فيو إلى أكثر مدة حكم ما زاد عمى ما تجسمو الناسية لعا المسألة  األولى :
 . الحيض

 . استخالف اإلمام المأموم إذا سبقو الحدث المسألة الثانية :
 
 . إذا نوم المنفرد اإلئتمام أو اإلمامة في أثناء الصالة لمسألة الثالثة :ا

 الكفار . حكم غسل شييد المعركة المقتول يأيديالمسألة الرابعة :  

 .، والحج  والصيام  الحجاوي : في الزكاة ،اختيارات : رابع المطمب ال

 . المسألة األولى :حكم دفع الزكاة إلى الساعي إذا عمم أنو ال يضعيا في مواضعيا 

 .  كتاب الصيام حكم إفطار من رأم ىالل شوال لوحدهثانية : المسألة ال
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 .الحج بعد أن طاف ثم سعى وحمق: وجوب الدم لمحمق عمى من تبين لو أنو نوم  المسألة الثالثة :

 : كتاب  الوكالة والحوالة والحجر مطمب الخامسال 

 : إذا اشترم الوكيل بأكثر من ثمن المثل أو أكثر مما قدر لو . المسألة األولى 

 : حكم بيع دين بموصوف بغير ذمة إذا لم يقبض بالمجمس .  المسألة الثانية

 : مقدار السفر الذي يحق لمغريم منع مدينو منو إذا أراده . المسألة الثالثة 

 : اختياراتو في النكاح ، والجنايات ، والحدودالمطمب السادس  

 .: حكم الضرب بالدف ونحوه في النكاح لمرجال األولى  مسألة ال

 أو نحوه.: عدد الطمقات التي تقع إذا قال رجل لزوجتو أنت طالق أقصى الطالق الثانية مسألة ال 
إذا ألقى إنساٌن إنسانًا في نار يمكنو التخمص منيا فمم يخرج حتى مات فيل يمزمو  المسألة الثالث :
 الضمان بالدية .

 :  ىل تقطع يد منكر العارية التي بمغت النصاب . المسألة الرابعة 
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 معنى االختيار في المغة واالصطالح  المطمب األول :  

 االختيار في المغة :  الفرع األول :

 )، ك) الخاء كالياء كالراء أصمو العطؼ كالميؿ(1)االختيار : اسـ مصدر ، مشتؽ مف الفعؿ " اختار" 
(2). 

يُّري  (3)كخار الشيءى كاختاره : انتقاه   .(4)، كاالختيار : االصطفاء ، ككذلؾ التَّخى

 .(5)األمريف خير طمب : بمعنى اسـ كالخيار عميو ، فضمو أم : غيره عمى كخار الشيء
ف لـ يكف خيران   .  (6) كاالختيار كذلؾ : طمبي ما ىك خيره ، كفعميو ، كقد يقاؿ لما يراه اإلنساف خيران ، كا 

لىقىًد اٍختىٍرنى ﴿  :قاؿ ا سبحانو كتعالى مىى اٍلعىالىًميفى كى مىى ًعٍمـو عى ـٍ عى غيرىـ ،  ، أم : قدمناىـ عمى (7)﴾ اىي
 . (9) تصرؼ عمى تصرؼ ترجيح : بو يراد ك االختيار يطمؽ ، ك  (8) كاصطفيناىـ مف بينيـ

 . كمحصمة ذلؾ كمو ، أف االختيار ، يأتي بمعنى : االنتقاء ، كاالصطفاء ، كالتفضيؿ

                                 

 ـ( ، دار النفائس . 1988-ىػ 1408) 2، ط 50قمعجي ، محمد ركاس ، ك حامد صادؽ قنيبي  ، معجـ لغة الفقياء ، ص (1)
ـ( ، تحقيؽ : عبد السالـ محمد ىاركف ، دار 1979-ىػ 1399ط )، د. 232، ص 2جمعجـ مقاييس المغة ، الرازم ، أحمد بف فارس ، (2)

 الفكر.
ـ( ، تحقيؽ  مكتب تحقيؽ التراث في 2005-ىػ 1426)،سنة 8 ، ط 389الفيركز آبادم ، محمد بف يعقكب ، القامكس المحيط ، ص (3)

 بيركت.،–مؤسسة الرسالة ، بإشراؼ : محمد نعيـ العرقسكسي ، مؤسسة الرسالة 
ـ ( ، تحقيؽ : يكسؼ الشيخ محمد ، 1999ىػ ػ 1420)5، ط 99الرازم ، محمد بف ابي بكر بف عبد القادر ، مختار الصحاح ، ص (4)

 . 267، ص 4بيركت ، ابف منظكر ، لساف العرب ، ج ،المكتبة العصرية 
بدكف  ،، تحقيؽ مجمع المغة العربية 264ص  1، ج أحمد الزيات ػ حامد عبد القادر ػ محمد النجار ، المعجـ الكسيط  مصطفى ، إبراىيـ ، (5)

 ، دار الدعكة ، بيركت . 2ط  سنة ،
ت ، تحقيؽ عدناف كف دبط ، كف دب ، 62، ص "  معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية" الكفكم ، أيكب بف مكسى الحسيني ، الكميات  (6)

 بيركت .  ،دركيش ، كحمد المصرم ، مؤسسة الرسالة 
 { . 32سكرة الدخاف : اآلية } (7)
، ىػ ( ، تحقيؽ : صفكاف عدناف الداكدم ، دار القمـ 1412)1، ط 301األصفياني ، الحسيف بف محمد ، المفردات في غريب القرآف ، ص (8)

، تحقيؽ 547، ص 1دمشؽ  ، الحمبي ، أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ ، عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ ، ج ،بيركت ، دار الشامية 
 بيركت .، ـ( ،  دار الكتب العممية 1996-ىػ 1417)  1ط ،: محمد باسؿ عيكف الٌسكد

 ـ( . 1988-ىػ 1408) 2، ط 50قمعجي ، معجـ لغة الفقياء ، ص (9)

javascript:AyatServices('/Quran/ayat_services.asp?l=arb&nSora=44&nAya=32')
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المختار تطمؽ  ،أكر، فكممة االختيا ال يخرج عف معناه في المغة اهمعنك  : اصطالحان االختيار  :الفرع الثاني
 أك خالفوقد يككف ذلؾ المختار ىك المشيكر،ك اختاره بعض األئمة لدليؿ رجحو بو،عند عامة الفقياء عمى:)ما 

)(10). 

                           المسائل عاستعنت بيا عمى جماألمور التي و  ، وضابطيا ،لحجاويألفاظ االختيارات عند ا:  المطمب الثاني

 لحجاويألفاظ االختيارات عند ا  الفرع األول :   

 ألفاظان مختمفة في اختياراتو  ، كمنيا : في كتابو اإلقناع   الحجاكملقد استخدـ 

وي ، أىٍك ييقىكَّل ، أىٍك ًىيى أىٍظيىري ، أىٍك أىٍشيىري ، أىٍك  ييتىكىجَّ         ىىذىا يىديؿُّ ،  ، أىكٍ  ، أىٍك غىًريبه  النصقكلو : كى
، أما كتابو  ، كغيرىا مف األلفاظ التي بيَّف أنيا مف عنده ، كالتي تبيف اختياره ، كرأيو (1)،  أىٍك ظىاًىريهي 

شيئا مف ذلؾ ، كاكتفى بذكر الحكـ دكف تمؾ األلفاظ، كاما ما يدؿ عمى  فيو زاد المستقنع فمـ يبيف
 . اختياراتو تتبع أقكاؿ العمماء كمخمفتيـ لو في ذلؾ

 ضابط االختيارات  الفرع الثاني :

 فيالمذىب الحنبمي ، أك المشيكر ا التي خالؼ فيي الحجاكمالختيارات ىك : اختيارات جعمت الضابط في انتقاء ا

 كزاد المستقنع  .و اإلقناع ، يمف كتاب المذىب

 الفرع الثالث : األمور التي استعنت بيا عمى جمع المسائل

اإلقناع " ك كزاد المستقنع " عدة "  استعنت في جمع ىذه المسائؿ التي خالؼ فييا الحجاكم في كتابيو
 مؤلفات أشيرىا :

في الجمع بيف اإلقناع غاية المنتيى بيف كتاب الحجاكم كغيره ، مثؿ " الكتب التى جمعت .1
كتابيف" المنتيى " لمفتكحي  ك" اإلقناع " لمحجاكم ، ك بيف ال " حيث جمع الكرمي " كالمنتيى

                                 

(14)
 ،، تحقيؽ   ـ1990، سنة ، 1، ط 124-123، صابف فرحكف ، إبراىيـ بف عمي ، كشؼ النقاب الحاجب مف مصطمح ابف حاجب  

 بيركت . ،ـ الشريؼ ، دار الغرب اإلسالمي حمزة أبك فارس ، كعبد السال
 . 307ص  2، العثيميف ، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع ، ج  8ص  1لحجاكم ، اإلقناع ، ج ا   (1)
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، الحجيالف ، عبد العزيز بف محمد بف عبد  " المسائؿ التى اختمؼ فييا اإلقناع كالمنتيى كتاب"
 ، العيد ، سمطاف بف عبد الرحمف . "  المدخؿ إلى زاد المستقنع" ككتاب  ا ،

، " اإلقناع " بتحقيؽ الكتب التى شرحت مؤلفات الحجاكم ، منيا "  كشاؼ القناع " لمبيكتي  .2
الركض المربع شرح زاد ،" ، لمعثيميف  " الشرح الممتع عمى زاد المستقنع" ،السبكي لمحجاكم 

 ، لمحمد ."  زاد المستقنع  شرح"  ، " لمبيكتي   المستقنع
مما يدؿ عمى   لغير الحجاكم  المذىب الحنبمياألقكاؿ المعتمدة في كرد فييا  المؤلفات الي .3

كأبرزىا : مطالب أكلي النيى ، لمرحيباني ، اإلنصاؼ ، لممرداكم ،  مخالفة الحجاكم لممذىب
المغني ، ابف قدامة ، شرح منتيى اإلرادات ،  البيكتي  ، تصحيح الفركع ، ابف مفمح ، منتيى 

 األرادات في جمع المقنع مع التنقيح كزيادات ، ابف النجار ، كغيرىا .

  والجنائز ة والصال: اختيارتو في الطيارة  المطمب الثالث

 و الناسية لعادتيا من حيض مشكوك فيو إلى أكثر مدة الحيضسمجحكم ما زاد عمى ما تالمسألة األولى :
ياـ حيضيا سبعة أياـ كىي تعمـ ذلؾ ، كنسيت مكضعو ) أم امرأة مستحاضة ، أ :  صورة المسألة

أياـ حيضيا المشككؾ  خره ( فيؿ يحؿ لزكجيا كطؤىا بعدالحيض في أكؿ الشير أك كسطو أك آ كقت
 ، أم بعد اليـك السابع حتى اليـك الخامس عشر مف الشير الياللي .  افيي

 تحرير محل الخالف :
 تيا ) المتحيرة ( حكمو حكـ اتفؽ عمماء الحنابمة عمى أف األياـ التي تجمسيا الناسية لعاد

 .(1)، مف ترؾ العبادات ، كتحريـ الكطءالحيض
 (2)عمى أف ما زاد عمى أكثر مدة الحيض حكمو حكـ االستحاضة  كاكاتفق. 

 
 

                                 
(1)

، سنة  1ط  ، 366ص  1المغنً ،ج  ،أحمد ، المقدسيعبد ا بف ، ، ابن قدامة ، 969ص  1، المرداوي ،اإلنصاف ، ج 66الحجاوي ، اإلقناع ، ص  
، تصحيح الفركع ،  محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج، أبك عبد ا،ابن مفلح ،  958ص  1، البهوتً ، شرح منتهى اإلرادات ، جىػ ، دار الفكر  1405

 . مػ ، مؤسسة الرسالة 2003 -ىػ  1424، سنة  1،  تحقيؽ عبد ا بف عبد المحسف التركي ، ط  387ص  1ج
المغني  ، عبد ا بف أحمد بف قدامة المقدسي قدامة ،، ابف  262ص  1، المرداكم ،اإلنصاؼ ، ج 66ص   1ج الحجاكم ، اإلقناع ، (2)
، ابف مفمح  ، تصحيح الفركع  285ص  1، البيكتي ، شرح منتيى اإلرادات ، ج 366ص  1ىػ ، دار الفكر ، بيركت،ج  1405، سنة  1ط

   . 387ص  1، ج
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  : كاختمفكا في حكـ ما زاد عمى األياـ التي تجمسيا الناسية إلى أكثر مدة الحيض عمى ما يأتي 

 أقوال العمماء في المسألة :
فيو كحيض يقينا كما زاد عمى  حيض مشككؾكما جمستو ناسية مف اختيار الحجاكم " القول األول : 

ابف تميـ ، كجـز بو في كىك اختيار ،  (1)" ما تجمسو إلى أكثره كطير متيقف كغيرىما استحاضة
كعمى ىذا القكؿ يباح ،  (3)، كابف قدامو  (2)، كاختاره البيكتيالرعاية ، كذىب إليو صاحب المستكعب

 .الكطء كنحكه
"كىك ما جمستو ناسية لعادتيا مف حيض مشككؾ فيو فيك رمي كىك قكؿ مرعي الك:  القول الثاني

كحيض يقينا في أحكامو مف تحريـ الصالة، كالصكـ ، كالكطء، كنحكىا ، كيتجو : كما زاد عمى ما 
، فيذا  (4)تجمسو كانتيت الزيادة إلى أكثره ، فحكمو  كاستحاضة يقينا ، فيكىـ حؿ كطء كليس كذلؾ "

 .حالةالقكؿ ال يبح الكطء في ىذه ال
 : ستدل القول األولا
اضي بحديث   ٍحشو قىالىٍت " كيٍنتي أيٍستىحى ٍمنىةى ًبٍنًت جى ةن حى ٍيضى مَّى المَّوي حى كىًثيرىةن شىًديدىةن فىأىتىٍيتي رىسيكؿى المًَّو صى

حٍ  ٍينىبى ًبٍنًت جى ٍدتيوي ًفي بىٍيًت أيٍخًتي زى مَّـى أىٍستىٍفًتيًو  كىأيٍخًبريهي، فىكىجى سى مىٍيًو كى شو فىقيٍمتي : يىا رىسيكؿى المًَّو ًإنِّي اٍمرىأىةه عى
اضي  ٍكـى ، فىقىاؿى : أىٍنعىتي لىًؾ اٍلكيٍرسي أيٍستىحى ةى ، كىالصَّ ا تىرىل ًفييىا، قىٍد مىنىعىٍتًني الصَّالى ةن كىًثيرىةن شىًديدىةن فىمى ٍيضى ؼى حى

ـى ، قىالىٍت : ىيكى أىٍكثىري ًمفٍ  ، قىاؿى : فىاتًَّخًذم ثىٍكبنا ، فىقىالىٍت : ىيكى أىٍكثىري ًمٍف ذىًلؾى ، ًإنَّمىا  ذىًلؾى  فىًإنَّوي ييٍذًىبي الدَّ
ا فىعىٍمًت أىٍجزى  ٍيًف أىيَّييمى مَّـى : سىآميريًؾ ًبأىٍمرى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ا ،  قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ًر، أىثيجُّ ثىجِّ ٍنًؾ ًمٍف اآٍلخى أى عى

مىٍيًيمى  ٍف قىًكيًت عى يًَّضي ًستَّةى أىيَّاـو كىاً  اًت الشٍَّيطىاًف ، فىتىحى ةه ًمٍف رىكىضى ـي ، قىاؿى لىيىا : ًإنَّمىا ىىًذًه رىٍكضى ا فىأىٍنًت أىٍعمى
تَّى ًإذىا رىأىٍيًت أىنًَّؾ قىٍد طىييٍرًت كىاٍستىٍنقىٍأًت فىصى  ثنا كىًعٍشًريفى مِّي ثىالى أىٍك سىٍبعىةى أىيَّاـو ًفي ًعٍمـً المًَّو ، ثيَـّ اٍغتىًسًمي حى

كًمي ، ا  لىٍيمىةن ،أىٍك أىٍربىعنا كىًعٍشًريفى لىٍيمىةن كىأىيَّامىيىا كىصي كىذىًلؾى فىاٍفعىًمي ًفي كيؿِّ شىٍيرو كىمى فىًإفَّ ذىًلؾى يىٍجًزيًؾ ، كى
مىى ٍف قىًكيًت عى طيٍيًرًىفَّ ،كىاً  ٍيًضًيفَّ كى كىمىا يىٍطييٍرفى ًميقىاتي حى ًمي  تىًحيضي النِّسىاءي ، كى تيعىجِّ ، كى ًرم الظٍُّيرى أىٍف تيؤىخِّ

ًميفى  تيعىجِّ ًريفى اٍلمىٍغًربى كى تيؤىخِّ تىٍيًف الظٍُّيًر كىاٍلعىٍصًر كى تىٍجمىًعيفى بىٍيفى الصَّالى اٍلًعشىاءى ، ثيَـّ  اٍلعىٍصرى فىتىٍغتىًسًميفى كى
تىٍغتى  تىٍيًف فىاٍفعىًمي ، كى تىٍجمىًعيفى بىٍيفى الصَّالى مىى ذىًلؾى تىٍغتىًسًميفى كى كًمي ًإٍف قىًدٍرًت عى  ، ًسًميفى مىعى اٍلفىٍجًر فىاٍفعىًمي كىصي

                                 

 . 67ص  1الحجاكم ، اإلقناع  ، ج  (1)
 .  285ص  1، البيكتي ، شرح منتيى اإلرادات ، ج  264ص  1المرداكم ، اإلنصاؼ ، ج (2)
 . 370ص  1ابف قدامة ، المغني ، ج (3)
 . 257ص  1، ج مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى الرحيباني ، (4)
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ٍيًف ًإلىيَّ  مَّـى كىىىذىا أىٍعجىبي اأٍلىٍمرى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كىك أىٍعجىبي  -كعند الترمذم  -، قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى
ٍيًف ًإلىيَّ   . (1)"اأٍلىٍمرى
ىره يثبت الحكـ في حؽ الناسية ، ألف النبي صمى ا عميو ك سمـ لـ : أف الحديث بظا وجو الداللة

يستفصميا ىؿ ىي مبتدأة أك ناسية ، كلك افترؽ الحاؿ الستفصؿ كسأؿ ، كاحتماؿ أف تككف ناسية 
أكثر، فاف حمنة امرأة كبيرة ، كذلؾ قاؿ أحمد :" كلـ يسأليا النبي صمى ا عميو ك سمـ عف تمييزىا، 

مف كالميا مف تكثير الدـ كصفتو ما أغنى عف السؤاؿ عنو ، كلـ يسأليا ىؿ ليا عادة  ألنو قد جرل
أـ حبيبة فمـ يبؽ إال أف تككف  كقد أمر بو  فيردىا إلييا الستغنائو عف ذلؾ لعممو إياه إذ كاف مشتيرا ،

يا عادة ليا كال ناسية ، كألف ليا حيضا ال تعمـ قدره ، فيرد إلى غالب عادات النساء كالمبتدأة ، كألن
 . (2)" ةتمييز فأشبيت المتبدأ

ًبيبىةى  : بحديث  استدل اصحاب القول الثاني مَّـى ، "أىفَّ أيَـّ حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍكًج النًَّبيِّ صى اًئشىةى زى عى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍت سىٍبعى ًسًنيفى ، فىسىأىلىٍت رىسيكؿى المًَّو صى : اٍستيًحيضى ىىذىا عىٍف ذىًلؾى ،فىأىمىرىىىا أىٍف تىٍغتىًسؿى فىقىاؿى

ةو "ًعٍرؽه  الى ضيا، كال يمكف ردىا كقالكا : بأف أـ حبيبة ليا أياـ معركفة لحي ،(3): فىكىانىٍت تىٍغتىًسؿي ًلكيؿِّ صى
 .كؾ فيو، فال يحؿ كطئيا حتى تطيرفجميع زمانيا مشكإلى غيرىا ،

المعرفة قد زالت عندما نسيت  :بأف يق الثاني أياميا معروفةورد الفريق األول عمى قول الفر  
، كأمره  نما ىك ندبأمره أـ حبيبة بالغسؿ لكؿ صالة فإمكضعيا ، فصار كجكدىا كالعدـ ، كأما 

 ))ف أـ حبيبة كانت معتادة ردىا إلى عادتيا كىي التي استفتت ليا أـ سممة ،إلحمنة في ىذا الخبر،  ف
لـ يذكر ابف شياب أف  : ((كأنكره الميث بف سعد فقاؿعمى أف حديث أـ حبيبة إنما ركم عف الزىرم ، 

 .(4)كلكنو شيء فعمتو ىي ، رسكؿ ا صمى ا عميو ك سمـ أمر أـ حبيبة أف تغتسؿ لكؿ صالة

لصحة الحجاكم كمف معو ،  : يترجح لى ما ذىب إليو اصحاب القكؿ األكؿ ، كالذم اختارهالترجيح 
 ، كا أعمـ . استدالليـ

                                 

الىةى  ،   (1) ةي تىدىعي الصَّ ٍيضى ٍف قىاؿى ًإذىا أىٍقبىمىًت اٍلحى  287حديث رقـ    ) سنف أبي داكد ،  سميماف بف األشعث السجستاني ، كتاب الطيارة ، باب مى
، كقاؿ األلباني حديث حسف ، بدكف ط ، بدكف سنو ، دار الكتاب العربي ، بيركت ، سنف الترمذم، محمد بف عيسى أبك  116ص  1( ،ح 

،  221ص  1(  ،        ج  128عيسى الترمذم السممي ، كتاب الطيارة ، باب ما جاء في المستحاضة تتكضأ لكؿ صالة ، حديث رقـ )
 دار إحياء التراث العربي ، بيركت . كقاؿ الترمذم : حديث صحيح ، ف ،تحقيؽ ، أحمد محمد شاكر كآخرك 

 . 370ص  1ابف قدامة ، المغني ،ج  (2)
      ( ، حديث رقـ  25صحيح البخارم ، كتاب الحيض ، باب عرؽ الحيض )، محمد بف إسماعيؿ البخارم  ، صحيح البخارم   البخارم ، (3)
 ىػ ، دار الفجر ، القاىرة . 1426، طبعة سنة  93ص  1(  ، ج  327) 
 . 370ص  1ابف قدامة ، المغني ، ج  (4)
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 : إذا نوم المنفرد اإلئتمام أو اإلمامة في أثناء الصالة  المسألة الثانية 

                                                  ئتماـ :إذا نكل المنفرد اال : مف المسألة  الفرع األكؿ
فانتقؿ  ،  ثـ حضرت جماعة فصمُّكا جماعة ،  ابتدأ صالتو منفردان مثالو: شخصه )  صكرة المسألة ( 

 . كالنفؿ في الفرض صالتىو ما حكـمف انفراده إلى االئتماـ باإلماـ الذم حضر، ف

ألنو نكل االئتماـ في أثناء الصَّالة  ، (1): كىك اختيار الحجاكم ، إلى عدـ صحة صالتو  القول األول
كاف في أكؿ األمر منفردان ثـ كاف مؤتٌمان، فمما تبٌعضت النيَّة بطمت الصالة ، فتبعَّضت النيَّة ، حيث 

 كانتقالو مف فىٍرض إلى فىٍرض، كىذا ىك المذىب .
: كىك ركاية عف أحمد: أنو يصحُّ أف ينكمى المنفرد االئتماـ،ألف االختالؼ ىنا اختالؼ القول الثاني 

 كليس تغييران لنفس النيَّة فكاف جائزان  منفردان ثـ صار مؤتٌما،األكَّؿ في صفة مف صفات النيَّة، فقد كاف ب
  .(2)كىذا ىك الصَّحيح ،

 عمى ذلك :أصحاب القول األول واستدلوا 
مَّـى  أف ابف عباس رضي ا عنيما " اوال : سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـى النًَّبيُّ صى الىًتي فىقىا قىاؿى : " ًبتُّ ًعٍندى خى

مِّي ًمفٍ  ذى ًبرىٍأًسي فىأىقىامىًني عىٍف يىًميًنوً  ييصى مِّي مىعىوي فىقيٍمتي عىٍف يىسىاًرًه فىأىخى ،فانتقؿ النبيُّ (3)"المٍَّيًؿ فىقيٍمتي أيصى
فيككف ذلؾ نص عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  ،انفراد إلى إمامة في نىٍفؿ عميو كسٌمـ ىنا مف صٌمى ا
 . بجكاز ذلؾ

مَّـى عىٍف عىاًئشىةى رضي ا عنيا قىالىتٍ  : ثانيا سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مِّي ًمٍف المٍَّيًؿ  قاـ  : "افى رىسيكؿي المًَّو صى ييصى
ـى  مَّـى ، فىقىا سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، فىرىأىل النَّاسي شىٍخصى النًَّبيِّ صى ٍجرىًة قىًصيره ًتًو كىًجدىاري اٍلحي ٍجرى مُّكفى ًفي حي أينىاسه ييصى

ـى المٍَّيمىةى الثَّاًنيىةى فىقى  دَّثيكا ًبذىًلؾى ، فىقىا كا فىتىحى ًتًو فىأىٍصبىحي الى نىعيكا ذىًلؾى ًبصى ًتًو ، صى الى مُّكفى ًبصى ـى مىعىوي أينىاسه ييصى ا
ـٍ يى  مَّـى فىمى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىسى رىسيكؿي المًَّو صى تَّى ًإذىا كىافى بىٍعدى ذىًلؾى جى ثنا حى ٍخريٍج ، فىمىمَّا أىٍصبىحى لىٍيمىتىٍيًف أىٍك ثىالى

ةي المٍَّيًؿ"ذىكىرى ذىًلؾى النَّاسي ،  فىقىاؿى : ًإنِّي  الى ـٍ صى مىٍيكي ًشيتي أىٍف تيٍكتىبى عى خى
(4). 

 

                                 

 . 307ص  2، العثيميف ،الشرح الممتع عمى زاد المستقنع ، ج  108ص  1الحجاكم ، اإلقناع ، ج  (1)
، المرداكم ، عالء الديف أبك  ىػ ، دار الفكر 1405، سنة  1، ط  285ص  2عبد ا بف أحمد ، المقدسي ، المغني ، ج ابف ، قدامة ،  (2)

ىػ 1419، سنة   1، ط  22ص  2الحسف عمي بف سميماف ، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،ج 
 ، ، دار إحياء التراث العربي بيركت ػػ لبناف

ـٍ ، حديث رقـ البخارم ، محمد بف إسماعيؿ البخارم  ، صحيح البخارم  ، كتاب األذاف  (3) اءى قىٍكـه فىأىمَّيي َـّ ثيَـّ جى ـي أىٍف يىؤي ا مى ـٍ يىٍنًك اإٍلً ، بىاب ًإذىا لى
 ىػ ، دار الفجر ، القاىرة . 1426، طبعة سنة   184ص  1، ج 699

اًئطه  البحارم، صحيح البخارم  ، (4) بىٍيفى اٍلقىٍكـً حى مىاـً كى  .190، ص 1، ج 729أىٍك سيٍترىةه ، حديث رقـ كتاب األذاف ، باب ًإذىا كىافى بىٍيفى اإٍلً
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 : االنتقال من انفراد إلى إمامة، وقد ذكره بقولو: " كني ة إمامتو فرضاً" . الفرع الثاني
ؿه ابتدأ الصَّالة منفردان، ثـ حضر شخصه أك أكثر فقالكا: صؿِّ بنا، فنكل أف يككف إمامان ليـ مثالو : رىجي

 ف انفراد إلى إمامة.، فقد انتقؿ م
: بأف صالتو غير صحيحة  أقوال عمماء الحنابمة في المسألة :القول األول وىو اختيار الحجاوي

،ألنو انتقؿ مف نيَّة إلى نيَّة ، فتبطؿ الصَّالة كما لك انتقؿ مف فىٍرض إلى فىٍرض ، أما إذا انتقؿ المنفرد 
 . (1)إلى اإلمامة في نفؿ ، فإف صالتو تصح

، أنو يصحُّ أف ينتقؿ مف انفراد إلى إمامة في الفرض كالنٍَّفؿ كىك قكؿ أحمد بف حنبؿ:  الثانيالقول 
(2). 

أنو ال يصحُّ أف ينتقؿ مف انفراد إلى إمامة ، ال في الفرض كال في النٍَّفؿ،  إال إذا احـر  : القول الثالث
حي فأحـر كبنى صالتو عمى صالة مصؿ إماما لغيبة إماـ الحي ،أم اإلماـ الراتب ، ثـ حضر إماـ ال

اإلماـ األكؿ الذم احـر لغيبتو ، كصار ىذا اإلماـ مأمكما باإلماـ الراتب ، سكاء كاف اإلماـ األعظـ 
 .(3)أك غيره ، ك ال يصح أف يـؤ مف لـ ينك اإلمامة أكال ك لك في نفؿ

 : استدل الحجاوي عمى اختياره
فإف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ كاف يصمي منفردا في  بحديث ابف عباس رضي ا عنيما السابؽ ، 

صالة النفؿ ، فقاـ ابف عباس فصمى معو ، فانتقؿ النبيُّ صٌمى ا عميو كسٌمـ ىنا مف انفراد إلى إمامة 
 في نىٍفؿ ، فدؿ ذلؾ عمى جكازه في النفؿ دكف الفرض .

 : أدلة القول الثاني
حديث عائشة رضي ا عنيما السابقيف، فقد استدلكا ايضا باإلضافة إلى حديث ابف عباس ، ك  أوال :

ابً  اءى جى ـى كىٍحدىهي ، ثيَـّ جى مَّـى أىٍحرى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ره بحديث جابر كجبارة رضي ا عنيما ، " بأىفَّ النًَّبيَّ صى
بىارىةي  ـٍ ييٍنًكٍر ًفٍعمىيي  فىأىٍحرىمىا مىعىوي كىجي لى مَّى ًبًيمىا ، كى ا"فىصى  مى

ةن  (4) كضى ةن مىٍفري الى ، قاؿ : " كىالظَّاًىري أىنَّيىا كىانىٍت صى
ـٍ  كىانيكا  ميسىاًفًريفى " ، أًلىنَّيي
(5)  . 

: كاستدلَّكا أيضا : بأف ما ثبت في النٍَّفؿ  ثبت  في الفرض إال بدليؿ، كىذا ثابته في النٍَّفؿ فيثبت  ثانيا
ثبت في الفرض إال بدليؿ  :  الحديث الذم ركاه ال في الفرض ، كالدَّليؿ عمى أف ما ثبت في النٍَّفؿ 
مَّ  ًبيعىةى   قىاؿى : " رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو صى اًمرى ٍبفى رى مىى الرَّاًحمىًة ييسىبِّحي ييكًمئي ًبرىٍأًسًو عى مَّـى كىىيكى عى سى مىٍيًو كى ى المَّوي عى

                                 

(1)
 . 308- 307ص  2، العثيميف ، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع ، ج  8ص  1الحجاكم ، اإلقناع ، ج  

(9)
 . 99ص  9،المرداوي ، اإلنصاف ، ج  058ص  3ابن قدامة ، المغنً ، ج  

(3)
 .    145ص  1النهى لشرح المنتهى ، ج البهوتً ، شرح منتهى اإلرادات ، المسمى دقائق أولً 

(0)
مسلم ، أبو  الحسن ،مسلم بن الحجاج بن مسلم القشٌري النٌسابوري ، صحٌح مسلم  ، كتاب الزهد والرقائق ، باب حدٌث جابر الطوٌل ،  

 هـ ، المكتبة العصرٌة ، بٌروت . 1090،بدون ط ، سنة  1199، ص  4818حدٌث رقم 
(8)

 
)
 . 958ص  9نً ، ج ابن قدامة ، المغ 
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مَّـى يىٍصنىعي ذىًلؾى فً  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـٍ يىكيٍف رىسيكؿي المًَّو صى لى وى كى ٍكتيكبىًة " ًقبىؿى أىمِّ كىٍجوو تىكىجَّ ًة اٍلمى            ي الصَّالى
قىاؿى المٍَّيثي  ٍنييمىا  كى ٍبدي المًَّو ٍبفي عيمىرى رىًضيى المَّوي عى دَّثىًني ييكنيسي عىٍف اٍبًف ًشيىابو قىاؿى قىاؿى سىاًلـه : "كىافى عى : حى

كىافى رى  ٍيثي مىا كىافى كىٍجييوي قىاؿى اٍبفي عيمىرى كى ا ييبىاًلي حى مىى دىابًَّتًو ًمٍف المٍَّيًؿ كىىيكى ميسىاًفره مى مِّي عى مًَّو سيكؿي الييصى
ٍيرى أىنَّ  مىٍييىا غى ييكًتري عى وى كى مىى الرَّاًحمىًة ًقبىؿى أىمِّ كىٍجوو تىكىجَّ مَّـى ييسىبِّحي عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىٍييىا صى مِّي عى وي الى ييصى

ٍكتيكبىةى  فرض، ، فدؿَّ ىذا عمى أنو مف المعمكـ عند الصحابة أف ما ثىبىتى في النَّفؿ ثىبىتى في ال (1)" اٍلمى
 كلكال ذلؾ لـ يكف الستثناء الفريضة كىٍجوه .

 أدلة اصحاب القول الثالث لما ذىبوا إليو :
مَّـى ذىىىبى ًإلىى بىًني  أوال : سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى بما ركل عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو السَّاًعًدمِّ " أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى

مِّ  اءى اٍلميؤىذِّفي ًإلىى أىًبي بىٍكرو فىقىاؿى : أىتيصى ةي ، فىجى انىٍت الصَّالى ـٍ ، فىحى ٍمًرك ٍبًف عىٍكؼو ًلييٍصًمحى بىٍينىيي اًس ي ًلمنَّ عى
مَّـى كىالنَّاسي ًفي الصَّ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اءى رىسيكؿي المًَّو صى مَّى أىبيك بىٍكرو فىجى ـٍ فىصى ـى قىاؿى : نىعى مَّصى فىأيًقي ًة ، فىتىخى الى
ًتًو ، فىمى  الى كىافى أىبيك بىٍكرو الى يىٍمتىًفتي ًفي صى فَّؽى النَّاسي ، كى قىؼى ًفي الصَّؼِّ ، فىصى تَّى كى مَّا أىٍكثىرى النَّاسي حى
مَّى  مَّـى فىأىشىارى ًإلىٍيًو رىسيكؿي المًَّو صى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مَّـى التٍَّصًفيؽى ، اٍلتىفىتى فىرىأىل رىسيكؿى المًَّو صى سى مىٍيًو كى المَّوي عى

ٍنوي يىدىٍيًو فى  فىعى أىبيك بىٍكرو رىًضيى المَّوي عى مَّى المَّوي أىٍف اٍمكيٍث مىكىانىؾى ، فىرى مىى مىا أىمىرىهي ًبًو رىسيكؿي المًَّو صى ًمدى المَّوى عى حى
ـى رىسيكؿي المًَّو صى  تىقىدَّ تَّى اٍستىكىل ًفي الصَّؼِّ ، كى رى أىبيك بىٍكرو حى مَّـى ًمٍف ذىًلؾى ، ثيَـّ اٍستىٍأخى سى مىٍيًو كى مىٍيًو عى مَّى المَّوي عى

مَّى ... " مَّـى فىصى سى كى
 غيره .    دكف ديث عمى جكاز اإلئتماـ باإلماـ الراتب فقط فدؿ ىذا الح (2)

مَّى منفردان، كىك يغمب عمى ثانيا  : كاجابكا عف حديث ابف عباس : بأف النبيَّ صٌمى ا عميو كسٌمـ صى
ظىنِّو أف ابف عباس سييصمِّي معو، كبىنىكا عمى ذلؾ أنو إذا انتقؿ المنفرد مف انفراد إلى إمامة، ككاف قد 

قبؿ أف يدخؿ الصَّالة أنو سيأتي معو شخص يككف إمامان لو، فإف ذلؾ صحيح، كقالكا: ألنو لما  ظىفَّ 
 . (3) ظىفَّ أنو سيحضر معو شخص فقد نكل اإلمامة في ثاني الحاؿ مف أكَّؿ الصالة فال يضرُّ 

 :(4) نفراد في الفرض والنفل من وجيينمن اال نتقال والرد  عمى القائمين بجواز اال 
 :الوجو األول

 نائـ.ككاف  يبعد أف يظفَّ الرَّسكؿ عميو الصَّالة كالسَّالـ أف ابف عباس سييصمِّي معو كىك غالـ صغير 

                                 

(1)
 .281ص  1، ج  1098-1097، حديث رقـ  يىٍنًزؿي ًلٍممىٍكتيكبىةً  بىابالبخارم ، صحيح البخارم ، كتاب تقصير الصالة  ، 

ؿي  (2) رى اأٍلىكَّ ؿي فىتىأىخَّ ـي اأٍلىكَّ مىا اءى اإٍلً َـّ النَّاسى فىجى ؿى ًليىؤي تيوي ، حديث  البخارم ، صحيح البخارم ،كتاب الصالة ، باب مىٍف دىخى الى ازىٍت صى ٍر جى ـٍ يىتىأىخَّ أىٍك لى
 . 179ص  1،  ج  684رقـ  

 . 319ص  1البيكتي ، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ،ج ( (3)
 . 308ص  2العثيميف ، الشرح الممتع ، ج  (4)
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ف لـ يكف ذلؾ بعيدان، فمف الذم يقكؿ إفَّ الرَّسكؿ صٌمى ا عميو كسٌمـ  الوجو الثاني: أننا نقكؿ: حتى كا 
نِّو ، فيبقى حديث ابف عباس محكمان سالمان مف ظف ذلؾ، فيذا يحتاج إلى دليؿ ، ألف ألصؿ عدـ ظى 

 المعارضة ، كييقاس عمى النٍَّفًؿ الفرضي قياسان ال شيبية فيو.
 :  ثالثا

كألف الحاجة تدعك إلى نقؿ النية إلى اإلمامة فصح كحالة االستخالؼ ، كبياف الحاجة أف المنفرد إذا   
        :بحالو قبح ، ككاف مرتكبا لمنيي  بقكلو تعالىجاء قكـ  فأحرمكا  كراءه ، فإف قطع الصالة كأخبر 

ـٍ { } الىكي ف أتـ الصالة بيـ ، ثـ أخبرىـ بفساد صالتيـ كاف أقبح كأشؽ ، كألف  (1) كىالى تيٍبًطميكا أىٍعمى كا 
االنفراد أحد حالتي عدـ اإلمامة في الصالة ، فجاز االنتقاؿ منيا إلى اإلمامة ، كما لك كاف مأمكما ، 

 . (2)كقياسيـ ينتقض بحالة االستخالؼ 
: أنو يصحُّ أف ينكمى المنفرد االئتماـ بعد سياؽ أقكاؿ العمماء ، يترجح قكؿ أحمد بف حنبؿ الترجيح : 

ك صحة أف ينتقؿ مف انفراد إلى إمامة في الفرض كالنٍَّفؿ ، لقكة أدلتو ، كضعؼ  ،لفضيمة الجماعة 
،  مف غير تخصيص بنفؿ أك فرض مسألة مـك النصكص الكاردة في ىذه الاألقكاؿ األخرل ، كلع
 ، كا تعالى أعمـ .كلحاجة الناس لذلؾ

 استخالف اإلمام المأموم إذا سبقو الحدث : الثالثة المسألة
 :صورة المسألة 

إماـ في أثناء صالتو سىبىقىو الحدىث ، أم أنو أحدث ببكؿ ، أك ريح ، أك غير ذلؾ مف األحداث التي  
 ، أك ىؿ يجكز لو استخالؼ أحدىـ ؟ صالتو ، فما حكـ  صالة المأمكميف تبطؿ

الحنابمة أف اإلماـ إذا سبقو الحدث قبؿ الدخكؿ في الصالة ، فمو أف اتفؽ  تحرير محل الخالف :
 يستخمؼ غيره ، كتككف صالتيـ صحيحة ، كاختمفكا إذا سبقو الحدث بعد الدخكؿ في الصالة .

 أقوال العمماء في المسألة :
فقال في وىو اختيار الحجاوي ،  ، استباق اإلمام الحدث بطالن صالة المأموم عند  القول األول :
كتبطؿ صالة مأمكـ ببطالف صالة إمامو ،ال عكسو سكاء كاف لعذر كأف سبقو الحدث ،  باب النية :"

فال استخالؼ لممأمـك ، كال يبنى عمى صالة أك لغير عذر كأف تعمد الحدث،أك غيره مف المبطالت ، 
 . (5)رادات، كاختاره صاحب منتيى اإل (4)حد قكلي أحمد بف حنبؿ، كىك أ (3)إمامو "

                                 

 [  33أية :   -سكرة  : ] محمد   (1)
 . 486ص  3ابف قدامة ، المغني ، ج  (2)
(3)

 . 391ص  9، العثٌمٌن ، الشرح الممتع على زاد المستقنع ، ج  146ص  1الحجاوي ، اإلقناع ، ج 
(0)

  . 399ص  1ابن قدامة ، المغنً ، ج  
(8)

 . 956ص  1شرح منتهى اإلرادات ، ج البهوتً ،  
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 كىك الراجح مف قكؿ أحمد بف حنبؿ، كاختاره ابف قدامة، كركم ذلؾ عف عمر، كعمي ، :القول الثاني
 ،أف صالة اإلماـ تبطؿ دكف صالة المأمكميف، كلو أف يستخمؼ غيره.(1)كعمقمة، كغيرىما مف الصحابة

 : أدلة القول األول
ذا بطمت صالةي اإلماـ بطمت  أنو تبيَّف في أثناء الصالة أف صالتو باطمة ، أم : - 1 غير منعقدة ، كا 

مَّى المَّوي  صالة المأمكـ ، الرتباط صالة المأمكـ بصالة اإلماـ ، لحديث اًلؾو أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى أىنىًس ٍبًف مى
مَّـى  سى مىٍيًو كى ـي ًلييٍؤتىَـّ ًبًو ..."  عى ا مى ًعؿى اإٍلً   (3)خميفتيو عمى صالة باطمة، كال يمكف أف يبني  (2) قاؿ :" ًإنَّمىا جي

     فمـ يستخمؼ  ،(4)" أتمكا صالتيـ ك صمى الناس كحدانان مف حيف طعف، إف معاكية لما طعف ، " – 2
 منيـ   . ان احدك غيره ، بؿ صمكا كحدانا ، فمك جاز االستخالؼ الستخمؼ أك يتقدـ أحد 

صالتو ، ألنو فقد شرط صحة الصالة في حؽ نفسو ، فبطمت  عندما سبؽ اإلماـ الحدث ، بطمت – 3
 .(5)صالة المأمكـ ، كما لك تعمد الحدث 

 أدلة القول الثاني :
استدلكا بفعؿ عمر بف الخطاب رضي ا عنو" لما طعف أخذ بيد عبد الرحمف بف عكؼ فقدمو  – 1

 .(7)كقكليما حجة فال معدؿ عنو، ككاف ذلؾ بمحضر مف الصحابة فكاف إجماعا ، (6)فأتـ بيـ الصالة"
ٍيرىةى رضي ا حديثك  – 2 مَّ  عنوأىًبي ىيرى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـٍ فىًإٍف "أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى مُّكفى لىكي ـى قىاؿى ييصى

ابيكا  ٍف أىٍخطىئأىصى ـٍ كىاً  "فىمىكي ـٍ مىٍيًي ـٍ كىعى كا فىمىكي
، فدؿ الحديث أف صالة المأمـك صحيحة حتى لك كاف اإلماـ (8)

 .(9)محدثا 
كلفعؿ عمر ابف الخطاب رضي ا عميو بمحضر مف أدلتو، لقكةالقكؿ الثاني  جحكأر  الترجيح :

جماعا ، ، فكاف إالؼ لما سكتكا عمى فعمو الصحابة رضكاف ا عمييـ ، فمك عممكا عدـ صحة االستخ
 . كا أعمـ

                                 

(1)
ص  1،ابف قاسـ ، عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي ، الركض المربع شرح زاد المستقنع ،  ج 322ص  1ابف قدامة ، المغني ،ج  

 . 25ص  2ىػ  ، المرداكم ، اإلنصاؼ ، ج  1397، بدكف دار نشر ، سنة 1، ط  578
(9)

 . 182ص  1( ، ج  689( ، حديث رقـ ) 51باب إنما جعؿ اإلماـ ليؤتـ بو )البخارم ، صحيح البخارم ،  
(3)

 . 321ص  2العثيميف ، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع ، ج  
 1422، سنة 1، ط  74الٌطريفي ، عبد العزيز بف مرزكؽ ، التحجيؿ في تخريج ما لـ يخرج مف األحاديث كاآلثار في إركاء الغميؿ ، ص  (4)

 ـ ، مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع، الرياض ، كقاؿ المؤلؼ حديث صحيح . 2001ىػ ، 
(8)

 . 778ص ،  1ابف قدامة ، المغني ، ج   
(6)

 . 17ص ،  3( ، ج 3700( ، حديث رقـ )8لبخارم ، كتاب فضائؿ الصحابة ، باب قصة البيعة )البخارم ، صحيح ا 
(4)

 . 778ص  1، ابف قدامة ، المغني ، ج  
(5)

 . 183ص  1( ج  496( ، حديث رقـ )  56البخارم ، صحيح البخارم ، كتاب األذاف ، باب إذا لـ يتـ اإلماـ كأتـ مف خمفو )  
(6)

، بدكف ط ، بدكف سنة ، دار أـ المؤمنيف خديجة  38ص  2بف إبراىيـ ،القكؿ الراجح مع الدليؿ شرح منار السبيؿ ، ج الصقيعي ، خالد  
 بنت خكيمد .
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 حكم غسل شييد المعركة المقتول يأيدي الكفار  :المسألة الرابعة 
 صكرة المسألة : المرء إذا قتؿ اثناء القتاؿ بأيدم الكفار،  في أرض المعركة ، فما حكـ تغسيمو .

 العمماء في المسألة أقوال 
 القكؿ األكؿ : 
المقتكؿ بأيدييـ ، كلك غير  يحـر غسؿ شييد المعركة ، قاؿ الحجاكم :" كيحـر غسؿ شييد المعركة 

فيغسؿ غسال أك غاالن ، رجال أك امرأة، إال أف يككف جنبا أك حائضا أك نفساء طيرتا أك ال   مكمؼ،
ف قتؿ كعميو حدث أصغر لـ يكضأ كتغسؿ  كاحد ف أسمـ ثـ استشيد قبؿ غسؿ اإلسالـ لـ يغسؿ كا  كا 

نجاستو كيجب بقاء دـ ال نجاستو معو فإف لـ تزؿ إال بالدـ غسال كينزع عنو السالح كالجمكد كنحك 
 .(1)"فركة كخؼ كيجب دفنو في ثيابو التي قتؿ فييا 

 .(2)كىذا اختيار المرداكم كالرحيباني  كال يحـر : يكره غسؿ شييد المعركة ، القول الثاني
 أدلة الفريؽ األكؿ : استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ بما يأتي :

 (3)َواَل َتْحَسَبن  ال ِذيَن ُقِتُموْا ِفي َسِبيِل الم ِو َأْمَواتًا َبْل َأْحَياء ِعنَد َربِِّيْم ُيْرَزُقوَن { :} قكلو تعالى  ،
 . (4)كقالكا بأف الشييد حي ، كالحي ال يغسؿ 

  عمكـ حديث جابر رضي ا عنو أف النبي صمى ا عميو كسمـ " كاف يجمع بيف الرجميف مف قتمى
أحد قي ثكب كاحد ثـ يقكؿ : ) أييـ أكثر أخذا لمقرآف ( فإذا أشير لو إلى أحدىما  قدمو في المحد ، 

، كقد كاف  (5)ر بدفنيـ في دمائيـ ، كلـ يصؿ عمييـ كلـ يغسميـ "كقاؿ : )أنا شييد عمى ىؤالء( كأم
 . (6) فدؿ ذلؾ عمى حرمة غسؿ الشييدصغير كلـ يغسؿ، مف بيف الشيداء حارثة بف النعماف كىك 

  كألف التغسيؿ عند المكت كاجب ، كال يترؾ مف أجؿ فعؿ المكركه ، فال يترؾ إال لمحـر ، كما فعؿ
 . (7)الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ بشيداء أحد ، فدؿ ذلؾ عمى حرمة تغسمييـ 

 أدلة القول الثاني :
   ٍميكىيـ ٍرحو ، أىٍك كيؿَّ دىـو يىفيكحي ًمٍسكنا ، فىًإفَّ كي  قكؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ في قتمى أحد " الى تيغىسِّ  ؿَّ جي

                                 

 . 402ص 2،ابف قدامة ، المغني ،ج 354، ص  4، المرداكم ، اإلنصاؼ ج   218ص  1الحجاكم ، اإلقناع ، ج (1)
، تحقيؽ ناصر بف  61، ص  1المرداكم ، عالء الديف ، أبي الحسف ، عمي بف سميماف المرداكم ، التنقيح المشبع في أحكاـ المشبع ، ج  (2)

، البيكتي ، شرح منتيى  846، ص 1ىػ ، مكتبة الرشيد ، الرحيباني ، مطالب أكلي النيى ، ج  1425، سنة  1سعكد بف عبد ا ، ط 
 . 345ص  ، 1اإلرادات ، ج 

 [ 169سكرة ] أؿ عمراف : أية  (3)
 . 218، ص  1البيكتي ، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ، ج  (4)
 .344، ص 1، ج 1343( ، حديث رقـ ) 73البخارم ، صحيح البخارم ، كتاب الجنائز ، باب الصالة عمى الشييد ) (5)
 . 218، ص  1البيكتي ، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ، ج   (6)
 . 286، ص  5العثيميف ، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع ، ج  (7)
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ـٍ " مىٍيًي ؿِّ عى ـٍ ييصى لى ًة ، كى ، كعمة الجرح الذم  يفكح منو المسؾ يكـ القيامة تكجد في غير  (1) يىٍكـى اٍلًقيىامى
 .  (2)الشييد ، فال يقاؿ أنو خاص بيـ ، فدؿ ذلؾ عمى كراىية تغسمييـ

  إف شييد المعركة لـ يغسؿ دفعا لمحرج  ، كالمشقة لكثرة الشيداء في المعركة ، ك لئال يزكؿ أثر
 .(3)العبادة مف كجكد الدـ المطمكب بقائيا 

،كىك ما اختاره م ما ذىب إليو أصحاب القكؿ األكؿبعد عرض أدلة الفريقيف ، يترجح لدالترجيح : 
كا األحاديث الكاردة بذلؾ،كصحة استدالليـ، يد،لعمكـالشيالحجاكم كمف معو القائميف بحرمة غسؿ 

 تعالى أعمـ .
                           المطمب الرابع: اختيارتو في الزكاة والصيام والحج  

 حكم دفع الزكاة إلى الساعي إذا عمم أنو ال يضعيا في مواضعيا المسألة األولى :
 صورة المسألة :

كحاؿ عميو الحكؿ ك أراد أف يخرجيا، كعمـ أف اإلماـ أك القائـ عمى تكزيع مف ممؾ نصاب الزكاة ، 
 الزكاة ال يضعيا في مكاضعيا ، فما حكـ إعطائيـ أمكاؿ الزكاة .

 :(4)اتفؽ عمماء الحنابمة عمى ما يأتي تحرير محل الخالف :
 ف كاف ظالم  . اك فاسقأ اجكاز إخراج الزكاة لإلماـ أك الساعي إف كضعيا في مكاضعيا ، كا 
 . جكاز إخراج الزكاة مف المتصدؽ نفسو إف لـ يطمبيا اإلماـ 
 .كاختمفكا في حكـ دفعيا إلى اإلماـ أك الساعي إف كاف ظالما أك فاسقا كال يضعيا في مكاضعيا 

 أقوال العمماء في المسألة :
كلو دفعيا إلى : " فقاؿالحجاكم كىك اختيار  : يحـر دفعيا في ىذه الحالة لمساعي، القول األول

ال ف لى اإلماـ كلك فاسقا يضعيا في مكاضعيا، كا   .(5)" ، كيجكز كتميا كيبرأبدفعيا لوحـريالساعي، كا 
ذىب جميكر الحنابمة إلى جكاز دفعيا إلى الساعي سكاء عمـ أنو يضعيا في مكضعيا  القول الثاني:

 . (6)أك ال، كىك المذىب
 أدلة القكؿ األكؿ :

                                 

(1)
( 14225) جابر بف عبد ا ، حديث رقـ، مسند  299، ص  3ابف حنبؿ، أبك عبد ا، أحمد بف حنبؿ الشيباني، مسند أحمد بف حنبؿ، ج 

 رنؤكط ،مؤسسة قرطبة ، القاىرة ، كقاؿ األرنؤط : حديث صحيح.، تحقيؽ شعيب األ
(9)

 . 846، ص1الرحيباني، مطالب أكلى النيى ، ج 
(3)

 .354، ص  4رداكم، اإلنصاؼ، ج الم 
(0)

 ، الحجاوي  اإلقناع ،  938ص  0، ابن مفلح ، الفروع ، ج  134ص  3،المرداوي ، اإلنصاف ، ج 944ص  8ابن قدامة، المغنً ، ج  

 194ص  9، الرحٌبانً ، مطالب أولً النهى ، ج  950، ص 1ج
(8)

 . 950ص  1الحجاوي ، اإلقناع ،ج  
، الرحيباني ، مطالب أكلي   235ص  4، ابف مفمح ، الفركع ، ج  137ص 3،المرداكم ، اإلنصاؼ، ج200ص 5ابف قدامة، المغني، ج (6)

 . 120ص  2النيى ، ج 
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 :قكلو تعالى{ }  .، كأداء الزكاة عيد بيف العبد كربو يحـر التفريط بو (1)ال يىنىاؿي عىٍيًدم الظَّاًلًميفى
 فألنو إيصاؿ الحؽ إلى مستحقو، مع تكفير ”ف دفعيا في ىذه الحالة مف المزكي بنفسو أفضؿ، إ

غنا مع ئو بيا، أجر العمالة، كصيانة حقيـ، عف خطر الخيانة، كمباشرة تفريج كربة مستحقيا، كا 
يكف  مف محاكيج أقاربو، كذكم رحمو، كصمة رحمو بيا، فكاف أفضؿ، كما لك لـ إعطائيا لألكلى بيا،

 . (2)خذىا مف أىؿ العدؿ"أ
 أدلة القول الثاني :

  مىٍيًو مَّى المَّوي عى ؿه ًمٍف بىًني تىًميـو رىسيكؿى المًَّو صى : أىتىى رىجي اًلؾو رضي ا عنو أىنَّوي قىاؿى ٍف أىنىًس ٍبًف مى سىمَّـى عى كى
اًضرىةو، فىأىٍخًبٍرًني كىٍيؼى أيٍنًفؽي  لىدو كىحى كى ذيك أىٍىؿو كى ، كى :" يىا رىسيكؿى المًَّو ًإنِّي ذيك مىاؿو كىًثيرو كىٍيؼى أىٍصنىعي، فىقىاؿى كى

اًلؾى فىًإنَّيىافىقىاؿى رىسيكؿي  : تيٍخًرجي الزَّكىاةى ًمٍف مى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ،  المًَّو صى تىًصؿي أىٍقًربىاءىؾى طيٍيرىةه تيطىيِّريؾى كى
: فىآًت ذىا اٍلقيٍربىى : يىا رىسيكؿى المًَّو أىٍقًمٍؿ ًلي، قىاؿى اًر كىاٍلًمٍسًكيًف، فىقىاؿى ؽَّ السَّاًئًؿ كىاٍلجى تىٍعًرؼي حى قَّوي،  كى حى

: حى  ، كىاٍبفى السًَّبيًؿ، كىالى تيبىذٍِّر تىٍبًذيرنا، فىقىاؿى ٍسًبي يىا رىسيكؿى المًَّو ًإذىا أىدٍَّيتي الزَّكىاةى ًإلىى رىسيكًلؾى فىقىٍد كىاٍلًمٍسًكيفى
ـٍ ًإذىا أىدٍَّيتىيى  مَّـى نىعى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ا ًإلىى رىسيكًلي فىقىٍد بىًرٍئتى بىًرٍئتي ًمٍنيىا ًإلىى المًَّو كىرىسيكًلًو، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى

ٍف بىدَّلىيىا" ًمٍنيىا فىمىؾى أىٍجري  مىى مى ٍثمييىا عى ىىا، كىاً 
فدؿ الحديث عمى أف الزكاة تدفع إلى الساعي، كلـ يشترط (3)

 .كحاؿ الساعي و بمكاف كضعياتالمكاف التى يضعيا الساعى بيا،فتسقط عف المزكي مع جيال
 مَّى ا : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ٍبًد المًَّو قىاؿى ٍيًد ٍبًف كىٍىبو عىٍف عى مىٍيًو عىٍف زى :"ًإنَّيىا سىتىكيكفي بىٍعًدم أىثىرىةه لمَّوي عى مَّـى سى كى

ؽَّ  ، قىاؿ: تيؤىدُّكفى اٍلحى كنىيىا، قىاليكا يىا رىسيكؿى المًَّو: كىٍيؼى تىٍأميري مىٍف أىٍدرىؾى ًمنَّا ذىًلؾى مىٍيكيـٍ  كىأيميكره تيٍنًكري  الًَّذم عى
ـٍ " تىٍسأىليكفى المَّوى الًَّذم لىكي كى
كقد بيف الحديث أننا مطالبكف بأداء  فالزكاة مف الحقكؽ التى يجب دفعيا، (4)

 .الحقكؽ التى عمينا كمع عممنا بحالة األثرة كاألمكر المنكرة في ىذا الزماف
  ٍعًفيُّ رىسيكؿى مىمىةي ٍبفي يىًزيدى اٍلجي ٍف أىًبيًو قىاؿى : سىأىؿى سى ٍضرىًميِّ عى ٍمقىمىةى ٍبًف كىاًئؿو اٍلحى مَّى عىٍف عى المًَّو صى

قَّييـٍ  مىٍينىا أيمىرىاءي يىٍسأىليكنىا حى مَّـى ، فىقىاؿى : يىا نىًبيَّ المًَّو أىرىأىٍيتى ًإٍف قىامىٍت عى سى مىٍيًو كى نىا  المَّوي عى ا تىٍأميري قَّنىا فىمى يىٍمنىعيكنىا حى كى
ٍنوي ، ثيَـّ سىأىلىوي ًفي ٍنوي ، ثيَـّ سىأىلىوي فىأىٍعرىضى عى ذىبىوي اأٍلىٍشعىثي ٍبفي قىٍيسو  فىأىٍعرىضى عى الثَّاًنيىًة أىٍك ًفي الثَّاًلثىًة ، فىجى

ا  ـٍ مى مىٍيًي : " اٍسمىعيكا كىأىًطيعيكا فىًإنَّمىا عى قىاؿى ٍمتيـٍ "كى مِّ ـٍ مىا حي مىٍيكي مِّميكا كىعى حي
عندما يدفع المزكي مالو في مثؿ ف   (5)

 . مميا القائـ عميا كال إثـ عمى المزكي ىذا الحاؿ الذم ذكره الحديث تسقط عنو الزكاة كيتح
 

                                 

 [ . 124سكرة البقرة ] أية :  (1)
 . 201ص   5ابف قدامة ، المغني ، ج  (2)
 األرنؤكط : رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف .، كقاؿ  136ص  3( مسند انس بف مالؾ ،ج 12417، حديث رقـ)األرنؤكط بتحقيؽأحمد،المسند  (3)
(0)

 . 718( ، ص  4775( ، حديث رقـ ) 10مسمـ ، صحيح مسمـ ، كتاب اإلمارة ، باب كجكب الكفاء ببيعة الخمفاء األكؿ فاألكؿ ) ( 
(8)

 . 416( ص  0459( حدٌث رقم )  19مسلم ، صحٌح مسلم ، كتاب اإلمارة ، باب  فً طاعة األمراء وإن منعوا الحقوق )  
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 : حيث قال القرضاوي  وممن اختار ىذا الرأم من المعاصرين 
، كىك أف الدكلة اإلسالمية في حاجة دائمة إلى ماؿ تقيـ بو التكافؿ  "كليذه األحاديث مغزل ذك أىمية

األفراد أيدييـ عف مد ، فإذا كؼ  االجتماعي، كتحقؽ بو كؿ مصمحة عامة تعمك بيا كممة اإلسالـ
 ، كطمع فييا ، كاضطرب حبؿ األمة ، اختؿ ميزاف الدكلة ، لجكر بعض الحاكميف الدكلة بالماؿ الالـز

كىذا ال ينافي مقاكمة الظمـ  ، ، فكاف ال بد مف طاعتيا بأداء ما تطمب مف الزكاة المتربصكف أعداؤىا
،  يقدمكا ما ييطمب منيـ مف الحقكؽ الماليةفعمى األفراد المسمميف أف ، بكؿ سبيؿ شرعيا اإلسالـ

، كالتكاصي بالحؽ كالصبر،  كعمييـ مع ذلؾ المناصحة لكالة األمر، قيامنا بكاجب النصيحة في الديف
، بؿ كاجبيا في خمع يد  كيبقى ىنا حؽ الجماعة المسممة ،كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر
ا عندىـ فيو   . (1)"مف ا برىافالطاعة إذا رأكا كفرنا بكاحن

 الترجيح :
يتبيف لي بحسب األدلة  قكة كصحة استدالؿ الفريؽ الثاني بجكاز دفع الزكاة إلى اإلماـ أك الساعي  

يا في مكضعيا أـ ال  ، كلكف الناظر الحالة تجزء عف صاحبيا سكاء كضع عمى الزكاة ، كفي ىذه
ىذا العصر حككمات إسالمية ، تقيـ شعائر اليكـ إلى حاؿ األمة اإلسالمية يجد أنو ال يكجد في 

األسالـ أك حتى تحرص عمى جمع الزكاة مف القادريف عمى أدائيا لكضعيا في مكاضعيا ، فأرل 
األفضؿ اليـك أف يقـك المزكي بنفسو بإيصاؿ الزكاة لمستحقييا ليعـ نفعيا، كتعكد بالفائدة عمى المجتمع 

  تعالى ، كا أعمـ .بأسره ، حتى تعكد دكلة اإلسالـ بإذف ا
 

 حكم إفطار من رأم ىالل شوال لوحده:  المسألة الثانية              

شير شكاؿ ، فيؿ  ليس معو أحد فرأل ىالؿ أكما إذا كاف منفردان بمكاف،  شخص صورة المسألة :
 .شيادتو معتبرة في انتياء شير الصياـ كابتداء شير شكاؿ ، بالنسبة لنفسو 

  

                                 

 ـ ، مؤسسة الرسالة ، بيركت . 1986، سنة  16، ط ، 231ص  2ج   القرضاكم ، يكسؼ ، فقو الزكاة ، (1)
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 العمماء في المسألة  :أقوال 

، ك ظاىر كالـ  الحجاكم ، حيث قاؿ : (1)كجكب الفطر سرا ، كىك اختيار ابف عقيؿ  القول األول :
ف رأل ىالؿ شكاؿ كحده لـ يفطر ، كقاؿ ابف عقيؿ : يجب الفطر سرا ، كىك حسف " ،  (2)" كا 

 . (3)حدل ركايتيف عف اإلماـ أحمد لقكؿ ابف عقيؿ ميمو إليو ، كىك إ فظاىر تحسينو

الفطر ، بؿ ال مف رأل ىالؿ شكاؿ لكحده ، ال يجكز لو  ذىب جميكر الحنابمة إلى أنو:  القول الثاني
 . (4)بد مف شيادة رجميف عمى األقؿ 

 األول :  فريقأدلة ال

 } ٍموي ـي الشٍَّيرى فىٍميىصي قكلو تعالى: } فىمىٍف شىًيدى ًمٍنكي
ؿ ، دكف أف ية اليالؤ تثبت الصـك لر ، فاألية  (5)

ال لـز رد اآلية ، أك أف يجتمع الناؤ تحدد االنفراد بالر  ية كال أحد يقكؿ بذلؾ  ، س لرؤية اليالؿ ، كا 
 . (6) كالفطر لرؤيتو كذلؾ ، فيمزمو الصـك لرؤية اليالؿ

  ٍنوي يىقيكؿي بي عف أ ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى مَّـى : ىيرى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى أىٍك قىاؿى قىاؿى أىبيك اٍلقىاًسـً : قىاؿى النًَّبيُّ صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًثيفى  : " صى ـٍ فىأىٍكًمميكا ًعدَّةى شىٍعبىافى ثىالى مىٍيكي ٍؤيىًتًو فىًإٍف غيبِّيى عى كا ًلري ٍؤيىًتًو كىأىٍفًطري كميكا ًلري  صي

 رأل اليالؿ فكجب عميو الصـك أك الفطر دكف تفريؽ بينيما. ، كىذا الرجؿ(7)"
 
 

                                 

(1)
محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج، أبك عبد ا، شمس الديف  ،ابف مفمح ،الفركع كتصحيح الفركع 195ص  4المرداكم ، اإلنصاؼ ، ج  

،  التركي  ، تحقيؽ عبد ا بف عبد المحسف 418ص  4لممرداكم ،  عالء الديف عمي بف سميماف المرداكم ،ج  المقدسي ، كتصحيح الفركع  
 .، مؤسسة الرسالة  ـ 2003 -ىػ  1424، سنة   1ط 

(9)
 304ص   1ج  الحجاكم ، اإلقناع ،( 

(3)
 . 306ص  2كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ، جالبيكتي ،  

(0)
المرداكم ، اإلنصاؼ ، ج  ،176ص  2مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى، ج  الرحيباني ، ، 96ص  3قدامة ، المغني ،ج  ابف 
 . 306ص   2البيكتي ، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ،ج ، 418ص  4، ابف مفمح ، الفركع ، ج  195ص  4
(8)

 [  185 البقرة : أية  : سكرة ] 
(6)

 . 319-317، ص  6ج، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع، العثيميف  ( 
(4)

ذا رأيتمكه فأفطركا " )   (  12البخارم، صحيح البخارم ، كتاب الصياـ ، باب قكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ  :" إذا رأيتـ اليالؿ فصكمكا كا 
 . 38، ص  2( ، ج  1909حديث رقـ ) 
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 لجماعة لو إف مف رأل اليالؿ تيقف أنو يكـ عيد كىك منيي عف صكمو ، كقد يككف ال يعرؼ بمخالفة ا
 . (1)فطركا أـ ال كاف بعيدا عنيـ إف أ  إف 

 الثاني : أدلة الفريق

  ٍيًد ٍبًف ًف ٍبًف زى ٍبًد الرٍَّحمى طىبى النَّاسى ًفي اٍليىٍكـً الًَّذم ييشىؾُّ ًفيًو ، فىقىاؿى : أىالى ًإنِّي عىٍف عى طَّاًب ، أىنَّوي خى اٍلخى
دَّثيكًني أىفَّ رىسيكؿى ا ـٍ حى نَّيي ـٍ كىاً  سىاءىٍلتييي مَّـى كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ابى رىسيكًؿ المًَّو صى الىٍستي أىٍصحى مَّى المَّوي جى لمًَّو صى

مىٍيًو كى  ـٍ فىأىٍكًمميكا ثى عى مىٍيكي َـّ عى ٍؤيىًتًو ، كىاٍنسيكيكا لىيىا ، فىًإٍف غي كا ًلري ٍؤيىًتًو كىأىٍفًطري كميكا ًلري مَّـى قىاؿى : " صي ًثيفى ، فىًإٍف سى الى
كا" كميكا كىأىٍفًطري ف المعتبر في الرؤية شيادة فبيف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ أ ،(2)شىًيدى شىاًىدىاًف فىصي

 .شاىداف 
  ٍكىالًفٍطري يىك ، ٍكـي يىٍكـى تىصيكميكفى : الصَّ مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍيرىةى ، أىفَّ النًَّبيَّ صى ٍف أىًبي ىيرى كفى ، عى ـى تيٍفًطري

" حُّكفى ى يىٍكـى تيضى كىاألىٍضحى
ع الجماعة دكف الفرد ، فبيف عميو الصالة كالسالـ أف الصكـ كالفطر يككف م(3)

 أك أكثر.رمضاف كدخكؿ شكاؿ إال بشاىديف  نياء شيركتيمتو، فكجب االحتياط بعدـ إ طئوالحتماؿ خ
  ًؿه ًإلىى كىاًلييىا فىشىًيدى ع اءى رىجي , فىجى بَّاسو ًبيىا اٍبفي عيمىر, كىاٍبفي عى ًدينىةى كى :  شىًيٍدتي اٍلمى , قىاؿى ٍندىهي عىٍف طىاكيسو

 , افى ًؿ رىمىضى ًؿ ًىالى ٍؤيىًة اٍلًيالى مىى ري : ًإفَّ عى بَّاسو عىٍف شىيىادىًتًو فىأىمىرىهي أىٍف ييًجيزىهي , كقىاالى , كىاٍبفى عى فىسىأىؿى اٍبفى عيمىرى
افى  ًؿ رىمىضى ًؿ ًىالى ٍؤيىًة اٍلًيالى مىى ري ازى شىيىادىةى رىجيؿو كىاًحدو عى مَّـى "أىجى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى        ", رىسيكؿى المًَّو صى

كىافى رىسي  : "كى مىٍيًف"قىاالى ٍفطىاًر ًإالَّ ًبشىيىادىًة رىجي مَّـى الى ييًجيزي شىيىادىةى اإٍلً سى مىٍيًو كى مَّى اي عى كألنيا  ،(4)كؿي المًَّو صى

                                 

(1)
 . 306، ص 2ج   ، البيكتي ، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، لسبكيحقيؽ  ا، ت 304ص 1الحجاكم ،اإلقناع ، ج  

(9)
( ، باب ذكر اإلختالؼ في حديث  2437النسائي، أبك عبد الرحمف، أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني،السنف الكبرل، حديث رقـ ) 

مؤسسة الرسالة ، بيركت ، النسائي ، أحمد  ، ـ 2001ىػ _  1421، سنة  1، ط مذيؿ بحكـ األلباني ،تحقيؽ حسف عبد المنعـ شمبي سماؾ،
ًؿ شىٍيًر ،   132ص  4( ، ج  2116بف شعيب بف عمي الخراساني، السنف الصغرل ، حديث رقـ ) مىى ًىالى ًؿ اٍلكىاًحًد عى بىابي قىبيكًؿ شىيىادىًة الرَّجي
ًديًث ًسمىاؾو  مىى سيٍفيىافى ًفي حى ًؼ ًفيًو عى ًذٍكًر ااًلٍخًتالى افى كى  1986ىػ _  1406سنة ،2، ط مذيؿ بأحكاـ األلبانيتحقيؽ عبد الفتاح أبك غدة  ،رىمىضى

 ـ ، مكتبة المطبكعات اإلسالمية، حمب ، كقاؿ األلباني حديث صحيح .
(3)

،  محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ ، سنف الترمذم ،كتاب الصياـ ، الترمذم ، (  كفى اءى ًفي أىفَّ اٍلًفٍطرى يىٍكـى تيٍفًطري بىابي مىا جى
كفى ، حديث رقـ )  حُّ ى يىٍكـى تيضى براىيـ عطكة  171، ص  3( ، ج  697كىاأٍلىٍضحى مزيؿ بحكـ ، تحقيؽ محمد شاكر كمحمد فؤاد عبد الباقي كا 

 قاؿ الترمذم : حديث حسف غريب ، حمبي ، مصر ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الـ ،  1975 -ىػ  1395، سنة 2، ط األلباني
 حديث صحيح. : كقاؿ األلباني

(0)
ني ، كتاب قطني ، أبك الحسف ،عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني ، سنف الدارقط الدار 

االرنؤكط ، حسف عبد المنعـ شمبي، عبد المطيؼ حرز ا ، أحمد ، تحقيؽ شعيب  97، ص  3( ، ج  2148(، حديث رقـ )11الصياـ )
، ط الغساني ، عبد  ، عمر األبمى كىك ضعيؼ تفرد بو حفص بف ـ ، مؤسسة الرسالة، بيركت ، لبناف ، 2004 -ىػ  1424، سنة  1برىـك

 سنة أشرؼ عبد المقصكد عبد الرحيـ ، ، تحقيؽ  235، ص  تخريج األحاديث الضعاؼ مف سنف الدارقطني ،بكر ا بف يحيى بف أبي
ٍكًجردم الخراساني البييقي ، ، البييقي الرياض  ،دار عالـ الكتب ، بدكف ط، ىػ  1411 ٍسرى ، أبك بكر، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

 3تحقيؽ محمد عبد القادر عطا ،ط ،  358، ص  4ج (، 7979يادة عمى رؤية اليالؿ ، حديث رقـ) السنف الكبرل ،كتاب الصياـ ، باب الش
  دار الكتب العممية، بيركت . ـ ، 2003 -ىػ  1424، سنة 
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فيو إال شيادة شيادة عمى ىالؿ ال يدخؿ بيا في العبادة ، إنما يخرج بيا عف عبادة الصياـ ، فمـ تقبؿ 
  . (1)، لإلحتياط لمعبادة اثنيف كسائر الشيكد 

 : بعد مقارنة أدلة الفريقيف يترجح لدم قكة ما ذىب إليو الفريؽ الثاني ، مف اشتراط شاىديفالترجيح 
إلثبات رؤية ىالؿ شكاؿ  لتكارد األدلة عمى ما ذىبكا إليو كاحتياطا ، كىك ما اختاره كرجحو  عدليف 

 ، كا أعمـ .، خالفا لمحجاكم جميكر العمماء 
 وجوب الدم لمحمق عمى من تبين لو أنو نوم الحج بعد أن طاف ثم سعى وحمق :المسألة  الثالثة
، ثـ طاؼ بالبيت كسعى بيف الصفا كالمركة، كتحمؿ مف ذلؾ بالشخص أ :صورة المسألة حمؽ، حـر

  ؟، فيؿ عميو دـ أـ الف لو أنو نكل الحج إال بعد الحمؽتبييأك الحج، كلـ كشؾ في نيتو ىؿ نكل العمرة،
 مف أمريف: و أك شؾ فيو بعد الطكاؼ فال يخمك:  مف أحـر بنسؾ كنسيل الخالفتحرير مح 

  تككف أف يصرفو بعد الشؾ إلى الحج أك القراف ، كىذا ال يصح ، باتفاؽ العمماء ، الحتماؿ أف
ألنو ال يجكز إدخاؿ الحج عمى العمرة بعد الطكاؼ لمف ال ىدم معو ، نيتو التي نسييا  لمعمرة ، 

ال قضاء ، لمشؾ في  كال دـ عميو ، ،ك كلـ يجزئو عف كاحدة منيما لمشؾ ، بفعؿ الحج   كيتحمؿ
 . (2)سببيما 

  أف يصرفو إلى العمرة ، فيسعى كيحمؽ ، ثـ يحـر بالحج  مع بقاء كقتو ، كيتمو ، كيسقط عنو
 فرضو ، كاختمؼ العمماء في كجكب الدـ عمى ما يأتي .

 أقوال العمماء في المسألة :
ىك اختيار الحجاكم ك ،  (3) األكؿ :  بكجكب الدـ عميو ، ك ذىب ليذا جمع مف عمماء الحنابمة القكؿ
ف كاف شكو بعد الطكاؼ صرفو إلى العمرة كال يجعمو حجا كال قرانافي اإل  ، قناع حيث قاؿ : " كا 

 ىدم ألنو ال يجكز إدخاؿ الحج عمى العمرة بعد الطكاؼ لمف ال، الحتماؿ أف يككف المنسي عمرة 
" كيمزمو دـ بكؿ حاؿ ،  كيسقط عنو فرضو ، فيسعى كيحمؽ ثـ يحـر بالحج مع بقاء كقتو كيتمو ، معو

(4)                                   . 

                                 

(1)
 .473، ص  1،ج شرح منتيى اإلرادات المسمى دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى ،، البهوتً  164،ص  3ابن قدامة ، المغنً، ج  

(9)
 2، مطالب أكلى النيى شرح غاية المنتيى ، ج ، الرحيباني 353ص  1ج  الحجاكم ،، اإلقناع ،  319ص  2ابف قدامة ، المغني ، ج  
 . 319ص 

(3)
 .535ص  ، 1، البيكتي ، شرح منتيى اإلرادات ، ج  310ص  3، المرداكم ، اإلنصاؼ ، ج  264ص  3ابف قدامة ، المغني ، ج  

(0)
 . 353ص  1اإلقناع ، الحجاكم ، ج 
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ليو ذىب مرعي الكالقول الثاني :  رمي فقاؿ : " كيتجو : كال دـ لمحمؽ إف تبيف أنو كاف ال دـ عميو ، كا 
 .(1)حاجا ، ألف الحج قد فيسخ بالصرؼ " كرجحو صاحب مطالب أكلي النيى 

 استدل الفريق األول:
  ف كاف معتمرا فقد بأنو إف كاف المنسي حجا أك قرانا ما فقد حمؽ فيو في غير أكانو كفيو دـ ، كا 

ف جعمو حجا أك قرانا لـ يصح ، كيتحمؿ بفعؿ الحج كلـ يجزئو تحمؿ ثـ حج كعميو دـ المتعة ، كا  
 . (2)عف كاحد منيما لمشؾ ، كال دـ كال قضاء لمشؾ في سببيما 

  ف شؾ كىك في الكقكؼ بعد أف طاؼ كسعى جعمو عمرة  فقصر، ثـ أحـر قاؿ ابف قدامة : " كا 
ف كاف  إفرادا أك قرانا لـ ينفسخ بالحج فإنو إف كاف المنسي عمرة فقد أصاب ككاف متمتعا ، كا 

بتقصيره كعميو دـ بكؿ حاؿ،فإنو ال يخمك مف أف يككف متمتعا عميو دـ المتعة أك غير متمتع 
 .(3)فيمزمو دـ لتقصيره"

 : استدل الفريق الثاني
  بأف ال دـ عميو كال قضاء ألف األصؿ براءتو ، كما كاف عميو مف كاجب فيك باؽ في ذمتو يمزمو

 .(4)طو فعمو لعدـ ما يسق
ب الدـ عمى مف شؾ في ك الراجح كا أعمـ  ، القكؿ األكؿ :  الذم اختاره الحجاكم بكجالترجيح : 

، كا تعالى القكؿ الثاني  ، كلضعؼنيتو ، ثـ تذكر بعد الطكاؼ كالسعي كالحمؽ ، لصحة استدالليـ 
 .أعمـ 

                    والحوالة والحجر                                       كتاب الوكالة المطمب الخامس :
 إذا اشترم الوكيل بأكثر من ثمن المثل أو أكثر مما قدر لوالمسألة األولى :

: اف يشترل الككيؿ سمعة ما بأكثر مما حدده لو المككؿ أك أكثر مف السعر المكجكد في صورة المسألة
ف ان، فاشترل لو سيارة بخمسة كثالثيف الفكؿ لو اشترم لي سيارة بمبمغ ثالثيأف يقالسكؽ لتمؾ السمعة، ك

 فقط . ان ف الففان، ككاف ثمف المثؿ لمسيارة ثالثيال
 
 

                                 

(1)
 .  320ص  2الرحيباني ، مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى ، ج  

(9)
 . 383ص  1اإلقناع  ، الحجاوي ، ج  

(3)
 . 264ص  3ابف قدامة ، المغني ، ج  

(0)
 . 320ص  2الرحيباني ، مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى ، ج  
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 أقوال العمماء في المسألة:
في باب بيع  الحجاكم قاؿ،مف الككيؿ الزيادة في ثمف السمعة، كيض القكؿ األكؿ: أف البيع صحيح

أك بأكثر مما قدره ،مما ال يتغابف بو عادة ، فاشترل بأكثر مف ثمف المثؿ ، في الشراء إف ككمو" :الككيؿ
    .(1)"كضمف الزائد ،لو صح

ف ككمو في الشراء فاشترل بأكثر مف ثمف المثؿ ، قاؿ ابف قدامة: "القكؿ الثاني: بإف البيع ال يصح أك  ،كا 
يىتًَّجوي  النيى،"  أكلي مطالب ، كفي(2)"لـ يصح  أك ككمو في بيع شيء فباع نصفو ،بأكثر مما قدره لو كى

ـي بىٍيعيو يىٍحري ًشرىاؤيهي  كى ٍيثي الى  ،ًبأىٍزيىدى أىٍك أىٍنقىصى   كى ةى اٍلبىٍيًع أىٍك الشِّرىاًء ًبذىًلؾى حى ةى  أىٍم  ًصحَّ حَّ الىعىًة , كىأىفَّ الصِّ ًلٍمميخى
كِّؿً  ـٍ يىًصحَّ  ،ًمٍنوي  فىًإٍف كىافى ثىَـّ نىٍييه  ،نىٍييى  ًمٍف اٍلميكى    .(3) "لى
 أدلة القول األول:

 فال نبطؿ حقو بسكء تصرؼ غيره، كألف ،ألنو تعمؽ بو حؽ إلنساف كىك المشترم، البيع صحيح
  بؿ باعو لكنو خالؼ في الكصؼ ،ألحد أك يعطو إياه مضاربة أك يكقفو ةيببالككالة لـ تتعد البيع،  

فمـ يبع أك يشترم بثمف المثؿ، أك ما حدده لو المككؿ، فعمى ىذا يصح البيع كيضمف الككيؿ 
 .(4)النقص

 يضا لـ يخالؼ بثمف المثؿ ، فيضمف النقص ، كىك أف الككيؿ قد فرط في حؽ المككؿ ، فمـ يمتـز إ
 . (5)صح البيع أك الشراء لتعمقو بالمشترم أك البائعأصؿ العقد ، ف

  : نيكا أىٍكفيكا ًباٍلعيقيكًد {قاؿ تعالى ، كالككالة عقد ، كالككيؿ قد اشترل  لممككؿ  (6) } يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى
 .(7)تمؾ السمعة بمكجب ىذا العقد ، فيصح العقد ، كيضمف النقص ألنو قد قصر في ما ككؿ بو

 
 

                                 

       ،  5، ابف قدامة ، المغني ، ج  366ص  9ح الممتع عمى زاد المستقنع ، ج ، العثيميف ، الشر  241، ص  2الحجاكم، اإلقناع ،ج  (1)
 .  60ص  7ابف مفرج  ، الفركع كتصحيح الفركع لعالء الديف المرداكم ، ج  ، 254ص 

(9)
 . 250ص  4، المبدع شرح المقنع ،ج ابف مفمح 

(3)
 .465ص  3الرحيباني، مطالب أكلى النيى في شرح غاية المنتيى، ج ( 

(0)
 . 366ص  9العثيميف، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع ، ج  

(8)
 . 81-78ص  14الحمد ، شرح زاد المستقنع ، ج   ( 

 [ . 1سكرة : ] المائدة :  (6)
 . 197ص  8الشنفيطي ، شرح زاد المستقنع ، ج  (7)
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 أدلة القول الثاني :
  إف العقد  ىنا كتصرؼ الفضكلي ، كالصحيح في تصرؼ الفضكلي أنو ال يصح ، فيك متعمؽ

 . (1)بقبكؿ المككؿ أك رفضو ليذا العقد ، كىذا الذم يقتضيو أصكؿ المذىب 
  أف عقد الككالة تككيؿ مطمؽ في عقد معاكضة ، فاقتضى ثمف المثؿ كالشراء ، فإنو كافؽ عمى عقد

ؿ مف ثمف المثؿ،أك اشترل بأكثر منو مما ال يتغابف الناس بمثمو ،أك باع بدكف الككالة، فعندما باع بأق
 .(2) ما قدره لو ،أك اشترل بأكثر منو ، فحكمو حكـ مف لـ يؤذف لو في البيع كالشراء ، فال يصح العقد

 عندما اشترل الككيؿ أك باع بغير ثمف المثؿ، أك بغير ما قدر لو ، لـ يصح البيع ىنا ألنو تصرؼ 
 .(3)غير ما أذف لو، كلما فيو مف الضرر أشبو فيما لك ككمو في شراء شيء فاشترل بعضو 

 الترجيح :
بعد عرض األدلة يترجح لدم صحة القكؿ األكؿ، كىك اختيار الحجاكم، لقكة أدلتيـ، كصحة  

 استدالليـ ، كلمضعؼ الكاضح في أدلة القكؿ الثاني، كا أعمى كأعمـ .
 

 إذا لم يقبض بالمجمس مستقرة موصوف بغير ذمةبيع دين  إحالة حكم:  المسألة الثانية

 صورة المسألة :

نو لـ يستكؼ غير ممـز بعد بدفع ىذا الديف ، ألإحالة الديف عمى طرؼ ثالث،  كيككف ىذا الطرؼ   
 غيريككف  مير المرأة قبؿ الدخكؿ  : متوحقو ممف أحاؿ الديف عميو، كلـ يقبض في المجمس، كمف أمث

ألنو ال يستقر إال بالدخكؿ، فإذا أحالت المرأة بو عمى الزكج صارت الحكالة غير  ، مستقر عمى الزكج
كيأخذ المير  ألنو ما داـ لـ يدخؿ فيجكز أف يجد فييا عيبان فيفسخ النكاح  ،ألنو غير مستقر ،صحيحة
، إذان  لمير كامالن المير، كيجكز أف يدخؿ بيا فتستحؽ ا  طمقيا فتستحؽ نصؼيكيجكز أف  كامالن،

 فالمير ىنا ديف غير مستقر فال تصح الحكالة عميو.

 

                                 
(1)

 . 64ص  4المرداوي ، الفروع وتصحٌح الفروع ، ج  
(9)

 . 988ص  8المغنً ، جابن قدامة ،  
(3)

 . 953ص  0ابن مفلح ، المبدع شرح المقنع ، ج  
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 : تحرير محل الخالف

 ؼ في الذمة لـ يقبض بمجمس العقد ، كقكلو ك اتفؽ العمماء عمى أنو ال يصح بيع الديف بمكص
 . (1)بعتؾ الشعير الذم في ذمتؾ بحصاني ، كيستقصي صفتيا 

  عمى ما يأتي :  الذمة لـ  يقبض بمجمس العقدكاختمؼ في بيع الديف بمكصكؼ في غير ، 

 أقوال العمماء في المسألة :

يىًصحُّ بىٍيعي دىٍيفو ميٍستىًقرٍّ ًمٍف جاء في اإلقناع " ، الحجاكم  كىك اختيار صحة ىذا البيعالقول األول :  كى
كًلًو ، كىأيٍجرىةو اٍستىٍكفىى نىٍفعىيىا ، أىٍك فىرىغىٍت ميدَّتييىا  مىٍيرو بىٍعدى ديخي قىٍرضو ، كى كأرش جناية كقيمة متمؼ  ،ثىمىًف ، كى

مف كنحكه لمف ىك في ذمتو كرىنو عنده بحؽ لو: إال أرش ماؿ سمـ بعد فسخ كقبؿ قبض لكف إف كاف 
ثمف مكيؿ أكمكزكف باعو النسيئة فإنو ال يصح أف يأخذ عكضو ما يشارؾ المبيع في عمة ربا فضؿ أك 

ييٍشتىرىطي أىٍف يىٍقًبضى   نسيئة حسما لمادة ربا النسيئة كتقدـ آخر كتاب البيع ٍجًمًس إٍف بىاعىوي  كى وي ًفي اٍلمى ًعكىضى
الَّ فىالى ييٍشتىرىطي "أىك مىٍكصيكؼو فً ،مىا الى ييبىاعي ًبًو نىًسيئىةن بً  ي الذِّمًَّة ،كىاً 

 كصاحب  (3)كاختاره المرداكم ،(2)
. (4)المنتيى  

 القول الثاني : 

ًضًو قىٍبؿى تىفىرُّؽو  ًة اٍلبىٍيًع  قىٍبضي ًعكى شيًرطى  ًلًصحَّ عدـ صحة ىذا البيع ،  جاء في مطالب أكلى النيى " , كى
، أىٍك  ًبيعى الدٍَّيفي  ًبمىٍكصيكؼو ًبًذمَّةو ، ،إٍف ًبيعى  الدٍَّيفي  ًبمىا الى ييبىاعي  بيرٍّ ًبشىًعيرو ةو , كى ًبًو نىًسيئىةن ، كىذىىىبو ًبًفضَّ

لىٍك ًبغىٍيًر ًذمَّةو " يىتًَّجوي بىٍؿ كىالى يىًصحُّ  بىٍيعي دىٍيفو ًبمىٍكصيكؼو كى كى
. (6)، كاختاره جماعة مف عمماء الحنابمة (5)  

 
 

                                 
(1)

 3، تحقٌق عبد اللطٌف السبكً ، المرداوي ، اإلنصاف ، ج  100ص  9، الحجاوي ، اإلقناع ، ج  936ص  0ابن قدامة ، المغنً ، ج  
 . 931ص  3،الرحٌبانً ، مطالب أولً النهى ، ج  314ص 

(9)
 . 237ص  1بع شرح زاد المستقنع ، ج، البيكتي ، الركض المر  144ص  2اع ، جالحجاكم ، اإلقن 

  . 331ص  6بف مفرج ، الفركع كتصحيح الفركع ، ج ا (3)
(0)

 . 97ص  2البيكتي ، شرح منتيى اإلرادات ، ج  
(8)

 . 230ص  3الرحيباني ، مطالب أكلي النيى ، ج  
(6)

،مجد الديف ،أبك البركات ، عبد السالـ بف تيمية  89ص  4لديف ،المبدع شرح المقنع ، ج ،برىاف ا 239ص  4ابف قدامة ، المغني ، ج  
 ـ ، مكتبة المعارؼ  ، الرياض . 1984ىػ ،  1404، سنة  2، ط 338ص  1الحراني ،  المحرر في الفقو ، ج 
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  أدلة القول األول :

  ـى ، كىأىًبيعي ذي الدَّرىاًى ًبؿى ًباٍلبىًقيًع ، فىأىًبيعي ًبالدَّنىاًنيًر كىآخي ذي  بخبر اٍبًف عيمىرى قىاؿى :" كيٍنتي أىًبيعي اإٍلً ًبالدَّرىاًىـً كىآخي
مَّى ال ذي ىىًذًه ًمٍف ىىًذًه كىأيٍعًطي ىىًذًه ًمٍف ىىًذًه ، فىأىتىٍيتي رىسيكؿى المًَّو صى ، آخي مَّـى كىىيكى ًفي الدَّنىاًنيرى سى مىٍيًو كى مَّوي عى

ٍيدىؾى ، أىٍسأىليؾى  كى ةى ، فىقيٍمتي : يىا رىسيكؿى المًَّو ري ٍفصى ًبؿى ًباٍلبىًقيًع ، فىأىًبيعي   أىًبيعي   ًإنِّي بىٍيًت حى ذي   اإٍلً  ًبالدَّنىاًنيًر كىآخي
ذي  ، آخي ذي الدَّنىاًنيرى ـى ، كىأىًبيعي ًبالدَّرىاًىـً كىآخي                             ىىًذًه ًمٍف ىىًذًه ، كىأيٍعًطي ىىًذًه ًمٍف ىىًذًه ، الدَّرىاًى

ـٍ تىٍفتىًرقى  ذىىىا ًبًسٍعًر يىٍكًميىا مىا لى مَّـى : الى بىٍأسى أىٍف تىٍأخي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى بىٍينىكيمىا شىٍيءه فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى  ا كى
 .  (2) ي الذمة مف أحد النقديف باآلخر، كغيره مقاس عميوفدؿ عمى جكاز بيع ما ف  (1)"

 أدلة القول الثاني :
 (3)بأف مف شركط البيع بنسيئة ، أك بمكصكؼ بالذمة ، قبض العكض بالمجمس قبؿ التفرؽ ، 

 كىنا لـ يتـ القبض فالبيع غير صحيح .
  بحبقدر السمـ ، فيصديننا عمى المسمـ إليو ، كعميو اذا لـ يقبض العكض بالمجمس كاف  ذلؾ 

 . (4)ذلؾ بمعنى البيع كالسمؼ ، أك كبيع الديف بالديف ، كىذا البيكع منيي عنيا ، فال تصح 
 مناقشة أدلة الفريق الثاني :

  أف االستدالؿ بو عمى المسمـ إليو فيو نظر ، ألنو يجكز أخذ العكض عنو ألنو عكض مستقر
اؿ عاد إليو بفسخ العقد فجاز أخذ العكض بالذمة فجاز أخذ العكض عنو كالقرض ، كألنو م

 . (5)عنو  كثمف    المبيع 
  إف الديف المكصكؼ في غير الذمة يعد مف األعياف ال مف الديكف ، كبيع الديف بالعيف

 . (6)جائز
  ، إف المذىب عدـ اشتراط القبض في المجمس ، فيـ إذا كاف العكض بعيف مكصكفة بغير ذمة

لك أراد قبضو لـ يمنعو أحد ، ككذا متقدما رؤيتو يسير ، ألنو بيع  كما لك كاف مشاىدا ، بحيث
 . (7)ديف بعيف ، فال كجو لعدـ الصحة 

                                 

(1)
(  3356)   ( ، حديث رقـ  14ب مف الكرؽ )الذى ابك داككد ، سميماف بف األشعث السجستاني ، السنف ، كتاب البيكع ، باب في اقتضاء 
 ( ،24، كتاب البيكع ، باب ما جاء في الصرؼ )بيركت ،  الترمذم  بدكف ط ، بدكف سنة ،  دار الكتاب العربي ،  ، 255ص ،  3، ج

 ، كقاؿ األلباني : حديث ضعيؼ . كالكتاب مذيؿ بحكـ الترمذم( 1242حديث رقـ ) 
(9)

 . 34ص  5الركض المربع ،  ج ابف قاسـ  ، حاشية  
(3)

 . 89ص  4، برىاف الديف ، المبدع شرح المقنع ، ج  310ص  3المرداكم ، اإلنصاؼ ،ج  
  . 936ص  0، المغنً ، ج  ابف قدامة (0)
(8)

 . 936ص  0، ابن قدامة ، المغنً ، ج   56،ص  0برهان الدٌن ، المبدع شرح المقنع ، ج  
(6)

 . 931ص  3النهى ، ج  الرحٌبانً ، مطالب أولى 
(4)

  . 939ص  3، الرحٌبانً ، مطالب أولً النهى ، ج  344ص  3البهوتً ، كشاف القناع عن متن اإلقناع ، ج  
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: يتبيف لي بعد مناقشة أدلة الفريؽ الثاني ، صحة ما ذىب إليو الفريؽ األكؿ ، كىك اختيار الترجيح 
الحجاكم ، القائؿ بصحة بيع ديف بمكصكؼ بغير ذمة إذا لـ يقبض بالمجمس ، لعدـ معارضة ىذا 

 مف جكاز ىذا البيع ، كا أعمـ القكؿ مع أصكؿ المذىب الحنبمي 
 منو إذا أراده المحجور عميو  سفر الذي يحق لمغريم منع مدينومقدار ال:  المسألة الثالثة

صكرة المسألة: شخص عميو ديف  كأراد السفر عف مكاف إقامتو ، فما ىي المسافة التي يستطيع الغريـ 
 منع المديف مف السفر إذا أراد ذلؾ.

 :(1)اتفؽ عمماء الحنابمة عؿ ما يأتي تحرير محؿ الخالؼ:
  يطمب المديف بسداد الديف قبؿ مكعده.يحـر عمى الدائف أف 
 .أما الجياد فيمنع منو حتى يكثقو برىف أك ضميف 
 :كاختمفكا في مقدار المسافة التي يحؽ لمغريـ منع مدينو منو، عمى ما يأتي 

 : أقوال العمماء
: ذىب أصحاب القكؿ األكؿ إلى أف المسافة التي يحؽ لمدائف منع المديف مف السفر ىك القول األول

 (2)، قاؿ البيكتي : كالسفر الطكيؿ ىك ما كاف فكؽ مسافة القصر ، كىك اختيار الحجاكملسفر الطكيؿا
ف أراد سفر طكيال يحؿ الديف و ديف مؤجؿ حرمت مطالبتو بو قبؿ أقاؿ الحجاكم: " كمف لزم جمو ، كا 

فمغريمو منعو، في قبؿ فراغو أك بعده ، مخكفا كاف أك غيره، كليس بو رىف يفي بو ، كال كفيؿ ممئ  ، 
 .(3)غير جياد متعيف حتى يكثقو بأحدىما"

ىذا القكؿ إلى أف السفر الذم يحؽ لمغريـ منع مدينو منو ىك السفر   : ذىب أصحابالقول الثاني
ًلغىًريـو ًمٍف  أىرىادى سىفىرنا ، ًسكىل  قاؿ ابف النجار:" مطمقا، ، أىكٍ كى لىٍك غىٍيرى مىخيكؼو الى يىًحؿُّ  قىٍبؿى  ًجيىادو ميتىعىيَّفو  كى

، زي لىٍيسى ًبدىٍيًنًو  رىٍىفه ييٍحرى ًدًىمىا، الى أىٍك  ميدًَّتًو كى تَّى ييكًثقىوي ًبأىحى ٍنعيوي حى "  كىًفيؿه مىًميءه مى ـى تىٍحًميمىوي إٍف أىٍحرى
قاؿ  ،(4)

 . (5)كلعمو أظير"  ،فمقتضاه العمكـ" البيكتي:
ألف  ،كىك أحد الركايتيف عف أحمد" قدامة حيث قاؿ: ابف:وممن اختار ىذا القول من عمماء الحنابمة

، يفيـ مف  (6)"ىذا السفر ليس بإمارة عمى منع الحؽ في محمو، فمـ يممؾ منعو منو كالسفر القصير

                                 
(1)

، الرحٌبانً ، مطالب  344ص  3البهوتً ، كشاف القناع عن متن اإلقناع ، ج  ، تحقٌق السبكً ، 944ص  9الحجاوي ، اإلقناع ،  ج  

 . 804، ص  0، ابت قدامة ، المغنً ، ج  919، ص  8،المرداوي ، اإلنصاف ، ج  939ص  3أولً النهى ، ج 
(9)

 . 014، ص  3البهوتً ، كشاف القناع عن متن اإلقناع ، ج  
(3)

 ، تحقٌق السبكً . 944ص  9الحجاوي ، اإلقناع ،  ج  
(0)

، ص  1نتهى األرادات فً جمع المقنع مع التنقٌح وزٌادات ،ج ابن النجار ، تقً الدٌن ، محمد بن أحمد الفتوحً الحنبلً المصري ، م 

رح منتيى اإلرادات المسمى دقائؽ أكلي النيى لشرح ش، تحقٌق عبد الغنً عبد الخالق ، عالم الكتب ، بدون ط ، بدون سنة ، البهوتً ،  094
 . 156-155ص  ، 2، ج  المنتيى

(8)
 . 014ص  3البهوتً ، كشاف القناع ،ج  

(6)
 . 804، ص  0قدامة ، المغنً ، ج  ابن 
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ف قصير ال يحؽ لمغريـ منع المديف منو ، بخالؼ السفر الطكيؿ حيث ابف قدامة أف السفر نكعا كالـ
 يمنعو مف السفر .

 :ألنيـ عممكا ركاية عدـ المنع فقالكا : ألف ىذا السفر ليس ، إذا كاف السفر طكيال " قاؿ المرداكم
 . (1) " بأمارة عمى منع الحؽ في محمو ، فمـ يممؾ منعو منو كالسفر القصير،  كلعمو أكلى

 
 : ما يأتي القول الثاني التى اختارت   العمماء ومن 

  اؿ ابف قدامة : ق 
كال يجكز الحجر عميو  ، مطالبتو بو ألنو اليمزمو أداؤه قبؿ أجمو كمف لزمو ديف مؤجؿ لـ يجز"

فإف أراد سفرا يحؿ دينو قبؿ ، فمـ يممؾ منعو مف مالو بسببو ، بو ألنو ال يستحؽ المطالبة بو
ألنو ليس لو تأخير الحؽ عف محمو  ، إال برىف أك ضميف مميء، منعو  فمغريمو  قدكمو منو

 ككف المنع عمى مطمؽ السفر يك القصير، فـ يحدد السفر بالطكيؿ أ، فم (2)" كفي السفر تأخيره
  :قاؿ صاحب الشرح الكبير 

طمؽ أ ،(3)أك كفيؿ"  ال أف يكثقو برىفإفاف أراد سفرا يحؿ الديف قبؿ مدتو فمغريمو منعو " 
    . السفر فمـ يحدد بقصر أك طكيؿ 

 
 الترجيح :

أف ىذه األراء قد ال تتناسب مع زماننا اليكـ ،  ف لييبعد استطالع أقكاؿ عمماء الحنابمة  يتب
فيستطيع أم شخص أف يقطع أكثر مف مسافة القصر في كقت قميؿ ، كحاجة الناس تتطمب مف 

، فيستطيع  ان مى الرزؽ كسداد دينو إف كاف مدينمف أجؿ الحصكؿ ع ةالمرء أف يقطع مسافة كبير 
ده يه الذم يعيش فييا حفظا لحقو ، دكف تقيالغريـ أف يمنع غريمو مف السفر خارج قطره أك بالد

بمسافة ، فالحدكد بيف الدكؿ قائمة كيصعب عمى المديف الخركج إف منعو الغريـ ، إال إذا كاف 
 لمغريـ يضمف حقو ، كا تعالى أعمـ . منان اىناؾ ط

 
 

                                 
(1)

 . 804، ص  0المرداوي : اإلنصاف ، ج  
(9)

، تحقٌق عبد هللا  998،  ص  3ابن قدامة ، أبو عبد هللا ، موفق الدٌن أحمد بن محمد بن قدامة ، الكافً فً فقه األمام أحمد بن حنبل ، ج  

 واإلسالمٌة ، بدار هجر ، بدون ط  ، بدون سنة . بن عبد المحسن التركً ، مركز البحوث والدراسات العربٌة
(3)

، تحقٌق عبد هللا بن  008، ص ،  0ابن قدامة ، أبو الفرج ، شمس الدٌن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة ، الشرح الكبٌر ، ج  

 عبد المحسن التركً و عبد الفتاح محمد الحلو ، بدون ط ، بدون سنة ، بدون دار نشر .
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 : اختياراتو في النكاح ، والجنايات ، والحدود المطمب السادس
 

 .: حكم الضرب بالدف ونحوه في النكاح لمرجال األولى  مسألة ال

كاختمفكا في حكمو بالنسبة  ، اتفؽ عمماء الحنابمة عمى جكاز الضرب بالدؼ لمنساءتحرير محل الخالف : 
 لمرجاؿ عمى قكليف :

، قاؿ الحجاكم (1): ذىب الحجاكم كمف معو إلى كراىة الضرب بالدؼ لمرجاؿ في النكاح  القول األول
 (2)إعالنو النكاح كالضرب عميو بدؼ ال حمؽ كال صنكج  لمنساء ، كيكره لمرجاؿ ": " كيسف 

: ذىب اصحاب ىذا القكؿ إلى جكاز الضرب بالدؼ في النكاح لمرجاؿ كالنساء ، كأنو  القول الثاني
كذا يستحب الضرب عميو بالدؼ نص عميو كعميو ، قاؿ المرداكم :  "  (3)مذىب أحمد بف حنبؿ 

 . (4)كالضرب عميو بالدؼ أنو سكاء كاف الضارب رجال أك امرأة "  األصحاب ...
 أدلة أصحاب القول األول :

 
 اًر فىقىاؿى نىًبىُّ المًَّو  صمى  استدلكا بحديث ؿو ًمفى األىٍنصى فًَّت اٍمرىأىةن ًإلىى رىجي اًئشىةى رضي ا عنيا أىنَّيىا زى عى

ارى ييٍعًجبيييـي المٍَّيكي "  ـٍ لىٍيكه فىًإفَّ األىٍنصى ا عميو كسمـ : " يىا عىاًئشىةي مىا كىافى مىعىكي
، كالمقصكد ىنا (5)

 :(6)جائز مف كجييف بالميك ىك الدؼ ، كىكغير 
أف ىذا الحديث خاص بالنساء دكف الرجاؿ، ألنو الضرب بالدؼ كالغناء مف خصائص النساء ،  .1

 كىك حراـ .، كألف الضرب بالدؼ لمرجاؿ تشبو بالنساء 
نما نمنعو لممفسدة كىكذا  ، لكي ال تترتب عمى الضرب بالدؼ لمرجاؿ مفسدة فنمنعو،ال ألنو دؼ .2 كا 

 ترتب عمييا مفسدة منعت،ال لذاتيا كلكف لما يترتب عمييا.جميع المباحات إذا 
 
 

                                 

 . 238ص  3، الحجاكم ، اإلقناع ، ج  377ص  8لمرداكم ، تصحيح الفركع ، ج ا (1)
 . 238، ص  3الحجاكم ، اإلقناع ، ج  (2)
 .252ص  5، الرحيباني ، شرح منتيى اإلرادات ، ج  428ص  7،ابف قدامة ، المغني ، ج  315ص  5, ابف مفمح ، الفركع ، ج (3)
 . 252ص  8المرداكم ، اإلنصاؼ ، ج  (4)
ٍكًجيىا) البخارم،صحيح البخارم  كتاب النكاح،  (5) ٍرأىةى ًإلىى زى  . 542ص  3(،ج  5162(،حديث رقـ)  63باب النٍِّسكىًة الالًَّتى يىٍيًديفى اٍلمى
 . 349-348ص  12العثيميف ، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع ، ج   (6)
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 أدلة أصحاب القكؿ الثاني :
  ًؿ استدلكا بجديث مَّـى : " فىٍصؿه بىٍيفى اٍلحىالى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىًحيِّ قىاؿى :  قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى اًطبو اٍلجي حى

ٍكتي ًفي  رىاـً الدُّؼُّ كىالصَّ  . (1)النِّكىاًح "كىاٍلحى
  حديث عائشة رضي ا عنيا قالت : قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ : "  أعمنكا ىذا النكاح

 فيذه األحاديث عامة بالنساء كالرجاؿ عمى حد سكاء دكف تخصيص . (2)كاضربكا عميو بالغرباؿ "
الضرب بالدؼ لمرجاؿ  يترجح لدم صحة ما ذىب إليو أصحاب القكؿ الثاني مف جكاز الترجيح :

 اإلستدالؿ ، كا أعمـ . كالنساء ، لعمـك األدلة ، كصحة
 .أو نحوه: عدد الطمقات التي تقع إذا قال رجل لزوجتو أنت طالق أقصى الطالق الثانية مسألة ال 

 اختمؼ عمماء المذىب الحنبمي في المسألة عمى قكليف :
ف قاؿ أشد الطالؽ، قاؿ الحجاكم: "  (3)ذىب الحجاكم كمف معو إلى أنيا تقع كاحدة  القول األول:  ،كا 
 أك، أك مثؿ الجبؿ، أك مؿء البيت كنحكه، أك مؿء الدنيا ،أك أعرضو ،أك أطكلو، أك أكبره ،أك أغمظو

كصحح في ، صححو في اإلنصاؼ -ما لـ ينك أكثر ككذا أقصاه  ،مثؿ عظـ الجبؿ فكاحدة رجعية
كىك اختيار ابف تيمية فى  أم إف صاحب اإلنصاؼ كصاحب التنقيح اختار ىذا القكؿ -التنقيح
ف نكل كاحدة -الفتاكل  .(4)" كتصحيح الفركع أنيا ثالث كا 

النجار:  قاؿ ابف  ، (5)يقع ثالث  غذىب أصحاب ىذا القكؿ إلى أف الطالؽ بيذه الصي القول الثاني :
كلك نكل يعو ،أك منتياه ، أك غايتو ،أك أقصاه ... فثالث ،أك جمأكثره ،" ... طالؽ كؿ الطالؽ ،أك 

  . (6)كاحدة "

                                 

(1)
،قاؿ األرنؤط : 418ص  3( ،ج  15451حمد بف حاطب الجمحي ،حديث رقـ ) أحمد ،مسند أحمد بف حنبؿ، بتحقيؽ  األرنؤط ،حديث م 

،  611ص  1( ، ج  1896( ، حديث رقـ )  20ابف ماجة ، السنف بتحقيؽ أللباني ، كتاب النكاح ، باب إعالف النكاح )  إسناده حسف ،
 قاؿ األلباني : حديث حسف.

(9)
قاؿ األلباني : ضعيؼ دكف ،  611ص  1( ، ج  1895( ، حديث رقـ )  20النكاح )  ابف ماجة ، السنف ، كتاب النكاح ، باب إعالف ( 

،  373ص  4( ، ج  112( ، حديث رقـ )  6الشطر األكؿ فيك حسف ، الترمذم ، السنف ، كتاب النكاح ، باب ما جاء في إعالف النكاح ) 
سىفه ًفى ىىذىا اٍلبىاًب، كى  ًديثه غىًريبه حى ًف قاؿ الترمذم :ىىذىا حى ًديًث، كىًعيسىى ٍبفي مىٍيميكفو الًَّذل يىٍرًكل عى عَّؼي ًفى اٍلحى اًرلُّ ييضى ًعيسىى ٍبفي مىٍيميكفو األىٍنصى

 اٍبًف أىًبى نىًجيحو التٍَّفًسيرى ىيكى ًثقىةه .
(3)

 . 363ص  5مطالب أكلي النيى ، ج ، الرحيباني ،  11ص  9،المرداكم ، اإلنصاؼ ، ج  448ص  8ابف قدامة  ، المغني ، ج  
، تحقؽ :  313ص  31تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ ، مجمكع الفتاكل ، ج  ابف تيمية، 17ص  4الحجاكم ، اإلقناع ، ج  (4)

 ـ ، دار الكفاء 2005ىػ /  1426،   3عامر الجزار ، ط  -أنكر الباز 
 
(8)

ص  2، الكمكذاني ، محفكظ بف أحمد بف الحسف ، اليداية عمى مذىب أحمد بف حنبؿ ، ج  55ص  9المرداكم ، تصحيح الفركع ، ج  
 ـ ، مؤسسة غراس لمطباعة كالنشر . 2004ىػ ،  1425، سنة  1، تحقيؽ عبد المطيؼ ىميـ ػ ماىر ياسيف الفحؿ ، ط  243

(6)
 . 265ص  2ابف النجار ، منتيى اإلرادات ، ج  
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 :   ما يأتي من عمماء الحنابمة  القول األول وممن رجح 
 : قال ابن قدامة 
ف قاؿ أنت طالؽ أشد الطالؽ " أك مثؿ ، أك أقصره  ، أك أعرضو، أك أطكؿ الطالؽ  ، كأغمظو ، كا 

ف قاؿ أنت طالؽ أقصى الطالؽ  أك مثؿ عظـ الجبؿ كال نية لو كقعت طمقة رجعية ، الجبؿ       ،... كا 
 ، أم تعتبر طمقة رجعية . (1)" أك أكبره فكذلؾ في قياس المذىب

 الراميني رجقال ابن مف : 
ٍف قىاؿى : أىشىدَّهي  "  لىوي ، أىٍك أىٍغمىظىوي  ، كىاً  وي ، أىٍك أىٍطكى بىًؿ ، أىٍك أىٍعرىضى ،  أىٍك ًعظىمىوي ، أىٍك ًمٍؿءى الدٍُّنيىا أىٍك ًمٍثؿى اٍلجى

نىٍحكىهي فىكىاًحدىةه   .(2)" كى
 قال في الكافي  : 
أنت طالؽ مؿء الدنيا أك اشد الطالؽ أك أغمظو أك أطكلو أك أعرضو طمقت كاحدة ألف ذلؾ ال  " 

نيا أشد الطالؽ عمييا لضررىا بو فمـ  يقتضي عددا كالطمقة الكاحدة تكصؼ بككنيا مؿء الدنيا ذكرىا كا 
 .(3)"يقع الزائد بالشؾ فإف نكل ثالثا كقعت ألف المفظ يحتمميا 

  قال البيوتي: 
ف قاؿ  أنت طالؽ  أشد الطالؽ أك أغمظو أك أكبره بالباء المكحدة أك أطكلو أك أعرضو أك مؿء  " كا 

الدنيا أك مؿء البيت كنحكه  كالمسجد  أك  أنت طالؽ  مثؿ الجبؿ أك مثؿ عظـ الجبؿ فكاحدة رجعية 
لدنيا ذكرىا ما لـ ينك أكثر  ألف ىذا الكصؼ ال يقتضي عددا  كالطمقة الكاحدة تكصؼ بأنيا يمأل ا

كأعرضو فإف نكل ثالثا كقعت ألف المفظ صالح ألف يراد بو ذلؾ  ككذا  لك قاؿ ، كأنيا أشد الطالؽ 
 .(4)" أنت طالؽ أقصاه  فتقع كاحدة

 
 ما يأتي : من العمماءالقول الثاني   وممن رجح 
  : ف قاؿ: أشده "  قال في تصحيح الفروع أك مؿء ، أك أعرضو  ، أك أطكلو، أك أغمظو ، قكلو: كا 

كفي ،نقمو ابف منصكر في مؿء البيت  ، كيقع ما نكاه كنحكه فكاحدة  أك عظمو،  أك مثؿ الجبؿ، الدنيا 
المسألة األكلى  إذا قاؿ: أنت طالؽ  ذكر مسألتيف: ،، انتيى أك أكثره أكجو، ثالثا أكثره ثالث،أقصاه

                                 

  . 448، ص  8 ابف قدامة ، المغني ، ج (1)
(9)

 ص ... 2ابف مفمح ، الفركع ، ج  
(3)

، تحقٌق عبد المحسن التركً ، بدون ط  191ص  3ابن قدامة ، أبو محمد ، عبد هللا بن قدامة المقدسً ، الكافً فً فقه أحمد بن حنبل ، ج  

 ، بدون سنة ، دار هجر
(0)

 . 968ص  8البهوتً ، كشاف القناع عن متن اإلقناع ، ج  
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ؼ:أحدىما: تطمؽ ثالثا، كىك الصحيح مف ؟ أطمؽ الخال فيؿ تطمؽ ثالثا أك كاحدة أكثر الطالؽ،
 . (1)المذىب، كعميو أكثر األصحاب، كىك الصكاب " 

    : أنًت طالؽه كؿَّ الطالؽ:  كيقع ثالثان إذا قاؿ لزكجتوقاؿ في نيؿ المأرب بشرح دليؿ الطالب ،    
 . (2) ، أك غايىتىوي، أك أقصاه أك منتياه جميعىوي  ، أم أكثر الطالؽ ، أك أكثىرىهي  أك

لفظ بعض استعراض أقكاؿ عمماء الحنابمة يترجح لدم صحة اختيار الحجاكم باعتبار :  الترجيح 
مؿ عددا ، يقع طمقة كاحدة  فإنو ال  يحتمؿ عددا كال يندرج تحت أقصى الطالؽ كنحكه مما ال يحت

  األعداد ، كىك ما ذىب اليو جميكر الحنابمة ، كا تعالى أعمـ
: إذا ألقى إنساٌن إنسانًا في نار يمكنو التخمص منيا فمم يخرج حتى مات فيل يمزمو  لثةالثامسألة ال

 الضمان بالدية.

كا إذا ألقاه في اختمفأتفؽ عمماء الحنابمة عمى كجكب الدية إذا القاه في نار ال يمكنو التخمص منيا ، ك 
 :ثالثة أقكاؿ عمى  نار يمكنو التخمص منيا 

ف امكنو : ذىب الحجاكم القول األول كمف معو إلى لزكـ ضماف الدية عمى مف ألقاه في النار كا 
ف ألقاه في ماء يسير يقدر عمى التخمص منو ، قاؿ الحجاكم: "ك (3)التخمص منيا كلـ يخرج مف النار ا 
ف كاف في نار يمكنو التخمص منيا فمـ يخرج حتى مات ،فمبث فيو اختيارا حتى مات فيدر فال  ،كا 

نما تعمـ قدرتو عمى التخمص بقكلو: أنا قادر عمى التخمص أك نحك ىذا ،كيضمنو بالدية ،قكد ، (4)"  كا 
 .(5)كرجحو البيكتي كقاؿ: ألنو مات باإللقاء المفضي إلى اليالؾ 

 – 4، قاؿ ابف النجار بعد أف عدد صكر القتؿ العمد" ... ال يمزمو الضماف بالدية القول الثاني:
 -، (4)الرابعة: أف يمقيو في ماء يغرقو، أك نار كال يمكنو التخمص منيا فيمكت، ك إف أمكنو فييا فيدر" 

                                 

 . 55ص  9المرداكم ، تصحيح الفركع ، ج  (1)
 2طَّاًلب ، ج التغمبي ، عبد القادر بف عمر بف عبد القادر ابف عمر بف أبي تغمب بف سالـ التغمبي الشٍَّيبىاني ، نىٍيؿي المىآًرب بشىرح دىًليؿي ال (2)

ميماف عبد ا األشقر ، ط  39ص   تبة الفالح، الككيت .ـ ، مك 1983 -ىػ  1403، سنة  1، تحقيؽ محمد سي
    9، المرداكم، تصحيح الفركع ،  ج  19، ص  20، البيكتي ، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ، ج  3، ص  4ابف قدامة ، الكافي ، ج  (3)

 . 325ص 
 . 165،ص   4الحجاكم ، اإلقناع ، ج  (4)
 . 19، ص  20البيكتي ، كشاؼ القناع ، ج  (5)
  . 391، ص  2ابف النجار ، منتيى اإلرادات ، ج  (4)
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، لمكتو  - فمات ىدر كال دية عمى مف ألقاهأم إف أمكنو أف يخرج مف النار كلـ يخرج مع استطاعتو 
 .(2)، كقاؿ في الفركع  : ال يضمف الدية في األصح"  (1)بفعؿ نفسو

فاف تركو  قاؿ ابف قدامة " ،  (3) عدـ لزكمييادكف ترجيح بيف لزكـ الدية اك التكقؼ  الثالث :القول 
في نار يمكنو التخمص منيا لقمتيا أك ككنو في طرؼ منيا يمكنو الخركج بادنى حركة فمـ يخرج حتى 

؟ فيو كجياف )احدىما( ال يضمنو النو ميمؾ  كىؿ يضمنو ، فال قكد الف ىذا ال يقتؿ غالبا، مات 
)كالثاني(  ، لكف يضمف ما أصابت النار منو ،كما لك القاه في ماء يسير، لنفسو باقامتو فمـ يضمنو 

كما لك فصده فترؾ ، يضمنو النو جاف بااللقاء المفضي إلى اليالؾ كترؾ التخمص ال يسقط الضماف 
كليذا ، ، كفارؽ الماء اليسير النو ال ييمؾ بنفسو  أك جرحو فترؾ مداكاة جرحو ، شد فصاده مع امكانو

كانما تعمـ قدرتو عمى التخمص بقكلو أنا  ،كاما النار فيسيرىا ميمؾ ، يدخمو الناس لمغسؿ كالسباحة 
الف النار ليا حرارة شديدة فربما ازعجتو حرارتيا عف معرفة ما ، قادر عمى التخمص أك نحك ىذا 

 .(4)" أك اذىبت عقمو بألميا كركعتيا  ،تخمص بو ي

ف أمكنو التخمص  يترجح عندم لزـك الدية عمى مف ألقى شخصان  الترجيح : في نار كلـ يخرج منيا ، كا 
ف لـ يقصد ذلؾ ، كلعدـ االمنيا ، ألف مف ألقاه كاف لو عالقة ب ستخفاؼ بأركاح الناس ، فيقكؿ مكتو كا 

 قد كاف بإمكانو الخركج مف النار سدا لمذريعة ، كا تعالى أعمـ .كؿ شخص في مثؿ ىذه الحالة 

 . :  ىل تقطع يد منكر العارية التي بمغت النصابالرابعةمسألة ال

آخر إلى مدة  ، ككاف قيمة العارية تبمغ النصاب  مف عند  ما : شخص  استعار شيئا صورة المسألة
اء تمؾ المدة  طمب صاحب العارية عاريتو، فأنكرىا الذم يكجب قطع اليد في حد السرقة ، كعند انتي
، ثـ أقاـ صاحب العارية البينة عمى  كجكد العارية  ئان المستعير ،  كقاؿ لصاحبيا : ليس لؾ عندم شي

 عنده ، ففي ىذه الحالة ىؿ يقاـ حد القطع عمى جاحد العارية التي بمغت النصاب؟ 

                                 

(1)
 . 329، ص  9، المرداكم ، اإلنصاؼ ، ج  8، ص  6الرحيباني ، مطالب أكلي النيى ، ج  

(9)
 . 352، ص  9ابف مفمح ، الفركع ، ج  

(3)
عمي بف عبد ا بف حمداف الشيرل ،  ، نحقيؽ 1164، ص  2ابف حمداف ، نجـ الديف أحمد بف حمداف الحراني  ، الرعاية غي الفقو ، ج  

 . ىػ ، مكتبة الممؾ فيد الكطنية ، الرياض 1428بدكف ط ، سنة 
 . 325، ص  9ابف قدامة ، المغني  ، ج  (4)
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 أقوال العمماء في المسألة :

 : عمى قكليفالعمماء في قطع يد جاحد العارية أختمؼ  

: ذىب الحجاكم كمف معو إلى عدـ قطع يد جاحد العارية ، كىي ركاية عف أحمد بف  القول األول
           فال قطع عمى منتيب كال مختمس كال غاصب كال خائف في كديعةقاؿ الحجاكم : "  ، (1)حنبؿ

 . (2)أك عارية " 

، قاؿ المرداكم في اإلنصاؼ : " ... يقطع جاحد العارية كىك (3)القكؿ الثاني : تقطع يد جاحد العارية 
 .(4)المذىب ، نقمو جماعة عف اإلماـ أحمد  "

 
 :  أدلة الفريق األول 

 " : اًئفو  استدلكا بحديث  جابر رضى ا عنو عىًف النًَّبىِّ صمى ا عميو كسمـ قىاؿى مىى خى كىالى  لىٍيسى عى
ٍنتىًيبو كىالى  نما وجب القطع أن منكر الوديعة خائن وليس بسارق،وقالو ب ،(5)ُمْخَتِمٍس َقْطٌع "مي وا 

 . (6) عمى السارق دون الخائن
  قياس جاحد العارية عمى جاحد الكديعة لعمة الخيانة في كمييما ، كال أحد مف العمماء يقكؿ

 .(7)بكجكب قطع يد جاحد الكديعة  

 

                                 

 5ج جى ، الممتع في شرح المقنع ،   ، ابف المن 235ص  10ابف قدامة ، المقنع كالشرح الكبير كاإلنصاؼ ، ابف قدامة ، المغني ، ج  (1)
 . 221ص  1، الحجاكم ، زاد المستقنع ، ج  468ص  26،  ج  714ص 

 . 221ص  1الحجاكم ، زاد المستقنع ، ج  (2)
، ابف ضكياف ، منار السبيؿ في شرح الدليؿ ، ج  227ص  6، الرحيباني ، مطالب أكلي النيى ، ج  153ص 10الفركع ، ابف مفمح ج  (3)
 . 384ص  2
 . 191، ص   10 المرداكم ، اإلنصاؼ ، ج (4)
ص  4( ، ج  1448( ، حديث رقـ ) 18الترمذم ، السنف ، بتحقيؽ شاكر كاأللباني ، كتاب الحدكد ، باب ماجاء في الخائف كالمختمس ) (5)

الحدكد حديث حسف صحيح كالعمؿ عمى ىذا عند أىؿ العمـ ، كقاؿ األلباني : حديث صحيح ،أبك داكد ، السنف ، كتاب ، قاؿ الترمذم :  51
 ، 239ص  4( ، ج  4394( ، حديث رقـ )  13، باب القطع في الخمسة كالخيانة )

 ، 235ص  10ابف قدامة ، المغني ، ج  (6)
 . 235ص  10ابف قدامة ، المغني ، ج  (7)
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 القول الثاني :أدلة 

  اًئشىةى قىالىٍت : " كاستدؿ أصحاب القكؿ الثاني : بحديث المخزكمية ، الذم ركاه مسمـ عىٍف عى
كًميَّةه  تىاعى كىانىًت اٍمرىأىةه مىٍخزي ديهي فىأىمىرى النًَّبىُّ صمى ا عميو كسمـ أىٍف تيٍقطىعى يىديىىا  تىٍستىًعيري اٍلمى تىٍجحى كى

، فأمر النبي صمى ا عميو كسمـ  (2)كقالكا بأف المخزكمية كانت تستعير المتاع كتجحده  (1)"
 ، فدؿ الحديث عمى كجكب قطع يد جاحد العارية .(3)بقطع يدىا 

 
 : ورد أصحاب القول األول عمى استدالل الفريق الثاني

 
ه مف الركيات اآلخرل ، ك بإف المخزكمية قطعت بسبب سرقتيا كما كرد في سياؽ ىذا الحديث كغير  

نما عرفتيا امنا عائشة رضي ا عنيا بجحدىا لمعارية لككنيا مشيكرة  ليس بسبب جحدىا لمعارية ، كا 
ٍرأىةي  قىًت اٍلمى ًد عىٍف أىًبييىا قىاؿى لىمَّا سىرى بذلؾ ، كما كرد في ركاية أخرل عف  عىاًئشىةى ًبٍنًت مىٍسعيكًد ٍبًف األىٍسكى

ٍيشو فىًجٍئنىا ًإلىى ًتٍمؾى اٍلقىًطيفى  كىانىًت اٍمرىأىةن ًمٍف قيرى ةى ًمٍف بىٍيًت رىسيكًؿ المًَّو صمى ا عميو كسمـ أىٍعظىٍمنىا ذىًلؾى كى
قيٍمنىا نىٍحفي نىٍفًدييىا ًبأىٍربىًعيفى أيكًقيَّةن ، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صمى  ا عميو النًَّبىِّ صمى ا عميو كسمـ نيكىمِّميوي كى

ٍيره لىيىا ، فىمىمَّا سىًمٍعنىا ًليفى قىٍكًؿ رىسيكًؿ المًَّو صمى ا عميو كسمـ أىتىٍينىا أيسىامىةى فىقيمٍ ك  ـٍ سمـ :  تيطىيَّرى خى نىا  : كىمِّ
ًطيبنا فىقىاؿى  ـى خى ا  رىسيكؿى المًَّو صمى ا عميو كسمـ ، فىمىمَّا رىأىل رىسيكؿي المًَّو صمى ا عميو كسمـ ذىًلؾى قىا :  مى

اًء المًَّو كىالًَّذل نىٍفسي  مىى أىمىةو ًمٍف ًإمى قىعى عى ؿَّ كى ديكًد المًَّو عىزَّ كىجى دٍّ ًمٍف حي مىىَّ ًفى حى ـٍ عى مَّدو ًبيىًدًه لىٍك ًإٍكثىاريكي ميحى
مَّده يىدىىى  لىٍت ًبًو لىقىطىعى ميحى لىٍت ًبالًَّذل نىزى "، فال يمـز مف أف تككف مشيكرة (4)ا كىانىٍت فىاًطمىةي اٍبنىةي رىسيكًؿ المًَّو نىزى

بجحدىا لمعارية ىك سبب  قطع يدىا كما لك عيرفت بصفة مف صفاتيا، فال قطع عمى جاحد العارية 
 . (5)جمع بيف األحاديث، كمكافقة لظاىر الحديث، كالقياس، كأقكاؿ فقياء األمصار، فيككف أكلى

 

                                 

ٍيًرًه كىالنٍَّيًى عىًف مسمـ ، صحيح مسمـ ، كتاب الحدكد ، باب  (1) ديكًد باب قىٍطًع السَّاًرًؽ الشًَّريًؼ كىغى ًة ًفى اٍلحي (  4507( ، حديث رقـ )13)الشَّفىاعى
 . 115ص  5ج 

(9)
 . 036ص  1، البهوتً ، الروض المربع شرح زاد المستقنع ، ج  350ص  9ابن ضوٌان ، منار السبٌل فً شرح الدلٌل ، ج  

(3)
 4903( ، حديث رقـ )6) في المخزكمية التي سرقتذكر اختالؼ ألفاظ الناقميف لخبر الزىرم  النسائً ، السنن ، كتاب قطع السارق ، باب 

ص  6( ، ج  25336( كقاؿ األلباني : حديث صحيح ، ابف حنبؿ ، المسند بتحقيؽ األرنؤط ، باب حديث السيدة عائشة ، حديث رقـ ) 
 ، كقاؿ األرنؤط : إسناده  صحيح . 162

(0)
 9(  ج   9608(،حدٌث رقم )  6، كتاب الحدود ، باب الشفاعة فً الحدود )ابن ماجة ، أبو عبد هللا ، محمد بن ٌزٌد القزوٌنً ، السنن  

، تحقٌق محمد فؤاد عبد الباقً ، ومذٌل بأحكام األلبانً ، بدون ط ، بدون سنة ، دار الفكر ، بٌروت ، وقال األلبانً: حدٌث ضعٌف  581ص 

( ،  5104صحٌحٌن ، مع تعلٌقات الذهبً ، كتاب الحدود ، حدٌث رقم ) ، الحاكم ، محمد بن عبد هللا الحاكم النٌسابوري ، المستدرك على ال

م ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، وقال الذهبً : حدٌث  1664هـ ،  1011، سنة  1، تحقٌق مصطفى عبد القادر عطا ، ط  091ص  0ج 

 صحٌح .
(8)

 . 934، ص  14ابن قدامة ، المغنً ، ج  
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 الترجيح :
في المغة أخذ الشيء مف الغير  ، فالسرقة تعريؼ السرقة لغةإف تعريؼ  جحد العارية ال يدخؿ في  

عمى كجو الخفية ، كفي الشريعة في حؽ القطع أخذ مكمؼ خفية قدر عشرة دراىـ مضركبة محرزة 
، كجحد العرية ال يدخؿ في معناىا ، كقد أمر الرسكؿ صمى ا عميو  (1)بمكاف أك حافظ بال شبية 

كؿي المًَّو صمى فقد ركم عف عىٍف عىاًئشىةى رضى ا عنيا قىالىٍت : قىاؿى رىسي كسمـ بدرء الحدكد بالشبيات ، 
مُّكا سىًبيمىوي ا عميو كسمـ ا فىخى ٍدتيـٍ ًلٍمميٍسًمـً مىٍخرىجن ا اٍستىطىٍعتيـٍ عىًف اٍلميٍسًمًميفى ، فىًإٍف كىجى ديكدى مى ،  : " اٍدرىءيكا اٍلحي

ـى ألىٍف ييٍخًطئى ًفى ا ٍيره لىوي ًمٍف أىٍف ييٍخًطئى ًفى اٍلعيقيكبىًة "فىًإفَّ اإًلمىا ٍلعىٍفًك خى
، كال أقكؿ ىنا بالعفك عف  (2)

اإلعارة ، كلكف قد يككف ىناؾ  ال يتساىؿ الناس بجحدىا فيمتنع الناس عف     جاحد العارية لكي
 مف األماـ عمى حسب الحالة ، كلكف دكف قطع اليد ، كا تعالى أعمى كأعمـ .  ةتعزيري عقكبة

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

                                 

(1)
 ىػ ، 1405، سنة  1براىيـ األبيارم ، ط تحقيؽ  إ،  156ص  1عمي الجرجاني ، التعريفات ، ج  عمي بف محمد بف ،الجرجانً  
 . بيركت –دار الكتاب العربي  
(9)

ىذا  ، وقال الحاكم : 096ص  0( ، ج  5163الحاكم ، المستدرك على الصحٌحٌن مع تعلٌقات الذهبً ، كتاب الحدود ، حدٌث رقم )  
عف رسكؿ ا صمى ا عميو ك سمـ   ، باب ما الحدكد ، الترمذم ، السنف مذيؿ بأحكاـ األلباني ، كتاب   يخرجاه حديث صحيح اإلسناد ك لـ

، قاؿ الترمذم :  حديث عائشة ال نعرفو مرفكعا إال مف حديث محمد بف ربيعة  33ص  4( ج  1424جاء في درء الحدكد ، حديث رقـ ) 
عف عركة عف عائشة عف النبي  صمى ا عميو ك سمـ  ، كركاه ككيع عف يزيد بف زياد نحكه كلـ يرفعو  عف يزيد بف زياد الدمشقي عف الزىرم

قاؿ األلباني : حديث  ، كركاية ككيع أصح  ، كقد ركم نحك ىذا عف غير كاحد مف أصحاب النبي صمى ا عميو ك سمـ أنيـ قالكا مثؿ ذلؾ ،
 ضعيؼ .
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 الخاتمة

التي توصمت إلييا : والتوصيات النتائج أىمذكر أوفي نياية ىذا البحث   

ككانت الشاـ في ىذه ، ( ىػ  665 -ىػ  568 ) مكسى بف أحمد بف مكسى الحجاكم  مابيف عاش  .1
تعد  الحجاكم  الفترة التي عاشيا ىذه ككانت معظـ الجراكسة  ،  سيطرة دكلة المماليؾالفترة تحت 

 الحقبة مف الزمف اضطرابا ، كعمت الفكضي في تمؾكأكثرىا  ، الدكلة المممككية كرأسكاء عصمف 
 في الشاـ كمصر ، حتى انتيت بحكـ العثمانييف  .

 
ىك  :  أما اسمو ، أبك النجا ، كأف كنيتو ىي :  شرؼ الديف أف لقبو ىك : اتفقت المصادر عمى  .2

ٍقًدًسيُّ  مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ الحجاكم ، المى
اًلًحيُّ  ،  ٍنبىًميُّ  ،  الصَّ ، ككلد الدًَّمٍشًقيُّ  الحى

، ثـ انتقمت أسرتو إلى دمشؽ  فمسطيف  ،ب بقرية حجة كالدتو ، كنشأتو ،ككانت  ، ػق  568سنة 
 .دمشؽ  غكطة يذه األسرة بالصالحية مفكاستقر األمر ب

 

لمفكضي كاالضطرابات السياسية التى عاشيا الحجاكم في عصر دكلة المماليؾ الجراكسة   كاف .3
عمى الحياة العممية حيث اقتصر اإلنتاج العممي عمى مؤلفات العمماء السابقيف شرحا  ان كبير  ان تأثير 

كاختصارا كتحريرا كتنقيحا دكف اجتياد أك تجديد كيالحظ ىذا مف كثرة الشركح كالحكاشي في تمؾ 
 الحقبة . 
 

ريره لممذىب كتح نتاجو العمميب الحجاكملمرمكقة التي تبكأىا أبرزت ىذه الدراسة المكانة العممية ا .4
ككثرة تالميذه باعتبارىما كجييف ميميف في معرفة أثره العممي ، باإلضافة إلى مكانتو  الحنبمي ،

 .كتمقي اختياراتو الفقيية بالقبكؿ  المرمكقة في العمـ مف خالؿ تكثيؽ العمماء لو كثنائيـ عميو
 

 أك ترجمكا لو  فكافممف تتممذ عمييـ ،  الكثيربصفات كثيرة أشاد بيا  الحجاكملقد تمتع  .5
فرد في تبارعان ، كال سيما في الفقو ، ف،  أصكليا ، فقييا ، محدثا ،   ان إمام  ػػػتعالى رحمو ا  ػػػ

ديفو متيف ، كشيكرت ككاف ذا  أحد اركاف المذىبكاف  ك حمد ،أماـ اإلمذىب   عصره بتحقيؽ
 . كتحقيقاتو، كتحريراتو ، كتقريراتو  ،سيرتو 

 



144 

 

حيح الحجاكم في اختيارتو ما رجحو عالء الديف المرداكم في مؤلفاتو " اإلنصاؼ " ك " تصاعتمد  .6
 .سالـ ، تقي الديف بف تيمية شيخ اإلحذ بقكؿ الفركع " ك "كالتنقيح "، كأ

 

كانت مكضع عناية    ،  حكاشيوك   مة ثركة عممية في الفقولألتعالى  رحمو الحجاكم ترؾ ا  .7
نظران لمكانة مؤلفيا العممية العالية الرفيعة في نقؿ  ،مذىب الحنبمي ، كالمذاىب األخرل عمماء ال

 . ركايات المذىب ، كتحريرىا ، كتحقيقيا 
 

كاف ،  بالصالحية  ىػ (  665سنة ) تكفي أنو  في سنة كفاة الحجاكم ، كترجح لمباحث اختمؼ    .8
 . ؿأرجح األقكاسنة عمى   كفسبعك   خمس عمره

 

عتبر كت مف أعالـ ىذه الطبقةكاف  ك  مف المذىب الحنبمي  الحجاكم في  طبقة المتأخريف عاش  .6
المذىب  متأخرك قاـ مي ،  حيثالمذىب الحنب حمة استقرار، مر    ىذه المرحمة  التي عاش فييا

 .بالتصنيؼ مف غير تحرير أك تخريج إال نادرا اعتمادا عمى كتب المذىب السابقة 

 

، كزاد المستقنع ،   قناعاإل ابيوكتة مؤلفات  في الفقو الحنبمي إال أف عد لو   الحجاكمرغـ أف   .14
 امنزلة عظيمة بيف كتب الفقو الحنبمي ، كاشتير  كأجؿ كتب المذىب ، حيث ناال ،مف أىـ  افييعد

في    اجتيد ، كقد  الثناء ، كالمدح مف العمماء القي تيما أنيمافاؽ ، كمما يدؿ عمى أىميفي اآل
 . ما، كفيمي ماليسيؿ حفظي ،مف الدليؿ ، كالتعميؿ   ماجردى ك ، ما، كتحريرى مااختصارى

 

 لـ يذكر الحجاكم  في مقدمة كتابو اإلقناع ،  استخدامو لممصطمحات الفقيية ، لكنو استخدميا  .11
وي ، أىٍك ييقىكَّل ، أىٍك ًىيى أىٍظيىري ، أىٍك أىٍشيىري ، أىٍك  كمنيا :  في اختياراتو ييتىكىجَّ  أىٍك غىًريبه  ، النصقكلو : كى

، أىٍك ىىذىا يىديؿُّ ، أىٍك ظىاًىريهي ،  ، كغيرىا مف األلفاظ التي بيَّف أنيا مف عنده ، كالتي تبيف اختياره ، 
 ، أما كتابو زاد المستقنع فمـ يبيف شيئا مف ذلؾ ، كاكتفى بذكر الحكـ دكف تمؾ األلفاظ . كرأيو

 

إلى مصادر ، كمراجع  كثيرة ، كميمة ، كأصيمة مف كتب   اختياراتو الفقيية في    الحجاكمرجع   .19
رحمو  - وا يدؿ ذلؾ عمى سعة اطالع... كغيرىا  ، إنم ديث ، كاألدب ،: الفقو ، كالتفسير ، كالح

 .كغزارة عممو ، كاتساع أفقو ، كرسكخ قدمو -ا تعالى 
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منزلة عالية زاد المستقنع ، مف الفركع الفقيية الكثيرة ، فقد ناال    اإلقناع ،  ينظران لما في كتاب   .13
في كثير مف  ماكالناقمكف عني، منيما ،فقد كثر المستفيدكفعند العمماء سكاء كانكا حنابمة أك غيرىـ

كعكؼ عمييما طالب  اتكالتخريج اتعمييما الشركح كالحكاشي كالتحرير ككثرت  المسائؿ كالفنكف
 .العمـ 

 
حيانا خالؼ ذلؾ الراجح في المذىب الحنبمي كلكنو أالرأم عمى اعتمد الحجاكم في اختياراتو  .10

ه في المذىب  ب في بعض المسائؿ كجانب الصكاب في مسائؿ أخرل كيدؿ ىذا عمى اجتيادافأص
 ب كأخطاء كلـ تكف اختياراتو نقال عمف سبقو فقط . احيث اجتيد فأص

 
يعتبر الحجاكم مف الجتيديف في المذىب الحنبمي ، كقد تمقت األمة اختياراتو كترجيحاتو بالقبكؿ  .18

 كىك ما شيد لو بو عمماء الحنابمة .
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 التوصيات
كمقارنتيا باآلراء اآلخرل بالمذىب الحنبمي كبياف الراجح التكسع  في كتابة جميع اختيارات الحجاكم  .1

 في المسائؿ الفقيية .

التركيز عمى كتابة عف أعالـ آخريف مف عمماء  فمسطيف في كافة المذاىب الفقيية الذيف كاف ليـ آثر  .9
 كبير في انتشار تمؾ المذاىب كخاصتا المذىب الحنبمي .

في الفقو المذاىب الفقيية ، كمدل تأثير تمؾ المؤلفات الكتابة عف مؤلفات عمماء فمسطيف في كؿ   .3
نماء المكتبة اإلسالمية .  اإلسالمي ، كا 

إبراز أثر عمماء فمسطيف خاصتا كعمماء األمة عامة في تصحيح المذاىب الفقيية ، كبعث األمؿ مف  .0
عممية في خالؿ ذلؾ في األمة اإلسالمية الستعادة مكانتيا كرياستيا في الكصكؿ إلى أعمى مكانة 

 العالـ .

 

، سائالن المكلى عز كجؿ أف يجعؿ عممي ىذا خالصان  كىذا آخر ما تيسر لي كتابتو في ىذه البحث
 مجيب .  قريب إنو سميع كأف ينفعني بو في الدنيا كاألخرة  لكجيو الكريـ ،
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 مسرد اآلٌات 

 

 الصفحة رقم اآلٌة السورة اآلٌة

 111 124 البقرة   ال َيَناُل َعْيِدي الظ اِلِمينَ 

 113 185 البقرة َفَمْن َشِيَد ِمْنُكُم الش ْيَر َفْمَيُصْموُ 

َواَل َتْحَسَبن  ال ِذيَن ُقِتُموْا ِفي َسِبيِل 
الم ِو َأْمَواًتا َبْل َأْحَياء ِعنَد َربِِّيْم 

 ُيْرَزُقونَ 

 199 169 آل عمران

 117 1 المائدة ِباْلُعُقودِ َيا َأي َيا ال ِذيَن آَمُنوا َأْوُفوا 

َولََقِد اْخَتْرَناُهْم َعلَى ِعْلٍم َعلَى 
    اْلَعالَِمٌنَ 

 99 32 الدخان 

 197 33 محمد     َواَل تُْبِطُموا َأْعَماَلُكمْ 
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 مسرد األحاديث

 رقم الصفحة طرف الحدٌث

ـى أى  مَّـى أىٍحرى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  148 كىٍحدىهي  فَّ النًَّبيَّ صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ؿو كىاًحدو  "ًإفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ازى شىيىادىةى رىجي أىجى
افى  ًؿ رىمىضى ًؿ ًىالى ٍؤيىًة اٍلًيالى مىى ري   " عى

 110 

ٍمًرك ٍبًف  مَّـى ذىىىبى ًإلىى بىًني عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى
  ٍصًمحى بىٍينىييـٍ عىٍكؼو ًليي 

146 

ـى   149 أىٍنعىتي لىًؾ اٍلكيٍرسيؼى فىًإنَّوي ييٍذًىبي الدَّ

ـي ًلييٍؤتىَـّ ًبوً  ا مى ًعؿى اإٍلً  145 ًإنَّمىا جي

كنىيىا   111   ًإنَّيىا سىتىكيكفي بىٍعًدم أىثىرىةه كىأيميكره تيٍنًكري

ًشيتي أىٍف تيٍكتىبى  ةي  ًإنِّي خى الى ـٍ صى مىٍيكي  140 المٍَّيؿً عى

 146 أييـ أكثر أخذا لمقرآف

تىًصؿي أىٍقًربىاءىؾى  تيٍخًرجي الزَّكىاةى ًمٍف مىاًلؾى فىًإنَّيىا  111 طيٍيرىةه تيطىيِّريؾى كى

مىى الرَّاًحمىًة ييسىبِّحي  مَّـى كىىيكى عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو صى
 ييكًمئي ًبرىٍأًسوً 

148 

ٍكـي يىٍكـى تىصيكميكفى  كفى  الصَّ  110 .  ، كىالًفٍطري يىٍكـى تيٍفًطري

ٍؤيىًتًو  كا ًلري ٍؤيىًتًو كىأىٍفًطري كميكا ًلري ـٍ  ، كىاٍنسيكيكا لىيىا، صي مىٍيكي َـّ عى فىًإٍف غي
ًثيفى    فىأىٍكًمميكا ثىالى

113 

ـٍ فىأىٍكًمميكا ًعدَّةى   مىٍيكي ٍؤيىًتًو فىًإٍف غيبِّيى عى كا ًلري ٍؤيىًتًو كىأىٍفًطري كميكا ًلري صي
ًثيفى   شىٍعبىافى ثىالى

113 

ٍف يىًميًنوً  ذى ًبرىٍأًسي فىأىقىامىًني عى  140 فىأىخى

بىٍينىكيمىا شى  ـٍ تىٍفتىًرقىا كى ا لى ذىىىا ًبًسٍعًر يىٍكًميىا مى  194  ٍيءه الى بىٍأسى أىٍف تىٍأخي

ٍرحو  الى تيغىسِّميكىيـٍ   114 ، فىًإفَّ كيؿَّ جي

ةو : ىىذىا ًعٍرؽه  الى  143 فىكىانىٍت تىٍغتىًسؿي ًلكيؿِّ صى

قَّييـٍ   مىٍينىا أيمىرىاءي يىٍسأىليكنىا حى  119 يىا نىًبيَّ المًَّو أىرىأىٍيتى ًإٍف قىامىٍت عى

ابيكا  ـٍ فىًإٍف أىصى مُّكفى لىكي ـٍ ييصى مىٍيًيـٍ فىمىكي ـٍ كىعى ٍف أىٍخطىئيكا فىمىكي  145  كىاً 
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 الصفحة  اسم العلم 

 44 )الخالؿ (أحمد بف محمد بف ىاركف 
 08 ابف بطة 

 30 بطيف أبك  

 82  نيسابكرمأبك بكر ال
 08  بناء ابف 

  األلباني 
 30 البيكتي محمد

 33 البيكتي منصكر

 33  التركي

 48  تسترمال

 66  التغمبي 

 49   حرانيابف تميـ 

 41 تنكخيال

 06 أبك البركات () تيمية ابف 

 84 تقي الديف () ابف تيمية 

 41 فخر الديف ()  تيميةابف 

 06 مجد الدٌن () ابف تيمية 

 06 ابن الجبل  

 06 ابف الجكزم  

 43 حارثي ال 

 44  حربي ال 
 06 ابف حريز الزرعي 

 42 الحسن بن حامد 
رَّانيحمداف  ابف  49  حى

 43 صالح حنبؿ ابف 
 44 خرقي ال
 59  خزاعيال

 16 ابف  خمدكف 

 

 مسرد االعالم
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 43 أبك داكد 
ٍيًمي الد  43 جى

 30 دىيش ابف 

 74 رجب ابف  
 66 الرحٌبانً 
 44 الزاغكني 

 40 كشي الزر 

 44 الزمخشري 

 54 سعدم ال

 38 السفاريني 

 41 سينىٍينىة ابف 

 44 شاقال ابف 
 66 الشطي 

 43 الشيباني
 69 شيرازم ال

 4 طغرؿ بؾ 
 9  صالح الديف األيكبي 

 64 ابن ضوٌان  

 43 عبد القكم ابف  

 44 ابف عقيؿ 

 31 الغزم 

 49 فرج أبك الابف قدامة 

 49 شمس الديفقدامة ابف 

 06 ابن قدامة موفق الدٌن

 14 القمقشندم 

 40 قيـ الجكزية ابف 

 38 الكرمي  

 64  اللبدي 

 66 الكمكذاني خطابالأبك 
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 66 ابف المراؽ 

 38 المرداوي عالء الدٌن 

 74 كلي الديفمرداكم ال 
 43 المركذم 
 43 المشكانً 

 08 برىاف الديف  مفمحابف 

 06 الرامٌنً ابن  مفلح شمس الدٌن

 68 ابف أبي مكسى
 49  نككمال

 44 ىيبىٍيرة ابف  

 43 يعمى ابف أبي 
 08 أبك  يعمى 

 44 يعمى الصغيرأبك 
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 مسرد المصادر والمراجع

هـ  1090م ،  9443، سنة  9باظة، نزار، والمالح،  محمدرٌاض،  إتمام األعالم ، ط أ (1

 .، دار الفكر ، بٌروت
               

عبد الرحمن بن حسن، األلئ البهٌة فً كٌفٌة االستفادة من  آل إسماعٌل ، محمد بن (9

 هـ ، مكتبة المعارٌف ، الرٌاض ، 1046الكتب الحنبلٌة ، بدون ط ، 

 
 1اآلمدي ، أبو الحسن علً بن أبً علً محمد اإلحكام فً أصول األحكام ، جـ (3

 ، تحقٌق ابراهٌم العجوز، بدون ط، دار الكتب العلمٌة،  بٌروت. 306،ص

إياس ، محمد بف أحمد بف إياس الحنفي ، بدائع الزىكر في كقائع الدىكر، تحقيؽ ابف  (0
  . عامة لمكتاب ،القاىرة، طباعة الييئة ال 1653محمد مصطفى، ،سنة 

دار ، لمؤلفيف كأثار المصنفيف، بدكف ط باشا، اسماعيؿ، ىدية العارفيف في أسماء ا (8
 .إحياء التراث العربي، بيركت

ط   ترجمة محمد أحمد السعد سيمماف ،  ،في اسيا الكسطى فاسيمي، تاريخ الترؾ  بارتكلد (6
 . ـ ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة 1996سنة  1

ىػ ، دار  1426بخارم، محمد بف إسماعيؿ البخارم  ، صحيح البخارم ، طبعة سنة ال (7
 الفجر، القاىرة .

عثيميف النجدم القصيمي ، تسييؿ السابمة  ؿدم، صالح بف عبد العزيز بف عمى آالبر  (5
ـ ،  9444ىػ / 1091، سنة1لميريد معرفة الحنابمة ، تحقيؽ بكر بف عبد ا أك زيد ، ط 

 .مؤسسة الرسالة ، بيركت 

، إبراهٌم بن محمد بن عبد هللا بن مفلح، المبدع شرح المقنع ، ط سنة  برهان الدٌن (6

 هـ ، دار عالم الكتب ، الرٌاض .  1093
هـ ، مطبعة دار  1016، سنة  9آل بسام ، عبد هللا بن عبد الرحمن ،علماء نجد ،ط  (14

 .العاصمة ،الرٌاض 

تحقيؽ يخ نجد،  ابف بشر، عثماف بف عبد ا النجدم الحنبمي، عنكاف المجد في تار  (11
مطبكعات ـ،  1659ىػ /  1049ؿ الشيخ ، بدكف ط، سنة عبد الرحمف بف عبد المطيؼ آ

 الرياض .دار الممؾ عبد العزيز،
رحمة ابف  ابف بطكطة ، أبك عبد ا محمد إبراىيـ المكائي ، الممقب بػ شمس الديف ، (19

 ـ ، دار صادر، بيركت .9441بطكطة ، طبعة سنة 
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اض المزىرات الرحمف بف عبد ا الحنبمي ، كشؼ المخدرات كالريبعمي ، عبد ال (13
ـ ، الناشر دار البشائر 2002 ،ىػ 1423، بدكف ط ، سنة   لشرح أخصر المختصرات

 اإلسالمية ، لبناف ، بيركت .
مًَّد ًفدىٍاًء ، التقاسيـ الفقيية في متف الزادابف  (14 ٍاًمًر بًف ميحى ، بدكف سنو ،  بىٍيجىت ،عى

 ، بدكف دار نشر .بدكف ط 
البهوتً ، منصور بن ٌونس ، حواشً اإلقناع ، تحقٌق  ناصر بن سعود بن عبد  (18

 م ، مكتبة الرشٌد ، الرٌاض . 9440، سنة  1هللا ، ط

بيكتي ، منصكر بف يكنس بف إدريس ، الركض المربع شرح زاد المستنقع في ال (16
اختصار المقنع ، تحقيؽ  سعيد محمد المحاـ ، بدك سنو ، بدكف ط ، دار الفكر لمطباعة 

 كالنشر ، بيركت ، لبناف . 
 منصكر بف يكنس  ، شرح منتيى اإلرادات ، تحقيؽ عبد ا التركي ، بيكتي ،ال (17
 ـ ،مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع . 2000،سنة  1ط 
البهوتً ، منصور بن ٌونس ، كشاف القناع عن متن اإلقناع ، تحقٌق هالل  (15

 هـ ،دار الفكر بٌروت . 1049مصٌلحً مصطفى هالل  ، بدون ط ، سنة 
بهوتً ،منصور بن ٌونس ، حواشً اإلقناع ، تحقٌق  ناصر بن سعود بن عبد ال (16

 م ، مكتبة الرشٌد ، الرٌاض . 9440، سنة  1هللا ، ط

ٍكًجردم الخراساني بييقي ، أبك بكر، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى اال (20 ٍسرى  لخي
، السنف الكبرل ،كتاب الصياـ ، باب الشيادة عمى رؤية اليالؿ ، تحقيؽ محمد عبد القادر 

 دار الكتب العممية، بيركت . ـ ، 2003 -ىػ  1424، سنة  3ط  عطا ،
ترمذم ، محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ ، سنف الترمذم ، ال (21

براىيـ عطكة ، ط   -ىػ  1395، سنة 2تحقيؽ محمد شاكر كمحمد فؤاد عبد الباقي كا 
 .ـ ، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي ، مصر  1975
ة في ممكؾ تىٍغرم بىٍردم ، جماؿ الديف أبك المحاسف يكسؼ ، النجكـ الزاىر ابف  (22

شمس ـ( ، قدـ لو كعمؽ عميو ) محمد حسيف 1992-ىػ 1413) 1مصر كالقاىرة ،  ط
 . بيركت ،الديف( ، دار الكتب العممية 

تغمبي ، عبد القادر بف عمر بف عبد القادر ابف عمر بف أبي تغمب بف سالـ ال (23
ؽ محمد سيميماف عبد ا األشقر ، التغمبي الشٍَّيبىاني ، نىٍيؿي المىآًرب بشىرح دىًليؿي الطَّاًلب ، تحقي

 . ـ ، مكتبة الفالح، الككيت 1983 -ىػ  1403، سنة  1ط 
تحقؽ : تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ ، مجمكع الفتاكل ،  ابف تيمية،  (24

 ـ ، دار الكفاء 2005ىػ /  1426،   3عامر الجزار ، ط  -أنكر الباز 
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 -ىػ  1098، سنة  1إباف العيد العثماني ، ط التكنجي ، محمد ، بالد الشاـ  (98
 ـ  ، دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ، بيركت . 9440

، زٌن الدٌن  المنجى ،الممتع فً شرح المقنع ،  تحقٌق عبد الملك بن  التونخً  (96
 م ، مكتبة األسدي ، السعودٌة . 9443هـ ،  1090 ، سنة 3عبد هللا دهٌش ، ط 

عبد السالم ، عبد الحلٌم ، أحمد عبد الحلٌم ، المسودة ، بدون ط  ، تٌمٌة ، ابن  (94
 دون سنة ، دار المدنً ، القاهرة.ب

وطرق استفادة األحكام من ألفاظه   مصطمحات الفقو الحنبميالثقفً ، سالم علً ،  (95

 م ، بدون دار نشر. 1651هـ ، 041، سنة 

 3، ص  45رات ، درس شرح أخصر المختصعبد ا بف عبد الرحمف الجبريني ، (96
 .، مفرغ مف اشرطة عمى المكتبة الشاممة

، تحقيؽ  إبراىيـ  ، عمي بف محمد بف عمي الجرجاني ، التعريفاتالجرجانً   (34
 بيركت . –ىػ  دار الكتاب العربي  1405، سنة  1األبيارم ، ط 

تحقيؽ  محمد اقباؿ ، طبعة  ،الحسيني ، صدر الديف ، أخبار الدكلة السمجكقية  (31
 .ـ  ،دار اآلفاؽ الجديدة،  بيركت  1933الىكر  سنة 

 
الحاكم ، محمد بن عبد هللا الحاكم النٌسابوري ، المستدرك على الصحٌحٌن ، مع  (39

م ،  1664هـ ،  1011، سنة  1تعلٌقات الذهبً ، تحقٌق مصطفى عبد القادر عطا ، ط 

 دار الكتب العلمٌة ، بٌروت .
اوي ، موسى بن سالم ،  زاد المستقنع فً اختصار المقنع ، تحقٌق عبد الحج (33

 الرحمن العسكر، بدون ط ، بدون سنة ، دار الوطن للنشر ، الرٌاض .
الحجاوي ، موسى بن سالم ، زاد المستقنع فً اختصار المقنع ، شرح منصور  (30

 ان   .هـ ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، لبن 1010، سنة  9البهوتً  ، ط  
الحجاوي ، موسى بن شرف الدٌن ، اإلقناع لطالب اإلنتفاع  ، تحقٌق عبد اللطٌف  (38

 محمد السبكً ، بدون ط ، بدون سنة ، دار المعرفة ، بٌروت .

 حجر ، شياب الديف أبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف حجر العسقالنيابف  (36
تحقيؽ كمراقبة  محمد عبد المعيد ضاف سنة  ،الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة  ، 

 اليند . ، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ، صيدر ابادبدكف ط ، ـ ، 1972-ىػ 1392

حمبي ، أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ ، عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ ال (34
، عممية ـ( ،  دار الكتب ال1996-ىػ 1417)  1ط ،، تحقيؽ : محمد باسؿ عيكف الٌسكد

 بيركت .

ـ  1640، سنة  1في تاريخ الدكلة العمية ، ط ـ ، إبراىيـ بؾ ، التحفة الحمية حمي (35
 . ، مؤسسة الكتب العربية، بيركت
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دار المنياج  بدكف ط ، بدكف سنة ،حمد ، حمد بف عبد ا ، شرح زاد المستقنع ،ال (36
 ، الرياض .

الرعاٌة غً الفقه ، تحقٌق  ابن حمدان ، نجم الدٌن أحمد بن حمدان الحرانً  ، (04
هـ ، مكتبة الملك فهد الوطنٌة  1095علً بن عبد هللا بن حمدان الشهري ، بدون ط ، سنة 

 ، الرٌاض .
حمدان، أحمد بن حمدان الحرانً ، صفة الفتوى والمفتً والمستفتً، تحقٌق محمد  (01

 روت .هـ ، بٌروت ، المكتب اإلسالمً ، بٌ 1364،  3ناصر الدٌن األلبانً ، ط 

الحمكل ، أبك عبد ا ياقكت بف عبد ا الحمكم ، معجـ البمداف،  بدكف ط ،سنة  (09
 ـ ، دار الفكر ، بيركت. 1646

ابف حميد ، محمد بف عبد ا ، السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة ، تحقيؽ بكر  (03
سسة ـ ، مؤ  1666ىػ /  1016سنة  1أبك زيد ك عبد الرحمف بف سميماف العثيميف ، ط 

 الرسالة ، بيركت .

 حنبؿ  ، أبك عبد ا ، أحمد بف حنبؿ الشيباني ، تحقيؽ شعيب األرنؤكط ،ابف  (00
 .مؤسسة قرطبة ، القاىرة 

 .دار القمـ ، مصر ، بدكف سنة ، ، 8ط  عبد الكىاب  ، خالؼ ، (08

بدكف ط ،  ،خضير ، عبد الكريـ بف عبدا ، شرح كتاب الصياـ مف زاد المستقنع  (06
 بدكف سنة ، بدكف مطبعة .

ابف خمدكف ، عبد الرحمف بف محمد ، العبر كديكاف المبتداء كالخبر في تاريخ  (04
العرب كالعجـ كالبربر  كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف األكبر ،  كضع حكاشيو خميؿ 

 ـ ، دار الفكر لطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت . 1655شحادة ، بدكف ط ، 

خمكاف ، أحمد بف محمد بف أبي بكر ، كفيات األعياف كأنباء الزماف  ، تحقيؽ ابف  (05
 إحساف عباس ، بدكف ط ، دار صادر ، بيركت .

خميؿ ، أحمد بف محمد ، التيذيب المقنع في إختصار الشرح الممتع ،لػ محمد بف  (06
 ىػ ، سمطنة عماف. 1426صالح بف العثيميف ، بدكف ط بدكف دار نشر ،  سنة 

قطني ، أبك الحسف ،عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف  دارال (50
 رنؤكط ، حسف عبد المنعـ ، سنف الدارقطني ، تحقيؽ شعيب األالنعماف 

، بدكف ط ، بدكف سنو ، سنف أبي داكد  داكد ،  سميماف بف األشعث السجستاني ، (51
 دار الكتاب العربي ، بيركت ، 

،  1اظ التاريخية في العصر المممككي ،    ط دىماف ، محمد أحمد ، معجـ األلف (89
 ـ، دار الفكر المعاصر ، دمشؽ . 1664ىػ /  1014سنة 
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هـ ،  1091، سنة  1ابن دهٌش ، عبد الملك بن عبد هللا ، المنهج الفقهً العام ، ط (83

 دار خضر للطباعة والتوزٌع ، مكه .

ىبي، العبر في خبر الذىبي ، أبك عبدا محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذ (54
، دار الكتب  بف بسيكني زغمكؿ ، بدكف ط أبك ىاجر محمد السعيد تحقيؽ  ، مف غبر
 . العممية
ذىبي ، شمس الديف محمد بف أحمد ، سير أعالـ النبالء  ، تحقيؽ محمد أيمف ال (55

 . القاىرة، ، دار الحديث ػى1424الشيراكم ، طبعة سنة 
-ىػ 1399) ، سنةطبدكف معجـ مقاييس المغة ،  رازم ، أحمد بف فارس ،ال (56

 عبد السالـ محمد ىاركف ، دار الفكر. ـ( ، تحقيؽ 1979
ىػ ػ 1420)5ط رازم ، محمد بف ابي بكر بف عبد القادر ، مختار الصحاح ،ال (57

 .ـ ( ، تحقيؽ : يكسؼ الشيخ محمد ، المكتبة العصرية 1999
 . ـ ، بيركت 1640سنة  ، 1 ، طكالعثمانييكف  رافؽ ، عبد الكريـ ، العرب (85

، تحقيؽ عبد  ؿ عمى طبقات الحنابمةيالذعبد الرحمف بف أحمد ، رجب ، ابف  (59
ـ ، مكتبة العبيكاف ،  2005 -ىػ  1425، سنة  1الرحمف بف سميماف العثيميف ، ط

 . الرياض
حيباني ، مصطفى بف سعد السيكطي ، مطالب أكلي النيى في شرح غاية الر  (60

 ـ ، المكتب اإلسالمي . 1961ىػ ،  1381نة ، س 1ط، المنتيى 
رسالف ، األمير شكيب ، تاريخ الدكلة العثمانية ، تحقيؽ حسف السماحي سكيداف أ (61
 ىػ ، دار ابف كثير ، دمشؽ ، الياشمي . 1099، سنة  1، ط 

، دار العمـ لممالييف، بيركت 9446، سنة  16خير الديف ، األعالـ ، ط الزركمي ، (69
. 

هـ ، دار العاصمة ،  1014سنة  1، ط زٌد ، بكر ، المدخل المفصل أبو  (63

 مطبوعات مجمع الفقه اإلسالمً ، جدة.

ـ ، دار اسامة لمنشر  9446الزيدم ، مفيد ، العصر المممككي ، طبعة سنة  (60
كالتكزيع عماف ، البيركس ، إيرمارفيف ، مدف الشاـ في العصر المممككي ، ترجمة سييؿ 

 ـ ، دار حساف ، دمشؽ . 1658سنة  زكار ، بدكف ط ،
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السخاكم ، شمس الديف محمد بف بف عبد الرحمف ، الضكء الالمع  ألىؿ القرف  (68
ـ ، دار الجبؿ،  1669ىػ ،  1019، سنة  1التاسع ، تحقيؽ محمد جماؿ القاسمي ، ط 

 سكريا
 -ىػ 1411، سنة 4المكتب اإلسالمي، ط ،حمكد، التاريخ اإلسالمي شاكر ، م (66

 بيركت ، ـ ،1991

ابف شاىيف الممطي ، عبد الباسط بف خميؿ ، نزىة األساطيف فيمف كلى مصر مف  (64
، مكتبة الثقافة 1654السالطيف ، تحقيؽ :  محمد كماؿ الديف عز الديف عمى  ،   سنة 

 الدينية ، القاىرة .
الشطي ، جميؿ بف عمر البغدادم ، مختصر طبقات الحنابمة، تحقيؽ فكاز أحمد  (65

 ـ، دار الكتاب العربي بيركت . 1656ىػ/  1046،  1زمرلي ، ط 

ـ  2004 -ىػ  1424، سنة  1شمبي، عبد المطيؼ حرز ا ، أحمد برىكـ ، ط  (66
 .، مؤسسة الرسالة، بيركت ، لبناف 

،  9445، سنة 1الشمي ، فيصؿ، بالد الشاـ في ظؿ الدكلة المممككية الثانية، ط  (44
 سكريا.  دار الزماف لمطباعة كالنشر ،  دمشؽ _

،  1ط  شيخ ، عبدالرحمف بف عبد المطيؼ ، مشاىير عمماء نجد كغيرىـ ،آؿ  (71
 .، مطبعة دار اليمامة ، الرياض  ىػ 1392سنة 

 

صعقي ، خالد بف إبراىيـ ، القكؿ الراجح مع الدليؿ لكتاب الصالة شرح منار ال (72
 السبيؿ  ، بدكف ط ، بدكف سنة ، دار أـ المؤمنيف خديجة بنت خكيمد .

 
ىػ ( ، 1412)1طحمد ، المفردات في غريب القرآف ،الحسيف بف مصفياني ،األ (73

 .دمشؽ   ،بيركت ، دار الشامية ، تحقيؽ : صفكاف عدناف الداكدم ، دار القمـ 
، الدولة العثمانٌة عوامل النهوض وأسباب السقوط ، طبعة الصالبً ، على محمد  (40

 قاهرة .م ، دار الفجر للتراث ، ال 9440هـ ،  1098سنة 
ابف ضكياف ، أبراىيـ بف محمد بف سالـ ، رفع النقاب عف تراجـ األصحاب  ،  (48

ـ ،   1664ىػ/1015سنة  1تحقيؽ محب الديف  أبك سعد عمر بف غرامة العمراكم، ط 
 دار الفكر، بيركت .
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حقيؽ ، ت ضكياف، إبراىيـ بف محمد بف سالـ، منار السبيؿ في شرح الدليؿابف  (76
 .ـ ، المكتب اإلسالمي 1989-ىػ 1409سنة  ،    7زىير الشاكيش ، ط 

 
ٌطريفي ، عبد العزيز بف مرزكؽ ، التحجيؿ في تخريج ما لـ يخرج مف األحاديث ال (77

ـ ، مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع،  2001ىػ ،  1422، سنة 1كاآلثار في إركاء الغميؿ ، ط 
 .الرياض 

 – 224طريقي ، عبد ا بف محمد ، معجـ مصنفات الحنابمة مف كفيات ال (78
 الرياض . ، ىػ ، الناشر المؤلؼ  1422، سنة  1ىػ ، ط  1420
سنة  بدكف ط ،طقكش ، محمد سييؿ ، تاريخ المماليؾ في مصر ك بالد الشاـ ، (79

 ىػ ، دار النفائس ، بيركت .1418
أحمد بف طكلكف الصالحي ،  ابف طكلكف ، شمس الديف ، مجمد بف عمى بف (54

ـ ، بيركت  1640مفاكية الخالف في حكادث الزماف ، دار الكتب العممية ،بدكف  ط ، سنة 
. 

ابف طكلكف ، شمس الديف ، محمد بف عمي ، القالئد الجكىرية في تاريخ الصالحية  (51
 ـ، مجمع المغة العربية ، بيركت . 1669  9، تحقيؽ محمد أحمد دىماف ، ط 

طكلكف ، شمس الديف محمد بف عمى ، أعالـ الكرل فيمف كلى نائبا مف ابف  (59
بدكف دار نشر  ،1660األتراؾ بدمشؽ الشاـ الكبرل ، تحقيؽ محمد أحمد دىماف ،  ط سنة 

 دمشؽ . ،

الدمشقي ، ذخائر القصر  محمد بف عمي ، ابف طكلكف، شمس الديف بف طكلكف (83
كمحفكظ في الخزانة التيمكرية في القاىرة في تراجـ نبالء العصر )كىذا الكتاب مخطكط 

مخطكطات مكتبة 'برليف' بػ: 'ألمانيا'، كعنو صكرة عمى  مفك   ، (تاريخ  1420تحت رقـ / 
بػ: 'جامعة أـ القرل'، بػ: 'مكةى المكرمة'، برقـ:  ميكركفمـ في: 'مركز البحث العممي،

(1569.) 
سالطيف المماليؾ ،   عاشكر ، سعيد عبد الفتاح ، المجتمع المصرم في عصر (50

 ـ ،دار النيضة العربية ، القاىرة . 1669طبعة سنة 
، بدكف ط  ، كالمماليؾ في مصر كالشاـ عاشكر ، سعيد عبد الفتاح ، األيكبيكف  (58

 دار النيضة العربية ، القاىرة .
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،  99عبادم ، أحمد مختار ، قياـ دكلة المماليؾ األكلى في مصر ك الشاـ ، صال (86
 بيركت .، ـ ، دار النيضة العربية 1986 -ىػ 1406سنة  ،بدكف ط

ىػ ، مؤسسة  1416،  1عبد الرحمف ، سميماف ، حاشية عمى السحب الكابمة ، طال (87
 الرسالة ، بيركت .

يكسؼ بف الحسف الدمشقي الصالحي  ابف عبد اليادم ، ابف عبد اليادم ،  (88
ت متأخرم أصحاب أحمد  ، الحنبمي ، المعركؼ بابف المبرد،الجكىر المنضد في طبقا

مكتبة  ـ ،2000-ىػ  1421، سنة  1تحقيؽ عبد الرحمف بف سميماف العثيميف  ، ط 
 . العبيكاف ، الرياض

د ابف عبد اليادم ، يكسؼ بف عبد اليادم ، ثمار المقاصد في ذكر المساج (56
 . ـ ، بيركت 1603، ،تحقيؽ محمد اسعد طمس، بدكف ط

،  1ط  محمد ، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع ،عثيميف ، محمد بف صالح بف ال (64
 ىػ ، دار ابف الجكزم. 1422سنة 
عثيميف ، محمد بف صالح بف محمد، التيذيب المقنع في إختصار الشرح الممتع ال (91
 ىػ ، دار ابف الجكزم .1428سنة  1، ط 
العثيميف ، محمد بف صالح ، شرح المنظكمة البيقكنية في مصطمح الحديث ،   (92

 ـ2003 -ىػ  1423، دار الثريا لمنشر،  2فيد بف ناصر بف إبراىيـ السميماف ، ط تحقيؽ:
ـ  1659العمبي ، أكـر حسف دمشؽ بيف عصر المماليؾ كالعثمانييف ، طبعة سنة  (63

 ، دمشؽ .

العممي ، مجير الديف بف عبد الرحمف بف محمد األنس الجميؿ بتاريخ القدس  (60
 المحتسب ، عماف .ـ ، مكتبة  1643،كالخميؿ ، بدكف ط 

ابف العماد ، شياب الديف  أبي الفالح عبد الحي بف أحمد العكرم الحنبمي ،  (68
كمحمد األرناؤكط ،  شذرات الذىب في أسماء مف ذىب ، تحقيؽ عبد القادر األرناؤكط ،

 .ىػ ، دار ابف كثير، بيركت 1010، سنة  1ط

تحقٌق نور الدٌن عتر، مقدمة ابن الصالح ،   أبك عمرك ، عثماف بف عبد الرحمف، (66

 . م ، دار الفكر ، بٌروت6  165- هـ  1046ط

المماليؾ الغزاكنة ، مبارؾ محمد ، الحياة االجتماعية في بالد  الشاـ في عصر  (64
 ـ ، دار جميس الزماف لمنشر كالتكزيع . 9414، سنة  1ط الجراكسة ، 
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صحاب ، كماؿ الديف ، النعت األكمؿ أل الغزم ، محمد بف محمد شريؼ بف محمد (65
 ىػ ، دار الفكر . 1049اإلماـ أحمد ، تحقيؽ مطيع الحافظ ، طبعة سنة 

ط  ياف المائة العاشرة ، الغزم ، نجـ الديف محمد بف محمد ، الككاكب السائرة بأع (66
 .، دار الكنب العممية ، بيركت  1664، سنة  1

، شمس الديف أبي المعالي محمد بف عبد الرحمف ، ديكاف اإلسالـ ،   ابف غزم (144
 ـ ، دار الكتب العممية ، بيركت . 1664ىػ /  1011، 1تحقيؽ سيد كسركم حسف ، ط 

تخريج األحاديث الضعاؼ مف سنف  ،غساني ، عبد ا بف يحيى بف أبي بكر ال (141
دار ، بدكف ط ، ىػ  1411  تحقيؽ أشرؼ عبد المقصكد عبد الرحيـ ، سنة،  الدارقطني

 الرياض ،عالـ الكتب 

الغكانمو ، يكسؼ دركيش ، التاريخ الحضارم لشرؽ األردف،  دار الفكر لمنشر ،  (149
 ـ . 1659عماف 

فرحكف ، إبراىيـ بف عمي ، كشؼ النقاب الحاجب مف مصطمح ابف حاجب ، ابف  (103
ريؼ ، دار الغرب حمزة أبك فارس ، كعبد السالـ الش ،، تحقيؽ   ـ1990، سنة ، 1ط

 .بيركت  –اإلسالمي 
ـ( 2005-ىػ 1426)8فيركز آبادم ، محمد بف يعقكب ، القامكس المحيط  ، طال (104

، تحقيؽ : مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة ، بإشراؼ : محمد نعيـ العرقسكسي ، 
  بيركت. –مؤسسة الرسالة 

قاسـ  ، عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي الحنبمي ، حاشية الركض ابف  (148
 هـ ، مطابع الحكومة السعودٌة ، مكة . 1364سنة  1ط  المربع شرح زاد المستقنع ، 

قاسـ ، عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي ، الركض المربع شرح زاد ابف  (146
 .ىػ  1397، بدكف دار نشر ، سنة 1المستقنع ، ط 

 1094سنة  1بن قاسم ، عبد العزٌز بن إبراهٌم ،الدلٌل إلى المتون العلمٌة   ، طا (144

هـ ، دار الصمٌعً للنشر والتوزٌع ، الرٌاض ) ذكر عداد كبٌر من المؤلفات على زاد 
 المسشتقنع ( .

ابن قدامة ،  أحمد بن محمد  ، الكافً فً فقه األمام أحمد بن حنبل ، تحقٌق عبد  (145
حسن التركً ، مركز البحوث والدراسات العربٌة واإلسالمٌة ، بدار هجر ، هللا بن عبد الم

 بدون ط  ، بدون سنة .

ىػ  1405، سنة  1المغني ط ، عبد ا بف أحمد بف قدامة المقدسي  ابف قدامة ،  (109
 . ، دار الفكر ، بيركت
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بن ابن قدامة ، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد  ، الشرح الكبٌر ، تحقٌق عبد هللا  (114
 عبد المحسن التركً و عبد الفتاح محمد الحلو ، بدون ط ، بدون سنة ، بدون دار نشر .

ابن قدامة ، عبد هللا بن أحمد ، المقنع فً فقه اإلمام أحمد بن حنبل ، تحقٌق محمد  (111

 م ، دار التب العلمٌة بٌروت . 9448هـ ،  1096، سنة  1حسن أسماعٌل ، ط 
م ، مؤسسة الرسالة ،  1656، سنة  16، ط ،  ٌوسف ، فقه الزكاة القرضاوي ، (119

 بٌروت .

 2، معجـ لغة الفقياء ، طمحمد ركاس ، ك حامد صادؽ قنيبي  قمعجي ، (113
 ـ( ، دار النفائس . 1988-ىػ 1408)

القمقشندم ، أحمد بف عبد ا ، صبح األعشى في صناعة اإلنشا  ، تحقيؽ محمد  (110
 الفكر، بيركت .، دار 1654حسيف شمس الديف ، بدكف ط ، سنة 

ابف قيـ الجكزية ، ابف عبد ا محمد بف أبي بكر ، أعالـ المكفقيف عف رب  (118
ىػ ، 1010سنة  9العالميف ، تحقيؽ محمد عبد السالـ ابراىيـ ، دار الكتب العربية ، ط

 بيركت .

-ىػ  1389، سنة  كرمي ، مرعي بف يكسؼ ،  دليؿ الطالب لنيؿ المطالبال (116
 ـ ، المكتب االسالمي ، الككيت . 1969

أبك الفداء عماد الديف إسماعيؿ بف عمر بف بف كثير القرشي الدمشقي  كثير،ابف  (117
ـ  1997-ىػ  1417، سنة  1، تحقيؽ عبد ا عبد المحسف التركي ، ط ، البداية كالنياية

 ، دار ىجر ، مصر ، الجيزة
ر إحياء التراث العربي ، ، بدكف ط، دا مؤلفيف  رضا ، معجـ الكحالة ، عمر  (115

 بيركت.

هـ ، 1043، 3، ط مد علً ، خطط الشام الكرد ، محمد بن عبد الرزاق بن مح (116

 . م مكتبة النوٌري ، دمشق 1653

تحقيؽ  أبك قتيبة نظر  ، ،  دليؿ الطالب لنيؿ المطالبكرمي ، مرعي بف يكسؼ ال (120
 ىػ ، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، الرياض . 1425، سنة  1محمد الفاريابي ، ط 

معجـ في المصطمحات كالفركؽ " كفكم ، أيكب بف مكسى الحسيني ، الكميات ال (121
 –ط ، د.ت ، تحقيؽ : عدناف دركيش ، كحمد المصرم ، مؤسسة الرسالة  ، د. "  المغكية

 بيركت . 
، ى مذهب أحمد بن حنبل ً ، محفوظ بن أحمد بن الحسن ، الهداٌة علالكلوذان (199

م ، مؤسسة  9440هـ ،  1098، سنة  1تحقٌق عبد اللطٌف همٌم ـ ماهر ٌاسٌن الفحل ، ط 

 غراس للطباعة والنشر .
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  حاشية المبدم عمى نيؿ المآرب في الفقو الحنبميمبدم ،عبد الغني بف ياسيف ، ال (123
ـ، دار البشائر اإلسالمية  1999 -ىػ 1419، سنة  1األشقر ، ط محمد سميماف ، تحقيؽ 

. 
تحقٌق محمد فؤاد  ابن ماجة ، أبو عبد هللا ، محمد بن ٌزٌد القزوٌنً ، السنن ، (190

 .عبد الباقً ، ومذٌل بأحكام األلبانً ، بدون ط ، بدون سنة ، دار الفكر ، بٌروت 
بدون ط ،  ، السداد على متن الزاد آل مبارك ، فٌصل بن عبد العزٌز ، كلمات (198

 هـ ، دار اشبٌلٌا . 1094سنة 

، الفقو  مجد الديف ،أبك البركات ، عبد السالـ بف تيمية الحراني ،  المحرر في (196
 . ـ ، مكتبة المعارؼ  ، الرياض 1984ىػ ،  1404، سنة  2ط

 ألثر في أعياف القرف الحادم عشر محمد أميف بف فضؿ ا ، خالصة ا محبي ،ال (194
 ـ)تصكير ( ، المطبعة الكىبية ،القاىرة . 1868ىػ ، 1284، طبعة سنة 

تحقيؽ عبد  تصحيح الفركع  ، مرداكم ،  عالء الديف عمي بف سميماف المرداكمال (128
 مػػ ، مؤسسة الرسالة ، 2003 -ىػ  1424، سنة   1ا بف عبد المحسف التركي  ، ط 

 

 
هامشه ، عالء الدٌن بن سلٌمان ، التنقٌح المشبع فً أحكام المقنع ، وبالمرداوي  (196

هـ  1098، تحقٌق : ناصر بن سعود السالمة ، بدون ط ، سنة  حاشٌة التنقٌح للحجاوي 

 ،مكتبة الرشٌد ،  السعودٌة .

 
المرداوي ، عالء الدٌن علً بن سلٌمان ، اإلنصاف فً معرفة الراجح من  (134

بدون تارٌخ ، دار إحٌاء التراث العربً  9مام أحمد بن حنبل ، ط الخالف  على مذهب اإل

 ، بٌروت .
 

 وإسماعٌل بن راهوٌه ، أحمد  إسحاق بن راهوٌه ، مسائل اإلمام المروزي ،  (131
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