
  



 

 ٥  التحفة السنية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  "خطبة الكتاب"

احلمد هللا الذي وفق من شاء من عباده لفهم السنة والكتاب، 
والصالة والسالم على خرية خلقه وصفوة رسله نبينا حممد األواه 

  . األواب، وعلى آله وأصحابه، الربرة األجناب
  : وبعد

فقد كثر التسأول من طلبة العلم املعاصرين عن مصطلحات 
أمحد بن حممد بن : عريفات الفقهاء، يف مذهب اإلمام املبجلوت

حنبل، ومما يطلقه األصحاب يف قوهلم هذا احلكم، أو هذه املسألة 
من رواية اجلماعة وما يطلقونه على املذهب عند املتقدمني 

  . واملتوسطني واملتأخرين
ن غالب هذه التعريفات واملصطلحات، وتنويع إوحيث 

إال يف الكتب الكبار والسيما املختصة باألصول، املذاهب، ال توجد 
وقد ال يهتدي الطالب إىل مكاا، وال يستطيع استخراجها، وبالتايل 



 

 ٦  التحفة السنية

معرفتها، وألين مل أقف على رسالة خاصة يف هذا الشأن أحببت أن 
أمجع ذلك، وأوضحه باختصار، فائدةً للطالب املبتدئ، وتذكرة 

صحابنا من اشتهر بالتصنيف، أو  وسأذكر من أعيان أ-للعامل املنتهي
له قول، أو رأي يف املذهب توبع عليه، سواء أكان متقدما، أو 

  . متوسطًا، أو متأخرا، مع ذكر الوفاة
وحيث إين قد طبعت الرسالة املنوه عنها أعاله فإين قد 
وسعت هذه الرسالة وزدا أضعاف حجمها وقد تضمنت املزايا 

حيتوي كل كتاب ما . تبفوائد وقواعد ووزعت ذلك يف ك
يناسبه من األحكام وبدأت بكتاب الطهارة كعادة الفقهاء رمحهم 
اهللا يف كتبهم ومسيته التحفة السنية يف الفوائد والقواعد الفقهية 
وأسأل اهللا أن جيعله خالصا لوجهه الكرمي وأن ينفع به إنه مسيع 

  . جميب وصلى اهللا على حممد وآله وسلم
  املؤلف

  



 

 ٧  التحفة السنية

  "العشرة لفن الفقهاملبادئ "
يستحسن لكل مؤلف، أن يذكر مبادئ الفن الذي يريد 

  . التأليف فيه
وحيث إين مل أر من مجع مبادئ يف الفقه كاملة، فإين أثبتها 

  .هنا جمموعة من كالم فقهاء املذاهب، وكتب األصول
   -:دــاحل -١

هو معرفة األحكام الشرعية العملية، .. حد علم الفقه 
معرفة احلوادث نصا : األدلة التفصيلية وقيل هواملكتسبة من 

واستنباطًا ومعرفة اجلمع والفرق، وبناء املسائل بعضها على بعض، 
  .الجتماعها يف مأخذ واحد

  -:املوضوع -٢
موضوعه أفعال املكلفني من حيث تكليفهم ا، كالصالة 

أو . رماتــوالصوم وكالزنا، وشرب اخلمر، وحنومها من احل
ها كاألكل والشرب واملراد باملكلفني من شأم ختيريهم في

التكليف ليشمل الصيب، فال حاجة لذكر العباد، إلدخاله م كما 



 

 ٨  التحفة السنية

  . فعل بعضهم
   - : الفائدة-٣

فائدة العمل مبقتضى الشرع الشريف من عبادة اخلالق 
  . ومعاملة اخلالئق على وجه الصحة والفوز بسعادة الدارين

   -:الفضل-٤
  . من غريه باعتبار فائدتهفضله أنه أشرف 

  -:النسبة-٥
  . نسبته إىل غريه التباين

  -:االستمداد-٦
  . استمداده من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس

  -:الواضع-٧
  . واضعه األئمة اتهدون السابقون

   -:املسائل-٨
ة، ـالة واجبـالص: ه قضاياه املكلفة كقولناـمسائل

  . والبيعان باخليار ما مل يتفرقا



 

 ٩  التحفة السنية

  -:االسم-٩
  . امسه علم الفقه

   -:احلكم - ١٠
حكم الشارع فيه الوجوب العيين، للقدر الذي تتوقف عليه 

 ملا زاد على ذلك حىت حييط حة العبادات واملعامالت، والكفائيص
  .والندب فيما عدا ذلك. مبعظم األحكام

  -:دــفوائ
الفقه لغة الفهم، وشرعا معرفة األحكام الشرعية  :األوىل

 املسائل الفرعية من األدلة طوهو استنبا) بالفعل. (عيةالفر
الشرعية، وقيل هو استحضار املسائل الفقهية من مظاا حفظًا عن 

  . ظهر قلب
أي استطاعة اإلنسان استحضار املسائل ) أو بالقوة(وقوهلم 

  . الفقهية من مظاا من الكتب بقوة اإلبصار
اخلاص مقدم إذا تعارض حديثان، خاص وعام، ف: الثانية

على العام عند مجهور العلماء، وإذا وقعت يف املعاين املستنبطة 
اد املعىن ـوإذا ع. واب فيها اتباع النصـاحتماالت فالص



 

 ١٠  التحفة السنية

املستنبط على النص باإلبطال والتخصيص، فمردود عند مجيع 
  . األصوليني

  
  

*  *  *  



 

 ١١  التحفة السنية

  
  

  "تدوين املذهب"
فقه، وإمنا أخذ اعلم أن اإلمام أمحد مل يصنف كتابا يف ال

  . وتقريراته. وأفعاله. أصحابه مذهبه من أقواله
وإذا نقل عنه يف مسألة قوالن، وأمكن اجلمع بينهما ولو 
حبمل العام على اخلاص، أو مطلق على مقيد فهما مذهبه وإن 

فمذهبه الثاين ال غري، وإن جهل . وعلم التاريخ. تعذر اجلمع
  .التاريخ فمذهبه أقر ما من األدلة

) اإلنصاف(عاملًا ذكر ذلك صاحب ) ١٣٢(وقد نقل عنه 
إن من نقلوا عنه الفقه : وترجم هلم على حروف املعجم، وقال

  . يزيدون على املائة والثالثني



 

 ١٢  التحفة السنية

  

  "األصول عند األئمة األربعة"
  : األصول اتمع عليها مخسة

  .  الكتاب- ١
  . السنة- ٢
  . اإلمجاع- ٣
  . القياس- ٤
  . االستصحاب- ٥

  " املذهبأصول"
عند اإلمام أمحد، فإنه كان رمحه اهللا إذا ) النص(: األول

وجد النص أفىت مبوجبه، ومل يلتفت إىل ما خالفه، وال إىل من 
خالفه كائنا من كان، حىت أنه إذا ورد حديثان، كان له قوالن، 

  . وإذا ورد ثالثة فكذلك



 

 ١٣  التحفة السنية

ما أفىت به الصحابة، فكان رمحه اهللا، إذا وجد  :الثاين

عضهم فتوى ال يعرف له خمالف منهم فيها، مل يتجاوزها إىل لب

  . غريها

إذا اختلف الصحابة، ختري من أقواهلم ما كان أقرا  :الثالث

  . إىل الكتاب والسنة، ومل خيرج عنها

األخذ باملرسل واحلديث الضعيف، إذا مل يكن  يف  :الرابع

راد ـالباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس وليس امل

ر، وال متهم الرواية بل ـعنده الباطل، واملنك) الضعيف(بـ 

ديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام ـاحل

  . احلسن

القياس فكان رمحه اهللا يستعمله للضرورة، وقد  :اخلامس

إمنا ) الشافعي(اإلمام : سأل اإلمام أمحد الشافعي، عن القياس فقال

  .يصار إليه عند الضرورة



 

 ١٤  التحفة السنية

  "وائدــفال"
  : قال ابن القيم :األوىل

األصل يف العبادات البطالن إال ما شرعه اهللا ورسوله، 
واألصل يف الفروج التحرمي، إال ما أباحه اهللا ورسوله، واألصل يف 

  . العقود الصحة إال ما أبطله الشارع
واألصل يف املائعات وما أشبهها الطهارة إال ما قام ) قلت(

  . دليل بنجاسته
ل يف املطعومات وما أشبهها اإلباحة إال ما قام دليل واألص

  . بتحرميه
 علة أوصاف، وعلة –إذا اجتمع يف حكم علتان  :الثانية

  . رجحت علة الوصف على علة االسم باالتفاق–أمساء 
   - :مثاله

 علة الربا فيهما كوما موزونني ال –الذهب والفضة 
  . كوما ذهبا وفضة

ة حظر وعلة إباحة، أو علة مسقطة إذا اجتمع عل :الثالثة



 

 ١٥  التحفة السنية

للحد، وعلة موجبة له، أو علة خفيفة احلكم، وعلة ثقيلة احلكم 
رجحت موجبة احلظر يف األوىل، واملسقطة للحد يف الثانية 

  . واخلفيفة احلكم يف الثالثة
 وهي –مجع حكم وهو مدلول حق الرب : األحكام :الرابعة

   - :قسمان
  . أحكام التكليف- ١
  . لوضعأحكام ا- ٢

  -:فأحكام التكليف مخسة
  .  وهو ما أثيب فاعله، وعوقب تاركه- :الواجب
  .  وهو ما أثيب تاركه، وعوقب فاعله- :واحلرام

  .  وهو ما أثيب تاركه، ومل يعاقب فاعله-:واملكروه
  .  وهو ما أثيب فاعله، ومل يعاقب تاركه-:واملستحب

  .  وهو ما ال ثواب عليه، وال عقاب-:واملباح
  -:ام الوضع مخسةوأحك

العالمة واصطالحا، ما يلزم من عدمه :  وهو لغة- :الشرط
  .العدم، وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته



 

 ١٦  التحفة السنية

ما يلزم من وجوده : احلائل، واصطالحا:  وهو لغة-:واملانع
  . العدم، وال يلزم من عدمه وجود وال عدم لذاته

حا، ما ما يتوصل به إىل غريه واصطال:  وهو لغة:والسبب
  . يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم

حكم ثابت : القصد املؤكد، وشرعا:  وهي لغة-:والعزمية
  . بدليل شرعي خال عن معارض راجح

ما ثبت على :  وهي لغة السهولة، وشرعا-:والرخصة
  .خالف دليل شرعي ملعارض راجح

وجه، كثريا ما يرد يف كالم األصحاب، الرواية، وال :اخلامسة
  . والتخريج، واالحتمال، والقول

  .  هي ما نقلت نصا عن اإلمام-:فالرواية
 يف معىن التخريج، والتخريج يف معىن االحتمال - :والوجه

واالحتمال يف معىن الوجه إال أن الوجه جمزوم بالفتيا به قاله يف 
واالحتمال : ة، مث قالـيعين يف اجلمل) اإلنصاف(يف : قال) املطلع(

ل ـهو نق: ريجـأنه صاحل ألن يكون وجها، ومعىن التختبيني 
ون ـحكم مسألة إىل ما يشبهها والتسوية بينهما فيه، وال يك



 

 ١٧  التحفة السنية

  .خترجيا، وال احتماالً، إال إن فهم املعىن اهـ
 والقول عند املتأخرين يعم الرواية، والوجه، -):قلت(

ن وفيه خالف كبري عند املتوسطني، وذلك أ. واالحتمال والتخريج
الوجه قد يكون نصا عند اإلمام، والتخريج قد يكون مذهبا كما 

   - :سيأيت
  -:السادسة

  "ينقسم الفقه إىل أربعة أقسام"
العبادات، املعامالت، اجلنايات والديات، القضاء والدعاوى 

  . والبينات
 ا ألا تتقدم الصالة ئأوله الطهارة، وبد - :ربع العبادات

 اإلنسان إذا بلغ سن التكليف، وشرط من شروطها، وذلك أن
طولب بأداء أركان اإلسالم اخلمسة، فإذا أقر بالشهادتني، فالبد 
من أداء الصالة والزكاة والصوم واحلج مث إذا قام بذلك كامالً 

رع ـان أو بالسنان فشـوجبت عليه الدعوة إىل اهللا إما باللس
ه احتاج ذا كلـاجلهاد يف سبيل اهللا وأحلق بالعبادات وإذا أدى ه



 

 ١٨  التحفة السنية

إىل مأكل ومشرب وملبس ومسكن وال بد من احلالة االجتماعية 
 وتبادل – للتعاون – فرادى ومجاعات - وهي االختالط بالناس 

املنافع من البيع والشراء واهلبة واإلجارة والعارية وحنوها فجاء ربع 
فالبد له من ... مث إنه إذا أكل وشرب ولبس وسكن . املعامالت

ركه احلياة خريها وشرها حلوها ومرها فشرعت أنيس يؤنسه ويشا
األنكحة وحيث إا قد ال تدوم، بل قد يطرأ عليها بعض األشياء 

  . املوجبة للفراق شرع الطالق واللعان والعدد
ومن طبيعة البشر إنه إذا شبع ونكح أشر وبطر فظلم واعتدى 

  . فجاء ربع اجلنايات والديات
ل إىل اخلصام وحيث إن هذه األشياء كلها قد تؤو

واملنازعات بني األفراد واجلماعات وال بد للناس من حكام 
حيكمون بينهم على وفق الشريعة ولئال تبقى هذه البشرية فوضى 

  . جاء ربع القضاء والدعاوى والبينات
هذا التقسيم اصطلح عليه فقهاء املتأخرين أما املتوسطون 

جلهاد يف آخر واملتقدمون فإم يقدمون بعضها على بعض فتجد ا
كتبهم وجتد األفراد يف أوهلا وجتد البيوع يف آخر بعضها واملهم هنا 



 

 ١٩  التحفة السنية

  . هو معرفة انقسام الفقه من حيث هو
وال يعرفونه " املثلي"يكثر األصحاب من ذكر  -:السابعة

لوضوحه عندهم وهو ما حصره كيل أو وزن وقد ال يلحق ما 
  . والثمار واملائعاتواملكيل هو مجيع احلبوب . املعدود واملزروع
هو الذهب والفضة واحلديد والنحاس والقطن وما : واملوزون

أشبهها وسائر اللحوم وال يعترب التغيري الطارئ عليهما مزيالً 
للحكم الشرعي ولكن إذا اختذ الناس املكيل موزونا أو بالعكس 

هو : وصار عادة جارية يتعاملون ا أجريت هلم عادم واملثلي
  .ت يف الذمة وما عداه مقوم تثبت قيمتهالذي يثب

ملا كان الناس يف عصر النبوة وقبله وبعده يتعاملون  -:الثامنة
فيعتربون كل ألف درهم سبعمائة ) باملثاقيل(بالذهب والفضة وزنا 

مثقال فيقول الدائن ملدينه إذا كان عليه ألف درهم مثالً زن يل 
اء يف عبارات الفقهاء يف السبعمائة املثقال اليت يف ذمتك يل وقد ج

فهو من ) ولو أكره على وزن مال كره الشراء منه ( كتاب البيع 
  .هذا القبيل فتنبه



 

 ٢٠  التحفة السنية



 

 ٢١  التحفة السنية

  
  ]كتاب الطهارة[

 حكمة تقدمي املضمضة واالستنشاق على :الفائدة األوىل
  :غسل الوجه املفروض هو أن صفات املاء املعتربة يف التطهري ثالثة

  . لون يدرك بالبصر- ١
  . يدرك باملذاق طعم- ٢
  . ريح تدرك بالشم- ٣

فقدمت هاتان السنتان، ليخترب املتوضئ حال املاء قبل أداء 
  .الفرض به

الفرق بني ورود املاء على النجاسة، وورود : الفائدة الثانية
اف، ـاملالقى بفتح الق: ونهـالنجاسة على املاء، أو ما يسم

جسه إذا كان واملالقي بكسرها، إن ورود النجاسة على املاء ين
اسة يطهرها ـقليالً، ويسمى القاها، وورود املاء على النج

  .وتسمى القته



 

 ٢٢  التحفة السنية

تصح الطهارة من آنية الذهب، والفضة، : الفائدة الثالثة
  .وإليها وفيها وا مع التحرمي

ومعىن منها، أن يغترف بيده، وا أن يغترف ا من إناء 
لها مصبا للماء آخر، وفيها أن يغتسل بواسطها، وإليها أن جيع

  .املتوضئ به
من أصابه ماء وال أمارة على جناسته كره : الفائدة الرابعة

سؤاله عنه نقله صاحل عن أبيه، ولو أخربه خمرب بنجاسة ماء مل يلزمه 
قبوله حىت يعني السبب، الحتمال أن يكون املخرب موسوسا وجيعل 

  .أغلب األشياء جنسة
 القائم من نوم الليل يف ال أثر لغمس يد: الفائدة اخلامسة
ويكره غمسها فيه، وأكل رطب " الفروع"مائع غري املاء قاله يف 

  ".املبدع"ا قاله يف 
زيه تزول ألدىن حاجة على أنه ال ـالكراهة هنا للتن) قلت(

  .دليل عليها وإمنا ورد النص يف املاء فقط
لغمس يد القائم من نوم الليل يف املاء : الفائدة السادسة

  :  صورثالث



 

 ٢٣  التحفة السنية

إن نوى بغمس يده رفع احلدث، صار املاء مستعمالً : أحدها
  .يف الطهارتني
إن نوى جمرد االغتراف فقط، فاملاء باق على : الثانية

  .طهوريته يف الطهارتني
ملن ينوي بغمس يده ارتفاع احلدث وال جمرد االغتراف : الثالثة

  .فاملاء باق على طهوريته يف الطهارة الصغرى دون الكربى
إذا تطهر اإلنسان مث لبس اخلفني مث أحدث : الفائدة السابعة

وتوضأ مث مسح عليهما مث نزعهما بطلت الطهارة وال بد من إعادة 
  .الوضوء

  :املياه اليت ال جتوز الطهارة ا مثانية: الفائدة الثامنة
  .ماء آبار ديار مثود غري بئر الناقة: األول
  .رامما مثنه املعني يف البيع ح: الثاين

  .ما سبل يف األسواق للشرب: الثالث
  .املاء املغصوب: الرابع

ما انغمست فيه يد القائم من نوم ليل قبل غسلها : اخلامس
  .ثالثًا



 

 ٢٤  التحفة السنية

  .ما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث: السادس
ما سخن بنجاسة سواء كان قليالً أو كثريا لتصاعد : السابع

  .أجزاء النجاسة إليه
  مست فيه يد اجلنب بنية رفع احلدث ما انغ: الثامن

  .تنقسم هذه املياه إىل قسمني
   :القسم األول

ال جتوز الطهارة به مطلقًا حىت مع عدم غريه ا يعدل إىل 
التيمم ألن القاعدة األصولية أن ما منع استعماله شرعا فهو 

  :كاملعدوم حسا وهي
واملاء املسبل املاء املغصوب، وماء آبار ديار مثود غري بئر الناقة 

  .يف األسواق للشرب وما مثنه املعني يف البيع حرام
  :القسم الثاين

جيوز استعماله مع عدم غريه وهو ما انغمست فيه يد القائم 
من نوم ليل وما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث وما 

  .سخن بنجاسة وما انغمست فيه يد اجلنب بنية رفع احلدث



 

 ٢٥  التحفة السنية

 اإلقناع وشرحه وال يباح ماء آبار قال يف :الفائدة التاسعة
ديار مثود غري بئر الناقة لقول ابن عمر إن الناس تركوا مع رسول 

 على احلجر أرض مثود فاستقوا من آبارها وعجنوا به اهللا 
 أن يهريقوا ما استقوا من آبارها العجني فأمر رسول اهللا 

انت تردها ويعلفوا اإلبل العجني وأمرهم أن يستقوا من البئر اليت ك
  .متفق عليه. الناقة

قال الشيخ تقي الدين وهي البئر الكبرية اليت يردها احلاج يف 
هذه األزمنة ، قال ابن القيم يف اهلدي يف غزوة تبوك بئر الناقة 
استمر علم الناس ا قرنا بعد قرن إىل وقتنا هذا فال ترد الركاب 

جاء آثار العفو بئرا غريها وهي مطوية حمكمة البنيان واسعة األر
عليها بادية ال تشبه غريها قلت ذكر غري واحد من أهل ذلك 
املكان أن بئر الناقة خلط ماؤها باآلبار اليت غريها بنفق حتت 
األرض والظاهر أن الدولة العثمانية ملا استولت على احلجاز 
وأجرت القطار من الشام إىل احلجاز هي اليت عملت النفق حتت 

اه فإذا صح ذلك فإن ماء بئر الناقة يصبح األرض وخلطت املي
  .كغريه من آبار ديار مثود واهللا أعلم



 

 ٢٦  التحفة السنية

  "ومن الطهارة والنظافة السواك"
وهو التسوك بعود لني ال يضر وال يتفتت وهو من سنن 

  .املرسلني، مسنون كل وقت
ويتأكد عند انتباه من نوم وعند وضوء وعند صالة وبعد 

واخلروج منه، وعند اخلروج الفراغ منهما، وعند دخول مسجد 
  .من البيت وبعد الكالم الكثري وعند تغيري الفم

  :وله فوائد كثرية منها أنه
مرضاة للرب، مطهرة للفم، مقوي اللثة، يشد األسنان تزيل 
األوساخ من األسنان، متنع عفونة األخبرة املتصاعدة من املعدة، 

 الذكاء تزيد يف السمع، جيلو البصر حيسن نكهة الفم تزيد يف
  .،والفطنة ويزيد يف احلفظ ويزيل النشاف يف احللق

وقد أحصى العلماء ما للسواك من فوائد حىت بلغت اثنتني 
وثالثني فائدة نظمها الشيخ أبو بكر اجلراعي احلنبلي يف قصيدة 

  :طويلة مطلعها



 

 ٢٧  التحفة السنية

  فكم له من نعمـة حبانـا          احلمــد هللا الــذي هــدانا
  ى النيب اهلـامشي أمحـد     عل   مث الصالة والـسالم أبـدا     

  إخل.... 
: وقد ورد يف فضل السواك أحاديث كثرية منها قوله 

وقوله " لوال أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كل وضوء"
" :م بالسواك عند كل صالةلوال أن أشق على أميت ألمر "

كنت «: وأخرج البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت
 على صدري يف مرضه الذي تويف فيه،  مسندة رسول اهللا

 فدخل عبد الرمحن بن أيب بكر وبيده سواك فنظر الرسول 
 فما إليه، فأخذته من عبد الرمحن فقضمته مث أعطيته الرسول 

وقالت مجع اهللا ) التسوك: االستنان(رأيت أحسن استنان منه 
 بني ريقي وريقه يف آخر حلظة من الدنيا وأول حلظة من اآلخرة،

كان النيب صلوات اهللا وسالمه عليه يتسوك يف مجيع : وقالت
  .»حاالته



 

 ٢٨  التحفة السنية



 

 ٢٩  التحفة السنية

  

  ]كتاب الصالة[

من زاد ثالثة ليالً لزمه الرجوع فإن مل يرجع : الفائدة األوىل
، أو مخسا أو سبعا ائدة يف فجر، إال إذا نوى ثالثًابطلت صالته كز

  .قبل تكبرية اإلحرام أو معها

 اإلنسان الوتر، وأراد أن يقنت، فإن إذا صلى: الفائدة الثانية
له أن يكرب للركوع وهو قائم مث يقنت وهو قائم قبل أن يركع، مث 

  .يركع بدون تكبرية

األحكام اليت ينقلها اإلمام عن املأموم يف : الفائدة الثالثة
  :مت يف هذه األبياتظالصالة مثانية ن

  عن املأموم حيملها اإلمـام       مثانيــة ــا أمــر املــصلي
  قنوت الوتر إن مسع اإلمام       سجود تالوة وسجود سـهو    



 

 ٣٠  التحفة السنية

  له الذي ليس يعقبه سـالم      وزدها بالتشهد مع جلـوس    
ــأل  ــة وم ــترته وفاحت   كذا التسميع قد مت النظام       وس

  .نظم الشيخ اإلمام سعد بن محد بن عتيق رمحه اهللا

إذا سجد القارئ للتالوة فال بد من التسبيح : الفائدة الرابعة

مث يأيت بالدعاء املأثور ) سبحان ريب األعلى(ثة مرات وهو قول ثال

) إخل.. اللهم إين لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت(وهو 

فإن مل يأِت بالتسبيحات الثالث مل تِصح السجدة لقوله تعاىل يف 

جدا ِإنما يؤِمن ِبآياِتنا الَِّذين ِإذَا ذُكِّروا ِبها خروا سسورة السجدة 

  ].١٤: السجدة [وسبحوا ِبحمِد ربِهم وهم لَا يستكِْبرونَ

أوقات الصلوات تنقسم إىل قسمني ماله : الفائدة اخلامسة

وقت اختيار فقط، وهو ثالثة الفجر والظهر واملغرب وماله وقت 

  .اختيار وضرورة وهو العصر والعشاء



 

 ٣١  التحفة السنية

صلوا اجلمعة يف يوم إذا أخطأ الناس ف: الفائدة السادسة
اخلميس وصلوا اجلمعة ظهرا فالصحيح يف املذهب أم يعيدون 
الظهر ليومي اخلميس واجلمعة ألما وقعتا يف غري موقعهما ومل 

  .تربأ الذمة من أداء الظهر بوقته
ذكر يف اإلقناع أن العلماء اختلفوا يف : الفائدة السابعة

فيها وقال أبو حنيفة يتورك التورك يف الصالة فقال مالك ال يتورك 
يف كل تشهد وقال الشافعي يتورك يف كل تشهد يلي السالم 
وسواء كانت ثنائية أو ثالثية أو رباعية وقال اإلمام أمحد يتورك يف 

  .التشهد األخري يف كل صالة فيها تشهدان
إذا صلى فريضة مث حدث له عذر شرعي : الفائدة الثامنة

قطعها وإمنا يقلب نية الفريضة إىل يوجب قطعها فإنه ال حيل له 
  .نافلة مث يقطعها وخيرج منها

لو صلى إنسان ركعتني سواًء بالنهار أو : الفائدة التاسعة
بالليل إال وقت ي ونوى بتلك الركعتني  عن الطهارة وعن 
الراتبة اليت قبل الفرض وحتية املسجد أجزءه ذلك عن الثالث 

  .ن القيم يف بدائع الفوائدوكتب له أجرها عند اهللا، ذكره اب



 

 ٣٢  التحفة السنية

إذا صلى اإلنسان رباعية مثالً مث شك يف : الفائدة العاشرة
أثناء الصالة هل صلى ثالثًا أم أربعا فإنه يبين على اليقني وهو 

  : األقل فيجعلها ثالثًا ويأيت بركعة مث يسجد للسهو قال الناظم
    وعند طـرو الـشك فـابن علـى الـذي          

ــر      ــل وال تتـ ــت يف كـ   ددتيقنـ
  :يعين يف كل عبادة

هذا خبالف ما إذا شك بعد الفراغ من العبادة سواء أكانت 
صالة أو طواف أو وضوء أو رمي مجرات أو غريه فإنه واحلالة 

  :قال الناظم .هذه ال يلتفت إىل الشك
    ومــا الــشك مــن بعــد الفــراغ مــؤثر

ــد    ــع التعب ــذا مجي ــى ه ــاس عل   )١(يق

  

                                     
  .مجيع التعبد يعين مجيع العبادات:  قوله)1(



 

 ٣٣  التحفة السنية

  

  كتاب الزكاة

نصاب الذهب عشرون مثقاالً عن اثنيت : وىلالفائدة األ
مثقال : عشرة جنيها سعوديا أو إنكليزيا، ألن زنة اجلنيه الذهب

مائتا درهم عن مائة وأربعني مثقاالً : وثلثًا مثقال ونصاب الفضة
وزنة الريال السعودي الفضة، مثقاالن ونصف، فنصابه ستة 

قيل، فنصابه ثالثة ومخسون ريال، وزنة الفرنك الفرنسي ستة مثا
  .وعشرون ريال وسدس ريال

يف اإلقناع ومن له دين على ملي باذل : قال: الفائدة الثانية
  .أو معسر أو مماطل زكاه إذا قبضه ملا مضى من السنني

يف إباحة لبس الذهب للنساء سواء كان حملقًا : الفائدة الثالثة
قال حسن أخرج أبو داود والترمذي و.. أي حميطًا بالعضو أم ال

أخذ رسول اهللا : صحيح وابن ماجة عن علي رضي اهللا عنه قال



 

 ٣٤  التحفة السنية

ا يف مشاله، وقالا يف ميينه وذهبهذان حرام على ذكور :  حرير
  .أميت حلَّ إلناثها

وأخرج أبو داود أيضا والنسائي وابن ماجة عن أيب موسى 
 حريرا يف ميينه أخذ رسول اهللا : األشعري رضي اهللا عنه قال

  .هذان حرام على ذكور أميت حل إلناثهم:  يف مشاله، وقالوذهبا
: وأخرج أبو داود والترمذي وقال صحيح عن عائشة قالت

أتت قطع ذهب هدية للرسول عليه الصالة والسالم من احلبشة 
وفيها خامت صغري فيه فص فجعل يقلّبه بعود مث أخذه وألبسه أمامة 

وهذه " لّي ذا يا ابنيتحت: "بنت أيب العاص بنت ابنته زينب فقال
  .األحاديث ترد على من حرم ذلك واهللا أعلم

*  *  *  



 

 ٣٥  التحفة السنية

  
  كتاب الصيام

إذا مات إنسان وعليه صوم، فإن كان واجبا : الفائدة األوىل
إنه ال يصام : بأصل الشرع، واستطاع قضاءه فلم يفعل، فاملذهب

عنه بل يطعم عنه كل يوم مسكني وإن كان أوجبه على نفسه 
من مات : "وحنوه، فإنه يصام عنه وعليه حيمل احلديثكنذر 

 وقد ورد هذا اللفظ عن النيب " وعليه صوم صام عنه وليه
  .ورواه مسلم وأبو داود

لو أفطر الصائم ظانا غروب الشمس فبانه : الفائدة الثانية
عدمه لزمه القضاء ألن األصل بقاء النهار ولو أكل ظانا الليل فبان 

شيء ألن األصل بقاء الليل، ولسائل أن يسأل عمن عدمه مل يلزمه 
كان راكبا يف طائرة وأفطر يف بلد وقد غربت الشمس على هذا 
البلد مث ملا ارتفعت الطائرة يف اجلور أي الشمس حىت وصل إىل 

وم ــالبلد اليت يريدها والشمس مل تغرب فإنه يقضي ذلك الي



 

 ٣٦  التحفة السنية

عمر بن اخلطاب ألن مثل هذه احلالة حصلت على أمري املؤمنني 
  .رضي اهللا عنه فأمر الناس بالقضاء

صوم النفل جيوز أن ينويه اإلنسان من الليل : الفائدة الثالثة
أو بعد طلوع الشمس إذا مل يأكل وله أن يتمه إىل الليل وله أن 

 أن املسلم عرض يفطر وقد ورد يف ذلك حديث عن النيب 
  .صيام النفل إن شاء أفطر وإن شاء أمته

الصائم يف السفر سواء أكان فرضا أو نفالً : دة الرابعةالفائ
إذا جامع فيه فليس عليه كفارة وإمنا يقضي ذلك اليوم كفريضة 

  .فقط

*  *  *



 

 ٣٧  التحفة السنية

  

  كتاب احلج

إذا مل يكن للمرأة حمرم أصالً، فإنه ال جيب : الفائدة األوىل
عليها ولو استنابت مل جيزئها، ألن احملرم شرط لوجوب احلج 

ذا خبالف ما إذا كان هلا حمرم وامتنع، فإا تستنيب عليها، وه
  .وجيزئها كاملعضوب
الفرق بني اهلدي واألضحية، هو أن اهلدي : الفائدة الثانية

يتعني بشيئني ، القول مع النية، أو اإلشعار والتقليد مع النية، أما 
  .األضحية فال تتعني إال بالقول مع النية

الذي يريد أن يضحى، أن جيوز للمحرم : الفائدة الثالثة
يأخذ من شعره، ويزيل ظفره، عند التحلل من العمرة يف عشر ذي 

  .احلجة وال إمث عليه وحديث أم سلمة ال يتناوله
إذا حج الزوج مع زوجته حمرما هلا، فإن الزائد : الفائدة الرابعة



 

 ٣٨  التحفة السنية

زوج جتب : على نفقتها يف احلضر جتب له عليها ويعايا ا فيقال
  .وجتهنفقته على ز

إذا حتلل احلاج التحليل الثاين فليس له أن : الفائدة اخلامسة
يتوكل لغريه يف رمي مجرة العقبة وله أن يتوكل بعد التحلل األول، 

  .)وال يعتد برمي حالل(: ألنه حمرم يف اجلملة وهذا معىن قوهلم
حمظورات اإلحرام التسعة تنقسم إىل سبعة : الفائدة السادسة

  :سم إىل قسمنيأنواع كل نوع ينق
احتاد اجلزاء وعدمه، فاخلمسة األول متحد : النوع األول

جزاؤها وهي احللق وتقليم األظفار ولبس املخيط وتغطية الرأس 
  .والطيب و البقية خمتلفة اجلزاء

ترتب اجلزاء عليها وعدمه، فثمانية فيها اجلزاء : النوع الثاين
  .وعقد النكاح ال جزاء فيه

 اإلمث وعدمه فالوطء يف الفرج قبل عظيم: النوع الثالث
  .التحلل األول وقتل الصيد من الكبائر، والبقية صغائر



 

 ٣٩  التحفة السنية

ترتب الفدية وعدمه فاألول العمد والثاين : النوع الرابع
  .اخلطأ والنسيان فإما ال فدية فيهما

ترتب الفدية ولو كان خطأ أو نسيانا وعدمه : النوع اخلامس
فدية فيه كاللبس والطيب وتغطية فاألول اإلتالف وما عداه ال 

  .الرأس
ما غلظ جزاؤه، وما خفف، فاألول الوطء : النوع السادس

  .قبل التحلل األول وما بعده خمفف
ما جزاؤه على التخيري بني دم وإطعام وصيام : النوع السابع

وهي اخلمسة األول، وكذا جزاء الصيد املثلي إذا مل جيد مثله خيري 
ثاين على الترتيب وهو دم املتعة والقران وما بني إطعام وصيام، وال

وجب لترك واجب ودم الفوات واإلحصار ففي هذه كلها جيب 
الدم فإن مل جيد صام عشرة أيام ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع إىل 
أهله فإن فرط يف صوم الثالثة ومل يصمها يف أيام التشريق وهذا يف 

عليه دم وهل إذا مل جيد دم املتعة والقران، وما وجب لترك واجب ف
  .الدم يبقى يف ذمته أم يصوم عشرين يوما حمل حبث



 

 ٤٠  التحفة السنية

  :فرع
  :وفيه مسائل

  :للنيابة يف احلج ثالث صور
وهي أن يأخذ النائب قدر نفقته ذهابا : االستنابة: األوىل

  .وإيابا ومدة إقامته ألداء املناسك ويرد الزائد
عن والدي فله وهي أن يقول إنسان من حج : اجلعاله: الثانية

  .كذا فمن حج عن والده، استحق املال وال يرد شيئًا
وهي أن يستأجر إنسان شخصا ليحج عن : اإلجارة: الثالثة

والده مببلغ من املال معني وهذه الصورة ال تصح بناء على القاعدة 
  .السابقة

  :فائدة
املرأة إذا أحرمت حبج أو عمرة مث وردت مكة وحاضت واستمر 

 رفقتها اخلروج إىل أوطام ألم ال يستطيعون حيضها وأراد
اإلقامة مبكة وليس للمرأة حمرم يف مكة تبقى عنده ورفض رفقتها 
اجللوس معها حىت تطهر فإا تستفر وجم على البيت وتطوف 



 

 ٤١  التحفة السنية

وال شيء عليها قلت، وهذا هو مذهب اإلمام : قال شيخ اإلسالم
  .أيب حنيفة إال أنه أوجب عليها دم

  :فائدة
واف الوداع واجب على كل خارج من مكة ملا روى البخاري ط

أمر الناس أن يكون آخر : ومسلم عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال
ويف رواية أن الناس كانوا .. عهدهم بالبيت وزاد أبو داود طوافًا

ليكن آخر عهدكم بالبيت : "ينفرون يف كل وجه فقال 
 احلج وال خمصص وهذه األحاديث عامة يف احلج وغري" طوافًا
  .للعموم

 مل يطف طواف الوداع للعمرة فالذي أما من حيتج بأن النيب 
  .يظهر أنه مل يقرأ التاريخ وال السري واملغازي

  . اعتمر ثالث عمر مفردةوال يشك أحد أنه 
صد عن احلرم كله وحنر وحلق خارج احلرم مث رجع إىل : فاألوىل

  .املدينة وهي عمرة احلديبية

دخل مكة عليه الصالة والسالم للعمرة وطاف : ةوالثاني

وسعى وحلق وجلس ثالثة أيام حسب االتفاق بينه وبني املشركني 



 

 ٤٢  التحفة السنية

، وخطب ميمونة ليبين ا يف مكة ولكن املشركني عاجلوه، وقالوا 

نريد أن نعمل وليمة، : مر صاحبك فليخرج فقال : لعلي

وملا وصل  قهرا ال حاجة لنا بوليمتك اخرج فخرج : فقالوا

سرف بىن مبيمونة خارج احلرم ويظهر من ذلك أنه مل ميكن من 

  .الوداع
عمرته صلوات اهللا وسالمه عليه من اجلعرانة بعد : الثالثة

قسمته الغنائم ا وطاف وسعى وحلق واكتفى بطواف العمرة عن 
الوداع، وهكذا كل من اعتمر وطاف وسعى وقصر مث خرج فال 

  .وداع عليه



 

 ٤٣  التحفة السنية

  
  عكتاب البي

للمرن أن يركب ما يركب وحيلب ما : الفائدة األوىل
حيلب بنفقتهما إذا نوى الرجوع على الراهن بذلك، فإن مل ينو 
الرجوع فهو متربع يضمن احلليب بقيمته والركوب بأجرة مثله، 

  .يضم ذلك إىل األصل يكون رهنا معه
إذا اشترى دابة حامالً مث ولدت عنده، مث : الفائدة الثانية

ها لعيب فإنه يردها على البائع هي وولدها، وهذا خبالف ما إذا رد
محلت وولدت عنده مث ردها لعيب فإنه يرد األم فقط، لكن لو 
كان يف البيع خيار مث ردها لعيب، وقد محلت وولدت عنده، فأنه 

  .يرد األم بقسطها من الثمن
 الً أو موزونا مما حيتاج إىلـإذا اشترى مكي: الفائدة الثالثة

خ يف ـه مث تلف بعضه فإن البيع ينفسـحق توفية، ومل يقبض
  .التالف فقط



 

 ٤٤  التحفة السنية

لو باع شخص دابة ألبيه بغري إذنه أو باع : الفائدة الرابعة
وإن الغري قد . ملك غريه بغري إذنه فبان أن والده قد مات يف األوىل

وكله يف الثانية صح البيع فيها، ألن املعامالت مبناها على ما يف 
مر، و هذا خبالف العبادات فإن مبناها على ما يف نفس نفس األ

األمر وظن املكلف فلو صلى الفجر ظانا طلوعه فبان عدمه مل 
وإن باع ما يظنه لغريه، فبان : (تصح الصالة وهذا معىن قوهلم

  ).وارثًا أو وكيالً صح
إذا بيع الشجر وعليه مثر، أو بيعت األرض : الفائدة اخلامسة
 الشريك فإنه ال يتبعهما فيسقط عن الشفيع وعليها زرع وشفع

بقسطهما فإن كانا غري موجودين حال البيع والشفيع غائب مث 
حضر، وقد حصل مثر أو زرع وجذ أو حصد فإنه يسلم مجيع ما 

  .سلم املشتري ألن الثمر والزرع للمشتري يف مقابل الضمان
 األشياء اليت ال يصح تصرف املشتري فيها: الفائدة السادسة

  :قبل قبضها سبعة
  . املكيل- ١
  . املوزون- ٢



 

 ٤٥  التحفة السنية

  . املعدود- ٣
  . املزروع- ٤
  . البيع برؤية متقدمة- ٥
  . البيع بالصفة إذا كان معينا- ٦
 كل عقد تتوقف صحته على قبضه كالسلم والصرف - ٧

  .وحنو ذلك
  :األشياء اليت من ضمان البائع مثانية: الفائدة السابعة

:  املشتري ويزاد عليهااملتقدمة فيما ال يصح تصرفالست 
  .اثنان الثمر على الشجر، وإذا أىب البائع أن يقبض املشتري املبيع

  :العقود: الفائدة الثامنة
  :العقود اجلائزة تسعة

  . الشركة- ١
  . الوكالة- ٢
  . املضاربة- ٣
  . املساقاة- ٤



 

 ٤٦  التحفة السنية

  . املزارعة- ٥

  . اجلعالة- ٦

  . العارية- ٧

  . الوديعة- ٨

  . السبق- ٩

  :ترط فيها تسمية املوكل ستة العقود اليت يش-٢

  . الضمان-٤.   اهلبة-٣.   القراض-٢.   النكاح- ١

  . احلوالة-٦.    الكفالة- ٥

  : العقود اليت يشترط فيها القبض سبعة-٣

  . الصرف- ١

  . السلم- ٢

  . الرهن- ٣



 

 ٤٧  التحفة السنية

  . ما يدخله الربا- ٤
  . الصدقة- ٥
  . اهلبة- ٦
  . اهلدية- ٧

  :فريدة

ة وعبد الرمحن ابن أيب ليلى قدم أبو حنيفة وعبد اهللا بن شربم

ما تقول يف بيع : مكة حجاجا فسأهلم إنسان وبدأ بأيب حنيفة فقال

مث سأل . باطالن مث سأل ابن شربمة فقال صحيحان: وشرط، فقال

: يصح البيع ال الشرط، فتعجب من ذلك وقال: ابن أيب ليلى فقال

فة فقال فقهاء العراق واختلفوا يف مسألة واحدة، فجاء إىل أيب حني

ال أعرف ما قاال ولكن : إين سألت صاحبيك فخالفاك فقال: له

 ى حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا 

  خالفك صاحباك : عن بيع وشرط، فجاء إيل ابن شربمة فقال
ال أعرف ما قاال ولكن حدثنا جابر بن عبد اهللا أنه : فقال



 

 ٤٨  التحفة السنية

  .النه إىل املدينة مجله واشترط محباع على رسول اهللا 
ال أعرف : قد خالفاك صاحباك فقال: فجاء إىل ابن أيب ليلى فقال

:   قالما قاال ولكن حدثنا عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا 
  .فبطل الشرط دون البيع" ابتاعي بريرة واشترطي هلم الوالء"

    :قواعد
 كل ما ال يصح بيعه ال يصح رهنه، إال الزرع والثمر - ١

  .لو قبل الصالحو
  . كل رهن مل يقبض فإنه ال يلزم- ٢
  . كل قرض جر نفعا فهو ربا وحيرم- ٣
  . كل العقود اجلائزة ليست الزمة- ٤
 ال يصح بيع اهول وال املستثىن من غري جنسه - ٥

  .كالذهب من الفضة وعكسه
  . كل احليل اليت جتر للربا حرام- ٦
  .قسمة كالبيع الصلح الذي يف معىن البيع واهلبة و ال- ٧
  . املسلم إذا تعذر وفاؤه يرجع برأس ماله- ٨
  . ال يصح اجلمع بني املدة والعمل يف اإلجارة- ٩



 

 ٤٩  التحفة السنية

 إذا ادعى املشتري برؤية متقدمة أن العني قد تغريت -١٠
  .وأنكر البائع ذلك فالقول قول املشتري

  . إذا اختلفا يف قدر الثمن قبل قول املشتري-١١
دث العيب فقول مشتر إن مل  إذا اختلفا عند من ح-١٢

  .خيرج املبيع عن يده
  . الوكيل يف القبض وكيل يف اخلصومة-١٣
  . الوكيل يف اخلصومة ال يقبض-١٤
 إذا ادعى أحد املتعاقدين صحة العقد وادعى اآلخر -١٥

  .الفساد قبل قول مدعي الصحة
  . إذا اختلفا يف جنس املبيع أو صفته قبل قول البائع-١٦
  .ف ماالً لغريه ضمنه كل من أتل-١٧
يف قيمة التالف قول الغارم إذا قبض العني حلظ :  القول-١٨

  .نفسه
  . قابض العني لغريه يقبل قوله يف مجيع ما ادعاه-١٩
  . ال يقبل عدم التفريط إال ببينة-٢٠



 

 ٥٠  التحفة السنية

 إذا تلفت العني املقبوضة حبادث كلف القابض ببينة -٢١
  .على احلادث

  .جل والشرط قول من ينفيه يقبل يف الرد والعيب واأل-٢٢
  . إذا شرط يف العارية عدم الضمان مل ينتف الضمان-٢٣
  . كل عمل مما يراد به وجه اهللا ال جيوز أخذ األجرة عليه-٢٤
 الدين إذا كان عرضة للفسخ وليس مبستقر يف الذمة -٢٥

  .فال يصح بيعه وال وقفه وال رهنه وال الكفالة به
  .ية باطلة مجيع تصرفات الغاصب احلكم-٢٦
  . يصح تصرف احملجور عليه للغرماء يف ذمته-٢٧
 ال يصح تصرف احملجور عليه سواء أكان حلظ نفسه -٢٨
  .أم للغرماء
  . ال جيوز للواهب الرجوع يف اهلبة الالزمة إال األب-٢٩
  . ال ميلك االبن مطالبة أبيه بالديون حىت القروض-٣٠
  . ال يربأ الضامن إال برباءة املضمون-٣١
  . احمليل يربأ باحلوالة إذا كملت شروطها-٣٢
  . الوكيل أمني ويقبل قوله يف التلف وعدم التفريط-٣٣



 

 ٥١  التحفة السنية

 من وكل إنسانا يف وفاء دينه ضمن الوكيل إن مل -٣٤
  .يشهد وأنكر رب الدين

  . تثبت الشفعة يف كل عني جتب قسمتها-٣٥
  . إذا عزل الوكيل انعزل  علم أو مل يعلمه-٣٦
يوكل فيما وكل فيها إال أن جيعل ذلك إليه  الوكيل ال -٣٧

  .وكذا الوصي
 الوكيل يف توزيع املال ال جيوز له أن يأكل منه إال بإذن -٣٨

  .حىت ولو كان فقريا
 كل حالني حرم النساء فيهما ال جيوز إسالم أحدمها -٣٩
  .يف اآلخر
  . الدراهم والدنانري تتعني بالتعيني فال تبدل-٤٠
  :فرع

  :وفيه مسائل
  : العارية مضمونة إال يف أربعة صور-أ

  . إذا كانت كتبا موقوفة- ١
  . إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب- ٢



 

 ٥٢  التحفة السنية

  . إذا تلفت فيما استعريت له- ٣
  . إذا أعارها املستأجر- ٤
 األيدي املترتبة على يد الغاصب عشر وكلها أيدي -ب
  :ضمان

  .القابضة متلك بعوض، وهي يد املشتري: األوىل
  .يد املستأجر: يةالثان

يد القابض متلك بال عوض كاملتهب واملتصدق عليه، : الثالثة
  .واملوص له بالذات أو باملنافع

يد القابض ملصلحة الدافع، كوكيل، ومودع، بعقد : الرابعة
  .أمانة ومرن

  .يد املستعري: اخلامسة
  .يد الغاصب من الغاصب: السادسة
ميه كمضارب وشريك، يد املتصرف يف املال مبا ين: السابعة

  .ومساق ومزارع
يد املتزوج املغصوبة من الغاصب إذا قبضها من : الثامنة

  .الغاصب بعقد النكاح وولدها وماتت عنده
. ر بيع، وما يف معناهـيد القابض تعويضا بغي: التاسعة



 

 ٥٣  التحفة السنية

كصداق وخلع وعوض طالق وعتق وصلح عن دم عمد وإيفاء 
  .دين

ابة عن الغاصب مع جهله، يد املتلف للمغصوب ني: العاشرة
كذابح حيوان وطاخبه، إذا كان اإلتالف بإذن غاصب وإال 

  .فالضمان على املتلف كما تقدم
    :قاعدة

إذا أبرأ الدائن غرميه من دينه ونواها من الزكاة فإنه ال جيزي 
   .٥١٦على رواية قال يف املغين البن قدامة اجلزء الثاين ص 

  قال مهنا: فصل
هللا عن رجل له على رجل دين برهن وليس سألت أبا عبد ا

عنده قضاؤه وهلذا الرجل زكاة مال يريد أن يفرقها على املساكني 
فيدفع إليه رهنه، ذلك، فقلت له فيدفع إليه من زكاته فإن رده إليه 

وقيل له فإن . قضاه من ماله أخذه، فقال نعم وقال يف موضع آخر
 يعجبين قيل له فإن إذا كان حبيلة فال: أعطاه مث رده إليه قال

استقرض الذي عليه الدين دراهم فقضاه إياها مث ردها عليه 
وحسبها من الزكاة فقال إذا أراد ا إحياء ماله فال جيوز فحصل 



 

 ٥٤  التحفة السنية

من كالمه أن دفع الزكاة إىل الغرمي جائز سواء دفعها ابتداء أو 
 استوىف حقه مث دفع ما استوفاه إليه إال أنه مىت قصد بالدفع إحياء

ماله أو استيفاء دينه مل جيز ألن الزكاة حلق اهللا تعاىل فال جيوز 
صرفها إىل نفقة وال جيوز أن حيتسب الدين الذي له من الزكاة قبل 

  .قبضه ألنه مأمور بأدائها وإيتائها وهذا إسقاط واهللا أعلم
*  *  *  



 

 ٥٥  التحفة السنية

  

  كتاب النكاح

فلو البكر جترب  على الزواج ال على الزوج، : الفائدة األوىل

عينت شخصا وعني أبوها شخصا آخر، ومها متكافئان دينا 

  .وأمانة، فالعربة بتعيينها ال بتعيينه

أشياء ال تثبت باخللوة منها اإلحصان فال : الفائدة الثانية

يصريان حمصنني، ومنها احلل ملطلقها ثالثًا، فال حتل ألول خبلوة 

  .الثاين، بل ال بد من وطء ومنها حترمي املصاهرة

  :بشروط اخللع سبعة تضمنتها هذه األبيات: الفائدة الثالثة

ــي فخــذ    وشروط خلع حرورها سـبعة     ــها نظم أودعت
  وبصيغة ال بالطالق ونيـة        عوض وزوج خالع جلميعهـا    



 

 ٥٦  التحفة السنية

يسقط به عنـه الطـالق         ومنجز قصدا أفاليك حيلـة    

على هو ختليص الزوجة نفسها من الزوج : وفائدة اخللع

  .وجه ال رجعة له عليها إال برضاها وعقد جديد

ال حترم زوجة الربيب على رابه صرح به يف : الفائدة الرابعة

اإلقناع واملنتهى والفروع وقال ذكره يف ارد والفنون قلت 

واختاره شيخ اإلسالم، وقال نص عليه أمحد يف رواية ابن مشيش 

  .ين ال حيرم كاألوىلوكذا يف الربيب يتزوج امرأة رابه يع: قال

قال يف املبدع إذا قال رجل إلمرأة أجنبية : الفائدة اخلامسة

إذا تزوجتك فأنت طالق إن شاء اهللا مث تزوجها فال تطلق وإذا قال 

لعبد غريه إن اشتريتك فأنت حر إن شاء اهللا مث اشتراه عتق وهو 

  . املذهب

ر رجل بعثت إليه زوجته وهو مساف: لغز: الفائدة السادسة

  . أين قد حرمت عليك وتزوجت بغريك فأرسل يل ولزوجي نفقة



 

 ٥٧  التحفة السنية

فهذه امرأة هلا زوج مملوك فاشترته من سيده وماله الذي معه 
فانفسخ النكاح وحرمت عليه مث تزوجت بغريه وأرسلت إليه 
يبعث املال الذي معه نفقة هلا ولزوجها ألن املال هلا من حيث 

  .العقد
*  *  *  



 

 ٥٨  التحفة السنية



 

 ٥٩  التحفة السنية

  

  كتاب الفرائض

إذا أحلقت القافة طفال بأبوين، حلق ما، : ئدة األوىلالفا
ويرث كل واحد منهما لو مات مرياث ابن، ويرث كل واحد 

  .نصف مرياث أب: منه
  :مثاله

طفل أحلقته القافة بأبوين مث حصل على مال، وتزوج وولد 
له ابن مث مات فإن لألبوين السدس أنصافًا والباقي بعد مثن الزوجة 

ت أحد أبوين ورثه مرياث ابن كامل إذا مل يكن له لإلبن، ولو ما
مشارك، ولو مات هذا الطفل امللحق بأبوين ورثة مخس جدات 

  :فقال.. واحدة من جهة األم وأربع من جهة أبويه، ويعايا ا

ــن مليــت     وعــن مخــس جــدات ورث
  علــى مــذهب للحنبلــيني ينتمــي      



 

 ٦٠  التحفة السنية

قلت تركته إذا مات شخص وعليه ديون، انت: الفائدة الثانية
للورثة مبجرد املوت، وهلم ريعها املوجود كزرع ومثن وإجارة، 

  .ويتعلق حق الغرماء بالعني
رجل تزوج امرأة هلا ولد من غريه مث مات : الفائدة الثالثة

الولد فقيل له اعتزل امرأتك حىت يتبني محلها إن كانت حامالً هل 
ه مل يرث، هي قبل وفاة أخيه أم بعده؟ فإن كانت بعد وفاة أخي

  .وإن كان موجودا قبل موته ورث
  : الفائدة الرابعة

    إذا ما اشترت بنت مع ابٍن آبامها      
  وصار له بعد العتاق موايل   

  وأعتقهم مث املنية عجلت عليه
  

  
  وماتوا بعده بليايل   

  وقد خلفوا ماالً فما حكم ماهلم
  

   
  هل االبن حيويه وليس يبايل   

   مع أخيها أم األخت، تبقى 
  وهذا هو املطلوب حل سؤايل   



 

 ٦١  التحفة السنية

  وابـــاجل

     لالبن مجيع املال إذ هو عاصب
  وليس لغرض البنت إرث نوايل   

  وإعتاقها يدىل به بعد عاصب
  

   
  لذا حجبت منهم هديت مقايل   

  وقد غلطت فيها طوائف أربع
  

   
  من قضاة ما دعوه يبايل   

  دةـــفائ

فقهية يف أبيات شعرية لغزية يقال إا موجهة تتضمن مسائل 
لسماحة الشيخ عبد اهللا بن سليمان بن بليهد حني كان رئيسا 

  . هـ جاء فيها١٣٤٤للقضاة سنة 
    يا أيها العامل اهلادي كما زعما

  وظن أنه فوق الفرقدين مسا   
     اتصف بهحل العويص وحقت ما

  فمن حيقق دعواه فما ظلما   



 

 ٦٢  التحفة السنية

    ة قاهلا بعل لزوجتهما قول
  فحرمتها عليه مثلما حرما   

  بال طالق وال خلع وال حلف
  

  
  وال ظهار وال إيالء كما علما   

  وضامن وهو ضيف ما أضيف
  

   
  من القرى فحكمنا أنه اجترما   

     وسيد معتق مواله حمتسبا
  فضل اإلله فلم يعتق لدى العلما   

     معوميت مات عن بنت وأخته 
  ابن له فاستمع للمال إذ قسما   

     للبنت ثلث وابنه سدس  
  واألخت نصف يقينا عند من علما   

  
وأجاب الشيخ العامل العالمة عبد اللطيف بن إبراهيم آل 

  :الشيخ فقال

  يا صاحب اللغز خذ مين اجلواب
 ملا

  
  لغزته واستمع إن كنت مفتهما   



 

 ٦٣  التحفة السنية

    فقولة قاهلا بعل لزوجته
  ذاك الرضاع الذي قد كان بينهما   

  بانت به زوجه من حني قال هلا
  

   
 قد كنت أخيت فبان احلق بل علما   

  كذا قرى الضيف منصوبا ويعلمه
  

  
  فضمننه يقينا عند من علما   

     كذاك سيد موالً كان معتقه
  فأردد لعتق حلجر كان للغرما   

     وميت مات عن بنت قد اعترفت
   يشاركها يف املال إذ قسمابابن   

  للبنت ثلث وابن فائز سدسا  
  

   
  ابنهما واألخت نصف فهذا حكم ما   

  
مث وجه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم أبياتا لغزية يف العتق 

  :قال فيها

    هنا مريض خموف املوت ليس له
  سوى عبيد يساوي قدر مخسينا   



 

 ٦٤  التحفة السنية

    فاعتق العبد قبل املوت فاكتسب
  العبيد قبل وفاة السيد سبعينا   

  فرد إذ مات وراه تربعه
  

  
  هل يعتق العبد أم بعض أجيبونا   

  فإن يكن بعضه ما قدره وكذا  
  

   
  ما حكم مكسوبه السبعني أفتونا   

     هل هي له أم هلم أم بينهم فإذا
  ما لوجه يف القسم إن كنت جميبنا   

  وابــقلت اجل
ه شيء وهلم من كسبه شيء وله من أن يقال للورثة من نفس

نفسه شيء وله من كسبه شيء ومخسا شيء فيكون اجلميع اثنني 
وعشرين شيئًا فيعتق منه اثنا عشر شيئًا من اثنني وعشرين شيئًا 
ويبقى منه رقيقًا عشرة أشياء من اثنني وعشرين شيئا ذكر ذلك 

  .صاحب املنتهى يف آخر اهلبة



 

 ٦٥  التحفة السنية

  

 كتاب الرضاع

ال يشترط يف انتشار حترمي الرضاع كون اللنب : الفائدة األوىل
  .مباحا

إذا قال لزوجته هي أخيت من الرضاع حرمت : الفائدة الثانية
  .عليه أبدا

إذا أرضعت مخس أمهات أوالد طفالً صار : الفائدة الثالثة
  .صاحب اللنب أبا له ومل تثبت احلرمة لألمهات

د من ال يصونه ال يقر الطفل احملضون عن: الفائدة الرابعة
  .وحيفظه مطلقًا سواًء كان أبا أو أما

  : الفائدة اخلامسة

      حمرمحرم من الرضاع ما بالنسب
  واستثىن ستا واحسب    

  



 

 ٦٦  التحفة السنية

    أم لعم مث جدة االبن
  وأم خال مث أم ابن االبن   

  وهكذا أخت االبن مث السادسة  
  

   
  أم أخيك فاحذر املعاكسة   

  ةـد عامـفوائ

  " الوجيز" يقول أبو الفتح التستري يف نظم - ١
    وكل من قلنا له يكون

  ما يدعي تلزمه اليمني   
 حيرم التقاط ما ميتنع بنفسه من السباع، ويضمنه آخذه - ٢

  .مبثله لربه أن تلف مع التعريف ويضمنه مبثليه مع اجلحود
 جتب التسوية يف عطية األوالد، وحترم الشهادة على - ٣
  .عدمها

  . إذا غصب شخص كبشا وأطعمه آلخر ضمنه اآلكل- ٤
الصالة والطالق :  إشارة األخرس كنطقه إال يف ثالث- ٥

  .والشهادة



 

 ٦٧  التحفة السنية

 إذا افتقر شخص وله ابن وجد فإن على اجلد سدس - ٦
  .نفقته والباقي على االبن

  . إذا اعترف إنسان بسرقة مث أنكر قبل القطع انتفى احلد- ٧
واحد مع ميني مل يثبت  إذا شهد على القتل شاهد - ٨

  .القصاص وال الدية
  . ال تلزم اهلبة إال بالقبض مع اإلذن- ٩

 احلاكم الشرعي يقوم مقام الغائب، واملمتنع يف البيع -١٠
  .والقسمة وعقد النكاح وحنوها

 الفرق بني اهلبة والعطية، والوصية من جهة اللفظ -١١
  .واالستحقاق

  .اإن اهلبة ما كانت يف الصحة وقبضت فيه
  .والعطية ما كانت مبرض املوت وقبضت فيه أو بعد املوت

  .والوصية ال تستحق إال بعد املوت
  : فائدة تارخيية- ١٢

عمارة املقامات مبكة املكرمة بدعة بإمجاع املسلمني أحدثها 
شر ملوك الشراكسة فرج بن برقوق يف أوائل املائة التاسعة من 



 

 ٦٨  التحفة السنية

 العصر ووضعوا فيه اهلجرة وأنكر ذلك عليه أهل العلم يف ذلك
  .مؤلفات اهـ

) إرشاد السائل إىل دليل املسائل للشوكاين رمحه اهللا تعاىل(
وجه كون املقامات بدعة هو ما حيدث فيها من الصلوات فكل 
مقام يصلي فيه إمام جبماعة على أحد املذاهب األربعة ولكنها 
حبمد اهللا أزيلت هذه املقامات يف هذا العهد ووحدت الصالة يف 

  .حلرما
  : فائدة يف القرآن- ١٣

مل مسي القرآن مثاين قيل ألنه سبحانه وتعاىل يذكر حال 
أوليائه وما أعد هلم ويثين بذلك حال أعدائه وما أعد هلم فهو 
يذكر هذا تارة ويثين ذا أخرى وحاصله ذكر الشيء ومقابله 

  .وأما ذكر الشيء ونظريه فهو املتشابه
  : فائدة يف التفسري- ١٤

يا أَيها الَِّذين آمنوا استِجيبوا ِللِه وِللرسوِل ِإذَا : عاىلقوله ت
دعاكُم ِلما يحِييكُم واعلَموا أَنَّ اَهللا يحولُ بين الْمرِء وقَلِْبِه وأَنه ِإلَيِه 

  .تحشرونَ



 

 ٦٩  التحفة السنية

فل املعىن أن الرسول إذا دعا أحدا لزمته إجابته يف الفرض والن
وتبطل الصالة بذلك وإذا دعاه أبواه لزمته إجابتهما يف النفل فقط 

  .وتبطل الصالة به وإذا دعاه أحدمها فكذلك
   فائدة يف احلقوق املالية- ١٥

  :احلقوق املالية قسمان
  .حقوق هللا -١
  . حقوق لآلدميني- ٢

  :فحقوق اهللا الواجب أدائها أربعة أقسام
 يف الذمة بعدم التمكن فهذا يثبت:  حقوق املال كالزكاة-١

من أدائه فلو عجز عنه بعد ذلك مل يسقط وال يثبت يف الذمة إذا 
  .عجز عنه وقت الوجوب واحلق ذا زكاة الفطر

ككفارة األميان والظهار والوطء :  ما جيب بسببه كفارة-٢
يف ار رمضان وكفارة القتل فإذا عجز عنها وقت انعقاد أسباا 

ىل امليسرة أو سقوطها قوالن مشهوران يف ففي ثبوا يف ذمته إ
  .مذهب الشافعي وأمحد



 

 ٧٠  التحفة السنية

كجزاء الصيد فاحلق به :  ما فيه معىن ضمان املتلف-٣
فدية احللق الطيب واللباس يف اإلحرام فإذا عجز عنه وقت وجوبه 
ثبت يف ذمته تغليبا ملعىن الغرامة إلجزاء املتلف هذا يف الصيد 

ليس كذلك ألنه ترف ال إتالف إذ ظاهر، وأما يف الطيب وبابه ف
الشعر والظفر ليس مبتلفني ومل جتب الفدية يف إزالتها يف مقابلة 

  .اإلتالف
ألا لو وجبت لكوا إتالفًا لتقيدت بالقيمة وال قيمة هلا 
وإمنا هي من باب الترف احملض كتغطية الرأس واللبس فأي إتالف 

ية يف ذلك ال جتب ههنا، وعلى هذا فالراجح يف األقوال أن الفد
  .مع النسيان واجلهل

فهذه إذا عجز عنهما :  دم النسك كاملتعة والقران-٤
وجب بدهلا من الصيام فإن عجز عنها ترتب يف ذمته أحدمها فمىت 
قدر عليه لزمه وهل االعتبار حبال الوجوب أو بأغلظ األحوال فيه 

  .خالف
ن إن كان أما حقوق اآلدميني فإا ال تسقط بالعجز عنها ، لك

عجزه بتفريط منه يف أدائها طولب ا يف اآلخرة وأخذ ألصحاا من 
   ماله أو غرق ، حسناته، وإن كان عجزه بغري تفريط كمن احترق



 

 ٧١  التحفة السنية

أو كان اإلتالف خطأ مع عجزه عن ضمانه ففي انشغال ذمته به، 
وأخذ أصحاا من حسناته نظر ومل أقف على كالم شاف للعلماء 

  .ميف ذلك واهللا أعل
  : فائدة- ١٦

الكفارة اليت تسقط بالعجز هي كفارة الوطء يف ار رمضان 
  .وكفارة الوطء يف احليض والنفاس

  : فائدة شروط أخذ الوالد من مال ولده- ١٧
  :شروط أخذ الوالد من مال ولده مخسة

  .أن ال يضر به: أوالً
  ).أي الولد(أن ال تتعلق به حاجته : ثانيا
  .مرض موت أحدمهاأن ال يكون يف : ثالثًا
  .أن ال يعطيه لولد آخر: رابعا

  .أن يكون األب مسلما: خامسا
 أركان التوحيد ثالثة الصدق واإلخالص واملتابعة - ١٨

  :وأقسامه ثالثة
  .توحيد الربوبية: األول



 

 ٧٢  التحفة السنية

  .توحيد األلوهية: الثاين
  .توحيد األمساء والصفات: الثالث
ها فلو أقر بواحد األقسام ال بد من اإلقرار ا مجيعوهذه 

وأنكر اثنني ال ينفعه ذلك ألن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية ومل 
ولَِئن سأَلْتهم من خلَق السماواِت والْأَرض : ينفعهم قال تعاىل

  .وسخر الشمس والْقَمر لَيقُولُن اُهللا 
 اهللا فهو ومن أقر ا وصرف نوعا من أنواع العبادة لغري

كافر، ومن أقر ا وأنكر صفة من صفات الباري تعاىل أو أنكر 
إذًا فال . امسا من أمسائه اليت ذكرت يف الكتاب أو السنة فهو كافر

بد من إثبات حقيقة الصفة اليت ذكرها اهللا تعاىل يف كتابه أو 
 يف سنته فنثبت ما أثبته اهللا تعاىل لنفسه أو ذكرها الرسول 

سول يف سنته وننفي ما نفاه اهللا يف كتابه أو نفاه الرسول أثبته الر
 يف سنته ونسكت عم سكت اهللا عنه يف كتابه أو سكت عنه 

 يف سنته فال نتكلفه يف البحث ألن من أثبت شيئًا مل الرسول 
يثبته اهللا تعاىل لنفسه وال أثبته الرسول لربه فهو مبتدع أو نفى ما 

 يف سنته فهو مبتدع هذا نفاه الرسول مل ينفه اهللا يف كتابه وال 
  .ما أمجع عليه علماء السلف الصاحل من أهل السنة واجلماعة



 

 ٧٣  التحفة السنية

  :يف أنواع الشرك األكرب وأحكامه:  فائدة- ١٩
  :حد الشرك األكرب

هو أن يسوي غري اهللا فيما هو من خصائص اهللا كاحملبة 
  :والدعاء وأنواعه أربعة

ذَا رِكبوا ِفي الْفُلِْك دعوا فَِإ: شرك الدعوة قال تعاىل: أوال
  .اَهللا مخِلِصني لَه الدين فَلَما نجاهم ِإلَى الْبر ِإذَا هم يشِركُونَ

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم : شرك الطاعة قال تعاىل: ثانيا
  . اآلية أَربابا ِمن دوِن اِهللا

وِمن الناِس من يتِخذُ ِمن دوِن :  تعاىلشرك احملبة قال: ثالثا
  . اآليةاِهللا أَندادا يِحبونهم كَحب اِهللا 

من كَانَ يِريد : شرك اإلرادة والنية والقصد قال تعاىل: رابعا
ها لَا يبخسونَ الْحياةَ الدنيا وِزينتها نوف ِإلَيِهم أَعمالَهم ِفيها وهم ِفي

 * ارِة ِإلَّا النِفي الْآِخر ملَه سلَي الَِّذين أُولَِئك.  
  :وأحكامه أربعة

وما يؤِمن : إنه خيرج من اإلسالم إىل الكفر قال تعاىل: أوال
  فَمن كَانَ يرجو :  وقال تعاىل أَكْثَرهم ِباِهللا ِإلَّا وهم مشِركُونَ



 

 ٧٤  التحفة السنية

  . ك ِبِعبادِة ربِه أَحدااَء ربِه فَلْيعملْ عملًا صاِلحا ولَا يشِرِلقَ
خاِلِدين إن صاحبه خالد خملد يف نار جهنم قال تعاىل : ثانيا
  . ِفيها أَبدا

ِإنَّ اَهللا لَا يغِفر أَنْ يشرك ِبِه : إنه ال يغفر قال تعاىل: ثالثًا
م ِفرغياُء وشي نِلم ونَ ذَِلكا دوهذه اآلية تعم األصغر .  اآلية

  .واخلفي وال خمصص هلا يف كتاب وال سنة
إن العمل معه باطل مجيعه املتقدم واملتأخر قال تعاىل : رابعا

:  قال تعاىل لَِئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك خماطبا نبيه حممد 
ا عا ِإلَى منقَِدماوثُورناًء مبه اهلْنعٍل فَجمع ِملُوا ِمن وحقيقة 

وتنقص لأللوهية وسوء ظن برب : هضم للربوبية: الشرك هو
  .العاملني

  : فائدة يف أقسام التعطيل- ٢٠
  :أقسام التعطيل ثالثة

  .تعطيل املصنوع عن صانعه: األول
تعطيل الصانع سبحانه عن كماله املقدس بتعطيل : الثاين

  .ائه وصفاته وأفعالهأمس



 

 ٧٥  التحفة السنية

تعطيل معاملته عما جيب على العبد من حقيقة : الثالث
  .التوحيد ومنه شرك أهل وحدة الوجود

  : فائدة يف أقسام النفاق- ٢١
  :النفاق قسمان

  :نفاق اعتقادي: األول
وهو أن حيب أن ينتصر الكفار على املسلمني أو حيب أن 

سالمي للمسلمني، تكون الذلة واإلهانة واخلروج عن الدين اإل
بينما يظهر للناس حب اإلسالم واملسلمني وحقيقة إظهار اإلنسان 
شيء خالف ما يبطنه خيلد صاحبه يف نار جهنم بل يف الدرك 

  ِإنَّ الْمناِفِقني ِفي الدرِك الْأَسفَِل ِمن الناِراألسفل منها قال تعاىل 
  .اآلية

الريبوع وهو أن جيعل والنفاق مأخوذ من النافقاء وهو جحر 
جبحره ثالثة منافذ فإذا جاءه الصياد من واحد هرب من الثاين أو 
الثالث وهكذا املنافق من البشر فإنه يستعمل الكالم الطيب مع 

  .املسلمني ليخفي ما يبطن



 

 ٧٦  التحفة السنية

  :نفاق عملي: الثاين
آية املنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا : "وهو قوله 

وإذا عاهد غدر وإذا " رواية يف" وعد أخلف وإذا اؤمتن خان
فهذا حكمه إنه كبرية من كبائر الذنوب حتت مشيئة " خاصم فجر

  .اهللا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له
ميالد الشيخني صاحيب الصحيحني ووفاما :  فائدة- ٢٢
  :وأعمارمها

 هـ ٢٥٦ هـ وتويف يف عام ١٩٤البخاري ولد يف عام 
  . سنة٦٢وعمره 

 هـ ٢٦١ هـ وتويف يف عام ٢٠٤مسلم ولد يف عام 
  . سنة٥٧وعمره 

كل عبادة مؤقتة فاألفضل فعلها يف أول وقتها :  فائدة- ٢٣
  .إال يف سبعة مواضع

  .اإلبراد بالظهر إذا اشتد احلر: األول
صالة الضحى فإن أول وقتها طلوع الشمس : الثاين

  .ويستحب تأخريها إىل ربع النهار



 

 ٧٧  التحفة السنية

لعيد فإن أول وقتها ارتفاع الشمس صالة ا: الثالث
  .ويستحب تأخريها قليال

صدقة الفطر فإن أول وقتها غروب الشمس ليلة عيد : الرابع
  .الفطر ويستحب تأخريها ليومه قبل الصالة

الرمي والطواف واحللق فإن : اخلامس والسادس والسابع
  .أول أوقاا يف نصف ليلة النحر ويستحب تأخريها اهـ فتاوى

  :ائدة يف أقسام الكفارة ف-٢٤
  :الكفارة ثالثة أقسام

وهو كفارة الصيد وفدية : ما كان على التخيري: األول
  .األذى وحنومها

وهو كفارة الوطء يف ار : ما كان على الترتيب: الثاين
  .رمضان

وهو كفارة اليمني : ما كان على التخيري والترتيب: الثالث
  .وحنوها

بأجنبية أو ميتة مبذكاة حرمتا إذا اشتبهت أخته :  فائدة- ٢٥
  .معا فاألخت وامليتة باألصالة واألجنبية واملذكاة بعارض االشتباه



 

 ٧٨  التحفة السنية

اخللفاء الذين زادوا يف املسجد احلرام :  فائدة تارخيية- ٢٦
  :مثانية نظمها بعضهم فقال

 قالوا مثانية إمامهم عمر  من زاد مسجد بيت اهللا مجلتهم
واملنصور وابن املهدي قد    اعثمان وابن الزبري والوليد كذ

 ذكر
 وزاد باب خليل اهللا مقتدر   وزاد معتضد باب الزيادة قل

قال العلماء إن مقاصد التأليف تنصرف يف :  فائدة- ٢٧
  :سبعة أمور

   إبداع شيء مل يسبق إليه- ١
  . شرح مغلق- ٢
  . تصحيح خمطيء- ٣
  . ترتيب منثور- ٤
  . مجع مفرق- ٥
  . تقصري مطول- ٦
  . تتمة ناقص- ٧

قال يف اإلنصاف قال املصنف يف املغين والشارح :  فائدة-٢٨
   ثورا، وإمنا وغريمها قال أهل العلم باملدينة ال نعرف ا عريا وال



 

 ٧٩  التحفة السنية

مها جبالن مبكة، وقال يف املطلع عري جبل معروف مشهور وقد 
أنكره بعضهم، قال مصعب الزبريي ليس باملدينة عريا وال ثورا، 

مكة معروف فيه الغار الذي توارى فيه رسول وأما ثور فهو جبل 
أكثر رواة البخاري ذكروا عريا :  ، وأبو بكر قال عياضاهللا 

  .فأما ثورا فمنهم من كىن عنه بكذا ومنهم من ترك مكانة بياضا
قال أبو عبيد أهل احلديث من عري إىل أحد وكذا قال 

عرفون ثورا احللواين ومجاعة قال يف املطلع، وهذا كله ألم ال ي
باملدينة، وقد أخربنا العالمة عفيف الدين عبد السالم بن مزروع 
البصري قال صحبت طائفة من العرب من بين هشيم وكنت إذا 
صحبت العرب أسأهلم عما أراه من جبل أو واد وغري ذلك فمررنا 

هذا جبل ثور، : جببل خلف أحد فقلت ما يقال هلذا اجلبل قالوا
وا هذا ثور من زمن آبائنا وأجدادنا فرتلت فقلت ما تقولون قال
  .فصليت ركعتني اهـ

وقال العالمة ابن حجر يف شرح البخاري، وذكر شيخنا أبو          
بكر بن احلسني املراغي نزيل املدينة يف خمتصره ألخبار املدينـة إن            
ــف   ــن ســلفهم أن خل ــون ع ــة ينقل ــل املدين ــف أه   خل

  تـدوير  أحد من جهـة الـشمال جـبالً صـغريا إىل احلمـرة ب       



 

 ٨٠  التحفة السنية

  .يسمى ثورا قال، وقد حتقق باملشاهدة اهـ
فعلمنا أن ذكر ثور يف احلديث صحيح : وقال احملب الطربي

وإن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم حبثهم عنه؟ 
  .وقال وهذه فائدة جليلة

  :غريوا هذا الشيب وال تقربوه السواد: فائدة
ه عن أنس بن مالك روى اإلمام أمحد رمحه اهللا يف مسند) أ

قال جاء أبو بكر بأبيه ) ١٦٠(رضي اهللا عنه الد الثالث الصفحة 
 يوم فتح مكة حيمله رضي اهللا عنهما أبو قحافة إىل رسول اهللا 

 أليب بكر  فقال رسول اهللا حىت وضعه بني يدي رسول اهللا 
لو أقررته آلتيناه مكرمة لك ورأسه وحليته كالثغامة بيضاء فأسلم 

  ".غريومها وجنبوه السواد : "ال رسول اهللا فق
) ٢٤٧(وروى اإلمام أمحد أيضا يف املسند الصفحة ) ب

غريوا الشيب : "قال رسول اهللا : الد الثالث عن أنس قال
  ".وال تقربوه السواد

الد ) ٣٢٢(وروى اإلمام أمحد أيضا يف املسند الصفحة ) ج
   عنه قال أيت بأيب الثالث عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا

  



 

 ٨١  التحفة السنية

 يوم الفتح كأن رأسه ثغامة بيضاء فقال قحافة إىل رسول اهللا 
  ".غريوه وجنبوه السواد "رسول اهللا 

عن ) ٣٣٨(وروى اإلمام أمحد يف املسند أيضا الصفحة ) د
 أيت بأيب أن رسول اهللا : جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه، قال

 وحليته مثل الثغام أو مثل الثغامة قحافة أو جاء عام الفتح ورأسه
: غريوا هذا الشيب قال حسن قال: قال فأمر به إىل نسائه قال

  .ال: زهري قلت أليب الزبري هل قال جنبوه السواد قال
 قال وروى اإلمام مسلم يف صحيحه عن أنس أن النيب ) ه

  ).غريوا هذا الشيب وال تقربوه السواد(أليب قحافة  
استحباب (باب ) اللباس والزينة (ب ذكره مسلم يف كتا

من اجلزء الرابع عشر على ) ٧٩(خضاب الشيب الصفحة 
  .النووي

  :فائدة
  .أول من صبغ بالسواد فرعون: قال ابن اجلوزي يف املدهش

  



 

 ٨٢  التحفة السنية

  .منقولة من االختيارات: فائدة
قال يف الصراع والسبق باألقدام وحنومها طاعة إذا قصد ما 

ق عليه هو أخذ باحلق، واملغالبة اجلائزة نصر اإلسالم، وأخذ السب
حتل بالعوض إذا كانت مما ينفع يف الدين كما يف مراهنة أيب بكر 

  .رضي اهللا عنه على انتصار الروم على الفرس
فظاهره جواز املراهنة بعوض يف باب العلم : قال يف الفروع

لقيام الدين باجلهاد، والعلم، قال يف اإلنصاف، وهذا ظاهر اختيار 
  .صاحب الفروع وهو حسن

وقال يف االختيارات بعد حكاية كالم الشيخ تقي الدين 
فظاهر ذلك جواز الرهان يف العلم وفاقًا حلنفية قيام الدين بالعلم 

  .واجلهاد انتهى
  :فائدة

قال ابن حجر يف لسان امليزان الدرجات لتعديل احملدث 
مث ثبت . ثبت حجة، مث ثبت إمام، مث ثبت حافظ. كثرية، أعالها

مث . مث ثقة عدل، مث ثقة مث عدل. مث ثقة ثقة. مث ثبت ثقة. ثبت
  .انتهى. مقبول



 

 ٨٣  التحفة السنية

  
  قاعدة تتضمن مسائل كلها مفطرة للصائم

  
إذا اكتحل بالنهار وهو صائم ونزل إىل حلقه، أو : األوىل

قطر ونزلت القطرة إىل حلقه، عامدا أفطر وعلى هذا مجاهري فقهاء 
ربعة، وحيث ال دليل على قصد الفطر على اإلسالم اتباع األئمة األ

املغذي من كتاب وال سنة ينص على التغذية أو على إناطة احلكم 
  .بالتغذية فاإلمجاع أوىل باالتباع

اإلبر اليت تسمى اآلن السرجنة سواء كانت بالوريدي        : الثانية
أو الشرياين فإا إذا دخلت يف اجلوف ودارت مع الـدم تفطـر             

ل مجيع أنواعها وأشكاهلا وعلى هذا أمجع فقهاء        الصائم وهذا يشم  
اإلسالم املتأخرون من اتباع األئمة األربعة فأناطوا احلكم بدخول          
اجلوف ال بالتغذية وحيث ال دليل من كتاب وال سنة ينص علـى             
  التغذية أو يقصر احلكـم علـى التغذيـة فـإن اإلمجـاع أوىل              

  .باالتباع
لم أو للعالج إىل ديار إذا سافر املسلم لطلب الع: الثالثة

مسلمة أو كافرة، وأتاه رمضان ومل يصم فإنه يقض بعد ذلك 



 

 ٨٤  التحفة السنية

وهذا بإمجاع فقهاء اإلسالم اتباع األئمة األربعة واإلمجاع أوىل 
  .باالتباع

  : فوائد- ٣٢
إذا قال الفقهاء من أصحابنا يف دعوى شخص يقبل : األوىل

عاىل وهذا إذا مل قوله فمرادهم مع ميينه قال ابن القيم رمحه اهللا ت
يكذبه شاهد احلال وهكذا سائر من قلنا يقبل قوله فإن األصل 

  .قبول قول األمناء إال حيث يكذم الظاهر
مناسبة ترتيب كتب الفقه ووجه ذلك أن مصلحة : الثانية

البدن مقدمه على مصلحة املال وإمنا قدمت حرمة املال ألنه مادة 
ة البدن فقدموا ربع البدن ومصلحة القلب مقدمة على مصلح

العبادات على ربع املعامالت وما تتم مصلحة القلب والبدن مث 
ذكروا ربع املناكحات ألن ذلك مصلحة الشخص وهذا مصلحة 
النوع الذي يبقى بالنكاح، مث ملا ذكروا املصاحل ذكروا ما به حفظ 

  .أموالنا يف ربع اجلنايات ذكر معناه الشيخ تقي الدين

العالمة الشيخ حممد اخللويت رمحه اهللا مناسبة أبدى : الثالثة
تقدمي باب إزالة النجاسة على باب احليض والنفاس مع أم من 



 

 ٨٥  التحفة السنية

موجبات الغسل فهما متعلقان مبا قبلهما من طهارة احلدث وهم ال 
  .يقطعون النظري عن نظريه

قال وهي أن إزالة النجاسة واجبة على الذكر واألنثى 
اس خاصة باألنثى وما كان مشتركًا والطهارة من احليض والنف

بينهما فاالعتناء به أشد مما هو خمتص باألنثى وهذا أوىل من تعليل 
شيخه الشيخ منصور البهويت يف قوله أفرده هو والنفاس من بني 
موجبات الغسل ملا خيتص ما من األحكام وآخر الكالم عليها 

  .لطوله اهـ
  :مي فائدة يف عدد آي وحروف القرآن الكر- ٣٣

يقول الشيخ الفقيه اإلمام العامل العامل احملدث أبو عبد اهللا 
حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري األندلسي مث القرطيب 

أما عدد : رمحه اهللا يف معرض عدد حروف القرآن وأجزائه قال
حروف القرآن وأجزائه فروى سالم أبو حممد اجلماين أن احلجاج 

أخربوين عن : حلفاظ والكتاب فقالبن يوسف مجع القراء وا
وكنت فيهم فحسبنا فأمجعنا : القرآن كله كم حرف هو؟ قال

  على أن القرآن ثلثمائة ألف حرف وأربعون ألف حرف وسبعمائة 



 

 ٨٦  التحفة السنية

  .حرف وأربعون حرف
قال فأخربوين إىل أي حرف ينتهي نصف القرآن؟ فإذا هو 

ه فإذا الثلث يف الفاء قال فأخربوين بأثالث" وليتلطف"يف الكهف 
  .األول رأس مائة من براءة إىل آخره

وقال القرطيب رمحه اهللا يف معرض عدد آي القرآن الكرمي 
إن عدد آي القرآن يف املدين األول، فقال حممد بن عيسى : فقال

: مجيع آي القرآن يف املدين األول ستة آالف آية، قال أبو عمرو
دينة، ومل يسموا يف وهو العدد الذي رواه أهل الكوفة عن أهل امل

  .ذلك أحد بعينه يسندونه إليه
ستة آالف : وأما املدين اآلخر فهو يف قول إمساعيل بن جعفر

  .آية ومائتا آية وأربع عشرة آية
وقال الفضل عدد آي القرآن يف قول املكيني ستة آالف آية 
ومائتا آية وتسع عشرة آية، قال حممد بن عيسى ومجيع آي القرآن 

وفيني ستة آالف آية ومائتا آية وثالثون وست آيات، يف قول الك
وهو العدد الذي رواه سليم والكسائي عن محزة، وأسنده الكسائي 

  ومجيع عدد آي : إىل علي رضي اهللا عنه، قال حممد
  



 

 ٨٧  التحفة السنية

القرآن يف قول البصريني ستة آالف ومائتان وأربع آيات، وهو 
  .العدد الذي رضي عليه سلفهم حىت اآلن

ستة : هل  الشام فقال حيىي بن احلارث الذماريوأما عدد أ
آالف ومائتان وست وعشرون، ويف رواية ستة آالف ومائتان 

فظننت أن حيىي مل يعد : ومخس وعشرون نقص آية قال ابن ذكوان
فهذه األعداد اليت يتداوهلا : قال أبو عمر" بسم اهللا الرمحن الرحيم"

  . قدميا وحديثًاالناس تأليفًا، ويعدون ا يف سائر اآلفاق
وأما كلماته فقال الفضل بن شاذن مجيع كلمات القرآن يف 
قول عطاء بن يسار سبعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وتسع وثالثون 
كلمة وحروفه ثلثمائة ألف وثالثة وعشرون ألفا ومخسة عشر 
حرفًا قلت هذا خيالف ما تقدم عن اجلماين قبل هذا، وقال عبد اهللا 

هذا ما أحصينا عن القرآن وهو ثلثمائة : هد قالبن كثري عن جما
ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومائة ومثانون حرفًا وهذا 
خيالف ما ذكره قبل عن اجلماين من عد حروفه، هذا كل ما يف 
اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهللا بن حممد بن أمحد األنصاري 

  .القرطيب



 

 ٨٨  التحفة السنية

  
  

  : فائدة عزة النفس- ٣٤
  

رؤوا رجالً عن موقف الـذل احجمـا        فيك انقباضـي وإمنـا    يقولون يل   
ومن أكرمتـه عـزة الـنفس أكرمـا         أرى الناس من داناهم هان عندهم     
وال كل من يف األرض أرضـاه منعمـا      وما كل بـرق الح يل يـستغزين       
ولكن نفـس احلـر حتتمـل الظمـا         إذا قيل هذا مورد قلت قـد رأى       

ـ       ــا امولو أن أهل العلم صانوه ص ــو عظمــوه يف النفــوس لعظم ول
ــوا ــان ودن ــانوا فه ــا   ولكــن أه ــىت جتهم ــاع ح ــاه باإلطم حمي
ــلما   ومل أقضي حق العلم إن كان كلما       ــريته يل س ــع ص ــدا طم ب
الخدم من ال قيـت لكـين الخـدما         ومل ابتذل يف خدمة العلم مهجـيت      
ن أحزمـا  إذًا فاتباع اجلهل قـد كـا       أأشقي به غرسـا وأجنيـه ذلـة       

  اجلرجاين



 

 ٨٩  التحفة السنية

  
  

  : فائدة- ٣٥
  

وردت أحاديث كثرية يف تكفري الذنوب وغفراا فمنها 
من حج ومل يرفث ومل يفسق رجع من ذنوبه كيوم "حديث 

صوم عاشوراء احتسب على اهللا أن يكفر "وحديث " ولدته أمه
وإذا وافق يوم اجلمعة يوم عرفة كفر "وحديث " السنة اليت قبلها
هذه األحاديث وغريها "  قبلها والسنة اليت بعدهاعنه السنة اليت

ِإنْ تجتِنبوا كَباِئر ما تنهونَ عنه : ال تكفر الكبائر فقد قال تعاىل
  .نكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم وندِخلْكُم مدخلًا كَِرميا

 عفو فبني تعاىل يف هذه اآلية أن الكبائر ال تكفر إال بالتوبة أو
إذا توضأ : "اهللا تعاىل عن عبده يف اآلخرة ويف هذه اآلية قوله 

أحدكم فأحسن الوضوء مث ذهب إىل الصالة كفرت عنه خطاياه 
  ".ما اجتنبت الكبائر



 

 ٩٠  التحفة السنية

  : فائدة- ٣٦
حقوق العباد ال تغفر ملا روت عائشة رضي اهللا عنها أن النيب 

ديوان حتت الدواوين ثالثة ديوان ال يعبأ اهللا به ، و: " قال
  ".املشيئة وديوان ال يترك اهللا منه شيئا

  .الذي بني العبد وربه من الصغائر: فاألول
  .بني العبد وربه من الكبائر: والثاين

  .حقوق العباد بعضهم على بعض: والثالث
  :من احلكم املأثورة

هي مفتاح شخصية اإلنسان ومفتاح أسراره وجمتمع : العني
ا يتجلى احلب والبغض والعداوة والصداقة قواه ومعانيه املختلفة فيه

والرمحة والقسوة والذكاء والعناء والقوة والضعف واحلزن 
والسرور والصحة واملرض واألمر والنهي واهلدوء والقلق وكل 

  .تلك املعاين اليت اشتمل عليها اإلنسان



 

 ٩١  التحفة السنية

  :فائدة
سأل رجل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قائال أي 

احلرص : فقال أي الذل أذل؟ فقال: اهلوى: السلطان أغلب قال
الكفر بعد اإلميان فقال أي : أي الفقر أشد؟ فقال: على الدنيا فقال

  .من زين لك معصية اهللا: صاحبك أشر؟ فقال
  :تاريخ تراجم األئمة األربعة يف أبيات: فائدة

  تاريخ نعمان يكن سـيعا سـطا    
                    ٧٠   ١٥٠   ٨٠  

  جــوف ضــبطاومالــك يف قطــع 
         ٨٩  ١٧٩   ٩٠  

ــد  ــني  بربنـ ــشافعي   صـ   والـ
           ٥٤   ٢٠٤    ١٥٠  

ــد  أمر   بسبق  وأمحد    جعــــ
         ٧٧  ٢٤١    ١٦٤  

  فانظم على ترتيب نظم الشعر
  عمرــوم فالــم ممــميالده

  :فائدة تراجم البخاري ومسلم
  كان البخاري حافظًا وحمدثًا

  .رمجع الصحيح مكمل األخبا        



 

 ٩٢  التحفة السنية

  ميالده صدق ومدة عمره
١٩٤  

  فيها محيد وانتفى يف نور      
                                ٢٥٦   ٦٢  

  وملسلم در وميز عمره
  ٥٧      ٢٠٤  

  ووفاته سار ضجيع احلوري        
                      ٢٦١  

  قاعدة حتتوي على مسألتني
» حىت«حروف اخلالف يف املذهب ثالثة، : املسألة األوىل

  .للضعيف» ولو«للمتوسط، » وإن«قوي للخالف ال
وال جتوز الصالة يف أوقات النهي حىت : مثال الصورة األوىل

ماله سبب، إشارة إىل خالف من يقول جبواز صالة ذوات 
تقي (األسباب، وهذا القول رواية عن اإلمام أمحد اختارها الشيخ 

  .ومجع من األصحاب) الدين
ن حجة فرضه أجزأه إذا استناب املعضوب ع: ومثال الثانية

وإن عويف بعد إحرام نائبه، إشارة إىل خالف من يقول بعدم 
  ).املنتهي(و) اإلقناع(اإلجزاء وهو املذهب كما يف 



 

 ٩٣  التحفة السنية

ويكره األذان واإلقامة للنساء ولو بال رفع : ومثال الثالثة
صوت إشارة إىل خالف من يقول بعدم الكراهة بال رفع صوت 

  .وغريه ) ابن عقيل(قياسا على التلبية وهو قول 
للمتوسط، » إن«للخالف القوي، و» لو«وعند بعضهم إن 

  .للضعيف، وال مشاحة يف االصطالح» حىت«و
وغريمها مسألة ) املنتهى(و) اإلقناع(إذا ذكر صاحب : الثانية

  .إذا ذكرت يف باا: يف غري باا فاملعترب



 

 ٩٤  التحفة السنية

  فائدة يف تراجم األصحاب
  ذهبممن اشتهروا بالتصنيف وبناء امل

  
   املذهب عند املتقدمني-١

  
فما " أيب يعلى" املذهب عند املتقدمني وهم من القاضي - ١

وهو ما " إىل اجلماعة) "احلسن بن حامد(فوقه ابتداء من شيخه 
للخالل، " الروايات"اتفق على نقله اجلماعة، مث ما كان يف كتاب 

أبو بكر أمحد من حممد بن هارون اخلالل عالمة زمانه : وهو
  .هـ) ٣١١(ملتوىف سنة ا

أبو بكر أمحد بن حممد : وما نقله اإلمام احملدث الفقيه املفسر
) اخلالل(هـ وهو شيخ ) ٢٦٣(بن هاين الطائي األثرم املتوىف سنة 

أيب بكر أمحد بن : مث ما اتفق على القول به ثلة من أئمتهم كاإلمام
 "نورامل"صاحب ) اآلدمي(حممد بن إمساعيل اآلدمي وهو غري 

  .هـ٣٢٧املتوىف سنة " املنتخب"و



 

 ٩٥  التحفة السنية

" اخلالل"واإلمام أيب بكر بن عبد العزيز بن جعفر غالم 
زاد "و" والتنبيه" "واملقنع" "الشايف"صاحب " بالغالم"ويلقب 
 هـ واإلمام أيب القاسم عمر بن احلسني ٣٦٣املتوىف سنة " املسافر

  . هـ٣٣٤بن أمحد اخلرقي صاحب املختصر املشهور املتوىف سنة 
واإلمام حممد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي املتوىف سنة 

  . هـ٢٩١
واإلمام حممد بن احلسن بن عبد اهللا اآلجري له املصنفات 

يف الفقه ال يذكر فيه إال اختيارات " كتاب النصيحة"املفيدة منها 
  . هـ٣٦٠األصحاب املتوىف سنة 

شاقال إبراهيم بن أمحد بن عمر بن : واإلمام الفقيه األصويل
  ). هـ٣٦٩(املتوىف سنة " القاف وفتح الالم"بسكون 

واإلمام الكبري أيب بكر أمحد بن سليمان بن احلسن النجاد، 
بالدال املهملة، له اليد الطوىل يف الفقه واحلديث واملتوىف سنة 

  .هـ) ٣٤٨(
واإلمام أيب بكر املروزي امسه هيدام بن قتيبة املتوىف سنة 

  .هـ) ٢٧٤(



 

 ٩٦  التحفة السنية

أيب بكر أمحد بن حممد بن احلجاج بن عبد : دثواإلمام احمل
  . هـ٢٧٥العزيز املروذي بالذال املعجمة املتوىف سنة 

أيب حممد : شيخ احلنابلة يف وقته وإمامهم: واإلمام العالمة
  .هـ) ٣٢٩(احلسن بن علي بن خلف الرباري املتوىف سنة 

 احلسن بن حامد بن علي بن: واإلمام الكبري الفقيه األصويل
مروان البغدادي، إمام احلنابلة ومؤدم، ومعلمهم، وأستاذ 

شرح "يف املذهب و " اجلامع"له ) أيب يعلى الكبري: (القاضي
  . هـ٤٠٣املتوىف سنة " احلزقي

 رواية اجلماعة، يطلق األصحاب بعض املسائل على أا - ٢
  .من رواية اجلماعة وهم

ملتوىف سنة أبو طالب أمحد بن محيد املشكاين، بضم امليم ا
  . هـ٢٤٤

 هـ ٢٨٥إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم احلريب املتوىف سنة 
 ٢٨٠حرب بن إمساعيل بن خلف احلنظلي الكرماين املتوىف سنة 

  .هـ
عبد امللك بن عبد احلميد بن ميمون امليموين املتوىف سنة 

  . هـ٢٧٤



 

 ٩٧  التحفة السنية

  . هـ٢٦٦صاحل بن اإلمام أمحد بن حنبل املتوىف سنة 
  . هـ٢٩٠مام أمحد بن حنبل املتوىف سنة عبد اهللا بن اإل

حنبل بن إسحاق بن حنبل بن عم اإلمام أمحد بن حنبل 
  . هـ٢٦٣املتوىف سنة 

أما رواية أيب بكر األثرم فيصرحون ا يف رواية أيب بكر 
اخلالل وكذا يصرحون يف الرواية، إذا كانت يف مسائل حنبل، أو 

اإلمام الكبري أيب داود مسائل صاحل أو مسائل املروزي، أو مسائل 
املتوىف سنة " السنن"سليمان ابن األشعث السجستاين صاحب 

  . هـ٢٧٥
وللخالل فضل كبري يف مجع مسائل اإلمام أمحد وتتبعها حىت 

بلغت عشرين سفرا " اإلعالم"يف ) ابن القيم(صارت جملدات، قال 
على أن اإلمام أمحد مل " جامع الروايات"ويسمى كتابه هذا 

: كتابا يف الفقه مطلقًا وإمنا مجعت فتاواه وأجوبته، وأقوالهيصنف 
  .فصارت مذهبا كما تقدم



 

 ٩٨  التحفة السنية

  ابتداء املتوسطني
أوهلم عالمة الزمان رئيس القضاة جمتهد املذهب بل اتهد 

حممد بن احلسني بن حممد بن خلف الغراء أبو يعلى الكبري : املطلق
واألحكام " ردوا" "اخلالف الكبري"له ) بالقاضي(الشهري 

يف جملدين ضخمني، وبعضه يف أربع " اخلرقي"السلطانية وشرح 
) ٤٥٨(حتقيقًا بليغا املتوىف سنة " اخلرقي"جملدات حقق فيه مسائل 

  .هـ
واإلمام العالمة احلسن بن شهاب بن احلسن العكربي له 

  .هـ) ٤٢٨(املتوىف سنة " عيون املسائل "
 اهلامشي صاحب واإلمام حممد بن أمحد بن أيب موسى

  . هـ٤٢٨املتوىف سنة » اإلرشاد يف الفقه"
واإلمام الشريف أبو جعفر عبد اخلالق بن عيسى اهلامشي، له 
العلم التام يف الفرائض، وأحكام القرآن، وله اليد الطوىل يف الفقه، 

  . هـ٤٧٠واملتوىف سنة " رؤوس املسائل"دل عليه كتابه 



 

 ٩٩  التحفة السنية

عبد اهللا بن البناء البغدادي واإلمام الفقيه احلسن بن أمحد بن 
" ارد"له حنو مخسمائة مصنف من أشهرها شرح على اخلرقي وله 

  . هـ٤٧١يف الفقه املتوىف سنة 
واإلمام الفقيه أبو الفرج عبد الواحد بن حممد املقدسي 

اطلق فيه " املبهج"الشريازي له املصنفات املفيدة يف املذهب منها 
  .هـ) ٤٨٦(املتوىف سنة اخلالف مث رجح بعض الروايات 

واإلمام القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم الربزبيين، شيخ 
) ٤٨٦(له املصنفات املفيدة يف املذهب املتوىف سنة ) ابن الزاغوين(

  .هـ
واإلمام الكبري حممد بن علي بن حممد بن عثمان احللواين 

وله كتاب يف أصول " كفاية املبتدي"و " التبصرة"صاحب كتاب 
:  هـ واإلمام اتهد عالمة املذهب٥٠٥ه جملدان املتوىف سنة الفق

حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوزاين أحد األئمة يف املذهب 
وهو اخلالف الكبري، وله " االنتصار"و" اهلداية"صاحب كتاب 

يف األصول " التمهيد"وله " رؤوس املسائل: "اخلالف الصغري مساه
  . هـ٥١٠املتوىف سنة 



 

 ١٠٠  التحفة السنية

لعالمة اتهد املطلق أبو الوفا علي بن حممد بن عقيل واإلمام ا
الفنون والفصول، "البغدادي صاحب املؤلفات املشهورة كـ 

  . هـ٥١٣املتوىف سنة " ورؤوس املسائل، والتذكرة، وكفاية املفيت
واإلمام العالمة حممد بن حممد بن احلسن بن خلف القاضي 

  .هـ) ٥٢٦(سنة املتوىف " الطبقات"أبو يعلى الصغري، صاحب 
علي بن عبد اهللا بن نصر : واإلمام الفقيه أحد أعيان املذهب

اإلقناع، والواضح، واخلالف الكبري، "الزاغوين، صاحب 
  . هـ٥٢٧املتوىف سنة " واملفردات، والتلخيص

واإلمام اتهد عبد الوهاب بن عبد الواحد الشريازي، 
يف األصول " نوالربها" "واملفردات"يف الفقه " املنتخب"صاحب 

  .هـ) ٥٣٦(املتوىف سنة 
واإلمام أبو منصور موهوب بن أمحد بن حممد بن اخلضر 

) ابن اجلوزي(اجلواليقي صاحب املنصفات الشهرية وهو شيخ 
  ). هـ٥٤٠(املتوىف سنة 



 

 ١٠١  التحفة السنية

أيب (واإلمام أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهراوين مسع من 
وغريه املتوىف ) جلوزيابن ا(وغريه، وأخذ عنه ) اخلطاب الكلوذاين

  .هـ) ٥٥٦(سنة 
واإلمام العالمة علي بن عمر بن أمحد بن عمار بن عبدوس 

) ٥٥٩(يف املذهب املتوىف سنة " املذهب" "صاحب"احلراين الفقيه 
  .هـ

واإلمام العالمة املتفنن يف كافة العلوم الوزير عون الدين حيىي 
يحني يف عدة بن حممد بن هبرية الدوري مث البغدادي، شرح الصح

وملا وصل إىل قوله " اإلفصاح عن معاين الصحاح"جملدات، ومساه 
" :ا يفقه يف الدينا " من يرد اهللا به خريشرح احلديث شرح

وافيا على املسائل الفقهية ، وذكر اتفاق األئمة األربعة واختالفهم، 
  .فأفرده الناس مبجلد لطيف

ملما بغالب ) ةابن هبري(كان الوزير ) ابن اجلوزي: (قال
العلوم، وكان يفرد كل ليلة لفن من الفنون مث جلمع أهل تلك الفن 
مث يأخذ معهم يف البحث والنقاش حىت ساعة متأخرة من الليل 

  .هـ)٥٦٠(املتوىف سنة 



 

 ١٠٢  التحفة السنية

واإلمام الفقيه شيخ املقادسة بل شيخ احلنابلة عبد القادر بن 
 أخذ عنه أيب صاحل عبد اهللا جنكي دوست اجليالين البغدادي

عبد الغين وحممد بن (وأبناء أخيهما ) أبو عمر(وأخوه ) املوفق(
) ٥٦١(جملد لطيف املتوىف سنة " الغنية"له كتاب ) عبد الواحد

  .هـ
نصر بن فتيان بن : واإلمام العالمة شيخ احلنابلة وفقيه العراق

مع ) النون(وكسر ) امليم(بفتح ) ابن املين(مطر الشهري بـ 
  .هـ)٥٨٣(ىف سنة التشديد املتو

واإلمام احلافظ الواعظ أبو الفرج عبد الرمحن بن علي 
كالمها " املذهب ومسبوك الذهب"له ) ابن اجلوزي(املعروف بـ 
زاد "يف التاريخ وله "املنتظم يف أخبار امللوك واألمم"يف الفقه وله 

  .هـ)٥٩٧(يف التفسري املتوىف سنة " املسري
حد بن علي بن سرور واإلمام عبد الغين بن عبد الوا

تعليقات (وله " األحكام الكربى والصغرى"اجلماعيلي املقدسي له 
  .هـ) ٦٠٠(املتوىف سنة ) مليحة يف الفقه

واإلمام الفقيه عبد احلليم بن فخر الدين اخلطيب احلراين له 
يف الفقه سلك فيها مسلك اجلدل، واملناقشة " الذخرية"كتاب 



 

 ١٠٣  التحفة السنية

  .هـ) ٦٠٣(بالدليل، املتوىف سنة 
واإلمام الفقيه حممد بن عبد اهللا بن احلسني السامري بضم 

صاحب " سر من رأى"نسبة إىل " اللباب"وفتحها كما يف " امليم"
يف الفرائض املتوىف سنة " والبستان"يف الفقه " املستوعب والفروق"
  .هـ) ٦١٠(

اية "واإلمام الزاهد الورع حيىي بن حيىي األزجي صاحب 
) أيب يعلى(للقاضي " ارد"ذهب، استمده من يف علم امل" املطلب

  .هـ) ٦١٠(املتوىف سنة ) ابن عقيل(لـ " والفصول"
واإلمام الفقيه املفسر أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني بن عبد 
اهللا بن احلسني العكربي مث البغدادي الضرير، له اليد الطوىل يف 

له كتاب الفقه وأصوله والتفسري وهو صاحب التفسري املشهور و
) ٦١٦(املتوىف سنة " إمالء مامن به الرمحن يف إعراب القرآن"

  .هـ
واإلمام الفقيه الصاحل الزاهد حممد بن خلف بن راجح 

املتوىف سنة ) ابن املين هو واملوفق وأبو عمر(املقدسي أخذ عن 
  .هـ) ٦١٨(



 

 ١٠٤  التحفة السنية

واإلمام اتهد عالمة احلنابلة موفق الدين أبو حممد عبد اهللا 
املغين : "بن أمحد بن قدامة املقدسي مث الصاحلي صاحببن حممد 

) ٦٢٠(يف األصول املتوىف سنة " الروضة"وله " والكايف، واملقنع
  .هـ

واإلمام اء الدين أبو حممد عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد 
: وله" عمدة الفقه"شرح " العدة"بن عبد الرمحن صاحب كتاب 

  ).هـ٦٢٤(املتوىف سنة " املقنع"شرح على 
يف الفقه ) البلغة(واإلمام احلسني بن املبارك بن حممد صاحب 

  .هـ) ٦٣١(املتوىف سنة " بلغة احلراين"وهي غري 
واإلمام احلافظ احملدث الفقيه حممد بن عبد الواحد بن أمحد 

صاحب ) بالضياء(بن عبد الرمحن السندي املقدسي الشهري 
" املقنع والكايف"ى يف احلديث وله تعليق وحواشي عل" املختارة"

  .هـ)٦٤٣(املتوىف سنة 
واإلمام الفقيه يوسف بن اخلليل بن قراجا بن عبد اهللا حمدث 

باحلافظ عبد الغين بن سرور املقدسي (الشام، وفقيهها، خترج 
  وابن النجار والضياء املقدسي ) ابن نقطة(وغريه وأخذ عنه 



 

 ١٠٥  التحفة السنية

  ).هـ٦٤٨(املتوىف سنة ) واجلعربي
لفقيه جمد الدين أبو الربكات عبد السالم بن واإلمام احملدث ا

عبد اهللا بن أيب القاسم اخلضر بن حممد بن تيمية احلراين له 
" شرح على اهلداية"يف الفقه وله " واحملرر"يف األحكام " املنتقى"

بقى مسودة وله مسودة يف أصول الفقه، زاد فيها ولده عبد احلليم 
  .هـ)٦٥٢(وحفيده شيخ اإلسالم املتوىف سنة 

واألديب اللغوي، والشاعر املفلق حيىي بن يوسف بن حيىي بن 
يف ألفني " اخلرقي"منصور األنصاري الصرصري الزريراين نظم 

  .هـ) ٦٥٦(وسبعمائة وأربعة وسبعني بيتا املتوىف سنة 
واإلمام العالمة الفقيه عبد الرمحن بن رزين بن عبد اهللا بن 

" التهذيب"يف جملدين مساه " املغين"نصر الغساين احلوراين اختصر 
  .هـ) ٦٥٦(املتوىف سنة " النهاية خمتصر اهلداية"وله كتاب 

واإلمام الفقيه يوسف بن عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي أبو 
املتوىف سنة " املذهب األمحد ملذهب اإلمام أمحد: "حممد له كتاب

  .هـ) ٦٥٦(



 

 ١٠٦  التحفة السنية

 أيب بكر بن واإلمام الفقيه املفسر عبد الرزاق بن رزق اهللا بن
نسبة إىل رأس العني، له شرح " بالعني املهملة"خلف الرسعي 

" رموز الكنوز"وله . ممزوج به يقع يف جملدين" اخلرقي"حافل على 
  .هـ) ٦٦٠(يف التفسري سلك فيه مسلكًا مل يسبق إليه املتوىف سنة 

واإلمام الفقيه الزاهد فخر الدين حممد بن اخلضر بن حممد بن 
والترغيب " البلغة يف الفقه"مية احلراين صاحب كتاب اخلضر بن تي

أليب اخلطاب وهو ابن عم جمد الدين " اهلداية"والتلخيص وشرح 
  .هـ) ٦٦٢(املتوىف سنة 

واإلمام العالمة حممد بن متيم احلراين الفقيه صاحب 
) ٦٧٠(املشهور وصل فيه إىل كتاب الزكاة املتوىف سنة " املختصر"

  .هـ
األصويل حيىي بن أيب منصور بن أيب الفتح بن واإلمام الفقيه 
ابن (أحد مشايخ شيخ اإلسالم " بابن الصرييف"رافع احلراين الشهري 

كثريا من املسائل احملررة املتوىف " الفروع"نقل عنه صاحب ) تيمية
  .هـ) ٦٧٨(سنة 



 

 ١٠٧  التحفة السنية

واإلمام الفقيه األصويل عبد اهللا بن أيب بكر بن أيب البدر 
" اخلرقي" شرح حافل باملسائل اخلالفية على احلريب البغدادي له

  .هـ) ٦٨١(املتوىف سنة " املهم"مساه 
واإلمام الشارح فقيه الشام ورئيس قضاا عبد الرمحن بن أيب 

شرح "عمر حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي مث الصاحلي صاحب 
) ٦٨٢(لعمه املوفق املتوىف سنة " املغين"استمده من كتاب " املقنع
  .هـ

إلمام عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم وا
) ٦٨٢(شهاب الدين والد شيخ اإلسالم ابن تيمية املتوىف سنة 

  .هـ
واإلمام العالمة عبد الرمحن بن عمر بن أيب القاسم الضرير 

يف الفقه وأصوله املتوىف سنة ) احلاويني(البصري صاحب كتاب 
  .هـ) ٦٨٤(

 جنم الدين أمحد بن محدان بن شبيب بن واإلمام أبو عبد اهللا
  الكربى والصغرى سلك " الرعايتني"محدان احلراين صاحب 

  



 

 ١٠٨  التحفة السنية

فيهما مسلك اتهد ونصب اخلالف وأطلق الروايات املتوىف سنة 
  .هـ) ٦٩٥(

" امليم"واإلمام الفقيه شيخ احلنابلة يف وقته منجا بضم 
املمتع : "وجي لهبن عثمان بن أسعد بن منجا القن" اجليم"وتشديد 
  .هـ) ٦٩٥(املتوىف سنة " على املقنع

حممد بن عبد القوي ) بالناظم(واإلمام العالمة الفقيه امللقب 
ستة عشر ألف بيت وهو " املقنع"بن بدران املقدسي له نظم 
" املقنع"شرح على " جممع البحرين"مطبوع يف جملدين، وله كتاب 

تبلغ مخسة آالف " والفرائد"كربى وصغرى " نظم اآلداب"وله 
 ٦٩٩(كلها على روي الدال املتوىف سنة " املفردات"بيت وله نظم 

  ).هـ
واإلمام الفقيه احملدث النحوي اللغوي حممد بن أيب الفتح بن 

 ٧٠٩(املتوىف سنة " املطلع على أبواب املقنع"أيب الفضل البعلي له 
  ).هـ

الكرمي واإلمام الفقيه األصويل سليمان بن عبد القوي بن عبد          
  خمتـصر  "ولـه   " شـرح علـى اخلرقـي     "بن سعيد الطويف له     ا

  



 

 ١٠٩  التحفة السنية

يف األصول وشرحه شرحا متقنا عجيبا املتوىف سنة " الروضة
  .هـ) ٧١٠(

واإلمام العالمة سعد الدين أبو حممود مسعود بن أمحد بن 
سنن أيب "وشرح قطعة من " شرح على املقنع"مسعود احلارثي له 

  .هـ) ٧١١(ملتوىف سنة وله مصنفات كثرية ا" داود

واإلمام أبو عبد اهللا بدر الدين حممد بن عثمان بن يوسف بن 
وزاد املسافر، يف الفقه " عمدة احلاضر"حممد احلداد اآلمدي له 

أربع جملدات، أخذ عن ابن محدان، وكان يثين عليه وعلى ذكائه 
  .هـ) ٧٢٤(يف الفقه املتوىف سنة " احملرر"وكان حيفظ 

مة عبد اهللا بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد واإلمام العال
) ابن تيمية(اهللا بن أيب القاسم ابن تيمية احلراين أخو شيخ اإلسالم 

  .هـ) ٧٢٧(كان فقيها متفننا املتوىف سنة 

  واإلمام القدوة حبر العلوم تقي الدين أبو العباس شيخ 
  حلراين له اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية ا

يف الفقه الفتاوى الكربى من األول إىل الرابع، تضمنت 
  االختيارات مجع ابن اللحام، وله من احلادي والعشرين إىل 



 

 ١١٠  التحفة السنية

اخلامس والثالثني من الطبعة األخرية، وله شرح على عمدة الفقه 
من الطهارة إىل األذان، كان جياهد بالسيف والسنان مث بالقلم 

  .هـ) ٧٢٨( مات سجينا شهيدا عام واللسان فعذب وأوذي حىت
واإلمام العالمة فقيه العراق ومفيت اآلفاق عبد اهللا بن حممد 
بن أيب بكر بن إمساعيل الزرايرين البغدادي صاحب كتاب 

ذكره الربهان يف ) وجيز الدجيلي(جملد لطيف وهو غري " الوجيز"
شرين للموفق ثالثًا وع" املغين"إنه طالع : وقال" املقصد األرشد"

  ). هـ٧٢٩(مرة وعلق عليه حواشي مفيدة املتوىف سنة 
واإلمام الفقيه احلسن بن يوسف بن أيب السري الدجيلي مث 

يف الفقه وكان عمدة ملن بعده، ومرجعا " الوجيز"البغدادي صنف 
وله كتب كثرية يف كل " يف أصول الدين"يف املذهب وله كتاب 

  .هـ) ٧٣٢(فن املتوىف سنة 
قيه عبد الرمحن بن حممود بن عبيدان البعلبكي واإلمام الف

يف " املطلع"يف األحكام وله " املطالع"صاحب الكتب املفيدة له 
  .هـ) ٧٣٤(الفقه وهو غري املطلع للبعلي املتوىف سنة 



 

 ١١١  التحفة السنية

واإلمام صفي الدين عبد املؤمن بن عبد احلق بن عبد اهللا بن 
 الغاية على إدراك"علي القطيعي مث البغدادي الفقيه الفرضي له 

عمدة "وله شرح " احملرر"وله شرح على " النهاية خمتصر اهلداية
  . هـ٧٣٩املتوىف سنة .. جملدين" الفقه

واإلمام العالمة حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بن عبد احلميد 
التحقيق على "بن عبد اهلادي بن يوسف من آل قدامة له كتاب 

  ). هـ٧٤٤(وىف سنة املت" الصارم املنكى"وله كتاب " التعليق
واإلمام الفقيه أبو عبد اهللا حممد بن أمحد احلراين املعروف 

حافل باملسائل الفقهية " اخلرقي"له شرح على ) بابن احليال(
  ). هـ٧٤٩(الدقيقة املتوىف سنة 

واإلمام احلافظ اتهد املطلق أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر 
) بابن قيم اجلوزية(هري بن أيوب بن سعد الزرعي مث الدمشقي الش

) ٢٩٠(صاحب املصنفات اليت طبقت اآلفاق قيل أا تزيد على 
  ). هـ٧٥١(مصنفًا املتوىف سنة 



 

 ١١٢  التحفة السنية

واإلمام العالمة شيخ املذهب حممد بن مفلح بن حممد بن 
واآلداب "يف الفقه " الفروع"مفرج املقدسي مث الصاحلي صاحب 

  .هـ) ٧٦٣(ة املتوىف سن" النكت على احملرر"وله " الكربى
واإلمام الفقيه عالء الدين أبو الفداء إمساعيل بن حممد بن 
بدرس بن نصر بن بدرس البعلبكي حافظها أخذ عن والده، وعن 
أيب الفتح موسى بن حممد بن أمحد اليونبيين وله مؤلفات يف 

" اية بن األثري"املذهب ومؤلفات يف احلديث والرجال منها نظم 
  .هـ) ٧٦٥(املتوىف سنة " للذهيبتذكرة احلفاظ "ونظم 

واإلمام العالمة محزة بن موسى بن أمحد بن احلسني بن 
بابن شيخ السالمية له كتب يف الفقه وشرح بعض (بدران الشهري 

األحكام د الدين بن تيمية وهو من الناقلني لفتاوى شيخ اإلسالم 
  .هـ) ٧٦٩(ابن تيمية املتوىف سنة 

 حممد اآلدمي البغدادي له كتاب والشيخ تقي الدين أمحد بن
املتوىف يف " املنور يف راجح احملرر واملنتخب يف الراجح من املذهب"

  .هـ) ٧٧٠(حدود سنة 
واإلمام األصويل الفرضي أمحد بن احلسن بن عبد اهللا بن أيب 

وله اختيارات " بابن قاضي اجلبل له الفائق"عمر املقدسي الشهري 



 

 ١١٣  التحفة السنية

املتوىف سنة . لة مفيدة يف األوقافيف املذهب حسنة جدا وله رسا
  .هـ) ٧٧١(

واإلمام فقيه املذهب واملنتصر له أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا 
يف ثالث جملدات، ) اخلرقي(بن حممد الزركشي املصري، شرح 

دل على فقه وتوسع وتصرف يف كالم األصحاب مث اختصر يف 
جيز وله وله شرح على الو) األضاحي(جملد لطيف وصل فيه إىل 

  .هـ) ٧٧٤(كتب كثرية كلها مل تكمل املتوىف سنة 
واإلمام العالمة مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد القادر 

" باجلنة"بن حميي الدين عثمان بن عبد الرمحن النابلسي املعروف 
لقب بذلك ألن اجلنة فيها ما تشتهي األنفس وتلذ األعني وهو 

ي أنفسهم، وتلذ أعينهم لكثرة كذلك للطلبة جيدون فيه ما تشته
" تصحيح اخلالف املطلق"علمه وسعة اطالعه، وغزارة مادته له 

خمتصر "مث يتمه وله ) شرح على الوجيز(وله " املقنع"شرح على 
  .هـ) ٧٩٢(الطبقات املتوىف سنة 

والعالمة احلافظ شيخ احلنابلة يف وقته عبد الرمحن بن أمحد 
   ألنه ولد يف رجب البغدادي )رجبا(بن عبد الرمحن رجب لقب 

  



 

 ١١٤  التحفة السنية

وله شرح مخسني حديثًا " القواعد الشهرية"مث الدمشقي، صاحب 
  .هـ) ٧٩٥(املتوىف سنة " جامع العلوم واحلكم"مساه 

واإلمام العالمة عالء الدين علي بن حممد بن علي بن اللحام 
اختيارات "ونقل " جتريد العناية ألحكام اهلداية"البعلي له كتاب 

واللحام نسبه إىل حرفة أبيه املتوىف سنة " سالم ابن تيميةشيخ اإل
  .هـ) ٨٠٣(

واإلمام العالمة شيخ املذهب يف زمانه جالل الدين أبو الفتح 
نصر اهللا بن أمحد بن حممد بن عمر التستري مث البغدادي مث 

يف سبعة آالف بيت وله تعليقات " الوجيز للدجيلي"املصري نظم 
  . هـ٨١٢(حسنة املتوىف سنة 

حممد بن علي بن ) بالناظم(واإلمام الفقيه القاضي الشهري 
تبلغ ألف " املفردات"عبد الرمحن بن حممد اخلطيب صاحب نظم 

وللشيخ منصور البهويت شرح عليها ) ٩٦٠(بيت ومل جند منها إال 
هـ واإلمام علي بن حسني بن ) ٨٢٠(يف جملد لطيف تويف سنة 

له تعليقات مفيدة يف ) ونبابن زكن(عروة الدمشقي املعروف 
  .هـ) ٨٣٧(املذهب املتوىف سنة 



 

 ١١٥  التحفة السنية

واإلمام العالمة شيخ املذهب، ومفيت الديار املصرية، أبو 
الفضل أمحد بن نصر اهللا بن أمحد بن حممد بن عمر البغدادي 

املتوىف سنة " حواشي احملرر والفروع"األصل مث املصري صاحب 
  .هـ) ٨٤٤(

ن إبراهيم بن قندس صاحب واإلمام تقي الدين أبو بكر ب
  ). هـ٨٦١(وحواشي احملرر املتوىف سنة " حواشي الفروع"

واإلمام العالمة برهان الدين إبراهيم بن أكمل الدين حممد بن 
شرف الدين عبد اهللا بن مشس الدين حممد بن مفلح له كتاب 

يقع يف أربع جملدات كبار، سلك فيه مسلك " املبدع على املقنع"
كتابه منه " اإلقناع"املذهب وقد استمد صاحب اتهدين يف 

لكثرة مسائله وعظيم فوائده وله كتاب املقصد األرشد يف تراجم 
  .هـ) ٨٨٤(أصحاب أمحد املتوىف سنة 

  .طبع املبدع املذكور يف أحد عشر جملد: ملحوظة
  .»وذه الترمجة ينتهي املتوسطون«



 

 ١١٦  التحفة السنية

  "استدراك"
إذا أطلق املتأخرون " عاإلقنا"يف شرح ) البهويت(يقول الشيخ 

فمرادهم به ) الشيخ(كصاحب الفروع، والفائق واالختيارات 
ويعين باملتأخرين أي من املتوسطني، وإال فصاحب ... اخل )املوفق(
  . ليسوا من املتأخرين كما مر" والفائق االختيارات" "الفروع"

  املذهب عند املتوسطني
يف " وابن عقيل "يف اهلداية) الكلوذاين(ما اتفق على إخراجه 

وال سيما إذا كانت هذه الرواية هي املنصورة عند " التذكرة"
فإن اختلفا ) ابن حامد(وشيخه ) أيب يعلى (شيخهما القاضي 

  . فاملذهب ما يف اهلداية على الراجح
ما اتفق عن إخراجه والقول به : مث املذهب عند من بعدهم

 سيما إذا كانت الرواية وال" احملرر"يف ) واد"(الكايف"يف ) املوفق(
أو ما ) فالكايف(فإن اختلفا ) ابن املين(هي املنصورة عند الشيخ 

  . قول يوافقه) ابن تيمية(لشيخ اإلسالم 



 

 ١١٧  التحفة السنية

ما اتفق على إخراجه والقول به : مث املذهب عند من بعدهم
فإن اختلفا فمن " الوجيز"يف )والدجيلي" (الفروع"يف )ابن مصلح(

يف ) ابن عبدوس(أو " الرعاية الكربى"يف ) نابن محدا(كان جبانبه 
  . تذكرته

يف احتيار املذهب "اخلالف ) اإلنصاف(وقد نقل صاحب 
  : عند األصحاب فقال

اعلم أن مرجع معرفة الصحيح والترجيح يف املذهب إىل 
  . أصحابه

، فاالعتماد يف معرفة نوقد حرر ذلك األئمة املتأخرو
) املوفق(من أعظمهم الشيخ الصحيح من املذهب على ما قالوه، و

تقي "والشيخ " والنجم املسدد، والشارح" الكايف"السيما يف 
" الرعايتني"وصاحب ) زين الدين ابن رجب(والشيخ " الدين

" الكربى واخلالصة واحلاويني، والوجيز، واملنور"خصوصا 
) ابن عبدوس والزركشي(لآلدمي، وتذكرة " واملنتخب"

م املتقدمني ومهدوا قواعد املذهب وإضرام، فإم هذبوا كال
املوفق، (بيقني، فإن اختلفوا، فاملرجع إىل ما قاله الشيخان أعين 

مث ما وافق أحدمها اآلخر يف اختياريه فإن اختلفا من غري ) واد



 

 ١١٨  التحفة السنية

أال ينظر فيمن شاركها من " اد"مث " فاملوفق"مشارك هلما 
) ابن رجب(أو ) تقي الدين(األصحاب السيما إن كان الشيخ 

وقال هذا الذي قلته من حيث اجلملة وإال فهذا ال يطرد البتة بل 
قد يكون املذهب ما قاله أحدهم يف مسألة، ويكون الصحيح من 
املذهب ما قاله اآلخر أو غريه يف أخرى، وإن كان أذى منه مرتله، 

واالطالع عليها، . باعتبار النصوص واألدلة والعامل واملأخذ
صحاب، ولرمبا كان الصحيح خمالفًا ملا قاله واملوافق من األ

هذا . الشيخان ولكل أحد يؤخذ من كالمه ويترك إال املعصوم 
ما ظهر يل من كالمهم، ويؤيده كالم املصنف يف املالمة اخلالف 

  .ويظهر ذلك بالتأمل ملن تتبع كالمهم وعرفه
  

  
  

  "ابتداء املتأخرين"
  

ر لوائه، املصحح أوهلم عالمة زمانه، جمتهد املذهب وناش
" تصحيح الفروع"واملرجح واملنقح فقد صحح املذهب يف كتابه 



 

 ١١٩  التحفة السنية

" التنقيح"مث نقحه يف كتابه " اإلنصاف"ورجح اخلالف يف كتابه 
اإلمام أبو احلسن عالء الدين علي بن سليمان بن أمحد بن حممد 

  . هـ٨٨٥باملرداوي السعدي مث الصاحلي املتوىف سنة 
بن حسن بن أمحد بن عبد اهلادي واإلمام العالمة يوسف 

مغين ذوي "وسكون الوحدة له " امليم"بكسر ) بابن املربد(الشهري 
. سلك فيه مسلكًا غريبا" اإلفهام عن الكتب الكثرية يف األحكام

فقد بدأه بالتوحيد والعقائد، مث بأصول الفقه، مث بالفقه، مث 
ريبة أيضا باآلداب، مث بالدعوات، مث بأحاديث متفرقة، ورموزه غ

 –يف خالف املذهب مع أحد األئمة، وباجلملة فهو كتاب عجيب 
مجع فيه الكتب الكبار " مجع اجلوامع. "ومفيد جدا وله كتاب

وحنوها وزاد " كاملغين والشرح والفروع"اجلامعة ألشتات املسائل 
عليها نقوالت غريبة وتوسع يف ذلك حبيث ينقل الفتاوى الطويلة 

  . بكاملها
لو مت لبلغ ثالمثائة جملد وقد خترج ) ابن طولون(ميذه قال تل

  . هـ٩٠٩املتوىف سنة ) املرداوي(القاضي 
واإلمام العالمة شهاب الدين أمحد بن عبد اهللا بن أمحد 



 

 ١٢٠  التحفة السنية

القسعري الصاحلي له كتاب حافل باملسائل املفيدة مجع فيه بني 
دا املقنع، والتنقيح، ومل يتمه وله حتريرات على الفتاوى جيدة ج

  . هـ٩١٢املتوىف سنة 
واإلمام عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن العليمي نسبة 

" املنهج األمحد"لعلي بن عليم املقدسي له طبقات مشهورة مساها 
  . هـ٩٢٨تراجم أصحاب أمحد وله حتريرات يف الفقه املتوىف سنة 

واإلمام العالمة أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن عمر 
مجع فيه بني " "التوضيح"نابلسي، مث الدمشقي له كتاب الشويكي ال

وزاد فيه مسائل جعلها على الراجح من املذهب " املقنع والتنقيح
وهو تلميذ العسكري وبه خترج، جاور مبكة ومات باملدينة سنة 

  . هـ٩٣٩
واإلمام العالمة الفقيه األصويل أمحد بن حيىي بن عطوة بن 

يينة، ورحل إىل دمشق، له مصنفات زيد التميمي، ولد يف بلدة الع
ودرر الفوائد، وعقيان القالئد وغريها، مات " الروضة"عديدة منها 

  . هـ٩٤٨بالعيينة بعد رجوعه من دمشق سنة 



 

 ١٢١  التحفة السنية

واإلمام العالمة رئيس القضاة شهاب الدين أمحد بن عبد 
والد صاحب ) بابن النجار(العزيز بن علي الفتوحي املعروف 

ئة وثالثني شيخا وشيخة املتوىف سنة أخذ عن ما" املنتهى"
  . هـ٩٤٩

واإلمام العالمة شيخ املذهب موسى بن أمحد بن موسى بن 
سامل ابن عيسى اجلماوي املقدسي مث الدمشقي الصاحلي له كتاب 

وله " اإلقناع لطالب االنتفاع، وزاد املستقنع يف اختصار املقنع" 
  . هـ ٩٦٨املتوىف سنة .. كتاب يف غريب كلمات االقناع

واإلمام الفقيه حممد بن العالمة أمحد بن عبد العزيز بن علي 
  بن إبراهيم

" منتهى اإلرادات" له ) بابن النجار(الفتوحي املصري الشهري 
يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات وله شرح عليه، رجح فيه 

املتوىف سنة ... الرواية املنصورة عن أمحد واليت يراها املذهب
  . هـ٩٧٢

إلمام العالمة الفقيه الفرضي مرعي بن يوسف بن أيب بكر وا
  / طور كرم / بن أمحد بن أيب بكر بن يوسف الكرمي نسبته له 



 

 ١٢٢  التحفة السنية

مجع فيه بني " الغاية"قرية بقرى نابلس، مث املقدسي له كتاب 
دليل "وزاد عليهما اجتاهات مجيلة جدا وله " اإلقناع واملنتهى"

  .هـ١٠٣٣ سنة املتوىف" الطالب ومصنفات عديدة 
واإلمام العالمة منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن 

املصري صاحب شرحي ) بالبهويت(بن أمحد بن علي الشهري 
اإلقناع واملنتهى والروض املربع ومنح الشفا الشافيات شرح 

  .هـ١٠٥١املفردات املتوىف سنة 
( واإلمام الفقيه حممد بن بدر الدين بن عبد القادر بن بلبان 

كايف "نقحات البلباين البعلي األصلي مث الدمشقي الصاحلي له 
املتوىف سنة ) وأخصل املختصرات، وخمتصر اإلفادات" املبتدي
  . هـ١٠٨٣

) باخللويت(واإلمام حممد بن أمحد بن على البهويت الشهري 
مشهورة حباشية " املنتهى"املصري له حتريرات عجيبة على 

  . هـ١٠٨٨ سنة املتوىف... يف جملدين) اخللويت(
واإلمام العالمة أبو الفالح عبد احلي بن حممد بن العماد 

  مجيل جدا مل " الغاية"له شرح على " الشذرات"صاحب 
  



 

 ١٢٣  التحفة السنية

  . هـ١٠٩٥املتوىف سنة ... يتمه 
واإلمام العالمة الفقيه، قاضي العارض يف زمانه، عبد اهللا بن 

ىف سنة حممد بن ذهالن له فتاوى وتعليقات مفيدة جدا املتو
  . هـ١٠٩٩

واإلمام العالمة مفيت الديار النجدية سليمان بن علي بن حممد 
املوحدة التميمي جد الشيخ ) بالباء(بن أمحد بن راشد بن بريد 

... حممد بن عبد الوهاب، له اليد الطوىل يف الفقه، قيل أنه شرح 
شرحه أتلف شرحه ) منصور البهويت(وملا بلغه أن الشيخ " املنتهى"

وهو حمرر " مصباح السالك يف أحكام املناسك" ضعا، وله توا
  . هـ١٠٨٩املتوىف سنة ... منقح مفيد جدا 

واإلمام الفقيه عثمان بن أمحد بن قائد النجدي صاحب 
احلاشية املشهورة له هداية الراغب لشرح عمدة الطالب املتوىف 

  . هـ١١٠٠سنة 
 املقدسي، واإلمام العالمة أمحد بن عوض بن حممد املرداوي

له حاشية على ) اخللويت(وعن ) عثمان بن أمحد بن قائد(أخذ عن 
  . هـ١١٠٢يف جملدين املتوىف سنة " الدليل"



 

 ١٢٤  التحفة السنية

واإلمام الفقيه أمحد بن حممد التميمي النجدي الشهري 
" اموع "له ) عبد اهللا بن ذهالن(خترج بالشيخ ) باملنقور(

مهمة جدا وهي املشهور ، فيه مسائل مفيدة وأقوال وأحكام 
  . هـ١١٢٥املتوىف سنة " شرح اإلقناع"تعليقه على 

واإلمام الفقيه عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن أيب 
مفيد " شرح على الدليل"تغلب بن سامل التغليب الشيباين الصويف له 

  . هـ١١٣٥سنة " املنت"غري أنه مل يف مبقصود 
 سامل بن سليمان واإلمام العالمة الفقيه حممد بن أمحد بن

وله شرح " غذاء األلبان شرح منظومة اآلداب"السفاريين له 
وله شرح ثالثيات املسند " كشف اللثام"مساه " عمدة األحكام"

  . هـ١١٨٨املتوىف سنة 
واإلمام العالمة أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن 
مصطفى احلليب األصل، البعلي مث الدمشقي له شرح على كايف 

عمدة كل فارض يف "وله شرح " مساه الروض الندى"بتدي امل
" الذخر احلرير شرح خمتصر التحرير يف األصول"وله " الفرائض

  . هـ١٨٨٦املتوىف سنة 



 

 ١٢٥  التحفة السنية

واإلمام العالمة عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد بن حممد 
مساه " أخصر املختصرات"البعلي الدمشقي، نزيل حلب له شرح 

قيها متقنا، وشرحه هذا منقح كثري النفع كشف احملذورات وكان ف
  . هـ١١٩٢املتوىف سنة 

واإلمام الفقيه األصويل إمساعيل بن عبد الكرمي بن حمي الدين 
له غاية املطلب يف علم املذهب ) باجلراعي(الدمشقي الشهري 

  . هـ١٢٠٢يف الفقه والتحرير املتوىف سنة ) غاية مرعي(حتاكي 
بن حممد بن فريوز له حواشي والفقيه الفرض عبد الوهاب 

  . هـ١٢٠٣وتعليقات على بعض الكتب الفقهية املتوىف سنة 
واإلمام العالمة شيخ اإلسالم ومفيد األنام صاحب الدعوة 
اليت أزال فيها الشرك من البالد وطهر القلوب من البدع 
واخلرافات، حممد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي له 

وطريقته فيه أنه " خمتصر الشرح الكبري واإلنصاف"يف الفقه كتاب 
مث يزيد على ذلك بكالم ..." الشرح"يصدر الباب منه مبسائل 

  . هـ١٢٠٦فجاء كتابا ضخما مفيدا املتوىف سنة " اإلنصاف"



 

 ١٢٦  التحفة السنية

والشيخ الفقيه حممد بن عبد اهللا بن حممد بن فريوز اإلحسائي 
" زاد املستقنع"ح شر" الروض املربع"نزيل البصرة له حاشية على 
  . هـ١٢١٦وهي مفيدة جدا املتوىف سنة 

واإلمام العالمة الفقيه احملدث سليمان بن عبد اهللا بن حممد 
بن عبد الوهاب له اليد الطوىل يف احلديث ورجاله، والفقه وأصوله 

الشرح "اقتطفها من " على املقنع"له حاشية مجيلة ومفيدة 
اية اليت ينصرها الدليل ويرجع الرو" واإلنصاف وكتب املذهب

  . هـ شهيدا بالدرعية١٢٣٣املتوىف سنة 
واإلمام العالمة شيخ املذهب مصطفى بن سعد بن عبده 

مجع فيه بني " الغاية"السيوطي الرجيباين مث الدمشقي له شرح على 
يف ستة جملدات واملتأمل هلذا الشرح " املنتهى"و " اإلقناع"شرحي 

يف شرحيه املتوىف سنة ) لبهويتا(يرى أنه مل خيرج عن كالم 
  . هـ١٢٤٣

واإلمام الفقيه األصويل عبد العزيز بن محد بن ناصر بن معمر 
خمتصر نظم "كان له معرفة تامة يف الفقه وأصوله واألدب واللغة له 

  البن عبد القوي يف أربعة آالف بيت، مساه " املقنع
  



 

 ١٢٧  التحفة السنية

تقان وله طبع يف جملد لطيف، دل على مقدرة وإ" فرائد القالئد"
وله ..." منحة القريب ايب يف الرد على عباد الصليب"كتاب 

  :مؤثرة جدا مطلعها) الدرعية(قصيدة يف رثاء علماء 
  إليك إله العرش أشكو تضرعا    

 
  وأدعوك يف الضراء ريب لتسمعا     

  . هـ١٢٤٤تويف يف مدينة البحرين سنة  
دمشقي واإلمام العالمة الفقيه النحوي الفرضي احليسويب ال

مولدا ووفاة البغدادي أصال شيخ احلنابلة ومرجعهم وإمام 
الفرضيني ومسندهم حسن بن عمر بن معروف الشطي له شرح 
على الغاية قيل أنه شرح لالجتاهات فقط ولكن املتأمل له يرى أنه 
يشرح كثريا من ألفاظ الغاية وله خمتصر العقيدة للسفاريين وله 

ناسك رسالة يف فسخ النكاح املتوىف أقرب املسالك يف أحكام امل
  . هـ١٢٧٤سنة 

واإلمام العالمة الفقيه عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد العزيز 
بن عبد الرمحن بن سلطان أبو بطني العائذي، له حتريرات، وفتاوى 
  تدل على فقه وجودة اختيار، كان خيالف املذهب أحيانا، 

  



 

 ١٢٨  التحفة السنية

  . هـ١٢٨٢وىف سنة وجيتهد يف النقل يف حتري الدليل املت
والشيخ حممد بن عبد اهللا بن علي بن عثمان بن محيد 
العامري ولد بعنيزة وجاور مبكة شيخ املذهب، ومفيت احلنابلة مبكة 

تقع يف جملد ضخم وكالمه فيها حمرر " املنتهى"له حاشية على 
السحب "له .. ومنقح ينصر الرواية اليت خيتارها أئمة املتأخرين

النعت األكمل بتراجم أصحاب "ها بكتاب مساه اختصر" الوابلة
  . هت١٢٩٥املتوىف بالطائف سنة " أمحد بن حنبل
ذكر بعض العلماء أن النعت األكمل حلفيد : ملحوظة

  . املذكور



 

 ١٢٩  التحفة السنية

  
  تتمة
  

قد تركت كثريا من أئمة املذهب وأعيام طلبا لإلجياز 
 واالختصار وألين مل أقف هلم على تأليف يف املذهب كما تركت

علماء هذا القرن لشهرم وقرب عهدهم بطلبة العلم املوجودين 
اليوم وقد تركت أيضا كثريا من الفوائد والبحوث للغرض نفسه 

طبعة " الروض املربع شرح زاد املستقنع"ما يف هوامش : تكملة
أو تقرير أو " ع ب ط"من ) العنقري(وحواشي الشيخ ) القصييب(

وما فيها من ) عبد اهللا أبو بطني(يخ الش: خطه أو شيخنا فاملراد به
م (وما فيها من ) حممد اخللويت(الشيخ : فاملراد به) د خ(أو ) م خ(

وما فيها ) عبد الوهاب بن فريوز(فاملراد به الشيخ ) د ب(أو ) ب
) منصور البهويت(فاملراد به الشيخ ) م ح(أو ) م ب(أو ) م ن(من 

  .يف شرحيه أو حواشيه
عثمان بن أمحد بن (فاملراد به الشيخ ) ع ن(وما فيها من 

  .واهللا أعلم) شرح العمدة(صاحب ) قائد النجدي



 

 ١٣٠  التحفة السنية
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