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قسم الفقه

|مادة  :مصادر فقهية ومصطلحات فقهية|

"التعريفُُبكتبُُيفُ ُ
املذاهبُالفقهيُةُاألربعة"ُ ُ

تقديم الطالب  /أحمد بن مبارك بن عبدالواحد الشايقي
إشراف الدكتور  /أيمن بن سالم بن صالح الحربي
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل الذي ف َّقه خير عباده يف الشرائع ،وأوصل إليهم بفضله بدائع الصناائع ،وأهنهد
ا
محمند المصن،فى،
أال إله إال اهلل رفع مازلة الذين أوتوا العلم وكفى ،وصلى اهلل على رسنوله
وعلى آله وصحبه ومن مِثلهم يف الخير وىف ،أما بعد:
ا
ا
أصوال يف المذاهب الفقهية الم َّتبعة ،يحسن رجوع
بكتب تعترب
ورقات يف التعريف
فهذه
ٌ
المتفقه إليها بالم،العة وتكرار الاَّظر ؛ إذ َّ
أن ما يجمل تشييد البانا ِ علينه ،يحسنن تعاهنده بنين
ا
حين وآخر ،وقد ساحت فرص ٌة يف مرحلة الدراسات العليا يف الساة األولى بجامعة أم القرى؛
للتعريف هبذه الكتب األربعة -التي د َّلاا عليها هيخاا صالح بن عبد اهلل بن ا
حمد العصيمي يف
المجود لصحيح مسلم عنام  9341بالمسنجد الابنوي ،وح َّثانا علنى أن نجعلهنا
برنامج السرد
َّ
ِ
ا
التدرج فيه على أيدي هيوخ العلم ،يعيد عليهنا ال،النب
أصًل يف كل
ا
مذهب بعد صعود س َّلم ّ
الكننرة يف كننل مننرة ،وسننبيل ترتيبهننا هاننا تننابع لتقنندم وفن ِ
ناة أئمتهننا ،متبِ اعننا ذلننل بننالتعريف هبننا
ٌ
َّ
َّ
وبمصافيها ،وهي كالتالي:
 .1االختيار لتعليل المختار عند الحنفية
 .2مواهب الجليل بشرح مختصر خليل عند المالكية
الوهاب بشرح منهج الطالب عند الشافعية
 .3فتح َّ
 .4الروض المربع بشرح زاد المستقنع عند الحنابلة
وقد آن أوان الشروع يف المقصود ،ومن اهللِ العون والتوفيق ،واقتفا سبيل التندقيق ،وقند
علما فليد ِّقق؛ لئال يضيع دقيق العلم" واهلل الموفق.
قال محمد بن إدريس" :من َ
طلب ً
1

ُ(ُ)1االختيارُلتعليلُاملختارُألب ُالفللُاملوصل ُاحلنف

ُ

ُالتعريفُباملصنفُ ُ:

هو الشيخ اإلمام أبو الفضل عبد اهلل بن محمود بن مودود بن محمود ابن
بلدجي الموصلي ،الحافي المذهب ،ول ِد يف الموصل يف هوال عام  ، 911ونشأ هبا
وتلقى مبادئ العلوم على أبيه ،ودرس بالمدرسة الصارمية ،على الشيخ عمر بن محمد
ابن طربزد .أجازه طائفة من علما خراسان ،ماهم :المؤيد بن محمد ال،وسي ،وأبو
ا
السمعاين،
الفراوي ابن الص َّفار ،وعبد الرحيم بن عبد الكريم َّ
بكر القاسم بن عبد اهلل َّ
وغيرهم.
ا
مصافات عدة ،وتو َّلى
كان الشيخ أبو الفضل ابن بلدجي فقيهًا وإمامًا عالمًا ،له
القضا يف مدياة الكوفة ،ودرس عليه الكثير من العلما  ،وماهم :أبو العًل محمود
الفرضي ،وأبو محمد عبد المؤمن الدمياطي وذكراه يف معجميهما.
ومن مشهور مؤلفاته( :المختار يف الفتوى) وهرحه "االختيار لتعليل المختار" ،
و"مسألة غسل الرجلين".
تويف الشيخ مجد الدين ابن بلدجي يوم السبت  02محرم عام  ، 384وهيع
ا
بموكب حاف ال وص َّلوا على جاازته بجامع القصر ببغداد ثم بمباى المدرسة
ثم خارج باب السل،ان (باب المع َّظم حاليًا) ،ثم ص َّلوا عليه يف جامع
المستاصريةَّ ،
اإلمام األعظم ،ودفِن يف مقربة الخيزران بجانب مرقد اإلمام أبي حايفة وتحت قبته.
()1

( )1يُنظر :أعيان الزمان وجريان النعمان يف مقربة اخليزران لوليد األعظمي ص ، 28وتاج الرتاجم
يف طبقات احلنفية لزين الدين قاسم ت 278هـ ،ص.11
2

َّ
ُالتعريفُباملصنفُ ُ:

الكتاب عبار ٌة عن هرحا على ِ
متن «المختار للفتوى» للمؤلف نفسه يف الفقه على

مذهب اإلمام أبي حايفة ،اقتصر فيه على مذهبه ،واعتمد فيه على فتواه ،وقد أهار
المؤلف يف هذا الشرح إلى ِعلل مسائله ومعانيه ،ونقل فيه ما بين أصحاب المذهب من
خًلف مع ِ
بيان عللهم ،وقد ر َّتب المصاف الكتاب على األبواب الفقهية ،والكتاب يف خمسة
أجزا كبار.
قائًل " :فقد ِ
إلي من وجب
ب
رغ
وكان سبب تأليفه؛ ما أبان عاه مصافه يف أص ِل كتابه ،ا
َّ
مختصرا يف الفقه على مذهب اإلمام األعظم أبي حايفة الاعمان
علي أن أجمع له
ا
جوابه َّ
مقتصرا فيه على مذهبه ،معتمدا ا فيه على فتواه ،فجمعت له هذا
رضي اهلل عاه وأرضاه-ا
َّ
وتوخاه ،وسم َّيته "المختار للفتوى"؛ أل َّنه اختاره أكثر الفقها  ،وارتضاه.
المختصر كما طلبه
ولما حفظه جماعة من الفقها واهتهر ،وهاع ذكره بياهم وانتشر؛ طلب ماي بعض أوالد
َّ
رموزا يعرف هبا مذاهب بقية الفقها ؛ لتكثر فائدته ،وتع َّم عائدته،
باي أخي الاُّجبا أن أرمزه
ا
فأجبته إلى طلبه ،وبادرت إلى تحصيل بغيته بعد ِ
أن استعات باهلل وتو َّكلت عليه واستخرته
وفوضت أمري إليه ،وجعلت لكل ا
اسم من أسما الفقها حر افا ُّ
يدل عليه من حروف الهجا
َّ
وهي :ألبي يوسف (س) ولمحمد (م) ولهما (سم) ولزفر (ز) وللشافعي (ف)".

مختصرا يف الفقه لبعض
أبان يف شرحه للمتن " :كات جمعت يف عافوان هبابي
ثم َ
ا
المبتدئين من أصحابي .وسميته بن" المختار للفتوى" اخرتت فيه قول اإلمام أبي حايفة
 رضي اهلل عاه  ،-إذ كان هو األول واألولى ،فلما تداولته أيدي العلما  ،واهتغل به3

هرحا  ]9[ :أهير فيه إلى ِعلل مسائله ومعانيها،
بعض الفقها ؛ طلبوا ماي أن أهرحه
ا
فروعا يحتاج إليها ويعتمد يف الاقل
[ ]0وأبين صورها وأنبه على مبانيها ]4[ ،وأذكر
ا
موجزا فيه
عليها ]3[ ،وأنقل فيه ما بين أصحاباا من الخًلف ]9[ ،وأعلله متوخ ايا
ا
ومتوكًل
ا
وفوضت أمري إليه ،وهرعت فيه ،مستعيااا به
اإلنصاف ،فاستخرت اهلل تعالىَّ ،
عليه ،وسم َّيته":االختيار لتعليل المختار" ِ
تعم به البلوى،
وزدت فيه من المسائل ما ُّ
ومن الروايات ما يحتاج إليه يف الفتوى ،يفتقر إليها المبتدئ ،وال يستغاي عاها
الماتهي".

()2

وترتيب األبواب الفقهية عند(الحنفية) كالتالي  :فالتقسيم العام  :العبادات-
فالمعامًلت -فالعقوبات .ويدخل تحت كل ا
قسم أقسا ٌم عديدة؛ ن َّبه عليها ابن عابدين يف
حاهية رد المحتار  ، )3(.وأما التقسيم التفصيلي يف هذا الكتاب فهو كالتالي  ( :كتاب ال،هارة -
الصًلة  -الزكاة  -الصوم  -الحج  -البيوع  -الشفعة  -اإلجارة  -الرهن  -القسمة  -أدب
القاضي -الحجر -المأذون  -اإلكراه  -الدعوى  -اإلقرار  -الشهادات  -الوكالة  -الكفالة -
الحوالة  -الصلح  -الشركة  -المضاربة  -الوديعة  -اللقيط  -اللق،ة  -اآلبق  -المفقود  -الخاثى
 الوقف  -الهبة  -العارية  -الغصب  -إحيا الموات  -الشرب  -المزارعة  -المساقاة  -الاكاح الرضاع  -الً،لق  -العتق  -المكاتب  -الوال  -األيمان  -الحدود  -األهربة  -السرقة -السير -وفيه الجهاد -الكراهية  -الصيد  -الذبائح  -األضحية  -الجاايات  -الديات  -الوصايا -
الفرائض).
( )8االختيار لتعليل املختار 6/1
لعبدالوهاب أبو سليمان ص11
( )1ترتيب املوضوعات ومناسباته يف املذاهب األربعة،
َّ
4

َّ
(ُ)2مواهبُاجلليلُبشرحُخمتصرُخليلُللحطابُ ُ
ُالتعريفُباملصنفُ ُ:
إمام المالكية يف عصره همس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمند بنن عبند النرحمن
بن حسين المعروف بالح،اب الرعياي .هارك يف الفقه وبعنض العلنوم األخنرى .أصنله
من المغرب ،ونسبه من المراب،ين ونسله موجو ٌد بما،قنة قرومنة الجزائنر ،ولِند بمكنة يف
 98رمضان ساة  120ه ،واهتهر بمكة .ومن تصانيفه :مواهب الجليل يف هرح مختصر
خليل ،متممة األجرومية يف علم العربية -وقند نفنع اهلل هبنا ،كمنا نفنع بأصنلها ،فشن ِرحت
ودرست وعاي هبا ،-وتحرير المقالة يف هرح رجز ابن غازي يف نظائر الرسنالة ،وتفنريج
القلوب بالخصال المكفرة لما تقدَّ م وما َّ
تأخر من الذنوب ،وقنرة العنين بشنرح الورقنات
إلمام الحرمين يف األصول.
تويف الشنيخ ب،نرابلس المغنرب سناة ( )193هجرينة ،وباني لنه مسنجدٌ قينل إننه بعند
مماته يعرف بمسجد الح َّ،اب.

()4

( )4ينظر :كشف الظنون حلاجي خليفة  1682/8واألعالم للزركلي  82/7ونيل االبتهاج
للتنبكيت 787
5

َّ
ُالتعريفُباملصنفُ ُ:
هرح لمختصر أبي الضيا خليل بن إسحاق الجادي ،اعتمد فيه الح َّ،اب
هذا الكتاب ٌ
على الشروح التي ظهرت قبله؛ كشرح الشيخ هبرام والحسن بن الفرات واألقفهسي المالكي

والبساطي وابن غازي والتلمساين ،وغيرهم .ومنهج الح َّطاب يف شرحه [ ]9أن يجعل
ويتعرض
المتن بين قوسين ويشرحه كلم اة كلمة ]0[ ،ويذكر األدلة مع التوجيه []4
َّ
ِ
لمذاهب غير المالكية ،مع أدلتها ومااقشتها ]3[ ،ويلتزم بعزو األقوال ألصحاهبا ،إال ما
ياقله من هروح هبرام والتوضيح وابن عبد السًلم وابن عرفة؛ فًل يعزو لهم غال ابا إال ما
كان غري ابا .وكتاب مواهب الجليل من الكتب المعتمدة يف الفتوى والقضا عاد
المالكية ،يف ستة أجزا كبار ،وقد أبان عنه مصن ِّفه يف المقدمة بقوله " :استخرت اهلل
تعالى يف هرح جميع الكتاب والتك َّلم على جميع مسائله ،مع ِذكر ما تحتاج إليه كل
ا
ا
ا
ا
ا
ضبط وغيره ،ومع ِ
ذكر غالب
مفيدة مِن
وتتمات
مااسبة
تقييدات وفرو اع
مسألة من
األقوال وعزوها وتوجيهها غال ابا ،والتابيه على ما يف كًلم الشروح التي وقفت عليها
لهذا الكتاب ،وهي الشروح الثًلثة ،للشيخ هبرام وهرح ابن الفرات واألقفهسي
المالكي والبساطي  ،وحاهية الشيخ ابن غازي ،وهرح الفصلين األولين من كًلم
العًلمة المحقق أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق التلمساين ،ولم أر
أحسن من هرحه؛ ل ِما اهتمل عليه من تفكيل عبارة المصاف ،وبيان ما،وقها
ِ
الوجود مع أ َّنه لم
ومفهومها والكًلم على مقتضى ذلل من جهة الاَّقل ،ولكاَّه عزيز
6

يكمل ،وال يقع إال يف ِ
يد من ي ِض ُّن به؛ حتى لقد أخربين والدي أ َّنه كان عاد بعض

َ
فتعال
أردت أن تطالعه
راس مِن أوله فكان ال يسمح بإعارته ،ويقول" :إن
َ
المكيين ك ٌ
إلي" .وقد ذكر ابن غازي نحو هذا عاد قول المصاف" :وإن ز َال تغير النَّجس ال
َّ
بكثرة مطلق = "...عرضت عوارض من إتمام الشرح على هذا الوجه الذي
تيسر من
ذكرته؛ فاستخرت اهلل تعالى يف جميع ما هو موجو ٌد عادي ،على حسب ما َّ
ا
ا
اختصار ،وألتزم العزو غال ابا ،إال فيما أنقله من هروح الشيخ هبرام
بسط أو
والتوضيح وابن عبد السًلم وابن عرفة فًل أعزو لهم غال ابا ،إال ما كان غري ابا أو ذكِر
ا
تم هذا الشرح المبارك أن
يف غير موضعه أو
لغرض من األغراض ...وأرجو إن َّ
يستغاى به عن ا
كثير من الم،والت والمختصرات ".
وترتيب األبواب الفقهية عند(المالكية) كالتالي ،فالتقسيم العام :العبادات ،الاكاح
وتوابعه ،البيع وتوابعه ،األقضية وتوابعه .وأما التقسيم التفصيلي يف هذا الكتاب فهو
كالتالي ( :ال،هارة  -الصًلة  -الجاائز  -الزكاة  -الصيام  -االعتكاف  -الحج  -األطعمة
 األيمان  -الجهاد  -عقد الذمة والمهادنة  -السبق والرمي -الاكاح  -الً،لق  -الرجعة -اإليًل  -اللعان  -الرضاع  -الافقات  -البيوع  -السلم  -التفليس  -الحجر  -الحوالة -
الضمان  -الشركة  -الوكالة  -اإلقرار -الوديعة  -العارية  -الغصب  -الشفعة  -القسمة -
ِ
القراض  -المساقاة  -اإلجارة  -الجعالة  -إحيا الموات  -الوقف  -الهبة  -اللق،ة -
األقضية  -الشهادات  -العتق  -الوصايا  -الفرائض )
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َّ
ُُ(ُ)3فتحُالوهابُبشرحُمنهجُالطالبُلزكرياُاألنصاري ُ
ُالتعريفُباملصنفُ ُ:
هو زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري السايكي -نسب اة إلى
سايكة من قرى محافظة الشرقية بمصر-المصري ،األزهري ،الشافعي ،ول ِد ببلدة
سايكة يف ساة ثًلث أو أربع أو ست وعشرين وثمانمائة (804هن أو 803هن أو
803هن).
فقيرا معد اماِ ،قيل :كان يجوع يف
وتع َّلم يف القاهرة وك َّ
ف بصره ساة  123هن ،نشأ ا
الجامع ،فيخرج بالليل يلتقط قشور الب،يخ ،فيغسلها ويأكلها ،ولما ظهر فضله تتابعت
إليه الهدايا والع،ايا ،بحيث كان له قبل دخوله يف ماصب القضا َّ
كل يو ام نحو ثًلثة
علما ا
وماال.
آالف درهم ،فجمع نفائس الكتب وأفاد القارئين عليه ا
َّ
وواله السل،ان قايتباي الجركسي ( )129 - 803قضا القضاة ،فلم يقبله إال بعد
ا
ا
عدوال عن الحق يف بعض أعماله ،فكتب
ولما ول ِي رأى من السل،ان
مراجعة وإلحاحَّ .
إليه يزجره عن الظلم ،فعزله السل،ان ،فعاد إلى اهتغاله بالعلم إلى أن تويف.
ٌ
واحتمال ،وترك القيل والقال ،وله أورا ٌد
قال السخاوي" :له هتجدٌ وتوج ٌه وصربٌ
وتواضع وعدم تاازع ،وعمله يف التودد يزيد عن الحد ،ورويته أحسن من
واعتقا ٌد
ٌ
بديهته ،وكتابته أمتن من عبارته ،وعدم مسارعته إلى الفتوى تعدُّ مِن حسااته".
له تصانيف كثير ٌة يف التفسير والفقه والحديث ومص،لح الحديث وأصول الفقه ،
ماها :فتح الرحمن  ،وتحفة الباري على صحيح البخاري  ،وفتح الجليل تعليق على
8

تفسير البيضاوي ،وهرح إيساغوجي ،وهرح ألفية العراقي ،وهرح هذور الذهب،
وتحفة نجبا العصر ،والدقائق المحكمة ،وفتح العًلم بشرح اإلعًلم بأحاديث
ولب األصول -اختصره من جمع الجوامع -وأساى الم،الب يف هرح
األحكام،
ّ
روض ال،الب ،وماهج الً،لب وهرحه وغيره.
أن ابتلي ِ
عمر بلغ أو تجناوز بقلي ال المئة عام  ،103بعد ِ
تويف بالقاهرة عن ا
بفقد نعمة
البصر ،ودفِن بالقرافة الصغرى برتبة الشيخ نجم الدين الخويشايت ،بالقرب من اإلمام
الشافعي ،وصلي عليه صًلة الغائب بالجامع األموي بدمشق.
َّ
ُالتعريفُباملصنفُُ ُ:

()5

هرح للمؤلف على كتابه ماهج الً،لب الذي اختصره المؤلف من ماهاج
هو
ٌ
ال،البين للاووي ،قال مصافه يف مقدمة هرحه " :فقد كات اختصرت مِاهاج ال َّ،الِبِين
اإلما ِم هيخِ ِ
فِي ال ِفق ِه تألِيف ِ
اإلسًل ِم أبِي زك ِر َّيا يحيى محيِي الد ِ
ين الاَّو ِوي -ر ِحمه اهلل-
كتاب سميته بنماهج ال ًَُّّ ،ل ِ
ا
ب.
يف
شرحا:
وقد سألاِي بعض األ ِع َّز ِة عل َّي مِن الفضًل المرتددين إلى أن أشرحه
ً
[ ]9يح ُّل ألفاظه [ ]0وي ِ
ج ُّل ح َّفاظه [ ]4ويبين مراده [ ]3ويتمم مفاده؛ فأجبته إلى ذلِل
اد ِر المال ِ ِ
بِعو ِن الق ِ
اب بِشرحِ ماهجِ ال ًَُّّ ،ل ِ
ل وس َّميته بن :فتحِ الو َّه ِ
ب"
( )5يُنظر :الضوء الالمع ألهل القرن التاسع للسخاوي ( .)812-811/1البدر الطالع مبحاسن

للعكري 127/11
من بعد القرن السابع للشوكاين  ، 888و شذرات الذهب يف أخبار من ذهب َ
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وترتيب األبواب الفقهية عند (الشافعية) كاآلتيِ :
فمن حيث التقسيم العام :العبادات
 فالمعامًلت -فالاكاح – فالجاايات والمخاصمات .وأما التقسيم التفصيلي يف هذاالكتاب ،فهو كاآلتي ( :كتاب ال،هارة  -الصًلة  -الجاائز  -الزكاة  -الصوم -
الحج والعمرة  -كتاب البيع  -الرهن  -التفليس  -الشركة  -الوكالة -
االعتكاف -
ُّ
اإلقرار  -العارية  -الغصب  -الشفعة  -الفراض  -المساقاة  -اإلجارة  -إحيا الموات
 الوقف  -الهة  -اللق،ة  -اللقيط  -الجعالة  -كتاب الفرائض  -كتاب قسم الزكاة -كتاب الاكاح  -الصداق  -القسم  -الخلع  -الً،لب  -الرجعة  -اإليًل  -الظِهار -
الك َّفارة  -اللعان والقذف ِ -
العدد  -كتاب الرضاع  -الافقات  -الجااية  -الرضاع -
الافقات  -الجااية  -الديات  -البغاة  -الردة  -الزنا  -حد القذف  -كتاب السرقة -
األهربة  -الصيال وضمان الوالة وغيرهم  -الجهاد  -الجزية  -الهدنة  -الصيد
والذبائح -كتاب القضا  -الشهادات  -الدعوى والبياات  -اإلعتاق  -التدبير -
الكتابة -أمهات األوالد )
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ربعُبشـرحُزادُاملستقنعُللبهوت ُاحلنبل
ُُ(ُ)4الروضُامل ِ

ُ

ُالتعريفُباملصنفُ ُ:
هو أبو السعادات ماصور بن يونس بن صنًلح الندين بنن حسنن البهنويت المصنري
الحابلنني ،ولِنند عننام  9222للهجننرة ،وصننار لننه مرتبنن ٌة رفيعنن ٌة يف المننذهب ،قننال عاننه
السفارياي" :هو أحد أعالم المذهب المتأخرين ...رحل إليه الحنابلة من الديار الشاامية
والنواحي النجدية واألراضي المقدسية والضواحي البعلية ،وتم َّثلوا بين يدياه ،وضارب
دت عليه الخناصر ،وقال من حظِي بن َظارِ ::هال ِمان م ِ
اإلبل آباطها إليه ،وع ِق ِ
فااخر " ،
َ َ
وله من المؤلفات والشروح والحواهي على متون المنذهب منا يشنهد بتقدمنه يف الفقنه،
َّ
وأن من جا بعده عال ٌة عليه ،ماها :حاهي ٌة على اإلقااع ،وحاهي ٌة علنى الماتهنى موسنوم ٌة
وكشاف ِ
بإرهاد أولي الاهى لدقائق الماتهىَّ ،
القاناع عنن منتن اإلقاناع ،وهنرح الماتهنى،
وعلى األخيرين العمدة يف القضنا والفتينا يف النبًلد الاَّجدينة ،ومِناح الشنفا الشنافيات يف
هرح المفردات ،وعمدة ال،الب لايل المآرب ،وإعًلم األعنًلم بقتنال منن انتهنى حرمنة
البيت الحرام ،والروض المربع بشرح زاد المستقاع.
تويف ساة  9299بقاهرة مصر ،رحمه اهلل رحم اة واسعة.

()6

للغزي (ص،)811
( )6يُنظر :معجم مصنفات احلنابلة ،للطريقي ( ،)811/8النعت األكمل َّ
السحب الوابلة ،البن محيد (.)1111/1
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َّ

*ُالتعريفُباملصنفُُ ُ:
اكتسب هذا الكتاب أهميته من جًللة المتن المشنروح ،وجًللنة الشنرح ،ولنذلل
صوب العلما جهودهم على هذا الشرح المبارك بالحواهي ،والتعليقات ،كما عملوهنا
َّ
على متاه الزاد ،وهو من أفضل هروح متن زاد المستقاع على اإلطًلق؛ تم َّينز بالوضنوح
والسننهولة ،وذكننر القيننود والشننرو الت ني تحتاجهننا مسننائل الننزاد ،مننع تبيننين المننذهب
وتحريننره بقن ا
ندرة فائقن انة ماق،عننة الاظيننر ،ويقنندم يف تحريننره للمننذهب "الماتهننى" ،ولكن َّن
سهل كاإلقااع  .ولم يغير المصاف  -تب اعا لصاحب المنتن  -ترتينب ِ
أسلوبه ٌ
ابنن قدامنة
()7

يف المقاع ألبواب الكتاب التي بدأ فيها بكتاب ال،هارة ،وختمها بكتاب اإلقرار.
وقد ب َّين البهويت المعاين اللغوية والشرعية لألبواب التي يوردها ،و مزج عباراته منع
ِ ا
كثينرا
متن الزاد؛ فصارت متسق اة يف سياق واحد ال يم َّيز بياهما بيسر ،إضاف اة إلى أنَّه هنرح ا
مننن الكلمننات الغريبننة معتمنندا ا يف ذلننل علننى المصننادر ال ُّلغويننة المشننهورة ،كالصننحاح
والقاموس وغيرهما ،وقام بحل الرتاكيب العسنيرة يف زاد المسنتاقع ،واقتصنر علنى ا
قنول
ا
الحجناوي
يتعرض للخًلف طل ابا لًلختصار وعدم الت،ويل ،وذكنر منا أهملنه
َّ
واحد ولم َّ
يف الننزاد مننن القيننود والشننرو  ،ولننم يفت نه أن يسننتدرك كثين انرا مننن المسننائل التنني أغفلهننا

( )7يُنظر :حاشية الروض املربع شرج زاد املستقنع  ،81 /1ومقدمة الروض املربع ،طبعة إثراء
املتون ،ص11
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الحجاوي بنالقول
صاحب المتن ،وب َّين المعتمد يف المذاهب يف المواضع التي أخذ فيها
َّ
واهتم اهتما اما بال اغا بذكر الدليل والتعليل  ،وقد أثرى المصناف
المرجوح من المذهب،
َّ
ا
ِ
اآلثار عن الصحابة والتابعين.
بعدد من القواعد الفقهية ،وازدان بذكر
الكتاب

()8

ا
حواش متعددة ماها :حاهية ابن فيروز ،وحاهنية العاقنري،
وكتِبت على هذا الشرح
وحاهية ابن قاسم ،ومنن الشنروح الصنوتية علينه :هنرح الشنيخ سنامي الصنقير ،وهنرح
الشيخ محمد بن أحمد باجابر وغيرها ،نفع اهلل بالجميع.
وترتيااب األبااواب الفقهيااة عنااد (الحنابلااة) كاااآلتيِ :
فماان حيننث التقسننيم العننام :
العبادات  -فالمعامًلت -فالاكاح – فالجاايات والمخاصمات .وأما التقسيم التفصيلي
لهذا الكتاب ( :فكتناب ال،هنارة  -الصنًلة  -الجانائز  -الزكناة  -الصنيام  -المااسنل -
الجهاد  -البيع  -الوقف  -الوصايا  -الفرائض  -العتق  -الاكاح  -الً،لق  -اإلينًل -
الظهننار  -اللعننان ِ -
العنندد  -الرضنناع  -الافقننات  -الجاايننات  -الننديات  -الحنندود -
األطعمة  -األيمان  -القضا والفتيا  -الشهادات – والختم باإلقرار ).

( )2يُنظر :مدارج تفقه احلنبلي للقعيمي ص ،21والروض املربع بتحقيق الغصن واملشيقح .1/18
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