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Sticky Note
- الإرشاد في توضيح مسائل الزاد(حسب تسمية الشيخ البليهي والتسمية المذكورة على الغلاف تسمية دار النشر)- لفضيلة العلامة: صالح بن إبراهيم البليهي (1410هـ) رحمه الله .- دار إشبيليا - الرياض- ط1  ، 1422هـ/2002م.- الجزء الأول من هذا الكتاب بتعليق الشيخ البليهيأما الجزء الثاني فهو بتعليق الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هئية كبار العلماء ، فهو خارج عن مكتبة الشيخ البليهي- أصل الكتاب:هذا كتاب فقهي يقع في ثلاثة أجزاء جمعت هنا في مجلد واحد، ألفه الشيخ عام تسعة وتسعين وثلاثمائة وألف من الهجرة (1399هـ) استجابة لطلب قال عنه الشيخ:(( وقد رغبت جامعة محمد بن سعود الإسلامية في تكليفي بإعداد حاشية على متن زاد المستقنع لكل سنة من سنوات المرحلة المتوسطة، الثلاث، وفق المنهج الجديد تتناول توضيح العبارات الغامضة في المتن، وتجميع الأركان والشروط المتناثرة مع مراعاة الاختصار، وعدم الإطالة ما أمكن ذلك، وتكون مع مدارك الطلاب من سنة إلى سنة أخرى... )) وهذا الكتاب لا يختلف كثيرًا عن كتابه الفقهي (الأكبر) "السلسبيل في معرفة الدليل" إلا بأشياء يسيرة مثل قوله عن غمس يد قائم من نوم في الماء قال السلسبيل عرض أنه لا يسلب الطهورية قال: " وهو الصحيح إن شاء الله..." وقال في الإرشاد: "والراجح أن غمس اليد فيه لا يضر".وقد ابتدأ الشيخ هذا المؤلف من كتاب الطهارة حتى نهاية باب عقد الذمة وأحكامها.." [انظر: الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده العلمية والدعوية، رسالة الدكتوراه للدكتور: محمد بن عبد العزيز الثويني، دار المسلم، الرياض، 1426هـ/2005م: ص 98]www.alblihe.com
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