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 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 المفاضلة بین (زاد المستقنع) و (دلیل الطالب)

 
و�ذا �ان  )؟دلیل الطالب(أم  )زاد المستقنع(أیهما أفضل لیكون لي عمدة في التفقه �تاب  :السؤال

 ؟)الروض المر�ع(أم  )الشرح الممتع(فهل أختار  )الزاد(الجواب هو 
 ،أكثر مسائل )الزادـ(ف ،مز�ة -)دلیل الطالب(و )زاد المستقنع(أعني -لكل من الكتابین  :الجواب

دلیل (عف من مسائل وفیه قر�ب من الِض  ،ومع ذلك حجمه لیس �الكبیر ،ومصوغ �عنا�ة ودقة

مخدوم في الشروح والحواشي والتعلیقات والدروس المقروءة والمسموعة أكثر مما هو و  )،الطالب

شهرته في  )الدلیل(والعكس  )،دلیل الطالب(وهو عند الحنابلة في بلدنا أشهر من  )،الدلیل(على 

درس فتُ  ،وعلى �ل حال �ل منهما صالح ألن �كون عمدة للتفقه )،الزاد(بالد الشام أكثر من 

رها من قبل الطالب ثم �عد ذلك ُینَظر في الشروح و�ن جمع  ،مسائل الكتاب المختار و�تم تصوُّ

 ؛�ان أكمل بال شك )الروض المر�ع(و )الشرح الممتع(المشار إلیهما في السؤال بین الشرحین 

و�خرِّج طالب علم متین فیما هو �صدده من فقه  ،على طر�قة الفقهاء )الروض المر�ع(ألن 

ر وواضح )الشرح الممتع(و ،المذهب ، وفیه زوائد �حتاجها طالب العلم ،ال شك أنه سهل ومیسَّ

فإن  ،-رحمة هللا على الجمیع-د وضوا�ط وفوائد في هذا الفن وفي غیره تنبیه على قواع وفیه

ر المسائل وراجع علیها الشروح سواء �ان  ،جمع بین الكتابین �ان أفضل و�عد ذلك إذا تصوَّ

 )دلیل الطالب(وعلى  ،أو مع إضافة غیرهما من الشروح )الروض المر�ع(و )الشرح الممتع(

ألن )؛ الدلیل(أو شرح  )الزاد(لشروح  تخر�ج األحادیث سواء �انتك وراجع مع ذل )،منار السبیل(

إذ ال �جوز أن یتفقه اإلنسان على  ،معرفة الحدیث من حیث الثبوت وعدمه فائدة �برى في التفقهل

ر هذه المسائل واستدل لها یرجع ثم �عد ذلك إذا تصوَّ  األحكام، أو �ستنبط منه ،حدیث لم یثبت

و�وازن  ،ودلیل المخالف ،ینظر من وافق المؤلف في الحكم ومن خالفهإلى الكتاب مرة أخرى ل

فإذا  ،ء قواعد التعارض والترجیح، وفي ضو بین أدلة الموافق والمخالف على طر�قة أهل العلم

خرج �القول الراجح من هذه األقوال وانتهى من الكتاب ال شك أنه سیكون لد�ه حصیلة فقهیة 

ما �سمى  هوفقه فطري و و لد�ه استعداد  أي: ،یما إذا �ان فقیه النفسس ال ،تؤهله لإلفتاء والقضاء

�عني عنده مسائل وهو فقیه فیها �الفعل �ستحضر هذه المسائل  ،�الفقه �القوة القر�بة من الفعل

�حیث �ستطیع الوقوف علیها في  ،وعنده استعداد للتفقه فیما لم �قف علیه من المسائل ،�أدلتها

ظر فیها على طر�قتهم والخلوص �النتیجة التي هي ترجیح القول الراجح بدلیله كتب أهل العلم والن

 على غیره.
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