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ن طالب العلم الملكة الفقهیة لد�ه؟  :السؤال  �یف �كوِّ

ومن ذلك  ،طالب العلم أول ما �كون مبتدًئا علیه أن ُ�عَنى �الكتب التي ُصنَِّفت للمبتدئین :الجواب
ا مما ألَّفه العلماء في مذهبه لطبقة المبتدئین ،في الجانب الفقهي  ،فُیعَنى �كتاب مختصر جد�

ثم �عد ذلك  ،و�تصور مسائله ،و�قرأ ما تیسر من شروحه ،�شرحه له فیحفظه و�قرؤه على شیخٍ 
 وفي هذه المرحلة ،ثم ینتقل إلى الذي �عده مما أُلِّف لطبقة المتوسطین ،�ستدل لهذه المسائل

على شیخ  او�قرؤه ،و�تصورها یقرأ ما أُلف للمتوسطین من متونٍ ، ف�الدلیل ُ�عنى المتوسطة
و�قرأ  ،�ستدل لها�بحث عن أدلتها و و  ،عنى �الزوائد على ما درسه في الكتاب األولو�ُ  ،�حللها

لو  -طبقة المتوسطین-وفي هذه المرحلة  ،و�سمع إن �ان هناك شروح مسجلة ،علیها الشروح
ثم  ،لمخالفلافق هذا المؤلف ومن خالفه في مذهبه مع االستدالل للموافق و �من و  -أ�ًضا–ُعِنَي 

 ،ألَّفه العلماء لهذه الطبقة في المرحلة الثالثة التي هي الطبقة الثالثة من المتعلمین یهتم �كتابٍ 
-و ،ثم �عد ذلك �فهمه و�تصور مسائله ،وهو أوسع من الكتابین المتقدمین وأكثر مسائل وأ�سط

ل علیه �الكتابین السا�قین ،و�قرأ شروحه ،�قرؤه على شیخ متقنٍ  -مما تقدمثل  ،و�سمع ما ُسجِّ
على المذاهب األخرى التي  العمن االطَّ  -أ�ًضا–كثر �ُ و  ،كثر من االستدالل لهذه المسائلو�ُ 

وازن و�ُ  ،للمخاِلف �ذلك �ما استدل للمصنف ومن وافقه �ستدلته، و المصنف والتي خالف وافقت
وُ�كِثر من األدلة وضرب األمثلة والنظائر �عد  ،وُ�عَنى �الصحیح دون الضعیف ،األدلةبین هذه 

�حیث �قرأ ما أُلِّف في  ،فهم ما یتعلق �علم األصول والقواعد الفقهیة على الطر�قة المتقدمة
 -أ�ًضا–ومنهم من یؤلف  ،ثم الطبقة الثالثة من المنتهین ،ثم للمتوسطین ،األصول للمبتدئین

في ف وفنونه،التدرج في العلم في جمیع فروعه � یبدأ المقصود أن .وهم فوق ذلك را�عةٍ  ةٍ لطبق
ا االتفسیر �قرأ �تبً  ثم �قرأ في  ،أو �قتصر على �تب غر�ب القرآن في أول األمر ،مختصرة جد�

و�نظر  ،و�نظر في علوم القرآن ،ثم �قرأ في أطول منه ،ثم �قرأ في أطول منه ،مختصرٍ  تفسیرٍ 
 ،اللغة العر�یة �فروعهافي و  ،وهكذا في الحدیث ،-جل وعال-العلوم التي تخدم �تاب هللا  في

فوا المقصود أنه یترقى في العلم حسب توجیه أهل العلم من الذین صنَّ  ،وغیر ذلك من الفنون 
ال والعلم . فیقرأ فیها على الطر�قة السا�قة ،لطالب العلم من المتون ما یناسب أعمارهم وقدراتهم

 .ال فقه بدون نصف ،فعلم الفقه ال �ستغني عن الحدیث ،یؤخذ �التجزئة إنما هو متكامل

حفًظا  -جل وعال-تكون عنایته أ�ًضا في ثنا�ا ذلك �له �كتاب هللا على طالب العلم أن و 
 و�هذا إذا قرأ الفقه على الطر�قة التيأو أشد، �عنایته �العلوم األخرى  ،وتدبًرا ومراجعة لما أشكل



فإنه وقرأ من علوم اآللة التي �ستعین بها على فهم النصوص  ،وقارنه �أصوله وقواعده ،متتقدَّ 
أقل من غیره  لد�ه و�كون فقیًها ولو �ان المحفوظ من المسائل ،حینئٍذ تتكّون لد�ه الملكة الفقهیة

تبلغ �ثیرة و�حفظ مسائل  ،فبعض الناس �حفظ �تاً�ا �بیًرا في الفقه ،ممن لم �سلك هذا المسلك
وال �ستفید من العلوم األخرى  ،رجعها إلى قواعدهاوال یُ  ،قرنها �أصولهاآالف المسائل لكنه ال �َ 

، وال وال تتكون لد�ه الملكة الفقهیة ،مسائلٍ  یكون حینئٍذ حافظَ ، ففید في هذا العلم وتدعمهالتي تُ 
و�ستطیع في وقت  ا،دقیقً  الهذه المسائل تصورً  االنفس أن �كون متصورً  فقهُ �كون فقیه النفس، و 

مع ف مع ر�طها �أصولها وقواعدها، ،�حث هذه المسائل أن یوجد لها النظائر من �تب أهل العلم
 اإلكثار و�ثرة المران تتكون لد�ه الملكة وفقه النفس.

حنابلة فقه ال وللتمثیل على الكتب الفقهیة المناسبة للمراحل التي ذ�رناها، و�النظر إلى
كشف (وله شرح اسمه  )،أخصر المختصرات�كتاب (یبدأ  نقول:المعتمد في هذه البالد 

 )،كشف المخدرات(وله شروح معاصرة تعین على فهمه مع الشرح األصل الذي هو  )،المخدرات
والكتاب  )،زاد المستقنع(ثم �عد ذلك �جعل محور �حثه على  )،عمدة الفقه(ثم �عد ذلك �قرأ في 

 مر�وطة �األدلة.ومسائله  له شروح، وله حواٍش،مخدوم و 

  

والخمسون �عد المائة  سادسةبرنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة ال المصدر:
 ه٣٠/١٠/١٤٣٤

 


