
 الكتب والط�عات ومناهج المؤلفین 
 التدرج في تعلم أصول الفقه بین المدارس األصول�ة 

 
 ما ك�ف�ة التدرج في تعلم أصول الفقه بین المدارس واالتجاهات األصول�ة؟  :السؤال

ثم ینتقل منها إلى ما   ،بدأ �المتون الصغیرة المؤلفة للمبتدئینجرت العادة والجادة عند أهل العلم أن یُ  :الجواب
الورقات في ـ(ففي هذا العلم على سبیل المثال یبدأ ب . ثم �عد ذلك كتب المنتهین المتقدمین ،لف للمتوسطینأُ 

اوهو  ،ألبي المعالي الجو�ني )أصول الفقه بنى علیها ما �عقبها من كتب  وَلِبَنة أساس یُ  ،كتاب مختصر جد�
وُ�حَفظ معها   ،وغیره )شرح المحلي( :س�ما المختصرات مثل لشروح ال وُ�قَرأ معها ا ،ومسائل في هذا العلم

  وله شرح أ�ضا �حسن و�جدر االطالع عل�ه  )،تسهیل الطرقات في نظم الورقات (اسمه و نظمها للعمر�طي 
مع شروحها وما  )الورقات (وعلى كل حال إذا فهم مسائل  ،دسعبد الحمید قُ  :قال لهمن أهل مكة �ُ  شخصٍ ل

ق علیها  وطبَّ  ،وأكثر النظر في األمثلة التي یذكرها الشراح من المتقدمین والمتأخر�ن ،ها من دروسل علیجِّ سُ 
وهذا الكتاب ف�ه   ،البن النجار ) مختصر التحر�ر(ثم ینتقل �عدها إلى  .هذه القواعد فإنه �ستفید فائدة كبرى 

 ) تحر�ر المنقول (هو مختصر من ف ،على اسمه وهو مختصرٌ  ،قرأ على شیخ�حتاج إلى أن �ُ ف ،صعو�ة
ا في مط�عة أنصار السنة  ُطِ�ع قد�مً  )شرح الكوكب المنیر(وله شرح لمؤلفه اسمه  ،ر نافعفالمختَص  ،للمرداوي 
ن  و وست ،نقص في موضع واحد في أكثر من مائتي صفحةفیها و  ،وهذه الط�عة في غا�ة السوء ،المحمد�ة

 ، شیخ محمد حامد الفقي اسمه علیهاالتمد علیها وٕان أثبت عفهذه الط�عة سیئة ال �ُ  ،صفحة خطأ وصواب 
ا في جامعة أم القرى في أر�عة مجلدات  �ع محقق� ثم �عد ذلك طُ  ،ولعل ذلك لضعف األصل الذي اعتمد عل�ه
مع شرحه �مختصر الروضة   )مختصر التحر�ر(بدل وٕان استَ  ،ط�عة جیدة ونافعة وصح�حة في الجملة

والمفاضلة بین المتنین والشرحین تحتاج إلى شيء من  ،مع شرحه لمؤلفه كفاه ذلك )البلبل(للطوفي المسمى 
مع   )البلبل(أو  )مختصر التحر�ر(وشروحها ونظمها إلى  )الورقات (وعلى كل حال إذا انتقل من  ،التفصیل

ج عل�ه  خرَّ ن عل�ه و�ُ مرَّ كتاب متین �ُ  )مختصر التحر�ر(لكن  )،مختصر التحر�ر(أسهل وأ�سر من  )البلبل(أن 
و�كون   )مختصر الطوفي( وهي أصل  )روضة الناظر(ثم �عد ذلك إذا قرأ أو درس  ،طالب علم -مع شرحه -

وهي في   ،ألنه قرأ المختصر مع شرحه وقرأ التعل�قات لعبد القادر بن بدران علیها ؛قد تأهل للنظر فیها
ابن بدران على  حیث اعتمد فیها  ،بهار المواضع وغالأكثجملتها مأخوذة من شرح الطوفي على المختصر في 

للغزالي الذي  )المستصفى( قارن بها �ُ  )روضة الناظرـ(ومع ذلك أثناء دراسته ل ،شرح الطوفي على مختصره 
ف من الموفَّق في تعدیل كثیر من المسائل من  وٕان كان هناك تصرُّ  ،في األصل مأخوذة منه )الروضة(

عتبر  ا آخر غیر مذهب الغزالي فهو �ُ وعلى كل حال �اعت�اره یخدم مذه�ً  ،الحنابلةمذهب الشافع�ة إلى مذهب 



و�هذه المعاناة   ،و�ستخرج الزوائد من هذا على هذا )، المستصفى(مع  )الروضة(نظر في فیَ  ،ا مستقال� كتا�ً 
 ه.رسخ هذا العلم في ذهن و�َ  ،وهذه المقارنة والمقابلة واستخراج الزوائد �ستفید فائدة كبرى 

وٕاذا قرأ في كتب التفسیر وأشار المفسرون إلى أن هذا ف�ه نوع من أنواع   ، كثر من التطبیقومع ذلك �ُ 
  ، وسائر العلوم ،وقل مثل هذا في شروح الحدیث  ،ق هذه المسألة علیهاأصول الفقه رجع إلى هذه الكتب وعلَّ 

ضح وتكمل الصورة  إلى ذلك الفن یتَّ  فبهذه المقارنات وهذه اإلفادة من كتاب إلى آخر والنقل من هذا الفن
  أن وال �مكن  ،ألنها هي األصل ؛و�هذا �كون عنده التأهل للتفقه التام �عد النظر في كتب األصول ،عنده
 من غیر أن �عرف األصول. اج فقیهً یتخرَّ 
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