
 وصا�ا وتوجیهات لطالب العلم
 القرآن حفظ �عدو(النحو الواضح) ، (الموطأ)، و(بدا�ة المجتهد)االقتصار على

 
 

ِلَعلّي الجارم  )الواضح النحو(و ،)الموطأ(رأي فضیلتكم في االقتصار على �تاب  ما السؤال:
وهل هناك �تاب  ؟والعنا�ة بهم �عد حفظ القرآن ،البن رشد )بدا�ة المجتهد(و ،ومصطفى أمین

 في الحدیث �مكن حفظه واالقتصار علیه؟  )الموطأ(أفضل من 
 النحو(و )الموطأ(الذي �ظهر من سؤاله وجمعه بین السائل �سأل عن (الموطأ)، و  :الجواب
مثل هذا ُصنَِّف له  ،أنه مبتدئ، أو في ُحْكم المبتدئ من طالب العلم )بدا�ة المجتهد(و )الواضح

الفنون تناسب  لََّف أهل العلم ُ�تًبا في سائرفللمبتدئین َأ ،تناسب فهمه ومستواه العلمي كتبٌ 
ال یلیق �ه وال �حسن أن یتطاول  لم الحدیث مثًال فالمبتدئ في ع ،مستواهم وتحصیلهم العلمي

غ بلو (ثم  ،)عمدة األحكام(ثم  ،)األر�عین(فاألجدر �ه أن �حفظ  ،)الموطأـ(على الكتب المسندة �
ال مانع من ذلك �عد حفظ هذه الكتب ف ،سندةثم �عد ذلك �قرأ في الكتب األصیلة المُ  ،)المرام

ثم  )األر�عین النوو�ةـ(فإذا بدأ ب ،شرح هذه الكتبومطالعة شروحها وحضور الدروس التي تَ 
 .-عالىإن شاء هللا ت-له أن �قرأ في هذه الكتب المسندة و�ستفید منها  )بلوغ المرام(ثم  )العمدة(

واعُتني �ه وُقرر  ،فهو �تاب من مؤلفات المعاصر�ن )النحو الواضح(أما �النسبة لكتاب 
 ،وشرح للقواعد ،وقواعد ،وهو �تاب مرتَّب ومنظم وفیه أمثلة ،على �ثیر من المعاهد العلمیة

لهذه التمار�ن التي في هذا الكتاب في �تاب  و�صاحبه أ�ًضا َحلٌّ  ،وما أشبه ذلك ،وتمار�ن
على �ل حال العلماء رتبوا لمن أراد علم العر�یة  ).البالغة الواضحة(�تاب وهو نظیر مستقل، 

ومیةبـ( بدا�ة ، فیقرأ مثًال تدرج فیها طالب العلمكتًبا یَ  ، وهذا �تاب مختصر وواضح ومرتب )اآلجرُّ
ال ُتعد  وشروحه ،والناس ال یزالون ینتفعون �ه ،لى یومنا هذاومبارك، انتفع �ه الناس منذ تألیفه إ

فالمبتدئ من طالب العلم إذا  ،وال تزال العنا�ة �ه عند أهل العلم في جمیع األقطار ،وال ُتحصى
ل علیها، )اآلجّرومیةـ(أراد البدا�ة في علم العر�یة علیه أن یبدأ ب ، و�قرأ في شروحها و�سمع ما ُسجِّ

 )َقْطر الندى(ر یبدأ بـالتي تعتني بها، ثم �عد ذلك إذا أنهى هذا الكتاب المختصو�حضر الدروس 
فهذا ال  ،)الَقْطر(بدل  )كافیة ابن الحاجب(و�ن قرأ في  ،وعلیه شروح للمؤلف وغیره ،البن هشام

ألفیة ابن (ثم �عد أن یتجاوز مرحلة المتوسطین �قرأ في  ،شك أنه معتَمد في �ثیر من األقطار
) علوم الحدیث صاراخت(، ثم )النخبة(�قرأ في  :نظیر ما قلناه في علم مصطلح الحدیث ،)مالك

 . )ألفیة العراقي(، ثم البن �ثیر
ا �تاب متین )بدا�ة المجتهد( بل  ،ناسب المبتدئین وال المتوسطین من طالب العلمال یُ  جدَّ

و�ر�یه  ،خذ �ل قولأأهل العلم وم ، فیذ�ر أقوالَ وُ�َمرِّن الطالب على االجتهاد ،ناسب المنتهینیُ 



طالب العلم  هذا الكتاب یناسب المنتهین والمتقدمین منف ،األقوال نه على الترجیح بین هذهرِّ مَ و�ُ 
فیبدأ �المتون  �ما �قول أهل العلم، فالمبتدئ یبدأ �صغار العلم قبل �باره ،وال یناسب المبتدئین

ثم ینتقل  ،حضر الدروسو�سمع األشرطة علیها و�َ  ،و�نظر في الشروح ،الصغیرة و�حفظ المتن
ثم �عد ذلك ینظر في الكتب المؤلفة  ،إلى �تب الطبقة التي تلي طبقة المبتدئین من المتوسطین

؛ ِلعلّوه وشرفه �حتاج إلى ُسّلم �صعد يألن العلم �المكان المرتفع العالللمتقدمین و�ذلك َیَتَرّقى؛ 
 .في العلم �ما قرر أهل العلم درجفال بد أن یت ،إلیه بواسطته
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