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 وصا�ا وتوجیهات لطالب العلم
 االستفادة من العلماء المتقدمینكیفیة 

 
 ؟ما هي الطر�قة المثلـى لالسـتفادة مـن المتقـدمین مـن أهـل العلـم فـي شـتى الفنـون والعلـوم: السؤال

 وهل هم األصل في التتلمذ والتعلم؟
�ستفید لكن �النسبة لطالب علم متمكن �ستطیع أن  ،نعم األقدمون هم األصل في �ل فن :الجواب

البد أن یتدرج في فمثل هذا أما �النسبة لطالب علم ال �فهم أقوالهم وال اصطالحاتهم من �المهم، 
فإذا لزم  ،الفنون على الجادة التي رسمها أهل العلم في طر�قتهم في تألیف المختصرات والمتون 

وتكون عنایته �كتب  ،الفنون فإنه یترك �تب المتأخر�نالجادة وترّقى وتدّرج في أي فن من 
 ،ُأثیر قبل نصف قرن أو أكثر عدم االهتمام �كتب المتأخر�نقد و  .ألنهم األصل ؛المتقدمین

 ،ألن الناس فتنوا �ه )؛التلخیص(فبدؤوا �كتب البالغة ونعوا على من �عتني �كتب القزو�ني مثل 
وقرروه في  ،واعتنى �ه الناس قراءة و�قراءً  ،المطولة ب علیه الشروح الكثیرة والحواشيتِ و�ُ 

جاء من �قلل من شأن هذا المتن وُ�لزم �االهتمام �كالم ف ،وصار عمدة في الباب ،دروسهم
وما �تبه المتقدمون من العنا�ة  ،القاهر الجرجاني المتقدمین في هذا الباب �ما في �تب عبد

لكن الطالب المبتدئ ماذا یدرك من �تب المتقدمین في  ،�كتب األد�اء المتقدمین �الجاحظ وغیره
نعم علیه أن یؤسس على طر�قة أهل العلم في المتون التي تبین له التصور  ؟كالم عام سائب

البد أن �كون لدى طالب العلم تصّور دقیق للعلم على ف ،الدقیق لهذا العلم في جملته وفي أبوا�ه
لنظر في �تب المتقدمین واستطاع أن �حاكیهم في أسالیبهم ثم �عد ذلك إذا تأهل ل ،طر�قة المتون 

ثم �عد ذلك جاءت الدعوة إلى نبذ أقوال الفقهاء و�تب الفقه إلى التفقه من  .تعیَّن علیه ذلك
 :ال �مكن أن �قال لطالب مبتدئو ، والرمي �مثل هذا الكالم في أوساط المبتدئین ،الكتاب والسنة

ال �عرف �یف و  ، �ستطیع أن یتعامل مع نصوص الكتاب والسنةوهو ال ،تفقه من الكتاب والسنة
األحادیث واآل�ات أو اآل�ات مع األحادیث إذا  �ستطیع أن یوفق بینوال  ،�جمع بین المختلف

وال  ،وال الخاص من العام ،وال �عرف الناسخ من المنسوخبینها نوع تعارض في الظاهر، حصل 
هذا علیه أن یبدأ التعلم في هذا الفن على  ؟!نصوص�یف یتعامل مع ال ،المطلق من المقید

و�عتني �مسائل  ، ثم �عد ذلك �عتني �الدلیل،طر�قة أهل العلم في متن من المتون المعتبرة في بلده
ثم �عد ذلك یتأهل  ،و�نظر من وافق ومن خالف مع دلیل الموافق والمخالف ،الكتاب و�ستدل لها

بل یتعین علیه أن یتفقه من  ،و�حسن توجیه هذا الكالم له ،نةثم یتفقه من الكتاب والس ،لالجتهاد
ثم جاءت الدعوة إلى نبذ �الم المتأخر�ن  .إذا تأهل لالجتهادوال �جوز له أن �قلِّد الكتاب والسنة 

 ،وهذه ال شك أنها دعوة لها حظ من النظر ،في علوم الحدیث واالهتمام �كالم المتقدمین
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 ،على الدعوات السا�قة في الفقه والبالغة ال ُ�َظن بهم إال �ل خیر والقائمون علیها مثل من قام
إذا أراد أن یتعامل مع أقوال المتقدمین في علوم  ،لكن الكالم فیمن ُیلقى إلیه مثل هذا الكالم

من  ن �قلد من المتقدمین وهو لیست لد�ه أهلیة ولیست لد�ه ملكة �ستطیعمَ  -مثالً –الحدیث 
و�یف �ستطیع أن یرجِّح  ؟رجوح منهاأن �میِّز بین أقوال المتقدمین ما الراجح وما الم خاللها

 �هللا المستعان. ؟�القرائن �ما �انوا �صنعون 
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