
 وصا�ا وتوجیهات لطالب العلم
 توجیه الطالب النا�غین إلى حفظ متون العلم

 
فهل هذا  ،هوهم لحفظ المتون العلمیة�عض المحاضن التر�و�ة إذا رأوا نبوًغا في �عض الطالب وجَّ  :السؤال

 لتر�یة و�صالح القلوب واالعتناء �مهارات التفكیر؟�ا�كفي لوحده أم ال بد من االهتمام 

 اعلمی�  ان لدیهم مخزونً ز في الحفظ ال شك أنه �كوِّ توجیه الصغار لحفظ المتون ممن لدیهم تمیُّ  :الجواب
فالحفظ في الصغر ال شك أنه أثبت وأرسخ من تر�ه حتى  ،�جدونه في مستقبل حیاتهم إذا تأهلوا لفهمه

 -جل وعال-بة هللا تر�یة القلوب على مراقو حرمون من التوجیه والنصح واإلرشاد ومع ذلك ال �ُ  ،�كبر
التر�یة ال  هوهذ ،وغیر ذلك من أعمال القلوب ،-علیه الصالة والسالم-واإلخالص له وحبه وحب نبیه 

كما -عتنى بهم و�وجهون الحافظة ینبغي أن �ُ  -جل وعال-وهؤالء الصغار الذین وهبهم هللا  ،تنافي التعلیم
ون علمي فإذا �ان لد�ه مخز  ،الذهبي -ما �قالعلى -ألنه هو وقت الحفظ  ؛إلى حفظ المتون  -في السؤال

أما إذا لم �كن في جوفه محفوظ فكیف ا، ألن لد�ه مخزونً  ؛واستطاع أن �فهم حفظه استفاد منه مستقبًال،
 ،ال بد أن �كون لد�ه أساس یبني علیه من هذا المحفوظ ؟!ولو �ان من أذ�ى الناس ،یبني علیه العلم

ولیحرص قبل ذلك �له على حفظ القرآن ثم ما  ،لى أن یتكامل نموه العلميو�سعى في فهمه شیًئا فشیًئا إ
 بة على طبقات المتعلمین.رتَّ عة عند أهل العلم والمُ بَ تَّ ة المُ ُ�حتاج إلیه من المتون العلمیة على الطر�قة والجادَّ 

ة أهل العلم في دَّ �ل هذه یبدأ بها على جا ،علمیة مما �خدم الكتاب والسنة وعلوم العر�یة متونٍ فیبدأ �
 )القواعد األر�ع(و )األصول الثالثة( :فیحفظ المتون المختصرة في العقیدة �طالب مبتدئ ،وقت واحد

األر�عین (و�حفظ معها  ،محمد بن عبد الوهاب وغیرها من مؤلفات اإلمام المجدد )كشف الشبهات(و
في العر�یة  اومعها أ�ًضا متنً  )،الصالةآداب المشي إلى ( :ولنقل افقهی�  او�حفظ معها متنً  )،النوو�ة

، أو و�سمع علیها الشروح السهلة ،و�حفظها في آن واحد أو یرتبها واحًدا تلو اآلخر ) مثًال،اآلجرومیةـ(ك
رة ألنه لیس �ل عالم �حسن التعامل مع  ؛عند من �حسن التعامل مع الصغار �حضر الدروس المیسَّ

 "،الذي �علم الناس �صغار العلم قبل �باره" :-رضي هللا عنهما– اسوالر�اني �ما قال ابن عب ،المبتدئین
 فما علیه إال أن یراجع ما �تبه أهل العلم في ذلك. ،طبقات المتعلمین مرتبةو  ،وعلى �ل حال الكتب مرتبة
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