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 وصا�ا وتوجیهات لطالب العلم
 كیفیة التمكن في العلوم على اختالفها

 
ًنا وهو إن قرأ في نظًرا لتوسع العلوم وضیق الوقت فكیف �كون طالب العلم طالًبا متمكِّ  :السؤال
واحد فاته من الفنون األخرى الشيء  ص في فنٍّ و�ن تخصَّ  ،لن �ستطیع أن یتقن شیًئا كل فنٍّ 
 الكثیر؟

تیه الخلق من العلم شيء و ومع ذلك ما أُ  ،ال ساحل له او�حرً  ،اال شك أن العلم واسع جد�  :الجواب
 }َوَما ُأوِتیُتم مِّن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِلیالً {: -جل وعال-�قول هللا  ،-جل وعال-قلیل �النسبة لعلم هللا 

علمك في جنب �هللا ما علمي وما « :-علیهما السالم– و�قول الخضر لموسى]، ٨٥اإلسراء: [
فهذه العلوم الواسعة التي  ،]٤٧٢٦[البخاري:  »علم هللا إال �ما أخذ هذا الطائر �منقاره من البحر

نه إ :وأحیاًنا �قال عن عالم متفنن متوسع، او�ثیرة جد�  ،متفرعة، و �حورأوتیها البشر ال شك أنها 
ن اْلِعْلِم ِإالَّ {: -جل وعال-ومع ذلك لن �خرج عن دائرة قوله  ،من �حور العلم َوَما ُأوِتیُتم مِّ

 .}َقِلیالً 

وال  ،وال یرتب أموره ،طت و�تخبَّ الناس یتشتَّ  في هذا اإلطار وفي سعة العلم نجد �عَض 
وعلى تصنیفهم الطالب  ،�طلب العلم على جادة أهل العلم وعلى رسمهم الذي رسموه للمتعلمین

بنى �عضها على فالعلوم یُ  ،إال �قدر ما �قرأ ًئادرك من العلم شیمثل هذا لن یُ ف ،لى طبقاتع
 ،من أول الطر�ق�أخذ بیده و ومن فضل هللا على طالب العلم أن �جد من یوجهه  ،�عض �البنیان

 تجد �عض الخر�جین من الكلیات الشرعیة و�ن �انوا أذ�یاء و�ن �ان لدیهم حفظ لكن ولذلك
ج وجد رَّ خَ و�ذا تَ  ،ت في قراءتهیتشتَّ  أحدهم من �أخذ �أیدیهم من أول الطر�ق تجد لم �جدوا عندما

یضع قدمه على لجد من �أخذ بیده من أول الطر�ق بینما من وَ  ،بني علیهأنه لیس عنده شيء یَ 
�حیث �حفظها  ،فت فیها المتون المختصرة الواضحةالطبقة األولى من طبقات المتعلمین التي أُلِّ 

ل علیها حتى إذا أتقنها انتقل ا الشروح و�سمع ما ُسجِّ ر علیها الدروس و�قرأ علیهُض حْ و�فهمها و�َ 
ثم طبقة  ،ثم الثالثة ،ما فعل في �تب الطبقة األولىو�فعل فیها مثل ،إلى �تب الطبقة الثانیة

ل من العلم الشيء الكثیر ،المنتهین وسار ألنه إذا بنى العلم �عضه على �عض  ؛و�هذا �حصِّ
�إذن -ها للمتعلمین على مختلف طبقاتهم فإنه و فالكتب التي ألَّ نها أهل العلم و األسس التي بیَّ على 

على طر�قة  ألنه إذا بنى وأسس؛ یلزم أن �حفظ �ل ما في هذه الكتبوال  ،طالب علم جرَّ یتخَ  -هللا
، شكل علیه شيءوأ�ًضا إذا قرأ ال �ُ  ،ولفهم ما �سمعه ،صارت عنده أهلیة لفهم ما یتلقاه أهل العلم

الفقهیة �معنى أنه أتقن �ل �تب الفقه أو استحضر المسائل -�الفعل  او�ن لم �كن فقیهً  هوف
ولذا  ،فقه النفس أو الفقه �القوة القر�بة من الفعل� وهي ما �سمى ،تكون لد�ه األهلیةلكن  -�أدلتها
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هلیة ولیست لد�ه األ ،لوف المسائل لكنها لیست على طر�قة أهل العلمأل اعلم حافظً  طالبَ  تجد
بینما لو �ان حفظه من  ،لیس �فقیهو  ،مسائل هذا �سمى حافظَ ف ،التي یتعامل بها مع النصوص

 یة�یففي ولد�ه األهلیة والطر�قة التي رسمها أهل العلم للتعامل مع النصوص  ،المسائل أقل �كثیر
�معنى أنه إذا قرأ ، وقل مثل هذا في �قیة العلوم .الكان فقیهً فهمها واالستنباط منها تعامل معها و ال

و�تأهل ألن  ،لَّف فیها أهل العلم على مختلف الطبقات فإنه �ستفید فائدة �بیرةفي العلوم التي َأ
مع حفظ ما  ،و�قرأ في المتون الصغیرة و�حفظها ،فعلیه أن یبدأ �الطر�ق من أوله ،أمة �كون فقیهَ 

ما هو أرفع منها من �تب  ثم �عد ذلك ینتقل إلى ،حتاج إلیه من النصوص في هذه الطبقة�ُ 
 وهكذا. ،على ما تقدم او�صنع فیه ،الطبقة الثانیة

، و�یفیة حفظ المتون، المنهجیة في طلب العلمحاضرات ولقاءات عدة في بیان لنا مو 
 .و�یفیة بناء طالب العلم لمكتبته و�یفیة قراءة الكتب وجرد المطوالت،
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