وﺼﺎ�ﺎ وﺘوﺠیﻬﺎت ﻟطﻼب اﻟﻌﻠم

طﻠب اﻟﻌﻠم ﻤن ﺨﻼل اﻟكتب دون ﺤضور دروس اﻟﻌﻠمﺎء
طﺎﻟب ﻋﻠم دون
اﻟسؤال :ﻤﻊ �ثرة اﻟﻌكوف ﻋﻠﻰ ﻗراءة �تب اﻟسﻠﻒ ﻫﻞ �مكن أن ﯿبنﻲ ﻫذا
َ
اﻟجﻠوس ﻓﻲ دروس اﻟﻌﻠمﺎء؟
ِ
ﺎﻟكتب ﻤﻌینﺔ
اﻟجواب :اﻷﺼﻞ أن اﻟتﻌﻠم �كون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠمﺎء ،وﻻ �كﻔﻲ اﻟنظر ﻓﻲ اﻟكتب ،ﻓ ُ
وﻤسﺎﻋدة ،ﻟكن اﻷﺼﻞ ﻓﻲ اﻟتﻌﻠم واﻟﻌﻠم أن ﯿؤﺨذ ﻤن أﻓواﻩ اﻟﻌﻠمﺎء ،وﻟذا ﻗﺎل �ﻌضﻬم) :ﻤن �ﺎن
ﺨطؤﻩ أﻛثر ِﻤن ﺼوا�ﻪ(؛ ﻷﻨﻪ ﻗد �ﻘ أر ﻫذا اﻟكﻼم و�ﻔﻬمﻪ ﻋﻠﻰ ﻏیر ﻤراد
ﻋﻠمﻪ ِﻤن �تﺎ�ﻪ �ﺎن
ُ
ُ
ﻤؤﻟﻔﻪ ،وﻋﻠﻰ ﻏیر ﻤﺎ �ﻔﻬمﻪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠم؛ ﻷن اﻟﻌﻠم ﻟﻪ ﻤﻔﺎﺘیﺢ ،وﻫذﻩ اﻟمﻔﺎﺘیﺢ ﻫﻲ �ﺄﯿدي أﻫﻞ اﻟﻌﻠم
ِ
اﻟذﯿن أﻓنوا أﻋمﺎرﻫم ﻓﻲ اﻟتﻌﻠم واﻟتﻌﻠیم ،و ِ
وﺘﻼﻗﺢ اﻷﻓكﺎر
وﻤدارﺴﺔ اﻟمسﺎﺌﻞ،
اﻟبحث واﻟتنﻘیب،
ِ
�ﻌضﻪ ﻋﻠﻰ �ﻌض ،أﻤﺎ أن �ﺄﺘﻲ ﺸخص َ�ﻌرف اﻟﻘراءة واﻟكتﺎ�ﺔ و�ﻘ أر ﻓﻲ �تب
اﻟﻌﻠم ُﯿبنﻰ ُ
واﻟﻔﻬوم ،و ُ
اﻟﻌﻠم ﻤبﺎﺸرة وﻻ �جﻠس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠمﺎء ﻓﻬذا ﻻ ﺒد أن �ضﻞ ﻓﻲ ﻓﻬمﻪ ،وﻗد ﺘكون اﻟﻌﺎﻗبﺔ ﻟیست

ﺤمیدة ،ﻤﻊ أن ﻫنﺎك �ﻌض اﻟمؤﻟﻔﺎت ﻟبﻌض اﻟمﻌﺎﺼر�ن ﺘُﻌین طﺎﻟب اﻟﻌﻠم و�ﻔﻬمﻬﺎ ﺒنﻔسﻪ ،وﻻ
ﺘحتﺎج إﻟﻰ �بیر ﻋنﺎء وﺘﻌب ﻓﻲ ﻓﻬمﻬﺎ ،ﻓمثﻞ ﻫذﻩ إذا �ﺎن ﻻ �ستطیﻊ اﻟحضور ﻋند اﻟمشﺎ�ﺦ

ﻓیﻘتصر ﻋﻠیﻬﺎ و�ﻘ أر ﻓیﻬﺎ ،و�ذا أﺸكﻞ ﻋﻠیﻪ ﺸﻲء ﻤنﻬﺎ �سﺄل ﻋنﻪ ،و�ﻻ ﻓﺎﻷﺼﻞ أن اﻟكتب واﻟمتون

طﺎﻟب اﻟﻌﻠم
أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻟطﻼب اﻟﻌﻠم ﻻ ﺒد أن ﺘُتﻠﻘﻰ ﻋن أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ،ﻓﺈذا أدرك
ُ
واﻟشروح اﻟتﻲ أﻟﻔﻬﺎ ُ
ِﻤن ﻤﻼزﻤﺔ اﻟشیوخ ﻤﺎ �كﻔیﻪ ﻟﻼﺴتﻘﻼل ﻓ ٍ
حینئذ َ�ستﻘﻞ.

أﻤﺎ ﺸروح أﻫﻞ اﻟﻌﻠم اﻟمسجﻠﺔ واﻟمنﻘوﻟﺔ ﺒواﺴطﺔ اﻷﺠﻬزة ﻓﻼ ﺸك أﻨﻬﺎ وﺴﺎﺌﻞ ﻨﺎﻓﻌﺔ وﻤﻌینﺔ،
ﻟكنﻬﺎ ﻻ ﺘكﻔﻲ ِ
ِ
طﺎﻟب ﻋﻠم دون أن �جﻠس ﻋﻠﻰ اﻟمشﺎ�ﺦ ،وﻗد ُﺠِّر�ت ﻫذﻩ اﻟوﺴﺎﺌﻞ و ُﺠِّرب
ﻟبنﺎء
ِ
و�ﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟشیﺦ ِﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻟجﻬﺎز
َ
طَﻠ ُب اﻟﻌﻠم ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ وأﻨﻪ �ﺈﻤكﺎﻨﻪ أن �كتب ﺴؤاﻟﻪ ُ
و�جیب ﻋﻠیﻪ اﻟشیﺦ ،ﻟكن ﻻ ﯿتیسر ﻟﻪ اﻷﻤر ﻤثﻠمﺎ ﯿتیسر ﻟمن ﺤضر اﻟدرس ،وﻋﻠﻰ �ﻞ ﺤﺎل ﻤﺎ
ﻻ ُﯿدرك �ﻠﻪ ﻻ ُﯿترك ﻤﺎ �مكن ﻤنﻪ ،ﻓﺈذا أﻤكن طﻠب اﻟﻌﻠم ِﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻷﺠﻬزة ،وأﻤكن اﻟسؤال
و� ﱠمﻞ ﻤﺎ �ﻔوﺘﻪ �سؤال أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ،ﺴواء �ﺎن �ﺎﻟﻬﺎﺘﻒ أو �ﺎﻟمرور ﻋﻠیﻬم وﺴؤاﻟﻬم ﻋمﺎ
ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎَ ،
�شكﻞ ﻋﻠیﻪ ﻓﺈﻨﻪ � ِ
ﺨیر -إن ﺸﺎء ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ.-
حصﻞ ًا
ُ
ُ ّ
اﻟمصدر :ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓتﺎوى ﻨور ﻋﻠﻰ اﻟدرب ،اﻟحﻠﻘﺔ اﻟسﺎ�ﻌﺔ واﻟستون �ﻌد اﻟمﺎﺌﺔ ١٤٣٥/١/١٩ه

