
 وصا�ا وتوجیهات لطالب العلم
 المفاضلة بین توجیه المبتدئین إلى �ثرة القراءة و�ین توجیههم إلى حفظ المتون 

 
فهل تنصحون  ،وفیهم مجموعة من المتوجهین لطلب العلم ،أقوم �التر�یة لبعض الشباب :السؤال

أصول  أم أن �حفظوا متونَ  ،للقراءة معّینٍ  باع جدولٍ الكتب واتِّ  القراءة وجمعِ  حثهم على �ثرةِ أن َأ
 ثم یهتموا �معرفة معانیها وضبطها؟ ،العلم

قدر ممكن مما �حتاج إلیه  ظ أكبرَ فُیَحفَّ  ،نصح �الحفظالشاّب الصغیر في بدا�ة الطلب یُ  :الجواب
عینه على ثم �عد ذلك �قرأ ما �ُ  ،ومتون العلم -علیه الصالة والسالم-من �تاب هللا وسنة نبیه 

�الفهم وراجع الشروح والتعلیقات وسمع األشرطة مع  الحفظَ  نَ رَ وقَ  اإذا �ان الشاب �بیرً أما  ،فهمها
أما إذا �ان صغیًرا ال  ،بل �عینه الفهم على الحفظ ،فهو �ستوعب ذلك واحدٍ  الحفظ في آنٍ 

األلفاظ  كتفى �حفظ المتن و�عضِ فإنه �ُ  نحوها�ستوعب المعاني وال �ستطیع مراجعة الشروح و 
ثم �عد ذلك یتدرج في النظر في  ،عتنى �الحفظففي بدا�ة الطلب �ُ  ،رحت لهالتي �ستوعبها إذا شُ 

 .لةالشروح وحضور الدروس و�یان معاني العلم والقراءة في الكتب المطوَّ 

 إلیه.حتاج جمع منها ما �ُ وأما جمع الكتب فیُ 

 والبدا�ة �األهم فالمهم. ،تنظیم الدروسو  ،عین على ترتیب الوقتن �ُ باع الجدول المعیَّ واتِّ 

العلم الشرعي مبني على اإلشارة هنا إلى أهمیة الحفظ في طلب العلم، حیث إن وتجدر 
فال ُیدَرك وال ُ�جدي إال الحفظ، جزئ فیه ومعلوم أن القرآن ال �ُ  ،الكتاب والسنة :النصوص

 -علیه الصالة والسالم-و�ذلك السنة من أقواله  ،روى �المعنى �ما هو شأن السنة�المعنى وال یُ 
 ،بنى علیها العلمهذه هي األصول واألسس التي یُ  ؛ ألنحرص فیها على الحفظ �قدر اإلمكان�ُ 

سعفك الذاكرة إذا لم ألنك عند الحاجة ال تُ  ؛كتفى �فهمهاروى �المعنى أو �ُ ز في أن تُ تجوَّ فال یُ 
جیب فكیف تُ  ،في ذهنك سعلیه من الدلیل لی لُ ه والمعوَّ لُ بین حكًما وأصفتحتاج إلى أن تُ  ،تحفظ

غیر المبني على الدلیل لیس الفقه ن إ :السائل وأنت لیس في ذهنك دلیل؟! وأهل العلم �قولون 
فال بد  ،�ما قرر ذلك ابن عبد البر وغیره ،والمقلد لیس من أهل العلم ،او�كون حینئٍذ تقلیدً  ،�فقه

ثم  ،وال ُیدَرك هذان الوحیان إال �الحفظ ،ة مبني على الكتاب والسنةألن علم الشر�ع ؛من الحفظ
 �عد ذلك یبني علیهما ما �ستنبط منهما من علوم.
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