
 وصا�ا وتوجیهات لطالب العلم
 صغیر  و�ین حفظه من �تیِّب المفاضلة بین حفظ المتن من �تاب �بیر

 
األفضلعند    :السؤال هو  ما  المتن  �بیر  :حفظ  �تاب  من  �حجم    ، حفظه  التي  الصغیرة  الكتی�ات  من  أم 
 الجیب؟ 

شِكل فالحفظ منه سواء لما �ُ   �النس�ة  ى �ه مشكوالً ا معتنً ا في ط�اعته مصححً إذا �ان المتن مضبوطً   :الجواب
�بیرً  حجمه  صغیرً كان  أو  �ختلفا  ا  القراءة  ،ال  في  أوضح  الكبیر  الحجم  أن  اتَّ و   ،إال  الحروف  �ذا  ضحت 

 .وسهلت القراءة أعان على الحفظ

أو    شرحٍ   دون خلطِ المتن المطبوع مع شرح أو حاش�ة فالمتن الخالص    :و�ن �ان قصده �الكتاب الكبیر
�ُ   معه أولى  حاش�ةٍ  ألن النظر في المتن قد ینزل إلى الشرح أو الحاش�ة و�تشتت    ؛عتمد عل�ه في الحفظأن 
  ، قصد حفظهإلى ما �ُ   اجهً في حال الحفظ ین�غي أن �كون الفكر متَّ ف  ،تاج إلى وقت أطول في الحفظف�ح  ،نظره

لئال یتشتت    ؛ا فل�كن قرب حائطٍ فإذا �ان �بیرً   ،اإنه �النس�ة للحفظ ین�غي أن �كون المكان صغیرً   :حتى قالوا
ذهنه فیتشتت  الفهم  ،نظره  �فهم شیئً ف  ،�خالف  أن  أراد  وسعةإذا  فسحة  ف�ه  المكان  �كون  أن  ین�غي  ألنه    ؛ا 

 . هذا �المهم في �تب أدب الطلب  ،أدعى ألن یتفتق الذهن و�فهم

لكن �قدر ما    ،ا�ان حجمه صغیرً   م أ  اكان حجمه �بیرً أسواء    ،وعلى �ل حال ل�س اإلشكال في الكتاب 
 ، رهاصفحة قد ال یتمكن الناظر من تصوُّ غطت الحروف في الألن �عض الط�اعات إذا ُض  ؛هو أحصر للذهن

و  الورقة  ر  یتصوَّ للحفظ  المر�د  الطالب  أن  السطرواألصل  في  وأماكنها  الكلمات  على    ،ترسخ  �عینه  وهذا 
 . وهذا إذا �ان الحرف أكبر �ان أ�سر في الحفظ ،الحفظ

الكبیر  -مثل ما أشرنا -و�ذا �ان   الكتاب  بین متنٍ   :القصد من  فمثل هذا ال    وحاش�ةٍ   وشرحٍ   المخلوط 
 . �قتصر على المتن المراد حفظهول ،ألن الذهن یتشتت حینئذٍ  ؛�صلح للحفظ

  ، ألن الحفظ قد یترتب على الفهم  ؛ل عل�ه من هذا المتنشكِ و�ذا أراد أن یراجع ما �ُ   ،هذا �النس�ة للحفظ
عل�ه حفظهاف الجملة سهل  فهم  قد �صعب حفظه  ،إذا  فهمها  عل�ه  استغلق  فقد    ، او�ذا  الصغر  إال في حال 

في المتن و�حفظ    فمثل هذا �قرأ  ،فظالمتوسط ال بد أن �فهم قبل أن �ح  وأ لكن �النس�ة للكبیر    ،ال �فهم�حفظ و 
 �هللا أعلم. ،ل�سهل حفظه حینئذٍ   ؛حینما �ستغلق عل�ه شيء من الجمل منه و�راجع الشرح

هذا  لهذه المتون، و التسجیالت  اآلن للحفظ وقد توفرت الكتب و ل�س هناك حاجة    �أنه  �قول ال�عض   وقد 
النص المعتمد عل�ه    ال س�ما بد فیها من الحفظ  الشرع�ة الالعلوم  ف  ،الكالم ل�س �صح�ح في العلوم الشرع�ة



المسائل تقر�ر  الكت  ، في  النصوص من  بد من حفظ  الفهم فال �غني ال   ،اب والسنةفال  س�ما في    وأما مجرد 
تجوز  ف  ،والسنة �ذلك لكنها ل�ست مثل القرآن  ،�المعنى  وال �صح ف�ه روا�ةٌ   ،القرآن الذي هو متعبَّد بتالوته

ه من  لكن �قدر ما �حفظ الطالب تكون خز�نته العلم�ة ورصیده العلمي الذي یبني عل�ه علمَ   ،روایتها �المعنى
وضَّ  الذین  العلماء  رسوله  كالم  و�الم  �الم هللا  والسالم-حوا  الصالة  محفوظ    ،-عل�ه  عنده  ما  أما شخص 

 �هللا أعلم.  ،بدون محفوظ �بناء بال أساس وعلمٌ  ،ألن المحفوظ هو األصل  !؟اك�ف یبني عل�ه علمً ف
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