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العلم     طلب     في     خطوات
 

والتعلم، العلم في الصحيح المسار إلى للوصول السأاس هي المنطلق صحة أن  - اعلم1
بدايته فسدت ومن نهايته، وصحت طريقه اسأتقامت بدايته صحت تقول: "من والقاعدة
نهايته". وسأاءت طريقه اعوّجت

ّلْم2 بمعزل.ومن السألم أهل أخلقا عن تكون ل حتى بها والتزم العلم، طالب آداب  - تع
الخلقا: هذه

-. - تعالى الله غير به يراد محل قلبك في يكن فل \ الخلصا
ًا فكن والفعال، والقوال والعتقادات النيات في \ الصدقا للسألم انتسابك في صادق

العلم. وطلب
ّية ّد العلقات في التوازن مع المباح، وفضول الباطل من الوقت حفظ مع الطلب في \ الج

ّنى ما و"بقدر مشرقة"، نهايته كانت محرقة بدايته كانت أن: "من وتذكر الجتماعية، تنال تتع
ّنى". ما تتم

والعمل". والقول والعلوم، والصفات، في: "الخلقا والتوازن \ التكامل
تدعو كما بسلوكك تدعو لنك الناس؛ وعامة والزميل المعلم مع التعامل في الخلق \ حسن
بلسانك.

ْلتظّل به، مطمئن فهو اليمان؛ حلوة ذاقا حي قلب ذا بالله الصلة دائم أي: كن \ الربانية؛ و
ًا ًا طاعة كل من قريب معصية. كل من بعيد

ًا والسنة بالكتاب والتمسك السلف هدي \ اتباع ًا فهم ًا وتطبيق الختلفا. عند وحكم
ًا تكون \ أن ًا نفسك في صالح ًا لغيرك، مصلح ـ الله يجدك الدين، خدمة على نفسك واقف

نهى. حيث ويفقدك أحب، حيث ـ تعالى
ًا  - كن3 ّثب ًا للعالي متو ّوق ّواقة نفسك ولتكن للمعالي، متش لما تاقت مرتبة أدركت كلما ت

التسهيل: "وإذا في مالك ابن قال كما قل ولكن للخر؟"، الول ترك تقل: "كم ول فوقها،
ًا العلوم كانت َنح ما المتأخرين لبعض ُيدخر أن مستبعد فغير اختصاصية، ومواهب إلهية، ِم
جميل عن ويصد النصافا، باب يسد حسد من الله المتقدمين. أعاذنا من كثير على عسر

الوصافا".
التية: "تذكرة الكتب - في المثال سأبيل - على فاقرأ الطلب، آداب كتب في النظر  - أدم4

صبر من - صفحات للمتفقهين قواعد - ثماني العلم طالب - حلية والمتكلم السامع
العلماء".

أهدافك؟ تحقق العلم! كيف طالب أخي
ًا، إليها والوسأيلة أولً، تحديدها من بد فل أهدافك تحقيق أردت \ إذا ًا. إليها والسعي ثاني ثالث

ًا فيها تفكر لحظة \ اجلس ًا ربك مع خالي ًا ذاكر ًا، مستغفر حياتك شريط تأّمل ثم مستهدي
وضع فحاول الحياة هذه من تريد وماذا نفسك عرفت فإذا أخطأت، وأين أصبت أين لتعرفا

وما الحياة؟ في هدفي وما أنا؟ نفسك: "من تسأل أن تنس ول أهدافك، لتحقق خطة
ًا؟ لله عبد أنا وهل هويتي؟ وما هدفي؟ لتحقيق الطريق لله العبودية مظاهر حققت وهل حق
ما سأأكون؟ فأين الن مّت وإن والرضوان؟ الهداية طريق في أسأير وهل -؟ - تعالى

وهل قلبي؟ وحياة إيماني أجد كيف شخصيتي؟ في الخلل وما ضعفي؟ يكمن وأين أخطائي؟
سأبق؟ ما أحقق وكيف تواجهني؟ التي الصعوبات وما العلم؟ طالب صفات فّي تتحقق
ذلك؟". كل لتحقيق المقبل برنامجي وما العقبات؟ أتجاوز وكيف
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هدفك. وتعرفا الطريق لك يتبين حتى الجلسة كّرر
ًا تجالس أن بأس فل المر عليك صعب \ إذا ًا أخ يساعدك ومشورته برأيه تستهدي ناصح
أولوياتك. وتحديد أهدافك لتحقيق الطموحة خطتك وضع على

ذهب إذا أيام؛ أنك وتذكر الوقت، من اسأتفادة أحسن لتضمن التخطيط حسن على \ احرصا
بعضك. ذهب يومك

تربوية:     إشارات
الزلل: من الله بإذن تقيك وقائية إشارات هذه

ًا \ اسأتحضر يجد ما عليه هان مطلوبه شرفا عرفا فمن إليه؛ والوسأيلة السأمى هدفك دائم
يحسن. والخاصة ما امرئ كل تقول: قيمة السألم: "العامة شيخ قول سأبيله. وتذكر في

يطلب". ما امرئ كل تقول: قيمة
لها؟ وإتقانك إحسانك مدى نفسك: ما لتحاسأب الواجبات \ تذكر
عنها؟ بعدك مدى نفسك: ما لتحاسأب المنهيات \ تذكر
ًا العلمية حاجاتك \ حدد ّكر والسنة، الكتاب من منطلق قواعده: في المقّري قول وتذ

يتوقف ما بكل والعتناء فيهما، والتفقه وفهمهما والسنة الكتاب بحفظ الشتغال "والواجب
الفرع. قبل وبالصل فالمهم، بالهم منهما". فابدأ المقصود عليه

َظم المشاغل وكثرة العمر ِقَصر \ اسأتحضر من أكثر شعارك: (الواجبات وليكن الهدفا، وِع
الوقات).

ّطن كثير عن ُنهينا فقد وسأفاسأفها؛ المور توافه وترك المباحات من القلل على نفسك \ و
ّوه كان التي النعم الرفاه. ومن من قوله: "وعصمني في ذكره ما عقيل ابن الوفاء أبو بها ين
خالطت فما وأهـله، العلم علــى محبتـي وقصـر العصمة، من بأنواع الشبيبة عنفوان من

ًا ّعاب فاجعلها سأاعة شعارك: "الدنيا وليكن العلم"، طلبة من أمثالي إل عـاشرت ول قط، ل
طاعة".

ّوع والكلل. الملل إليك يتسلل ل حتى العلمي زادك \ ن
باسأتمرار. تطبيقها وحاول تنسها، ول العصر سأورة أمامك \ ضع

!برنامجك     بها     تجّمل     أزهار
ًا القرآن تلوة  - إحسان1 وترتيلً. تجويد
ِوْرد2 القل. على شهر كل وختمه القرآن لقراءة يومي  - 
ِوْرد3 الطول. متوسأط تفسير من تحفظ ما تفسير قراءة مع الكريم، القرآن لحفظ يومي  - 
مثلً. الصالحين رياض أو مسلم صحيح كمختصر السنة كتاب في  - القراءة4
مثلً. القاصدين منهاج كمختصر السلوكية التربية أو النبوية، للسيرة كتاب في  - القراءة5
ًا يومك  - قّسم6 ٍو على والبركة الفضل في الساعات تفاضل مراعي يلي: مما نح

بالسهر. جسدك ترهق ول ) سأاعات،6( لنومك \ اجعل
صّل ثم الشمس شروقا حتى القرآن من وردك اقرأ ثم الفجر، صلة بعد بالذكر \ اشتغل
ركعتين.
ّدم العلمي، بالدرس الدراسأة موعد حتى الوقت من تبقى ما \ اغتنم لفهم يحتاج ما وق
ذهن. وصفاء

اليوم. باقي نشاطك لتجدد القيلولة على \ احرصا
الجتماعية وعلقاتك حوائجك قضاء في السأبوع أيام من العصر صلة بعد ما \ وّزع

ًا خصص بل ذلك؛ في كله الوقت يذهب ول العلمية، غير ونشاطاتك لبرنامجك منه جزء



www.aldawah.netشبكة الدعوة السإلماية

العلمي.
العشاء. لتناول آخره وخصص برنامجك، من تبقى ما المغرب صلة بعد \ اسأتكمل

للمطالعة فخصصها الطويلة الوقات وأما المحصورة، الوقات في القصيرة العمال \ ضع
ً "نزهة من شرحه الصالحين" مع "رياض من حديث والتفكير. فقراءة والبحث المتقين" مثل

ًا يستغرقا ل ً وقت طويل. عمل قبل أو العشاءين بين فضعه طويل
الليل. آخر من توتر ل كنت إن تنام أن قبل توتر أن تنس \ ل

عامة:     وصايا
ّوع العامة، صحتك على \ حافظ منه. الفضول وتجنب طعامك، ون
والعبادة. الذكر بكثرة نفسك عن والكتئاب القلق واطرد النفسية صحتك على \ حافظ

بالخمول. يصاب ل حتى التفكير على ذهنك \ مّرن 
على جاد لك زميل مع تتواصى أن فعليك اليومي برنامجك تطبيق عليك يشق كان \ إذا

تنفيذه.
الشاعر: قول تذكر

الشتا وبـرد الخـــريف ويبـس المصيف حـــر يـؤذيك كان إذا
ُذك الربيـع زمـان حسـن ويلهيــك متـى؟ لي قــــل للعلم فأخــ

البيان المصدر/ مجلة


