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هل فكرت يوما ً في طلب العلم..؟
هل فكرت يوما ً أن تصبح طالب علم ..؟
هل واجهتك مصاعب ومعوقات في طلبك للعلم  ..؟
كم مره حاولت حفظ كتاب هللا ولم تستطع ؟!

ان كانت هذه األسئلة مما يجول في خاطرك ..

فأنت في المكان المناسب

فضل طلب العلم
• عن ابن عباس َّ
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ((:من يرد هللا به
خريا يفقهه يف الدين ))

• عن أنس بن مالك رضي هللا عنه َّ
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
 (( :صاحب العلم يستغفر له كل شيء حىت احلوت يف البحر ))
• عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  (( :سيأتيكم أقوام يطلبون العلم  ،فإذا رأيتموهم فقولوا هلم :
مرحبًا بوصية رسول هللا وأقنوهم ـ علموهم ـ ))

معوقات طلب العلم
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

فساد النية.
حب الشهرة.
التفريط في حلقات العلم.
التذرع بكثرة األشغال.
التفريط في طلب العلم في الصغر.
العزوف عن طلب العلم.
تزكية النفس.
عدم العمل بالعلم.
اليأس واحتقار الذات.
التسويف في طلب العلم.

اليأس و األمـــل
إننا حني نعيش ابألمل فإننا ال نصنع ألنفسنا بيتاً من الوهم أو األحالم الوردية الكاذبة كال ..بل
نريد حمركاً ووقوداً يكون بداية االنطالق حنو األمام ..نريد اخلطوة األوىل اليت تعقبها خطوات
النجاح والرايدة واإلبداع ..لنقل لزمن االهنزامية وداعاً ولنبدأ من اللحظة يف تغيري انفسنا وررع
الثقة يف قلوبنا يف كل مناحي احلياة ..فإن األمة اليت يدب اليأس والقنوط وضعف اهلمه يف
أفرادها هلي أمة ال تستحق النصر وال النجاح ولن تكون مؤهلة للرتبع على عرش الرايدة و احلضارة
والتقدم..وما تقدم أحد وال جنحت أمة من األمم إال حني وضعوا يف أذهاهنم وعقوهلم وأرواحهم
أهدافاً تلهمهم تستفز كل خلية يف جسدهم حىت يصلوا إىل ما يريدون..
إنه حني يكون األمل حمركك والفأل احلسن حديث نفسك واهلمة والعزمية وقود حياتك وحني
تضع لنفسك أهدافاً حمددة تريد الوصول إليها وغاايت ختتارها وترى أهنا تناسب قدراتك
وطموحك فإنك تسري يف الطريق الصحيح وستحصل على ما تريده إبذن هللا..

من أمراض طلبة العلم
المرض
الرايء يف طلب العلم والوعظ والدعوة
والتصدر
احلسد

الكرب

العالج
الصدق واإلخالص

اإلميان ابلقضاء والقدر واالستعاذة وتذكر
فضل هللا تعاىل
معرفة حقيقة النفس

هذه أمراض تكثر يف طلبة العلم ومن أصابه منها مرض فقد هوى على وجهه
نسأل هللا العافية والسالمة

وسائل عملية تساعد في حفظ القرآن الكريم
•
•
•
•
•

أن تكون القراءة واحلفظ على نسخة واحده
قراءة تفسري ما تريد حفظه من اآلايت
اقراء ما تريد حفظه بصوت عال وكرر ذلك اكثر من مره
االبتعاد عن اماكن التشويش واإلرعاج واالختالء ابلنفس
ِّ
صل مبا حتفظ من الفرائض والنوافل وهتجد به من الليل

برنامج عملي لطلب العلم
•

بعد صالة الفجر إىل طلوع الفجر وقت احلفظ( ،حفظ مخس آايت يومياً من القرآن
وحديث نبوي واحد ) .

•

من طلوع الشمس إىل الظهر الدراسة املنهجية أو الوظيفة أو الكسب والتجارة .

•
•

بعد الظهر ُمطالعة يف التاريخ واألدب والغداء والقيلولة .

بعد العصر املطالعة يف أمهات يف الكتب (فتح الباري ،البداية والنهاية ،زاد املعاد )..

•

بعد املغرب إىل العشاء ُمراجعة احملفوظات من قرآن وحديث ومتون.

•

•

فالعشاء فالنوم .
بعد العشاء ُمطالعة النشرات اإلسالمية واجملالت املفيدة والكتب الثقافية َ

يوم اخلميس للزايرات واالستجمام.

•

يوم اجلمعة لتدبر القرآن والذكر والدعاء والتنفل وكثرة الصالة على الرسول عليه الصالة
والسالم وحماسبة النفس والتأمل .

كتب ننصح بـهــــا
•
•
•
•
•
•
•
•
•

فتاوى ابن تيمية .
فتح الباري .
تفسري ابن كثري .
املُغين .
ُسبل السالم .
البداية والنهاية .
زاد املعاد .
بلوغ املرام
رايض الصاحلني

وال تنسوا قراءة كتاب
”معامل يف طريق طلب العلم“

خاتمــــــــة
إذا كنتُ أعلمُ ِع ْل ًما يقي ًنا

َف ِل ْم ال أكُون َ
ضنِ ًنا بِها

َّ
بأن جمي َع حياتي كساعة

و َأ ْجعَ ُلها في صالح ٍ وطاعة

يف اخلتام أزجي لك حتيايت اي طالب العلم ودعائي لك ابلتوفيق ولعلك تدعو
يل معك ابهلداية والثبات  ،أسأل هللا تعاىل أن يغفر يل ولك وأن يشرح
صدري وصدرك لإلسالم
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