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رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

ما سبب تأليفكم كتابكم القيم »معالم في طريق طلب 
العلم«، ومتى كان ذلك؟

إن م����ن نعمة اهلل تعالى على ش����باب اإلس����ام 
أن يتوجه����وا إلى حلقات العل����م، ويزاحموا العلماء 
بالركب، لينهلوا من معني علمهم ويستنيروا بآرائهم 
وتوجيهاتهم، ومتى ما حتصن شباب اإلسام بالعلم، 
فإنهم سيقدرون على مواجهة الصعاب، وحتمل املشاق، 
فبالعلم يعبد املسلم ربه على بصيرة، وبالعلم تتهذب 
األخاق، وبالعلم تزول األحقاد، وبالعلم تتآلف القلوب، 
فصاحب العلم قدوة ف����ي صمته، وقدوة في كامه، 
وقدوة في لباسه، وقدوة في جميع شؤونه، وباجلملة 
فهو كالغيث أينما حل نفع، في منزله، في مسجده، 
في سوقه، وفي مجتمعه، وعلى هذا ينبغي لكل واحد 
منا أن يسارع للحاق بركب طلبة العلم، ويستفيد من 
مجالستهم والتقاط الفوائد من أحاديثهم، وملا كان هذا 
املقصد الشريف تهوى إليه نفوس كثير من الشباب 
األخيار، كان كثير منهم يتساءل عن الطريق األمثل 
لطلب العلم، فمنهم من يق����ول كيف أحفظ القرآن؟ 
ومنهم من يقول كيف أحفظ املتون؟ ومنهم من يقول 
بأي منت أبدأ؟ وأي درس أحضر؟ وهلم جرا من هذه 
األسئلة الكثيرة التي تدل على حرص أصحابها وقوة 
عزميتهم، وقد أحسن الظن بي غير واحد من أولئك 
الشباب، فكانت أسئلتهم تتكرر كثيرا، تارة مشافهة، 
وتارة مهاتفة، وتارة مكاتبة، فجمعت لنفسي ولهم 
آثارا كثيرة عن آداب أه����ل العلم، وما يتبع ذلك من 
طريق طلبه، وثم����رة حتصيله، وقمت بترتيب هذه 
املواضيع على حس����ب جهدي، ثم ألقيتها في الدورة 
العلمية الثانية املقامة في مسجد شيخ اإلسام ابن 
تيمية رحمه اهلل، وذلك في عام 1415ه�، بعنوان »معالم 
في طريق طلب العلم«، ثم جمعت ذلك في هذا الكتاب 
الذي أس����أل اهلل أن ينفع به من كتبه وقرأه ونشره، 
وإن عنوان هذا الكتاب »معالم في طريق طلب العلم« 
عنوان واسع يدخل حتت مظلته أشياء كثيرة، وكلها 
تص����ب في قالب طالب العلم، م����ا الذي ينفعه؟ وما 
الذي يكدر سيره؟ وما الذي يعيقه؟ وما الذي يشحذ 
همته؟ وكيف الطري����ق إلى الطلب؟ وما اآلفات التي 

تعكر طلب العلم وتكدر صفوه ونقاءه؟
ومن باب رد املعروف إلى أهله، فا أنسى بعد شكر 
اهلل تعالى أن أشكر أولئك األحبة الذين قاموا بنسخ 
األش����رطة، ثم مقابلة املطب����وع باملخطوط، ثم عمل 
الفهارس، فجزى اهلل اجلميع خيرا، وأشكر اهلل تعالى 
الذي أعان على خروج الكتاب، ثم أشكر كل من تفضل 
بإبداء ملحوظة، وعلى رأس أولئك ش����يخنا العامة 

عبداهلل بن عبدالرحمن اجلبرين رحمه اهلل.

فضل طلب العلم

هل هناك فضل خاص بطلب العلم الشرعي؟
قد مدح اهلل حاملي العلم فقال »إمنا يخشى اهلل 
من عباده العلماء«، وخص العلماء باخلش����ية ألنهم 
أع����رف الناس باهلل، وكلم����ا كان العبد بربه أعرف، 
كان له أرجى ومنه أخوف، فالعلم سبب ملرضاة اهلل 
تعالى، وس����بب للحياة الطيبة ف����ي الدنيا واحلياة 
البرزخية، وفي احلياة األخرى، والعلم سبب لتقومي 
السلوك وتهذيب النفوس، وهو سبب ملن أخلص النية 
في طلبه وتطبيقه للنجاة م����ن النار، على اختاف 
أنواعها وأجناس����ها، وعندما يجتمع األحبة لينهلوا 
من بعض أحبتهم، يتعلمون ويعلمون، فإن هذا يعد 
قربة من أعظم القربات، وكان س����لفنا يشدون رحال 
مطيهم طلبا للعلم، وكثير منا قد قرأ أو سمع ما قام 
به احملدثون من رحاتهم الطويلة، التي لوال اإلسناد 
لقال من شاء ما شاء، فهذا شعبة - رحمه اهلل - يرحل 
شهرا كاما في طلب حديث سمعه من طريق لم مير 
عليه، وقد قال اب����ن القيم »كل ما كان في القرآن من 
مدح للعبد فهو من ثمرة العلم، وكل ما كان فيه من 
ذم للعبد فه����و من ثمرة اجلهل«، والكام يطول عن 
العل����م وفضله، والقرآن الكرمي فيه آيات نصت على 
فضل العلم وفضل أهله، وكذا في السنة املطهرة على 

صاحبها أفضل الصاة والتسليم.

معوقات

ما أبرز معوقات طلب العلم؟
أولها »فساد النية«، فإذا كانت النية مصحوبة 

بشيء من اللوث على اختاف أنواعه من حب تصدر 
أو حب شهرة أو تسنم مجالس، فإن هذا كفيل بأن 
يكون حاجزا منيعا في طريق صاحب تلك النية، 
وثانيا »حب الش���هرة والتصدر« وهو داخل حتت 
الني���ة، ولكن يفرد ألهميته، والش���هرة والتصدر 
داء وبيل ال يسلم منه إال من عصمه اهلل، كما قال 
الشاطبي »آخر األشياء نزوال من قلوب الصاحلني 
حب السلطة والتصدر«، فإذا كانت نية الطالب أن 
يشتهر اسمه، وأن يرتفع ذكره، وأن يكون مبجا 
كلما حل أو رحل، ال هم له إال ذلك، فقد أدخل نفسه 
مداخل خطيرة، وثالثا »التفريط في حلقات العلم«، 
فقد كان س���لفنا يقولون »العلم يؤتى وال يأتي«، 
وحق لنا أن نق���ول إن العلم اآلن يأتي وال يؤتى، 
إال من القليل، فحلقات العلم التي تعقد والدروس 
التي تقام إن لم نستغلها فسوف نعض أصابع الندم 
فيما بعد، والت حني مندم، فهذه احللقات لو لم يكن 
فيها إال أن السكينة تنزل على حاضريها، والرحمة 
تغشاهم، واملائكة حتفهم، وقبل ذلك يذكرهم اهلل 
فيمن عنده لكان ذل���ك كافيا في حضورها، فكيف 
إذا كان صاحب احللقة سيحظى بإذن اهلل بفوزين، 
بالتحصيل العلمي وباألجر األخروي، رابعا »التذرع 
بكثرة األشغال« فهذا العذر جعله الشيطان حاجزا 
منيعا حلضور حلقات العلم، وكذلك التفريط في طلب 
العلم في الصغر حيث يتحسر اإلنسان على أوقات 
ذهبت من عمره ولم يستغلها في الطلب واحلفظ، 
ومنها العزوف عن طلب العلم بزعم التفرغ ملتابعة 
أحداث العصر ومعرفة الواقع، وكذلك تزكية النفس، 
وأن يحب الشخص أن ميدح وأن يضفي على نفسه 

ألقابا، وأن يفرح بسماع ثناء الناس عليه.
ومنها معوقات طل���ب العلم أيضا »عدم العمل 
بالعلم« والذي هو سبب رئيس من أسباب محق بركة 
العلم، ولذا كان السلف أحرص الناس على العمل 
 ÿ مبا يعلمون، فهذا الصحابي اجلليل ابن مسعود
يقول »كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن 
حتى يعرف معانيهن والعمل بهن«، ومنها »اليأس 
واحتقار الذات«، فاليأس وعدم الثقة بالنفس سبب 

عظيم من أسباب عدم التحصيل، واإلنسان إذا رأى 
ما أنعم اهلل عليه من سامة اجلوارح، ومن توفير 
الوسائل التي يحتاجها طالب العلم، يجد أن حجة 
اهلل عليه قائمة، ومن املعوقات ايضا »التسويف« 
وهو كما يقول بعض السلف »من جنود إبليس«، 
والتسويف واألماني وصفها ابن القيم بقوله »إن 
املنى رأس أموال املفاليس«، والتسويف هو أن يأمل 
العبد أن يقضي ذلك األمر بعد حني من عمره، ولم 

يعرف ذلك املسكني أن األجل قد يباغته.
حدثنا عن أهم واجبات طالب العلم في منزله وعند 

أهله.
أط���ول مكث طال���ب العلم في منزل���ه، لذا كان 
لزاما أن يكون نفعه واضح���ا جليا فيه، فينبغي 
أن يتفقد أهله مبسائل العلم فيما يحتاجون إليه، 
ألنه جاء من تعليم غيرهم طلبا لثواب إرشادهم، 
فخاصت���ه ومن حتت نظره آكد، ألنهم رعيته ومن 
اخلاصة، وفي احلديث »كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته«، فليح���رص على تعليم الصغار قوال 
وفعا، وليحرص على تطبيق السنة أمامهم ليرسخ 

ذلك في أذهانهم.

القول بال علم

في ختام اللقاء نريد توجيها لطلبة العلم في احلذر 
من القول على اهلل ورسوله بال علم.

ق���ال تعالى: )وال تقف ما لي���س لك به علم إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال(، 
وفي هذه اآلية أدب اهلل تعالى نبيه ژ بأدب عظيم 
وهو اإلمس���اك عما ليس له به علم، فالواجب على 
من جهل شيئا أن ميسك عن اخلوض فيه، وليعلم 
أن هذا من مناقبه وليس من مثالبه، وقد قرر أهل 
العلم من الس���ابقني واألولني خط���ورة هذا الباب، 
وهو التكلم با علم، قال الشيخ السعدي رحمه اهلل 
»ومن أعظم ما يجب على املعلمني أن يقولوا ملا ال 
يعلمونه اهلل أعلم، وليس هذا بناقص ألقدارهم، بل 
هذا مما يزيد قدرهم، ويس���تدل به على كما دينهم 

وحتريهم الصواب«.

»لق���د تعبت من الوقوف في صاة القيام«، »اإلمام كس���ر 
أرجلنا«، »أحسست بتعب شديد في صاة التراويح«، »الصيام 
اليوم متعب وشاق«، »ما أحس باخلشوع في التراويح«.. هذه 
عبارات قد نس���معها من بع���ض أحبابنا في رمضان، فبعض 
الناس قد يش���عر أثناء العب���ادات الرمضانية بالتعب، فمثا 
هناك من يش���عر بالنعاس أثناء الصاة، والبعض يشعرون 
بثقل في اجلس���م في التراويح والقيام، وآخر يدخل رمضان 

وينتهي وهو لم يستطع أن يقرأ ختمة من املصحف.
أحبابي البد أن نعلم أن كل املش���اعر التي نعيش���ها خال 
رمضان هي نتائج ملا امت���أت به أرواحنا وقلوبنا قبل البدء 
في العبادة، كم���ا حصل لي مع أحد الناس في ليلة من ليالي 
رمضان، وبعد صاة القيام، التقيت به، فقال لي »لقد حاولت 
الليلة أثن���اء الصاة أن أبكي، ولكنني لم أس���تطع، لقد كان 
املصلون من حولي يبكون، وأنا لم تدمع عيني، ما السبب؟«، 
ويقول لي آخر انه دائما يجهز نفسه للبكاء في دعاء القنوت 
وال يش���عر بهذه الرغبة أثناء س���ماع القرآن، وهنا أقول لكل 
من يريد أن يس���تمتع بكل ما في رمضان من لذة في الصيام 
وراحة في القيام وخفة في الروح أثناء قراءة املصحف علينا 

أن نفعل اآلتي كل يوم وليلة.
أوال: قبل الفجر في كل يوم وأثناء السحور، ذكر نفسك بأن 
اليوم القادم هو يوم صيام، يوم عبادة، يوم فوز لك في الدنيا 
واآلخرة، واستحضر أنك تترك األكل والشرب حبا هلل تبارك 
وتعالى، وتقربا منه س���بحانه، واستمتع بهذا الشعور طوال 
اليوم، وفكر فيه وقل أنا اليوم صائم، ممتنع عن املباحات ألجل 
ربي حبيبي، ستشعر حينها بأنك في لذة غريبة، وسترتسم 
على قلبك ووجهك ابتسامة ال يفهمها إال من يفعل هذا األمر، ثم 
إذا جاء وقت اإلفطار ذكر نفسك بأن هذا اليوم الذي صمته 
هلل باعدك عن النار مسافة سبعني سنة، واستمتع بهذا 
الش���عور واحمد اهلل عليه، وحينها ستنتظر الغد 
لتصوم اليوم الثان���ي وملؤك الرجاء أن تزيد 

البعد عن النار بصيام اليوم اجلديد.
ثانيا: بعد اإلفطار، إذا ذهبت للمسجد 
لصاة التراويح امأ قلبك مبش���اعر 
احلب هلل، وأنك ستذهب لتستقطع 
الوقت وتصلي ألجل غاية،  هذا 
وهي رضا اهلل، واحلصول على 

أجر وثواب ه���ذه الصاة، والتي محصلتها غفران كل ذنوبك 
 السابقة »من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه«
استمتع باجلو العام للمسجد، كن واعيا ملا يقرأه اإلمام، ركز 
في معاني اآليات ركز في تس���بيحك في الركوع والس���جود، 
تلذذ بالقرآن الذي تس���معه وامأ به وجدانك وقلبك وروحك، 
وستش���عر بعد انتهاء التراويح بس���عادة وراحة ال توصف، 

واسأل مجربا.
ثالثا: إذا جاءت العش���ر األواخر حاول ان تنام قبل صاة 
القيام، واس���تيقظ وأنت مليء بالراحة والطاقة والنشاط في 
قلبك وجسمك، وجتهز بالثوب اجلميل املرتب، والعطر الطيب 
املميز، وأنت في طريقك للقيام استشعر أنك ذاهب للقاء اهلل 
والتواصل معه سبحانه، أنك ذاهب جلمع احلسنات والرفعة 
في الدرجات، عندما تصلي تخيل نفسك وأنت تقف في الصف 
بني الناس، وأن اهلل س���بحانه بجاله ينظر إليه ويراك، وقل 
في قلبك: يارب.. أتيت إليك، أرجو رضاك، طامعا في عطائك، 
وأنت الكرمي، فاقبلن���ي، وارحمني، واغفر لي، وإذا جاء وقت 
الركوع والسجود استشعر عظمة اهلل وأنت تركع وتسجد له، 
وقل له في س���جودك يارب.. يا رب.. أنا الفقير.. أنا املسكني.. 
سبحانك، تنزل في هذا الوقت من الليل لتحقق لعبادك آمالهم 
وتس���تجيب للداعني دعاءهم، فاللهم اجعلن���ي من الفائزين 
املكرمني املرحومني، واجعلني من املقربني املقبولني، يا رب لك 
خشوعي ولك حبي لك خضوعي وقربي، وكن صادقا في كل 
كلمة تقولها، إذا سمعت اإلمام يقرأ القرآن فتخيل أنك تسمعه 
وأنت فوق الس���حاب، وأنت في أعلى الس���ماء، كأنك تسمعه 
من جبريل گ، حينها ستش���عر بأم���ور غريبة ال توصف، 
ستش���عر بأنس في قلبك ال يشبهه ش���يء، ستجد أن عينيك 
قد امتأت بالدموع وأن قلبك قد فاض باخلش���وع، لن تشعر 
بتعب في الصاة، س���تتمنى لو أن الص���اة لم تنته، وتقول 
في نفس���ك، اللهم أحيني لليلة القادمة حتى أرجع لهذا املكان 
 وأش���عر بهذا احلنان وحاوة اإلميان التي ال يشبهها شيء..

ل���و فعلنا هذا فل���ن نتعب من الصيام والقي���ام ولن نحتاج 
لتصنع البكاء في الصاة، ألن هذا كله سيكون تلقائيا ونتيجة 
مل���ا مأنا قلوبنا به قب���ل البدء في العب�����ادة.. واهلل أس���أل 
أن يرزقن���ا حبه والقرب منه ف���ي الدنيا واآلخرة، اللهم آمني.

salah_alhashem@ymail.com

بقلم: القارئ صالح الهاشم

»التقويم«»ليش« نتعب في صالة القيام؟

مدح اهلل تعالى حاملي العلم فقال )إمنا يخشى اهلل من عباده العلماء(، وخص العلماء باخلشية ألنهم أعرف الناس باهلل، وكلما كان العبد بربه أعرف، كان 
له أرجى ومنه أخوف، فالعلم س��بب ملرضاة اهلل تعالى، في الدنيا واآلخرة، والعلم س��بب لتقومي الس��لوك وتهذيب النفوس، وإنه ملن أعظم القربات، هذا ما 
أكده الداعية السعودي د.عبدالعزيز محمد السدحان. وأضاف أن العلم اآلن صار يأتي وال يؤتى كما في السابق، إال من القليل، في ظل انتشار حلقات العلم 
والدروس، داعيا إلى اس��تغاللها االس��تغالل األمثل، كم��ا أوضح أيضا أهمية أن يعم نفع طالب العلم في بيته وعند أهل��ه وخاصته، الفتا إلى أهمية تفقدهم 
مبسائل العلم الشرعي الهامة ألن رعايتهم آكد من غيرهم، واحلرص على تعليم الصغار قوال وفعال، وتطبيق السنة أمامهم ليرسخ ذلك في أذهانهم. »األنباء« 
التقت الس��دحان ليحدثها عن كتابه القيم املس��مى »معالم في طريق طلب العلم«، والذي هو جزء من »سلسلة معالم« التي كتب فيها فضيلته، حيث جمع في 
هذا الكتاب ما لذ وطاب من آداب طالب العلم في التلقي والتطبيق، والتأدب واألخالق، وما يستعني به على التحصيل ويتحلى به في حياته، والسبل والوسائل 
التي متكنه من نيل املطلوب، وما يتجنبه من األخالق الدنيئة والسمات الرذيلة، التي تدنس طالب العلم وتسيء الى سمعته، كما حوت فوائد وقصصا ووقائع 

وأمثلة عن علماء سلف األمة وجهابذة العلماء، وقد نال الكتاب شرف تقدمي العالمة عبداهلل بن عبدالرحمن اجلبرين رحمه اهلل، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

السدحان: العلم يهّذب النفوس ويقّوم السلوك
ويولّد خشية اهلل ومرضاته في الدنيا واآلخرة

برجميات إسالمية ذكرى للمؤمنني

http://www.kalemat.org/dls/taqweem.zip

أكد ضرورة تفقد طالب العلم ألهله بمسائل العلم الشرعي المهمة فرعايتهم آكد من غيرهم

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة 
اإلميان، شهر تصفد فيه مردة الشياطني 
وتغلق فيه أب�واب النيران وتفتح فيه 
أبواب اجلنان، شهر يرجو فيه كل مسلم 
أن ُيختم له فيه بالتوبة والغفران والعتق 
من النيران، وأن يدخل اجلنة من باب 

الصائمني باب الريان.
»األنباء« كما عودتكم في كل عام 
تعرض اجلديد واملفيد في شهر رمضان 
شهر القرآن، من خالل تقدمي سلسلة 
لقاءات »رس�ائل ومؤلفات ش�رعية« 
تس�تعرض موضوع الكتاب ومحتواه 
وسبب تأليفه وأهم ما جاء فيه، باإلضافة 
الى سلسلة مقاالت »ذكرى للمؤمنني« 
التي خطتها أقالم دعاة وطلبة علم، كما 
لن ننسى تسليط الضوء على اجلانب 
التقني واإللكتروني عبر عرض أهم وأنفع 
البرامج اإلسالمية ألجهزة الكمبيوتر 

والهاتف النقال وغيره.

رسائل 
ومؤلفات 

شرعية

نقدم لكم اليوم برنامجا مميزا، وهو برنامج »التقومي«، 
وهذا البرنامج عبارة ع���ن تقوميني هجري وميادي، 
ويساعد على التحويل بينهما، ويتوافر به محرك بحث 
ملعرفة أي يوم بداية من سنة 1100ه� الى سنة 3000 ه�، 
ومن سنة 1689م الى س���نة 3532م، وإيجاده بالتاريخ 
الهجري وامليادي معا، وهو برنامج س���هل االستخدام 
وصغير احلجم، ويعم���ل حتت جميع أنظمة ويندوز، 
وال يحتاج في استخدامه إلى االتصال باإلنترنت وذلك 

بعد تنزيله بالطبع.

كيفية تنزيل البرنامج

عملية تنصيب البرنامج س���هلة جدا، فليس عليك 
س���وى أن تنزل البرنامج بنسخته الثانية من الرابط 
التالي: http://www.kalemat.org/dls/taqweem.zip، علما 

أن حتميل البرنامج باملجان.
.winrar ثم فك الضغط عن طريق برنامج

ثم اضغط عل���ى setup الذي يتج���اوز حجمه 320 
كيلو باي���ت، وانتظر حتى ينتهي اس���تكمال تنصيب 

البرنامج متاما.




