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 اﻟﻘﻠﺐ ِﻣﻦ ﻛ
ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﻠﻢ ِ و ﺣﻔﻈِﻪ
ﺢ ﺑﺬاﻟﻚ
ﻏﻞ و ﺣﺴﺪٍ و ﺳﻮءِ ﻣﻌﺘﻘﺪٍ أو
ﻞ
ﺗﻄﻬﻴﺮ.
َ ُ ﺧﻠﻖ ﻟﻴﺼﻠ
ِ
ِ
ٍ ﻏﺶ و
ُ
ٍ
ٍ
“Membersihkan hati dari kedengkian, dendam dan hasad serta jeleknya keyakinan atau
akhlak agar dengan itu dapat menerima ilmu dan menghafalnya dengan baik.”
َ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ِ ﺑﺄن ﻳﻘﺼﺪ َ ﺑﻪ وﺟ َﻪ اﻟﻠﻪِ ﺗﻌﺎﻟﻰ و اﻟﻌﻤ
ﺗﻨﻮﻳﺮ ﻗﻠﺒِﻪ و ﺗﺤﻠِﻴ َ َﺔ ﺑﺎﻃﻨِﻪ
ﺴﻨّﺔِ و
ﺣﺴﻦ اﻟﻨّﻴّﺔِ ﻓﻲ.
ّ ﻞ ﺑﻪ و إﺣﻴﺎءَ اﻟ
ِ
َ
ُ
“Memiliki niat yang baik dalam thalabul ilmi dengan bertujuan meraih keridhoan Allah Ta’ala
dan mengamalkanya serta menghidupkan sunnah, menerangi hatinya dan mengisi
batinnya.”
 نﻛ
ﻀﻲ ِﻣﻦ ﻋﻤﺮِه ﻻ
 و ﻻﻳﻐﺘﺮ,ﺒﺎب
ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻢ ِ ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎدرةُ إﻟﻰ
ِ ﻞ ﺳﺎﻋﺔٍ ﺗُﻤ
ّ ﺑﺨﺪع اﻟﺘ
ِ
ّ  ﻓﺈ,ﻴﻞ
ِ
ِ ّوﻗﺖ اﻟﺸ
ِ ﺄ ِﻣﺴﻮﻳﻒ و اﻟﺘ
ِ
ِ
َ َ ﺑَﺪ.
ض
َ َل ﻟﻬﺎ و ﻻ ِﻋﻮ
“Bersegera untuk mencapai ilmu di waktu muda, jangan terpengaruh dengan tipuan orangorang yang mengulur-ngulur (waktunya) karena setiap waktu yang telah lewat dari umur
tidak ada penggantinya.”
 ﺴﺮ و ِﻣﻦ اﻟﻠ
ُ اﻟﻌﻴﺶ ﻳﻨﺎ
ﺿﻴﻖ
ﺼﺒﺮِ ﻋﻠﻰ
أن ﻳﻘﻨﻊَ ِﻣﻦ.
َ ﺴﺮ ﻣﺜﻠﻪ و إن ﻛﺎن
ِ
ّ ﺒﺎس ﺑﻤﺎ ﺗﻴ
ّ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻤﺎ ﺗﻴ
ّ  ﻓﺒﺎﻟ,ﺧﻠِﻘًﺎ
ِ ل ﺳﻌ َﺔ اﻟﻌﻠﻢ
ِ
ِ
ِ
“Merasa cukup dengan makanan yang didapat dan pakaian yang dimiliki meski telah usang.
Kesabaran atas kesulitan hidup akan meraih keluasaan ilmu.”
اﻷﺳﺤﺎر و
ﻆ
ﻢ
ِ اﻷوﻗﺎت ﻟﻠﺤﻔ
ِ
ِ
ُ  و أﺟﻮَد.ن ﺑﻘﻴ َﺔ اﻟﻌُﻤﺮِ ﻻ ﻗﻴﻤ َﺔ ﻟﻪ
ّ  و ﻳﻐﺘﻨﻢ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ِﻣﻦ ﻋُﻤﺮِه ﻓﺈ,أوﻗﺎت ﻟﻴﻠِﻪ و ﻧﻬﺎرِه
ّ أن ﻳﻘ
َ ﺴ
ُ
ُ
ُ وﺳﻂ اﻟﻨّﻬﺎرِ و ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﻌﺔِ و اﻟﻤﺬاﻛﺮةِ اﻟﻠّﻴ
ﻞ
ﻟﻠﺒﺤﺚ.
ِاﻷﺑﻜﺎر و ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ
ِ
ُ
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“Diantara sebab terbesar yang dapat membantu agar (selalu) sibuk dengan ilmu dan tidak
bosan ialah makan dengan kadar yang ringan dari yang halal, karena banyak makan dapat
mendorong untuk banyak minum kemudian menyebabkan banyak tidur dan kebodohan.”
َ ﻳﺘﺤﺮى اﻟﺤﻼ
ﺳﻪ و َﻣﺴﻜَﻨِﻪ
ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺄﻧِﻪ و
ﺑﺎﻟﻮرع ﻓﻲ
ﺴﻪ
ِ ل ﻓﻲ ﻃﻌﺎ ِﻣﻪ و ﺷﺮاﺑِﻪ و ﻟﺒﺎ
َ أن ﻳﺄﺧﺪ َ ﻧﻔ.
ّ
ِ
ِ
“Menumbuhkan sikap wara’ dalam segenap urusannya dan berusaha agar makanannya,
minumannya, pakaiannya dan tempatnya (senantiasa) halal.”
َ ِ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻻ ﻳُﺨﺎﻟ
ﻂ إﻻ َﻣﻦ ﻳ ُ ِﻔﻴﺪُه أو ﻳَﺴﺘ َ ِﻔﻴﺪ ُ ِﻣﻨﻪ
ﻳَﻨﺒَﻐِﻲ.
ِ
ِ
“Seorang thalabul ilmi sepatutnya tidak bergaul kecuali dengan orang yang dapat
memberinya faedah atau dapat mengambil faedah darinya.”
َ  ﺒَﺬﺚ و اﻟﺘ
ﺰهٍ ﻓﻲ َ ﺑﺼﺮه ﺑﺘَﻨ
ﺴﻪ و ﻗﻠﺒَﻪ و
ل ﻓﻲ
أن
َ َ ﺐ و اﻟﻌَﺒ
َ  و ﻻ ﺑﺄس أن ﻳﺮﻳ.ﺤﻚ
ِ ﻀ
 ﺨﻒ و اﻟ
ِ ﺴ
َ ِﻌﻳﺠﺘﻨﺐ اﻟﻠ
َ
َ ﺢ ﻧﻔ
 اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺑﺎﻟ
َ
ِ
اﻟﺒﺪن ﺑﻪ
ِﺿﺔ
ِ و ﻻﺑﺄس ﺑﻤﻌﺎﻧﺎة,ﻫﺎت
ِ ﺰ َ ﻤﺘَﻨ
َ اﻟﻤﺸﻲ و رﻳﺎ
ُ اﻟ.
ِ
ِ
“Menjauhi perkara yang sia-sia dan main-main serta majlis-majlis yang dipenuhi dengan
tertawa dan hal yang tiada guna. Tidak mengapa untuk menghibur jiwa, hati dan
pandangannya dengan bertamasya ke suatu tempat, tidak mengapa pula menyegarkan kaki
dan berolah raga badan.”
{( 55 – 47  ﺑﺼﻔﺤﺔ,ِﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ
ﻠﻒ ﻓِﻲ
}) ِﻣﻦ
ِ ﺴ
ّ ﻫﺪي اﻟ
ِ
ِ
***
Disusun oleh: Al Ustadz Abu Hamzah Yusuf Al Atsary
(Dari Kitab Min Hadyi as-Salaf Fii Thalabil Ilmi. Hal. 47-55)
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