
 در مسیر علم و دانش   1
 

 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 و دانش در هسیز علن

 «طلب العلم ية فمذکر »

 وههصطفی حلیعبدالوٌعن هَلف: 

 : اهیي پَرصادقیترجوه

  

 

  

 

 

 



 در مسیر علم و دانش   2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 در مسیر علم و دانش   3
 

           

 به:ن یدقت

هرحوی بر  دارًد تاٍ داًش گام بر هیسیر علن هی کساًی که در هوه

   ًه دردی که خَد ًیاز به درهاى دارد. باشٌد اهت هایزخن
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 سوال: 

 روش كسب و فراگرییبا مضؿقن ای برای ما رسالف ،استاد گرامی

و كقز  دهو چگقكگی آغاز آن بف رشتف حتریر درآور -طؼقده و فؼف  -طؾؿ 

ئع و حتی هایی را كف در مراحؾ خمتؾػ كسب طؾؿ برای مبتدكتاب

 . معرفی كـقدبقـقد، متؼدمع مـاسب می

د و در طؿرتان بركت مقفؼ گرداك قر كقکخداوكد متعال شام را بر ام

 هند. 

 پاسخ: 

بف جای آورده و  را خداوكد محد و شؽر :اهلل است محد و ستایش از آن  

های و از رشارت كـؿصؾب مغػرت میاز او استعاكت و یاری جستف و 

 را اهلل كسهر :جقیقؿمیاطامل زشت و گـف آلقدمان بف اهلل پـاه  س،كػ

د ای برای او كقست و هركس را گؿراه كـهدایت كامید، گؿراه كــده

اهلل دهؿ كف هقچ معبقد برحؼی جز و گقاهی میهدایتگری برای او كقست. 

دهؿ كف حمؿد بـده و كقست، یؽتاست و رشیؽی كدارد و گقاهی می
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 بر او و خاكدان و اصحابش باد.  كف درود و سالم اهلل ی اوستفرستاده

  :اما بعد

اكد و بسقاری در مقـف با بـده مطرح كردهسقاالت بسقاری در ایـ ز

هایی كف در و كتابكسب طؾؿ و فراگریی آن روش  ودرسی رد مـفج قم

الزم كف  طتامد كــد و مهچـع صػت طؾامییهنا اایـ مرحؾف الزم است بف آ

گر و دی شان اطتامد كــدهایكسب طؾؿ كؿقده و بف كتاب است كزد آهنا

اكد تا در ایـ اكد و خقاستفی درسی پرسقدهبركامفو مربقط بف مـفج مقارد 

 ی حتریر درآید. ی بف رشتفزمقـف صػحات

رو با استعاكت و یاری از خداوكد متعال و تقكؾ بر او و بف امقد از ایـ

 گقیقؿ:فقؼ اهلی در پاسخ بف ایـ سقال میتق

و ام برخی از تالقػات بدان پاسخ داده و در ایـ سقال بسقار مفؿ است 

 دهقؿ.خمترص در خالل كؽات ذیؾ بدان پاسخ می راكـقن بف صق
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  اهمیت َ فضل کسب َ فراگیری ػلن ی اول:نکته

داكشجق  قبؾ از هر چقزپردازیؿ تا می ابتدا بف طـقان مؼدمف بف ایـ مسالف

ری كسب طؾؿ و حتصقؾ و در مس حركتفضؾ و بزرگی  ،و صالب طؾؿ

پردازد و در پی آن و امهقت امری را كف بدان می را درک كؿقدهفراگریی آن

 است آنایـؽف در رشف آغاز  -ف مسری را آغاز كؿقده یا چ -بداكد رود می

قال »مـظقر ما از طؾؿ در ایـجا  وارد كشده است.و هـقز در ایـ وادی 

-می« اهلل... قال رسقل اهلل... قال الصحابف... قال التابعقن هلؿ باحسان..

تریـ طؾؿ، طؾؿ واقعی است و آن رشیػاكقاع ـ كقع از ایو در واقع  باشد

و طؾقم ن تاكقد شده تریـ طؾقم بقده و بقش از مهف بف آو برتریـ و بزرگقار

 باشـد. و پریو آن مین و تابع آ دیگر كقازمـد

كـد، در واقع حركت می -مسری كسب طؾؿ  - كسی كف در ایـ مسری 

را دوست داركد ه كف اهلل طزوجؾ و رسقلش آنهناد در مسریی مبارک گام

 رساكد. بش را بف رستگاری دكقا و آخرت میو ایـ مسری صاح

»فرمقدكد:  ح رسقل اهلل
 َْ يََمٌَْْ ُؿَْْؼِؽيًلاْـَ ٍِ ِّْْيَي َخ ا،ْذِي ًٍ َوِْْقي  َّٓ ُْْـَ ْاّللَّ

َِِّث،ْإَِلَْْؼِؽيًلاَْلُْ َ ََلئَِسثََْْوإِنَّْْاْل  ٍَ اََْلََغفُْْال  َٓ َِِطَخ س 
َ
اْىَِؽاىِبِْْأ ٍَ ِ ْة ْرًِعا ًِ ْاى ِكي 
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َِفُْ :«يَط 
1
راه متعال  اهللراهی را در مسری كسب طؾؿ صی كامید،  هركس»

گرداكد و فرشتگان بف خاصر رضایت آسان میبرای او رسقدن بف هبشت را 

-را برای وی می دهای خقمقزی( بالاز طؿؾ صالب طؾؿ )طؾؿ آ

  .«گسرتاكـد

كف گقید: درحالیال مرادی روایت است كف میسطو از صػقان بـ 

در مسجد ردایی قرمز ركگ برتـ داشتف و تؽقف زده بقدكد،  ح رسقل اهلل

تا كسب طؾؿ كامیؿ.  امف و گػتؿ: ای رسقل خدا، آمدهرفتخدمت پقامرب 

،ْةؽاىبَِْْمؽ َضًتا»: رسقل خدا فرمقد ًِ ْْاى ِكي  ًَِْْؼاىُِبْاِنَّ ُّْْاى ِكي  ََلئَِسثََُْْتُفُّ ٍَ ْال 
ا، َٓ َِِطخِ س 

َ
ًَّْْةِأ َنُبُْْث ُغًْٓيَؽ  ًغاَْبك  َْْبك  ٔاَْضّتَّ اءََْْحت يُُغ ٍَ َياْالفَّ ج  َْ ْادلُّ ًْ حمتخٌِْ ِْٓ

ا ٍَ ِ يُُبْْل :«َحؽ 
2
و فرشتگان بف خاصر حمبتی كف با طؾؿ آفریـ بف صالب طؾؿ، »

سپس چـان  و كــدهای خقد صالب طؾؿ را احاصف میداركد، با بالداكش 

  .«رسـدگریكد تا ایـؽف بف آسامن دكقا میبر روی یؽدیگر قرار می

                                                           
 .68أبقداود، ترمذي، ابـ ماجف و... صحقح الرتغقب:  -1

 .69صحقح الرتغقب:  أمحد و ... - 2
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»فرمقدكد:  ح و رسقل اهلل
 َْ ُْْيُؽِدٌَِْْ ِّْْاّللَّ ِ ًاْة َُّْْعْي   ٓ َِِْْفُْْحَفلِّ ي :«ادلِّ

1
اهلل »

ففقؿ و او را در دیـ فؼقف  ،ی خری و كقک كامیدارادههركس ؼ طزوجؾ در ح

  .«گرداكدمی

»فرمقدكد:  ح و رسقل اهلل
 َْ ِشػِْْإَِلَْْغَػاٌَْ ف  ٍَ ْْيُِؽيػَُْْلْْال  نْ ْإِلَّ

َ
ًَْْأ َْحَخَكيَّ

ًا وْ َْعْي 
َ
،ْأ ُّ ٍَ يَ ؽَِْْلََُْْكنََْْحك  س 

َ
اَْضاجْ َْنأ ًٌّ ُّْْحَا ُخ :«ِضشَّ

2
با ایـ هدف بف  هركس»

مسجد آید كف خریی را بقامقزد یا بقامقزاكد، اجر و پاداش وی مهچقن 

  .«را بف جای آورده باشد یاجر كسی است كف حج كامؾ

»و فرمقدكد: 
 ًْ ف َغيَُس

َ
َْ ْأ ًٌََْْ آنََْْتَكيَّ ُّْْاىُلؽ  ٍَ :«َوَقيَّ

3
برتریـ شام كسی »

 .«را فراگرفتف و بف دیگران بقامقزداست كف قرآن 

-را تعؾقؿ میی كف قرآن را فراگرفتف و آكؽف آنكس بعكقز  و ایـ برتری 

تزام آكان بف آكچف از طؿؾ و البف  با تقجفوجقد دارد و ایـ برتری  كقز دهد

                                                           
 متػؼ طؾقف. - 1

 .82صرباين، صحقح الرتغقب:  - 2

 .يبخار - 3
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 باشد. دهـد، متػاوت میمی آمقزشگریكد و قرآن فرامی

 كـددر فضؾ و برتری طادی كف بف طؾؿ خقد طؿؾ می حو رسقل اهلل 

َوْ»فرماید: می ،بر دیگران ًِْْفَغ  ِ ْْاى َكال وِْْاى َكاةِػََِْْعَ ؽَِْْنَفغ  ٍَ رََِْْل يَثَْْاى َل
َػ  ْاْل 

ْ ائِؽََِْْعَ َٔانِبِْْـَ :«اى َه
1
برتری طامل بر طابد مهچقن برتری ماه شب  و فضؾ»

  .«باشدچفارده بر سایر ستارگان می

 ح گقید: شـقدم كف رسقل اهللروایت است كف می ءو از ابقدردا

»فرمقدكد: 
ًَْْإِنَّْ ِ ِفؽُْْاى َكال َخغ  َْ َْلُْْىَيَف  َٔاِت،ِْفٌَْْ ٍَ َْ ْالفَّ ٌَ ر ِض،ِْفَْْو

َ ْاْل 
َْ ِيَخانَُْضّتَّ

 
اءِ،ِْفْْاْل ٍَ ُوْْوَْْال  ًَِْْفغ  ِ ْْاى َكال وِْْاى َكاةِِػ،ََْعَ ؽَِْْنَفغ  ٍَ ْْاى َل ائِؽََِْْعَ ْـَ

َٔانِِب، اءََْْوإِنَّْْاى َه ٍَ ُ بَِياءِ،َْوَرذَثُْْاى ُكيَ
َ ُ بَِياءََْْوإِنَّْْاْل 

َ ًْ ْاْل  َ ٔاْل ذُ رِّ َٔ َِاًرا،ْيُ َْوَلِْْدي
ا ًٍ َْ اِْْدر  ٔااٍَُِّ ذُ ،َْورَّ ًَ َْ ْاى ِكي  ٍَ َعَؼهَُْْذ

َ
َعؼَْْأ

َ
ْْأ :«وَافِؽٍِِْْبَؾ 

2
-ف در آسامنكساكی ك»

                                                           
 .4212صحقح اجلامع:  - 1

گقیؿ: و از دیگر مقاردی كف پقامربان بف . می68أبقداود و... صحقح الرتغقب:  - 2

و ها ایثار و حتؿؾ ركج و مصقبتشان و دفاع از حؼ و اكد، جفاد و طؿؾارث گذاشتف

كف  جزو مریاثی استی ایـفا باشد و مهفصربشان بر تبؾقغ رسالت بف دیگران می

 شایستف و الزم است تا طؾام از پقامربان بف ارث بركد.
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صؾب مغػرت ها در آب برای طامل اكد و حتی ماهیها و كساكی كف در زمع

قن برتری ماه بر سایر ستارگان كــد و فضؾ و برتری طامل بر طابد مهچمی

درمهی از خقد دیـار و باشـد، پقامربان و طؾام وارثان پقامربان می .باشدمی

كف هركس ایـ ارث را  استگذاركد و تـفا مریاث آهنا طؾؿ بف ارث كؿی

  .«ی بزرگی را برداشتف استدریافت كـد هبره

 فرمقدكد: ح گقید: رسقل اهللابقامامف باهؾی روایت است كف می و از

ُوْ» ًَِْْفغ  ِ ْْاىَكال ِلْْاىَكاةِػََِْْعَ َْْنَفغ  ًْ ََْعَ َُاُز د 
َ
ْأ َْْإِنَّْ. ُّْْاّللَّ َوَْْوَمَلَئَِسَخ  ْ َ

ْوَأ
َٔاتِْ ٍَ َرِضْْالفَّ

َ
َْْواْل يَثََْْضّتَّ  ٍ اِْفْْانلَّ َْ ِؽ ُْْسط  نَْْاْلَُٔتْْوََضّتَّ ََْْلَُطئُّ ٌَُْكيِّیمََْعَ

َْْانلَّاِسْ كؿرتیـ بر طابد مهچقن برتری مـ بر فضؾ و برتری طامل »1:«.اخلَْي 

ال و فرشتگان و اهؾ متعباشد. براستی اهلل می شام )از كظر درجف و مؼام(

بر كسی )در دریا( ها و حتی مقرچف در سقراخ خقد و ماهی زمع و آسامن

و برای وی دهد، درود فرستاده مردم آمقزش میكف خری و كقؽی را بف 

  .«كـددطای خری می

                                                           
 گقید: حدیث حسـ صحقح.ترمذي و می - 1
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كسی كف خری آن است كف اجر  فراگریی طؾؿآمقزی و طؾؿو از بركات 

بؾؽف  ،تـفا حمدود بف زمان زكده بقدكش كقست آمقزاكدو كقؽی را بف مردم می

های كف كسؾو تا زماكیرد ایـ اجر و پاداش كقز پس از مرگش ادامف دا

و هبره بركد،  كــدخمتؾػ از طؾؿ سقدمـدی كف وی مـترش كؿقده، استػاده 

كف  آمده استدر حدیث كبقی  .خقاهد داشتایـ اجر و پاداش ادامف 

اْإِنَّْ» فرمقدكد: ح رسقل اهلل ٍَّ ََْْيَي َطُقِْْم ٌِ ؤ  ٍُ َْ ْال  ٌِِّْْ يِ ٍَ َِّْْخ ِ َِاح َْبك ػَْْوََضَف
ِّْ ِ ح  ٔ اَْم ًٍ ُِّْْقي  ٍَ هَُْْقيَّ :«َونَََشَ

1
هایی كف مقمـ اكجام داده و از اطامل و كقؽی»

را تعؾقؿ رسد، طؾؿی است كف آنو پاداش آن پس از مرگش بف وی می اجر

  .«داده و مـترش كرده است

»فرمقدكد:  ح و رسقل اهلل
 َْ ًٌََْْ اَْقيَّ ًٍ ُِّْْقي  ؽُْْفَيَ س 

َ
َْ ْأ َوٌَْْ ٍِ ،َْق ِّ ِ َْلْْة

ِ ُلُصْ َْ َْح ؽٌِِْْ س 
َ
:«اى َكاِموِْْأ

2
طؾؿی را آمقزش دهد، پاداش كسی كف  كسهر»

گردد، بدون ایـؽف از اجر و پاداش طؿؾ كامید، برای او كقز ذخریه می آن بر

                                                           
 .74ابـ ماجف و ... صحقح الرتغقب:  - 1

 .196صحقح ســ ابـ ماجف:  - 2
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  .«طؿؾ كــده چقزی كاستف شقد

 باشد: از چند جهت می فراگیری ػلنکسب َ اهمیت اما 

-، از رشافت و بزرگی معؾقم مشخص میرشافت و بزرگی طؾؿ -1

ها و و ویژگی خالؼ و آفریدگار ،خقد ایـ طؾؿ است كف بف صاحب گردد.

، لذا طادی كف طارف بف اهلل كـدمی صػاتش و حؼ او بر بـدگاكش را معرفی

ی وی كسبت بف خداوكد بقشرت از كس را بشـاسد، خشقت اومتعال بقده و 

باشد. می اوكؿرت از متعال كسبت بف خداوكد طؾؿ و شـاخت وی است كف 

ا»فرماید: اشاره شده است، آكجا كف میمتعال  اهللمسالف در كالم  بف ایـ ٍَ ْإِجَّ
َََْْي َشْ َْ ْاّللَّ ٌِِْْ اءُِْْقَتادِه ٍَ َْْإِنَّْْاى ُكيَ  بـدگان تـفا»[28]فاصر: «َدُفٔرٌَْْقِؾيؾٌْْاّللَّ

 یتقاكا خداوكد قطعا  . داركد تعظقؿ با آمقختف ترس اهلل از و داكشؿـد، داكا

 .«است آمرزگار و بس چریه

كسی كف بف خداوكد  هستـد:یؽدیگر خشقت، الزم و مؾزوم  طؾؿ و

قت اهلی را داشتف كف خشتعال طامل باشد، در برابر او خشقت داشتف و كسیم

و آكؽف خشقت  .باشدكف دارد طامل بف اهلل متعال میی ی خشقتباشد بف اكدازه

از ایـ  و باشداهلی در وجقد وی كباشد لزوما صػت طامل از وی مـتػی می
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-بف استـاد ایـ آیف، طؾؿ را خشقت می از اهؾ طؾؿ جفت است كف برخی

 داكـد. 

كف بدون طؾؿ، باشد، چـانطؾؿ بر طؿؾ مؼدم می در هر امری -2

ؾی را اكجام دهد كف بدان جاهؾ مؽان كدارد جاهؾ طؿا چقنطؿؾی كقست، 

ممؽـ و  كدارد را، مهچقن كسی است كف آنو جاهؾ بف چقزی .باشدمی

را بف دیگری ببخشد و اگر كقست كسی كف چقزی را خقد دارا كقست، آن

را شقد تا ایـؽف بداكد و طؾؿ آناكجام دهد، از وی پذیرفتف كؿیهؿ را طؿؾی 

دهد، از مقاردی است كف خداوكد متعال و كف آكچف اكجام می فراگرید

 است.  دستقر دادهسـت كبقی بدان 

ای است كف صاحبش را بف اذن و فرمان كجات دهـدهكقر و  ،طؾؿ -3

صاحبش را در دهد و در تاریؽی و ضؾؿت كجات می گرفتار شدناهلی از 

زیرا با كـد، میكس حمػقظ داشتف و از وی محایت جـ و ا جـگ با شقاصع

های رش و باصؾ و راه و روش جمرمان بر وی پقشقده كامكده وجقد طؾؿ راه

-كؿی اوگری وی كشده و رضری متقجف ای دامـاذن و فرمان اهلی فتـف و بف

 گردد. 
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سفؾ و  اوو ایـ برخالف اكسان جاهؾ است كف جـگ و رویارویی با 

و با آهنا افتاده ـ و اكس ع جآسان است و بف آساكی و سادگی در دام شقاص

و ف اای كقست كف بهقچ فتـف باشد وها در امان كؿیو از فتـف كـدمهؽاری می

و ایـ بف دلقؾ طدم كریو و  .كـدگری میآورد مگر ایـؽف وی را زمعروی 

باشد میها با ایـ فتـفو مؼابؾف وی برای مقاجفف وجقد ر ققتی بازداركده د

را از یؽدیگر تشخقص خطا و صقاب  و باصؾحؼ و متعدد و در مقارد 

 . دهدكؿی
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 ظ ر  فراگیری ػلن َ رايصاخال ی دوم:نکته

و كؾقدی یؽی از مقارد بسقار مفؿ در فرآیـد كسب و فراگریی طؾؿ، 

ن تاكقد ف آب دبایدیگر باشد كف پقش از پرداختـ بف مقارد میاخالص 

بف ایـ مسالف مرتبط  ،فرایـد كسب طؾؿ در متامی مراحؾ آن زیراداشت، 

ای كف هقچ امری جز با حتؼؼ و اكعؼاد گقكفبا آن گره خقرده است. ببقده و 

شقد. لذا اخالص در طؿؾ ؿیكو پذیرفتف  كقستصحقح  ،اخالص در قؾب

كسان در برابر كف ا طؿؾ تعبدی است رشط قبقلقت هر ،جؾوبرای اهلل طز

 پردازد. ن میف آبپروردگارش 

َلًْ»فرماید: خداوكد متعال می ٍَ َْخ و  ٍَ ْفَي َيك  ِّ َْربِّ ْىِلاَء ٔا ْيَؽ ُس َْكَن  َ ٍَ َذ
َضػاًْ

َ
ْأ ِّ ِک ْةِِكتاَدةَِْربِّ

 خقاهان هركس پس»[111]الؽفػ: «ضاِْلاًَْوْلْيَُش 

 پرستش و در كـد شایستف كار باید است، خقیش پروردگار دیدار

  .«كسازد رشیؽ را كسی پروردگارش

 : طبارت است ازاما اخالص در فراگریی طؾؿ 

بر ایـؽف هدف از كسب و فراگریی طؾؿ تـفا  یاكعؼاد كقت صادقاكف قؾب

 رضایت خداوكد متعال و پرداختـ بف واجبات رشطی خصقصی و طؿقمی

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=18&AID=110
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=18&AID=110
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=18&AID=110
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ن امر كرده ف آكؿقده و ب عكف خداوكد متعال ترشی مهان صقرتف ب باشد

و طؿؾ  - و ایـ مهان روش مقرد رضایت خداوكد متعال است - است

ش در های دیـكؾؿف اهلل و كرش تعالقؿ و آمقزه باال بردنكؿقدن در جفت 

  :زمع

بف دكبال شفرت و ریا كباید در مسری فراگریی طؾؿ و داكش  بـابرایـ

ایـ  ورود بفبا كباید و  :بگقیـد دیـی طؾقم بف وی طامل یا كارشـاس تا باشد

صدر جمالس  بف دست آوردن ومؼام جاه و  ست و یاراه در پی كسب ریا

ر صقاغقت و ستؿگران بر اـكباشد كف در ك ایو كقز بف دكبال صـدلی :باشد

و باشد كاچقز دكققی  یاالرسقدن بف مال و امقال و كهدفش  . یاآن بـشقـد

كسب و مسری در  ییجقزیرا هر داكشمردم باشد. و تقجف كگاه  خقاهان

طؿؾش كف تـفا كقتش با یؽی از ایـ مقارد آمقختف گردد، فراگریی طؾؿ 

گریی طؾؿ با چـع كقتی فرا شقد بؾؽفدود و باصؾ و طبادتش پذیرفتف كؿیمر

 . خقاهد بقدوبال و شؼاوت و بدبختی  برای او

»مقدكد: فر حرسقل اهلل 
 َْ ًٌََْْ اَْتَكيَّ ًٍ اِْقي  ٍَّ ِّْْيُب َخَغِْْم ِ ُّْْة ِ،ْوَس  َْلْْاّللَّ

ُّْ ٍُ َْْحَخَكيَّ َِِّْْلُِطيَبْْإِلَّ ِ َََْْقَؽًعاْة َيا،ٌِْ ج  ًْ ْادلُّ َ َِّثَِْْقؽ َفََْْيِػْ ْل َ ٔ مَْْاْل  ْيَ
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ثِْ ٌَ :«اى ِلَيا
1
-ی آن رضای خداوكد كسب میطؾؿی را كف بف وسقؾف كسهر»

در روز ققامت بقی هبشت شقد، تـفا برای كسب مال و متاع دكقا بقامقزد، 

  .«یابدرا هؿ كؿی

ٔاَْلْ»فرمقدكد:  ح و رسقل اهلل ٍُ ًََْْتَكيَّ ٔاْاى ِكي  ُْ َِِّْْلَُتا ِ اَء،ْة ٍَ ْاَوْاى ُكيَ
اُروا ٍَ ُِّْْت ِ اَء،ْة َٓ َف واَْوَلْْالفُّ ُ ََِّْْتَْيَّ ِ َشالَِؿ،ْة ٍَ َْ ْال  ٍَ َْفانلَّارَُْْذلَِمَْْذَكَوَْْذ

:«انلَّارُْ
2
یا ایـؽف با كاداكان  بػروشقدایـ هدف كف بف طؾام فخر  طؾؿ را با»

هركس  زیراجمادلف كـقد و یا ایـؽف جمالس را در دست بگریید، فراكگریید، 

  .«بپردازد، جایگاه وی آتش است، آتشبا چـع اهدافی بف كسب طؾؿ 

َِْ»فرمقدكد:  ح و رسقل اهلل َخَغٌَْْ ًَْْاب  َِِّْْلَُتاِهَْْاى ِكي  ِ اَء،ْة ٍَ وْ ْاى ُكيَ
َ
ْأ

ارِيَْ ٍَ ُِّْْح ِ اَء،ْة َٓ َف وْ ْالفُّ
َ
ِّْْانلَّاِسْْأفئػةْحُلتوْأ ْرواية ويف «انلَّارَِْْفإَِلْْإََِل  ْأو/

ٔهَْلرصف :«انلارْفْفْٓٔإَلّ،ْانلاسْوس
3
با ایـ هدف در پی  هركس»

                                                           
 .3115داود: أبقداود و... صحقح ســ أيب - 1

 .112ابـ ماجف و... صحقح الرتغقب:  - 2

 .5931اجلامع: حاكؿ و... صحقح  - 3
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كاداكان بف جمادلف با رفروشی كامید یا ایـؽف كسب طؾؿ رود كف بف طؾام فخ

-خقزد یا قؾقب مردم متقجف وی گردد، مسری وی بف سقی آتش میبر

ی او قی مردم بف سو در روایتی آمده است: یا ایـؽف چفره .«باشد

  .«)جایگاه( چـع شخصی در آتش استبازگردد، 

ًََْْورَُسٌوْ...»فرمقدكد:  ح و از ابقهریره روایت است كف رسقل اهلل َْتَكيَّ
ًَْ ُّْْاى ِكي  ٍَ َْْوَقيَّ

َ
آَن،َْوَكؽَأ ِتَْْاى ُلؽ 

ُ
َِّْْفأ ِ ُّْْة َف َُّْْذَكؽَّ ٍَ ا،َُِْك َٓ َْكاَلَْْذَكَؽَذ ا/ ٍَ ي َجَْْذ ٍِ َْق

ا؟ َٓ َْكاَلْْذِي ُجْ/  ٍ ،َْتَكيَّ ًَ ُّْْاى ِكي  ُخ  ٍ ُتَْْوَقيَّ
 
آَن،ْذِيَمَْْوَكؽَأ َْكاَلْْاى ُلؽ  َْنَؼة َج،/

ََِّمْ َجَْْوىَِه  ٍ ًََْْتَكيَّ َِْلَُلاَلْْاى ِكي  /، ًٌ ِ َتََْْعل
 
آنََْْوَكؽَأ َِْلَُلاَلْْاى ُلؽ  /َْٔ َْذَلػْ َْكارٌِئ،ُْْ

ًَّْْرِيَو، ِمؽَُْْث
ُ
ِّْْأ ِ َْْفُفِطَبْْة ََِّْْعَ ِٓ ْْوَس  ى ِقََْْضّتَّ

ُ
1/«انلَّارِِْْفْْأ

.. و مردی كف ».

آورده شده و را تعؾقؿ داده و قرآن قرائت كرده است طؾؿ آمقختف و آن

كــد، پس آهنا را طرضف می ر ویشده بداده بف او در دكقا هایی كف كعؿت

در برابر »فرماید: شـاسد، سپس خداوكد متعال میمیشـاسایی كؿقده و 

را آمقزش دادم و در گقید: طؾؿ آمقختف و آنمی« ها چف كردی؟ایـ كعؿت

                                                           
 مسؾؿ. - 1
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طؾؿ  ،گقییدروغ می»فرماید: خداوكد متعال می .راه تق قرآن خقاكدم

و : : قاریو قرآن خقاكدی تا بف تق گػتف شقد :آمقختی تا بف تق بگقیـد: طامل

قرت و بف ص دهـدمیسپس در مقرد وی دستقر  گػتف شد.هؿ چـع 

  .«شقددوزخ اكداختف میبف كشقده شده و 

فرمقدكد:  ح روایت است كف رسقل اهلل س و از طؿر بـ خطاب

ْـبيوْفْاخليُوَْْتٔضْوضّتْاْلطؽ،ْفْاَلشارَُْْتخيَفْْضّتْاإلـَلمْيـٓؽ»
ٔمٌْْيـٓؽْذًْاهلل، َِّا؟ْأكؽأٌَْ/ْيلٔلٔنْاىلؽآن،ْيلؽؤونْك َِّا؟ْأقيًٌٌَْْ ٌٌَْْ
ٌِْا؟ْأفلّ ْْلضطاةّْكالْذً! ٔاْعْي؟ٌَْْأوئلمْفْْو/ ْكال ٔلْاهلل/ ْوـر
وئَلَِمْ»/ْكال.ْأقيً

ُ
،ْأ  ً ِ ُس ٌِْ َْ ٌِِْْ ِؼه ِث،َْْ ٌَّ ُ وئَلَِمْْاْل 

ُ
ًْ ْوَأ ٔدُُْْْ :«انلَّارَِْْوكُ

1
اسالم »

پخش و ها در راه خدا و اسبدر دریا پریوز و آشؽار است تا ایـؽف تاجران 

رائت كؿقده و كــد كف قرآن را ق: سپس گروهی ضفقر میباشـدپراكـده 

از مقان ما چف كسی داكاتر تر است؟ از مقان ما چف كسی قاری :گقیـدمی

شان فرمقدكد: تر است؟ سپس بف اصحاب و یارانفاست؟ چف كسی فؼق

                                                           
 .131صرباين و... صحقح الرتغقب:  - 1
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: اهلل و رسقلش داكاتركد. پس ـدآیا در ایـ مردمان خریی هست؟ گػت

: و آكان هقزم از ایـ امت ،فرمقدكد: آكان از مقان شامیـد ح رسقل خدا

  .«اكدجفـؿ

 . خقاستاریؿو بخشش و طافقت از گـاه  سامل ماكدناز خداوكد متعال 

گقیقد( پس تعریػ و كف می استگقكف شقد، )اگر ایـ اما اگر گػتف

 چف تقجقفی دارد؟  شقدپخش میكف از یک طامل در زمع  تایقدی

باشد. الزم زود هـگام و كقؽقیی برای وی می گقیؿ: ایـ بشارت  می

و خداوكد متعال را بف خاصر آن  تا از آن خقشحال و شادمان باشداست 

شؽر كؿقده و سپاسگذاری كـد، اما باید تقجف داشتف باشد كف كف خقاستار 

وی از طؿؾ  كقتو قصد و  :باشد و كف در جستجقی آن یچـع ستایش

در یؽی  ای كف اگربگقكفباشد ك ایـ ستایش و متجقد ،كؿقدن یا كسب طؾؿ

ؾؿ و داكش یا طؿؾ دست ط یفراگریاز  كقافترا از مراحؾ كسب طؾؿ آن

آن ف وی با كسب طؾؿ و داكش و طؿؾ ب زیرا !!و از آن روی گرداكدكشقده 

در حركت است و بایستی كقتش را خالصاكف برای  متعالبف سقی خداوكد 

قرار دهد. در واقع وی در مسریی است كف اهلل  ابدی باقی و رضای معبقد
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ی وی بؾـد كؿقدن كام و آوازه ی دكقا وهابسقاری از خقبیی با ططا متعال

هؿ ، آنقبقلقت و رشافت و طزت و ستایش كقؽق یوف بر او مـت هناده و ب

بر زبان صاحلان و كقؽان ططا كرده است، امری كف برای بسقاری از 

از ایـ  دبـابرایـ بای گردد.و فرماكدهان حاصؾ كگردیده و كؿی پادشاهان

و هایی كف بف او خداوكد متعال را بف خاصر كعؿت باشدخقشحال  مسالف

بف هر  تاجایز كقست  اوبرای  اما :شؽر و سپاس گقید ،ارزاكی داشتف

ی طؾؿی كف هؿ بف وسقؾفبال ایـ امر باشد، آنروشی و در هر حالی بف دك

یا بف دكبال  جایز كقست تا خقاستار آن بقده اوكقز برای و  است. آمقختف

یا ایـؽف متام دغدغف و كگراكی و  باشدكسبت بف آن حریص كسب آن رفتف یا 

و تػاوت است  !باشد ایـ مسالف ،قصد و كقت وی در ورای كسب طؾؿ

و  جاری شدهبف سقی تق  ،آن صؿع درمقان رزقی كف بدون درخقاست و 

بدان و  هستیآن خقاهان  كـی وتالش مین ف آرزقی كف برای رسقدن ب

كف رزق اول جایز بقده و در واقع رزقی است كف خداوكد  :ایدوختفچشؿ 

و بایستی بف خاصر آن خدا را شؽر و است  اكسان جاری كردهبف سقی 

 شارع از آن هنی كؿقده است.  چقنسپاس گقید و رزق دوم جایز كقست 
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ْ »فرمایـد: می ح رسقل اهلل ِؼهِْْبََشِّ ثََْْْ ٌَّ ُ َِاءِ،ْةِاَلَّي ِفْيِ،ْاْل  َكثَِْْوالفَّ َْوالؽِّذ 
،ِْفْ َِ ي ِهيِْْادلِّ  ٍ ََِلِد،ِْفَْْواَلَّ ِ،ْاْل  َْ َْوانلَّرص  ٍَ َوَْْذ ٍِ ًْ َْق ُٓ  ِ َوْةٌِْ ٍَ ِعَؽةَِْْك َياْاْل  ج  ْلدِلُّ

ِعَؽةِِْْفَْْلَُْْفيَي َؿْ َْ ْاْل  :«َُِطيٍبٌِْْ
1
و  ایـ امت را بف آساكی و جایگاه واال»

ها و كرص و پریوزی و متؽع و استؼرار در رسزمع در دیـ مؼام و مـزلت

طؿؾ  اما هریک از آكان گردد()براستی ایـ امر حمؼؼ می بشارت دهقد،

ای در آخرت برای وی كصقب و هبرآخرت را برای دكقا اكجام دهد، 

  از ایـ امر پرهقز كؿقد.بف شدت  بـابرایـ باید .«كخقاهد بقد

»فرمقدكد:  ح و رسقل اهلل
 َْ ِعَؽةََُْْكَُِجٌَْْ ،ْاْل  ُّ ََُْْجَفَُِْْيََّخ ؽَهُ،َْلُْْاّللَّ م 

َ
ْأ

َِاهُْْوََسَكَوْ ،ِْفِْْغ ِّ تِ
ُّْْكَي  َتخ 

َ
َياْوَأ ج  ثٌَْْوِهَْْادلُّ ٍَ :«َراِغ

2
قصد و كقت وی  هركس»

-و بی گرداكدمتعال امقرش را برای وی آسان می آخرت باشد، خداوكد

ن شقد كف بف آو داده میحالی بف اداده و دكقا در كقازی وی را در قؾبش قرار 

  .«كداردمتایؾ 

                                                           
 .23بقفؼي و... صحقح الرتغقب:  - 1
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»فرمقدكد:  ح از اكس وارد شده كف رسقل اهلل یو در روایت
 َْ ََْكَُِجٌَْْ

َيا ج  َخّْادلُّ ٍَّ ُِّْْْ ٌَ َػ ـَ اَوْْـْهلاْييٓزْةٓا،ْمٔلٔعْأيْـَْو َٓ َ اَْغُص،شَْْل َْ ِ ِٔي،َْوإِيَّا َْح
َُْْسَكَوْ ْْاّللَّ وََسوَّ ؽََْْقؾَّ َْْاى َفل  ،َْبي  ِّ َِّْْوَشخََّجَْْخي نَي  ،َْقيَي  ُّ ًْ َْعي َكَخ َ َِّْْول ِ ح

 
اْيَأ َٓ  ِ ٌِْ

ْ اْإِلَّ ا،َْْلُُْْنخَِبٌَْْ َٓ ٌِِ َْ ٌَ ِعَؽةََُْْكَُِجَْْو َخّْاْل  ٍَّ ُِّْْْ ٌَ َػ ـَ اْوََْْو َٓ َ اَْغُص،شَْْل َْ َْوإِيَّا
ِ ِٔي، َُْْسَكَوَْْح ْْاّللَّ وََسوَّ ،ِْفْْاى ِغَنَْْقؾَّ ِّ تِ

ِّْْوَََج فَْْكَي  ،َْقيَي  ُّ َُّْْعي َكَخ َتخ 
َ
َياْوَأ ج  ْادلُّ

:«َضاِغَؽةٌَْْوِهَْ
1
متام سعی و تالش وی برای دكقا باشد و تـفا بدان  هركس»

 تعال فؼر وی را درآن باشد، خداوكد مچشؿ دوختف و متام كقت و قصد وی 

گرداكد و جز وی را پراكـده می یرایاو د دهدجؾقی چشامكش قرار می

تالش و كسی كف  گردد:كؿی ه بف سقی وی روانكقشتف شد آكچف برای وی

دوختف و تـفا كقتش آن  نو كقشش وی برای آخرت باشد و چشؿ بدا

اش داراییرا در قؾب وی قرار داده و كقازی بیخداوكد متعال  باشد،

كف خقار و ذلقؾ است و دكقا درحالی كـدمی اش(  را مـسجؿ)شغؾ و پقشف

  .«آیدكزد وی می

                                                           
 .1717صرباين و... صحقح الرتغقب:  - 1
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ل آن در : اخالص در طؿؾ و مراقبت از كقت و كـرتگقیدمقلػ می

تریـ پقش از هر طؿؾی، بزرگو متامی مراحؾ كسب طؾؿ و حتی پس از آن 

: جق و صالب طؾؿی با آن مقاجف استاست كف هر داكشو مفؿرتیـ امری 

سامل  ایـ مسریحػظ و محایت كـد، در را  واجز كسی كف خداوكد متعال  و

ده و مربقان ركگ شكؿدیـ ركگ و بقی ماكد، بف ویژه در ایـ دوران كف كؿی

 ی طؿؾ آخرت افزایش یافتفصالح اكدک بقده و كسب دكقا بف وسقؾف

است. از خداوكد متعال سالمتی و اخالص در ققل و طؿؾ ضاهری و 

ؿ بف هؿ زدن هؿ ما را بف خقاهقؿ كف یک چشمیباصـی خقاستاریؿ و از او 

ی اكاا و كزدیک و اجابت كــده و تقرها كؽـد، براستی كف او شـق حال خقد

 بر ایـ امر است. 

كپرداختؿ ی امری بف معاجلف»گقید: میاز سػقان ثقری روایت است كف 

  .«كـدزیرا پققستف تغقری میتر از كقتؿ باشد، كف سخت

برای كساكی كف »گقید: اط روایت است كف میبسو از یقسػ بـ ا

 تالش در صاطتاز  ن از فساد،القدن آپخالص كؿقدن كقت و كــد طؿؾ می

  .«تر استو طبادت سخت
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  کسب ػلنفرآیًد ساهايدهی  برایتؼییى هؼیا  َ هیساو  ی سوم:نکته

الزم است از  ،هنددر وادی كسب طؾؿ و داكش گام می كفكسیبرای 

معقار  - و ایـ در متامی مراحؾ كسب طؾؿ جاری خقاهد بقد -مهان ابتدا 

سـجقده و با آن ػ و متػاوت را امقر خمتؾ وجقد داشتف باشد تاو مقزاكی 

 زیرا. و تـظقؿ كامیدكؿقده و فرآیـد كسب طؾؿ را سازماكدهی  بررسی كـد

گردد و های خمتؾػ و متعددی مقاجف میها و بحثر ایـ راه با كتابوی د

كقز با  صقل مسریدر  و شـقدخمتؾػ می اساتقدػاوت را از طؾام و طؾقم مت

: گرددای از آهنا متضاد مقاجف میپاره اققال و آراء متػاوت و خمتؾػی و در

با آن یا معقار و مقزاكی كف  ضابطف ،سقال ایـجاست كف در ایـ صقرت لذا

؟ معقار و مقزاكی كف چقست ،سـجقده و بررسی كـد ها راها و كقشتفشـقده

و  قز راجح و مرجقح بپردازداء و متقترجقح مقان اققال و آربر مبـای آن بف 

 خطا و صقاب را از یؽدیگر جدا كامید؟ 

ایـ مقزان و ضابطف مهان  :سقال بسقار مفؿ است و آن ایـؽف پاسخ ایـ

و ایـ مهان مقزان  .باشدمت میمبـای ففؿ سؾػ صالح ا ركتاب و سـت ب

ها و ی اققال و اكدیشفاست مهف الزمباشد كف می یو معقار صحقح



 در مسیر علم و دانش   27
 

و ایـ امری  :و مقرد سـجش قرار گرید قدده شبف آن بازگرداك هابرداشت

و چقن  باشدن مسؾح باید بف آ خقاهان كسب طؾؿ استكس هر است كف

بف را ، آنوی مشؽؾ و پقچقده بف كظر رسقد دیدگاه یا اجتفادی بر ققل و

اد بف حؼ یا ایـ ققل یا اجتف نكزدیک بقد چـع كتاب و سـت ارجاع دهد تا

 د. مشخص كـ راباصؾ 

َٔلْ»فرماید: اهلل متعال می ـُ ٔاْالؽَّ ؼيُك
َ
َْوْأ َ ٔاْاّللَّ ؼيُك

َ
ٔاْأ ُِ ٌَ ْآ ََ ي اْاَّلَّ َٓ حُّ

َ
ياْأ

ْف  ً ُخ ْحَِازَخ  ْفَإِن   ً ِ ُس ٌِ ْ ِؽ م 
َ ْاْل  وِِل

ُ
ْأ َْْشْ َْْو ْإَِل وهُ ْفَُؽدُّ ٍْء ْإِن  ِٔل ـُ ْالؽَّ َْو ِ اّللَّ

ويَلًْ
 
ْحَأ َُ َف ض 

َ
ْأ َْو ٌ َْعْي  ْذىِکَ ِعِؽ ْاْل  ٔ ِم َ ْاَل  َْو ِ ْةِاّللَّ َُِٔن ٌِ ْحُؤ   ً ُخ  ِ ـساء: ال]«ُن

 و از كـقد اصاطت مربپقا و از اهلل از! ایدآورده ایامن كف كساكی ای»[59

 و دادگر كف مادام) كامئقد فرماكربداری خقد مسؾامن و فرماكدهان كارداران

 چقزی در و اگر( باشـد اسالم رشیعت احؽام جمری و بقده حّؼگرا

 با) خدا بف راآن( كردید پقدا كشؿؽش امقر از امری و در) داشتقد اختالف

 بف اگر ،برگرداكقد( كبقی سـّت بف رجقع با) او پقغؿرب و( قرآن بف طرضف

( و سـّت قرآن بف رجقع یعـی) كار ایـ. دارید ایامن رستاخقز و روز خدا

  .«است ترفرجام و خقش هبرت شام براي

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=59
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=59
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=59
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=59
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=59
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رداكدن برگ ح و بازگرداكدن بف اهلل و رسقل پس از وفات رسقل اهلل

و ایـ خداوكد متعال است كف بف ما  :باشدو سـت كبقی می آن بف قرآن

چف هر كزاع یا اختالفی  وققع تا بف هـگامدستقر داده و ما را امر كؿقده 

اختالف را بف كتاب و سـت بازگرداكقؿ.  بزرگ، آن كزاع وكقچک باشد یا 

-رای هر كزاع و اختالفی كف روی میبآن است كف  بقاكگرایـ رهـؿقد اهلی 

وجقد دارد كف در كتاب و سـت ه حؾ مـاسب جقاب كافی و رادهد 

چـع كقست و هرگز  :اكدو برخی كسبت بف آن جاهؾ داكـدا میربرخی آن

كزاع و اختالف بف كتاب و سـت امر كرده  ارجاعبف  خداوكد متعالكف 

كف  پاسخی دریافت كؽـقؿ و راه حؾی ،اما با رجقع بف كتاب و سـتباشد 

  .بف ایـ كزاع و اختالف پایان دهد، كقابقؿ. )و ایـ غری ممؽـ است(

فرمقدكد:  ح در حدیثی از ابـ مسعقد روایت است كف رسقل اهلل

 ِإّلَّ  النَّاِر، ِإَلى يُ َقرِّبُ  َعَمل   َوَّل  ِبِه، َأَمْرُتُكمْ  َقدْ  ِإّلَّ  اْلَجنَِّة، ِإَلى يُ َقرِّبُ  َعَمل   ِمنْ  لَْيسَ »

:«َعْنهُ  نَ َهْيُتُكمْ  َقدْ 
هقچ طؿؾی كبقده كف طامؾ كزدیک شدن بف هبشت بقده » 1

                                                           
 .1711حاكؿ، صحقح الرتغقب:  - 1
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هقچ طؿؾی كبقده كف طامؾ  و ؽف شام را بف اكجام آن امر كؿقدممگر ایـ

  .«دمایـؽف شام را از اكجام آن هنی كركزدیک شدن بف آتش باشد، مگر 

ا»و در روایتی آمده است:  ءٌْْةَِقٌََْْ ََُْْحَلؽُِّبَْْش  َِِّث،ٌِْ َ ََْْويَُتاِقػُْْاْل  ٌِْ
ْْانلَّارِ، ََْْوَكػْ ْإِلَّ ًْ ُْبيِّ :«ىَُس

و  ری كبقد كف بف هبشت كزدیک گرداكدهقچ ام» 1

 .«برای شام بقان شده استمگر ایـؽف  از آتش دور كـد

ْ»فرماید: و ایـ مصداق كالم اهلی است كف می  ً ْىَُس ي ُج ٍَ ک 
َ
ْأ ٔ َم َ اَل 

ٍَيت ُِْك   ً ُجَْقيَي ُس  ٍ ٍَ ت 
َ
ْأ َْو  ً َُِس ْْْدي ًُ َْرعيُجْىَُس ْديِاًَْو َلَم ـ  ِ

ائده: اد]«اإل 

 تؽؿقؾ شام بر را خقد كعؿت و كردم كامؾ تانبرای را شام دیـ امروز»[3

 .«برگزیدم شام برای خداپسـد آئع طـقان بف را و اسالم كؿقدم

  و هر یـ آن است كف در آن پاسخ هر سقالو از لقازم كامؾ شدن د

 باشد. در آن وجقد دارد، میامری كف امؽان كزاع 

نَْ»فرمقدكد:  ح و رسقل اهلل و  ََتَ َْ ْـَ ِػيٌِْ خََِلفًاَْبك  پس »:«َشِػيًػاْاع 

ها اما راه حؾ سامل ماكدن از آن .«دید از مـ اختالف شدیدی را خقاهقد

                                                           
 (.1813)حادیث الصحقحة ، معجؿ الؽبری، سؾسؾة األصرباين - 1

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=3
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» ؟چقست
 ًْ َِّثِْْبُِفنَّيِت،َْذَكيَي ُس ـُ ُيََفاءَِْْو

 
ََْْاخل ِػيَِّي،ْالؽَّاِشِػي  ٓ ٍَ ٔاْال  َْقغُّ

ا َٓ َٔاِسؼَِْْقيَي  :«ةِانلَّ
1
 ی  شدهسـت مـ و سـت خؾػای هدایتپس بف »

 .«حمؽؿ بگرییدبا دكدان ـگ زده و آهنا را چپس از مـ( )گر هدایت

ن مها ح رسقل اهلل»گقید: و از سػقان بـ طقـقف روایت است كف می

بف اخالق و  :گرددمقزان و معقار بزرگی است كف مهف چقز بف او طرضف می

چف با آن مقافؼ بقد، حؼ است و آكچف و روش و هدایتش: پس هر سریت

  .«با آن خمالػ بقد، باصؾ است

و جق بف ایـ معقار و مقزان معصقم بـابرایـ اگر صالب طؾؿ و داكش

ی َبدو كسب طؾؿ و بف اكدازهروی آورده و از مصقن از هر خطا و اشتباهی 

، از اشتباه سامل و ریدبف كار گ را بف صقرت صحقحتقان و صاقتش آن

وی كاهش یافتف و كؿرت و كؿرت  هایو خطاها و لغزش ماكدمصقن می

رسد میحؼقؼت  و امـقت و بف سالمتی و صحت بف ساحؾ امـ و گرددمی

و حتی پس از آن با آهنا كف در مسری كسب طؾؿ  تریـ مشؽالتیبزرگ و

                                                           
 .41صحقح ســ ابـ ماجف:  - 1
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  .گرددگردد، سفؾ و آسان میمقاجف می

ایـ را برگزیده و بدان روی  جزای دیگر معقار و ضابطفاما اگر مقزان و 

ده یایی متالصؿ از خقاهشات و هقاهای كػساكی شآورد، در واقع وارد در

تقاكد حؼ كؿی كف دیگر تقان و قدرت هدایت یافتـ و راه یافتـ را كداشتف و

-ؿقده یا ایـؽف مهقار و مهؽار و هها در امان كباز فتـف از باصؾ بشـاسد. و را

 !داكدداكد و یا كؿیرا میمسالف كف یا ایـ  شقددست جمرمان می

اشتباه در اكتخاب معقار و مقزان، بف جای ایـؽف رمحتی  با ایـ گزیـش  و 

برای امت و فرزكداكش باشد، در واقع كؼؿتی برای امت بقده كف مستقجب 

 باشد.جفاد و پقؽار می
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   َش هطالؼٍ ی چهارم:نکته

ی گردد: مطالعفبف دو كقع تؼسقؿ میروش مطالعف )بف صقر كؾی( 

  كامـظؿو مطالعف  مـظؿ

جق مقضقطی آن است كف داكش ی مـظؿمطالعف :هًظنی هطالؼٍ -1

ی مقجقد در آن بحث و بررسی مشخص كـد، سپس ادلفرا برای بحث و 

كـد تا ع آوری مقضقع مقرد بحث را مج هادم لقازم و امقر مربقط بف آن و

ای واضح و روشـ در راستای امتام بحث و در هنایت بف حؽؿ یا كتقجف

رشایط ترجقح و  اش برسد. مقاردی كف بف وی كؿک كؿقده ورسیبر

مقرد ا بتقاكد برای ققل معترب در مقضقع ی كـداجتفاد را برای او فراهؿ می

مسالف بف پایان رسقد، در ایـ بحث و بررسی چقن  و د.بحث دالیؾ ذكر كـ

-حتؼقؼ و بررسی كـد تاچـع طؿؾ باید آكگاه بف مقضقع بعدی بپردازد. و 

ها بف كتاجیی و در آن اكجام داده باشددر مقضقطات متػاوت  متعددی های

 رسقده باشد. 

هبا و گران با ایـ روش است كف بف اذن اهلی اكدک اكدک بف ثروت طؾؿی

 .كـدارزشؿـدی دست پقدا می
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 :كـقؿذكر میمثالی را  فبرای روشـ شدن مسال :زمقـفدر ایـ  یمثال

تارک الصالة  ؿاققال اهؾ طؾؿ پریامقن حؽ :ةمثال مقضقع تارک الصال

دارد، اما مسالف را  و هر گروهی دالیؾ خاص خقد متػاوت و خمتؾػ است

روشی در كف در پی كسب طؾؿ است چف جق و كسیایـ است كف داكش

، بف ای با اققال و كظرات خمتؾػمسالفدر چـع با حتؼقؼ  تا پقش گرید

ع فتقا داده و دالیؾ در ایـ مقضق ای برسد كف برای وی مؼدور باشدكتقجف

 را ذكر كامید و ققلی را بر ققل دیگر ترجقح دهد؟ مربقط بف آن

ی مربقط بف ایـ مسالف را از كتاب و سـت مجع در ابتدا ادلف ، بایدآری

تا  ها تدویـ كـدا در دفرتی جدا برای بحث و بررسیو آهنا رآوری كؿقده 

ده باشد. پس الزم است برای مراجعف بف آهنا مهقار و آسان كرراه را ایـؽف 

تا اققال صحابف را در ایـ مسالف گردآورده و پس از آن اققال تابعع را بدان 

راكی كظبف مجع اققال و آراء و كظریات اهؾ طؾؿ و صاحب ، سپسبقػزاید

و بف  ، روی آوردو فضؾ آكان بر كسی پقشقده كقست كف پس از آكان آمده

 ها بف تدویـ آهنا بپردازد. حث و بررسیمـظؿ در دفرت ب یروش

 دی مسالف را گرد آورده و پقش روی خقبحث و ادلف هدپس از ایـؽف ما
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ققلی ا اصقلی كف بر مبـای آهن ،الزم است تا بف اصقل اهؾ طؾؿ بـگرد ،هناد

یک از اققال بف كــد كدامدهـد و مشخص میرا بر ققل دیگر ترجقح می

اذن اهلی، قادر  پس از ایـ مراحؾ است كف بف :تر استداللت كص كزدیک

ای مشخص و معع و حؽؿی استقار در مسالف مقرد كظر بف كتقجف است

-كتقجف و ایـ مهان :تدویـ كامید را در دفرتی جداگقكف آنو ایـ :دست یابد

 ی هنایی است كف در فرآیـد بحث و بررسی بدان دست یافتف است. 

قز مهچقن در ایـ مسالف ك :ی حؽؿ بف غری ما اكزل اهللمثالی دیگر: مسالف

الوه های گذشتف را یک بف یک پشت رس گذاشتف و طگام مثال گذشتف باید

بقـاكف در واقعقت امر حؽام ایـ طرص داشتف بر آهنا كگاهی دققؼ و باریک

 : اماكف مـاسب آكان است برگزیـدباشد تا ایـؽف حؽؿی را در مقرد آهنا 

تقجف داختف، بدون ی آن بف بحث و بررسی پرمسالف و ادلفكسی كف در ایـ 

 باشد. حثی كظری و تئقری میتـفا بو  ، بحث وی كاقصبف ایـ واقعقت

بحث و  بفكف  و بقشرت حمؼؼان معارصی اكثرای است كف و ایـ مسالف

 اكتػا بف بحث و بررسی كظری و تئقری آن فؼطاكد، بررسی در آن پرداختف

اكد: حؽؿ بف غری ما اكزل اهلل بر و تـفا گػتف یـ جؾق كرفتفقش از اكؿقده و ب
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: باشدمیآن كػر اصغر و كقع دیگر  دو كقع است كف كقطی كػر اكرب است

خی كساكی هستـد كف در ایـ زمقـف مرتؽب كػر اكرب شده و بر حؽام و از 

 یكؾ ـای شقكد. و بف مهع مؼدار )واز آهنا هؿ مرتؽب كػر اصغر می

قش از ایـ جؾق كرفتف و بحث و بررسی گقیی( و ایـ تؼسقؿ اكتػا كرده و ب

ای از هبرهبف ایـ ترتقب كف خقد و  اكدتئقری و كظری آن رها كردهرا در حد 

زمقـف مربقط بف  ـآكچف در ای از كف دیگرانو  اكدبردهقت كـقكی در واقع آن

اكد و چگقكگی تعامؾ صؾ كردهای حا، فایدهام معارص استحؽواقعقت 

داكـد، حؽامی كف ایـ مسالف بف را كؿی و كقع رفتار با حؽام طرص خقد

 خاصر آهنا مقرد بحث و بررسی قرارگرفتف است. 

ای از قرآن كریؿ را مشخص كـد و بف مثال سقرهمثال دیگر: بف طـقان 

پس از  ،تػسری مقرد اطتامد هایبابف كت با مراجعفو  مطالعف آن بپردازد

بف تدویـ فقائد برگرفتف شده از سقره  ،از تػسری آن اصالع و آگاهی

را بف و آن ایـ روش را در پقش گرفتبپردازد. چقن در مقرد آن سقره 

های دیگر طؿؾ چـع در مقرد سقرهبپردازد و  دیگربف سقره  ،دپایان رساك

 . كـد
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مـظؿ تعبری كؿقدیؿ: در  از آن بف روش ان روشی بقد كفمه ،روش ایـ

كف در پی كسب طؾؿ است كسیجق و چـان كف پقداست، داكشایـ روش 

یابد، از مجؾف: ففؿ صحقح، اتباع و های متعددی دست میبف مفارت

های ر و اجتفاد در مسالف، حػظ، مفارتكظپریوی و كف تؼؾقد، رای و 

 . ..بحث و بررسی و

كف چگقكف مقضقطی است مطرح است آن  ی كف در ایـ بحثاما سقال

 گردد؟ ی اكتخاب میبرای بحث و بررس

قان بف بحث و بررسی در تو مسائؾی كف می كدات بسقارمقضقطپاسخ: 

 جقایـجاست كف داكشباشـد: بـابرایـ سقال متعدد میمقرد آهنا كشست، 

 ؟ یک از آهنا را برای بررسی اكتخاب كـد، كدامو صالب طؾؿ

را  داشتف باشد تا اوهای ثابتی زمقـف معقار و مالک در ایـالزم است 

-كـد: و از ایـ معقارها میاز مقان مقضقطات یؽی را اكتخاب  ـدوادار ك

وی بف بررسی در آن بـگرد كقاز خقد باید  ف ایـ مسالف اشاره كؿقد كفتقان ب

در شفر یا روستایی تقجف داشتف باشد ـ طالوه بر ایو  مسالف چؼدر است

در باشد و یم بف چف اكدازهكقاز مردم كسبت بف آن مسالف  كف اقامت دارد،
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را مد كظر داشتف باشد  آن مسالف بحث و بررسی بفكقاز امت مرحؾف بعد، 

 شقداحساس می، اكتخاب كردهای كف حتؼقؼ و بررسی در مسالف خأل كف آیا

مقضقع  ی ایـ امقر در اكتخابمهف ... یا كف رفع آن تالش كـد در جفت تا

 باشـد. می تلثریگذار و صالب طؾؿ قجمقرد بحث تقسط داكش

بف بقـؿ كف جقیاكی را میدهد كف داكشمرا ركج میایـ مسالف ی براست

و  ف بسقار تؽرار شدهروكد كمقضقطاتی پرداختف و در آن فرو میبحث در 

ها مقرد آهنا در ده تر دراكد و پقشها تدویـ شدهدر بسقاری از كتاب

ن، با پرداختـ بف آ اما بار دیگرصػحف بحث و بررسی صقرت گرفتف است 

 آوركد.زكی روی میهی در چـد جؾد بف قؾؿصدها صػحف و چف بسا گا

بف مؼدار تالشی كف اگر معدوم كباشد ... ای اكدک فایده ... فایدهتالشی بی

 گردد. متحؿؾ می

 : هًظنهطالؼٍ يا -2
 باشد ماكـدیای با رسطت و بدون دقت مایـ كقع مطالعف، مطالعف

یا  یا ایـؽف داستان خقاكدروزكامف می یا خربی را در جمؾف یا مؼالف كفزماكی

یا ایـؽف  كـدمطالعف میرا یا زكدگی یؽی از قفرماكان تاریخ  و اكدرز پـد



 در مسیر علم و دانش   38
 

ی طادی و از ایـ قبقؾ یا فتقا مشخصیا مباحثی پریامقن مقضقطات  بقاكقف

خقد جؾب كؿقده و مـجر بف  خقاكد. و چـع مقاردی تقجف وی را بفرا می

 ی آهنا شده است. مطالعف

مـظؿ كؿرت ی ایـؽف كػع حاصؾ از آن، از مطالعف ایـ كقع مطالعف با

فراگریی طؾؿ روی آورده، رضوری و برای كسی كف بف  است، با ایـ مهف

و كقطی وی را پر كرده اوقات فراغت  ایـ مطالعفو درواقع  :باشدالزم می

 :گرددف كشاط روحی و جسؿی و ذهـی وی میو مـجر بباشد میرسگرمی 

ت را غـقؿت ایـ اوقاو با ایـ روش مطالعف، مـد چـع قاطده بؾؽف بایدو 

 ی كافی بربد. و اهلل تعالی اطؾؿ. ا هبرهشؿرده و از آهن
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  کیفیت هطالؼٍ ی پنجن:نکته

بقش از صدها هزار  كف از گسرتدگی كتابخاكف اسالمی آگاهقؿمهف ما 

روز صد كتاب مـترش در یک اگر فؼط كف ، چـانشقدمیرا شامؾ كتاب 

حمدود كقتاه و اكسان و از صرفی طؿر  .رسدها كتاب بف كرش میكگردد، ده

 سال است 71تا  61غالبا بع سؾؿ وؾقفطاهللصؾیطؿر امت حمؿد  و است

اگر  -است، تازه كقؿی از ایـ طؿر كقتاه در حدیث وارد شده  كفچـان

ی اجتـاب در خقاب و خقردن و كارهای روزمره - قشرت آن كباشدباكثر و 

 گردد. كاپذیر رصف می

در مسری  كسی كفچگقكف است:  مطرح سقالایـ  با تقجف بف ایـ كؽتف

بقشرتیـ حجؿ تقاكد بف ؿر اكدک و حمدود میبا ایـ ط   ،كسب طؾؿ گام هناده

بقشرتیـ   و بف بررسی آهنا بپردازد، تا بددست یا مـترشاتو مقلػات  از

ی كف بف چاپ مقلػات اكثر و بقشرت تقاكدچگقكف می ؟كـدرا حاصؾ  هبره

 ؟گریی كـدرا دكبال كؿقده و پی ی آهنارسـد و كف مهفمی

 : باشدمیاما پاسخ ایـ سقال از چـد جفت 

مطالب  شقد از كظر مػقد بقدنقلػات و مطبقطاتی كف مـترش میم -1
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طؾؿ واجب و الزم است تا  بـابرایـ بر داكشجق و صالب .اوت هستـدمتػ

و بحث و  ف دارد كف برای اورا بف مطالب و مقلػاتی معطق تالش خقد

 برخقردار باشد. اما اگر در  هایش سقدمـدتر و از فایده بقشرتیرسیبر

تقان كافی برخقردار  از خاب مطالب و مقلػات مفؿ و مػقدگزیـش و اكت

در ایـ بقشرتی  آگاهیاز مفارت و  كفاز كساكی كؿک بگرید  كبقد، باید

امهقت بقشرتی از كــد كف معرفی  هایی را بف اوكتاب زمقـف برخقرداركد، تا

چف دهد با برداشتـ ایـ گام، تشخقص میو  :برخقرداركد و مػقدتركد

 ی مطالعف بقده و چف كتابی برای مطالعف مـاسب كقست. كتابی شایستف

 گردد: هت کیفیت آن به سه دسته تقسیم میمطالعه از ج -2

هر سف با هؿ: رسطت ایـ كقع  ،چشؿ و ذهـ با زبان و الػ( مطالعف

ا با تدبر و اغؾب زماكی است كف داكشجق قرآن كریؿ ر باشدـد میمطالعف ك  

ص كف كو كقز زماكی :ب استو ایـ امر واج :خقاكدو تقجف بف معاكی آن می

را از او بشـقد، خقاكد تا رشح و تػصقؾ آنیا متـی را در برابر استادش می

 ...چـع است و

از كسبت بف كقع اول با چشؿ و ذهـ: ایـ كقع مطالعف ب( مطالعف 
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 رسطت بقشرتی برخقردار است. 

یـ روش  ادر با ذهـ بف مهراه استػاده اكدک از چشؿ:  ج( مطالعف

جق چـد سطری از ابتدای كقشتف و چـدسطری از وسط و سطرهایی داكش

ففؿقده و را مقرد كظر از آنخقاكد و بدیـ ترتقب مؼصقد میاز پایان كقشتف 

ش باشد. و هرچف داكتریـ روش مطالعف میایـ روش رسیع :كـددرک می

باشد، كقاز بف  تراكد گسرتدهخقو درک وی كسبت بف مقضقطی كف می

-مؼقلف یا بحث مقردكظر خقاكده می تعداد و سطرها یا صػحاتی كف از

ش و درک وی كسبت بف مقضقع مقرد شقد و هرچف داكشقد، كؿرت می

ی سطرها تا بر مطالعفكؿرت باشد، بف مهان مؼدار بر وی الزم است  مطالعف

و  بػفؿدو  ایـؽف مقضقع را بف خقبی درک كـدیا صػحات بقػزاید تا 

را  دخق كف گاهیهدف بحث یا آن مؼقلف را شـاختف و دریابد. و چف بسا 

د، تا ایـؽف مراد و بقـی بحث مقردكظر میكاچار بف خقاكدن كؾؿف كؾؿف

 ی ایـفا بف وسعت اصالع و آگاهی اوو مهف :را بف خقبی بػفؿدآن مؼصقد

-می گردد. و ایـ امری جتربف شدهمطالعف باز می كسبت بف مقضقع مقرد

ایـ  قراوالن ایـ مقدان بقده وكــد پقشو كساكی كف بسقار مطالعف میباشد 
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برخی ی فرشده بـده در مطالعفداكـد: مسالف را بف خقبی درک كؿقده و می

جقیان و آمقزگاران طؾؿ پقشقده كقست، ، بر برادراكؿ از داكشمقضقطات

را كف در ایـ  كف بف فضؾ و مـت اهلی در یک ساطت تؼریبا كتابیچـان

داكؿ و و هدف و مؼصقد مقلػش را می ففؿقده كقشتف شده مقضقطات

را مثال و ایـ  :داكؿمی او در مقضقع مقرد بحث را از دیدگاه ققل راجح

 م. كر كؿقدها ذمهت تشقیؼ و حتریک  در راستای

خـ فالكی است یا گقیؿ ایـ سخقاكؿ، میای میبؾؽف گاه كف مؼقلف

كف كقیسـده آناز  پقشی فالن حزب یا فالن مجاطت است، ایـؽف ایـ مؼقلف

ی بسقار در : و ایـ بف دلقؾ مطالعفیا هدف وی از كقشتـ آن سخـ را بداكؿ

 باشد. یا آن شخص می گروه یا آن حزب یا ایـمقرد آن مجاطت و 

م یا سقد قطب در رسالف یا و اگر بر فرض مثال مطؾبی از شقخ االسال

ای ذكر گردد، بدون ایـؽف آن مطؾب بف آهنا كسبت داده شقد، بف فضؾ مؼالف

را مشخص كؿقده و از مقان سایر مطالب تقاكؿ آنپروردگار میت مـو 

س قص دهؿ. و اكقیسـده تشخ در  ی زیاددر اثر مطالعفتشخقص یـ ح 

و بقش از ایـ كقاز بف مفارت یا تقجف و  گرددمقرد ایـ یا آن طامل مقرس می
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رسقدن بف ایـ  - ان شاء اهلل -زمحت دیگری كدارد و با افزایش مطالعف 

 دور كقست.  تشخقص
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 ػلن از طریق گُش کرروفراگیری  ی ششن:نکته

 یا استػاده از چشؿ مطالعف طؾؿ و داكش حمصقر درهای كسب روش

ی بقـایی مهراه یی و قؾب كقز با ققهی شـقاققهدر ایـ مسری كقست، بؾؽف 

 د. باشمی

ُفَْْول»فرماید: اهلل طزوجؾ می اَْتل  ِّْْلََمْْىَي َؿٌَْْ ِ ًٌْْة فَْْإِنَِّْْقي   ٍ ْالفَّ
رََصَْ وئَلَِمُْْكَُّْْواى ُفَؤادََْْواْل 

ُ
ََُّْْكنَْْأ  ِ ُؤولًَْْخ  دكبالف چقزی از»[36رسا: اال]«َمف 

 پرس مقرد مهف و دل و گقش چشؿ گامنیب. كاآگاهی آن از كف مؽـ یرو

ی شـقایی را پقش از چـع اهلل طزوجؾ ققه و «.گریدمی قرار آن از یجق و

های كسب طؾؿ و داكش و حتصقؾ تریـ راهزیرا آسانققه بقـایی ذكر كؿقد 

باشد. و ها میو وسعت آن بقش از دیگر روش شـقدن است ،معارف

كسی كف طؾؿ  وباشد: تریـ حجت بر صاحبش میدرواقع ایـ روش ققی

كف كقست كسی مهچقن گرید فرامی یرا بف صقرت شػاهی از طاد و داكش

شـقد بسقار قاكد. و اقامف حجت بر كقری كف میخطؾؿی را كزد آن طامل می

 شـقد. بقـایی است كف كؿیی حجت بر تر از اقامفآسان

ـقدن و گقش كرن یعـی كسب طؾؿ و داكش از صریؼ ش روش،اما ایـ 
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  كامـظؿ:و روش  مـظؿ باشد: روشكقز بر دو كقع می

 : هًظن َش  -1
داكش آمقزان متـی  یاكف بر ددر ایـ روش داكشجق بف استاد یا شقخ خق

-خقاكد گقش می... میف یا طؼقده یا اصقل و معع و مشخص در باب فؼ

و با متام  كـدیـ و ساماكدهی میرا تدوبقط بف آنو فقائد و مسائؾ مر دهد

متـی از متقن طؾؿ را از یؽی از طؾام  دهد تادقت بف سخـان استاد گقش می

 فراگرید. 

ای از كقارهای ضبط شده كف و از ایـ قبقؾ است گقش دادن بف جمؿقطف

پرداختف و دروس وی  یبف تدریس متـیؽی از طؾام بف صقرت مدون در آهنا 

 وده است. )بف طـقان مثال( متـی در طؼقده یا فؼف یا ... رشح داده ضبط ش

 و مسائؾ را تدویـ و تـظقؿ صالب طؾؿ با گقش دادن بف ایـ كقارها، فقاید

و  بسقار فراگری و مقرس بقدهایـ امر امروز بف لطػ و رمحت اهلی  كـد.می

 و دشقاری بف دكبال كدارد.  آسان استفؾ و س صریؼاز ایـ طؾؿ كسب 
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 : ياهًظن َش   -2
و اكدرز طامل یا  و پـد قطظفجق بف كصقحت یا مداكش در ایـ روش

ف صقرت گذرا از فالن و ای را بیا كؾؿف یا خطبف دهدذری گقش میگره

و اكدرزها و  دهد كف شامؾ پـدگقش می یا ایـؽف كقاری را شـقدفالن می

 . باشدای پـدآمقز و ... میفقائد یا قصقده
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 با آيها از ػلما َ ضیٌُ  فتا  فراگیری ػلن :ی هفتننکته
ب طؾؿ بف دكبال و كؽاتی را برای صال استبسقار مفؿ كقز ایـ مسالف 

-باشد كف بف مفرتیـ آهنا اشاره می دارد كف باید بف آهنا تقجف داشتف و پایبـد

  :كـقؿ

ؾؿ از آهنا فراگرفتف و آمقختف طؾامیی كف ط كردن شخصم كؽتف اول:

و چف آكاكی كف در ققد  اكدكف دارفاكی را وداع گػتف شقد، چف طؾامییمی

صالب طؾؿ الزم  بر ،از ایـ كؽتف آن است كف از مهان ابتدا مـظقر :اكدحقات

و در  هستـداهؾ سـت و مجاطت  صحقح است تا طؾامیی طامؾ كف بر مـفج 

 .شقد، مشخص كـدشان است كف طؾؿ فراگرفتف میواقع از آهنا و مقلػات

-ای باشد كف در كؽتفزان و معقار و ضابطفدر روشـی مق و ایـ اكتخاب باید

 ؿ و داكش آهنا سریابد و پس از ایـؽف از طؾكراشاره خقاهقؿ  دانی دوم ب

و مطالعف برای وی  اگریی طؾؿمقدان فر گردید،و تقاكا  مـد شدو هبره

 ز آكچف كسبج ایهاگر وقت بقد یا فاید طالوه بر ایـو  شقدتر میگسرتده

 تقاكد بف كسب طؾؿ از آهنا كقز بپردازد. دید مین میكؿقده در طؾقم دیگرا

، بف هقچ طـقان كباید طؾؿ را آنبف ویژه در مراحؾ اولقف در ایـ فرآیـد اما 
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 د.  از اهؾ بدطت و هقی و هقس فراگری

كسبت بف اشخاص یا مذاهب طؾام تعصب كداشتف و  باید ی دوم:كؽتف

باشد و آكچف حؼ است از آهنا و اكصاف داشتف  ا و خقدبؾؽف در مقرد آهن

 پذیرفتف ح ی افراد جز رسقل اهلل. و ایـ را بداكد كف ققل مهفبپذیرد خقد

گاهی دچار خطا و   ح شقد و هركس جز رسقل خداشده و رد می

 بف هركس جز رسقل خدا باشد وشتباه شده و گاهی بر ققل صقاب میا

دچار خطا و اشتباه گردید و یا درست و صحقح گػت.  :شقدگػتف می ح

در مقرد است كف  ح رسقل اهلل باید ایـ كؽتف را مد كظر داشت كف فؼطو 

ب و درست و صحقح متصقر كقست و جایز كقست جز ققل حؼ و صقااو 

در برابر  و بؾؽف باید پرداخت ای بف تعؼقب سخـاكشمسالفتریـ کدر كقچ

 حؽؿ و امرش تسؾقؿ كامؾ بقد. 

فؼط كف ایـؽف در هر مقردی  مهراه حؼ باشد ف صالب طؾؿ بایدگقكو ایـ

 و و مهقشف حؼ را مهراه آكان بداكد یا حزب خقد مهراه باشد استادبا شقخ یا 

ورزیده و  یباصؾ دشؿـ حؼ ودر  خقدحزب  بر مبـای رای و كظر استاد یا

 دوستی ورزد. 
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ام و طبادتگزاران بقد كف طؾ های اهؾ كتاب آنتریـ گؿراهیاز بزرگ

و در حالل  قرار دادكد هایی بف جای اهلل متعالخداگقكفو  را خدایان خقد

، از آهنا دن آكچف حالل كؿقدهكردن آكچف خداوكد حرام كرده و حرام كر

داشتف باشـد،  دلقؾ و برهاكی از سقی اهلل متعال دكد و بدون ایـؽفپریوی كر

اتََّخُذوا َأْحبارَُهْم َو »فرماید: میاهلل متعال  امقر اصاطت كردكد: آهنا را در ایـ

 و دیـی طؾامء خدا، از طالوه»[31]التقبة: «رُْهبانَ ُهْم َأرْبابًا ِمْن ُدوِن اللَّهِ 

  .«اكدپذیرفتف خدائی بف هؿ را خقد پارسایان

كف با جدیت در پی كسب طؾؿ گام بـابرایـ باید صالب طؾؿ و كسی

بسقار حمتاط باشد كف مبادا در اخالق و رفتار و دیـش بف كؿرتیـ  ،هناده

تف سصػتی از صػات اهؾ كتاب خق گرفتف و لباس آهنا را برتـ كـد، چف داك

 تف! سیا كداك

و احرتام ی مراقب ادای حؼقق طؾامی طامؾ از مجؾف دوست :ی سقمكؽتف

امر خقشحال  یـراگرید و بف افاز آهنا  ،، پس اگر درست گػتـددآهنا باش

و اگر دچار خطا و اشتباه شدكد، تا جایی كف راهی برای معذور  باشد

 شان معذور بداكد!! در خطا و اشتباه داشتـ آهنا باشد، آهنا را

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=31
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َْ ْىَي َؿْ»فرمقدكد:  حرسقل اهلل  يِتٌِْْ ٌَّ ُ
َْ ْأ ٌَْ ًْ َ ْْل ًْ َْنتَِْيَُاَُْيِوَّ َْويَؽ َض

َْْضِغَْيَُا ؽِف  َِاَْويَك  ٍِ ِ :«ىَِكال
1
احرتام كگذاشتف و بف  ما بف بزرگسال هركس»

اسد خردسال ما رحؿ و شػؼت كداشتف باشد و حؼ و حؼقق طامل ما را كشـ

  .«از امت مـ كقست احرتام و اكرام وی( )مهچقن

 در تعارض ایـؽف فؼط حؼ را از آهنا فراگریداما ایـ احرتام و اكرام با 

را در  وتقاكـد ایـ دكؿیاست كف  ایـصالب طؾؿ مشؽؾ بسقاری از  .كقست

حؼ از دریافت  كــد. مقانكـار یؽدیگر دیده و مقان آهنا مقازكف برقرار 

. و و احرتام طؾام كف بر آهنا كقز واجب است مردم كف بر آهنا واجب است

كف حالیی در تعارض است، دربركد كف هریک از ایـ دو با دیگرگامن می

 چـع كقست. 

طؾامیی كف ما را بف فراگریی طؾؿ از آكان  ازبرخی اما اگر گػتف شقد: 

 ؟ كام بربكـی، صقحت میك

كف با آن معقار و مقزاكی  ،تر گذشتبا تقجف بف آكچف پقشگقیؿ: می

                                                           
 96صحقح الرتغقب:  اكد:كردهایـ حدیث را ختریج  ...امحد و امام  - 1

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=31
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های مبـای آن اققال و دیدگاه و بر شقدسـجقده می مقارد گقكاگقن

 طاملحؼ از باصؾ و مصؾح از مػسد و  شقد و با آنمتػاوت پذیرفتف یا رد می

ی سقم از كف ایـ مطؾب در كؽتفی، چـانشقد، داكستطامل شـاختف میاز غری

 ایـ بحث ذكر گردید. 

ایـ معقار و مقزان را بف خقبی ففؿقده باشی، دیگر   بـابرایـ اگر

 ... با ایـ مهفآسان است كف طؾؿ را از آهنا فرا بگریی  شـاختـ طؾامیی

ی طؾؿ از آكان شایستف است فراگریاسامی برخی از اهؾ طؾؿ و فضؾ را كف 

ز آن هستـد كف گقیؿ: ایـ طؾام بسقار بقشرت اكـؿ و در ایـ راستا میذكر می

سبب اهلل طزوجؾ را شؽر و بدیـ  و ی آهنا اشاره كـقؿدر ایـ بحث بف مهف

 كـقؿ: كقه بؾـد و بزرگبف برخی از آهنا اشاره می . اماگقیقؿسپاس می

 وو دو شاگردش ابـ ققؿ  ما، شقخ االسالم امحد بـ طبداحلؾقؿ ، استادطؾؿ

 ...ابـ رجب حـبؾی  . شقكاكی ..... ابـ طبدالرب ... كقوی ... ابـ كثری

ری سطی صاحب تػشـقؼ .شقخ حمؿد بـ سؾقامن و اولع كقادگاكش ..

 ... ابـ طثقؿع كارصالدیـ اآللباكی حمؿد امحد شاكر ... اضقاء البقان ...

ابقحمؿد  ...بـ طؼالء الشعقبی  محقد حمؿد قطب ...سقدقطب ...   ...
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سػر احلقالی ... و بسقاری دیگر از اهؾ طؾؿ و فضؾ كف  ... سیدمؼ

پـاه خداوكد متعال رفتگان آهنا را بقامرزد و زكدگان آكان را از هر بدی در 

ـار ف در كی ایـفا و دیگران كقاز داری، البتخقیش حمػقظ بدارد. تق بف مهف

ایـؽف هقچ طادی كقست مگر ایـؽف  تر ذكر كردیؿ از مجؾفكؽاتی كف پقش

هایی دارد، اققال و آراء درست و كاصحقح داشتف و گاهی اشتباه و لغزش

از  اققالی :باشدبر دیدگاه اشتباه و كادرست میبر ققل صقاب و گاهی 

بسقار دشقار  اكسانشقد و وجقد كامل در وی گرفتف شده و اققالی رد می

در و باشد متقجف ایـ كؽتف  باید ،صالب طؾؿ بف هـگام كسب طؾؿ و :است

 . طؿؾ كؽـد لقؾكسب طؾؿ مهچقن حاصب  مسری
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 کًی؟ چُو با ػالمی يطستی چٍ هی :ی هشتننکته
یی را از طؾام جستـ بگقیؿ بسقاری از صالب طؾؿ هبره ؽفاز ایـ متاسػؿ

كــد، كقک كشؿرده و در دستقر كار خقد كف در جقار آهنا زكدگی می

-هستـد كف حدود یک یآهنا كساك د: ازككداشتف و با آهنا هقچ تعامؾی كدار

 ی مقان اوداكد فاصؾفـؽف می، با ایگذرد كف طادی را مالقات كؽردهسال می

طادی هقچ باشد، بؾؽف با می و چـد قدم و آن طامل تـفا در حد چـد دققؼف

ف ؿ و دیـ از وی سقال كـد، با ایـؽدر مقرد امقر طؾ تا ارتباط كدارد

بؾؽف از مقان صالب طؾؿ كساكی  دستقابی بف وی بسقار سفؾ و آسان است.

یا اشتباه یا آلقدگی خقاب چرت زدن یا هستـد كف چقن از استاد خقد

، ببقـد، شفرها را از آن پر كرده و بف لغزش یا فتقایی كف او را متعجب كـد

شقد، با جدا می اوو از  كردهجـگ و دشؿـی طؾقف وی اطالن رسطت بر 

 باشد. ایـؽف كقاز وی بف آن طامل رضوری می

بر آهنا مشؽؾ  كساكی هستـد كف ففؿ مسائؾ زیادی از مقان صالب و

ی داكاتر یا كسی كف از و كشقـی با طاملكشستـ و هؿ اما اگر شده است

ؽف آن و بؾ كـدسقال كؿی اشؽاالت خقداز  است، برایش مؼدور گردد،
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كف سازد چـانرا با مسائؾ بدهیی مشغقل می طامل یا شخص داكاتر از خقد

ف گاهی كرب و و چف بسا ك :گقید: ای كاش ساكت شقدآن طامل با خقد می

پرسش طؾی رغؿ ایـؽف بسقار كقاز بف شقد  ردنسقال ك وی ماكع ازغرور 

 دارد.

ایـ تقیی كف  زیراكاری، زیانایـ وضعقت،  بابدان كف  ،طؾؿ ای صالب 

تق اگر امروز در كـار تقست فردا با  :بف طامل كقاز داری كف او بف تق

شده و پشقامكی سقدی شقد، آكگاه پشقامن خداحافظی كرده و از تق جدا می

دارد، ه از مقان مردم بركؿیبدان كف اهلل متعال طؾؿ را یؽبار :كخقاهد داشت

 دارد. از مقان مردم برمی طؾام نگرفتـ جارا با آنبؾؽف 

یا یؽی از خقد در مهـشقـی با استاد صالب طؾؿ  بـابرایـ الزم است

 رطایت كـد:  و ر داشتفظرا در ك كؽاتی طؾام،

-و سقال هتقف كـددفرتی جدا  كـقؿهر صالب طؾؿی را كصقحت می -1

 ،دشقار آمدهها و مسائؾی را كف در صقل مطالعف و بحث و بررسی بر وی 

مالقات با استادش آهنا را با وی  د تا در اولع فرصت  كـدر آن یادداشت 

 در مقان بگذارد. 
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بف  ،اساس امهقت آهنا كزد خقد سقاالتی را كف یادداشت كؿقده، بر -2

 استادش طرضف كـد. 

 كفـامیی و شـاختـ حؼ باشد و از ایـهدف وی از صرح مسالف، راه -3

داكستـ چقزی سقال كـد، پرهقز كامید  فؼطگذراكی و با هدف جدل یا وقت

كاستف شدن از رغبت و  دن، باطثگقكف و با ایـ هدف سقال كرزیرا ایـ

 گردد. استاد كسبت بف وی می استؼبال

رو باشد و از اكجام دادن رو و كقکاستادش، خقش مالقات بادر  -4

بردارد،  استادش را در شؿردن جمؾس یاامقری كف استخػاف و سبک 

 بپرهقزد. 

بر وی واجب و الزم است تا بف هـگام خماصب قرار دادن و مراجعف و  و

ایـ ادب و احرتام  زیراسقال كؿقدن از استادش، ادب را رطایت كـد، 

و مقزان صرب و  گرددمیاستاد با شاگرد  افزایش رغبت و استؼبال مقجب

را افزایش داده و بخشش  شاگرد مالقات و پاسخگقیی بفاستاد در  متایؾ
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گردد.وی كسبت بف شاگرد بقشرت و بقشرت می
1  

زیركاكف بتقاكد بقشرتیـ  یاما داكش آمقز مقفؼ كسی است كف با اسؾقب

كف استادش حالیهؿ دردریافت كـد، آن ؾقمات را از استاد خقدوقت و مع

 . دهدرغبت كشان میضی و بؾؽف بدان از ایـ مسالف را

 ازو داكش كسب طؾؿ  طرصفو چـع داكش آمقزاكی وجقد داشتف و 

 خالی كقست.  آهناوجقد 

 

 

                                                           
-تقان بدان اشاره كؿقد، گردمهایی طؿقمی طدهاز مجؾف مقاردی كف در ایـ زمقـف می - 1

 دركف باشد. چـاناهلل میای از صالب طؾؿ در اردن با شقخ كارصالدیـ االلباكی رمحف

حع سخـراكی شقخ، یؽی از برادران برخاستف و رشوع بف خقاكدن اوراقی در باب 

 اودر دست  ی شدكد كفگقكف حارضیـ مشغقل بف اوراقتشقیؼ بف صؾب طؾؿ كؿقد و ایـ

اش از آن اوراق را بف او بدهد ... پس خقاست تا هبرهو هریک از آكان از وی می بقد

و بف خاصر ادامف كدادن  شدمـرصف دادن و از ادامف  كردشقخ آلباكی سخـراكی را قطع 

 ی اكرصاف خقاست.و اجازه كردسخـراكی طذرخقاهی 
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  های هختلفهطالؼٍ کتاب :ی نهننکته

 كقز اشاره كـقؿ كف شایستف است  ایـجا بف ایـ مطؾب درالزم است 

 های مػقدیاز كتاب فراگرییصالب طؾؿ تـفا در جفت  تالش و كقشش

و  كدطالب و كقع استدالل برخقردارر ارائف مسامل د مـفجو مبـا از باشد كف 

صحقح از كتاب و  ها پرداختف، بف روشمقضقطاتی را كف بف آن دالیؾ

 سـت بر مبـای ففؿ سؾػ صالح امت ارائف دهد. 

باشـد: ی مقضقطات طؾؿی بر دو كقع میها از جفت ارائفاما كتاب

 متصؾجریوار بف یؽدیگر زك ها بف صقرتبرخی از كتابارائف مطالب در 

( ای كف )مثال  گقكفباشـد، بی اجزای كتاب با یؽدیگر مرتبط میبقده و مهف

و بف یؽدیگر ی پس از آن گره خقرده بخش اول كتاب با بخش یا مسالف

اول كتاب را مطالعف كـد،  بخشاگر خقاكـده تـفا  مرتبط هستـد، بـابرایـ

ی و فراگرید مگر ایـؽف مهف قاكد بف خقبی مطؾب را درک كؿقدهتكؿی

 كتاب را مطالعف كـد.  هایبخش

پایان از اول تا  كد، الزم استگریهایی كف در ایـ دستف جای میكتاب

كظر بف  خقاكده شده و مقرد مطالعف قرار گرید تا ایـؽف مطؾب مقرد كتاب
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 كامؾ دریافت شده و حؼ مقضقع مقرد بررسی كتاب رطایت شقد.  صقر

كف بقشرت شبقف بف دایره  هایی هستـدها، كتابی از كتابی دیگردستف

هایی كف مسائؾ و باشـد، كتابها و مراجع و مـابع بزرگ میادعارف

یؽدیگر مرتبط  فهایی كف در آن مقرد مطالعف و بررسی قرار گرفتف، ببخش

از آهنا كقاز بف داكستـ و برای ففؿقدن بخشی  ركدكبقده و با هؿ ارتباصی كدا

معـا كف  بف ایـكقست،  كتابی مقضقطات بررسی شده در ی مهفمطالعفو 

 جق و صالب طؾؿ ایـ امؽان وجقد دارد مسالف یا مقضقع مقردبرای داكش

ی مهفرا از كتاب برگرفتف و مطالعف كـد بدون ایـؽف الزم باشد  كظر خقد

 كتاب را از اول تا آخر بخقاكد.  مسائؾ و مقضقطات ذكر شده در

مقان ها در گزیـش كتاب ،جقییاست هر صالب طؾؿ و داكش زمال و 

تشخقص ایـ  در صقرتی كفها تػاوت قائؾ شقد. و ایـ دو دستف از كتاب

زیرا د كـسقال افراد آگاه ها برای وی دشقار بقد، از دو دستف از كتاب

 داكد، سقال كردن است. كف كؿیدارو و درمان كسی

جق را بف را كف صالب طؾؿ و داكش هاییاما اگر گػتف شقد: كتاب

 كـقد، كدامـد؟ خقاكدن آهنا كصقحت می
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ای داشتف كتابخاكف جق بایدگقیؿ: هر صالب طؾؿ و داكشدر پاسخ می

اطتامد بر  -بف ویژه در ایـ زمان  -حتصقؾ و كسب طؾؿ در  زیراباشد، 

 ب طؾؿ مهچقن كسبت اوبقشرت است و كسبت كتاب با صال های مػقدكتاب

 كقاز كقست. كف بف هقچ وجف از آن بی با حقات است

-را بف خقاكدن و مطالعف آهنا تقصقف میهایی كف صالب طؾؿ اما كتاب

 كـقؿ، طبارتـد از: 

 سیز: در تف

  ی امام صربیكقشتف« انيساٌفْاْل»تػسری:  

 ضاکمْاىلؽآناْلاٌفْْل»یا  «كؽؼیب» تػسری»:  

  فارسی ترمجف شده[ ]خمترصی از آن بف :«ْياةَْنر»تػسری 

  ةغٔی»تػسری»:  

  ٔاأ»تػسری   :كقشتف حمؿد امع شـؼقطی «انياْلْءع

  بف فارسی ترمجف  :ی سقد قطبكقشتف« ؿَللْاىلؽآنْف»تػسری[

 شده[

  ْفيْالهؽْيفيح»تػسری ْالؽمحَ ْانمِانْيحففًْ كقشتف « ْمالم
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بف  ا طـقان تػسری راستعدی )كف بطبدالرمحـ بـ كارص السع

  :ترمجف شده است(فارسی 

 ًيىفاظْاىلؽآنْالهؽانمكشًْانمفٓؽسْْل.  

 در حذیث: 

 «هر دو ترمجف  :صحقح بخاری و صحقح مسؾؿ «يطيضط[

 شده است[

 «ْاْلاریفخ ی ابـ حجر رشح صحقح البخاری كقشتف« ص

  :طسؼالكی

 «ی امام كقویكقشتف« صْمفيًيرشحْضط:  

 ُّماجف: ابقداود، كسائی، ترمذی، ابـ ـننْچٓاراگ:  

 در باب احادیث،  حمٍػُارصادليَْآْلاینْجمٍٔعْمٔىفاتْحمػث

در باب احادیث صحقح كقشتف و چف كف هایی را چف كتاب

كف در باب احادیث ضعقػ كقشتف و كقز دیگر  هاییكتاب

 های وی. كتاب

 «ًٔمْوْاْلس   :ی ابـ رجب حـبؾیكقشتف« ساٌفْاىكي
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 «اثریی ابـ كقشتف« ديبْاْلػيغؽْثْفيانلٓا: 

 «ْالطاْلاير ی امام كقوی )كف بف فارسی ترمجف كقشتف« يض

 ( .شده است

 «ىفاظْاْلػيدانمكشًْانمفٓؽسْْل»  

 «ْاْلر ی ابـ رشح اختصار طؾؿ احلدیث كقشتف« دياْلاقد

  .كثری

 در عقیذه: 

 «ی سؾقامن بـ طبداهلل آل الشقخ.كقشتف« ػيفْيْاىكؾيؾْاْلٍيح  

 «ٔضيْجمٍٔقث   گروهی از طؾام.ی كقشتف« ػاَل

 «ْأ ْإقخلاد ْأضٔل ْالفِرشح ْاْلٍاقْثْو ی امام كقشتف« ثو

 اللؽائی. 

 «ْالفِأ ْاىؽائفإلْةانمنشٔرْثقَلم « ةانمِطٔرْثيانلاسْثقخلاد
]ایـ كتاب با طـقان فرازهایی از ی شقخ حافظ حؽؿی كقشتف

  [.ترمجف شده است طؼقده اهؾ سـت و مجاطت بف فارسی

 «با تعؾقؼات ما. «ثاىؽطاويْةػيبْرشحْقليحٓؼ  
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 «ٔاـؽْةػيقل -بـ ی شقخ االسالم، رشح شقخ حمؿدكقشتف« ثيال

 . العثقؿع صالح

 «شقخ االسالمی كقشتف« ٍانينخابْال . 

 «ًٌهای كف با طـقان كشاكفی سقد قطب ]كقشتف« قياىؽؽْفْكال

 . راه ترمجف شده است[

 «عَللْاىلؽآنْفْةقْادلقٔيؼؽ»  

 «ْ ْفمطؽيطات ی ابقاالطؾی مقدودی كقشتف« اىلؽآنْاْلربكّ

  [.كف با طـقان اصطالحات چفارگاكف ترمجف شده است]

 «ایـ كتاب كقز با مهع طـقان ی ما. ]كقشتف «رشوطْلالْالاهلل

 [ترمجف شده است.

 «ٔد   شقخ االسالم.ی كقشتف« ثياىكت

 «ٔل   .شقخ االسالمی كقشتف« الطارمْانمفئلَْعْشاحًْالـؽ

 «ٔاقػْف  ی ما. كقشتف« اَلهفْيْك

 «ی ما. كقشتف« ثقٍالَْتؽجْضاضتٓاٌَْْانميأ 

 در فقه: 
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 «ْشقخ االسالم ابـ تقؿقف «فخاویاىجمٍٔع . 

 «ی ابـ قدامف. كقشتف« انمغين 

 «ی شقكاكی. كقشتف« وؼاروْاْلُي 

 «ی ابـ حزم. كقشتف« انمطیل 

 «ی امام شافعی. كقشتف« ماْل 

 «كف بف فارسی ترمجف شده است.[ امام مالکی كقشتف« مٔؼأ[  

 «و كسی كف  :ی ابـ طبدالربكقشتف «ػياَلٍٓ»یا  «ـخؼَكراإل

 دو را با هؿ بخقاكد هبرت است.  بتقاكد هر

 «ِی بغقی. كقشتف« ثرشحْالف 

 «ْال ُتو ی صـعاكی، با حتؼقؼ شقخ حمؿد صبحی كقشتف« َلمفَّْـُ

 حسـ خالق. 

 «صدیؼ حسـ خان، با حتؼقؼ  حمؿدی كقشتف« ثانلػيْثالؽوع

 شقخ حمؿد صبحی حسـ خالقی. 

 «ی طبدالؼادر بـ طبد العزیز. كقشتف« ةاىكػْقػادإیفْْةاىكٍػ 

 «ْانليبضَلْثضف  ی شقخ حمؿد كارصالدیـ اآللباكی.كقشتف« ة
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  شده است.[ترمجف  «ربروش كامز پقام»ایـ كتاب با طـقان ]

 «ی شقخ حمؿد كارص الدیـ األلباكی. كقشتف« ضاکمْاْلِائؾأ 

 «امحد بـ طبداحلؾقؿی كقشتف« ثالَشقيْثاـالفي . 

  در اصول:

 «اى   ی امام شافعی.كقشتف« ثالـؽ

 «ی ابقاسحاق شاصبی ]ایـ كتاب كقز ترمجف كقشتف« قخطاماإل

  شده است.[

 «ٔافلات   .ی ابقاسحاق شاصبیكقشتف« انم

 «شـؼقطی.ی كقشتف« فلّاىضٔلْأْةٌؼنؽ 

 «ی ابـ قاوانكقشتف« رشحْالٔركاتْلاتْفاَلطلي. 

 «حمؿد بـ صالحی كقشتف« ضٔلاْلضٔلٌَْْقيًْاْل . 

 در سیزت و تاریخ و احوال اشخاص: 

 «ی ابـ حجركقشتف« قَلمْانلتَلءْأـْي.  

 «ْالهٍالحٓؼي هتذیب »ی یا كتاب ی حافظ مزكقشتف« ب

  ی ابـ حجر.كقشتف« التفذیب
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 «ی ابـ حجر. كقشتف« ثالططاةْحٍيزيْاإلضاةثْف 

 «ی ابـ كثریكقشتف« ثوْانلٓايْثاْلػاي.  

 «ًی ابـ اجلقزیكقشتف« انمِخـ.  

 «ی حمؿقد شاكركقشتف« ظْإـَليماَلاريْثجمٍٔق.  

 «ٔمالؽضي ْانمغخ با مهع كتاب  ایـكػقری. ]ی مباركقشتف« ق

  [.ی ترمجف شده استسبف فارطـقان 

 «ی ابراهقؿ العؾی. كقشتف« ثانلتٔيْةْيصْالفيضط 

 «ی ابـ هشام.كقشتف« ثانلتٔيْةالفْي  

  و لغت: هاناههدر واژه
  ی ابـ مـظقر. كقشتف« لفانْاىكؽب»معجؿ 

 «ی فریوز آبادیكقشتف« ػاىلامٔسْانمطي.  

 «ی. قی یاققت محكقشتف «ٌكشًْاْلدلان 

 «مصطػی غالیقـی.  «ثروسْاىكؽبيساٌفْادل 

 «ويرشحْاةَْقل»  
  انلػیْوْةوْالطػیكؽؽْ»رشح»  
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 «ی الرافعی.كقشتف «اىليًْويح  

 : اخالقآداب و  در

 «ػْوْالؽكائق  ی ابـ مبارک. كقشتف« الْؾ

 «ٔاقمشارعْاْل  ی ابـ كحاس. كقشتف« ش

 «ی سقد بـ حسع. كقشتف« ثقئْاهلٍْفْثٌضَلحْاْل 

 «ْاْلضطي بخاری، حتؼقؼ شقخ  ی امامكقشتف« انمفؽددبص

 كارصالدیـ. 

 «ْـأ ْنمَ ْالاکف ٔاب ْالشایفاْل ْادلواء ْقَ ی ابـ ققؿ كقشتف« ل

 جقزی. 

 «ی ابـ اجلقزی. كقشتف« ػْاخلاؼؽيض 

 «عَلقْالؽاویْوْآدابْالفاٌفاْلاٌفْْل.»  

 «ی ابـ كثری.كقشتف« اىفنتْوْانمَلضًْفْثانلٓاي  

 در ادیان و فزق و هذاهة: 

 «ِتقؿقفشقخ االسالم ابـ كقشتف  «ثانلتٔيْثٌِٓاجْالف . 

 «ٔابْالططيصْنمَْةػلْديَْانمفي شقخ االسالم ی كقشتف« صاْل
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 . ابـ تقؿقف

 «ي ٔاققْانمـؽ  ی ابـ ققؿ. كقشتف« ثالط

 «ٔاءْوْانلطواىفطوْفْانميوْوْاْل  ی ابـ حزم. كقشتف« ْ

 «ی سػر احلقالی. كقشتف« رساءاإلْةؿاْؽ 

 «ی سػر احلقالی. كقشتف «ثاىكيٍاُي 

 «قطب.  ی حمؿدكقشتف «ةٌكارصْثيٌؼاْبْفهؽ 

 «ٔـٔق ْاْلْةرسيانمْثانم ْاْليدف ْو ْانمؼاْب ْو ْانمكارصان « ةضؾاب
 ی ماكع اجلفـی. كقشتف

 «ْف ْاإلـَلم ی كقشتف« ثياْلؾبْثياَلكػدوْثيكؽاؼمٔادلْضسً

 ما. 

-تقصقف میگردآوری آهنا شان بف كف بف خاصر امهقت هاییمجموعه اما

 كـقؿ طبارتـد از: 

  شقخ االسالم ابـ تقؿقفجمؿقع مقلػات . 

  جقزیجمؿقع مقلػات ابـ ققؿ . 

 جمؿقع مقلػات شقخ حمؿد بـ طبدالقهاب . 
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 طب.جمؿقع مقلػات حمؿد ق  

  العثقؿع حمؿد بـ صالحجمؿقع مقلػات . 

  .جمؿقع مقلػات ابقحمؿد مؼدسی 

ی آن ؽی است كف صالب طؾؿ را بف مطالعفی كقچو ایـ مهان كتابخاكف

داكقؿ ابتدا بف گردآوری آهنا و دیگر برای وی مـاسب می كـقؿ وتقصقف می

آكؽف از آن هبره برده و بف بف امقد  از ایـ بپردازد، كتب سقدمـد و بقش

  ی آهنا برای دیگران كقز سقدمـد واقع شقد، ان شاء اهلل.وسقؾف
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 بًدی ر  کسب َ فراگیری ػلن َ رايص َ هطالؼٍاَلُیت دهن:ی نکته
بقدن وقت و امهقت آن اشاره كردیؿ و كقز بف رضورت  اكدکتر بف قشپ 

 دیؿ. تر است، اشاره كرآكچف مفؿ ت در جفت فراگرییتالش و مه

جق مفؿرتیـ را یـجاست كف چگقكف صالب طؾؿ و داكشاما مسالف ا

ی او ایـ گزیـش بر چف اساس و ضابطف د.كـرا مشخص برگزیده و آن

 ـدازد؟ بقرا بف تلخری  باشد تا بر مبـای آن بخشی

خص كؿقدن مفؿرتیـ و مش گقیقؿ: درخ بف ایـ سقال میدر پاس

بف امقر ذیؾ تقجف  ها در مسری كسب طؾؿ، الزم استگزیـش اولقیت

 گردد: 

از ایـ جفت كف حؽؿ رشع در مقرد آن  یی درستقجف بف ماده -1

 یارسد، ی فرض و واجب میكسب آن بف درجفدر رشیعت : آیا چقست

-امقر مـدوب و مستحب میده یا ایـؽف از های كػایف بقایـؽف از فرض

 . استاست كف اكجام و ترک آن یؽسان  باشد، یا از امقر مباح

یؽدیگر متػاوت  بف طـقان مثال فرض هؿ باشد، اكقاع فرض با اگرتازه 

 های خمتؾػ متػاوت بقده و برخی كسبت بف برخیو درجات فرض است
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ی( آهنا احتامل اهایی هستـد كف در )ادكف فرضباشـد، چـاندیگر مفؿرت می

و در مؼابؾ  استبرای مدتی معع و مشخص متصقر  تاخری یا تاجقؾ

بف تاخری یا تاجقؾ اكداختـ  وهایی كقز هستـد كف ایـ احتامل را كداركد فرض

ایـؽف برای مدتی بسقار كقتاه باشد، گاهی صاحبش را در گـاه و  آهنا و لق

 ها بایددر مسری كسب طؾؿ و گزیـش اولقیت بـابرایـ :دهدقرار میحرج 

 ی ایـ كؽات با دقت مقرد تقجف قرار گرید. مهف

كـد، ز بف كسب آهنا را بقشرت احساس میكقا تقجف بف مقاردی كف -2

و در  كداردفراگریی طؾؿ  ی بفكقازگاهی در برخی از مقاد درسی  چقن

در چـع  .ف كسب و فراگریی طؾؿ داردبشدید كقاز  در مقاردی مؼابؾ

آگاهی  كف از ضعػ و طدمبپردازد بف كسب طؾؿ در مقاردی  حالتی باید

بف تـفا از مقان صالب طؾؿ كساكی هستـد كف  زیرا برد.الزم در آهنا ركج می

آكچف دوست داركد، مشغقل شده و برای مدتی صقالكی در كسب 

دهـد اكگاری كؿقده و تساهؾ بف خرج می مقضقطات طؾؿی خمتؾػ سفؾ

ر پرداختـ بف جقاكب یا مقضقطات طؾؿی دیگ دلقؾكف اغؾب ایـ مسالف بف 

روش، روشی اشتباه  و ایـ دهد.و غػؾت از مقضقطاتی دیگر رخ می
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مسری كسب طؾؿ گام در  تجدی باكف كقست  كسیی است كف شایستف

 . استهناده 

شفرت  كـی كف از آوازه وی مالحظف میدن فؼقفدی و ایـ مسالف را با

ها سال در مسری تدریس فؼف و اصقل و ده بسقاری برخقردار است

شقد های اطـؼادی بسقاری میدر مؼابؾ دچار لغزش ده است، اماگذراك

مـزلت وی كقست و ایـ برخاستف از كقتاهی وی در  وی شان كف شایستف

 باشد. ؿ )یعـی اطتؼاد و باور( میایـ بخش مف

بف های صقالكی برای مدتمثال دیگر در ایـ زمقـف شخصی است كف 

، اما در مؼابؾ استمشغقل حتؼقؼ و ختریج و تصحقح و تضعقػ احادیث 

یابی كف قادر بف تشخقص و متایز مقان كػر و ایامن و رشک وی را چـان می

كف كافر و مقمـ و كساكی كف دوستی با آهنا واجب بقده و آكاكی ،و تقحقد

یـ بف خاصر تػریط و كقتاهی و باشد. و ادشؿـی با آهنا واجب است، كؿی

اكگاری وی در باب حتصقؾ طؼقده و تقحقد بف صقر دققؼ و حمؼؼاكف سفؾ

 باشد.می

داركد: و ایـ كؽتف   بدان كقاز تقجف بف آكچف امت و مردم پریامقن او -3
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دیگر مقرد  یگزیـش و مؼدم داشتـ بخشی از مقاد درسی بر بخش باید در

فؼف  فراگریی ،اگر ماه رمضان فرا رسقدكف  بف ایـ ترتقبتقجف قرار گرید. 

رسقد  از راهو چقن مقسؿ حج  را بر دیگر احؽام رشطی مؼدم داردروزه 

 باشد، مؼدم در ایـ زمقـف مػقد طؾؿی كف برای مردم پرداختـ بف فراگریی

 ،معامالت ربقی رواج داشت كرد كفدگی مید و اگر در حمقطی زكدار

و اگر در دارد. های ربقی را مؼدم وش و معامؾفو فر فراگریی فؼف خرید

اكد و جفاد ف كرده و روی آوردهقكرد كف مردم بف دكقا تؽحمقطی زكدگی می

 ایـ زمقـف برای مردم مػقد بف كسب طؾؿی روی آورد كف در ،دكدرا ترک كر

شده و  كـد كف اخالق مردم كاپسـدچف در حمقطی زكدگی میچـانو  :باشد

، بف طؾؿی كف مردم را در ایـ جفت كػع رساكد، اكدکداری آهنا اماكت

گردد، باید چـع بف كسب هر طؾؿی كف مشغقل میو  :مشغقل گردد

ایـ  كــد و بایدی باشد كف در آن حمقط زكدگی میمردم برخاستف از كقاز

 كؽتف را رطایت كـد. 

-كسی در جای درست خقد قرار گرید، چقنباید چقز  هردر ایـ مسری 

اشتباه است و كسی كف از  وكان دادن بف ا ،از تشـگی شؽایت دارد كف
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در مقرد درد شؽؿ و كقػقت  با ویسخـ گػتـ ؽایت دارد، ش رسدرد

مسری كسب  درصالب طؾؿ  بـابرایـ الزم استاشتباه است: ی آن معاجلف

 طؾؿ بف ایـ كؽتف تقجف داشتف باشد و بف خقبی درد و درمان را تقصقػ كـد

با دردها و مشؽالت امت زكدگی  هریک از صالب طؾؿ الزم است تا رب و

 د.ی آهنا داشتف باشخقاهد سفؿی در حؾ مشؽالت و معاجلفكـد، اگر می

-اولقیت ها و تشخقصضقابط تعقع مفؿرتیـتر در آكچف پقش اما جز 

تقجف  بف رضورتكقز اشاره كؿقدیؿ،  مسائؾ خمتؾػ طؾؿی فراگرییها در 

و تاكقد كـقؿ تاكقد میهای مفؿ طؾؿ و دیـ صالب طؾؿ بف بخشی از بخش

بدهد و بقشرتیـ فراوان داریؿ كف در كسب طؾؿ اولقیت را بف ایـ بخش 

د و ایـ بخش مهان طؼقده و تقحقآن قرار دهد  در جفت كسبرا  تالش

 باشد: بف دالیؾ ذیؾ می قدایـ تاك اما :باشدمی

از پقامربان و صحابف و تابعع  ،فراگریی و تؾؼع و تػفقؿ ایـ روش -1

معاذ  ح سقل اهللكف چقن ر در حدیث ابـ طباس آمده است .ثابت است

َػمُْْإََُِّمْ»و( فرمقد: )بف ا را بف یؿـ فرستاد َْْتل  ٔ مٍََْْعَ وِْْكَ  ْ َ
َْ ْنَِخاٍب،ْأ َْفي َيُس

َلْ وَّ
َ
اْأ ٌَْ ًْ ُْ ُقٔ ِّْْحَػ  ِ،ِْقَتاَدةُْْإََِل  ٔاَْفإَِذاْاّللَّ ،َْقَؽفُ َ ًْ ْاّللَّ ُْ ِِب  ع 

َ
نَّْْفَأ

َ
َْْأ َْفَؽَضَْْكػْ ْاّللَّ
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  ًْ ِٓ َٔاٍتََْْخ َؿَْْقيَي  ًْ ِْفَْْضيَ ِٓ ِم  ٔ ،ْيَ  ً ِٓ ٔا،َْفإَِذاَْوََل يَخِ ًْ َْذَكيُ ُْ ِِب  ع 

َ
نََّْْفأ

َ
َْْأ َْفَؽَضْْاّللَّ

 ًْ ِٓ َْ ََْكةًْزََْْقيَي  ٌِْ ًْ ِٓ ِ َٔال م 
َ
َْْوحَُؽدُّْْأ ًْ ََْعَ ِٓ ِ :«...ُذَلَؽائ

روی كف كزد ققمی می تق» 1

-امری كف آهنا را بف سقی آن فرامیاولع  اهؾ كتاب هستـد، پس باید

هنا خرب بده ف آباشد، پس چقن اهلل متعال را شـاختـد، ب اهللخقاكی، طبادت 

بر آهنا فرض كرده است، پس متعال پـج كامز را در شباكف روز  خداوكدكف 

ل زكات در امقال را بر خرب بده كف اهلل متعابف آهنا را اكجام دادكد، چقن آن

  ..«شقد.شان داده میفرض قرار داده كف بف فؼرای آكان

 پقش از هر امری تا ددستقر دامعاذ بف  ح چگقكف رسقل اهلل دقت كـ

ل را با ن اهلل متعاآهنا را بف طبادت و تقحقد اهلی فراخقاكد، پس چق

ا آهن آكگاه بایدشـاختـد حؼی كف بر بـدگاكش دارد،  و خصائص و صػات

 یـ ترتقب فراخقاكده و دطقت كـد. را بف سقی كامز و سپس زكات و بف ا

ما جقاكاكی »گقید: روایت است كف می س جـدب بـ طبداهللو از 

 - یعـی تقحقد -ن بف ما، ایامن آقبؾ از آمقختـ قر ح ف رسقل اهللبقدیؿ ك

                                                           
 متػؼ طؾقف. - 1
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.«مان را بقشرت كـدرا آمقزش داد و سپس قرآن را بف ما آمقخت تا ایامن
1  

شان ایـ بف ققمآكان  اولع پقاممهقشف ی پقامربان بقده كف ایـ روش مهف

نِْ»بقده كف: 
َ
ُتُػوا ْْأ ٔا ْْاهللَْْاخ  َخنُِت اُغَٔتْْوَاس  طبادت  را اهلل»[36ـحؾ: ال]«اىؽَّ

  .«كـقد دوری صاغقت و از كـقد

»فرماید: و می
 ًْ يَ ُّْْفَاق  َُّ

َ
ْْإَِلََْْلْْأ ُْْإِلَّ  هقچ قطعا   كف بدان»[19]حمؿد: «اّللَّ

  .«كدارد وجقد اهلل جز یبر حؼ معبقد

باشد كف دیگر اصقل بر آن بـا تقحقد اصؾ و اساس متام اصقل می -2

و درست باشد، بـا صحقح و درست صحقح  ،ؾصپس چقن ا شقد،می

اب باشد، بـا خراب شده و خر و ؾ و اساس فاسدصباشد و اگر امی

»فرماید: اهلل متعال میكـد. سؼقط می
 ْٔ َ ٔا َْْول ُك َ رش 

َ
ًَُْْٓلَتَِػْْأ  ِ اَْخ ٔا ٌَّْْ ََْكُُ

ئُنَْ ٍَ  از بقدكد داده اكجام آكچف هر ورزیدكد، می رشک اگر»[88كعام: اال]«َحك 

 .«شد می كابقد ها آن( كقک اطامل)

»فرماید: و خداوكد متعال می
ويِحََْْوىََلػْ 

ُ
َََْْوإَِلْْإََِل َمْْأ ِي َْ ْاَّلَّ َْرت يَِمٌِْْ

                                                           
 .171صحقح ســ ابـ ماجف:  -1
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َجْْىَِئْ  ك  َ رش 
َ
ََّْْأ َتَؽ يَُمََْْلَط  ٍَ َََّْْخ َََْْوََلَُهَٔج ٌََِْْ ي َاِِسِ

 
و  تق بف»[65]الزمر: «اخل

كقک و ) اطامل ورزی رشك اگر كف شده وحی تق از پقش پقغؿربان یؽایؽ بف

  .«بقد خقاهی زیاكؽاران و از شقدمی كابقد (طباداتت

مبـای تقحقد صقرت كگرید یا  بـا یا طؿؾ صاحلی كف بر هر بـابرایـ

بر آن كباشد، بف صاحبش  ایـؽف تقحقد خالص پقش از آن كبقده و مؼدم

شد، اهلل باآن ذرات غبار پراكـده در هقا می رساكد و فرجامسقدی كؿی

َِا»فرماید: متعال می  ٌ اْإَِلَْْوَكِػ ٔاٌَْ يُ ٍِ َْ َْق وٌٍِْْ ٍَ َِاهَُْْخ َتاءْفََشَكي  َْْ
ُِرٔراًْ ٌَّ
 اكدداده اكجام (دكقا در)آكان  كف یاطامل متام رساغ بف ما»[23]الػرقان: «

  .«سازیؿمی هقا در پراكـده غبار ذّرات مهچقن را و مهف رویؿمی

حمرض  در با اطامل تقام با رشک ایشاناست كف  دلقؾ ایـ امر آنو 

آن اطامل لذا  ،ی تقحقد استرشكی كف كؼض كــده ،كدشدخداوكد حارض 

 رساكد. كؿرتیـ سقدی بف آهنا كؿی

باشد، تقاكایی ففؿقدن و مقازكف و بف تقحقد و مزیـ آراستف  كفكسی -3

ارزش و سخـ تقاكد مقان سخـ بیو می مقان امقر خمتؾػ را دارد تػاضؾ

از قشرت بو تقاكایی وی در ایـ زمقـف بسقار  :متایز قائؾ گردد متع و پرمعـا
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از كقتاهی و كؼص در تقحقد ركج یا  كسی است كف بف تقحقد جاهؾ است

 برد. می

مـان فتی راه و روش مقكف بف تقحقد مزیـ باشد از جبـابرایـ كسی

مان مرشک را داكد و از سقی دیگر راه و روش و مسری جمرمقحد را می

شـاسد. و كسی كف كــد میهایی را كف مـترش میداكستف و رشک و دروغ

غری قابؾ  ی برخقردار باشد، در واقع در دژچـع بقده و از چـع شـاخت

كػقذ حؼ قرار دارد كف جـگ با وی یا فریب دادكش بسقار دشقار است. و 

 اهلل تعالی اطؾؿ. 

كف زماكی باشد:می فحلظ تقحقد در هر زمان و هربف  كقاز اكسان -4

چقزی را مشاهده  است، وقتیدیگران  اكف در تعامؾ بوقتی ،كـدمطالعف می

، آكگاه كف تصؿقؿ دارد م مدح یا ذمگریی، بف هـگامقضع در هـگام، كـدمی

-كف می وستی یا دشؿـی دارد و زماكیی دكقک یا بد شامرد، آكگاه كف اراده

ـ مقارد بف در هریک از ایوی دن حؽؿ كر و :یا صؾح كـد خقاهد جـگ

 گردد. طؼقده و تقحقد باز می

وی فاسد و  قحقد وی فاسد و خراب باشد، هر طؿؾت بـابرایـ هركس
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كردن و در حؽؿ  و رفتار وی در هر مقرد اشتباه خقاهد بقدخراب است 

  باشد.می افراط و تػریط ارچددر هر مقردی 
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 اگیری ػلن يقص بسساییاهُ ی کٍ ر  فهن َ فر یاسدهن:ی نکته
 کًًد: ایفا هی

ففؿقدن و  در مسری هرچف هبرتاكسان را  رد كفاوجقد دفاكتقرهایی 

و تقجف  كف باید آهنا را مراطات كرد كـدطؾؿ یاری می حػظ و فراگریی

 كـقؿ: اكـقن بف برخی از آهنا اشاره می داشت.معطقف هنا ف آالزم را ب

 اخالظ:  -1
ل قرار دهد، متعاكسب طؾؿ، كقتش را خالصاكف برای اهلل  باید در مسری

ف دكبال داشتف و مقجب رشد بركت در طؾؿ و طؿؾ را ب ،اخالص زیرا

قت و قبقلاز رشوط گردد، طالوه بر ایـؽف اخالص رشصی میشخص 

 باشد. پذیرفتف شدن طؾؿ و طؿؾ می

و برحذر باشد كف مبادا كقت  صالب طؾؿ باید از ایـ مسالف پرهقز كـد

یا حتی  ت یا ریا یا جؾب تقجف مردموی از حتصقؾ و فراگریی طؾؿ شفر

 باشد یا ایـؽف بف خاصر او زیـت آنایـؽف بف وی طامل بگقیـد یا كاالی دكقا و 

كؿقده و بركت و  ی ایـ امقر طؾؿ را باصؾـد، مهفلسی را برگزار كـجما

 برد. را از بع میحاصؾف از آن سقد
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ا»گقید: از ابـ طباس روایت است كف می ٍَ ْْالؽَُّسُوََْْي َفُؾْْإِجَّ رََِْْعَ
َْكػ 

ِّْ در ای كف یعـی بف اكدازه «شقد.اكسان برمبـای كقتش حػاضت می» :«ُِيَّخِ

 باشد. كقتش برای اهلل طزوجؾ خمؾص می

سػقان خداحافظی كردم گػت:  كف بازماكی»گقید: طؾی بـ مدیـی می

مقرد امتحان و آزمایش قرار خقاهی  با طؾؿی كف حاصؾ كؿقدی، تق

گرفت. و مردم بف تق كقاز خقاهـد داشت، تؼقای اهلی را پقشف كـ و كقت را 

  .«كقؽق بگردان

 د. اشاره ش یتر بف مطالبقشپو در ایـ معـا 

 رػا:  -2
كـد، یاری می در ففؿقدن و حتصقؾ طؾؿاكسان را كف  یؽی از مقاردی

هد بقد كف چقزی ی خقاحسال - پذیرفتف شقداگر  -دطا  قطعا. دطا است

ای بر  بقدكد كف اگر مسالفؾػ صالح چـعبرخی از س :جؾقدار آن كقست

پروردگارا، ایـ »گػت: آورده و میآمد، بف سجده و دطا پـاه دشقار می آهنا

پروردگارا، ایـ مسالف را بف مـ بػفامن ...  ... مسالف را بف مـ بػفامن

ؿقده و تا ایـؽف آن مسالف را فف .«مسالف را بف مـ بػفامنگارا، ایـ پرورد
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دوه گشقد و اكاش را برای فراگریی حؼ و صقاب میخداوكد متعال سقـف

  ساخت.وی در ایـ زمقـف را برصرف می

 ها: لهی َ رَ ی از گًاهاو َ يافرهايیتقُای ا -3
تؼقا دوای آن قدر هؿ كف بزرگ باشد طالج و درمان و هر مشؽؾی هر

ٔا ْ»فرماید: است، اهلل متعال می ُل ًُْْاهللََْْواتَّ ُس ٍُ ْْوَاهللُْْاهللَُْْويَُكيِّ ءٍْْةُِسوِّ َْش 
ًٌْ -یم شام بف و خداوكد و تؼقای اهلی را پقشف سازید»[282]البؼرة: «َقيِي

  .«هر چقزی داكاست بف و خداوكد آمقزد

مقرد رضایت هلی بف آكچف پـاه بردن از خشؿ ا :اما تؼقا طبارت است از

بف اصاطت و  خداوكدكافرماكی  ل است و كقز پـاه بردن از معصقت واهلل متعا

 فرماكربداری از خداوكد متعال. 

ور شده و طؾؿ و ضرف آن است، محؾف ؾگـاه بف قؾب كف حم ،در مؼابؾ

»فرمقدكد:  ح در حدیث آمده كف رسقل اهلل آورد.را از پای درمیآن
ْإِنَّْ

ْْإَِذاْاىَكت ػَْ
َ
َؽأ ع 

َ
ْْ-َْعِؽيَئثًْْأ َْذَُتا ْاَذََُب ْاَِذا ْرِوايَث/ ْْ-َوِِف ِِّْْفُُِْْسَخج  تِ

ْكَي 
َخثٌْ َداُء،ُُْس   ٔ َْْٔفَإَِذاْـَ َفؽَََُْْؾعَُْْْ َخغ  ـ  ِلَوَْْوحَاَبْْوَا ،ْـُ ُّ اْزِيػَََْْعدََْْوإِنْ ْكَي ُت َٓ ْذِي

ْ ََْْٔضّتَّ يُ ،َْتك  ُّ َْْٔكَي َت ُْ ِيْالؽَّانَُْْو َُْْذَنؽَْْاَّلَّ ْْماَلَّْ»ْاّللَّ َْْرانَْْةَو  ًْ ََْعَ ِٓ ِ اْكُئُب ٔاٌَْ ََْكُُ
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ِفُتٔنَْ :«يَس 
1
ی سقاهی شقد، كؼطفبـده مرتؽب لغزش یا گـاهی میوقتی »

و  كشقده و صؾب مغػرتبـدد، پس اگر از گـاه دست در قؾبش كؼش می

شقد. و اگر دوباره و قؾبش پاک می رود(ی سقاه كـار میتقبف كـد )كؼطف

-ی قؾب را فرامیكف مهفشقد تا ایـبف آن لؽف افزوده میبف گـاه برگردد 

 :مهع است كف خداوكد در قرآن یاد كرده است، «ران»گرید. و مؼصقد از 

را زكگ زده  شانایشان دهلای )پؾشت و زشت(  هرگز، هرگز اصال اطامل»

  .«كرده است

ًَُْْلْ»فرمقدكد:  ح و در حدیثی وارد شد كف رسقل اهلل َخِلي انُْْيَف  ٍَ ْإِي
َْْخت ػٍْ ًََْْضّتَّ َخِلي ...ْيَف  ُّ :«كَي ُت

-یک از بـدگان خدا بف راستی كؿیایامن هقچ» 2

 .«اید، مگر ایـؽف قؾبش مستؼقؿ گرددگر

كف بف خاصر ارتؽاب حالیگردد درمستؼقؿ می و چگقكف قؾب اكسان 

 ؟!زكگار گرفتف است گـاهان و كافرماكی

                                                           
 2654: يصحقح ســ ترمذ - 1

 .2841محد و... السؾسؾة الصحقحة: أ - 2
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ًُْ»فرمقدكد:  حو رسقل اهلل   َّٔازُْْاإلذ اْاىلئِب،َْض ٌَ ْوَُْْـؽةٌٍََِْْْو ْاِل
:«ٌؽٍفٌْْفيٓاْلِيشيؽانِْ

1
و هقچ كگاهی كقست  استگـاه شؽافـده قؾقب »

گـاه مقجب اجیاد شؽاف در  یعـی .«ن صؿع داردشقطان بف آمگر ایـؽف 

كف چقزی تقز اشقای دیگر را شؽاف دهد. و ایـؽف چـانگردد قؾب می

َّٔازُْ»فرمقدكد:  ح رسقل اهلل ی مبالغف بف معـای بسقار بركده و صقغف «َض

باشد. از خداوكد متعال بخشش و اف دهـده و دارای تاثری بسقار میشؽ

 طافقت را خقاهاكقؿ. 

، آیا حػظ طؾؿ را شخصی از مالک بـ اكس پرسقد: ای ابقطبداهلل

اگر چقزی در اصالح آن كؼش داشتف »كـد؟ فرمقد: چقزی اصالح می

 .«است كافرماكی ترک گـاهان وباشد، آن 

اگرفتـ طؾؿ هستی پس اگر خقاهان فر»گقید: برش بـ حارث می 

  .«كافرماكی مؽـ

كـؿ سبب فرامقشی طؾؿ گامن می»گقید: می س عقدطبداهلل بـ مس

                                                           
 .2613و... السؾسؾة الصحقحة:  يبقفؼ - 1
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  .«گـاهی است كف اكسان مرتؽب شده است

 کسب َ کا  َ  َزی حالل:  -4
و روزی حالل حریص  كسبت بف كسب و كار ؾؿ الزم استبر صالب ط

و جسؿی كف با حرام تغذیف كـد و با حرام رشد كامید، شایستف  زیراباشد، 

آن كقست كف ضرف و جایگاه طؾؿ رشیػ باشد، در حدیث آمده در خقر 

»است: 
َفؽَْْيُِؽيُوْْالؽَُّسَوْْاِنَّْ َكَدْْالفَّ ش 

َ
َِبَْْأ د 

َ
ػُّْْأ ٍُ اءِْْإَِلْْيّيَػََْْح ٍَ ،ْيَاْ/الفَّ ْيَاَْربِّ

ْ ُّْْ!َربِّ ٍُ َك ؽ  ٌَ َُّْْضَؽاٌم،َْو ُب َ َُّْْضَؽاٌم،َْوَمَش  يََْْضؽَاٌم،َْوَمي بَُف ْْةِاَْلَؽاِم،َْوُغؼِّ ینَّ
َ
َْفأ

ْل َخَشاُب :«يُف 
1
رود، مقهایش غبار آلقد و مردی بف سػری صقالكی می»

گقید: كـد و میهایش را بف سقی آسامن دراز میژولقده است، دست

اش غذایش حرام است و كقشقدكی كفدرحالیپروردگارا، پروردگارا! 

-چگقكف خداوكد دطایش را اجابت می حرام و لباسش حرام است، پس

  «كـد؟

                                                           
 مسؾؿ. - 1
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ُعُوَْْلْ»فرمقدكد:  ح و رسقل اهلل َِّثَْْيَػ  َ ًٌْْاْل  َْ َْجَتَجَْْْل  ٍجٌِْْ ط  ـُ
»:

1 

و سحت هر  .«شقدوارد هبشت كؿی ،گقشتی كف از مال حرام رشد كؿقده»

  شقد.مال حرامی را شامؾ می

ُّْإِ »فرمقدكد:  ح و رسقل اهلل ُبْٔلََُّْْ ًٌْْيَؽ  َْ َْجَتَجَْْْل  ٍجٌِْْ ط  ََْكَُِجْْإِلَّْْـُ
َلْْانلَّارُْ و 

َ
ِّْْأ ِ :«ة

2
-، پرورش كؿیگقشتی كف از مال حرام رشد كؿقدهقطعا »

 .«)جفـؿ( سزاوارتر بدان استیابد مگر ایـؽف آتش 

ُعُوْْل»فرمقدكد:  حو رسقل اهلل   َِّثَْْيَػ  َ يََْْسَفػٌْْاْل  :«ِِبََؽامٍُْْغؼِّ
3 

 .«شقدوارد هبشت كؿی، جسؿی كف با حرام تغذیف كؿقده»

-الم گػت: ای روح اهلل، مرا تقصقفالسامطؾقف ؿمردی بف طقسی بـ مری

»فرمقد:  بػرما:ای 
ؽْ  ـُ َكَْْاج  َْ ُْعْب  ٌََِْْ ح 

َ
َْْٔأ ُْ

چف راهی بف  ات ازبـگر كان»:«

  .«آیددست می

                                                           
 .1728در صحقحش... صحقح الرتغقب:  ابـ حبان - 1

 .1729... صحقح الرتغقب: يترمذ - 2

 .1731... صحقح الرتغقب: و بزار و صرباين ابقیعظ - 3
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 ی َاال:ايگیسٌ َ ا ارٌ -5
كسب و فراگریی طؾؿ، در  تقاهای صدیؽی از طالمت و كشاكف 

از كف ، چـانباشدمیی فراوان كسبت بف كسب آن و اكگقزهبقدن ص یحر

را در راستای  ان بقده و متامی تالش و كقشش خقدقت وقت كگرف

گقكف باشد. ایـ و صالب طؾؿ باید :گریدؽار ن بقؾ طؾؿ و رسقدن بف آحتص

یا ایـؽف تـفا آرزو و  ی و آسقدگی و تـبؾی را ترجقح دهداما كسی كف راحت

ی در مسری مامقد كسب طؾؿ را داشتف و بف مهع مؼدار بسـده كـد و گا

یا  بف طؾؿ دست یابدچگقكف ممؽـ است كدارد،  كسب و فراگریی طؾؿ بر

 ب طؾؿ قرار گرید؟ الی صدر زمرهرا كسب كامید یا ایـؽف آن

طامل یا دطقتگری كؿقكف  ممؽـ استـد: چگقكف پرسمی برخی از برادران

گقیؿ: بف از باب شقخی و مزاح بف وی میدر پاسخ  ؿ؟قو برجستف باش

بف  فقرا  آن تریـ ططاری برو و از وی در مقرد قرصی كف با خقردن كزدیک

 ، سقال كـ؟ تبدیؾ شقیطامل و دطقتگری 

است، اما در طع حال كسب طؾؿ، مسریی سخت و صقالكی  مسری

بسقار دوست  ایـ مسری را برای او حمبقب قرار داده، كف خداوكدبرای كسی
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كساكی  .آغازی دارد و پایاكی برای آن كقست :استبخش داشتـی و لذت

و حتؿؾ استقار و صرب حمؽؿ و  ایارادهاز  هنـد، بایدكف در ایـ مسری گام می

و  ر ایـ زمقـف با یؽدیگر متػاوت هستـدو مردم د .بسقار برخقردار باشـد

كف  شرتی انآكان مهچقن صد شرتی هستـد كف كزدیک است در مقان آك

شرتی كف برای مسری صقالكی مـاسب  باركش و كریومـد باشد، كقابی:

 باشد. 

ََْدرََساٍتَُْْؽ َذفُْ»فرماید: اهلل متعال می ََّشاءٌِّْ َقْْن  ٔ ًٍِْْذيُْكَِّْْوَف ِْقي 
ًٌْ بریؿ و برتر از هر درجات هركس را بخقاهقؿ باال می»[76]یقسػ: «َقيِي

  .«صاحب داكشی، داكایی وجقد دارد

َِافَِؿَْْذلَِمَْْوِفْ»فرماید: و اهلل متعال می  َِافُِفٔنََْْفي َيتَ َخ ٍُ ]ادطػػع: «ال 

 مسابؼف مهدیگر با ایـ آوردن دست بف برای باید دهـدگان مسابؼف»[26

  .«بگریكد پقشی یؽدیگر و بر دهـد

 تُاضغ َ فرَتًی ر  برابر ػلن َ اهل آو:  -6
آید. چف افراد بدست كؿی بقـیبرتر كش با كرب و غرور و خقدطؾؿ و دا

بقـی  برتر خقد بف خاصر حؼری شؿردن مردم وبقدكد كف در ایـ مسری  زیادی
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 از فالن یا فالن چقزی را شـقده یا كزد وی درس دیدن خقد از ایـؽفو باالتر 

حمروم شدكد. خداوكد  جمرب و كارآزمقده ن و اساتقداز معؾام ،بخقاكد

در پـاه خقیش حمػقظ  پؾشتمتعال ما و شام را از ایـ اخالق زشت و 

 بدارد. 

فرمقدكد:  ح روایت است كف رسقل اهلل س بـ خطاب از طؿر

ؽُْ» َٓ ـ  ََلمَُْْح ـ  ِ
ْْاإل  ارَُْْخيَِفََْتْ َْضّتَّ ِؽ،ِْفْْاَلُّشَّ َط  ْْاْل  َي ُوََْْتَُٔضْْوَضّتَّ

 
بِيوِِْْفْْاخل ْـَ

،ِ ًَّْْاّللَّ ؽُُْْث َٓ ـ  ٔ مٌَْْح َؽُءونََْْك آَن،َْحل  َْ /َْحُلٔلُٔنَْْاى ُلؽ  ٌَْْ
ُ
ك ؽَأ

َ
َِّا؟ْأ ٌِْ َْ ٌَُّْْ َل ذ 

َ
َِّا؟ْأ ٌِْ َْ ٌَْ

ًُْ يَ ق 
َ
َِّا؟ْأ ٌِ»ًَّْْ َِّْْكاَلُْْث ِ َطاة ض 

َ
ْ»/ِْْل و  وئَلَِمِْْفَْْْ

ُ
َْ ْأ ٍ؟ٌِْ

ٔاْ«َعْي  ُ ُْ/َْكال ُٔلُْْاّللَّ ـُ َْوَر
ًُْ يَ ق 

َ
َْكاَلْْ؛أ وئَلَِمْ»/

ُ
ًْ ْأ ِ ُس ٌِْ َْ ِؼهٌِِْْ ِث،َْْ ٌَّ ُ وئَلَِمْْاْل 

ُ
ًْ َْفأ ٔدُِْْْ :«انلَّارَِْْوكُ

1 

ها و اسب هجتار در دریا پراكـده بقد اسالم پریوز و آشؽار است تا ایـؽف»

-كــد كف قرآن میباشـد، سپس ققم و گروهی ضفقر می در راه خدا رواكف

تر است؟ چف كسی از مقان ما گقیـد: چف كسی از مقان ما قاریخقاكـد، می

 بف ح تر است؟ سپس رسقل اهللف كسی از مقان ما فؼقفداكاتر است؟ چ
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آهنا خریی هست؟ صحابف گػتـد: اهلل  ش فرمقدكد: آیا دراصحاب و یاراك

فرمقدكد: آكان از شام هستـد از ایـ   حرسقل خدا د. و رسقلش داكاترك

  .«باشـد: و آهنا هقزمان آتش میامت

»فرمقدكد:  ح و از ابـ طباس روایت است كف رسقل اهلل
تَِيَّْ

 
ََْْلَأ ََْعَ

انٌْْانلَّاِسْ ٌَ ٔنََْْز ٍُ َِّْْحَخَكيَّ آنَْْذِي ُّْْاى ُلؽ  َُٔ ٍُ ،َْذُيَكيِّ ُّ ًََّْْوي َلَؽُءوَُ َُاَْكػْ ْ/َحُلٔلُٔنَُْْث
 
َْكؽَأ

َِا  ٍ َََْْوَقيَّ ٍَ ِيَْذاَْذ َْْٔاَّلَّ ٌُْْْ َِّا؟َْعْي  ٌِْْ و  َٓ وئَلَِمِْْفَْْذ
ُ
َْ ْأ ٍ؟ٌِْ

ٔاْ«َعْي  ُ َٔلْْيَاْ/َكال ـُ َْر
َْ ْاهللِْ وئَلَِم؟ٌَْ

ُ
َْكاَلْْأ وئَلَِمْ»/

ُ
،ْأ  ً ِ ُس وئَلَِمٌِْْ

ُ
ًْ ْوَأ ٔدُُْْْ :«انلَّارَِْْوكُ

1
زماكی بر »

-را آمقزش داده و میگریكد و آنمیاهد آمد كف در آن قرآن را فرا مردم خق

گقیـد: خقاكدیؿ و آمقختقؿ، پس چف كسی هبرت از ، سپس میخقاكـد

ماست؟ آیا در آهنا خریی هست؟ )صحابف( گػتـد: ای رسقل خدا، آكان 

و آكان )یعـی از ایـ امت(  چف كساكی هستـد؟ فرمقدكد: آكان از شام هستـد

  .«اكدهقزمان آتش

و  فروشی و مباهاتبسقاركد كساكی كف با هدف فخرچف در ایـ زمان 
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تا بف جدال با دیگران برخقزكد، گقیا در  پردازكدبف فراگریی طؾؿ می حتدی

مقدان مسابؼف و كشتی هستـد. از خداوكد متعال سالمت از ایـ امقر و 

 طػق و بخشش و طافقت را خقاستاریؿ. 

ا در برابر اهؾ طؾؿ آهن تقاضع و فروتـی سؾػ صالح در آثاری كف از از

برای »)گقید: كف می استوایت ابـ طبقد الؼاسؿ بـ سالم ر ،ذكر شده

خقد از ماكدم تا )بؾؽف( مـتظر  ،ی ورود كخقاستؿدیدار( هقچ حمدثی اجازه

ایـ طؿؾ را از ایـ رهـؿقد اهلی برداشت كؿقدم كف و  :خارج شقد خاكف

»فرماید: می
 ْٔ َ ًْ َْول ُٓ جَّ

َ
َْْضَِبُواْأ ًْ ََْت ُؽجََْْضّتَّ ِٓ اًْْىاََکنَْْإََِل  ًْ َْعْي  ُٓ َ  آكان اگر»:«ل

. بقد خقاهد هبرت آكان برای ،روی ایشان و كزد بقائی بریون تق تا كــد تلّمؾ

 [5جرات: احل] .«است و مفربان آمرزگار خداوكد

بف  ... قت كؿقدكدف ح كف رسقل اهللزماكی» :گقیدابـ طباس می

در مقرد حدیث روی آوردم، پس  حسقال كردن از اصحاب رسقل اهلل 

اش رفتف، خاكف رسقد، بف سقیحدیثی از یؽی از صحابف بف مـ می چقن

 كف گرد و خاک بر مـف و درحالیزیر رس گذاشت را یؿاش رداجؾقی خاكف

شد، شدم تا ایـؽف خارج مید، مـتظر خارج شدن وی از خاكف میوزیمی
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 ،گػت: ای پرس طؿقی رسقل اهلل، چف چقزی تق را بف ایـجا آوردهپس می

بقایؿ؟ پس گػتؿ: مـ سزاوارتر بف آكؿ  تچرا كسی را كػرستادی تا بف كزد

  .«مكردسقال می و از وی در مقرد حدیث: كف كزدت آیؿ

ستؿ )و كشرفتؿ و در اكتظار میبف در خاكف مروه می»گقید: هری میز  

و اگر  .شدمگشتؿ و وارد كؿیشد( برمیخارج كؿیچقن خقد از خاكف 

حرتام و شدم اما ایـ كار را بف خاصر اوارد می ،خقاستؿ وارد شقممی

  .«دادمبزرگ شؿردن وی اكجام كؿی

و  پذیرفتـ حؼ، فروتـی در برابر طؾؿ و طؾامتقاضع و  از دیگر مصادیؼ

كـد كف باشد. و فرق كؿیمیحؼ بر خقیشتـ و هرچقزی ترجقح دادن 

  چف كسی باشد.كـد كؼؾ می برای تقرا صاحب حؼ یا كسی كف آن

طدم پذیرش حؼ و رد آن و حؼری شؿردن  :و كرب طبارت است از

یا ایـؽف چقزی از ایـ )رذیؾت( در تق وجقد  گقكف هستی؟!آیا تق ایـ :مردم

در پـاه خقیش حمػقظ  را از ایـ رذیؾت اخالقی ماخداوكد متعال  !دارد؟

 بدارد. 
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کیطاو غالح يُػاو َ هنبا هن یی ػلمیارآَ ی َ هذاکرٌ -7
 خػلت َ بخطص آو بٍ هررم: َ يیک

سقار كؿک كف بف حػظ و تسؾط و تثبقت و ففؿ صحقح ب امقریاز مجؾف 

ب دیگر صالدر مقرد آن با  ده و گػتگقطؾؿ كسب شكـد، مطرح كردن می

و كقز بخشش طؾؿ و  است. كساكی كف با آهنا اكس گرفتف مهانباشد می طؾؿ

اكسان چقن  زیراد. باشمسالف می ایاكی در ایـف مردم، كؿک شتدریس آن ب

د، صحبت كؽـبا دیگران و  كـد و در مقرد آن سخـ كگقیدچقزی را حػظ 

ابقسعقد  :بردمقش كرده و از یاد میارا فر خقد هایبف رسطت اكدوختف

-و كقز می .«آوردزیرا سخـ، سخـ میسخـ بگقیقد، »گقید: خدری می

  .«مذاكره كـقد، سخـ، سخـ بف دكبال دارد»گقید: 

زكده  زیرابا یؽدیگر در مقرد حدیث مذاكره كـقد، »گقید: میطؾؼؿف 

  .«آن است ماكدن حدیث، ذكر و یاد

هركس از حػظ حدیث خقشحال است،  »گقید: عی میابراهقؿ كخ

با كسی سخـ بگقید آن مقرد  لق ایـؽف در و سخـ بگقید در مقرد آن باید

ای بر قده مهچقن كقشتفچف حػظ كؿاگر چـع كـد، آك ایؾ كدارد:كف بدان مت
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  .«شقدک میاش حسقـف

مگر ایـؽف یاراكؿ را  شب بر مـ صقالكی خقاهد گذشت»گقید: و می

  .«فراخقاكده و با آهنا مذاكره كـؿ

 ...از طروه و طؾؿ و داكش را  چقنو از ابـ شفاب روایت است كف 

-ده و میكررا بقدار  اوخقابقده بقد،  چقنرفت و شـقد، كزد كـقزش میمی

: آن كـقز گػت: گقش كـ، فالكی برایؿ چـع روایت كؿقده و فالكی چـان

-گػت: میربطی بف مـ دارد؟ ابـ شفاب میگػت: ایـ حدیث چف می

را شـقدم و تصؿقؿ هؿ اكـقن آن امابری تق سقدی از آن كؿی داكستؿ كف

  .«و بف خاصر بسپارم كـؿرا حػظ گرفتؿ آن

ابـ طباس »گقید: بری از ابـ طباس روایت است كف میو از سعقد بـ ج

گػت: ای و می :ما بف سقی كخؾستان بریون شقگػت: ای سعقد، مهراه می

كف تق حارضی؟ كـؿ درحالی: گػتؿ: حدیث روایت حدیث بگق ،سعقد

  .«رساكؿر دچار اشتباه شدی تق را یاری میگػت: اگ
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 هطکالت َ هُايغ دواسدهن:ی نکته

بقد  حذر آهنا بر باید از كفدر ایـ مسری وجقد دارد  مشؽالت و مقاكعی

 دهقؿ: هشدار می و در مقرد آهنا بف صالب طؾؿ

فراگریی و كسب طؾؿ ی طؾؿ، بدان كف امروز تق در مرحؾف ای صالب

ی بذل و تعال بر تق مـت هناده و در مرحؾفو فردا خداوكد م قرار داری

فردا  . امروز تق بف دیگری كقاز داری،دبقبخشش )طؾؿ و داكش( خقاهی 

رب و بدان كف با مشؽالت ماز یاد ایـ مسالف را كف مردم بف تق كقازمـد بقدكد، 

 اگر در برابر برخی از آهنا مقاجف خقاهی شد، مشؽالتی كفمقاكعی  و

 . كشـده خقاهـد بقد كداشتف باشی، رفتار مـاسب

 كـقؿ: اشاره می ایـ مشؽالت و مقاكعاكـقن بف برخی از 

 : اختیا یا ترش از  َی  ،يیاز َقتکتماو ػلن ر   -1
بار و رهبان اهؾ حكف از صػات ا قبقح استو ایـ اخالقی زشت و 

را بف لعـ و طذاب فاطؾ آن متعال باشد: صػتی كف خداوكدكتاب می

 شتفطؾؿ كقاز دا كف مردم بف آنزماكیدردكاک وطده داده است. بف ویژه 

در چـع حالتی كقاز بف  :باشد، كایشان ابالغ كـدرا بف نو كسی كف آباشـد 
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زمان از تاكقد بقشرتی برخقردار ن طؾؿ چـد برابر بقده و بقان آن در ایـ آ

»فرماید: میباشد. اهلل متعال می
ََْْإِنَّْ ِي ٔنَْْاَّلَّ ٍُ ُخ اْيَس  َاٌَْ َُؾنل 

َ
ََْْأ َِاتٌِِْْ َيِّ ْاْل 

َُٓػى ػٌََِِْْْوال  اَْبك  َِّاهٌَُْْ َِّاِسْْةَيَّ وئَلَِمْْاى ِهَخاِبِْْفْْلِي
ُ
ًُْْأ ُٓ ُِ ًُْْاهللُْْيَيَك ُٓ ُِ َْويَي َك

ُِٔنَْ ِق  فرو ی كفو هدایت روشـ دالئؾ كف یكساك گامنیب»[159بؼرة: ال]«الَلَّ

و  بقان كتاب در مردم برای راآن ؽفایـ از بعد داركد،می پـفانایؿ فرستاده

  .«كــدمی لعـت را ایشان كــدگان لعـتو  اهلل ایؿ،كؿقده روشـ

»فرماید: و می 
ََْْإِنَّْ ِي ٔنَْْاَّلَّ ٍُ ُخ اْيَس  َُؾَلٌَْْ

َ
ََْْاهللُْْأ ََتُونَْْاى ِهَخاِبٌِْْ َْويَش 

ِّْ ِ ِاًْْة ٍَ وئَلَِمْْكَيِيَلًَْْث
ُ
اْأ ُکئُنٌََْْ

 
ًْ ِْفْْيَأ ِٓ ِ ًَُْْولَْْانلَّارَْْإِلَُّْْبُؽُٔ ُٓ ٍُ ٔ مَْْاهللُْْيَُسيِّ ْيَ

ثِْ ٌَ ًْ َْولَْْاى ِلَيا ِٓ ي ًْ ْيَُؾكِّ ُٓ َ ًٌَْْقَؼاٌبَْْول َِل
َ
 اهلل را آكچف كف یكساك»[174بؼرة: ال]«أ

 تلویؾ بف دست یا) داركدمی پـفان است، كرده كازل( آسامكی) كتاب از

 فروشـد،می( دكقا و كاچقز) كؿ هبای بف راو آن( یازكدمی و حتریػ كاروا

 آیات كتامن رهگذر از كف امقالی زیرا. )خقركدكؿی چقزی آتش جز آكان

 سبب آید،می دست بف رمحاكی حؼائؼ كاروای و تلویؾ و حتریػ آسامكی

 آكان از) وكدخدا رستاخقز و روز( شد خقاهد دوزخ آتش بف آكان كزول

 با گـاهان كثافت از) را و آكان گقیدكؿی سخـ ایشان با( و بقده روگردان
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 دردكاكی طذاب را و ایشان. داردكؿی پاكقزه( خقیش و گذشت طػق

  .«است

ترس از متقجف مهان كساكی است كف حؼ را بف خاصر  ایـ وطقد شدید

-كف صاغقت پی در پی بف آهنا می قدماهقاكف و مادی خدست دادن حؼقق 

 كــد. در حدیثی از ابقهریره روایت است كف رسقل اهللپردازد، كتامن می

ا»فرمقدكد:  ح ٌَْ َْ اََْي َفُؾْْرَُسوٌٍِْْ ًٍ ،ِْقي  ُّ ٍُ ُخ َْْذَيه  ِتَْْإِلَّ
ُ
ِّْْأ ِ ٔ مَْْة ٌَثِْْيَ ْاى ِلَيا

ا ًٍ ََْْةِيَِشامٍُْْمي َش :«انلَّارٌِِْْ
1
و بف  كـدهقچ اكساكی كقست كف طؾؿی را حػظ »

یـؽف روز ققامت مگر ا كـد و مـترش كؽـدرا كتامن ، سپس آنبسپاردخاصر 

  .«باشدقد كف بف لگامی از آتش بستف میشدر حالی آورده می

»فرمقدكد:  حو رسقل اهلل 
 َْ ئَِوٌَْْ َْ ْـُ ًٍَْْخ ُِّْْقي  ٍُ يَ ،َْحك  ُّ ٍَ ًَْْفََهَخ ِ

 
ْل

ُ
ٔ مَْْأ ْيَ

ثِْ ٌَ َْ ْةِيَِشامٍْْاى ِلَيا :«َُارٌٍِْْ
2
را قضقطی سقال شقد كف آندر مقرد م كسهر»

ا ایـ حال كتامكش كـد، روز ققامت ب داكد و بدان آگاهی دارد و بامی
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 .«شقدافساری از آتش )دهاكش( بستف می

آن طؿؾ  طؾؿ كقز مالقاتی دارد كف باید پرداخت شقد و مالقاتبـابرایـ 

كف در حدیث باشد چـانبف مردم میآن بخشش كامؾ  ن و بذل وف آكردن ب

َرُوْ»: وارد شده ِيٌَْ ًُْْاَّلَّ ،َْحَخَكيَّ ًَ ًَّْْاى ِكي  ُثَْْلُْْث ،َُْيَػِّ ِّ ِ َروِْْة ٍَ ِيَْن ِنُْْاَّلَّ ْيَس 
، َ ِ ِفُقَْْفََلْْاى َهن  ُُّْْح  ِ ٌِ»:

1
اگرفتف و سپس در مقرد طؾؿ را فركف ثال كسی م»

و چقزی  ن كسی است كف گـجی را پـفان كردهگقید، مهچقآن سخـ كؿی

 .«كـدرا از آن اكػاق كؿی

-كـد، مدتی كؿیاكساكی كف صؾب طؾؿ می»گػت: و حسـ برصی می

فتف و زبان و فروتـی و روشی كف در پقش گر درگذرد كف ایـ فراگریی طؾؿ 

  .«شقدچشؿ و دستش دیده می

ما جؾقی »گقید: اسامطقؾ بـ طؾی روایت است كف می و از قاسؿ بـ

گػتقؿ: ای اباكرص،  از خاكف خارج شد، ی برش بـ حارث بقدیؿ كففخاك

كـقد؟ گػت: آیا زكات حدیث را پرداخت می :برای ما حدیث روایت كـ
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گقید: گػتؿ: ای اباكرص، آیا حدیث هؿ زكات دارد؟ گػت: بؾف، قاسؿ می

ن ؿؾ یا كامز یا تسبقحی بقد، باید بف آچقن حدیث را شـقدید، در مقرد هر ط

 «(.استن زكات آن بف آؿؾ كـقد. )و طؿؾ ط

شقد، كف بف هدف اصر طؿؾ بف آن است كف آمقختف میطؾؿ بف خآری، 

َؽحُْْةِؽَُسوٍَُْْيَاءُْ» :كف در حدیث وارد شده كفدیگری، چـان ْانلَّارِ،ِْفَْْذُيؽ 
َُْ َط اَْذَيؽ  َٓ َُْيٍاْنَْْذِي ارَِْْؽَط ٍَ َِّْْذُيِؽيُفْْةِؽََضاهُ،ْاْلِ ِ ُوْْة  ْ َ

يْ /َْذَيُلٔلُٔنَْْانلَّارِْْأ
َ
ْأ

َجْْفَُلَُن، لَف 
َ
ِ َجْْأ ُمؽُُْْن

 
ُؽوِفْْحَأ ك  ٍَ ِ َهْْةِال  ََِْْوَت ِ َهِؽ؟َْق ٍُ َْذَيُلٔلُْْال /ْ ِ ُجْْإِّنِّ ُْن

ُؽوِفْْآُمؽُْ ك  ٍَ ،َْولَْْةِال  ُّ َكيُ ذ 
َ
ج َهْْأ

َ
َِْْوَأ ِ َهؽَِْْق ٍُ ُّْْال َكيُ ذ 

َ
:«وَأ

1
-مردی آورده می»

ی آسقاب را شقد و در آتش ماكـد خر كف داكفآتش اكدختف می شقد و در

اگرد وی حؾؼف زده و مجع شده و گرد دوزخقانشقد، پایامل میساید، می

بف معروف كؿقده و از فالن، تق مهان كسی كقستی كف امر  گقیـد: ایمی

را اكجام مـ بف معروف امر كؿقده و خقد آن گقید:میكردی؟ مـؽر هنی می

 .«دادمرا اكجام میكردم و آندادم و از مـؽر هنی میكؿی
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ٔامٍِْْبْْأِسِيَََْْليَثَْمَؽرُتْ»فرمقدكد:  ح و رسقل اهلل َؽُضْْةِأك ُْتل 
 ًْ ُٓ ُْ َلارِيَظِْْشَفا ٍَ ِ َْ ْة َْ /ْكيجَُْاٍر،ٌِْ ُؤَلءٌَِْْ خَِمُْْعَؽَتاءٌْ/ْكالْسِبيو؟ْياَْْ ٌَّ ُ

ْأ
ََْ ِي اَْحُلٔلُٔنَْْاَّلَّ َكئُنََْْلٌَْْ :«َحف 

-در شب معراج از اققامی گذشتؿ كف لب»1

شد. گػتؿ: ای جربئقؾ ایـفا چف بریده میهایی از آتش شان با ققچیهای

-یی را میكساكی هستـد؟ فرمقد: خطقبان و سخـراكان امتت كف چقزها

  .«كردكدگػتـد كف بدان طؿؾ كؿی

َرُوْ»فرمقدكد:  حو رسقل اهلل  ِيٌَْ ًُْْاَّلَّ َْْانلَّاَسُْْحَكيِّ َْي  َْْويَن َسْْاخل  ُّ َف َجف 
:«ُففٓاْوَتؽُقْْانلاسَْعْحيُضءْاىفخييثٌْرو

2
كسی كف خری و مثال »

ی ده است، مهچقن فقتقؾفا فرامقش كرر و خقد خقبی را بف مردم آمقختف

 .«سقزدكف خقد میتابد درحالی)چراغی( است كف بر مردم می

ترسؿ كف روز ققامت از ایـ می» گقید:می طـفاهللرضیو ابقدردا طقیؿر 

پس بگقیقؿ:  ر:قیؿای طدر برابر مردم فراخقاكده و بگقید:  پروردگارم مرا
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داكستی طؿؾ بف آكچف میچؼدر بگقید:  گارا! وگقش بف فرماكؿ پرود

  «كؿقدی؟

 يسریکی بٍ پارضاهاو کفر َ ظلن َ جُ  َ رفاع از آيها:  -2

-و اكتظارت را می باشدكف در كؿع تق میایـ گردكف و ماكعی است 

 گذركد. اكد كساكی كف از آن بف سالمت میاكدک چف و كشد

جفاد و جدایی از  اهؾ و وصـ و اكقاع بال و  زودی مقان هجرت وب

و  اكزد آهن خدمتمصقبت و مقان تؽقف كردن و اطتامد و متایؾ بف صقاغقت و 

 شقی! خمری می نایف امـقت و آسقدگی آكازكدگی كردن در س ،بف دكبال آن

شش كف( هبشت و آسقدگی و راحتی و ططا و بخ یاد مرب بدان )و از

تق خقاهد بقد و ذاللت و خقاری در جان آكان آتش است و طذاب و وبال 

دكقا و آخرت را بف دكبال خقاهد داشت: و بدان كف آتش آهنا و جفاد با 

 ایشان هبشت است و طزت تق در دكقا و آخرت را بف دكبال دارد. 

داختف و در باصؾ و قت پرغقاصبراستی اگر بف دوستی و مقاالت با 

گقكف سبب ن باشی و از آهنا دفاع كـی و ایـشابرآكـد، یار و یاورضؾؿی كف 

گؿراهی بـدگان شقی، در ایـ صقرت ارزش و ققؿت طؾؿی كف خداوكد 
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 متعال بف تق ارزاكی داشتف چقست؟ 

را تصدیؼ كــد، خقاهی كف مردم تق چگقكف اكتظار داری و می

-شدی و با آهنا می ضادان صاغقت صػت بقــد مهـشعكف میدرحالی

ف جای اهلل و آهنا را ب شان سؽقت كردهو در برابر باصؾ كقشیخقری و می

 ای؟ طزوجؾ بف دوستی گرفتف

مردم  برابرصاغقت در بر حذر باش از ایـؽف مهچقن طصایی باشی كف 

درواقع و د. كـرا ادب می معرتضان و خمالػاكش د و با آنكـن تؽقف میبف آ

گقیای ایـ مطؾب است كف: مهراه مـ و در  شبان حالبا چـع رفتاری ز

باشد، اما مهراه شام چف زب مـ، فالن شقخ و فالن طاممف میصػ و ح

  !كسی است؟

شان بر مردم حقال و حؽؿ ایچگقكف ماكدن با ضادان و زیـت دادن ا

هستی كف برایت خقشایـد است، براستی تق در ایـ مسالف مهچقن شاهدی 

 دهد. شفادت باصؾ میگقاهی دروغ و 

ي ؽاُنْفََلْ»فرماید: اما بشـق كف خداوكد متعال می ْالشَّ َِّکَ ْيُن ِفيَ ا ٌَّ ِ ْإ َو
ؽى ن  َػْاَّلِّ َْبك  ُكػ  انمِيََْْْتل  َـّ ٔ ِمْاى َفْاى َل ٌَ

 برد تق یاد از شقطان اگر»[68]اكعام: «

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=68
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=68
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=68


 در مسیر علم و دانش   112
 

 ستؿؽار ققم با آوردن خاصر بف از پس ،(كردی فرامقش را یاهل و دستقر)

  .«مـشع

»فرمقدكد:  ح و در حدیث صحقح وارد شده كف رسقل اهلل 
تَِيَّْ

 
ََْلَأ

 ًْ َمَؽاءَُْْقيَي ُس
ُ
ُبٔنَْْأ ُؽونَْْانلَّاِس،ْرِشَارَُْْحَلؽِّ ََلةََْْويَُؤعِّ َْ ْالطَّ ا،َْخ َٓ َٔارِيخِ َْ َْم ٍَ َْذ

َركَْ د 
َ
،َْذلَِمْْأ  ً ِ ُس ََّْْفَََلٌِْْ ِؼًياَْوَلَْْقِؽيًفاْيَُسَٔج ْولْساةياْولْرُش 

:«عازُا
1
-می كزدیکآمد كف بف بدتریـ مردمان ی بر شام خقاهد حاكامك»

را  شانایـ رفتار اكدازكد، پس هركسد و كامز را از وقتش بف تاخری میكشق

مال  كف برای ایشان یآكاك و درک كؿقد، جزو كساكی كف حامی و رسباز

  «دار آهنا هستـد، كباشد.كــد و خزاكفمجع آوری می

»رسق اهلل فرمقدكد: و  
 ًْ اٌلْْيَيَِيُس ٍَّ َْ ُْخ ِػي،ٌِْ ئَُن،ٌْاْيلٔلٔنَْبك  ٍَ َْحك 

ئُنَْ ٍَ َْْويَك  ؽِفَُٔن،حَْةٍا وئَلَِمَْْوَؼاَقثُْْك 
ُ
ًَّْْدْؽاً،َْنَؼلَِمَْْذَخي تُِرٔنََْْؼاَقٌث،ْأ ُْث

 ًْ اٌلْْيَيِيُس ٍَّ َْ ُْخ ِػیْيلٔلٔنٌِْ ئُن،ْلٌْاَْبك  ٍَ ئُنََْْحك  ٍَ اَْويَك  ؽِفَُٔن،َْلٌَْْ َْحك 
 َْ ٍَ ،َْذ  ً ُٓ ً،ُْاَضَط وئَلَِمْْأقغادًْ،َْعْوشػَّْْووازْر

ُ
ٔاَْكػْ َْفأ يَُه َْْ
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ٔا يَُه  ْ َ
گقیـد آكچف را كف خقاهـد آمد كف میپس از مـ زمامداراكی »1:«..وَأ

شـاسـد و اصاطت از آكان كچف میبف آكــد و طؿؾ می دهـداكجام می

ذرد، سپس گمی و صحقح است. و زماكی بف ایـ مـقالاصاطت واقعی 

كــد بف آكچف و طؿؾ می داكـدگقیـد آكچف را كؿیآیـد كف میزمامداراكی می

)در جفت  یبف ایشان كصقحتكسبت  شـاسـد، هركسرا كؿی)حؼقؼت( آن

 كـد،كان را حػظ باشد و وزیرشان گردد و كزدیؽی بف آ داشتفمهؽاری( 

اس  ... در مقاالت و صحبت و مت وید و )كساكی را كف با گردهالک می

  .«دگرداككقز( هالک می هستـد

ٔا،»فرمقدكد:  ح و رسقل اهلل ُك ٍَ ـ  ْْا و  َْْ ًْ ُخ ك  ٍِ ُّْْـَ َُّ
َ
َيُهٔنُْْأ ِػيْـَ َْبك 

َمَؽاُء؟
ُ
َْ ْأ ٍَ ًْ َْدَعَوَْْذ ِٓ ًْ َْقيَي  ُٓ َر ًْ َْفَطػَّ ِٓ ِ ًْ ْةَِسِؼة ُٓ ََعَج

َ
ْْوَأ ًْ ََْعَ ِٓ ٍِ َْْفيَي َؿُْْؿي  ٌِْينِّ

ُجْ َُّْْولَف   ِ َٔارِدٍَْْوىَي َؿٌِْْ ِ َّْْة ٔ َض،ََْعَ َْ ْاَْل ٌَ ًْ َْو َ ْْل ُعو  ًْ ْيَػ  ِٓ ًْ َْقيَي  َ ًْ َْول ُٓ  ِ ْْيُِك ََْعَ
 ًْ ِٓ ٍِ ًْ ُْؿي  َ ًْ َْول ُٓ ر  ًْ ْيَُطػِّ ِٓ ِ َْْٔةَِسِؼة ُٓ َْْذ َُاٌِْينِّ

َ
ُّْْوَأ  ِ ٌَِْْٔ ُْ َّْْوَارِدٌَْْو ََْعَ
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ٔ َضْ و زمامداراكی  اید: پس از مـ حاكامنبشـقید، آیا شـقده»1:«.اَْل

ن را تصدیؼ كـد و شاهاید كف هركس كزد ایشان رفتف و دروغخقاهـد آم

د، )چـع كساكی( از مـ كقستـد و مـ از آكان شان یاری دهآهنا را بر ضؾؿ

ارد كخقاهـد شد. و هركس كزد حقض مـ و كقستؿ. و )در روز ققامت( بر

های )ققلی و شان یاری كرساكد و دروغو آكان را بر ضؾؿ ایشان كرود

و برحقض  مـ از اویؿ از امت مـ است وشان را تصدیؼ كؽـد، طؿؾی(

  .«مـ وارد خقاهد شد

َيُهٔنُْ»فرمقدكد:  ح و رسقل اهلل َمَؽاءٌْْـَ
ُ
َؽفُٔنَْْأ ِ َهُؽوَن،ُْحك  َْ َْويُ ٍَ َْذ

 ًْ ُْ َََِْْنَا،ُْاةَؼ ٌَ ًْ َْو ُٓ َ ل ََتَ ،ْاخ  ًَ يِ َْ ْـَ ٌَ ًْ َْو ُٓ يََمْْعاىََؽ َْ
»:

2
زمامداراكی »

-قبقل دارید ولی برخی دیگر را كؿیشان را خقاهـد آمد كف برخی از اطامل

جات یافتف و هركس از آكان با آكان خمالػت كـد، ك پسـدید، پس هركس

  .«گرددشقد، هالک می مهراهكف با آهنا ی ماكد و كسدوری كـد، سامل می
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»فرمقدكد:  ح و رسقل اهلل
 َْ ََعنٌََْْ

َ
اْأ ًٍ ِ َضَظْْةَِتاِؼوٍَْْؿال َِِّْْلَػ  ْةَِتاِؼيِ

ا َْ ْةَؽِئََْْذَلػْ َْضلًّ ثٌِِْْ ٌَّ ِِْْذ ثِْْاّللَّ ٌَّ ِٔلِْْوَِذ ـُ :«َر
1
تا با  دضادی را یاری كـ هركس»

و امان  بر آن است حؼ را باصؾ كامید، درحؼقؼت از امان اهلل باصؾی كف

  .«رسقلش برائت جستف است

»فرمقدكد:  حو رسقل اهلل 
 ًْ َٔاَبْْإِيَّاُز ة 

َ
ي َؽانِْْوَأ ُّْْالفُّ َتَصَْْكػْ َْفإَُِّ ض 

َ
أ

:«ْتٔؼاًْْضكتاًْ
2
 بار پادشاهان برحذر باشقد، زیرااز كزدیک شدن بف در»

كف مؼصقد مهان ذاللت و خقاری  .«دكبال دارد رساشقبی دشقاری را بف

 باشد. می

»فرمقدكد:  ح رسقل اهللو 
 َْ ٌَ َتَْْو

َ
َٔاَبْْأ ة 

َ
ي َؽانِْْأ ،ْالفُّ ُخنِتَ اْاذ  ٌَ َدادََْْو ْاز 

َََْْخت ػٌْ ي َؽانٌِِْْ ًبا،ْالفُّ ْْكُؽ  ََْْاز َدادَْْإِلَّ ًػاْاهللٌِِْْ :«ُبك 
3
دربار  بف هركس»

و هرچف شخص بف كزدیؽی خقد بف پادشاه  افتد:پادشاهان رود، بف فتـف می
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  .«افزوده استل دوری خقد از خداوكد متعابف  بقػزاید درواقع

 .از مقاضع فتـف برحذر باشقد»گقید: بداهلل بـ حذیػف میطامره بـ طو 

دامـد؟ فرمقد: دربار پادشاهان، گػتف شد: ای ابقطبداهلل، مقاضع فتـف ك

ؿقده و در مقرد او شده و بف دروغ وی را تصدیؼ كوارد شام بر امری  یؽی از

  .«گقید كف در وی كقستچقزهایی را می

هایی در دربار پادشاهان فتـف»گػت: می س بداهلل بـ مسعقدطو 

سقگـد بف كسی كف جاكؿ در دست  :باشدمهچقن خقابگاه شرتان می

رسد، مگر ایـؽف بف مهان اوست، چقزی از دكقای پادشاهان بف آهنا كؿی

  .«تان بف آهنا برسداكدازه از دیـ

بف دربار پادشاهان رفت و دیدید كف  را كسهر»گػت: و ابـ مسقب می

دار امع و اماكت بف ایـ معـا كف در دیـ .«كـد، وی دزد استآمد می

 كقست. 

 از آيها: ػلن گُش رارو بٍ اهل بدػت َ فراگیری  -3
دهقؿ، هشدار میبف صالب طؾؿ در مقرد آن دی كف از دیگر مقار

باشد، بف بف آهنا یا فراگرفتـ از آكان می مهـشقـی با اهؾ بدطت و گقش دادن
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كف از آهنا  رودمیترس و احتامل آن  زیرا ی صؾب طؾؿ:ویژه در مراحؾ اولقف

 -داكدكف كؿیآهنؿ درحالی -شانمتاثر گردد یا ایـؽف بف اخالق و شبفات

 مؾقث و آلقده گردد. 

َرُوْ»فرمقدكد:  ح رسقل اهلل اىِصَِْْسيِيِؿٌَْْ ٔءِ،ْالطَّ ِمَْْنَطاِموِْْوَالفُّ ٍِف  ْال 
ِمْْفََطاِمُوْْاى ِهْيِ،َْوَُافِظِْ ٍِف  اْال  ٌَّ ِ نْ ْإ

َ
اَُْي ِؼيََم،ْأ ٌَّ ِ نْ َْوإ

َ
،ْحَب َخاعَْْأ ُّ  ِ اٌِْ ٌَّ ِ نْ ْوإ

َ
ْأ

ََُّْْتِػَْ  ِ َيًاٌِْ اْاى ِهْيَِْْوَُافِظَُْْؼيَِّتًث،ْرِ ٌَّ ِ نْ ْإ
َ
اْثَِياةََم،َُْي ِؽَقْْأ ٌَّ ِ نْ َْوإ

َ
َيًاََْتِػَْْأ ْرِ

:«يَرثًَْعتِْ
1
دم آهـگر دمـده  ـشع خقب و بد مهچقن حامؾ مشک ومثال مه»

و یا  كـیدهد یا از وی خریداری میتق مشک می . حامؾ مشک یا بفاست

-ی دم آهـگر یا لباسرسد. و دمـدهمی اتایـؽف بقی خقش آن بف مشام

  .«رسدسقزاكد یا بقی بد آن بف مشامت میهایت را می

»فرمقدكد:  ح و رسقل اهلل
 َْ اِطٌِْْ َ رش 

َ
اَقثِْْأ نْ ْالفَّ

َ
َؿْْأ ٍَ ًُْْيُي َخ ِ ػَْْاى ِكي  ِْق

َضاِغؽِْ
َ :«اْل 

2
های )كقچک( ققامت آن است كف طؾؿ از یؽی از كشاكف»
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ر )بسقار كقچک( مهان اهؾ بدطت و اصاغ «شقد.اصاغر گرفتف می

 طؿرشان از صد سال هؿ گذشتف باشد.  هستـد هرچـد

ابـ مبارک در مقرد اصاغر از »گقید: میابقصالح حمبقب بـ مقسی 

  .«ـدگػت: آكان اهؾ بدطت هستدم. سقال كر

از  هركسگقید: شـقدم كف ثقری می»گقید: شعقب بـ حرب می

و سقدی تعال از آكچف شـقده بف افردی مبتدع )چقزی را( بشـقد، خداوكد م

با وی مصافحف كـد، اكدک اكدک اسالم را كؼض  رساكد و هركسكؿی

  .«ده استكؿق

ضع كساكی كف با صقاغقت كػر و صغقان مصافحف و ،گقیؿ: حالمی

د، چگقكف خقاهد بقد؟ ـكـو از آهنا دفاع می شقكدمهـشع می و كــدمی

اهلل ذكر كؿقده كف چـع شخصی بف آكچف ثقری رمحف تردیدی كقست

 .سزاوارتر است

جز و از  شقدكػر گرفتف كؿی چفارطؾؿ از »گػت: بـ اكس میو مالک  

مردم از  هرچـداز سػقفی كف بف سػاهت مشفقر است : گرددآهنا اخذ می

 - گقیددروغ میاز دروغگقیی كف در بقان سخـان مردم  :وی روایت كــد
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متفؿ بف دروغ بستـ بف  هرچـد - دایـ مسالف درمقرد وی جتربف گرد اگر

فرا  دطت خقددم را بف هقی و باز اهؾ بدطتی كف مر :كباشد ح رسقل اهلل

-بادت باشد و آكچف روایت میخقاكد: و از كسی كف صاحب فضؾ و طمی

  .«كـد، شـاختف شده كباشد
 بُسیلٍ ریى: ياو خُ رو  -4

مربا  ل و دارایی مردم مصقن دارد: و از ایـ صػترا از امقا باید خقد

 ی حؼقق و مزدیوكف بف تـفا در صقرتی دیـ را بف مردم بقامقزد كف  باشد

رای ب كگرید مگر ایـؽف حؼققیامامت مردم در كامز را برطفده یا بدهـد و 

 یـؽف در برابر آمقزش قرآن و برای آهنا قرآن كخقاكد مگر ا وی تعقع كــد

ی صالب طؾؿی كف شایستف كـد. چـع روش و رفتاری دریافت یحؼقق

 خمؾص باشد، كقست. 

 و قرآنػف را كقشتـ از اهؾ ص   ایطده»گقید: میة بـ صامت طباد

مال  . )با خقد( گػتؿ: ایـ كامنمـ هدیف داد بفیؽی از آهنا كامكی آمقختؿ. 

 فكـؿ. كزد رسقل اهلل رفتكدازی میتریا و با آن در راه اهلل شقدحمسقب كؿی

ای پس كزد رسقل اهلل رفتف و گػتؿ:  :كـؿو در مقرد آن از ایشان سقال می
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بف مـ ا كقشتـ و قرآن آمقختؿ كامكی آهن از كساكی كف بف رسقل خدا، یؽی

اكدازم. رسقل با آن در راه خدا تری می ی كقست وهدیف داده است. آن مال

»فرمقدكد:  ح اهلل
ِ َجْْإِنْ  ُْْن نْ َُْتِبُّ

َ
َقْْأ َّٔ كًاُْتَؽ  ٔ َْ َْؼ اَُْارٌٍِْْ َٓ َتي  اگر »:«َفار 

 .«و قبقل كـ را بپذیردوست داری صققی از آتش بر گردكت بستف شقد آن

خدا كظرتان در مقرد  پس گػتؿ: ای رسقلآمده است:  یدیگر در روایت

َََْْج َؽةٌْ»فرمقدكد: آن چقست؟  اَْنخَِفي َمَْْبي  َٓ َت وْ َْتَلدلَّ 
َ
اْأ َٓ َخ اخگری :»«َتَكيَّل 

.«كـیرا بر دوش افؽـده یا آویزان میباشد كف آنات میمقان دو شاكف
1  

در برابر تعؾقؿ  ،طؾؿ و قرآنای اهؾ »: گقیدمی س بـ خطاب و طؿر

خقاری  وبا چـع رفتاری ذلت  زیراطؾؿ و قرآن پقلی دریافت كؽـقد 

  .«گریدودتر از هبشت بف سقی شام سبؼت میز

با وجقد  م كفكسی مهچقن اطؿش كدید»گقید: می و طقسی بـ یقكس

  .«ـدباشپادشاهان  ثرومتـدان وكزد وی  حؼریتریـ مردم فؼر و كقازمـدی،

: و ایـ بف خاصر زهد و پارسایی او كسبت بف ثروت و جاه و گقیؿمی
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 باشد. قار ثرومتـدان و پادشاهان میدر اخت كفاست مؼامی 

كف ذكر شد، طدم جقاز اما اگر گػتف شقد: آیا از روایات و آثاری 

 ؟ شقداستدالل میبر تعؾقؿ امقر دیـی بف مردم در برا حؼقق دریافت

س یرا برای تدر خقدو بف كؾی وقت  كقازمـد باشدؾؿ گقیؿ: اگر معمی

جایز است در برابر ایـ  امقر دیـ بف مردم اختصاص داده است، برای وی

. اما كساكی كف چـع ا آن زكدگی وی بگذردكف بدریافت كـد  امر مالی

 ... و اهلل اطؾؿ.برای آهنا جایز كقستدریافت حؼقق كداركد،  رشایطی

  یاست:  هقام َحریع بُرو بر پست،  -5 
و  بزرگیبر  ـد، حرص اوكمقاردی كف دیـ اكسان را فاسد می دیگر از

 ح رسقل اهللباشد: رسقدن بف پست و مؼام دكققی و ریاست می

ا» :فرمقدكد َتانٌَِْْ ََلَْْسائَِكانِِْْذئ  ـِ ر 
ُ
ًٍِْْفْْأ َِ ف َفػََْْد

َ
اْةِأ َٓ َ َْ ْل ؽ ءِِْْضؽ ِصٌِْْ ٍَ ْْال  ََْعَ

الِْ ٍَ ِّْْوالَشفْال  :«دليِِ
1
، پست و مؼام دكققی زیان حرص اكسان بف مال و»

گؾف گقسػـدی فرستاده  ـش بقشرت از دو گرگی است كف بف دكبالبرای دی
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و بف مقان گقسػـدان  قكدها رها شكف اگر گرگیعـی چـان .«شقكد

با ایـ مهف آوركد، و فساد بف بار می كــدرا هالک می فرستاده شقكد، آهنا

بقشرت از فساد و  برای دیـ اكسانر مال و پست و مؼام دكققی حرص برضر 

 كــد. ها بف گقسػـدان وارد میست كف گرگرضری ا

مت و مردماكش را بف خاصر حرص ا امكی كف دیـ،كاچف بسقار بقدكد ح

طؾقف  و دشؿـان امت را بر پست و مؼام و ریاست، قرباكی كردكد بر خقد

اكامكی بقدكد كف بف اصرافقان چف بسقار حامت بف دوستی و یاری گرفتـد: و 

را كشتـد، افراد پریامقن خقد  كردكد و ضاداكف و متجاوزاكفخقاكت  خقد

ترسقدكد: و چقزی می در مقرد حؽقمت و پادشاهیاز آهنا مهان كساكی كف 

 پست و مؼام و ریاست آهنا را بف ایـ امر واكداشت.  و صؿعجز حرص 

حب بزرگی و پست و مؼام و كزدیؽی بف  چف بسقار طؾامیی بقدكد كف و

و پادشاهان و فعالقت كزد آهنا، مقجب شاكف خالی كردن ایشان از كؼش 

 كف در برابر دیـ و امت داشتـد. شد ای وضقػف

از باید طؾام شقد كف و از آن چـع برداشت كؿی اما ایـ بدان معـا كقست

ها و بـدگان را برای رهربی و تقجقف امت دست كشقده و رهربی رسزمع
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در ایـ طرص و زمان  كف ایـ مفؿچـان ،رها كــد انسؼاو ف انداو ض كافران

 الققه اال باهلل. والحقل و .گرددالحظف میم

 تؼجیل ر  برراضت ثمرٌ پیص از  سیدو آو:  -6
 داریؿ، ایـصالب طؾؿ را در مقرد آن برحذر میاز دیگر مقاردی كف 

 پرداختـ بف امقر خمتؾػ، در برایاست كف پقش از فرارسقدن زمان مـاسب 

فتقا و پقش پقش از تسؾط یافتـ بف امر  شتاب كقرزد: بـابرایـ طؿؾؽرد خقد

ازم فتقا دادن پی قو قبؾ از ایـؽف بف ادوات و ل را پقدا كـداز ایـؽف اهؾقت آن

و پقش از آكؽف خقب  :دكپردازد و در مقرد آن شتاب كؽـ یـ امربرد، بف ا

و  :كؽـد پختف كشده و اهؾقت تالقػ را پقدا كؽرده است، در تالقػ شتاب

كرده و ، پقش از آكؽف تسؾط كافی پقدا كشستـ مـرب ردر تدریس و بكقز 

و بف صقر كؾی  :، طجؾف كؽـدبدست آوردرا  امر آمادگی مـاسب برای ایـ

 بف امقر مفؿ و بزرگد اهؾقت و آمادگی الزم را كسب كـ پقش از آكؽف

رزد، از مقطد مؼرر آن شتاب وكپردازد: زیرا هركس در كسب چقزی پقش 

شقد. و مثال وی در ایـ امر مهچقن كسی با حمروم شدن از آن جمازات می

كف خقد را برای آن كـد درحالیصػتی را می است كف ادطای حالت یا
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ز آكؽف مراحؾ كـد، پقش او ادطای استاد بقدن می ؽرده است:آماده ك

 -بدیـ سبب  -طالوه بر ایـؽف  رضوری صؾب طؾؿ را گذراكده باشد.

شقد كف مسئقلقت آن بف وی، دیـ و آخرتش دچار اشتباهات بزرگی می

شقد ال دارد. و آكگاه پشقامن میبازگشتف و طقاقب بدی را برای امت بف دكب

 كف پشقامكی سقدی كخقاهد داشت. 

»فرمقدكد:  حرسقل اهلل 
 َْ َلٌَْْ َّٔ ََّْْتَل اََْعَ ٌَْ ًْ َ ،ْل كُو 

َ
ْْأ

 
َّٔأ َكَػهُْْفَي َيتََت ل  ٌَََْْ ٌِْ

َِْْانلَّارِ، ٌَ تََشاَرهَُْْو ـ  ٔهُْْا ُع
َ
،ْأ ًُ يِ ف  ٍُ َشارَْْال 

َ
َِّْْفأ َِْْقيَي  ٍػ،ْةَِغْي  ،َْذَلػْ ُْرش  ُّ َْ َْعاَُ ٌَ َْو

َّتْ ذ 
َ
ِْْةُِفخ َياْأ اَْثت ٍج،ْةَغْي  ٍَ َُّْْفإِجَّ ٍُ ْْإِث  َْ ََْعَ َخاهٌَُْْ ذ 

َ
:«أ

1
ای را بف مـ مؼقلف هركس»

و  در آتش باشد ی جایگاه خقدكگػتؿ، پس باید آمادهرا كسبت دهد كف آن

بدون  كـد و اوش با وی )در مقرد امری( مشقرت میبرادر مسؾامك هركس

: و خقاكت كرده است یوف حؼقؼت بآگاهی بف وی مشقرت دهد، در

كسی  گـاهش بر فتقایی بدون دلقؾ و برهان داده شقد، بف وی هركس

  .«و فتقا داده استف ااست كف ب

                                                           
 (.8266) :محدأ - 1
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صار، از كػر از اك 121» گقید:لقؾی روایت است كف میو از ابی

-از آهنا سقال می چقن كف دمرا درک كر ح اصحاب و یاران رسقل اهلل

یک از آكان كبقد مگر ایـؽف دوست داشت برادرش بدان پاسخ شد، هقچ

را كرد مگر ایـؽف دوست داشت آن: و هقچ حدیثی را روایت كؿیدهد

.«برادرش بگقید
1 

ردم قـف گػت: جسقرتریـ مشـقدم كف ابـ طق» گقید:كعقؿ بـ محاد میو  

  .«شان از مهف كؿرت استكساكی هستـد كف طؾؿ در فتقادادن

، در ایـجا پاسخ سقالی كف در ابتدای ایـ كتاب اهلیبف فضؾ و مـت 

اوكد متعال طؾؿ سقدمـد و ففؿ از خد .مطرح گردید، بف پایان رسقد

صادق خقاستاریؿ. و از حرضت حؼ و قؾبی خاشع و فروتـ و  گسرتده

را نكشان داده و پریوی از آن و طؿؾ بف آخقاهقؿ كف حؼ را بف ما حؼ می

را و اجتـاب و دوری از آن كـد و باصؾ را بر ما باصؾ كشان دهد مانروزی

 شـقكده و كزدیک و اجابت كــده است. بر ما روزی كـد. براستی كف او 

                                                           
 .1371دارمی:  - 1
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 الـبی االمی و طؾی آلف و صحبف و سؾؿ.  و صؾی اهلل طؾی حمؿد

 و آخر دطقاكا ان احلؿدهلل رب العادع.

 م.  4/6/2112برابر با  24/3/1423

 مصطػی حؾقؿف طبدادـعؿ                                     

 امع پقرصادقی/تربت جام                                        

                                     28/8/93 
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 فهزست

 5 سوال 

 5 پاسخ     

 7 امهوت و فضل كسب و فراگریی طلم    

 66 اخالص در فراگریی طلم و داىش    

 66 تعونی معوار و موزان برای تنظوم و سازماىدهی كسب طلم      

 26 روش مطالعه               

 26     منظمی مطالعه

 27      ىامنظم یمطالعه

 29 كوفوت مطالعه      

 44 فراگریی طلم از صریق گوش كردن      

 45       منظمروش 

 44       ىامنظمروش 

 47 ی تعامل با آهنا     طلام و ىحوهفراگریی طلم از 
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 52 كنی؟      چون با طادی ىشستی چه می

 57 های خمتلف      مطالعه كتاب

 69 بندی در كسب و فراگریی طلم و داىش و مطالعه    اولویت

 79 كننداموری كه در فهم و فراگریی طلم ىقش بسزایی را ایفا می

 79 اخالص    

 88 دطا     

 86 ها      تقوای اهلی و دوری از گناهان و ىافرماىی

 84 كسب و كار حالل و روزی حالل      

 86 ی واال       اىگوزه و اراده

 87 تواضع و فروتنی در برابر طلم و اهل آن      

 96 كوشان صالح     ىوطان و همی طلمی با همیادآوری و مذاكره

 94 مشكالت و مواىع       

 كتامن طلم در وقت ىواز به آن        

 ىزدیكی به پادشاهان كفر و ضلم و جور و دفاع از آهنا

94 

688 

 686 گوش دادن به اهل بدطت و فراگریی طلم از آهنا    
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 689 ىان خوردن بوسوله دین       

 666 یص بودن بر پست و مقام و ریاست حر

 662 تعجول در برداشت ثمره پوش از رسودن آن      

 


