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گزیده اي از خصلت ذايت استاد عالمه حممد بن صاحل العثیمنی (رمحه هللا)
آاي در میان خنبگان علمي ما كسي هست كه شیخ ابن عثیمنی را نشناسد؟ و او كسي است كه علمش
افق هاي جهان را درنوردیده است و افراد دور و نزدیك بر فضل و بزرگواري ایشان شهادت مي دهند.
و این بگونه اي است كه خصلت استاد گرانقدر و غري ایشان از علماي خملص ،انصح و مهدل مهگام اب
راه و روش سلف صاحل (رضی هللا عنهم) مي ابشد كه انگیزش امیاين را خباطر الگو گرفنت از آانن و دنباله
روي آاثر ایشان و استفاده از دروسي كه روزهاي آانن را پر مي كرد ،سريه و خصلت شیخ و غري ایشان
را معترب و ارزمشند مي گرداند بنابراین ما به خمتصر كالمي از صفات و سريه ي ذايت استاد (رمحه هللا)
مبادرت ورزیدمي.
استاد حممد بن عثیمنی آن عامل ارزشي و مريب ارزمشند و پیشواي شایسته اي در علم ،زهد ،صدق،
اخالص و تواضع و پرهیزگاري و فتوي است.
ایشان استاد تفسري ،عقیده ،فقه ،سنت نبوي ،اصول و حنو و سائر علوم شرعیهء اسالمي است.
او دانشمندي داعي به سوي خداست كه اب آگاهي و بصريتش امت اسالمي را از علمش در اقصاء نقاط
خمتلف جهان اسالم نفع رسانیده :و كسي است كه امجاع قلوب مسلمنی را در مقبولیت ،فضیلت و بلند
مرتبه اي خود دارد.
آن از فضائل استاد ما ،فقید كشور و امت اسالمي  -جناب عالمه حممد بن صاحل العثیمنی (رمحه هللا) -
است كه رمحت فراوان خداوند بر او ابد و او را در هبشت واال نزد كساين از پیامربان ،صدیقان ،شهداء
و صاحلان قرار دهد كه خداوند متعال به آانن نعمت داده است و براسيت آانن چه رفیقهاي خوب و
ابصفایي هستند!!!
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* نام ومحل تولد ايشان:
انم ایشان ابو عبدهللا حممد بن صاحل بن حممد بن سلیمان بن عبد الرمحن العثیمنی الوهیيب التمیمي است.
والدتش در شب  72ماه مبارك رمضان سال  7432هـ .ق در شهر عنیزه  -یكي از شهرهاي استان
قصیم  -در كشور عربستان سعودي بود.
* محل نشو و نماي علمي ايشان:
ایشان قرآن كرمي را اب جدیت متام به وسیله ي مادرش و عبدالرمحن بن سلیمان الدامخ (ر محه هللا) ايد
گرفت ،سپس نوشنت و مقداري درس ادبیات و حساب را هم ايد گرفت و به یكي از مدارس پیوست و
قرآن را اب پشتكار و قوت قلب و روشن ديل در بزرگسايل حفظ كرد و مهچننی خمتصرات متون حدیث و
فقه را نیز حفظ كرد.
و حضرت استاد عالمه عبدالرمحن بن انصر السعدي (رمحه هللا) – تعدادي از دانشجواين بزرگ را جهت
تدریس دانشجواين مبتدي ترتیب داده ،در حالیكه یكي از آهنا استاد حممد بن عبدالعزیز املطوع (رمحه
هللا) بود ،بنابراین حضرت استاد ما به او پیوست.
و زمانیكه درك كرد آنچه از علم درك مي شود از درس توحید ،فقه و حنو در حلقه ي تدریس استادش
حضرت استاد عالمه عبدالرمحن بن انصر السعدي زانوي تلمذ گذاشت و از تفسري ،حدیث ،توحید ،فقه،
اصول ،فرائض و حنو بر او خواند.
و استاد عبدالرمحن السعدي  -استاد اولش را كه سر چشمه علمي و اثر گذار شیوه و ریشه او در
تبعیت -براي دلیل آوردن و طریقه ي تدریس از ایشان بود ،و استادش آینده ي خويب را براي وي از
جنابت ،ذكاوت و سرعت حتصیل پیش بیين كرد و او را كنجكاو و زیرك شناخت روانه ي تدریسش كرد
در حالیكه او مهیشه در حلقه ي درسش دانشجو داشت.
پیش استاد عبدالرمحن بن علي بن عودان (رمحه هللا) در درس ((علم فرائض)) زمانیكه سرپرست قضا بود
در عنیزه تلمذ كرد.
پیش استاد عبدالرزاق عفیفي (رمحه هللا) در درس حنو و بالغه در خالل حضورش در عنیزه شاگردي كرد.
و زمانیكه جممع علمي رايض گشوده شد ،بعضي از برادرانش به او اشاره كردند كه به آن ملحق شود
سپس از استادش عبدالرمحن السعدي اجازه خواست و او نیز اجازه داد ات به جممع علمي رايض در سال
 7427هـ .ق ملحق شده و به مدت دو سال پشت سر هم در كالس درسها حضور ايفته و از حضور
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عاملاين چون عالمه شیخ حممد االمنی الشنقیطي و شیخ عبدالعزیز بن انصر ابن رشید و شیخ عبدالرمحن
االفریقي و غري آانن (رمحه هللا) كه در جممع مهاجنا و مهان زمان درس مي دادند ،هبره ها برد.
ات اینكه به حضرت شیخ عالمه عبدالعزیز بن عبدهللا بن ابز (ر محه هللا) پیوست و در مسجد از صحیح
خباري و از رسائل ابن تیمیه بر او خواند و در علم حدیث و نظر در آراء فقهاء مذاهب و مقارنه ي بنی
آهنا هبره ها برد و حضرت استاد عبدالعزیز بن ابز استاد دومش در حتصیل و أتثري ،او را ارزمشند و معترب
مي ساخت.
و پس از خارج شدن از جممع علمي درس خواندن را در دانشگاه ((انتساب)) ادامه داده ات به دانشگاه
((الشهاده)) یكي از دانشگاه هاي امام حممد بن سعود االسالمیه در رايض مي رسد.
* كار هاي علمي و نشاط آور ايشان:
ایشان تدریس را از سال  7421هـ .ق در دانشگاه بزرگ عنیزه در زمان استادش عبدالرمحن السعدي و
بعد از خارج شدن از جممع علمي رايض او را به عنوان مدرس جممع علمي عنیزه سال  7423هـ .ق
تعینی كرد .در سال  7421هـ .ق استادش عبدالرمحن السعدي وفات ايفت و بعد از او امامت مسجد
دانشگاه بزرگ عنیزه و خطابه ي مسجد و تدریس در مدرسه ي حملي وابسته به دانشگاه عنیزه كه
استادش آنرا سال  7431أتسیس كرد ،سرپرستیش را به عهده گرفت.
و هنگامیكه دانشجو زايد شد و مكتب براي آانن كايف نبود ،مسجد جامع خودش حمل درس دادن مي
شود و این در حايل است كه دانشجواين زايدي از داخل و خارج كشور آجنا مجع مي شدند كه ابلغ بر
صدها دانشجو بودند و اینها (دراسه حتصیل) را در راستاي ادامه حتصیل مي خواندند و نه فقط به خاطر
گوش دادن درس بود و مهیشه این مدرسی ،امامت و خطابت در مسجدش قرار داشت ات این كه به
رمحت خدا پیوست.
مدرسي را در جممع علمي عنیزه ات سال  7411هـ .ق ادامه داده و آخر این وقت به عضویت اجنمن
خبش ها و برانمه هاي جممع هاي علمي دانشگاه امام حممد بن سعود االسالمیه در آمده و برخي از برانمه
هاي درسي را نیز تدوین كرد .سپس و براي مهیشه استاد شاخه ي دانشگاه امام حممد بن سعود اسالمي-
دانشكده ي شریعت و اصول الدین استان قصیم  -از زمان دروس عمومي از سال 7411 - 7411
كه به رحلت خدا پیوست بر عهده داشت .در موسم هاي حج و ماه مبارك رمضان و تعطیالت اتبستاين
در مسجد احلرام و مسجد نبوي تدریس مي كرد.
در تعدادي از اجنمن هاي علمي ختصصي متعدد داخل كشور عربستان سعودي مشاركت داشت.
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سئوال و جواهباي علمي داخل و خارج كشور عربستان سعودي را از طریق تلفن اجنام مي داد.
رايست مجعیت خريیه ي حفظ قرآن كرمي در شهر عنیزه را از زمان أتسیس آن سال  7313ات وفاتش بر
عهده داشت.
عضو هیئت علمي دانشگاه امام حممد بن سعود اسالمي به مدت دو سال متوايل از سال  7411ايل
 7311هـ .ق بود .عضو هیئت دانشكده شریعت و اصول الدین شاخه ي دانشگاهي استان قصیم و
رئیس خبش عقیديت آن بود.
عضو هیئت ((كبار العلماء)) كشور عربستان سعودي از سال  7312هـ .ق ات وفاتش.
و عالوه بر اعمال ارزشي و مسئولیتهاي ارزمشندي كه داشت بر نفع رساندن مردم از طریق تعلیم ،فتوي و
بر آوردن نیازهایشان شب و روز در سفر و حضور در اايم صحت و سالميت و كسالت و مریضي تالش
و حرص مي ورزید  -رمحت فراوان خدا بر او ابد.-
چنانكه خودش را ملزم به سخنرانیهاي علمي و اجتماعي ،مفید ،منظم و مباحثه اي مي كرد.
سپس سئوال و جواهباي منظم هفتگي اب قاضي هاي منطقه قصیم و اعضاي هیئت امر به معروف و هني
از منكر در شهر عنیزه و اب خطیبان عنیزه و دانشجواين بزرگ و دانشجواين خوابگاه و اعضاي هیئت
اداري مجعیت حفظ قرآن كرمي و سرپرست خبش عقیديت شاخه ي دانشگاهي امام در استان قصیم برگذار
مي كرد.
و جلسات عمومي مانند جلسات هفتگي منزلش و جلسات شهري مسجد و جلسات مومسي ساالنه اش
كه خارج از شهرش بود را صورت مي داد و سپس اجنام مي گرفت به هر حال زندگیش پر از عطاء و
نشاط و عمل جوشان شده بود و چنان علم ایشان گسرتده و مبارك بود كه هر جا توجه مي كرد مانند
ابران آمسان آجنا را كه سكونت داشت نفع فراوان مي رساند.
اعالن موفقیت ایشان در گرفنت جایزه بزرگ ملك فیصل به خاطر خدمت به اسالم در سال  7373هـ.
ق و ذكر آن توسط اجنمن ((االختیار)) و شرایط موفقیت استاد در این جایزه را به صورت ذیل بیان
داشته است:
اوالً :استاد خود را اب اخالق ارزشي علمائي كه از ابرزترین صفاتشان پرهیزكاري و سعه ي صدر و سخن
حق و عمل مصلحت آمیز مسلمنی و نصیحت عوام و خواص است آراسته بود.

دوماً :اب تدریس و فتوي و أتلیف نفع زايدي به مردم رساند.

سوماً :سخنرانیهاي عمومي مفیدي در مناطق خمتلف كشور ارائه مي كرد.
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چهارم :مشاركت مفید در كنفرانس هاي بزرگ اسالمي داشت.
پنجم :از اسلوب جداگانه اي در دعوت به سوي خدا بصورت اقدام حكیمانه و موعظه ي حسنه پريوي
مي كرد مثالً راه و روش سلف صاحل را اب فكر و اسلوب خاصي زنده كرد.

استاد (رمحه هللا) اب وجود علم زايدي كه از شریعت خداوند سبحانه و تعايل داشته ،متام زندگیش را در راه

علم و حتصیل آابد كرد و بعد از آن به تعلیم و انتشار آن بنی مردم بصورت دلیل و تعلیل سامل و درست
متسك مي جست مهچنانكه اب شدیدترین حرص و ولع به آنچه سلف صاحل در اعتقاد علماً و عمالً و

سلوكاً و دعواتً داشته اند ،مهانگونه عمل مي كرد ،كارهاي علمي و شیوه ي ایشان بر آن شیوه سامل بود.
خداوند سبحان و متعال استعداد بزرگي در آمادگي و حضور ذهن آايت و احادیث را به خاطر تعزیز
استدالل و استنباط احكام و فوائد به او خبشیده بود.
و در این شرایط ،او عاملي است كه غبار فراواين علمش و دقت استنباطش براي فوائد و احكام و
گسرتده گي فقهي او و شناخت ایشان نسبت به زابن عريب و بالغه عريب خسته كننده مني ابشد.
اوقاتش در تعلیم و تربیت و فتوي و حبث و حتقیق گذشت و براي او اجتهاد ها و برداشت هاي موفقي
هست ،وقيت را براي اسرتاحت خودش قرار مني داد و پیوسته مردم ،حيت زمانیكه از منزل به مسجد مي
رفت و به سوي منزلش بر مي گشت منتظر ایشان مي شدند و در حال راه رفنت اب او از ایشان سئوال
مي كردند و ایشان نیز جواب مي دادند و اپسخ و فتواهاي ایشان را ايدداشت مي كردند.

استاد -كه رمحت فراوان خدا بر او ابد -شیوه تعلیمي بسیار زیبا و جداگانه اي داشت و آن بود كه
سئوال و مباحثه را به خاطر كاشنت ختم اطمینان و اعتماد در خود دانشجواينش در دستور كار خود
داشت .و درسها و سئوال و جواهباي كالس را اب اراده آهننی و نشاط و مهت واال ارائه مي كرد و ساعت
ها از پرداخنت به درسها و سئوال و جواهبا و فتواها مي گذشت كه اصالً احساس ماللت و ضجر مني كرد
بلكه از آن كامیايب و لذت مي برد و زايده طليب مي كرد و این به خاطر نشر علم و نزدیكي ایشان به

مردم بود.
رشادهتا و فرصتهاي علمي نشاط آور استاد (رمحه هللا)  -در آنچه در ذیل آمده متمركز شده است:
نظارت و سرپرستی بر آموزش و تعلیم از سال  7421ات آخر شب ماه مبارك رمضان سال  7377هـ.
ق (بیش از نیم قرن) ات وفات آن مرحوم  -كه رمحت فراوان خدا بر او ابد -ادامه داشت.
و در مسجدش در شهر عنیزه هر روز تدریس مي كرد.
و تدریس در مسجد احلرام و مسجد نبوي در موسم هاي حج و ماه مبارك رمضان و تعطیالت اتبستاين.
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و تدریس در دانشگاه امام حممد بن سعود اسالمي.
سئوال و جواهباي عمومي مستقیم و ارائه ي درس در مسجد هاي این كشور هر زمان كه از منطقه اي
دیدن مي كرد.
اهتمام به جانب موعظه اي كه بیشرتین هبره را به خود اختصاص داده از میان دروسش خباطر عنایيت كه به
﴿وا ْعلَ ُموا أَنَّ ُك ْم ُمالقُوهُ﴾.
آن داشت بر مي گزید و دائماً این آیه كرمیه را بر شنوندگان تكرار مي كردَ :
(البقرة .)774 :یعين :آگاه ابشید كه مشا ایشان را مالقات خواهید كرد .و مي گوید(( :به خدا قسم اگر
قلوب ما زنده ابشد خباطر این كلمه أتثري در نفوس ما خواهد گذاشت و بیدار مي شومي)).
به توجیه طالب علم و راهنمایي آهنا و هدفمند كردن آهنا و صرب بر تعلیماتشان و حتمل سئواالت متعدد
آهنا و اهتمام به امورشان عنایت مي ورزید.
در مسجد عنیزه ایراد سخنراين مي كرد و سخنراين اش را به توضیح احكام عبادي و معامله و مناسبتهاي
آن خباطر حوادث و مواسم خمتلف اختصاص مي داد ،پس متامي خطبه ها خباطر هدف شرعي كه در آن
است ،مثرخبش ،ارزمشند و حتقیقي بود.
جلسات علمي منظم و مباحثه هاي هفتگي و ماهیانه و سالیانه منعقد مي كرد.
فتواهایي كه خداوند قبول آنرا از طرف مردم واجب كرده مي نوشت سپس مردم به برداشت هاي فقهي
ایشان اطمینان و اعتماد مي كردند.
از طریق نفوذ در رسانه هاي گروهي از قبیل رادیو ،روزانمه و از طریق نوارهاي درسي و سخنراين و برانمه
نور علي الدرب  -یعين(نور بر كوره راه) و برانمه هاي
هاي علمي برانمه هاي رادیویي مشهوري به انم ٌ -

دیگري را نیز عبور و نفوذ داده است.

و اخرياً تالش هاي علمي و خدمت بزرگي از طریق أتلیفات متعدد اب ارزش علمي ،در قالب كتاهبا و

رسائل و شرح متون علمي تقدمي مردم كرده كه او را مشهورتر گردانیده است .اینها شهرت ایشان را در
كرانه هاي {علم} هببود خبشیده و در گوشه گوشه ي دنیا طالبان علم آنرا قبول دارند و این درحالیست

كه أتلیفاتش به بیشرت از نود كتاب و رساله رسیده است .بنابراین ما نباید گنجینه هاي علمي ارزشي حفظ
شده ایشان را در نوارهاي درسي و سخنرانیهایي كه براسيت آهنا را هزاران ساعت حساب كرده اند
فراموش كنیم پس به راسيت خداوند متعال در وقت این دانشمند ارزمشند و عهد ایشان بركت بیندازد از
خداوند متعال خواهانیم كه این استاد شریف هرگامي كه درجهت خري و نفع برداشته و به حنوي تالش
كرده را در ترازوي حسنات روز قیامتش قرار دهد.
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و به حتقیق موسسه ي خريه ي استاد حممد بن صاحل العثیمنی كه در سال  7377هـ .ق نشو و منا ،داشته
مسئولیت عنایت و اهتمام آن بر گردن و بر عهده ي این موسسه بوده است لذا این سرمایه وارث بزرگي
كه استاد ما  -رمحت خداوند بر او ابد -براي حتقق خبشیدن به آن هدف پوالدین اجياد كرده كه مهه را
مي خواند براي قرار دادن آن علم فراوان مهه گري ات مجیع امت به اذن خداوند متعال و ايري و توفیق او
در وسایل خمتلف ممكنه استفاده كنند.
* گلزاري از فضائل و صفات شخصي ايشان:
استاد (رمحه هللا) پیشواي شایسته و منونه زنده اي است كه علمش تنها از دروس و سئوال و جواهبائي مني
ابشد كه به مسع و نظر دانشجواين رسیده است بلكه منونه اي بود از علم ،تواضع ،حلم ،زهد و جنابت
اخالقي كه حقیقتاً قابل پريوي مي ابشد.

حلم و صرب و شكیبایي و جدیت در طلب علم و تعلیم آن و تنظیم وقت ایشان و حفاظت بر حلظه

حلظه عمرش او را از دیگران متمایز مي كرد .از تكلف و تشریفات بدور بود و در تواضع و اخالق كرمیه
و خصلت هاي نیكو سر آمد مهه بود و اب گشاده رویي اجتماعي اب مردم برخورد مي كرد و بر آانن أتثري
مي گذاشت و شادي و سرور را به قلوب آانن هدیه مي كرد و در حالیكه دروس و سخنرانیهاي علمي
مي كرد روي سعادت را مي دید و زندگیش را تعايل مي خبشید.
اب جواانن نرم بود و به آانن گوش میداد و اب آهنا مناقشه مي كرد و اب نصیحت و توجیه از روي نرمي و
مدارا و قناعت اب آانن برخورد مي كرد .بر مطابقت ابسنت پیامرب (صلى هللا علیه وسلم) در متام امورش
حرص و ولع مي ورزید.
و از روي پرهیزگاریش ،ثبات زايدي داشت در آنچه فتوا مي داد و در فتوي عجله مني كرد قبل از اینكه
دلیلي براي آن بیاورد ،پس هر زماين كه در امري از امور فتوي اشكايل وجود داشت مي گفت:
منتظر ابشید ات در این مسأله أتمل كنم .و غري از آن در نوشنت عبارات دقیق مسائل فقهي حرص و پرهیز
داشت كه صفا و صمیمیت خاصي به آهنا مي داد.
هیچ چیزي اراده ي آهننی ایشان را در راه نشر علم سست مني كرد حيت در زمان بیماري سخت ایشان
یعين  1ماه قبل از وفاتش تعدادي از سخنرانیهاي علمي و دیين را در مراكز اسالمي تنظیم كرده و بر
متامي مسلماانن آمریكا و دیگران موعظه و ارشاد كرده ،مهچنانكه امتش را در مناز مجعه راهنمایي و
نصیحت مي كرد .مهمرتین قضاايي امت اسالمي را در مشرق و مغرب زمنی به دوش
مي كشید ،به حتقیق مسري تعلیمي و دعويت ایشان پس از برگشت از بیماري سخت و طاقت فرسایش
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وصول پیدا كرد .پس شدت بیماري ،ایشان را از توجیه و تدریس در حرم مكي حيت چند روز قبل از
وفاتش ،ممانعت نكرد.
مریض شد و سرنوشت و قضاي اهلي به نفس صابر ،راضي ،حساب شده ایشان رو كرد و مهاان او براي
مردم ،الگوي زنده شایسته اي تقدمي كردند كه انسان مومن هنگام تعامل اب بیماري شدید ابید به ایشان
اقتدا كند ،و مهواره ما از خداوند متعال خواهانیم كه این چیزي جهت ترفیع منزلت و مقام ایشان نزد
خداوند متعال ابشد.
استاد (رمحه هللا) مهیشه به شكایت مردم گوش مي سپرد و به اندازه ي تواانیي اش احتیاجات ایشان را
برآورده مي كرد و به خاطر اینكار خري وقت مشخصي در هر روز براي رسیدگي این امور اختصاص داده
بود و مجعیت هاي خريیه و مجعیت هاي حفظ قرآن را جهت پشتیباين و امدادش مجع
مي كرد اب وجود اینها خداوند متعال بر او منت گذاشته و ایشان را بر متامي درهاي نیكي و خري موفق
گردانیده ات مردم از او نفع بربند پس استاد ما در حقیقت یك موسسه ي امور خريیه ي اجتماعي بوده و
آن هم از فضل خداست كه به كسي كه دوست داشته ابشد مي دهد.
* وفات و رحلت جانگداز ايشان:
متام امت اسالمي در دنیا ،كمي قبل از غروب آفتاب ،روز چهارشنبه ،اپنزدهم ماه شوال سال  7377هـ.
ق ،اب اعالن وفات استاد عالمه حممد بن صاحل العثیمنی در شهر جده كشور عربستان سعودي را دچار
مصیبت و غم جانگدازي كرد كه هر خانه اي أتثري مصیبت را در هر شهر و روستا احساس مي كرد و
مردم در مساجد و خیاابهنا و جممع ها مشغول به تبادل تعزیت و تسلیت گفنت به یكدیگر شدند و هر
فردي این مصیبت را مصیبيت مهگاين تلقي مي كرد كه در مهنی زمان چراغها را به خاطر تعزیت گفنت به
خادم حرمنی شرفنی ملك فهد بن عبدالعزیز و مهتاي اول او  -ويل عهد – و مهتاي دوم ایشان انئب
رئیس جملس وزیران (رايست هیئت وزیران) را به سبب فقید كشور و فقید متامي مسلمنی روشن كردند و
در این حال و هوا بعضي از آهنا از عظمت و جایگاه بزرگ و حمبت فراواين كه استاد بزرگوار در دهلاي
مردان ،زانن و كوچك و بزرگ پیدا كرد بود سئوال مي كردند؟
عمده ترین روزانمه ها و جمالت در داخل و خارج كشور از شعر و نثر درابره این ضایعه پر شده بودند و
این تعبري كننده میزان أتسف و أتثر از فراق آن عامل بزرگوار فقید كشور و امت اسالمي است.
و در مسجد احلرام بعد از مناز عصر روز پنج شنبه شانزدهم ماه شوال سال  7377هـ.ق اب حضور
هزاران مولف و پريو ایشان مناز استاد را خواندند و در جلو دیدگان مهه ایشان را روبروي قربستان تشیع
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كردند كه قابل توصیف مني ابشد سپس صبح روز بعد ،پس از مناز مجعه مناز غائب را در متامي شهرهاي
مملكت و خارج آن كه (قابل حساب و مشارش نیست مگر خداوند متعال بداند) اقامه گردید و ایشان را
در مكه مكرمه دفن كردند.
براسيت مقبولیت در قلوب مردم منت بزرگي است از طرف خداوند متعال براي كسي كه خدا خبواهد ،و
بر حمبت و مقبولیت او متام قلوب امجاع داشتند و من نیز خاضعانه از خداوند متعال خواهان و خواستار
قرار دادن استاد (رمحه هللا) از مجله كساين هستم كه پیامرب (صلى هللا علیه وسلم) در حدیثش فرموده
است(( :زمانیكه خداوند عبدي را دوست داشته ابشد ،جربئیل را ابنگ مي زند ،كه اي جربئیل ،خداوند
فالين را دوست دارد پس تو هم او را دوست بدار پس جربئیل نیز او را دوست مي دارد و آنرا به
فرشتگان آمسان نیز توصیه و سفارش مي كند مي گوید :خداوند فالين را دوست دارد مشا هم فالين را
دوست بدارید ،سپس فرشتگان آمسان او را دوست مي دارند و مقبولیت آنرا به اهل زمنی نیز سفارش مي
كنند)).
پنج پسر به انمهاي عبدهللا ،عبدالرمحن ،ابراهیم ،عبدالعزیز و عبدالرحیم به جا گذاشت ،خداوند متعال
خري و بركت را اب  3فرزند صاحل به او خبشید و اب وفاتش كشور و امت اسالمي ،یكي از ابرزترین عاملان
و صاحلان خود را از دست داد ،مرداين كه ايد آور سلف صاحل ما در عبادت ،روش ،دوستیشان به خاطر
نشر علم و رساندن نفع به برادران مسلمانشان بودند.
از خداوند متعال مي خواهیم كه استاد ما را مورد رمحت خوب خودش قرار دهد و او را در هبشت هاي
گوارا قرار داده و او را خبشیده و از آنچه به اسالم و مسلماانن خري كرده جزاي نیك دهد و فقدان
مسلمنی را به وسیله خري عوض دهد و سپاس و ستایش خدا را دارم به خاطر قضا و قدرش و ما از
خداییم و ابزگشت مهه به سوي اوست .و درود و سالم و بركت خداوند بر پیامرب ما حضرت حممد و
اصحابش و هر آنكس كه به نیكي از ایشان پريوي كند ات روز قیامت.

11

* باب اول :در تعريف علم و فضل آن

فصل اول :تعریف علم
از نظر لغت :ضد جهل است و آن :ادراک جازم از هر چیز می ابشد.
از نظر اصطالحی :بعضی از اهل علم می گویند :آن معرفت است یعنی ضد جهل و اندانی و بعضی
دیگر گفته اند :علم چنان روشن است که نیازی به معرفی و شناخت آن نیست.
اما چیزی که ما مد نظر دارمي؛ علم شرعی است که مراد از آن :علمی است که هللا متعال آن را برای
رسولش صلی هللا علیه وسلم فرستاده (که شامل دالیل آشکار و هدایت است) پس علمی که در آن محد
وثنا ابشد آن علم وحی است مهان که هللا متعال انزل کرده است.
پیامرب صلی هللا علیه وسلم می فرماید " :من ی ِر ْد َّ ِ ِ
ريا یـُ َف ِّق ْههُ ِيف ال ِّدی ِن " 7یعنی :هرکس که خداوند،
َْ ُ
اللُ به َخ ْ ً

به او اراده خري داشته ابشد ،او را در دین آگاه و فقیه مي گرداند.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ َّ
ظ َوافِ ٍّر"7
َخ َذ ِحبَ ٍّّ
ْم فَ َم ْن أَ َخ َذ بِ ِه أ َ
مهچننی می فرماید " :إ َّن ْاْلَنْبیَ َ
اء َملْ یـُ َوِّرثُوا دینَ ًارا َوَال د ْر َمهًا إمنَا َوَّرثُوا الْعل َ
یعنی :پیغمربان درهم و دیناري از خود به جا مني گذارند ،و تنها علم از خود به جا مي گذارند ،پس هر
کس از آن علم برگريد ،هبره فراواين برده است.
در نتیجه علم شرعی ،علمی است که در آن ثنا و محدی برای فاعل آن وجود دارد ،اما اب این وجود
منکر این منی شومي که علوم دیگر نیز دارای فوائدی هم هستند ،اما فائده دارای دو شاخه می ابشد:

اگر به اطاعت و نصرت دین الل متعال و دارای نفعی برای بندگان خدا ابشد؛ خري و مصلحت است ،و
چه بسا در بعضی شرایط آموخنت این علم واجب می گردد اگر داخل این قول الل متعال ابشد که می
فرمایدِ :
استَطَ ْعتُ ْم ِم ْن قُـ َّوةٍّ َوِم ْن ِرَاب ِط ْ
اْلَْی ِل} [اْلنفال .]11:ترمجه :براي (مبارزه اب) آانن ات
{وأَع ُّدوا َهلُ ْم َما ْ
َ
آجنا كه مي توانید نريوي (مادي و معنوي) و (از مجله) اسبهاي ورزیده آماده سازید.
علما فرموده اند که علم صنعت (صنایعی که انسان اب دست خود اجنام می دهد) فرض کفایی می ابشد
چرا که نفع زايدی برای انسان دارد.
حسب به کار گريی آن متفاوت است.
پس حکم هر کاری بر َ
 )1متفق علیه

 )2روایت أبو داود وترمذي وابن ماجه وابن حبان وبیهقي و شیخ آلبانی آن را حسن می داند
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فصل دوم :فضائل علم
الل متعال و پیامرب صلی الل علیه وسلم علم و اهل آن را مدح می کنند ،و بندگان را برای ايدگريی آن
تشویق می کنند .پس علم از مجله برترین اعمال صاحله و یکی از بزرگرتین عبادات به مشار می رود و از
مجله جهاد در راه الل عزوجل است.
دین الل متعال اب دو امر قائم و استوار است:
اول :علم و برهان
دوم :مبارزه و جهاد
فراتر از این دو چیز دیگری نیست و دین الل بدون این دو امر اظهار و منااين منی شود .و امر اول (علم
وبرهان) مقدم بر دومی است .برای مهنی ،رسول الل صلی الل علیه وسلم بر هیچ قوم و گروهی هجوم و
قتال نکردند مگر اینکه قبل از آن به سوی الل عزوجل و دین او دعوت می کردند .پس علم از قتال
آانء اللَّْی ِل س ِ
اج ًدا َوقَائِ ًما ََْي َذ ُر ْاْل ِخ َرةَ َویَـ ْر ُجو َر ْمحَ ََ
سبقت می گريد .الل عزوجل می فرماید{ :أ ََّم ْن ُه َو قَانِ ٌ
َ
ت ََ
َربِِّه} [الزمر .]1 :ترمجه :آاي كسى كه در اوقات شب در حال سجده و ایستاده به عبادت مشغول است
و از آخرت مى ترسد و امیدوار رمحت پروردگار خویش است (مانند از خدا ىب خربان است؟)

استفهام در این آیه یعنی :آاي مانند کسی است که از ايد الل غافل است؟ پس آاي کسی که خاشعانه در
عبادت معبود یکتا است اب کسی که از طاعت او استکبار می ورزد یکی هستند؟
قطعاً جواب منفی است.
سوال :آاي چننی کسی که در اطاعت هللا عزوجل است بر علم این کار را می کند اي از روی جهالت؟
َّ ِ
َّ ِ
ین َال
ین یَـ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
قطعاً از روی علم چننی می کند ،به مهنی دلیل می فرماید{ :قُ ْل َه ْل یَ ْستَ ِوي الذ َ
یَـ ْعلَ ُمو َن إِ َّمنَا یَـتَ َذ َّكر أُولُو ْاْلَلْبَ ِ
اب} ترمجه :بگو آاي آهنا كه مى دانند و آهنا كه منى دانند یكسانند؟
ُ

هرگز ،وىل تنها كساىن متذكر مى شوند كه داراى خرد ابشند.

آری ،این دو نفر مساوی نیستند .چنانکه مرده و زنده ،شنوا و کر ،بینا و کور یکسان نیستند.
براستی که علم نوری است که انسان به وسیله آن هدایت و راه را می ايبد .و از اتریکیها به روشنایی
راهنمایش می شود .هللا سبحان به وسیله علم آهنایی را که خود خبواهد ،به درجات بلندی می رساند
الل الَّ ِذین آمنُوا ِم ْن ُكم والَّ ِذین أُوتُوا ال ِْعلْم َدرج ٍّ
ات} [اجملادل َ.]77 :
َ ََ
چنانکه می فرماید{ :یَـ ْرفَ ِع َُّ َ َ
َْ َ
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ترمجه :خداوند به كساين از مشا كه امیان آورده اند و هبره از علم دارند ،درجات بزرگي مي خبشد.
و به مهنی دلیل علما را اهل ثنا و محد می بینیم و هر وقت انمی از آهنا برده می شود بر آهنا رمحت و
درود می فرستند ،این مهان رفع درجاتی است در دنیا برای آهنا و در قیامت بر اساس آنچه که به سوی
الل عزوجل دعوت کرده اند و به اندازه ای که به آن عمل منوده اند رفع درجات دارند.
عابد حقیقی کسی است که اب بصريت و آگاهی معبودش را پرستش می کند و این راه پیامرب صلی الل
علیه وسلم است الل متعال می فرماید{ :قُل ه ِذهِ سبِیلِي أَ ْدعو إِ َىل َِّ
ِ
ريٍّة أ ََان َوَم ِن اتَّـبَ َع ِين َو ُس ْب َحا َن
ُ
َْ َ
الل َعلَى بَص َ
ِ
َِّ
ِ
نی} [یوسف .]711 :ترمجه :بگو  :این راه من است كه من ( مردمان را ) اب
الل َوَما أ ََان م َن ال ُْم ْش ِرك َ
منزه ( از انباز و
آگاهي و بینش به سوي خدا مي خوامن و پريوان من هم ( چننی مي ابشند )  ،و خدا را ّ

نقص و دیگر انشایست ) مي دامن  ،و من از زمره مشركان مني ابشم ( و كسي و چیزي را شریك خدا مني

انگارم ) .

از مهمرتین فضائل علم می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 -7ارث انبیاء می ابشد -علیهم الصالة والسالم – چرا که در حدیثی که ذکرش گذشت ،انبیاء درهم و
دیناری از خود به جای منی گذارند بلکه تنها چیزی که از آهنا ابقی می ماند علم است پس هر کس از آن
علم برگريد ،هبره فراواين از این ارث برده است .یعنی مشا االن در این قرن اپنزدهم که قرار دارید اگر از
اهل علم ابشید؛ از ارث حممد صلی الل علیه وسلم ارث برده ای و این یکی از هبرتین و بیشرتین فضائل
است.
 -7علم ابقی می ماند اما مال ،فانی است :ابو هریره رضی هللا عنه جزو فقري ترین صحابه بود ،حتی
بعضی اوقات از شدت گرسنگی بیهوش می شد  -سبحان هللا – اما از مشا این سوال را دارم که آاي در
این عصر و زمان ذکر و ايد ابو هریره در میان مردم هست اي خري؟ آری اسم او مهیشه بر زابهنا جاری
است و برای او که مردم از احادیث او نفع می برند؛ اجر زايدی وجود دارد .پس بر تو است ای طالب
علم که به این علم شریف متمسک شوی چنانکه در حدیث صحیح پیامرب صلی الل علیه وسلم می
ٍّ ِ
ِ
ات ِْ
ص َدقَ ٍّ َ َجا ِریٍَّ َ أ َْو ِعل ٍّْم یـُْنتَ َف ُع بِ ِه أ َْو َولَ ٍّد
فرماید " :إِ َذا َم َ
سا ُن انْـ َقطَ َع َع ْنهُ َع َملُهُ إَِّال م ْن ثََالثَ َ إَِّال م ْن َ
اْلنْ َ
صالِ ٍّح یَ ْدعُو لَهُ "7
َ
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ترمجه :چون انسان مبريد ،عمل او قطع مي شود ،جز در سه چیز:صدقهء که جاري ابشد .اي عملي که از
آن سود برند .اي فرزند صاحلي که براي او دعا کند.
 -4صاحب علم از حراست آن هیچگونه ماللتی ندارد! چراکه اگر هللا متعال علم را به تو ارزانی داشته
ابشد ،هیچ احتیاجی به صندوق و  ...برای نگهداری آن نداری و آن در نفس و قلب تو حمروس است
و در وقت مناسب ،اوست که از تو حراست می کند! چراکه هنگام خطر این علم است که تو را از آن
حمافظت می کند -به اذن هللا – پس علم است که تو را حفظ می کند اما مال و اموال نیاز به حراست
ونگهبانی در صندوق و  ...دارد که اب وجود این هم مطمئن نیست.
 -3انسان به وسیله آن به مقام شاهد بر حق می رسد .هللا متعال می فرمایدَ { :ش ِه َد َّ
اللُ أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال ُه َو
َوال َْم َالئِ َك َُ َوأُولُو ال ِْعل ِْم قَائِ ًما ِابل ِْق ْس ِط} [آل عمران .]71 :ترمجه :خدا خود شاهد است بر اینكه معبودى

جز او نیست ،مالئكه و صاحبان علم نیز شهادت مى دهند به یگانگى او و اینكه او مهواره به عدل قیام

دارد .آاي گفته أولو املال؟ (صاحبان مال)
{وأُولُو ال ِْعل ِْم قَائِ ًما ِابل ِْق ْس ِط} .پس بر تو است ای طالب علم که به این منزلت فخر
خري ،بلکه فرمودهَ :
کنی که جزو کسانی هستی که مهراه مالئکه به یگانگی هللا متعال شهادت می دهی.

َّ ِ
آمنُوا أَ ِطیعُوا َّ
اللَ
ین َ
 -3اهل علم یکی از دو صنف ولی امور هستند .هللا متعال می فرمایدَ :
{ايأَیـُّ َها الذ َ
وأ ِ
ول َوأ ِ
ُويل ْاْل َْم ِر ِم ْن ُك ْم} [النساء .]31 :ترمجه :اي کساين که امیان آورده اید ،از خدا و رسول
الر ُس َ
َطیعُوا َّ
َ

و اولیای امراتن اطاعت منایید.

در این آیه ولی امر شامل امراء (حکام) و علما می ابشد .پس والیت اهل علم در بیان شریعت هللا
عزوجل و دعوت به سوی آن است و والیت حکام در تنفیذ شریعت مقدس اسالم و ملزم کردن مردم به
آن است.
 -1اهل علم،بر اپ دارنده اوامر هللا عزوجل ات روز قیامت هستند ،و برای این کالم به حدیث معاویه
رضی هللا عنه استدالل می شود که گفت :از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم شنیدم که فرمودَ " :م ْن یُ ِر ْد
ال ه ِذهِ ْاْل َُّم َُ قَائِم ًَ علَى أَم ِر َِّ
اسم و َّ ِ
ِ
ِ
الل بِ ِه َخ ْ ِ
ض ُّرُه ْم َم ْن
الل َال یَ ُ
اللُ یُـ ْعطي َولَ ْن تَـ َز َ َ
َ َ ْ
َُّ
ريا یُـ َف ّق ْههُ ِيف ال ّدی ِن َوإِ َّمنَا أ ََان قَ ٌ َ
ً
َخالََفهم ح ََّّت َيِْيت أَمر َِّ
الل "7
ُ ْ َ َ َ ُْ
 – 7روایت خباری
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ترمجه :هر كس كه خداوند در حق او ارادة خري مناید ،به وي فهم دین ،نصیب خواهد كرد .من (رسول
الل) تقسیم كننده (علوم و معارف شریعت) هستم .اما عطا كنندة اصلي ،خداوند است .و این امت
مهچنان بر دین خدا استوار خواهد ماند وخمالفت خمالفان به آهنا ضرري خنواهد رساند ات اینكه قیامت فرا
رسد.
امام امحد رمحه هللا در مورد این طایفه می گوید :جبز اهل حدیث کسان دیگری را سراغ ندارم .و قاضی
عیاض رمحه هللا می گوید :منظور امام امحد ،اهل سنت و مجاعت و کسانی که بر مذهب حدیث هستند،
می ابشد.
 -2پیامرب علیه الصالة والسالم هیچ کس را بر چیزی ترغیب و تشویق نفرمود مگر بر دو نعمت بزرگ:
* طلب علم و عمل به آن
* اتجری که مال و دارائیش را در راه اسالم وقف کرده ابشد.

س َد إَِّال ِيف
عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه روایت می کند که پیامرب صلی هللا علیه وسلم فرمودَ " :ال َح َ
7
الل ِح ْكم ًَ فَـ ُهو یـ ْق ِ
اثْـنَتَ ْ ِ
آاتهُ َّ
ضي ِهبَا َویُـ َع ِلّ ُم َها.
اللُ َم ًاال فَ َسلَّطَهُ َعلَى َهلَ َكتِ ِه ِيف ا ْحلَ ِّق َوَر ُج ٍّل َ
نی َر ُج ٍّل َ
آاتهُ َُّ َ َ َ
ترمجه :غبطه خوردن جز در دو چیز جواز ندارد ،یکي مردیکه خداوند به او مايل داده و او را در مصرف
منودن آن در راه حق قدرت داده است ،و مردیکه خداوند به او علمي داده و او بدان حکم منوده و آن

را تعلیم مي دهد.
 -1پیامرب در فضیلت علم می فرماید« :مثل ما بـعث ِين َّ ِ ِ
ِ
ِ ِ
اب
َ َ ُ َ َ ََ
َص َ
اللُ بِه م ْن ا ْهلَُدى َوالْعل ِْم َك َمثَ ِل الْغَْیث الْ َكث ِري أ َ
ت ِم ْنها أ ِ
ِ
اء فَـنَ َف َع
س َك ْ
اء فَأَنْـبَتَ ْ
ضا فَ َكا َن ِم ْن َها نَِقیَّ ٌَ قَبِلَ ْ
أ َْر ً
َجاد ُ
ري َوَكانَ ْ َ َ
ت ال َْم َ
ت الْ َك ََلَ َوالْعُ ْش َ
ت ال َْم َ
ب الْ َكث َ
ب أ َْم َ
َّ ِ
ت َك ََلً
َصابَ ْ
َّاس فَ َ
ت ِم ْن َها طَائَِف ًَ أُ ْخ َرى إِ َّمنَا ِه َي قِ َیعا ٌن َال متُْ ِس ُ
اء َوَال تُـ ْنبِ ُ
ش ِربُوا َو َس َق ْوا َوَزَرعُوا َوأ َ
ك َم ً
اللُ هبَا الن َ
ك مثَل من فَـ ُقه ِيف ِدی ِن َِّ
ِ
الل َونَـ َف َعهُ َما بَـ َعثَِين َّ
ك َرأْ ًسا َوَملْ یَـ ْقبَ ْل
اللُ بِ ِه فَـ َع ِل َم َو َعلَّ َم َوَمثَ ُل َم ْن َملْ یَـ ْرفَ ْع بِ َذلِ َ
فَ َذل َ َ ُ َ ْ َ
ه َدى َِّ
ْت بِ ِه» 7ترمجه :مثل آنچه از علم و هدایت که خداوند مرا آبن فرستاده ،مانند ابراين
الل الَّ ِذي أ ُْر ِسل ُ
ُ
است که بزمنی مي رسد .پس برخي از آن قسمت خويب است که آب را قبول منوده ،علف و سبزهء زايد
مي روايند ،و بعضي از آن سخت است که آنرا نگهداشته و خداوند مردم را بدان نفع مي رساند که از
آن مي آشامند و زمنی شان را آبیاري کرده و کشت مي کنند ..و به خبش دیگري از زمنی مي رسد که
 – 7متف ٌق علیه.
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مهوار است ،نه آب را نگهمیدارد و نه علف را مي روايند ،و این مانند کسیست که در دین خدا
دانشمند مي شود ،و آنچه خداوند مرا بدان مبعوث ساخته بوي نفع مي رساند ،پس مي آموزد و تعلیم
مي دهد و مثل آن کسیست که سر خود را بدان بلند نکرده و هدایيت را که خداوند مرا بدان فرستاده مني
پذیرد.
 -1علم راهی به سوی هبشت است :چنانکه حدیث ابو هریره رضی هللا عنه بر آن داللت می کند .پیامرب
صلی هللا علیه وسلم فرمود " :ومن سلك طَریقاً یلْتَمس ِ
فیه ِعلْماً سهَّل َّ
الل لهُ به طریقاً إىل اجلنَّ َ "7
ْ
ُ
ترمجه :کسي که در طلب علم راهي را طي کند ،خداوند در عوض خداوند برایش راهي را بسوي هبشت
مهوار مي سازد.
 -71قبالً حدیث معاویه رضی هللا عنه را ذکر کردمي که پیامرب صلی هللا علیه وسلم می فرمایدَ " :م ْن یُ ِر ْد
َّ ِ ِ
ريا یُـ َف ِّق ْههُ ِيف ال ِّدی ِن "7
اللُ به َخ ْ ً
یعنی او را فقیه در دین می گرداند و فقه در دین مقصود فقط فقه احکام عملی نیست که به علم فقه
مشهور است! بلکه مراد از آن علم توحید ،اصول دین و آنچه که به شریعت هللا عزوجل مرتبط است،
می ابشد.
اگر در فضیلت علم تنها مهنی حدیث وجود داشت برای تشویق بر طلب علم شریعت و فقه ،کافی بود.
 -77علم نور است ،اب روشنایی آن می توان کیفیت عبودیت نسبت به پروردگا را شناخت ،پس این
تعامل را اب علم وبصريت اجنام می دهد.
ِ -77
عامل نوری است که مردم به وسیله او در امور دینی و دنیوی هدایت می شوند ،و داستان مرد بنی
اسرائیلی را مهه می دانیم که " کسي بود که نود و نه نفر را کشته بود ،پس (از آن به فکر توبه افتاد و) به
جستجوي عاملرتین شخص زمنی میگشت ،او را به سوي راهيب راهنمایي منودند ،نزد او رفت و گفت :نود
و نه نفر را کشته است ،آاي اگر توبه کند ،قبول است؟ گفت :خري ،پس او را هم کشت و صد نفر را اب
او کامل کرد؛ ابز ،به جستجوي عاملرتین فرد زمنی گشت ،او را هبسوي مرد دانشمندي راهنمایي کردند،
پیش او رفت و گفت :صد نفر را کشته است ،آاي اگر توبه کند ،قبول است؟ گفت :بله ،چه کسي
 – 7روایت مسلم
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میتواند بنی او و بنی توبه مانعي اجياد کند؛ به فالن سرزمنی برو که در آجنا مردماين خداپرست هستند و اب
آهنا عبادت خداوند را اجنام بده و به سرزمنی خودت ابز نگرد که آجنا زمنی بدي است .آن شخص رفت
و در نیمهي راه ،مرگ او فرا رسید "7.بنگرید تفاوت عامل و جاهل را.
 -74قطعاً هللا متعال اهل علم را مقام و منزلتی ابال می خبشد هم در دنیا و هم در آخرت.اما در آخرت

سب دعوت به سوی دین و عمل به آن درجاتی بلند به آهنا می دهد و در دنیا نیز
الل متعال آهنا را بر ح َ
بنی بندگان آهنا را بلند مرتبه و مقامی واال عطا می کند .الل متعال می فرماید{ :یـرفَ ِع َّ َّ ِ
آمنُوا
ین َ
َْ
اللُ الذ َ
ِم ْن ُكم والَّ ِذین أُوتُوا ال ِْعلْم َدرج ٍّ
ات} [اجملادل َ .]77 :ترمجه :خداوند به کساين از مشا که امیان آورده اند و
َ ََ
َْ َ
هبره اي از علم دارند درجات بلندي را خبشیده است.

فصل سوم :حکم طلب علم
طلب علم شرعی فرض کفایه می ابشد ،یعنی اگر یک نفر بر آن مهت گماشت و عامل شد؛ برای دیگران
حکم سنت را دارد .اما در بعضی شرایط طلب علم فرض عنی می ابشد و آن زمانی است که شخص،
شناخت چگونگی عبادات اي معامالتی را که می خواهد اجنام دهد را منی داند .پس در این شرایط برای
او واجب است که بداند چگونه پروردگارش را عبادت کند اي چگونه معامله را اجنام دهد اما غري از این،
بقیه علوم برای او فرض کفایه حمسوب می شود .و ابید طالب علم بداند که او به فرضی کفایه اقدام
منوده ات ثواب آن فرض را (مهراه حتصیل علم) بربد.
و هیچ شکی در این نیست که طلب علم از افضل اعمال است ،بلکه آن جزو جهاد در راه خداست،
به ویژه در زمان ما که در جمتمع اسالمی انواع بدعتها و مهچننی جهل و فتوا بغري علم و جدل در میان
مسلماانن ظهور کرده و روز به روز زايد و زايدتر می شود.

 سه امر مهمی که اب منااين شدن آهنا الزم است جواانن بر طلب علم حریص ابشند:
اول :ظهور بدعت و شر آن.
دوم :مردمی که به فتاوای بدون علم آگاه می شوند
سوم :جدل و مناقشات زايدی که نزد اهل علم روشن است اما میان افراد جاهل اتفاق می افتد.

 – 7روایت مسلم
18

پس به مهنی دالیل است که ما به وسعت اطالع و رسوخ آن در قلب طالب علم ،مهراه اب فقه در دین
هللا و حکمت در توجیه بندگان ،نیازمندمي .چرا که بیشرت م ِ
ردم امروز در علم نظری در بعضی مسائل
حتصیل کرده (یعنی بدون فهم دقیق آن) و برای اصالح خلق و تربیت آهنا اهتمامی ندارند و زمانی که اب
شری بزرگ می شوند که درمانش را فقط هللا می داند.
این علم فتوایی صادر کنند وسیله ای برای ّ

 اهداف و مقاصد طالب علم
اول :اخالص
طالب علم ابید نیتش خالصانه فقط برای الل متعال ابشد.

دوم :دفع جهل از خود و سپس از مردم.
الل أَ ْخرج ُكم ِمن بطُ ِ
ون أ َُّم َهاتِ ُك ْم َال تَـ ْعلَ ُمو َن
{و َُّ َ َ ْ ْ ُ
چرا که اصل در انسان جهل است ،الل متعال می فرمایدَ :
ص َار َو ْاْلَفْئِ َدةَ لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن} [النحل .]21 :ترمجه :خداوند مشا را از
َش ْیئًا َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
الس ْم َع َو ْاْلَبْ َ
شكمهاي مادرانتان بريون آورد در حايل كه چیزي مني دانستید ،و او به مشا گوش و چشم و دل داد ات
شاید سپاسگزاري كنید.

سوم :دفاع از شریعت اپک اسالم
چهارم :فراخی سینه در مسائل اختالفی
مثال شخصی بگوید هر وقت از رکوع بر خواستی دست راست را بر دست چپت نگذار ،پس اگر چننی
نکردی پس تو مبتدع هستی!! کلمه مبتدع کلمه ساده ای نیست ،اگر به من چننی چیزی گفته بود در
درون خود از او به شدت بدم می آمد؛ چرا که مقتضای نفس بشری چننی است .ما در این مسأله می
گوییم؛ مسأله ساده ای است اگر می خواهی دستانت را رها کن و اگر هم خواستی دست راست را بر
دست چپ بگذار این نص کالم امام امحد است ،چرا که امری ست واسع ،اما سنت در این مسأله
چیست؟
جواب :سنت این است زمانی که از رکوع بر می خیزمي دست راست را بر دست چپ بگذارمي مهان گونه
که هنگام قیام (قرائت) چننی می کنیم .و دلیل ما بر این قول این حدیث است که سهل بن سعد می
الرجل الْی َد الْیمَن علَى ِذر ِ
الصالةِ» یعنی :مردم
اع ِه الْیُ ْس َرى ِيف َّ
َّاس یـُ ْؤَم ُرو َن أَ ْن یَ َ
ض َع َّ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َ
فرمایدَ « :كا َن الن ُ
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دستور داده مي شدند كه در مناز ،دست راست خود را روي ساعد چپشان بگذارند .این حدیث را
خباری ،امام مالک و امام امحد روایت کرده اند.
و این شامل قیام قبل از رکوع و بعد از آن نیز می شود.

پنچم :عمل به علم
ك »7یعنی :قرآن دلیل است بنفع اي به
ك أ َْو َعلَْی َ
پیامرب صلی الل علیه وسلم می فرماید« :الْ ُق ْرآ ُن ُح َّج ٌَ لَ َ

ضرر تو .یعنی اگر به آن عمل کردی به نفع توست و اگر آن را عملی نکردی بر ضد تو خواهد بود.

ششم :دعوت به سوی الل
داعی ابید به وسیله علم خود به سوی الل متعال دعوت دهد ،در هر مناسبتی از مجله مساجد و جمالس و
در هر حال و مکان که ابشد .پیامرب صلی الل علیه وسلم بعد از مبعوث شدن؛ خانه نشنی نشدند بلکه
دائماً در حال حرکت و دعوت بودند .من از طالب علم انتظار این را ندارم که کتب بنویسند و چاپ
کنند ،بلکه از آهنا می خواهم که از مجله علمای عامل به دین ابشند.

هفتم :حکمت
ت ا ْحلِ ْك َم َ َ فَـ َق ْد
مزین به حکمت ابشد .الل متعال می فرماید{ :یـُ ْؤِيت ا ْحلِ ْك َم َ َ َم ْن یَ َ
شاءُ َوَم ْن یـُ ْؤ َ
داعی ابید ّ
ُويت َخ ْ ِ
ريا} [البقرة .]711 :ترمجه :خداوند به هركس كه خبواهد ،حكمت مي خبشد ،و به هركس
ريا َكث ً
أ َِ ً
حكمت داده شود ،یقیناً خريي فراوان به وي داده شده است.

و حکیم کسی است که :هر چیزی را مناسب حال آن در مکان مناسبش قرار دهد .چرا که کلمه حکیم
از احکام است و آن یعنی إتقان و إتقان یعنی قرار دادن هر چیز در جای مناسب خود است.
پس بر طالب علم واجب است که در دعوت خود حکیم ابشد.

هشتم :صبور بودن در علم
حسب تواانی خود آن را ادامه دهد و بر آن
یعنی بر آن مداومت داشته ابشد و آن را قطع نکند .و بر َ
صرب داشته ابشد.

 – 7روایت مسلم
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هنم :احرتام علما و تقدیر از آهنا
بر طالب علم واجب است که بر علما احرتام بگذارند و در مقابل اختالفات آهنا سعه صدر داشته
ابشند .و اب سب و انسزا گویی به علما اب اخالقی نیکو مقابله کند که این نکته ای بس مهم است .چرا
که بعضی از مردم خطاهای علما را انتخاب می کنند ات آهنا را در اذهان مردم بد جلوه دهند و این از
بزرگرتین خطاهاست .پس زمانی که غیبت و بد گفنت از عاملی برای یک نفر عامی از گناهان کبريه ابشد؛
برای یک نفر عامل و طالب علم به طریق اولی بزرگرت و بزرگرت است .چرا که بد گفنت از یک عامل فقط
برای او انشایست و ضرری ندارد بلکه برای کسانی که از او کسب علم می کنند بسیار ضرر و
انشایست است .پس اگر چننی شد غیبت کردن و بد گفنت یک نفر از آن عامل ابعث می شود حتی اگر
شخص عامل کلمه حقی بر زابن جاری کرد مردم از او قبول نکنند و این خطری بس بزرگ و عظیم است.
در آخر می گومي :بر این جواانن الزم است که آنچه که بنی علما اختالف است را اب حسن نیت و سینه
ای فراخ بپذیرند و آهنا را در خطاهایشان معذور بدانند و هیچ مانعی ندارد که اب آهنا بر سر موضوع مورد
اختالف حبث کنند .ات روشن شود که آاي کسانی که معتقد به خطای آهنا هستند خطا کرده اند اي شخص
عامل؟ چرا که انسان گاهی اوقات گمان می کند فالن عامل خطا کرده است اما پس از مناقشه و گفت و گو
مشخص می شود که او اشتباه کرده است .پیامرب صلی الل علیه وسلم می فرمایدُ « :ك ُّل ابْ ِن َ
آد َم َخطَّاءٌ

َو َخ ْريُ ْ
نی الت ََّّوابُو َن »7ترمجه :مهه فرزندان آدم خطا مي کنند و هبرتین خطا کاران ،توبه کنندگان هستند.
اْلَطَّائِ َ
اما اگر اب پیدا کردن خطای علما ابعث تفرقه و دمشنی میان مردم شوند؛ این طریقه سلف ما نیست.

دهم :متسک به قرآم وسنت
بر طالب علم واجب است که تالش کند علم را از اصول آن ايد بگريد .اصولی که اگر به آهنا اپیبند نبود
فالح و رستگاریی برای طالب علم در پی ندارد .و آن:
 -7قرآن کرمي :بر طالب علم واجب است که تالش زايدی در قرائت ،حفظ ،فهم و عمل به قرآن
داشته ابشد .قرآن ریسمان حمکم و اساس مهه علوم می ابشد .سلف صاحل به قرآن کرمي بسیار اهتمام
 -7حسن :رواه الرتمذي  .7311وابن ماج َ  .3737وأمحد  .711/4وحسنه اْللباين يف املشكاة  .7437وصحیح
اجلامع 3373

21

داشتند .و در این مورد رواايت عجیبی از آهنا نقل شده است ،بعضی از آهنا را می بینی که در سن هفت
سالگی حافظ قرآن بوده اند! و بعضی از آهنا در مدت کمرت از چند ماه قرآن را حفظ کرده اند و این
داللت بر اهتمام آهنا بر قرآن دارد .رضوان الل علیهم
مشرح قرآن کرمي می ابشد .پس بر طالب
 -7سنت صحیح :سنت مصدر دوم در تشریع می ابشد و ّ
علم واجب است که آهنا را اب هم مجع کند و بر حفظ سنت اهتمام زايدی داشته ابشند ،حال چه حفظ
نصوص احادیث اي علم اسانید و رجال اي اینکه در متون آهنا و متییز بنی صحیح و ضعیف بودن آهنا را
ايد بگريد .و حفظ سنت امکان پذیر نیست مگر اب دفاع از آن و رد کردن شبهات اهل بدعت.
 -4كالم علماء :مهچننی بر طالب علم واجب است که به کتاب الل و سنت رسول صلی الل علیه
وسلم ابزگردد و از کالم علما نیز کمک بگريد .و رجوع به کتاب الل اب حفظ ،تدبر و عمل به آن امکان
ِ
ِ
آايتِِه َولِیَتَ َذ َّكر أُولُو ْاْلَلْبَ ِ
اب} [ص:
اب أَنْـ َزلْنَاهُ إِلَْی َ
پذیر است چنانکه می فرماید{ :كتَ ٌ
ك ُمبَ َار ٌك لیَ َّدبـَّ ُروا َ
َ
 ]71ترمجه :این کتايب مبارک است که به سوي تو فرو فرستادمي ات در آن اندیشه کنند و خردمندان پند
{ولِیَتَ َذ َّكر أُولُو ْاْلَلْبَ ِ
اب} و تذکر مهان عمل کردن
گريند .و تدبر در آايت ما را به فهم معنی آن می رساند َ َ
به قرآن است .الل متعال می فرماید{ :فَم ِن اتَّـبع ُه َداي فَ َال ی ِ
ض َع ْن ِذ ْك ِري فَِ َّن لَهُ
ض ُّل َوَال یَ ْش َقى َوَم ْن أَ ْع َر َ
َ َ
َ ََ
ش ُرهُ یَـ ْو َم ال ِْقیَ َام ِ َ أَ ْع َمى} [طه .]773 ،774 :ترمجه :هركه از هدایت و رهنمودم پريوي
ض ْن ًكا َوَْحن ُ
َم ِعی َ
ش ً َ َ
كند  ،گمراه و بدخبت خنواهد شد و هركه از ايد من روي بگرداند ،زندگي تنگ (و سخت و گرفته اي)
خواهد داشت؛ و روز رستاخیز او را انبینا (به عرصه قیامت گسیل و اب دیگران در آجنا) گرد مي آورمي.
به مهنی دلیل هیچ کس را به اندازه مومن که انشراح صدر و طمأنینه داشته ابشد را منی ايبی .حتی اگر از
نظر مالی فقري ابشد .الل متعال می فرماید{ :من َع ِمل ص ِ
احلًا ِم ْن ذَ َك ٍّر أ َْو أُنْـثَى َو ُه َو ُم ْؤِم ٌن فَـلَنُ ْحیِیَنَّهُ َحیَا ًة
َْ َ َ
َح َس ِن َما َكانُوا یَـ ْع َملُو َن} [النحل  .]12:ترمجه :هرکس چه مرد و چه زن کار
َج َرُه ْم ِِب ْ
طَیِّبَ ًَ َولَنَ ْج ِزیَـن َُّه ْم أ ْ
شایسته اجنام دهد و مؤمن ابشد (در این دنیا) زندگي اپکیزه و خویشاوندي را به او میبخشیم و در (آن

دنیا) اپداش آهنا را براساس هبرتین کارهایشان خواهیم داد.
حیات طیبه چیست؟
حیات طیبه مهان انشراح صدر و آرامش قلبی است ،حتی اگر در شدید ترین انراحتی ها ابشد .به مهنی
دلیل پیامرب صلی الل علیه وسلم می فرمایدَ « :عجبا ِْلَم ِر الْم ْؤِم ِن إِ َّن أَمرهُ ُكلَّهُ َخ ْري ولَیس َذ َ ِ
َح ٍّد إَِّال
اك ْل َ
ًَ ْ ُ
َْ
ٌَْ َ
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لِل ِ
ريا لَهُ»7
َصابَـ ْتهُ َ
ض َّراءُ َ
ريا لَهُ َوإِ ْن أ َ
ْم ْؤم ِن إِ ْن أ َ
ُ
رب فَ َكا َن َخ ْ ً
ص ََ
َصابَـ ْتهُ َس َّراءُ َش َك َر فَ َكا َن َخ ْ ً

ترمجه :کار مؤمن تعجب برانگیز است! زیرا مهه کارهاي او خري است و جز مؤمن کسي چننی ویژگیي را
ندارد .اگر به خوشي برسد شکرگزار است و اگر به او زايين وارد شود صرب مي کند پس مهه اینها براي او
خري است.
پس آاي شخص کافر اگر زاينی به او برسد صرب پیشه می کند؟
خري .بلکه انراحت می شود و متام دنیا بر او تنگ می شود و چه بسا دست به خود کشی بزند! اما مومن
صبور است و لذت این صرب را نیز می چشد .بعضی از مورخنی که در مورد زندگی حافظ ابن حجر رمحه
الل سخن گفته اند ،آورده اند که :زمانی قاضی القضات مصر بود ،و هر وقت از مکانی می گذشت
مهراه مرکب و خدمتکارانش میگذشت .یک ابر در حنی عبور از مکانی ،به شخصی یهودی که شغلش
خرید و فروش زیتون بود بر خورد کرد( .و عادت کسانی که این شغل را دارند این است که لباسهایی
کهنه  ،ژولیده و کثیف دارند) شخص یهودی جلوی آهنا را گرفت و گفت :پیامرباتن چننی گفته که:
« ُّ
الدنْـیَا ِس ْج ُن ال ُْم ْؤِم ِن َو َجنَّ َُ الْ َكافِ ِر »7ترمجه :مهاان دنیا زندان مؤمن و هبشت کافر است .و این در حالی
است که تو قاضی القضات مصر و در این انز و نعمت هستی و من در این سختی و مشقت زندگی می
کنم!! ابن حجر رمحه الل فرمود :اینکه من در انز و نعمت دنیوی هستم صحیح است اما نسبت به
نعمتهای هبش ت؛ برامي مانند جهنم است .و اما این سختی و مشقت تو که در این دنیا میبینی؛ نسبت به
عذاب جهنم مانند هبشت است برایت!
در این هنگام مرد یهودی گفت :أشهد أن ال إله إال الل وأشهد أن حمم ًدا رسول الل.

پس کافران اگر چه در این دنیا کاخهای بزرگ و ل ّذات دنیوی را داشته ابشند اما حقیقت این است که در
جهنم هستند .بعضی از سلف گفته اند :اگر شاهان و شاهزادگان بدانند که ما در چه خوشی و لذتی
هستیم ما را اب مششري می کشتند!

ايزدهم :ثبات در اقوال و اعمال
از مهمرتین آداب و اخالقی که بر طالب علم واجب است که به آهنا اپیبند ابشد ،اثبات اخبار و
 -7روایت مسلم امحد و دارمی
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احکامی است که نقل می کند .پس زمانی که خربی (روایتی) را نقل می کند حتماً ابید اول آن را اثبت

کند که آاي صحیح است اي خري! پس اگر صحیح بود حکم را از آن استنباط می کند .چه بسا حکمی که
شنیده ابشد ،مبنی بر اصلی ابشد که آن را درک نکرده و حکم به خطا و اشتباه بودن آن دهد در
صورتی که در اصل چننی نیست.
ثبات در این جا یعنی :صرب و کواتهی نکردن ،مهچننی از هر کتابی کسب علم نکردن .یعنی طالب علم
ابید کتابی را که می خواند،کامل ايد بگريد سپس سراغ کتاب دیگر برود و از هر کتابی نباید مطالعه کرد
که این برای طالب علم ضرر بسیار دارد .چرا که زمان را بدون فایده صرف می کند .مثالً طالب علمی
بعضی اوقات در حنو کتاب "آجرومی َ" را می خواند و گاهی سراغ "منت قطر الندى" اي مثالً گاهی در

مصطلح احلدیث کتاب " خنب َ الفکر" و گاهی " ألفی َ العراقي" اي در فقه " زاد املستقنع" و گاهی " عمدة
الفقه" که این روند مطالعه ،علمی را به دنبال ندارد و اگر شخص ،علمی هم پیدا کند؛ مسائل را درک
میکند نه اصول آن را.

دوازدهم :حرص شدید به فهمیدن کالم هللا و احادیث رسول هللا صلی هللا علیه وسلم
از امور مهم در طلب علم قضیه فهم آن است .یعنی فهم و درک قرآن و سنت .چرا که بسیاری از مردم
علم دارند اما در فهم آن دچار اشتباه می شوند .و حفظ قرآن و احادیث پیامرب صلی الل علیه وسلم
بدون فهم و درک آن کافی نیست.
قطعاً ابید از کالم الل و حدیث رسول الل صلی الل علیه وسلم آنچه که مراد آهنا بوده فهم کرد و بیشرتین
خلل در افرادی که به نصوص استدالل می کنند این است که مطابق مراد اصلی کتاب و سنت ،به آن
استدالل منی کنند .پس تنها چیزی که از آن حاصل می شود گمراهی است.
در این جا به نکته ای مهم اشاره می کنیم و آن اینکه:
خطر خطا و اشتباه در فهم نصوص بسیار بیشرت از خطر جهل می ابشد .چرا که شخص جاهل اگر
اشتباهی مرتکب شد ،از جهل اوست و اب تعلیم او خطا و اشتباهش رفع می شود .اما کسی که فهم غلط
و اندرستی از نصوص دارد خود را عاملی می داند که رأیش به حق اصابت کرده است! و معتقد است که
مراد خداوند و پیامرب صلی الل علیه وسلم مهنی است.
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مثال :اگر در فصل زمستان نزد مشا دو ظرف وجود داشته ابشد ،در یکی از آهنا آبی بسیار داغ و در
دیگری آبی بسیار سرد ابشد؛ سپس یک نفر برای غسل جنابت آب احتیاج داشته ابشد؛ بعضی از مردم
می گویند :هبرت آن است که از آب سرد استفاده کند چرا که در آب سرد سختی و مشقتی وجود دارد و
ِ
الدرج ِ
َدلُّ ُك ْم َعلَى َما میَْ ُحو َّ
اللُ بِ ِه ْ
ات قَالُوا
پیامرب صلی الل علیه وسلم می فرماید« :أ ََال أ ُ
اْلَطَ َااي َویَـ ْرفَ ُع بِه َّ َ َ
ال إِسباغُ الْوض ِ
ول َِّ
وء َعلَى ال َْم َكا ِرهِ »7ترمجه :آاي راهنمائي کنم مشا را به آنچه که خداوند
بَـلَى َاي َر ُس َ
الل قَ َ ْ َ ُ ُ
بوسیله آن گناهان را حمو منوده و درجات را بلند مي برد؟ گفتند :آري اي رسول الل صلي الل علیه وسلم!
فرمود :تکمیل منودن وضوء در سخيت ها (مهچون سردي و گرماي زايد) .پس اگر اب آب سرد وضوء را
کامل کند اجر و ثواب بیشرتی دارد.
پس چننی شخصی به این فتوا داده که از آب سرد استفاده کند ،و به حدیث سابق استدالل می کند.
پس آاي خطا در علم است اي در فهم آن؟
جواب :قطعاً خطا در فهم آن می ابشد؛ چرا که پیامرب صلی الل علیه وسلم می فرماید :تکمیل منودن

وضوء در سخيت ها و نفرموده در وضو از آب بسیار سرد استفاده شود .و این دو تعبريی متفاوت است.
اگر در حدیث تعبري دوم می بود؛ می گفتیم بله ،ابید از آب شدیداً سرد استعمال کند اما فرموده:

"تکمیل منودن وضوء در سخيت ها" یعنی سردی هوا و مشکالت انسان مؤمن را از وضوء منع منی کند.

 اسباب معنی در طلب علم
اول :تقوا
تقوا یعنی اینکه انسان بنی خود و آنچه که از آن می ترسد را اب حصار و حمافظی؛ سد کند که به آهنا
نزدیک نشود.
و تقوای انسان نسبت به خداوند متعال این است که بنی خود و آنچه که او را به غضب و عصبانیت وا
می دارد مانعی اجياد کند که اب فعل طاعات و اجتناب از گناهان این مانع اجياد می شود .تقوا وصیتی
ِ
است از طرف خداوند به اولنی ات آخرین بندگانش آجنا که می فرماید{ :ولََق ْد و َّ َّ ِ
اب
ین أُوتُوا الْكتَ َ
َ َ
ص ْیـنَا الذ َ
ِِ
السماو ِ
ِمن قَـ ْبلِ ُكم وإِ َّاي ُكم أ ِ
الل غَنِیًّا َِ
ات َوَما ِيف ْاْل َْر ِ
َن اتَّـ ُقوا َّ
محی ًدا}
ض َوَكا َن َُّ
ْ
َْ ْ
اللَ َوإِ ْن تَ ْك ُف ُروا فَِ َّن َّلل َما ِيف َّ َ َ
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[النساء .]747 :ترمجه :و ما به كساين كه پیش از مشا بدیشان كتاب (آمساين) داده امي توصیه منوده امي و
به مشا ( نیز اي مؤمنان ) سفارش مي كنیم كه از ( خشم ) خدا بپرهیزید  ،و اگر (انفرماين كردید و) كفر
ورزیدید ( زايين به خدا مني رسانید .چرا ) كه آنچه در آمساهنا و زمنی است از آن او است و يب نیاز ( از
عبادت بندگان و) شایسته ستایش است .
اللَ َربَّ ُك ْم َو َ ُّ
و مهچننی وصیت پیامرب صلی هللا علیه وسلم نیز می ابشد که فرمود« :اتَّـ ُقوا َّ
س ُك ْم
صلوا ََخْ َ
وصوموا َش ْهرُكم وأَدُّوا َزَكاةَ أَموالِ ُكم وأ ِ
َطیعُوا ذَا أ َْم ِرُك ْم تَ ْد ُخلُوا َجنَّ ََ َربِّ ُك ْم»7
َ ُ ُ
َْ ْ َ
َ َْ
ترمجه :از خدا برتسید و منازهاي پنج وقت خود را خبوانید و ماه روزهء خود را روزه بگريید ،زکات ماهلاي
خویش را بدهید واز امريان خویش اطاعت و فرمانربداري کنید ،به جنت پروردگار خویش داخل مي شوید.
َّ ِ
آمنُوا إِ ْن تَـتَّـ ُقوا َّ
اللَ َْجي َع ْل لَ ُك ْم فُـ ْرقَ ًاان َویُ َك ِّف ْر َع ْن ُك ْم َسیِّئَاتِ ُك ْم َویَـغْ ِف ْر
ین َ
خداوند متعال می فرمایدَ :
{ايأَیـُّ َها الذ َ
لَ ُك ْم َو َّ
ض ِل ال َْع ِظ ِیم} [اْلنفال .]71 :ترمجه :اي مؤمنان ! اگر از خدا (برتسید و از خمالفت
اللُ ذُو الْ َف ْ

فرمان او) بپرهیزید ،خدا بینش ویژه اي به مشا مي دهد كه در پرتو آن حق را از ابطل مي شناسید ،و
گناهانتان را مي زداید و مشا را مي آمرزد ،چرا كه خداوند داراي فضل و خبشش فراوان است.
در این آیه سه فایده مهم وجود دارد:

{جي َع ْل لَ ُك ْم فُـ ْرقَ ًاان} یعنی به وسیله تقوا خداوند بینش و درکی به مشا می دهد که بتوانید حق را
فایده اولَْ :
از ابطل و ضرر را از منفعت جدا کنید .علم نیز شامل آن می شود .چرا که خداوند درهای علوم را برای

انسان متقی گشود که برای غري او چننی گشایشی نیست .و تقوا ابعث زايد شدن هدایت و علم و حفظ
می شود .به مهنی دلیل امام شافعی رمحه هللا می فرماید:
شكوت إىل وكیع سوء حفظي  ...فأرشدين إىل ترك املعاصي
وقال اعلم ِبن العلم نور  ...ونور هللا ال یؤاته عاصي
یعنی :از سوء حفظ خود به استادم وکیع شکایت کردم ...پس مرا به ترک گناهان راهنمایی کرد
و گفت :بدان که علم نور است و نور خداوند به طرف انسان گناهکار منی آید .و اورا از آن هبره ای
نیست.
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{ویُ َك ِّف ْر َع ْن ُك ْم َسیِّئَاتِ ُك ْم} و حمو شدن گناهان اب اعمال صاحل امکان پذیر است .چنانکه پیامرب
فایده دومَ :
ات ْ
ات َما بَـ ْینَ ُه َّن
صلی هللا علیه وسلم فرمودَّ « :
ضا َن ُم َك ِّف َر ٌ
ضا ُن إِ َىل َرَم َ
س َوا ْجلُ ْم َع َُ إِ َىل ا ْجلُ ْم َع ِ َ َوَرَم َ
الصلَ َو ُ
اْلَ ْم ُ
ِ
ب الْ َكبَائَِر »7ترمجه :منازهاي پنج وقت و مجعه ات مجعه و رمضان ات رمضان سبب خبشش و کفارهء
إذَا ا ْجتَنَ َ
گناهاين که درین میان مي شود مي گردد ،زماين که از گناهان کبريه پرهیز شود.

{ویَـ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم} یعنی استغفار و توبه برای مشا آسان می گردد و این نعمتی است بس بزرگ بر
فایده سومَ :
بندگان که استغفار و توبه منودن برای آهنا آسان شود.

دوم :مواظبت کردن و استمرار بر طلب علم
روایت است که از ابن عباس رضی الل عنه سوال شد :علم را چگونه درايفتی؟ فرمود :اب زابنی سائل،
قلبی دارای تعقل و جسمی خسته ان پذیر.
استادم عبدالرمحن سعدی رمحه الل فرمود :امام کسائی امام اهل کوفه در حنو بود .روزی از روزهای
طلبگی ،که بسیار از علم حنو خسته و مأیوس شده بود ،مورچه ای را دید که اب سختی و مشقت زايدی
دانه ای را محل می کرد ،و هر وقت می خواست از دیوار ابال رود دانه می افتاد ات اینکه ابالخره موفق
شد آن را محل کند .امام کسائی این را که دید گفت :این مورچه اب صرب و استقامتی که داشت توانست به
مقصود خود برسد .ایشان نیز اب صرب و استقامتی فراوان توانست یکی از عاملان و امامان در علم حنو
شود.

سوم :حفظ
بر طالب علم واجب است که در حد توان آنچه را از علوم ايد می گريد ،حفظ کند .حال این حفظ اي در
سینه ابشد اي نوشنت .چرا که خصوصیت انسان فراموش کردن است ،پس اگر به آنچه ايد گرفته مراجعه
نکند و ايد آوری ننماید اب فراموش کردن؛آن را ضایع می کند.

چهارم :مهنشینی و مالزمت اب علماء
طالب علم پس از استعانت از الل متعال ابید از اهل علم و آنچه در کتاهبایشان است کمک بگريد.
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چرا که منحصر شدن در خواندن و مطالعه کردن مستلزم وقت زايدی است بر خالف مالزمت اب علماء.
و منی گومي که علم کسب منی شود مگر اب مالقات عامل؛ چرا که انسان می تواند اب مطالعه کتاب به علم
هم برسد اما بر آن مسلط منی شود و دچار خطا در فهم آن می شود .به مهنی دلیل گفته شده :هر کس
دلیلش کتابش ابشد؛ پس قطعاً خطا و اشتباهش بیشرت از صواب است .اما در حقیقت این کالم به طور

مطلق منی ابشد.

برای رسیدن به علم دو راه وجود دارد:
* اول :مطالعه کتاهبای مورد اعتماد که علمای معروف آهنا را نوشته اند که در امانت علمی و سالمت
عقیده و از هر گونه بدعت و خرافاتی به دور بوده اند .اما این روش دو سختی دارد:
یکی :نیاز به زمانی طوالنی و جهد و تالشی زايد برای کسب این علم .و این چیزی است که بسیاری از
مردم حتمل آن را ندارند .و دوم اینکه :کسانی که از بطن کتب به کسب علم می پردازند غالباً علمشان

ضعیف است .و بر اصول و قواعد اپیبندی ندارند .به مهنی دلیل از چننی افرادی اشتباهات زايدی دیده
می شود .چرا که احتمال دارد کتابی خوانده شود که در آن احادیثی وجود دارد که در کتب سته و
مسانید معتمد وجود ندارد که این خمالف اصول معتمد در کسب علم است .سپس عقیده را بر اساس

مهنی احادیث فرا می گريد که در اشتباه بودن آن هیچ شکی نیست .چرا که برای قرآن و سنت؛ اصولی
وجود دارد که مهه جزئیات حول آن می چرخد ،و حتماً ابید این جزئیات را بر اصول عرضه کرد .پس

اگر چیزی از این جزئیات را ايفتیم که خمالف این اصول ابشد؛ مجع بنی آن دو امکان پذیر نیست و الزم

است که این جزئیات را که خمالف اصول (قرآن و سنت) است را ترک گفت.
* دوم :کسی که مشغول حتصیل علم است ابید سعی کند آن را از استاد و معلمی ِ
عامل و قابل اعتماد کسب
کند که راهی بسیار استوار و روشی سریع برای کسب علم است .چرا که در راه اول ،طالب علم دچار
یک نوع گمراهی و سردرگمی می شود که نتیجه سوء فهم اي قصور علم اي می تواند سبب دیگری داشته
ابشد .اما در روش دوم؛ مناقشه علمی و گفتوگو اب استاد و معلم وجود دارد که سبب فهم عمیقرت طالب
علم در بسیاری از مسائل ،و مهچننی چگونگی دفاع از اقوال صحیح می شود.
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 خطاهایی که الزم است از آهنا دوری کرد
اوالً :حسد :و آن کراهت و دوست نداشنت نعمتهایی است که الل متعال به شخصی دیگر عطا کرده است.

اما متنای زوال نعمت شخص نیست بلکه فقط مهان اکراه و نپسندیدن انعام است بر شخص دیگر .چنانکه
شیخ اْلسالم ابن تیمیه رمحه الل آن را بیان کرده است .در حدیث شریف آمده است" :إذا حسدت فال

تبغ ،وإذا ظننت فال حتقق "7ترمجه :هنگامى كه حسد در دلت پیدا شد عمال كارى بر طبق آن اجنام مده و
هنگامى كه سوء ظن پیدا كردى آن را اندیده بگري.
سپس باید گفت :شخص حاسد در چندین محذورات قرار می گیرد:
اوالً :کراهیت او نسبت به ق َدر الل متعال می ابشد چرا که چننی شخصی به نعمتهایی که الل متعال برای
شخصی دیگر مقدر کرده؛ کراهت دارد و آن را انپسند می داند.

اثنیا :حسادت؛ حسنات شخص را از بنی میربد چنانکه آتش هیزم را می سوزاند! چرا که غالبا چننی است
که شخص حاسد بسیار شخص مذکور (حمسود) را ذکر می کند (غیبت) و او را نزد مردم حتقري میکند.
اثلثا :آنچه بر قلب شخص حاسد میگذرد مانند :حسرت و آتشی جان سوز! پس هرگاه شخص حمسود را
ببیند احساس انراحتی و حسرت می کند و حمبتی نسبت به او خنواهد داشت و مهچننی دنیا بر او تنگ
خواهد شد.
رابعا :حسادت تشبیه به یهود است .معلوم و مشهود است که اگر شخصی در یک خصلت مانند کفار
ابشد؛ در مهان یک خصلت مانند آهنا می ابشد ،چنانکه پیامرب صلی الل علیه وسلم می فرماید« :من تشبه
بقوم فهو منهم »7ترمجه :هر كس اب هر گروهي مشاهبت كند ،از زمره ي آانن حمسوب مي شود.
خامساً :حسادت اب کمال امیان منافات دارد .چون پیامرب صلی الل علیه وسلم می فرماید « :الَ یـُ ْؤِم ُن
ب ْل ِ
ب لِنَ ْف ِس ِه » 4ترمجه :مؤمن کامل مشرده مني شود ،یکي از مشا ات دوست بدارد
َخ ِیه َما َُِي ُّ
َح ُد ُك ْم َح ََّّت َُِي َّ
أَ
براي برادرش آنچه را که براي خود دوست مي دارد.

 – 7ضعیف :ابن حجر در فتح الباری و ابن عبدالرب در التمهید روایت کرده اند و ابن حجر می فرماید مرسل است و شیخ آلبانی در
ضعیف اجلامع آن را ضعیف می داند.

 – 7صحیح :روایت ابوداود و امحد و شیخ آلبانی آن را صحیح می داند.
 – 4متفق علیه
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سادساً :حسادت سبب خوار مشردن نعمتهای الل متعال می شود .به این معنی که شخص حاسد چننی گمان
الل متعال به او نعمتی ارزانی نداشته است و گمان میکند شخص حمسود؛
میکند که خود در نعمت نیست و ّ

در نعمتی بزرگرت و هبرت می ابشد که این سببی است برای حتقري مشردن نعمتهای خداوند بر خود و مهچننی

سبب ُشکر نکردن بر این نعمت می شود.
خالصه اینکه :حسادت صفتی مذموم و انپسند است .اب این حال؛ متأسفانه این صفت انپسند بسیار در
میان علما و طالبان علم وجود دارد! در حالی که ابید علما و طالب علم از این صفات مذموم بسیار دور
ابشند ات بتوانند الگو و آینه ای صاف برای مردم ابشند.
اثنیاً :فتوا دادن بدون علم
الل متعال می ابشد سپس در مقابل او خواهی ایستاد و در
ای بنده خدا؛ چگونه میدانی فالن حکم از آن ّ

الل متعال سخن بدون علم را در کنار شرک به
مورد دین و شریعت او بدون علم سخن می گویی؟ چنانکه ّ
ِ
ش َما ظَ َه َر ِم ْن َها َوَما بَطَ َن َو ِْ
اْل َْْ َوالْبَغْ َي
خود قرار داده است ،آجنا که می فرماید{ :قُ ْل إِ َّمنَا َح َّرَم َرَِّيب الْ َف َواح َ
لل ما َمل یـن ِز ْل بِ ِه س ْلطَ ًاان وأَ ْن تَـ ُقولُوا علَى َِّ
ِ
الل َما َال تَـ ْعلَ ُمو َن} [اْلعراف.]44 :
َ
بِغَ ِْري ا ْحلَ ِّق َوأَ ْن تُ ْش ِرُكوا ِاب َّ َ ْ َُ ّ
ُ
َ
ترمجه  :بگو  :خداوند حرام كرده است كارهاي انهبنجار ( چون زان ) را  ،خواه آن چیزي كه آشكارا اجنام
پذیرد و ظاهر گردد  ،و خواه آن چیزي كه پوشیده اجنام گريد و پنهان ماند  ،و ( هر نوع ) بزهكاري را و
ستمگري ( بر مردم ) را كه به هیچ وجه درست نیست  ،و این كه چیزي را شریك خدا كنید بدون دلیل و
برهاين كه از سوي خدا مبين بر ح ّقانیّت آن خرب در دست ابشد  ،و این كه به دروغ از زابن خدا چیزي را
صحت و سقم آن را ) مني دانید .
بیان دارید كه ( ّ

الل عنه از چیزی که منی دانست منی ترسید،
الل می فرماید :هیچ کس مانند ابوبکر رضی ّ
ابن سريین رمحه ّ

الل عنه می
الل عنه در این مسئله ترس نداشت .ابن مسعود رضی ّ
و هیچ کس بعد از او مانند عُمر رضی ّ

فرماید :أیها الناس ؛ هر کس در مورد چیزی سوال کرد اگر به آن علم دارید بیان کند و اگر به آن علم
الل أعلم در مورد مسائلی که منی داند؛ خود
(الل داانتر است) .چرا که این گفته ّ
الل أعلم ّ
ندارد بگویدّ :

عنی علم است.
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اثلثاً :تعصب در مذاهب و آراء
بر طالب علم واجب است از حزب و فرقه گرایی دوری گزیند .و اینکه خود را خمتص به حزبی خاص بداند؛
بدون شک ابطل و خطا می ابشد .چراکه سلف این امت احزاب نبوده و به سوی حزب و فرقه ای خاص
{ه َو
دعوت منیکردند بلکه مهه آهنا مسلمان و اهل سنت و مجاعت بوده اند ،چنانکه هللا متعال می فرمایدُ :
ِ
نی ِم ْن قَـ ْب ُل} [احلج .]21 :ترمجه :او مشا را از پیش مسلمنی انم هناده است.
َمسَّا ُك ُم ال ُْم ْسل ِم َ
پس حزب گرایی و تعدد و  ...در دین اسالم جایی ندارد .چنانکه بعضی از مردم خود را به عنوان یک
حزب و فرقه انمگذاری کرده و منهجی خاص برای خود داشته و به ادلّه ای معنی برای نصرت فرقه خود
استدالل می کنند و چه بسا غري از خود را گمراه بدانند گرچه آهنا نزدیکرت به حق و حقیقت ابشند .و شعار
آهنا این است که :هر ک س اب ما نباشد پس بر علیه ماست! در حالی که این شعاری پلید و خمالف اب قرآن
و سنت می ابشد .چرا که ممکن است شخصی نه بر علیه آهنا ابشد و نه مهفکر آهنا بلکه میان این دو
ابشد .و زمانی که بر اساس حق بر علیه آهنا ابشد؛ در حقیقت میتواند مهراه و نصرت دهنده او ابشد.
اك ظَالِماً أ َْو َمظْلُوماً  »7ترمجه :برادرت را ايری
َخ َ
ص ْر أ َ
چنانکه پیامرب صلی هللا علیه وسلم می فرماید «:انْ ُ
کن ،خواه ظامل ابشد ،اي مظلوم!
و نصرت ظامل این است که او را از ظلم ابزدارد و ابید دانست که حزبگرایی در اسالم جایی ندارد .پس
الل علیه وسلم
واجب است که قول اي رأیی را برگزید که موافق اب گفته خداوند متعال و سنت پیامرب صلی ّ

الل عنهم ابشد .به مهنی دلیل شایسته انسان است که منزلت و جایگاه خود را حفظ
و قول صحابه رضی ّ

کند و بر علمای بزرگی که خمالف اب حزب اي فکر او می ابشند؛ نتازند و آانن را تبدیع و تفسیق نکنند! و
بر طالب علم واجب است از اینگونه خطاها دوری کند چرا که هللا متعال او را اب علم؛ شریف گردانیده و

او را اسوه و قدوه دیگران قرار داده است .و هللا متعال مردم را هنگام اختالف نظر چننی راهنمایی و ارشاد
اسأَلُوا أ َْه َل ال ِّذ ْك ِر إِ ْن ُك ْنـتُ ْم َال تَـ ْعلَ ُمو َن} [اْلنبیاء ]2 :یعنی :اگر در مسئله ای جهل دارید از علما
میکند{ :فَ ْ
ِ
اْلَو ِ
ف أَذَاعُواْ بِ ِه ولَ ْو ردُّوهُ إِ َىل ال َّر ُس ِ
ول َوإِ َىل أ ُْوِيل
سوال کنید .و می فرمایدَ { :وإِذَا َج ُ
اءه ْم أ َْم ٌر ّم َن اْل َْم ِن أَ ِو ْ ْ
َ َ
ِ
ِ
ضل ِّ
ِ َّ ِ
ِ
الل َعلَْی ُك ْم َوَر ْمحَتُهُ الَتَّـبَ ْعتُ ُم َّ
الش ْیطَا َن إِالَّ قَلِیالً} [النساء:
اْل َْم ِر م ْن ُه ْم لَ َعل َمهُ الذ َ
ین یَ ْستَنبطُونَهُ م ْن ُه ْم َولَ ْوالَ فَ ْ ُ

 .]14ترمجه :و هنگامي كه خرب كاری كه موجب نرتسیدن اي ترسیدن است به آانن ( یعنی منافقان اي
مسلماانن ضعیف االمیان ) می رسد  ،آن را ( میان مردم ) پخش و پراكنده می كنند  .اگر این گونه افراد
 – 7متفق علیه
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 ،سخن گفنت در این ابره را به پیغمرب و اولوا اْلمر خود واگذارند تنها كسانی از این خرب ایشان اطّالع پیدا
حل و عقدند و آنچه ابیست از آن درك و فهم می منایند  .اگر فضل و رمحت خدا مشا
می كنند كه اهل ّ
را در بر منی گرفت جز اندكی از مشا مهه از شیطان پريوی می كردید .

پس ای طالب علم؛ مقام و منزلت تو حمرتم و قابل ستایش است پس اب چننی اعمالی منزلت خود را از
دست نده ،بلکه چنان ابش که ابید ابشی.

در اینجا الزم است بعضی از امور مهم را برای طالب علم ذکر کنیم:
اول :چگونه اب یک کتاب تعامل می کنی؟ تعامل اب کتابی مشخص به چند صورت می ابشد:
 -7معرفت و شناخت موضوع آن :شناخت موضوع آن انسان را مستفید می کند چرا که این کار ختصص
خاص الزم دارد .پس هر کتابی ابشد الزم است از موضوع آن آگاهی ايفت ات بتوان از آن استفاده مفید
کرد.
 -7معرفت و شناخت مصطلحات آن :چرا که اب شناخت مصطلحات کتاب خواننده می تواند بسیاری از
وقت خود را حفظ کند که این روش علمای بزرگ می ابشد که در مقدمه ُکتب خود مصطلحات کتاب را
بیان کرده اند .مثالً می دانیم که صاحب کتاب " بلوغ املرام " (ابن حجر) زمانی که می گوید« :متفق علیه»
یعنی حدیثی که خباری و مسلم آن را روایت کرده اند .اما زمانی که صاحب کتاب املنتقی (ابوالولید الباجی)

این عبارت (متفق علیه) را به کار بربد یعنی :روایت امام امحد ،خباری و مسلم .مهچننی در کتُب فقه بسیاری
از عبارات مشرتک اما مقصود از آهنا نزد صاحبان کتاب؛ متفاوت است .به عنوان مثال :الزم است طالب

علم تفاوت امجاع و وفاق را بداند!
چرا که مراد از امجاع ،میان امت است اما وفاق یعنی میان ائمه سه گانه فقط می ابشد .چنانکه این کالم
را در کتاب " الفروع " حنابله بسیار مشاهده می کنیم .مهچننی در هر مذهبی اصالحات خاص و ویژه ای
وجود دارد که در مذهب دیگر مهان مفهوم را خنواهد داشت .پس الزم و ضروری است که طالب علم
اصطالحات مذاهب و کتُب آهنا را بداند.
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سوم :معرفت و شناخت اسلوب و عبارات آن:
چنانکه وقتی مشا کتابی علمی را میخوانید؛ مملو از عباراتی است که مشا را به فکر و اندیشه در معنای آن
وامی دارد ،مهنی امر علما را واداشت ات پس از چندین ابر مرور یک کتاب ،تعلیقی بر حواشی آن
بنویسند ات طالب علم آن عبارات را فهم کند .و این امری است که ابید طالب علم آن را بسیار غنیمت
بدانند و هنگامی که به مسأله ای رسیدند که نیاز به شرح اي دلیل دارد و از فراموش کردن آن می ترسند؛
بر حواشی اي اپینی صفحه آن را می نویسند در حالی که بسیار اندک اند و وقت زايدی از طالب علم
منی گريند.

امر دوم :مطالعه کتُب بر دو نوع است:
اول :مطالعه اب تدبر و فهم دقیق ،که حتماً ابید انسان کتاهبا را این گونه مطالعه و آن را فهم کند.

دوم :مطالعه فقط برای اطالع ايفنت و آگاهی بیشرت .این نوع مطالعه فقط آگاهی ايفنت از مطالب کتاب

و موضوع آن است که سریع از مطالب آن عبور می شود .اما در این نوع مطالعه مطالب زايدی مانند
نوع اول فهم منی شود.

امر سوم :مجع کردن کتاب
برای طالب علم شایسته و الزم است که کتُب زايدی مجع مناید .اما ابید از مهمرتین کتاب ها آغاز کرد.

پس زمانی که شخص؛ تواانیی خرید کتاب های زايدی ندارد؛ خري و حکمتی در آن نیست که کتُب زايد

اب قیمتهای گزاف خریداری کند اما می تواند از هر کتاخبانه ای کتاهبای مورد نظر را به عاریه بگريد و
مطالعه کند.

امر چهارم :حریص بودن بر کتُب مهم

بر طالب علم الزم است که کتُب سلف را مطالعه کند چرا که خري بسیاری در آهنا هنفته است و ما را بی

نیاز می کند از بسیاری از کتُب علمای خلف .و از ارزمشندترین کتاهبایی که الزم است طالب علم آهنا را

الل است.
مطالعه کنند و در آن تدبر منود؛ کتاهبای شیخ اْلسالم ابن تیمیه و شاگرد او ابن القیم رمحهما ّ

و معلوم و آشکار است که کتاهبای ابن القیم سهل و روان تر از کتاهبای شیخ اْلسالم می ابشد .و دلیل

الل به سبب سطح علمی بسیار ابالی ایشان،
آن این است که عبارات شیخ اْلسالم ابن تیمیه رمحه ّ
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الل
بسیار غنی و پر ابر و قوی است .وشکی در این نیست که غالب اختیارات شیخ اْلسالم رمحه ّ
صواب و به حق نزدیک است که این امر را در خالل تدبر کتاب این دو بزرگوار درک می کنیم.

امر پنجم :تقسیم بندی کتاهبا
کتُب به سه قسم تقسیم می شوند .قسم اول :کتاهبایی هستند که خري و برکت بوده و اب قرائت آن هیچ

شر و خرافات اند و نباید آهنا را
ضرر و آسیبی به عقیده منی رسانند .قسم دوم :کتاهبایی هستند که فقط ّ

شری در آهنا وجود ندارد.
مطالعه کرد .قسم سوم :کتاهبایی که نه خري و نه ّ

 کتاهبای که الزم است طالب علم آهنا را اب تدبر مطالعه کند
أوال :در عقیده
 -7كتاب "ثالث َ اْلصول"
 -7كتاب "القواعد اْلربع"
 -4كتاب "كشف الشبهات"
 -3كتاب "التوحید"
 -3كتاب عقیده واسطیه که متضمن توحید امساء وصفات نیز می ابشد و از مفیدترین کتاهبای این ابب
است.
 -1كتاب "احلموی َ"
 -2كتاب "التدموری َ"
الل می ابشد.
این سه کتاب اخري از شیخ اْلسالم ابن تیمیه رمحه ّ

الل
 -1كتاب عقیده طحاویه از ابو جعفر طحاوی رمحه ّ
الل
 -1كتاب شرح عقیده طحاویه از ابی احلسن علی بن ابی العز رمحه ّ

 -71كتاب الدرر السنی َ يف اْلجوب َ النجدی َ که شیخ عبد الرمحن بن قاسم رمحه الل تعاىل آن را مجع منوده
است.
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 -77كتاب "الدرة املضی َ يف عقیدة الفرق َ املرضی َ" از حممد بن امحد سفارینی حنبلی مذهب .اما در این
کتاب بعضی از اطالقات و عبارات وجود دارد که خمالف اب مذهب سلف می ابشد پس بر طالب علم
الزم است این کتاب را نزد عالِمی سلفی مذهب مطالعه کند.

ثانیا :در حديث

الل
 -7كتاب "فتح الباري شرح صحیح البخاري" از ابن حجر عسقالنی رمحه ّ
الل که این کتاب او جامع احادیث و فقه
 -7كتاب "سبل السالم شرح بلوغ املرام" از امام صنعانی رمحه ّ
می ابشد.

-4كتاب "نیل اْلوطار شرح منتقى اْلخبار" از امام شوکانی
 -3كتاب "عمدة اْلحكام" از امام مقدسی که کتابی خمتصر می ابشد و عامه احادیث آن در صحیحنی
آمده است که الزم نیست در صحت آهنا حتقیق کرد.
الل که کتابی بسیار مفید می ابشد چرا که در آن از
 -3كتاب" اْلربعنی النووی َ" از امام نووی رمحه ّ
آداب ،منهجی درست و قواعدی مفید سخن گفته شده است.

الل که کتابی بسیار مفید می ابشد.
-1كتاب "بلوغ املرام" از حافظ ابن حجر رمحه ّ
الل و این کتابی است که اگر طالب علم آن را فهم کند
-2كتاب " خنب َ الفكر" از حافظ ابن حجر رمحه ّ
الل در أتلیف
و اب تدبر آن را مطالعه کند؛ از بسیاری کتُب مصطلح بی نیاز خواهد شد .ابن حجر رمحه ّ

آن روشی بسیار جالب و مفید داشته و بر طالب علم الزم است این کتاب خمتصر و مفید را حفظ کنند.

 -1کتاهبای شش گانه "صحیح خباری ،صحیح مسلم ،سنن نسائی ،ابوداود ،ترمذی و ابن ماجه" و بر
طالب علم الزم می دامن که این کتاهبا را مطالعه کند چرا که دو فایده بسیار مهم دارند :اول :رجوع به
اصول و دوم :تکرار انمهای رجال احادیث که اگر این انمها زايد تکرار شوند؛ شناختی کافی از آهنا پیدا
خواهد کرد و اگر در حدیثی این اشخاص را دید؛ در می ايبد که مثال از رجال خباری است و ...
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ثالثا :در فقه

الل
-7كتاب " آداب املشي إىل الصالة " از شیخ حممد بن عبدالوهاب رمحه ّ
الل که از کتاهبای بسیار مفید در فقه می
-7كتاب " زاد املستقنع يف اختصار املقنع " از حجاوی رمحه ّ
الل ما را سفارش به حفظ این کتاب و منت کتاب دلیل
ابشد که شیخ ما عالّمه عبدالرمحن سعدی رمحه ّ
الطالب منود.

الل
-4كتاب " الروض املریع شرح زاد املستقنع " از شیخ منصور هبوتی رمحه ّ
الل
-3كتاب " عمدة الفقه " از ابن قدامه رمحه ّ

رابعا :در علم فرائض

الل
-7كتاب "منت الرحبی َ " از رحبی رمحه ّ
-7كتاب "منت الربهانی َ " از حممد برهانی که کتابی خمتصر و مفید می ابشد و جامع مهه فرائض که چننی
گمان می کنم این کتاب از منت الرحبی َ هبرتو مفید تر ابشد.

خامسا :كتابهايي در علم تفسیر

الل که در تفسري کردن آايت اب سایر آايت و احادیث
 -7كتاب "تفسري القرآن العظیم" از ابن کثري رمحه ّ
و آاثر مفید بوده اما در إعراب و بالغه مباحثی اندک دارد.

الل که کتابی بسیار
 -7كتاب "تیسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان" از شیخ عبدالرمحن سعدی رمحه ّ
مفید و سهل می ابشد که قرائت آن توصیه می کنیم.

الل در تفسري که مقدمه ای بسیار مفید و مهم می ابشد.
 -4مقدمه شیخ اْلسالم ابن تیمیه رمحه ّ
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الل تعالی که جامع حدیث ،فقه ،تفسري و اصول
 -3كتاب "أضواء البیان" از عالّمه حممد شنقیطی رمحه ّ

فقه می ابشد.

سادسا :در ساير فنون و علوم

 -7در حنو "منت اْلجرومی َ" که کتابی خمتصر و مفید می ابشد.
 -7در حنو "ألفی َ بن مالك"
الل ندیده امي .که کتابی بسیار مفید می ابشد و
 -4در سريه کتابی زیباتر از " زاد املعاد " ابن القیم رمحه ّ
الل علیه وسلم را در مهه احوال او ذکر کرده و مهچننی شامل احکام زايدی نیز می
سريه پیامرب صلی ّ

ابشد.

الل که کتابی خمتصر و مفید می ابشد و مهچننی
 -3كتاب "روض َ العقالء" از ابن حبان البسيت رمحه ّ
شامل فوائد زايدی از علماء  .حمدثنی و دیگران ذکر کرده است.

الل که کتابی بسیار مفید و دارای فوائد زايدی می ابشد که
 -3كتاب "سري أعالم النبالء" امام ذهبی رمحه ّ
شایسته و الزم است طالب علم آن را مطالعه کنند.

 فوائدی متنوع در علم
فائده اول:
بر طالب علم الزم است چندین امور را در زمان طلبگی خود آهنا را رعایت کند:
اوالً :حفظ متون خمتصر کتُب .مثال زمانی که در علم حنو مبتدی می ابشد؛ متنی مفید تر از آجرومیه

وجود ندارد .چراکه واضح و جامع می ابشد .سپس منت ألفی َ ابن مالك که خالصه ای از علم حنو است

چنانکه خود می گوید:
غَن بال خصاصه
أحصي من الكفای َ اْلالصه  ...كما اقتضى ً
اما در فقه :الزم است منت « زاد املستقنع » را حفظ کند .چرا که این کتاب؛ شروح و حواشی بسیاری بر
ان نوشته اند و تدریس می شود .گرچه بعضی از متون دیگر از این کتاب هبرت ابشد ،اما از جهت کثرت
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مسائل موجود در آن و مهچننی به سبب شروح زايدی که دارد؛ بسیار شایسته است که به آن پرداخته
شود.
در حدیث :الزم است منت « عمدة اْلحكام » و بعد از آن «بلوغ املرام » را حفظ کنند .اما اگر گفته
شود کدام یک از این دو هبرت است؟ می گوییم :بلوغ املرام هبرت و احسن است ،چرا که احادیث بیشرتی
الل درجه هر حدیث را نیز مشخص منوده است.
را در آن مجع منوده و حافظ ابن حجر رمحه ّ
و اما در توحید :از هبرتین کتاهبایی که آن را خوانده امي؛ کتاب « التوحید » شیخ اْلسالم حممد بن
عبدالوهاب می ابشد .و در توحید امساء و صفات؛ هبرتین و جامع ترین کتاب« ،عقیده واسطیه» شیخ
الل می ابشد .و در هر علومی الزم است متنی از آن حفظ شود.
اْلسالم ابن تیمیه رمحه ّ
مطوالت :که برای طالب علم بسیار مهم و حائز امهیت است .پس بر طالب علم
اثنیاً :عدم اشتغال به ّ

الزم و ضروری است که به کتاهبای خمتصر بپردازد ،ات اینکه آن متون در ذهن او رسوخ کند ،سپس به

مفصل بپردازد .متأسفانه بعضی از طالب علم که خمتصر مطالعه ای در کتاهبای مرجع
کتاهبای طوالنی و ّ

مفصل دارند؛ در جمالس خود می گویند :صاحب «املغين» اي « اجملموع » اي «اْلنصاف» چننی می
و ّ

فرماید! ات بدین گونه به خماطب بفهماند مطالعه او بسیار زايد بوده و چننی کتاهبایی را مطالعه منوده است!
در حالی که این خطا و اشتباه است .بلکه طالب علم ابید از کتاهبای خمتصر شروع کرده ات در ذهن آهنا

رسوخ کند.
اثلثاً :نباید از کتابی به کتاب دیگر انتقال کرد! چرا که بسیار خسته كننده و سبب بی قراری و ان آرامی می

شود! پس اگر کتابی را برای خواندن شروع منودی؛ بر مطالعه آن استمرار داشته ابش و هرگز چننی مکن

که فصلی از یک کتاب را مطالعه کنی و سپس به مطالعه کتابی دیگر بپردازی چرا که صرف نظر از فایده
اندک آن؛ وقت را نیز ضایع خواهی کرد.
فائده دوم:
بر طالب علم الزم است که علوم را نزد شیوخ و علما ايد بگريند .چرا که این کار فوائدی دارد که آهنا را
ذکر می کنیم:
 -7کواته شدن راه طلب علم
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 -7سرعت خبشیدن در ادراک و فهم مطالب
 -4به وجود آمدن ارتباطی نیکو میان طالب علم و علمای رابنی .پس مطالعه و کسب علم نزد علما و
بزرگان؛ بسیار هبرت و افضل است ات اینکه شخصی به تنهایی مطالعه داشته ابشد.
فائده سوم:
زمانی که در یک مسئله ای دچار مشکل شد؛ بر طالب علم الزم است که سوال کند ،اما اگر نیازی به
سوال نبود؛ سوالی نپرسد .چراکه شایسته انسان نیست که در مواردی که احتیاج به آهنا ندارد سوال کند.
فائده چهارم:
حفظ متون و حفظ کردن بر دو قسم می ابشد:
الل متعال به هرکس خبواهد ارزانی میدارد .و چه بسا شخصی
قسم اول :غریزی است .این نعمت بزرگ را ّ
را می بینی که بسیاری از مسائل مهم را حفظ می کند و هرگز آن را فراموش خنواهد کرد.

قسم دوم :اکتسانی است .به این معنی که انسان اب تالش و زمحت فراوان؛ می کوشد ات منت اي متونی را
حفظ کند.
فائده پنجم:
جمادله و مناظره دو نوع اند:
اول :جمادله ستیزه گری است که این روش سفهاء و بی خردان است و چه بسا شخصی جاهل خبواهد اب
عالِمی جمادله خصمانه کند ات اینکه بر او پريوز شود که این صفتی بسیار مذموم و انپسند است.
نوع دوم :جمادله برای اثبات حق حتی اگر بر خالف نظر خود ابشد .که این نوع مباحثه بسیار نیکو و
حممود است.
فائده ششم:
از اموری که بر طالب علم الزم است بر آهنا اهتمام داشته ابشد؛ مذاکره است که آن نیز دو نوع دارد.
اول :مذاکره اب خود ،بدین صورت که مسائل اي مسئله ای را انتخاب کرده و اب حماوله اب اقوال خمتلف و
ترجیح در مسئله؛ آهنا را اب هم مقایسه می کند که برای طالب علم کاری سهل و آسان می ابشد.
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نوع دوم :مذاکره اب شخصی دیگر است .مثال یکی از دوستان خود را برای این کار انتخاب کرده ات بر سر
مسئله ای معنی او را کمک کند .پس اب هم بر سر مسئله مذکور حبث و تبادل اطالعات می کنند.
فائده هفتم:
انپسند دانسنت تزکیه و مدح خود مقابل دیگران
این عادتی است که بعضی از مردم به آن مبتال هستند و خود را مدح و ستایش می کنند! چنان میبیند که
سخنان خود صواب بوده و سخنان شخص دیگر را خطا میداند .اینچننی حب مدح سبب میشود بر خود
افتخار کند که سبب کرب و غرور می شود .این تکرب هم در عامل و هم در ثرومتندان میتواند وجود داشته
الل متعال در روز
الل علیه وسلم فقري متكرب را از مجله کسانی می داند که ّ
ابشد .به مهنی سبب پیامرب صلی ّ

قیامت اب آانن سخن منی گوید و آانن را اپک نکرده و به آانن نگاه هم منی کند و برایشان عذابی دردانک
است.

فائده هشتم:
زکات علم چند امور می ابشد :اول :نشر آن است .یعنی نشر دادن علم؛ زکات آن حمسوب می شود
چنانکه شخص ثرومتندی زکات مالش را پرداخت میکند؛ بر ِ
عامل نیز واجب است زکات علمش را بدهد.
دوم :عمل کردن به آن :چراکه ِ
عامل اب عمل خود مردم را به علم دعوت میکند .و بسیاری از مردماز اخالق
و اعمال و رفتار ِ
عامل بیشرت متأثر می شوند ات اقوال او ،و این بدون شک از زکات این علم است که ابید
پرداخت شود.
سوم :امر به معروف و هنی از منکر .چرا که شخصی که امر به معروف می کند قطعاً نفس معروف را می

داند و به آن امر میکند و مهچننی عارف به نفس منکر است که از آن هنی میکند .پس یکی از زکات علم
مهنی امر به معروف و هنی از منکر است.
فائده هنُم:
موقف طالب علم در برابر وهم و خطاهای علما .این موقف دو جهت دارد:
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اول :تصحیح خطا :و این امری واجب است ،بر هر کسی که ِ
عامل به خطای شخصی است؛ الزم است آن
را بیان کرده و تصحیح مناید چرا که بیان حق امری واجب است و اب سکوت کردن حق را ضایع کرده امي
و قطعاً احرتام حق افضلرت از گوینده سخن ابطل و خطا است گرچه او عالِمی بزرگ ابشد.
دوم :اگر هدف او از بیان این خطا و اشتباه ِ
عامل؛ ذکر معایب او ابشد نه بیان حق!
و این صفات انسان حاقد و حاسد است ـ والعیاذ ابلل ـ و مهیشه به دنبال قولی ضعیف اي خطا از عالِمی
میگردد ات آن را میان مردم نشر دهد! به مهنی دلیل اهل بدعت را میبینیم که در مورد شیخ اْلسالم ابن
الل سخن میگویند و اقوالی از ایشان را نقل میکنند که به گمان آهنا قدحی برای شیخ اْلسالم
تیمیه رمحه ّ

است .به عنوان مثال می گویند :ایشان در مسئله طالق سه گانه خمالفت امجاع منوده اند!!!

و مانند این کالم بسیار وجود دارد که بدون علم و بیان حق آن را میان مردم نشر می دهند.

اللهم اجعلني ممن أقر بها مخلصا في حياته واجعل اللهم هذا خالصا لوجهك الكريم وسببا للفوز
لديك بجنات النعيم و صلى اهلل و سلم على أ شرف العالم و سيد بني آدم وعلى سائر إخوانه من
النبيين والمرسلللين وعلى آك ل وصللأبه أجمعين وعلى أهل هاعنه من أهل الاللماوات وأهل
األراضين  .الأمد هلل الذي هدانا لهذا وما نا لنهندي لوال أن هدانا اهلل  .واهلل أعلم بالصواب وإليه
المرجع والمآب وأسللهله حاللن الخاتمل والمناب وأن ينذبل بلك بمنّه و رمه وهذا ما قدر العبد
عليه ومن أتى بخير منه فليرجع إليه والأمد هلل الذي بنعمنه تنم الصللالأات وصلللى اهلل وسلللم
على سيدنا مأمد وعلى آله وصأبه أجمعين.

والحمدهلل الذی بنعمته تتم الصالحات
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