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   باب وصف علم و فضیلت آن و فضیلت علما
 
دح  ـ1 َمَّ ُّ ْبنح ْبنح ُمح د  اْْلََسِن َو لََعِ َمَّ َعْن  ،َياد  َعْن َسْهِل بِْن زِ  ،ُمح

دِ  َمَّ بَيْدِ  ،ِعيىسبِْن ُمح ْهَقانِ اهلِل بِْن َعبْدِ َعْن عح َعْن  ،اهلِل ادلِّ
رحْسَت  َعْن  ،اْْلَِميدِ دِ ـاِهيَم بِْن َعبْ رـَعْن إِبْ  ،َواِسِطيِّ ـالْ   دح

ِب 
َ
وَس أ ولح اهللِ  قَاَل: المالسَّ عليهاْْلََسِن مح  وآهلعليهاهللصّل َدَخَل رَسح

ل   َطافحوا بِرَجح
َ
 ؟ا َهَذا. فَقاَل: مالَْمْسِجَد فَإَِذا ََجَاَعٌة قَْد أ

َمةٌ  :فَِقيَل  َمةح  :اَل فَق! َعالَّ حوا هَلح  ؟َو َما الَْعالَّ عْ  :َفَقال
َ
لَمح انلَّاِس أ

نْساِب الَْعَرِب َو َوقائِِعه
َ
ْشَعاِر بِأ

َ
يَّاِم اْْلَاِهِليَِّة َو اْْل

َ
ا َو أ

ُّ َمْن  :وآهلعليهاهللصّل قَاَل َفَقاَل انلَِِّبُّ  .الَْعَربِيَّةِ  َذاَك ِعلٌْم ََل يَُضح
َما  :وآهلعليهاهللصّل ثحمَّ قَاَل انلَِِّبُّ  .عح َمْن َعِلَمهح َجِهلَهح َو ََل َينْفَ  إِنَّ

َْكَمةٌ  :الِْعلْمح ثاََلثَةٌ  ْو فَِريَضٌة ََعِدلَةٌ  ،آيٌَة ُمح
َ
نٌَّة قَائَِمةٌ  ،أ ْو سح

َ
 .أ

َو فَْضٌل  نَّ َفهح  . َو َما َخاَلهح

المعلیهامام کاظم  د مسجد وار وآلهعلیهاللهیصلَّ فرمودند: پیامبر  السَّ
ایشرا  انرد  ای بر گرد مرردی للهره هدهشدند و دیدند عده

ای است! فرمودند: مهپرسیدند: این چیست؟ گفتند: او عاّل 
مه چیست؟ بره ایشرا  گفتنرد: دانرامرین مرردم در علرم عاّل 
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انساب و وقایع عرب و روهگرار االلیرت و اشر ار عربری  
ضرری بره که  فرمودند: این علمی است وآلرهعلیهاللهیصلَّ پیامبر 

کره آ  را  ه آ  کرسربرو نف ری زده رنداند که آ  را نمی کس
فرمودند: علم  وآلهعلیهاللهیصلَّ رساند   سپس پیامبر داند نمیمی

الکام یا  ،لای آیاتلکمت [م ارف و]منها سه چیز است: 
لرا غیرر اه ایرنمسرتببات پابرارا  یرا  ،و دستورات م تبر

 است  [و شاخ و برگ]اضافه  [لایدانش]

دح ْبنح ََيَْي  ـ2 َمَّ ِد بِْن ِعيىَس  ،ُمح َمَّ ْْحََد بِْن ُمح
َ
َعْن  ،َعْن أ

ِد بِْن َخادِل   َمَّ ِب اْْلَْخََتِيِّ َعنْ  ،ُمح
َ
ِب  َعْن أ

َ
 المالسَّ عليه اهللِ َعبْدِ أ

نِْبيَاءِ  قَاَل:
َ
لََماَء َوَرثَةح اْْل نِْبيَ  ؛إِنَّ الْعح

َ
نَّ اْْل

َ
اَء لَْم يحوِرثحوا َو َذاَك أ

َحاِديِثِهمْ 
َ
َحاِديَث ِمْن أ

َ
ْوَرثحوا أ

َ
َما أ  .ِدرَْهماً َو ََل ِدينَاراً َو إِنَّ

َخَذ بَِشْ 
َ
َخَذ َحّظاً َواِفراً  َفَمْن أ

َ
وا  .ء  ِمنَْها َفَقْد أ رح فَاْنظح

ونَهح  ذح خح
ْ
ْن تَأ ْم َهَذا َعمَّ ِّ  ؛ِعلَْمكح ْهَل اْْلَيِْت ِِف كح

َ
 فَإِنَّ ِفينَا أ

وَن َعنْهح ََتِْريَف الَْغاِلنَي َو انِْتَحاَل  وًَل َينْفح دح َخلَف  عح
ِويَل اْْلَاِهِلنَي.

ْ
بِْطِلنَي َو تَأ  الْمح

المعلیه امام صادق انبیا لستند؛ اه آ   مودند: علما وارثا فر السَّ
منهرا بریری و دینار به ارث نگذاشتند بلکه  درلمرو که انبیا 

به ارث گذاشتند  بنابر این اگر کسی چیزی را سخنانشا  اه 
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ی فراوانی برده اسرت  لرذا ببینیرد ، بهرهبه دست آورداه آ  
هیرا در میا  مرا الر  گیرید  این علمتا  را اه چه کسی می

بیررت، در لررر نسررلی، عرراددنی لسررتند کرره انبرافررات 
لررای نراروای منکررا  و مفسرریرلای کننردگا  و نسربتغلو

 هدایند آ  )علم( می باط  االال  را اه

د   ـ3 َمَّ د   ،اْْلحَسنْيح ْبنح ُمح َمَّ َعلَّ بِْن ُمح َعِن اْْلََسِن بِْن  ،َعْن مح
اءِ  ٍّ الْوَشَّ ثَْمانَ  ،لََعِ ِب  ،َعْن َْحَّاِد بِْن عح

َ
 المالسَّ عليه اهللِ َعبْدِ َعْن أ

يِن. قَاَل: َههح ِِف ادلِّ َراَد اهللح بَِعبْد  َخْْياً َفقَّ
َ
 إَِذا أ

المعلیهامام صادق  ای ییرر فرمودند: اگر یردا بررای بنرده السَّ
 بخوالد، به او فهم عمیق در دین یوالد داد  

دح  ـ4 َمَّ بِْن َعْن َْحَّادِ  ،بِْن َشاَذانَ َعِن الَْفْضِل  ،اِعيَل ْبنح إِْسمُمح
ل   ،اهللِ َعْن ِربِِْعِّ بِْن َعبْدِ  ،ِعيىَس  ِب  ،َعْن رَجح

َ
 َجْعَفر  َعْن أ

يِن َو  قَاَل: :قَاَل  المالسَّ عليه هح ِِف ادلِّ ُّ الَْكَماِل اتلََّفقُّ الَْكَمالح كح
ْْبح لََعَ انلَّائِبَةِ   َو َتْقِديرح الَْمِعيَشِة. الصَّ

المعلیهامام باقر  ی کمال فهم عمیق فرمودند: کمال و لمه السَّ
 ریزی هندگی در دین است و صبر بر مصیبت و برنامه
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دح  ـ5 َمَّ ِد بِْن ِعيىَس  ،ْبنح ََيَْي ُمح َمَّ ْْحََد بِْن ُمح
َ
َعْن  ،َعْن أ

ِد بِْن ِسَنان   َمَّ ِب  ،َجابِر   َعْن إِْسَماِعيَل بِْن  ،ُمح
َ
 اهللِ َعبْدِ َعْن أ

وِْصيَاءح  قَاَل: المالسَّ عليه
َ
وٌن َو اْْل صح تِْقيَاءح حح

َ
َمنَاءح َو اْْل

ح
لََماءح أ الْعح

خْ  .َساَدةٌ 
ح
وٌن  :َرىَو ِِف ِرَوايَة  أ صح تِْقيَاءح حح

َ
لََماءح َمنَاٌر َو اْْل الْعح

وِْصيَاءح َساَدٌة.
َ
 َو اْْل

رالمعلیهامام صادق   علما امین لستند و با مهوایا فرمودند:  السَّ
و اوصیا سرورند  در روایرت دیگرری چنرین فرمودنرد:  ،دژ

 لای روشن لستند و   علما مناره

ْْحَدح  ـ6
َ
انَ  ،ْبنح إِْدِريَس أ ِد بِْن َحسَّ َمَّ َعْن إِْدِريَس بِْن  ،َعْن ُمح

ِب  ،اْْلََسِن 
َ
اِن قَاَل َعْن أ هَّ إِْسَحاَق الِْكنِْديِّ َعْن بَِشْي  ادلَّ

بحوـقَ 
َ
هح ِمْن ـَخْْيَ ِفيَمْن ََل َيتَ  ََل   :المالسَّ عليه اهللِ دِ ـَعبْ اَل أ َفقَّ

ْصَحابِنَا
َ
مْ  ؛يَا بَِشْيح  .أ َل ِمنْهح إَِذا لَْم يَْستَْغِن بِِفْقِهِه  إِنَّ الرَّجح

ْدَخلحوهح ِِف بَاِب َضاَلتَلِِهْم .  اْحتَاَج إََِلِْهمْ 
َ
فَإَِذا اْحتَاَج إََِلِْهْم أ

. َو ََل َيْعلَمح  َو هح

المعلیهبشیر دلا  اه امام صادق  نه  کرده است که ایشرا   السَّ
فرمودند: اه اصباب ما ییری در کسی کره فهرم عمیرق در 

اش او را د نیست  اگر یکی اه اصباب ما فهم دینیدین ندار
کفایت نکند، نیاهمند آنا  یوالد شد  سپس وقتی بره آنرا  
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شرا  وارد کررده در ی گمرالینیاهمند شود، او را در درواهه
 داند   لالی که او نمی

د  ـ 7 َمَّ ُّ ْبنح ُمح َعِن  ،َعِن انلَّْوفَِلِّ  ،َعْن َسْهِل بِْن ِزَياد   ،لََعِ
وِنِّ  كح ِب  ،السَّ

َ
قَاَل  :َعْن آبَائِِه قَاَل  ،المالسَّ عليهاهلِل َعبْدِ َعْن أ

ولح اهلِل  لنَْيِ   :آهلوعليهاهلللَّ صرَسح  :ََل َخْْيَ ِِف الَْعيِْش إَِلَّ لِرَجح
. ْستَِمع  َواع  ْو مح

َ
َطاع  أ  ََعلِم  مح

در هندگی برای لیچ کس ییری نیست مگر دو نفر: عالمی 
 ای که یوب فراگیرد ه اه او فرما  برند، یا شنوندهک

ُّ ْبنح إِبَْراِهيمَ  ـ 8 بِيهِ  ،لََعِ
َ
َمْْي   ،َعْن أ ِب عح

َ
دح  ،َعِن ابِْن أ َمَّ َو ُمح

د   ،ْبنح ََيَْي  َمَّ ْْحََد بِْن ُمح
َ
َمْْي   َعِن  ،َعْن أ ِب عح

َ
َعْن  ،ابِْن أ

ِب َْحَْزَة َعنْ  ،َسيِْف بِْن َعِمَْيةَ 
َ
ِب َجْعَفر   ،َعْن أ

َ
المالسَّ عليهأ

. قَاَل: لَْف ََعبِد 
َ
فَْضلح ِمْن َسبِْعنَي أ

َ
ََعلٌِم يحنْتََفعح بِِعلِْمِه أ

المعلیهامام باقر  فرمودند: عالمی که اه علمش بهره برنرد،  السَّ
 بهتر است اه لفتاد لزار عابد 

د   ـ9 َمَّ ْْحََد بِْن إِْسَحاَق  ،اْْلحَسنْيح ْبنح ُمح
َ
ْن َسْعَداَن عَ  ،َعْن أ

ْسِلم   ار   ،بِْن مح َعاِوَيَة بِْن َعمَّ ِب  قَاَل: َعْن مح
َ
اهلِلَعبْدِ قحلْتح ِْل

ْم َيبحثُّ َذلَِك ِِف انلَّاِس َو :المالسَّ ليهع ٌل َراِوَيٌة ِْلَِديِثكح رَجح
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مْ  هح ِِف قحلحوبِِهْم َو قحلحوِب ِشيَعِتكح دح حَشدِّ َو لََعلَّ ََعبِداً ِمْن ،ي
َوايَةح  ْم لَيَْسْت هَلح َهِذهِ الرِّ فَْضلح  .ِشيَعِتكح

َ
َما أ هح يُّ

َ
 :قَاَل  ؟أ

لِْف 
َ
فَْضلح ِمْن أ

َ
دُّ بِِه قحلحوَب ِشيَعِتنَا أ اِوَيةح ِْلَِديثِنَا يَشح الرَّ

. ََعبِد 

رالمعلیهم اویة بن عمار گفت به امام صادق  عرر  کرردم:  السَّ
کند و آ  را در ه لدیث شما را روایت مییک فردی است ک

دلرد و در دل مرردم و شری یا  شرما میا  مردم انتشرار مری
کند، و چه بسا عابدی است اه شی یا  شرما کره مبکم می

گررویی را نرردارد  کدامشررا  بهترنررد؟ ایشررا  ایررن لرردیث
کند و دل شی یا  دیث ما را نه  میلفرمودند: آ  کسی که 

 ساهد، اه لزار عابد بهتر است م میما را با این کار مبک


