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  باب وصف علم و فضیلت آن و فضیلت علما

دح  ـ1 َمَّ ُّ ْبنح ْبنح ُمح د  اْْلََسِن َو لََعِ َمَّ دِ  ،َياد  َعْن َسْهِل بِْن زِ  ،ُمح َمَّ بَيْدِ  ،ِعيىسبِْن َعْن ُمح اهلِل بِْن َعْن عح
ْهَقانِ َعبْدِ  رحْسَت  ،اهلِل ادلِّ ِب  ،اْْلَِميدِ اِهيَم بِْن َعبْدِ َعْن إِبْر ،الَْواِسِطيِّ   َعْن دح

َ
وَس َعْن أ  اْْلََسِن مح

ولح اهللِ  قَاَل: المالسَّ عليه ل   وآهلعليهاهللصّل  َدَخَل رَسح َطافحوا بِرَجح
َ
. َفقاَل:الَْمْسِجَد فَِإَذا ََجَاَعٌة قَْد أ

َمةٌ  :فَِقيَل  ؟ا َهَذام َمةح  :اَل َفق! َعالَّ حوا هَلح  ؟َو َما الَْعالَّ عْ  :َفَقال
َ
نْساِب الَْعَرِب َو َوقائِِعهأ

َ
الَمح انلَّاِس بِأ

ْشَعاِر الَْعَربِيَّةِ 
َ
يَّاِم اْْلَاِهِليَِّة َو اْْل

َ
ُّ َمْن  :وآهلعليهاهللصّل قَاَل َفَقاَل انلَِِّبُّ  .َو أ َذاَك ِعلٌْم ََل يَُضح

َما الِْعلْمح ثاََلثَةٌ  :وآهلعليهاهللصّل ثحمَّ قَاَل انلَِِّبُّ  .عح َمْن َعِلَمهح َجِهلَهح َو ََل َينْفَ  َْكَمةٌ  :ِإنَّ ْو  ،آيٌَة ُمح
َ
أ

نٌَّة َقائَِمةٌ  ،فَِريَضٌة ََعِدلَةٌ  ْو سح
َ
َو َفْضٌل  .أ نَّ َفهح  . َو َما َخاَلهح

المعلیهامام کاظم  ای بر گرد مردی د مسجد شدند و دیدند عدهوار وآلهعلیهاللهیصلَّ فرمودند: پیامبر  السَّ
مه چیست؟ به ای است! فرمودند: عاّل مهپرسیدند: این چیست؟ گفتند: او عاّل ایشان اند. حلقه زده

ایشان گفتند: داناترین مردم در علم انساب و وقایع عرب و روزگار جاهلیت و اشعار عربی. پیامبر 
بده آن و نفعدی نددده داندد که آن را نمی ضرری به کسکه  فرمودند: این علمی است وآلهعلیهاللهیصلَّ 

فرمودند: علم تنها سده چیدد اسدت:  وآلهعلیهاللهیصلَّ رساند.  سپس پیامبر داند نمیکه آن را می کس
هدا غیدر از ایدنمستحبات پابرجدا. یا  ،احکام و دستورات معتبریا  ،های آیاتحکمت [معارف و]
است. [و شاخ و برگ]اضافه  [هایدانش]

دح ْبنح ََيَْي  ـ2 َمَّ ِد بِْن ِعيىَس  ،ُمح َمَّ ْْحََد بِْن ُمح
َ
ِد بِْن َخادِل   ،َعْن أ َمَّ ِب اْْلَْخََتِيِّ َعنْ  ،َعْن ُمح

َ
 َعْن أ

ِب 
َ
نِْبَياءِ  قَاَل: المالسَّ عليه اهللِ َعبْدِ أ

َ
لََماَء َوَرثَةح اْْل نِْبيَ  ؛ِإنَّ الْعح

َ
نَّ اْْل

َ
اَء لَْم يحوِرثحوا ِدرَْهماً َو ََلَو َذاَك أ

َحاِديِثِهمْ 
َ
َحاِديَث ِمْن أ

َ
ْوَرثحوا أ

َ
َما أ َخَذ بَِشْ  .ِدينَاراً َو إِنَّ

َ
َخَذ َحّظاً َوافِراً  َفَمْن أ

َ
 .ء  ِمنَْها َفَقْد أ
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ونَهح  ذح خح
ْ
ْن تَأ ْم َهَذا َعمَّ وا ِعلَْمكح رح ِّ  ؛فَاْنظح ْهَل اْْلَيِْت ِِف كح

َ
وَن َعنْهح  فَِإنَّ ِفينَا أ وًَل َينْفح دح َخلَف  عح

ِويَل اْْلَاِهِلنَي.
ْ
بِْطِلنَي َو تَأ ََتِْريَف الَْغاِلنَي َو انِْتَحاَل الْمح

المعلیه امام صادق و دیندار بده ار   درهدمانبیا هستند؛ از آن رو کده انبیدا  مودند: علما وارثانفر السَّ
بده به ار  گذاشتند. بنابر این اگر کسدی چیددی از آن را سخنانشان تنها برخی از نگذاشتند بلکه 

زیدرا در گیریدد. ی فراوانی برده است. لذا ببینید این علمتان را از چه کسدی مدی، بهرهدست آورد
هدای نداروای کنندگان و نسبتمیان ما اهل بیت، در هر نسلی، عادالنی هستند که انحرافات غلو

 زدایند.آن )علم( می منکران و تفسیرهای باطل جاهالن را از

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

َ
يِن. َقاَل: المالسَّ عليه اهللِ َعبْدِ َعْن أ َههح ِِف ادلِّ َراَد اهللح بَِعبْد  َخْْياً َفقَّ

َ
إَِذا أ

المعلیهامام صادق  به او فهم عمیق در دین خواهد  ای خیر بخواهد،فرمودند: اگر خدا برای بنده السَّ
 داد. 

دح ْبنح إِْسم ـ4 َمَّ  ،اهللِ َعْن ِرْبِِعِّ بِْن َعبْدِ  ،َعْن َْحَّاِد بِْن ِعيىَس  ،َعِن الَْفْضِل بِْن َشاَذانَ  ،اِعيَل ُمح
ل   ِب  ،َعْن رَجح

َ
ْْبح  قَاَل: :قَاَل  المالسَّ عليه َجْعَفر  َعْن أ يِن َو الصَّ هح ِِف ادلِّ ُّ الَْكَماِل اتلََّفقُّ الَْكَمالح كح

 َو َتْقِديرح الَْمِعيَشِة. لََعَ انلَّائِبَةِ 

المعلیهامام باقر  ی کمال فهم عمیق در دین اسدت و صدبر بدر متدیبت و فرمودند: کمال و همه السَّ
 ریدی زندگی.برنامه

دح  ـ5 َمَّ ِد بِْن ِعيىَس  ،ْبنح ََيَْي ُمح َمَّ ْْحََد بِْن ُمح
َ
ِد بِْن ِسنَان   ،َعْن أ َمَّ  َعْن إِْسَماِعيَل بِْن  ،َعْن ُمح

ِب  ،َجابِر  
َ
وِْصيَاءح َساَدةٌ  قَاَل: المالسَّ عليه اهللِ َعبْدِ َعْن أ

َ
وٌن َو اْْل صح تِْقَياءح حح

َ
َمنَاءح َو اْْل

ح
لََماءح أ َو  .الْعح

خْ 
ح
وِْصيَاءح َساَدٌة. :َرىِِف ِرَوايَة  أ

َ
وٌن َو اْْل صح تِْقيَاءح حح

َ
لََماءح َمنَاٌر َو اْْل الْعح
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المعلیهامام صادق  و اوصدیا سدرورند. در روایدت  ،دژ علما امین هستند و بدا تقوایدانفرمودند:  السَّ
 های روشن هستند و...دیگری چنین فرمودند: علما مناره

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

َ
إِْسَحاَق الِْكنِْديِّ َعْن أ

بحو
َ
اِن َقاَل قَاَل أ هَّ ْصَحابَِنا  :المالسَّ عليهاهلِل َعبْدِ َعْن بَِشْي  ادلَّ

َ
هح ِمْن أ يَا  .ََل َخْْيَ ِفيَمْن ََل َيتََفقَّ

مْ  ؛بَِشْيح  َل ِمنْهح ْدَخلحوهح ِِف بَاِب.  إَِذا لَْم يَْستَْغِن بِِفْقِهِه اْحتَاَج إََِلِْهمْ  إِنَّ الرَّجح
َ
فَِإَذا اْحتَاَج إََِلِْهْم أ

. َو ََل َيْعلَمح َضاَلتَلِِهْم َو هح

المعلیهبشیر دهان از امام صادق  نقل کرده است که ایشان فرمودندد: از اصدحاب مدا خیدری در  السَّ
اش او را کفایت نکندد، د نیست. اگر یکی از اصحاب ما فهم دینیکسی که فهم عمیق در دین ندار

شدان وارد ی گمراهدینیازمند آنان خواهد شد. سپس وقتی به آنان نیازمندد شدود، او را در دروازه
 داند.  کرده در حالی که او نمی

د  ـ 7 َمَّ ُّ ْبنح ُمح وِنِّ  ،َعِن انلَّْوَفِلِّ  ،َعْن َسْهِل بِْن ِزَياد   ،لََعِ كح ِب  ،َعِن السَّ
َ
 ،المالسَّ عليهاهلِل َعبْدِ َعْن أ

ولح اهلِل  :َعْن آبَائِِه قَاَل  لنَْيِ   :آهلوعليهاهلللَّ صقَاَل رَسح ْو  :ََل َخْْيَ ِِف الَْعيِْش إَِلَّ لِرَجح
َ
َطاع  أ ََعلِم  مح

. ْستَِمع  َواع   مح

ای کده ه از او فرمان برند، یا شنوندهدر زندگی برای هیچ کس خیری نیست مگر دو نفر: عالمی ک
 خوب فراگیرد.

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

َ
دح ْبنح ََيَْي  ،َعِن ابِْن أ َمَّ د   ،َو ُمح َمَّ ْْحََد بِْن ُمح

َ
 َعِن  ،َعْن أ

َمْْي   ِب عح
َ
ِب َْحَْزَة َعنْ  ،َعْن َسيِْف بِْن َعِمَْيةَ  ،ابِْن أ

َ
ِب َجْعَفر   ،َعْن أ

َ
ََعلٌِم يحنْتََفعح قَاَل: المالسَّ عليهأ

. لَْف ََعبِد 
َ
فَْضلح ِمْن َسبِْعنَي أ

َ
بِِعلِْمِه أ

المعلیهامام باقر  فرمودند: عالمی که از علمش بهره برند، بهتر است از هفتاد هدار عابد. السَّ
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د   ـ9 َمَّ ْْحََد بِْن إِْسَحاَق  ،اْْلحَسنْيح ْبنح ُمح
َ
ْسِلم  عَ  ،َعْن أ ار   ،ْن َسْعَداَن بِْن مح َعاِوَيَة بِْن َعمَّ  َعْن مح

ِب  قَاَل:
َ
هح ِِف :المالسَّ ليهعاهلِل َعبْدِ قحلْتح ِْل دح حَشدِّ ْم َيبحثُّ َذلَِك ِِف انلَّاِس َو ي ٌل َراِوَيٌة ِْلَِديِثكح رَجح

مْ  َوايَةح  ،قحلحوبِِهْم َو قحلحوِب ِشيَعِتكح ْم لَيَْسْت هَلح َهِذِه الرِّ فَْضلح  .َو لََعلَّ ََعبِداً ِمْن ِشيَعِتكح
َ
َما أ هح يُّ

َ
؟أ

. :قَاَل  لِْف ََعبِد 
َ
فَْضلح ِمْن أ

َ
دُّ بِِه قحلحوَب ِشيَعِتنَا أ اِوَيةح ِْلَِديثَِنا يَشح الرَّ

المعلیهمعاویة بن عمار گفت به امام صادق  ه حددی  شدما را عرض کردم: یک فدردی اسدت کد السَّ
کندد، و دهد و در دل مردم و شیعیان شما محکم میکند و آن را در میان مردم انتشار میروایت می

گدویی را نددارد. کدامشدان بهترندد؟ ایشدان چه بسا عابدی است از شیعیان شما که ایدن حددی 
سدازد، از م مدیکند و دل شیعیان ما را با این کار محکددی  ما را نقل میحفرمودند: آن کسی که 
 هدار عابد بهتر است.


