




ْ َتاُب 
َ

م ِع  ِل ا



  اوصاف خلمباب 

ارُ  ـ۱ ُد ْنُن حَيىَْي الَْعطَّ َ ، حُمَمَّ ِد بِْن ِعي مْحََد بِْن حُمَمَّ
َ
َقْن ُمَعاِويََة ، َعِن احْلََسِن بِْن حَمْبُوٍب ، َقْن أ

بَاَقبْدِ ، َوْهٍب  بِْن 
َ
المعليهاِهللا قَاَل َسِمْعُت أ اْطلُبُوا الِْعلَْم، َو تََزيَّنُوا َمَعُه بِاحْلِلِْم َو  :َفُقوُل  السَّ

وا الَْوقَاِر، َو تََواَضُعوا لَِمْن ُيَعلُِّمونَُه الِْعلَْم، َو تََواَضُعوا لَِمْن َطلَبْتُْم ِمنُْه الِْعلَْم، َو َال تَُكونُ 
ُكمْ ُعلَ    .َماَء َجبَّاِريَن َفيَْذَهَب بَاِطلُُكْم حِبَقِّ

المعلیهمعاویة بن وهب گوید شنیدم امام صادق  به دنبال علـم رویـد، و خـود را بـه : فرمودندمی السَّ
آموزید فروتن باشـید، و نسـبت همراه آن با صبر و وقار بیارایید، و نسبت به کسی که به او علم می

باطـل شـما  ]رفتـار[گیرید تواضع کنید، و دانشمند زورگو نباشید کـه فرا میبه کسی که از او علم 
  .بردان را از بین میتحّق  ]سخن[

َ ، َعيِلُّ ْنُن إِبَْراِهيمَ  ـ۲ ِد بِْن ِعي َعِن احْلَارِِث بِْن ، َقْن مَحَّاِد بِْن ُقثَْمانَ ، َقْن يُونَُس ، َقْن حُمَمَّ
 ، الُْمِغرَيِة اجَّرْصِيِّ 

َ
المعليه اهللاِ َقبْدِ ِ َقْن أ وََجلَّ : السَّ َ اَهللا ِمْن ( يِف قَْوِل اِهللا َعزَّ إِنَّما خَيْ

ُ : ، قَاَل )ِعباِدهِ الُْعلَماءُ  َ َق فِْعلُُه قَْو ُ فَلَيَْس . َفْعيِن بِالُْعلََماِء َمْن َصدَّ َ ْق فِْعلُُه قَْو َو َمْن لَْم يَُصدِّ
  .بَِعالِمٍ 

ـالماعلیهادق ـاز امام ص دا ـه از خــدگان، علمـا هسـتند کــنها از میان بنـت(ی هـوص آیـدر خص لسَّ
منظور از عالم کسی است کـه عملـش، سـخنش را تأییـد : نقل شده است که فرمودند )ترسندمی
  .باشدو کسی که عمل او با سخنش یکی نیست، عالم نمی. کند

ْصَحابِنَا ـ۳
َ
ٌة ِمْن أ مْحََد بِْن حُمَ ، ِعدَّ

َ
ِّ َقْن أ ِ

ٍد الرَْبْ ِ َسِعيٍد ، َقْن إِْسَماِقيَل بِْن ِمْهَرانَ ، مَّ
َ
َقْن أ

اِط  ، َعِن احْلَ ، الَْقمَّ ِ ليَِبِّ
َ
المعليه اهللاِ َقبْدِ َقْن أ ِمرُيالُْمْؤِمِننيَ  :قَاَل  السَّ

َ
المعليه قَاَل أ  َال : السَّ

َ
أ



 ۵/ فضل الِعلمکتاُب 

 

ُكْم بِالَْفِقيِه َحقِّ الَْفِقيِه؟ َمْن لَْم فُ  ْخرِبُ
ُ
َقنِِّط اجَّاَس ِمْن رمَْحَِة اِهللا، َو لَْم يُْؤِمنُْهْم ِمْن َعَذاِب أ

ِ اِهللا، َو لَْم َفرْتُِك الُْقْرآَن َرْلبًَة َقنُْه إِىَل َلرْيِهِ  ْص لَُهْم يِف َمَعا َال َال َخرْيَ يِف . اِهللا، َو لَْم يُرَخِّ
َ
أ

مٌ  َال َال َخرْيَ يِف . ِعلٍْم لَيَْس ِفيِه َيَفهُّ
َ
َال َال َخرْيَ يِف ِعبَاَدٍة لَيَْس ِفيَها.  قَِراَءٍة لَيَْس ِفيَها تََدبُّرٌ أ

َ
 أ

رٌ  ْخَرى .َيَفكُّ
ُ
مٌ : َو يِف ِرَوايٍَة أ َال َال َخرْيَ يِف ِعلٍْم لَيَْس ِفيِه َيَفهُّ

َ
َال َال َخرْيَ يِف قَِراَءٍة لَيَْس ِفيَها . أ

َ
أ

َال َال َخرْيَ يِف ِعبَاَدةٍ . تََدبُّرٌ 
َ
َال َال َخرْيَ يِف نُُسٍك َال َوَرَع ِفيهِ . َال ِفْقَه ِفيَها أ

َ
  .أ

المماعلیهاز امام صادق از امیرالمؤمنین  آیا شما را با فقیه واقعی آشنا : نقل شده است که فرمودند السَّ
ه عـذاب خـدا ایمـن ـکند، و نسـبت بـنسازم؟ او کسی است که مردم را از رحمت خدا ناامید نمی

رغبتـی بـه آن و میـل بـه چیـز دهد، و قرآن را به دلیل بـیند، و به آنان جواز معصیت نمیگردانمی
بدانید در قرائتـی کـه در . بدانید در علمی که در آن فهم نباشد خیری نیست. سازددیگری رها نمی

  .ر نباشد خیری نیستبدانید در عبادتی که در آن تفکّ . آن تدّبر نباشد خیری نیست

بدانید در قرائتی که . بدانید در علمی که در آن فهم نباشد خیری نیست: ی فرمودنددر روایت دیگر
بدانیـد . بدانید در عبادتی که در آن فهم عمیق نباشد خیری نیست. در آن تدّبر نباشد خیری نیست

  .در مناسکی که در آن پرهیز نباشد خیری نیست

ُد ْنُن حَيىَْي  ـ۴ َ  ،حُمَمَّ ِد بِْن ِعي مْحََد بِْن حُمَمَّ
َ
ُد ْنُن إِْسَماِقيَل  ،َقْن أ َعِن الَْفْضِل بِْن  ،َو حُمَمَّ

ً َقْن َصْفَواَن بِْن حَيىَْي  ،َشاَذاَن اجَّيَْسابُورِيِّ  يعا ِ احْلََسِن الرَِّضا ،مَجِ
َ
المعليه َقْن أ إِنَّ  :قَاَل  السَّ

ْمَت احْلِلَْم   ِمْن َعَالَماِت الِْفْقهِ    .َو الصَّ

المعلیهاز امام رضا    .های فقیه بردباری و سکوت استاز نشانه: نقل شده است که فرمودند السَّ

مْحَُد ْنُن َقبِْد اهللاِ  ـ۵
َ
ِّ  ،أ ِ

ٍد الرَْبْ مْحََد بِْن حُمَمَّ
َ
ْصَحابِِه َرَفَعُه قَاَل  ،َقْن أ

َ
قَاَل  :َقْن َنْعِض أ

ِمرُيالُْمْؤِمِننيَ 
َ
العليه أ ُة يِف قَلِْب الَْعالِمِ : مالسَّ َفُه َو الِْغرَّ   . َال يَُكوُن السَّ

المعلیهاز امیرالمؤمنین    .خردی و غرور در دل عالم جای نداردبی: نقل شده است که فرمودند السَّ



 ی اصول کافیمتن و ترجمه/  ۶

ٍ  ـ۶ ِ ِد بِْن َخا ِد بِْن ِسنَاٍن َرَفَعُه قَاَل  ،َو بَِهَذا اْإلِْسنَاِد َقْن حُمَمَّ َ اْنُن َمْريََم قَ  :َقْن حُمَمَّ اَل ِعي
ُْكْم َحاَجٌة اقُْضوَها يِل  المالسّ عليه َ

قُِضيَْت َحاَجتَُك يَا ُروَح: قَالُوا. يَا َمْعرَشَ احْلََواِريِّنَي، يِل إِ
قَْداَمُهمْ ! اهللاِ 

َ
َحقَّ بَِهَذا يَا ُروَح اهللاِ : َفَقالُوا. َفَقاَم َفَغَسَل أ

َ
َحقَّ اجَّاِس  إِنَّ : َفَقاَل ! ُكنَّا حَنُْن أ

َ
أ

َما تََواَضْعُت َهَكَذا ِلَكيَْما َيتََواَضُعوا َنْعِدي يِف اجَّاِس َكتََواُضيِع لَُكمْ  ُعمَّ . بِاخْلِْدَمِة الَْعالُِم، إِغَّ
 َ ْهِل يَ : المالسّ عليهقَاَل ِعي ، َو َكَذلَِك يِف السَّ ِ ْرُع بِاحكََّواُضِع ُيْعَمُر احْلِْكَمُة َال بِاحكََّكربُّ نْبُُت الزَّ
  .َال يِف اجْلَبَلِ 

آن را  ]خـواهممـی[ ای جماعت حواریون، من از شما درخواسـتی دارم کـه: عیسی بن مریم فرمود
سپس ایشان ایسـتاد و پاهـای . ای روح الله هر چه خواهی اجابت گردد: آنان گفتند. اجابت کنید
ترین مـردم بـرای عالم شایسته: ایشان فرمود. تریمما به این کار شایسته: آنان گفتند. آنان را شست

من این چنین فروتنی کردم تنها برای این که شما نیز بعد از من در میان مردم، . خدمت کردن است
: سـپس عیسـی فرمـود. مانند این تواضعی که نسبت به شما کردم، نسـبت بـه آنـان تواضـع کنیـد

روید نه در کوه مچون گیاه که در زمین نرم میگردد نه با تکّبر، هحکمت با فروتنی است که آباد می
  .سخت

نِي ،َعيِلُّ ْنُن إِبَْراِهيمَ  ـ۷
َ
ْن َذَكَرهُ  ،َقْن َعيِلِّ بِْن َمْعبَدٍ  ،هِ ـَقْن أ َقْن  ،َة بِْن َوْهٍب ـَقْن ُمَعاِويَ  ،َقمَّ

 ِ
َ
المعليه اهللاِ َقبْدِ أ ِمرُيالُْمْؤِمِننيَ  :قَاَل  السَّ

َ
المعليه اَكَن أ يَا َطاِلَب الِْعلِْم، إِنَّ لِلَْعالِِم  :َفُقوُل  السَّ

ْمَت : ثََالَث َعَالَماٍت  ُفنَاِزُع َمْن فَْوقَُه : َو لِلُْمتَلَكِِّف ثََالَث َعَالَماٍت . الِْعلَْم َو احْلِلَْم َو الصَّ
لََمةَ    .بِالَْمْعِصيَِة، َو َفْظِلُم َمْن ُدونَُه بِالَْغلَبَِة، َو ُفَظاِهُر الظَّ

المماعلیهام صادق فرمودند که امیرالمؤمنین ام ای کسی که بـه دنبـال علـم هسـتی، : فرمودندمی السَّ
بـا نافرمـانی بـا : نمـا نیـز سـه نشـانه داردو عـالم. علم و بردباری و سـکوت: عالم سه نشانه دارد

کنـد، و از سـتمکاران باالدست خود کشمکش دارد، بـا قلـدری بـه زیردسـت خـویش ظلـم مـی
 .کندنی میپشتیبا




