




ْ َتاُب 
َ

م ِع  ِل ا



  پرسش از خلم و گفتگو با او

، َقْن َنعْ  -١ ِ ُقَمرْيٍ
َ
نِيِه، َعِن ابِْن أ

َ
ِ َقبِْد اِهللا َعيِلُّ ْنُن إِبَْراِهيَم، َقْن أ

َ
ْصَحابِنَا، َقْن أ

َ
ِض أ

لُوُه َفَماَت : قَاَل  عليه السالم َصاَنتُْه َجنَابٌَة َفَغسَّ
َ
حْكُُه َقْن جَمُْدوٍر أ

َ
لُوا؟ ! َقتَلُوهُ : قَاَل ... َسأ

َ
الَّ َسأ

َ
ك

َؤاُل   . فَإِنَّ َدَواَء اليِْعِّ السُّ

المعلیهاز امام صادق : یکی از یاران گفت داری پرسـیدم کـه جنـب شـد و او را ص آبلـهدر خصو السَّ
چـرا نپرسـیدند؟ دوای نفهـی ! او را بـه کشـتن دادنـد: ایشان فرمودند. غسل دادند و از دنیا رفت

  . پرسیدن است

، َقْن َحِريٍز، َقْن  - ٢ َ ، َقْن مَحَّاِد بِْن ِعي َ ِد بِْن ِعي مْحََد بِْن حُمَمَّ
َ
ُد ْنُن حَيىَْي، َقْن أ حُمَمَّ

ِد بِْن ُمْسِلٍم َو بَُريٍْد الِْعْجيِلِّ قَالُواُزَرارَ  بُو َقبِْد اِهللا : َة َو حُمَمَّ
َ
حِلُْمَراَن بِْن  عليه السالمقَاَل أ

 ْ َ ْقنَيَ يِف 
َ
ُ  أ َ

َ
لُونَ : ٍء َسأ

َ
ُهْم َال يَْسأ غَّ

َ
َما َفْهِلُك اجَّاُس ِأل  .إِغَّ

المعلیه امام صادق مـردم تنهـا بـه : ای که پرسیده بود فرمودندسألهبه حمران بن َاعین در ضمن م السَّ
  .کنندشوند که سؤال نمیاین دلیل هالک می

ْشَعِريِّ َقْن َقبِْد اِهللا بِْن َميُْموٍن  -٣
َ
ٍد اْأل ٍد َقْن َسْهِل بِْن ِزَياٍد َقْن َجْعَفِر بِْن حُمَمَّ َعيِلُّ ْنُن حُمَمَّ

ِ َقبِْد اِهللا 
َ
اِح َقْن أ إِنَّ َهَذا الِْعلَْم َعلَيِْه ُقْفٌل َو ِمْفتَاُحُه : قَاَل قَاَل  المعليه السالَْقدَّ

لَةُ 
َ
  .الَْمْسأ

المعلیه قداح از امام صادق این دانش قفل به آن خورده کـه کلیـدش : نقل کرد که ایشان فرمودند السَّ
  . سؤال کردن است

نِيِه َعِن اجَّْوفَيِلِّ عَ  -
َ
ِ َقبِْد اِهللا َعيِلُّ ْنُن إِبَْراِهيَم َقْن أ

َ
ُكوىِيِّ َقْن أ   .ِمثْلَهُ  عليه السالمِن السَّ



 ٥/ فضل الِعلمکتاُب 

 

المعلیهاین روایت را سکونی نیز از امام صادق    .نقل کرده است السَّ

٤-  ِ
َ
َ بِْن ُقبَيٍْد، َقْن يُونَُس بِْن َقبِْد الرَّمْحَِن، َقْن أ ِد بِْن ِعي َعيِلُّ ْنُن إِبَْراِهيَم، َقْن حُمَمَّ

ِ َقبِْد اِهللا  َجْعَفرٍ 
َ
ْحَوِل، َقْن أ

َ
ُهوا َو : قَاَل  عليه السالماْأل لُوا َو َفتََفقَّ

َ
َّ يَْسأ َال يََسُع اجَّاَس َح

ُخُذوا بَِما َفُقوُل َو إِْن اَكَن تَِقيَّةً 
ْ
ْن يَأ

َ
  .َفْعِرفُوا إَِماَمُهْم َو يََسُعُهْم أ

و . عمیق پیدا کنند و امامشان را بشناسـند نیستند مگر آن که بپرسند و فهم] به کاری[مردم مجاز 
  .گوید عمل کنند گرچه او مطلبی را به جهت تقیه گفته باشدمجاز هستند که به آن چه می

ِ َقبِْد اِهللا  -٥
َ
ْن َذَكَرُه، َقْن أ ، َقْن يُونَُس، َقمَّ َ ِد بِْن ِعي ، َقْن حُمَمَّ : قَاَل  عليه السالمَعيِلٌّ

ْمِر ِديِنِه   :ىّل اهللا عليه و آصقَاَل رَُسوُل اِهللا 
َ
ُغ َغْفَسُه يِف لُكِّ مُجَُعٍة ِأل فٍّ لِرَُجٍل َال ُفَفرِّ

ُ
أ

ُل َقْن ِديِنِه 
َ
ْخَرىَفيَتََعاَهُدُه َو يَْسأ

ُ
  .ِللُكِّ ُمْسِلمٍ  َو يِف ِرَوايٍَة أ

المعلیهامام صادق  متأسفم بـرای کسـی کـه در : نقل کردند که فرمودندصلی الله علیه و آلـه از پیامبر  السَّ
. کند تا در آن زمان دیداری تازه کند و از دینش بپرسدطول هفته زمانی را برای دین خدا خالی نمی

  .بر هر مسلمان متأسفم که چنین کند: در روایتی دیگر فرمودند

ِ ُقمَ  - ٦
َ
نِيِه، َعِن ابِْن أ

َ
ِ َقبِْد اِهللا َعيِلُّ ْنُن إِبَْراِهيَم، َقْن أ

َ
، َقْن َقبِْد اِهللا بِْن ِسنَاٍن، َقْن أ رْيٍ

تََذاُكُر الِْعلِْم : إِنَّ اَهللا َعزَّ َو َجلَّ َفُقوُل   :صىّل اهللا عليه و آقَاَل رَُسوُل اِهللا : قَاَل  عليه السالم
ا حَتْيَا َعلَيِْه الُْقلُوُب الَْميْتَُة إَِذا ُهُم ا ْمِريَننْيَ ِعبَاِدي ِممَّ

َ
  .ْغتََهْوا ِفيِه إىَِل أ

المعلیهامام صادق  -خدای تبارک و تعـالی مـی: نقل کردند که فرمودندعلیه و آله  الّلهصلی از پیامبر  السَّ

کند آنگاه کـه های مرده را زنده میگفتگوی علمی میان بندگان من از مواردی است که دل: فرماید
  . ن دهندآنان این گفتگوی علمی را با کار من پایا



اصول کافی یمتن و ترجمه/  ٦

ِ اجْلَاُروِد، قَاَل  -٧
َ
ِد بِْن ِسنَاٍن، َقْن أ ، َقْن حُمَمَّ َ ِد بِْن ِعي مْحََد بِْن حُمَمَّ

َ
ُد ْنُن حَيىَْي، َقْن أ حُمَمَّ

بَا َجْعَفٍر 
َ
ْحيَا الِْعلْمَ   :َفُقوُل  عليه السالمَسِمْعُت أ

َ
ً أ  َو َما إِْحيَاُؤُه؟: قَاَل قُلُْت . رَِحَم اُهللا َقبْدا

ْهَل الَْوَرِع : قَاَل 
َ
يِن َو أ ِّ ْهَل ا

َ
ْن يَُذاِكَر بِِه أ

َ
  .أ

. کنـدخدا رحمت کند کسی را که علم را زنـده مـی: فرمودندعلیه السالم راوی گوید شنیدم امام باقر 
-به این شکل کـه آن را بـا دیـن: زنده کردن علم چگونه است؟ ایشان فرمودند: راوی گوید پرسیدم

  .ورع مذاکره کند داران و افراد با

الِ  -٨ ٍد احْلَجَّ ٍد َقْن َقبِْد اِهللا بِْن حُمَمَّ مْحََد بِْن حُمَمَّ
َ
ُد ْنُن حَيىَْي َقْن أ ْصَحابِِه   حُمَمَّ

َ
َقْن َنْعِض أ

ثُوا فَإِنَّ احْلَدِ   :صىّل اهللا عليه و آَرَفَعُه قَاَل قَاَل رَُسوُل اِهللا  يَث ِجَالٌء تََذاَكُروا َو تََالقَْوا َو حَتَدَّ
يُْف ِجَالُؤَها احْلَِديُث   لِلُْقلُوِب إِنَّ الُْقلُوَب لرََتِينُ    . َكَما يَِريُن السَّ

با یکدیگر مذاکره کنیـد و یـک دیگـر را مالقـات کنیـد و بـا : فرمودندصلی الله علیه و آله پیامبر اکرم 
اننـد شمشـیر زنگـار دل م. ی دل اسـتصیقل دهنده] و حدیث[یکدیگر گفتگو کنید زیرا گفتگو 

  .گیرد و صیقل آن گفتگو استمی

يُّوَب، َقْن  -٩
َ
نِيِه، َقْن فََضالََة بِْن ك

َ
، َقْن أ ٍ ِ ِد بِْن َخا مْحََد بِْن حُمَمَّ

َ
ْصَحابِنَا، َقْن أ

َ
ٌة ِمْن أ ِعدَّ

بَا َجْعَفٍر 
َ
يَْقِل قَاَل َسِمْعُت أ بَاٍن، َقْن َمنُْصوٍر الصَّ

َ
تََذاُكُر الِْعلِْم  :َفُقوُل  معليه السالُقَمَر بِْن أ

َراَسُة َصَالٌة َحَسنَةٌ  ِّ  .ِدَراَسٌة َو ا

ی علمـی، خوانـدن درس و کتـاب اسـت و خوانـدن درس و مـذاکره: فرمودندعلیه السالم امام باقر 
  . نمازی نیکوست] همچون[کتاب 


