




ْ َتاُب 
َ

م ِع  ِل ا



 

 

  

 از سخن گفنت بدون علم زيپره

  

، َقْن َعيِلِّ بِْن احْلََكِم، َقنْ  -۱ َ ِد بِْن ِعي مْحََد، َو َقبِْد اِهللا اْنيَنْ حُمَمَّ
َ
ُد ْنُن حَيىَْي، َقْن أ  حُمَمَّ

ِل بِْن يَِزيَد قَاَل  بُو َقبِْد اِهللا عل: َسيِْف بِْن َعِمرَيَة، َقْن ُمَفضَّ
َ
ْغَهاَك َقْن : السالم هيقَاَل يِل أ

َ
أ

ْن تَِديَن اَهللا بِاْكَاِطِل َو ُيْفيِتَ اجَّاَس بَِما َال َيْعلَمُ : َهَالُك الرَِّجالِ  َماَخْصلَتَنْيِ ِفيهِ 
َ
ْغَهاَك أ

َ
  .أ

دهم که نابودی بزرگان در تو را از دو ویژگی پرهیز می: السالم به مفضل فرمودند امام صادق علیه
که دهی فتوا چیزی رای مردم به داری کنی و بباطل دین ردهم که بتو را پرهیز می: این دو است

  .دانینمی

َ بِْن ُقبَيٍْد، َقْن يُونَُس  -۲ ِد بِْن ِعي بِْن َقبِْد الرَّمْحَِن، َقْن َقبِْد  َعيِلُّ ْنُن إِبَْراِهيَم، َقْن حُمَمَّ
اِج قَاَل  بُو َقبِْد اِهللا عل :الرَّمْحَِن بِْن احْلَجَّ

َ
إِيَّاَك َو َخْصلَتَنْيِ فَِفيِهَما َهلََك : السالم هيقَاَل يِل أ

ْو تَِديَن بَِما َال َيْعلَمُ  يَّاكَ َمْن َهلََك إِ 
َ
يَِك أ

ْ
ْن ُيْفيِتَ اجَّاَس بَِرأ

َ
  .أ

از دو ویژگی برحذر باش که هر که : فرمودندمن امام صادق علیه السالم به من گوید عبد الرح
نظر خودت فتوا دهی برای مردم به بر حذر باش که : نابود شده در این دو ویژگی نابود شده است

  .کنیو رفتار داری دانی دینبر چیزی که نمییا 

مْحََد بِْن حُمَ  -۳
َ
ُد ْنُن حَيىَْي، َقْن أ ، َعِن احْلََسِن بِْن حَمْبُوٍب، َقْن َعيِلِّ بِْن حُمَمَّ َ ِد بِْن ِعي مَّ

ِ َجْعَفٍر عل
َ
اِء، َقْن أ ِ ُقبَيَْدَة احْلَذَّ

َ
َ اجَّاَس بَِغرْيِ ِعلٍْم َو : السالم قَاَل  هيِرئَاٍب، َقْن أ ْف

َ
َمْن أ

  .َعَذاِب َو حَلَِقُه ِوْزُر َمْن َعِمَل بُِفتْيَاهُ َمَالئَِكُة الرَّمْحَِة َو َمَالئَِكُة الْ  نَتْهُ َال ُهًدى لَعَ 



٥/ فضل الِعلمکتاُب 

گاهی مردم بدونرای کسی که ب: ر علیه السالم فرمودندامام باق هدایت فتوا دهد، هم فرشتگان و  آ
  . ستعمل کند بر گردن او یشفتوا فرشتگان عذاب و وبال هر که به او را لعنت کنند و هم رحمت

ْصَحابِنَا، قَ  -۴
َ
ٌة ِمْن أ بَاٍن ِعدَّ

َ
اِء، َقْن أ ، َعِن احْلََسِن بِْن َعيِلٍّ الْوَشَّ ٍ ِ ِد بِْن َخا مْحََد بِْن حُمَمَّ

َ
ْن أ

ِ َجْعَفٍر عل
َ
ِ رََجاٍء، َقْن أ

َ
مْحَِر، َقْن ِزَياِد بِْن أ

َ
َما َعِلْمتُْم َفُقولُوا َو َما لَْم : السالم قَاَل  هياْأل

ْعلَمُ : َفُقولُوا واَيْعلَمُ 
َ
َماِء َو . اُهللا أ ْنَعَد َما َننْيَ السَّ

َ
رُّ ِفيَها أ َنزَْتُِع اْآليََة ِمَن الُْقْرآِن خَيِ َ إِنَّ الرَُّجَل 

رِْض 
َ
 .اْأل

خدا داناتر : ید بگوییددانآن چه نمیدر بگویید و دانید میرا آن چه : امام باقر علیه السالم فرمودند
به خطا زمین تا آسمان  یاندازهبه در آن آیه لی و ،کشدی قرآن را بیرون میآیهفرد،  ]زیرا[. است
  .افتدمی

، َقْن ِربيِْعِّ بِْن َقبِْد اِهللا،  -۵ َ ُد ْنُن إِْسَماِقيَل، َعِن الَْفْضِل بِْن َشاَذاَن، َقْن مَحَّاِد بِْن ِعي حُمَمَّ
ِ َقبِْد اِهللا عل

َ
ِد بِْن ُمْسِلٍم، َقْن أ ْ لِلْعَ  :السالم قَاَل  هيَقْن حُمَمَّ َ ٍء َو ُهَو َال  الِِم إَِذا ُسئَِل َقْن 

ْن َفُقوَل 
َ
ْعلَمُ : َفْعلَُمُه أ

َ
ْن َفُقوَل َذلَِك . اُهللا أ

َ
  .َو لَيَْس ِلَغرْيِ الَْعالِِم أ

مورد سؤال واقع میداند که نمی ایعاِلم وقتی در مورد مسأله: امام صادق علیه السالم فرمودند
و باید تنها [ تواند بگویدغیر عالم نمیلی این جمله را و. است خدا داناتر: تواند بگویدشود می
  ].دانمنمی: بگوید

، َقْن َحِريِز بِْن َقبِْد  - ۶ َ ، َقْن مَحَّاِد بِْن ِعي ٍ ِ ِد بِْن َخا مْحََد بِْن حُمَمَّ
َ
َعيِلُّ ْنُن إِبَْراِهيَم، َقْن أ

ِ َقبْدِ 
َ
ِد بِْن ُمْسِلٍم، َقْن أ ا   إَِذا ُسئَِل الرَُّجُل  :السالم قَاَل  هياِهللا عل اِهللا، َقْن حُمَمَّ ِمنُْكْم َقمَّ

ْدرِي :فَلْيَُقْل  َال َفْعلَمُ 
َ
ْعلَمُ  :َو َال َفُقْل . َال أ

َ
ً َو إَِذا قَاَل  !اُهللا أ َفيُوقَِع يِف قَلِْب َصاِحِبِه َشاّك

ائُِل  ْدرِي فََال َفتَِّهُمُه السَّ
َ
  .الَْمْسئُوُل َال أ



 ی اصول کافیمتن و ترجمه/  ٦

 

دانست مورد سؤال واقع ای که نمیمسألهوقتی یکی از شما از : فرمایندامام صادق علیه السالم می
و تردید می شّک رفیقش در دل آن  زیرا. خدا داناتر است: و نگوید! دانمنمی: بگویدشد باید 
  .زنددانم، دیگر سؤال کننده به او تهمت نمینمی: گویدو وقتی سؤال شونده می. اندازد

ْسبَاٍط، َقْن َجْعَفِر بِْن َسَماَعَة، َقْن  -۷
َ
ٍد، َقْن َعيِلِّ بِْن أ ٍد، َقْن ُمَعىلَّ بِْن حُمَمَّ احْلَُسنْيُ ْنُن حُمَمَّ

ْقنَيَ قَاَل 
َ
بَاٍن، َقْن ُزَراَرَة بِْن أ

َ
بَا َجْعَفٍر عل: َلرْيِ َواِحٍد، َقْن أ

َ
لُْت أ

َ
السالم َما َحقُّ اِهللا  هيَسأ

ْن َفُقولُوا َما َفْعلَُموَن َو يَِقُفوا ِعنَْد َما َال َفْعلَُمونَ : قَاَل  اِد؟بَلَ الِْعبَ 
َ
  .أ

این که : حق خدا بر بندگان چیست؟ ایشان فرمودند: زراره گوید از امام باقر علیه السالم پرسیدم
  .ف کنند، توقّ دانندمیدانند و نسبت به آن چه نچیزی بگویند که می

ِ َعيِلُّ ْنُن إِبْرَ  -۸
َ
، َقْن يُونَُس بِْن َقبِْد الرَّمْحَِن، َقْن أ ِ ُقَمرْيٍ

َ
نِيِه، َعِن ابِْن أ

َ
اِهيَم، َقْن أ

ِ َقبِْد اِهللا عل
َ
إِنَّ اَهللا َخصَّ ِعبَاَدُه بِآيَتنَْيِ : السالم قَاَل  هيَفْعُقوَب إِْسَحاَق بِْن َقبِْد اِهللا، َقْن أ

ْن َال َفُقولُوا : ِمْن ِكتَابِهِ 
َ
وا َما لَْم َفْعلَُمواأ َّ َفْعلَُموا، َو َال يَُردُّ وََجَل . َح  لَْم يُؤَْخْذ «  :َو قَاَل َعزَّ

َ
أ

ْن ال َفُقولُوا بَلَ اِهللا إِالَّ احْلََق   ِميثاُق الِْكتاِب   َعلَيِْهمْ 
َ
يُطوا بِِعلِْمِه «: َو قَاَل » أ بُوا بِما لَْم حُيِ بَْل َكذَّ

اَو    لَمَّ
ْ
تِِهْم تَأ

ْ
  »ِويلُهُ يَأ

: خدا دو آیه از آیات قرآن را به بندگانش اختصاص داده است: امام صادق علیه السالم فرمودند
او . رد نکننددانند که نمیرا این که چیزی دیگر و تا آن که بدانند این که سخن مگویند یکی 
ن حق گرفته نشد که نسبت به خدا جز سخ ]های آسمانی[ب آیا از آنان پیمان کتا«: فرمود
و [تأویل و هنوز  اندتهنداشحاطه اآن  علمبه که دروغ دانستند بلکه چیزی را «: و فرمود »؟نگویند
   ».استبه ایشان نرسیده  نآ ]حقیقت

ثَُه، َعِن  -۹ ْن َحدَّ ، َقْن يُونَُس، َقْن َداوَُد بِْن فَْرقٍَد، َقمَّ َ ِد بِْن ِعي َعيِلُّ ْنُن إِبَْراِهيَم، َقْن حُمَمَّ
َمَة قَاَل ابْ  ٍد عل: ِن ُشرْبُ ً َسِمْعتُُه َقْن َجْعَفِر بِْن حُمَمَّ ْن  هيَما َذَكْرُت َحِديثا

َ
السالم إِالَّ اَكَد أ



٧/ فضل الِعلمکتاُب 

َع قَلْ  ي َقْن رَُسوِل اِهللا صىّل  يِب َفتََصدَّ ِ َقْن َجدِّ
َ
ثيَِن أ و آ قَاَل اْنُن  هياهللا عل قَاَل َحدَّ

َمةَ  قِْسُم بِاِهللا َما : ُشرْبُ
ُ
ُه بَلَ رَُسوِل اِهللا صىلَو أ هِ َو َال َجدُّ بُوُه بَلَ َجدِّ

َ
. و آ هياهللا عل َكَذَب أ

ْهلََك : و آ هياهللا عل قَاَل رَُسوُل اِهللا صىل: قَاَل 
َ
َو َمْن . َمْن َعِمَل بِالَْمَقايِيِس َفَقْد َهلََك َو أ

َ اجَّاَس بَِغرْيِ ِعلٍْم َو ُهَو َال َفْعلَُم اجَّا ْف
َ
ِسَخ ِمَن الَْمنُْسوِخ َو الُْمْحَكَم ِمَن الُْمتََشابِِه َفَقْد أ

ْهلََك 
َ
  .َهلََك َو أ

نزدیک است  دلم آورمکه هرگاه به یاد میام حدیثی از امام باقر علیه السالم شنیده: ابن شبرمه گفت
 صلوات الله، علیهم پدرم از جدم از رسول الله: امام صادق علیه السالم فرمودند. تکه پاره شودکه 

خورم که پدرش کالم جدش را من به خدا قسم میکه  گفتو ابن شبرمه  –حدیث نقل کرده است 
 :که رسول خدا فرمودند -اندو جدش کالم رسول الله صلی الله علیه و آله را به دروغ نقل نکرده

رای که ب و کسی. کندو هم دیگران را نابود می دهشکسی که به قیاس عمل کند هم خود نابود 
گاهی فتوا دهد در حالی که ناسخ را از منسوخ و محکم را از متشابه نمیعلم و مردم بدون  آ

  .کندهم دیگران را نابود میشده و ، هم خود نابود شناسد


