




ْ َتاُب 
َ

م ِع  ِل ا



دكنكه بدون علم عمل ىم ك

ِد بِْن ِسنَاٍن، َقنْ  -١ نِيِه، َقْن حُمَمَّ
َ
، َقْن أ ٍ ِ ِد بِْن َخا مْحََد بِْن حُمَمَّ

َ
ْصَحابِنَا، َقْن أ

َ
ٌة ِمْن أ  ِعدَّ

الِم َفُقوُل  :َطلَْحَة بِْن َزيٍْد، قَاَل  بَا َقبِْد اِهللا َعلَيِه السَّ
َ
الَْعاِمُل بَلَ َلرْيِ بَِصرَيٍة : َسِمْعُت أ

 ً رْيِ إِالَّ ُنْعدا ِريِق َال يَِزيُدُه رُسَْعُة السَّ ائِِر بَلَ َلرْيِ الطَّ  .اَكلسَّ

کنـد، ماننـد کسـی اسـت کـه بـر می کسی که بدون بینش عمل: امام صادق علیه السالم فرمودند
  .ای جز دوری برایش نخواهد داشتسرعت حرکت ثمره. کندخالف جهت حرکت می

ِد بِْن ِسنَاٍن، َعِن ابِْن ُمْساَكَن، َقْن  - ٢ ، َقْن حُمَمَّ َ ِد بِْن ِعي مْحََد بِْن حُمَمَّ
َ
ُد ْنُن حَيىَْي، َقْن أ حُمَمَّ

يَْقلِ  بَا َقبِْد اِهللا َعلَيْ َسِمعْ : ، قَاَل  ُحَسنْيٍ الصَّ
َ
الم َفُقوُل ُت أ َال َفْقبَُل اُهللا َقَمًال إِالَّ : ِه السَّ

ُْه الَْمْعِرفَُة بَلَ الَْعَمِل، َو َمْن لَْم َفْعَمْل  فََال  بَِمْعِرفٍَة، َو َال َمْعِرفََة إِالَّ بَِعَمٍل، َفَمْن َعَرَف َدحكَّ
 ُ َ يَماَن َنْعُضُه ِمْن َنْعٍض  .َمْعِرفََة  َال إِنَّ اْإلِ

َ
  .أ

پذیرد، و هیچ معرفتی خدا عملی را جز با معرفت و شناخت نمی: امام صادق علیه السالم فرمودند
پس کسی که شناخت پیدا کند، آن معرفت و شناخت او را . نیست مگر این که با عمل همراه شود

هـای بدانید بخش. دهد، معرفت نداردمل انجام نمیکند، و کسی که عبه عمل کردن راهنمایی می
  .آیندمی] به وجود[ایمان از یکدیگر 

ِ َقبِْد اِهللا َعلَيْ  -٣
َ
ْن َرَواُه، َقْن أ اٍل، َقمَّ ٍد، َعِن ابِْن فَضَّ مْحََد بِْن حُمَمَّ

َ
الم َقنُْه، َقْن أ ه السَّ

ِ : قَاَل  ا مَ : قَاَل رَُسوُل اِهللا َصىّل اهللا َعلَيْه و آ ْكرَثَ ِممَّ
َ
ْن َعِمَل بَلَ َلرْيِ ِعلٍْم اَكَن َما ُفْفِسُد أ

 .يُْصِلحُ 



٥/ فضل الِعلمکتاُب 

گـاهی و علـم : امام صادق علیه السالم از پیامبر صّلی الله علیه و آله نقل فرمودند کسی که بدون آ
  .کندکند، بیش از آن چیزی است که اصالح میکاری را انجام دهد، آن چه خراب می


