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عمل به علم

، َقْن  -۱ َ ِد بِْن ِعي مْحََد بِْن حُمَمَّ
َ
ُد ْنُن حَيىَْي، َقْن أ حُمَمَّ

بَانِ 
َ
َذْفنََة، َقْن أ

ُ
، َقْن ُقَمَر بِْن أ َ ِ  مَحَّاِد بِْن ِعي

َ
بِْن أ

ِمرَي 
َ
، قَاَل َسِمْعُت أ َقيَّاٍش، َقْن ُسلَيِْم بِْن قَيٍْس الِْهَاليِلِّ

و  هياهللا عل َعِن اجَّيِبِّ صىّل  ُث السالم حُيَدِّ  هيالُْمْؤِمِننَي عل
 ُ َ ٍم  نَُّه قَاَل يِف الَكَ

َ
الُْعلََماُء رَُجَالِن رَُجٌل َخلٌِم آِخٌذ  :آ ك

ْهَل بِِعلِْمِه َفَهَذا نَ 
َ
اٍج َو َخلٌِم تَارٌِك ِلِعلِْمِه َفَهَذا َهالٌِك َو إِنَّ أ

ذَّْوَن ِمْن ِريِح الَْعالِِم احكَّ 
َ
َتَأ َ ْهِل  ارِكِ اجَّاِر 

َ
َشدَّ أ

َ
ِلِعلِْمِه َو إِنَّ أ

 ُ َ ًة رَُجٌل َدَخ َقبْداً إىَِل اِهللا فَاْستََجاَب  اجَّاِر نََداَمًة َو َحرْسَ
ايِعَ َو قَِبَل ِمنْ  َّ ْدَخَل ا

َ
ْدَخلَُه اُهللا اجْلَنََّة َو أ

َ
َطاَع اَهللا فَأ

َ
ُه فَأ

 ْ ِكِه ِعلَْمُه َو ايِّبَاِعِه ال ا ايِّبَاُع  َهَوىاجَّاَر برَِتْ مَّ
َ
َمِل أ

َ
َو ُطوِل اْأل

ِ اْآلِخَرةَ  ْ َمِل يُن
َ
 .الَْهَوى َفيَُصدُّ َعِن احْلَقِّ َو ُطوُل اْأل

شنیدم امیرالمؤمنین علیه السالم سلیم بن قیس هاللی گوید 
: کردند که در میان کالمشان فرمودنداز پیامبر نقل می

] به کار[یکی عالمی که علمش را : عالمان دو دسته هستند
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و دیگری . نجات پیدا خواهد کرد] فرد[گرفته باشد که این 
عالمی است که علمش را رها کرده است که این فرد به 

اهل آتش از بوی این عالم که و . هالکت خواهد افتاد
و پشیمان. شوندعلمش را رها کرده است دچار اذّیت می

خورد، کسی ترین فرد جهنم که بیشترین حسرت را می
کند و ای دعای خیری به سوی خدا میاست که برای بنده

خدا دعای او را مستجاب کرده و از او پذیرفته و در نتیجه 
خدا او را وارد بهشت نموده  آن بنده اطاعت خدا را کرده لذا

و آن دعاکننده را به خاطر رها کردن علمش و تبعیت از 
که . هوس و آرزوهای دور و دراز وارد جهنم کرده است

دارد و آرزوی از حقیقت باز می] فرد را[تبعیت از هوس 
  . بردمی] ش[دور و دراز آخرت را از یاد

مْحََد بْ  -۲
َ
ُد ْنُن حَيىَْي، َقْن أ ِد بِْن حُمَمَّ ٍد، َقْن حُمَمَّ ِن حُمَمَّ

ِ َقبِْد اِهللا عل
َ
 هيِسنَاٍن، َقْن إِْسَماِقيَل بِْن َجابٍِر، َقْن أ

َفَمْن َعِلَم َعِمَل َو . الِْعلُْم َمْقُروٌن إىَِل الَْعَمِل  :السالم قَاَل 
َجابَُه َو إِ  ْهِتُف َو الِْعلُْم فَ . َمْن َعِمَل َعِلمَ 

َ
الَّ بِالَْعَمِل فَإِْن أ

  .اْرحَتََل َقنْهُ 
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. علم مقارن با عمل است: امام صادق علیه السالم فرمودند
کند و هر که عمل کند، بنابر این هر که بداند، عمل می

دهد، یا و علم شعار عمل سر می. خواهد دانست] بیشتر[
  .کنددهد یا از او کوچ میعمل به او پاسخ می

۳ -  
َ
ْصَحابِنَا، َقْن أ

َ
ٌة ِمْن أ ، َقْن ِعدَّ ٍ ِ ِد بِْن َخا مْحََد بِْن حُمَمَّ

ْن َذَكَرُه، َقْن َقبِْد اِهللا بِْن  ، َقمَّ ِّ ِ ٍد الَْقاَسا َعيِلِّ بِْن حُمَمَّ
ِ َقبِْد اِهللا عل

َ
، َقْن أ إِنَّ  :السالم قَاَل  هيالَْقاِسِم اجْلَْعَفِريِّ

تُُه َعِن الُْقلُوِب َكَما بِِعلِْمِه َزلَّْت َموِْعَظ  َفْعَمْل الَْعالَِم إَِذا لَْم 
َفا   .يَِزلُّ الَْمَطُر َعِن الصَّ

عالم، هنگامی که به آن : امام صادق علیه السالم فرمودند
ها همان گونه داند عمل نکند، پند و اندرزش در دلچه می

  . لغزدلغزد که آب باران بر روی سنگ سخت میمی

نِيِه، عَ  -۴
َ
ٍد، َعِن َعيِلُّ ْنُن إِبَْراِهيَم، َقْن أ ِن الَْقاِسِم بِْن حُمَمَّ

نِيِه قَاَل 
َ
يِد، َقْن أ ، َقْن َعيِلِّ بِْن َهاِشِم بِْن الرَْبِ  :الِْمنَْقِريِّ

ُ َقْن  همايَجاَء رَُجٌل إِىَل َعيِلِّ بِْن احْلَُسنْيِ عل َ
َ
السالم فََسأ

َجاَب 
َ
َل َقْن ِمثِْلَها مَّ عُ . َمَسائَِل فَأ

َ
َعيِلُّ ْنُن  َفَقاَل . َخَد ِليَْسأ

يِل : السالم هماياحْلَُسنْيِ عل جْنِ َال َيْطلُبُوا : َمْكتُوٌب يِف اْإلِ
ا َيْعَملُوا بَِما َعِلْمتُمْ  فَإِنَّ الِْعلَْم إَِذا . ِعلَْم َما َال َيْعلَُموَن َو لَمَّ
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ً َو لَْم يَزَْدْد ِمَن اهللاِ  بُهُ لَْم ُفْعَمْل بِِه لَْم يَزَْدْد َصاحِ   إِالَّ ُكْفرا
 ً   .إِالَّ ُنْعدا

فردی نزد امام زین العابدین علیه السالم آمد و از ایشان 
سپس بازگشت تا باز . ایشان جواب دادند. سؤاالتی پرسید

امام زین العابدین علیه السالم . هم سؤاالت مشابهی بپرسد
جویای دانستن : در انجیل نوشته شده است: به او فرمودند
دانید حالی که هنوز به آن چه میدانید نشوید در آن چه نمی
زیرا علم هنگامی که به آن عمل نشود، به . ایدعمل نکرده

  . صاحبش جز کفر و دوری از خدا نخواهد افزود

، َقْن  - ۵ َ ِد بِْن ِعي مْحََد بِْن حُمَمَّ
َ
ُد ْنُن حَيىَْي، َقْن أ حُمَمَّ

ِ َقبِْد اِهللا 
َ
ِل بِْن ُقَمَر، َقْن أ ِد بِْن ِسنَاٍن، َعِن الُْمَفضَّ حُمَمَّ

ُ : السالم قَاَل  هيعل َ ؟ قَاَل : قُلُْت  ِ َمْن : بَِم ُفْعَرُف اجَّا
ِ ُمَوافِق ِ ً اَكَن فِْعلُُه ِلَقْو ثِْبْت  ا

َ
َهاَدَة، َو َمْن لَْم يَُكْن   فَأ ُ الشَّ َ

ِ ُمَوافِقاً فَإِغََّما َذلَِك ُمْستَوَْدعٌ  ِ   . فِْعلُُه ِلَقْو

اهل نجات : مفّضل گوید از امام صادق علیه السالم پرسیدم
کسی که عملش : توان شناخت؟ ایشان فرمودندچگونه می

و کسی که . اشاو گواه ب] نجات[با سخنش یکی باشد، بر 
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تنها به امانت نزد ] فهم[عملش با سخنش یکی نیست، آن 
  ]. و به زودی آن را از دست خواهد داد[اوست 

، َقْن  -۶ ٍ ِ ِد بِْن َخا مْحََد بِْن حُمَمَّ
َ
ْصَحابِنَا، َقْن أ

َ
ٌة ِمْن أ ِعدَّ

ِمرُي الُْمْؤِمِننَي عل
َ
نِيِه َرَفَعُه، قَاَل قَاَل أ

َ
ُ السالم يِف الَكَ  هيأ َ ٍم 

َها اجَّاُس إَِذا َعِلْمتُْم فَاْقَملُوا بَِما  :َخَطَب بِِه بَلَ الِْمنرَْبِ  فُّ
َ
ك

إِنَّ الَْعالَِم الَْعاِمَل بَِغرْيِهِ اَكجْلَاِهِل . َيْهتَُدونَ  َعلَُّكمْ َعِلْمتُْم لَ 
ِي َال يَْستَِفيُق َقْن َجْهِلهِ 

َّ نَّ . احْلَائِِر ا
َ
يُْت أ

َ
َة بَْل قَْد َرأ احْلُجَّ

ْدَوُم بَلَ َهَذا الَْعالِِم الُْمنَْسِلِخ ِمْن 
َ
َة أ ْقَظُم َو احْلرَْسَ

َ
َعلَيِْه أ

ُهَما  نَْهاِعلِْمِه مِ  ِ يِف َجْهِلِه، َو الِكَ بَلَ َهَذا اجْلَاِهِل الُْمتََحريِّ
وا َفتَْكُفُروا. َحائٌِر بَائِرٌ  وا َو َال تَُشكُّ َال  وَ . َال تَْرتَابُوا فَتَُشكُّ

ْغُفِسُكْم َفتُْدِهنُوا َو َال تُْدِهنُوا يِف احْلَقِّ 
َ
ُصوا ِأل تُرَخِّ

وا، َو إِنَّ ِمَن ا ْن َال  حْلَقِّ َفتَْخرَسُ
َ
ُهوا َو ِمَن الِْفْقِه أ ْن َيَفقَّ

َ
أ

وا ْطوَُعُكْم لَِربِِّه َو . َيْغرَتُّ
َ
نَْصَحُكْم ِجَْفِسِه أ

َ
َو إِنَّ أ

عْ 
َ
ُكْم ِجَْفِسِه أ َغشَّ

َ
َمْن َو . َصاُكْم لَِربِّهِ أ

ْ
َو َمْن يُِطِع اَهللا يَأ

 .يَْستَبرِْشْ َو َمْن َفْعِص اَهللا خَيِْب َو َفنَْدمْ 

ای بر فراز منبر امیرالمؤمنین علیه السالم در میان خطبه
هنگامی که چیزی را دانستید، به آن چه ! ای مردم: فرمودند

. کار شوددانستید عمل کنید چه بسا راه صحیح بر شما آش
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کند، مانند جاهل فرد عاِلمی که به خالف علمش عمل می
بلکه . شودجهل بیدار نمی] خواب[حیرانی است که از 

بینم که حجت بر او بیشتر تمام شده و حسرت آن چنین می
عالم که از علمش جدا شده از حسرت این جاهلی که در 

تر است در حالی که هر دو جهلش حیران مانده با دوام
تردید به خود راه ندهید که به شک . یران و گیج هستندح
و بر . شویدافتید و شک نکنید که به کفر گرفتار میمی

و [شوید و در حق خودتان ساده نگیرید که سست می
حق ] امور[بینید، و از سستی نکنید که زیان می] درستی

نشانه[آن است که فهم عمیق پیدا کنید و از ] و درست[
و خیرخواه. عمیق آن است که فریب نخوریدفهم ] های

ترین فرد نسبت به خدای خویش، ترین شما به خود مطیع
ترین شما نسبت به ترین فرد به خود، نافرمان-و خائن

و هر که اطاعت خدا کند، ایمن و . خدای خویش است
شود و هر که نافرمانی خدا کند، ناکام و پشیمان شادکام می

  .شودمی

ٌة مِ  - ۷ ، َقْن ِعدَّ ٍ ِ ِد بِْن َخا مْحََد بِْن حُمَمَّ
َ
ْصَحابِنَا، َقْن أ

َ
ْن أ

ىَْل، َ  ِ
َ
ِد بِْن َقبِْد الرَّمْحَِن بِْن أ ْن َذَكَرُه، َقْن حُمَمَّ نِيِه َقمَّ

َ
أ

بَا َجْعَفٍر عل
َ
نِيِه قَاَل َسِمْعُت أ

َ
إَِذا   :السالم َفُقوُل  هيَقْن أ
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َو حْكَتَِّسْع قُلُوُبُكْم، فَإِنَّ الِْعلَْم  وُه،اْستَْعِملُ َسِمْعتُُم الِْعلَْم فَ 
يَْطاُن َعلَيْهِ  فَإَِذا . إَِذا َكرُثَ يِف قَلِْب رَُجٍل َال حَيْتَِملُُه، قََدَر الشَّ

قِْبلُوا َعلَيِْه بَِما َيْعِرفُوَن فَـ
َ
يَْطاُن فَأ إِنَّ «َخاَصَمُكُم الشَّ

 ً يْطاِن اكَن َضِعيفا ِي َغْعِرفُُه؟ : َفُقلُْت . »َكيَْد الشَّ
َّ َو َما ا

وََجلَّ : قَاَل    .َخاِصُموُه بَِما َظَهَر لَُكْم ِمْن قُْدَرِة اِهللا َعزَّ

هرگاه علم را شنیدید به آن : امام باقر علیه السالم فرمودند
زیرا . های شما گنجایش پیدا کندو باید قلب. عمل کنید

شود  علم وقتی در قلب فردی که ظرفیت آن را ندارد، زیاد
پس وقتی که شیطان با شما به . شودشیطان بر او چیره می

شناسید، ی آن چه که میجنگ برخاست، با او به وسیله
راوی گوید . ی شیطان ضعیف استرودر رو شوید که حیله

با او : شناسیم؟ ایشان فرمودندما چه چیزی را می: پرسیدم
کار ی آن چه از قدرت خدای متعال برای شما آشبه وسیله

  .گردیده است به جنگ برخیزید




