




ْ َتاُب 
َ

م ِع  ِل ا



 

 

  

  كه نان از علمش خورد و به آن بنازد ك
يعاً، َقْن  -۱ نِيِه مَجِ

َ
، َو َعيِلُّ ْنُن إِبَْراِهيَم، َقْن أ َ ِد بِْن ِعي مْحََد بِْن حُمَمَّ

َ
ُد ْنُن حَيىَْي، َقْن أ حُمَمَّ

ِ َقيَّاٍش، َقْن ُسلَيِْم بِْن قَيٍْس، قَاَل 
َ
بَاِن بِْن أ

َ
َذْفنََة، َقْن أ

ُ
، َقْن ُقَمَر بِْن أ َ مَحَّاِد بِْن ِعي

 
َ
َمنُْهوَماِن َال : و آ هياهللا عل قَاَل رَُسوُل اِهللا صىل: السالم َفُقوُل  هيِمرَي الُْمْؤِمِننَي علَسِمْعُت أ

ُ َسِلَم، َو َمْن . يَْشبََعاِن؛ َطاِلُب ُدْغيَا َو َطاِلُب ِعلْمٍ  َ َحلَّ اُهللا 
َ
ْغيَا بَلَ َما أ ُّ َفَمِن اْقترََصَ ِمَن ا

ْو يَُراِجعَ  َهاَينَاَولََها ِمْن َلرْيِ ِحلِّ 
َ
ْن َفتُوَب أ

َ
ْهِلِه َو َعِمَل . َهلََك، ِإالَّ أ

َ
َخَذ الِْعلَْم ِمْن أ

َ
َو َمْن أ

هُ  ْغيَا فيَِهَ َحظُّ ُّ َراَد بِِه ا
َ
  .بِِعلِْمِه جَنَا، َو َمْن أ

و آله  هیالله عل یصل امبریکه پ دمیالسالم شن هیعل نیرالمؤمنیاز ام دیگو یهالل سیبن ق میسل
 یندهیجو] یگرید[و  ایدن یندهیجو] یکی: [شوند-ینم ریدو گرسنه هستند که س: فرمودند

که  یو کس ماند،یسالم م  او حالل کرده است اکتفا کند، یبه آن چه خدا برا ایکه از دن یکس. علم
که علم را از  یو کس. بازگردد ایکه توبه کرده  نیمگر ا شود،یحالل بهره ببرد، نابود م ریاز آن در غ
خواهد  ایاش در حد دنبهره  بخواهد، ایدن یکه آن را برا یکند و کسیم داینجات پ رد،یاهلش بگ

  .بود

مْحَدَ  -۲
َ
اِء، َقْن أ ٍد، َعِن احْلََسِن بِْن َعيِلٍّ الْوَشَّ ِد بِْن َخِمٍر، َقْن ُمَعىلَّ بِْن حُمَمَّ بِْن  احْلَُسنْيُ ْنُن حُمَمَّ

ِ َقبِْد اِهللا عل
َ
ِ َخِدجيََة، َقْن أ

َ
ْغيَا : السالم قَاَل  هيَخئٍِذ، َقْن أ ُّ َراَد احْلَِديَث لَِمنَْفَعِة ا

َ
 لَمْ َمْن أ

ْغيَا َو اْآلِخَرةِ  ُّ ْقَطاُه اُهللا َخرْيَ ا
َ
َراَد بِِه َخرْيَ اْآلِخَرِة أ

َ
ُ يِف اْآلِخَرِة نَِصيٌب، َو َمْن أ َ   .يَُكْن 



 ٥/ فضل الِعلمکتاُب 

 

در آخرت  یسهم  بخواهد، یویفوائد دن یرا برا ثیه حدک یکس  :السالم فرمودند هیصادق عل امام
خواهد داد و  ایدن ریخ] هم[خدا به او  آخرت بخواهد،  یکه آن را برا یو کس. نخواهد بود شیبرا
  .آخرت ریخ] هم[

، َعِن الِْمنْ  -۳ ِّ ِ ْصبََها
َ
ٍد اْأل نِيِه َعِن الَْقاِسِم بِْن حُمَمَّ

َ
، َقْن َحْفِص بِْن َعيِلُّ ْنُن إِبَْراِهيَم، َقْن أ َقِريِّ

ِ َقبِْد اِهللا عل
َ
ُ يِف : السالم قَاَل  هيِليَاٍث، َقْن أ َ ْغيَا لَْم يَُكْن  ُّ َراَد احْلَِديَث لَِمنَْفَعِة ا

َ
َمْن أ

  .نَِصيٌب  ِخَرةِ اْآل 

بخواهد، در آخرت  یویمنفعت دن یرا برا ثیکه حد یکس  :السالم فرمودند هیصادق عل امام
  .اهد داشتنخو یسهم

۴-  ِ
َ
، َقْن َحْفِص بِْن ِليَاٍث، َقْن أ نِيِه، َعِن الَْقاِسِم، َعِن الِْمنَْقِريِّ

َ
َعيِلُّ ْنُن إِبَْراِهيَم، َقْن أ

ْغيَاُه فَاتَِّهُموُه بَلَ ِديِنُكْم؛ فَإِنَّ لُكَّ حُمِ : السالم قَاَل  هيَقبِْد اِهللا عل ُ ِ  ً ّبا ْفتُُم الَْعالَِم حُمِ
َ
بٍّ إَِذا َرأ

 ْ َ ِ َحبَّ  ءٍ  ل
َ
َ اُهللا إِىَل َداوَُد عل: هيَو قَاَل صلوات اهللا عل. حَيُوُط َما أ ْو

َ
َال جَتَْعْل : السالم هيأ

اُع َطِريِق  وَحَِك ُقطَّ
ُ
َك َقْن َطِريِق حَمَبَّيِت؛ فَإِنَّ أ ْغيَا َفيَُصدَّ ُّ ِعبَاِدَي بَييِْن َو بَيْنََك َخمِلاً َمْفتُوناً بِا

ِ َقْن قُلُ . الُْمِريِدينَ  نِْزَع َحَالَوَة ُمنَاَجا
َ
ْن أ

َ
نَا َصانٌِع بِِهْم أ

َ
َ َما أ ْد

َ
  .وبِِهمْ إِنَّ أ

 نیام[او را    شده است، شیایعالم دوستدار دن دیدیهرگاه د: السالم فرمودند هیصادق عل امام
مشغول محافظت از آن  زیدار هر چدوست رایز. دیخود مّتهم کن نینسبت به د] و دیندان نتانید
 یالم وحالس هیخدا به داود عل: فرمودند هیصلوات الله عل شانیو ا. است که دوست دارد یزیچ
- یقرار مده که او تو را از راه محّبت من باز م ایدن یدلباخته یمن و خودت عالم انیم  که رمودف

است که  نیا کنمیکه با آنان م یکار نیکمتر. اند دانیمر یافراد راهزنان راه بندگ نیا رایز. دارد
  .رمیگیآنان م یهامناجات خودم را از قلب ینیریش



 ی اصول کافیمتن و ترجمه/  ٦

 

ِ َقبِْد اِهللا عل -۵
َ
، َقْن أ ُكوىِيِّ ، َعِن السَّ نِيِه، َعِن اجَّْوفيَِلِّ

َ
، َقْن أ قَاَل : السالم، قَاَل  هيَعيِلٌّ
ْغيَا: و آ هياهللا عل رَُسوُل اِهللا صىل ُّ َمنَاُء الرُُّسِل َما لَْم يَْدُخلُوا يِف ا

ُ
يَا رَُسوَل : ِقيَل . الُْفَقَهاُء أ

لَْطاِن فَإَِذا َفَعلُوا َذلَِك فَاْحَذُروُهْم بَلَ ِديِنُكمْ  ُخولُُهمْ اِهللا، َو َما دُ  ْغيَا قَاَل ايِّبَاُع السُّ ُّ   .يِف ا

 ایکه در امور دن یتا زمان هانیفق  :فرمودند شانیکه ا کنندینقل م امبریالسالم از پ هیصادق عل امام
 ست؟یچ ایسول خدا، وارد شدن آنان به دنر یا: شد دهیپرس. هستند امبرانیپ نیاند، اموارد نشده

  .دیباش نانمراقب آ نتانیکردند، در خصوص د نیپس اگر چن. از سلطان تیتبع  :فرمودند شانیا

، َقْن ِربيِْعِّ بِْن َقبِْد اِهللا،  - ۶ َ ُد ْنُن إِْسَماِقيَل، َعِن الَْفْضِل بِْن َشاَذاَن، َقْن مَحَّاِد بِْن ِعي حُمَمَّ
ْن َحدَّ  ِ َجْعَفٍر علَقمَّ

َ
ْو ُفَمارَِي : السالم قَاَل  هيثَُه، َقْن أ

َ
ُبَايِهَ بِِه الُْعلََماَء أ ِ َمْن َطلََب الِْعلَْم 

 َمْقَعَدُه ِمَن اجَّارِ  َفَهاءَ بِِه السُّ 
ْ
أ ِْه فَلْيَتَبَوَّ َ

ْو يرَْصَِف بِِه وُُجوَه اجَّاِس إِ
َ
ئَاَسَة َال تَْصلُُح إِالَّ . أ  إِنَّ الرِّ

ْهِلَها
َ
  .ِأل

 ایمقابله کند  هانیبا سف ایتا به عالمان بنازد  دیکه علم بجو یکس :السالم فرمودند هیباقر عل امام
 شودیاصالح نم استیر. را با آتش آماده کند گاهشیجا دیبا د،یتوجه مردم را به خود جلب نما

  .تآن اس یستهیکه شا یکس یمگر برا


