




ْ َتاُب 
َ

م ِع  ِل ا



نسبت به او یگريتمام شدن حجت بر خلم و سخت

ٍد، َعِن الِْمنَْقرِ  -۱ نِيِه، َعِن الَْقاِسِم بِْن حُمَمَّ
َ
، َقْن َحْفِص بِْن َعيِلُّ ْنُن إِبَْراِهيَم بِْن َهاِشٍم، َقْن أ يِّ

ِ َقبِْد اِهللا عل
َ
يَا َحْفُص، ُفْغَفُر لِلَْجاِهِل َسبُْعوَن َذنْباً، َقبَْل : السالم قَاَل قَاَل  هيِليَاٍث، َقْن أ

ْن ُفْغَفرَ 
َ
  .لِلَْعالِِم َذنٌْب َواِحدٌ  أ

شود پیش ای حفص، هفتاد گناه از جاهل بخشیده می: امام صادق علیه السالم به حفص فرمودند
  .از آن که یک گناه از عالم بخشیده شود

بُو َقبِْد اِهللا عل -۲
َ
ِ   :السالم هيَو بَِهَذا اْإلِْسنَاِد، قَاَل قَاَل أ ِ َ اْنُن َمْرَيَم بَلَ نَِبيِّنَا َو آ قَاَل ِعي

َالمُ  ى َعلَيِْهُم اجَّ : َو َعلَيِْه السَّ وِْء َكيَْف تَلَظَّ   !ارُ َويٌْل لِلُْعلََماِء السَّ

عیسی بن مریم که بر پیامبرما و خاندانش و بر او درود باد، : امام صادق علیه السالم فرمودند
  . کشدوای بر عالمان بد که چگونه آتش بر آنان زبانه می: فرمود

ُد ْنُن إِْسَماِقيَل، َعِن الَْفْضِل بِْن َشاَذا -۳ نِيِه َو حُمَمَّ
َ
يعاً َعِن ابِْن َعيِلُّ ْنُن إِبَْراِهيَم، َقْن أ َن، مَجِ

يِل بِْن َدرَّاٍج، قَاَل  ، َقْن مَجِ ِ ُقَمرْيٍ
َ
بَا َقبِْد اِهللا عل: أ

َ
إَِذا بَلََغِت : السالم َفُقوُل  هيَسِمْعُت أ

َشاَر نِيَِدهِ إِىَل َحلِْقِه ـ لَْم يَُكْن لِلَْعالِِم تَْوَبةٌ  ااجَّْفُس َهاُهنَ 
َ
 . ـ َو أ

َ
َما احكَّْوَبُة بَلَ اهللاِ «ُعمَّ قََرأ   إِغَّ

وَء جِبَهالَةٍ  يَن َفْعَملُوَن السُّ ِ
  .»لِثَّ



٥/ فضل الِعلمکتاُب 

جا رسید ـ و با دست زمانی که جان به این: جمیل بن دراج گوید امام صادق علیه السالم فرمودند
سپس این آیه را قرائت . ای از عالم پذیرفته نیستبارک به گلویشان اشاره کردند ـ دیگر توبهم

گاهانه مرتکب خطا شده«: کردند   ».اندتوبه از سوی خدا تنها برای کسانی است که نا آ

، َعِن احْلَُسنْيِ بِْن سَ  -۴ َ ِد بِْن ِعي مْحََد بِْن حُمَمَّ
َ
ُد ْنُن حَيىَْي، َقْن أ ِعيٍد، َعِن اجَّرْضِ بِْن حُمَمَّ

ِ َجْعَفٍر عل
َ
ِ بَِصرٍي، َقْن أ

َ
ِ َسِعيٍد الُْماَكرِي، َقْن أ

َ
، َقْن أ  هيُسَويٍْد، َقْن حَيىَْي احْلَليَِبِّ

وََجلَّ  يف قَْوِل اهللاِ : السالم ُهْم قَْوٌم وََصُفوا َعْدًال : قَاَل » فَُكبِْكبُوا ِفيها ُهْم َو الْغاُوونَ «َعزَّ
لِْسنَِتِهمْ بِ 

َ
  .ُعمَّ َخالَُفوُه إِىَل َلرْيِهِ   أ

» سرنگون شوند] آتش[پس آنان و گمراهان در آن «امام باقر علیه السالم در خصوص این آیه 
  .آنان مردمانی هستند که به زبان دم از عدل و درستی زنند سپس به خالف آن عمل کنند: فرمودند


