




ْ َتاُب 
َ

م ِع  ِل ا



)پراكنده ثياحاد بر(نوادر 

، َقْن َحْفِص بِْن اْكَْخرَتِيِّ َرَفَعُه قَاَل  -۱ ِ ُقَمرْيٍ
َ
نِيِه، َعِن ابِْن أ

َ
َن اكَ : َعيِلُّ ْنُن إِبَْراِهيَم، َقْن أ

ِمرُي الُْمْؤِمِننَي عل
َ
إِغََّها تَِكلُّ َكَما تَِكلُّ : السالم َفُقوُل  هيأ

ْغُفَسُكْم بِبَِديِع احْلِْكَمِة فَ
َ
َروُِّحوا أ

بْدَ 
َ
 .انُ اْأل

های تازه، صفا دهید که جان نیز جان خویش را با حکمت: فرمودندامیرالمؤمنین علیه السالم می
  .شودمانند بدن خسته می

، َقْن ُقبَيِْد اِهللا عِ  -۲ ٍد، َقْن نُوِح بِْن ُشَعيٍْب اجَّيَْسابُورِيِّ مْحََد بِْن حُمَمَّ
َ
ْصَحابِنَا، َقْن أ

َ
ٌة ِمْن أ دَّ

 ِ ِ ِ ُشَعيٍْب الَْعَقْرقُو
َ
ِ َمنُْصوٍر، َقْن ُعْرَوَة ابِْن أ

َ
ْهَقاِن، َقْن ُدرُْسَت بِْن أ ِّ ،  بِْن َقبِْد اِهللا ا

بَا َقبِْد اِهللا عل يٍْب،َقْن ُشعَ 
َ
ِ بَِصرٍي، قَاَل َسِمْعُت أ

َ
ِمرُي الُْمْؤِمِننَي : السالم َفُقوُل  هيَقْن أ

َ
اَكَن أ

ُسُه احكََّواُضُع َو َقيْنُُه : السالم َفُقوُل  هيعل
ْ
يَا َطاِلَب الِْعلِْم، إِنَّ الِْعلَْم ُذو فََضائَِل َكِثرَيٍة؛ فََرأ

اَءُة ِمَن احْلَسَ  ْدُق َو ِحْفُظُه الَْفْحُص َو قَلْبُُه ُحْسُن اجِّيَِّة َو  وَ  دِ الرَْبَ ُذنُُه الَْفْهُم َو لَِسانُُه الصِّ
ُ
أ

َال  تُُه السَّ ُموِر َو يَُدُه الرَّمْحَُة َو رِْجلُُه ِزَياَرُة الُْعلََماِء َو ِهمَّ
ُ
ْشيَاِء َو اْأل

َ
َمُة َو َقْقلُُه َمْعِرفَُة اْأل

ُه اجََّجاُة َو قَائُِدُه الَْعاِفيَُة َو َمْرَكبُُه الَْوفَاُء َو ِسَالُحُه ِلنُي اللَْكَِمِة َو ِحْكَمتُُه الَْوَرُع َو مُ  ْستََقرُّ
َدُب َو َذِخرَيتُُه اْجِتنَا

َ
ُ اْأل ُ ُب َسيُْفُه الرَِّضا َو قَوُْسُه الُْمَداَراُة َو َجيُْشُه حُمَاَوَرُة الُْعلََماِء َو َما

نُوِب َو  ُّ ْخيَارِ  هُ َزادُ ا
َ
لُُه الُْهَدى َو َرِفيُقُه حَمَبَُّة اْأل ِ   .الَْمْعُروُف َو َماُؤُه الُْمَواَدَعُة َو َد
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ای طالب علم، علم : فرمودندامام صادق علیه السالم فرمودند امیرالمؤمنین علیه السالم می
و زبانش فضایل فراوانی دارد؛ سر آن فروتنی و چشم آن دوری از حسادت، و گوش آن فهم، 

اش پژوهش، و قلبش نیت خوب، و عقلش معرفت حقایق و امور، و دستش راستی، و نگهداری
رحمت، و پایش دیدار عالمان، و هّمتش سالمتی، و حکمتش ورع، و قرارگاهش نجات، و 

زبانی، و شمشیرش رضایت، و کمانش مدارا، و جلودارش عافیت، و مرکبش وفا، و سالحش نرم
اش نیکی، و اندازش دوری از گناهان، و توشهعالمان، و مالش ادب و پسلشکرش گفتگوی با 

  .آبش سازگاری، و رهنمایش هدایت، و رفیقش دوستی نیکان است

، َقْن مَحَّا -۳ ِ نرَْصٍ
َ
ِد بِْن أ مْحََد بِْن حُمَمَّ

َ
، َقْن أ َ ِد بِْن ِعي مْحََد بِْن حُمَمَّ

َ
ُد ْنُن حَيىَْي، َقْن أ ِد حُمَمَّ

ِ َقبِْد اِهللا علبِْن 
َ
نِْعَم : و آ هياهللا عل قَاَل رَُسوُل اِهللا صىل: السالم قَاَل  هيُقثَْماَن، َقْن أ

يَمانِ  فِْق  َوِزيُر اْإلِ ْفُق َو نِْعَم َوِزيُر الرِّ الِْعلُْم َو نِْعَم َوِزيُر الِْعلِْم احْلِلُْم َو نِْعَم َوِزيُر احْلِلِْم الرِّ
رْبُ    .الصَّ

علم خوب وزیری : علیه السالم فرمودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند امام صادق
رفتاری خوب وزیری برای بردباری برای ایمان است، و بردباری خوب وزیری برای علم است و نرم

  .رفتاری استاست و صبر خوب وزیری برای نرم

ٍد، َقْن َسْهِل بِْن ِزَياٍد، قَ  -۴ ، َقْن َقبِْد اِهللا بِْن َعيِلُّ ْنُن حُمَمَّ ْشَعِريِّ
َ
ٍد اْأل ْن َجْعَفِر بِْن حُمَمَّ

ِ َقبِْد اِهللا عل
َ
اِح، َقْن أ َجاَء رَُجٌل إِىَل : السالم قَاَل  هميالسالم، َقْن آبَائِِه عل هيَميُْموٍن الَْقدَّ

، َفَقاَل  هياهللا عل رَُسوِل اِهللا صىل نَْصاُت : ؟ قَاَل يَا رَُسوَل اِهللا، َما الِْعلْمُ : و آ ُعمَّ َمْه؟ : قَاَل . اْإلِ
ُعمَّ َمْه؟ يَا رَُسوَل : قَاَل . الَْعَمُل بِهِ : ُعمَّ َمْه؟ قَاَل : قَاَل . احْلِْفُظ : ُعمَّ َمْه؟ قَاَل : قَاَل . اِالْسِتَماعُ : قَاَل 
هُ : قَاَل ! اهللاِ    .نرَْشُ

نزد پیامبر صلی الله علیه و آله  امام صادق علیه السالم از پدرانشان نقل فرمودند که روزی فردی
سپس چه؟ : او پرسید. خاموشی: ای رسول خدا، علم چیست؟ ایشان فرمودند: آمد و پرسید
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: سپس چه؟ فرمودند: پرسید. داشتننگه: سپس چه؟ فرمودند: پرسید. گوش فرادادن: فرمودند
  .انتشار آن: سپس چه؟ فرمودند: پرسید. عمل کردن به آن

ِ َقبِْد اِهللا عل َعيِلُّ ْننُ  -۵
َ
َطلَبَُة الِْعلِْم ثََالثٌَة، فَاْعِرْفُهْم : السالم قَاَل  هيإِبَْراِهيَم َرَفَعُه إِىَل أ

ْقيَانِِهْم َو ِصَفاتِِهمْ 
َ
ِصنٌْف َفْطلُبُُه لِلَْجْهِل َو الِْمَراِء، َو ِصنٌْف َفْطلُبُُه لِِالْسِتَطالَِة َو اخْلَتِْل، َو : بِأ

  .ُه لِلِْفْقِه َو الَْعْقلِ ِصنٌْف َفْطلُبُ 

نِْديَِة الرَِّجاِل بِتََذاُكِر الِْعلِْم َو ِص  
َ
َفِة فََصاِحُب اجْلَْهِل َو الِْمَراِء ُموٍذ ُمَماٍر ُمتََعرٌِّض لِلَْمَقاِل يِف أ

َبَل بِاخْلُُشوِع َو خَتَىلَّ ِمَن الَْوَرِع، فََدقَّ اُهللا ِمْن َهَذا َخيْ  ُشوَمُه َو َقَطَع ِمنُْه احْلِلِْم، قَْد ترََسْ
  وَمهُ َحزْيُ 

ْشبَاِهِه، َو َفتََواَضُع  وَ 
َ
َصاِحُب اِالْسِتَطالَِة َو اخْلَتِْل ُذو ِخٍب َو َملٍَق يَْستَِطيُل بَلَ ِمثِْلِه ِمْن أ

ْقىَم اُهللا 
َ
يِنِه َحاِطٌم، فَأ ِ ِ ْغِنيَاِء ِمْن ُدونِِه، َفُهَو حِلَلَْوائِِهْم َهاِضٌم َو 

َ
بَلَ َهَذا ُخرْبَُه َو َقَطَع ِمْن لِْأل
ثََرهُ  ارِ آثَ 

َ
  .الُْعلََماِء أ

َصاِحُب الِْفْقِه َو الَْعْقِل ُذو َكآبٍَة َو َحَزٍن َو َسَهٍر، قَْد حَتَنََّك يِف بُْرنُِسِه َو قَاَم اللَّيَْل يِف  وَ 
ً ُمْقِبًال بَلَ  ً ُمْشِفقا َ وَِجًال َداِقيا ْهِل َزَمانِِه ُمْستَوِْحشاً ِحنِْدِسِه، َفْعَمُل َو خَيْ

َ
ً بِأ نِِه َخِرفا

ْ
 َشأ

ْوثَ 
َ
َمانَه ِق ِمْن أ

َ
ْقَطاُه يَْوَم الِْقيَاَمِة أ

َ
ْراَكنَُه َو أ

َ
  .إِْخَوانِِه، فََشدَّ اُهللا ِمْن َهَذا أ

پس آنان را به ظاهر و باطنشان . اندطالبان علم سه دسته: امام صادق علیه السالم فرمودند
ای برای ای برای سلطه و فریب و دستهدسته علم را برای جهالت و کشمکش دسته یک. بشناس

  . خواهندفهم عمیق و به کار بستن عقل می

از علم و صفات حلم . آن کس که اهل جهالت و کشمکش است آزاردهنده و بگومگوکننده است
ی از ورع خبری لباس خشوع پوشیده ول. دم زند تا در انجمن بزرگان در هر سخنی دخالت کند

  . اش را خرد کندخدای بینی او را بشکند و استخوان سینه. نیست
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او بر رقیبان خود برتری جوید . گر و چاپلوس استو آن کس که اهل سلطه و فریب است، حیله
حلوای آنان را خورد و دینش را بفروشد، پس خدای او را بی. و نسبت به ثروتمندان فروتنی کند

  . و اثرش را از میان آثار عالمان از بین ببرد نام و نشان سازد

سر . دار استزندهحال و غمگین و شبو آن کس که اهل فهم عمیق و عقل ورزی است، افسرده
کند باز هم هراسان است، عمل می] گرچه. [در گریبان خویش کرده و در دل تاریک شب برخیزد

شناسد، و حتی از اش ا میمردم زمانه. ترسان، دعاخوان و نگران است و سر در کار خویش دارد
پس خدا ارکان وجود او را استوار گرداند و در روز . ترین دوستانش نیز بیمناک استمطمئن

  .قیامت او را در امان خویش قرار دهد

ِد بِْن حَيىَْي، َقْن َطلَْحَة بِْن َزيٍْد، قَ  - ۶ نِيِه، َقْن حُمَمَّ
َ
بَا َقبِْد : اَل َعيِلُّ ْنُن إِبَْراِهيَم، َقْن أ

َ
َسِمْعُت أ

َو َكْم ِمْن ُمْستَنِْصٍح . إِنَّ ُرَواَة الِْكتَاِب َكِثرٌي، َو إِنَّ رَُختَُه قَِليٌل : السالم َفُقوُل  هياِهللا عل
اُل حَيُْزُغُهمْ . لِلَْحِديِث، ُمْستَِغشُّ لِلِْكتَاِب  َوايَةِ  َفالُْعلََماُء حَيُْزُغُهْم تَْرُك الرَِّخيَِة، َو اجْلُهَّ . ِحْفُظ الرِّ

اِقيَاِن َو َيَغايََر الَْفِريَقانِ . فََراٍع يَْرىَع َحيَاتَُه َو َراٍع يَْرىَع َهلََكتَهُ    .فَِعنَْد َذلَِك اْختَلََف الرَّ

چه . اندکنندگان آن اندکو رعایت فراوان] قرآن[راویان کتاب : امام صادق علیه السالم فرمودند
کند عالمان را ترِک رعایت ناراحت می. کار به کتاباند و خیانترخواه حدیثبسیار افرادی که خی

بنابر این یکی به رعایِت زندگانی و دیگری به رعایت ]. و نقل کردن[و جاهالن را ترک روایت 
جاست که رعایت کنندگان مختلف شوند و این دو گروه از یکدیگر جدا این. هالکت مشغول است

  .شوند

ِد بِْن مُجُْهوٍر، َقْن َقبِْد الرَّمْحَِن احْلَُسنْيُ  -۷ ٍد، َقْن حُمَمَّ ، َقْن ُمَعىلَّ بِْن حُمَمَّ ْشَعِريُّ
َ
ٍد اْأل  ْنُن حُمَمَّ

ِ َقبِْد اِهللا عل
َ
ْن َذَكَرُه، َقْن أ ِ جَنَْراَن، َقمَّ

َ
َحاِديثِنَا : السالم قَاَل  هيبِْن أ

َ
َمْن َحِفَظ ِمْن أ

ْربَِعنَي َحِديثاً نَ 
َ
ً أ  .َعثَُه اُهللا يَْوَم الِْقيَاَمِة َخمِلاً فَِقيها
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کسی که از احادیث ما چهل حدیث را حفظ کند، خدای او را : امام صادق علیه السالم فرمودند
  .گردانددر روز قیامت عالم فقیه مبعوث می

نِ  -۸
َ
، َقْن أ ٍ ِ ِد بِْن َخا مْحََد بِْن حُمَمَّ

َ
ْصَحابِنَا، َقْن أ

َ
ٌة ِمْن أ ْن َذَكَرُه َقنْ ِعدَّ اِم،   يِه، َقمَّ حَّ َزيٍْد الشَّ

ِ َجْعَفٍر عل
َ
نْساُن إِىل«يِف قَْوِل اِهللا َعزَّ َو َجلَّ : السالم هيَقْن أ : قُلُْت : قَاَل » َطعاِمهِ   فَلْيَنُْظِر اْإلِ

ُخُذهُ : قَاَل  َطَعاُمُه؟َما 
ْ
ْن يَأ ُخُذُه َقمَّ

ْ
ِي يَأ

َّ  .ِعلُْمُه ا

»  پس باید انسان به غذایش بنگرد«ی ی شریفهقر علیه السالم در خصوص آیهراوی از امام با
گیرد، باید بنگرد که مراد علم اوست که آن را فرا می: چیست؟ ایشان فرمودند» غذایش«پرسید که 

  گیرد؟از چه کسی می

، َقْن َعيِلِّ  -۹ َ ِد بِْن ِعي مْحََد بِْن حُمَمَّ
َ
ُد ْنُن حَيىَْي، َقْن أ بِْن اجُّْعَماِن، َقْن َقبِْد اِهللا بِْن  حُمَمَّ

ِ َجْعَفٍر عل
َ
، َقْن أ ِ َسِعيٍد الزُّْهِريِّ

َ
: السالم قَاَل  هيُمْساَكَن، َقْن َداوَُد بِْن فَْرقٍَد، َقْن أ

ً لَْم تُرْ  بَْهةِ الُْوقُوُف ِعنَْد الشُّ  َوُه َخرْيٌ ِمْن ِرَوايَِتَك َخرْيٌ ِمَن اِالقِْتَحاِم يِف الَْهلََكِة َو تَْرُكَك َحِديثا
  .َحِديثاً لَْم حُتِْصهِ 

و ترک . توقف در هنگام شبهه بهتر است از درافتادن در هالکت: امام باقر علیه السالم فرمودند
  .ایروایت نشده است بهتر است از نقل روایتی که آن را درنیافته] روشن[حدیثی که برایت 

مْحََد، َعِن  -۱۰
َ
ٌد َقْن أ ِ  حُمَمَّ

َ
نَُّه َعَرَض بَلَ أ

َ
يَّاِر ك ، َقْن مَحَْزَة بِْن الطَّ اٍل، َعِن ابِْن بَُكرْيٍ ابِْن فَضَّ

ُ  هيَقبِْد اِهللا عل َ ً ِمنَْها قَاَل  َّ إَِذا بَلََغ َموِْضعا نِيِه َح
َ
. ُكفَّ َو اْسُكْت : السالم َنْعَض ُخَطِب أ

بُوُعمَّ قَاَل 
َ
ا َال َيْعلَُموَن إِالَّ الَْكفُّ َال : السالم هيَقبِْد اِهللا عل أ ُل بُِكْم ِممَّ  يََسُعُكْم ِفيَما َفزْنِ

َّ حَيِْملُوُكْم ِفيِه بَلَ الَْقْصِد َو جَيْلُوا َقنُْكْم فِ  ِة الُْهَدى َح ئِمَّ
َ
يِه َقنُْه َو احكَّثَبُُّت َو الرَّدُّ إِىَل أ

ْكِر إِْن ُكنْتُْم ال َيْعلَُمونَ «  ُهللا َيَعاىَل قَاَل ا. ِفيِه احْلَقَّ  فُوُكمْ الَْعىَم َو ُفَعرِّ  ِّ ْهَل ا
َ
  .»فَْسئَلُوا أ
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همین که . های امام باقر علیه السالم بر امام صادق علیه السالم عرضه شدراوی گوید برخی خطبه
در آن چه : سپس فرمودند. بس کن و ساکت باش: ی خاصی رسید، ایشان فرمودندسخن به نقطه
دانید بر شما جز این روا نیست که از آن دست بازدارید و نسبت به آن و آن را نمی رسدبه شما می

درنگ کنید و آن را به امامان هدایت بازگردانید تا مقصود را برای شما روشن سازند و کوری و 
از اهل ذکر «: فرمایدخدای متعال می. تاریکی را از شما بزدایند و حق را به شما معرفی کنند

  .»دانیداگر نمیبپرسید 

، َقْن ُسْفيَاَن بِْن ُقيَيْنََة، -۱۱ ٍد، َعِن الِْمنَْقِريِّ نِيِه، َعِن الَْقاِسِم بِْن حُمَمَّ
َ
 َعيِلُّ ْنُن إِبَْراِهيَم، َقْن أ

بَا َقبِْد اِهللا عل: قَاَل 
َ
ْرَبعٍ : السالم َفُقوُل  هيَسِمْعُت أ

َ
ُ : وََجْدُت ِعلَْم اجَّاِس لُكَُّه يِف أ ل وَّ

َ
ْن أ

َ
َها أ

ْن  َيْعرَِف 
َ
ابُِع أ َراَد ِمنَْك َو الرَّ

َ
ْن َيْعرَِف َما أ

َ
ْن َيْعرَِف َما َصنََع بَِك َو اخكَّاِلُث أ

َ
ِ أ َربََّك َو اخكَّا

  .َيْعرَِف َما خُيْرُِجَك ِمْن ِديِنَك 

این که اول : مردم را در چهار چیز یافتم] مورد نیاز[ی علم همه: امام صدق علیه السالم فرمودند
خدایت را بشناسی، دوم این که بفهمی با تو چه کرده است، سوم آن که بدانی از تو چه خواسته 

  .گردانداست، و چهارم آن که بدانی چه چیز تو را از دینت خارج می

، َقْن ِهَشاِم بِْن َسالٍِم قَاَل  -۱۲ ِ ُقَمرْيٍ
َ
نِيِه، َعِن ابِْن أ

َ
ِ َقبِْد : َعيِلُّ ْنُن إِبَْراِهيَم، َقْن أ

َ
قُلُْت ِأل

ا َال : َما َحقُّ اِهللا بَلَ َخلِْقِه؟ َفَقاَل : السالم هياِهللا عل وا َقمَّ ْن َفُقولُوا َما َفْعلَُموَن َو يَُكفُّ
َ
أ

هُ  إَِذاَفْعلَُموَن؛ فَ  ْوا إِىَل اِهللا َحقَّ دَّ
َ
  .َفَعلُوا َذلَِك َفَقْد أ

حق خدا بر گردن بندگان چیست؟ ایشان : پرسیدم هشام بن سالم گوید از امام صادق علیه السالم
دانند بکشند، که اگر چنین دانند بگویند و دست از آن چه نمیاین که آن چه را که می: فرمودند

  .اندکنند حق خدا را نسبت به او ادا کرده
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ُد ْنُن احْلََسِن، َقْن َسْهِل بِْن ِزَياٍد، َعِن ابِْن ِسنَاٍن، َقْن حُمَ  -۱۳ ، َقْن حُمَمَّ ِد بِْن َمْرَواَن الِْعْجيِلِّ مَّ
بَا َقبِْد اِهللا عل: َعيِلِّ بِْن َحنَْظلََة، قَاَل 

َ
اْعِرفُوا َمنَاِزَل اجَّاِس بَلَ قَْدِر : السالم َفُقوُل  هيَسِمْعُت أ

  .َقنَّا ِهمْ ِرَوايَتِ 

  .کنند بشناسیدقل میمنزلت مردم را از میزان روایتی که از ما ن: امام صادق علیه السالم فرمودند

۱۴-  
َ
نَّ أ

َ
، َعِن ابِْن َخئَِشَة اْكَرْصِيِّ َرَفَعُه أ ِّ ِ ِد بِْن َزَكِريَّا الَْغَال ِمرَي احْلَُسنْيُ ْنُن احْلََسِن، َقْن حُمَمَّ

نَُّه لَيَْس بِعَ : السالم قَاَل يِف َنْعِض ُخَطِبهِ  هيالُْمْؤِمِننَي عل
َ
َها اجَّاُس اْعلَُموا ك فُّ

َ
 انْزََعجَ   اقٍِل َمِن ك

َ بِثَنَاِء اجْلَاِهِل َعلَيْهِ  ِ وِر ِفيِه َو َال حِبَِكيٍم َمْن َر ْننَاُء َما حُيِْسنُونَ . ِمْن قَْوِل الزُّ
َ
َو قَْدُر . اجَّاُس أ

قَْداُرُكمْ . لُكِّ اْمِرٍئ َما حُيِْسنُ 
َ
ْ أ   .َفتَلَكَُّموا يِف الِْعلِْم تَبنَيَّ

ای مردم، بدانید که عاقل نیست کسی که : ای فرمودندسالم در خالل خطبهامیرالمؤمنین علیه ال
گاهان رضایت  از سخن ناروا در حقش رنجور شود، و حکیم نیست کسی که به تعریف و تمجید ناآ

انسان حاصل هنر و مهارت خویش است و ارزش هر کس بسته به میزان هنر و مهارت . دهد
  .ن گویید تا ارزش شما مشخص شودبنابر این در مسائل علمی سخ. اوست

بَاِن بِْن ُقثَْماَن، َقْن َقبِْد اِهللا  -۱۵
َ
اِء، َقْن أ ٍد، َعِن الْوَشَّ ٍد، َقْن ُمَعىلَّ بِْن حُمَمَّ احْلَُسنْيُ ْنُن حُمَمَّ

بَا َجْعَفٍر عل: بِْن ُسلَيَْماَن قَاَل 
َ
ْهِل  هيَسِمْعُت أ

َ
ُ السالم َفُقوُل َو ِعنَْدُه رَُجٌل ِمْن أ َ ِة ُفَقاُل  اْكَرْصَ

ْقىَم َو ُهَو َفُقوُل  انُ ُقثْمَ 
َ
يَن يَْكتُُموَن الِْعلَْم يُؤِْذي ِريُح : اْأل ِ

َّ نَّ ا
َ
إِنَّ احْلََسَن اْكَرْصِيَّ يَْزُقُم أ

ْهَل اجَّارِ 
َ
بُو َجْعَفٍر عل! ُنُطونِِهْم أ

َ
َما َزاَل الِْعلُْم ! َفَهلََك إَِذْن ُمْؤِمُن آِل فِرَْعْونَ : السالم هيَفَقاَل أ

ً َمْكتُو ً عل ما ً َو ِشَماًال فََو اِهللا َما يُوَجُد  هيُمنُْذ َنَعَث اُهللا نُوحا السالم فَلْيَْذَهِب احْلََسُن يَِمينا
  .الِْعلُْم إِالَّ َهاُهنَا

 حسن:گفتراوی گوید فردی از اهالی بصره به نام عثمان اعمی نزد امام باقر علیه السالم بود و می
. آزاردکنند، بوی شکمشان دوزخیان را میرا پنهان می] خود[بصری اعتقاد دارد کسانی که علم 
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که ایمانش را از فرعونیان پنهان [بنابر این مؤمن آل فرعون : امام باقر علیه السالم به او فرمودند
د، پیوسته علم از آن زمان که خدا نوح علیه السالم را فرستا!] خیر! [هالک شده است] داشتمی

به ] هیچ جا[خواهد برود، که به خدا قسم علم هر کجا که می] بصری[حسن . پنهان بوده است
  .جز اینجا یافت نخواهد شد


