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 قَالَ مَنْ حَفِظَ مِنْ أَحَادِيثِنَا أَرْبَعِينَ حَدِيثاً بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِماً فَقِيها  :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 

 :ندمایفرمی   صادقامام 

 هر كه چهل حدیث از احادیث ما را  

روز  او را خدا )و عمل كند(حفظ كند

 .مبعوث كند فقيهو  عالم ،قيامت
   (94،ص 1،جلد كافی )
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ايِي أَنْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَجَدْتُ عِلْمَ النَّاسِ كُلَّهُ فِي أَرْبَعٍ أَوَّلُهَا أَنْ تَعْرِفَ رَبَّكَ وَ الثَّ 
 أَنْ تَعْرِفَ مَا يُخْرِجُكَ مِنْ دِينِكتَعْرِفَ مَا صَنَعَ بِكَ وَ الثَّالِثُ أَنْ تَعْرِفَ مَا أَرَادَ مِنْكَ وَ الرَّابِعُ 

 :می فرمایند  صادقامام 
 :یافتمعلم مردم را در چهار موضوع همه 

 بدانى با  -2پروردگارت را بشناسى.  -1

 بدانى از تو چه خواسته.  -3تو چه كرده.

 .بدانى چه چيز ترا از دینت بيرون برد -9
   (05،ص 1،جلد كافی )
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 بْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ اعْرِفُوا مَنَازِلَ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ رِوَايَتِهِمْ عَنَّاسَمِعْتُ أَبَا عَ 

 : می فرمایند  صادقامام 

روایتى كه  ی اندازهه منزلت مردم را ب

كنند بشناسيد. )هر كه بيشتر و  از ما می

  بهتر روایت كند مقامش باالتر است(.
   (05،ص 1،جلد كافی )
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كَلَّمُوا فِي الْعِلْمِ حَكِيمٍ مَنْ رَضِيَ بِثَنَاءِ الْجَاهِلِ عَلَيْهِ النَّاسُ أَبْنَاءُ مَا يُحْسِنُونَ وَ قَدْرُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُ فَتَ وَ لَا بِ  ...
 تَبَيَّنْ أَقْدَارُكُم

 می فرمایند : على امام 

ستایش نادان خرسند گردد حكيم نيست، ه و آنكه ب

ه س بكارهاى نيكشانند و ارزش هر كَمردم فرزند 

خوبى انجام دهد، سخن ه كاریست كه ب ی اندازه

 يد تا ارزشتان هویدا شود.یى گوعلم

   (05،ص 1،جلد كافی )
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 ...وَ إِيَّمَا النَّاسُ مَعَ الْمُلُوكِ وَ الدُّيْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّه... 

 :می فرمایند  علیامام 
 

و دنبال  پادشاهان همانا مردم همراه

خدا او را حفظ دنيا هستند مگر كسى كه 

 . كند
   (33،ص 1،جلد كافی ) 
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 إِنَّ الْفَقِيهَ حَقَّ الْفَقِيهِ الزَّاهِدُ فِي الدُّيْيَا الرَّاغِبُ فِي الْآخِرَةِ الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ص 

 :می فرمایند  باقرامام 

دنيا، مشتاق فقيه حقيقى، زاهد در   

 سنت ه آخرت، چنگ زننده ب

 .است پيغمبر
   (05،ص 1،جلد كافی )
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  لَا يِيَّةَ إِلَّا بِِِصَابَةِ السُّنَّةقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ وَ لَا قَوْلَ وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَ لَا قَوْلَ وَ لَا عَمَلَ وَ  

 :ی فرمایندمرسول خدا  
هيچ گفتارى جز با كردار ارزش ندارد و هيچ  

هيچ  و گفتار و كردارى جز با نيت ارزش ندارد

گفتار و كردار و نيتى جز با موافقت سنت 

  ارزش ندارد.
 

   (05،ص 1،جلد كافی )
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 السُّنَّةِ وَ إِنْ قَلقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِنَّ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ مَا عُمِلَ بِ

 :می فرمایند  سجادامام 

شریفترین اعمال نزد خدا عمل  

  سنت است اگر چه كم باشد.ه ب
   (05،ص 1،جلد كافی )
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 قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ عَقْلِه

 :می فرمایند على امام   

 رد دليل بر خودبينی م

 ضعف عقل اوست.
 
 (   20ص     1)الكافی   ج  
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 الْعِلْم ة َقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ بُغَا

 می فرمایند: پيامبر 

علم آموزی بر هر مسلمانی واجب  

را است.بدانيد كه خداوند طالبان علم 

 دوست می دارد.
 

 (   35ص     1)الكافی   ج  
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 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَمْ يُزَكِّ لَهُ عَماَلعَلَيْكُمْ بِالتَّفَقُّهِ فِي دِينِ اللَّهِ فَِِيَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللَّهِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ 

 د:اینفرم می  صادق امام

چراكه اگر ،فقه در دین خدابرشما باد ت

كسی در دین خدا تفكر نكند خداوند روز 

پاک قيامت به او نگاه نمی كند و عمل او را 

 .نمی گرداند
 (   31ص     1)الكافی   ج   
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 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً فَقَّهَهُ فِي الدِّين

 د:اینرمف می  صادق امام 
هنگامی كه خداوند خير بنده اش را  

 بخواهد او را آگاه و فقيه در

 دین می كند. 
 (   32ص     1)الكافی   ج   
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 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا خَيْرَ فِي الْعَيْشِ إِلَّا لِرَجُلَيْنِ عَالِمٍ مُطَاعٍ أَوْ مُسْتَمِعٍ وَاع

 می فرمایند: پيامبر 

خيرى نيست: دو نفر در زندگى جز براى 

 ی و شنونده عالمى كه فرمانش برند

)آنكه چون مطلبى از دین شنيد حفظ كند و  .نگهدار

 عمل نماید(.
 (   33ص     1)الكافی   ج  

 



 

Masoodmardiha.ir 09132080139 

 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ عَالِمٌ يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفَ عَابِد

 می فرمایند: امام باقر

می كه از علمش نفع برد )یا نفع عال  

 برند( برتر از هفتاد هزار عابد است.
  

 (   33ص     1)الكافی   ج  
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 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّاسُ ثَلَاثَةٌ عَالِمٌ وَ مُتَعَلِّمٌ وَ غُثَاء

 د:اینفرم می  صادق امام
اند: دانشمند و دانشجو و مردم سه دسته 

به طرفی می روى آب )كه هر لحظه خاشاک 

مانند مردمى كه چون تعمق دینى ندارند  روند

 ى برآیند(.یكيشى گروند و دنبال صداه هر روز ب
 (   39ص     1)الكافی   ج   
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 الْمُهَجِ وَ خَوْضِ اللُّجَج عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ لَطَلَبُوهُ وَ لَوْ بِسَفْكِ 

 :دمی فرماین  سجادامام   
اگر مردم بدانند در طلب علم چه 

ند اگر چه با يدطلب فایدهایست آن را می

 ریختن خون دل و فرورفتن در گردابها باشد.
 

 (   30ص     1)الكافی   ج  
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 لَمَاءَ جَبَّارِينتَوَاضَعُوا لِمَنْ تُعَلِّمُويَهُ الْعِلْمَ وَ لَا تَكُويُوا عُ 
 :ایندفرم می على  امام 

برای كسی كه از او علم می آموزید 

 تواضع و فروتنی كنيد و از زمره ی 

 علمای متكبر نباشيد.

 (   33ص     1)الكافی   ج  
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 مَنْ صَدَّقَ فِعْلُهُ قَوْلَهُ وَ مَنْ لَمْ يُصَدِّقْ فِعْلُهُ قَوْلَهُ فَلَيْسَ بِعَالِم
 د:اینفرم می  قصاد امام

)عالم ( كسی است كه عمل و  

یكی باشد و كسی كه چنين گفتارش 

 صفتی ندارد عالم نيست.
 (   33ص     1)الكافی   ج  
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 أَلَا لَا خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ أَلَا لَا خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَفَكُّرٌ 

 :می فرماید امام علی

بدانيد در قرائتی كه در آن تدبر و در 

 عبادتی كه در آن تفكر نباشد

 خيری نيست. 
 (   33ص     1)الكافی   ج  
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 جَبَلقَالَ عِيسَى ع بِالتَّوَاضُعِ تُعْمَرُ الْحِكْمَةُ لَا بِالتَّكَبُّرِ وَ كَذَلِكَ فِي السَّهْلِ يَنْبُتُ الزَّرْعُ لَا فِي الْ 
 : دنمی فرمای  حضرت عيسی

بنای حكمت با تواضع می باشد نه 

 با تكبر، چنانكه زراعت در زمين نرم 

 می روید نه در كوه.
  (   33ص     1)الكافی   ج  
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 كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ يَا طَالِبَ الْعِلْمِ إِنَّ لِلْعَالِمِ 
 ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ الْعِلْمَ وَ الْحِلْمَ وَ الصَّمْت 
 :می فرمایند المؤمنين امير

اى دانشجو همانا دانشمند را سه عالمت  

 سكوت.دارى و خویشتن ،است: علم 
 

 (   30ص     1)الكافی   ج  
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   ءقَالَ إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ الْفَقِيهُ ثُلِمَ فِي الِِْسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْ : عن ابى عبد اللَّه 

 :می فرمایند امام صادق 

در  ایچون مؤمن عالمى بميرد، رخنه 

 كه چيزى آن را  ایجاد می شوداسالم 

 .نمی تواند ببندد
 

 

 (    33ص  1كافی ج )
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 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
 أَحَبَّ إِلَى إِبْلِيسَ مِنْ مَوْتِ فَقِيه

 :می فرمایند امام صادق 

مرگ هيچ یك از مؤمنين نزد شيطان  

 تر از مرگ عالم نيست.  محبوب
 (   33ص  1كافی ج ) 
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 عَزَّ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ اخْتَرِ الْمَجَالِسَ عَلَى عَيْنِكَ فَِِنْ رَأَيْتَ قَوْماً يَذْكُرُونَ اللَّهَ جَلَّ وَ 
 فَاجْلِسْ مَعَهُم

 :فرزندش فرمود به  لقمان

را از روى بصيرت انتخاب  تهمنشين كمپسر

كن.اگر دیدى گروهى خداى عز و جل را یاد 

   نشست و برخاست كن.كنند با ایشان  می
 (   34ص  1كافی ج )
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رُكُمُ اللَّهَ رُؤْيَتُهُ وَ يَزِيدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَتِ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى يَا رُوحَ اللَّهِ مَنْ يُجَالِسُ قَالَ مَنْ يُذَكِّ 
 فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ وَ يُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُه

 می فرمایند:  پيامبر
گفتند یا روح اللَّه با كه  عيسىه حواریين ب

یاد ه دیدارش شما را ب بنشينيم فرمود: با كسى كه

د و خدا اندازد و سخنش دانشتان را زیاد كن

 آخرت تشویق كند.ه كردارش شما را ب
 (   34ص  1كافی ج )
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 ءٍ سَأَلَهُ إِيَّمَا يَهْلِكُ النَّاسُ لِأَيَّهُمْ لَا يَسْأَلُونقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِحُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ فِي شَيْ 
ه حمران راجع به ب  صادقامام 

 :ندفرمودسؤالى كه كرده بود 

 هالك شدند همانا مردم 

 چون نپرسيدند.

 (   95ص  1كافی ج )
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 عَنْ دِينِه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُفٍّ لِرَجُلٍ لَا يُفَرِّغُ يَفْسَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ لِأَمْرِ دِينِهِ فَيَتَعَاهَدُهُ وَ يَسْأَلُ 

 

 

 می فرمایند:  پيامبر
اى ف بر مردیكه خود را در هر روز جمعه ]هفتهاُ

تا با آن روز[ براى امر دینش آماده نكند یك 

 .سؤال كند خود تجدید عهد كند و از دین
 (   95ص  1كافی ج )
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قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ تَذَاكُرُ الْعِلْمِ بَيْنَ عِبَادِي مِمَّا تَحْيَا  
 هَوْا فِيهِ إِلَى أَمْرِيالْمَيْتَةُ إِذَا هُمُ ايْتَ  عَلَيْهِ الْقُلُوبُ
 می فرمایند:  پيامبر

خداى عز و جل فرماید: گفتگوى علمى ميان بندگانم 

گردد در صورتى كه  سبب زنده شدن دلهاى مرده می

  .من است برسده امرى كه مربوط به پایان گفتگویشان ب
 

 (   95ص  1كافی ج ) 
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 داً أَحْيَا الْعِلْمَ قَالَ قُلْتُ وَ مَا إِحْيَاؤُهُ قَالَ أَنْ يُذَاكِرَ بِهِ أَهْلَ الدِّينِ وَ أَهْلَ الْوَرَعأَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ عَبْ  

   

 فرمود: می شنيدم كهامام باقر ابوجارود گوید از 

ى را كه علم را زنده كند. اخدا رحمت كند بنده

گفتم زنده كردن علم چيست؟ فرمود: اینست 

 اهل دین و اهل پرهيزكارى مذاكره شود.كه با 
 

 (91ص  1كافی ج )
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 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَذَاكَرُوا وَ تَلَاقَوْا وَ تَحَدَّثُوا فَِِنَّ الْحَدِيثَ جِلَاءٌ لِلْقُلُوبِ إِنَّ الْقُلُوبَ 
 لَتَرِينُ كَمَا يَرِينُ السَّيْفُ جِلَاؤُهَا الْحَدِيث

 می فرمایند:  پيامبر
با یك دیگر مذاكره و مالقات و گفتگو كنيد زیرا  

صيقل دلهاست همانا دلها مانند شمشير  حديث

  گيرد و صيقل آنها حدیث است. زنگار می
 (   91ص  1)كافی ج 
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تَدِينَ اللَّهَ بِالْبَاطِلِ وَ تُفْتِيَ  قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيْهَاكَ عَنْ خَصْلَتَيْنِ فِيهِمَا هَلَاكُ الرِّجَالِ أَيْهَاكَ أَنْ 
 النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَم

 به من فرمود:  صادقامام مفضل ابن یزید گوید 

در  انسانهادارم از دو صفت كه هالک ترا بازمى 

دارمت از اینكه با روش باطلى  آنست، باز می

  مردم فتوى دهى.ه دیندارى كنى و ندانسته ب
 

 (       92ص     1   )الكافی  ج
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ةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَ  
  عَمِلَ بِفُتْيَاه

 :می فرماید  باقرامام 

مردم فتوى ه ده بهر كه ندانسته و رهبرى نش 

دهد فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب او را 

فتوایش عمل كند ه لعنت كنند و گناه آنكه ب

  دامنگيرش شود.
 (       92ص     1)الكافی  ج   
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مَا يَعْلَمُونَ وَ يَقِفُوا عِنْدَ مَا  عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ أَنْ يَقُولُوا
 لَا يَعْلَمُون

در مورد حق خدا بر   زراره گوید از امام باقر

 بندگان پرسيدم و امام چنين فرمودند:

دانند بگویند و از آنچه  آنچه می 

 دانند باز ایستند. نمی
 

 (       93ص     1)الكافی  ج   
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ا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلًا إِلَّا بِمَعْرِفَةٍ وَ لَا مَعْرِفَةَ إِلَّا بِعَمَلٍ فَمَنْ عَرَفَ دَلَّتْهُ يَقُولُ لَ  أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
 الْمَعْرِفَةُ عَلَى الْعَمَلِ وَ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ فَلَا مَعْرِفَةَ لَه

 :ایندفرم می  صادقامام  
ر خدا عملى را جز با معرفت نپذیرد و معرفتى نباشد مگ 

او را بر ،با عمل پس كسى كه معرفت دارد، همان معرفت

 .كند، و كسى كه عمل نكند معرفت ندارد راهنماییعمل 
 

 (       99ص     1)الكافی  ج   
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أَهْلَ النَّارِ لَيَتَأَذَّوْنَ مِنْ رِيحِ الْعَالِمِ  الْعُلَمَاءُ رَجُلَانِ رَجُلٌ عَالِمٌ آخِذٌ بِعِلْمِهِ فَهَذَا يَاجٍ وَ عَالِمٌ تَارِكٌ لِعِلْمِهِ فَهَذَا هَالِكٌ وَ إِنَّ 
 التَّارِكِ لِعِلْمِه

 : می فرمایند رسول اكرم  
مردم دانشمند دو قسمند: دانشمندى كه علم خود 

رستگار است و دانشمندى كه  اورا بكار بسته و 

هالک شده است.  اوعلمش را كنار گذاشته و 

 . عمل دراذیتندالم بىهمانا دوزخيان از بوى گند ع

 (       99ص     1)الكافی  ج   
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طَاعَ اللَّهَ فَأَدْخَلَهُ إِنَّ أَشَدَّ أَهْلِ النَّارِ يَدَامَةً وَ حَسْرَةً رَجُلٌ دَعَا عَبْداً إِلَى اللَّهِ فَاسْتَجَابَ لَهُ وَ قَبِلَ مِنْهُ فَأَ  
 بِتَرْكِهِ عِلْمَهُ وَ اتِّبَاعِهِ الْهَوَى وَ طُولِ الْأَمَل اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ أَدْخَلَ الدَّاعِيَ النَّارَ 

 : می فرمایند رسول اكرم  

تر است كه س سختميان دوزخيان ندامت و حسرت آن كَ

و او پذیرفته و  دعوت كردهسوى خدا ه اى را بدر دنيا بنده

 است و خود  بردهبهشتش ه اطاعت خدا كرده و خدا ب

سبب عمل نكردن و پيروى هوس و درازى ه كننده را بدعوت

 !!دوزخ درآورده استه آرزویش ب

 (       99ص     1)الكافی  ج   
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 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعِلْمُ مَقْرُونٌ إِلَى الْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ وَ مَنْ عَمِلَ عَلِمَ وَ 
 بَهُ وَ إِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهالْعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَِِنْ أَجَا

 :ایندفرم می امام صادق   
علم با عمل همدوش است )نجات و رستگارى انسان بهر  

دو مربوط است( هر كه بداند باید عمل كند و هر كه عمل 

 زند اگر پاسخش می كند باید بداند، علم عمل را صدا 

 .بماند و گر نه كوچ كند دهد
 

 (       99ص     1)الكافی  ج   
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   فَاقَالَ إِنَّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ زَلَّتْ مَوْعِظَتُهُ عَنِ الْقُلُوبِ كَمَا يَزِلُّ الْمَطَرُ عَنِ الصَّ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

 :ایندفرم می امام صادق   
علم خویش عمل نكند ه چون عالم ب 

بلغزد چنان از دلهاى شنوندگان  پندهایش

 .می لغزدسنگ صاف روی كه باران از 
 

 (       99ص     1)الكافی  ج   
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عِلْمَ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَ لَمَّا تَعْمَلُوا بِمَا عَلِمْتُمْ فَِِنَّ الْعِلْمَ إِذَا  قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع مَكْتُوبٌ فِي الِِْيْجِيلِ لَا تَطْلُبُوا
  هِ لَمْ يَزْدَدْ صَاحِبُهُ إِلَّا كُفْراً وَ لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدالَمْ يُعْمَلْ بِ 

 :می فرمایند سجاد امام
اید است كه: تا بدان چه دانستهشده در انجيل نوشته  

دانيد نپرسيد، همانا علمى  اید از آنچه نمیعمل نكرده

 ی آن  ندهدان (ناسپاسى)كفر به آن عمل نشود جز ه كه ب

  و دورى او از خدا نيفزاید. 
 (       99ص     1)الكافی  ج   
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تَ لَهُ الََّّهَادَةَ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ بِمَ يُعْرَفُ النَّاجِي قَالَ مَنْ كَانَ فِعْلُهُ لِقَوْلِهِ مُوَافِقاً فَأَثْبَ 
 مُوَافِقاً فَِِيَّمَا ذَلِكَ مُسْتَوْدَعفِعْلُهُ لِقَوْلِهِ 

 م:عرض كرد  صادقامام ه ب مفضل گوید
د؟ فرمود آنكه نچه عالمت شناخته شوه اهل نجات ب

نجاتش حتمى ه كردارش موافق گفتارش باشد، گواهى ب

 نباشد است و كسى كه كردارش موافق گفتارش

 دینش متزلزل است. 
 

 (   90ص     1)الكافی  ج   
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 مَا عَلِمْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي كَلَامٍ لَهُ خَطَبَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا بِ قَ 

 در سخنرانى  امير المؤمنين 

 منبر خویش فرمود:

ه ب علمی را آموختيداى مردم چون  

  .شاید هدایت شویدآن عمل كنيد 
 (   90ص     1)الكافی  ج   
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أْمَنْ وَ يَسْتَبَِّْرْ وَ مَنْ يَع ِِْ إِنَّ أَيْصَحَكُمْ لِنَفْسِهِ أَطْوَعُكُمْ لِرَبِّهِ وَ أَغَََّّكُمْ لِنَفْسِهِ أَعْصَاكُمْ لِرَبِّهِ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ يَ 
 اللَّهَ يَخِبْ وَ يَنْدَم

 سخنرانى خویش فرمود: در  امير المؤمنين

ترین  خود مطيعه ترین شما نسبت ب همانا خير خواه

ترین شما با خود و خائن ،خدا  نسبت به شماست

، كسى كه اطاعت خدا خدا  نسبت بهنافرمانترین شماست 

كند ایمن گردد و مژده یابد و آنكه نافرمانى خدا كند 

  نوميدگردد و پشيمان شود.
 (   90ص     1)الكافی  ج   



 

Masoodmardiha.ir 09132080139 

 مَا أَحَلَّ اللَّهُ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْهُومَانِ لَا يََّْبَعَانِ طَالِبُ دُيْيَا وَ طَالِبُ عِلْمٍ فَمَنِ اقْتَصَرَ مِنَ الدُّيْيَا عَلَى
 لَهُ سَلِمَ وَ مَنْ تَنَاوَلَهَا مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا هَلَك 

 : می فرمایند رسول اكرم  
، طالب دنيا و طالب علمير نشوند: دو پرخورند كه س

آنچه خدا برایش حالل كرده قناعت ه كسى كه از دنيا ب

 د و كسى كه دنيا را از راه غير حاللش كند سالم مانَ

  .بدست آورد هالک گردد
 (   90ص     1)الكافی  ج   
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  ءٍ يَحُوطُ مَا أَحَبَّ يْيَاهُ فَاتَّهِمُوهُ عَلَى دِينِكُمْ فَِِنَّ كُلَّ مُحِبٍّ لََِّيْ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَالِمَ مُحِبّاً لِدُ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
 :می فرمایند امام صادق

را دنيا دوست دیدید او را نسبت  یچون عالم

)بدانيد دینداریش حقيقى نيست(  دینتان متهم دانيده ب

 رد هر چيزى گ  دار زیرا دوست

 .گردد محبوبش می
 (   93ص     1افی  ج   )الك
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دُخُولُهُمْ فِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّيْيَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا 
 مالدُّيْيَا قَالَ اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ فَِِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُ 

 می فرمایند: رسول اكرم  
اند امين دانشمندان فقيه تا هنگامى كه وارد دنيا نشده

پيغمبرانند.عرض شد یا رسول اللَّه! معنى ورودشان در 

دنيا چيست؟ فرمود: پيروى سلطان، پس چون چنين 

 دینتان از ایشان برحذر باشيد.ه كنند نسبت ب
 (   93ص     1)الكافی  ج   
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 عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ يَا حَفْ ُِ يُغْفَرُ لِلْجَاهِلِ سَبْعُونَ ذَيْباً قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لِلْعَالِمِ ذَيْبٌ وَاحِدعَنْ أَبِي 
 د:دنفص بن غياث فرموحَه ب امام صادق

جاهل  هفتاد گناهفص اى حَ 

يك آمرزیده شود پيش از آنكه 

  عالم آمرزیده شود. گناه
 (   90    ص 1)الكافی  ج   
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   السَّوْءِ كَيْفَ تَلَظَّى عَلَيْهِمُ النَّارقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى يَبِيِّنَا وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيْلٌ لِلْعُلَمَاءِ 

به نقل از حضرت  امام صادق    

 :می فرمایند عيسی
گونه بد كه چ یواى بر علما

 .آتش دوزخ بر آنها زبانه كشد
 (   90ص     1)الكافی  ج   
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   انكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ رَوِّحُوا أَيْفُسَكُمْ بِبَدِيعِ الْحِكْمَةِ فَِِيَّهَا تَكِلُّ كَمَا تَكِلُّ الْأَبْدَ 

 :ندفرمود دائم میعلى امام 

مطالب شگفت حكمت ه جان خود را ب

 راحت دهيد زیرا جان هم چون است

  تن خسته شود.
 (   93ص     1)الكافی  ج   
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جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعِلْمُ قَالَ الِِْيْصَاتُ قَالَ ثُمَّ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ  
 الَ ثُمَّ مَهْ قَالَ الْحِفْظُ قَالَ ثُمَّ مَهْ قَالَ الْعَمَلُ بِهِ قَالَ ثُمَّ مَهْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يََّْرُهمَهْ قَالَ الِاسْتِمَاعُ قَ 

 :می فرمایند  صادقامام  
چيست؟  علممردى خدمت رسول خدا آمد و گفت: یا رسول اللَّه  

 ،گوش فرادادن؟ فرمود: پس از آن، گفت سكوت كردنفرمود: 

ه ؟ فرمود بپس از آن، گفت حفظ كردنگفت سپس چه؟ فرمود: 

 رسول خدا، گفت سپس چه اى عمل كردنآن 

 .شدادن انتشارفرمود:  
 (   93ص     1)الكافی  ج   
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 تَنْصِحٍ لِلْحَدِيثِ مُسْتَغِشُّ لِلْكِتَابسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ رُوَاةَ الْكِتَابِ كَثِيرٌ وَ إِنَّ رُعَاتَهُ قَلِيلٌ وَ كَمْ مِنْ مُسْ
 :می فرمایند  صادقامام   

 كنندگان قرآن بسيارند و رعایتهمانا روایت

ه چه بسا مردمى كه نسبت ب .كنندگانش كم

 د.قرآن خيانتگرنه حدیث خيرخواه و نسبت ب

 

 (   94ص     1)الكافی  ج   

  


