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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 علم مورددر  یثیاحاد

 لتیفض ،تیب اهل ذکر جلساتی علمی، گفتگو م،معلّ مقام جهل، علم، ث،یحدی: دیکل کلمات

 . خود نفس ممعلّ عالِم، محضرعبادت،  ،معرفت

بزرگداشت  .شود یبزرگ داشته م مقام معلّم ،یرمطهّ یمرتض دیاهلل شه تیسالروز شهادت مرحوم آ در

از  تیچند روا روز، نیمناسبت همبه ذهنم آمد که به  م، در واقع بزرگداشت مقام علم است.مقام معلّ

ما از علوم و  شتریب یمند بهره ی نهیزم، نیشاءاهلل هم نابخوانم و  تانیبرا نهیزم نی، در اتیب اهل

که در جلسات  است کرده بمانیمتعال نص یکه خدارا  یقیقدر توف ؛ وباشد تبی معارف اهل

، میشو یحاضر م ،ها اماکن و محلّ ریو چه در سا محلّ نیچه در ا، تیب با معارف اهل ییآشنا

 .میبدان شتریب

َُسِمْعتُ : دیگو یم خدمتگزار امام صادقحدیث اوّل:   که امام صادق دمیشن 1:ُِلَداو َدُْبِنُِسْرحانه ُيَ ق ول 

داود سالم مرا به دوستان و  یا: ق ولُ َاُُین َُاُُوَُُالس المَُُیَعنُ ُیُ َموالُُِْبِلغَُْاُُداو دُ ُيا :ندفرمود یسرحان م بن به داود

ُ: میگو یبرسان و به آنها بگو که من م دوستداران من : رحمت ْمَرنااَُفَ َتذاَكَرُُآَخرَُِاْجَتَمَعَُمَعَُرِحَمُاهلل َُعْبدًا

 ،شود یجمع م شیمانیبا خواهر ا ،با دوستش، با برادرش د،شو یجمع م یگریکه با د یاخدا بر آن بنده
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ُثالِثَ ه ماَُمَلكُ اُِفَُ .ندیگو یم سخن مما، مکتب ما، با ه ی در مورد امر ما، برنامه نندینش یو م ،ْمَرناَاُُفَ َتذاَكرَُ  ن 

َُله ما  یدو مؤمن نیا یکند برا یشود و استغفار م یاست که حاضر م یکلَمَ، دو نفر نیا یِکه سوم: َيْستَ ْغِفر 

ُاِذْكرِنُیُ َماُاْجَتَمَعُاْثناِنَُعلُوَُ .ندیگو یبا هم سخن م ،تیوال یدر واد، و در مورد امر ما اند هنشست مکه با ه

ََُّلُاُِ شوند در گفتگو کردن  یبا هم جمع نم یا مؤمنه ایدو نفر مؤمن  چیو ه :ِبِهَماُاْلَمالِئَكةَُُیُ اهلل َُتعالُیُبا

دو،  نیمتعال به ا یخدا نکهیمگر ا ت،یب مقام ما اهلو  تیّشخص ما،ی  مهبرنا وآرمان  ،در باب مکتب ما

  دارم. یمیو عظ زیبندگان عز نیکه چن ،کند یو فخر م بر مالئکه مباهات

ُاجُْفَِاذَُ ُبِالذُ َتِغلُ َفاشُُْت مَُْتَمعُْا  ادیما و  ادیمشغول . دی، مشغول ذکر شودیبا هم جمع شد یپس وقت: رُِکُْوا

ما  تیاز گفتگو در رابطه با مکتب و آرمان ما، مقام و وال یخال ،تانیها نشستن .دیشو المتع یخدا

و  دیاگر د، شود یم لیتشک یهمانیما که اگر می  همه یاست برا یا آموزه نینباشد و ا تیب اهل

ولو ، میشو یجمع م ییجا تیب دوست اهل کیاگر با  ،میرو یم یدوست داریاگر به د، میدار یدیبازد

هیتوص نیا .میداشته باش تیب اهل تیّو شخص تیامر وال یطهیدر ح یادآوری ک، یجمله کیشده 

 ادی، مشغول دیبا هم جمع شد یوقت: رُِکُْواُبِالذُ َتِغلُ فَاشُُْت مَُْتَمعَُْفِاذَاُاجُْ :ندکه فرموداست  امام صادق ی

ما در عالم نقش  ما، یزندگان ما، یرهیس ما، تیّرابطه با شخص در یا نکته ؛دیکن یادآوری ک؛ یدیما شو

ُِفیُاْجِتماِعک ْمَُوُم ذاَکَرِتک ْمُاُِفَُ .دیمؤمنان، با هم داشته باش یو در رهبر یهست  نیهم باچرا که : ؤ ناياحُْاُِن 

 ؛دیکن یرا زنده م امکتب و آرمان م ؛دیکن یما را زنده م، باب نیجمع شدن و گفتگو کردنتان در ا

شما مؤمنان با  یها نشستن نیا مکتب ما فراموش شود.و آرمان ؛ ما فراموش شود ادیکه  دیگذار ینم

ُالنُّي َُْوُخَُ خواهد شد. تیباعث زنده ماندن راه و مکتب وال ت،یو گفتگو کردنتان در امر وال گریهمد ِسُار 

هستند که در رابطه با امر  یمردم کسان نِیبهتر، هو بعد از ما ائمّ: رِناِذکُُْذاَکَرُبَِامرِناَُوَُدعاُِالیُ ُبَعِدناَُمنُُِْمنُْ

و  را که غافل یکسان؛ کنند یما م ادیرا دعوت به  گرانیپردازند و د یما، با هم به مذاکره م تیوال
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 مانیها ستننش نیکه ارزش ا ،تیروا کی نیخب ا .کنند می دعوت تیب ما اهل ادیبه  ،توجهّند بی

و  مینینش یبا هم م مییآ یما کرده که م ی همه بیخدا نص یبزرگ قیچه توف می. بدانمیرا کنار هم بدان

 .میکن یآن بزرگواران م یها و مکتب و آموزه تیب از اهل یادی

َعْنه ُقاَل:َُذرُ ُُیِبُاََُعْنُ: تیروا نیدوم ُاهللَُُِرِضَيُاهللُ  متعال، رضوان خودش  یابوذر که خدا 2:قاَلَُرس ول 

 که امام صادق یفکور تیّشخص نیا، اهلل بزرگوار رسول یصحاب نیا، او کند بیرا نص

ُاَِبيك :ندفرمود ُِعَباَدِة ُاَْكثَ ر  ُُُاَن ُاِلْعِتَبارََُذر  َُو  کّرو تف دنیشیاند ی،ابوذر غفار عبادتِ نیشتریب 3:الت  َفكَُّر

ُُاْلج ل وسُ  َذر ُوَُُباَاُُيا: کند که حضرت فرمودند ینقل م اکرم غمبریاو از پ د،و عبرت گرفتن بو کردن

ُس ُِعْنَد ُاْلِعْلمُِم ذاَعًة ُاُُُِاَكَرِة ُي َصلَُّاَحبُّ َلٍة ُاَْلِفُلَي ْ ُِقياِم ُِمْن ُاَُفُُِىُ َلىُاهلِل َلٍة ُلَي ْ ُك ل  ُرَْكَعةٍُي  ساعت ک! یاباذر یا :ْلف 

تر  متعال محبوب یخدا نزد، است ییکه در باب معرفت و دانا ییعلم، گفتگو ی نشستن در نزد مذاکره

 کی یعن؛ یهزار رکعت نماز بخواند ها، شب نیاز ا کیکردن که در هر  یدار زنده شب از هزار شب، است

 ای یا اجر و ارج لحظه یرسد به پا یرکعت در دل شب نماز خواندن، اجرش و ارجش نم ونیلیم

 . کردن دایحضور پ ییاز زمان در مجلس معرفت و دانا یا برهه

 یا قهیدقشصت  ساعتِ .ستین قهیدق شصت یمعنا به ،تیاقرآن و روا اتیّساعت هم در ادب البتّه

ُُاْلج ل وسُ ُوَُاست.  از زمان یا برهه یمعن بهی، ا لحظه یمعن ساعت به ک. یکه آن زمان مطرح نبود یامروز

ُاَُساَعًةُِعْنَدُم ذاَكَرِةُاْلِعْلِمُ ُك ل هُُِْلِفَُغْزَوٍةُوَُاََُلىُاهلِلُِمْنُاَُِحبُّ از زمان  یا برهه ای یا لحظه و نشستنِ: ِقراَءِةُاْلق ْرآِن

متعال از هزار غزوه  یتر است نزد خدا محبوب یی،علم و گفتگو در باب معرفت و دانا ی نزد مذاکره
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ُك ل هُُِوَُ. زدن ریشمش در رکاب رسول خدا، شرکت کردن و در راه خدا قرآن  یو تمام :ِقراَءِةُاْلق ْرآِن

ُك ل هُُِ!ُقاَل:ُيَاَُرس وَلُاهللُِ را قرائت کردن. ُِمْنُِقراَءِةُاْلق ْرآِن ر  رسول  ایعرض کرد:  یراباذر غفا ؟م ذاَكَرة ُاْلِعْلِمَُخي ْ

َذر ُُياُاَباُ:اهللَُُِفقاَلَُرس ولُ  از قرائت تمام قرآن ارزش دارد؟ شیو معرفت، ب ییاهلل! گفتگو در باب دانا

ُاْلِعْلمُِسُُاْلج ل وسُ  ُم َذاَكَرِة ُِعْنَد ُاهللُُُِاَعًة ُِاَلى ُِقُرَُاَحبُّ ُالُِْمْن ُاَُاَءِة َُعَشَر ُاثْ َنا ُك ل ِه َُمر ةٍُق ْرآِن  اکرمغمبریپ: ْلَف

 یا !پس حاال بشنو؟! دور قرآن را قرائت کردن است کیکه گفتم بهتر از  یاباذر تعجّب کرد فرمودند:

 تر است نزد محبوب ،عرفتو م ییعلم و دانا ی مذاکره ، دراز زمان یا برهه ای یا اباذر! نشستن لحظه

 یم! بدان کرده است، بمانیکه خدا نص ی راقیحاال ارزش توف متعال از دوازده هزار بار ختم قرآن. یخدا

ُاْلِعْلمُِ بعد حضرت فرمودند: ُِبم ذاَكَرِة ُبِاْلِعْلمُِاُِفَُی! علم یگفتگو به بر شما باد !َعَلْيك ْم ُِمَنُُن  ُاْلَحالَل تَ ْعرِف وَن

و خود  ؛دیشو یم را آشنا یاحکام الهو  دیشناس یکه با علم است که شما حالل و حرام را م را: چاْلَحرامُِ

ُ .مقصود است یچه علم در این روایات دهد که ینشان م نیا ُاَُُبااَُيا ُِعْندََُذر  ُساَعًة ُاْلِعْلِمُُْلج ل وس  م ذاَكَرِة

ُوَُ ا َُنهارَ  ُِصياٍم َُسَنٍة ُِعباَدِة ُِمْن َُلَك ر  ل هاُِقيامٍَُُخي ْ در نزد  افتنیحضور  یا برههی یا ا اباذر! لحظه یا :لَي ْ

آن  یکه تمام روزها سال کیتر است از  تو نافع یبرا، علم ی علم و نشستن در مجلس مذاکره ی مذاکره

ُی. و با نماز به سر بر یدار باش زنده آن سال را شب یها و تمام شب یریرا روزه بگ ُُاْلعاِلمَُُُِوْجهُُِلیُ اَُِوُالن َظر 

َُلَکُِمْنُِعْتِقُي ُْخَُ تو سودمندتر است از آزاد کردن هزار برده و  یم، براعالِ ی و نگاه تو بر چهره:ُْلِفَُرقَ َبةٍُاَُر 

 بنده در راه خدا.

َفقاَلُياُُ.آمد اکرمغمبریخدمت پ ،از انصار یکی 2 :َلىُالن ِبيُ اُِْنصاِرُجاَءُرَج ل ُِمَنُاْلَُ م:سو ثیحد

ُِالَْيَكَُاْنُاَُ ُعاِلٍمُاَي ُّه ماَُاَحبُّ  ریّاگر من مخ !اهلل رسول ای دعرض کرُ؟ْشَهدََُرس وَلُاهلِلُِاذاَُحَضَرْتَُجنازَة َُوَُمْجِلس 
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 نیاز ا کی کدام ،معالِ کیو شرکت در مجلس  نیاز مؤمن یا جنازه عییدر مراسم تش حضور نیباشم ب

ُاهللُِ کنم؟ دایتر است که من حضور پ دو نزد شما محبوب َُمْنُيَ ْتبَ ع ه اُوَُ:ُاَُِفقاَلَُرس ول  ُكاَنُِلْلَجنازَِة ُْن

 کسی کند، چون اگر شبرود و دفن او هست که دنبال کار یآن جنازه کسبرای اگر  ند:رمود: فهاَيْدِفنُ 

بود که  ییواجب کفا ،امّا اگر نه، رفت حتماً آن کار را انجام داد دیشود و با یم ینینباشد، واجب ع

ُح ض وَرُاُِفَُ، فرد برداشته شد نیا ی از عهده وجوبش اقدام کرد و یگرید یعنیدر شخص نشد،  نیّمتع ن 

َُُمْجِلسُِ ُاَُاْلعاِلِم ُِمْنُح ض وِر عالم، افضل است از حضور در مراسم  کی جلسحضور در م ٍة:ْلِفَُجنازَُاَُْفَضل 

َوُِمْنُِقياِمُ ر.مایهزار ب ادتیو افضل است از ع :ْلِفَُمرِيضٍُاََُوُِمْنُِعياَدِةُ. مؤمن نیجنازه و تدف عییهزار تش

َلةٍُاَُ ْلِفُاََُوُِمْنُ تن.داشو از هزار روز، روزه  :ْلِفُيَ ْومٍُاََُوُِمْنُِصياِمُ. کردن یدار زنده و از هزار شب، شب: ْلِفُلَي ْ

ُِبها ٍمُي  َتَصد ق  َوُ. رانیگ نیو زم دستانیو ته نیو از هزار درهم صدقه دادن به مساک :َعَلىُاْلَمساِكينُُِِدْرََ

ست و با اانسان  ی که بر عهده یواجب از حجّ ریغ ؛و افضل است از هزار حجّ :ْلِفُِحج ٍةُِسَوىُاْلَفرِيَضةُِاَُِمْنُ

 . شود یواجب ادا نم م، آنحضور در مجلس عالِ

َُ اََُوُُ؛ْلِفَُغْزَوٍةُِسَوىُاْلواِجِبُتَ ْغز وَاُِفيَُسِبيِلُاهلِلُِبماِلَكَُوُنَ ْفِسكَُاََُوُِمْنُ ُِمْنَُمْشَهِدُُِذهُِْيَنُتَ َقع ُ د  َِ  !عاِلمٍُاْلَمشا

 غمبریکه پ یواجب ی از غزوه ریغ ؛اهلل و افضل است از هزار غزوه و جهاد در رکاب رسول

؛ روم یجهاد نم دانیدر م غمبریحاال دنبال پ دیتواند بگو ینم آنجا انسان اند، دستور جنگ داده

از هزار برابر افضل است از هزار  شیواجب نباشد، ب ی آن حضوروقت ؛نیاز ا ریغ! روم مجلس علم. نه یم

 .کند میکند و هم جان خودش را تقد نهیغزوه شرکت کردن که انسان در آن غزوه، هم مال خود را هز

 ،یدار زنده شب مار،یب ادتیجنازه، ع عییمثل مراسم تش ،مراسمو شاهد مَ گونهنیدر ا افتنیحضور 

ها کجا و حضور در نیا در غزوه و جهاد شرکت کردن، حجّ رفتن، صدقه دادن، را روزه داشتن، روزها

َُعِلْمَتَُاُ .ستین سهیآنها افضل است و قابل مقا ی که از همه !م کجامجلس عالِ ُاهلَلُي طاَُما َُوُُان  ُبِاْلِعْلِم ع 

ُبِاْلِعْلمُِ  یعنی رد؟یگ یمقرار است که مورد اطاعت  ییبا علم و دانا ،متعال یکه خدا یدان ینم ایآ: ي  ْعَبد 
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 یید و خدا با علم و داناکن یم یاز سر جهل نافرمان .ستیخدا ن عِیمطی  بنده، فرد نادان، فرد ناآگاه

َوُ. دانند یرا هم نم حیو راه عبادت صح ستندیاهل عبادت ن، جاهل یها شود. انسان یاست که عبادت م

ْنياَُوُاْْلِخَرةُِ ُالدُّ ر  ْني است. ییو آخرت، با علم و دانا ایدن ریو خ: َمَعُاْلِعْلمَُُِخي ْ ُالدُّ  و: اَُوُاْْلِخَرِةَُمَعُاْلَجْهلَُِوَُشرُّ

 است؟ یو ناآگاه یبا نادان، و آخرت ایکه شرّ دن یدان ینم ایآ

ُساَعٍةُِعْنَدُاْلع َلماِءُ قاَل: .استنیرالمؤمنیاز ام، چهارم ثیحد ُاَُج ل وس   5:ْلِفَُسَنةٍُاََُلىُاهلِلُِمْنُِعباَدِةُاَُِحبُّ

متعال از عبادت هزار  یعالمان نشستن، نزد خدا محضراز زمان در  یا برههی یا ساعتند: حضرت فرمود

ُ تر است. و محبوب سال بهتر ُاََُلىُاَْلعاِلِمُاَُِوُالن َظر  و نظر به : اْلبَ ْيِتُاْلَحرامُُِیَلىُاهلِلُِمِنُِاْعِتكاِفَُسَنٍةُفُِاَُِحبُّ

َوُ. کعبه در ،سال معتکف بودن در مسجدالحرام کیتر است از  متعال محبوب ینزد خدا ،معالِ ی چهره

تر است نزد  عالمان رفتن محبوب داریو به د :تُِيُْيَنَُطوافًاَُحْوَلُاْلب َُِمْنَُسْبعَُُِلىُاهلِلَُتعالىُ ِاَُُحبُُّاَُرَه ُاْلع َلماِءُيازُِ

ُ. متعال از هفتاد طواف حول کعبه یخدا َُسْبعُِاََُو ُِمْن َُحجُ يْفَضل  ُع ْمرَُُةٍَُن ر ورَُُةٍَُو  ءعلما داریو د: ةٍَُمْقب ولَُُةٍَُمب ْ

هم  یبرگزار شده باشد و مورد قبول درگاه اله یکیکه به ن یا افضل است از هفتاد حجّ و هفتاد عمره

عالمان  داریبه د حال با این .نیستها هم مقبوله و مبروره  عمره و ها حجّ ی چون همه؛ قرار گرفته باشد

که  یو کس :َرَفَعُاهلل َُله َُسْبِعيَنَُدرََجةًَُوُ. افضل است ،مقبوله و مبروره ی و هفتاد عمره از هفتاد حجّ ،رفتن

ُاَنْ َزَلُاهللُ . برد در مراتب کمال یمتعال هفتاد درجه او را باال م یخدا ند،یبنش یدر نزد عالم یساعت َُو

ُاْلَجن َهَُاُُةُ َوَُشِهَدْتَُله ُاْلَمالِئکَُ .دیفرما یرا بر او نازل م شیو رحمت خو: َعَلْيِهُالر ْحَمةَُ و مالئکه : َوَجَبْتَُلهُ ن 

 واجب شد. یشخص نیچندهند که بهشت، بر  یشهادت م
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ی نیو د یاله قیبه حقا نسبت ییمجالس معرفت و علم و دانا و ارزشِ لتیدر فض تیچند روا نیخب ا

ِان ُند: فرمود اکرمغمبریپ م است.چون روز معلّ ؛م بخوانمبه خود معلّ هم راجع تیچند روا بود.

ُ ُاْلَُتَ غُْسَُْيُُرُِيُْخَُالُْم َعل َم َُله َُدوابُّ ُرُِْفر  ُالُِْحيتاِضَُو ُذَُِبحُْن  ُک لُّ َُو َُجمُِِفیُالُُْر وحٍُُیُِْر َُو ََُْهواِء َُا ُاْلَُيع  َُو ُالس ماِء  :ضُِرُِْل

و  اتیّروح، کین اتیّلقخُ ک،ین یها شهیآموزد، اند یرا م یکیو ن ریخ ، یعنی معلّمی کهریم خمعلّ

 کنند. یاو استغفار م یبرا، نیجانداران زم ی همه ،ها یکیم نعلّ: مرُِيُْخَُم َعل َمُالُْ ،آموزد یرا م کین یرفتارها

 یبرا، در هوا یروح یهر موجود ذ کنند. یم تغفاراو اس یبرا اهایدر ی و موجودات زنده انیماه ی همه

 ن،یموجودات زم ی و همهاهلل  ئکةمال ی همه یعن، ینیاهل آسمان و زم ی کند و همه یاو استغفار م

در اجر و پاداش با هم ، آموز م و علمو عالِ 6:ْجِرَُسواءُ اْلَُُیاْلم تَ َعل َمُفُُِن ُاْلعاِلَمُوَُِاُُوَُ کنند. یاو استغفار م یبرا

امام  م هم وجود دارد.لِّعَتِمُ یوجود دارد، برا ییاستغفارها نیعالم چن یکه برارطو همان یعن؛ یبرابرند

َُاْلَُند: فرمود صادق َُله َُدوابُّ ُاَْلَخْيِرَُتْستَ ْغِفر  َُكِبيَرٍةُفُِم َعل م  ُك لَُُّصِغيَرٍةَُو ُاْلَبْحِرَُو ْرِضُاهلِلَُوَُاُُیْرِضَُوُِحيتان 

و هر موجود کوچک و  ایدر انیماه ی و همه نیموجودات جاندار زم ی همه، ها یکیم نمعلّ یبرا 7:َسمائِه

 .کنند یاستغفار مو آسمان خدا،  خدا نیدر زم یبزرگ

و  دارد یا همعبارت مقدّ نیا آمده است.نوار بحاراالاست که در  ینرالمؤمنیهم از ام تیروا نیآخر 

خوانم؛  میدارم  أکیدآن ت ینظرم است و رو را که مدّ فقط بخشی ؛البالغه هم آمده در نهج نیا به هیشب

ُبِاْلُِاَُم َعل م ُنَ ْفِسِهَُوُم َؤد ب هاُ :ندحضرت فرمود .است یطوالن عبارت چون  8:اِسَُوُم َؤد ِبِهمُْْجالِلُِمْنُم َعل ِمُالنَُّحقُّ

او سزاوارتر است به ، خودش باشد آموز نفس کننده و ادب م نفس خودش باشد، ادبکه معلّ یکس
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، در میکن لیم تجلاز معلّ میاگر بخواه نیبنابرا آموز مردم است. م مردم و ادبکه معلّ یتا کس ،لیتجل

 دگاهیاز د، ممعلّ نیا ب خودش است.مؤدِّخودش است؛ م که معلّ میکن لیرا تجل یکس دیل بااوّ ی رده

  است. لیتجل سزاوارِ شتریب ،رمؤمنانیام

، کرده بمانیکه نص را علم ی مجالس مذاکره و معرفت هم قدر ،لامتع یکه خدا میدواریحال ام هر به

ب م ناس و مؤدِّمعلّ نکهیاز ا شیدهد که پ قیتوف هم قدردان قرار دهد و کند و ما را تیبه ما عنا بیشتر

 .شاءاهلل نا میب نفس خودمان باشو مؤدِّ ممعلّ م،یناس باش

هُمَّ 
مْ  َالل ٰ ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ

 


