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چه نیک فرموده اند بزرگان مذهب بر مبنای فرمایش معصومان؟مهع؟ که در دین مقایسه نیست؛ چه عقل ما محدود 

است و مقایسه ها بر اساس تصورات و تعلقات شخصی ترسیم می شود. 

در روایت زیر شخص به دنبال مقایسه بین شرکت در تشیع جنازه و جلسه ی دانش آموزی است اما پیامبر اسالم؟ص؟ 

افق نگاه او و ما را متفاوت می کند:

َحّبُ ِإَلْیَك 
َ
ُهَما أ ّیُ

َ
ْو َحَضَر َمْجِلُس َعاِلٍم، أ

َ
؟ص؟ َفَقاَل: َیا َرُسوَل اهلِل، ِإَذا َحَضَرْت َجَناَزٌة أ ِبّيِ ْنَصاِر ِإَلی الّنَ

َ ْ
»َجاَء َرُجٌل ِمَن ال

ْلِف 
َ
ْفَضُل ِمْن ُحُضوِر أ

َ
َکاَن ِلْلَجَناَزِة َمْن  َیْتَبُعُها َو َیْدِفُنَها َفِإّنَ ُحُضوَر َمْجِلِس اْلَعاِلِم أ ْشَهَد؟ َفَقاَل َرُسوُل اهلِل؟ص؟: ِإْن 

َ
ْن أ

َ
أ

ِکیِن،  ُق ِبَها َعَلی اْلَمَسا
َ

ْلِف ِدْرَهٍمُ َتَصّد
َ
ْلِف َیْوٍم، َو ِمْن أ

َ
ْلِف َلْیَلٍة، َو ِمْن ِصَیاِم أ

َ
ْلِف َمِریٍض، َو ِمْن ِقَیاِم أ

َ
َجَناَزٍة، َو ِمْن ِعَیاَدِة أ

ْلِف َغْزَوٍة ِسَوى اْلَواِجِب َتْغُزوَها ِفي َسِبیِل اهلِل ِبَماِلَك َوَ ْفِسَك.
َ
ٍة ِسَوى اْلَفِریَضِة، َو ِمْن أ ْلِف ِحّجَ

َ
َو ِمْن أ

ِخَرِة َمَع 
ْ

ْنَیا َو ال
ُ

ّنَ اهلَل ُیَطاُع ِباْلِعْلِم، َو ُیْعَبُد ِباْلِعْلِم، َو َخْیُر الّد
َ
 َماَعِلْمَت أ

َ
ْیَن َتَقُع َهِذِه اْلَمَشاِهُد ِمْن َمْشَهِد َعاِلٍم؟! أ

َ
َو أ

ِخَرِة َمَع اْلَجْهل ؟! )فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ج 1، ص12(
ْ

ْنَیا َو ال
ُ

اْلِعْلِم، َو َشّرُ الّد

کنم یا در مجلس  گر بنا باشد جنازه اى را تشییع  کرد: اى رسول خدا! ا یکی از انصار نزد رسول خدا؟ص؟ آمد و عرض 

کسانی  گر  کدام یک از این دو بیشتر دوست دارى؟ رسول خدا؟ص؟ فرمود: ا درس دانشمندى حاضر شوم، حضور مرا در 

ک بسپارند، حاضر شدن در مجلس مرد دانشمند از هزار تشییع جنازه، و دیدار  که در پی جنازه رفته و آن را به خا باشند 

از هزار بیمار، و قیام به عبادت در هزار شب، و روزه داشتن در هزار روز، وصدقه دادن هزار درهم به بینوایان، و از هزار 



، سال چهارم، شماره ی هفتم، بهار و تابستان ۱0۱۳۹۶

حّج مستحبی، و از حضور در هزار جنگ در راه خداوند جز جنگ واجب، و دادن مال و جان در این راه، فضیلتی بیشتر دارد. 

که اطاعت و عبادت خدا نیز به علم است، و نیکی دنیا و  کجا به پاى حضور در مجلس عالم می رسد؟ آیا نمی دانی  اینها 

آخرت با علم است، و شّر دنیا و آخرت با جهل و نادانی؟!

    وقتی علم عظمتی این چنین دارد باید برای کسب آن تالش نمود و برای وجدان آن توسل تا »علم مصبوب« الهی بر 

کویر نادانی ما ببارد؛ بدان امید دفتر دیگر از مجله ی دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث را می گشاییم.


