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َقاَل  َقاَل  ِه  َجّدِ َعْن  آَباِئِه؟مهع؟  َعْن  ِبیِه 
َ
أ َعْن  ٍد  ُمَحّمَ ْبِن  َجْعَفِر  ْبُن  ُد  ُمَحّمَ َثَنا 

َ
»َحّد

ْمَواِت َو ِإّنَ َطاِلَب اْلِعْلِم َلَیْسَتْغِفُر 
َ ْ
َکاْلَحّیِ َبْیَن ال اِل  َرُسوُل اهَّلِل؟ص؟ اْلَعاِلُم َبْیَن اْلُجّهَ

ْنَعاُمُه َفاْطُلُبوا اْلِعْلَم 
َ
ْرِض َو ِسَباُع اْلَبّرِ َو أ

َ ْ
ی ِحیَتاُن اْلَبْحِر َو َهَواُم ال  َشْی ٍء َحّتَ

ُ
ُکّل َلُه 

ُکّلِ ُمْسِلم « )شیخ  َبُب َبْیَنُکْم َو َبْیَن اهَّلِل؟زع؟ َو ِإّنَ َطَلَب اْلِعْلِم َفِریَضٌة َعَلی  ُه الّسَ َفِإّنَ

مفید، المالی، ص 		(

ماواِت َو  ِ ما ِفي الّسَ
ُح هَّلِلَّ هستی در مسیر عبودیت و بندگی در حرکت است >ُیَسّبِ

که  وِس اْلَعزیِز اْلَحکیِم< )الجمعة، 	( و این انسان است 
ُ

ْرِض اْلَمِلِك اْلُقّد
َ ْ
ما ِفي ال

گاه، آنان را  به اختیار خویش از مخلوقات خداوند به درستی استفاده نمی کند و 

ج می سازد! باری انسان با اختیارش، سری بی گناه می ُبرد و یا  از ریل بندگی خار

سیبی را ُبرش می زند و به افراد پیرامون اش به ِمهر می بخشد …

که  کام پیامبر؟ص؟ به دو حقیقت اشاره شده است: اول: عالمی  در مرواریدی از 

مردگان  میان  در  زنده ای  همچون  عالمی  چنین  وضعیت  است،  جاهان  میان 

ْمَواِت«. 
َ ْ
َکاْلَحّیِ َبْیَن ال اِل  توصیف شده است: »اْلَعاِلُم َبْیَن اْلُجّهَ

نور علم است  تنها  و  به نظر می رسد بودن در چنین فضایی بسیار دشوار است 

گر علم با صبر همراه شده  که عالم را از ظلمت تنهایی رهایی می بخشد؛ اینجا ا



، سال ششم، شماره ی یازدهم، بهار و تابستان ۱2۱۳۹۸

که در چنین جامعه ای احساس  کسی  باشد شرایط، قابل تحمل است. اما برای 

خوشایندی ندارد و یا حتی برای همه ی اهل علم، حقیقت دوم را بیان می فرماید 

که تنها حجت های خداوند  کی از رویدادی غیبی در نظام آفرینش است  که حا

اْلِعْلِم  َطاِلَب  ِإّنَ  »َو  بگویند:  سخن  آن  از  خود  علمی  منبع  اساس  بر  می توانند 

ْنَعاُمُه «.
َ
ْرِض َو ِسَباُع اْلَبّرِ َو أ

َ ْ
ی ِحیَتاُن اْلَبْحِر َو َهَواُم ال  َشْی ٍء َحّتَ

ُ
ُکّل َلَیْسَتْغِفُر َلُه 

همه ی موجودات حتی ماهی های دریا و جنبندگان زمین و وحوش بیابان ها و 

حیوانات اهلی برای طالب علم استغفار می کنند.

را در مسیر بندگی، هماهنگ با هستی در  عالم واقعی، باید همه ی تاش خود 

گر خطایی از او سر بزند، خداوند به فضل  گیرد اما ا گناه به کار  فضایی عاری از 

جاده ی  در  را  وی  حرکت  تا  می گمارد  او  خدمت  به  را  آفرینش  نظام  خویش 

ک مستقر می گردد. که علم، در نهاد پا کند  عبودیت تنظیم 

بعد از بیان این دو مقدمه، رسول خدا؟ص؟ دو نتیجه را بیان می کند: 

که سبب اتصال میان شما و خدای؟زع؟  نخست اینکه: در جستجوی علم باشید 

از معادالت ذهنی بشر به هم می ریزد! چون با  است، به این ترتیب یکی دیگر 

و  پیوند میان رب  باعث  که  قرآن … است  قرائت  و  و دعا  نماز  این  اولیه،  نگاه 

می شود  گشوده  »علم«  نام  به  جدیدی  باب  حدیث  این  در  اما  می شود  مربوب 

َبُب َبْیَنُکْم َو َبْیَن اهَّلِل؟زع؟«. ُه الّسَ »َفاْطُلُبوا اْلِعْلَم َفِإّنَ

کی از راه رسیدن  و دومین نتیجه گیری بعد از آمادگی مخاطب تبیین می شود و حا

که وجوب طلب علم بر هر مسلمانی است: »ِإّنَ َطَلَب اْلِعْلِم  به این اتصال است 

ُکّلِ ُمْسِلم«. َفِریَضٌة َعَلی 



۱۳ برکت تلاش در مسیر علم

از خدای علیم می خواهیم، همواره نفس ما را مطالبه گر دانش، برای خویشتن 

گام برداریم. خویش قرار دهد تا همیشه در مسیر علم 


