
 
 
 
 
 

 شرافت و فضیلت علم و علما
آیات و اخباري که در شرافت علم و فضیلت آن و وجوب تحصیلش رسیده، بیش از آن است که بتوان در یک مقام 

 جمع نمود، ولی ما بعضی از آن ها را ذکر می کنیم .
  جلّ شأنه- می فرماید :–پروردگار عالم 

َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماء«  َما َیْخَشى هللاَّ   یعنی : (( از بندگان خدا، علما از خدا می ترسند و بس . ))1. » إِنَّ
 و همچنین می فرماید :

 در –یعنی : (( آیا کسانی که عالم هستند و افرادي که عالم نیستند  2 » َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعلَُموَن َوالَِّذیَن َال َیْعلَُمونَ  َھلْ «
  با یکدیگر مساوي هستند ؟ - نه، چنین نیست .))–مرتبه 

 و باز می فرماید :
یعنی : (( ما در قرآن مثال ها براي مردمان بیان می فرماییم، و  3 » َوِتْلَك اْألَْمَثاُل َنْضِرُبَھا لِلنَّاِس َوَما َیْعِقلَُھا إِالَّ اْلَعالُِمونَ « 

 آن ها را نمی فهمند، مگر اهل علم . ))
یعنی : « هر که عطا کرده باشد به او علم و دانشمندي،  4 » َوَمن ُیْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد أُوِتَي َخْیًرا َكِثیًراو باز می فرماید : « 

 به تحقیق که خیر بسیار به او عطا شده است . »
 5و از حضرت رسول (ص) روایت شده که فرموده اند : « علما ورثۀ انبیا هستند » 

و در حدیث دیگر است که فرمودند : «خداوندا ! رحمت کن خلفاي مرا ! بعضی عرض کردند : یا رسول اهللا! کیستند 
 6خلفاي تو؟ فرمودند : کسانی که بعد از من می آیند و احادیث و آداب مرا روایت می کنند و به مردم می رسانند . » 
و نیز از آن حضرت روایت شده که فرمودند :  « یا اباذر! ساعتی نشستن در مجلسی که در آن گفت و گوي علمی 
باشد، بهتر است نزد خدا، و محبوب تر است از بیداري هزار شب که در هر شبی هزار رکعت نماز خوانده شود، و 
محبوب تر است از هزار جهاد در راه خدا، و از دوازده هزار مرتبه ختم قرآن، و عبادت یک سال که روزهاي آن را 
روزه بگیرند  و شب هاي آن را احیا بدارند . و هر کس از خانۀ خود بیرون رود، به قصد اخذ مسئله اي از مسائل 

علمیه، به هر قدمی که برمی دارد، خداوند عالم می نویسد براي او ثواب پیغمبري از پیغمبران، و ثواب هزار شهید از 
شهداي جنگ بدر، و به هر حرفی که از عالم بشنود یا بنویسد، شهري در بهشت به او عطا می فرماید.و طالب علم را 

 خدا دوست می دارد، و مالئکه و پیغمبران او را دوست دارند؛ و دوست ندارد علم را، مگر اهل سعادت . »
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