




ْ َتاُب 
َ

م ِع  ِل ا



بذل و خبشش علم

ِد بِْن إِْسَماِقيَل بِْن بَِزيٍع، َقْن  -۱ ، َقْن حُمَمَّ َ ِد بِْن ِعي مْحََد بِْن حُمَمَّ
َ
ُد ْنُن حَيىَْي، َقْن أ حُمَمَّ

ِ َقبِْد اِهللا علَمنُْصوِر بْ 
َ
ُت يِف ِكتَاِب  :السالم قَاَل  هيِن َحاِزٍم، َقْن َطلَْحَة بِْن َزيٍْد، َقْن أ

ْ
قََرأ

َخَذ بَلَ الُْعلََماِء : السالم هيَعيِلٍّ عل
َ
َّ أ ً بَِطلَِب الِْعلِْم َح اِل َقْهدا ُخْذ بَلَ اجْلُهَّ

ْ
إِنَّ اَهللا لَْم يَأ

 ِ نَّ الِْعلَْم اَكَن َقبَْل اجْلَْهلِ َقْهداً بِبَْذِل الِْعلِْم ل
َ
اِل ِأل  .لُْجهَّ

خدای متعال : خواندمعلیه السالم در کتاب علی : نقل شده است که فرمودندعلیه السالم از امام صادق 
از جاهالن بابت فراگیری علم پیمانی نگرفت تا زمانی که از عالمان نسبت به بخشش علم به 

  .پیش از جهل بودجاهالن پیمان گرفت؛ زیرا علم 

نِيِه، َقْن َقبِْد اِهللا بِْن الُْمِغرَيِة َو حُمَ  -۲
َ
، َقْن أ ِّ ِ

ٍد الرَْبْ مْحََد بِْن حُمَمَّ
َ
ْصَحابِنَا، َقْن أ

َ
ٌة ِمْن أ ِد ِعدَّ مَّ

ِ َقبِْد اِهللا عل
َ
ْر َو ال «السالم يِف َهِذِه اْآليَِة  هيبِْن ِسنَاٍن، َقْن َطلَْحَة بِْن َزيٍْد، َقْن أ تَُصعِّ

كَ  َُكِن اجَّاُس ِعنَْدَك يِف الِْعلِْم َسَواءً  :َقاَل » لِلنَّاِس  َخدَّ ِ. 

مـردم در : فرمودند» و با تکبر، روی از از مردم مگردان«ی در خصوص آیهعلیه السالم از امام صادق 
  . علم نزد تو یکسان باشند] مندی ازبهره[

۳-  ِ
َ
مْحََد بِْن اجَّرْضِ َقْن َقْمِرو بِْن ِشْمٍر َقْن َجابٍِر َقْن أ

َ
نِيِه َقْن أ

َ
َو بَِهَذا اْإلِْسنَاِد َقْن أ

ْن ُيَعلَِّمُه ِعبَاَد اهللاِ : السالم قَاَل  هيَجْعَفٍر عل
َ
 .َزاَكُة الِْعلِْم أ



٥/ فضل الِعلمکتاُب 

است که آن را به بندگان خدا یاد زکات علم این : روایت است که فرمودندعلیه السالم از امام باقر 
  .دهی

ْن َذَكَرُه  -۴ َ بِْن ُقبَيٍْد َقْن يُونَُس بِْن َقبِْد الرَّمْحَِن َقمَّ ِد بِْن ِعي َعيِلُّ ْنُن إِبَْراِهيَم َقْن حُمَمَّ
ِ َقبِْد اِهللا عل

َ
َ اْنُن َمْرَيَم عل: السالم قَاَل  هيَقْن أ ً يِف  همايقَاَم ِعي  بيَِن السالم َخِطيبا

اِثيَل َفَقاَل  ْهلََها  يِن يَا بَ : إِرْسَ
َ
اَل بِاحْلِْكَمِة َفتَْظِلُموَها َو َال َيْمنَُعوَها أ ثُوا اجْلُهَّ اِثيَل، َال حُتَدِّ إِرْسَ

 .َفتَْظِلُموُهمْ 

ای در میان عیسی بن مریم ایستاد و خطبه: روایت است که ایشان فرمودندعلیه السالم از امام صادق 
ای فرزندان یعقوب، سخن حکیمانه را به جاهالن مگویید که : ائیل ایراد فرمود و گفتبنی اسر

.کنیدکنند، و از اهلش منع نکنید که شما به ایشان ستم میایشان به آن ستم می




