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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 التدرج فيه وأهمية  ، طالبه  وآداب  ، فضل العلم  

لقد اختص اهلل عز وجلَّ َهِذه األمة بَِأنَُّه ََل تَزال فِيَها َطائَِفٌة على اْلحقِّ ََل يضرهم َمن َخذلهم َوََل َمن  :وخة  أيها األ

إلى اْلهدى، وَيصربون مِنُْهم على األذى، وُيبصرون بِنور اهلل خالفهم َحتَّى َيْأتِي أْمُر وهم كذلك، َيْدعوَن َمن ضل 

أهَل اْلَعمى، وُيحيون بكتابه اْلَمْوَتى. فهم أحسُن النَّاس َهديا، وأقوُمهم قيالً. فكم مِن َقتِيل إلبليس قد أْحَيوه، ومِن 

ُشُهب اْلحق قد َرَمْوُه جهادًا فِي اهلل وابتغاء ضال َجاِهل ََل َيعلم َطِريَق رشِده قد َهَدوه، َومِن ُمْبَتدع فِي دين اهلل ب

 . مرضاته

 : ِمن فضائل العلم

ل آيٍة يف القرآن تحثُّ على العلم، وهي قوله تعالى أوالً:  .  {اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق  }:  أوَّ

بِّ }:  ملسو هيلع هللا ىلصلم يطلب اهلُل تعالى مِن نبيه طلَب اَلستزادة مِن شيء إَل مِن العلم: قال اهلل تعالى لنبيه  ثانيًا: َوُقل رَّ

 . {ِزْدنِي ِعْلًما

 . اهـ : كفى بَِهَذا شرفا لْلعلم أْن أَمر نبيَّه أْن يْسَأله اْلَمِزيَد مِنْهُ "مفتاح دار السعادة "يف $القيم  ابنُ  العالمة قال

َأنَُّه َتَماَرى ُهَو  ڤ كليُم الرحمن موسى عليه السالم يرحل يف طلِب العلم: أخرج الشيخان َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  :ثالثًا

 
ُّ

 َعاهُ ْبُن َكْعٍب، َفدَ  َوالُحرُّ ْبُن َقْيِس ْبِن ِحْصٍن الَفَزاِريُّ فِي َصاِحِب ُموَسى، َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: ُهَو َخِضٌر، َفَمرَّ بِِهَما ُأَبي

بِيَل إَِلى  ُلِقيِِّه، َهْل َسِمْعَت اْبُن َعبَّاٍس َفَقاَل: إِنِّي َتَماَرْيُت َأَنا َوَصاِحبِي َهَذا فِي َصاِحِب ُموَسى، الَِّذي َسَأَل ُموَسى السَّ

 
َّ

  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي
ِ
ي َمََلٍ مِْن َبنِي إِْسَراِئيَل َجاَءُه َرُجٌل فِ  ىَبْينََما ُموَس  "َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَيْذُكُر َشْأَنُه؟ َقاَل: َنَعْم، َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

َقاَل ُموَسى: ََل، َفَأْوَحى اهلُل َعزَّ َوَجلَّ إَِلى ُموَسى: َبَلى، َعْبُدَنا َخِضٌر، َفَسَأَل  "َفَقاَل: َهْل َتْعَلُم َأَحًدا َأْعَلَم مِنَْك؟ 

بِيَل إَِلْيِه ...  ."ُموَسى السَّ
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ْزِدَياِد مَِن اْلِعْلِم، "لجامع ألحكام القرآنا"يف تفسيره  $القرطبي  قال
ِ

 : فِي َهَذا مَِن اْلِفْقِه ِرْحَلُة اْلَعالِِم فِي َطَلِب اَل

اِحِب، َواْغتِنَاُم لَِقاِء اْلُفَضاَلِء َواْلُعَلَماِء َوإِْن  ْستَِعاَنُة َعَلى َذلَِك بِاْلَخاِدِم َوالصَّ
ِ

 أقطارهم، وذلك كان َدْأَب  َبُعَدْت َواَل

ْعِي النَّاجِ  اِجِح، َوَحَصُلوا َعَلى السَّ الِِح، َوبَِسَبِب َذلَِك َوَصَل اْلُمْرَتِحُلوَن إَِلى اْلَحظِّ الرَّ َلِف الصَّ ِح، َفَرَسَخْت َلُهْم السَّ

ْكِر َواأْلَْجِر َواْلفَ   .  َأْفَضُل اأْلَْقَسامِ  ْضلِ فِي اْلُعُلوِم َأْقَداٌم، َوَصحَّ َلُهْم مَِن الذِّ

َياَدِة اْلَمَحلَّ  "فتح الباري "يف   $الحافظ ابن حجر  الوق اَلُم َلْم َيْمنَْعُه ُبُلوُغُه مَِن السِّ اَلُة َوالسَّ : ُموَسى َعَلْيِه الصَّ

َْجلِهِ 
ِ

 اهـ . اأْلَْعَلى مِْن َطَلِب اْلِعْلِم، َوُرُكوِب اْلَبرِّ َواْلَبْحِر أل

 ْبِن ُبَرْيَدةَ  "سننه "أخرج الدارمي يف يرحلون يف طلب العلم:  ڤالصحابة  :رابعًا
ِ
 " : بسنٍد صحيح َعْن َعْبِد اهلل

 
ِّ

َلُه، َفَقاَل:  نَاَقةٍ َوُهَو بِِمْصَر، َفَقِدَم َعَلْيِه َوُهَو َيُمدُّ لِ  ڤ َرَحَل إَِلى َفَضاَلَة ْبِن ُعَبْيدٍ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُجاًل َمْن َأْصَحاِب النَّبِي

 َمْرَحًبا، َقاَل: َأَما 
ِ
، َرَجْوُت َأْن َيُكوَن ِعنَْدَك مِنُْه  ملسو هيلع هللا ىلصإِنِّي َلْم آتَِك َزائًِرا، َوَلكِْن َسِمْعُت َأَنا َوَأْنَت َحِديًثا مِْن َرُسوِل اهلل

 ."ِعْلٌم. َقاَل: َكَذا َوَكَذا 

ْنَيا َواْْلِخَرة َماَل يرفْعُه الُمْلُك َوََل  :وخامسًا َوََل َغيُرهَما: أخرج مسلم وأبو داود  الَماُل اْلعلم يرفع َصاحبه فِي الدُّ

 ُعَمرَ َعْن َعامِِر ْبِن َواثَِلَة، َأنَّ َنافَِع اْبَن عَ 
َ

َة، َفَقاَل: َمِن  ڤ ْبِد اْلَحاِرِث، َلِقي بُِعْسَفاَن، َوَكاَن ُعَمُر َيْسَتْعِمُلُه َعَلى َمكَّ

اَل: َوَمِن اْبُن َأْبَزى؟ َقاَل: َمْوًلى مِْن َمَوالِينَا، َقاَل: َفاْسَتْخَلْفَت َعَلْيِهْم قَ  َزى،اْسَتْعَمْلَت َعَلى َأْهِل اْلَواِدي، َفَقاَل: اْبَن َأبْ 

، َوإِنَُّه َعالٌِم بِاْلَفَرائِِض، َقاَل ُعَمُر: َأَما إِنَّ نَ   َعزَّ َوَجلَّ
ِ
َيْرَفُع  اهللَ إِنَّ » َقْد َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصبِيَُّكْم َمْوًلى؟ َقاَل: إِنَُّه َقاِرٌئ لِكَِتاِب اهلل

 «.بَِهَذا اْلكَِتاِب َأْقَواًما، َوَيَضُع بِِه آَخِرينَ 

َوُهَو على  ڤ : كنُت آتِي اْبَن َعبَّاس $ الَِية: َقاَل أبو اْلعَ "مفتاح دار السعادة "يف  $ العالمُة ابُن القيم قال

ُقَرْيش، َففطن َلُهم اْبُن َعبَّاس َفَقاَل: َكَذا  َسِريره َوَحوله ُقَرْيش َفَيْأُخذ بَيدي فيجلسني َمَعه على السرير، فتغامز بِي

 شرفًا، َوُيْجلس اْلَمْمُلوَك على األَِسرة.  شريَف َهَذا اْلعلُم يِزيد ال
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: قاَل : َقاَل َأُبو إِْسَحاَق "الفقيه و المتفقه  "، وكذا  الخطيب البغدادي يف  "تاريخ دمشق "أخرج ابن عساكر يف 

 ْبَراِهيُم ْبُن إِْسحَ إِ 
ُّ

ْحَمِن اأْلَْوَقُص ُعنُُقُه َداِخاًل فِي ُبْدنِِه ، َوَكاَن مِنَْكَباُه َخاِرَجْيِن  :اَق اْلَحْربِي ُد ْبُن َعْبِد الرَّ َكاَن ُمَحمَّ

انِ   ََل َتُكوُن فِي َقْوٍم ، إَِلَّ ُكنَْت اْلَمْضُحوَك مِنْ  (1) َكَأنَُّهَما َزجَّ
َّ

ُه: َيا ُبنَي ُه اْلَمْسُخوَر بِِه ، َفَعَلْيَك بَِطَلِب ، َفَقاَلْت َلُه ُأمُّ

 .اْلِعْلِم ، َفإِنَُّه َيْرَفُعَك 

َة ِعْشِريَن َسنًَة َقاَل: َفَكاَن الَخْصُم إَِذا َجَلَس َبْيَن َيَدْيِه َيْرَعُد َحتَّى َيُقومَ  َقاَل: َفَطَلَب اْلِعْلمَ   َقَضاَء َمكَّ
َ

  . َقاَل: َفَولِي

ْت بِِه ا  َقَبٍة َلَك؟ْمَرَأٌة َيْوًما َوُهَو َيُقوُل: اللَُّهمَّ َأْعتِْق َرَقَبتِي مَِن النَّاِر َقاَل: َفَقاَلْت َلُه: َيا اْبَن َأٍخ َوَأيُّ رَ َقاَل: َوَمرَّ

 طالب العلم: آداب

 : إخالُص النية هلل تعالى يف طلب العلم :أوالً 

ينَ }تعالى:  اهلل قال  .{َوَما ُأمُِروا إَِلَّ لَِيْعُبُدوا اهلَل ُمْخلِِصيَن َلُه الدِّ

ْنيا ُنْؤتِِه مِنْها َوَما َلُه فِ }عز وجل:  وقال ي َمْن َكاَن ُيِريُد َحرَث اْلِخَرِة َنِزْد َلُه فِي َحْرثِِه َوَمْن َكاَن ُيِريُد َحرَث الدُّ

 .{اْلِخَرِة مِْن َنِصيٍب 

ْلنَا َلُه فِيَها َما َنَشاُء لَِمْن ُنِريُد ُثمَّ َجَعْلنَا َلُه َجَهنََّم َيْصالَها َمذْ }سبحانه وتعالى:  وقال  ُمومًا َمْن َكاَن ُيِريُد الَعاِجَلَة َعجَّ

 .{َمْدُحوراً 

  ڤالبخاري عن ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب  أخرج
ِ
ا األَْعَماُل بِالنِّيَّاِت، َوإِنََّما لُِكلِّ إِنَّمَ »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

 «.إَِلى َما َهاَجَر إَِلْيهِ  اْمِرٍئ َما َنَوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه إَِلى ُدْنَيا ُيِصيُبَها، َأْو إَِلى اْمَرَأٍة َينْكُِحَها، َفِهْجَرُتهُ 

                                                        

اِن أ: َوُيَقال "لمخصصا"هـ( يف 458)المتوىف:  األندلسي هيدَ بن ِس اقال ( (1 ُج ُزجَّ ْمح َحْلقة تكوُن فِي ُزج ...يضًا للنَّْصل والزُّ  . الرُّ
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َق ا وأخرج ْيُخ،  ڤ لنَّاُس َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ مسلٌم َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، َقاَل: َتَفرَّ َها الشَّ اِم: َأيُّ َفَقاَل َلُه َناتُِل َأْهِل الشَّ

 
ِ
ْثنَا َحِديًثا َسِمْعَتُه مِْن َرُسوِل اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصَحدِّ

ِ
َل النَّاِس ُيْقَضى َيْوَم  "َيُقوُل:   ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َنَعْم، َسِمْعُت َرُسوَل اهلل إِنَّ َأوَّ

 بِ اْلِقَياَمِة َعَلْيِه 
َ

َفُه نَِعَمُه َفَعَرَفَها، َقاَل: َفَما َعِمْلَت فِيَها؟ َقاَل: َقاَتْلُت فِيَك َحتَّى اْسُتْشِهْدُت،  هِ َرُجٌل اْسُتْشِهَد، َفُأتِي َفَعرَّ

َْن ُيَقاَل: َجِريٌء، َفَقْد قِيَل، ُثمَّ ُأمَِر بِِه َفُسِحَب َعَلى وَ 
ِ

 فِي النَّ َقاَل: َكَذْبَت، َوَلكِنََّك َقاَتْلَت أل
َ

َوَرُجٌل  اِر،ْجِهِه َحتَّى ُأْلِقي

َفُه نَِعَمُه َفَعَرَفَها، َقاَل: َفَما َعِمْلَت فِ   بِِه َفَعرَّ
َ

َمُه َوَقَرَأ اْلُقْرآَن، َفُأتِي ْمُتُه َتَعلََّم اْلِعْلَم، َوَعلَّ يَها؟ َقاَل: َتَعلَّْمُت اْلِعْلَم، َوَعلَّ

اْلِعْلَم لُِيَقاَل: َعالٌِم، َوَقَرْأَت اْلُقْرآَن لُِيَقاَل: ُهَو َقاِرٌئ، َفَقْد قِيَل، ُثمَّ  ْمَت : َكَذْبَت، َوَلكِنََّك َتَعلَّ َوَقَرْأُت فِيَك اْلُقْرآَن، َقاَل 

َع اهلُل َعَلْيِه، َوَأْعَطاُه مِْن َأْصنَا  فِي النَّاِر، َوَرُجٌل َوسَّ
َ

 بِ ُأمَِر بِِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحتَّى ُأْلِقي
َ

ِه، َفُأتِي َفُه  هِ ِف اْلَماِل ُكلِّ َفَعرَّ

َفْقُت فِيَها َلَك، َقاَل: َكَذْبَت، نَِعَمُه َفَعَرَفَها، َقاَل: َفَما َعِمْلَت فِيَها؟ َقاَل: َما َتَرْكُت مِْن َسبِيٍل ُتِحبُّ َأْن ُينَْفَق فِيَها إَِلَّ َأنْ 

 فِي النَّارِ  ُأمِرَ َقْد ِقيَل، ُثمَّ َوَلكِنََّك َفَعْلَت لُِيَقاَل: ُهَو َجَواٌد، فَ 
َ

 ."بِِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه، ُثمَّ ُأْلِقي

  ڤ ُهَرْيَرةَ  َأبِيأبو داود وابُن ماجه وصححه األلباينُّ َعْن َسِعيِد ْبِن َيَساٍر، َعْن  وأخرج
ِ
:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ُمُه إَِلَّ لُِيِصيَب بِِه َعَرًضا مِنَ »  َعزَّ َوَجلَّ ََل َيَتَعلَّ
ِ
ا ُيْبَتَغى بِِه َوْجُه اهلل ْنَيا، َلْم َيِجْد َعْرَف اْلَجنَِّة َيْوَم َمْن َتَعلََّم ِعْلًما مِمَّ  الدُّ

 .اَيْعنِي ِريَحهَ « اْلِقَياَمةِ 

نه األلباينُّ وأخرج   الرتمذيُّ وابُن ماجه وحسَّ
ِ
َمْن َطَلَب الِعْلَم لُِيَجاِرَي بِِه الُعَلَماَء َأْو لُِيَماِرَي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ َرُسوَل اهلل

َفَهاَء َأْو َيْصِرَف بِِه ُوُجوَه النَّاِس إَِلْيِه َأْدَخَلُه اهلُل النَّارَ   «. بِِه السُّ

 َوْلَيتَِّق اْلُمَفاَخَرَة َواْلُمَباَهاَة بِِه، َوَأْن  : "الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع  "يف $الخطيب البغدادي  وقال

َئاَسِة َواتَِّخاَذ اأْلَْتَباِع َوَعْقَد اْلَمَجالِِس.  َيُكوَن َقْصُدُه فِي َطَلِب اْلَحِديِث َنْيَل الرِّ

ِذيَن آَمنُوا لَِم َتُقولُ }اقرتاُن العلِم بالعمل: قال اهلل عز وجل:  :ثانيًا َها الَّ  َأْن َيا َأيُّ
ِ
وَن َما ََل َتْفَعُلوَن. َكُبَر َمْقتًا ِعنَْد اهلل

 .{َتُقوُلوا َما ََل َتْفَعُلونَ 
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  ڤمسلم َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد  أخرج
ِ
ُجِل َيْوَم اْلِقَياَمِة، َفُيْلَقى فِي النَّاِر،  "َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل ُيْؤَتى بِالرَّ

َحى، َفَيْجَتِمُع إَِلْيِه َأْهُل النَّاِر، َفَيُقوُلوَن: َيا ُفاَلُن َما َلَك  َبْطنِِه،ُب َفَتنَْدلُِق َأْقَتا ؟ َأَلْم َتُكْن َفَيُدوُر بَِها َكَما َيُدوُر اْلِحَماُر بِالرَّ

 ."آتِيِه، َوَأْنَهى َعِن اْلُمنَْكِر َوآتِيِه  َوََل ِف َتْأُمُر بِاْلَمْعُروِف، َوَتنَْهى َعِن اْلُمنَْكِر؟ َفَيُقوُل: َبَلى، َقْد ُكنُْت آُمُر بِاْلَمْعُرو

ْهِريِّ َقاَل:  وَعنِ  َياُن َومِْن إِنَّ لِْلِعْلِم َغَوائَِل َفِمْن َغَوائِلِِه َأْن ُيْتَرَك اْلَعالُِم َحتَّى ُيْذَهَب بِِعْلِمِه، َومِْن َغَوائِلِِه النِّْس »الزُّ

 َغَوائِلِِه 

 «.َشرُّ َغَوائِلِهِ  اْلَكِذُب فِيِه َوُهوَ 

 «.ُكنَّا َنْسَتِعيُن َعَلى ِحْفِظ اْلَحِديِث بِاْلَعَمِل بِه»الشعبي ووكيٍع قاَل:  وعن

، َقاَل لِي َأُبو قاَِلَبَة:  َوَقاَل 
ُّ

ْختَِيانِي َك َأْن إَِذا َأْحَدَث اهلُل َلَك ِعْلًما َفَأْحِدْث َلُه ِعَباَدًة َوََل يَ « َيا َأيُّوُب، »َأيُّوُب السِّ ُكْن َهمُّ

َث بِهِ   ."ُتَحدِّ

ُجُل َيْطُلُب »َقاَل:  اْلَحَسنِ  وَعنِ  ِعِه َوَهْديِِه َولَِسانِِه َوَبَصِرِه َوَيِدهِ اْلِعْلَم َفاَل َيْلَبُث َأْن يُ َكاَن الرَّ  «.َرى َذلَِك فِي َتَخشُّ

:  َوَقاَل   «.ْن َأَجاَبُه َوإَِلَّ اْرَتَحَل اْلِعْلُم َيْهتُِف بِاْلَعَمِل َفإِ »ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ

ْوِذيُّ  وقال : َما َكَتْبُت َحِدْيثًا إَِلَّ َوَقْد َعِملُت بِِه،  الَمرُّ
ِ
  َحتَّى، َقاَل لِي َأُبو َعْبِد اهلل

َّ
احَتَجَم َوَأعَطى  ملسو هيلع هللا ىلصَمرَّ بِي َأنَّ النَّبِي

اَم ِدْينَارًا.  َأَبا طيَبَة ِدْينَارًا، َفاحتجْمُت َوَأعطيُت الحجَّ

 ."جامع بيان العلم وفضله"يف  $هذه اْلثار ذكرها أبو عمر ابن عبد الرب  كل

 الحرص على تثبيت العلم والتثبت فيه، ووسائل التثبت فيه منها:  :ثالثًا

صحة الفهم وحسن القصد من أعظم ":  "إعالم الموقعين عن رب العالمين " حسن القصد: قال ابن القيم يف -أ

نعم اهلل التي أنعم على عبده، ما ُأعطي عبٌد عطاًء بعد اإلسالم أفضُل وَل أجلُّ منهما. بل هما ساقا اإلسالم وقياُمه 



6 

 

الذين فسدت فهومهم،  فَسد مقصُدهم، وطريق الضالين ينعليهما، وهبما يأمن العبد طريَق المغضوب عليهم الذ

ويصير من المنَعم عليهم الذين حُسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذي ُأمرنا أْن نسأل اهلل 

أْن يهدينا صراطهم يف كل صالة. وصحة الفهم نور يقذفه اهلل يف قلب العبد ُيميز به بين الصحيح والفاسد والحق 

 . اهـالباطلو

َلْم َيُكوُنوا َيْسَأُلوَن َعِن  " : َقاَل  $َعِن اْبِن ِسيِريَن  "مقدمة صحيحه "أخرج مسلٌم يف  يةخ :التلقي على الش - ب

نَِّة َفُيْؤَخذُ  وا َلنَا ِرَجاَلُكْم، َفُينَْظُر إَِلى َأْهِل السُّ ا َوَقَعِت اْلِفْتنَُة، َقاُلوا: َسمُّ ْسنَاِد، َفَلمَّ َأْهِل اْلبَِدِع َوُينَْظُر إَِلى  ُهْم، َحِديثُ اإْلِ

 . "َفاَل ُيْؤَخُذ َحِديُثُهْم 

ْن َتْأُخُذوَن ِدينَُكمْ »عنه أيضًا: َقاَل:  وأخرج  «.إِنَّ َهَذا اْلِعْلَم ِديٌن، َفاْنُظُروا َعمَّ

اْلِعْلُم َعْن ََل ُيْؤَخُذ : » $: َقاَل: قال َمالُِك ْبُن َأَنٍس "جامع بيان العلم وفضله "أبو عمر ابن عبد الرب يف  وأخرج

َفِه، َوَصاِحِب َهًوى َيْدُعو النَّاَس إَِلْيِه، َوَرُجٍل َمْعُروٍف بِاْلَكِذِب فِي َأَح  النَّاِس َوإِْن َكاَن ََل  اِديِث َأْرَبَعَة، َسِفيٍه ُمْعلِِن السَّ

 
ِ
ُث بِهِ َوَرُجٍل َلُه َفْضٌل َوَصاَلٌح ََل َيْعِرُف َما ُيحَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَيْكِذُب َعَلى َرُسوِل اهلل  «.دِّ

ْتَبِة فِي َأْخِذ اْلِعْلمِ  " "جامع بيان العلم وفضله  "يف   $ ابن عبد الرب وأخرج َعْن :  (1/431)  "َباُب َكْيِفيَِّة الرُّ

َها َأَخْذَت فِيِه »َيا ُيوُنُس،  : $ َقاَل: َقاَل لِي اْبُن ِشَهاٍب  $ْبِن َيِزيَد اُيوُنَس  ََل ُتَكابِِر اْلِعْلَم؛ َفإِنَّ اْلِعْلَم َأْوِدَيٌة ، َفَأيُّ

َيالِي، َوََل َتْأُخِذ اْلِعْلَم ُجْمَلًة؛ َفإِنَّ  َهَب َعنُْه  َمْن َراَم َأْخَذُه ُجْمَلًة ذَ َقَطَع بَِك َقْبَل َأْن َتْبُلَغُه ، َوَلكِْن ُخْذُه َمَع اأْلَيَّاِم َواللَّ

َيالِي َواأْلَيَّامِ  ِء َمَع اللَّ
ْ

ي ُء َبْعَد الشَّ
ْ

ي  «.ُجْمَلًة، َوَلكِِن الشَّ

ََل َأْعَلُم »َسِمْعُت ُسْفَياَن الثَّْوِريَّ َيُقوُل:  :قال  َوكِيعٍ  :عن( 1/211) "جامع بيان العلم وفضله"وأخرج أيضًا يف 

 « .ُتَعلَِّم النَّاَس اْلِعْلمَ  اْلِعَباَدِة َشْيًئا َأْفَضَل مِْن َأنْ مَِن 


