
  

  

  

  العلم بيان جامع كتاب من ا+تىب الكلم رحيق

  

  ِحلِّسْ  جهاد
  



  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 والصالة والسالم على رسوله حممد ، صلى اهللا عليه وسلم ، احلمد هللا رب العاملني ،

 : أما بعد

 (طبعة مؤسسة الريان)،  (جامع بيان العلم وفضله ) أخيكم بقراءة كتاب لقد من اهللا على

  العلماء، واحلكماء، والشعراء ، أكثر من مرة ، وخالل القراءة، قمت بتقييد كثري من اآلثار السلفية، وأقوال

 و اليت حتث على طلب العلم ، والعناية به ، والرتقي مبدارجه ، والتخلق بآدابه ،

 .شاركوين أجرها ومتعتهافأحببت أن أضعها بني أيديكم ، لت

 ...وأبدأ على بركة اهللا

  : قال احلسن

  : دخلنا فاغتممنا وخرجنا فلم نزدد إال غما

  مل يفقهوا وإن سكتنا عنهم وكلناهم إىل عي شديد ، اللهم إليك نشكو هذا الغثاء الذي كنا حندث عنه ، إن أجبناهم

 . بشيء أبدا بأناهمواهللا لوال ما أخذ اهللا على العلماء يف علمهم ما أن

1/21  

 



  : عن أيب هريرة ، أنه كان يقول

 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى تعاىل يقول لوال آيتان يف كتاب اهللا عز وجل ما حدثتكم شيئا ، إن اهللا

  هذه اآلية واليت تليها مث قال : إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة

1/22  

 

  : قالت احلكماء

 . من كتم علما فكأنه جاهله

1/22  

 

 :عن احلسن بن الربيع، قال

؟ قال: ليس هو الذي "طلب العلم فريضة على كل مسلم" :سألت ابن املبارك، قلت: قول النيب، صلى اهللا عليه وسلم

  .وقع يف شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حىت يعلمه يطلبونه، ولكن فريضة على من

1/27  

 

  :قال أبو الدرداء



 وبالغزاة عمن ال يغزو، جلاءهم العذاب قبال لوال أن اهللا يدفع مبن حيضر املساجد عمن ال حيضرها،

1/32  

 

  :عن سفيان بن عيينة، قال

  :مسعت جعفر بن حممد، يقول: وجدنا علم الناس كله يف أربع

 .أوهلا: أن تعرف ربك

 .الثاين: أن تعرف ما صنع بك

 .والثالث: أن تعرف ما أراد منك

 .والرابع: أن تعرف ما خترج به من ذنبك

 .وقال بعضهم: ما خيرجك من دينك

1/32  

 

 :قال أبو الدرداء

  على اخلري وفاعله شريكان العامل واملتعلم شريكان، واملعلم واملستمع شريكان، والدال

1/40 



 

 : عن قتادة

 ] قال: من القرآن والسنة٣٤األحزاب: ] {بيوتكن من آيات اهللا واحلكمة واذكرن ما يتلى يف} :يف قوله عز وجل

1/43 

 

 :قال الشاعر

 العلم ينهض باخلسيس إىل العلى واجلهل يقعد بالفىت املنسوب

1/45 

 

 : قال أبو عمرو

 وإمنا يتشددون يف أحاديث األحكام وأهل العلم جبماعتهم يتساهلون يف الفضائل فريوو@ا عن كل،

1/53 

 

  : قال ابن مسعود

 الدراسة صالة



1/53 

 

 :عن قتادة، قال

 ! عبادة حول باب من العلم حيفظه الرجل لصالح نفسه وصالح من بعده أفضل من

1/57 

 

 :-قال مطرف ابن الشخري

 فضل العلم أفضل من فضل العبادة، وخري دينكم الورع

1/59 

 

 :قال ابن عباس

 تذاكر العلم بعض ليلة أحب إيل من إحيائها

1/59 

 

  :عن ابن وهب، قال



عليه، وأنظر يف العلم بني يديه فجمعت كتيب  وأنا أقرأ - أو العصر-كنت عند مالك بن أنس فجاءت صالة الظهر 

قلت: أقوم إىل الصالة. قال: فقال: إن هذا لعحب، ما الذي قمت إليه بأفضل  وقمت ألركع، فقال يل مالك: ما هذا؟

 .كنت فيه، إذا صحت النية فيه من الذي

1/62 

 

  :ثوريقال سفيان ال

 ما من عمل أفضل من طلب العلم، إذا صحت النية

1/63 

 

 :قال عبد اهللا ابن مسعود

 اغد عاملا أو متعلما، وال تغد بني ذلك

1/70 

 

 :أليب بكر بن دريد

 أهال وسهال بالذين أحبهم ... وأودهم يف اهللا ذي اآلالء



 أهال بقوم صاحلني ذوي تقى... غر الوجوه وزين كل مالء

 ب احلديث بعفة... وتوقر وسكينة وحياءيسعون يف طل

 هلم املهابة واجلاللة والنهى... وفضائل جلت عن اإلحصاء

 ومداد ما جتري به أقالمهم... أزكى وأفضل من دم الشهداء

 يا طاليب علم النيب حممد ...ما أنتم وسواكم بسواء

1/75 

 

 :قال بعض احلكماء

 ملريدبنور العلم يكشف كل ريب ...ويبصر وجه مطلبه ا

 فأهل العلم يف رحب وقرب.... هلم مما اشتهوا أبدا مزيد

 إذا عملوا مبا علموا فكل.... له مما ابتغاه ما يريد

 فإن سكتوا ففكر يف معاد.... وإن نطقوا فقوهلم سديد

1/107 

 

  :قال ميمون بن مهران



 جمالسة العلماءصالح قليب يف  العلماء هم ضاليت يف كل بلد، وهم بغييت إذا مل أجدهم ، وجدت

1/107 

 

 : الوفاة - رضي اهللا عنه- ملا حضرت معاذ بن جبل 

قال: انظري، فقالت: نعم. فقال: أعوذ باهللا من صباح  قال جلاريته: وحيك هل أصبحنا؟ قالت: ال، مث تركها ساعة، مث

أحب البقاء  ك تعلم أين مل أكنباملوت، مرحبا بزائر جاء على فاقة، ال أفلح من ندم، اللهم إن إىل النار، مث قال: مرحبا

ملكابدة الليل الطويل، ولظمأ اهلواجر يف احلر  يف الدنيا جلري األ@ار وال لغرس األشجار، ولكن كنت أحب البقاء

 يف حلق الذكر الشديد، وملزامحة العلماء بالركب

1/111 

 

 : عن احلسن

 [٢٠١بقرة: ال] {آتنا يف الدنيا حسنة ومنهم من يقول ربنا} :يف قوله تعاىل

 اجلنة :قال: احلسنة يف الدنيا: العلم والعبادة، واحلسنة يف اآلخرة

1/112 

 



 : روي عن عبد اهللا بن مسعود

احلكمة ومصابيح الظلم خلقان الثياب جدد القلوب حبس  أنه كان يقول إذا رأى الشباب يطلبون العلم: مرحبا بينابيع

 البيوت رحيان كل قبيلة

1/113 

 

 :عن احلسن قال

 .العامل خري من الزاهد يف الدنيا ا+تهد يف العبادة

1/113 

 

 :خطب زياد ذات يوم على منرب الكوفة، فقال

وبذي الشرف، وبذي السن، رأيت أن أتقدم إليكم  ,أيها الناس، إين بت ليليت هذه مهتما خبالل ثالث: بذي العلم

الشرف، وإجالل ذوي العلم وتوفري ذوي األسنان، واهللا ال أوتى برجل رد علي ذي  فيهن بالنصيحة: رأيت إعظام ذوي

عاقبته، وال أوتى برجل رد  ليضع بذلك منه إال عاقبته، وال أوتى برجل رد على ذي شرف ليضع بذلك منه شرفه إال علم

 .مبأعالمهم، وعلمائهم، وذوي أسنا@ على ذي شيبة ليضعه بذلك إال عاقبته، إمنا الناس

1/114 



 

 :قال احلسن البصري

 الدنيا كلها ظلمة إال جمالس العلماء

1/114 

 

 :عن ميمون، قال

 .إن مثل العامل يف البلد كمثل عني عذبة يف البلد

1/114 

 

 :لبعض األدباء

 رأيت العلم صاحبه شريف ... وإن ولدته آباء لئام

 وليس يزال يرفعه إىل ... أن يعظم قدره القوم الكرام

 ه يف كل أمر ...كراع الضأن تتبعه السوامويتبعون

 ومن يك عاملا فهو اإلمام... وحيمل قوله يف كل أفق

 فلوال العلم ما سعدت نفوس ... وال عرف احلالل وال احلرام



 فبالعلم النجاة من املخازي ... وباجلهل املذلة والرغام

 هو اهلادي الدليل إىل املعايل ... ومصباح يضيء به الظالم

 ن الرسول أتى عليه ... من اهللا التحية والسالمكذاك ع

1/115 

 

 :قال سفيان لرجل من العرب

فيصري إىل غريكم فتذلون، اطلبوا العلم فإنه شرف يف الدنيا  وحيكم اطلبوا العلم، فإين أخاف أن خيرج العلم من عندكم

 وشرف يف اآلخرة

1/118 

 

 :أنشد أبو بكر قاسم بن مروان الوراق لنفسه

 الرمحن وانقلبوا قيت وأهل العلم قد ذهبوا ... عنا وراحوا إىلما يل ب

 والوصب أصبحت بعدهم شيخا أخا كرب ... كالسلك تعتادين األسقام

 صحبوا صحبتهم وزمام الطرف جيمعنا ... دهرا دهريا فزانوا كل من

1/119 



 

  :قيل لبعض حكماء األوائل

 أي األشياء ينبغي للعامل أن يقتبسها؟

 .اء اليت إذا غرقت سفينته سبحت معه، يعين: العلمقال: األشي

1/120 

 

 : قال إمساعيل بن جعفر

 .عجبت ملن مل يكتب العلم كيف تدعوه نفسه إىل مكرمة

1/120 

 

 :لبعض احملدثني

 صحبا العلم زين وكنز ال نفاد له ... نعم القرين إذا ما عاقًال 

1/121 

 

 :قال بعض احلكماء



 .اء أن الناس حتب طاعتهممن الدليل على فضيلة العلم

1/123 

 

 :قال أبو األسود الدؤيل

 .امللوك حكام على الناس، والعلماء حكام على امللوك

1/124 

 

 :قال احلجاج خلالد بن صفوان

 .من سيد أهل البصرة؟ فقال له: احلسن

واستغىن عنهم يف دنياهم، وما رأيت أحًدا من أشراف  فقال: وكيف ذلك وهو موىل؟ فقال: احتاج الناس إليه يف دينهم

 .الوصول يف حلقته إليه؛ ليستمع قوله ويكتب علمه أهل البصرة إال وهو يروم

 .فقال احلجاج: هذا واهللا السؤدد

1/128 

 

 : قال سابق الرببري



 األدب قد ينفع األدب األحداث يف مهل ...وليس ينفع عند الكربة

 اخلشب عتدلت... ولن تلني إذا قومتهاإن الغصون إذا قومتها ا

1/170 

 

  :عن حيىي بن أيب كثري، قال

 العصا عن ولده قال سليمان بن داود البنه: من أراد أن يغيظ عدوه فال يرفع

1/171 

 

 : -رضي اهللا عنه- قال علي 

 قرنت اهليبة باخليبة واحلياء باحلرمان

1/182 

 

 :قال احلسن

سرابيل اجلهل عنكم بدفع احلياء يف العلم، فإنه من رق  لبس للجهل سرباله، فاقطعوامن استرت عن طلب العلم باحلياء 

 وجهه رق علمه



1/182 

 

 : قال حيىي بن أيب كثري

 ال يستطاع العلم براحة اجلسم

1/183 

 

 :قال سعيد

 ٢إن كنت ألسري الليايل واأليام يف طلب احلديث الواحد

1/188 

 

 :قال الشعيب

 حكمة ما رأيت أن سفره ضاع قصى الشام إىل أقصى اليمن ليسمع كلمةلو أن رجًال سافر من أ

1/189 

 

 :قيل البن املبارك



 إىل مىت تطلب العلم؟

 .قال: حىت املمات إن شاء اهللا

 وقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال: لعل الكلمة اليت تنفعين مل أكتبها بعد ذلك

1/192 

 

  :سئل سفيان بن عيينة

 أقبح العلم؟ قال: أعلمهم؛ ألن اخلطأ منه من أحوج الناس إىل طلب

1/193 

 

 :كان مالك يقول

 .إن هذا األمر لن ينال حىت يذاق فيه طعم الفقر

1/194 

 

 :عن أيوب، قال

 إنك ال تعرف خطأ معلمك حىت جتالس غريه



1/197 

 

  :خطبها قال يف خطبة -رضي اهللا عنه-روى ابن عائشة وغريه أن عليbا 

 .فتكلموا يف العلم تتبني أقداركم واعلموا أن الناس أبناء ما حيسنون، وقدر كل امرئ ما حيسن،

1/198 

 

 :عن ابن شبيب، أنه قال

 .ال يكون طبع بال أدب، وال علم بال طلب

1/200 

 

 :قال ابن مسعود

 تذاكروا احلديث فإنه يهيج بعضه بعًضا

1/202 

 

 : عن األعمش



 حديثه كي ال ينسى كان يأيت صبيان الكتاب فيعرض عليهمعن إمساعيل بن رجاء، أنه  

1/202 

 

 

 :قال سعيد بن جبري

 رأسه لفعلت لقد كان ابن عباس حيدثين باحلديث لو يأذن يل أن أقوم فأقبل

1/203  

 

 :قال الرياشي

  مسعت األصمعي وقيل له: كيف حفظت ونسي أصحابك؟

 قال: درست وتركوا

4/204  

 

  :يف بعض كتب العجم

  ئل جالينوس مب كنت أعلم قرنائك بالطب؟سُ 



 .قال: ألين أنفقت يف زيت املصباح لدرس الكتب مثل ما أنفقوا يف شرب اخلمر

1/205  

 

  :عن يونس بن يزيد، قال

فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع  قال يل ابن شهاب: يا يونس ال تكابر العلم؛

 بعد الشيء مع األيام والليايل ليايل وال تأخذ العلم مجلة، فإن من رام أخذه مجلة ذهب عنه مجلة، ولكن الشيءوال األيام

1/206 

 

  :قال علي رضي اهللا عنه

 كما متّل األبدان أمجعوا هذه القلوب، وابتغوا هلا طرائف احلكمة، فإ@ا متلّ 

1/208 

 

 :عن عبد اهللا بن عباس أنه قال

 .ن حياط به فخذوا منه أحسنهالعلم أكثر من أ

1/209 



 

  :عن الزهري، قال

 إمنا يذهب العلم النسيان وترك املذاكرة

1/213 

 

  :عن كثري بن مرة احلضرمي، أنه قال

العلم غري أهله فتجهل، وال متنع العلم أهله فتأمث، وال  إن عليك يف علمك حقbا كما أن عليك يف مالك حقbا: ال حتدث

 السفهاء فيكذبوك، وال حتدث بالباطل عند احلكماء فيمقتوك حتدث باحلكمة عند

1/218 

 

 :عن األعمش

 حديثه أن إمساعيل بن رجاء كان جيمع صبيان الكتاب حيدثهم لئال ينسى

1/219 

 

  :قال ابن عباس



 ما سألين رجل عن مسألة إال عرفت أفقيه هو أو غري فقيه

1/227 

 

  :قال ابن عباس

 اذللت طالًبا فعززت مطلوبً 

1/231 

 

 :قال فضيل بن عياض

 .العمل، مث النشر أول العلم اإلنصات، مث االستماع، مث احلفظ، مث

1/232 

 

 :عن ابن عباس، قال

 مثل علم ال يظهره صاحبه كمثل كنز ال ينفق منه صاحبه

1/240 

 



 :قالوا

وكذلك العلم ال ينقصه االقتباس منه، ولكن فقد احلاملني له  النار ال ينقصها ما أخذ منها ولكن ينقصها أال جتد حطًبا

 .سبب عدمه

1/243 

 

  :قال ابن وهب

 قال: معلًما للخري [31 :مرمي] {َوَجَعَلِين ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكْنتُ } :مسعت سفيان بن عيينة، يقول يف قول اهللا، عز وجل

1/245 

 

  :كتب بعض الحكماء إلى أخ له قال

 .ي أن إخفاء العلم هلكة وإخفاء العمل نجاةواعلم يا أخ

1/245 

 

 :عن عطاء بن يسار، قال

 ما أووي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم



1/248 

 

  :عن إبراهيم بن أدهم، ومحمد بن عجالن

بعلم، وإن سكت سكت بحلم، يقول الشيطان:  ما من شيء أشد على الشيطان من عالم حليم، إن تكلم تكلم

 .كالمه أشد علي من سكوته  انظروا إليه

1/248 

 

 :ألصحابه -رضي اهللا عنه- قال عبد اهللا مسعود

الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون يف السماء  كونوا ينابيع العلم، مصابيح اهلدى، أحالس البيوت، سرج

 وختفون على أهل األرض

1/249 

 

 :عن أيب جحيفة، قال

 

 .احلكماء علماء، وخالطكان يقال: جالس الكرباء، وخالل ال



1/249 

 

 : قال عيسى ابن مرمي

 .منطقه، ومن يرغبكم يف اآلخرة عمله جالسوا من يذكركم باهللا ورؤيته، ومن يزيد يف علمكم

1/250 

 

 : قال عيسى بن محاد

 .تعلموا احللم قبل العلم :كثريًا ما كنت أمسع الليث بن سعد يقول ألصحاب احلديث

1/250 

 

  : قال ابن وهب

 .ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه

1/250 

 

  ذكر حممد بن احلسن الشيباين،



 .من كثري من الفقه؛ أل@ا آداب القوم وأخالقهم عن أيب حنيفة، قال: احلكايات عن العلماء وجمالستهم أحب إيل

1/251 

 

  : قال أبو الدرداء

 من فقه الرجل ممشاه ومدخله وخمرجه مع أهل العلم

1/251 

 : قال الشافعي

الفقه نبل قدره، ومن عرف احلديث قويت حجته، ومن نظر يف النحو رق  من حفظ القرآن عظمت حرمته، ومن طلب

 ومن مل يصن نفسه مل يصنه العلم طبعه،

1/251 

 

 :قال عمر موىل غفرة

ا ما مل جيسر يف األمور برأيه ومل
ً
 .هيستحي أن ميشي إىل من هو أعلم من ال يزال العامل عامل

1/251 

  



 :بن أمحد قال اخلليل

 إذا أخطأ حبضرتك من تعلم أنه يأنف من إرشادك

 .على خطئه أسرعت إفادته واكتسبت عداوته فال ترد عليه خطأه؛ ألنك إذا نبهته

1/251 

 

  : قال شعبة

 كل من مسعت منه حديثًا فأنا له عبد

1/252 

 

 :عن احلسن، قال

 ه وختشعهكان طالب العلم يرى ذلك يف مسعه وبصر 

1/252 

 

 : قال عقبة بن مسلم

 فأنصت احلديث مع الرجل والرجلني والثالثة، فإذا عظمت احللقة



1/252 

 

 : قال وهب بن منبه

 إن للعلم طغيانًا كطغيان املال

1/252 

 

 : قال ميمون بن مهران

ا خزن
ً
ا وال جاهًال، فإنك إذا ماريت عامل

ً
 خشن بصدركعنك علمه، وإن ماريت جاهًال  ال متار عامل

1/254 

 

  :عن طاوس ؛ قال

 من السنة أن يوقر العامل

1/255 

 

 :قال أبو عبيد القاسم بن سالم



 ناظرين رجل ذو فن واحد إال غلبين يف علمه ذلك ما ناظرين رجل قط وكان مفنًنا يف العلوم إال غلبته، وال

1/257 

 

 :عن مطر الوراق، قال

 إذا حاضت بقي امرأة واحدة مثل الذي يروي عن عامل واحد مثل الذي له

1/257 

 

 :كان يقال

ا حىت تكون فيه ثالث خصال: ال حيقر
ً
من دونه يف العلم وال حيسد من فوقه يف العلم وال يأخذ على  ال يكون الرجل عامل

 .علمه مثًنا

1/258 

 

  :قال بالل بن أيب بردة

 منا ال مينعكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون

1/258 



 

  :قال أبو عمر

 .يفهم، ومل يتفهم من بركة العلم وآدابه اإلنصاف فيه، ومن مل ينصف مل

1/258 

  

  :قال بعض العلماء

 .ليس معي من العلم إال أين أعلم أين لست أعلم

1/259 

  

 :الوراق قال حممود

 أعرفهم بنقصه وأقمعهم لشهوته وحرصه أمت الناس

1/259 

 

 : قال ابن وهب



 .اإلنصاف أنس، يقول: ما يف زماننا شيء أقل منمسعت مالك بن 

1/263 

 

 :قال خالد بن يزيد بن معاوية

 .عنيت جبمع الكتب فما أنا من العلماء وال من اجلهال

1/264 

 

  :قال اخلليل بن أمحد

فيه من أنا فأتعلم منه فذلك يوم فائديت وغنيميت، ويوم أخرج فألقى  أيامي أربعة: يوم أخرج فألقى فيه من هو أعلم مين

درسي، ويوم أخرج فألقى فيه من هو  منه فذلك يوم أجري، ويوم أخرج فألقى فيه من هو مثلي فأذاكره فذلك يوم أعلم

 .وأجعله يوم راحيت دوين وهو يرى أنه فوقي فال أكلمه

1/265 

 

 :كان يقال

 متكرب قطومقتك، وما يعلم مستٍح وال  إذا علمت عاقًال علًما محدك، وإن علمت اجلاهل ذمك



1/265 

  

  :اهللا بن وهب، قال عن عبد

 الضغن مسعت مالًكا يقول: املراء يقسي القلب ويورث

1/266 

 

 :قال مالك بن دينار

 للناس فحوائج الناس كثرية من طلب العلم لنفسه فقليل العلم يكفيه، ومن طلبه

1/267 

  

  :قالت امرأة للشعيب

 .أيها العامل أفتين

 خاف اهللا، عز وجل العامل من فقال: إمنا

1/267 



 

 :عن ابن مسعود، قال

 فتنة على بعضهم ما حدثت قوًما حديثًا قط مل تبلغه عقوهلم إال كان

1/268 

 

  :قال ابن عباس

 ورسوله حدثوا الناس مبا يعرفون أتريدون أن يكذب اهللا

1/268 

  

 : اخلطاب قال عمر بن

وال تكونوا جبابرة  وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا ملن تعلمتم منه وملن علمتموه، تعلموا العلم وعلموه الناس،

 .العلماء، فال يقوم جهلكم بعلمكم

1/269 

 

 : يروى عن بعض األكاسرة



 .كان إذا سخط على عامل سجنه مع جاهل يف بيت واحد

1/269 

 

 :قال أبو الدرداء

 من يزدد علًما يزدد وجًعا

1/270 

  

 :سن، قالاحل عن

يف عبادة،  وحزًما يف لني، وإميانًا يف يقني، وحرًصا على علم، وشفقة يف تفقه، وقصد إن من أخالق املؤمن قوة يف الدين،

يأمث فيمن حيب، يف الزالزل وقور، ويف الرخاء شكور،  ورمحة للمجهود، وإعطاء للسائل، ال حييف على من يبغض، وال

 .ت ليسلم، ويقر باحلق قبل أن يشهد عليهليفهم، ويسك قانع بالذي له، ينطق

1/271 

 

 :عن يزيد بن أيب حبيب، قال

 .االستماع إن من فتنة العامل أن يكون الكالم أحب إليه من



1/272 

  

  :قالوا

 .املنطق على العقل هجنة فضل العقل على املنطق حكمة، وفضل

1/274 

 

 :وقالوا

 .ال جيرتئ على الكالم إال فائق أو مائق

1/274 

  

 :إىل عبد اهللا بن طاهر، وهو قوله ينسب

 البالء ببعضه مقرون أقلل كالمك واستعذ من شره... وإن

 واحفظ لسانك واحتفظ من عيه ...حىت يكون كأنه مسجون



 وكل فؤادك باللسان وقل له... إن الفؤاد عليكما موزون

 فزناه وليك حمكًما يف قلة... إن البالغة يف القليل تكون

1/274 

  

 :أبو عمر قال

قالوا: من  السكوت؛ ألن أرفع ما يف السكوت السالمة، والكالم باخلري غنيمة، وقد الكالم باخلري غنيمة، وهو أفضل من

األعمال، وهو جيري عندهم جمرى الذكر والتالوة إذا أريد  تكلم خبري غنم ومن سكت سلم. والكالم يف العلم من أفضل

 .لوقوف على حقيقة املعاينوا - عز وجل-ووجه اهللا  به نفي اجلهل

1/275 

  

  : قتادة قال

 .أو لباغ مستمع مكتوب يف احلكمة: طوىب لعامل ناطق

1/275 



  :الذيال قال أبو

يكن الكالم يهديك فإن الصمت يقيك، ولك يف الصمت خصلتان: خصلة تأخذ  تعلم الصمت كما تتعلم الكالم فإن

 .هو أجهل منك من علم من هو أعلم منك، وتدفع yا جهل من yا

1/276 

  

  :معمر، قال عن

 .علي. وتكرير احلديث يف ا+لس يذهب بنوره ما مسعت قتادة يقول ألحد قط: أعد

1/278 

  

 :ابن شهاب يقول كان

 .احلجارة تكرير احلديث أشد علي من نقل

1/278 

 

 :قال علي بن أيب طالب، رضي اهللا عنه



بضحك، وال يلعب فتمجه القلوب، فإن العامل إذا ضحك ضحكة  تعلموا العلم فإذا تعلمتموه فاكظموا عليه، وال ختلطوه

 مج من العلم جمة

1/280 

 

  :أنه قال - رضي اهللا عنه-عن علي بن أيب طالب 

 تكونوا جبابرة العلماء فيذهب تتعلمون منه وملن تعلمون له، وال تعلموا العلم وتزينوا معه بالوقار واحللم، وتواضعوا ملن

 باطلكم حقكم

1/280 

 :السختياين، أنه قال عن أيوب

 .ينبغي للعامل أن يضع الرتاب على رأسه تواضًعا هللا

1/282 

 

 :قالوا

 املنخفض أكثر البقاع ماءً  املتواضع من طالب العلم أكثر علًما كما أن املكان



1/282 

  

 :لبزرمجهر قيل

 .صاحبها؟ قال: التواضع ما النعمة اليت ال حيسد عليها

 .البالء الذي ال يرحم عليه صاحبه؟ قال: العجب قيل له: فما

1/282 

  

 :ابن عبدوس قال

 .إليه أسرع إال من عصمه اهللا بتوفيقه وطرح حب الرياسة عن نفسه كلما توقر العامل وارتفع كان العجب

1/283 

 

  :قال عمر

 وهوى متبع، وإعجاب املرء بنفسه يكم أن zلكوا فيه ثالث خالل: شح مطاع،أخوف ما أخاف عل

1/283 



  :األشعث قال إبراهيم بن

وتنقاد له ممن مسعته، ولو كان أجهل الناس لزمك أن  سألت الفضيل بن عياض عن التواضع؟ فقال: أن ختضع للحق

 تقبله منه

1/285 

 

  :عن مسروق، قال

 .يعجب بعلمه هللا، وكفى باملرء جهًال أنكفى باملرء علًما أن خيشى ا

1/285 

  

  :الدرداء قال أبو

 .املنطق فيما ال يعنيه، وأن ينهى عن شيء ويأتيه عالمة اجلهل ثالث: العجب، وكثرة

1/286 

 

  :عن علي بن أيب طالب أنه قال

 .اإلعجاب آفة األلباب



1/286 

  

  :قالوا

العلماء  تكرب على الناس ذل، ومن خالط األندال حقر، ومن جالس بعقله زل، ومن من أعجب برأيه ضل، ومن استغىن

 .وقر

1/286 

  

  :بن عياض قال الفضيل

 .وبغى، وتتبع عيوب الناس، وكره أن يذكر أحد خبري ما من أحد أحب الرياسة إال حسد،

1/286 

  

 :سفيان قال

 .الرجل عند السارية يفيت فأغبطه، فلما بلغتها عرفتها كنت أمتىن الرياسة وأنا شاب وأرى



1/288 

  

  : مالك بن دينار قال

 .تعلمه لغري العمل زاده فخًرا من تعلم العلم للعمل كسره، ومن

1/288 

  

  :أيوب بن القرية قال

باإلخوان  استخف واإلخوان، والسالطني، فمن استخف بالعلماء أفسد دينه، ومن أحق الناس باإلجالل ثالثة: العلماء

 .بأحد أفسد مروءته ومن استخف بالسلطان أفسد دنياه، والعاقل ال يستخف

1/292 

 

 : قالوا

 .لو سكت من ال يعلم سقط االختالف



1/294 

  

 :خالد ابنه جعفرًا فقال أوصى حيىي بن

افهم  هل عليك، ولكنكالمه، فإن ذلك يصرفك عن جواب كالمه إىل غريه ويؤكد اجل ال ترد على أحد جوابًا حىت تفهم

أن تستفهم إذا مل تفهم، فإن اجلواب قبل الفهم  عنه، فإذا فهمته فأجبه، وال تعجل باجلواب قبل االستفهام وال تستحي

 .فيبدو لك واستفهامك أمجل بك وخري من السكوت على العي محق، وإذا جهلت فاسأل

1/294 

  

  :مسعود، قال عن ابن

 .ذهاب أهله بضهعليكم بالعلم قبل أن يقبض وق

1/299 

 

  :عن احلسن ، قال

 والنهار موت العامل ثُلمة يف اإلسالم ال يسدها شيء ما طرد الليل



1/301 

 

  :عن ابن سريين، قال

 .ذهب العلم فلم يبق إال غربات يف أوعية سوء

1/301 

  

 :عطاء بن أيب رباح عن

ُقُصَها ِمنْ أَوََملْ يـََرْوا أَنَّا نَْأِيت اْألَ } :يف قول اهللا، عز وجل  ] قال: ذهاب فقهائها وخيار٤١الرعد: ] {َأْطرَاِفَها َواللَّه ْرَض نـَنـْ

 .أهلها

1/304 

 

 : قال أبو عمرو

 كل، وإمنا يتشددون يف أحاديث األحكام وأهل العلم جبماعتهم يتساهلون يف الفضائل فريوو@ا عن

1/53 

 



 :قال أبو الدرداء

  والدال على اخلري وفاعله شريكان ,العامل واملتعلم شريكان، واملعلم واملستمع شريكان

1/40 

 

  : قال ابن مسعود

 الدراسة صالة

1/53 

 

 :عن قتادة، قال

 ! أفضل من عبادة حول باب من العلم حيفظه الرجل لصالح نفسه وصالح من بعده

1/57 

 

 :-قال مطرف ابن الشخري

 ل العبادة، وخري دينكم الورعفضل العلم أفضل من فض



1/59 

  

  :مات زيد بن ثابت قال ابن عباس ملا

 من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه

1/305 

  

 :الدرداء، أنه كان يقول عن أيب

، والعامل واملتعلم شريكان يف اخلري، وسائر الناس ال خري فيهم تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه،

- نفع نفسه بالعلم الذي وضع اهللا  الناس رجل عامل افتقر إىل علمه فنفع من افتقر إليه، وإن استغين عن علمه إن أغىن

 .اآلخر ميوتون، وجهالكم ال يتعلمون، ولقد خشيت أن يذهب األول، وال يتعلم عنده، فما يل أرى علماءكم -عز وجل

قائًما؟ فما يل أراكم  ص العلم شيًئا، ولو أن اجلاهل طلب العلم لوجد العلمعلًما وما نق ولو أن العامل طلب العلم الزداد

 .شباًعا من الطعام جياًعا من العلم

1/305 

 



 :عن صاحل املري، قال

 .مسعت احلسن، يقول: ال عامل وال متعلم، طفئت واهللا

1/306 

 

 :عن ابن عباس أنه كان يقول

وقد ذهب أهل العلم يعملون باجلهل ويدينون بغري احلق  أهل اجلهل،ال يزال عامل ميوت وأثر للحق يدرس حىت يكثر 

 .ويضلون عن سواء السبيل

1/306 

 

 :قال رواد بن اجلراح

شيء. فقال: أكثر يل اخرج من هذا البلد، هذا بلد ميوت  قدم سفيان الثوري عسقالن، فمكث ثالثًا ال يسأله أحد يف

 .فيه العلم

1/309 

  :قال نعيم



 .فليس بصغري املبارك: من األصاغر؟قال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغري يروي عن كبري قيل البن

1/311 

 

 :قال عمر بن اخلطاب

من قبل الصغري استعصى عليه الكبري، وإذا جاء الفقه من قبل  قد علمت مىت صالح الناس ومىت فسادهم: إذا جاء الفقه

 .الصغري فاهتديا الكبري تابعه

1/313 

 

 : ك بن أنسقال مال

 - عز وجل- قال: بالعلم، يرفع اهللا  [٧٦نـَْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاء} [يوسف: } :مسعت زيد بن أسلم، يقول يف هذه اآلية

 من يشاء يف الدنيا

1/316 

 

  :قال مكحول

 .تفقه الرعاع فساد الدين، وتفقه السفلة فساد الدنيا



1/317 

 

 : قال أبو حازم

 ويطلبهم، وإ@م اليوم يأتون أبواب السلطان والسلطان يفر منهم من السلطانإن العلماء كانوا يفرون 

1/325 

  

 :املبارك أنشد ابن

 رأيت الذنوب متيت القلوب ... ويورثك الذل إدما@ا

 وترك الذنوب حياة القلوب... وخري لنفسك عصيا@ا

 وهل بدل الدين إال امللوك ...وأحبار سوء ورهبا@ا

 أمثا@ا يرحبوا ...ومل تغل يف البيعوباعوا النفوس فلم 

 يبني لذي العقل أنتا@ا ...لقد رتع القوم يف جيفة

1/327 

  



 :قال عن حذيفة

أحدكم على األمري فيصدقه  الفنت.قيل: وما مواقف الفنت يا أبا عبد اهللا؟ قال: أبواب األمراء يدخل إياكم ومواقف

 بالكذب ويقول له ما ليس فيه

1/329 

 

 :نبهقال وهب بن م

إال كما يبقى ذئبان جائعان ضاريان سقطا يف حظار فيه غنم  إن مجع املال وغشيان السلطان ال يبقيان من حسنات املرء

 أصبحا فباتا جيوسان حىت

1/329 

 

  :قال سفيان الثوري

وكان  - يعين: األمراء- يقومون إىل هؤالء فيأمرو@م وينهو@م  كان خيار الناس وأشرافهم واملنظور إليهم يف الدين الذين

الذين يأتو@م فيأمرو@م شرار  بيوzم ليس عندهم ذلك فكانوا ال ينتفع yم وال يذكرون، مث بقينا حىت صار آخرون يلزمون

 الناس الناس والذين لزموا بيوzم ومل يأتوهم خيار

1/330 



 

 :قال الفضيل

 جلعلتها يف اإلماملو أن يل دعوة جمابة 

1/331 

 

  

 :قيل لألعمش

 .من يأخذه عنك يا أبا حممد، قد أحييت العلم بكثرة

املوتى، ومن الثلث الثالث قليل  فإن ثلثًا منهم ميوتون قبل أن يدركوا، وثلثًا يلزمون السلطان فهو شر من فقال: ال تعجبوا

 من يفلح

1/332 

  



 

 :وقال رمحه اهللا

 .العلماء أقرyم من األمراء العلماء، وشرشر األمراء أبعدهم من 

1/332 

 

  :قال حممد بن سحنون

عليهما فبلغه ذلك فكتب إليه: أما بعد فإن الذي يراك بالليل  كان لبعض أهل العلم أخ يأيت القاضي والوايل بالليل يسلم

أمسجه بالعامل أن يؤتى  ال: ماوهذا آخر كتاب أكتب به إليك. قال حممد: فقرأته على سحنون فأعجبه، وق يراك بالنهار

 .األمري إىل جملسه فال يوجد فيه فيسأل عنه فيقال: إنه عند

1/332 

  

 

  :وقال سحنون

 .أيام بال حاجة فينبغي أن ال تقبل شهادته إذا أتى الرجل جملس القاضي ثالثة



1/332 

 

  :عن أيوب السختياين، قال

 عبادة وال يكن مهك أن حتدث به ث لهقال يل أبو قالبة: إذا أحدث اهللا لك علًما فأحد

1/338 

 

  :قال ابن عباس

ومالئكته والصاحلون وهلا yم الناس، ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم  لو أن محلة العلم أخذوه حبقه وما ينبغي ألحبهم اهللا

 وهانواعلى الناس اهللا

1/338 

 

 :قال حسن بن صاحل

 .لدنياإنك ال تفقه حىت ال تبايل يف يدي من كانت ا

1/342 

  



 :الثوري قال سفيان

 على غريه من العلوم، ولوال ذلك كان كسائراألشياء فلذلك فضل - عز وجل- إمنا يطلب احلديث ليتقى به اهللا 

1/343 

 

  :قال ليث

 والصدق قد ذهبا من الناس قال يل طاوس: ما تعلمت فتعلمه لنفسك، فإن األمانة

1/344 

 

 :قال سفيان

 زين علمك بنفسك وال تزين نفسك بعلمك

1/345 

 

  

 :احلسن قال

 .عقوبة العامل موت القلب



 اآلخرة قيل له: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل

1/347 

 

  :قال احلسن

 ومن ازداد علًما مث ازداد على الدنيا حرًصا مل يزدد من اهللا إال من أفرط يف حب الدنيا ذهب خوف اآلخر من قلبه،

 غًضا، ومل يزدد من الدنيا إال بعًداب

1/347 

 

 :قال جعفر بن حممد

 .دينكم، فإن كل حمب لشيء حيوط ما أحب إذا رأيتم العامل حمبbا لدنياه فاzموه على

1/348 

 

 :قال أبو العتاهية

 من ثناياك تسطع وصفت التقى حىت كأنك ذو تقى ... وريح اخلطايا

1/349 



 

 :قال عبد اهللا بن عروة

 ذا التعليم يها الرجل املعلم غريه... هال لنفسك كانيا أ

 نصًحا وأنت من الرشاد عدمي... وأراك تلقح بالرشاد عقولنا

1/351 

 

 :ويروى للعرزمي

 ال تنه عن خلق وتأيت مثله... عار عليك إذا فعلت عظيم

 انتهت عنه فأنت حكيم وابدأ بنفسك فا@ها عن غيها... فإذا

 دى... بالقول منك ويقبل التعليمويقت فهناك تعذر إن وعظت

1/352 

  



 

 :قال ابن مسعود

 .بالذنب يعمله ,إين ألحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه

1/353 

 

 :قال أبو الدرداء

 فماذا عملت فيما علمت إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على احلساب أن يقال يل: قد علمت،

2/5 

 

 :ملا حضرت شداد بن أوس الوفاة، قال

 أخوف ما أخاف على هذه األمة: الرياء والشهوة اخلفية

2/7 

 

 :عن أيب الدرداء أنه قال

آمرة أو  - عز وجل-فال تبقى آية من كتاب اهللا  إمنا أخاف أن يقال يل يوم القيامة: أعلمت أو جهلت؟ فأقول: علمت،



ازدجرت؟ فأعوذ باهللا من علم ال ينفع،  فتسألين اآلمرة: هل ائتمرت، والزاجرة: هل ,زاجرة إال جاءتين تسألين فريضتها

 نفس ال تشبع، ومن دعاء ال يسمع ومن

2/8 

 :قال أبو الدرداء

 ٢مرات ويل ملن ال يعلم وال يعمل مرة، وويل ملن يعلم وال يعمل سبع

2/11 

 

 :قال بعض احلكماء

 أدعه زهدا فيه جهال به خري من أن لوال العقل مل يكن علم، ولوال العلم مل يكن عمل، وألن أدع احلق

2/11 

 

 :وقالوا

عليه العلم فأدبر عنه، ومن أهدى اهللا إليه علما  من حجب اهللا عنه العلم عذبه على اجلهل، وأشد منه عذابا َمن أقبل

 .فلم يعمل به

2/11 



 

  

  :أدهم قال رجل إلبراهيم بن

مخسة أشياء: قال:  لنا؟ فقال إبراهيم: من أجلفما لنا ندعو فال يستجاب  {َأْسَتِجْب َلُكم اْدُعوِين } :قال اهللا، عز وجل

 :وما هي؟ قال

 .تؤدوا حقه عرفتم اهللا فلم -1

 .فلم تعملوا مبا فيه وقرأمت القرآن -2

 .الرسول وتركتم سنته وقلتم: حنب -3

 .إبليس وأطعتموه وقلتم: نلعن -4

 تركتم عيوبكم وأخذمت يف عيوب الناس :واخلامسة -5

2/12 

 

  



 :مسعود قال عبد اهللا بن

َا َخيَْشى} :يعملها، وإن العامل َمن خيشى اهللا وتال إين ألحسب الرجل ينسى العلم باخلطيئة  {اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ  ِإمنَّ

 .[٢٨فاطر: ]

2/14 

 

  

  : قال أنس بن مالك

ا به، إن العلماء مهتهم الوعاية وإن السفهاء مهتهم تعملو  تعلموا ما شئتم أن تعلموا، فإن اهللا ال يأجركم على العلم حىت

 الرواية

2/15 

  

 

 :قال مكحول



 كان رجل يسأل أبا الدرداء فقال: كل ما تسأل عنه تعمل؟

 .قال: ال

 !حجة اهللا عليك؟ قال: فما تصنع بزيادة

2/16 

 

 :قال املأمون

 حنن إىل أن نوعظ باألعمال أحوج منا أن نوعظ باألقوال

2/17 

 

  :الدرداء، قال عن أيب

 به عامًال  ال تكون تقيا حىت تكون عاملا، وال تكون بالعلم مجيًال حىت تكون

2/17 

 

 :قال بشر بن احلارث

وتعلم واعلم وعلم واهرب، أمل تر إىل سفيان كيف طلب  إمنا أنت متلذذ تسمع وحتكي، إمنا يراد من العلم العمل، امسع



 م إمنا يدل على اهلرب عن الدنيا ليس على طلبهاوهكذا العل العلم فعلم وعلم وعمل وهرب،

2/19 

  :قال احلسن

 .كما أن املطر إذا وقع يف أرض سبخة مل تنبت ال ينتفع باملوعظة َمن متّر على أذنيه صفحا

2/20 

  

 

 :أنشد ابن عائشة

 إن سبخت مل حييها املطر إذا قسا القلب مل تنفعه موعظة ....كاألرض

 يت قحطت... والقلب فيه إذا ما الن مزدجروالقطر حتيا به األرض ال

2/20 

 

  :قال مالك بن دينار

 ما ُضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب



2/20 

 

 :قال مالك بن دينار

 الصفا إن العامل إذا مل يعمل زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن

2/20 

 

 :كان سوار يقول

 .كالم القلب يقرع القلب، وكالم اللسان مير على القلب صفحا

2/20 

  :سفيان قال زياد بن أيب

 .وإذا خرج من اللسان مل جياوز األذان إذا خرج الكالم من القلب وقع يف القلب،

2/20 

 

 :قال أبو عبد الرمحن العطوي

 !أي شيء تركت يا عارفا باهللا للممرتين واجلهال؟



2/21 

 

 :قال احلسن

 .لذي يفوق الناس يف العلم جدير أن يفوقهم يف العملا

2/23 

 

 :قال بعض احلكماء

 !ما هذا االغرتار مع ما نرى من االعتبار؟

2/23 

 

  :قال أيوب السختياين

 له عبادة ولن يكون مهك أن حتدث به قال يل أبو قالبة: يا أبا أيوب إذا أحدث اهللا لك علما له فأحدث

2/24 

 : قال ابن وهب

 .وجييبه يل مالك: إن من إزالة العلم أن يكلم العامل كل من يسألهقال 



2/25 

 

 :قال سفيان الثوري

 .إىل نفسه فكيف يعاجل غريه العامل طبيب هذه األمة واملال داؤها فإذا كان الطبيب جيرت الداء

2/25 

 

  :قال أبو الدرداء أيضا

 .صالح املعيشة من صالح الدين، وصالح الدين من صالح العقل

2/34 

 

  : قال احلسن

 .كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إىل اآلخرة

2/50 

 

  :قال معمر



 .حىت يكون هللا كان يقال: إن الرجل ليتعلم العلم لغري اهللا فيأىب العلم عليه

2/51 

 

  

 :ثابت قال حبيب بن أيب

 .النية طلبنا هذا األمر وليس فيه نية، مث جاءت

2/51 

 

 : قال عبد اهللا بن عمر

 .علم ثالثة أشياء: كتاب ناطق، وسنة ماضية، وال أدريال

2/54 

 

 :قال مالك

 احلكمة والعلم نور يهدي به اهللا من يشاء وليس بكثرة املسائل



2/57 

  

 

 :ُسئل سحنون

فقال: أما ما يف كتاب قائم أو سنة ثابتة فال يسعه ذلك، وأما ما كان من  أيسع العامل أن يقول: ال أدري فيما يدري؟

 .الرأي فإنه يسعه ذلك؛ ألنه ال يدري أمصيب هو أم خمطئ هذا

2/57 

 

  :قال ابن مسعود

 .ليس العلم بكثرة الرواية، إمنا العلم خشية اهللا

2/58 

 :شيء قال كان ابن سريين إذا سئل عن

، ولكين فيقول: لو أعلم أن رأيي يثبت لقلت فيه ليس عندي فيه إال رأي أzمه. فيقال له: قل فيه على ذلك برأيك،

 .فأحتاج أن أتبع الناس يف دورهم أخاف أن أرى اليوم رأيا وأرى غدا غريه



2/71 

 

  :قال ابن املبارك

 يفسر لكم احلديث ليكن األمر الذي يعتمدون عليه هذا األثر، وخذوا من الرأي ما

2/75 

 

  : قال حممد بن سريين

 كانوا يرون أ@م على الطريق ما داموا على األثر

2/76 

  

 
  

  : قال أيوب السختياين

 .دلين على باب من أبواب الفقه؟ قال: امسع االختالف :قلت لعثمان البيت



2/77 

 

 :قال معمر

 .أحد إمنا العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل

2/77 

 :القدوس قال صاحل بن عبد

 إال ببحث منك عن أسه لن تبلغ الفرع الذي رمته

2/78 

 

  : قال حسان بن عطية

 ما ازداد عبد باهللا علما إال ازداد الناس منه قربا

2/98 

 

  :قال عبد اهللا بن مسعود

 كفى خبشية اهللا علما، وكفى باالغرتار باهللا جهال



2/100 

 

 : قال قتادة

 َمن مل يعرف االختالف مل يشم رائحة الفقه بأنفه

2/102 

 

 : قال سعيد بن أيب عروبة

 .ختالف فال تعّدوه عاملاَمن مل يسمع اال

2/102 

 :قال أيوب السختياين

 .أجسر الناس على الفتيا مل يكن عاملا باملاضي

2/102 

 

  :قال اخلليل بن أمحد

يدري وال يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهوه، ورجل  الرجال أربعة: رجل يدري أنه ال يدري فذلك جاهل فعلموه، ورجل



 فاعرفوه، ورجل ال يدري وال يدري أنه ال يدري فذلك مائق فاحذروه يدري ويدري أنه يدري، فذاك عاقل

2/105 

 

  :قال سعيد بن املسيب

ه، كما فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضل ليس من عامل وال شريف وال ذي فضل إال وفيه عيب، ولكن َمن كان

 .أنه من غلب عليه نقصانه ذهب فضله

2/105 

 

 : قال أبو بكر الصديق

 أي مساء تظلين، وأي أرض تقلين، إذا قلت يف كتاب اهللا بغري علم

2/113 

 

 :قال عبد اهللا بن زيد بن هرمز

 بعده إين ألحب أن يكون من بقايا العامل بعده: ال أدري، ليأخذ به َمن

2/114 



 

 : قال أيوب السختياين

أدري، مث قال: إنا واهللا ما نعلم كل ما يسألونا عنه،  تكاثروا على القاسم بن حممد يوما مبىن فجعلوا يسألونه فيقول: ال

 لنا أن نكتمكم ولو علمنا ما كتمناكم وال حل

2/115 

 

  :قال ابن عون

لرجل يقول: إين رفعت ال أحسنه، فجعل ا :كنت عند القاسم بن حممد إذ جاءه رجل فسأله عن شيء، فقال القاسم

 .إليك ال أعرف غريك

 .أحسنه فقال القاسم: ال تنظر إىل طول حلييت وكثرة الناس حويل، واهللا ما

 .رأيتك يف جملس أنبل منك اليوم فقال شيخ من قريش جالس إىل جنبه: يابن أخي الزمها، واهللا ما

 .ال علم يل به فقال القاسم: واهللا ألن يقطع لساين أحّب إّيل من أن أتكلم مبا

2/116 

 

  : قال عبد الرمحن بن مهدي



من مسرية ستة أشهر محّلين أهل بلدي مسألة  كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال له: يا أبا عبد اهللا جئتك

 .أسألك عنها

 .قال: فسل

 .ءقد جاء إىل َمن يعلم كل شي فسأله الرجل عن املسألة، فقال: ال أحسنها. قال: فبهت الرجل كأنه

 فقال: أي شيء أقول ألهل بلدي إذا رجعت إليهم؟

 قال: تقول هلم: قال مالك: ال أحسن

2/117 

 

  : قال عقبة بن مسلم

أدري، مث يلتفت إّيل: فيقول أتدري ما يريد هؤالء؟  صحبت ابن عمر أربعة وثالثني شهرا فكان كثريا ما يسأل فيقول: ال

 جهنم يريدون أن جيعلوا ظهورنا جسرا إىل

2/119 

 

  :قال ابن عباس

 .إذا ترك العامل: ال أعلم، فقد أصيبت مقاتله



2/118 

 

  

 :قال أبو الدرداء

 .العلم قول الرجل فيما ال يعلم: ال أعلم: نصف

2/119 

  

 

  :عن أيب الذيال، قال

 .قلت: ال أدري، علموك حىت تدري، وإن قلت: أدري، سألوك حىت ال تدري تعلم: ال أدري، وال تعلم: أدري؟ فإنك إن

2/119 

 

 :عن أيب الدرداء أنه كان يقول

على وجوهكم يف النار، فواهللا إنه احلق يقذفه اهللا يف  إياكم وِفراسة العلماء، احذروا أن يشهدوا عليكم بشهادة تكّبكم



 .قلوyم وجيعله على أبصارهم

2/126 

  

 

 : عن عمر

 أنه لقي رجال فقال: ما صنعت؟

 .فقال: قضى علي وزيد بكذا

 .فقال: لو كنت أنا لقضيت بكذا

 .قال: فما مينعك واألمر إليك

لفعلت، ولكين أردك إىل رأيي والرأي  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  قال: لو كنت أردك إىل كتاب اهللا أو إىل سنة

 .مشرتك

2/128 

  



 

 :قيل للحسن

 برأيك؟  به الناس أشيء مسعته أمأرأيت ما يفيت

 .كل ما يفيت به الناس مسعناه، ولكن رأينا هلم خري من رأيهم ألنفسهم فقال احلسن: ال واهللا ما

2/129 

  :قال حممد بن احلسن

ومبا استحسن فقهاء املسلمني وسعه  -عليه وسلم صلى اهللا- َمن كان عاملا بالكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول اهللا 

وميضيه يف صالته وصيامه وحجه ومجيع ما أمر به و@ي عنه، فإذا اجتهد ونظر  تهد رأيه فيما ابتلي به ويقضي بهأن جي

 .ما أشبه ومل يأل وسعه العمل بذلك وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به وقاس على

2/130 

  

 

 :قال الشافعي

ب اهللا فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه، وعامه وخاصه، العلم باألحكام من كتا :ال يقيس إال َمن مجع آالت القياس، وهي



وبإمجاع املسلمني فإذا مل  -صلى اهللا عليه وسلم-وندبه، ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن الرسول  وإرشاده،

مل فإن  -صلى اهللا عليه وسلم- فالقياس على سنة رسول اهللا  يكن سنة وال إمجاع فالقياس على كتاب اهللا، فإن مل يكن

هذه األوجه،  عامة السلف الذين ال يعلم هلم خمالف، وال جيوز القول يف شيء من العلم إال من يكن فالقياس على قول

قبله من السنن وأقاويل السلف وإمجاع الناس  أو من القياس عليها وال يكون ألحد أن يقيس حىت يكون عاملا مبا مضى

 يفرق بني املشتبه، وال يعجل بالقول وال ميتنع من االستماع ممن العقل حىت واختالفهم ولسان العرب، ويكون صحيح

الصواب وعليه بلوغ غاية  ألن له يف ذلك تنبيها على غفلة رمبا كانت منه أو تنبيها على فضل ما اعتقد من خالفه؛

 .جهده واإلنصاف من نفسه حىت يعرف من أين قال ما يقوله

2/130 

  

 

 :عن ابن عباس، قال

 .عليه تيا يعمى فيها فإمنا إمثهاَمن أفىت بف

134 

 



 :قال ابن عمر

 يريد هؤالء أن جيعلوا ظهورنا جسرا إىل جهنم

134 

  

 

 :قال مسروق

 .ال أقيس شيئا بشيء

 قيل : ِملَ؟

 قال: أخشى أن تزل رجلي

154 

 

 : قال ابن وهب

ظهرك واعلم إمنا هو خطأ وصواب فانظر لنفسك  قال يل مالك: يا عبد اهللا أد ما مسعت وحسبك، وال حتمل ألحد على

 .بدنياه وأخسر منه من باع آخرته بدنيا غريه فإنه كان يقال: أخسر الناس من باع آخرته
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  :ورد يف كتاب عمر إىل أيب موسى األشعري

ق قدمي والرجوع ترجع فيه إىل احلق، فإن احل ال مينعنك قضاء قضيته باألمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن

 إىل احلق أوىل من التمادي يف الباطل

2/178 

 

 :قال مطرف بن الشخري

 .تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن احلق ال يتفرق لو كانت األهواء كلها واحدا لقال القائل: لعل احلق فيه، فلما
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  : قال احلكم بن عتيبة

 اهللا عليه وسلم النيب، صلى ليس أحد من خلق اهللا إال يؤخذ من قوله ويرتك إال
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 :قال خالد بن احلارث



 .كله قال يل سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عامل اجتمع فيك الشر

2/185 

 

  :قال عمر بن عبد العزيز

 َمن جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل
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 :قال معاوية بن قرة

 الإياكم واخلصومات يف الدين، فإ@ا حتبط األعم
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 : قال عمر بن عبد العزيز

 تأسيس ضاللة إذا رأيت قوما يتناجون يف دينهم دون العامة فاعلم أ@م على
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  :قال خالد بن سعد

 .اليقني دخل أبو مسعود على حذيفة، قال: أعهد إّيل. قال: أومل يأتك

 .قال: بلى

تعرف، وإياك والتلون يف دين اهللا؛ فإن دين اهللا  ما كنت قال: فإن الضاللة حق الضاللة أن تعرف ما كنت تنكر، وتنكر

 واحد
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 :قال اهليثم بن مجيل

أجيادل عنها؟ قال: ال، ولكن خيرب بالسنة، فإن قبلت منه  قلت ملالك بن أنس: يا أبا عبد اهللا الرجل يكون عاملا بالسنة

 .وإال سكت
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 أنشد شعراً 

 املوت أقرب ما يليين أأقعد بعد ما رجفت عظامي... وكان

 أجادل كل معرتض خصيم ...وأجعل دينه غرضا لديين



 فأترك ما علمت لرأي غريي... وليس الرأي كالعلم اليقني

 وما أنا واخلصومة وهي لبس... تصرف يف الشمال ويف اليمني

 وقد سنت لنا سنن قوام... يلحن بكل فج أو وجني

 وكان احلق ليس له خفاء... أغر كغرة الفلق املبني

 وما عوض لنا منهاج جهم... مبنهاج ابن آمنة األمني

 فأما ما علمت فقد كفاين... وأما ما جهلت فجنبوين

 فلست مكفرا أحدا يصلي... وما أحرمكم أن تكفروين

 وكنا أخوة نرمي مجيعا... فنرمي كل مرتاب ظنني

 .. بشأن واحد فوق الشئونفما برح التكلف إن رمينا.

 فأوشك أن خير عماد بيت... وينقطع القرين عن القرين
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 :قال يونس بن عبد األعلى

العبد بكل ذنب ما خال الشرك  - عز وجل-اهللا  مسعت الشافعي يوم ناظره حفص الفرد قال يل: يا أبا موسى ألن يلقي

 الما ال أقدر أن أحكيهمسعت من حفص ك خري من أن يلقاه بشيء من الكالم، لقد
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 : قال اجلارودي

منهم حفص الفرد، فكل منهم يقول له: من أنا؟  مبصر مرضة ثقل فيها، فدخل عليه قوم - رمحه اهللا- مرض الشافعي 

عبد اهللا؟ فقال: أنت حفص الفرد ال حفظك اهللا، وال كالك، وال رعاك حىت  حىت قال له حفص الفرد: من أنا يا أبا

 ٢فيه أنتتتوب مما 
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 : قال الشافعي

والقبائل، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ يف  حكمي يف أهل الكالم أن يضربوا باجلريد ويطاف yم يف العشائر

 الكالم
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 : قال أمحد بن حنبل

 إال ويف قلبه َدَغل إنه ال يفلح صاحب كالم أبدا، وال تكاد ترى أحدا نظر يف الكالم
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 :ال مالكق

 .أرأيت إن جاء من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد

2/194 

 

 : قال أبو عمر ابن عبد الرب

وزيغ، وال يعدون عند اجلميع يف مجيع األمصار يف  أمجع أهل الفقه واآلثار من مجيع األمصار أن أهل الكالم أهل بدع

 .، ويتفاضلون فيه باإلتقان وامليز والفهماألثر والتفقه فيه طبقات العلماء، وإمنا العلماء أهل
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 :كان احلسن يقول

 ال جتالسوا أهل األهواء، وال جتادلوهم، وال تسمعوا منهم
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  :قال ابن مسعود

فإ@م كانوا أبر هذه األمة قلوبا، وأعمقها علما،  -صلى اهللا عليه وسلم- من كان منكم متأسيا فليتأّس بأصحاب حممد 

فاعرفوا  وإقامة دينه، -صلى اهللا عليه وسلم- وأحسنها حاال، قوما اختارهم اهللا لصحبة نبيه  لفا، وأقومها هديا،وأقلها تك

 هلم فضلهم، واتبعوهم يف آثارهم فإ@م كانوا على اهلدى املستقيم
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 :ولقد أحسن القائل

 yا الرسل قد نفر الناس حىت أحدثوا بدعا.... يف الدين بالرأي مل تبعث

 حىت استخف بدين اهللا أكثرهم .... ويف الذي محلوا من دينه شغل
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 :قال عبد اهللا بن حسن

 فيه أن تكون املغالبة واملغالبة أمنت أسباب القطيعة املراء يفسد الصداقة القدمية، وحيل العقدة الوثيقة، وأقل ما
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 :قال جعفر بن عون

 :مسعت مسعرا، يقول خياطب ابنه كداما

 إين منحتك يا كدام نصيحيت فامسع لقول أب عليك شفيق

 أما املزاحة واملراء فدعهما خلقان ال أرضامها لصديق

 إين بلوzما فلم أمحدمها +اور جارا وال لرفيق

 واجلهل يزري بالفىت يف قومه وعروقه يف الناس أي عروق
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 :قال ابن عباس، 

 .فيقول: يا أمري املؤمنني القوم خارجون عليك قال: جعل يأتيه الرجلملا اجتمعت احلرورية خيرجون على علي، 

 .املؤمنني، أبرد بالصالة فال تفتين حىت آيت القوم قال: دعوهم حىت خيرجوا، فلما كان ذات يوم قلت: يا أمري

ديهم ثفن السهر، وقد أثر السجود يف جباههم، كأن أي قال: فدخل عليهم وهم قائلون، فإذا هم مسهمة وجوههم من

فلقد  فقالوا: ما جاء بك يابن عباس وما هذه احللة عليك؟ قال: قلت: ما تعيبون مين، .اإلبل، عليهم قمص مرحضة

مث قرأت هذه اآلية: {ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة  :أحسن ما يكون من ثياب اليمنية، قال - صلى اهللا عليه وسلم- رأيت رسول اهللا 



 بك؟ ]. فقالوا: ما جاء٣٢َباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِق} [األعراف: ِلعِ  اللَِّه الَِّيت َأْخرَجَ 

وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم- فقال: جئتكم من عند أصحاب رسول اهللا 

 .م عنكمالقرآن وهم أعلم بتأويله، جئت ألبلغكم عنهم وأبلغه وعليهم نزل - صلى اهللا عليه وسلم- 

]، فقال بعضهم: بلى، ٥٨قـَْوٌم َخِصُمون} [الزخرف:  قال بعضهم: ال ختاصموا قريشا، فإن اهللا يقول: {َبْل ُهمْ 

حكم  :رجالن أو ثالثة، قال: قلت: ماذا نقمتم عليه؟ قالوا: ثالثا، فقلت: ما هن. قالوا فلنكلمنه. قال: فكلمين منهم

 قال: قلت: هذه واحدة. وماذا أيضا؟ .[57 :حلُْْكُم ِإالَّ لِلَِّه} [األنعامالرجال يف أمر اهللا وقال اهللا: {ِإِن ا

 .قتاهلم، ولئن كانوا كافرين لقد حل قتاهلم وسبيهم قال: فإنه قاتل ومل يسب ومل يغنم، فلئن كانوا مؤمنني ما حل

 قال: قلت: وماذا أيضا؟

 .نني فهو أمري الكافريناملؤم قالوا: وحما نفسه من أمري املؤمنني، فإن مل يكن أمري

 ينقض قولكم هذا أترجعون؟ قال: قلت: أرأيتكم إن أتيتكم من كتاب اهللا وسنة رسوله ما

 قالوا: وما لنا ال نرجع؟

ُرٌم َوَمْن حُ  كتابه: {يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَْقتـُُلوا الصَّْيَد َوأَنـُْتمْ  قال: قلت: أما حكم الرجال يف أمر اهللا، فإن اهللا قال يف

ًدا َفَجزَاٌء ِمْثُل َما قـََتلَ  املرأة وزوجها: {َوِإْن  ]. وقال يف٩٥ِمَن النـََّعِم َحيُْكُم بِِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم} [املائدة:  قـَتَـَلُه ِمْنُكْم ُمتَـَعمِّ

الرجال،  ]. فصري اهللا ذلك إىل حكم٣٥} [النساء: أَْهِلِه َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما فَابـَْعثُوا َحَكًما ِمنْ 

أفضل أو يف حكم أرنب مثن ربع درهم ويف  فنشدتكم اهللا أتعلمون حكم الرجال يف دماء املسلمني وإصالح ذات بينهم



 بضع امرأة؟

 .قالوا: بلى هذا أفضل قال: أخرجت من هذه

 .قالوا: نعم

عائشة، فإن قلتم: نسبيها، فنستحل منها ما نستحل من  بون أمكمقال: فأما قولكم: قاتل، فلم يسب ومل يغنم، أفتس

 .ليست بأمنا فقد كفرمت، فأنتم ترددون بني ضاللتني، أخرجت من هذه؟ قالوا: بلى :غريها، فقد كفرمت، وإن قلتم

مبن ترضون: إن نيب اهللا يوم احلديبية حني صاحل أبا سفيان  قال: وأما قولكم: حما نفسه من إمرة املؤمنني، فأنا آتيكم

اهللا، صلى اهللا  اكتب يا علي، هذا ما صاحل عليه حممد رسول" :رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم وسهيل بن عمرو قال

 ."عليه وسلم

 .اكنعلم أنك رسول اهللا ما قاتلن فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو: ما نعلم أنك رسول اهللا، ولو

امح يا علي، واكتب: هذا ما اصطلح عليه حممد بن  اللهم تعلم أين رسولك،" :قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم

 .عمرو عبد اهللا وأبو سفيان وسهيل بن

 فقتلوا أمجعني قال: فرجع منهم ألفان وبقي بقيتهم، فخرجوا
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بيتك ومسيتهم الظلمة، فإما أن يكونوا على احلق أو يكونوا  أهلفذكر اخلرب يف مناظرة عمر للخوارج وفيه قالوا: خالفت 



وإن مل  أنك على احلق وهم على الباطل فالعنهم وتربأ منهم، فإن فعلت فنحن منك وأنت منا، على الباطل فإن زعمت

 .تفعل فلست منا ولسنا منك

قتال إال وأنتم ترون أنكم مصيبون ولكنكم وتعرضتم القتل وال فقال عمر: إين قد علمت أنكم لن ترتكوا األهل والعشائر

 .احلق، أخربوين عن الدين أواحد أو اثنان؟ قالوا: ال بل واحد أخطأمت وضللتم وتركتم

 !قال: فليسعكم يف دينكم شيء يعجز عين

 .قالوا: ال

 قال: أخربوين عن أيب بكر وعمر، ما حاهلما عندكم؟

 .قالوا: أفضل أسالفنا أبو بكر وعمر

تويف ارتدت العرب فقاتلهم أبو بكر، فقتل الرجال وسىب  ملا - صلى اهللا عليه وسلم-تعلمون أن رسول اهللا  قال: ألستم

 الذرية والنساء؟

 .قالوا: بلى

 .النساء والذراري على عشائرهم قال عمر بن عبد العزيز: فلما تويف أبو بكر قام عمر رد

 .قالوا: بلى

 خبالفه إياه؟ قال عمر: فهل تربأ عمر من أيب بكر ولعنه

 .قالوا: ال



 .قال: فتتولو@ما على اختالف سريzما؟ قالوا: نعم

 قال عمر: فما تقولون يف بالل بن مرداس؟

 .قالوا: من خري أسالفنا بالل بن مرداس

وقد لطخ أصحابه أيديهم يف الدماء واألموال. فهل تربأت  قال: أفلستم قد علمتم أنه مل يزل كافا عن الدماء واألموال

 .أو لعنت إحدامها األخرى إحدى الطائفتني من األخرى

 .قالوا: ال

 قال: فتتولو@ما مجيعا على اختالف سريzما؟

 .قالوا: نعم

البصرة هو وأصحابه يريدون أصحابكم بالكوفة، فمروا  قال عمر: فأخربوين عن عبد اهللا بن وهب الراسيب حني خرج من

وغلوا  ريته، مث عدوا على قوم من بين قطيعة فقتلوا الرجال وأخذوا األموالوبقروا بطن جا بعبد اهللا بن خباب فقتلوه

قدموا  ]، مث٢٧ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َوال يَِلُدوا ِإالَّ فَاِجرًا َكفَّاًرا} [نوح:  األطفال يف املراجل وتأولوا قول اهللا: {ِإنََّك ِإْن َتَذْرُهمْ 

تربأت إحدى الطائفتني من األخرى أو  على أصحاyم من أهل الكوفة وهم كافون عن الفروج والدماء واألموال فهل

 فتتولو@ما على اختالف سريzما؟ :لعنت إحدامها األخرى؟ قالوا: ال. قال عمر

 .قالوا: نعم

بعضهم من بعض على اختالف سريzم ووسعهم هلم يتربأ  قال عمر: فهؤالء الذين اختلفوا بينهم يف السرية واألحكام



أفرض  خالفت أهل بييت يف األحكام والسرية حىت ألعنهم وأتربأ منهم، أخربوين عن اللعن ووسعكم ذلك، وال يسعين حني

 على العباد؟

 قالوا: نعم. قال عمر ألحدمها: مىت عهدك بلعن فرعون؟

 .قال: ما يل بذلك عهد منذ زمان

 ...زمان، وأنا ال يسعين ألعن من خالفتهم من أهل بييت رءوس الكفر ليس لك عهد بلعنه منذ فقال عمر: هذا رأس من

2/212 

 

  :قال بعض العلماء

يتأتى له احلجة وحيضره اجلواب ويسرع إليه الفهم مبقطع  كل جمادل عامل وليس كل عامل جمادال يعين: أنه ليس كل عامل

ذو الفضل  ماء وأنفعهم جمالسة ومذاكرة واهللا يؤيت فضله من يشاء واهللاخصاله فهو أرفع العل احلجة، ومن كانت هذه

 .العظيم
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 : على اخلصم ومن مليح االحتجاج والكر

يكره الصالة يف املقصورة، فقال له رجل: يا أبا  ما روى محاد بن سلمة، عن األزرق بن قيس، أن األحنف بن قيس كان

 حبر مل ال تصلي يف املقصورة؟



 .األحنف: وأنت ِمل تصل فيها. قال: ال أتركقال له 

 .اخلصم بديع قال األحنف: فلذلك ال أصلي فيها. وهذا ضرب من االحتجاج وإلزام
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  :وقال عمر بن عبد العزيز

 .ما رأيت أحدا الحى الرجال إال أخذ جبوامع الكلم

  :قال حيىي بن مزين

 .والتفهم واملدارسة، واهللا أعلم ه التعليميريد باملالحاة هنا: املخاوضة واملراجعة على وج
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 : قال القاسم بن سالم

 فن واحد من العلم إال غلبين فيه ما ناظرت قط رجال مفننا يف العلوم إال غلبته، وال ناظرين رجل ذو
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 :قال عمر

 الدين: زلة عامل، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون ثالث يهدمن
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  :بن جبل قال معاذ

 .كيف تصنعون بثالث: دنيا تقطع أعناقكم، وزلة عامل، وجدال منافق بالقرآن يا معشر العرب،

فإن املؤمن يفتنت مث يتوب،  أما العامل فإن اهتدى فال تقلدوه دينكم، وإن افتنت فال تقطعوا منه أناتكم، :فسكتوا، فقال

أحد فما عرفتم منه فال تسألوا عنه وما شككتم فكلوه إىل عامله، وأما  وأما القرآن فله منار كمنار الطريق ال ختفى على

 فمن جعل اهللا الغىن يف قلبه فقد أفلح ومن ال فليس بنافعته دنياه الدنيا

2/224 

 : قال عبد اهللا بن مسعود

 .اغد عاملا، أو متعلما، وال تغد إمعة فيما بني ذلك

225 



 

 :قال علي بن أيب طالب

اإلسناد لشهرته عندهم: يا كميل إن هذه  لكميل بن زياد النخعي، وهو حديث مشهور عند أهل العلم يستغىن عن

ثالثة: فعامل رباين، ومتعلم على سبيل جناة، ومهج رعاع أتباع كل ناعق، مل  القلوب أوعية، فخريها أوعاها للخري، والناس

لو أصبت له محلة لقد  -وأشار بيده إىل صدره-مث قال: إن ههنا لعلما بنور العلم، ومل يلجئوا إىل ركن وثيق.  يستضيئوا

على كتابه وبنعمه على معاصيه، أف حلامل حق ال  أصبت لقنا غري مأمون، يستعمل الدين للدنيا، ويستظهر حبجج اهللا

 يدر، مشغوف عارض من شبهة، ال يدري أين احلق إن قال: أخطأ، وإن أخطأ مل بصرية له ينقدح الشك يف قلبه بأول

 .جهال أن ال يعرف دينه حقيقته، فهو فتنة ملن افتنت به، وإن من اخلري كله من عرفه اهللا دينه، وكفى باملرء مبا ال يدري

226 

 

 :عن علي، قال

ينقلب لعلم اهللا فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو  إياكم واالستنان بالرجال، فإن الرجل يعمل بعمل أهل اجلنة، مث

بعمل أهل النار فينقلب لعلم اهللا فيعمل بعمل أهل اجلنة فيموت وهو من أهل اجلنة،  أهل النار، وإن الرجل ليعمل من

 كنتم ال بد فاعلني فباألموات ال باألحياء فإن

229 



 

 :قال ابن مسعود

 أسوة يف الشر أال ال يقلدن أحدكم دينه رجال إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه ال

229 

 

  : ن بن عيينةقال سفيا

 .اضطجع ربيعة مقنعا رأسه وبكى

 علمائهم فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: رياء ظاهر، وشهوة خفية، والناس عند

 ائتمروا كالصبيان يف حجور أمهاzم، ما @وهم عنه انتهوا، وما أمروهم به

229 

 

 : قال أيوب

 .ليس تعرف خطأ معلمك حىت جتالس غريه

2/230 

 



 :عتزقال عبد اهللا بن امل

 .ال فرق بني yيمة تقاد وإنسان يقلد

2/230 

 

 : قال أبو عمر ابن عبد الرب

علمت أن من الناس من يسرع إليه حفظ املنظوم  وقد نظمت يف التقليد وموضعه أبياتا رجوت يف ذلك جزيل األجر ملا

 :ويتعذر عليه املنثور، وهي من قصيدة يل

 هم لب حاضريا سائلي عن موضع التقليد خذ عين اجلواب بف

 واصغ إىل قويل ودن بنصيحيت واحفظ علي بوادري ونوادري

 ال فرق بني مقلد وyيمة تنقاد بني جنادل ودعائر

 تبا لقاٍض أو ملفٍت ال يرى علال ومعىن للمقال السائر

 فإذا اقتديت فالبكتاب وسنة املـ ـبعوث بالدين احلنيف الطاهر

 وأهل بصائرمث الصحابة عند عدمك سنة فأولئك أهل @ى 

 وكذاك إمجاع الذين يلو@م من تابعيهم كابرا عن كابر

 إمجاع أمتنا وقول نبينا مثل النصوص لذي الكتاب الزاهر



 وكذا املدينة حجة إن أمجعوا متتابعني أوائال بآواخر

 وإذا اخلالف أتى فدونك فاجتهد ومع الدليل فمل بفهم وافر

 وعلى األصول فقس فروعك ال تقس فرعا بفرع كاجلهول احلائر

 والشر ما فيه فديتك أسوة فانظر وال حتفل بزلة ماهر

2/230 

 

 : قال ابن عباس

 .من أفىت بفتيا وهو يعمى عنها كان إمثها عليه

2/232 

 

  :قال املزين

التقليد؛ ألن احلجة أوجبت ذلك  نعم. أبطل :يقال ملن حكم بالتقليد هل لك من حجة فيما حكمت به؟ فإن قال

 .حجة عنده ال التقليد، وإن قال: حكمت فيه بغري

 اهللا ذلك إال حبجة؟ قيل له: فلم أرقت الدماء وأحبت الفروج وأتلفت األموال وقد حرم

قد  أعلم أين ] yذا، أي: من حجة yذا، قال: فإن قال: أنا٦٨يونس: ] {ُسْلطَانٍ  ِإْن ِعْندَُكْم ِمنْ } :قال اهللا، جل وعز



 .علي أصبت وإن مل أعرف احلجة؛ ألين قلدت كبريا من العلماء، وهو ال يقول إال حبجة خفيت

على معلمك كما مل يقل معلمك إال حبجة خفيت  قيل له: إذا جاز لك تقليد معلمك؛ ألنه ال يقول إال حبجة خفيت

ذلك من هو أعلى حىت ينتهي األمر إىل أصحاب تقليد معلم معلمه، وك عليك، فإن قال: نعم. ترك تقليد معلمه إىل

 .وإن أىب ذلك نقض قوله -عليه وسلم صلى اهللا-رسول اهللا 

 تقليد من هو أكرب وأكثر علما وهذا متناقض؟ وقيل له: كيف جتوز تقليد من هو أصغر منك وأقل علما، وال جتز

 .ه، فهو أبصر مبا أخذ وأعلم مبا تركعلم فإن قال؛ ألن معلمي وإن كان أصغر، فقد مجع علم من هو فوقه إىل

إىل علمه فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك؛  قيل له: وكذلك من تعلم من معلمك فقد مجع علم معلمك وعلم من فوقه

ألنك مجعت علم معلمك وعلم من فوقه إىل علمك، فإن أعاد قوله  وكذلك أنت أوىل أن تقلد نفسك من معلمك؛

وكذلك  -صلى اهللا عليه وسلم- صغار العلماء أوىل بالتقليد من أصحاب رسول اهللا  جعل األصغر ومن حيدث من

بقول يئول إىل هذا قبحا  عنده يلزمه تقليد التابع والتابع من دونه يف قياس قوله، واألعلى األدىن أبدا، وكفى الصاحب

 .وفسادا

2/232 

 

  



  : قال سحنون

بن دينار وغريهم خيتلفون إىل ابن هرمز فكان إذا سأله  مد بن إبراهيمكان مالك بن أنس وعبد العزيز بن أيب سلمة وحم

بكر، ِمل  وإذا سأله ابن دينار وذووه مل جيبهم، فتعرض له ابن دينار يوما، فقال له: يا أبا مالك وعبد العزيز أجاyما،

 تستحل مين ما ال حيل لك؟

 قال له: أيابن أخي، وما ذاك؟

 جتيبنا؟ قال: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهما، وأسألك أنا وذوي فال

 فقال: أوقع ذلك يابن أخي يف قلبك؟

خالطين يف عقلي مثل الذي خالطين يف بدين، ومالك  قال: نعم، إين قد كربت سين ورق عظمي، وأنا أخاف أن يكون

 .ا خطأ تركاه، وأنت وذووك ما أجبتكم به قبلتموهمسعا مين حقا قبال، وإذا مسع وعبد العزيز عاملان فقيهان إذا

الراجح، ال كمن يأيت باهلذيان ويريد أن ينزل من القلوب منزلة  قال حممد بن حارث: هذا واهللا هو الدين الكامل، والعقل

 .القرآن

2/233 

 

 : قال أبو هريرة

 وما ناظرمتوين - ليعين: املزاب- لرميتموين بالقشع  والذي نفسي بيده لو حدثتكم بكل ما أمسع



2/240  

 

  :عن أيب هريرة، أنه كان يقول

 .أحدمها فبثثته، وأما اآلخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم وعاءين: فأما -صلى اهللا عليه وسلم-حفظت عن رسول اهللا 

 قال أمحد: البلعوم: احللقوم

2/240 

 

  :عن أيب الطفيل، قال

 .ال حتدثون الناس إال مبا يعلمون كذب اهللا ورسوله،مسعت عليا على املنرب، يقول: أحتبون أن ي

2/240 

 

  :قال مورق العجلي

 .كتب عمر: تعلموا السنة والفرائض واللحن كما تتعلمون القرآن

2/244 



  :قال عمر بن اخلطاب

 السنن أعلم بكتاب اهللا، عز وجل سيأيت قوم جيادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب

2/245 

 

 :ل مطر الوراققا

 العلماء مثل النجوم، فإذا أظلمت تكسع الناس

2/250 

 

 : قال احلسن بن بشر الكويف

 .حيدثنا دخلت على داود الطائي أنا وجابر وإسحاق ابنا منصور، فسألناه أن

 .فقال: أتريدون أن أكون مؤدبا لكم، تتبعون عثرايت؟! ال أحدثكم

2/252 

 

 : قال الفضيل بن عياض

 .على هذا احلديث لقد شقينا إن مل نؤجر



2/252 

 

 :قال ابن أيب احلواري

على الباب فلم يأذن لنا بالدخول، فقال بعض  فوقفنا - وحنو مجاعة-أتينا فضيل بن عياض سنة مخس ومثانني ومائة 

 .القرآن القوم: إن كان خارجا لشيء فسيخرج لتالوة

 .ورمحة اهللا سالم عليكقال: فأمرنا قارئا فقرأ فاطلع علينا من كوة. فقلنا: ال

 .فقال: وعليكم السالم

 قلنا: كيف أنت يا أبا علي كيف حالك؟

اإلسالم فإنا هللا وإنا إليه راجعون، ما هكذا كنا  قال: أنا من اهللا يف عافية ومنكم يف أذى وإن ما أنتم فيه حدث يف

 املشيخة فال نرى أنفسنا أهال للجلوس معهم يف احللق فنجلس دو@م ونسرتق السمع، فإذا نطلب العلم، ولكنا كنا نأيت

ولو طلبتم كتاب اهللا لوجدمت فيه  مر احلديث سألناهم إعادته وقيدناه وأنتم تطلبون العلم باجلهل، وقد ضيعتم كتاب اهللا

 .شفاء ملا تريدون

 .قال: قلنا: قد تعلمنا القرآن

 .القرآن شغال ألعماركم وأعمار أوالدكمقال: إن يف تعليمكم 

 قلنا: كيف يا أبا علي؟



وناسخه من منسوخه، فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كالم  قال: لن تعلموا القرآن حىت تعرفوا إعرابه وحمكمه من متشابه

يَا أَيـَُّها النَّاُس َقْد } :باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرمحن الرحيم فضيل وابن عيينة مث قال: أعوذ

َوبَِرْمحَِتِه فَِبَذِلَك فـَْليَـْفَرُحوا ُهَو  ِلَما ِيف الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْمحٌَة لِْلُمْؤِمِنَني، ُقْل ِبَفْضِل اللَّهِ  َجاَءْتُكْم َمْوِعظٌَة ِمْن َربُِّكْم َوِشَفاءٌ 

ٌر ِممَّا َجيَْمُعونَ   [٥٨-٥٧يونس: ] {َخيـْ

2/252 

 

 :فيان الثوريقال س

 ال علي وال يل منذ ستني سنة، وددت أين خرجت منه كفافا - يعين احلديث-أنا فيه 

2/254 

 

 :قال عمرو بن احلارث

 ما رأيت علما أشرف وال أهال أسخف من أهل احلديث

2/255 

 

 :قال سفيان بن عيينة ونظر إىل أصحاب احلديث



 وجعنا ضرباأنتم سخنة عني لو أدركنا وإياكم عمر بن اخلطاب أل

2/256 

 

 :قال شعبة

 شيء أبغض إّيل من أن أرى واحدا منهم كنت إذا رأيت رجال من أهل احلديث جييء أفرح به فصرت اليوم ليس

2/256 

 

  : قال حيىي بن ميان

 .مسألة جلس كأنه مكاتب يكتب أحدهم احلديث وال يتفهم وال يتدبر، فإذا سئل أحدهم عن

2/257 

 

 :قال عمار الكليب

الودع ينفعه محل اجلمال له وال اجلمال حبمل الودع  الرواة على جهل مبا محلوا مثل اجلمال عليها حيمل الودع ، الإن 

 تنتفع

2/258 



 

 :قال أبو يوسف القاضي

 طلب املال بالكيماء أفلس من يتبع غرائب األحاديث كذب، ومن طلب الدين بالكالم تزندق، ومن

2/258 

 

  :قال ابن املبارك

 لذي تعتمد عليه األثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك احلديثليكن ا

2/259 

 

  :قال وكيع

 بالصوم كنا نستعني على حفظ احلديث بالعمل به، وكنا نستعني على طلبه

2/259 

 

  :قال شعبة

 فأطعمه إذا رأيت احملربة يف بيت إنسان فارمحه وإن كان يف كمك شيء



2/260 

 

  

 :قال عمر

 أعيتهم األحاديث أن حيفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا إياكم وأصحاب الرأي فإ@م أعداء السنن،

2/264  

 

 :قال أبو بكر بن أيب داود

 :أهل الرأي: هم أهل البدع، وهو القائل يف قصيدته يف السنة

 ودع عنك آراء الرجال وقوهلم فقول رسول اهللا أزكى وأشرح

2/264 

 

 : قال الشعيب

 ا هلكتم حني تركتم اآلثار وأخذمت باملقاييسإمن



2/268 

 

 :قال ابن سريين

 كانوا يرون أنه على الطريق ما دام على األثر

2/268 

 

  :قال شقيق

 فعليك باألثر مسعت عبد اهللا بن املبارك، يقول لرجل: إن ابتليت بالقضاء

2/268 

  :قال سفيان

 .إمنا الدين اآلثار

2/269 

 

 :باركقال عبد اهللا بن امل

 الرأي ما يفسر لك احلديث ليكن الذي تعتمد عليه هذا األثر، وخذ من



2/269  

 

 :قال احلسن

 .الطريق فرتكوا اآلثار وقالوا يف الدين برأيهم فضلوا وأضلوا إمنا هلك من كان قبلكم حني تشعبت yم السبل وحادوا عن

2/269 

 

  :قال مجاعة من أهل العلم

 .وال االشتغال به الرأي املبتدع وشبهه من ضروب البدع املهجور الذيب ال حيل النظر فيه إمنا الرأي املذموم املعيب

2/271 

 

 :قال عبدة بن أيب لبابة

يسألوين عن شيء، يتكاثرون باملسائل كما يتكاثر أهل  وددت أن أحظى من أهل هذا الزمان أن ال أسأهلم عن شيء وال

 .الدراهم بالدراهم

2/276 



  :قال األوزاعي

 وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك

2/283  

 

 :قال عبد اهللا بن مسلمة القعنيب

عين يبكي، فقلت له: يا أبا عبد اهللا ما الذي  دخلت على مالك فوجدته باكيا، فسلمت عليه فرد علي، مث سكت

ين ليتين جلدت بكل كلمة تكلمت yا يف هذا األمر بسوط، ومل على ما فرط م يبكيك؟ فقال يل: يابن قعنب، إن هللا

 .مين ما فرط من هذا الرأي، وهذه املسائل، قد كانت يل سعة فيما سبقت إليها يكن فرط

2/284 

 

 :قال الشعيب

 .آلرائيونمن كناسة داري. قلت: من هم يا أبا عمرو؟ قال: ا واهللا لقد بّغض هؤالء القوم إّيل املسجد حىت هلو أبغض إىلّ 

2/285 

 

 :ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال



 وما كل الظنون تكون حقا وال كل الصواب على القياس

2/286 

 

  :قال أبو وائل

 ال تقاعد أصحاب أرأيت

2/287 

 : قال الشعيب

 ما كلمة أبغض إّيل من أرأيت

2/287 

 

 :قال الشعيب

أَرَأَْيَت } :مسألتك أرأيت؛ فإن اهللا يقول يف كتابه احفظ عين ثالث هلا شأن: إذا سألت عن مسألة فأجبت فيها فال تتبع

 .]. حىت فرغ من اآلية٤٣الفرقان: ] {اختَََّذ ِإَهلَُه َهَواهُ  َمنِ 

 .حالال أو حللت حراما والثانية: إذا سئلت عن مسألة فال تقس شيئا بشيء فرمبا حرمت

 لثالثة: إذا سألت عما ال تعلم فقل: ال أعلم، وأنا شريككوا



2/287 

 

  : قال أمحد بن حنبل

 .وإمنا احلجة يف اآلثار حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، رأي األوزاعي ورأي مالك ورأي أيب

2/290 

 

 : قال ابن عباس

 أشد تغايرا من التيوس يف زرyابيده هلم  استمعوا كالم العلماء وال تصدقوا بعضهم على بعض، فوالذي نفسي

2/295 

 

  : قال مالك بن دينار

فإ@م أشد حتاسدا من التيوس تنصب هلم الشاة  يؤخذ بقول العلماء والقراء يف كل شيء إال قول بعضهم على بعض؛

 ههنا الضارب فـََيِنّب هذا من ههنا وهذا من

2/296 

 



  : قال عبد العزيز بن حازم

العامل من هو فوقه يف العلم كان ذلك يوم غنيمة، وإذا لقي  كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقيمسعت أيب يقول: العلماء  

أن  لقي من هو دونه مل يزه عليه حىت كان هذا الزمان فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء من هو مثله ذاكره، وإذا

 .من هو دونه فهلك الناس مثله ويزهى علىينقطع منه حىت يرى الناس أنه ليس به حاجة إليه، وال يذاكر من هو 

2/296 

 

  :قال أبو عمر

ما عليها يف ذلك، والصحيح يف هذا الباب أن  هذا باب قد غلط فيه كثري من الناس، وضلت به نابتة جاهلة ال تدري

ن يأيت يف جرحته وبانت ثقته وعنايته بالعلم، مل يلتفت فيه إىل قول أحد إال أ من صحت عدالته وثبتت يف العلم أمانته،

يوجب تصديقه فيما قاله  عادلة تصح yا جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من املشاهدة واملعاينة لذلك مبا ببينة

 لرباءته من الغل واحلسد والعداوة

ال عرفت الفقه والنظر، وأما من مل تثبت إمامته و  واملنافسة وسالمته من ذلك كله، فذلك كله يوجب قبول قوله من جهة

روايته، فإنه ينظر فيه إىل ما اتفق أهل العلم عليه وجيتهد يف قبول ما جاء به  عدالته وال صحت لعدم احلفظ واالتقان

املسلمني إماما يف الدين قول  حسب ما يؤدي النظر إليه، والدليل على أنه ال يقبل فيمن اختذه مجهور من مجاهري على

من بعضهم يف بعض كالم كثري يف حال الغضب ومنه ما  قد سبق -رضوان اهللا عليهم- أحد من الطاعنني أن السلف 



 ومالك بن دينار وأبو حازم، ومنه على جهة التأويل مما ال يلزم القول فيه ما قاله محل عليه احلسد، كما قال ابن عباس

منه دون برهان وال حجة  بعضهم على بعض بالسيف تأويال واجتهادا ال يزم تقليدهم يف شيءالقائل فيه، وقد محل 

 توجبه،

2/297 

 

 : قال أحدهم

 يا واعظ الناس قد أصبحت متهما إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها

 كامللبس الثوب من عري وعورته للناس بادية ما إن يواريها

 عماها عن مساويها وأعظم اإلمث بعد الشرك نعلمه يف كل نفس

 عرفا@ا بعيوب الناس تبصرها منهم وال تبصر العيب الذي فيها

2/307 

 

 : قال ابن عبد الرب

 :قال األعشى وما مثل من تكلم يف مالك والشافعي ونظرائهما من األئمة إال كما

 كناطح صخرة يوما ليوهنها ... فلم يضرها وأوهى قرنة الوعل



 :أو كما قال احلسني بن محيد

 اجلبل يا ناطح اجلبل العايل ليكلمه ... أشفق على الرأس ال تشفق على

2/312 

 

 :ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول

 ومن ذا الذي ينجو من الناس ساملا ... وللناس قال بالظنون وقيل

2/312 

 

  

 : قال ابن عبد الرب

ة دون اخلاصة، وال بذم اجلهال دون العلماء، وهذا كله العام واهللا لقد جتاوز الناس احلد يف الغيبة والذم فلم يقنعوا بذم

 .حيمل اجلهل واحلسد

2/312 

 

 :قال أبو األسود الدؤيل



 وخصوم حسدوا الفىت إذا مل ينالوا سعيه ... فالناس أعداء له

رضوان - يف بعض فليقبل قول من ذكرنا قول من الصحابة فمن أراد أن يقبل قوله العلماء الثقات األئمة األثبات بعضهم

 .بعض، فإن فعل ذلك ضل ضالال بعيدا وخسر خسرانا مبينا بعضهم يف -اهللا عليهم أمجعني

والنخعي، وأهل احلجاز، وأهل مكة، وأهل الكوفة، وأهل  وكذلك إن قبل يف سعيد بن املسيب قول عكرمة، ويف الشعيب

 .الشام، على اجلملة

إن هداه -ا ذكرنا عن بعضهم يف بعض، فإن مل يفعل ولن يفعل الباب م ويف مالك والشافعي وسائر من ذكرنا يف هذا

وسلم من الكبائر  فليقف عند ما شرطنا يف أن ال يقبل فيمن صحت عدالته، وعلمت بالعلم عنايته - رشده اهللا وأهلمه

ا هو احلق الذي ال يقبل فيه قول قائل ال برهان له به، فهذ ولزم املروءة والتعاون وكان خريه غالبا وشره أقل عمله فهذا ال

 .يصح غريه إن شاء اهللا

2/313  

 

  :قال الثوري

 .عند ذكر الصاحلني تنزل الرمحة

2/314 

 



 :قال عبد الرمحن ابن أيب ليلى

فما كان منهم حمدث إال  -أراه قال: يف املسجد- -صلى اهللا عليه وسلم-أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول اهللا 

 مفٍت إال ود أن أخاه كفاه الفتيا ود أن أخاه قد كفاه احلديث، وال

2/315 

 

 :قال ابن عباس

 +نون إن من أفىت الناس يف كل ما يسألونه عنه

2/317 

  : قال ابن عيينة

 .أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما

2/318 

 

 : قال سحنون بن سعيد

 .الواحد من العلم فيظن أن احلق كله فيه أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب

2/318 



 

 :قال سحنون

من العلماء فكيف ينبغي أن أعجل باجلواب حىت أختري فلم  إين ألحفظ مسائل منها ما فيه مثانية أقوال من مثانية أئمة

 أالم على حبسي اجلواب؟

2/318 

 

 :فةقال حذي

 .وأمري ال جيد بدا، وأمحق متكلف إمنا يفيت الناس أحد ثالثة: رجل يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه،

 :قال ابن سريين

 .متكلفا فأنا لست بأحد هذين، وأرجو أن ال أكون أمحق

2/320  

 

 :قال سحنون

وطأ به الفروج، وتؤخذ به احلقوق، أما  مين ما تضرب به الرقاب، وت إنا هللا ما أشقى املفيت واحلاكم مث قال: ها أنا ذا يتعلم



 .غنيا كنت عن هذا

2/321 

  :قال أبو عثمان بن احلداد

شأنه إصدار ما يريد عليه من ساعته مبا حضره من  القاضي أيسر مأمثا وأقرب إىل السالم من الفقيه؛ ألن الفقيه من

 .صواب ما ال يتهيأ لصاحب البديهةوالتثبيت، ومن تأىن وتثبت zيأ له من ال القول، والقاضي شأنه األناءة

2/321 

 

 : قال ابن عبد الرب

يها، ومن تعداها مجلة فقد تعدى سبيل السلف رمحهم اهللا، ومن تعدى  طلب العلم درجات ومناقل ورتب، ال ينبغي تعدِّ

 .زل سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه جمتهدا

2/321 

 

 : قال ابن عبد الرب

على فهمهم من لسان العرب كان له ذلك عونا كبريا  بلوغه، مث فرغ إىل ما يستعني به القرآن أصل العلم فمن حفظه قبل

صلى اهللا عليه وسلم، مث ينظر يف ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، ويقف على  على مراده منه، ومن سنن رسول اهللا



املأثورة الثابتة عن رسول اهللا  يف السننالعلماء واتفاقهم يف ذلك، وهو أمر قريب على من قربه اهللا عليه، مث ينظر  اختالف

  .يف كتابه، وهو تفتح له أحكام القرآن فتحا - جل وعز- صلى اهللا عليه وسلم، فيها يصل الطالب إىل مراد اهللا

2/322 

 

 :قال عمر بن زيد

 العربية كتب عمر إىل أيب موسى: أما بعد، فتفقَّهوا يف السنة وتفقهوا يف

2/324 

 

 : عن ابن عمر

 .أنه كان يضرب ولده على اللحن

2/324 

 

  :قال الشافعي

احلديث قويت حجته، ومن نظر يف النحو رق  من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب

 .طبعه، ومن مل يصن نفسه مل يصنه العلم



2/325 

 

 : قال ابن عبد الرب

 :وقد علمت أنين ال أسلم من جاهل معاند ال يعلم

 ست بناٍج من مقالة طاعن... ولو كنت يف غار على جبل وعرول

 نسر ومن ذا الذي ينجو من الناس ساملا ...ولو غاب عنهم بني خافييت

2/330 

 

 :قال ابن وهب

 .الذي يسمعه ويقبله عن مالك، مسعت ربيعة، يقول: ليس الذي يقول اخلري ويفعله خبري من

2/331 

 

  :قال مالك

 .أسرعنا رجوعا إذا مسع احلق مر بن اخلطاب ما كان بأعلمنا، ولكنه كانوقال ذلك للثناء على ع

2/331 



 

 :قال أبو العتاهية

 إذا اتضح الصواب فال تدعه ... فإنك كلما ذقت الصوابا

 وجدت له على اللهوات بردا ...كربد املاء حني صفا وطابا

 وليس حباكم من ال يبايل... أأخطأ يف احلكومة أم أصابا

2/332 

  

  :ال ابن عنبسةق

 تأخذ عن اجللة، فذهبت اجللة والنابتة، مث جاء قوم يسمعون تلك األخالق كأ@ا كانت للناس جلة ونابتة، وكانت النابتة

 .أحالم

2/333  

 

  :عن أيب الدمهاء قال

 للخوالين: كيف منزلتك عند قومك؟ لقي أبو مسلم اخلوالين أبا مسلم اخلليلي، فقال اخلليلي



 .يعرفون يل حقي، ويعرفون شريفقال: إ@م ل

 .فقال اخلليلي: ما هكذا تقول التوراة

 قال اخلوالين: وما تقول التوراة؟

 .هو بني أظهرهم، وإن أشد الناس له حبا أبعد الناس منه قال: تقول: إن أشد الناس بغضا للمرء الصاحل قومه، ومن

 فقال أبو مسلم اخلوالين: صدقت التوراة. وكذب أبو مسلم

2/334 

 

 : ذكر ابن عبد احلكم

له العامل: هذا كتاب فامحله عين وحدث مبا فيه عين؟  عن ابن وهب، وابن القاسم عن مالك أنه سئل عن الرجل يقول

 يعجبين ذلك وال يعجبين؛ ألن هؤالء إمنا يريدون احلمل الكثري باإلقامة اليسرية فال قال: ال أرى هذا جيوز،

2/334 

 

 :قال أبو عمر

كيف يتناوهلا؟ ويكون يف شيء معني معروف، ال يشكل  إن اإلجازة ال جتوز إال ملاهر بالصناعة حاذق yا، يعرف

 .القول يف ذلك، واهللا أعلم إسناده، فهذا هو الصحيح من



2/334 

 

  :قال ابن عباس

 اهللا، وعلموا أن كال بقدر اهللاومل يقطعوا بالذنوب العصمة من  وال أعرف احلق إال يف كالم قوم فوضوا أمورهم إىل اهللا،

2/351 

 

  

 : إبراهيم بن سعيد اجلوهري قال

 بن عبد العزيز؟ فقال: ال نعدل سألت أبا أسامة، أميا كان أفضل معاوية، أو عمر

 أحدا - صلى اهللا عليه وسلم-بأصحاب حممد 

2/354 

 

  :قال مسروق

 من السنة حب أيب بكر وعمر ومعرفة فضلهما

2/358  



 

 :قال أبو الفيض ذي النون

 .واحملافظة على صوات اجلمع، وحب السلف رمحهم اهللا ثالث من أعالم السنة: املسح على اخلفني،

2/359 

 

 : قال عبد اهللا بن مسعود

 القصد السنة خري من االجتهاد يف البدعة

2/359 

 

 :قال أيوب

 .قرآنحتدثونا إال بال إن رجال قال ملطرف بن عبد اهللا بن الشخري: ال

 بالقرآن بدال، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا فقال له مطرف: واهللا ما نريد

2/368 

 

 :قال سعد بن معاذ



صلى اهللا عليه - رجل من الناس: ما مسعت من رسول اهللا  وما سوى ذلك فأنا - يعين: كما ينبغي-ثالث أنا فيهن رجل 

وال كنت يف  يف صالة قط فشغلت نفسي بغريها حىت أقضيها،علمت أنه حق من اهللا، وال كنت  حديثا قط إال - وسلم

 .جنازة قط فحدثت نفسي بغري ما تقول ويقال هلا، حىت أنصرف عنها

  :قال سعيد بن املسيب

 هذه اخلصال ما كنت أحسبها إال يف نيب

2/370 

 

 :قال احلسن

 عمل قليل يف سنة خري من كثري يف بدعة

2/374 

 

 : أوسقال احلارث بن عبد اهللا بن 

 .حتيض؟ فقال: ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت أتيت عمر بن اخلطاب فسألته عن املرأة تطوف بالبيت، مث

 .قال احلارث: فقلت: كذلك أفتاين رسول اهللا

 رسول اهللا كيما أخالفه فقال عمر: تبت يداك أو ثكلتك أمك سألتين عما سألت عنه



2/382 

 

 : قال قتادة

 إال على وضوء -اهللا عليه وسلم صلى-لقد كان يستحب أن ال يقرأ األحاديث عن رسول اهللا 

2/384 

 

 :قال عبد الرمحن بن أيب الزناد

وهو مريض فقال: أجلسوين؛ فإين أكره أن أحدث  -وسلم صلى اهللا عليه-ذكر سعيد بن املسيب حديثا عن رسول اهللا 

 .أنا مضطجعو  -عليه وسلم صلى اهللا-حديث رسول اهللا 

2/385 

 

  

  :الزهري قال

إال هذه  وهو وحده وهو يبكي، قلت: ما يبكيك؟ قال: ال أعرف شيئا مما أدركت دخلنا على أنس بن مالك بدمشق

 .الصالة وقد ضيعت



2/285 

  

 

 : قال احلسن البصري

 .ما عرفوا منكم إال قبلتكم -وسلم صلى اهللا عليه- لو خرج عليكم أصحاب رسول اهللا 

2/386 

 

  :قال مالك

له: طلبت العلم حىت إذا كنت وعاء من أوعيته تركت املدينة  فقلت - يعين: من الشام-قدم علينا ابن شهاب قدمه 

 .إداما؟ فقال: كنت أسكن املدينة والناس ناس فلما تغري الناس تركتهم ونزلت

2/386 

 :قال هشام بن عروة

 الناس: قد جفوت عن مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ ملا اختذ عروة بن الزبري قصره بالعقيق، قال له

 أنتم فيه عافية وأسواقكم الغية، والفاحشة يف فجاجكم عالية، وكان فيما هنالك عما قال: إين رأيت مساجدكم الهية،

2/386  



 : قال عروة بن الزبري

 بعد العز أذنابا صار األسافل بعد الذل أسنمة ... وصارت الروس

 إال التكاثر أوراقا وإذهابا ...ثرة يعتدها رجلمل تبق مأ

2/388 

 

 :قال مالك

يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه. فقال له: أمصيبة  أخربين رجل أنه دخل على ربيعة بن عبد الرمحن فوجده

من يفيت ههنا  ال، ولكن استفيت من ال علم له وظهر يف اإلسالم أمر عظيم، قال ربيعة: ولبعض :دخلت عليك؟ فقال

 .أحق بالسجن من السراق

2/388 

 

  :عن أيب الدرداء، قال

أن يذهب األول وال يتعلم اآلخر، ولو أن العامل طلب  مايل أرى علماءكم ميوتون، وجهالكم ال يتعلمون، لقد خشيت

 من العلم جياعاأن اجلاهل طلب العلم لوجد العلم قائما، ما يل أراكم شباعا من الطعام  العلم الزداد علما، ولو

2/389 



  :قال أبو حازم

لريى الناس أنه ليس به حاجة إليه، وال يذاكر من هو مثله،  صار الناس يف زماننا يعيب الرجل من هو فوقه يف العلم

 .دونه، فذهب العلم وهلك الناس ويزهى على من هو

2/389 

 

 :قال أمحد ابن أيب عمران

فبعث غالما من غلمانه إىل أيب عبد اهللا بن  - منزله وقد ختلف يف- كنت عند أيب أيوب أمحد بن حممد بن شجاع

من األعراب فإذا  يساله ا+يء إليه فعاد إليه الغالم فقال: قد سألته ذلك، فقال يل: عندي قوم األعرايب صاحب الغريب

 .قضيت أريب معهم أتيت

فينظر يف هذا مرة، ويف هذا مرة، مث ما شعرنا حىت جاء ينظر فيها،  قال الغالم: وما رأيت عنده أحدا إال أن بني يديه كتبا

بك، ولقد قال يل الغالم إنه ما رأى  أبو أيوب: يا أبا عبد اهللا، سبحان اهللا العظيم: ختلفت عنا وحرمتنا األنس فقال له

 :األعراب؟ فإذا قضيت أريب معهم أتيت؟ فقال ابن األعرايب عندك أحدا، وقلت: أنت مع قوم من

 ومشهدا ء ما منل حديثهم ...الباء مأمونون غيبالنا جلسا

 مسددا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى... وعقال وتأديبا ورأيا

 وال يدا بال فتنة ختشى وال سوء عشرة... وال نتقي منهم لسانا



 مفندا إن قلت: أموات فما أنت كاذبا... وإن قلت: أحياء فلست

2/389 

 

 :ثعلب قيل أليب العباس أمحد بن حيىي بن

وبرزت للناس كانوا ينتفعون بك وينفعك اهللا yم؟ فمكث  توحشت من الناس جدا فلو تركت لزوم البيت بعض الرتك

 :ساعة مث أنشأ يقول

 اجلليس إن صحبنا امللوك تاهوا علينا ...واستخفوا كربا حبق

 الفلوس أو صحبنا التجار صرنا إىل البؤ... س وصرنا إىل عداد

 الطروس خرج العلـ ...ـم ومنال به بطونفلزمنا البيوت نست
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 : أنشد أحدهم

 حملربة جتالسين @اري... أحب إيل من أنس الصديق

 الدقيق ورزمة كاغد يف البيت عندي... أحب إيل من عدل

 ولطمة عامل يف اخلد مين ...ألذ لدي من شرب الرحيق
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 :قال حممد بن بشري يف شعر له

 حيصين اهلرب أقبلت أهرب ال آلو مباعدة... يف األرض منهم فلم

 أحتجب ملا رأيت بأين لست معجزهم ...فوتا وال هربا قد بت

 عين يف الورى الكتب فصرت يف البيت مسرورا حتدثين ...عن علم ما غاب

 غريهم إرب فردا ختربين املوتى وتنطق يل ...فليس يل من أناس

 مرتقب .. وال خليطهم للسوءهللا من جلساء ال جليسهم.

 منطق ذرب ال بادرات األذى خيشى رفيقهم... وال يالقيه منهم

 األيام وانشغبوا أبقوا لنا حكما تبقى منافعها... أخرى الليايل على

 خرية جنب إن شئت من حمكم اآلثار يرفعها ...إىل النيب ثقات

 عربyا ال إو شئت من عرب علما بأوهلم... يف اجلاهلية تنبيين

 الرأي واألدب أو شئت من سري األمالك من عجم.. تنيب وخترب كيف

 دهرنا حقب حىت كأين قد شاهدت عصرهم ...وقد مضت دو@م من

 بانوا وال ذهبوا ما مات قوم إذا أبقوا لنا أدبا... وعلم دين وال
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 :ومما حيفظ قدميا

 األصحاب نعم املؤانس واجلليس كتاب... ختلو به إن ملك

 مفشيا سرا وال متكربا ...وتفاد منه حكمة وصواب ال
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 :قال أبو عمرو بن العالء

 فرأيته ينظر يف دفرت وجليسه فارغ إال حكمت عليه واعتقدت أنه أفضل منه ما دخلت على رجل قط وال مررت ببابه

 .عقال
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 :أنه قال -إن صح عنه-روي عن احلسن اللؤلؤي 

 .والكتاب على صدري لقد غربت يل أربعون عاما ما قمت وال منت إال
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  :دواء للحفظ؟ وسئل أبو عبد اهللا بن حممد بن إمساعيل البخاري عن

 .فقال: إدمان النظر يف الكتب
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 :أنشد لعبد امللك بن إدريس الوزير من قصيدة له مطولة

 مفخر نسىواعلم بأن العلم أرفع رتبة... وأجل مكتسب وأ

 بالدفرت فاسلك سبيل املقتنني له... تسد إن السيادة تقتين

 احملرب والعامل املدعو حربا إمنا مساه... باسم احلرب محل

 الضمر وبضمر األقالم يبلغ أهلها... ما ليس يبلغ باجلياد
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 ..إىل هنا انتهى مجعي

 .احلمد هللا رب العاملني هذا وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد ، وآخر دعوانا إن

 


