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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا  
فهذه الورقات هي : مخسة أحاديث   حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد: 

،  اإلمام الَعَلث   ، رضي اهلل عنهما عمرعن الصحايب اجلليل عبداهلل بن اخترهتا 
كيف طلب  يتبني لنا من خالهلا ،العلماءدلة ابوأحد الصحابة الع ،اجلهَبذ الفقيهو

 عظيمًا سعى إليه . هدفًا العلُ  وكيف كان العل  ؟ وكيف كانت مّهته يف ذلك ؟
 قبل بالقلوب األحادي  هذه لقراءة ؛ والكبري للصغري صادقة دعوة والكتاب

 مستقبل حنو ُقُدما للمضي ؛ حتفيزيا زادا وجعِلها،  منها واالستفادة،  األبصار
 بن عبداهلل إليه ماتطّلع إىل متطّلعة تتحرك نفوسا ولعّل. ُمبهج واعٍد وغٍد، مشرٍق
 . عنهما اهلل رضي عمر

كما صنعت بسابقه عن الصحايب اجلليل عبداهلل بن عباس رضي : الكتاب وخطة 
ذكرت فيها سبب التأليف ، مّث نبذة خمتصرة عن الصثحايب   مقدمة اهلل عنهما ،

 منهاملستنبطة  الفوائدو احلدي  ذكرا مث رضي اهلل عنهما ، عمراجلليل عبداهلل بن 
 مث اخلامتة ، مّث فهرس املوضوعات .، 
مثن املكتبثة    احلاشية يف منه أخذهتا الذي مصدرها أكتبها اذكر فائدة وكل  

 وقد أعّدل يف العبارة قلثيال ، أو أضثيف ،   ، وهي األصل أومن غريها الشاملة
كان متعلقا منثها   الفوائد ما من ذكرااستنباطي .و من فهو مصدره اذكر ومامل

 فوائد احلدي  . والتزمثت   أكثراستوعب أن  وحاولت جهدي ، بالعل  وغريه
أن  حرصثت  صحة األحادي  اليت أوردهتا .ووضعت عنوانا لكل حثدي  ، و 

 .لعل يكون العنوان متعلقا با
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يف االستنباط ، واستخراج الفوائد ، فإن  -قدر استطاعيت–وقد اجتهدت 
هذا ما أرجو ، وإن أخطأت فمن نفسي ، والشثيطان ،  أصبت فهو من اهلل ، و
 وأستغفر اهلل من ذلك .

وأن  ، هذا واهلل أسثثأل أن جيعثثل هذا العمثل خالصثًا لوجهه الكرمي
 وباهلل التوفيق، وصلى اهلل على نبينا حممد . ،وقارئه، ينفع بثه كاتبه 
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 العزى عبد بن العدوي نفيل بن اخلّطاببن  عمرعبداهلل بن  : فامسه :وكنيته ولقبه امسه
 ، العدوي القرشي، غالب بن لؤي بن كعب بن عدي بن رزاح بن قرط بن رياح بن

  يلتقي نسبه مع نسب النيب (1) .اإلسالم شيخ القدوة، اإلمام، لقبه :و املدين مث املكي،
     . كعب بن لؤييف 
زينب بنت  وأّمه  .-وفيما يبدو يل أّنه ليس أكرب بنيه  - عبدالرمحنأيب ُيكىن ب كنيته :و 

  . (2)، أخت عثمان بن مظعون اجلمحي مظعون
أسل  صغريا مع و. م113 سنني بعشرقبل عام اهلجرة  يف مكة  ولد : وإسالمه مولده

  (4).وأول مشاهده غزوة اخلندق  (3). احُلُل ، ومل يبلغ  رضي اهلل عنهما أبيه عمر
صّفر حليته ، ُيو ، ُيْحفي شاربه ، (6) أصلع الرأس، (5)رجال ضخما آدم  كان  صفته :

 (7) ، وكان كرميا سخّيًاويعفيها إال يف حج وعمرة ؛ فإّنه يأخذ ما زاد عن القبضة 
عن نافع قال : " لو نظرت إىل ابن عمر إذا اّتبع  : (8)حرصه على اتباع آثار النيب 

 وعنه : أّن ابن عمر كان يّتبع آثار رسول اهلل ، لقلت : هذا جمنون " . رسول اهلل 
نزل حتت شجرة ؛ فكان ابن عمر يتعاهد تلك  كل مكان صلى فيه ، حىت إّن النيب 

 (9) " . سَبْيالشجرة ، فيصب يف أصلها املاء لكيال َت
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عنه مجلة طيبة من األحادي   ، فقد روى عن النيب  نافعا علما كثريا روى :علمه
ن عفأخذ العل  أخذ ينهل من معني الصحابة ، وبعد وفاة النيب (10)،حديثا  2130بلغت

وزيد بن ثابت ، وعبداهلل بن  وأيب بكر ، وعثمان ، وعلي ، أبيه عمر بن اخلّطاب ،
 (11) . رضي اهلل عن اجلميعوغريه  من الصحابة ، وعائشة ، وحفصة أخته  مسعود
الصحابة : جابر بن عبداهلل ، فممن روى عنه من ْلق ُكُثر :وه  أيضا َخ :أخذ عنهوممن 

عبداهلل ،  وأبناؤه : : آدم بن علي ، التابعني. ومن (12) واألغّر املزين،  وابن عباس 
، واحلسن  وثابت البناين وأنس بن سريين ، ،  ، وبالل ، ومحزة ، وزيد وعبيداهلل ، وسامل

 وعطاء بن أيب رباح ، البصري ، وسعيد بن جبري ، وسعيد بن املسّيب ، وطاووس ،
 (13) .ْلق كثريوَخ

بعد أن ُقّصت عليه الرؤيا  له النيب  حي  قال ، له دعاء النيب  أوال : :عليه الثناء
,  (14)." الليل من يصلي كان لو اهلل عبد الرجل َ ْعِن" : اليت رآها ابن عمر 

تأثري عجيب يف حياته ،  ماالدعاء كان هلو الرؤياو (15)إّن عبداهلل رجل صاحل "  
     وسيأيت التعليق على هذا احلدي  .

إّن من أملك شباب قريش لنفسه :"  عبداهلل بن مسعود قال  ثناء الصحابة عليه :ثانيا :
 وقال جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما : " ما مّنا أحد (16)".عن الدنيا عبداهلل بن عمر 

 (17).أدرك الدنيا إاّل وقد مالت به إاّل ابن عمر "
وقال  (18) ،"  ..عن طاووس قال : "ما رأيت أورع من ابن عمر:ثناء التابعني عليه  ثالثا : 

 من أن ألقىسعيد بن املسّيب : " مات ابن عمر يوم مات ، وما يف األرض أحٌد أحبُّ إيّل 
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" ال نْعِدل برأي ابن عمر ، فإّنه أقام بعد رسول  .وقال الزهري :(19)اهلل مبثل عمله منه " 
 (20) ستني سنة ، فل  َيْخَف عليه شيء من أمره ، وال من أمر أصحابه " اهلل 

 ُذِكر أّن سبب وفاته :  :وفاته
خطب يوما وأّخر الصالة ، فأنكر عليه ابن عمر رضي اهلل عنهما ،  أّن احلجاج -1

 فغضب احلجاج لذلك .
بابن عمر رضي اهلل عنهما يف احلج ،  إّن عبدامللك بن مروان أمر احلجاج ؛ باالقتداء -2

فكان ابن عمر رضي اهلل عنهما يتقدم احلجاج يف املواقف كلها ، فشق ذلك على احلجاج 
 ، وأغضبه .

 مبّكة  رجال معه حربة فسّمها ، فضربه يف قدمه ، فكانت سببا يف موته ، فماتفأمر 
 (21) سنة . سبع ومثاننيوهو ابن  م122 هث 33سنة 
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 رضي اهلل عنهما ِعْلم عبداهلل بن عمر
 

 جلوسا قوما فرأى البيت حج رجل جاء قال موهب بن عثمانعن   احلديث األول :
 فأتاه .عمر ابن: قالوا ؟ الشيخ من قال . قريش هؤالء: قالوا ؟ القعود هؤالء من : فقال
 بن عثمان أن أتعل  ،البيت هذا حبرمة أنشدك : قال ؟ أحتدثين شيء عن سائلك إين :فقال
 !نع : قال ؟ يشهدها فل  بدر عن بتغّي هُمَلْعفَت:  قال!  نع  : قال ؟ أحد يوم فر عفان
 ابن قال!  رفكّب : قال ! نع  قال ؟ يشهدها فل  الرضوان بيعة عن فختّل أنه فتعل  قال
 قد اهلل أن فأشهد ؛ أحد يوم فراره أما .عنه سألتين عما لك وألبني ألخربك تعال : عمر
 له فقال مريضة وكانت  اهلل رسول بنت حتته كان فإنه ؛ بدر عن هَبيَُّغَت وأما . عنه عفا
 لو فإنه الرضوان بيعة عن بهتغّي وأما،  وسهمه بدرا شهد ممن رجل أجر لك إن:   النيب
 بيعة وكانت، فبع  عثمان مكانه لبعثه ؛ عفان بن عثمان من مكة ببطن أعز أحد كان

 فضرب عثمان يد هذه اليمىن بيده  النيب فقال . مكة إىل عثمان ذهب بعدما الرضوان
 (22). معك اآلن هبذا اذهب . لعثمان هذه:  فقال يده على هبا

 من فوائد احلديث :
 العل  عّز ورفعة وشرف . -1
 . عند النيب  مكانة عثمان  -3
ة ، ويكون الشيخ بارزا ، ويلقي ْقمن ُطرق التعلي  عند السلف ؛ أن تكون هناك حَل -3

 العل  على الطلبة .
 العل  يرفع صاحبه ، وإن كان صغريا . -4
 .أفضلية تلقي اخلرب بال واسطة  -5
 سؤال أهل العل  فيما ُيشِكل . -1
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يف صحيحه تلقي  هذا احلدي  من ضمن جمموعة من األحادي  ، ذكرها البخاري -3
  .(23)الضوء على أحداث غزوة بدر 

ف اإلنسان عمن يأخذ ِرْع  ، لَيؤخذ منه العلذي سُيالشخص الاس  السؤال عن أمهية  -3
 ، واحتياطا . ًايالفتيا ، توّق

 . جييب فيما الصدق يتحّر أن ؛ مسألة عن ُسئل من أو،  العامل على ينبغي -2
 مشروعية السؤال عما جيهله اإلنسان ، وأن السؤال ال حرج فيه . -10
 التكبري عند مساع اخلرب الساّر . -11
 . عل  ابن عمر ، وفهمه ، وفطنته  -12
 غيبة ففي ، حماربا ال معتمرا جاء إمنا أنه؛  قريشا َ ِلْعلُي  عثمان بع   النيب -13

 ،للقتال املسلمون فاستعد ، املسلمني حلرب تعرضوا املشركني أن عنده  شاع  عثمان
 وقيل . عثمان غيبة يف وذلك،  يفروا ال أن على الشجرة حتت حينئذ  النيب وبايعه 

   (24) . البيعة سبب ذلك فكان تلُق عثمان بأن اخلرب جاء بل
 من العشرة جهة من ةّزِع أكثر أحد كان فلو ؛ الرضوان بيعة عن عثمان  ُبغّيَت  -14
   (25) .مكانه النيب  لبعثه عثمان من مكة ببطن ، الصحابة بقية

 :هتكما قال أصله من وأقلعه،  بناه مما واحد كل عمر ابن نقض فلما : الطييب قال -15
 . فيه يرتاب ال الذي احملض احلق لك بينُت بعدما؛  به ومتسكت جئت مبا أي.  هبا اذهب
بعد ما بينت لك احلق الصريح باجلواب ؛ ال ينفعك اعتقادك الفاسد يف عثمان  : واملعىن

   (26) . الصحيح

 األحكام إطالق قبل،  األمر حبقيقة معرفة دون من الشيء على احلك  اخلطأ من -11
 .أمره حقيقة يعرف أن قبل   عثمان على حك  الرجل فهذا. احلقيقة اعرف
لكون ابن  البيت هذا حبرمة أنشدك: " فيه جواز القس  ب-رمحه اهلل-قال ابن حجر  -13

، ولكن الظاهر أن هذا ليس من باب اإلقسام ، ألن القس  بغري اهلل ال  عمر مل ينكر عليه "
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 ، أحد رواة حدي  النهي ، ولكن جيوز ، وهو ال خيفى على ابن عمر رضي اهلل عنهما
   (27) عندها إمث الكذب ، فخّوفه هبا " . ُ ُظْعهذا من قبيل أن للبيت حرمًة ، َي

 . ها نفس املنزلة صار له  ، وعثمان يف اإلسالم أهل بدر نزلةم -13
 شناعة الفرار من املعركة ، وأنه ذنب عظي  . -12
 عن املعركة ، وأنه أيضا ذنب عظي  ، وُيعّد صاحبه من املنافقني ، إاّل شناعة التغيب -20

 من كان من أهل األعذار .
 ، ويدّلها على اخلري .هلا الطريق ِعَظ  أمر الفتيا ، وأن الناس حمتاجة للعاِل  ؛ لينري  -21
 . على املسل  أن يطلب العفو من اهلل ، فإذا عفا عنك اهلل فال تبايل مبا بعده -22
 ليسمع إجابة سؤاله . ِل اعلى الطالب السائل أن يدنو من الع -23
 . شرف مصاهرة النيب  -24
،  غزوة بدر ، أّنه كان ميّرض زوجته ابنة النيب  عن  كان سبب تغّيب عثمان -25

  يف ذلك .  وقد أذن له
 ابن عمر رضي اهلل عنهما منذ الصغر ِمْهَف ورهُظ

 مثل :  النيب قال : يقول عمر ابن مسعت:  قال دثار بن حماربعن   احلديث الثاين :  
 كذا شجرة هي : القوم فقال . يتحاّت وال ورقها يسقط ال خضراء شجرة كمثل املؤمن
 هي : فقال . فاستحييت شاب غالم وأنا،  النخلة هي أقول أن فأردت ، كذا شجرة هي

 مثله عمر ابن عن عاص  بن حفص عن الرمحن عبد بن خبيب حدثنا شعبة وعن . النخلة
 (28) . وكذا كذا من إيل أحب لكان قلتها كنت لو : فقال عمر به فحدثت وزاد

 من فوائد احلديث :
وذكائه منذ صغره .حي  جاء يف نفسه أهنا  رضي اهلل عنهما، ظهور فه  ابن عمر-1

 وأحضره أمامه  . النخلة بالقرينة وهي اجلّمار الذي أتى به النيب 
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ليزداد منه حظوة ،     (22)متين عمر رضي اهلل عنه أن جييب ابنه عبداهلل حبضرة النيب -2
  .  ولعله هبذا أن حيصل على دعوة منه 

على الصغري أن يقّدر الكبري ، وخاصة إذا كان عاملا ، وأال يبادر باإلجابة يف شيء -3
 فهمه ، وإن ظن أنه الصواب .

باملسل  من جهة الربكة ، فربكة النخلة موجودة يف مجيع أجزائها النخلة  تشبيه النيب -4
،ومستمرة يف مجيع أحواهلا ،فمن حني تطلع إىل أن تيبس وهي تؤكل بأنواع شىت ، وينتفع 
جبميع أجزائها ؛حىت النوى يوضع علفا للدواب، وكذلك ليفها يصنع من احلبثال ومن 

افع ،وكذلك بركة املسل  عامة يف مجيع سعفها تبىن به البيثوت إىل غري ذلك من املن
 بعد موته . األحوال ،ونفعه مستمر له ولغريه حىت

ضرب األمثال ، وإلقاء السؤال ، وطرح األلغاز ، مما يزيد يف الفه  ، ويّقرب يف -5
 إيصال املعلومة  ، وأدعى للقبول ، ويرّسخ املعىن املقصود يف العقول .

  تفويت مصلحة .استحباب احلياء ، مامل يؤد إىل-1
من شفقة الوالد على ولده وحبه له ، أن متىن عمر رضي اهلل عنه أن يكون لولده اخلري -3

 (30) والرفعة دون غريه .
 احلرص على قّلة الكالم إال فيما يفيد ، وكلما مسك اإلنسان لسانه كان خريا له .-3
وأشرف جملس تشّرف هذا الصحايب الصغري حبضور جملس عظي  ، بل هو أعظ  -2

 حيضره إنسان .فهو شرف وعز وفخر له .
 ، إذ له مكانته وقدره العظي  يف نفوس الصحابة . هيبة جملس النيب -10
 ، وأدبه .  ابن عمرحسن تربية -11
 َفَرُح عمر رضي اهلل عنه بتفوق ابنه ، وظهور جنابته وهو يف هذا العمر .-12
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  . مّلا مسع هذا احلدي ؛ ه كان صغريا تأكيد ابن عمر رضي اهلل عنهما على أن -13
 حرص ابن عمر رضي اهلل عنهما على رواية احلدي  منذ الصغر . -14
 الشجرة اخلضراء هلا منظر مجيل ُيريح النفس . -15
 ثت به نفسه ، إال أن يتكل  ، أو يعمل .ّدأّن اإلنسان ال يؤاخذ مبا ح -11
، مبا يدور يف نفس  ال يعل  الغيب ، إال ما عّلمه ربه ، لذلك مل يعل   النيب  -13

 ابن عمر رضي اهلل عنهما .
 مشروعية التنافس على اخلري . – 13
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 رضي اهلل عنهما  مرالبن ع  دعاء النيب
 النيب حياة يف الرجل كان : قال رضي اهلل عنهما عمر بن اهلل عبدعن   احلديث الثالث : 
  النيب على هاقّص رؤيا رأى إذا   ، النيب على أقصها رؤيا أرى أن فتمنيت   

 كأن املنام يف فرأيت ،  اهلل رسول عهد على املسجد يف أنام؛ عزبًا شابًا غالمًا وكنت
 البئر كقرين قرنان  هلا وإذا ،البئر كطي مطوية هي فإذا ،النار إىل يب فذهبا أخذاين ملكني
 ملٌك فلقيهما ،مرات ثالث النار من باهلل أعوذ:  أقول فجعلت عرفته  قد أناٌس فيها وإذا
 َ ْعِن : فقال  النيب على حفصة فقصتها؛  حفصة على فقصصتها تراع لن : يل فقال آخر

 إال الليل من ينام ال اهلل عبد فكان: سامل قال الليل من يصلي كان لو،  اهلل عبد الرجل
 (31)قلياًل. 

 فوائد احلديث :من 
رغ  صغر هذا الصحايب إال أّنه كان يتمىن اخلري، وحيترق على ذلك ، حىت إنه يف -1

خري ] يعين نفسه [ لرأيِت مثل ما يرى هؤالء ]  يقول : لوكان فيِك (32) إحدى الروايات
 [ . فحقق اهلل له أمنيته . يعين الصحابة الذين يرون الرؤى ويقصوهنا على النيب 

 هلذا الصحايب ، والثناء عليه مع أنه كان صغريا. تزكية النيب -2
هلذا الصحايب الصغري ؛ أّثر عليه يف حياته بشكل إجيايب ، حىت  هذا الثناء من النيب -3

 إنه كان ال ينام من الليل إال قليال .
 على اخلري ، واملسارعة إليه ، والتنافس فيه . حرص الصحابة -4
ذا الصحايب رضي اهلل عنه أنه كان غالما أي مل يبلغ احلل  ، وشابا أي : التأكيد من ه-5

غضا فتيا نشيطا ، عزبا أي غري متزوج ، وليس عنده ارتباطات عائلية ، ومسؤوليات 
 أسرية ، لذا فهو ينام يف املسجد .

 اهلّمه العالية لدى هذا الصحايب ،واليت جتعل الصغري يكرب يف عيون اآلخرين .-1
 أن الكبار يهتّمون بالرؤيا ، فكذلك الصغار ال يقّلون عنه  يف االهتمام هبا . كما-3

                                 
 .   2432مسل   ،   3333،  1121البخاري  31
 .   3023   البخاري  32
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 فضل قيام الليل ، وأنه من أسباب النجاة من النار .-3
 جواز متين الرؤيا الصاحلة ليعرف صاحبها ماله عند اهلل .-2

 ، وذلك من أدبه. حياء ابن عمر من النيب -10
، وال حرج يف ذلك ، وهذا احلدي  وغريه ؛ رّد على  (33)جواز النيابة يف قص الرؤيا -11

من يزع  من املعربين أنه ال يصح مساع الرؤيا وال تعبريها إال من صاحبها. قد يكون من 
األفضل أن تسمع الرؤيا ممن رآها ، ألنه أدرى هبا ، وألن املعرب قد يسأل عن أشياء فيها، 

قص الرجل الرؤيا وهي ليست له ، وُتعّبر أو عن حال صاحبها ، لكن هذا ال مينع من أن ي
،  ، كحال ابن عمر حينما قّصها على أخته حفصة ، مث هي بدورها قصتها على النيب 

 . ومل ينكر ذلك النيب 
  . و نظرته للدنياته ،أثر هذه الرؤيا يف حياة هذا الصحايب الصغري، لقد غريت من حيا-12
 غر سنه . استجاب اهلل دعاء هذا الصحايب مع ص-13
 الرؤيا عل  من العلوم الشرعية األخرى .-14
، واهتمام الصحابة هبا ، فيه رّد على من يقلل من شأن هذا  اهتمام النيب بالرؤيا -15

 العل  .
 . مكانة حفصة رضي اهلل عنها عند النيب -11
 تقدير عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما ألخته حفصة ، وإجالله هلا .-13
 املرأة يف اإلسالم . مكانة-13
 اهتمام نساء الصحابة بنقل العل  .وهلّن دور بارز يف ذلك .-12
 أخربنا ابن عمر رضي اهلل عنهما ، عما كان جييش يف نفسه ، وجيول يف خاطره . -20
 .كانت أهداف هذا الصحايب الصغري عظيمة ، ومّهته عالية-21
إنسان ، كما  ال بأس باألماين مادامت مباحة ، وقد تكون أمنية سببًا ، يف تغيري -22

 حدث البن عمر رضي اهلل عنهما .
 أمهية املسجد ، ومكانته يف حياة املسل  . -23
 مشروعية التعوذ من النار . -24

                                 
 . 35/31،  250/ 11 عمدة القاريمستفاد من   11-3من   (33)
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 سواء يف الليل أو النهار .الرؤيا تكون يف املنام ،  -25

 وتعبريه حّق . ، إمام يف التعبري 
عدد املالئكة ال يعلمه  إاّل اهلل .أّن  -30

 رضي اهلل عنهما بالعلم مررفع اهلل ابن ع
 

 أن؛  احلجاج إىل كتب مروان بن امللك عبد أن اهلل عبد بن سامل عن احلديث الرابع :
 وأنا ، عنهما اهلل رضي عمر ابن جاء عرفة يوم كان فلما . احلج يف عمر بن اهلل بعبد يأمّت
 ، إليه فخرج؟  هذا أين (35)فسطاطه عند فصاح زالت أو،  (34)الشمس زاغت حني معه
 فنزل . ماًء علي أفيض أنظرين:  قال!  نع :  قال!  اآلن:  فقال الرواح : عمر ابن فقال
 أن تريد كنت إن : فقلت،  أيب وبني بيين فسار ؛ خرج حىت عنهما اهلل رضي عمر ابن

 (36) . صدق : عمر ابن فقال الوقوف لوعّج ، اخلطبة فاقصر؛  اليوم السنة تصيب
 من فوائد احلديث :

 باء ، فروى سامل وهو تابعي عن أبيه عبداهلل وهو صحايب .رواية األبناء عن اآل-1
 اج بالسّنة .ّج، حينما أشار على احَل عبداهللسامل بن   ِِِِِِِِِِِِْلِع ظهوُر -2

                                 
 .   ( 15/112حني زاغت الشمس أي : زالت ، وهو وقت اهلاجرة نصف النهار عند اشتداد احلر . ) عمدة القاري  34
 .   ( 10/303 املرجع السابقالفسطاط : اخليمة الكبرية . )  35
 .   1113 البخاري  31
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 ومالزمته لشيخه عبداهلل بن عمر .، متابعة التلميذ سامل  -3
 مكانة العامل وفضله ، ومنزلته . -4
 يوم عرفة هو اليوم التاسع من أيام احلج ، وهو ركن ال يتّ  احلج إال به . -5
مه األول هو والده عّلفقد كان ُم؛ لينهل العل  من والده لسامل  كانت فرصة عظيمة -1

وعلى  ، ، وقد حصل والده على حظ وافر من العل  على يدي النيب عبداهلل بن عمر
فسامل تعّل  من والده عبداهلل ، رضي اهلل عن اجلميع . يدي والده عمر، والصحابة الكرام

 وعبداهلل تعّل  من والده عمر ، فالبيئة طيبة ، والشجرة مباركة .
، فهذا موقف عظي  للصحايب  قّوة العامل ، وظهور شخصيته ، تتضح أكثر يف املواقف -3

  اجلليل ابن عمر رضي اهلل عنهما ، مع احلجاج الذي ُعرف بظلمه وبطشه .
املقابلة بني ابن عمر رضي اهلل عنهما ، وبني احلجاج كانت سريعة ، واحلوار بينهما  -3

 . رضي اهلل عنهماكان سريعا وقصريا ، وفيه صراحة ووضوح وجرأة من ِقبل ابن عمر 
  .يف ذلك الوقت وسائل االتصال بني الوايل وعّمالهمن املكاتبات  كانت -2

للحجاج جافة رضي اهلل عنهما ؛ كانت العبارات من الصحايب عبداهلل بن عمر  -10
 تأمل ثالثة أشياء : . للحجاج تدل داللة قاطعة على الكراهية ، ةوشديد

،  يكون برفع الصوت بقوةصياح ابن عمر رضي اهلل عنهما عند الفسطاط ، والصياح  -أ
 فل  يبال ابن عمر أنه ينادي واليا من والة عبدامللك بن مروان .

 فل  يسّمه بامسه ، أو يكنيه بكنيته ، أو يناديه باإلمارة وحنو ذلك . ؟قوله : أين هذا  -ب
قذيفة ، كأهنا  مث دخل ابن عمر مباشرة فيما جاء من أجله ، ويأمره بكلمة : الرواح -ج

.لكن مع هذا فقد ترّي  ابن عمر رضي اهلل  مقدمات ، أو إضافات ، أو ختفيف ، بدون
 عنهما ، وانتظر احلجاج حىت يغتسل .

 استحباب الغسل للوقوف يف يوم عرفة . -11
 كانت طاعة ابن عمر رضي اهلل عنهما للحجاج درًأ للفتنة . -12
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 الناس هب  . كان اخللفاء والوالة ، ه  الذين يقيمون احلج ، فيقتدي -13
، وال شك أّن يف  أّن األمراء والوالة يسمعون ألهل العل  ، ويطّبقون ما يقولون هل  -14

 هذا خري للبالد والعباد .
 يف ذلك . ، وأنه ال نقيصة عليه  مداخلة العلماء السالطني -15
 ؛ حبضرة معّلمه عند السلطان . فتوى التلميذ -11
 قبل السؤال . ابتداء العامل بالفتوى -13
  الفه  مبجرد اإلشارة والنظر . -13
 تعلي  الفاجر السنن ملنفعة الناس . -12
احتمال املفسدة القليلة لتحصيل املصلحة الكبرية ، يؤخذ ذلك من مضي ابن عمر  -20

  اهلل عنهما إىل احلجاج وتعليمه . رضي
 العل  لنفع الناس . احلرص على نشر -21
 الفاسق .صّحة الصالة خلف  -22
  . (37)بعرفة ؛ يف أّول وقت الظهر سّنة ثابتة عن النيب  اجلمع بني الظهر والعصر -23
 (38) ، كخطبة اجلمعة .تكون قبل الصالة بعد الزوال ؛ أن اخلطبة ليوم عرفة  -24
على ابنه ، وتنقله معه  فحرص ابن عمر ، التربية يف أثره له األبناء على اآلباء حرص -25

 له أثره يف التربية املثمرة .
، فل  يعّنف ابن عمر ابنه  احلب يورث طيب مبدأ دي احل يف األبناء مع فالتلّط -21
 تلّطف معه وصّدقه فيما قال .، بل  ، حي  إّنه جترأ بالفتيا أمامه اسامل
إىل احلجاج حني حرص ابن عمر رضي اهلل عنهما على تطبيق السّنة ، حي  جاء  -23

 زاغت الشمس .

                                 
 .  12/120مستفاد من فتح الباري  23 – 11من  33
 .  15/123عمدة القاري  33
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 العلمرضي اهلل عنهما على  ابن عمرحرص 
 خطب   اهلل رسول أن  : رضي اهلل عنهما عمر بنا عن نافع عن احلديث اخلامس :

:  فسألت.  أبلغه أن قبل فانصرف ؛ حنوه فأقبلت عمر بن: ا قال ، مغازيه بعض يف الناس
                  (39) . تّفَزوامُل الدباء يف ينتبذ أن هنى : قالوا؟  قال ماذا

 من فوائد احلديث :
 هذه اخلطبة ليست للجمعة ، وإمنا هي ُخطبة بيان وتوضيح ، ووعظ وإرشاد . -1
إخبار الصحابة عن أمر ، مجعه  يف صعيد واحد ، وألقى عليه   كان إذا أراد أنه  -2

 اخلطبة .
 ، ساعة اخلطبة . كان ابن عمر رضي اهلل عنهما بعيدا ؛ فل  يسمع ماقال النيب  -3
 حرص ابن عمر رضي اهلل عنهما ، على مساع العل  واخلري ، ومن شدة حرصه ؛ أنه -4

 (40) .جاء مسرعا  ، إضافة إىل أنه أقبل حنو النيب 
 من آداب طلب العل  السؤال . -5
 على العل  . أمهية السؤال يف احلصول -1
، وال يضر إهبام  ه  الذين أجابوا ابن عمر رضي اهلل عنهما ؛ عن سؤاله  الصحابة  -3

 الصحايب ، وعدم ذكر امسه ، فكّله  عدول .
 مما يضّره  .على كل خري ينفعه  ، وحتذيره   ألّمته ، وحرصه  حّب النيب  -3
 كانت يف إحدى املغازي .بني ابن عمر رضي اهلل عنهما أّن هذه اخلطبة ؛  -2

  . يقتضي التحرمي هنا كل ماُيسكر فهو حرام .فالنهي -10
، وهو أن يوضع التمر أو الزبيب يف املاء حىت يذوب  معىن االنتباذ أي : الّنْقع -11

 (41) وخيتلط .
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، فيصري حراما جنسا  يف هذه األوعية لسرعة اإلسكار فيها عن االنتباذ هنى النيب  -12
 إتالف للمال ، ورمبا شربه أحده  وهو مل يّطلع عليه ؛ فيسَكر به .، وألّن فيه 

 :يف الشرب يف هذه األوعية خالف  -13
أّن النيب  ألمر مّث ُنسخ حبدي  بريدة أّن هذا النهي كان أّول اللشافعية القول األول : 
 " : مسكرا تشربوا وال كلها األسقية يف فاشربوا سقاء يف إال النبيذ عن هنيتك  قال" 
 االنتباذ يف كل وعاء بشرط ؛ أال يشربوا ُمْسكرا . فأباح هل   (42).

االنتباذ يف هذه األوعية ،  لإلمام مالك وأمحد ، أن التحرمي باٍق ، وأنه حيرموالقول الثاين :
هو القول  -أعل واهلل  -ولعل الراجح  . (43)وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس 

االنتباذ يف كل وعاء  ، فأباح هل   األول بالنسخ وهو الذي عليه مجع من أهل العل 
 أن النهي يف واملعىن يف نيل األوطار : "  -رمحه اهلل  -قال الشوكاين. بشرط أال يسكروا

 بشرط وعاء كل يف االنتباذ هل  أبيح التحرمي اشتهر فلما ، قريبا كان اخلمر بإباحة العهد
 (44) " راملسك شرب ترك
 وسلف ، املتبوعني واألئمة ، رمحه  اهلل والتابعني  الصحابة شباب سري يف إن -14
  .به الناس ونفع عليه واحلرص فيه، والتفاين للعل ، حمبة من عجبا أمرا الصاحل األمة هذه
 من أعلى مهته وكانت أقرانه، ه ِّ غري همّه مّهة لدى هذا الصحايب الشاب: فكان أّي -15
 دينه، يف عمر ابن مثل وأين  " : (45) تعاىل اهلل رمحه الذهيب فيه قال حىت أصحابه مهة

 مثل من والقضاء فيأباها، اخلالفة، عليه تعرض رجل من وخوفه، ِهِهوتألُّ وعلمه، وورعه
 من إليه ويهدي يشاء، من إليه جيتيب فاهلل منه فيهرب لعلي، الشام ونيابة فريده، عثمان،
 ."ينيب
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 عن والعزوف العل ، وغزارة االتباع، وشدة الديانة، قوة من بلغ ما عمر ابن بلغ ما -11
 العل  على الصغر منذ نفسه وترويض شبابه، فترة باستثماره إال الدين يف واإلمامة الدنيا،
 (46) . والعمل
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 : النتائج بعض استخلص الكتاب هذا ثنايا بني اجلولة وبعد املطاف، هناية ويف
رضي اهلل عنهما  عمرفابن  .قيمة كل إنسان فيما حيسنه ، ويقّدمه لنفسه ، مّث ألمته إن-1

 ؛ أحسن طلب العل  ، فقّدم لنفسه ، وقّدم ألمته .
وخّلد  ،الناس الذين ماتوا كثريون ، لكّن القالئل منه  الذين سّجل التاريخ أعماهل   -2

، ذين سّجلثه  التاريخ بأعماهلث  فكن أنت واحدا من أولئك ال ،وسريهت  ذكراه  ، 
 .وإجنازاهت  

 لن وبالتايل وخسرهتا، حياتك أضعت فقد وقتك، أضعت فإذا حياتك، هو وقتك-3
 . قدم شيئا ألمتك ن أن تعأن تقدم شيئا لنفسك ، فضال  تستطيع

 سفينة كربان أهداف، بال يعيش الذي ألن وحمددة؛ واضحة بأهداف تعيش أن احرص-4
 . بوصلة أو خارطة بال
 ألن ماضيك؛ وانس ، مشرقة جديدة صفحةابدأها بو باألمل، مفعمة تكحيا اجعل -5

 . اهلمة علو من ذلك
 من منيعًا وسدًا ، واقيًا حصنًا واختذ لني،املخذِّ ونظرات املثبطني، بكالم تكترث ال-1

 .إجيايب بشكل ذلك بعد معها وتعامل عباراهت ،
 ،إذاأنت عليه أنت مما سيغّيرك أحد وال فيه، أنت مما سينتشلك أحد ال أنه تامة ثقة ثق-3
 كنوز من متلكه وما الطاقات، من عندك ما قّدر لذلك نفسك، داخل من تبدأ مل

 .موالك بإذن وواعد مشرق مستقبل إىل وانطلق وإمكانات،
لعلّو  ومراده ،بغيته فيه جيد وأن الكرمي، قارئه رضى على الكتاب هذا حيوز أن أمتىن وأخريًا
 .وجمتمعه نفسه،ب والرقّي ،مهته

 التوفيق،،،، وباهلل                                     
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 املوضثوع                                                   رق  الصفحثة         

 
 2                                                                     مقدمــة 
 4                                  عنهمارضي اهلل عمرعن عبداهلل بن  نبذة خمتصرة

                                          3                           رضي اهلل عنهماِعْل  عبداهلل بن عمر   احلديث األول :
                                                                                         2                              رضي اهلل عنهماظهور فه  ابن عمر احلديث الثاين :

                      12دعاء النيب  احلديث الثالث :
 14          بالعل                عمررفع اهلل ابن  احلديث الرابع :

                                                 13                   على العل  حرص ابن عمر احلديث اخلامس :
 20                                                                     اخلامتــة
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