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

 الفقياه ، و اإلمام الَعَلا   ، رضي اهلل عنهما و ب  العاصعمرالصحايب اجلليل عبداهلل ب  
كيف طلب العل  ؟ وكياف   يتبني لنا م  خالهلا ،العلماءدلة ابالصحابة العوأحد  ،اجلهَبذ

 ؟عظيمًا سعى إليه  هدفًا العل  وكيف كان كانت مّهته يف ذلك ؟
 وجعِلها،  منها واالستفادة،  األحاديث هذه لقراءة للجميع صادقة دعوة والكتاب

 تتحرك نفوسا ولعّل. ُمبهج واعٍد وغٍد، مشرٍق مستقبل حنو ُقُدما للمضي ؛ حتفيزيا زادا
 . عنهما اهلل رضي و ب  العاصعمر ب  عبداهلل إليه ماتطّلع إىل متطّلعة

رضي اهلل عنهما  عمركما صنعت بسابقه ع  الصحايب اجلليل عبداهلل ب  : الكتاب وخطة 
ذكرت فيها سبب التأليف ، مّث نبذة خمتصرة ع  الصحايب اجلليل عباداهلل با     مقدمة ،

مث اخلامتة ، ،  منهاملستنبطة  الفوائدو احلديث ذكرا مث رضي اهلل عنهما ، و ب  العاصعمر
 مّث فهرس املوضوعات .

وهي  احلاشية م  املكتبة الشاملة يف منه أخذهتا الذي مصدرها أكتبها اذكر فائدة وكل  
 فهاو  مصدره اذكر ومامل وقد أعّدل يف العبارة قليال ، أو أضيف ، ، األصل أوم  غريها

أن  وحاولت جهدي ، بالعل  وغريهذكر م  الفوائد ما كان متعلقا منها استنباطي .وا م 
، ومل التزم بتتباع   صحة األحاديث اليت أوردهتا فوائد احلديث . والتزمت  أكثراستوعب 
ووضعت عنوانا لكل حديث ، و حرصت سواء يف البخاري أو غريه ، األحاديث خترجيات

 .لعل أن يكون العنوان متعلقا با
يف االستنباط ، واستخراج الفوائد ، فإن أصابت   -قدر استطاعيت–وقد اجتهدت 

، والشيطان ، وأستغفر اهلل ما    هذا ما أرجو ، وإن أخطأت فم  نفسيفهو م  اهلل ، و
 ذلك .
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وأن ينفع باه  ، هذا واهلل أسااأل أن جيعاال هذا العمال خالصاًا لوجهه الكرمي
 وباهلل التوفيق، وصلى اهلل على نبينا حممد . ،وقارئه، كاتبه 
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 وائل ب  هاش  ب  سعيد ب  ب  لعاصاب   وعمرعبداهلل ب   : فامسه :ولقبه وكنيته امسه
، قيل كان امسه  القرشي السهمي ب  عمرو ب  هصيص ب  كعب ب  لؤي سه  سعد ب 

 اخلاشع، القوي(2) .العابد ،رباحل اإلمام، ولقبه : . (1)امسه إىل عبداهلل العاص فغّير النيب 
يف كعب   يلتقي نسبه مع نسب النيب. (3)والقيام الصيام صاحب املتواضع، القارئ

     ب  لؤي .
: أبو نصري ، واألشهر : أبوحممد ،  ، وبأيب حممد ، وقيلُيكىن بأيب عبدالرمح   وكنيته : 

 (4) . بنت احلجاج ب  منّبه السهمّية رائطة وأّمهوألّنه أكرب أبنائه .
أبيه  قبل وأسل   سنني. سبعيف مكة قبل عام اهلجرة ب ولد قيل  مولده وإسالمه :

  (5). إاّل إحدى عشرة سنة أو حنوهابينه وبني والده ماو،  رضي اهلل عنه و ب  العاصعمر
طواال ، عظي  الساقني ، أبيض الرأس واللحية ، عمي يف آخر  مسينا ،كان رجال  صفته :
   (6) . ، معروفا بالكتابة جوادا تقّيا عابدا ، بّكاًء .وكان  حياته،

:  اجتهاده

(7) 
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(8)



، فقد روى عنه مجلة طيبة م  األحاديث  ع  النيب  نافعا علما كثريا روى :علمه
،فأخذ العل  ع  أخذ ينهل م  معني الصحابة  وبعد وفاة النيب (9)حديثا ، 077بلغت
   (10) وطائفة. ومعاذ ب  جبل ، وسراقة ب  مالكوأيب بكر ، وعمر ، عمرو ب  العاص ، أبيه

:أنس ب  مالك ،  وه  أيضا َخْلق ُكُثر :فمم  روى عنه م  الصحابة  :وممن أخذ عنه
 والسائب ب  يزيد ،خمرمة ،، وعبداهلل ب  عمر ، واملسور ب   وأبوالطفيل عامر ، وأبوأمامة

، وابنه حممد  وسعيد ب  جبري ، واحلس  البصري ،جبري ب  نفري احلضرمي وم  التابعني : 
وعروة ، وعطاء ، وطاووس ، والشعيب ، وعكرمة ، وجماهد  ، وحفيده شعيب ب  حممد ،

   (11) ، وخلق سواه  .
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ِنْعَ  أهل البيت :  أنه قال : " : فقد ورد عنه   عليه النيب  ثناء أوال : :عليه الثناء
  (12) " . عبداهلل ، وأبوعبداهلل ، وأم عبداهلل

 أحٌد أكثر حديثا ع  رسول اهلل  : " ماكان أبوهريرة قال  :ثناء الصحابة عليه: نياثا
  (13) مين إال عبداهلل ب  عمرو ، فإّنه يكتب ، وكنت ال أكتب " .

 ها بالطائف . 55سنة  -1 فقيل : ،ويف عمره  اخُتِلف يف وفاته ، ومكاهنا ، : وفاته
  .ها 63سنة وقيل :  -2                                       

 ، وقيل : بفلسطني .مبصر  ها 65وقيل : سنة  -3                                       
 ها مبكة . 60وقيل : سنة  -4                                       

 ها  . 66سنة  وقيل : -5                                       
 . ها 03سنة وقيل :  -6                                       
والصحيح أّن وفاته كانت مبصر سنة  (14) سنة . 70سنة ، وقيل :    :02وكان عمره 

أن يكون  والراجح (15) لذي أمجع عليه أكثر أهل التاريخ ، والتراج  .وهو ا ها . 65
                                              .، إىل أن مات  مع حياته مع النيب سنوات قبل اهلجرة ، 0نة ، فنجمع س 02عمره 

  
  
  
  
 
 
 

                                 

 



  0 

 بالعلم عنهمارضي اهلل  وعبداهلل بن عمرل بشارة النيب 
 

 فيما رأيت : قال أنه رضي اهلل عنهما العاص ب  عمرو ب  اهلل عبد ع   احلديث األول :
 أصبحت فلما .ماُهُقَعأْل فأنا اًلَسَع األخرى ويف ، نًامْس إصبعّي إحدى يف لكأّن ؛النائ  يرى

 (16) يقرؤمها . فكان والفرقان، التوراة الكتابني تقرأ:  فقال  اهلل لرسول ذلك ذكرت
 من فوائد احلديث :

،الرؤيا عل  م  العلوم الشرعية األخرى  -1

"(17) 
بالرؤيا، واهتمام الصحابة هبا ، فيه رّد على م  يقلل م  شأن هذا  اهتمام النيب  -2

 العل  .
 ذلك إاّل م  وّفقه اهلل يف التعبري . عرفؤيا فيها شيء م  الغيب ، وال َيالر -3
  . وهو التوراة آخر بشيء والسم  بشيء وهو القرآن العسل فّسر النيب  -4
 ، أو ناصح ، أو ُمعّبر . الرؤيا إال على عامٍل صُّال ُتَق -5
 احلّث على تعبري الرؤيا ، والسؤال عنها ، وعدم إغفاهلا . -6
إن لصاحبها ، وتنشيط له على اخلري ، وأّن يف تعبريها حتفيز  (18) فضيلة تعبري الرؤيا . -0

كان تعبريها يشري إىل خري ، وإن كانت تشري إىل شرٍّ ، ففيها حتذير له ، وهو يف نفس 
له ملا فيها م  لفت االنتباه ، والتحذير ، لكي يتدارك نفسه ، ويبتعد ،  الوقت أيضا خرٌي

 وضعه .أو يصحح 
 يعرُب على تعبري رؤى أصحابه ، فالسّنة مليئة باألحاديث اليت كان  حرص النيب  -6

مسرة ب   ض رؤاه  ، كما يف حديثه  على عْر، بل كان يستحثُّفيها الرؤى ألصحابه 
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 منك  رأى م  : فقال ، بوجهه علينا أقبل صالًة صلى إذا قال : كان النيب  جندب 
 رأى هل:  فقال يوما نافسأَل،  اهلل شاء ما فيقول ، هاقّص أحد رأى فإن :قال ؟ رؤيا الليلة
 (19)  ..إىل آخر احلديث .رأيت لكين : قال ! ال:  قلنا ؟ رؤيا منك  أحد
علمني علوم القرآن ،  ، بأنه جيمع بني بشارة عظيمة هلذا الصحايب م  النيب  -7

الدعاة بني القرآن ، وبني التوراة واإلجنيل ، وقد مجع يف زماننا هذا جمموعة م  والتوراة .
 (20) . ذاكر نايك .ذلك الرّد على القوم م  مصادره  ، كأمحد ديدات ودوقصده  ب

جيوز قراءة الكتب السماوية احملّرفة ، حىت ال تؤّثر على عقيدة املسل  ، إال  واألصل أّنه ال
 . وبصر ٌ م  كان عنده عْل

 وألّنه ال ينطق ع  اهلوى .، وصدق ، حّق  تعبري النيب  -17
 رضي اهلل عنهما .حتقق الرؤيا لعبداهلل ب  عمرو  -11
الفجر . ألنه  صالة عّبر له الرؤيا بعد " يدل على أّن النيب  قوله : " فلما أصبحُت -12
 مسرة ب  جندب قول  كثريا ماكان يعّبر للصحابة يف هذا الوقت ، يدّل عليه  : قال
إذا صّلى الغداة ، أقبل علينا بوجهه ، فقال : " هل رأى أحد منك    كان رسول اهلل " 

 هل: "  قال أصبح إذا   اهلل رسول كان:  قال: (22)ويف رواية  (21) ؟ " . الليلة رؤيا
 . " ؟ رؤيا رأى ْ َم ك مْن

الرفعة والعلو ، والفخر هلذا الصحايب ، بأن تشّرف بالصحبة ، وتشّرف بتفسري  -13
 . الرؤيا ؛ م  أفضل اخللق حممد 

 . على سؤال النيب  الصحايب حرص -14
 الرؤيا هي : مايراه النائ  يف منامه . -15
هبا  باشر النيب ، بل بعدما أصبح  مل يتأخر الصحايب يف قّص الرؤيا على النيب  -16

 قه حىت يعل  ماتفسريها . ، وكأّنها مّها كان يؤّر
 " أي  يقرؤمها فكانه : " معىن قول -10

                                 
1366البخاري 
يف : ويكيبيديا املوسوعة احلّرة . تهما وغريمها م  الدعاةانظر ترمج

شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخنيقال  27165رق   33/335أمحد ) املوسوعة احلديثية ( 

. 6766رق   0/241الطرباين يف املعج  الكبري 
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 أدب اب  عمرو رضي اهلل عنهما ؛ يف قّص الرؤيا . -16
والعسل  السم  رمز ،، ف ، وإمنا أتت رموزا الواضحةهذه الرؤيا ليست م  الرؤى  -17

 . رمز ، ولكلٍّ منهما داللته
 . فيما أمر به وجوب طاعة النيب  -27
 . ، والتوراة ُأنزلت على نيب اهلل موسى القرآن نزل على نبينا حممد  -21
 شرف العل  . -22
 مباشرة ، وبال واسطة . مساع الصحايب م  النيب  -23
 صغر سّنه .جرأة الصحايب على السؤال ، واالستفسار ، رغ   -24
  

 العلمو رضي اهلل عنهما على ابن عمرحرص  
 

  رسول م  أمسعه شيء كل أكتب كنت:  قال عمرو ب  اهلل عبد ع   : ينلثااحلديث ا
 ،  اهلل رسول م  تسمعه شيء كل تكتب إنك: فقالوا ، قريش فنهتين ، حفظه أريد

 ذلك فذكرت ،الكتاب ع  فأمسكت.  والرضا الغضب يف يتكل  ، بشر  اهلل ورسول
 (23) . حّق إال مين خرج ما بيده نفسي فوالذي اكتب : فقال  اهلل لرسول

 من فوائد احلديث : 
، فكان  متّيز هذا الصحايب ع  غريه م  الصحابة ، بأنه كان كاتبا ، يكتب بيده -1

 . وقد ُيعترب م  أوائل م  دّون حديث النيب . يكتب كل شيء يسمعه م  النيب 
د ، فالكتابة حتفظ العل  ، ْي، والكتابة َق صيٌد لَ ل  ، ألن الِعحرص اب  عمرو على الِع -2

 فلو أخطأ احلافظ ، رجع لكتابه وتثّبت م  حفظه .عني على املراجعة .وتثّبته ، وُت
 بربه ، مّث بنفسه ، حينما أمر الصحايب بكتابة كل شيء يسمعه . ثقة النيب  -3
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 . 
ما مسع م  هني عبداهلل ب  عمرو على الكتابة حبضرته ، مث بعد  يف البداية أقّر النيب  -6

، إىل األمر بالكتابة  قريش ، ارتقى م  اإلقرار
  هو املرجع للفتوى ، ولكّل أمر ُيْشِكل على الصحابة

ع  اليت ال م  ضم  النِّ وحاسة السمع ؛ األصابع والكّف ، والقدرة على الكتابة
 بالثمار الطيبة .حتصى ، فإذا استخدمها اإلنسان يف اخلري ، عاد عليه ذلك 

 . مالزمة الصحايب للنيب  -11
 الصحبة الطيبة هلا تأثري إجيايب على الشخص . -12
 رسول أِذن بسواه له خلطه  ُيْخَش ومل ، للقرآن  الصحابة حفظ رسخ أن بعد -13
 . بالكتابة الصحابة لبعض   اهلل
 (24) ، وتدوينا . وحفظًا رواية ، السنة حفظ يف الصحابة اهتمام -14 

 ، سواء يف الرضا والغضب .ر ، لكنه ال ينطق ع  اهلوى َشَب النيب  -15
 . " بيده نفسي فوالذي"  احللف باجواز  -16  

 (25).،تسّمى الصادقة مسعها وكتبها م  ف  النيب كان لعبداهلل ب  عمرو صحيفة ، -10
  تعترب هذه الرؤيا م  الرؤى الطيبة ، واملبّشرة . -16
 ا صحيح امنهجرس   وكيف أّنه ، الية هلذا الصحايب يف طلب العل  اهلّمة الع -17

  املعني الصايف ، هي فرصة عظيمة ألن ينهل م،و لبناء شخصّيته ، فالعل  مرياث األنبياء
 الذي ال يتكرر .

 والرضا حالتان تعتري اإلنسان .الغضب  -27
، لكأّنك بعبداهلل ب  عمرو رضي اهلل عنهما ؛ جاثيا على ركبتيه ، مرهفا مسعه  -21

داوة إ، أو رقعة وجبانبه  قطعة قماش م  حتت ذلك، و بأصابعه قابضا على قل  الَقَصب
حماوال قدر استطاعته أاّل تفوته كلمة يتفّوه هبا النيب .  يكتب مايسمعه م  النيب  ، رهْبِح
 . 

                                 

 



  11 

 العلم  قِليف َن رضي اهلل عنهما وعبداهلل بن عمر تثّبُت
 

 اهلل رسول أن ثُتدُِّح:  قال رضي اهلل عنهما عمرو ب  اهلل عبد ع    : لثالثاحلديث ا
 ؛  جالسا يصلي فوجدته فأتيته : قال . الصالة نصف قاعدا الرجل صالة : قال

 رسول يا ثُتدُِّح:  قلت ؟ عمرو ب  اهلل عبد يا مالَك:  فقال ، رأسه على يدّي فوضعت
 أجل : قال ! قاعدا تصلي وأنت . الصالة نصف على قاعدا الرجل صالُة:  قلت أنك اهلل
 (26) . منك  كأحد لست ولكين .

 من فوائد احلديث :
له أثر إجيايب يف النفس ، ، واحترامه لشخصيته ، وهذا  لذات الصحايب تقدير النيب  -1

ذلك باألثر  يعود، لهره تقديتلميذه ، ولاحترم العامل ، أو املرّبي ف، ويف تكوي  الشخصية 
  حمّفزا على اإلبداع والتمّيز م  ِقَبل التلميذ. يكونعليه ، و احلس 

 قائما كنافلته، القيام على القدرة مع ؛ قاعدا نافلته لتِعُجأْن    النيب خصائص م  -2
 . له تشريفا

 على قدرته مع قاعدا النفَل صلى م  على؛  الثواب تنصيف يف احلديث محل يتعني -3
 (27)القيام
  .أه ، وكان هو وم  صلى قائما سواءعليه القيام أجز شّقم  صّلى فرضًا قاعدا ، و -4
تكّلف  عليه كان أفضل ، ملزيد أجِرلو حتامل املعذور ، وتكّلف القيام ، ولو شّق  -5

 القيام .
 خمرج الغالب ، فال مفهوم له ، فالرجل واملرأة يف يف هذا احلديث خرَج الرجِل ذكُر -6

 ، فإن صالته قاعدا ال ينقص أجرها عا  ذلك سواء ، يستثىن م  العموم نبينا حممد 
 . صالته قائما هلذا احلديث ، ويعّد هذا م  خصائصه 

يبّي  كيفّية القعود ، فيؤخذ م  إطالقه جوازه على أي صفة شاء املصلي ، سواء  مل  -0
 أو على كرسي . (28) متربعا ، أو مفترشا ، ، أو متوّركا ،
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 (29) م  صّلى قاعدا يف الفرض مع القدرة على القيام فإّن صالته ال تصح . -6
فل  .صحايّب ، أو مسعه م  جمموعة م  الصحابة  الذي حّدث اب  عمرو هو قطعا -7

 الصحابة كله  عدول .وهذا ال يضّر ألّن  يبّي  لنا م  حّدثه ،
 الصحايب يف نقل احلديث . تثّبت -17
 مساع اخلرب بدون واسطة . أفضلية -11
 السرعة يف التثبت ، وعدم التواين يف ذلك . -12
 أمهية الصالة يف حياة املسل  . -13
 . ممازحة الصحايب للنيب  -14
 ره .َمْعَش  ِ ْي، وِل سعة صدر النيب  -15
، وليس يف هذا احلديث فقط ، بل هناك  جرأة اب  عمرو ، وجسارته على النيب  -16
رضي م  اب  عمرو  احتملها النيب  (30) ،ويف احلواريف السؤال ، أحاديث فيها جرأةعدة 

 .ريبإخالص هذا الصحايب الفيّت ، وصدقه ، ورغبته اجلادة يف اخل ، لعلمه اهلل عنهما 
 .ألّن هذا له تأثري يف االستجابة قوله فعله ، على الداعية ، وطالب العل  أاّل خيالَف -10
 ، ومناداته مبقام النبّوة . أدب الصحايب مع النيب  -16
 العل  عّز وشرف . -17
 حرص اب  عمرو على طلب العل  . -27
 ال حرج يف االستفسار بشأن الفتيا . -21
 له شأن عظي  . لقيام ، وأّن أمر الوقوف بني يدي اهللفضيلة ا -22
على القيام ، فهو نعمة عظيمة م  اهلل ، فْليتذكر اإلنسان هذه  َرَدأّن اإلنسان إذا َق -23

ية ، إْذ غريه ال رها كلما وقف للصالة ، وهو يف أمّت الصحة والعافِعستْشيالنعمة ، وْل
 .يستطيع القيام 

صّلى جالسا ليس ملرٍض أمّل به ، وإمنا كان  واهلل أعل  _ أن النيب  –فيما يبدو يل  -24
 صحيحا .

 إنكار استفهامي . إنكار الصحايب على النيب  -25
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 تشفي غليل السائل املتعّطش لإلجابة .؛ اإلجابة املقنعة  -26
 . حّب الصحايب للنيب  -20
 

 رضي اهلل عنهما وِعْلم عبداهلل بن عمر
 

 :فقلت العاصي ب  عمرو ب  اهلل عبد لقيُت : قال يسار ب  عطاء ع   : لرابعاحلديث ا
 التوراة يف ملوصوف إنه واهلل . أجل:  فقال ؟ التوراة يف   اهلل رسول صفة ع  أخربين
 ،لألميني وحرزا (31)" ونذيرا ومبشرا شاهدا أرسلناك إنا النيب أيها يا " القرآن يف بصفته
 (32) ابسّخ وال ، غليظ وال بفظ لست،  املتوكل مسيتك،  ورسويل عبدي وأنت

 يعفو ولك  ،بالسيئة السيئة يدفع وال،  األسواق يف صخاب وال :يونس قال. باألسواق
 أعينا هبا فيفتح، اهلل إال إله ال:  يقولوا بأن ،العوجاء امللة به يقي  حىت يقبضه ول  ،ويغفر
 ؛حرف يف اختلفا فما ؟ فسألته كعبا لقيت : عطاء قال .غلفا وقلوبا، صما وآذانا ،عميا
 غلفى يونس:  قال :غلوىف وقلوبا ،صمومى وآذانا ،عمومى أعينا:  بلغته يقول كعبا أن إال
. (33) 

 من فوائد احلديث :
 له صفات يف القرآن ، وكذلك يف التوراة . النيب  -1
 . ، وثقته بنفسه حفظ عبداهلل ب  عمرو  -2
 . النيب  ت أوصافه هبذه الدّقة ، مثل ماذكرعرف رجل يف التاريخ ُذكرمل ُي -3
 لك  القرآن نسخ تلك الكتب .القرآن والتوراة م  الكتب املنزلة م  اهلل . -4
 سؤال أهل العل  فيما ُيشِكل . -5
 . جييب فيما الصدق يتحّر أن ؛ مسألة ع  ُسئل م  أو،  العامل على ينبغي -6
 مشروعية السؤال عما جيهله اإلنسان ، وأن السؤال ال حرج فيه . -0
 ِعَظ  أمر الفتيا ، وأن الناس حمتاجة للعاِل  ؛ لينري هلا الطريق ، ويدّلها على اخلري . -6
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 م  آداب طلب العل  السؤال . -7
 أمهية السؤال يف احلصول على العل  . -17
 ره ، وأّنه ليس بفّظ ، وال غليظ .َشْع، ولني َم مساحة النيب  -11
 وجل عز -ربه على اإلنسان اعتماد" ، ومعىن التوّكل هو : املتوكل  م  أمسائه  -12
متوكل على اهلل ،  فالنيب  (34)."ر املضا ودفع املنافع جلب يف وباطنه، ظاهره يف -

 (36) . يكره كان ما على صابرا باليسري قانعا  35) موِقٌ  بتمام وعد اهلل له بالنصر .
" ، ألنه كان  غلوىف وقلوبا ،صمومى وآذانا ،عمومى أعينا: " قول كعب األحبار  -13

، أو قد يكون ثقيل  اللغة العربية روفح؛ فيصعب عليه نطق بعض  ، ولغته العربية يهوديا
 ."  بلغته يقول كعبا أن إال" اللسان ، وأرّجح األّول ، ألن عطاء قال عنه :

 أن ا كان معىن العفو :ا كان معنامها واحدا ، وإذا اجتمعالعفو واملغفرة إذا افترق -14
 عذاب م  له نًاْوَص ُهَمْرُج عليه َرُاتْسَي أن ، واملغفرة : العقاب ُيْسقط ع  الشخص

 (37) . والفضيحة التخجيل
 . حرص التابعني على معرفة صفة النيب  -15
 فضل كلمة التوحيد ، ال إله إال اهلل . -16
 م  بركة هذا الدي  أنه ُيبّصر اإلنسان ، بعد أن كان يف جهالة عمياء . -10
 . الرسل و األنبياء هو خري، وعبٌد هلل ، ورسول  النيب  -16
، بينما الفّظ :  سيئ اخُلُلق ُفْلفالغليظ : اجِل هناك فرق دقيق بني الغليظ والفّظ ، -17

يف  سوةوالفظ : الق القسوة يف القلب ،، وقيل الغليظ :  ، الشديد يف القول قاسي القلب
 (38) . القول
بل مجع  قوله : " أْعُينا " مجع قّلة ، إشارة إىل أّن املؤمنني أقّل م  الكافري  ، وقيل : -27

، يقول سبحانه : " وإن تطع (39)واألّول أوىل القّلة قد يأيت يف موضع الكثرة ، والعكس .
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 ولو الناس أكثر وما، ويقول سبحانه : "  (40)ع  سبيل اهلل " أكثر م  يف األرض يضلوك
 (42) ، فأكثر أهل األرض ضاّلل .(41)"  مبؤمنني حرصت

الّصخب مذموم يف ذاته ، فكيف به وهو يف األسواق ، فال يصخب فيه إاّل كل  -21
اخلصلة الذميمة ، ال يف السوق ع  هذه  -وهو سيد اخللق–  هفاجر شرير ، فنّزه اهلل نبّي

  ، وال يف غريه .
الب  عمرو يف التوراة ؛ يدّل على أن عطاء يعل  أن  سؤال التابعي ع  صفة النيب  -22

 الصحايب قرأ  التوراة ، وأنه م  الشهرة مبكان .
م  حروف اإلجياب ، وهي جواب مثل : نع  ، لكّنها تتضّم  " أجل "  : قوله -23

 . وعدا له باإلجابةو،  ائلسلل تصديقًا
التأكيد م  الصحايب : فقد أّكد كالمه بعدة مؤكدات ، وهي : احللف باهلل ،  -24

 ، وبدخول الم التأكيد على اخلرب . ، وبدخول إّن عليها وباجلملة االمسية
م  هلو ، ع   يف تلك األسواقوما يكون  ،وأهلها  فيه اإلشارة إىل ذّم األسواق -25

 . ألصوات باحللف الكاذبل ، ورفٍع ٍطَغَلذكر اهلل ، و
ال يسيء  أنه ال يدفع السيئة بالسيئة ، ولك  يعفو ويغفر ، فهو  م  صفاته  -26

 إىل م  أساء إليه على سبيل اجملازاة املباحة ، مامل تنتهك حرمات اهلل .
واملّلة العوجاء أي : إقامة  وحصنًا ، لدي  العرب .حرزًا ، أي : حافظا ، قوله :  -20

؛ مما دخل عليها م  عبادة األصنام ، والشرك باهلل ، وإخراجها م   مّلة إبراهي  
 (43) وُغْلفا : مجع أغلف ، وهو املستور واملغّطى ع  الفه  .الكفر إىل اإلميان .

 الناس وعلى غريه، إله ال وأنه بالوحدانية، هلل شاهدا أي : اهلل سبحانه أرسل نبيه  -26
ونذيرا : للعصاة بالنار  أي : مبّشرًا للمطيعني باجلّنة ، ومبشرًا ونذيرًا ،القيامة يوم بأعماهل 

. (44) 
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 كثريا ما ُيقرن اهلل سبحانه وتعاىلو بالتوراة ، رميالك يف تعبري هذه الرؤيا اقترن القرآن -27
 ُمْؤِمِني ع  ِحَكاَيًة يف مواط  عّدة م  كتابه ، م  ذلك قوله تعاىل بني التوراة والقرآن

 ِإَلى َيْهِدي َيَدْيِه َبْيَ  ِلَما ُمَصدًِِّقا ُموَسى َبْعِد ِمْ  ُأْنِزَل ِكَتاًبا َسِمْعَنا ِإنَِّا َقْوَمَنا َيا َقاُلوا:﴿اْلِج ِِّ
 َوَرْحَمًة ِإَماًما ُموَسى ِكَتاُب َقْبِلِه َوِمْ ﴿: وقوله تعاىل  (45)، ﴾ُمْسَتِقيٍ  َطِريٍق َوِإَلى اْلَحقِِّ
، وسبب (46)﴾ِلْلُمْحِسِننَي َوُبْشَرى َظَلُموا الَِِّذيَ  ِلُيْنِذَر َعَرِبيًِّا ِلَساًنا ُمَصدٌِِّق ِكَتاٌب َوَهَذا

بتفصيل األحكام ،  اللذان اختّصا : أّنهما الكتابانهو  –واهلل أعل   -اقتران التوراة بالقرآن
 (47) . وذكر احلالل واحلرام

 الكتب يف  اللَّه رسول وصف معرفة على حريصني والتابعون الصحابة كان لقد -37
 يف يزيد مما وذلك الكرمي، القرآن يف عليه وسالمه اهلل صلوات لصفته معرفته  بعد السابقة
 نيبب كتبه  بشرت الذي  ؛ الكتاب أهل على احلجة وإلقامة،   لنبيه  وحبه  إمياهن 

  .  الزمان آخر نيبو ،اإلسالم
 وأّن ، حق القرآن وأّن ، حق حممًدا أن يعرفون النصارى وعلماء،  اليهود أحبار ّنإ -31

 .يعلمونه ه  حًقا يكتمون وأهن  أبناءه ، يعرفون كما ، حق اإلسالم
 بأعز موصوفون هن إو للناس، ُأخرجت أمة خري -  حممد أمة -األمة هذه ّنإ -32

 كذبوا فقد السابقة األم  م  حقها انتقصها فم  السابقة، الكتب يف وأحسنها األوصاف
 (48) .إليه  تعاىل اهلل ووحي،  رسله 
 عند اهلل . له وأشرف لك ، ألنه أرفعمقام العبودية على امُل اختار النيب  -33
 . املصطفى  اليت يتحلى هبا النبيلة خالقاألهذا احلديث يزخر بكثري م   -34
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  يفيت رضي اهلل عنهما وعبداهلل بن عمر
 ب  اهلل لعبد موىل إن : يقول جابر ب  وهب مسعت إسحاق أيب ع    : خلامساحلديث ا

 ألهلك تركت:  له فقال . املقدس ببيت هاهنا الشهر هذا أقيَ  أْن أريد إين : له قال عمرو
 فإين،  يقوهت  ما هل  فاترك ؛ أهلك إىل فارجع : قال.  ال:  قال ؟ الشهر هذا يقوهت  ما

 (49) " . يقوت م  عيضّي أن إمثا باملرء كفى: "  يقول  اهلل رسول مسعت
 من فوائد احلديث :

لذلك ترك لنا وتعليمها . ، فهمهاو سّنة النيب  على حفظ حرص الصحابة   -1
  .  ثروة هائلة م  أحاديثه   الصحابة

 عّدة أحاديث منها : أيضا ويدل عليه ، أفضلية اإلقامة ببيت املقدسفيه  -2
 ثالثة إىل إاّل الرحال تشدوا ال: " اهلل رسول قال: قال عنه اهلل رضي هريرة أيب ع  -أ

 (50)".األقصى واملسجد هذا ومسجدي احلرام، املسجد: مساجد
 ؟ تأمرنا أي  بالبقاء بعدك ابتلينا إن اهلل رسول يا : قلت:  قال  األصابع ذي ع  -ب
 ويروحون ، املسجد ذلك إىل يغدون ذرية لك ينشأ أن فلعله ، املقدس ببيت عليك: " قال
".(51) 
 داود ب  سليمان فرغ ملا : قال   النيب ع  رضي اهلل عنهما عمرو ب  اهلل عبد ع و -ج
 م  ألحد ينبغي ال كًاْلوُم ، ُهَمْكُح يصادُف مًاْكُح:  ثالثا اهلل سأل،  املقدس بيت بناء م 
 هولدُت كيوِم ذنوبه م  خرَج إاّل ؛ فيه الصالة إال يريد ال أحد املسجد هذا يأيت وأاّل ، بعده
  (52)"  الثالثة أعطي قد يكون أن وأرجو أعطيهما فقد اثنتان أما" :   النيب فقال هأمُّ
 املسل  أن يهتّ  بأسرته ، وأن يرعى شؤوهن  .على  -3
 تفقد ماحيتاج إليه األهل قبل تركه  ، والسفر بعيدا عنه  . -4
 سؤال أهل العل  فيما جيهله اإلنسان . -5
 ُتحمد .لوال اهلل سبحانه ، مث سؤال أهل العل  ، ألوقع اإلنسان نفسه يف أمور قد ال  -6
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 ما خاب م  استشار . -0
إّن يف تضييع املرء ألسرته ، وإمهال متابعة حاجياهت  ، هلو دليل على القسوة ، وسوء  -6

 العشرة .
واهلاوية ، عدم إّن م  أسباب نفور األبناء م  البيت ، واجتاهه  إىل طريق االحنراف  -7

 حدود املباح واملستطاع .، وذلك يف رغباهت   طلباهت  ، وإمهال حتقيقااللتفات ل
، ويتلّمس  مشاعر أهل بيته ، م  زوجة ، وأبناء األب يتحسس ما أمجل أن -17
 .يف ُألفة وحمبة ووئامتعيش د أثره على تكوي  أسرة متماسكة ،اهت  وطلباهت  ، مما يعوحاج
 قد ضّيعت م  تعول . قع الناس اليوم أّن مجلة منه إّن وا -11
12- . 
13- 

 
 خيلفه فهو شيء م  أنفقت  وما": تعاىل يقولم  ذلك وفضل اإلنفاق على األهل ،  -14
 : " وقال ،  أهله على ينفقه ما هاو املرء ينفقه ما أفضل أن يف شك وال (53) "

(54)


 " . (55) 
: " يدّل على ذلك ؛ قوله أول ما يبدأ اإلنسان بالنفقة مب  يعول ،  -15

 (56) 
ر باجلوانب املال ؛ فإن هذا يكفي ، وال يفك ألهل بيتهعض الناس يتوقع أنه إذا وّفر ب -16

  ،واجللوس معه  وهذا ال شك فه  قاصر .ومحايته  ، وتربيته   األخرى ، م  رعايته 
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 لك  يكسوه ، وأن يسقيه ، وأن يطعمه ، أن واجباته وم  أوالد، وله إاّل امّن ما -10
 أنك فلو إسالمية، تربيًة يربيه  أن هو اإلنسان عليه حياسب الذي األكرب الواجب
 اهلل إىل تدعه  ومل بالصالة، تأمره  ومل الدنيوية، حاجاهت  هل  نَتوأّم وسقيته ، أطعمته 

  (57) .  عتهضّي فقد وجل، عز
خطري يستحق  اب  عمرو أرجع مواله م  مسافة بعيدة ، وفيها مشقة ألن األمر -16

 نفقة معاناة أيضا .فالعودة لألهل فيها معاناة ، وتركه  بال .ذلك العناء 
 ، ومل يدع شيئاً  فيه شرٌّاإلسالم دي  متكامل ، مل يترك أمرا فيه خري إال دّل عليه  -17

 إاّل حّذر منه .
  تحّثهس، وي إىل العمل النفوسهذا الدي  عظي  ، وم  عظمته أنه يستنهض إّن  -27

 حبيوّية ونشاط ، وطرح الدعة والتواكل . ومنه  حتت واليته  بشؤوهن  ، معلى القيا
بأسلوب األمر ، ألنه  اب  عمرو رضي اهلل عنهما ، ملوالهم  طاب توجيه اخِلكان  -21

 سّيده .
 التعامل احَلَس  مع اخلدم ، وم  حتت يد اإلنسان ، له أثر يف التربية ، واالستجابة . -22
، لك  قد حيول بني ذلك أمور كل إنسان له رغبات ، ويوّد لو حتققت مجيعها  -23

   أّن اخلري  فيما اختاره اهلل . جيزع ، وال يتسّخط ، وليْصرب ، وليْعَليقّدرها اهلل ، فال
 جيب ما: بأنه اجلرجاين فهوعّر. له حيّل ال ما يعمل أن هو: وقيل الذنب،: لغة اإلمث -24

 منه تنفر ما: وقيل . الذم عليه يستحق الذي الفعل. وقيل هو :  وطبعا شرعا منه التحرز
وكرهت أن  صدرك يف حاك ما اإلمث: " و ه ، ومنه قول القلب إليه يطمئ  وال النفس،

ويف اجلملة فاإلمث أمر قبيح تنفر منه الطباع السليمة ، ويعاقب  (58) يّطلع عليه الناس " .
 عليه الشرع .
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 : النتائج بعض استخلص الكتاب هذا ثنايا بني اجلولة وبعد املطاف، هناية ويف
ب   عمرو فعبداهلل ب  .تهقيمة كل إنسان فيما حيسنه ، ويقّدمه لنفسه ، مّث ألّم إن-1

 رضي اهلل عنهما ؛ أحس  طلب العل  ، فقّدم لنفسه ، وقّدم ألمته . العاص
وخّلد  ،الناس الذي  ماتوا كثريون ، لكّ  القالئل منه  الذي  سّجل التاريخ أعماهل   -2

، ذي  سّجلاه  التاريخ بأعماهلا  فك  أنت واحدا م  أولئك ال ،وسريهت  ذكراه  ، 
 .وإجنازاهت  

 ل  وبالتايل وخسرهتا، حياتك أضعت فقد وقتك، أضعت فإذا حياتك، هو وقتك-3
 . قدم شيئا ألمتك   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، ًةَمَعْفُم تكحيا اجعل -5

 . اهلمة علو م  ذلك
 م  منيعًا وسدًا واقيًا حصنًا واختذ لني،املخذِّ ونظرات املثبطني، بكالم تكترث ال-6

 .إجيايب بشكل ذلك بعد معها وتعامْل عباراهت ،
 مل ،إذاأنت عليه أنت مما سيغّيرك أحد وال فيه، أنت مما سينتشلك أحد ال أنه متامًا ثق-0

 وإمكانات، كنوز م  متلكه وما الطاقات، م  عندك ما قّدر لذلك نفسك، داخل م  تبدأ
 .موالك بإذن وواعد مشرق مستقبل إىل وانطلق
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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 رق  الصفحاة                                                          املوضاوع    
 

 2                                                                     مقدمــة 
 4     عنهما                        رضي اهلل وعمرع  عبداهلل ب   نبذة خمتصرة

  0       بالعل  عنهما اهلل رضي عمرو ب  لعبداهلل   النيب بشارة احلديث األول :
 7                العل  على عنهما اهلل رضي عمرو اب  حرص احلديث الثاين :

 11     العل  َنقِل يف عنهما اهلل رضي عمرو ب  عبداهلل تثّبُت احلديث الثالث :
        13                     عنهما اهلل رضي عمرو ب  عبداهلل ِعْل  احلديث الرابع :

 10                   يفيت عنهما اهلل رضي عمرو ب  عبداهلل احلديث اخلامس :
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