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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا  حممد 
قّصة اليت ستلي هذه املقدمة ،  فالصفحةآله وصحبه أمجعني، أما بعد: وعلى 

القة الصحابة ع   يف  وُتْظِهُر لنا صورة حّيةقصرية تبنّي حرص الصحابة على العلم ، 
وهو مع بعض ، وتوّضح لنا جانبا مهّما من أخالق العلماء ، بعضهم مع بعض .

بعنوان:)تزكية عائشة لعبدهللا بن ،العلمضمن أحاديث يف فضل من  خرتتها حديث
يف  منهالنفوس، ونستفيد  بهالدروس ، وتستنري  منهلنأخذ  العلم(عمرو ابحلفظ و 

 .حياتنا 
احلديث مث الفوائد منه ،وكل فائدة أكتبها اذكر مصدرها  تذكر  أنّ وخطة الكتاب 

،أو غريها ، وقد  وهي األصل الذي أخذهتا منه يف احلاشية من املكتبة الشاملة
، ومل  أعّدل يف العبارة قليال ، أو أضيف ، ومامل اذكر مصدره فهو من استنباطي

وقد يكون  وعزوت اآلايت إىل القرآن الكرمي.،استوعب مجيع فوائد احلديث 
مبا للحديث عدة رواايت، فلم أستقص  بذكر أرقام الرواايت األخرى .وإمنا اكتفيت 

 . ذكرت
أن جيعــل هذا العمـل خالصـاً لوجهه الكرمي وأن ينفع بـه كاتبه وقارئه هذا وهللا أسـأل 

، وابهلل التوفيق، وصلى هللا على نبينا حممد .

 
 
 
 
 

 املؤلف
د. إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان

Ebrahim .F .W@Gmail.com
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 بن عمرو بالعلم واحلفظهلل اعبدتزكية عائشة ل

ين أن عبد هللا بن عمرو، غ  ل  عن عروة بن الزبري، قال: قالت يل عائشة: اي ابن أخيت بـ  
ه تُ يْـ قِ ل  كثريا، قال: فـ  ما  لْ عِ   عن النيب  ل  ه قد ح   ،فإنّ هُ لْ ه فسائِ قِ بنا إىل احلج، فالْ  مار  

، قال عروة: فكان فيما ذكر، أن النيب  ها عن رسول هللا يذكرُ  ه عن أشياء  فساءلتُ 
  :العلماء فريفعُ  ع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبضُ ِز ت  نْـ إن هللا ال يـ  »، قال 

« ونل  ضِ ون ويُ ل  ضُ ي  م بغري علم، فـ  ون  تُ فْ اال، يُـ ه  وسا جُ ؤ  الناس ر يف ىقبْ العلم معهم، ويـ  
أنه  ك  ث  د  ه، قالت: أح  تْ ر  ك  نْ ذلك وأ   تْ م  ظ  عْ عائشة بذلك، أ   تُ ثْ د  قال عروة: فلما ح  

؟ قال عروة: حىت إذا كان قابل قالت له: إن ابن عمرو قد  يقول هذا مسع النيب 
ه حىت تسأله عن احلديث الذي ذكره لك يف العلم، قال: حْ ِـ اتم، فالقه، مث ف  دِ ق  

األوىل، قال عروة: فلما أخربهتا  هِ تِ رّ ه، فذكره يل حنو ما حدثين به، يف م  فلقيته فساءلتُ 
ص .قِ نْ فيه شيئا ومل يُـ  ق، أراه مل يزدْ د  ه إال قد ص  بُ سِ حْ بذلك، قالت: ما أ  

 من فوائد احلديث :

النيب  عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما عن الصحايبح  ل  (1)
  عْلم ا كثريا.  
"انتزاعا": مفعول مطلق للفعل بعده، وهو "ينتزعه"، واجلملة حالية؛  (2)

يعين: ال يقبض العلم "من العباد" على سبيل أن يرفعه من بينهم إىل السماء، 
لفظه، و )ينتزعه(: وجيوز أن يكون )انتزاعا( مفعوال مطلقا لـ )يقبض( من غري 

: مع أنه )ال يقبض العلم انتزاعا( أي: حموا من الصدور، قال ابن املنرّي  صفته.
 جائز يف القدرة؛ إال أن هذا احلديث دل على عدم وقوعه.

                                                           

 
    .     1/273التوشيح شرح اجلامع الصحيح للسيوطي  (  2)
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 (رؤوسا) . وقوله: يقبض أرواحهم(أي :العلماء بضقْ ولكن يـ  قوله:) (3)
بضم اهلمزة والتنوين: مجع رأس، ورأس القوم: كبريهم، ويروى: "رؤساء" ابملد، 

 مجع: رئيس.
؛ أي: (ونل  ضِ ون ويُ ل  ضُ ي  م بغري علم، فـ  ون  تُ فْ اال، يُـ ه  وسا جُ ؤ ر قوله:) (4)

 وااتبع مأي: جعلوا قومهم ضالني أيضا؛ ألنّ  ونل  ضِ ويُ  .يف أنفسهم صاروا ضالني
 . مجاهال يدهل  

، وحضر عبد  ما مات زيد بن اثبتلّ ل العلماء ، ومكانتهم .فضْ ف   (5)
يف قربه قال: من أراد أن يعرف   هُ وْ ل  دفنه، فلما د   رضي هللا عنهما هللا بن عباس

   كيف يرفع العلم، فلينظر إىل هذا.
 جرت عادتهيكون مبوت العلماء ، وقبض أرواحهم ، فإمنا  قْبُض العلم (6)

بقبض العلم على هذه الطريقة ال أبن العامل يبيت عاملا، مث يصبح  سبحانه
منه، فإنه مل يرجع مبا  جاهال، وإن كان نسبة القدرة إليها سواء، وهذا لطف  

تفضل به، بل كما كان عاملا يف الدنيا حيشره يوم القيامة مع ذلك العلم، ولو 
 نزعه عنه كان عاراي عنه.

ينبغي للمسلم أن يسأل ( ونل  ضِ ون ويُ ل  ضُ ي  علم، فـ   م بغريون  تُ فْ يُـ ) قوله: (7)
ألّن العامل ، ويتحرى من كان عنده ِعْلم ، وال يسأل أّي أحٍد من الناس .

الفتوى من أمر الدين ، وقد أيخذ اإلنسان تلك الفتوى ، ويـ ْعبد هللا هبا سنني ، 
 ذلك .على وهو على الضالل ، وقد ميوت 

  . اعتماد العلماء على احلفظ (8)
( فيه إشارة إىل كرامة العلماء ع العلم من الناس انتزاعاِز ت  نْـ إن هللا ال يـ  )  (9)

   على هللا، حيث ال ينزع منهم ما وهبهم.
   . ر ْفُع الِعلم من عالمات الساعة  (11)

                                                           

 .    1/198(  شرح املصابيح البن الـم ل ك  3)
    السابق . املرجع(  4)
    . 1/183للكوران  الكوثر اجلاري إىل رايض أحاديث البخاري (  5)
    . 1/214 املرجع السابق (  6)
    .     1/273التوشيح شرح اجلامع الصحيح للسيوطي  (  7)
    املرجع السابق     . (  8)
    .    2/83القاري للعيين  . عمدة 1/298منحة الباري بشرح صحيح البخاري لزكراي األنصاري  (  9)
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دهم . فهم مصابيح الدجى ، ومنارات قْ مصيبة موت العلماء ، وفـ   (11)
 هتدى هبا . يُ 
 ش ر ف العلم وأهله . (12)
ب؛ وهو كّ ر  ـمُ البسيط؛ وهو انتفاء العلم، أو المن اجلهل  اال( أعمّ هّ )جُ  (13)

 انتفاؤه مع اعتقاد خالف الواقع.
 . ال رؤوساهّ التحذير من اختاذ اجلُ  (14)
خالفا  كما قاله اجلمهور  ؛ لو عن اتجمتهدخيقد آخر الزمان  نّ إ (15)

   للحنابلة.
 . وحفظهعلى طلب العلم ،  احلثّ  (16)
 ترئيس اجلهلة .التحذير من  (17)
 . دم عليها بغري علمقْ وذم من يـ  ،الفتوى هي الرايسة احلقيقية  (18)
يف أنه مل يكن  ظاهر امهعظإو ،ذلك  عائشة رضي هللا عنها ارنكإ (19)

 . عندها من احلديث علم
ولكن لعلها نسبت إليه أنه مما ،مل تتهم عائشة عبد هللا : قال عياض  (21)

ثك أحدّ  :قالت مّ ـ  ومن ث،ألنه كان قد طالع كثريا منها  .قرأه من الكتب القدمية
 . يقول هذا أنه مسع النيب 

 . وطلبته على أخذ بعضهم عن بعض،حض أهل العلم  (21)
 فنجد يف هذا احلديث :تزكية. شهادة بعضهم لبعض ابحلفظ والفضل (22)

عائشة رضي هللا عنها البن عمرو رضي هللا عنهما ابلعلم واحلفظ ، من  خاّصة
 وهذه شهادة عظيمة .  

 . ا ليس عندهممحض العامل طالبه على األخذ عن غريه ليستفيد  (23)
 . التثبت فيما حيدث به احملدث إذا قامت قرينة الذهول (24)
من جهة قول عائشة  أهل الفضل ، والعلم ، فيما يصدر منهممراعاة  (25)

ومل تقل له سله عنه ابتداء خشية  ،ليه ففاحته حىت تسأله عن احلديثاذهب إ
 . من استيحاشه

                                                           

    .     2/33مستفاد من الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح للربماوي  15-13من (  11)
    . 1/195مستفاد من فتح الباري البن حجر  18-16من (  11)
    . 13/285املرجع السابق  (  12)
    . 13/285فتح الباري البن حجر (  13)
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  وال تقُف ماليس لك به علم()التوفيق بني اآلية:بن بطال اقال  (26)
أن ،ا فعله السلف من استنباط األحكاموبني م،واحلديث يف ذم العمل ابلرأي
به من تكلم برأي جمرد عن استناد إىل  فخصّ  ،نص اآلية ذم القول بغري علم

ولذلك وصفهم ابلضالل  ،من أفىت مع اجلهل ومعىن احلديث ذمّ .أصل 
 هُ م  لِ ع  ل  :)سبحانه من استنبط من األصل لقوله هللا فقد مدح وإالّ  ،واإلضالل

أو  ،فالرأي إذا كان مستندا إىل أصل من الكتاب . (الذين يستنبطونه منهم
.وإذا كان ال يستند إىل شيء منها فهو املذموم .أو اإلمجاع فهو احملمود ،السنة
 

املراد ابلعلم هو العلم الشرعّي الذي هو علم الكتاب والسّنة؛ ألنه  (27)
 . املراد عند اإلطالق، ال العلم الدنيويّ 

إذا ذهب العلم مبوت العلماء، خ ل فهم اجْلُّهال، فأفتوا ابجلهل، فُعمل  (28)
 . كانت املصاحف والكتب أبيدي الناسبه، فذهب العلم والعمل، وإن  

العلم ابب واسع ، وفناء فسيح ، ال يـُْلح ق إىل طرفه ، وال مُيكن  (29)
عن عامر بن سعيد بن أيب للمرء أْن يُِلّم ابلعلم ُكّله ، لذلك جاء يف احلديث 

سلم عن ميينه وعن يساره حىت يرى يُ  وقاص عن أبيه قال : رأيت رسول هللا 
قال  الزهري : مل يسمع هذا اخلرب من حديث رسول هللا  فقال بياض خده

مسعته ؟ قال : ال قال : فالثلثني ؟ قال : ال  إمساعيل : كل حديث النيب 
فمهما . قال : فالنصف ؟ قال : ال قال : فهو من النصف الذي مل تسمع

أوتيتم  وما يت إاّل القليل منه ، قال سبحانه :)و علم ، فما أُ بلغ اإلنسان من ال
 .( من العلم إال قليال

                                                           

    .  36آية  اإلسراءسورة (  14)
    .  83سورة النساء آية (  15)
    . 288-13/287 فتح الباري البن حجرمستفاد من  26-21من (  16)
 األتيويب مد بن علي بن آدم حمل  مشارق األنوار الوهاجة ومطالع األسرار البهاجة يف شرح سنن اإلمام ابن ماجه(  17)
2/144 .  
 . 22/62للقرطيب  املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (  18)
. وصـححه شـعيب األرنـ وط . صـحيح ابـن خزميــة  1992رقــم  5/331صـحيح ابـن حبّـان برتتيـب ابـن بلبـان  (  19)
  . 582رقم  1/419. وهو يف صحيح مسلم بدون القّصة  727رقم  1/381
  . 85سورة اإلسراء آية  (  21)
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من أخربها بقدوم عبدهللا بن ؛ ين( مل تذكر رضي هللا عنها غ  ل  قوهلا:)بـ   (31)
، وليس ذلك ُمهّما ، إذ املهّم أنه وصلها خرب عمرو بن العاص رضي هللا عنهما

 وصوله إىل احلج .
، ومالزمته لعائشة  على ط لب الِعلم حرص عروة بن الزبري رحه هللا (31)

 خالته رضي هللا عنها ، فقد حل عنها علما كثريا .
 صّحة قبول خرب الواحد . حيث إّن عائشة رضي هللا عنها ، أرسلت (32)

 الصحايب رضي هللا عنه . ابن أختها عروة ليسمع احلديث من
   مساع اخلرب مباشرة ، ومشافهة بال واسطة . (33)
 . رواية الصحابة ومساعهم بعضهم من بعض (34)
 طاعة عروة خلالته عائشة رضي هللا عنها ،وألنّه كان تلميذا هلا . (35)
مكانة ومنزلة عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما ، ودرجته العالية عند  (36)

 الصحابة رضي هللا عنهم .
 س ال أهل العلم عّما ُيْشِكل . (37)
 العلم ِعّز ، ورِفعُة، وشرف . (38)
 ُمصْيبة فقد العلماء . (39)
وحتصيله ، فلم حيصل ابن عمرو رضي هللا  الصرب على طلب العلم ، (41)

 ، على هذا العلم الكثري إالّ حببس النفس ، وثين الركب يف ِحل ق العلم . عنهما
ّملُ  (41) العلماء أسئلة الطلبة ، والّصرب على ثِق ل بعضهم ، وكثرة أسئلته  حت 

 ، فقد صرب عبدهللا بن عمرو على كثرة أسئلة عروة .
 شأنا . أمر الفتوى ، وِعظ مُخطورة  (42)
فعائشة رضي هللا عنها مسعت من عروة الصحايب من التابعي ، مساع  (43)
 الزبري من قوله:)فلّما حّدثُت عائشة بذلك( . بنا
 لذلك حرصتابلعلم ،وأبمر احلديث ،اهتمام عائشة رضي هللا عنها  (44)

 . من عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما ابلذات وهذا احلديث،على مساع العلم 
 فمن أُويت حظّا من العلم ، فقد نِعمة من نِعم هللا العظيمة .الِعلم  (45)

 أصاب خريا عظيما ، وفضال من هللا كبريا .
 ِحْفظ ابن عمرو رضي هللا عنهما، وضْبطه ، وقّوة ذاكرته . (46)
 حلفظ العلم . ، ومساعد عامل قويّ و قّو الذاكرة نعمة من هللا ،  (47)
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   عن النيب  فيما يروونه حرص الصحابة رضي هللا عنهم على التثّبت (48)
 منه .  ، وما يسمعونه

قّصة قصرية تبنّي حرص الصحابة على العلم ، يـُْعترُب هذا احلديث  (49)
مع بعض ، وتوّضح لنا جانبا بـ ْعُضهم عالقة الصحابة  يف رسم لنا لوحة رائعةوت

 . مهّما من أخالق العلماء ، بعضهم مع بعض
 وله:ـــــــــمن قوروايته .احلديث ،ديث من أقوى ِصيغ حتّمل صيغة التح (51)
أنه  ك  ث  د  أح   وقوهلا:)(،عائشة تُ ثْ د  فلما ح  ، )( فذكره يل حنو ما حدثين به )

 ( .يقول هذا مسع النيب 
قال الداودي: هذا احلديث خرج خمرج العموم. واملراد به اخلصوص،  (51)

احلق حىت أييت لقوله صلى هللا عليه وسلم )ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على 
. ويقال هذا بعد إتيان أمر هللا تعاىل إن مل يفسر إتيان األمر إبتيان  أمر هللا(

القيامة، أو عدم بقاء العلماء إمنا هو يف بعض املواضع كفي غري بيت املقدس 
 مثال إن فسرانه به، فيكون حمموال على التخصيص مجعا بني األدلة.

 العالية لدى عروة بن الزبري يف طلب العلم .اهلّمة  (52)
 ِعْلم ّرف ابلنهل منأبن تش،ـُهمام عروة والفخار هلذا التابعي الالّرفع ة  (53)

 . ، زوج رسول هللا أّم امل منني عائشة رضي هللا عنها 
 عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنه م ْرِجعا للفتوى .كان  (54)
فهذا عروة رحه هللا ، الصحبة الطيبة هلا أتثري إجيايب على الشخص . (55)

فكان هلا األثر الكبري رضي هللا عنها . عائشة  مننياملأكثر من ُصحبة خالته أم 
، بسيط إىل عامل حياته كلها ، من إنسان بل وغرّيت . يف أخالقه ، وعلمه 

 ن .ار هلم ابلب ناوفقيه من الفقهاء الكبار الذين ُيش
 للعامل ؛ لينري هلا الطريق ، ويدهّلا على اخلري .الناس حاجة  (56)
 أمهية الس ال يف احلصول على العلم . (57)
 من آداب طلب العلم الس ال . (58)
 (23)ة ، رواية وحفظاً ، وتدوينا . نّ فظ السُ حب اهتمام الصحابة  (59)
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