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

البحر الغزيثر ،   ، عن الصحايب اجلليل عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهمااخترهتا 
لم ؟ وكيف كيف طلب الع يتبني لنا من خالهلا وترمجان القرآن، ،والَعَلم اجلهَبذ

عظيمًا سعى إليه ؛ بعد بركة دعاء  هدفًا العلم وكيف كان كانت مّهته يف ذلك ؟
 (1) .حي  قال له : " اللهم فّقهه يف الدين ، وعّلمه التأويل "  النيب 

 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 عباس
ذكرت فيها سبب التأليف ، مّث نبثذة تتصثرة عثن     مقدمة:  الكتاب وخطة 

 الفوائثد و احلدي  ذكرأ مث الصحايب اجلليل عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما ،
 مث اخلامتة ، مّث فهرس املوضوعات .،  منهاملستنبطة 

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   ائد ماالفو من ذكراستنباطي .وأ من فهو مصدره اذكر ومامل

أن  وحاولثت جهثدي   وجعلت الفوائد املتعلقة بثالعلم أوال،  ، بالعلم وغريه
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صحة األحاديث  الثأ أوردهتثا      فوائد احلدي  . والتزمت  أكثراستوعب 
 .لعلمحرصت أن يكون العنوان متعلقا با .ووضعت عنوانا لكل حدي  ، و

واستخراج الفوائد ، فإن يف االستنباط ،  -قدر استطاعأ–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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بن هاشم بن عبدمناف بن  عبداهلل بن العّباس بن عبداملّطلب فامسه : :وكنيته ولقبه امسه
، بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي اهلامشي املكي  بن كعب بن مّرة قصّي بن كالب

يلتقي نسبه مع  (2) . وترمجان القرآن ، وإمام التفسريحرب األّمة ، وفقيه العصر ،  لقبه :و
     يف عبداملطلب .  نسب النيب

   (3) .أيب العّباس ، ألّنه أكرب أبنائهُيكىن ب كنيته :و 
فُأيت به . م513 قبل عام اهلجرة بثالث سنني يف مكة ِبِشعب بين هاشم  ولد مولده :
 ، وقيل ،فقيل عشر سننييب واخُتِلف يف عمره حني موت الن(4).فحّنكه بريقه إىل النيب 

 واهلل أعلم .(5)رة سنة ، فهو مابني هذين األخريين .وقيل مخس عشثالث عشرة سنة ،
كامل العقل ، ذكّي النفس ، من رجال ، َمهيبا، مجيال مديد القامةكان وسيما ، صفته :
 (7) ،فصيحا. صبيح الوجه، ، جسيما  ُصفرةب،ُمْشَربًا  ْخضب باحلّناءَي(6)الكمال .

عنه مجلة طيبة من األحادي   ، فقد روى عن النيب  وعى علما كثريا :علمه
: حىت إنه قال أخذ ينهل من معني الصحابة ،  وبعد وفاة النيب (8)،حديثا  1551بلغت

 ل له بذلكَص، فَح . " (9)" إن كنت ألسأل عن األمر الواحد ثالثني من أصحاب النيب 
وهوأحد تالميذه الكبار :"  (10)عبيداهلل بن عبداهلل بن عتبة. قال وعلم غزير  خري عظيم ، 
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 أيب بكر منه ، وال بقضاء أعلم مبا سبقه من حدي  رسول اهلل ..وما رأيت أحدا كان 
، وال أعلم بشعر وال عربية وال بتفسري القرآن ،  وعمر وعثمان منه ، وال أفقه يف رأيٍّ منه
، ولقد كان جيلس يوما  إليه منه رأيا فيما ُأحتيج وال حبساب وال بفريضة منه ، وال أثقب

ويوما التأويل ، ويوما املغازي ، ويوما الشعر ، ويوما أيام  ؛ وال يذكر فيه إال الفقه ،
عنده  ، وال رأيت عاملا قط جلس إليه إال خضع له ، وما رأيت سائال إال وجد العرب
 (11) علما " .

وعلي ، ومعاذ  وعثمان ،كعمر ،: من الصحابة وعن َخْلٍق ،  النيب أخذ العلم عن : 
يّب بن ، وأيب ذر ، وُأ ، وابنه معاوية ،والعباس والده ، وعبدالرمحن بن عوف ، وأيب سفيان

 (12) كعب ، وزيد بن ثابت .
،  أنس بن مالك:  فممن روى عنه من الصحابةْلق ُكُثر :وهم أيضا َخ :وممن أخذ عنه

ومن التابعني : ابنه علي ، وابن . ، وثعلبة بن احلكم الليثي أبوالطفيل عامر ، وأبوأمامةو
ثري بن العباس ، َك َسم ، وُكَريب ، وأخيهأخيه عبداهلل بن معبد ،ومواليه : عكرمة ، وِمْق
، وسعيد بن جبري ، وجماهد ، والقاسم  وعروة بن الزبري ، وطاووس ، وعلي بن احلسني

 (13) مائأ نفس . من ، قريب بن حممد
 النيب ينضّم : قال رضي اهلل عنهما عباس ابن عن،  له دعاء النيب  أوال : :عليه ثناءال
 (14).احلكمة  علمه اللهم صدره وقال إىل  ,

 يؤتيين أن   اهلل رسول يل دعا":  قال عباس ابن عن عطاء عنو 
 (16)"مرتني احلكمة

 دث:" لق ) أحد املبّشرين باجلّنة (  يقول طلحة بن عبيداهلل  ثناء الصحابة عليه :انيا :ث
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 (17)عمر ُيقّدم عليه أحدا " نا ، وعلما ، ما كنت أرىوَلِقُأعطي ابن عّباس فهما ،        
 (18)ترمجان القرآن ابن عباس ". َمْعِنَل:" َو ويقول عبداهلل بن مسعود 

 (19).، إن له لسانا سؤوال ، وقلبا عقوال " كم فىت الكهولذا :" عمر  عنه ويقول
عن طاووس قال : "ما رأيت أورع من ابن عمر ، وال :ثناء التابعني عليه  ثالثا :       

وقال جماهد : " ما رأيت قط مثل ابن عباس ، لقد مات يوم  (20) ،أعلم من ابن عباس" 
تيا ابن يضا أنه قال : "ما مسعت ُفتيا أحسن من ُفوعنه أ(21) ،مات ، وإّنه حلرب هذه األّمة 

 :األحبار كعب قال :قال عكرمة عن "، (22) إال أن يقول قائل : قال رسول اهللعباس ،
 (23) " .عاش ومن مات من أعلم هو األمة هذه اينرّب موالك"
 وتركت عباس بنا يعين الغالم هذا لزمت:  لطاووس قلت : قال سليم أيب بن لي  عن
  اهلل رسول أصحاب من سبعني رأيت إين" : فقال   اهلل رسول أصحاب من كابراأل
 (24) " .عباس بن قول إىل صاروا شيء يف )أي اختلفوا(تدارؤوا إذا
 بنا عن(25)،"  فاستفهمته حديثا قط أحد حدثين ما : "قال  ثناؤه على نفسه : رابعا:   
  (26)."القليل أولئك من أنا" : لقا"  قليل إال يعلمهم ما :" تعاىل قوله يف عباس

نظر احلطيئة إىل ابن عباس رضي اهلل عنهما   (27) بعض ماقيل فيه من الشعر : خامسا :  
غالبا عليه ، فقال من هذا الذي برع الناس بعلمه ، ونزل  يف جملس عمر بن اخلطاب 

 ّنه ؟ قالوا : عبداهلل بن عباس ، فقال فيه أبياتا منها :عنهم بِس
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 له ووجدت العّي كالصمم هتدى   ي وجدت بيان املرء نافلة   ثإّن     
  ويبقى سائر الكلم       وقثد يالم الفىت يوما ومل يلثِم واملرء يفىن     

 فيه : ويقول حسان بن ثابت 
 واله فضالثرأيت له يف كل أح   ما ابن عباس بدا لك وجهه    إذا    

 الثمبنتظماٍت ال ترى بينها فص           ٍلثثإذا قال مل يترك مقاال لقائ
 يوما يتكّلم ، فاّتبعه بصره ، وقال متمثال : نظر إىل ابن عباس وُيروى أّن معاوية 

 مصيٍب ومل يثِن اللسان على هجر ل        ثثإذا قال مل يترك مقاال لقائ
  يصرف بالقول اللسان إذا انتحى         وينظر يف أعطافثه نظر الصقثر

 (28) وهو ابن سبعني سنة . م572 هث 57سنة يف الطائف  تويف  :وفاته
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 بن عمر أسأل أن على حريصا أزل مل: قال عباس رضي اهلل عنهما ، بن اهلل عن عبد
 صغت فقد اهلل إىل تتوبا إن) تعاىل اهلل قال اللتني  النيب أزواج من املرأتني عن اخلطاب
 جاء مث فترّبز، بإداوة، معه وعدلت وعدل معه، وحججت حج حىت (23) (قلوبكما
  النيب أزواج من املرأتان من املؤمنني أمري يا: له فقلت فتوضأ؛ منها يديه على فسكبت
 عباس ابن يا لك واعجبا: قال( قلوبكما صغت فقد اهلل إىل تتوبا إن) تعاىل اهلل قال اللتان
 األنصار من يل وجار أنا كنت: قال يسوقه، احلدي  عمر استقبل مث وحفصة عائشة امه
 فينزل ،  النيب على النزول نتناوب وكنا املدينة، عوايل من وهم زيد، بن أمية بين يف
 وإذا غريه، أو الوحي من اليوم ذلك خرب من حدث مبا جئته نزلت فإذا يوما، وأنزل يوما
 قوم إذا األنصار على قدمنا فلما النساء؛ نغلب قريش، معشر ،وكنا ذلك؛ مثل فعل نزل
 فراجعتين، امرأيت على فصخبت األنصار؛ أدب من يأخذن نساؤنا فطفق نساؤهم، تغلبهم
 وإن لرياجعنه،  النيب أزواج إن فواهلل أراجعك أن تنكر ومل: قالت تراجعين؛ أن فأنكرت
منهن  ذلك فعل من خاب قد: هلا وقلت ك،ذل فأفزعين الليل، حىت اليوم لتهجره إحداهن

 أتغاضب حفصة أي: هلا فقلت حفصة؛ على فدخلت فنزلت ثيايب، علي مجعت مث
 أن أفتأمنني وخسرت، خبت قد: فقلت نعم: قالت الليل حىت اليوم  النيب إحداكن
 وال شيء يف تراجعيه وال ،  النيب تستكثري ال فتهلكي  رسوله لغضب اهلل يغضب
   النيب إىل وأحب منك أوضأ جارتك كانت أن يغرنك وال لك، بدا ما وسليين هتجريه،

 صاحيب فنزل لغزونا، اخليل تنعل غسان أن حتدثنا قد وكنا: عمر قال (عائشة يريد)
 ففزعت، هو أمث: وقال شديدا؛ ضربا بايب فضرب عشاء، إلينا فرجع نوبته، يوم األنصاري
 بل ال،: قال غسان أجاء هو، ما: قلت عظيم، مرأ اليوم حدث قد: فقال إليه؛ فخرجت
 كنت قد وخسرت، حفصة خابت: فقلت نساءه؛  النيب طلق وأهول، ذلك من أعظم
 فدخل ،  النيب مع الفجر صالة فصليت ثيايب، علي فجمعت يكون أن يوشك هذا أظن
 يكيبك ما: فقلت تبكي؛ هي فإذا حفصة على ودخلت فيها، فاعتزل له، مشربة  النيب
 املشربة يف معتزل ذا هو ها أدري، ال: قالت  النيب أطلقكن هذا حذرتك أكن أمل
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 غلبين مث قليال، معهم فجلست بعضهم؛ يبكي رهط، حوله فإذا املنرب، إىل فجئت فخرجت
 فدخل لعمر؛ استأذن أسود، له لغالم فقلت ،  النيب فيها الأ املشربة فجئت أجد، ما

 فانصرفت، فصمت؛ له وذكرتك  النيب كلمت: فقال رجع، مث ،  النيب فكلم الغالم،
 استأذن للغالم فقلت فجئت أجد، ما غلبين مث املنرب عند الذين الرهط مع جلست حىت
 الذين الرهط مع فجلست فرجعت فصمت؛ له ذكرتك قد: فقال رجع، مث فدخل لعمر؛
: فقال إيل رجع مث فدخل لعمر؛ استأذن: فقلت الغالم، فجئت أجد ما غلبين مث املنرب عند
  لك أذن قد: فقال يدعوين الغالم إذا( قال) منصرفا وليت فلما فصمت؛ له ذكرتك قد

 فراش، وبينه بينه ليس حصري رمال على مضطجع هو فإذا ، اهلل رسول على فدخلت
 وأنا قلت، مث عليه فسلمت ليف؛ حشوها أدم، من وسادة على متكئا جبنبه، الرمال أثر قد
 قلت، مث أكرب اهلل: فقلت ال،: فقال بصره، إيل فرفع نساءك أطلقت اهلل رسول يا: قائم
 قدمنا فلما النساء، نغلب قريش، معشر وكنا، رأيتين، لو اهلل رسول يا أستأنس،: قائم وأنا

 ودخلت رأيتين، لو اهلل رسول يا: قلت مث  النيب فتبسم نساؤهم؛ تغلبهم قوم إذا املدينة،
   النيب إىل وأحب منك أوضأ جارتك كانت أن يغرنك ال: هلا لتفق حفصة، على
 بصري فرفعت تبسم، رأيته حني فجلست ؛ أخرى تبسمة  النيب فتبسم( عائشة يريد)
 اهلل ادع اهلل رسول يا: فقلت ثالثة أهبة غري البصر يرد شيئا بيته يف رأيت ما فواهلل بيته، يف

 يعبدون ال وهم الدنيا وأعطوا،  عليهم وسع دق والروم فارسا فإن، أمتك على فليوسع
 (30).اهلل

 من فوائد احلديث :
 حرص ابن عباس رضي اهلل عنهما على طلب العلم . -1
  عنهما الفرص لسؤال أهل العلم .حتّين ابن عباس رضي اهلل -2
 خدمة أهل العلم ، ويف ذلك شرف ، ورفعة .حي  أخذ ابن عباس إداوة فيها املاء ، -9

 فتوضأ . لى يدي عمر وسكب ع
إذ ال بد فيه من جماهدة النفس ، وبذل الغايل والنفيس ، براحة اجلسد ،  العلم ال ينال -4

   يف سبيل ذلك .
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 العلم يرفع صاحبه ، وإن كان صغريا . -2
ب العامل من سؤال التلميذ ، إما لسهولة معرفته . أو لعلم العامل ، أن التلميذ يعلم جَُّتَع -5

 ريد التأكد مما مسع ، عن طريق املشافهة .، لكن ي
 أّن األفضل للعلم أن ُيتلّقى على أيدي العلماء األكابر . -2
 أفضلية تلقي اخلرب بال واسطة . -7
على طلب العلم ، والصرب عليه ، حي  إنه يتناوب حضور جملس  حرص عمر  -3

 مع صحايب من األنصار بيته بعيد . النيب 
ى أال يفوته شيء من العلم ، حي  كان يأيت لألنصاري يف ، علحرص عمر  -11

 اليوم الذي ال حيضر هو فيه ، ويسمع منه .
 اختيار الصحبة الصاحلة ، وأهنا سبب يف اإلعانة على طلب العلم . -11
ال يطلب العلم مستٍح وال مستكرب ، فنجد أن ابن عباس رضي اهلل عنهما ؛ مل يستح  -12

 .ومل يستكرب يف سؤاله 
 كان هذا السؤال مّها يؤرق ابن عباس رضي اهلل عنهما سنة كاملة . -19
 . ، وسّنة رسول اهلل أفضل العلم ماكان يف كتاب اهلل  -14
 من بركات احلج ، وآثاره احلميدة ، أن يتزود اإلنسان من العلم النافع . -12
يف عدة   عنهمارضي اهللفضل الصرب يف طلب العلم .ويتجلى الصرب عند ابن عباس  -15

 مواطن :
 .أنه مك  سنة مل يستطع أن يسأل سؤاله،يف أول احلدي  ويف وسطه َركرَّ -أ    
 خروجه حاجا لذلك .ونعلم مايف احلج من مشقة ،خاصة يف ذلك الزمن. -ب   
 من حاجته . وقوفه حىت انتهى عمر  -ج   
 رغم طوهلا . مساعه للقصة كاملة من عمر  -د   
 ة العامل ، والتلطف معه للحصول على ما عنده من العلم .مساير -12
 .يف طلب العلم  مّهة ابن عباس رضي اهلل عنهما -17
 استحباب السفر لطلب العلم . -13
 استغالل الفرص قبل فواهتا . -21
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 أمهية السؤال يف طلب العلم . -21
 ، ولعلمه . البن عباس رضي اهلل عنهما ، وذلك لقربه من النيب  حب عمر  -22
 مناداة العامل ، وأهل الفضل بأحب األمساء إليهم . -29
 ينبغي على العامل ، أو من ُسئل عن مسألة ؛ أن يتحّر الصدق فيما جييب . -24
 مهما أويت اإلنسان من العلم فهو قليل ،وال شيء عند علم اهلل . -22
 ؛ حي  بذل ماعنده من العلم . تواضع عمر  -25
 السؤال عما جيهله اإلنسان ، وأن السؤال ال حرج فيه .مشروعية  -22
 خدمة أهل العلم عمل ُيتقّرب به إىل اهلل . -27
: مبدأ االنصات ، فقد ظل ابن عباس رضي اهلل عنهما منصتا  من آداب طلب العلم -23

 للقصة حىت هنايتها .
 .شيء مجيل أن يتعاون اثنان على طلب العلم ، فيشجع أحدمها اآلخر  -91
عرض العلم بشكل يومي ؛ حىت ال ُينسى ، أو يتراكم على صاحبه ، فال يقوى على  -91

 حفظه .
مجيل من اإلنسان ؛ أنه إذا مل يعرف شيئا أن يقول : ال أدري ، وال خيوض يف شيء  -92

 جيهله ، ويأمث على الكالم فيه .
 الشرعي . طلب العلمومن أنفع األعمال  استغالل فترة الشباب مبا ينفع ، -99
 يف صياغة القصة ، رائعا ومجيال . كان أسلوب عمر  -94
األصل أن  العلم ُيؤتى إليه ، وال يأيت هو ، فكان عمر وصاحبه رضي اهلل عنهما ،   -92

 . ينزالن حلضور جملس العلم عند النيب 
 دور اجملالس الطيبة ، والدروس العلمية ؛ يف تغيري حياة اإلنسان لألفضل . -95
 هو املعلم األول ألصحابه رضي اهلل عنهم . النيب  -92
 استفسار األب البنته عن وضعها مع زوجها . -97
 . اخليبة واخلسارة ملن يعصي النيب  -97
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، وال تراجعه يف  تستكثر النيب  اّلأمن ابنته ثالثة أشياء وهي :  طلب عمر  -93
 أله ماتريد .شيء ، وال هتجره ، ويف املقابل عرض عليها أن تس

 . للنيب  حب عمر  -41
 . أّن غضب اهلل من غضب النيب  -41
لألمر اخلطري شّدته ، وهوله وفزعه ، حي  ضرب األنصاري باب عمر بشّدة ،  -42

 فخرج لذلك مفزوعا .
 أال يستعجل يف إشاعة اخلرب ، قبل التأكد من صّحته . املرء على  -49
زوجته ، فهذا ال يعين أنه يكرهها ، أو أنه ال يريدها حىت لو رفع الزوج صوته على  -44

.لكن على املرأة العاقلة ،، أال تفاتح زوجها يف أمور البيت وهو متعب ، أو قد أتى من 
 العمل ، وهو يريد الراحة وحنو ذلك ، بل ختتار الوقت املناسب ، واللغة املناسبة .

على الولد ، لكنها ليست كذلك  قد تصدر من األب ألفاظ ؛ هي يف حقيقتها دعاء -42
 ، إمنا هو شيء تعارف عليه العرب ، وال يراد حقيقته .

 يستحب التكبري عند مساع اخلرب الساّر . -45
 ال بأس باللوم والعتاب ، ملن ُنصح وُحذر، ومل يستمع . -42
 . يفعل أشياء ال يدركهاقد يكون اإلنسان من هول املصيبة ،  -47
 ونسائه . جرى بني النيب  اتأثر الصحابة مم -43
 أكثر من غريه . حصل للنيب  ، وتأّثره مما وْجد عمر  -21
 لزوجاته يف غرفة صغرية . اعتزال النيب  -21
 . يف االستئذان على النيب  أدب عمر  -22
، وتأثريه الشديد على نفسيته مل يستطع الصمت والبقاء  اخلرب على عمر  قوةل -29

الذي جاء من أجله ، وهو : بالسؤال  اس ، بل قرر أخريا ، أن يباشر النيب كثريا مع الن
 . نساءه ؟ هل طّلق النيب 

االستئذان أدب إسالمي ، وهو ثالث مرات ، فإن ُأذن لإلنسان ، وإال ينصرف ،  -24
 بعد الثالثة . لذلك انصرف عمر 

 للدخول عليه َأذن له . إصرار عمر  ملا رأى النيب  -22
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 . لعمر  حب النيب  -25
 ، وبعده عن الدنيا . زهد النيب  -22
 استحباب السالم حني الدخول على أحد . -27
بّوابا جيلس عند باب غرفته ، ال يسمح ألحد بالدخول عليه إال بعد  كان للنيب -23

 . أخذ اإلذن منه 
، سان يف هيئته مل يغّير هيئته عندما دخل عليه عمر .فال يتكلف اإلن النيب  -51

 ن إىل قلبه .وجلسته إذا حضره أصحابه املقربو
إّن اهلل يعطي الدنيا من حيب ، ومن ال حيّب ، لكنه سبحانه ال يعطي الدين ،  -51

 والتقوى إال من حيب هو سبحانه .
تعارف الناس على أن الضرب الشديد للباب إمنا هو لألمر اخلطري ، فال ينبغي  -52

 هذه الطريقة إال يف وقتها . للمسلم أن يستعمل
 . على النيب  جرأة عمر  -59
 . لعمر  انبساط النيب  -54
 متقته النفوس ، وتتضايق منه القلوب . أمرالطالق  -52
  كانت تتصرة ، لكنها كانت تفي بالغرض .  إجابة النيب  -55
،  على النيب ليس عنده وقت فهو متلهف ملعرفة احلقيقة ، فبعد سالمه   عمر  -52

 دخل مباشرة للغرض الذي أتى من أجله ، وهو قائم مل جيلس .
 أنه كان قائما، كأنك تراه .  يصف حاله وهو يسأل النيب  عمر  -57
 ، واجللوس عنده . تشجع للحدي  معه  ملا رأى تبسم النيب  عمر  -53
ويبدو ذلك جليا ، يف  كان متأثرا من حاله مع زوجاته رضي اهلل عنهن ، النيب   -21

 أنه مل يدخل يف احلوار مع عمر ، وإمنا اكتفى بالتبسم فقط .
 متواضعا جدا ، فليس فيه شيء من مفاتن الدنيا . كان بيت النيب  -21
 أن يدعو اهلل أن يوّسع على أمته . طلب عمر من النيب  -22
 لعائشة رضي اهلل عنها . ُحب النيب  -29
 ما .تبس كان ضحكه  -24
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 استحباب التبسم يف وجه الطرف اآلخر . -22
 ، إمنا مها حفصة وعائشة رضي اهلل عنهما .  مل تتظاهر كل نساء النيب  -25
 األوىل عدم تدخل شخص خارجي يف حياة الزوجني ، إال إذا احتيج إليه . -22
مجع له ، ويبدو يل أّن اهلل  مكتسبة، أو  جبّلة فطريةإما أن تكون  عمر هيبة  -27

 االثنتني .
 . إجالل وتقدير ابن عباس رضي اهلل عنهما لعمر  -23
 وجوب التوبة من الذنوب ، لكل إنسان ، والتائب من الذنب ، كمن ال ذنب له . -71
 أفضلية اجلار الصاحل ، الذي يدّل على اخلري . -71
 ، من تغّير أخالق زوجته عليه . تفاَجَأ عمر  -72
 قريش ، تابعة للرجل ، ال ختالفه يف شيء ، ومتتثل ألوامره دون ، كانت املرأة يف -79

 استفسار ، أونقاش .
كانت املرأة يف األنصار، تغلب الرجل ، وتراجعه يف الشيء ، وال ترى بأسا يف  -74

 مناقشته ، ولو ارتفع صوهتا عليه .
، وإجيابيا ، وقد تأّثر النساء بعضهّن ببعض ، وقد يكون تأثر املرأة بغريها مفيدا  -72
 سيئا ، وسلبيا ، ونقمة على احلياة الزوجية . يكون
، وصالح إال مع النساء الاليت فيهّن خري على الزوج أن حيرص على أال ختتلط زوجته-75

 ، وذلك ألن املرأة سريعة التأثر ، وإذا اجتمع مع ذلك ضعف الدين ، فاخلطب أعظم .
لبشر ، لكنه خري الناس ألهله ، فتراجعه زوجاته ، يف بيته مثله مثل سائر ا النيب  -72

 . له  ويسألنه النفقة ، والكسوة ، وقد حيصل منهّن اهلجر
 ، أشفق على ابنته ، وخاف عليها . شفقة الوالد على ابنته ، فعمر  -77
نصح ابنته ، فيما يراه هو أنه  من حق املسلم على أخيه املسلم النصيحة ، فعمر  -73

    ، ووّجهها .   أنكر عليها فعلها مع النيب خطأ ، حي
، حينما رأى أنه فتح له  انبساط ابن عباس رضي اهلل عنهما يف احلدي  مع عمر  -31

 صدره ، واستمع له .
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اإلسالم كّرم املرأة ، ورفع مكانتها ، وأعلى شأهنا ، بينما يف اجلاهلية جند العكس  -31
ا ، ويعدوهنا من سقط املتاع .ومانراه اليوم من الدعوة من ذلك ، فهم حيتقروهنا ، ويهينوهن

إىل خروج املرأة ، ومساواهتا بالرجل ،واختالطها به يف جماالت العمل ؛ إال دعوة هلا 
إلعادهتا إىل حقبة اجلاهلية ، بل وأشد من ذلك ، حىت تكون بضاعة رخيصة تباع يف 

 سوق النخاسة .
 بيته .، وصالبته ، حىت يف   شدة عمر  -32
، مما أثار  من كالم زوجته عن ابنته ، وأّنها كانت تراجع النيب  تفاجأ عمر  -39

 حفيظته ؛ فخرج مسرعا للتأكد مما مسع .
على يكون صدمة قوّية  ، وكذلك العكس إّن تغّير أخالق الزوجة على زوجها -34

 ُيسارع بالعالج .بتوقفها إذا مل  الطرفني ، مما يربك مسرية احلياة الزوجية ، ويهدد
 اهتمام املسلم بأخيه املسلم ، والسؤال عن حاله . -32
 ، حىت ولو بدون طلب ، فهو من مكارم األخالق.  مساعدة من حيتاج إىل املساعدة -35
، فكيف بسرور تدخلثه على  من أحب األعمال إىل اهلل سرور تدخله على مسلم -32
 . النيب 
 نة النساء .من أشد الفنت على املرء فت -37
، فقريش يغلبون نساءهم ، اختالف اجملتمعات فكل جمتمع له عاداته وتقاليده  -33

 تغلبهم نساءهم . واألنصار يف املدينة
 وجوب معاشرة الزوجة باملعروف . -111
يهتم بنفسه ، وينظر إىل عمله هو ، وال ينشغل ويتطّلع إىل ما على اإلنسان أن  -111

 عند اآلخرين .
بأس أن تتجّول ببصرك يف احمليط الذي جتلس فيه عند غريك ، مامل يكن هناك  ال -112

 هتك لعورة ، فيجب حينئذ غّض البصر .
شرع يف الدعاء أن يدعو اإلنسان بأن يوّسع اهلل عليه يف الرزق ، إذ التوسعة يف ُي -119

 الرزق أمر طيب .
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 أهم واجب يف هذه الدنيا هو عبادة اهلل وحده . -114
 حقارة الدنيا ، والزهد فيها . -112
 وقوعه .ال بأس بالتحذير من أمر قبل  -115
 اإلشارة إىل الصالة وأمهية أدائها مع اجلماعة يف املسجد . -112
 رباط األخّوة يف الدين ، هو الرباط القوي ، وهو الذي يبقى . -117
يرتاح ولن يقّر له  من كان عنده أمر أمّهه ، ومأل عليه كيانه ، وأشغل ذهنه ، لن -113

 زواله ، واالنتهاء منه .قرار حىت 
املنطقة الأ يسكن فيها ، للتعريف  ذكر قبيلة الرجل ، ومن أي فخذ ، وحتديد -111
 ، وليجعل السامع يعيش داخل احلدث . بالرجل
 ويف كل األحوال . التخّلق باخللق احلسن ما أمجل األدب يف التعامل ، وما أحسن -111
 املسلم أاّل يأمن غضب اهلل . على -112
 األمر امُلحزن يستدعي البكاء . -119
أمهّيثة مما يدّل على ،  "فجمعت علّي ثيايب":  ، قوله  عمر رضي اهلل عنه كرر -114
 مبظهر اإلنسان حني خروجه ملقابلة اآلخرين . العناية
أنه دخل  شعر هذافنزلت فدخلت على حفصة " ، ُيقول عمر رضي اهلل عنه : "  -112

وقد يكون استأذن لكنه مل وذلك لشدة غضبه ، ، من دون أن يستأذن عليها ؛ على ابنته
 .يذكر ذلك اختصارا 

 الصمت حكمة ، وقليل فاعله . -115
 املشاكل األسرية تؤثر على نفسية اإلنسان ، وقد تعّطله وقتا عن املضّي يف مسريته -112

 احلياتية والدعوية .
 .  يثّبت النيب يكشف احلال ، و نزول القرآن  -117
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ن يف ضيق ستدراج له ، وسيكومهما وّسع اهلل على الكافر يف الدنيا ، فإن هذا ا  -113
 يف اآلخرة ، وال يغين عنه ذلك من عذاب اهلل .

 ، ويعمل لآلخرة ، ألّنها هي الباقية .؛ فإهنا زائلةعلى املسلم أال يغتر بزينة الدنيا  -121
 . الطريق إىل قلب النيب  عرف عمر هلا مفاتيح ، ومداخل ، وقد القلوب   -121
 

 مة   ي طلب العلماهلاحلديث الثاين :
 
 األنصار : من لرجل قلت   اهلل رسول بضُق ملا : قال عباس رضي اهلل عنهما ابن عن
 عباس بن يا لك واعجبا فقال : كثري. اليوم فإهنم  اهلل رسول أصحاب فلنسأل هلم
 فتركت قال : فيهم ! من اهلل رسول أصحاب من الناس ويف إليك يفتقرون لناسا أترى
 فآيت الرجل عن احلدي  يبلغين كان ، وإن  اهلل رسول أصحاب أسأل وأقبلت ذاك ،
 فيخرج التراب ، من يعل الريح ؛ يسفي بابه على ردائي فأتوسد  (31) قائل وهو بابه ،
 : ال فأقول فآتيك . إيل أرسلت ؟ هاّل بك جاء ما  اهلل رسول عم بن يا فيقول : فرياين
 رآين ،وقد حىت األنصاري الرجل هذا احلدي  .فعاش عن فأسأله: قال آتيك . أن أحق أنا
 (92) ! مين لثأعق كان الفىت :هذا ولثيسألوين، فيق حويل الناس عثاجتم

 من فوائد احلديث :
 عنهم كانوا ُكثر ،مّث أفناهم املوت العلم يذهب بذهاب العلماء . فالصحابة رضي اهلل -1

 انتزاعا العلم يقبض ال اهلل : "إن ، فبموت العلماء ؛ يذهب العلم ، وهذا مصداق قوله 

                                 
 ( .295/  1 حجر بنال الباري فتح) . النهار نصف نوم وهو القيلولة من  (91)
 - 952/  2 البن سعد الكربى الطبقات، وصححه ووافقه الذهيب . 112-1/151احلاكم يف املستدرك (  92)

إسناده األرناؤوط يف سري أعالم النبالء . وصحح  11232 رقم   244/  11 للطرباين الكبري .املعجم 957
    . 9/949للذهيب 
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 رؤوسا الناس اختذ عاملا ُيبق مل إذا حىت العلماء بقبض العلم يقبض ولكن العباد من ينتزعه
  (33) " . وأضلوا فضلوا علم بغري فأفتوا ئلوافُس هاالُج
 إىل القّمة . الوصول أرادهذا احلدي  أصل يف علّو اهلّمة ، وملن  -2
  حرص ابن عباس رضي اهلل عنهما على طلب العلم الشرعي . -9
 حتّين ابن عباس رضي اهلل عنهما الفرص ، لسؤال أهل العلم . -4
، بعد على أيدي الصحابة  لطلب العلم ابن عباس رضي اهلل عنهماكانت بداية  -2
 .  النيب وفاة
 هذا الدين .م ، حي  إهنم نقلوا لنا فضل الصحابة رضي اهلل عنه -5
 أمهّية السؤال يف طلب العلم . -2
 عدم احتقار الناس و وازدرائهم . -7
 لتحققها يف حياتك .ضع لك هدفا ، أو جمموعة من األهداف  -3
 .الثرى يف م من مّهته ومنهتفاوت اهلمم عند الناس ،فمن الناس من مّهته يف الثريا ، -11
 الذي يعينك على طلب العلم . ؛ اختر الصاحب النشط -11
 اهلدف املنشود ، مادام أمرا مشروعا. التضحية بكل غاٍل ، ونفيس ؛ من أجل حتقيق -12
أدب العامل ، ونبل أخالقه ، فلم يناد ابن عباس رضي اهلل عنهما بامسه ، بل ناداه  -19
 " . النفس ، بقوله : " يابن عم رسول اهلل  مجيلة ، حمببة إىلبكنية 
 : من خالل هذا احلدي  من األمور األساسية يف طلب العلم ، والأ ينبغي مراعاهتا -14
فتطلب العلم ابتغاء ما عند اهلل ، وأن تدفع اجلهل عن إخالص النية هلل سبحانه ،  -أ

 . قق اهلل مراده، ح رضي اهلل عنهما فلما أخلص ابن عباسنفسك ، وعن غريك .
بأن  ، ، ويف علمهبأن يكون صحيح املعتقدأن تبح  عن العامل املوثوق يف دينه  –ب 

 . يكون علمه مستمدا من كتاب اهلل ، وسّنة نبيه 

                                 
 . 2529، مسلم  111البخاري (     99)
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حاضر بقلب  على يديه أن تلزم الشيخ ، سواء يف بيته ، أو يف املسجد ، وتطلب العلم -ج
  ، وعقل واع .

 عليك . السؤال بأدب عما يشكل -د
 الصرب عليه ، وحتّمل األذى ، واملّشاق يف سبيله .هث 
 أمرا مهما ، أال وهو : أن تدعو اهلل أن يفتح عليك يف طلب العلم . ضيُفوُأ -و
 تلتفت فال حتقيقه، املمكن من وأنه ،  مباح أمر وأنه تصنع، مبا مقتنعًا دمت ما  -12

 تقتل، تبين، وال ، هتدم الأ األلفاظ تلك خاصة الناقدة، للعبارات وال الالذعة، للكلمات
ولديه  طموح، لديه إنسان من كم اهلل، همكثّر ال واملرجفني لنياملخّذ أكثر وما حتيي، وال

 .هناك أو هنا من مسعها عبارات أمام جماديفه، رتوتكّس واهُق وخارت َفُعَض،قبلة نْفس ُم
 الذين لنياملخّذ كلمات من نفسك هبا نّصَحُت القوة من هالة نفسك على اجعل -15
 وصياغتها العبارات، وحتوير واالبتسامة، بالصرب، وذلك واالستمرار، التقدم عن عيقونكُي
 (34) .هبا االكتراث وعدم الكتف، وهّز اإلجيايب، اجلانب إىل
بني للسري إىل األمام ، وحافزا ينتشلك من  يدفعك ؛اجعل باعثا قويا من داخلك  -12
 . عتإذا وق الركام
وأال جيعل لليأس على املسلم أاّل يستسلم لبعض العوائق الأ متّر به أثناء الطريق ، -17

 طريقا إىل قلبه ، وينهض بقوة للسري يف طريق العّزة والرفعة .
يف طلب  حتكي لنا كيف كانت بداية ابن عباس هذا احلدي  صورة حّية ، وواقعّية -13
من  صورة هيقاه يف هذا الطريق ،فته ، وما العانايصف لنا م، ف بعد وفاة النيب العلم 

 . العربالدروس و أمجل الصور ، ولوحة رائعة متحركة ؛ حتكي لنا أعظم
، جعلتاه يقبل على شأنه ،  ثقة ابن عباس رضي اهلل عنهما باهلل أّوال ، مّث ثقته بنفسه -21

 ويترك ذلك األنصاري .

                                 
 ، موقع صيد الفوائد . 24-29عشرون قاعدة لتطوير ذاتك للمؤلف ص (   94)
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طاقات ، وقدرات ال بد أن يستثمرها ؛  –سواء أكان ذكرا أم أنثى  –عند اإلنسان  -21
فيما يعود عليه بالنفع ، فابن عباس رضي اهلل عنهما ، استفاد من هذه الطاقة والقدرة الأ 

 عنده واستثمرههما يف طلب العلم .
: " اللهم فقهه  البن عباس رضي اهلل عنهما ، حي  قال له  حتقق دعاء النيب  -22
 ماما يف التفسري .إحي  أصبح فقيها ، و (35)  الدين ، وعّلمه التأويل " .يف
 لبوابة طلب العلم ، واخلطوة األوىل حنو األلف امليل مبدأ السؤال هو : املفتاح األول -29

 يف هذا اجملال .الأ سيقطعها الطالب يف مسريته 
على  المات النبوغ ، واحلرصمنه ع تقدير العاِلم لتلميذه ، واهتمامه به ؛ إذا رأى -24

 .الطلب 
 ابن عباس رضي اهلل عنهما لدى الصحابة . مكانة -22
 عنَك يبتعدإذا به له ،  قد تتوسم يف بعض أصحابك اخلري ، وإذا جاء وقت احتياٍج -25

 ويكّدر خاطرك ، ففي امللمات ُتعرف معادن الرجال . يؤذيك ، ، بل وتسمع منه ما
 اع العلم من العاِلم .السعي والرحلة لسم -22
 ِشيب .حلظات العمر ، واستثمار قّوة الشباب ، قبل َضعِف امَل استغالل -27
 فال يلوم اإلنساُن إال نفسه . ال ُيجدي التأّسف ، والتحّسر على ضياع العمر ، -23
، بل  ، أو تقف ما ينفعك ، فال تتردد من نفسك إقباال على اخلري ، وإىل إذا رأيت -91

 بادر ، قبل الفتور ، واخَلَور .سارع و
 يدعو للتقدير واالحترام إّنه منظر مهيب ، ، العاِلم يف احلْلقة ، وحوله تالميذه ترى -91

 ، وُيْشعر بالفخر واالعتزاز .
 الصحابة عدد يدّل على أن قول ابن عباس رضي اهلل عنهما : " فإّنهم اليوم كثري " -92
 بعد وفاة النيب  اكان كثري . 

                                 
 . 2سبق خترجيه ص  (  92)
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 األصل أّن العلم ُيؤتى إليه ، فكان ابن عباس رضي اهلل عنهما يأيت إىل العاِلم . -99
 إىل األفضل . دور الدروس العلمّية ، واجملالس الطّيبة ؛ يف تغيري حياة اإلنسان -94
، مل يعقبها  ثّبطةأجابه ذاك األنصاري ؛ باإلجابة املعندما  ابن عباس رضي اهلل عنهما -92

الذي  ، ومضى هلدفه ، وإّنما كان رّدا عمليا ؛ حي  إّنه تركه ، وأعرض عنهبرّد قويل 
بالتطبيق يصبو إليه ، ألّنه عِلم أنه لن يستفيد من الرّد عليه ، وخري له أن يبدأ مباشرة ؛ 

الطموح عن تقّدمه ،  اإلنسان يعيق من العملي ، ال بالرد القويل ، الذي يكون عقيما مع
  وحتقيق أهدافه .

 ومل يصاحبه ذاك األنصاري ؛ مل يرّد على ابن عباس رضي اهلل عنهما رّدا حسنا ، -95
 لطلب العلم .

فتح عليه يف ق ، قد ُيْدالعلم ال يعرف صغريا أو كبريا ، فمن طلب العلم جبّد ، وِص -92
 ، فالعلم يرفع صاحبه وإن كان صغريا. ، فيكون إماما ُيقتدى به ؛ وهو ال زال شاباالّصَغر
ابن عباس رضي اهلل عنهما ،  مكانبعد أن رأى ذلك الرجل األنصاري ؛ ارتفاع  -97

 . له : "هذا الفىت كان أعقل مّني"يف احلكم ، بقو ، اعترف خبطئه ، واستعجاله وعلّو شأنه
ال ُينال العلم براحة اجلسد ، فهذا ابن عباس رضي اهلل عنهما ؛ كان يتوّسد رداءه  -93

 حىت َيْعُلوه التراب . ؛ عند باب العاِلم
 لية تلقي اخلرب من مصدره مباشرة ؛ بال واسطة .أفض -41
 فيه . أّن األفضل للعلم أن ُيتلّقى على األكابر ، والذين هلم قدم راسخة -41
؛ مل مينعه  ال يطلب العلم ُمْستٍح ، وال ُمستكرب ، فهذا ابن عباس رضي اهلل عنهما -42

 ، وثين الركب عند العلماء . من السؤال ُقربه من النيب 
وال يشتّد  مع اللني والرفق ، بطريقة مقبولة ، الصديق امُلْخلص ُيوّجه النصيحة ألخيه -49

 .بالكالم على من استنصحه 
 فضل العلم وأهله . -44
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 الناس حيتاجون إىل العاِلم ، ويفتقرون إليه ليعّلمهم أمور دينهم . -42
، وكان ابن عباس رضي اهلل  وهو نبينا حممد  لصحابةمّلا مات املعّلم األول ل -45

أكابر الصحابة رغم صغره ، أراد أال يفوته العلم عن  عنهما قد أخذ من معينه حظا طيبا
  الذين أسلموا قبله ، وصحبوا النيب ،  علما غزيرا .وأخذوا عنه 
 . قدرة ابن عباس رضي اهلل عنهما على االستيعاب ، والفهم ، واحلفظ -42
أهبم اسم الرجل ،  قول ابن عباس رضي اهلل عنهما : " قلت لرجل من األنصار " -47

 ويتكلم الناس عليه . عرفألنه ال حاجة لذكره ، أو ألنه ال يريد فضح امسه حىت ال ُي
ال يعرفه أحد ، وأصبح جمهول اهلوّية ، بينما ابن ولو تأملنا أن الرجل األنصاري  -43

 وَعَلما .، أصبح جنما  عباس رضي اهلل عنهما
 . َهَماليف جمتمعه .وأال يعيش على املسلم العاقل أن يكون له بصمًة  -21
 تفّوق ابن عباس رضي اهلل عنهما على كثري من الصحابة يف العلم ، لذا يقول عنه -21

 (36)يء "" لو أّن هذا الغالم أدرك ما أدركنا ، ما تعّلقنا معه بش:  عبداهلل بن مسعود 
اخله رغبة شديدة ، ومّهة متوهجة لطلب كان ابن عباس رضي اهلل عنهما حيمل يف د -22

 العلم ، ال ميكن أن ُتطفأ مبجرد كلمة مسعها من هنا أو هناك .
 احلوار يف هذه القصة كان قصريا بني الشيخ وتلميذه ، لكنه كان مثمرا . -29
، وجمد  رسول اهلل ، وهي : جمد الصحبة مع  ادعدة أجم اجتمع البن عباس -24

، وجمد العلم ، فهو َحْبر األّمة ، وحبر علمها الزاخر ،  القرابة ، فهو ابن عم رسول اهلل 
قى ، فقد كان صّواما بالنهار ، قّواما بالليل ، مستغفرا باألسحار ، بكاء من وجمد التُّ

 (37) خشية اهلل .
 ى قيد احلياة ؛ لريى بأم عينثهحلكمة ربانية ؛ اهلل سبحانه أبقى ذاك األنصاري عل -22

                                 
 .  9/942سري أعالم النبالء للذهيب  (  95)
 مد راتب النابلسي ،موقع موسوعة النابلسي للعلوم اإلسالمية. ،د. حم 21-43درس  رجال حول الرسول ( 92)
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وكأين به ملا رأى حلقة ابن عباس مكانة ابن عباس رضي اهلل عنهما ، وإىل أين وصل .
 رضي اهلل عنهما ، وحوله التالميذ ، متىن أن يكون رافقه يف طلب العلم .

 تواضع العاِلم ؛ ملا أعطاه اهلل من العلم . -25
 هم .نزاهلم منزَلَتم ، وإاحترام العلماء ، وتقديرُه -22
، وعدم امُلعني  ووجود املثبطات ،ماعنه اهلل رضي ابن عباس سّن صغر رغم نهإ -27

 .تردد بال هدفه حتقيق على عزم أنه إال والرفيق
 .اإلنسان حياة يف تارخييًا منعطفًا ميثل هو إذ، جدًا مهم فيه التراجع وعدم القرار اختاذ-23
 قا للشر .كن داعية إىل اخلري ، مغال -51
 ابن عباس رضي اهلل عنهما مل يقّدم له العلم على طبق من ذهب ، بل جّد يف طلبه. -51

 بالعلم والفهم رضي اهلل عنهماالبن عباس   دعاء النيباحلديث الثالث :
 فجرين بيدي فاخذ خلفه فصليت الليل آخر من  اهلل رسول أتيت:  قال عباس ابن عن 

 فلما  اهلل رسول فصلى خنست صالته على  اهلل سولر أقبل فلما حذاءه فجعلين
 حذاءك يصلي أن ألحد ينبغي أو!  اهلل رسول يا:  فقلت.  فذكره:  يل قال انصرف
.  وفهما علما يزيدين أن يل اهلل فدعا فأعجبته:  قال ؟ اهلل أعطاك الذي اهلل رسول وأنت
 الصالة اهلل رسول يا:  فقال بالل أتاه مث ينفخ مسعته حىت نام  اهلل رسول رأيت مث:  قال
 (38) .  اوضوء أعاد ما فصلى فقام. 

  من فوائد احلديث :



                                 
،املوسوعة احلديثية  ، وصحح إسناده األرناؤوط ،واأللباين يف سلسلة األحادي   9151رقم  2/127أمحد  (  97)

 . 515رقم  2/127الصحيحة 
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 من فضل اهلل على ابن عباس رضي اهلل عنهما ؛أن َحبب إليه طلب العلم منذ الصِّغر. -12
 صّحة مساع الصغري للحدي  ، ومن مّث أداء ذلك حال الِكرب . -19
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 معه يف بيته . ، والعيش تشّرف ابن عباس بالقرب من النيب  -22
أتيت رسول اهلل  قول ابن عباس رضي اهلل عنهما : " -25





على النيب  







اخلالف شّر ، وال خري فيه ، حي  إن ابن عباس رضي اهلل عنهما ، وهو املأموم  -92
خالف اإلمام وهو النيب 
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 (39) 
فإن هذا الواحد ال يكون خلفه ، وإمنا يكون ،   أنه إذا كان اإلمام ومعه واحد -95

 حذاءه ، أي : جبانب اإلمام على يده اليمني .
فضل الصالة مع النيب  -92



 لعلمرفع اهلل ابن عباس رضي اهلل عنهما بااحلديث الرابع :
 
 بعضهم فكأن، بدر أشياخ مع يدخلين  عمر كان قال رضي اهلل عنهما عباس ابن عن
 ، علمتم حي  من إنه :عمر فقال ؟ مثله أبناء ولنا معنا هذا دخلُت مل: فقال نفسه يف وجد
 تقولون ما: قال ، لرييهم إال يومئذ دعاين أنه يتأر فما ، معهم فأدخله يوم ذات فدعاه
 ونستغفره اهلل حنمد أن أمرنا :بعضهم فقال "والفتح اهلل نصر جاء إذا" : عاىلت اهلل قول يف
 ابن يا تقول أكذاك :يل فقال، شيئا يقل فلم بعضهم وسكت، علينا وفتح ، نصرنا إذا

 إذا"  : قال له أعلمه  اهلل رسول ُلأَج هو : قلت ؟تقول فما: قال. ال :فقلت ؟ عباس
 ."توابا كان إنه واستغفره ربك حبمد فسبح"  أجلك عالمة وذلك، " والفتح اهلل نصر جاء
 (40) . تقول ما إال منها أعلم ما:  عمر فقال

                                 
 .  212-132-2/131مستفاد من فتح الباري  92-99من  (  93)
 .    4321،  4234البخاري (  41)
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 : من فوائد احلديث
 السكوت َيَسُع من ليس عنده علم . -1
ابن عباس رضي اهلل عنهما يذكر لنا ؛ موقفا من املواقف اجلميلة ، والعظيمة يف نفس  -2

 ته ، ومسريته العلمية . الوقت ، الأ وقعت له يف حيا
 ما دعاه ذلك اليوم إال ِلُيِري َعَرف ابن عباس رضي اهلل عنهما بفطنته ، أن عمر  -9

 رضي اهلل عنهما وفضله ، رغم صغر سّنه .شيوخ بدر ، ِعْلم ابن عباس 
ال بأس أن يتحدث املرء عن نفسه يف بعض املواطن ، إظهارا لفضل اهلل ونعمته ، ال  -4

 اخرا .رياء وتف
   بيان فضل من ال ُيعرْف قدره ، حىت ُيْنَزَل منزلته ، ويأخْذ مكانته . -2

 (41) فضيلة ومنقبة البن عباس رضي اهلل عنهما . -5
استطاع عمر رضي اهلل عنه مبا عنده من العلم والذكاء ، أن خيتار السؤال ؛ الذي  -2

 العلم . حتتاج إجابته إىل فهم ومعرفة ، ال يعلمه إال الراسخ يف
تواضع ابن عباس رضي اهلل عنهما ، ولني جانبه ؛ فمع ماعنده من العلم ، والفهم ،  -7

 إال أنه مل يتكّبر ، ومل يأخذه الُعْجب بنفسه ، فيترّفع على الصحابة .
 كان االجتماع ، وموضوع احلوار ؛ يدور حول سورة النصر . -3
بلزوم الصمت  حي  أمره عمر  ُحْسن اإلنصات البن عباس رضي اهلل عنهما ، -11

  (42) ، حىت ينتهي القوم من إجاباهتم ، مّث يتكلم هو .
ليس كلُّ الصحابِة علماء ، لكن يكفيهم فخرا ، وعّزا ، أهنم نالوا شرف صحبة  -11

، ونالوا أيضا رضى اهلل تبارك وتعاىل ، كما قال سبحانه  خري البشر ، حممد بن عبداهلل 

                                 
 .    7/292مستفاد من  فتح الباري  5-4من (  41)
 .    7/292ذكر هذه الرواية ابن أيب شيبة يف تارخيه ، قاله ابن حجر يف فتح الباري (  42)
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ّولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي اهلل عنهم : " والسابقون األ
 (43) ورضوا عنه وأعّد هلم جنات جتري حتتها األهنار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم "

 فضل العلم فهو يرفع صاحبه ، وإن كان صغريا، أو فقريا ، أو غري ذي نسب . -12
 ؛ ملعاين اآليات عند ابن عباس رضي اهلل عنهما .الفهم العميق ، واإلدراك الدقيق  -19
 ثقة ابن عباس رضي اهلل عنهما بنفسه ، ومبا أعطاه اهلل من العلم . -14
كان ابن عباس رضي اهلل عنهما رغم صغر سّنه ، إال أّنه كان جريئا يف الطرح ،  -12

فاجلرأة احملمودة غري خِجٍل ، وال سيئ األدب ، وهناك مسافة بني اجلرأة ، وسوء األدب ، 
 ، تقع بني اخلجل وسوء األدب ، ودائما جند أن الفضيلة وسط بني طرفني كالمها مذموم.

العظماء حياهتم عظيمة  ، ومهومهم ومسؤولياهتم كبرية ، وطموحاهتم ال حّد هلا ،  -15
 (44) م ال يعيشون ألنفسهم ، بل ألمتهم .هنفإذا حققوا رسالتهم ، انتهى أجلهم ، أل

تدارس فيها القرآن وتفسريه ، ويسمع فيها فضل حضور اجملالس الطيبة ، الأ ُي -12
 . حدي  النيب 

 حصل البن عباس رضي اهلل عنهما يف ذلك اجمللس ،مذاكرة العلم وتثبيت املعلومة. -17
البن عباس رضي اهلل عنهما ، وهو من هو يف نقد الرجال ، ويف  تزكية عمر -13

 . ، وأيب بكر  و خري الناس بعد النيب الفضل واخلريية ، فه
 ، إّنما فّسروها حبسثب الذين فّسروا سورة النصر ؛ حبضرة عمر  الصحابة  -21

  (45) ما يظهر فقط ، لكن للسورة مغزى عظيم ، ال يتفّطن له إال األذكياء .
 . استفاد ابن عباس رضي اهلل عنهما من علم عمر  -21
 سّطَره وإصراره، بطموحه وفخرًا، جمدًا لنفسه ماعنه اهلل رضي ابن عباس صنع لقد-22

 .جيل بعد جياًل له التأريخ

                                 
 .  111سورة التوبة آية (  49)
وسوعة ،د. حممد راتب النابلسي ،موقع م 21-11مستفاد من : تربية األوالد يف اإلسالم درس  22-22من  (44)

 النابلسي للعلوم اإلسالمية.
 تفسري سورة النصر للشيخ حممد بن عثيمني . موقع األلوكة  .(  42)
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مل يتفاجأ ابن عباس باجمللس العلمي ؛ الذي عقده عمر من أجله ، وإّنما أتى إليه  -29
 وقد هتيأ نفسيا ، واستعّد ذهنيا .
 . يف ابن عباس رضي اهلل عنهما 

 البن عباس رضي اهلل عنهما ، وتقديره ، وإجالله له . عمر  حمبة -22
 . مكانة أهل بدر عند عمر  -25
ابن عباس رضي  بدخول ، من مساح أمري املؤمنني عمر   تأثر بعض الصحابة -22

 وهو صغري ، وجلوسه معهم دون السماح ألبنائهم مثله . عليه اهلل عنهما
 ام الناس ، ليبّين فضله ومتّيزه .أم امتحان الوايل ألحد رعيته -27
،  يرى اإلنسان بشر يتأثر ، ويتأمل مما يراه من موقف ظاهري ، وقد حيكم على ما -23

 واحلق خالفه .
 حمبة اآلباء ألبنائهم ، وُحب اخلري هلم . من قوهلم :" ولنا أبناء مثله " . -91
قد يكون واحدا  فسه "قول ابن عباس رضي اهلل عنهما :" فكأّن بعضهم وجد يف ن -91

من ابن عباس رضي اهلل عنهما ،  ، وقد يكون جمموعة منهم ، فلم يسّم أحدا منهم ، أدبًا
 (46) وإرادة منه إىل عدم كشف امسه .

 يستشري كبار الصحابة ، ويعقد هلم جملسا هبذا الشأن . كان عمر  -92
نصر اهلل لرسوله فالبشارة : هي بيف سورة العصر بشارة ، وأمر ، وإشارة . -99







                                 
 . 4491، 9522ويف روايتني غري هذه صّرح أنه عبدالرمحن بن عوف رضي اهلل عنه، البخاري (  45)
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(47)


 (48)

 براح  اجلسـد                     لعلُما ال ُينال : اخلامساحلديث 
 فقام ليلة ذات   النيب عند بات  أنه حدثه رضي اهلل عنهما عباس بن أن املتوكل أيبعن 
 يف إن : " عمران آل يف اآلية هذه تال مث السماء يف فنظر فخرج الليل آخر من  اهلل نيب
 مث (49)" النار عذاب فقنا " بلغ حىت " والنهار الليل واختالف واألرض سماواتال خلق 

 فتال السماء إىل فنظر فخرج قام مث اضطجع مث فصلى قام مث وتوضأ فتسوك البيت إىل رجع
 (50) . فصلى قام مث فتوضأ كفتسّو رجع مث اآلية هذه

 من فوائد احلديث :
راحة للجسد العلم ،فالنوم حمبوب للنفس ،و بالتضحية مبحبوبات النَّفس من أجل طل -1

 ، ومع ذلك ضّحى به ابن عباس رضي اهلل عنهما .
، ومالصقا ليكون قريبا  -إذا ُأِمنت الفتنة عليه–ال بأس أن يبيت التلميذ عند شيخه  -2

 له ، ينهل من علمه ومسته عن َكثب .

 
ُيبّين لنا ابن عباس رضي اهلل عنهما إحدى ُطُرق تعلُّم العلم ، وهي :تفريغ النفس من  -4

ِعامل ، ومالزمته ، وتدوين صواِرفها سواء ليلًة كاملة ، أو وقتا من الزمن ، واالرتباط بال
 مايسمعه ، وتسجيل مايراه يف ذاكرته .

بذل كل مايف وسعه لتحقيقه ،  ؛ هدفا يف حياتهجعل ابن عباس رضي اهلل عنهما  -2
 والوصول إليه ، أال وهو : العلم .

                                 
 .  474...، مسلم  712،  234البخاري (  42)
 .  474أخرجه مسلم  موقع إسالم عماد بتصرف . واحلدي (  47)
 .  131 -131سورة آل عمران اآليتان (  43)
 .  225مسلم (  21)
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 فضل قيام الليل . -5
وال تفّكروا  هلل ،تفّكروا يف آالء ا" :  للذا يقو . استحباب التفكر يف تلوقات اهلل -2

، فهو أدعى خلضوع القلب ، وإخباته ، وقوة إميانه . (51)يف اهلل".

 
  ظة ، بلحظة ، فهو القدوة لنا حل فعل النيب لتتبع ابن عباس رضي اهلل عنهما  -7
 النظر إىل السماء الصافية يريح العني ، ويبهج القلب . -3
 استشعار عظمة اهلل سبحانه . -11
 استحباب قراءة هذه اآليات ، وخاصة يف صالة قيام الليل . -11
 فضل ثالثة أمور : الصالة ، والوضوء ، مّث السواك . -12
، وأمهّية االقتداء به ، لذا حرص ْدرهوَق  عنه َعَظمة النيب َعِلَم ابن عباس رضي اهلل -19

ته كل احلرص ، على تتبع كل صغرية وكبرية يف حيا





يف غرفة النيب  

 الوضوء ثبت علميا أنه يعيد للوجه نظارته ، وجيدد للجسد نشاطه . -12
 احملافظة على الصالة ، وكذلك احملافظة على الوضوء ، دليل على إميان العبد . -15
 االضطجاع يريح البدن ، وجيدد له نشاطه . -12
حمّبة النيب  -17

                                 
، وحّسن إسناده األلباين  113، شعب اإلميان للبيهقي  5913، واألوسط له  579املعجم الكبري للطرباين (  21)

 . 1277، وسلسلة األحادي  الصحيحة  2275يف صحيح اجلامع 
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 ، خاصة مع سكون الليل وهدوئه . تالوة القرآن آخر الليل هلا تأثريها على النفس -22
وعند الوضوء  عند دخول البيت ، يف هذا احلدي  يف ثالثة مواطن يستحب السواك -29

  لفعله  لصالة ؛، وعند ا
ذكر ابن عباس رضي اهلل عنهما فعل القيام منه  -24

  القيام هنا كان للخروج لينظر ،



، فالقيام ذاته نعمة عظيمة من  مما يوحي بأمهية القيام
، فأن تقوم واقفا صحيحا ، وغريك مقعد ، استشعر هذه  ِنعم اهلل الأ ال ُتعّد وال ُتحصى

منتصبا يف  -مع القدرة على ذلك–منك أن تقوم واقفا ومطلوب نغفل عنها .النعمة ، الأ 
  صالتك أمام موالك سبحانه ، وهذا القيام ركن من أركان الصالة .

حرص . النيب  -22
واهتمام منه 

 . 
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 : النتائج بعض استخلص الكتاب هذا ثنايا بني اجلولة وبعد املطاف، هناية ويف
فابن عباس رضي اهلل  .ه ، ويقّدمه لنفسه ، مّث ألمتهقيمة كل إنسان فيما حيسن إن-1

 عنهما ؛ أحسن طلب العلم ، فقّدم لنفسه ، وقّدم ألمته .
وخّلد  ،الناس الذين ماتوا كثريون ، لكّن القالئل منهم الذين سّجل التاريخ أعماهلم  -2

، ثم ذين سّجلثهم التاريخ بأعماهلفكن أنت واحدا من أولئك ال ،وسريهتم ذكراهم ، 
 .وإجنازاهتم 

 لن وبالتايل وخسرهتا، حياتك أضعت فقد وقتك، أضعت فإذا حياتك، هو وقتك-9
 . 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، عمةمف تكحيا اجعل -2
 . اهلمة علو من ذلك
 من منيعًا وسدًا واقيًا حصنًا واختذ لني،املخذِّ ونظرات املثبطني، بكالم تكترث ال-5

 .إجيايب بشكل ذلك بعد معها وتعامل عباراهتم،
 ،إذاأنت عليه أنت مما ّيركسيغ أحد وال فيه، أنت مما سينتشلك أحد ال أنه تامة ثقة ثق-2
 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
 . تمعهوجم نفسه،ب والرقّي ،مهته

 التوفيق،،،، وباهلل                                   
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