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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 المقدمــــــــــة

 الحمد هلل رب العالمٌن :
والصالة والسالم على اشرف المرسلٌن نبٌنا محمد بن 

 ن .عبدهللا وعلى آله وصحبه أجمعٌ
وهب نبٌنا : محمد صل الذي هلل مد أما بعد : الح        

 هللا علٌه وسلم .
القدرات والمعجزات والحكمة والسٌرة الحسنة . وسخر 

 ما فً السموات واألرض . له 
لٌؤدي الرسالة وٌنشر اإلسالم والسالم وٌوحد األلوٌة 

 هلل الواحد األحد  .
 زاهدعن ال هذا الملخص جمع وتنظٌملقد تم         

من زهاد الذي ٌعتبر  عامر بن قٌس العنبري التمٌمً
 . السلف رحمه هللا 

مرئٌات فً ه وعن بعض معلومات مختصرة عن تضمن
ٌر على تعاون أتقدم بالشكر والتقد . الدنٌا واآلخرة

 المعلومات . نقل الجمٌع فً عملٌة 
 وهللا ولً التوفٌق .        

 
 العٌونً الٌحٌى الناصر الٌحٌى عبدالعزٌز العبدالرحمن

 الناصر التمٌمً
 0202 -20 -02 
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   السلفمن سٌرة 
 

عامر بن قٌس بن الزاهد : 

بن أسامة بن خزٌمة بن ناشب 

 : ي التمٌمًالعنبرة معاوٌ
 

كان أعبد أهل المشرق أخذ عطاءه فتصدق 

منه بدراهم ثم أتى منزله فوزن الدراهم 

فوجدها لم تنقص شٌئاً وأتاه مرداس بن 

له الخروج معه وقال : أال أدٌة أبو بالل فسأ

ترى إلى جزع والتنا من أن ٌصٌروا 

للمسلمٌن سهماً فقال : ٌا بالل تخشى أن 

 نكون جزعنا .
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وذكر عند الحسن فقال : بعض من حضر 

لو علمنا أن دراهمنا ال تنقص كدراهم عامر 

لتصدقنا فقال الحسن : إن عامر لم ٌشترط 

 على ربه كما اشترطت .

  هشام الكلبً عن  وحدثنً عباس بن

. وحدثنً أبو مسعود عن  لوط بن ٌحٌى

 .ابن عوانة 

 .أن عامر بن عبد قٌس 

( عنه )رضً هللا كان ٌنكر على عثمان 

مولى فكان حمران بن أبان  أمره وسٌرته

فكتب  عثمان ٌكتب إلى عثمان بخبره

عثمان إلى عبد هللا بن عامر بن كرٌز فً 

وقد  هله فلما قدم علٌه رآحمله إلٌه فحم

وإزعاجه عن بلده  أشخاصهأعظم الناس 
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لعبادته وزهده ألطفه وأكرمه ورده إلى 

 :  وقال غٌر هؤالء البصرة

 . ورده إلى البصرة إنه أشخصه إلى الشام

: كتب عثمان إلى ابن  وقال أبو الٌقظان

فسٌره فمات  عامر أن سٌره إلى الشام

 . وال عقب له بالشام

  ورقًأحمد بن إبراهٌم الد حدثنا :  

  ثنا إسماعٌل بن علٌه :

 :انبأ ابن عون عن محمد بن سٌرٌن 

: أول ما عرف بٌنً  عن معقل بن ٌسار قال

وبٌن عامر بن عبد قٌس أنً رأٌت قوماً 

ثم  وا لرجل من أهل الذمة فكلمهم فٌهعرض
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 : كذبتم حول وركه ونزل عن دابته فقال

 . وهللا ال تظلمون ذمة هللا الٌوم وأنا شاهد

: ال آكل  : وبلغنً عن عامر أنه قال قال

اللحم وال السمن وال أتزوج النساء وال 

أصلً فً المسجد وال ٌمس بشري بشر 

فأتٌته فقلت له  وأنا خٌر من إبراهٌم أحد

 : أما اللحم فإنً رأٌت هؤالء ذلك فقال

فإذا اشتهٌنا  أحدثوا فً الذبائح شٌئاً كرهناه

وأكلنا  اللحم بعثنا فاشترٌنا شاة فذبحناها

لسمن فإنً آكل ما ٌجًء وأما ا من لحمها

 وال من ها هنا وأشار ابن عون إلى البر

وأما قولهم  آكل من ها هنا وأشار إلى الجبل

صلً فً المساجد فإنً أحضر إنً ال أ

الجمعة ثم اختار أن أصلً ها هنا وأما 
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س نً ال أتزوج النساء فإنما لً نفقولهم أ

أما قولهم إنً و واحدة وقد كدت أعجز عنها

ما قلت إنً فإن براهٌم: إنً خٌر من إ قلت

مع الذٌن أنعم علٌهم  أرجو أن ٌجعلنً هللا 

ن والصدٌقٌن والشهداء من النبٌٌ

 . والصالحٌن 

  حدثنا أحمد  : 

ثنا خلف بن الولٌد عن عباد بن عباد عن 

 :  ٌونس بن عبٌد عن الحسن قال

كان عامر بن عبد قٌس إذا صلى الصبح 

ثم  إلى ناحٌة من المسجد فجلس فٌهاى تنح

 : قال

. فٌأتٌه قوٌم فٌقرئهم حتى إذا  من أقرئه 

فصلى طلعت الشمس وأمكنت الصالة قام 
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 حتى ٌنتصف النهار ثم ٌرجع إلى بٌته فٌقٌل

ثم ٌرجع إلى المسجد إذا زالت الشمس 

 لً حتى ٌصلً الظهر ثم ٌصلً العصرفٌص

:  ثم ٌجلس مجلسه ذلك فً المسجد وٌقول

ناس فٌقرئهم حتى تغٌب من أقرئه فٌأتٌه 

الشمس وٌؤم لصالة المغرب فٌصلٌها ثم 

ى بٌته ثم ٌرجع إل ٌصلً العشاء اآلخرة

 فٌتناول رغٌفه فٌأكله وٌشرب علٌه شربة

ثم ٌهجع هجعة خفٌفة ثم ٌقوم لصالته حتى 

ذا أسحر تناول رغٌفه اآلخر فأكله ثم شرب إ

 . دثم ٌخرج إلى المسج علٌه من الماء

  حدثنا أحمد  : 

ثنا محمد بن فضٌل بن غزوان عن العالء 

 :بن سالم 
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عمن صحب عامراً أربعة أشهر فلم ٌره ٌنام 

 . لٌالً وال نهاراً 

  ًحدثنا أحمد بن إبراهٌم الدورق :  

  ثنا وهب بن جرٌر بن حازم :

ثنا هشام عن الحسن أن عامر بن عبد قٌس 

 :  قال

 : وجدت عٌش الناس فً أربع

 م . النو -

 النساء .  -

 الطعام .  -

 .  اللباس -
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هللا ما أبالً ما وارٌت به  فأما اللباس فو -

عورتً وألقٌت على كتفً من صوف أو 

 غٌره .

هللا ما أبالً امرأة رأٌت  وأما النساء فو  -

 أم جداراً .

ام فقد غلبانً إلى أن وأما النوم والطع  -

  أصٌب منهما .

 : فأضر . فقال الحسن بهما اوهللا ألضرن

 . هللا بهما حتى مات

   حدثنا أحمد: 

 :عن وهب عن هشام عن الحسن 

: وهللا ألجعلن  أن عامر بن عبد قٌس قال

 . الهم هماً واحداً 
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   حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن

: ذكرت الدنٌا عند الحسن  أبً هالل قال

: لو شاء هللا جعل الناس مثل  فقال

 .عامر

  ًحدثنا أحمد بن عبد الصمد عن أب 

: قالوا  هالل عن محمد بن سٌرٌن قال

 لعامر : 

مالً مال وال نشاط : وهللا  فقال أال تزوج

 . فبم أغر مسلمة

   ًحدثنا أحمد بن عبد الصمد عن أب

: قال  : قال حمٌد بن هالل هالل قال

 :  : الدنٌا أربع عامر

 النوم .  -

 المال .  -
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 النساء .  -

  الطعام . -

 .فأما اثنتٌن فقد عزفت نفسً عنهما  -

 . فال حاجة لً فٌهأما المال  -

هللا ما أبالً امرأة رأٌت  وأما النساء فو -

  أم جداراً .

  .  أجد بداً من هذا الطعام والنوموال -

بهما جهدي فكان إذا جاء  اهللا ألضرنو -

وإذا كان النهار  اللٌل جعله نهاراً قام

 .  جعله لٌالً فقام ونام

  : حدثنا أحمد  

 :عن قتادة  ثنا بشر الزهرانً عن همام

ن عبد قٌس لما احتضر جعل أن عامر ب

: ما أبكً  قال : ما ٌبكٌك فقٌل له ٌبكً
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على الدنٌا وال حرصاً  جزعاً من الموت

 –)هاجر  ولكنً أبكً على ظمأ الهواجر

وعلى قٌام نصف النهار فً الحر الشدٌد( 

 . لٌل الشتاء

  حدثنا أحمد :  

ثنا سلٌمان بن حرب عن حماد بن زٌد عن 

 : لقً رجل من أٌوب عن أبً قالبة قال

 :  وتال هذه اآلٌة تتزوج: أال  عامراً فقال

 .  )وجعلنا لهم أزواجاً وذرٌة(

 : : سمعت هللا ٌقول قال فضرب ٌده وقال

 . ا خلقت الجن واإلنس إال لٌعبدون( وم)

: ولما أراد عامر الخروج أتى مطرفاً  قالوا

 وقالفسلم علٌه ثم مضى ورجع فسلم علٌه 
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: ما فعلت هذا إال حباً لك ثم مضى وعاد 

:  وكان عامر ٌقول لنفسه فقال : مثل ذلك

ولو بمثل  فلردنكقومً ٌا مأوى كل سوٍء 

 . زحف البعٌر

  : حدثنا أحمد  

ن جعفر ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ع

 : عن الجرٌري عن أبً العالء

:  . فقال : استغفر لً أن رجالً قال لعامر

ولكن  أل رجالً عجز عن نفسه .إنك لتس

 . أطع هللا ثم ادعه ٌستجب لك

  : حدثنا أحمد  

ثنا محمد بن عٌسى عن عون بن موسى 

 : قال
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سمعت أشٌاخاً ٌحدثون أن عامر بن عبد هللا 

 :الذي كان ٌقال له عامر بن عبد قٌس 

كان له مجلس ٌجلس فٌه إلٌه وفٌمن ٌجلس 

علٌه  وأنه قعد فً بٌته فخشوا إلٌه الحسن

 : ٌا أبا عبد هللا الزٌغ فأتوه فً بٌته فقالوا

:  فقال تركت مجلسك الذي كنت تجلس فٌه

لسكم ذاك كثٌر التخلٌط واألغالٌط إن مج

هللا  أدركنا ناساً من أصحاب محمد )صل

اً فحدثونا أن أكمل الناس إٌمان (علٌه وسلم

وأن أكثر  أشدهم محاسبة لنفسه فً الدنٌا

لقٌامة أكثرهم بكاء فً م االناس ضحكاً ٌو

وأن أشد الناس فرحاً ٌوم القٌامة  الدنٌا

 . أطولهم حزناً فً الدنٌا
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   حدثنا أحمد بن إبراهٌم عن محمد بن

عٌسى عن فضالة بن حصٌن عن ٌزٌد 

 :  بن نعامة الضبً قال

: أما بعد  كتب معاوٌة إلى عامل البصرة

عامر بن عبد )فإذا جاءك كتابً فزوج 

ومه وأصدقها من ساء قمن صالح ن (قٌس

فارسل إلى عامر فقرأ  بٌت مال المسلمٌن

ه وأدخل علٌه الكتاب ولم ٌدعه حتى زوج

فقام إلى مصاله ولم ٌلتفت  عامراً علٌها

: ٌا  إلٌها حتى إذا رأى تباشٌر الصبح قال

هذه ضعً خمارك فلما وضعت خمارها 

أمرتك : هل تدرٌن لم  ثم قال : أعٌدي قال

ٌؤخذ منك شًء  لئال بوضع خمارك

 . أعطٌت
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 :  وكان عامر ٌقول فً كل ٌوم إذا أصبح

وإن  اجاتهمإن الناس غدوا إلى أسواقهم وح

 . حاجتً إلٌك أن تغفر لً

  أتً عامر بن عبد قٌس المدائنً قال :. 

وهو فً المسجد فوضعه بٌن ٌدٌه  بعطائه

نً : إ فقال ثم رجع إلى منزله وقد أنسٌه

:  فقٌل ئوا بهنسٌت عطائً فاذهبوا فجٌ

: أو ٌأخذ أحد ما  فقال تركته فأخذإنك 

 . لٌس له

  : حدثن حدثنا أحمد بن إبراهٌم قال ً

  محمد بن عٌسى :

 : ثنا فضالة بن ٌزٌد بن نعامة قال
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لما سٌر عامر إلى الشام نزلوا بماء فً 

 م فإذا األسد قد حال بٌنهم وبٌنهطرٌق الشا

وجاء عامر حتى أصاب حاجته من الماء 

: وهللا إنً  فقال : خاطرت بنفسك فقالوا له

 .ألستحًٌ أن ٌعلم هللا انً أخاف شٌئاً غٌره

 :  وقال ٌزٌد بن نعامة

 ن عامر مع قتٌبة فً غزاة بخراسانكا

 ب عامراً فً سهمه جارٌة لها جمالفأصا

ها حتى علمها فأعطً بها ثمناً كبٌراً فلم ٌبع

:  ابهثم أعتقها فقال أصح شٌئاً من كتاب هللا

لو شئت أن تشتري بثمنها رقٌقاً كثٌراً 

 . (بساحمربً ال): أتعلمون  فتعتقهم فقال

   حدثنً أحمد عن محمد بن عٌسى عن

 :  فضالة عن ٌزٌد بن نعامة قال
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:  فقال : إنك لترضى بالقلٌل قٌل لعامر

 . أنتم وهللا أرضى بالقلٌل منً

------------------------- 

 هلل رب العامٌنحمد ال

 وأبدادائما 

 لمرجع :ا

 العقد الفرٌد

 المؤلف ابن عبد ربه األندلسً
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 معه ونقله توثٌقا :ج

 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع
 اصر التمٌمًالنالعٌونً  

 2828000200واتساب 
 أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن ٌكرمنا وإٌا كم

 والرحمة الواسعةبالعفو  وموتنا
 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى

 نة آمٌنمن الج


