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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 المقدمــــــــــة

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

 عبدهللا وعلى آله وصحبه أجمعٌن .
وهب نبٌنا : محمد صل الذي هلل مد ما بعد : الحأ        

 هللا علٌه وسلم .
القدرات والمعجزات والحكمة والسٌرة الحسنة . وسخر 

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

 هلل الواحد األحد  .
التابعً عن  هذا الملخص جمع وتنظٌملقد تم         
من الذي ٌعتبر  العنبري التمٌمً بدهللاعر بن عام الزاهد

 . زهاد السلف رحمه هللا 
ا حدث له فً م ه وعنمعلومات مختصرة عن تضمن

 .  بصرةال
 وهللا ولً التوفٌق .        

 
 العٌونً ٌىعبدالعزٌز العبدالرحمن الٌحٌى الناصر الٌح

 الناصر التمٌمً
 2222 -02 -01 
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   سٌرة من السلف
 

الزاهد : الشٌخ الجلٌل التابعً 

العنبري  دهللاعبعامر بن 

 التمٌمً :

 إلى البصرة :الرحٌل 
 

ا عزم خلٌفة ف ًٌ ً السنة الرابعة عشر هجر

المسلمٌن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه 

وأرضاه ، أن ٌجعل البصرة معسكًرا 

ة فً بالد 2لجٌوش المسلمٌن الغازي

وجل  فارس ، وقاعدة للدعوة إلى هللا عز  
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ومنارة إلعالء كلمته فً األرض ، ومنارة 

 .  إلعالء كلمته فً األرض

المسلمون مدٌنة فكان أمره أن ٌختطُّ 

البصرة ؛ فها هم أوالء الُهداة الُبناة من 

ِكرام الصحابة وِكبار التابعٌن ٌفعلون ذلك 

، وها هم جموع من المسلمٌن ٌرحلون 

إلى المدٌنة الجدٌدة من كل مكان فً 

جزٌرة العرب ؛ لٌكونوا على ثغر من 

وكان فتى من بنً تمٌم ثغور المسلمٌن ، 

ٌُدعى  من بٌن هؤالء المهاجرٌن وكان 

ً  العنبري     . عامر بن عبد هللا التمٌم
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  :نشأته
 

كان الفتى فً ذلك الوقت من عمره فً 

ان الشباب ، فكان   ٌ  ئضبداٌات ِصباه ور

ً  القلب ،  الوجه ، زكً النفس ، وتق

وكانت المدٌنة الجدٌدة حٌنها برغم حداثة 

نشأتها تشتهر بغناها بٌن بالد المسلمٌن ، 

ألنها كان ٌنصب  أوفرهم ثروة وذلكوأنها 

علٌها غنائم الحروب من ذهب خالص 

 .  وغٌره

 ٌكن له فً كل ذلك غاٌة أو حاجة  لكنه لم

وإنما كان دائًما ما ٌفكر فٌما عند هللا وأنه 

 خٌٌر وأبقى ، وكان ٌزهد فٌما ٌفكر فٌه

فٌفكر  الناس من أعراض الدنٌا وزٌنتها
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عمل الذي كان فً مرضاة هللا من خالل ال

 .  ٌقوم به فً البصرة

 أبو موسى) وكان الصحابً الجلٌل 

قائد جٌوش  (  عنهاألشعري رضً هللا

التً تخرج منها إلى فً البصرة  المسلمٌن

كل مكان وفً كل اتجاه ، وكان إمامها 

 ومعلم أهلها كما كان مرشدهم إلى هللا عز  

 .  وجل

 الصحابً الجلٌل :مصاحبة 
 

موسى  أبو )لزم الفتى الصحابً الجلٌل

 فلم ٌتركه ال فً سلم وال فً األشعري ( 

فتعلم  فً ِحلِّه وترحاله  حرب ، وصحبه

خٌر تعلُّم حٌث أخذه  ( القرآن الكرٌم) منه 
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ا كما نزل على فؤاد النبً  ًٌ منه رطًبا طر

 .  صل  هللا علٌه وسلم

ولم ٌتعلم منه القرآن فحسب ولكنه روى 

صحٌحة  ( لشرٌفةاألحادٌث ا) عنه 

) صل  هللا علٌه  ( بالنبً الكرٌم) موصولة 

وتفقه على ٌدٌه فً الدٌن ،  (وسلم 

وعندما شعر أنه اكتمل له ما أراد من 

 .  العلم قام بتقسٌم أقواته إلى ثالثة أقسام

 : القسم األول

علِّم منها كان فً حلقات الذكر حٌث ٌ 

  .الناس القرآن فً المسجد 
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 :القسم الثانً 

نه وتعالى فً خلوة هللا سبحا كان بٌن ٌدي

 ادة .العب

 :القسم الثالث 

فكان فً الجهاد فً سبٌل هللا تعالى ٌغزو 

البالد التً أراد هللا لها أن ترى نور 

 .  اإلسالم

 فً البصرة : األحداث

لكن حٌاته لم تخلو من المنغصات ولم 

تسلم من أذى الناس فهاهم الحاقدون 

علٌه والكارهون لقول كلمة الحق ٌكٌدون 

، وٌشٌعون من حوله اإلشاعات  له المكائد
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 حٌن أجار من استجار به فً وجه الظلم

 . 

حٌث استجار به أحد أهل الذمة من رجل 

ٌُكِرهه على عمل ما بغٌر وجه حق ، 

وعندما خل صه من ذاك الرجل بدأت 

اإلشاعات ُتنسج حوله حتى وصل األمر 

إلى خلٌفة المسلمٌن فً ذلك الوقت 

 .  هرضً هللا عن( عثمان بن عفان)

والذي تأكد بنفسه من كذب هذه اإلشاعات 

، ولكن عندما زادت حده الموضوع 

وخشً أمٌر المؤمنٌن الفتنة بٌن 

المسلمٌن حٌث كان منهم المعارض 

ومنهم المؤٌد للتابعً الجلٌل ؛ أمر أمٌر 

 .  المؤمنٌن بترحٌله إلى بالد الشام
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 رحٌله إلى الشام :

خرج طالبه وكل محبٌه فً ذلك الٌوم 

، فأشهدهم أنه قد  الذي قرر به الرحٌل

صفح عمن وشى به وافترى علٌه الكذب 

وما لٌس به ، وقضى الشٌخ الجلٌل ما 

ك البالد حتى تبقى له من العمر فً تل

توفاه هللا فً أولى القبلتٌن وثالث 

 .  الحرمٌن

 

 المصدر : موقع : قصص كوم .

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

 الحمد هلل رب العامٌن

 دائما وأبدا
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 معه ونقله توثٌقا :ج

 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع
 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 2828811211واتساب 
 ٌم أن ٌكرمنا وإٌا كمأسأل هللا العظٌم رب العرش الكر

 والرحمة الواسعةبالعفو  وموتنا
 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى

 نة آمٌنمن الج


