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 إىل روح الفاروق رمز العدل والرمحة

 الرجل الذي ترجم إميانه لعمل وفتح ابب اإلجتهاد

 الرجل الذي أتعب كل من جاء بعده من حكام وحمكومني

يكون مصباحا يلقي الضوء على جوانب من شخصية الفاروقأهدي كتايب وأمتىن أن   

 

 جنالء لطفي

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

هذا الكتاب ليس أترخيا لفرتة حكم أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب فقد خاض قبلي كثريا مؤرخون قدماء يف سرية 
الفاروق عمر بكل تفاصيلها وأحداثها السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية، كما خاض يف العصر احلديث أيضا 

حص والتحليل، لذا مل يعد هناك ما أضيفه على كل الكثريون يف فرتة خالفة عمر وتناولوا كل مافيها من أحداث ابلف
 ما قالوا. 

سنة  1400هذا الكتاب هو حماولة للغوص يف أعماق تلك الشخصية العظيمة اليت أاثرت إعجاب العامل ألكثر من  
جهة أخرى وهي صفات متناقضة قلما , ومازالت مضرب األمثال يف العدل والقوة من جهه والتقوى والزهد من 

يف رجل واحد وخاصة وإن كان حاكما ، وليس حاكما عاداي إمنا هو جاء من البدو وأزاح اإلمرباطوريتني  جتمعتا
تصف انت له املمالك ابخلضوع ومع هذا االرومانية والفارسية وأحل الدولة اإلسالمية حملهما، فملك ثروات األرض ود

الشائع أن من ميتلك القوة  قد اليكون عادال و  من و بشدة التواضع والورع والزهد وأيضا شدة القوة مع العدل.
ستطاع غالب األعم اليكون متواضعا فكيف االزاهدا إمنا قد يكون جبارا أو ديكتاتورا، ومن حيكم تلك املمالك يف ال

وكيف ملك كل تلك البالد وظل زاهدا متقشفا كأفقر الفقراء؟؟ ملاذا مل  رجل أن جيمع تلك الصفات املتناقضة؟!هذا ال
؟؟ ماهي تلك القوة اجلبارة اليت خريناذا مل يستخدم قوتة يف البطش ابآليستمتع مبتع الدنيا احلالل املتاحه له؟؟ مل

ليكون الفاروق عمر؟؟ -واليقدر على ذلك أحد–ويطوعها له  متلكها ليتحكم يف نفسه هبذا القدرا  

قران من الزمان..ورغم مرور   14حريهتم طوال و  -خاصة احلكام–ستطاع عمر بن اخلطاب أن يثري إعجاب العامل لقد ا
كل هذا الوقت مازال ملء السمع والبصر.فما السر وراء ذلك؟؟ هل ميتلك الفاروق قدرات نفسيه خاصه؟ هل هو 

 خمتلف عن بقية البشر؟ 

 

 

 

 

 



 التعريف 

ونكشف أسرار تكوينة قبل ان نتكلم عن عمر البد أن نتعرف على أسرتة ونشأته لنستطيع التعرف عليه عن قرب 
 النفسي الذي أثر فيما بعد عليه ليصبح الفاروق عمر.

عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه وأرضاه بن نفيل بن عبد العزى بن رايح بن عبد هللا بن قرط بن رزاح بن هو 
أي أنه مل يكن  عدي بن كعب، ويكىن أاب حفص، وأمه حنتمة بنت هاشم بن املغرية بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم.

ينتمي لكبار القبائل اليت كانت حتظى ابلشرف والشهره والنفوذ إمنا كان شخصا عاداي قد مير عليه التاريخ دون أن 
 يعريه إهتماما.

وكان لعمر من الولد عبد هللا وعبد الرمحن وحفصة وأمهم زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن  
وأمهما أم كلثوم بنت علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم وأمها  ،ورقية -له ال أبناء-وزيد األكرب  مجح،

وأمهما أم   -تل يوم صفني مع معاويةق   الذي -فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وزيد األصغر وعبيد هللا
سيب .كلثوم بنت جرول بن مالك بن امل  

نني وذلك قبل املبعث النبوي بثالثني سنة وقيل بدون ذكر خليفة بسند جاء عنه أنه ولد بعد الفجار األعظم أبربع س
(1له إنه ولد بعد الفيل بثالث عشرة سنة )  

 

 

)اإلصابة يف متييز الصحابة(-1  

 

 

 

 



 

 وصف عمر

اجلسدي فيقول عنه معاصروه : شكله وتكوينهلنستطيع رسم صوره واضحه عن الفاروق فالبد أن نتعرف على   

عن أيب رجاء العطاردي قال: كان عمر طويال جسيما أصلع أشعر شديد احلمرة كثري السبلة يف أطرافها صهوبة ويف  
 عارضيه خفة.

وروى يعقوب بن سفيان يف اترخيه بسند جيد إىل زر بن حبيش قال: رأيت عمر أعسر أصلع آدم قد فرع الناس كأنه  
فقال مسعنا أشياخنا يذكرون أن عمر كان أبيض فلما كان عام  على دابة قال فذكرت هذه القصة لبعض ولد عمر

(2الرمادة وهي سنة اجملاعة ترك أكل اللحم والسمن وأدمن أكل الزيت حىت تغري لونه )  

كان مشراب ابحلمرة ،حسن اخلدين واألنف والعينني، غليظ القدمني والكفني، جمدول   : ويقول عنه علي الطنطاوي
(3قواي شديدا.) اللحم،ضخم اجلثه، وكان  

اجلسماين يشري لرجل قوي،  يده اليسرى وبشرتة بيضاء،فتكوينه أي هو رجل قوي البنيان، طويل،أصلع، يستخدم
إال وكانت الغلبة لعمر.  ا  تقان املصارعة، فما صارع أحددي الذي يتميز ابلطول والقوة يف ااجلس واستغل عمر تكوينه

زته عن أقرانه وهو يف شبابه.أي أن عمر كان قوي اجلسد وتلك ميزه مي  

 

)اإلصابة يف متييز الصحابة( إبن حجر العسقالين-2  

)أخبار عمر( لعلي طنطاوي-3  

 

 

 



 نشأته

كان لنشأة عمر أتثري قوي يف تكوين شخصيته فقد نشأ عمر يف قبيلة بين عدي وهي ليست من القبائل القوية وال 
الغنية فكان البد له مما مييزة حىت يبزغ جنمه بني عظماء قريش فعلمه أبوه القراءة والكتابة فكان من بني قليلني 

ل األمم السابقه فكان ذلك مما مييزه عن غريه ابإلضافه لقوته جييدوهنما يف قريش، وجعله هذا كثري اإلطالع على أحوا
فيه اجلسديه .كان العرب نوابغ يف الشعر وعمر أيضا أحب الشعر كثريا وكان يطرب للشعر اجليد لكن من أهم ما نبغ 

معرفة أنساب العرب مما ميزه عن غريه. عمر هو  

ن..ويقول عنه حممد حسني هيكل: كان جيد الكالم حسن البيا  

كما عهدت إليه قريش ابلسفاره ) وإليه كانت السفارة يف اجلاهلية وذلك أن قريشا كانوا إذا وقع بينهم حرب أو بينهم 
(4وبني غريهم بعثوه سفريا وإن انفرهم منافر أو فاخرهم مفاخر رضوا به بعثوه منافرا ومفاخرا( )  

اخلطاب يف هذا املكان وكان وهللا ماعلمت فظا  يقول:) لقد رأيتين وأان ألرعى علىويتحدث عمر عن نشأته ف
غليظا(..كما قال)كنت أرعى إبل اخلطاب هبذا الوادي يف مدرعة صوف وكان فظا يتعبين إذا عملت ويضربين إذا 

قصرت وأمسيت ليس بيين وبني هللا أحد(..تلك النشأه والغلظه يف املعاملة أثرت يف عمر فجعلتة شديد التحمل 
،حريص على املال ال ينفقه إال يف موضعه،كما تعلم أن يتقن العمل -بسبب رعية للغنم–التأمل  ،قوي النفس،كثري

 وأن حياسب نفسه قبل أن حياسبة والده.

نعكست ظروف نشأته األوىل على طباعه فقد ا اجلاهليه يف عقلية عمر اإلسالميه ومن لغط القول أن ننكر املؤثرات
والتعامل  كتساب نوع من الذكاء اإلجتماعي من خالل اإلحتكاكوا  لدهاء،وصفاته املعروفه كالشده وا ومزاجه

الذي كان فظا يتعبه إذا عمل ،  حني كان يرعى اإلبل ألبيه ) فصفة الشده والطبع اخلشن مرتبطه بطفولته واألسفار.
كانت فرائصهن ترتعد منه رهبة   ، وقد ظلت خشونة الطبع مالزمه له يف إسالمه حىت أن زوجاته ويضربه إذا قصر(

كتسب من أخالق التجار دهاء والقدره على فهم وا  وحني عمل ابلتجاره كان انجحا يف أسفاره لبالد الشام، ورعبا.
(5اليت تفرد هبا بني أقرانه.) عده تعليمه على إمناء تلك املوهبة، وسرب غورهم وسا طبائع الناس   

)أسد الغابة إلبن األثري(-4  

عدة مؤلفني)د.حممود إمساعيل(-عمر_نظرة عصرية حديثة-5  



فكثرت أسفاره وتعامالته مع الناس مبختلف أنواعهم فتعلم كيفية التعامل معهم،  كان عمر يعمل ابلتجارة يف شبابه   
كما عرف أحوال األمم اجملاورة فصار لدية القدرة على تعلم كل ماهو جديد، وعرف الكثري عن ثقافات وعادات 

ك البالد وعرف الكثري أيضا عن أحوال أهلها وعن جغرافيتها.تل  

قناع وحسن البيان ومعرفة القراءة فتجلت صفات عمر قبل اإلسالم يف قوة اجلسد وقوة الشخصية والقدره على اإل
زه بقوة كتسب لنفسه مكانه متمييفتقد لقوة القبيلة ونفوذها فقد ا حب املعرفة. فإن كان عمر  الذي دفعه حنو والكتابة

 العقل واجلسد.

غري النيب صلى هللا عليه وسلم اسم أم عاصم بن عمر  :أخربان سليمان بن بالل عن عبيد هللا بن عمر عن انفع قال
.ال بل أنت مجيلة :وكان امسها عاصية قال  

خلطاب قال حممد بن سعد سألت أاب بكر بن حممد بن أيب مرة املكي وكان عاملا أبمور مكة عن منزل عمر بن ا 
الذي كان يف اجلاهلية مبكة فقال كان ينزل يف أصل اجلبل الذي يقال له اليوم جبل عمر وكان اسم اجلبل يف اجلاهلية 

(6العاقر فنسب إىل عمر بعد ذلك وبه كانت منازل بين عدي بن كعب)  

قد ظهر هذا واضحا يف ورغم كل مظاهر القوة يف شخصية الفاروق عمر إال أنه كان ميلك قلبا حنوان يرق للضعفاء و 
من أشدهم  عمر وكان -لحبشة فرارا من تعذيب قريشاألول عندما هم جريانه املسلمني يف التجهيز للسفر ل موقفني:

فعن حممد بن إسحاق عن عبد العزيز بن عبد هللا  ،تعد عدهتا للرحيل فرق قلبه هلا هلم فرأى جارته-تعذيبا للمسلمني
وهللا انه لنرحتل اىل أرض احلبشة وقد ذهب عامر يف  :بن عامر بن ربيعة عن أمه أم عبد هللا بنت أيب حثمة قالت

 :وكنا نلقى منه البالء أذى لنا وشرا علينا فقالت :ر حىت وقف علي وهو على شركه قالتبعض حاجتنا إذ اقبل عم
نعم وهللا لنخرجن يف أرض هللا آذيتموان وقهرمتوان حىت جيعل هللا لنا : قلت  :قالت ؟ النطالق اي أم عبد هللاانه إ :فقال

فجاء  :ورأيت له رقة مل أكن اراها مث انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا قالت ، فقال صحبكم هللا :خمرجا قالت
اطعمت يف إسالمه قالت  :رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا قالاي أاب عبد هللا لو  :عامر من حاجتنا تلك فقلت له

أيسا ملا كان يرى من غلظته وقسوته عن :قالت  ،ال يسلم الذي رأيت حىت يسلم محار اخلطاب :نعم قال:قلت 
(7اإلسالم. )  

 )فضائل الصحابة إلبن حنبل(-7)الطبقات إلبن سعد(         -6



وجها فدخل بيتهما غاضبا وضرب زوج أخته وعندما دافعت عن زوجها ضرهبا والثاين عندما علم إبسالم أخته وز 
 فسالت منها الدماء فأشفق عليها وراح يتحدث معها برفق حىت دخل اإلسالم قلبه.

 "صلى هللا عليه وسلم "بعد أن ترىب يف املدرسة النبوية وتعلم على يد النيب وقد ظهر هذا الرفق والعطف جليا وازداد
 الرفق والرمحة فكان عمر يرفق ابلفقراء والضعفاء ويكون هو نصريهم.

وقوة شخصيته اليت هبا شيء من الغلظه يتمتع بقلب حيمل الرفق والعطف ،كل تلك  فكان عمر رغم قوته اجلسدية
 الصفات سامهت يف تكوين شخصية عمر قبل اإلسالم فلما أسلم صارت صفاته نفعا لإلسالم.

مل يكن من أصحاب الطمع  هكان عمر قوي النفس ابلغا يف القوة النفسية ولكنة على قوت  ) :دويقول عنه العقا
واإلقتحام ومل يكن ممن يندفعون إىل الغلبة والتوسع يف اجلاه والسلطان بغري دافع حيفزة إليه وهو كاره ألنه كان مفطور 

 على العدل إعطاء احلقوق وإلتزام احلرمات(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إسالمه عز

ملا أسلم عمر كان اإلسالم كالرجل املقبل  :ربعي عن حذيفة قال كان إسالم عمر عزا وقوة للدين اجلديد كما ذكر كثري من الصحابة فعن
 (8فلما قتل عمر كان اإلسالم كالرجل املدبر ال يزداد إال بعدا) ،ال يزداد إال قراب

أبحب العمرين إليه فكان عمر بن اخلطاب األحب هلل  اإلسالم أبن يعز هللا لقد استجاب هللا عزوجل وجل لدعوة نبيه
أخربان خارجة بن عبد هللا عن : عزوجل فشرررررررح قلبه لإلسررررررالم. فقد أخربان عبد امللك بن عمرو أبو عامر العقدي قال 

طاب أو انفع عن بن عمر أن النيب صررررلى هللا عليه وسررررلم قال: ) اللهم أعز اإلسررررالم أبحب الرجلني إليك بعمر بن اخل
 أبيب جهل بن هشام قال فكان أحبهما إليه عمر بن اخلطاب (.

وقدر األمة اإلسررالمية أن يكون إسررالم عمر قوة للدين يف بدايته وقوة للدولة اإلسررالمية الوليده عندما صررار  وكأن قدره
 حاكما هلا ورمزا للقوه بغري بطش وللرفق بغري خنوع ومضرب األمثال يف العدل.

خر الزمان، ونفس ضررائعه ر دت لصرراحبها فكسرربه العامل اإلنسرراين كله إىل آ )جاهلي كسرربة اإلسررالم: قاد يقول عنه الع
صى، وصنع هبا اإلسالم أعظم  وأفخم فعرف منها ما كان ينكر، وإطلع منهاعلى ما كان جيهل، ونفع هبا أمته وأمما الحت 

 (ما تصنعه قدرة بناء وإنشاء

عذيب املسرررلمني وكان شرررديدا يف ذلك ألنه كان يرى أن هذا الدين اجلديد يهدد قوة يف اجلاهليه كان عمر يشررررتك يف ت
 قريش ونفوذها كما أنه يسفه من عقول أهلها الذين يعبدون متاثيل التنفع والتضر.

مر أبوبكر بعمر يوما وهو يضررررررب جارية ويعذهبا لترتك اإلسرررررالم ولقد ظل يضررررررهبا حىت مل لكثرة ما ضررررررهبا عند  وقد
فأجابته اجلارية: كذلك فعل هللا بك.وإبتاعها أبوبكر ين مل أتركك إال ماللة، ذر إليك أركها وقال هلا: إين أعتذلك ت

 (9وأعتقها.) 

 )أسد الغابة إلبن األثري( -8

 حممد حسني هيكل( -)الفاروق عمر-9

 



كان زيد بن عمرو وهو   وقد-كان عمر حائرا متخبطا بني والؤه لقريش وبني ماجاء به حممد صرررررررررررررلى هللا عليه وسرررررررررررررلم
صرحاب وأكثر مازاد حريته شردة تعذيب قريش أل -قريب من أقرابء عمر بن اخلطاب يعبد هللا على دين سريدان إبراهيم

)إذا فالبد هو دين عظيم( فكان عمر يتتبع النيب :حتمال األذى من أجله فقال لنفسرره حممد وشرردة متسرركهم بدينهم وا
ه أين اخلطأ وأين الصرررواب، وذلك يدل على أن عمر كان يفكر بعقله ويوازن دائما كالمه حىت يقرر بنفسرررإىل  ليسرررتمع 

 بني األمور ويتبع أصوهبا وأكثرها إقناعا لعقله.

وأخرج أمحد من رواية صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد قال قال عمر: خرجت أتعرض لرسول هللا صلى هللا عليه 
هذا  :فاستفتح سورة احلاقة فجعلت أتعجب من أتليف القرآن فقلت وسلم فوجدته سبقين إىل املسجد فقمت خلفه

كاهن :  فقلت  "إنه لقول رسول كرمي وما هو بقول شاعر قليال ما تؤمنون: "قال فقرأ ،وهللا شاعر كما قالت قريش 
(10فوقع اإلسالم يف قليب كل موقع ) :حىت ختم السورة قال "وال بقول كاهن قليال ما تذكرون :"قال  

وليس من ة الذي نشأ عليه ووجد عليه أابؤه و أن ذلك مل يكن كافيا لعمر ليقتنع فظل متخبطا بني فكره وبني دينيبد
 السهل على اإلنسان أن يغري دينه ومعتقداته إال إن وجد دليال قواي.

خرج عمر متقلد  :أخربان إسحاق بن يوسف األزرق قال أخربان القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك قال 
وكيف أتمن يف بين هاشم :قال  ،أريد أن أقتل حممدا :فقال ؟أين تعمد اي عمر :السيف فلقيه رجل من بين زهرة قال

أفال أدلك  :قال ؟ما أراك إال قد صبوت وتركت دينك الذي أنت عليه :فقال عمر :قال ؟وبين زهرة وقد قتلت حممدا
فمشى عمر  :تك( وأختك قد صبوا وتركا دينك الذي أنت عليه قالإن ختنك )أي زوج أخ ؟على العجب اي عمر

فلما مسع خباب حس عمر توارى يف البيت فدخل  :ذامرا حىت أاتمها وعندمها رجل من املهاجرين يقال له خباب قال
 :قال ،نناما عدا حديثا حتدثناه بي:كانوا يقرؤون طه فقاال   :قالا هذه اهلينمة اليت مسعتها عندكم؟ م:عليهما فقال 

فوثب عمر على ختنه فوطئه  :قال ؟أرأيت اي عمر إن كان احلق يف غري دينك :فلعلكما قد صبومتا قال فقال له ختنه
اي عمر إن كان  :وطأ شديدا فجاءت أخته فدفعته عن زوجها فنفحها بيده نفحة فدمى وجهها فقالت وهي غضىب

أعطوين هذا الكتاب  :فلما يئس عمر قال ،ن حممدا رسول هللاشهد أاحلق يف غري دينك أشهد أن ال إله إال هللا وأ
إنك رجس وال ميسه إال املطهرون فقم فاغتسل أو  :قال وكان عمر يقرأ الكتب فقالت أخته،الذي عندكم فأقرأه 

 توضأ 

) اإلصابه يف متييز الصحابه للعسقالين(-10  



 

إنين أان هللا ال إله إال أان فاعبدين وأقم الصالة  "فقام عمر فتوضأ مث أخذ الكتاب فقرأ طه حىت انتهى إىل قوله :قال
أبشر اي عمر فإين أرجو  :دلوين على حممد فلما مسع خباب قول عمر خرج من البيت فقال :فقال عمر :قال "لذكري

اخلميس اللهم أعز اإلسالم بعمر بن اخلطاب أو بعمرو بن  أن تكون دعوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لك ليلة
وعلى  :يف الدار اليت يف أصل الصفا فانطلق عمر حىت أتى الدار قال "صلى هللا عليه وسلم"رسول هللا  :هشام قال

ل فلما رأى محزة وجل القوم من عمر قا "صلى هللا عليه وسلم"ابب الدار محزة وطلحة وأانس من أصحاب رسول هللا 
وإن يرد غري ذلك يكن قتله علينا  "صلى هللا عليه وسلم"نعم فهذا عمر فإن يرد هللا بعمر خريا يسلم ويتبع النيب :محزة 
فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت أتى  :قال ،داخل يوحى إليه : و النيب "صلى هللا عليه وسلم" قال ،هينا

منتهيا اي عمر حىت ينزل هللا بك من اخلزي والنكال ما أنزل  ما أراك :عمر فأخذ مبجامع ثوبه ومحائل السيف فقال
: أشهد أنك رسول اللهم هذا عمر بن اخلطاب اللهم أعز الدين بعمر بن اخلطاب قال فقال عمر،ابلوليد بن املغرية 

(11) هللا .  

هللا عنه حني أسلم ومن حديث ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضرب صدر عمر ابن اخلطاب رضى 
(12يقوهلا ثالاث ) "اللهم أخرج ما ىف صدره من غل وأبدله إمياان" : ثالث مرات وهو يقول  

سنة  27( وكان عمرة 13هذا وكان إسالم عمر يف السنة السادسة )  

أسلم عمر  :ملا بعث هللا حممدا كان عمر شديدا عليه وعلى املسلمني مث أسلم بعد رجال سبقوه قال هالل بن يساف 
 (14بعد أربعني رجال وإحدى عشرة امرأة وقيل أسلم بعد تسعة وثالثني رجال وعشرين امرأة فكمل الرجال به أربعني )

.لإلسالم فأراد أن يعوض ما فاته ومبجرد أن أسلم عمر حتولت قوته ومحاسته وإخالصه  

)الطبقات البن سعد( -11  

)اإلستيعاب يف معرفة األصحاب للقرطيب(-12  

)أسد الغابة إلبن األثري(   14 -31  

 



 :حدثين علي بن حممد عن عبيد هللا بن سلمان األغر عن أبيه عن صهيب بن سنان قال:أخربان حممد بن عمر قال  
ملا أسلم عمر ظهر اإلسالم ودعي إليه عالنية وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا ابلبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددان 

(15) "كان هلذا املوقف اإلجيايب أثره يف قبائل قريش كلها"ويقول حممد حسني هيكل: . بهعليه بعض ما أييت  

ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر قال حممد بن عبيد يف  :عن قيس بن أيب حازم قال مسعت عبد هللا بن مسعود يقول
(16لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي ابلبيت حىت أسلم عمر فلما أسلم عمر قاتلهم حىت تركوان نصلي) :حديثه  

ها يف ذلك الوقت كما ضطهدين، وهي ثقة ما كان أحوجهم إليبعث إسالمه الثقة يف قلوب املؤمنني امل):ويقول عنه ويل ديورانت 
وبدأ املسلمون من ذلك الوقت يدعون الناس جهرة يف الشوارع والطرقات  كان سبباً يف دخول كثريين من العرب يف الدين اجلديد.
 (17بعد أن كانوا من قبل ال يعبدون هللا إال سراً يف بيوهتم  ()

كما كان كثري اقشه ليفهم وشجعه النيب على ذلك،كان عمر تلميذا جنيبا يف املدرسة النبوية يتعلم من النيب صلى هللا عليه وسلم وين
وكان كثريا ما يناقش النيب صلى هللا عليه وسلم إال أنه كان يف النهاية ميتثل له ليل هنار،تدبر والدعوة اإلسالمية تشغل ابالتفكر ال

 ومل يظهر له دور كبري قبل اهلجرة ليثرب إمنا ظهر دوره واضحا بعدها.فكان دائم الصحبة له ،قريب منه  ألمره ويتعلم من حكمتة

 .اللهم أيد دينك بعمر بن اخلطاب :  "صلى هللا عليه وسلم"رسول هللا قال: قال عن عبد هللا بن عمر أنه 

إن هللا جعل احلق على لسان عمر "صلى هللا عليه وسلم": رسول هللا :قال أخربان عبد الرمحن بن حسن عن أيوب بن موسى قال  وقد
 . وقلبه وهو الفاروق فرق هللا به بني احلق والباطل

 (18قالت النيب عليه السالم )؟ من مسى عمر الفاروق :قلت لعائشة :عن أيب عمرو ذكوان قال و 

 حممد حسني هيكل(–)الفاروق عمر -15

 )الطبقات إلبن سعد(18 -16

 عمربن اخلطاب يف نظر املفكرين الغربيني لتحسني فالح السلطاين() -17

 



بن أم مكتوم مث عمر بن اخلطاب يف عشرين راكبا فقلنا: مافعل ابن عمري مث ا)أول من قدم علينا من املهاجرين مصعب :عن الرباء قال 
 (19)(وسلم وأبو بكر معه  مث قدم النيب صلى هللا عليه رسول هللا صلى هللا علية وسلم؟ قال :هو على أثري ,

ألهل العلم يف  األوىل ةكونوا الطبق  فقد كان أحد سبعة  ذات الوقت وال غرووقد فهم عمر اإلسالم فهما نريا يدل على إميان وعلم يف
 (20يف اإلجتهاد وإعمال العقل إىل جانب عمق اإلميان ونفاذ البصرية.) اإلسالم ومن هنا كان رائدا

ن كالذي ون وبينهم مسلمو انقطعت الصلة بينهم جاهليويقول  أمحد أمني عن إسالم عمر: ترى قوما صبغهم اإلسالم بصبغة جديدة حىت 
التستطيع أن ترى فيها مأخذا  وحياة لتزام شديد ألوامر الدين، من الصحابة: ورع وزهد وتواضع واتراه يف سرية أيب بكر و عمر وكثري

 وجتد يف خطبهم وكتبهم  وأقواهلم أثر اإلسالم بينا حىت كأهنم خ لقوا يف اإلسالم خلقا جديدا.  جاهليا ينايف اإلسالم،

 :، يقول حافظ إبراهيم عن إسالم عمر فيها اتريخ عمر بل واتريخ األمة اإلسالميةفإسالم عمر كان عزا لإلسالم وحلظة تغري

 رتفعت   عن الدين أثقال يعانيهاويوم أسلمت عز احلق وا

 هلا القلوب ولبت أمر ابريهاوصاح فيه بالل صيحة خشعت   

 زمن الفاروق منجيهافأنت يف زمن املختار منجدها    وأنت يف 

 

 )صحيح البخاري(   -19

 عدة مؤلفني)د.حممود إمساعيل(-نظرة عصرية حديثة-عمر -20 

 فجر اإلسالم(-)أمحد أمني-21

 

 

 



 صفات الفاروق

 -ومهما قلنا لن نستطيع ان نوفيه حقه- حنن نعرض صفات عمر النفسية والشخصية بعد أن تناولنا صفاته اجلسدية
لعلنا نقرتب أكثر من فهم طبيعة تلك الشخصية العظيمة وكيف أن الفاروق حاول بقدر إمكانياته البشرية أن يدعم 

ستطاعته ويطوع نفسه لتمتثل ة أو على األقل يتحكم فيها بقدر االصفات اجليدة فيه وأن يتخلص من الصفات السيئ
ا حىت لو كانت ضد ماتشتهي، ورمبا يكون هذا من أهم أسرار عظمته.ألوامر هللا دائم  

قالت الشفاء ابنة عبد هللا ورأت فتياان يقصدون يف املشي  :أخربان عمر بن سليمان بن أيب حثمة عن أبيه قال 
وإذا ضرب كان وهللا عمر إذا تكلم أمسع وإذا مشى أسرع :  فقالت ،اك س  ما هذا فقالوا ن   :ويتكلمون رويدا فقالت
(22).أوجع وهو الناسك حقا  

 

وكانت صروف الدهر وتبعات احلكم قد أنضجت عقله فجعلته مزجياً يقول عنه املفكر الغريب ويل ديورانت : 
(23عجيباً اندراً من حدة الطبع والقدرة على احلكم اهلادئ الصادق )  

 :ج البيطانية يد كما يقول عنه اوكلي  استاذ اللغة العربية يف جامعة كامب 

ونكران الذات والتقوى وجاذبية السلوك وهذه الصفات اكسبته الراس .وكان يتمتع بصفات الزهد  صلع) لقد كان أمسر البشرة طويال أ
ا يثريه رجال تثري الرعب يف النفوس أكثر مم-الواقدي  كما يقول-ا بعده .وكانت درته تقديرا أكثر من اخللفاء الذين جاءو احرتاما و 

خبزه بال ملح لكي يوغل يف زهده وإماتة شهوات كل مه خبز الشعري وإدامه امللح ويف أغلب األوقات أيحيمل السيف.وكان طعا
 (24دية واجباته الدينية ويف السنني العشرة من حكمه حج مثان حجج.)كان املاء ,وكان دائم احلرص على أتما شرابه فجسده.أ

 )الطبقات البن سعد( -22

 )عمربن اخلطاب يف نظر املفكرين الغربيني لتحسني فالح السلطاين(-23-24

 

 



فقد كانت هيبته من قوة النفس قبل أن تكون من  فون عمر أهيب له من الذين جيهلونهويقول عنه العقاد )كان الذين يعر 
 (25إال الثقه بعدله وتقواه(.)قوة اجلسد إال أنه مع هذا كان يف منظر اجلسد رائعا يهول من يراه واليذهب اخلوف منه 

فعن ابن شهاب قال  ملعروف أنه كان يغار على أهل بيته كما يغار على دينهومن أبرز صفات عمر الغريه  فمن ا
بن املسيب رضي هللا عنه أان أاب هريرة قال: بينما حنن عند رسول هللا إذ قال: بينما أان انئم رأيتين يف اأخربين سعيد : 

فبكى عمر ،لعمر فذكرت غريته فوليت مدبرا  :قالت ؟ملن هذا القصر :امرأة تتوضأ إىل جانب قصر فقلتاجلنة فإذا 
( ويضيف العقاد قائال )على أن الغرية يف إبن اخلطاب مل تكن مقصورة على 26أعليك أغار اي رسول هللا. ):وقال 

ر على دين أوصديق أو صاحب حرمة،إمنا املرأة وكفى، ذلك أن عمر كان يغار على حق أو يغار على ِعرض أو يغا
 (27نتزاع اخلري لنفسه(.)من يريد احلماية لغريه واليريد ا ،فهي غريةكان يغارعلى شيء حيميه

 

دا عاداي يف اجملتمع اإلسالمي، أم كان مستشارا شتهر هبا وكانت متيزه سواء كان فر وفيما يلي أبرز صفات عمر اليت ا
 فلم تتغري صفاته  ومل تتبدل إمنا زاد من زهده يف الدنيا. ليفةللخليفة، وحىت عندما أصبح اخل

 

 

 

)عبقرية عمر للعقاد( -25  

)أسد الغابة إلبن األثري(-26  

)عبقرية عمر للعقاد(-27  

 

 



 شجاعة عمر

ي ذكر عندها إال قليل من أبرزهم الفاروق ع مر وخالد بن الوليد ومحزة بن عبد املطلب، فقد  اعندما ت ذكر الشجاعه فم
بدقائق عندما طلب من النيب صلى هللا عليه وسلم أن خيرج املسلمون  ته يف عدة مواقف أوهلا بعد إسالمهجتلت شجاع

ى رأس الثاين الفاروق عمر، فهو مل للطواف حول الكعبة وخرجوا صفني على رأس األول محزة بن عبد املطلب وعل
فلم يكتِف  وشدته خلدمة اإلسالم من أول حلظة إمنا أراد أن ي سخر قوته ،حيتمل أن يرى املسلمني يف ضعف وهوان

 إبعالن إسالمه بل خرج ابملسلمني ملواجهة كل قبائل قريش.

من مكة للمدينة فعن عبد هللا بن العباس قال: قال يل علي بن  جتلت فيه شجاعته عند هجرتهواملوقف الثاين الذي 
أيب طالب : ما علمت أن أحدا من املهاجرين هاجر إال خمتفيا إال عمر بن اخلطاب فإنه ملا هم ابهلجرة تقلد سيفه 

سبعا  وتنكب قوسه وانتضى يف يده أسهما واختصر عنزته ومضى قبل الكعبة واملأل من قريش بفنائها فطاف ابلبيت
متمكنا مث أتى املقام فصلى متمكنا مث وقف على احللق واحدة واحدة وقال هلم : شاهت الوجوه ال يرغم هللا إال هذه 

املعاطس من أراد أن تثكله أمه ويومت ولده ويرمل زوجته فليلقين وراء هذا الوادي قال علي فما تبعه أحد إال قوم من 
 (28)املستضعفني علمهم وأرشدهم ومضى لوجهه 

بيعة وجتلت أيضا شجاعة عمر يف كل الغزوات فقد شهد عمر بن اخلطاب مع رسول هللا بدرا وأحدا واخلندق و 
وغريها من املشاهد وكان أشد الناس على الكفار وأراد رسول هللا أن يرسله إىل أهل مكة  الرضوان وخيرب والفتح وحنني

( 29ة عداويت هلا وإن ظفروا يب قتلوين فرتكه وأرسل عثمان)يوم احلديبية فقال : اي رسول هللا قد علمت قريش شد
وعن عبد امللك بن عمري عن قبيصة بن جابر قال :وهللا ما رأيت أحدا أرأف برعيته وال خريا من أيب بكر الصديق ومل 

بن اخلطاب وال  أر أحدا أقرأ لكتاب هللا وال أفقه يف دين هللا وال أقوم حبدود هللا وال أهيب يف صدور الرجال من عمر
 ( فقد كانت شجاعة عمر وقوة شخصيته جتعل أشجع الرجال يهابه.30رأيت أحدا أشد حياء من عثمان بن عفان )

نه ذراعه القوي وقبضته بت إبنه أثإن حممدا كان فم اإلسالم و أبو بكر عقله املدبر ,أما عمر فإيقول عنه املبشر املسيحي دكتور كول )
 (31الثقيلة()

 )أسد الغابة إلبن األثري( -28-29-30

 .()عمربن اخلطاب يف نظر املؤرخني الغربيني لتحسني فالح السلطاين(-31

 



يقول عنه العقاد )طبيعة اجلندي يف صفتها املثلى هي أصدق مفتاح للشخصية العمرية ،فأهم خصائصها 
نظاموالطاعة،تقدير الواجب،اإلميان ابحلق وحب اإلجناز يف الشجاعة،احلزم،الصراحة،اخلشونة، الغرية على الشرف،النجده،النخوة،ال

 حدود التبعات واملسئوليات.

وطبيعة اجلندي يف ظاهرة وابطنه تبادر القلوب كما تبادر األنظار وتالزمه كأهنا عضو من أعضائه فما جيىتء عليه جمرتىء إال أن يطمعه 
منها من حيتمي جباه أو كبايء.فهو جندي من جنود هللا يف معرتك احلق ،وهي يف موقف األمر الختيف من الخياف وجيفل -أي عمر-هو

 (32واإلميان(.)

 

ورع عمر   

إال أنه كان ورعا خياف هللا ويبكي ويرتعد من شدة خوفه من هللا.فيقول عنه العقاد:كان سريع  ورغم قوة عمر وشدته
يت وجهه حىت كان يشاهد فيهما خطان البكاء إذا جاشت نفسه ابخلشوع بني يدي هللا وأثر البكاء على صفح

حدثنا عبد هللا قال حدثين أيب قثنا مطلب بن زايد قثنا عبد هللا بن عيسى قال كان يف وجه عمر  (33أسودان.)
( كان الفاروق من شدة ورعه يبكي من خشية هللا حىت ترك البكاء عالمه يف وجهه.35خطان أسودان من البكاء )  

  

عند عبيد هللا بن عمري عن عمر بن اخلطاب قال: )الينبغي ملن أخذ ابلتقوى ووزن ابلورع أن يذل لصاحب الدنيا( 
(53)  

(.)عبقرية عمر للعقاد( -23-53  

  فضائل الصحابة إلبن حنبل -34

مناقب أمري املؤمنني إلبن اجلوزي -35  

 

 



ريا، فعن أنس بن مالك قال: مسعت عمر بن ومن شدة ورع عمر وخوفه من هللا كان حياسب نفسة حسااب عس
اخلطاب يوما وخرجت معه حىت دخل حائطا فسمعته يقول: وبيين وبينه جدار وهو يف جوف احلائط عمر بن 

(36اخلطاب أمري املؤمنني بخ وهللا بين اخلطاب لتتقني هللا أو ليعذبنك )  

ليلة ابملدينة حىت انتهينا إىل خيمة فيها نويرة وعن جابر بن عبد هللا قال: عسسنا يوما مع عمربن اخلطاب ذات  
 تقدح أحياان وتطفأ أحياان وإذا فيها صوت حزين فقال: أقيموا مكانكم  ومضى إىل خيمة فإذا عجوز تقول:

 على حممد صالة األبرار   صلى علية املصطفون األخيار

 قد كنت قواما تلى األسحار  فليت شعري املنااي أطوار

حبييب الدار؟؟هل جتمعين و       

نتهى للخيمة فقال: السالم عليكم فأذنت له يف الثالثه فإذا عجوز فقال هلا فبكى عمر حىت ارتفع صوته ومضى حىت ا
تنسيه رمحك هللا. فقالت: عمر: أعيدي على قولك ، فأعادت عليه قوهلا بصوت حزين فبكى عمر مث قال:وعمر ال

غفر له إنك أنت الغفار.وعمر فا  

زيد العبدي قال: خرج عمر ليعس يف املدينة ذات ليلة فمر بدار رجل من األنصار فوافقه قائما يصلي  وعن جعفر بن
فنزل  حق، له من دافع( فقال: قسم ورب الكعبةفوقف يسمع قراءته  فقرأ والطور حىت بلغ )إن عذاب ربك لواقع ما

(37ده الناس واليدرون ما مرضه.)عن محاره فاستند للحائط فمكث مليا مث رجع إىل منزله فمرض شهرا يعو   

  

)الطبقات البن سعد(-36  

إبن اجلوزي(-)مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب-37  

 



أحد ابهلل فكان يرتاجع فورا خوفا من هللا  فعن  فيذكره -يف احلق-ستخدم شدته وقوتهمر كلما غلبته نفسه و اكان ع
أذكرك ابهلل قال  :قال صاح علي عمر يوما وعالين ابلدرة فقلتعبد هللا بن عون بن مالك الدار عن أبيه عن جده 

(38فطرحها وقال لقد ذكرتين عظيما)  

قدم عيينة بن حصن  :حدثنا علي قثنا أبو عيسى قثنا وهب بن جرير قثنا أيب عن عبيد هللا بن عتبة عن بن عباس قال
م عمر وكان القراء أصحاب جملس عمر بن أخيه احلر بن قيس بن حصن وكان من النفر الذين يدنيهافنزل على 

ففعل فدخل عليه  ؟هل لك وجه عند األمري تستأذن يل عليه :ومشاورته كهوال كانوا أو شباان قال عيينة البن أخيه
: اي ن يقع به فقال احلر، فغضب عمر حىت هم أبن اخلطاب وهللا ما تعطينا اجلزل وال حتكم بيننا ابلعدلااي  :فقال

ن هذا من اجلاهلني فوهللا ما " وإخذ العفو وأمر ابملعروف وأعرض عن اجلاهلني "ن هللا عز وجل قالأمري املؤمنني إ
(39جاوزها حني تالها وكان وقافا عند كتاب هللا عز وجل)  

رأيت عمر بن  :خياف من حساب هللا له خوفا شديدا فعن عاصم عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة قال عمر كان
ليتين كنت هذه التبنة ليتين مل أخلق ليت أمي مل تلدين ليتين مل أك شيئا ليتين كنت  :ن األرض فقالاخلطاب أخذ تبنة م

(40نسيا منسيا)  

كنت :وعندما كان حيتد على أحد من املسلمني كان يرتاجع فورا ويطلب منه العفو خوفا من هللا فقد قال األحنف 
فرفع الدرة  :قال،ني انطلق معي فأعدين على فالن فإنه قد ظلمين اي أمري املؤمن :مع عمر بن اخلطاب فلقيه رجل فقال

تدعون أمري املؤمنني وهو معرض لكم حىت إذا شغل يف أمر من أمور املسلمني أتيتموه أعدين  :فخفق هبا رأسه فقال
وهللا ولكن  ال:فقال ،متثل : الرجل فألقى إليه املخفقة وقالابعلي  : قال،فانصرف الرجل وهو يتذمر :قال  ،أعدين

 :أدعها هلل قال:ليس هكذا إما أن تدعها هلل إرادة ما عنده أو تدعها يل فأعلم ذلك قال  :قال،أدعها هلل ولك 
اي ابن اخلطاب كنت وضيعا فرفعك  :فانصرف مث جاء ميشي حىت دخل منزله وحنن معه فصلى ركعتني وجلس فقال

هللا وكنت ضاال فهداك هللا وكنت ذليال فأعزك هللا مث محلك على رقاب الناس فجاءك رجل يستعديك فضربته ما تقول 
 (41قال فجعل يعاتب نفسه يف ذلك معاتبة حىت ظننا أنه خري أهل األرض) ؟ لربك غدا إذا أتيته 

 الطبقات البن سعد -38-40

 )أسد الغابة إلبن األثري(  -41الصحابة إلبن حنبل    فضائل  -39



وال للتجرب والثراء بل كان كلما شعر بعجب يف نفسه أذهلا  للمؤمنني وسيله للتكربأو الفخر  مل يكن منصبة كأمري
وذكرها بتقوى هللا فكان نقش خامت عمر)كفى ابملوت واعظا ايعمر( وكان كلما شعر يف نفسة بشىء من العجب أو 

رد نفسه للصواب قال عبيد هللا بن عمر بن حفص: إن عمر بن  -وحيق له مع كل إجنازاته أن يشعر بذلك-كربال
(وقد كان عمر رحيما 41اخلطاب محل قربة على عنقه، فقيل له يف ذلك فقال: إن نفسي أعجبتين فأردت أن أذهلا. )

خرجنا مع عمر بن  : يد بن أسلم عن أبيه قالعن ز  ابلفقراء يسعى خلدمتهم خوفا من سؤال هللا عنهم يوم احلساب
اخلطاب إىل حرة واقم حىت إذا كنا بصرار إذا انر فقال: اي اسلم إين ألرى ها هنا ركبا قصر هبم الليل والبد 
انطلق بنا، فخرجنا هنرول حىت دنوان منهم فإذا ابمرأة معها صبيان صغار وقدر منصوبة على انر وصبياهنا 

:السالم عليكم اي أصحاب الضوء وكره أن يقول اي أصحاب النار فقالت: وعليك السالم يتضاغون فقال عمر 
فقال :ادنو فقالت :ادنو خبري أو دع فدان فقال :ما ابلكم ؟قالت :قصر بنا الليل والبد قال :فما ابل هؤالء 

يناموا وهللا بيننا وبني الصبية يتضاغون ؟قالت :اجلوع قال :فأي شيء يف هذه القدر؟ قالت :ما أسكتهم به حىت 
عمر ،فقال: أي رمحك هللا وما يدري عمر بكم ؟قالت :يتوىل عمر أمران مث يغفل عنا ؟قال :فأقبل علي فقال 
:انطلق بنا فخرجنا هنرول حىت أتينا دار الدقيق فأخرج عدال من دقيق وكبة من شحم فقال :امحله علي ،فقلت 

يوم القيامة ؟ال أم لك فحملته عليه فانطلق وانطلقت معه إليها  :أان أمحله عنك قال: أنت حتمل عين وزري
هنرول فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئا فجعل يقول هلا :ذري علي وأان احرك لك ،وجعل ينفخ حتت 
يزل القدر مث أنزهلا فقال :أبغيين شيئا فأتته بصحفة فأفرغها فيها مث جعل يقول هلا :أطعميهم وأان أسطح هلم فلم 
حىت شبعوا وترك عندها فضل ذلك وقام وقمت معه فجعلت تقول :جزاك هللا خريا كنت أوىل هبذا األمر من 
أمري املؤمنني فيقول :قويل خريا إذا جئت أمري املؤمنني وحدثيين هناك إن شاء هللا مث تنحى انحية عنها مث 

حىت رأيت الصبية يصطرعون مث انموا وهدأوا  استقبلها فربض مربضا فقلنا له ان لنا شأان غري هذا وال يكلمين
(عن عوف عن قسامة 42)  فقال :اي أسلم إن اجلوع أسهرهم وأبكاهم فأحببت أن ال أنصرف حىت أرى ما رأيت

اي عمر اخلري جزيت اجلنة جهز بنيايت واكسهنه أقسم ابهلل :وقف أعرايب على عمر بن اخلطاب فقال :بن زهري قال 
قال  ؟فإن مضيت يكون ماذا اي أعرايب :أقسم ابهلل ألمضينه قال :قال ؟أفعل يكون ماذا اي أعرايب فإن مل:لتفعلنه قال 

فبكى عمر  فبكى :إما إىل انر وإما جنة قال سأالت عنه والواقف املسؤول بينهنوهللا عن حايل لتسألنه مث تكون امل:
 ( 43)لشعره وهللا ما أملك قميصا غريه اي غالم اعطه قميصي هذا لذلك اليوم ال :حىت اخضلت حليته بدموعه مث قال

 )أسد الغابة إلبن أثري( -43          )اتريخ اإلسالم للذهيب( -41

 اتريخ إبن عساكر -42



 :ويقول عنه حافظ إبراهيم

 كم خفت يف هللا مضعوفا دعاك به   وكم أخفت قواي ينثين تيها

 :اي أمري املؤمنني أعطين فوهللا لئن أعطيتين ال أمحدك ولئن منعتين ال أذمك قال :أتى عمر فقالوعن اثبت أن رجال 
أدخلوه بيت املال فليأخذ ما شاء فأدخلوه قال  :ن هللا جل ثناؤه هو املعطي وهو املانع قال عمر:ألقال  ؟ومل ذاك

 وإمنا أراد عمر أن يزوده ،منا أردت زادا وراحلةما هذا ليس يل فيما ها هنا حاجة إ :فجعل يرى صفراء وبيضاء فقال:
فلما ركب راحلته رفع يده فحمد هللا واثىن عليه الذي محله الذي أعطاه وجعل عمر ميشي  فأمر له عمر بزاد وراحلة ،

بعث سعد بن أيب وقاص إىل عمر بن اخلطاب بقباء (44): اللهم واجز عمر خريا خلفه ويتمىن أن يدعو له قال
سروايله وقميصه واتجه وخفيه فنظر عمر يف وجوه القوم فكان أجسمهم وأمدهم سراقه بن فه ومنطقته و كسرى وسي

، فقال: فطمعت ولبست، مث قال: فأدبر، فقال: فأدبرت، مث قال فأقبل، جعشم املدجلي فقال: ايسراق قم فالبس
لو كان  واتجه وخفاه، رب يوم اي سراقه قباء كسرى وسراويله علي قال: فأقبلت،فقال: بخ بخ أعرايب من بين مدجل

 شرفا لك ولقومك إنزع فنزعت، فقال: اللهم إنك منعت هذا نبيك ورسولك ل كسرىعليك فيه من متاع كسرى وآ
، مث بكى حىت رمحه من تكون أعطيتنيه لتمكر يب نيه فأعوذ بك أنليك مين وأكرم عليك مين مث أعطيتوكان أحب إ

 (45ن عوف: أقسمت عليك ملا بعته مث قسمته قبل أن ميس)عنده، مث قال لعبد الرمحن ب

ا أان مع عثمان يف مال له ابلعالية مبين:عن موىل لعثمان بن عفان قال فوكان خياف أن حياسبه هللا حىت عن احليواانت 
ما على هذا لو أقام ابملدينة حىت  :يف يوم صائف إذ رأى رجال يسوق بكرين وعلى األرض مثل الفراش من احلر فقال

أرى رجال معتما بردائه يسوق بكرين مث دان الرجل فقال  :انظر من هذا فنظرت فقلت:يربد مث يروح مث دان الرجل فقال 
 هذا أمري املؤمنني فقام عثمان فأخرج رأسه من الباب :انظر فنظرت فإذا عمر بن اخلطاب فقلت :

 )فضائل الصحابة إلبن حنبل(-44

 مناقب أمري املؤمنني إلبن اجلوزي -45

 

 



بكران من إبل الصدقة ختلفا وقد  :ما أخرجك هذه الساعة فقال :فقال،فإذا نفح السموم فأعاد رأسه حىت حاذاه 
عثمان اي أمري املؤمنني  :مضي إببل الصدقة فأردت أن أحلقهما ابحلمى وخشيت أن يضيعا فيسألين هللا عنهما فقال

عد إىل ظلك فمضى فقال عثمان :عندان من يكفيك فقال  :عد إىل ظلك فقلت:هلم إىل املاء والظل ونكفيك فقال 
 (46)ظر إىل هذا.من أحب أن ينظر إىل القوي األمني فلين:

فعن عبد هللا بن عيسى: كان يه فيها ذكر العذاب يبكي خوفا من عذاب هللا اروق فقيها ابلقرأن وعندما مير آبكان الف
يف وجه عمر بن اخلطاب خطان أسودان من البكاء. وعن احلسن قال: كان عمر مير ابآلية من ورده فيسقط حىت 

 وعن سعيد بن املسيب قال: كان عمر حيب الصاله يف كبد الليل. (48يعاد منها أايما .)

 (49سبقىن إليه ولوددت أىن شعرة ىف صدر أىب بكر)وقال :عمر رضى هللا عنه ما سابقت أاب بكر إىل خري قط إال 

وكان عمر اليقرب مال املسلمني خوفا من حساب هللا فكان زاهدا فيه زهدا شديدا ال يقدر عليه إال الفاروق عمر 
فقد بعث عمر السائب بن األقرع موىل ثقيف وكان كاتبا  حاسبا ، فقال: إن فتح هللا على الناس فاقسم عليم فيئهم 

ل اخلمس. قال السائب: فإين ألقسم بني الناس إذ جائين أعجمي فقال: أتؤمنين على نفسي وأهلي على أن واعز 
أدلك على كنز يزدجرد يكون لك ولصاحبك قلت: نعم، وبعثت معه رجال ، فأتى بسفطني عظيمني ليس فيهما إال 

قال: أدخلهما بيت املال، ففعلت الدر والزبرجد واليواقيت، قال: فاحتملتهما معي، وقدمت على عمر هبما، ف
ورجعت إىل الكوفة سريعا ، فما أدركين رسول عمر إال ابلكوفة، أانخ بعريه على عرقويب بعريي فقال: احلق أبمري 

املؤمنني، فرجعت حىت أتيته، فقال مايل والبن أم السائب ومايل، قلت: وما ذاك قال: وهللا ما هو إال منت، فباتت 
ذينك السفطني يشتعالن انرا  يقولون: لنكوينك هبما، فأقول: إين سأقسمهما بني املسلمني، مالئكة تسحبين إىل 

فخذمها عين ال أاب لك فاحلق هبما فبعهما يف أعطية املسلمني وأرزاقهم، قال: فخرجت هبما حىت وضعتهما يف مسجد 
رج هبما إىل أرض العجم فباعهما الكوفة، وغشيين التجار، فابتاعهما مين عمرو بن حريث أبلفي ألف درهم، مث خ

 (50أبربعة آالف ألف، فما زال أكثر أهل الكوفة ماال .)

 ) أسد الغابة إلبن أثري(-46

 مناقب أمري املؤمنني إلبن اجلوزي -48

 اتريخ اإلسالم للذهيب -50    )اإلستيعاب يف معرفة األصحاب للقرطيب(-49



 

 
(51) 

مرأه من نساء عمر بن اخلطاب فقال: وهللا ما نكحتها حني نكحتها تزوج ا سن أن عثمان بن أيب العاصوحيدثنا احل
رغبة يف مال وال ولد ولكن أحببت أن ختربين ليل عمر،فسأهلا: كيف كانت صالة عمر ابلليل؟؟ قالت: كان يصلي 

وجهه ويدية مث يذكر  العتمه مث أيمران أن نضع عند رأسه تورا من ماء نغطيه ويتعار من الليل فيضع يده يف املاء فيمسح
هللا  ماشاء أن يذكر ،مث يتعار مرارا حىت أييت على الساعه اليت يقوم فيها لصالتة)رواه الطرباين(.مهما نتحدث عن ورع 
عمر وتقواه لن نستطيع أن نذكر كل شىء عنه ولكن يكفينا أن نذكر أن عمر خرج إىل حائط له)بستان( فرجع وقد 

خرجت حلائطي فرجعت وقد صلى الناس،حائطي صدقة على املساكني..فاتته صالة صلى الناس العصر فقال: إين 
اجلماعه فتصدق ابلبستان الذي شغله عنها..من يستطيع أن يشابه الفاروق يف ورعه؟؟ ويقول العقاد:كان عمر 

 ( 52عتداد بنفسه. )يشعر بعظمته ويكبح ما خيامره من ايتصاغر ألنه 

من كثر ضحكه عن األحنف بن قيس قال: قال عمر:اي أحنف  بكلمات قاهلا هو وخنتتم الكالم عن ورع الفاروق
ومن كثر سقطه قل ستخف به،ومن كثر من شيء عرف به،ومن كثر كالمه كثر سقطه،قلت هيبته، ومن مزح ا

 حياؤه،ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه.

 مناقب أمري املؤمنني إلبن اجلوزي -51

 للعقاد( )عبقرية عمر-52

 



 

 عدل عمر 

تلك الصفات ولكن عندما ي ذكر  همع غرية من الرجال الذين يشاركونعندما ت ذكر الصفات احلميدة ي ذكر الفاروق 
فهي ذرية طاهرة تتصف ابلعدل، فعن سعيد بن  عمر بن عبد العزيز، إال الع مرين الفاروق عمر وحفيده العدل الي ذكر

ثروا ذكر عمر فإنكم إذا ذكرمتوه ذكرمت العدل وإذا ذكرمت العدل ذكرمت هللا تبارك جبري عن ابن عباس أنه قال : أك
 (53وتعاىل)

ويشرح لنا العقاد أسباب عدل عمر فيقول:مل يكن عمر عادال لسبب واحد بل جلملة أسباب فهو ورث القضاء من 
أس،وكان عادال ألن آله من بين عدي قبيلته وألنه قوي مستقيم فقد كان أبوه اخلطاب وجده نفيل من أهل الشده والب

 ستقر فيهم بغض القوي املظلوم للظلم وحبه للعدل.لم من أقرابئهم من بين عبد مشس،فاذاقوا طعم الظ

 (54ستمسك به فكان أقوى العادلني كما  كان أقوى املتقني.)وكان عادال بتعليم الدين الذين ا

 ننا نرتك أهل زمانه يتحدثون عن عدل عمرن تنصف عمر يف هذا اجملال ولكالكلمات أولن تقدر 

ويكفي الفاروق فخرا شهادة النيب صلى هللا عليه وسلم  أبنه اليقول إال احلق، وهي أوىل خطوات العدل فعن أيب 
قال رسول هللا : رحم هللا أاب بكر زوجين ابنته ومحلين إىل دار اهلجرة وأعتق بالال  :حيان التيمي عن أبيه عن علي قال

 (55من ماله رحم هللا عمر يقول احلق وإن كان مرا تركه احلق وماله من صديق )

عن عبد الرمحن بن غنم قال: قال عمر: ويل ف، و يتلخص حب عمر للعدل ومنهجه فيه يف تلك الكلمات اليت قاهلا
وال  ى ابحلق ومل يقضي على هوىأمر ابلعدل وقض يوم يلقونه إال من من يف األرض من داين من يف السماء لداين

 قرابه وال رغب وال رهب وجعل كتاب هللا مرآه بني عينيه

أسد الغابة إلبن أثري -53-55  

)عبقرية عمر للعقاد(-54  

 



 

يطبق العدل وحيث عماله على عادي فكان  كان الفاروق حاكما عادال اليفرق بني غين وفقري أوشريف وشخص
كتب عمر بن اخلطاب إىل أيب :  عن أيب عمر ان عبد امللك بن حبيب قال ستثناء، فاس بال متييز وال ابني الن تطبيقه

موسى انه مل يزل للناس وجوه يرفعون حبوائج الناس فاكرم وجوه الناس فبحسب املسلم الضعيف من العدل أن ينصف 
(54والقسمة )يف العطية   

كتب خالد بن الوليد ويزيد بن أيب سرررفيان وعمرو بن العاص إىل أيب بكر أن زدان يف أرزاقنا وإال فابعث   ن انفع قال:ع
قال أان أكفيه :فمن لعملهم؟إىل عملك من يكفيكه فاستشار أبو بكر يف ذلك فقال عمر :ال تزدهم درمها واحدا قال 

اي خليفة رسررررررررررررول هللا إن قرب عمر  :ز فبلغ ذلك عثمان بن عفان فقال أليب بكروال أريد أن ترزقين شرررررررررررريئا قال فتجه
وزادهم :منك ومشاورته أنفع للمسلمني من شيء يسري فزد هؤالء القوم وهو اخلليفة بعدك فعزم على عمر أن يقيم قال 

يعين بن  -وقد كان معاوية:ال ن رضرررريتم ابلرزق األول وإال فاعتزلوا عملنا وقإفلما ويل عمر كتب إليهم  :ما سررررألوا قال
ن اكتبا الد فاعتزل قال: فكتب إليهما عمر أفأما معاوية وعمرو فرضررريا وأما خ :اسرررتعمل مكان يزيد قال-أيب سرررفيان 

 (55فجعل ال يقدر هلما بعد على ما إال أخذه فجعله يف بيت املال ):يل كل مال هو لكما ففعال قال 

سررررررلمني إمنا كان يعاملهم ابلعدل كغريهم من املسررررررلمني فروي أن الفاروق قسررررررم ومل يكن عمر يفضررررررل أهله عن ابقي امل
بنة حضر: اي أمري املؤمنني إعط هذا ا بني نساء املدينة فبقي منها مرط جيد فقال بعض من -مروطا_ألبسة من صوف

 فقال: أم سليط أحق هبا فإهنا ممن ابيع النيب-أم كلثوم بنت علي أي زوجته-ل هللا صلى هللا عليه وسلم اليت عندكرسو 
 للناس القرب يوم أحد. -أي حتمل-صلى هللا عليه وسلم وكانت تزفن

 فضائل الصحابة إلبن حنبل -55-56

 

 



ه ابلدرة فقال الرجل: مل يكن عمر يقتص للناس من الناس فقط بل ومن نفسة فعن سامل بن عبد هللا قال: نظر عمر لرجل أذنب ذنبا فتناول
ايعمر إن كنت أحسنت فقد ظلمتين، وإن كنت أسأت فما علمتين، فقال : صدقت فاستغفر هللا يل فاقتص من عمر،فقال الرجل: أهبها 

 (57هلل غفر هللا يل ولك.)

 

   
58) 

 إبن اجلوزي –مناقب أمري املؤمنني عمر إبن اخلطاب  -57-58

 



كان منصف جدا وعادل يف إدارته احلكومية وأذانه صاغيتان ج البيطانية )يد العربية يف جامعة كامب يقول عنه اوكلي  استاذ اللغة 
ن والسنة( ائما مستندة وبشكل دقيق على القرآنزال العقوبة به.وقراراته دالناس وال متنعه قوة الظامل من إ حقردوما حىت لشكاية أ

(59) 

املثل فيه فإن هذا العدل ليس إال مظهرا من مظاهر خوفه من هللا وإحضاره نفسه وإذا كان عمر قد ُعرف ابلعدل وُضرب  به 
 (60حساب هللا عزوجل.)

 حكمة عمر

حيدث ويصرح برأيه الذي قد خيالف أراء اآلخرين ولكن كثريا ما  حكيما ،يفكر كثريا فيما  كان عمر مع شدته وحدته
ن موافقا لرأيه يف كثري من املواقف.آكان جيانبه الصواب، ويكفي الفاروق فخرا أن ينزل القر   

فعن انفع عن ابن عمر أن رسول هللا قال: إن هللا جعل احلق على .وقد مدح النيب صلى هللا عليه وسلم حكمة عمر 
 لسان عمر وقلبه

ما نزل ابلناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر أو قال ابن اخلطاب شك خارجة إال نزل فيه القرآن  :قال ابن عمر
على حنو ما قال عمر وذلك حنو ما قال يف أسارى بدر فإنه أشار بقتلهم وأشار غريه مبفاداهتم فأنزل هللا تبارك وتعاىل 

(61)لوال كتاب من هللا ملسكم فيما أخذمت فيه عذاب عظيم وقوله يف احلجاب فأنزله هللا تعاىل وقوله يف اخلمر  

قال:)أول من يصررررافحة احلق عمر, وأول من يسررررلم علية وأول من عن أيب بن كعب عن النيب صررررلى هللا علية وسررررلم -
 أيخذ بيدة فيدخلة اجلنة( )رواه بن ماجه(

 )عمربن اخلطاب يف نظر املفكرين الغربيني لتحسني فالح السلطاين(-59

 طه حسني -الشيخان -60

 )أسد الغابة إلبن األثري(-61

 



اي رسررررررررررررررول هللا ولو اختذت من  :ريب عز وجل يف ثالث قلتوافقت : قال عمر بن اخلطاب :عن أنس بن مالك قال 
اي رسرررررررول هللا ان نسررررررراءك يدخل عليهن الرب  :مقام إبراهيم مصرررررررلى فنزلت ا واختذوا من مقام إبراهيم مصرررررررلى   قلت

 والفاجر فلو امرهتن ان حيتجنب فنزلت آية احلجاب واجتمع على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نساءه يف الغرية فقلت
 عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خريا منكن فنزلت كذلك

أليس هذا مقام :قال عمر بن اخلطاب  :حدثين غري واحد وقد ذكر طلحة بن مصررررررررررررررف قال:إسرررررررررررررحاق قال  أيب عن
فأنزل هللا عز وجل ا واختذوا من مقام : قال ؟ أال نتخذه مصررررررررلى  :بلى قال :قال؟خليل ربنا عز وجل اي رسررررررررول هللا 

 (62)يم مصلى   اهإبر 

ن اخلطاب.رسول هللا لو كان بعدي نيب لكان عمر ب:عن عقبة بن عامر قال قال   

خرج رسول هللا يف بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء :مسعت بريدة يقول  :حدثنا عبد هللا بن بريدة قال
إن كنت نذرت :اي رسول هللا إين كنت نذرت إن ردك هللا ساملا أن أضرب بني يديك ابلدف وأتغىن قال :فقالت 

فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب مث دخل علي وهي تضرب مث دخل عثمان وهي ،فاضريب وإال فال 
شيطان ليخاف منك اي إن ال: وقعدت عليه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث دخل عمر فألقت الدف تضرب

عمر إين كنت جالسا وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب مث دخل علي وهي تضرب مث دخل عثمان وهي 
 (63تضرب مث دخلت أنت اي عمر فألقت الدف )

 )فضائل الصحابة إلبن حنبل(-62

 أسد الغابة إلبن أثري -63

 

 

 



وسلم خلقه ودينة،فكان كثريا ما يسأل ليعرف  عليهيتعلم من رسول هللا صلى هللا كان حرص عمر شديد على أن 
 ويتعلم وي علم غريه

 

 فصل اخلطاب يف سرية ابن اخلطاب لعلي الصاليب-64

 

 



عن ابن عمر رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )رأيت يف النوم أين أ عطيت عسا  مملوءا  لبنا  
يف عروقي بني اجللد واللحم ففضلت فضلة فأعطيتها عمر بن اخلطاب( فشربت منه حىت متألت حىت رأيته جيري 

فأولوها قالوا: اي نيب هللا هذا علم أعطاكه هللا فمألت منه، وفضلت فضلة فأعطيتها عمر بن اخلطاب، فقال: 
 )أصبتم(.

  (65)حديث صحيح أخرجه احلاكم وغريه.

عن  .إن هللا عز وجل جعل احلق على قلب عمر ولسانه:عن انفع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  
رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها يبلغ الثدي ومنها :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :أيب سلمة قال

 (66العلم) :قال ؟يبلغ الركب قال وعرض على عمر وعليه قميص جيره فقالوا ما أولته

ا أان انئم رأيت الناس يعرضون علي مبين:قال رسول هللا  :أاب سعيد اخلدري يقولبن سهل أنه مسع عن أيب أمامة 
وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن اخلطاب وعليه قميص جيره قالوا فما 

 (67أولت ذلك اي رسول هللا قال الدين )

 الغرر يف فضائل عمر للسيوطي -65

 إلبن حنبل()فضائل الصحابة -66

 أسد الغابة إلبن األثري -67

 

 

 

 

 

 



 وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوافق رأي عمر إن أصاب وخيالفه ويعلمه إن أخطا

 



 



 

بن عمر ويقول :أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا أسر األساري استشار أاب بكر وله موقف يف أسرى غزوة بدر يرويه ا
فأنزل هللا قوله تعاىل: )ما كان  ففاداهم الرسول ، قتلهم،فخل سبيلهم،فاستشار عمر فقال:افقال: قومك وعشريتك 

 (68فلقي النيب عمر فقال: كاد يصيبنا يف خالفك شر.) لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض( ،

 إبن اجلوزي -مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب -68

 

 

 

 

 

 

 هللا عليه وسلم مل يصدق خرب موته صلي ومن شدة حب عمر لرسول هللا



 



(69) 

اي خري الناس بعد رسرررول هللا فقال  :وكان أبوبكر رضررري هللا عنه يعرف قدر عمر ورجاحة عقلة فقد قال عمر أليب بكر
و  (70ما طلعت الشررررمس على رجل خري من عمر ):أما إليك إن قلت ذلك فلقد مسعت رسررررول هللا يقول  :أبو بكر

أول من وىل شرررررررررريئا من أمور املسررررررررررلمني عمر بن :ذكر سرررررررررريف بن عمر عن عبيدة بن معتب عن إبراهيم النخعى قال 
71اقض بني النرررراس فررررإىن ىف شررررررررررررررغررررل) :اخلطرررراب واله أبو بكر القضرررررررررررررررررراء فكرررران أول قرررراض ىف اإلسررررررررررررررالم وقررررال

 

 فصل اخلطاب يف سرية إبن اخلطاب لعلي الصاليب -69

 ري(أسد الغابة إلبن األث )-70

 اإلستيعاب يف معرفة األصحاب للقرطيب( )-71

 

 



بن ض له يف خطبته أن قال: اي سارية عن ابن عمر عن أبيه أنه كان خيطب يوم اجلمعة على منرب رسول هللا فعر 
صدق وهللا ليخرجن مما قال  :حصن اجلبل اجلبل من اسرتعى الذئب ظلم فتلفت الناس بعضهم إىل بعض فقال علي

قال قولك اي سارية اجلبل اجلبل من  ؟وما هو:ما شيء سنح لك يف خطبتك قال  :الته قال له عليفلما فرغ من ص
إنه وقع يف خلدي أن  :نعم ومجيع أهل املسجد قد مسعوه قال :قال ؟وهل كان ذلك مىن :اسرتعى الذئب ظلم قال

املشركني هزموا إخواننا فركبوا أكتافهم وأهنم ميرون جببل فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوا وقد ظفروا وإن جاوزوا هلكوا 
فجاء البشري ابلفتح بعد شهر فذكر أنه مسع يف ذلك اليوم يف تلك الساعة حني :فخرج مين ما تزعم أنك مسعته قال 

 (72فعدلنا إليه ففتح هللا علينا ):ه صوت عمر يقول اي سارية بن حصن اجلبل اجلبل قال جاوزوا اجلبل صوت يشب

أبوبكر رضي هللا عنه وذلك ألن فيها صاحل  يب صلى هللا عليه وسلم وال خليفتهوقد قام عمر أبعمال مل يقم هبا الن
نور :ر رمضان وفيها القناديل فقال مر علي بن أيب طالب على املساجد يف شه :املسلمني فعن إمساعيل بن زايد قال

 (73هللا على عمر قربه كما نور علينا مساجدان )

ألنه كان يقول اهل جر  وميدح الناس ويذمهم مبا ليس فيهم ،مث أطلقه فلما وىل انداه فرجع  -شاعر-حبس عمر احل طيئه
غننا اي حطيئه  :مث قالفقال عمر:كأين بك اي حطيئة عند فىت من قريش قد بسط لك منرقه وكسر لك أخرى 

فطفقت تغنيه أبعراض الناس، قال زيد بن أسلم:مث رأيت احلطيئه عند عبيد هللا بن عمر قد بسط له منرقه وكسر له 
أخرى مث قال: تغنينا اي حطيئة وهو يغنيه، فقلت: أما تذكر قول عمر؟؟ ففزع وقال: رحم هللا ذلك املرء أما لو كان 

 (74فعلنا ذلك. )احيا م

أيسر  :حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا فإنه أهون أو قال:بن مغول أنه بلغه أن عمر بن اخلطاب قال مالك عن 
 (75حلسابكم وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وجتهزوا للعرض األكرب يومئذ تعرضون ال ختفى منكم خافيه )

 أسد الغابة إلبن أثري -72-73-75

 أمحد أمني -فجر اإلسالم -74

 

 

 



عروة قال  عن،بل كان متواضعا ويكره النفاق فعمر مغرورا برجاحة عقلة وال مبدح النيب صلى هللا عليه وسلم فيه مل يكن
(76) ؟رأيتم أاب بكرأتقولون هذا يل وقد :هبم عمر فقالفضررررررررررررررر  :ما رأينا خليفة خريا منك قال :أتى قوم عمر فقالوا:

 

 فضائل الصحابة إلبن حنبل((-76

 

 



وسرررلم) هذا غلق الفتنه وأشرررار بيده إىل عمر,اليزال بينكم وبني الفتنة  بن مظعون عن النيب صرررلى هللا عليه عن عثمان 
 ابب شديد الغلق ماعاش هذا بني أظهركم( أخرجة البزار

 وقال عنه الصحابه والتابعون :

م عمر بعلمهم( أخرجة قال بن مسعود)لو أن علم عمر وضع يف كفة ميزان ووضع علم أحياء األرض يف كفة لرجح عل
 الطرباين

وقال مبارك، عن احلسن: دخل عمر على إبنه عاصم وهو أيكل حلما  فقال: ما هذا قال: قرمنا إليه:، قال: أوكلما 
 (77قرمت إلىل شيء أكلته كفى ابملرء سرفا  أن أيكل كل ما اشتهى)

رآن مجع إمنا كان يف العسررررررررب والكرانيف قبض رسررررررررول هللا صررررررررلى هللا عليه وسررررررررلم ومل يكن الق :عن زيد بن اثبت قال
وجرائد النخل والسررررعف فلما قتل سررررامل يوم اليمامة قال سررررفيان وهو أحد األربعة الذين قال رسررررول هللا صررررلى هللا عليه 

ن القتل قد استحر أبهل القرآن وقد قتل سامل : إجاء عمر بن اخلطاب إىل أيب بكر فقال: "خذوا القرآن منهم:"وسلم 
حذيفة وأخاف أن ال يلقى املسلمون زحفا آخر اال استحر القتل فيهم فامجع القرآن يف شيء فإين أخاف أن موىل أيب 
فلم يزل به حىت شررررررح هللا :قال  ؟فكيف أتمرين ان أفعل شررررريئا مل يفعله رسرررررول هللا صرررررلى هللا عليه وسرررررلم:قال .يذهب 

ادعه حىت يكون معنا فإنه كان شرااب حداث ثقفا فأرسرل إىل زيد بن اثبت ف :صردر أيب بكر للذي شررح صردر عمر قال
يكتب لرسررول هللا صررلى هللا عليه وسررلم الوحي فادعه حىت يكون معنا زيد بن اثبت فارسررال إيل فدعواين فجئت إليهما 

إان نريد أن جنمع القرآن يف شررريء تكون معنا فإنك كنت تكتب الوحي لرسرررول هللا صرررلى هللا عليه وسرررلم وكنت :فقاال 
فلم  :ذاك هلذا قال :وكيف تفعالن شرريئا مل يفعله النيب صررلى هللا عليه وسررلم فقال أبو بكر قلت :قفا فقلت هلماحداث ث

 (78.)ناهفتتبعناه فكتب:يزاال يب حىت شرح هللا صدري للذي شرح له صدورمها قال 
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ورغم مجعررررره للقرأن إال أنررررره رفض مجع األحررررراديرررررث حىت ال يهجر النررررراس القرأن ويتمسرررررررررررررركون ابألحررررراديرررررث فقط



 
79) 

خري الناس بعد رسررررررول هللا صررررررلى هللا عليه وسررررررلم أبو بكر مث عمر رضررررررى هللا :قال على بن أىب طالب رضررررررى هللا عنه 
 (80بعد أن السكينة تنطق على لسان عمر)ما كنا ن :عنهما وقال رضى هللا عنه

عن سرررررررررويد بن غفلة قال: ملا هزمنا العدو يوم الريموك أصررررررررربنا يالمق ديباج فلبسرررررررررناها فقدمنا على عمر وحنن نرى أنه 
شررر،  نعدو، فقال بعضررنا: لقد بلغه عنكميعجبه ذلك، فاسررتقبلناه وسررلمنا عليه، فشررتمنا ورمجنا ابحلجارة حىت سرربقناه 

لقوم: لعله يف زيكم هذا، فضعوه، فوضعنا تلك الثياب وسلمنا عليه، فرحب وساءلنا وقال: إنكم جئتم يف وقال بعض ا
زي أهرررل الكفر، وإنكم اآلن يف زي أهرررل اإلميررران، وإنررره ال يصررررررررررررررلح من الرررديبررراج واحلرير إال هكرررذا، وأشررررررررررررررررار أبربع 

 (81أصابعه)

 مسند الفاروق عمر بن اخلطاب إلبن كثري -79

 ب يف معرفة األصحاب للقرطيب()اإلستيعا-80

 اتريخ اإلسالم للذهيب -81

 



مكثرا يف مجع احلديث، ولكن  الجند له كثريا من األقوال يف تفسريريريريريريريريريريريري القرأن ،كما الجنده ويقول أمحد أمني عنه:
الواسريريريريريريريريعه  ابلعامل  ه يف معرفة العدل والظلم،وخبتهيف احلكم على األشريريريريريريريريياء ،وإصريريريريريريريريابت ميزته الكبى  قوته الفطريه

 (82الذي حييط به.)

 واشنطن ايرفنك كاتب ومؤلف امريكي يقول عن الفاروق رضي هللا عنه:-

هة شديدة وعدالة صارمة.لقد كان )من خالل قراءة اتريخ عمر الكامل يتبني ان الرجل كان يتمتع بقدرات عقلية عظيمة ويتحلى بنزا
يب بكر ومستشاره على ومنفذ طموحات النيب حممد ومساعد أسالمية وحمقق اإلمباطورية اإلمن أي فرد أخر فهو مؤسس ثر عطاء أك

ليت متددت حدودها بشكل سالمية اقوانني احلكيمة واليت نظمت شؤون إدارة الفتوحات اإلطول فرتة خالفته القصرية .ومشرع ال
رغم البعد عنه مبسافات شاسعة اأبتت أنه يتمتع بقدرة  من مراقبته الصارمة  لقادته املشهورين وهم يف وسط جيوشهسريع.كما إ

 ستثنائية يف شؤون احلكم.إ

استه ن يؤصلها يف سيعمر ببساطة عاداته ونفوره من األهبة والرتف ضاهى سنة النيب وأيب بكر.وهذه السنة سعى بال انقطاع من أجل أ
وا على " احذروا من ترف الفرس يف الطعام واللباس وحافظىل ضباط جيشه.ويف هذا املضمار يقول: واتضح ذلك من خالل رسائله إ
 (83دامكم هللا منصورين وارحلوا عنهم فيقلب هللا ثروهتم لكم ".)عادات بلدانكم فان فعلتم أ

 ليدركاتب بريطاين يقول عن مساحة عمر رضي هللا عنه: -

وح التسامح الكبري فقط ,بل واملسيحيني ال تعكس ر  ن  قصة  دخول  عمر  ملدينة  القدس  املقدسة  عند  املسلمني  واليهود)إ
يضا مدى  رقةاالحرتام  للمسيحيني .بتلك  البساطة  الرائعة  واخلالية من  عروض  البهرجة ,دخل عمر املدينة املقدسة راكبا تعكس أ

هبة كما بقليل من األ ه مث  غادر  القدس ساس لبناء املسجد الذي محل امسحجر األ جنب إىل جنب البطريرك املسيحي فوضع
 (84دخلها.من كتابه " اسرار مصر املستورة")

ىل حد بعيد ,وعندما دخل اخلليفة عمر بيت املقدس كان شديد احلرص لقد كان احلكم العريب متساحما إ)ويقول عنه الكاتب واميان بري
 (85على احرتام ميول املسيحيني ومعامل عقيدتنا ()

 أمحد أمني -فجر اإلسالم -82
 عمربن اخلطاب يف نظر املفكرين الغربيني لتحسني فالح السلطاين-84-85 -83
 

 



 زهد عمر

:ال أجد وصفا أبلغ من وصف حافظ إبراهيم لزهد الفاروق  

 اي من صدفت عن الدنيا و زينتها **** فلم يغرك من دنياك مغريها
 ماذا رأيت بباب الشام حني رأوا **** أن يلبسوك من األثواب زاهيها

 و يركبوك على الربذون تقدمه **** خيل مطهمة حترلو مرائيرها
 مشى فهملج خمتاال براكبه **** و يف الرباذين ما تزها بعاليرها

 فصحت اي قوم كاد الزهو يقتلين **** و داخلتين حال لست أدريها
 و كاد يصبو إىل دنياكم عمر **** و يرتضي بيرع ابقيه بفانريها

 ردوا ركايب فال أبغي به بدال **** ردوا ثيايب فحسيب اليوم ابليها

ختياره حاكما للمسلمني على أن يعيش زاهدا خوفا من حساب هللا وحرصا على أن احرص الفاروق منذ أن مت  
وقد كان قبل تويل احلكم مسرعا إىل الصدقات وعمل  -رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر– هيقتدي بصاحبي

ختار الزهد منهاجا عندما توىل احلكم وسار عليه حىت مل يكن فقريا ومل يكن ثراي لكنه اأنه اخلري، ومعروف عن عمر 
 حلق بصاحبيه.

وعندي :أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلصدقة فقال عمر  :عن انفع عن بن عمر عن عمر بن اخلطاب قال 
: وتركت ألهلي نصفه فقال النيب صلى هللا عليه وسلمخذت ذلك املال : فأمال كثري فقلت وهللا ألفضلن أاب بكر قال

وجاء أبو بكر مبال كثري فقال له النيب صلى هللا  :قلت نصفه قال :ن هذا مال كثري فما تركت ألهلك قالاي عمر إ
(86هلك قال هللا ورسوله )بكر إن هذا مال كثري فما تركت أل اي أاب :عليه وسلم  

ما كان عمر بن اخلطاب أبولنا إسالما وال أقدمنا هجرة ولكنه   :ة بن عبيد هللاعن قيس بن أيب حازم قال قال طلح 
(87كان أزهدان يف الدنيا وأرغبنا يف اآلخرة )  

)فضائل الصحابة إلبن حنبل(-86  

)أسد الغابة إلبن األثري(-87  

 



وتلك بعض شهادات أهل زمانه عن مدى زهده  يف الدنيا   

اي أبت إنه قد  :اي أمري املؤمنني وقال أبو أسامة :بنت عمر ألبيها قال يزيدحفصة :قالت  :عن مصعب بن سعد قال
أوسع هللا الرزق وفتح عليك األرض وأكثر من اخلري فلو طعمت طعاما ألني من طعامك ولبست لباسا ألني من 

العيش قال سأخاصمك إىل نفسك أما تذكرين ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يلقى من شدة :لباسك فقال 
ا يف عيشهما الشديد لعلي مإين قد قلت لك إين وهللا لئن استطعت ألشاركنه :فما زال يذكرها حىت أبكاها مث قال:

يعين رسول هللا وأاب بكر. :ألقى معهما عيشهما الرخي قال يزيد بن هارون  

إال شدة وحصرا على نفسه فجاء أخربان مسلم بن إبراهيم قال أخربان أبو عقيل قال احلسن إن عمر بن اخلطاب أىب  
أىب عمر إال شدة على نفسه وحصرا وقد بسط هللا يف الرزق  :هللا ابلسعة فجاء املسلمون فدخلوا على حفصة فقالوا

فليبسط يف هذا الفيء فيما شاء منه وهو يف حل من مجاعة املسلمني فكأهنا قاربتهم يف هواهم فلما انصرفوا من 
اي حفصة بنت عمر نصحت قومك وغششت أابك  :ته ابلذي قال القوم فقال هلا عمرعندها دخل عليها عمر فأخرب 

 إمنا حق أهلي يف نفسي ومايل فأما يف ديين وأمانيت فال.

 -وقال الفضل فبعث إىل رجل من أصحاب النيب عليه السالم قاال مجيعا -بعث الفاروق إىل عبد الرمحن بن عوف
ل: قل له أيخذها من بيت املال مث لريدها، فلما جاءه الرسول فأخربه مبا قال يستقرضه أربعة آالف درهم فقال للرسو 

شق ذلك عليه، فلقيه عمر فقال : أنت القائل ليأخذها من بيت املال فإن مت قبل أن جتيء قلتم أخذها أمري 
مت أخذها. املؤمنني دعوها له وأوخذ هبا يوم القيامة ال ولكن أردت أن آخذها من رجل حريص شحيح مثلك فإن  

عن محيد بن هالل أن حفص بن أيب العاص كان حيضر طعام عمر فكان ال أيكل فقال له عمر: ما مينعك من  
طعامنا قال إن طعامك جشب غليظ وإين راجع إىل طعام لني قد صنع يل فأصيب منه قال: أتراين أعجز أن آمر 

فيخبز خبزا رقاقا وآمر بصاع من زبيب فيقذف يف  بشاة فيلقى عنها شعرها وآمر بدقيق فينخل يف خرقة مث آمر به
سعن مث يصب عليه املاء فيصبح كأنه دم غزال فقال إين ألراك عاملا بطيب العيش فقال أجل والذي نفسي بيده لوال 

(88أن تنتقض حسنايت لشاركتكم يف لني عيشكم.؟)  

خره.نعيم الدنيا رغبة يف نعيم اآلكل   مل يكن الفاروق عمر زاهدا يف ماله فقط بل ويف مال املسلمني ويف  

)الطبقات البن سعد(-88  



عن أيب نضرة عن الربيع بن زايد احلارثي أنه وفد إىل عمر بن اخلطاب فأعجبته هيئته وحنوه فشكا عمر طعاما غليظا 
دة معه أكله فقال الربيع : اي أمري املؤمنني إن أحق الناس بطعام لني ومركب لني وملبس لني ألنت فرفع عمر جري

فضرب هبا رأسه وقال : أما وهللا ما أراك أردت هبا هللا وما أردت هبا إال مقاربيت إن كنت ألحسب أن فيك وحيك 
هل تدري ما مثلي ومثل هؤالء قال وما مثلك ومثلهم قال مثل قوم سافروا فدفعوا نفقاهتم إىل رجل منهم فقالوا له 

قال ال اي أمري املؤمنني قال فكذلك مثلي ومثلهم.أنفق علينا فهل حيل له أن يستأثر منها بشيء   

وهللا ألطوقنكم من ذلك طوق :عن سعيد بن املسيب أن عمر استشار أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فقال  
 احلمامة ما يصلح يل من هذا املال؟ فقال علي :غداء وعشاء، قال: صدقت .

قد أسرفنا يف هذا املال. :قالبن الزبري قال أنفق عمر مثانني ومائة درهم فاعن   

عن عبد هللا بن يزيد اهلذيل قال: مسعت السائب بن يزيد يقول : ركب عمر بن اخلطاب عام الرمادة دابة فراثت شعريا 
 فرآها عمر فقال: املسلمون ميوتون هزال وهذه الدابة أتكل الشعري ال وهللا ال أركبها حىت حييا الناس.

أصاب الناس عام سنة فغال فيها السمن وكان عمر أيكله فلما قل قال :ال آكله حىت  :لعن زيد بن أسلم عن أبيه قا
أيكله الناس فكان أيكل الزيت، فقال: اي أسلم اكسر عين حرة ابلنار فكنت أطبخه له فيأكله فيتقرقر بطنه عنه 

تقرقر ال وهللا ال أتكله حىت أيكله الناس. :فيقول  

كان رجال   :فيقول ؟رأيت عمر عام الرمادة وهو أسود اللون ولقد كان أبيض فنقول مم ذا :عن عياض بن خليفة قال 
 عربيا وكان أيكل السمن واللنب فلما أحمل الناس حرمها حىت حييوا فأكل ابلزيت فغري لونه وجاع فأكثر. 

عمر بن اخلطاب إزارا يف  رأيت على :أخربان حممد بن عمر قال حدثين يزيد بن فراس الديلي عن السائب بن يزيد قال
اللهم ال جتعل هلكة أمة حممد على رجلي . :زمن الرمادة فيه ست عشرة رقعة ورداؤه مخس وشرب وهو يقول  

أصاب عمر أرضا خبيرب فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم فاستأمره فيها فقال:  :عن بن عون عن انفع عن بن عمر قال
إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا قال  :قال ؟عندي منه فما أتمر به أصبت أرضا خبيرب مل أصب ماال قط أنفس

إنه ال يباع أصلها وال توهب وال تورث وتصدق هبا يف الفقراء والقرىب ويف الرقاب ويف سبيل  :فتصدق هبا عمر قال:
(98هللا وابن السبيل والضيف ال جناح على من وليها أن أيكل منها ابملعروف ويطعم صديقا غري متمول)  



عن أيب الغادية الشامي قال: قدم عمر للجابية على مجل أروق تلوح صلعته للشمس، ليس عله قلنسوة وال عمامة، -
قد طبق رجليه بني شعبيت الرحل بال ركاب، ووطاؤه كساء أنبجاين من صوف وهو فراشه إذ نزل، وحقيبته حمشوة ليفا ، 

رق جيبه، فقال: ادعوا يل رأس القرية، فدعوه له فقال: وختوهي إذا نزل وسادة، وعليه قميص من كرابيس قد دسم 
اغسلوا قميصي وخيطوه وأعريوين قميصا ، فأتى بقميص كتان فقال: ما هذا قيل: كتان، قال: وما الكتان فأخربوه فنزع 

ذون برب قميصه فغسلوه ورقعوه ولبسه، فقال له رأس القرية: أنت ملك العرب وهذه بالد ال تصلح فيها اإلبل. فأتى 
فطرح عليه قطيفة بال سرج وال رحل، فلما سار هنيهة قال: احبسوا، ما كنت أظن الناس يركبون الشيطان، هاتوا 

(90مجلي.)  

عن أيب بكر العبسي قال دخلت حني الصدقة مع عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب فجلس -
وعمر قائم يف الشمس يف يوم شديد احلر عليه برداتن ،قول عمر عثمان يف الظل وقام علي على رأسه ميلي عليه ما ي

سوداوان متزر بواحد وقد وضع األخرى على رأسه وهو يتفقد إبل الصدقة فيكتب ألواهنا وأسناهنا فقال علي لعثمان : 
مر فقال أما مسعت قول ابنة شعيب يف كتاب هللا عز وجل إن خري من استأجرت القوي األمني وأشار علي بيده إىل ع

 (91: هذا هو القوي األمني)

وقال عبد هللا بن عامر بن ربيعة: حججت مع عمر، فما ضرب فسطاطا  وال خباء، كان يلقي الكساء والنطع على -
 (92الشجرة ويستظل حتته.)

 )الطبقات البن سعد(-89

 )اتريخ اإلسالم للذهيب(-90-92

 )أسد الغابة إلبن أثري(-91



 

(93) 

 سالمه:لى كالم فيقول مفتتحا كالمه عن أثر إح عنه أبمري املؤمنني الفاروق رضي هللااأماين يتحدث عن أمستشرق وهذا 

يب مث حطت على رؤس املسلمني.ووصفه أ شرقت يف مرحلة طفولة االسالمم كان تلك النجمة امليمونة اليت أسال)ملا دخل عمر يف اإل
 سالمية" رفاهية واإلزدهار للدولة اإلاننية ,ودائما هدفه الوحيد هو حتقيق الحذرا ,نشيطا , خايل الذات من األ بكر فقال: " لقد كان

النيب صبح مثال يقتدي به احلكام الذين جاؤا بعده.ويف عصر تقواه الصادقة و وعيه وبساطته األبوية فهو يف ذالك أذا تكلمنا عن وإ
 القوي يف خدمة املسلمني.ثريه وأيب بكر استخدم  بباعة أت

يب بكر.وكان طعامه خبز الشريريريريعري والتمر ه فاق بذالك سريريريريلفه أنأما يف جمال ترشريريريرييد توظيف األموال واالقتصريريريرياد فإ
خر يف الشريريتاء يرى ثوبني واحد يرتديه يف الصريرييف واآ والزيتون واملاء الصريريايف و فراشريرية حمشريريو ابخلوص.وكان لديه

جه ما استخدم خيمة بل كان يضلل عوام ومل يفوت حجة قط ويف كل حجليهن الكثري من الرقعات.حج كل األع
العربية.ويف شريريعة الشريريمس احلارقة, هكذا عار الرجل والذي كان وبال منازع سريرييد اجلزيرة به حلمايته من أسريريه بثو رأ

صب على مباطورية البيزنطية. وكان كل سعيه ينعهده فتح قادة جيشه أمجل وأثرى املقاطعات يف بالد فارس واإل
 (94حتقيق العدالة واحلفاظ على نقاوة الدين.)

 مناقب أمري املؤمنني إلبن اجلوزي -93

 .)عمربن اخلطاب يف نظر املفكرين الغربيني لتحسني فالح السلطاين(-94

 



 "وسلم صلى هللا عليه"كانة عمر عند النيب م

بن أن يعز هللا اإلسالم أبحد العمرين فكان ا الدعوةكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيب عمر وقد دعا يف بداية 
اخلطاب وقيل أنه أحبهما إىل هللا فتلك املنزله لن يناهلا عمر من فراغ إمنا خلصال طيبه به يعلمها هللا ورسوله. كذلك  

وته كان عمر حيبه حبا شديدا ويوقره، فكان يصحبه وحيرص على التعلم منه حىت أنه مل يصدق خرب وفاته، وبعد م
خره. وتلك بعض الدالئل على مكانة عمر عند النيب صلى هللا عليه لى إتباع سنته ليكون صاحبه يف اآلحرص ع

 وسلم.وقد أراد النيب صلى هللا عليه وسلم أن يعلم عمر فقد جاء

 

ابن يكن يف أميت أحد فعمر بن اخلطقد كان يكون يف األمم حمدثون فإ:( عن عائشة قالت قال رسول هللا 95)  

خطب إىل قوم من قريش ابملدينة فردوه وخطب إليهم املغرية بن شعبة فزوجوه فقال  :عن احلسن أن عمر بن اخلطاب 
(96رسول هللا لقد ردوا رجال ما يف األرض رجل خريا منه)  

املقاليد عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )رأيت قبيل الفجر كأين أعطيت 
واملوازين، فأما املقاليد فهذه املفاتيح، وأما املوازين فهذه اليت يوزن هبا فو ِضعت  يف كفَّة ووضعت أميت يف كفة فوزنت 

هبم فرجحت مث جيء أبيب بكر فوزن، فوزن هبم، مث جيء بعمر فوزن، فوزن هبم، مث جيء بعثمان فوزن، فوزن هبم، مث 
 (97رفعت(.أخرجه اإلمام أمحد )

علي الصاليب_فصل اخلطاب يف سرية إبن اخلطاب -95  

)أسد الغابة إلبن األثري(-96  

.)الغرر يف فضائل عمر للسيوطي(-97  



كنت مع النيب فأقبل أبو بكر وعمر فقال يل النيب: اي علي هذان سيدا    :عن الشعيب عن علي بن أيب طالب قال
رسلني مث قال يل: اي علي ال ختربمهاكهول أهل اجلنة من األولني واآلخرين إال النبيني وامل  

إن هللا عز وجل يباهي ابلناس يوم عرفة عامة ويباهي بعمر بن اخلطاب خاصة  :قال رسول هللا :عن ابن عباس قال
(98)  

أي أصحاب رسول هللا صلى هللا  :عن عبد هللا بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم 
 عليه وسلم كان أحب إليه فقالت: أبو بكر الصديق قال قلت هلا مث من قالت مث عمر بن اخلطاب .

 :عن سرررررامل عن بن عمر أن النيب صرررررلى هللا عليه وسرررررلم رأى على عمر ثواب أبيض فقال : أجديد ثوبك أم غسررررريل قال
إلبس جديدا وعش محيدا ومت شررهيدا ويرزقك هللا قرة عني :  عليه وسررلم فال أدري مبا رد عليه فقال له النيب صررلى هللا

 يف الدنيا واآلخرة .

صرواهتن  عليه وسرلم وعنده جواري قد علت أاسرتأذن عمر على رسرول هللا صرلى هللا: عن حممد بن سرعد عن أبيه قال 
 سررنك اي رسررول هللا أبيب أنت على صرروته فأذن له وابدرن فذهنب فدخل عمر ورسررول هللا يضررحك فقال : أضررحك هللا

نفسرررررهن وهللا أي عدوات أوأمي ،قال :عجبت جلوار كن عندي فلما مسعن حسرررررك ابدرن فذهنب فأقبل عليهن فقال :
لرسرررول هللا كنح أحق أن هتنب مين، فقال رسرررول هللا صرررلى هللا عليه وسرررلم: دعهن دعهن عنك اي عمر فوهللا ان لقيك 

 (99غري فجك )الشيطان بفج قط اال أخذ فجا 

 )أسد الغابة إلبن األثري(-98

 )فضائل الصحابة إلبن حنبل(-99

 

 



اي أاب بكر واي عمر وهللا إين ألحبكما عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال أليب بكر وعمر: 
 من أحب هللا من أحبكما ووصل هللا ايكماووهللا إن املالئكة لتحبكما حلب هللا إ ايكماووهللا إن هللا ليحبكما حليب إ

بغض هللا من أبغضكما.وصلكما قطع هللا من قطعكما أ  

رحم أميت أبو بكر وأشدها يف دين هللا عمرأ :عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 عليه وسررررررررلم عن حيىي بن عبد الرمحن قال :قالت عائشررررررررة :ال أزال هائبة لعمر بعد ما رأيت من رسررررررررول هللا صررررررررلى هللا
لتأكلن أو :ال أشررررررررررتهي وال آكل فقلت  :كلي فقالت  :صررررررررررنعت حريرة وعندي سررررررررررودة بنت زمعة جالسررررررررررة فقلت هلا

أللطخن وجهك فلطخت وجهها فضرررررحك رسرررررول هللا صرررررلى هللا عليه وسرررررلم وهو بيين وبينها فأخذت منها فلطخت 
قوما فاغسررال وجوهكما :وجهي ورسررول هللا يضررحك إذ مسعنا صرروات جاءان ينادي اي عبد هللا بن عمر فقال رسررول هللا 

فقال أدخل أدخل ؟  وبركاته السرررررررررررررالم عليكم أأدخل السرررررررررررررالم عليك أيها النيب ورمحة هللا :فإن عمر داخل فقال عمر
(100) 

 )فضائل الصحابة إلبن حنبل(-100

 

 

 

 

 

 

 

 



 كان النيب صلى هللا عليه وسلم من حبة لعمر حيرص على تعليمه وتفقيهه يف الدين

 
املكانه ابلصرب  كتسب عمر تلكم كما رواها النيب وأصحابه، فقد ا تلك هي مكانة عمر عند النيب صلى هللا عليه وسل

واملثابره والسيطره على هوى نفسه وقوة إميانه وشدة حبه للنيب صلى هللا عليه وسلم فناهلا عن جداره، األن ايعمر نلت 
 تلك املكانه عندما صار رسول هللا أحب إليك من نفسك.

 فصل اخلطاب يف سرية إبن اخلطاب لعلي الصاليب -101

 

 

 

 



 

 خالفة عمر

أن يزيد من قوة اإلسالم والدولة احلديثة الناشئة فجعل -بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم وصاحبه–أراد هللا عزوجل 
 قلبه ، وبعد أن تعلم يف عمر الفاروق خليفة أليب بكر بعدما صقلته اخلربات والتجارب وبعد أن توغل اإلميان يف

أن حيول إميانه لسلوك، وبعد أن مت هتذيب نفسه وختفيف حدة شدهتا على يد النيب صلى هللا عليه  املدرسة النبوية
وسلم مث على يد خليفته الصديق رضي هللا عنه. تعلم عمر جيدا وفهم الدين فهما صحيحا فصارت حياته كلها 

لعلن وإحقاق احلق، وحتقيق العدل يف ترتكز على مبادىء اإلسالم اليت الحييد عنها أبدا وهي تقوى هللا يف السر وا
ن جديرا بتلك بعد الصديق فكا شأن اإلسالم. حتمل عمر املسئولية األرض حىت لو كان على حساب نفسه، وإعالء

للوفاء هبا والقيام هبا على خري وجه حىت قال له كبار الصحابه )أتعبت من بعدك ايعمر( فمن  املسئولية يفين نفسه
زهده وعدله وورعه وشدته يف احلق؟؟ يستطيع أن جياريه يف  

أعلن  الرسول صلى هللا عليه وسلم أن الفاروق وأاببكر مها أقرب الناس إليه فعن عبد العزيز بن املطلب عن أبيه قال:  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إن هللا تعاىل أيدين من أهل السماء جبربيل وميكائيل، ومن أهل األرض أبيب بكر 

(102،قال: ورأمها مقبلني فقال:هذان السمع والبصر)وعمر  

.:إقتدوا ابلذين من بعدي أبو بكر وعمرقال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمابن عمر  و عن   

رأيت يف املنام أين أنزع بدلو بكرة على قليب فجاء أبو بكر فنزع ذنواب أو ذنوبني  :عن عبد هللا بن عمر أن النيب قال
هللا يغفر له مث جاء عمر بن اخلطاب فاستحالت غراب فلم أر عبقراي يفري فريه حىت روي الناس وضربوا نزعا ضعيفا و

ويقول (104ما غنمه املسلمون من الكفار )بعطن.وهذا ملا فتح هللا على عمر من البالد ومحل من األموال و 
ه ابخلالفه وحسم الفتنه اليت أوشكت أن العقاد:كان عمر مؤسسا للدولة اإلسالمية يوم أن بسط يده أليب بكر فبايع

 104تعصف أبركاهنا،وكان مؤسسا هلا يوم أن أشار على أيب بكر جبمع القرأن وهو )دستور الدساتري(.

)عبقرية عمر للعقاد(-104)أسد الغابة إلبن أثري(  -103)مناقب أمري املؤمنني إلبن اجلوزي(   -102  

ب حب النيب له هو والصديق ، وبسبب طلبه من املسلمني أن يقتدوا هبما إذا فعمر مؤهل للخالفه بعد أيب بكر بسب
 ، وألن القرأن الكرمي نزل موافقا لرأيه يف عدة مواضع ، وألنه الرجل الذي حتتاجه الدوله اإلسالميه يف تلك املرحله.



:وعن موقف الفاروق من خالفة الصديق يقول حافظ إبراهيم  

اخلالفه قاصيها ودانيها ابيعت فيه أاببكر فبايعه   على  

بني القبائل وأنسابت أفاعيها  وأطفأت فتنة لوالك ألستعرت   

بن مالك األشجعى أنه رأى ىف املنام كأن الناس مجعوا فإذا عمري قال حدثنا أبو بردة عن عوف عن عبد امللك بن 
قالوا ألن فيه ثالث خصال إنه ال فيهم رجل فزعهم فهو فوقهم بثالثة أذرع فقلت: من هذا ؟ فقالوا: عمر، قلت: مل 

خياف ىف هللا لومة الئم وإنه خليفة مستخلف وشهيد مستشهد، قال : فأتى إىل أىب بكر فقصها عليه فأرسل إىل عمر 
فدعاه ليبشره قال فجاء عمر فقال ىل أبو بكر اقصص رؤايك قال فلما بلغت خليفة مستخلف زبرىن عمر وانتهزىن، 

بو بكر حى؟ قال فلما كان بعد ووىل عمر مررت ابملسجد وهو على املنرب قال :فدعاىن وقال: اسكت تقول هذا وأ
وقال: اقصص رؤايك فقصصتها فلما قلت إنه ال خياف ىف هللا لومة الئم، قال: إىن ألرجو أن جيعلىن هللا منهم قال: 

ما ذكرت شهيد مستشهد ،قال: فلما قلت خليفة مستخلف قال: قد استخلفىن هللا فسله أن يعينىن على ما والىن فل
(105أىن ىل ابلشهادة وأان بني أظهركم تغزون وال أغزو مث قال: بلى أيتى هللا هبا أىن شاء  )  

)اإلستيعاب يف معرفة األصحاب للقرطيب(-105  



 

(106)  

 وفاة أبوبكر

أبو بكر:ولكن هلا  عندما شعر أبوبكر بدنو أجله عرض اخلالفه على عمر بن اخلطاب فقال: الحاجة يل هبا فقال
(107بك حاجة ايبن اخلطاب )  

عن عبد هللا البهي دخل حديث بعضهم يف بعض أن أاب بكر الصديق ملا مرض دعا عبد الرمحن يعين ابن عوف فقال 
وإن فقال  :ما تسألين عن أمر إال وأنت أعلم به مين قال أبو بكر:أخربين عن عمر بن اخلطاب فقال عبد الرمحن  :له

أنت أخربان به :أخربين عن عمر فقال :مث دعا عثمان بن عفان فقال  ،هو وهللا أفضل من رأيك فيه:عبد الرمحن 
اللهم علمي به أن سريرته خري من عالنيته وأن ليس فينا مثله فقال أبو :على ذلك اي أاب عبد هللا فقال عثمان  :فقال
 ك.يرمحك هللا وهللا لو تركته ما عدوت :بكر

 املستشار أمحد خضر( -)مابني العمرين-107بقلم عدة مؤلفني)د.أمحد شليب(  -نظرة عصرية حديثة-عمر -106



اللهم أعلمه :بن زيد أاب األعور وأسيد بن حضري وغريمها من املهاجرين واألنصار فقال أسيد وشاور معهما سعيد  
اخلرية بعدك يرضى للرضى ويسخط للسخط الذي يسر خري من الذي يعلن ولن يلي هذا األمر أحد أقوى عليه 

منه.ومسع بعض أصحاب رسول هللا بدخول عبد الرمحن وعثمان على أيب بكر وخلوهتما به فدخلوا على أيب بكر فقال 
أجلسوين : فقال أبو بكر ؟ ك عمر علينا وقد ترى غلظته ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخالف:له قائل منهم 
خاب من تزود من أمركم بظلم أقول اللهم استخلفت عليهم خري أهلك أبلغ عين ما قلت لك من ؟أابهلل ختوفونين 

اكتب بسم هللا الرمحن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أيب قحافة يف :مث اضطجع ودعا عثمان بن عفان فقال  ،وراءك
فيها حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق  ر عهده ابلدنيا خارجا منها وعند أول عهده ابآلخرة داخالآخ

مسعوا له وأطيعوا وإين مل آل هللا ورسوله ودينه ونفسي خلفت عليكم بعدي عمر بن اخلطاب فاالكاذب أنين است
اكتسب واخلري أردت وال أعلم الغيب  وإايكم خريا فإن عدل فذلك ظين به وعلمي فيه وإن بدل فلكل امرىء ما

مث أمر ابلكتاب فختمه مث أمره فخرج ابلكتاب .وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والسالم عليكم ورمحة هللا 
نعم :أتبايعون ملن يف هذا الكتاب فقالوا :خمتوما ومعه عمر بن اخلطاب وأسد بن سعية القرظي فقال عثمان للناس 

علمنا به قال ابن سعد على القائل وهو عمر فأقروا بذلك مجيعا ورضوا به وابيعوا مث دعا أبو بكر قد  :وقال بعضهم
اللهم إين مل أرد بذلك إال صالحهم وخفت  :عمر خاليا فأوصى مبا أوصاه به مث خرج فرفع أبو بكر يديه مدا مث قال
عليهم خريهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما عليهم الفتنة فعملت فيهم ما أنت أعلم به واجتهدت هلم رأيي فوليت 

فيه رشدهم وقد حضرين من أمرك ما حضرين فاخلفين فيهم فهم عبادك ونواصيهم بيدك وأصلح هلم والهتم واجعله من 
 (108خلفائك الراشدين يتبع هدى نيب الرمحة وهدى الصاحلني بعده وأصلح له رعيته )

اي عمر إن :فتك على أصحاب رسول هللا وأوصاه بتقوى هللا مث قال إين قد استخل:أحضر أبو بكر عمر فقال له 
هلل حقا ابلليل وال يقبله يف النهار وحقا يف النهار ال يقبله ابلليل وإنه ال يقبل انفلة حىت تؤدى الفريضة أمل تر اي 

ن ال يوضع فيه غدا إال عمر إمنا ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة ابتباعهم احلق وثقله عليهم وحق مليزا
حق أن يكون ثقيال أمل تر اي عمر إمنا خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة ابتباعهم الباطل وخفته عليهم 
وحق مليزان أن ال يوضع فيه إال ابطل أن يكون خفيفا, أمل تر اي عمر إمنا نزلت آية الرخاء مع آية الشدة وآية 

ؤمن راغبا راهبا ال يرغب رغبة يتمىن فيها على هللا ما ليس له وال يرهب رهبة الشدة مع آية الرخاء ليكون امل
يلقى فيها بيديه , أمل تر اي عمر إمنا ذكر هللا أهل النار أبسوأ أعماهلم فإذا ذكرهتم قلت إين ألرجو أن ال أكون 

ا ذكرهتم قلت أين عملي من منهم وإنه إمنا ذكر أهل اجلنة أبحسن أعماهلم ألنه جتاوز هلم عما كان من سيئ فإذ
(        109ه )ليك من حاضر من املوت ولست مبعجز أعماهلم , فإن حفظت وصييت فال يكونن غائب أحب إ

 )الكامل يف التاريخ للشيباين(-109   )أسد الغابة إلبن أثري(-108



 

املناسب لتلك املرحلة لذلك لقد كان أبو بكر على يقني أبن صالح تلك األمه سيكون على يد عمر وأنه الرجل 
 إختاره ليحمل عبء األمه ولعلمه أبنه خري من خيلفه ويتبع سنة النيب صلى هللا عليه وسلم.

وقال القاسم، عن عائشة: إن أاب بكر حني حضره املوت قال: إين ال أعلم عند آل أيب بكر غري اللقحة وغري هذا 
، فإذا مت فادفعيه إىل عمر، فلما دفعته إىل عمر قال عمر: رحم الغالم الصقيل، كان يعمل سيوف املسلمني وخيدمنا

(110هللا أاب بكر لقد أتعب من بعده)  

تويف أبو بكر الصديق مساء ليلة الثالاثء لثمان بقني من مجادى اآلخرة :عن حممد بن محزة بن عمرو عن أبيه قال 
فيما نظن أن  :عن احلسن قال و . بكر رمحه هللاسنة ثالث عشرة فاستقبل عمر خبالفته يوم الثالاثء صبيحة موت أيب

أثىن عليه مث قال:) أما بعد فقد ابتليت بكم وابتليتم يب وخلفت فيكم بعد صاحيب و أول خطبة خطبها عمر محد هللا 
فمن كان حبضرتنا ابشرانه أبنفسنا ومهما غاب عنا ولينا أهل القوة واألمانة فمن حيسن نزده حسنا ومن يسىء نعاقبه 

عن جامع بن شداد عن أبيه قال كان أول كالم تكلم به عمر حني صعد املنرب أن قال: اللهم   .ويغفر هللا لنا ولكم(
إين شديد فليين وإين ضعيف فقوين وإين خبيل فسخين . عن القاسم بن حممد قال قال عمر بن اخلطاب: ليعلم من 

ين ألقاتل الناس عن نفسي قتاال ولو علمت أن أحدا من ويل هذا األمر من بعدي أن سرييده عنه القريب والبعيد إ
وعن ابن عباس قال: ملا ويل عمر قيل  (111الناس أقوى عليه مين لكنت أقدم فتضرب عنقي أحب إيل من أن أليه )

له: لقد كاد بعض الناس أن جييدا هذا األمر عنك، قال: وما ذاك قال: يزعمون أنك فظ غليظ، قال: احلمد هلل الذي 
  قليب هلم رمحا  ومأل قلوهبم يل رعبا  مأل

متبع وليس مبتدع،بينما كان عمر يرى  عمر فيقول ) كان أبوبكر يف خالفتهويقارن هيكل بني فرتيت حكم أبو بكر و 
جلني يف سياسة الدولة،لكن ختالف جوهري بني الر السياسي أن يقيم وزان لكل ما حوله من أحداث.هذا اواجبا على 

ان عمر يقول أليب بكر: وهللا ما وحمبته إايه وإحرتامه له.فك كن ليجين على تقدير أحدمها لصاحبهي ختالف ملهذا اال
(113ستبقنا إىل شيء من اخلري إال سبقتنا إليه( )ا  

اتريخ اإلسالم للذهيب -110-112  

حممد حسني هيكل-الفاروق عمر -113    الطبقات البن سعد -111  



 بداية حكم الفاروق

املرتامية األطراف ، اليت تقوم على نظام أخذه ممن سبقه من الدول  حكم الفاروق بداية الدولة اإلسالميةت بداية كان
لتقوم على أسس قوية  يبا أن يتعلم من احلضارات السابقة وأيخذ منها ما يفيد الدولة الناشئةواملمالك فلم جيد ع

ا، واستهل حضارة ،وأنشأ حكومة ،ورتب هلا الدواوين فتتح اترخيلعقاد فرتة خالفة الفاروق فيقول:ايصف ا . وراسخة
،ونظم فيها أصول القضاء واإلدارة، واختذ هلا  بيت مال،ووصل بني أجزائها ابلربيد،ومحى ثغورها ابملرابطني،ووضع كل 

ورا شىء يف الوقت الذي ينبغي أن يوضع فيه وعلى الوجه الذي حيسن به اإلبتداء ،فأوجز مايقال فيه )أنه وضع دست
(114لكل شىء وتركه قائما على أساس ملن شاء أن يبين عليه(.)  

ويف بداية حكمه وضع أسس لنفسه الحييد عنها مهما أتت له الدنيا بكل مغرايهتا، فعن حممد بن سريين عن األحنف 
ية وما حتل له قال: كنا جلوسا بباب عمر فمرت جارية فقالوا :سرية أمري املؤمنني فقالت :ما هي ألمري املؤمنني بسر 

إهنا من مال هللا، فقلنا: فماذا حيل له من مال هللا؟ فما هو إال قدر أن بلغت وجاء الرسول فدعاان فأتيناه فقال: ماذا 
قلتم؟ قلنا: مل نقل أبسا مرت جارية فقلنا هذه سرية أمري املؤمنني فقالت ما هي ألمري املؤمنني بسرية وما حتل له إهنا 

ستحل منه حيل يل حلتان حلة يف الشتاء وحلة يف أان أخربكم مبا ا فماذا حيل له من مال هللا؟ فقال:من مال هللا فقلنا 
القيظ وما أحج عليه وأعتمر من الظهر وقويت وقوت أهلي كقوت رجل من قريش ليس أبغناهم وال أبفقرهم مث أان بعد 

ب قال قال عمر بن اخلطاب :إين أنزلت رجل من املسلمني يصيبين ما أصاهبم.عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضر 
(115نفسي من مال هللا منزلة مال اليتيم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت ابملعروف)  

ستعمال الرأي فقد ر وي عنه الشيء الكثري وكان هذا من توفيق هللا للمسلمني،فإن عمر كان عمر أظهر الصحابة يف ا  
للتشريع مامل يواجه خليفه قبله وال بعده،فهو الذي على يده فتحت الفتوح ومصرت قد واجه من األمر  احملتاجه 

األمصار،وخضعت األمم املمدنة من فارس والروم حلكم اإلسالم، وهي حالة مل حيدث بعد نظريها ،فكان لعمر من 
(116التشريع يف املسائل اإلقتصادية والسياسية والعمرانية ما كان أصال للفقهاء من بعده.)  

عبقرية عمر للعقاد -114  

أمحد أمني -فجر اإلسالم -116الطبقات البن سعد   -115  

يف سياسة السلم  مذهب أيب بكر ه أيضا،فليس عليه أبس أن خيالفكان أبو بكر جيتهد رأيه وكان عمر جيتهد رأي
(171.) يف املخالفة عن أمر النيب وهنيهواحلرب مجيعا،على حني أنه كان يرى اإلمث كل اإلمث  



 هو أمري املؤمنني

وعن قصة لقب أمري املؤمنني فقد قالوا: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا تويف واستخلف أبو بكر الصديق كان  
يقال له خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما تويف أبو بكر رمحه هللا واستخلف عمر بن اخلطاب قيل لعمر 

فمن جاء بعد عمر قيل له خليفة خليفة خليفة رسول  : عليه وسلم فقال املسلمونخليفة خليفة رسول هللا صلى هللا
هللا عليه السالم فيطول هذا ولكن أمجعوا على اسم تدعون به اخلليفة يدع به من بعده من اخللفاء، فقال بعض 

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: حنن املؤمنون وعمر أمريان فدعي عمر أمري املؤمنني فهو أول من مسي بذلك، 
أول من كتب التأريخ يف شهر ربيع األول سنة ست عشرة فكتبه من هجرة النيب صلى هللا عليه وسلم من مكة وهو 

إىل املدينة، وهو أول من مجع القرآن يف الصحف، وهو أول من سن قيام شهر رمضان ومجع الناس على ذلك وكتب 
ينة قارئني قارائ يصلي ابلرجال وقارائ يصلي به إىل البلدان وذلك يف شهر رمضان سنة أربع عشرة وجعل للناس ابملد

ابلنساء وهو أول من ضرب يف اخلمر مثانني واشتد على أهل الريب والتهم وأحرق بيت رويشد الثقفي وكان حانوات 
وغرب ربيعة بن أمية بن خلف إىل خيرب وكان صاحب شراب فدخل أرض الروم فارتد، وهو أول من عس يف عمله 

وأدب هبا ولقد قيل بعده) لدرة عمر أهيب من سيفكم (،وهو أول من فتح الفتوح وهي األرضون  ابملدينة ومحل الدرة
والكور اليت فيها اخلراج والفيء فتح العراق كله السواد واجلبال وأذربيجان وكور البصرة وأرضها وكور األهواز وفارس 

ه هللا وفتح عمر كور اجلزيرة واملوصل ومصر وكور الشام ما خال أجنادين فإهنا فتحت يف خالفة أيب بكر الصديق رمح
واإلسكندرية وقتل رمحه هللا وخيله على الري وقد فتحوا عامتها، وهو أول من مسح السواد وأرض اجلبل ووضع اخلراج 
على األرضني واجلزية على مجاجم أهل الذمة فيما فتح من البلدان فوضع على الغين مثانية وأربعني درمها وعلى الوسط 

بعة وعشرين درمها وعلى الفقري اثين عشر درمها وقال ال يعوز رجال منهم درهم يف شهر فبلغ خراج السواد واجلبل أر 
على عهد عمر رمحه هللا مائة ألف ألف وعشرين ألف ألف واف وألواف درهم ودانقان ونصف، وهو أول من مصر 

ا العرب وخط الكوفة والبصرة خططا للقبائلاألمصار الكوفة والبصرة واجلزيرة والشام ومصر واملوصل وأنزهل  

طه حسني-الشيخان -117  

 

 



وهو أول من استقضى القضاة يف األمصار، وهو أول من دون الديوان وكتب الناس على قبائلهم وفرض هلم األعطية  
من الفيء وقسم القسوم يف الناس وفرض ألهل بدر وفضلهم على غريهم وفرض للمسلمني على أقدارهم وتقدمهم يف 

  (118ىت ورد البحر مث محل اجلارمن املدينة)اإلسالم ،وهو أول من محل الطعام يف السفن من مصر يف البحر ح

 وكانت سياسته ترمي لتمسك بالد العرب، ونظم إدارهتا، ظام السياسي للدولة اإلسالميةكان عمر أول من وضع الن
 العربيه حتت لواء اإلسالم. وملا اتسعت الدولة اإلسالميةهي األمه  ل القبائل بعضها يف بعض لتكون أمة واحدةوإدخا

 كبريه ليسهل حكمها واإلشراف على موارد إدارهتا وعني هلا عماال وواله.  عهده، قسم البالد ألقساما إداريةيف 
(119)  

 الفاروق ووالته:

ستعمل عليكم عمايل إين مل ا طريقة عملهم وحقوق كل فرد يف الدولة فقال عمر: وعماله حددالفاروق لوالته 
وأيخذوا أموالكم ولكين استعملتهم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم فمن ليضربوا أبشاركم وليشتموا أعراضكم 

ظلمه عامله مبظلمة فال إذن له علي لريفعها إيل حىت أقصه منه، فقال عمرو بن العاص :اي أمري املؤمنني أرأيت إن 
ى هللا عليه وسلم وقد رأيت رسول هللا صل ؟أدب أمري رجال من رعيته أتقصه منه؟ فقال عمر :وما يل ال أقصه منه

يقص من نفسه وكتب عمر إىل أمراء األجناد ال تضربوا املسلمني فتذلوهم وال حترموهم فتكفروهم وال جتمروهم 
"(120فتفتنوهم وال تنزلوهم الغياض فتضيعوهم)  

ومل يكتف عمر هبذا إمنا كان حياسبهم على كل كبرية وصغرية فعن خزمية ابن اثبت: إن عمر كان إذا استعمل 
عامال  كتب له واشرتط عليه أن ال يركب برذوان ، وال أيكل نقيا ، وال يلبس رقيقا ، وال يغلق اببه دون ذوي 

(121احلاجات، فإن فعل فقد حلت عليه العقوبة )  

 

الطبقات البن سعد      -118-120  

حممود شيت-الفاروق القائد -119    

)اتريخ اإلسالم للذهيب( -121  



 

تعاىل عنه إذا بعث عامال له على مدينة كتب ماله وقد قاسم غري واحد منهم ماله إذا عزله كان عمر رضى هللا 
منهم سعد بن أيب وقاص وأبو هريرة وكان يستعمل رجال من أصحاب رسول هللا عليه السالم مثل عمرو بن 

طلحة والزبري وعبد العاص ومعاوية بن أيب سفيان واملغرية بن شعبة ويدع من هو أفضل منهم مثل عثمان وعلي و 
الرمحن بن عوف ونظرائهم لقوة أولئك على العمل والبصر به وإلشراف عمر عليهم وهيبتهم له وقيل له ما لك ال 

 تويل األكابر من أصحاب رسول هللا عليه السالم فقال :أكره أن أدنسهم ابلعمل

لمه انه يفعل وارتضى خالد ذلك ومل يثر عليه لعحىت أنه قاسم خالد بن الوليد يف ماله ومل ي راِع صلة القرابة بينهما 
ستثناء.هذا مع اجلميع دون ا  

والسماع لشكاوى الناس فقد أخربان عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء  والته وكان موسم احلج مومسا حملاسبة
 أبعث عمايل عليكم قال: كان عمر بن اخلطاب أيمر عماله أن يوافوه ابملوسم فإذا اجتمعوا قال: أيها الناس إين مل

ليصيبوا من أبشاركم وال من أموالكم إمنا بعثتهم ليحجزوا بينكم وليقسموا فيئكم بينكم فمن فعل به غري ذلك 
فليقم، فما قام أحد إال رجل واحد قام فقال :اي أمري املؤمنني إن عاملك فالان ضربين مائة سوط قال فيم ضربته 

قال: اي أمري املؤمنني إنك إن فعلت هذا يكثر عليك ويكون سنة أيخذ قم فاقتص منه، فقام عمرو بن العاص ف
هبا من بعدك ،فقال: أان ال أقيد وقد رأيت رسول هللا يقيد من نفسه قال فدعنا فلنرضه قال دونكم فأرضوه 

(122فافتدى منه مبائيت دينار كل سوط بدينارين)  

)الطبقات البن سعد(-122  

يقتص من الواله على املأل ليقيم العدل بني الناس ومن أشهر الرواايت عنه ومل يكتف الفاروق هبذا بل كان  



1.  

 

حقق يف األمر فإن ثبت خطأ الوايل عزله فعن يونس عن احلسن أن عمر  عمر إذا إشتكى الناس من أحد والتهوكان 
هان شيء أصلح به قوما أن أبدهلم أمريا مكان أمري :بن اخلطاب قال  

)الطبقات البن سعد(-123   



 نظام احلكم يف عهد الفاروق

حلكم أمورا مل تكن موجوده على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم وال على عهد أيب استحدث الفاروق عمر يف نظام ا 
ضطرته لذلك ،وقد أدرك بفطنته أنه يضع أساس تساع الدولة اإلسالمية الكن الظروف واملتغريات السريعة وابكر و 

.أن يكون أساسا قواي حىت تظل قوية اثبتة صامدة دولة اإلسالمية فكان البدلل  

ومن أول األشياء اليت فعلها أنه أنشأ جيشا نظاميا ونظم شئونه كلها حبيث يسري من بعده على هذا النظام كل 
 اخللفاء.

 
 (124)  

حممود شيت-الفاروق القائد -124  

 



حىت يستطيع حتقيق النصر صفات حمدده يف قواد جيوشهى توافر كما كان عمر حيرص أشد احلرص عل

 

ومل يكتف إبختيار القاده فقط بل كان يشاركهم يف وضع خطة احلرب وكان يطلب منهم ان خيربوه بكل التفاصيل 
 حىت يستطيع ان يرسم معهم خطه متكنهم من حتقيق النصر

 

 



 

 

(125)  

حممود شيت-الفاروق القائد -125  

 

 

 

 



نوده منهاجا ومل يسمح للجنود أو القاده مبخالفة هذا املنهاج حىت ينتظم اجليش وحيقق النصر املرجو منه ووضع عمر جل
 ،فكان هناك نظاما دقيقا يلتزم به اجلميع.

 

(وهبذا التنظيم وتلك التعليمات اإلميانية والعسكرية إستطاع هذا اجليش أن جيتاح مملكيت الفرس والروم ويدخل 126)
ويقول عنه العقاد:قبل أن يقال أن عمر كان أكرب  ،وينشر اإلسالم فيها.اخلاضعه هلما حتت احلكم اإلسالميالبالد 

فاتح يف صدر اإلسالم ينبغي أن يقال إنه كان يومئذ أكرب مؤسس لدولة اإلسالم،وأنه أسسها على اإلميان ومل 
خذا يف تشييد هذا البناء،إن اتريخ إسالمه آبل أن يلي اخلالفه،وكان من يؤسسها على الصوجلان ،فكان مؤسسها ق
(127عمر واتريخ الدوله اإلسالمية اليفرتقان.)    

 النظام اإلقتصادي

 

عبقرية عمر للعقاد -127د.أمحد شليب(  -عدة مؤلفني)عبد العزيز حافظ -نظرة عصرية حديثة-عمر -126  



جديد وجده األفضل واألنسب وفقا للمتغريات إذا فقد خالف عمر النظام اإلقتصادي املتبع قبله وأسس لنظام 
ختيار والته وقادة جيشه كذلك كان خيتار القضاه ا اجلديده اليت طرأت على الدوله اإلسالميه. كان عمر حيرص على

 بعناية شديده وحيرص على أن يقضوا ابلعدل بني الناس.

الناس ابلعدل ت دَرس حىت األن ويقول ورسالة عمر أليب موسى األشعري اليت يوجهه فيها لكيفية القضاء بني 
 فيها:

 أما بعد فإن القضاء فريضة حمكمة وسنة متبعة فافهم إذا أديل إليك فإنه ال ينفع تكلم حبق ال نفاذ له وآس 
بني الناس يف وجهك وجملسك وقضائك حىت ال ييأس الضعيف من عدلك وال يطمع الشريف يف حيفك 
البينة على من ادعى واليمني على من أنكر والصلح جائز بني املسلمني إال صلحا أحل حراما أو حرم 
حالال ال مينعك قضاء قضيته راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع احلق فإن احلق قدمي 

ومراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل يف الفهم فيما خيتلج يف صدرك مما مل يبلغك يف الكتاب والسنة 
اعرف األشباه واألمثال مث قس األمور عند ذلك فاعمد إىل أحبها إىل هللا وأشبهها ابحلق فيما ترى اجعل 
للمدعي أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينة أخذ حبقه وإال وجهت القضاء عليه فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ 
يف العذر املسلمون عدول بعضهم على بعض إال حمدودا يف حد أو جمراب يف شهادة زور أو ظنينا يف والء أو 
قرابة أن هللا تعاىل توىل منكم السرائر ودرأ عنكم ابلبينات مث إايك والقلق والضجر والتأذي ابلناس والتنكر 
للخصوم يف مواطن احلق الذي يوجب هللا هبا األجر وحيسن هبا الذكر فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبني هللا 
تعاىل ولو على نفسه يكفه هللا ما بينه وبني الناس ومن تزين للناس مبا يعلم هللا منه غري ذلك يشنه هللا فما 

 ظنك بثواب غري هللا يف عاجل رزقه وخزائن رمحته والسالم عليك ورمحة هللا وبركاته)128(
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 عمر الدميوقراطي

ل أنه كحاكم هو مؤسس أن نقو عمر كان حاكم دميوقراطي بكل ما حتمله الكلمه من معاين ،بل ميكننا 
وقد تعلمها من صاحبيه النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وألنه كان تلميذا جنيبا فعندما  الدميوقراطية اإلسالمية

شديد التمسك ابلشورى اليت تعلمها يف  كان  فقد ا عمليا بال ضجه وال شعارات راننةأصبح حاكما طبقها تطبيق
تناق اإلسالم بل يصون ألهل الكتاب دور رية العقيدة وال جيرب أحدا على اعحيرتم ح املدرسة النبوية، كما كان

لناس عبادهتم، كذلك كان عمر يؤمن حبرية الرأي فلم يكن ديكتاتورا وال جبارا يف األرض يفرض حكمه على ا
رائهم بل كان الناس ينتقدونه.ومينع الناس من التعبري عن آ  

لفاروق عمر:ومن أبرز مظاهر دميوقراطية ا  

الشورى-1  

وسلم  يف كل  يستشري أصحاب النيب صلى هللا عليه)الشورى( فكان  كم عمر وقواعد خالفتهكانت أبرز معامل ح
شئون الدولة وكثريا ما كان يستمع للشباب وأيخذ مبشورهتم، كان يستمع لكل األراء مث يقرر الرأي الصواب الذي 

 خيدم مصلحة األمه ال مصلحته الشخصيه.

دعوا يل زيدا. فكان إذا ر فعت إليه حادثة قال:ادعوا يل عليا وا فكانت -مع فقهه-كان عمر يستشري  الصحابة
(129تفقوا عليه.)ريهم مث يفصل مبا ايستش  

 



 
(301السنه.)  

أمحد أمني -فجر اإلسالم -912  

فصل اخلطاب يف مناقب ابن اخلطاب لعلي الصاليب -301  



 

 

حممود شيت-القائدالفاروق -131  



ويقول عنه العقاد: كان عمر عبقري يف فن الشورى، وكان اليلتمس الرأي عند أهل احلنكة واخلربة وكفى،بل كان  
(131يلتمسه عند أهل احلده والنشاط ممن يتاقضون أولئك يف الشعور والتفكري)  

هتمام الفاروق ابلشورى فيقولويصف حافظ إبراهيم ا  

مبوضعها   فعاش ماعاش يبنيها وي عليهادرى عميد بىن الشورى   

إن احلكومه تغري مستبديهاستبد برأي يف حكومته      وما ا  

 رأي اجلماعه التشقى البالد به  رغم اخلالف ورأي الفرد يشقيها

حرية العقيدة -2  

عتناق اإلسالم وظهر  جيرب أهل أي بلد مت فتحها على احرية العقيدة فهو مل كذلك كانت من أهم مسات حكمه
ألهل بيت املقدس كما أورد واضحا يف العهد الذي كتبهذلك   

 

 

عبقرية عمر للعقاد -131  



 

 ولو كانوا غري مسلمني.

حرية الرأي-3  

 كما كانت حرية الرأي مكفولة للجميع ومن حق كل إنسان أن ينتقد الفاروق بل وحياسبه

عن احلسن رمحه هللا قال : كان بني عمر بن اخلطاب - رضوان هللا عليه - وبني رجل كالم يف شيء ، فقال 
له الرجل : اتق هللا اي أمري املؤمنني ، فقال له رجل من القوم : أتقول ألمري املؤمنني اتق هللا، فقال له عمر - 
رضوان هللا عليه - : دعه فليقلها يل نعم ما قال . مث قال عمر : ال خري فيكم إذا مل تقولوها وال خري فينا 

 إذا مل نقبلها منكم . )132(

مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب البن اجلوزي -132  

 

 

 



 وكان يسمع للنساء كما كان يسمع للرجال ومل يكن يقلل من شأهنن

134 

 سياسة عمر العمرانية

حرص أيضا على إنشاء مدن جديده يف البالد املفتوحه مل يكتف عمر بتنظيم الدوله من الداخل فقط إمنا  
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سيف هللا املسلولخالف الفاروق مع   

وحنن هنا بصدد توضيح بعض القائد األسطوري خالد بن الوليد مع  أبرز ما أخذه الناس على عمر خالفهمن 
 النقاط اليت قد ختفى على البعض.

كان خالد قريبا لعمر وذلك مل مينع عمر أن يطبق عليه العدل بصرامة كما يفعل مع غريه، كما كان عمر خيشى 
كان عمر أيخذ على خالد أنه متفرد برأيه وقد أييت ينسون أنه بفضل هللا ،و النصر إىل خالد و أن ينسب الناس 

كثري البذخ وهذا يرفضه عمر من   -كعادته يف اجلاهليه–أبفعال يف احلروب التليق منه كقائد مسلم ، كما أنه كان 
. وقد حاول الواليةا لعزل خالد من الواله حىت لو كان من أمواهلم فكان حياسبهم حسااب شديدا وهو ما كان سبب

أن عمر يفعل  فرفض خالد رفضا قاطعا ألنه كان يعلم وا خالد على عمر ووعدوه ابملساندةمثريوا الفح أن ي ثري 
ستثناء وال خيتصه به، بل إن خالد عند موته أوصى أن يعتين عمر أبهله.ذلك مع اجلميع بال ا  

ان يريد من القواد أن يسمعوا ويطيعوا، وأال جياوزوا القصد يف أمر كان عمر ينظر لألمور نظرة أخرى،  حيث ك
م.وكان يريد أن من األمور، وأال يعرضوا أنفسهم للوم جنودهم وإنكارهم عليه، فضال عن لوم املسلمني وإنكاره

ليا أثر أشد احلرص على العدل والنصفه، وأبعد عن السرف واجلور، كان أمر الدين ومثله الع يكون القواد حراصا
نتصار أو هزمية، وما يكون فيها ويف أعقاهبامن إخافة للناس ق من أمر احلرب ومايكون فيها من اعند الفارو 

وترهيب هلم، فلما رأى خالدا قتل رجال يشهد بعض املسلمني العدول من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم 
ه يف مرأته، ألقى يف روعه أنه مل يقتلجل للتزوج من اع بعد مقتل هذا الر أبنه كان مسلما، وملا رأى أن خالدا أسر 

 ذات هللا وإمنا قتله استجابة ملا يف طبعه من العنف وابتغاء ملتعة من متع احلياة الدنيا يف إختاذ امرأة مالك لنفسه
لكن أبوبكر رفض عزل خالد ألنه  (136زوجا فثار لذلك أشد ثورة وأعنفها وأشار على أيب بكر بعزل خالد.)

عزل خالد من قيادة اجليوش وجعل اإلمارة أليب  حاجه إليه، فلما توىل عمر اخلالفةمبا أخطأ لكن اجليوش يف ر 
 عبيدة بن اجلراح.

وقد روى حممد بن سريريريريريريريريريريريعد عن الواقدي عن عبد الرمحن بن أيب الزاند وغريه قالوا: قدم خالد املدينة بعد ما عزله 
 ا حريريريىت مريريريريريريات يف سريريريريريريريريريريريريريرينريريريريريرية إحريريريريريريدى وعشريريريريريريريريريريريريريريريريريرين.عريريريمريريرير فريريريريريرياعريريريتريريريمريريرير مث رجريريريع إىل الشريريريريريريريريريريريريريريريريريام، فريريريلريريريم يريريريزل هبريريريريريري

وروى الواقدي: أن عمر رأى حجاجا يصريريريريلون مبسريريريريجد قباء فقال: أين نزلتم ابلشريريريريام ؟ قالوا: حبم ، قال: فهل 
 مريريريريريريريريريريرين مريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريرفريريريريريريريريريريرية خريريريريريريريريريريريب ؟ قريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريوا: نريريريريريريريريريريريعريريريريريريريريريريريم مريريريريريريريريريريريات خريريريريريريريريريريريالريريريريريريريريريريريد بريريريريريريريريريريرين الريريريريريريريريريريريولريريريريريريريريريريرييريريريريريريريريريريريد.



 قريريريريريريال: فريريريريريرياسريريريريريريريريريريريريريريريريرتجريريريريريع عريريريريريمريريريريرير وقريريريريريريال: كريريريريريريان وهللا سريريريريريريريريريريريريريريريريريدادا لريريريريرينريريريريريحريريريريريور الريريريريريعريريريريريريدو، مريريريريرييريريريريريمريريريريريون الريريريريرينريريريريريقريريريريرييريريريريريبريريريريريرية.
 (137زلته ؟ قال: لبذله املال لذوي الشرف واللسان.)فقال له علي: فلم ع

العمرية مشهد عزل خالد فيقول ويصف لنا حافظ إبراهيم يف قصيدته   

 عشرون موقعة مرت حمجلة **** من بعد عشر بنان الفتح حتصيها
 و خالد يف سبيل هللا موقردها **** و خالرد يف سبيل هللا صراليها

كمررا يقربل آي هللا اتليهررا  أاته أمر أيب حفرص فقبله ****  
** و جمده مسرتيح النفس هاديهاو استقبل العزل يف إابن سطوته **  

عجب لسيد خمزوم وفارسها **** يوم النزال إذا اندى مناديرهافأ  
 يقوده حبشي يف عمامته **** وال حتررك خمزوم عواليرها

حواشيهاألقى القياد إىل اجلراح ممتثال **** و عزة النفس مل جترح   
 و انضم للجند ميشي حتت رايته **** و ابحلياة إذا مالت يفديها
 و ما عرته شكوك يف خليفته **** وال ارتضى إمرة اجلراح متويها

 فخالد كان يدري أن صاحبه **** قد وجه النفس حنو هللا توجيها
 فما يعاجل من قول و ال عرمل **** إال أراد به للنراس ترفيرها

الد له عمرا **** ملا دعاه إىل الفردوس داعيرهالذاك أوصى أبو   
 و ما هنى عمر يف يوم مصرعه **** نساء خمزوم أن تبركي بواكيرها

 و قيل فارقت اي فاروق صاحبنا **** فيه و قد كان أعطى القوس ابريها
 فقال خفت افتتان املسلمني به **** و فتنة النفس أعيت من يداويها

**** و أهنا سقطة يف عني انعيها هبوه أخطأ يف أتويل مقصده  
**** حىت يعيب سيوف اهلند انبيه فلن تعيب حصيف الرأي زلته  

 اتهلل مل يتَّبع يف ابن الوليد هوى **** و ال شفى غلة يف الصدر يطويها 
 لكنه قد رأى رأاي فأتبعه **** عزميرة منه لرم تثرلم مواضريها

عى غريها فيما ينافيها.مل يرع يف طاعة املوىل خؤولته **** و ال ر   

البداية والنهاية إلبن كثري -137     طه حسني -الشيخان -136  



 عمر اجملدد يف شئون احلكم

اليت مل يكن هلا مثيل يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال  على اإلجتهاد يف بعض أمور الدولة حرص عمر
 يف عهد أبوبكر، فيمكن أن نقول أنه كان جمتهد ال متبع ، بينما كان أبوبكر متبع لسنة النيب صلى هللا عليه وسلم

عهد رسول  ستجدت أمور مل تكن علىا ويل عمر احلكم وتغريت الظروف وا، فلميف احلكم ال حييد عنها قيد أمنلة
.عمر أن جيتهد ليحقق مصلحة الدولة اإلسالمية هللا صلى هللا عليه وسلم وال على عهد أيب بكر كان على  

 
عدة مؤلفني)د.حممود إمساعيل(-( عمر_نظرة عصرية حديثة138)  

 

 

 



 الفاروق الزاهد يف أموال الرعية

بكثرة مل يعهدها املسلمون من قبل، ورغم تدفق كل هذا املال -مركز احلكم-ومع كثرة الفتوح تدفق املال على املدينة 
وحال أهل بيته وكان حياسب نفسه حسااب عسريا على إنفاق  أن أيخذ منه إال أقل ما يصلح حالهإال أن الفاروق أىب 

ال يف مواضعه،كما كان حياسب نفسه حسااب شديدا على كل هذا املال فكان حيرص عليه كل احلرص وال ينفقه إ
 أفعاله.

مل يكن فقريا بل كان صاحب جتارة ومل متنعه اخلالفة على ثقل أعبائها من ممارسة جتارته ، فكان قادرا على أن يعيش 
ن من ابلشدة  الشديدة وأبغلظ ما يكو  ييسر ألهله وبنيه حياة لينه،لكنه أخذ نفسه عيشة السعه، وعلى أن

العيش،فكان أيكل أكل الفقراء ،ويلبس لباس الفقراء،ويسري يف أمر نفسة سرية الفقراء،وكان يراقب أهله وبنيه أشد 
(139املراقبة.)  

حتاج أتى صاحب بيت املال فاستقرض منه ،فرمبا ن عمر أن عمر بن اخلطاب كان إذا ابن سعد عن إبقد أخرج ا
(140يلزمة فيحتال له عمر ورمبا خرج عطاؤه فقضاه.)أعسر فيأتيه صاحب بيت املال يتقضاه ف  

عن حممد بن سريين أن صهرا لعمر بن اخلطاب قدم على عمر فعرض له أن يعطيه من بيت املال فانتهره عمر 
(141وقال أردت أن ألقى هللا ملكا خائنا فلما كان بعد ذلك أعطاه من صلب ماله عشرة آالف درهم)  

طه حسني-الشيخان -139  

) ات ريخ اخللفاء للسيوطي(-140  

الطبقات البن سعد -141  

 

 



 

(142)  

أصيب بعري من املال من الفيء فنحره عمر وأرسل إىل أزواج النيب منه وصنع ما بقي  :بن املسيب قالاعن سعيد 
ل يوم مثل فدعا عليه من املسلمني وفيهم يومئذ العباس بن عبد املطلب فقال العباس: اي أمري املؤمنني لو صنعت لنا ك

يعين النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب  -هذا فأكلنا عندك وحتدثنا فقال عمر :ال أعود ملثلها إنه مضى صاحبان يل
(143عمال عمال وسلكا طريقا وإين إن عملت بغري عملهما سلك يب طريق غري طريقهما) -بكر  

له سلمان:إن أنت جبيت من أرض املسلمني بن سعد عن سلمان أن عمر قال له:أملك أان أم خليفة؟؟ فقال وأخرج ا
(144ستعرب عمر )أي بكى() غري حقه فأنت ملك غري خليفة ، فادرمها أو أقل أو أكثر مث وضعته يف  

مناقب أمري املؤمنني للجوزي -142  

الطبقات البن سعد -143  

اتريخ اخللفاء للسيوطي -144  

 الفاروق حياسب نفسه و أهله



مع أهله أيضا وال يسمح هلم أبي جتاوز أو خطأ  اسبها حسااب عسريا وكان شديدامع نفسه حيكان عمر شديدا 
بل كان يشتد عليهم فيما هو حق هلم خوفا من حساب هللا له، فعن سامل بن عبد هللا عن أبيه قال: كان عمر إذا 

إال أضعفت له  أراد أن ينهى الناس عن شيء تقدم إىل أهله فقال :ال أعلمن أحدا وقع يف شيء مما هنيت عنه
(145العقوبة)  

 

 



  

146 

 ويصف حافظ إبراهيم حماسبته لنفسه وأهله بقوله

يف بطل حيابيها فال احلسابة يف احلق جياملها   وال القرابة  

 وتلك قوة نفس لو أراد هبا      ٌشم اجلبال ملا قرت رواسيها

كما فعل الفاروق عمر؟؟ قد يستطيع   حياسب أهله مبثل تلك القوة والشدةمن يستطيع ان حياسب نفسه بل و 
ن يفعل ذلك مع أوالده، فأي نفس قوية الدنيا ونعيمها ولكن يصعب عليه أ املرء أن جيرب نفسه على ترك ملذات

من  وإرادة حديدية كانت لك ايعمر؟؟ ماهذا اإلميان القوي الذي جعلك تتقي هللا يف احلالل قبل احلرام؟؟ لقد
بقوة يف احلق طبقتها على نفسك وأهلك قبل أن تطبقها على شعبك فتقبلها  ألمةهللا عليك اي فاروق هذه ا

الناس منك ألنك التفرق بينهم وبني أوالدك يف احلق ،بل وبني نفسك.ومل يكتف عمر مبحاسبة نفسه عن الرعيه 
 بل كان حياسب نفسه عن ممتلكاهتم من مال وإبل وهبائم وأراضي ومراعي.

الطبقات البن سعد  -145  

فصل اخلطاب يف سرية عمر بن اخلطاب لعلي الصاليب-146  

 

 



 

  وتلك بعض رواايت أهل زمانه:

 
مناقب أمري املؤمنني إلبن اجلوزي -147  

 

 

 

 

 

 

 



:ل البيت عند الفاروقمكانة آ  

توضح لنا أن عمر  إال أن األحداث  -ومن قبله أيب بكر -أن عمر سلب احلكم من علي بن أيب طالب يدعي الشيعة
وولده حبا وكرامة لسيدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   كان شديد احلب آلل البيت وكان مفضال هلم عن أهله

فكيف يسلبهم  احلكم لو كان النيب أمر هلم به؟هل كان سيعصى أمرا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو أو أبوبكر؟ 
؟وهل كان سيسكت علي وبنو هاشم مجيعا ؟؟ إهنا وهل كان سيسكت الصحابه عن ذلك وخيالفون أوامر النيب؟

 خرافات روجوها وصدقوها.

ل بيته ويعرف هلم مكانتهم وقدرهم فكان أول من ه للنيب صلى هللا عليه وسلم حيب آلقد كان عمر من شدة حب 
.ابحلب والتقدير ،كما كان خيتص سيدان علي وأبنائه حيصل على العطاء هم آل البيت  

 

 
 

يف سرية ابن اخلطاب لعلي الصاليب طابفصل اخل-148  



:الفاروق يتفقد أحوال الناس  

حرص الفاروق على أن يتابع أمور رعيته ويعلمهم ويصلح أحواهلم ألنه كان يعلم أنه حماسب عنهم يوم القيامه حسااب 
ابلعدل مع اجلميع خر وفقا حلسبه أو ماله إمنا كانت فرتة خالفة عمر تتسم ديدا،ومل يكن عمر يفرق بني شخص وآش

 الكبري والصغري، الغين والفقري،القوي والضعيف، فكل الرعيه سواء عند عمر.

 

( ويروي أبو خمدورة موقفا يعكس مساواة عمر بني الناس مجيعا فيقول: كنت جالسا عند عمر إذ جاء صفوان 149)
مساكني وأرقاء من أرقاء الناس حولة  بن أمية جبفنة حيملها نفر يف عباءه فوضعوها بني يدي عمر، فدعى عمر انسا

أن أيكلوا  -أي عبيدهم–يرغبون عن أرقائهم -أي قبحهم هللا-فأكلوا معه مث قال: فعل هللا بقوم أو حلا هللا قوما
(150معهم.)  

 

عدة مؤلفني )د.حممود إمساعيل(-عمر_نظرة عصرية حديثه -149  

فصل اخلطاب يف سرية ابن اخلطاب_على  -151  يإلبن اجلوز -مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب -150
 الصاليب



عن بن عمر قال :قدمت رفقة من التجار فنزلوا املصلى فقال عمر لعبد الرمحن بن عوف :هل لك أن حنرسهم الليلة  و
حسين اتقي هللا وأ من السرق فباات حيرساهنم ويصليان ما كتب هللا هلما فسمع عمر بكاء صيب فتوجه حنوه فقال ألمه:

إىل صبيك مث عاد إىل مكانه فسمع بكاءه فعاد إىل أمه فقال هلا مثل ذلك مث عاد إىل مكانه فلما كان يف آخر الليل 
مسع بكاءه فأتى أمه فقال: وحيك إين ألراك أم سوء ما يل أرى ابنك ال يقر منذ الليلة قالت :اي عبد هللا قد أبرمتين 

،قال :ومل ؟ قالت :ألن عمر ال يفرض إال للفطم، قال: وكم له قالت كذا وكذا  منذ الليلة إين أريغه عن الفطام فيأىب
شهرا، قال :وحيك ال تعجليه، فصلى الفجر وما يستبني الناس قراءته من غلبة البكاء فلما سلم قال: اي بؤسا لعمر كم 

فإان نفرض لكل مولود يف اإلسالم، قتل من أوالد املسلمني، مث أمر مناداي فنادى : أال ال تعجلوا صبيانكم عن الفطام 
(152وكتب بذلك إىل اآلفاق إان نفرض لكل مولود يف اإلسالم)  

وعن أسلم: بينما أان مع عمر بن اخلطاب وهو يعس ابملدينة إذ عيي فإتكأ على جانب جدار يف جوف الليل، إذا 
ة أمري هلا:اي أمتاه أوما علمت مبا كان عزم إمرأه تقول إلبنتها: اي بنتاه قومي إىل ذلك اللنب فامذقيه ابملاء ،فقالت

ا:ايبنية قومي إىل اللنب اي بنيه؟قالت:إنه أمر مناديه فنادى اليشاب اللنب ابملاء،فقالت هل املؤمنني؟ قالت: وما عزمته
يف ابملاء فإنه مبوضع اليراك عمر وال منادي عمر،فقالت:اي أمتاه وهللا ما كنت ألطيعه يف املأل وأعصاه  فامذقيه

يف عسسة،فلما أصبح قال: اي اخلالء.وعمر يسمع ذلك كله فقال: اي أسلم علم على الباب واعرف املوضع، مث مضى 
مض إىل املوضع فانظر من القائلة ومن املقول هلا وهل هلم من بعل.فأتيت املوضع فنظرت فإذا اجلارية أمي البعل أسلم ا

مرأة فأزوجه؟ لو  ومجعهم فقال:هل فيكم من حيتاج ال ،فدعا ولدهتهها ليس هلا بعل،فأتيت عمر فأخرب هلا وإذا تيك أم
كان أببيكم حركة للنساء ما سبقه منكم أحد هلذه اجلارية،فقال عبد هللا: يل زوجه،وقال عبد الرمحن:يل زوجه،وقال 

(153عاصم:اي أبتاه الزوجه يل فزوجين فبعث إىل اجلارية فزوجها عاصم.)  

ه حممد بن زيد قال اجتمع علي وعثمان وطلحة والزبري وعبد الرمحن بن عوف وسعد عن معمر بن حممد عن أبي  
اي عبد الرمحن لو كلمت أمري املؤمنني للناس فإنه أييت الرجل  :وكان أجرأهم على عمر عبد الرمحن بن عوف فقالوا

هطالب احلاجة فتمنعه هيبتك أن يكلمك يف حاجة حىت يرجع ومل يقض حاجته فدخل عليه فكلم  

الطبقات البن سعد -152  

إلبن اجلوزي-مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب -153  

 



فقال: اي أمري املؤمنني لن للناس فإنه يقدم القادم فتمنعه هيبتك أن يكلمك يف حاجته حىت يرجع ومل يكلمك قال:  
لهم نعم، قال: اي عبد الرمحن وهللا اي عبد الرمحن أنشدك هللا أعلي وعثمان وطلحة والزبري وسعد أمروك هبذا؟ قال: ال

لقد لنت للناس حىت خشيت هللا يف اللني مث اشتددت عليهم حىت خشيت هللا يف الشدة فأين املخرج؟ فقام عبد 
 الرمحن يبكي جير رداءه بيده يقول : أف هلم بعدك أف هلم بعدك.

فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب وما  ابلناس اختذ عمر دار الرقيق وقال بعضهم الدقيق فجعل ومن شدة اهتمامه
حيتاج إليه يعني به املنقطع به والضيف ينزل بعمر ووضع عمر يف طريق السبل ما بني مكة واملدينة ما يصلح من 

 ينقطع به وحيمل من ماء إىل ماء.

عند مقولة ن أتوقف نشغال ابل عمر أبحوال رعيته فلن جند كلمات تصف ذلك لكومهما حاولنا أن نصف مدى ا
احلي اليقظ دائما يزيده شقاء  لذي يشقيه ويضنيه وإمنا كان ضمريهشتغاله أبمر الناس وحده هو اطه حسني: ليس ا

(155إىل شقاء ومها إىل هم فكان اليذوق النوم إال غرارا.)  

شدتك ك يف عدلك ويف أي حاكم كنت ايعمر؟ حقا أتعبت كل من جاء بعدك من حكام فلن يستطيع أحدا جمارات
هتمامك برعيتك وخوفك من التقصري يف حقهم، ومل تتعب احلكام وحدهم بل أتعبت احملكومني عرب يف احلق ويف ا

العصور الذين يريدون حلكامهم أن يكونوا مثلك وأىن هلم ذلك؟ فليس هلم قوة عمر على نفسه وال إميانه وتقواه، وال 
، وال ذلك الفهم املستنري للدين وتطبيقه الفعلي، وال تلك العقليه صحبته للنيب صلى هللا عليه وسلم والتعلم على يديه

 اجملتهده اجملدده الباحثه عن مصلحة األمه، فكيف جند مثلك أو شبيهك ايعمر؟؟!!

)الطبقات البن سعد(-154  

طه حسني-الشيخان -155  

 

 

 

 



:عام الرمادة  

يم أحوال شعبه يف وحيسن تنظ تقي هللا يف كل أمورهلعادل الذي يضرب عمر أروع األمثال وكان نعم القدوة للحاكم ا 
مهما بلغ –كان شخصا فذا فلم نقرأ يف كل كتب التاريخ عرب العصور عن حاكم   األوقات العادية لكنه يف عام الرمادة

اليت  ول إليه إال أصحاب النفوس الراقيةيفعل مثل عمر، لقد ضرب عمر مثال ومنوذجا يصعب على أحد الوص -زهده
تسمو على كل إعتبارات الدنيا وامللك، وأصحاب اإلميان القوي الذين يرتمجون إمياهنم وخوفهم من هللا إىل أفعال.قام  

الفاروق بتنظيم األموال والطعام وقسمهما ابلعدل بني اجلميع بل و أمر والته يف كل البالد إبرسال الطعام للمدينه 
ب من الطعام حىت اخلبز والزيت وحرم على نفسه الطي ق هبذا بل جعل طعامه يكتف الفارو حىت اليهلك الناس ، ومل

ابلتقشف حىت تزول الغمه، حىت قال عنه أهل زمانه   خيتص دوهنم بطعام، كما أمر أهلهالمهم واليشارك الناس يف آ
لم على يدي نيب ذي ترىب وتعأن لون بشرته صار أسودا من كثرة أكله للزيت. أي من احلكام يفعل ذلك إال عمر ال

 الرمحة صلى هللا عليه وسلم.

 ويصفه حافظ إبراهيم يف عام الرمادة فيقول:

 إن جاع يف شدة قوٌم شركتهم **** يف اجلوع أو تنجلي عنهم غواشيها
 جوع اخلليفة و الدنيا بقبضته **** يف الزهد منزلة سبحان موليها

 

عدة مؤلفني)د.أمحد شليب(-نظرة عصرية حديثة-عمر-156  

 

 



كتب عمر إىل عمرو بن العاص   :أخربان حممد بن عمر قال حدثين عبد هللا بن عون املالكي عن أبيه عن جده قال 
أيمره أن يبعث إليه من الطعام فبعث عمرو يف الرب والبحر وكتب إىل معاوية: إذا جاءك كتايب هذا فابعث إلينا من 

مث بعث إىل سعد يبعث إليه فبعث إليه، قال:  :إال أن يرمحهم هللا ،قال االطعام مبا يصلح من قبلنا فإهنم قد هلكو 
فكان عمر يطعم الناس الثريد اخلبز أيدمه ابلزيت قد أفري من الفور يف القدور وينحر بني األايم اجلزور فيجعلها على 

 الثريد وكان عمر أيكل مع القوم كما أيكلون.

كان خيدمهم بنفسه ويعلمهم كيف يقتصدون يف الطعام املوجود حىت يكفي ومل يكتِف أبن أيكل كما أيكل العامه بل  
بن حنتمة لقد رأيته افعن أسامة بن زيد قال حدثين انفع موىل الزبري قال مسعت أاب هريرة يقول: يرحم هللا  اجلميع ،

 قال: من أين اي أاب عام الرمادة وإنه ليحمل على ظهره جرابني وعكة زيت يف يده وإنه ليعتقب هو وأسلم فلما رآين
هريرة ؟ قلت : قريبا قال فأخذت أعقبه فحملناه حىت انتهينا إىل صرار فإذا صرم حنو من عشرين بيتا من حمارب 

،فقال عمر: ما أقدمكم؟ قالوا :اجلهد، قال: فأخرجوا لنا جلد امليتة مشواي كانوا أيكلونه ورمة العظام مسحوقة كانوا 
ءه مث اتزر فما زال يطبخ هلم حىت شبعوا وأرسل أسلم إىل املدينة فجاء أببعرة فحملهم يسفوهنا فرأيت عمر طرح ردا

عن جبري بن صخر، عن (157عليها حىت أنزهلم اجلبانة مث كساهم وكان خيتلف إليهم وإىل غريهم حىت رفع هللا ذلك)
شاة فقال: ليس فيهن عاصم بن عمر بن اخلطاب: أن رجال من مزينة عام الرمادة سأله أهله أن يذبح هلم 

.شيء دفإذا عظامها محر فقال: اي حمم فأحلوا عليه فذبح شاة  

يقول له: أبشر ابحلياة، إيت عمر فأقره مين السالم، وقل له إن عهدي ملسو هيلع هللا ىلص فلما أمسى أري يف املنام أن رسول هللا 
 .بك ويّف العهد شديد العقد، فالكيس الكيس اي عمر

ملسو هيلع هللا ىلصه: استأذن لرسول هللا فجاء حىت أتى ابب عمر، فقال لغالم . 

فأتى عمر فأخربه ففزع، مث صعد عمر املنرب فقال للناس: أنشدكم هللا الذي هداكم لإلسالم هل رأيتم مين شيئا 
ففطنوا ومل يفطن -وهو بالل بن احلارث  -تكرهونه؟فقالوا: اللهم ال. وعم ذلك؟فأخربهم بقول املزين  . 

فاستسق بنافقالوا: إمنا استبطأك يف االستسقاء  فنادى يف الناس فخطب فأوجز، مث صلى ركعتني فأوجز، مث قال: .
اللهم عجزت عنا أنصاران، وعجز عنا حولنا وقوتنا، وعجزت عن أنفسنا، وال حول وال قوة إال بك، اللهم اسقنا 

(158)وأحي العباد والبالد  

)الطبقات البن سعد(-157  

البدايه والنهايه البن كثري-158  



ن أوسقال مالك ب  

 

تصل هذا اجلدب تسعة أشهر ووقف عمر أثناء هذه األشهر موقفا اليعرف التاريخ له نظريا،فما أكثر ما أصاب ا
اجلوع بعض البالد ،وما أكثر ماشقي الناس هبذا اجلوع،واجتهد ملوكهم ووالهتم أن خيففوا عنهم هذا اجلهد،لكنا 

 اجلوع كما شارك عمر، ومانعرف أحدا من امللوك والواله واسى النعرف أحدا من هؤالء امللوك والواله شارك الناس يف
(159الناس بنفسه على ماأصاهبم كما كان عمر يواسي العرب بنفسه. )  

 

طه حسني( -)الشيخان-159  

 



 كانت حياة عمر كلها هلل حبا وخوفا وطمعا يف جنتة وخوفا من عذابه..حىت امنياته كانت إلعالء دين هللا

 

(160هللا.)طاعة   

فصل اخلطاب يف سرية ابن اخلطاب لعلي الصاليب-160  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وكلما زادت الفتوحات وإتسعت الدولة اإلسالمية ،زاد الفاروق تواضعا وزهدا فكان يرقع ثيابه وأيكل اخلبز والزيت 
تدل على تواضع الفاروق رد لنا حادثة ويعيش عيشة الفقراء ،فلم يغره امللك ابلتكرب أو التجرب وحافظ إبراهيم يس

 بشكل مل نعرفه من بعده فيقول

 



 

 



 هناية الرحلة الشاقة:

 بقرب وفاته -اس على النظام اجلديدعتاد النبعدما أدى رسالته وإستقرت الدولة اإلسالمية وا-كان الفاروق يشعر
جلمعة فحمد هللا وأثىن فعن هشام بن سعد عن سعيد بن أيب هالل أنه بلغه أن عمر بن اخلطاب خطب الناس يوم ا

عليه مبا هو أهله مث قال: أما بعد أيها الناس إين أريت رؤاي ال أراها إال حلضور أجلي رأيت أن ديكا أمحر نقرين نقرتني 
فحدثتها أمساء بنت عميس فحدثتين أنه يقتلين رجل من األعاجم.           وعن معدان بن أيب طلحة اليعمري أن 

ناس يف يوم مجعة فذكر نيب هللا وذكر أاب بكر فقال :إين رأيت أن ديكا نقرين وال أراه إال عمر بن اخلطاب خطب ال
حضور أجلي فإن أقواما أيمرونين استخلف وإن هللا مل يكن ليضيع دينه وال خالفته والذي بعث به نبيه صلى هللا عليه 

يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عنهم وسلم فإن عجل يب أمر فاخلالفة شورى بني هؤالء الرهط الستة الذين تو 
راض قد علمت أن أقواما سيطعنون يف هذا األمر بعدي أان ضربتهم بيدي هذه على اإلسالم فإن فعلوا فأولئك أعداء 
هللا الكفار الضالل مث إين مل أدع شيئا هو أهم إىل من الكاللة وما راجعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف شيء ما 

عته يف الكاللة وما أغلظ يل يف شيء منذ صاحبته ما أغلظ يل يف الكاللة حىت طعن إبصبعه يف بطين فقال: اي راج
عمر تكفيك اآلية اليت يف آخر النساء وإن أعش أقض فيها بقضية يقضي هبا من يقرأ القرآن ومن ال يقرأ القرآن، مث 

تهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم ويعدلوا عليهم ويقسموا قال: اللهم إين أشهدك على أمراء األمصار فإين إمنا بعث
 فيئهم بينهم ويرفعوا إيل ما أشكل عليهم من أمرهم .

وعن أيب محزة قال مسعت رجال من بين متيم يقال له جويرة بن قدامة قال: حججت عام تويف عمر فأتى املدينة 
ة حىت طعن ،قال فدخل عليه أصحاب النيب صلى هللا فخطب فقال :رأيت كأن ديكا نقرين فما عاش إال تلك اجلمع

عليه وسلم مث أهل املدينة مث أهل الشام مث أهل العراق قال: فكنا آخر من دخل عليه قال :فكلما دخل قوم بكوا 
وأثنوا عليه قال: فكنت يف من دخل فإذا هو قد عصب على جراحته قال فسألناه الوصية قال وما سأله الوصية أحد 

فقال :أوصيكم بكتاب هللا فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه وأوصيكم ابملهاجرين فإن الناس يكثرون ويقلون غريان، 
مث  :وأوصيكم ابألنصار فإهنم شعب اإلسالم الذي جلأ إليه وأوصيكم ابألعراب فإهنم أصلكم ومادتكم قال شعبة

م وأوصيكم أبهل الذمة فإهنم ذمة نبيكم حدثنيه مرة أخرى فزاد فيه فإهنم أصلكم ومادتكم وإخوانكم وعدو عدوك
(161وأرزاق عيالكم قوموا عين)  

)الطبقات البن سعد(-161   

 



ظات النهاية:حل  

ولكنه مل يعرف كيف فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد بشر عمر  روق يعلم أن هنايته ستكون الشهادةكان  الفا
ابلشهادة ،فعن أنس أن رسول هللا صعد أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف فضربه برجله وقال: اثبت أحد فما 

 عليك إال نيب وصديق وشهيدان.

قريبه، فعن حيىي  يه دولتهم وأن النهايةلذي تقوم علكان عمر يشعر أبنه أدى مهمته ووضع للمسلمني األساس القوي ا
بن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب ملا نفر من مىن أانخ ابألبطح مث كوم كومة من البطحاء فألقى عليها طرف 

ردائه مث استلقى ورفع يديه إىل السماء مث قال: اللهم كربت سين وضعفت قويت وانتشرت رعييت فاقبضين إليك غري 
(162فما انسلخ ذو احلجة حىت طعن فمات )مضيع وال مفرط   

وروى عن عمر رضى هللا عنه أنه قال ىف انصرافه من حجته الىت مل حيج بعدها: احلمد هلل وال إله إال هللا يعطى من 
أرعى إبال للخطاب وكان فظا غليظا يتعبىن إذا عملت ويضربىن  -ضجنان -يشاء ما يشاء لقد كنت هبذا الوادى يعىن

قد أصبحت وأمسيت وليس بيىن وبني هللا أحد أخشاه مث متثل ال شىء مما ترى تبقى بشاشته يبقى اإلله إذا قصرت و 
ويودى املال والولد مل تغن عن هرمز يوما خزائنه واخللد قد حاولت عاد فما خلدوا وال سليمان إذ جترى الرايح له 

كل أوب إليها وافد يفد حوض هنالك مورود بال كذب واجلن واإلنس فيما بينها برد أين امللوك الىت كانت لعزهتا من  
) اللهم أرزقين شهادة يف سبيلك  وعن أسلم عن عمربن اخلطاب أنه قال.(163ال بد من ورده يوما كما وردوا)

.واجعل مويت يف بلد رسولك ( أخرجة البخاري  

واف بني بالد املسلمني لتلبية مل يكن ذلك يثينيه عن إكمال دورة والط -كما قال–ورغم كرب سن عمر وضعف قوته 
حوائج الناس فعن حصني بن عبد الرمحن عن عمرو بن ميمون قال :جئت فإذا عمر واقف على حذيفة وعثمان بن 

حنيف وهو يقول: ختافان أن تكوان محلتما األرض ما ال تطيق فقال عثمان: لو شئت ألضعفت أرضي وقال حذيفة: 
ا فيها كبري فضل فجعل يقول انظرا ما لديكما إن تكوان محلتما األرض ما ال لقد محلت األرض أمرا هي له مطيقة وم

 تطيق مث قال وهللا لئن سلمين هللا ألدعن أرامل أهل العراق ال حيتجن إىل أحد بعدي أبدا

اإلستيعاب يف معرفة األصحاب للقرطيب -163أسد الغابة إلبن أثري    -162  



فما أتت عليه إال رابعة حىت أصيب وكان إذا دخل املسجد قام بني الصفوف مث قال :استووا فإذا استووا تقدم  :قال 
وطار العلج يف يده  :فكرب فلما كرب طعن قال فسمعته يقول: قتلين الكلب أو أكلين الكلب ما أدري أيهما قال

ثالثة عشر رجال من املسلمني فمات منهم تسعة قال  سكني ذات طرفني ما مير برجل ميينا وال مشاال إال طعنه فأصاب
وما كان بيين :فلما رأى ذلك الرجل من املسلمني طرح عليه برنسا له ليأخذه فلما ظن أنه مأخوذ حنر نفسه قال :

بن العباس فأخذ بيد عبد الرمحن بن عوف فقدمه فصلوا الفجر يومئذ صالة خفيفة اوبينه يعين عمر حني طعن إال 
ما نواحي املسجد فال يدرون ما األمر إال أهنم حني فقدوا صوت عمر جعلوا يقولون: سبحان هللا سبحان هللا فأ :قال
بن عباس فجال ساعة مث أاته ابن عباس فقال: انظر من قتلين فخرج افلما انصرفوا كان أول من دخل على عمر  :قال

ا له قاتله هللا وهللا لقد كنت أمرت به معروفا مث قال: فقال: غالم املغرية بن شعبة الصناع ،قال وكان جنارا قال: م
احلمد هلل الذي مل جيعل منييت بيد رجل يدعي إىل اإلسالم مث قال البن عباس: لقد كنت أنت وأبوك حتبان أن تكثر 

 بن عباس: إن شئت فعلنا فقال: أبعد ما تكلموا بكالمكم وصلوا بصالتكم ونسكوا نسككماالعلوج ابملدينة فقال 
بن عمر افقال له الناس: ليس عليك أبس فدعا بلنب فشربه فخرج من جرحه فلما ظن أنه املوت قال : اي عبد هللا 

انظر كم علي من الدين؟ قال فحسبه فوجده ستة ومثانني ألف درهم قال اي عبد هللا: إن وىف هلا مال آل عمر فأدها 
ي بن كعب فإن مل تف من أمواهلم فاسأل فيها قريشا وال تعدهم عين من أمواهلم وإن مل تف أمواهلم فاسأل فيها بين عد

إىل غريهم ، مث قال: اي عبد هللا اذهب إىل عائشة أم املؤمنني فقل هلا يقرأ عليك عمر السالم وال تقل أمري املؤمنني 
ي فسلم عليها مث فإين لست هلم اليوم أبمري يقول أتذنني له أن يدفن مع صاحبيه. فأاتها بن عمر فوجدها قاعدة تبك

قال: يستأذن عمر بن اخلطاب أن يدفن مع صاحبيه، فقالت : قد وهللا كنت أريده لنفسي وألوثرنه به اليوم على 
نفسي فلما جاء قيل هذا عبد هللا بن عمر فقال عمر: ارفعاين فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ فقال أذنت لك 

ع اي عبد هللا بن عمر انظر إذا أان مت فامحلين علي سرير مث قف يب قال عمر: ما كان شيء أهم إيل من ذلك املضج
على الباب فقل يستأذن عمر بن اخلطاب فإن أذنت يل فأدخلين وإن مل أتذن فادفين يف مقابر املسلمني. فلما محل 

صلى هللا عليه  فكأن املسلمني مل تصبهم مصيبة إال يومئذ قال :فأذنت له فدفن رمحه هللا حيث أكرمه هللا مع النيب
وسلم وأيب بكر. وقالوا له حني حضره املوت: استخلف فقال :ال أجد أحدا أحق هبذا األمر من هؤالء النفر الذين 

تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عنهم راض فأيهم استخلف فهو اخلليفة من بعدي فسمى عليا وعثمان 
سعدا فذاك وإال فأيهم استخلف فليستعن به فإين مل أعزله عن عجز وطلحة والزبري وعبد الرمحن وسعدا فإن أصابت 



وال خيانة قال وجعل عبد هللا معهم يشاورونه وليس له من األمر شيء. قال فلما اجتمعوا قال عبد الرمحن اجعلوا 
عبد الرمحن أمركم إىل ثالثة نفر منكم فجعل الزبري أمره إىل علي وجعل طلحة أمره إىل عثمان وجعل سعد أمره إىل 

فأمتر أولئك الثالثة حني جعل األمر إليهم فقال عبد الرمحن : أيكم يربأ من األمر وجيعل األمر إيل ولكم هللا علي أال 
آلوكم عن أفضلكم وخريكم للمسلمني؟ فأسكت الشيخان علي وعثمان فقال عبد الرمحن :جتعالنه إيل وأان أخرج منها 

للمسلمني قالوا نعم فخال بعلي فقال إن لك من القرابة من رسول هللا صلى هللا  فوهللا ال آلوكم عن أفضلكم وخريكم
عليه وسلم والقدم وهللا عليك لئن استخلفت لتعدلن ولئن استخلف عثمان لتسمعن ولتطيعن فقال نعم قال وخال 

لي والناس مث قال بعثمان فقال مثل ذلك قال فقال عثمان فنعم قال فقال ابسط يدك اي عثمان فبسط يده فبايعه ع
عمر أوصي اخلليفة من بعدي بتقوى هللا واملهاجرين األولني أن حيفظ هلم حقهم وأن يعرف هلم حرمتهم وأوصيه أبهل 

األمصار خريا فإهنم ردء اإلسالم وغيظ العدو وجباة املال أن ال يؤخذ منهم إال فضلهم عن رضى منهم وأوصيه 
أن يقبل من حمسنهم ويتجاوز عن مسيئهم وأوصيه ابألعراب خريا فإهنم أصل  ابألنصار الذين تبوأوا الدار واإلميان

العرب ومادة اإلسالم وأن يؤخذ من حواشي أمواهلم فريد على فقرائهم وأوصيه بذمة هللا وذمة رسوله أن يويف هلم 
 بعهدهم وأن ال يكلفوا إال طاقتهم وأن يقاتل من وراءهم 

عمش عن مؤمنا أبن احلكم ليس مريااث يورث إمنا هو عبء يتحمله األقدر عليه  فعن األ كان عمر حىت أخر حلظاته
اي أمري املؤمنني فأين أنت من عبد  :ستخلف لو كان أبو عبيدة بن اجلراح فقال له رجلإبراهيم قال: قال :عمر من ا

(162سن يطلق امرأته)ستخلف رجال ليس حيك هللا وهللا ما أردت هللا هبذا اقاتل :فقال ؟هللا بن عمر  

بن اويف اللحظات األخرية مازال عمر خيشى من حساب هللا وحيمل هم الناس فعن أيب عبيد موىل بن عباس عن 
وكان معها نسوة فبكني معها وارتج ، واعمراه  :عباس قال كنت مع علي فسمعنا الصيحة على عمر، فقالت أم كلثوم

على األرض من شيء الفتديت به من هول املطلع وهللا لو أن يل ما  :البيت بكاء فقال عمر  

)الطبقات البن سعد(-162  

 



بن عباس : وهللا إين ألرجو أن ال تراها إال مقدار ما قال هللا وإن منكم إال واردها إن كنت ما علمنا ألمري افقال 
فاستوى جالسا فقال: أتشهد املؤمنني وأمني املؤمنني وسيد املؤمنني تقضي بكتاب هللا وتقسم ابلسوية، فأعجبه قويل 

يل هبذا اي بن عباس؟ قال فكففت فضرب على كتفي فقال: اشهد يل هبذا اي بن عباس قال قلت نعم أان أشهد.عن 
أان أول من أتى عمر بن اخلطاب حني طعن فقال:  :بن عباس ابلبصرة قالامحيد بن عبد الرمحن احلمريي قال أخربان 

يدركين الناس أما أان فلم أقض يف الكاللة قضاء ومل أستخلف على الناس خليفة  احفظ مين ثالاث فإين أخاف أن ال
وكل مملوك يل عتيق .قال فقال له الناس استخلف فقال أي ذلك ما أفعل فقد فعله من هو خري مين إن أترك للناس 

بكر فقلت أبشر ابجلنة  أمرهم فقد تركه نيب هللا صلى هللا عليه وسلم وإن أستخلف فقد استخلف من هو خري مين أبو
صاحبت رسول هللا فأطلت صحبته ووليت أمر املؤمنني فقويت وأديت األمانة فقال أما تبشريك إايي ابجلنة فوهللا 
الذي ال إله إال هو لو أن يل الدنيا وما فيها الفتديت به من هول ما أمامي قبل أن أعلم اخلرب وأما قولك يف إمرة 

ذلك كفاف ال يل وال علي وأما ما ذكرت من صحبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذاكاملؤمنني فوهللا لوددت أن   

البنه اي بين إذا حضرتين الوفاة فاحرفين  :حدثين حيىي بن أيب راشد النصري أن عمر بن اخلطاب ملا حضرته الوفاة قال
ا قبضت فأغمضين واقصدوا يف  واجعل ركبتيك يف صليب وضع يدك اليمىن على جبيين ويدك اليسرى على ذقين فإذ

كفين فإنه إن يكن يل عند هللا خري أبدلين خريا منه وإن كنت على غري ذلك سلبين فأسرع سليب واقصدوا يف حفريت 
فإنه إن يكن يل عند هللا خري وسع يل فيها مد بصري وإن كنت على غري ذلك ضيقها علي حىت ختتلف أضالعي وال 

ا ليس يف فإن هللا هو أعلم يب وإذا خرجتم يب فأسرعوا يف املشي فإنه إن يكن يل عند خترجن معي امرأة وال تزكوين مب
هللا خري قدمتموين إىل ما هو خري يل وإن كنت على غري ذلك كنتم قد ألقيتم عن رقابكم شرا حتملونه. عن عثمان بن 

ضع خدي ابألرض  :مر فقال لهأان آخركم عهدا بعمر دخلت عليه ورأسه يف حجر ابنه عبد هللا بن ع :عفان قال
ضع خذي ابألرض ال أم لك يف الثانية أو يف الثالثة مث شبك بني رجليه :فهل فخذي واألرض إال سواء قال  :قال

(162ويلي وويل أمي إن مل يغفر هللا يل حىت فاضت نفسه ) :فسمعته يقول  

)الطبقات البن سعد(-162  

 



و عن أنس هو بن مالك قال :ملا طعن عمر صرخت حفصة فقال عمر: اي حفصة أما مسعت رسول هللا صلى هللا 
إن املعول عليه يعذب، وجاء صهيب فقال واعمراه فقال: ويلك اي صهيب أما بلغك ان املعول :عليه وسلم يقول 

(163عليه يعذب)  

فيقول: كان عمر الصريع قدوة يف الشجاعه  اس حىت وفاتهغاله بتدبري أمور النويصف العقاد حلظات قتل عمر وإنش
وتقدمي الواجب واإليثار على النفس وحماسبة الضمري وسداد التدبري فكان يف أصح ساعاته وأسلمها للعمل 

وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون  :ابن أيب مليكة أنه مسع ابن عباس يقول وقال(164والتفكري.)
ع وأان فيهم فلم يرعين إال رجل قد أخذ مبنكيب من ورائي فالتفت فإذا هو علي ابن أيب طالب فرتحم على قبل أن يرف

عمر وقال :ما خلفت أحدا أحب إيل ألقى هللا مبثل عمله منك وأمي هللا إن كنت ألظن ليجعلنك هللا مع صاحبيك 
ذهبت أان وأبو بكر وعمر ودخلت أان وأبو بكر  :وذلك أين كنت أكثر أن أمسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول

 وعمر وخرجت أان وأبو بكر وعمر وإن كنت أظن ليجعلنك هللا معهما.

وملا قضى عمر رضي هللا عنه صلى عليه صهيب وكرب عليه أربع ومحل على سرير رسول هللا وغسله ابنه عبد هللا ونزل 
وعبد الرمحن بن عوف .وكانت خالفته عشر سنني وستة أشهر  يف قربه ابنه عبد هللا وعثمان بن عفان وسعيد بن زيد

 رهوقيل كان عمره مخسا ومخسني سنة واألول أصح ما قيل يف عم يال وتويف وهو ابن ثالث وستني سنهومخس ل
(165)  
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مات عمر ومل متت سريته منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنه ، فروى الناس سريته وكتب عنه املؤرخون والكتاب عرب العصور  وأنصفه العرب 
 الذي مل يعرف احلضارات األجنبية معرفة مفصلة والدقيقة -وغري العرب بل وغري املسلمني أيضا، فيقول طه حسني عنه: أقام هذا الرجل العريب

 (166نظام الدولة على حنو يكفل منافع الناس ويكفل هلم العدل واإلنصاف.) –

بلوغه على شدة مازالت األمم املتحضرة يف الغرب مقصرة عن  لمني أثناء خالفته لوان من احلياةويقول عنه طه حسني:لقد أاتح للمس
اليت أاتحها عمر للناس حلما وال يدرون مىت يصبح  األايم يرون هذا اللون من احلياة ،ومازال املسلمون يف هذهما جتتهد يف سبيله

 حقيقة.

 طه حسني-الشيخان-166

 عمربن اخلطاب يف نظر املفكرين الغربيني لتحسني فالح السلطاين -167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:اخلامتة  

فهم  –ورمبا طالتهم بعض شدته  -الفاروق عمرقبل أن أكتب كلمايت يف اخلامتة سأفسح اجملال لكلمات من عاصروا 
 أقرب الناس له وأعرف الناس به، ولبعض الكتاب واملفكرين املسلمني وغري املسلمني.

فيقول النيب صلى هللا عليه وسلم عن صاحبيه :عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا إن أهل الدرجات العلى 
168يف األفق من آفاق السماء وإن أاب بكر وعمر منهم وأنعما .لرياهم من حتتهم كما يرى الكوكب الدري   

عن أيب موسى أنه كان مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف حائط وبيد النيب صلى  جاءوها هو النيب يبشره ابجلنة فقد 
فإذا هو أبو بكر :افتح له وبشره ابجلنة قال  :هللا عليه وسلم عود يضرب به بني املاء والطني فجاء رجل فاستفتح فقال

افتح له وبشره ابجلنة فإذا هو عمر ففتحت له وبشرته  :مث جاء رجل يستفتح فقال،ففتحت له وبشرته ابجلنة  :قال
ستكان يوما عن العمل يف سبيل هللا وال عن اخلوف من عذاب هللا.( ورغم تلك البشرى ما ا169) ابجلنة  

ن عمر( أخرجه ابن عساكر وقال عنه أبوبكر)ماعلى ظهر األرض رجل أحب إيل م  

وقالت عنه السيدة عائشة:كان وهللا أحوذاي نسيج وحده )األحوذي هو املشمر لألمور والقاهر هلا والعامل هبا( 
(170)  

) أسد الغابة إلبن األثري(-168  
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عفان:إن عمر كان مينع رمحه تقراب إىل هللا وأان أصل رمحي تقراب إىل هللا ،ومن  ويقول عنه ذو النورين سيدان عثمان بن
(171لنا مبثل عمر )يقوهلا ثالاث(.)  

عن أيب الزعراء أو عن زيد -ن عليالذي قالوا أنه نزع اخلالفة م-وهذه كلمات سيدان علي بن أيب طالب  عن عمر
أيب طالب يف إمارته فقال: اي أمري املؤمنني إين مررت بنفر بن وهب أن سويد بن غفلة اجلعفي دخل على علي بن ا

يذكرون أاب بكر وعمر بغري الذي مها أهل له من اإلسالم وذكر احلديث قال: فلما حضرت رسول هللا الوفاة قال: مروا 
ه ارتد الناس أاب بكر أن يصلي ابلناس وهو يرى مكاين فصلى ابلناس سبعة أايم يف حياة رسول هللا فلما قبض هللا نبي

نصلي وال نعطي الزكاة فرضي أصحاب رسول هللا وأىب أبو بكر منفردا برأيه فرجح برأيه رأيهم  :عن اإلسالم فقالوا
وهللا لو منعوين عقاال مما فرض هللا ورسوله جلاهدهتم عليه كما أجاهدهم على الصالة فأعطى املسلمون : مجيعا وقال 

ذلك من ولد عبد املطلب أان فمضى رمحة هللا عليه وترك الدنيا وهي مقبلة  البيعة طائعني فكان أول من سبق يف
فخرج منها سليما فسار فينا بسرية رسول هللا ال ننكر من أمره شيئا حىت حضرته الوفاة فرأى أن عمر أقوى عليها ولو  

أتؤمر علينا من كان عناان  :كانت حماابة آلثر هبا ولده واستشار املسلمني يف ذلك فمنهم من رضي ومنهم كره وقالوا
أقول لريب إذا قدمت عليه إهلي أمرت عليهم خري أهلك فأمر  :قال ؟وأنت حي فماذا تقول لربك إذا قدمت عليه

علينا عمر فقام فينا أبمر صاحبيه ال ننكر منه شيئا نعرف فيه الزايدة كل يوم يف الدين والدنيا فتح هللا به األرضني 
ه وقلبه ذه يف هللا لومة الئم البعيد والقريب سواء يف العدل واحلق وضرب هللا ابحلق على لسانومصر به األمصار ال أتخ

نة تنطق على لسانه وأن ملكا بني عينيه يسدده ويوفقه .حىت إن كنا لنظن أن السكي  

الوالة  إن هللا جعل أاب بكر وعمر حجة على من بعدمها من :ويقول أيضا:عن عبد خري عن علي بن أيب طالب قال 
إىل يوم القيامة فسبقا وهللا سبقا بعيدا وأتعبا وهللا من بعدمها إتعااب شديدا فذكرمها حزن لألمة وطعن على 

(172األئمة)  
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نرب وهو مسعت علي بن أيب طالب على امل :و عن حصني قال مسعت املسيب بن عبد خري اهلمداين عن أبيه قال
حدااث يقضي هللا يه وسلم أبو بكر مث عمر وأاَن قد أحدثنا بعدمها أإن خري هذه األمة بعد النيب صلى هللا عل :يقول

(173فيها ما أحب)  

أابه علي بن أيب طالب عن خري الناس بعد النيب صلى هللا عليه وسلم قال:أبو بكر مث  وملا سأل حممد إبن احلنفية
(174عمر)  

اوية بن أيب سفيان بني أيب بكر وعمر فيقول: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ومل ترده، وأما عمر فأرادته الدنيا ويقارن  مع
 (175ومل يردها، وأما حنن فتمرغنا فيها ظهرا  لبطن.)

 وقال حذيفه: وهللا ما أعرف رجال ال أتخذه يف هللا لومة الئم إال عمر)اتريخ اخللفاء للسيوطي(

وقال احلذيفة: كنا جلوسا  عند عمر فقال: أيكم حيفظ قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فق الفتنة قلت: أان. قال:  
إنك جلريء، قلت: فتنة الرجل يف أهل وماله وولده تكفرها الصالة والصيام والصدقة واألمر ابملعروف والنهي عن 

وج موج البحر، قلت: ليس عليك منها أبس إن بينك وبينها اباب  املنكر، قال: ليس عنها أسألك ولكن الفتنة اليت مت
غلق أبدا ، قلنا حلذيفة: أكان عمر يعلم من الباب قال: كسر، قال: إذا  ال ي  كسر أم يفتح قلت: بل ي  مغلقا ، قال: أي  

 نعم كما يعلم أن دون غد الليلة، إين حدثته حديثا  ليس ابألغاليط
 (176): الباب عمر. أخرجه البخاريلفسأله مسروق: من الباب قا

ن عمر كان حائطا : إذا ذكر الصرررررراحلون فحي هال بعمر إقال عبد هللا بن مسررررررعود  :عن أيب معشررررررر عن إبراهيم قالو 
حصرررررررينا يدخله اإلسرررررررالم وال خيرج منه فلما قتل عمر انثلم احلائط فاإلسرررررررالم خيرج منه وال يدخل والذي نفسررررررري بيده 

 ر حىت أموت.لوددت أين خادم ملثل عم
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والذي نفسرري بيده لو أن من يف األرض اليوم وضررعوا يف كفة امليزان ووضررع عمر يف الكفة األخرى لرجح شررق عمر ان 
ن الكبد والسرررررنام وأطايبها البن السررررربيل ويكون العنق آلل عمر إذا ذكر الصررررراحلون عمر كان أيمر ابجلزور فتنحر فتكو 

 (177فحي هال بعمر )

وقال عنه اجلاحظ: رحم هللا أاببكر فقد أتعب من بعده فلما مات عمر قال الناس:رحم هللا أاب بكر وعمر فقد أتعبا 
 (.178من جاء بعدمها. )

ن العبقرية واإلمتياز بني الناس على إختالف العصرررور وهو صررراحب مناقب ويقول العقاد عنه :هو رجل عظيم من معد
وأخالق من أنبل الصرررررررفات اإلنسرررررررانية،توافقت فيه قوة اندره وتالقت فيه إىل غاية واحده وهي إحقاق احلق وإدحاض 

 (179الباطل،وومستة بسمة اجلندية  اجملاهده اليت حتمي احلدود للناس وحتميها من الناس.)

180 
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 :ويقول حافظ إبراهيم لقاتل عمر

 مرررررررررررروىل املررررررررررررغرررررررررررررية ال جررررررررررررادتررررررررررررك غرررررررررررراديررررررررررررة **** مررررررررررررن رمحررررررررررررة هللا مررررررررررررا جررررررررررررادت غررررررررررررواديررررررررررررهررررررررررررا
 **** يف ذمرررررررررررة هللا عرررررررررررالررررررررررريرررررررررررهرررررررررررا و مررررررررررراضررررررررررررررررررررررررريرررررررررررهرررررررررررامرررررررررررزقرررررررررررت مرررررررررررنررررررررررره أدميرررررررررررا حشررررررررررررررررررررررررروه مهرررررررررررم 

 طرررررررررعرررررررررنرررررررررت خررررررررراصررررررررررررررررررررررررة الرررررررررفررررررررراروق مرررررررررنرررررررررترررررررررقرررررررررمرررررررررا **** مرررررررررن احلرررررررررنررررررررريرررررررررفرررررررررة يف أعرررررررررلرررررررررى جمرررررررررالررررررررريرررررررررهرررررررررا
 فررررررررأصرررررررررررررررررررررربررررررررحررررررررت دولررررررررة اإلسررررررررررررررررررررررالم حررررررررائرررررررررة **** تشرررررررررررررررررررررركررررررررو الرررررررروجرررررررريررررررررعررررررررة ملررررررررا مررررررررات آسرررررررررررررررررررررريررررررررهررررررررا
فرررررررهرررررررا كرررررررالرررررررطرررررررود راسرررررررررررررررررررررخرررررررة **** و زان ابلرررررررعررررررردل و الرررررررترررررررقررررررروى مرررررررغرررررررانررررررريرررررررهرررررررا  مضرررررررررررررررررررررى و خرررررررلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررّ

 كررررررررررثررررررررررري يف نررررررررررواحرررررررررريررررررررررهرررررررررراتررررررررررنرررررررررربررررررررررو املررررررررررعرررررررررراول عررررررررررنررررررررررهررررررررررا و هرررررررررري قررررررررررائررررررررررمررررررررررة **** و اهلررررررررررادمررررررررررون  
 حرررررررررررىت إذا مرررررررررررا تررررررررررروالهرررررررررررا مرررررررررررهررررررررررردمرررررررررررهرررررررررررا **** صررررررررررررررررررررررررراح الرررررررررررزوال هبرررررررررررا فرررررررررررانررررررررررردك عرررررررررررالررررررررررريرررررررررررهرررررررررررا
 واهرررررررررررا عرررررررررررلرررررررررررى دولرررررررررررة ابألمرررررررررررس قرررررررررررد مرررررررررررألت **** جررررررررررروانرررررررررررب الشررررررررررررررررررررررررررق رغررررررررررردا يف أايديرررررررررررهرررررررررررا
 كرررررررررم ظرررررررررلرررررررررلرررررررررترررررررررهرررررررررا و حررررررررراطرررررررررترررررررررهرررررررررا أبجرررررررررنرررررررررحرررررررررة **** عرررررررررن أعرررررررررني الررررررررردهرررررررررر قرررررررررد كرررررررررانرررررررررت ترررررررررواريرررررررررهرررررررررا

 خوافيهامن العناية قد ريشت قوادمها **** و من صميم التقى ريشت 

 

 عن الفاروق عمر رضي هللا عنه: 2009تقول املوسوعة البيطانية ,اصدار -

ياسة عمر ىل  قوة عاملية.وخالل هذه الفتوحات الرائعة وضعت سولة االسالمية  يف  عصر عمر  من إمارة  عربية إ) لقد  حتولت الد
بة قانونية سالمية اليت قد حكمت بعده مبا تتضمنه من خاطورية اإلتركيبة اإلمب ن املنضبطة جدا املبادئ إلدارة البلدان املفتوحة,وإ

 ليه.يعود الفضل بوجودها إ

 لنظر،وقد أدى لإلسالم خدمة عظيمةوتقول عنه دائرة املعارف البيطانية:كان عمر حاكما عاقال بعيد ا

واي,حازما جتاه الظاملني ,زاهدا كان حاكما ق  سباب شخصية .لقدوات من احلكم ,قتله علجا فارسي ألمات عمر يف املدينة بعد عشر سن
 (182جل عدالته وحكومته.()خلشونة, وحمرتم على نطاق عاملي ألىل حد اإ

عظم مائة درج عمر من بني أي هللا عنه وقد أكاتب وفيزايئي امريكي معروف يقول عن فاتح الشرق والغرب  الفاروق رضمايكل هارت  
 :1ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم رقم  53مرتبة شخصية يف اتريخ البشرية واحتل 



كنات.وفرض على ن تظل قوات املسلمني بعيدة عن املدن تعيش يف الثخليفة حكيما وسياسيا ابرعا.وقد رأى أ)وقد كان عمر 
ن هذا يبدو واضحا أ د ابلقوة,ومنحك.ومل يفرض االسالم على أاملسيحيني الزكاة أو اجلزية إذا مل يعتنقوا اإلسالم وهم أحرار يف ذل

 سالم ابلسيف.ية ,ومل تكن حرواب دينية تفرض اإلحروب العرب كانت حرواب قوم

غزوات السريعة ما كان من سالم,فبغري هذه الكان عمر هو الشخصية اليت نشرت اإلفبعد وفاة الرسول  وما أجنزه عمر شيئا ابهر،
 رض.الشاسعة من األسالم يف هذه املساحات املمكن أن ينتشر اإل

غزهتا جيور املسلمني ظلت عربية إسالمية حىت يومنا هذا.صحيح أن الفضل أوال وأخريا للنيب حممد.وهو من  ومعظم البالد اليت
ثره البالغ يف التاريخ استحق جبدارة ان يكون رقم واحد من بني املائة اخلالدين.ولكن كثريا من الفضل يعود أجل عظمة شخصيته وأ
 ذالك.لعمر بن اخلطاب بعد 

ن شخصية مثل عمر بن اخلطاب ليست شر االسالم ومتكينه من البالد األخرى.ورمبا بدا غريبا أفعمر ساعد بذكائه وعبقريته على ن
و يوليوس قيصر.ومع ذالك استحق هذا املكان الرفيع بني اخلالدين. ولكن الغزوات اليت ة لدى الغرب مثل شخصيات شارملان أمعروف
 (183خطر بكثري مما تركه كل من يوليوس قيصر وشارملان.()تركته من أثر يف التاريخ, أ جيوشه ومدى ماشنتها 

ويقول طه حسني: بوفاة عمر ختم أروع فصل يف اتريخ اإلسالم واملسلمني منذ وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم  إىل أخر الدهر.فلم 
أزهد  -رمحه هللا -ه عمر من قريب أو من بعيد.فقد رأيت أنه كانعرفون يف يوم من األايم خليفه يشبييعرف املسلمون وما أراهم س

 (184خلفاء املسلمني وملوكهم يف الدنيا وأشدهم هلا إزدراءا  وأعظمهم منها نفورا.)

 حممد رضا(-الفاروق عمر بن اخلطاب -181

 )عمربن اخلطاب يف نظر املفكريني الغربيني لتحسني فالح السلطاين( -183 -182

 طه حسني–ان الشيخ -184

 

 

 

 



 

 وكل الكلمات تتضاءل بعد شهادة النيب صلى هللا عليه وسلم لعمر فال تقف الكلمات عاجزة عن وصف تلك الشخصية العظيمة
قيمة ألي كلمات تُقال،كذلك شهد له معاصروه وحىت من انلتهم شدته، وشهد له من بعده العديد من املفكرين والكتاب املسلمني 

العجيبة فهي شهادات املستشرقني والكتاب الغربيني فشهادهتم يف حقه وهم على غري دينه وبعد مضي كل تلك ،أما الشهادات 
 السنوات تدل على أنه كان رجال من طراز خاص يف عبقريته وعظمته.

 تقف الكلمات عاجزة عن الكالم أمام الفاروق،فهو رجل من طراز خاص

وُعصم من األخطاء وال يُوحى إليه،إمنا هو إنسان ككل البشر له مميزاته وعيوبه،أمن ابإلسالم فهو ليس نبيا مرسال ترىب تربية رابنيه -1
بعقلة قبل قلبه وكان يستخدم عقله كثريا لفهم األمور واحلكم عليها،تعلم على يد النيب صلى هللا عليه وسلم ككل الصحابة ولكن 

 ريه.صفاته الشخصية ابإلضافه لرجاحة عقلة جعلتة متميزا عن غ

حىت ولو على -منذ أن أسلم كرس حياته كلها هلل ولنصرة دينه فيفعل كل ما يُرضي هللا ورسوله وكل ما يُعلي من شأن اإلسالم-2
 وينتهي عما هنى عنه هللا ويقف بقوة وشجاعة يف وجه من يفكر يف اإلساءة لإلسالم. -حساب نفسه وهواه

غريه ، من السهل على اإلنسان أن ميارس قوته على غريه لكن من الصعب جدا هو رجل قوي على نفسه قبل أن يكون قواي على -3
أن يكون قواي على نفسه ،قادرا على التحكم فيها ،والتصدي هلواها،بل والتغلب على وسوسة شياطينها قبل شياطني اجلن.إن من يفعل 

الذي طوع نفسه وفقا ملا يُرضي هللا بل أنه ترك بعض حديديه،فكان عمر هو ذاك الرجل  أن ميتلك قوة نفسية رهيبة وإرادة ذلك البد
 ما أابحه هللا له زهدا يف الدنيا وزينتها وخوفا من أن ُيضيع بطيبات الدنيا نعيم األخرة.

قد يصيبه بعض الضعف أمام أوالده فيميل عن العدل قليال إرضاءا هلم،لكن عمر مل يكن هذا  قد يكون اإلنسان عادال حقا ولكنه-4
عتذر له وطلب منه أن يقت  من عمر نفسه وكذلك كان جلميع فإن أخطأ يف حق أحد سارع وابل كان يعدل مع نفسه قبل االرجل 

مع أوالده يطبق عليهم قواعد العدل مبنتهى الصرامة والقوة كما يطبقها على سائر الناس مسلمني وغري مسلمني ،فالعدل عنده ال 
 ته، وهو مبدأ أساسي الحييد عنه أبدا حىت صار إذا ذُكر العدل ذُكر عمر الفاروق.يتجزأ ،وهو مكون أساسي من مكوانت شخصي

واملدينة وكان ثراي ويعرف أطيب الطعام وأغلى الثياب وتدل على ذلك حوادث كثرية منها أنه  كان عمر يعمل ابلتجارة يف مكة  -5
أقاربه طلب من ماال من بيت مال املسلمني وهو أمري املؤمنني جاء للنيب صلى هللا عليه وسلم بنصف ماله وكان كثريا، ومنها أن أحد 

أالف دينار، فهو مل يكن فقريا وملا توىل احلكم زهد املال ليس ألنه معتاد على الفقر بل ألنه خاف أن مينعه  10فرفض وأعطاه من ماله 
لتجارته فكان أيخذ راتبا يكفيه ابلكاد فكذلك زهد يف  خره، ،وملا توىل احلكم مل يعد له وقتيبات الدنيا من التمتع بطيبات اآمتتعه بط



بعكس  -مال املسلمني فلم يكن أيخذ منه إال مايسرته هو وأسرته فقط، والعجيب أن زاد زهده كلما زادت الفتوحات وزادت األموال
لى هللا عليه وسلم وأليب فكان خياف أن تكون كثرة األموال فتنة له قد خترجه من صحبته للنيب ص -كل احلكام على مر العصور

 خرة أيضا ويرتعد من حساب هللا له على املال والناس بل والبهائم.دا يطلب صحبة صاحيب الدنيا يف اآبكر،فكان زاه

قد يرى البعض عمر ديكتاتورا فهو شديد على الناس ،يتدخل يف كل التفاصيل ويشرف عليها بنفسه،يريد كل شيء كما يراه  -6
ر شديدا ففي احلق فقط فلم يشكو يوما أحد من ظلم عمر أوقسوته بل كان يسعى جاهدا لرفع الظلم عن كل هو،لكن إن كان عم

بن عمرو بن العاص حاكم مصر،وإن كان يتدخل يف كل التفاصيل فهو املسئول أمام ري املسلمني فقد أنصف القبطي من االناس حىت غ
اإلسالمية يف أمور مل يعرفها  كذلك كان يُرسي أسسا جديدة للدولةاالت خمتلفه،هللا عن كل احملكومني ،كما أن له خبات كبرية يف جم

املسلمون من قبل،أما أنه كان يريد األمور كما يريدها هو فنقول أن الفاروق هو ملك الشورى وزعيم حرية الرأي فكيف يقال عنه أنه 
ختياره لوالته وقواده وقضاته فكان يشدد عليهم وحياسبهم على سوء اهللا  مستبد وديكتاتورا؟؟ كل ما يف األمر أنه كان خيشى أن حياسبه

 خوفا من هللا. -كما حياسب نفسه قبلهم-حسااب عسريا 

من عجائب تلك الشخصية الفذة للفاروق أنه رغم شدته وقوته وهيبته يف نفوس األقوايء،إال أنه كان حيمل قلبا حنوان يرق للضعفاء -7
و حمتاجا، وذلك تناقض رهيب يصعب كانت عينه تدمع عندما يرى ضعيفا ألم أو فقر أو أذى ،كما  ويقف جبوارهم بقوة ضد أي ظ

والنفوذ غالبا يكون جبارا يبطش ابلناس لكن عمر كان ميلك قلبا يرق للفقراء والضعفاء  أي إنسان فمن ميتلك القوه والشدة توافره يف
هللا من أي فرد من رعيته هتزه هزا وتوقف غضبه فورا،  ة هللا، فكانت كلمة اتقمن خشيويذوب من خشية هللا حىت أنه كان كثري البكاء 

 فأي الرجال يستطيع أن يتحكم بغضبه عندما نذكره ابهلل إال صاحب اإلميان املتغلغل يف قلبه.

وال أبوبكر ،إال أن عمر مل ستخدامه الُدره لتقومي سلوك الرعية وهو مامل يفعله النيب صلى هللا عليه وسلم قد أيخذ عليه البعض ا -8
،بل إن عمر كان حياسب نفسه على يكن يستخدمها بقوة وال ببطش وال ليهني غريه،إمنا كان يستخدمها لتقومي السلوك غري القومي

ستخدامها فقد ضرب هبا أحد الرعية ذات مره ألنه كان يشغل الطريق وظل يشعر ابلندم حىت أرسل إليه وأعطاه نفقة احلج وطلب ا
منه أن يساحمه على تلك الضربه،وقد قيل: كانت ُدرة عمر أهيب يف نفوس الناس من السيوف خيشاها اجلميع ليس لقوة ضربتها إمنا 

 ستثناء.بال القوة عمر يف احلق مع اجلميع 

إننا أمام رجل من طراز خاص ، نسيج وحده كما قالت عنه السيده عائشة رضي هللا عنها،رجل يعشق احلق والعدل ويكرس حياته 
ملُرقعة طمعا إلعالء دين هللا،رجل أتته الدنيا بكل زخرفها وزينتها وقوهتا ونفوذها فأدار هلا ظهره وأكل الطعام اخلشن ولبس املالبس ا

 ،مرتامية األطراف ومل يشُك مواطن واحد من ظلمه،رجل صدق ما عاهد هللا عليه حقا. م هللا يف اآخرة،رجل حكم دولة عظيمةيف نعي



وأقواله، فيسر له هللا حكم رجل حكم نفسه وحتكم يف أهوائها وفرض سطوة العقل عليها وجعل اخلوف من هللا مسيطرا على كل أفعاله 
 مه أعظم اإلمباطورايت، ورغم ذلك مل يتغري وظل خوفه من هللا هو من حيكمه.وأخضع أما الدولة اإلسالمية

ايفاروق أتعبتين يف رحلة البحث والقراءة ،كنت أهلث وأان أتتبعك وال أكتفي من القراءة عنك وال أسأم من صحبتك،أهبرتين دائما كما 
اليومي ،حىت عندما  لذي فهم دينه وراح يطبقه يف سلوكها أهبرت العامل يف صدق إميانك بدينك ودفاعك عنه ،وكنت منوذجا للمؤمن

 زددت متسكا هبا وطبقتها مجيعا.بل ا صرت حاكما على أكب إمباطورية يف العامل مل تتغري مبادئك

ايفاروق أنت صرت منوذجا عب التاريخ تريده كل الشعوب وتتمىن أن يكون حكامها مثلك، ولكن كيف هلم أن يكونوا مثلك وهم 
 سوا يف قوتك يف احلق وال صدق إميانك بدينك؟؟لي

أتعبت من جاء بعدك ايعمر حقا حكاما وحمكومني فهل جيود الزمان علينا بشبيه لك يتقي هللا يف السر والعلن ويكون ُمطبقا لكالم هللا 
 وُسنة نبيه؟؟

 :وخنتتم كالمنا بتساؤل حافظ إبراهيم

 للفاروق تشبيها فمن يباري أبا حفص و سيرته **** أو من يحاول
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